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 شكر وتقدير

والسالم على أشرف خلق  بسم اهلل رافع السماوات منزل الرحمات قابل التوب وغافر الذنب والصالة

 اهلل أجمعين الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم.

أن القلممم ليعجممز عممن تقممديم وافممر الشمملر والتقممدير للممذين سمماندونف ولممانوا عونمما  لممف فممف  نجمماز        
رسالتف أشلر األستاذ الدلتور طارق محمود رممز  المشمرف المر يل علمى رسمالتف لمما قدممه لمف ممن 

ا ح قيمة ومالحظات دقيقة وتوجيهات سديدة ساهمت فف  خراج رسالتف وتحقيق الهدف المنشود نص
لى بقيمة لجنمة ارشمراف المدلتور محممد الجرايمدة, والمدلتورة زينمب الجميلمف, علمى ملحوظماتهم  منها, وا 

 سمعد,السديدة على الرسالة فلهم منف الشلر والتقمدير, و  أنسمى ف مل األسمتاذ المدلتور نهماد صمبيح 
تعاقدهم مع الجامعة وعلى ما بذلوه  انتهاءوالدلتور مهد   براهيم عبداهلل رشرافهم على الرسالة قبل 

 متمنية لهم دوام التوفيق. لما أشلر أع اء لجنة المناقشةمن جهد مشلور,

وأسممجل شمملر وعرفممان للممدلتور خلفممان بممن ناصممر الجممابر  مممن جامعممة السمملطان قممابول قسممم 
التربويمممة المممذ  أممممدنف بنصممما حه العلميمممة وتوجيهاتمممه السمممديدة التمممف لمممان لهممما المممدور  واردارةاألصمممول 

 .ا حتراماللبير فف  نهاء هذه الرسالة فله منف لل 

الفا ل معماذ شمحاده المذ  قمدم لمف النصما ح والتوجيهمات, والشملر  األستاذوأقدم شلر   لى 
ا فممف تممذليل الصممعوبات وقممدموا موصممول  لممى مممدير  ومممديرات مممدارل محافظممة مسممقط الممذين أسممهمو 

 المساعدات ال رورية, ولجميع المحلمين على أداة دراستف, وفقهم اهلل لما فيه الخير.

لمى أبمف  وأخص بالشلر العميق للذ  أمسك بيد  ولان عونف وسمند   لمى زوجمف العزيز,وا 
يج بمالد  ذاك الرجل الذ  شجعنف دوما  على مواصلة دراستف, والمى أممف ذلمك الح من المعبمق بم ر 

لممى  خمموانف وأخممواتف  التممف علمتنممف ليممف أقممف أممماملم فممف لحظممة تتسممابق فيهمما الممدموخ  لممى مقلتممف, وا 
يممماهم ذلريمممات بيمممت واحمممد واجتمعممموا معمممف علمممى دفء المحبمممة وخاصمممة أخمممف أبمممو  المممذين ح مممنتنف وا 

لمى عمتمف التمف لمم تم ل  جهمدا بتموفير ا لجمو يوسف الذ  ساعدنف فف توزيع ا ستبانات واسمتالمها, وا 
لمممى ممممن سمممبقنف الطريمممق وسممميلحقنف  ليهممما ممممن طمممالب علمممم  لمممى جامعمممة  المناسمممب رنهممماء دراسمممتف, وا 

سممامية عبممدالحفيظ   واألسممتاذةنممزو , لممما أشمملر مممديرة مدرسممتفازهرة الرواحممفب التممف وقفممت بجممانبف, 
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ف, بدريمممة السمممليمف ومعلممممات اللزمممة ارنجليزيمممة بمدرسمممة ماريمممة القبطيمممة علمممى تعممماونهن معممم واألسمممتاذة
لى جميع من ساندنف من صديقاتف أدعو لهم بالتوفيق والنجاح.  واألستاذة سالمة الرم انف وا 
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 ملخص الدراسة                                        
 

 واقع توظيف البوابة التعليمية اإللكترونية في اإلدارة المدرسية  بسلطنة عمان
  عداد الطالبة/خالصة بنت ناصر بن محمد الهنا ف

 د الجرايدة,   د.زينب علف الجميلفأ. د.طارق محمود رمز ,   د.محملجنة ارشراف: 
 

هممدفت هممذه الدراسممة التعممرف  لممى واقممع توظيممف البوابممة التعليميممة فممف اردارة المدرسممية فممف سمملطنة     
والتعمممممرف  لمممممى الصمممممعوبات التمممممف تواجمممممه  دارات الممممممدارل عنمممممد التوظيمممممف, وتقمممممديم بعممممم   عممممممان,

 .المقترحات للتزلب عليها
بهدف تحديمد واقمع توظيمف البوابمة التعليميمة فمف  استبانهالباحثة  ولتحقيق أهداف الدراسة, أعدت    

وتممم ة ب فقممر 83اردارة المدرسممية والصممعوبات التممف تواجممه  دارات المممدارل عنممد التوظيممف, ملونممة مممنا
والصممدق البنمما فث حيممث  ,التحقممق مممن صممدقها, بطممريقتين: صممدق الفقممرات باسممتخدام أسمملوب التحلمميم

ب, وحممدد مؤشممر ثباتهمما بمعامممل ألفمما 1786-1776ا ف للمحمماور بممين اتراوحممت معممامالت الصممدق البنمم
ب, بينممممما بلممممه معامممممل ثبممممات األداة 1781-1791لرونبمممماخ حيممممث بلممممه معامممممل ثباتهمممما للمحمممماور بممممين ا

ب مديرا  وممديرة ممن ممدارل 61ب, وت لفت عينة الدراسة من ا1714ب بخط  معيار  مقدارها1783لللا
والبريمف, وتمت المعالجة ارحصما ية للبيانمات عمن طريمق الحزممة  التعليم األساسف بمحافظتا مسقط

وتحليمل  , باستخدام المتوسطات الحسابية, وا نحرافمات المعياريمة,  واختبماراتب,SPSSارحصا ية 
ب, وممن أبمرز النتما ج التمف توصملت  ليهما الدراسمة,  ن واقمع توظيمف (LSDالتباين األحاد , واختبار

اردارة المدرسية فف مدارل التعليم األساسف   بمحافظتا مسقط والبريمف جاءت البوابة التعليمية فف 
ب بمين متوسمطات α ≤ 1715بدرجة اغالبا ب, و  توجد فروق ذات د لة  حصا ية عند مسمتو       ا

تقممديرات أفممراد العينمممة علممى محممور واقمممع توظيممف البوابممة التعليميمممة ارللترونيممة فممف اردارة المدرسمممية, 
متزيمممر النمموخ والخبمممرة ارداريممة والمؤهمممل العلمممف, وأن  دارات ممممدارل التعلمميم األساسمممف تواجمممه تعممز  ل

صممعوبات فممف توظيممف البوابممة التعليميممة بسمملطنة ع مممان, التممف جمماءت  جمممالف التقممديرات فيهمما بدرجممة 
 اعالية جدا ب واعاليةب.

ب بممين α ≤ 1715  ا لممما توصمملت الدراسممة  لممى وجممود فممروق ذات د لممة  حصمما ية عنممد مسممتو      
متوسطات تقديرات أفراد العينمة علمى مجمال الصمعوبات ارداريمة والماليمة تعمز  لمتزيمر النموخ لصمالح 

ب  بين متوسطات تقديرات α ≤ 1715الذلور, وعدم وجود فروق ذات د لة  حصا ية عند مستو  ا 
وأي ما  عمدم وجمود فمروق ذات  أفراد العينة على مجال الصعوبات الفنية والتقنية تعز  لمتزيمر النموخ,

ب  بمممين متوسمممطات تقمممديرات أفمممراد العينمممة علمممى مجممما ت α ≤ 1715د لمممة  حصممما ية عنمممد مسمممتو  ا 
صعوبات توظيف البوابة التعليميمة ارللترونيمة فمف اردارة المدرسمية, تعمز  لمتزيمر الخبمرة ارداريمة , 
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ب  بممممين متوسممممطات α ≤ 1.15بار ممممافة  لممممى وجممممود فممممروق ذات د لممممة  حصمممما ية عنممممد مسممممتو  ا 
تقمممديرات أفمممراد العينمممة علمممى مجممما ت صمممعوبات توظيمممف البوابمممة التعليميمممة فمممف اردارة المدرسمممية, ممممن 

 المحور الثانف تعز  لمتزير المؤهل العلمف لصالح البلالوريول وأعلى من البلالوريول.
ة ارنترنمممت فمممف توصممملت الدراسمممة  لمممى عمممدد ممممن التوصممميات ممممن أبرزهممما زيمممادة سمممرعة شمممبلو          

, وتمممموفير المممممدارل, وتزويممممد المممممدارل بفنيممممين متخصصممممين لصمممميانة األجهممممزة ارللترونيممممة بالمممممدارل
 حاسب آلف للل  دار  بالمدرسة لتيسير استخدام البوابة التعليمية ارللترونية.
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 الفصل األول                                                 

 (مشكلة الدراسة وأهميتها) 

 المقدمة:

 ن التطممممورات الها لممممة التممممف يشممممهدها العصممممر الحممممالف فممممف التلنولوجيمممما وا نفجممممار المعرفممممف 

والمعلومماتف أثمرت علمى اللثيمر ممن أنظممة المجتمعمات, وجعلتهما عر مة للتزييمر والتطموير المسممتمر 

و فمف خ مم همذه التطمورات صمار لزامما  علمى المؤسسمات  ,فف المجالين ا قتصاد  واردار   سيما

أن تبمممادر  لمممى و مممع  ,ومرالمممز المعلوممممات الرسممممية والخاصمممة بمختلمممف أوجمممه نشممماطها واهتماماتهممما

طمممط, ورسمممم السياسمممات لتطممموير نظمممم المعلوممممات وا تصممما ت التمممف تمممرتبط بشمممبلات المعلوممممات الخ

المحليممممة والعالميممممة, والعنايممممة بإعممممداد العناصممممر البشممممرية الفنيممممة المتخصصممممة فممممف مجممممال المعلومممممات 

وشممممبلاتها ونظممممم ا تصمممما ت المختلفممممة, خاصممممة  فممممف ظممممل تبنممممف العديممممد مممممن الممممدول مبممممدأ الحلومممممة 

تسمممميير األعمممممال الحلوميممممة اليوميممممة  للترونيمممما , وتمممموفير الخممممدمات التفاعليممممة للمممممواطنين ارللترونيممممة ل

 وقطاعات األعمال فف تلك الدول.

دارته وفق أسمل  لما أصبح على المديرين فف ظل هذه التطورات ارقرار بحتمية التزيير, وا 

خمممل المؤسسمممة أو إدارة التزييمممر المسمممتمر المممذ  يحمممدث داب, فممم2115علميمممة مدروسمممة اجبمممر, رزوقمممف,

نتيجة التسابها خبرات متزايدة فف خ م المتزيرات الخارجيمة المسمتمرة فمف بي مة العممل المحيطمة بهما 

تمثممل حقيقممة حتميممة تواجممه المممديرين, وتتطلممب مممنهم اتخمماذ جميممع الوسمما ل والسممبل للتعامممل والتفاعممل 

 .تقنية المعلومات وا تصا تمعها, بما فف ذك استخدام 
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الرلما ز المهممة التمف تنطلمق منهما  أحد على تقنية المعلومات وا تصا ت يمثل اد ن ا عتم  

ب, لونهممما تسممماعد فممف ارلممممام بالعممممل اردار  ومعالجمممة المشممملالت 2114ار ممموان,  اردارة الحديثممة

اردارية بالطريقة العلمية المنظمة, وتلون لد  المديرين نظرة شمولية  قادرة على أخمذ زممام المبمادرة 

موالبممة التطممورات المختلفممة فممف بي ممة العمممل, التممف تفر ممها هممذه التقنيممات الرقميممة ومواجهممة تحممدياتها و 

 .ب2115االزسانف,

وفف  طار سمعف المؤسسمات الحلوميمة لتجويمد األعممال والخمدمات التمف تقموم بهما وتحسمينها 

زييمر المسمتمر أن وارسراخ فف تقديمها للمستفيدين منها, لان  بد لهذه المؤسسات وتحمت  مزط الت

تعيممممد هندسممممة الهيلممممل اردار  وأجهزتممممه, أوهندسممممة سممممبل  يصممممال البيانممممات والمعلومممممات  لممممى هممممؤ ء 

المستفيدين من خالل ا ستفادة من تقنية المعلومات وا تصا ت فف تسيير العمل اردار  وا نتقال 

تعمممل علممى رفممع مسممتو  األداء مممن فلممرة اردارة التقليديممة  لممى ممما يعممرف بمماردارة ارللترونيممة, التممف 

تجعل العمل اردار   دارة بال أوراق من خالل استخدام األرشيف ارللترونف و واللفاية فف المنظمة, 

 ب.2116والوثا ق واألدلة ارللترونية االصيرفف, 

ولممما لانممت المؤسسممات التربويممة جممزءا    يتجممزأ مممن منظومممة مؤسسممات المجتمممع فممإن تطبيممق 

دارته, وتحقيق التواصمل اردارة ارللت رونية فيها يعد أمرا   روريا  وملحا  فف تسيير العمل التربو , وا 

والتنسممميق بمممين جميمممع الجهمممات القا ممممة علمممى العمليمممة التربويمممة, وبنممماء عالقمممات فاعلمممة بمممين المدرسمممة 

ومختلممف مؤسسممات المجتمممع الرسمممية وغيممر الرسمممية  سمميما األسممرة, لتحقيممق أداء فعممال عممن طريممق 

 ب.  2112ء شبلة اتصال وتلوين فريق عمل يحقق األهداف التربوية المو وعة االلعلف,بنا
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 ر مممن عناصممر الحلومممة ارللترونيممةولممذلك ظهممرت البوابممة التعليميممة ارللترونيممة, لعنصمم

   وأسممملوب ممممن أسممماليب اردارة ارللترونيمممة, وملتقمممى يمممربط عناصمممر العمليمممة التعليميمممة  للترونيممما  

رل, وولممف األمممر, والمدرسممة, والمموزارةب عممن طريممق مجموعممة مممن البممرامج والخممدمات االطالممب, والمممد

المتعممددة التممف تحتويهمما البوابممة التعليميممة باسممتعمال ارنترنممتث األمممر الممذ  جعممل هممذه البوابممة وسمميلة 

فاعلمممة تبحمممث عنهممما المؤسسمممات التربويمممة لتسمممهيل عناصمممر العمليمممة التعليميمممة, وتممموفير بعممم  الوقمممت 

    ف التربيممة لتحسممين أدا هممم وتمليممنهم مممن التفممرو للتصممد  لصممعوبات تعل ممم التالميممذللمعلمممين فمم

نترنمت  Intranet, متجاوزة بذلك لونها خدمة شمبلية  نترانمت  )2119االزافر ,  اشمبلة داخليمةب, وا 

Internet  .اشبلة عالميةب 

 لمى  عممدت العديمد ممن الحلوممات والمؤسسمات التعليميمةب  لمى أن 2116ا ويشير الموسمو 

اسمتثمار التطمور فمف تقنيمات ا تصمال والشممبلات, والبوابمات التعليميمة لمسماعدة المتعلممين, وتمليممنهم 

فعلمى سمبيل المثمال  ثمن الحصول على مصادر المعرفة المختلفة بلل سمهولة ويسمر وب قمل التلماليف

ى تطموير وتبمادل المذ  يعممل علم قامت الممللة المتحمدة بإنشماء مرلمز تطموير وتبمادل مصمادر المتعلم

وتشمممجيعهم علمممى اسممتخدامها فمممف تدريسممهم ويعممممل همممذا  ,المصممادر التعليميمممة بممين المعلممممين ودعمهممم

المرلز لمستودخ للوسا ط التعليمية, ويوفر خدمات مجانية للطالب بحيث يملنهم من تحميل المواد 

 .مقترحاتهم لإلفادةالتعليمية, وخطط الدرول, وا  افة 

  مم خممل بوابمات همف: بوابمة المعرفمةوالتعليم المصرية بتطوير بوابمة توقامت وزارة التربية 

وبوابمممة الخمممدمات ارللترونيمممة, والبوابمممة التعليميمممة, وبنمممك األسممم لة, وشمممبلة المعلممممين المبمممدعين التمممف 

 مممت خممدماتها التعليميممة ارللترونيممة فيهممما وأصممبحت مرلممزا  تعليميمما  شمممامال , فهممف تقممدم العديممد ممممن 

 ب. 2119وزارة التربية والتعليم المصرية,ترونية االخدمات ارلل
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لما أنش ت وزارة التربية والتعليم بالممللة العربية السعودية بوابة المدارل ارللترونية لموقع 

متلامممل يحتممو  علممى مممواد تعليميممة, ومصممادر تربويممة متعممددة لوصممالت ارنترنممت التعليميممة, واللتممب 

رامج التعلممميم ارللترونمممف والتعلممميم عمممن بعمممد اوزارة التربيمممة والتعلممميم الدراسمممية, واألفمممالم التعليميمممة, وبممم

 ب. 2119السعودية, 

ونظممرا  للممون سمملطنة عمممان  حممد  الممدول التممف بممدأت تخطممو خطمموات وا ممحة نحممو المجتمممع 

يجاد حلومة  للترونية, فقد و عت السملطنة رؤيمة واسمتراتيجية مسمتقبلية لتقنيمة المعلوممات  الرقمف وا 

ن خممالل  تاحممة الخممدمات الحلوميممة  للترونيمما , بعممد تقيمميم الو ممع الممراهن لقواعممد البيانممات وتطويرهمما ممم

ب. ولممان لمموزارة التربيممة والتعلمميم السممبق فممف مثممل هممذه المشمماريع 2117بالوحممدات الحلوميممة االمسممافر,

 الطموحمممة والتلاممممل ممممع التوجهمممات الوطنيمممة المسمممتقبلية نحمممو توظيمممف التلنولوجيممما والعلممموم والمعمممارف

 العصرية وتبادلها فيما بين مختلف المؤسسات الحلومية العاملة فف الدولة.

ولمممذلك قاممممت الممموزارة بتطبيمممق مشمممروخ البوابمممة التعليميمممة ارللترونيمممة, وتوظيمممف التلنولوجيممما  

العصرية فف الحقل التربو , وا سمتفادة ممن التقنيمات المتقدممة فمف تطموير العمليمة التعليميمة, وتموفير 

معلومممات واألفلممار والخبممرات والراء, لمختلممف جوانممب الونيممة تتمميح سممرعة انتقممال وتبممادل شممبلة  للتر 

العمليمممة التعليميمممة التعلميمممة, وتممموفير قاعمممدة بيانمممات للمممل العممماملين بالقطممماخ التربمممو , ممممما يسمممهم فمممف 

اريع صياغة القرارات وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع, وتعزيز لفاءة التخطيط التربمو  لجميمع المشم

 والبرامج المنفذة. 
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ولم يقتصر دور الوزارة فف استخدام همذه البوابمة ارللترونيمة علمى عمليمة المتعلم فحسمب, بمل 

دارة المدرسمة وعالقتهما بمالمجتمع المحلمف انطالقما  ممن أهميمة توظيمف  تعد  اسمتخدامها  لمى تسميير وا 

سممة, وتسمممهيل قيممام مممدير المدرسمممة اردارة المدرسممية للتقنيممات الحديثمممة مممن أجممل تحقيمممق أهممداف المدر 

واللوادر اردارية األخر  للعديد من المهام المدرسية الروتينية التمف تقمع علمى عماتقهم وتسمتزرق وقتما  

 طويال  رنجازها.

العديممد مممن يواجممه اسممتخدام البوابممات التعليميممة فممف اردارة المدرسممية  مممن الجممدير بالممذلر أنو 

راسممممات التممممف تناولممممت اردارة ارللترونيممممة والبوابممممة التعليميممممة الد الصممممعوبات والمعوقممممات حيممممث ألممممدت

 ب2118ل, ث الممري  2117ث الشممبيبف, 2115, ث الليممومف2114 ارللترونيممة مثممل دراسممة اآل  بممراهيم,

  .على  وجود مثل هذه الصعوبات

وبات مرتبطممة بتزويممد خدمممة ا تصممال بشممبلة عبعمم  الدراسممات علممى وجممود صممألممدت  لممما

وجمود صمعوبة ارنقطماخ المتلمرر عنمد ا تصمال التمف أشمارت  لمى ب 2113ا ة عبابنمهدراسارنترنت ل

 لمممى وجمممود مشمممللة واللتمممان أشمممارتا ب 2111ث العممممر ,2114اآل  بمممراهيم, بالشمممبلة, ودراسمممة لمممل ممممن

 المممبطء فمممف شمممبلة ارنترنمممت, وتلمممرار األعطمممال فممممف أجهمممزة الحاسمممب اللمممف, أمممما دراسمممة الح ممممرمف

ود صعوبات منها ما يرتبط بالنظمام اردار , ومنهما مما يمرتبط بالعنصمر ب فقد ألدت على وج2118ا

 البشر  والماد .
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ولقممد أشممارت عممدد مممن الدراسممات  مممن توصممياتها  لممى  ممرورة تعيممين فنممف صمميانة خمماص 

 وأوصمت دراسممة لممل مممن ب,2118ث شممحادة,2118امحمممد, بصميانة أجهممزة اردارة ارللترونيممة لدراسمة

ب ب مممممممرورة تممممممموفير حاسمممممممبات آليمممممممة تناسمممممممب تطبيقمممممممات اردارة 2111ث العممممممممر ,2118االشقصمممممممف,

 ارللترونية.

ومممن هنمما فقممد جمماءت الدراسممة الحاليممة لتسممير جنبمما   لممى جنممب مممع الجهممود المبذولممة لتطمموير 

مممن خممالل تناولهمما لواقممع والتزلممب علممى بعمم  الصممعوبات التممف تواجهممه العمممل التربممو  فممف السمملطنة 

للترونيممممة مممممن قبممممل مممممدير  المممممدارلث ذلممممك أن دراسممممة اسممممتخدام البوابممممة تطبيممممق البوابممممة التعليميممممة ار

التعليمية ارللترونيمة فمف اردارة المدرسمية تسماعد فمف التعمرف علمى الممارسمات والجهمود التمف تبمذلها 

 دارات المدارل فف توظيمف التقنيمات الحديثمة ألعمالهما  للترونيما , واسمتثمار الوقمت وتقسميم األعممال 

ديمدة وتسمهيل التواصمل بمين المدرسمة واألسمرة, والتعمرف علمى الصمعوبات التمف يملمن أن المدرسية الع

 تواجهها المدارل والوزارة على السواء فف سبيل تقديم الخدمات التعليمية المناسبة.
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 مشكلة الدراسة:

فممف السمملطنة  لممى توظيممف التقنيممات الحديثممة فممف العمممل المدرسممف وزارة التربيممة والتعلمميم سممعت 

ممن المشماريع  المذ  يعمد   ,ارللترونيمةالبوابمة التعليميمة مشروخ  أبرزها ,من خالل العديد من المشاريع

نافممذة للممل مممن  وتعممد البوابممة التعليميممة الوطنيممة لمجتمممع عمممان الرقمممف.سممتراتيجية موالبممة ارالسممباقة ل

 وتخصمميص ,تها  للترونيمما  الطالممب والمعلممم واردارات التعليميممة والمدرسممية ولممولف األمممر لتقممديم خممدما

 للترونف للل من الطالب والمعلم والعاملين باردارة المدرسية. بريد 

بممين البوابممات التعليميممة المموزارة فممف هممذه البوابممة وتميزهمما  الممرغم مممن الجهممود التممف تبممذلها وعلممى

بالناحيممممممممممة ارداريممممممممممة وتقممممممممممديم معظممممممممممم األعمممممممممممال ارداريممممممممممة  بعممممممممممد ها أول بوابممممممممممة ت عنممممممممممى ,األخممممممممممر 

بحلمم  الباحثمة   أن  ,من  داريين, فنيين, معلممين, طمالب, أوليماء أممور لافة لمستفيدينولا ,تروني لل

فمف اسمتخدام التمف يواجههما  داريمو الممدارل صمعوبات عملها لمساعدة مديرة مدرسمة  حظمت بعم  

اسممتخدمت  ةبممإجراء دراسممة اسممتطالعيالباحثمة  قامممت وللتالممد ممن ذلممك فقممد ,البوابمة التعليميممة  للترونيمما  

ب 15ة عشوا ية ملونة من اتم تطبيقها على عينحيث  ,ب1 رقم ملحقانظر الاستبانة ل داة بحثية  ا

بهمدف التحقمق مما  فف محافظة مسقط, بعليم األساسفا حلقة أولى وثانيةمدارل الت من مديرا  ومديرة

يرين طلممب مممن المممد حيممث ,ارللترونيممةالبوابممة التعليميممة  عنممد توظيممفصممعوبات   ذا لانممت تممواجههم

نتممممما ج الدراسممممممة وقمممممد أظهممممممرت  .صممممممعوبات ى مممممما  ن لانممممممت تمممممواجههملممممممع ب اأو  ببمممممنعماارجابمممممة 

فممف اردارة المدرسمممية  ارللترونيممةد مممن توظيممف البوابممة التعليميمممة وجممود صممعوبات تحممما سممتطالعية 

ازليمما  حسممب تلرارهممما بهممما تنتممممم تصنيفهمممما وترتي ,بحلقمممة أولممى وحلقممة ثانيمممةرل التعلمميم األساسممف اابمممد

  .ب1( لما هو مو ح فف الجدولو  ,الم وية ونسبها
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 (1جدول )
  اإللكترونيةالتكرارات والنسبة المئوية لصعوبات توظيف البوابة التعليمية 

 االستطالعية في اإلدارة المدرسية من وجهة نظر أفراد العينة
 النسبة الم وية التلرارات الصعوبات م
 %111 15 رنتنتبطء شبلة ار 1
 %111 15 العطل المتلرر للشبلة 2
 %93 14  .نترنتوار ارللترونيةقلة الفنيين المتخصصين رصالح أعطال األجهزة  3

 نترنممت مممن قبممل المديريممةالدوريممة ألجهممزة الحاسممب اللممف وار قلممة الصمميانة 4
 العامة للتربية والتعليم

11 73% 

 %61 9 ارللترونية لتعليميةقلة وعف أولياء األمور بالبوابة ا 5

يمممة العاممممة للتربيمممة ممممن قبمممل المدير  قلمممة المممدعم المممماد  والمعنمممو  للممممدارل 6
  والتعليم

9 61% 

 %53 8 قلة الميزانية المخصصة للمدرسة لتوفير أجهزة الحاسب اللف  7
 %46 7 قلة الدورات التدريبية للعاملين بالمدرسة 8
 %41 6 دارلقلة توفير الحاسب اللف بالم 9
 %41 6 ارللترونيةال الورقية   افة  لى األعمال المطالبة باألعم 11
 %33 5 نترنتمادية العالية لالشتراك بشبلة ارالتللفة ال 11
 %33 5 قلة اللوادر اردارية المعززة  بالمدرسة 12

مدارل  فف رسيةفف اردارة المد ارللترونيةأن توظيف البوابة التعليمية  ب1االجدول  يلشف 

%ب, منهمما 111-%61, تراوحممت نسممبها الم ويممة بممين امممن الصممعوبات عممددا  يواجممه محافظممة مسممقط, 

, وقلمممممممة الفنيمممممممين %ب111 ذ بلزمممممممت نسمممممممبتهماا نترنمممممممت, والعطمممممممل المتلمممممممرر للشمممممممبلةبمممممممطء شمممممممبلة ار

, وقلممممة %ب93 ذ بلزممممت نسممممبتها ا وارنترنممممت ارللترونيممممةالمتخصصممممين رصممممالح أعطممممال األجهممممزة 

بلزت  حيث نة الدورية ألجهزة الحاسب اللف وارنترنت من قبل المديرية العامة للتربية والتعليمالصيا

وقلة وعف أولياء األمور بالبوابة التعليمية ارللترونية, وقلة الدعم الماد  والمعنو   ,%ب73نسبتها ا

الصمعوبات السمت  أمما ,%ب61 ذ بلزمت نسمبتهما اللممدارل ممن قبمل المديريمة العاممة للتربيمة والتعلميم 

المتعلقمة بقلمة الميزانيمة %ب, منهما 33-%53نسب م وية تراوحت بين اعلى تلتها, فقد حصلت التف 
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 ذ بلزمت  , وقلة الدورات التدريبية للعماملين بالمدرسمة%ب53التف بلزت نسبتها ا المخصصة للمدرسة

داريممة , وقلممة اللمموادر ارنترنممتبشممبلة ار با شممتراك, وقلممة التجهيممزات ارللترونيممة وممما يممرتبط %ب46ا

يواجه مما يعنف  ن واقع توظيف البوابة التعليمية ارللترونية فف اردارة المدرسية  المعززة بالمدرسة,

تتمثممل فممف الدراسممة الحاليممة فممإن مشممللة لممذلك و مشممللة تسممتحق البحممث,  عممددا  مممن الصممعوبات يجعلهمما

لممى عالتعممرف و  ,فممف اردارة المدرسممية فممف السمملطنة يممةارللترونمعرفممة واقممع توظيممف البوابممة التعليميممة 

 : التيةارجابة عن األس لة الصعوبات التف تواجه هذه اردارة من خالل 

من وجهة  فف اردارة المدرسية فف سلطنة عمان ارللترونيةواقع توظيف البوابة التعليمية  ما _1

 ؟ب11-1ا مدارل التعليم األساسفير  ومديرات مدنظر 

فف اردارة المدرسية  ارللترونيةتختلف آراء أفراد العينة حول واقع توظيف البوابة التعليمية  هل-2

 ؟علمفالمؤهل الو  ,اردارية الخبرةو  ,نوخال باختالففف سلطنة عمان 

فف سلطنة  فف اردارة المدرسية ارللترونية ما الصعوبات التف تواجه توظيف البوابة التعليمية -3

 ؟ب11-1ا مدارل التعليم األساسفير  ومديرات مدنظر  من وجهةعمان 

فف اردارة  ارللترونية هل تختلف آراء أفراد العينة حول صعوبات توظيف البوابة التعليمية-4

 ؟فعلمالمؤهل الو  ,اردارية الخبرةو  ,نوخالباختالف المدرسية 

البوابة توظيف ة المدرسية فف لتزلب على الصعوبات التف تواجه اردار لما ارجراءات المقترحة  -5

 ؟سلطنة عمانفف  ارللترونيةالتعليمية 
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 :أهداف الدراسة

من  فف اردارة المدرسية فف سلطنة عمان ارللترونيةواقع توظيف البوابة التعليمية  لىعالتعرف  .1

 .ب11-1ا مدارل التعليم األساسفير  ومديرات مدوجهة نظر 

فف  ارللترونيةواجه اردارة المدرسية فف توظيف البوابة التعليمية اللشف عن الصعوبات التف ت. 2

 .ب11-1ا مدارل التعليم األساسفير  ومديرات مدمن وجهة نظر  سلطنة عمان

البوابة التعليمية  لتزلب على الصعوبات التف تواجه اردارة المدرسية فف توظيفلاءات ر  ج.اقتراح 3

 سلطنة عمان.فف  ارللترونية

 :الدراسةأهمية 

 :تلمن أهمية الدراسة فيما ي تف     

يجية ستراتا  مشروخهذه الدراسة   افة للجهود المبذولة فف السلطنة والتف تسعى لتحقيق  . تعد1

ل حد األساليب والوسا ل  ,وا هتمام بالحلومة واردارة ارللترونية ,الوطنية لمجتمع عمان الرقمف

 .التف تيسر الوصول لهذا المجتمع

 عند توظيف البوابة التعليمية ,اردارة المدرسيةتواجه قد  الصعوبات التفالمساهمة فف تحديد  .2

 ف مجا ت العمل اردار  المدرسف.ف ارللترونية

 صعوبات توظيف البوابة التعليمية ارللترونية قد تساعد على تذليل التف . تقديم بع  المقترحات3

 .اناردارة المدرسية فف سلطنة عم فف
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 حدود الدراسة:

وواقع  ,ارللترونيةوالبوابة التعليمية  ارللترونية اردارة تناولت الدراسة الحدود الموضوعية:-

 .ارللترونيةة فف توظيف البوابة التعليمية يدارة المدرساروالصعوبات التف تواجه  ,توظيفها

من العام الدراسف  األول الدراسف لفف الفصالدراسة الميدانية  تطبيقجر  : نيةاالحدود الزم -

 م.2119-2111

نظرا  ألن بداية  والبريمف مسقط تاب فف محافظ11-1ا مدارل التعليم األساسف: الحدود المكانية - 

تطبيق البوابة التعليمية ارللترونية فف اردارة المدرسية لان فف منطقتين تعليميتين هما محافظتا 

 .مسقط والبريمف

فف  ب 11-1ا مدارل التعليم األساسفير  ومديرات مدقتصرت الدراسة على ا :ريةالحدود البش -

 .والبريمف مسقط تامحافظفف  سلطنة عمانبوزارة التربية والتعليم 

 :مصطلحات الدراسة

  اإللكترونيةالبوابة التعليمية: 

ب موقع ويب تعليمف يهدف  لى مساعدة المعلمين والطال" تعرف البوابة التعليمية ب نها

افها وجودة وعر ها وفقا  ألهد ,على الوصول  لى المصادر التعليمية التف يقصدونها عبر تصنيفها

 "صير وب قل مجهود مملن, للوصول  لى المعلومة المطلوبة فف وقت قمحتوياتها لمستخدميها

 .ب3: 2116اصادق,
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 عملية التعليمية  للترونيا ,عن طريقملتقى يربط عناصر ال وتعرفها وزارة التربية والتعليم ب نها"       

, وتهدف  لى تسهيل التف تحتويها باستخدام ارنترنت مجموعة من البرامج والخدمات المتعددة

على حد  للطالب والمعلم وولف األمر ,ويقا  وتشالعملية التعليمية وتقديمها فف شلل ألثر فاعلية 

ة التربية اوزار  لعملية التعليمية التعلمية"وتسهيل عملية المتابعة والتواصل بين عناصر ا ,سواء

 .هذه الدراسةالذ  تتبناه ارجرا ف للبوابة التعليمية  التعريفوهذا التعريف هو  ب.5: 2119والتعليم,

 :التعليم األساسي 

فف تعليم موحد توفره الدولة لجميع أطفال السلطنة ممن هم " يعرف التعليم األساسف ب نه

من المعلومات  ,يقوم على توفير ا حتياجات التعليمية األساسية سنوات, مدته عشر سن المدرسة

وتنمية ا تجاهات والقيم التف تملن المتعلمين من ا ستمرار فف التعليم  ,والمعارف والمهارات

تحديات  التف يهدف هذا التعليم  لى تنميتها لمواجهةو  ,وفقا  لميولهم واستعدادهم وقدراتهم والتدريب

 وزارة التربية والتعليم," (ا ر وتطلعات المستقبل, فف  طار التنمية المجتمعية الشاملةوظروف الح

بحلقتيه اللتين يف  جرا ف للتعليم األساسف تعر وتتبنى الدراسة الحالية هذا التعريف ل .ب9: 2113

 ثانيةوالحلقة ال ,من الصف األول   لى الصف الرابع تمتدالتف  هما الحلقة األولى ليهما و نقسم ت

 .من الصف الخامل  لى الصف العاشر تمتدالتف 

 اإلدارة المدرسية: 

, تمممممارل " مجموعممممة مممممن العمليممممات الوظيفيممممةب أن اردارة المدرسممممية 6291994ايممممر  مصممممطفى    

, عممن طريمق تخطميط وتنظميم وتنسميق ورقابمة مجهمموداتهم تنفيمذ مهمام مدرسمية بواسمطة آخمرين بزمر 

 ."الت ثير فف سلوك األفراد لتحقيق أهداف المدرسة لمن خالوتقويمها, وتؤد  هذه الوظيفة 
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ب ب نهممما "مجموعمممة عمليمممات اتخطممميط, تنسممميق, وتوجيمممهب وظيفيمممة 19 :2112ا العممممايرةويعرفهممما     

تتفاعل بإيجابية  ممن منماخ مناسمب, داخمل المدرسمة وخارجهما, وفقما  لسياسمة عاممة, وفلسمفة تربويمة 

 بما يتفق وأهداف المجتمع والدولة". ءالنشت عها الدولة رغبة فف  عداد 

ة اتخطيط, تنظميم, تنسميق, مجموعة من العمليات ارداري الباحثة اردارة المدرسية ب نها" وتعرف    

ممن خمالل الجهمود واألنشمطة التف تعمل على استثمار الموارد الماديمة والبشمرية ب توجيه, رقابة, تقويم

علقمممممة باألعممممممال ارداريمممممة, وشمممممؤون المممممموظفين, واألعممممممال لمممممالجهود المتالجماعيمممممة ردارة المدرسمممممة 

المدرسممية, وتنظمميم أدوات التقممويم,  والجممدول المدرسممف, واسممتخدام التقممارير الخاصممة بممالطالب وذلممك 

 تحقيق األهداف المرجوة".ل
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 الفصل الثاني
 )اإلطار النظري والدراسات السابقة(

 
 اإلطار النظريأواًل: 

 
 الدراسات السابقةيًا: ثان    
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

الحديث عن والمتمثل فف  ,ارطار النظر  للدراسةفف قسمه األول تناول هذا الفصل ي

ذها وخطوات تنفيوأهدافها  ,ارللترونيةونش ة اردارة  ,ارللترونيةوالحلومة  ارللترونيةاردارة مفهوم 

فف مجال اردارة  ارللترونيةاردارة أي ا  لما يتناول  ,ومتطلبات نجاحها ومعوقات تطبيقها

 .فف مجال التعليم ارللترونيةوتجارب الدول األجنبية والعربية فف اردارة  ,المدرسية

هذه الدراسات استفادة الباحثة من يتناول عر  للدراسات السابقة ومد  أما القسم الثانف ف

  خراج الرسالة على هذه الصورة. فف

 اإلطار النظريأواًل: 

  اإللكترونيةمفهوم اإلدارة 

    نممه لممم يممتم التوصممل  لممى تعريممف دقيممق  ,ارللترونيممةرغممم تعممدد التعريفممات لمفهمموم اردارة          

ات ومممالسممريع لممنظم المعلنتيجممة للنمممو والتطممور  ,خيممرةاأل نممه ظهممر فممف الونممةأللمفهمموم علممى اعتبممار 

 .ووسا ل التلنولوجيا الحديثة

عممممن تقممممديم  ولةمسممممؤ  دارة عامممممة " هممممفب 5:2115االهمممماد   يراهمممما الممممم ارللترونيممممة دارةارفمممم 

  ا تصممالبطريقمة رقميممة للممواطنين ومنشمممت األعممال القممادرة علمى  ارللترونيممةالمعلوممات والخمدمات 

 ."عن بعد  للترونيا  
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سمممممتخدام تلنولوجيممممما المعلوممممممات ا"همممممف  ارللترونيمممممةن اردارة أ  ب416:2115ا الحلمممممو ويمممممر 

الرقمية فمف  نجماز المعمامالت ارداريمة وتقمديم الخمدمات المرفقيمة والتواصمل ممع الممواطنين بمزيمد ممن 

 ."الديمقراطية

علممى , تعمممل سممتراتيجية  داريممة لعصممر المعلومممات " ب نهمما ب2:2116ابممالير فممف حممين يعرفهمما 

مممع اسممتزالل أمثممل  ,المؤسسممات ولزبا نهمما ااردارة الخاصممة مممنهمبو تحقيممق خممدمات أف ممل للمممواطنين 

فف  طار  ,لمصادر المعلومات المتاحة من خالل توظيف الموارد المادية والبشرية والمعنوية المتاحة

وتحقيقممما  للمطالمممب المسمممتهدفة وبمممالجودة  ,ممممن أجمممل اسمممتزالل أمثمممل للوقمممت والجهمممد ,للترونمممف حمممديث 

 ."اادخل على الخط و  تدخل فف الخطب المطلوبة مع دعم لمفهوم

حيممث يممر   ,ارللترونيممةهممو مفهمموم الحلومممة خممر مفهمموم أ ارللترونيممةاردارة  يممرتبط بمفهممومو 

ك من ير  ب نهمما وهنا ,بينما ير  البع  األخر أن لال منهما سبب لألخر ,البع  أنهما مترادفان

 مفهومان منفصالن.

مهمام توصميل  ىيتمول اقتصماد نشماط "عبارة عن ى أنها عل ارللترونيةالحلومة يملن تعريف 

علممممى الخممممط المباشممممر  لممممى المممممواطنين ومنظمممممات  ,بطريقممممة  للترونيممممة ومتلاملممممة ,الخممممدمات العامممممة

بحيمممث ت ممميف قيممممة حقيقيمممة م مممافة يشمممعر بهممما المنتفعمممون منهممما, لمممما تسمممهم فمممف تلممموين  ,األعممممال

دمات غيممر , مممن خممالل تزويممدهم بخممأو مؤسسممات ا  أفممرادسممواء  لممانوا يممة مممع المممواطنين عالقممات تفاعل

ولمذلك  ,بGilder, 2000:191ا "ورغبماتهم وتطلعماتهم,تهم وحاجماتهم نمطيه تتناسب مع خصوصيا

لثيمرة شمما عة  ا  وألفاظم فحيمث  ن لهما تعمماري ألثمر مممن مجمرد موقمع ويممب حلمومف علمى ارنترنممتفهمف 

 ب. Backus  Micheil, 2001ا للترونيةار والديمقراطية األعمال ارللترونية, مثل ستخداما 
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المممممممزج اللامممممممل مممممممابين  سممممممتراتيجية تنفيممممممذ المهمممممممام " ب نهمممممما ب166:2112 االفممممممريح تعرفهمممممما و 

سممتراتيجية تلنولوجيمما المعلومممات العالميممة الحاليممة  واتجاهاتهمما ,والمسممؤوليات القا مممة عليهمما الحلومممة وا 

منهجمما  ر يسمما  لليممات  ارللترونيممةذ األسمماليب واتخمما ,والمسممتقبلية عممن و ممع السياسممات العامممة للدولممة

 . "تنفيذ تلك السياسات

سممممتخدام الوسمممما ل ا"هممممف  ارللترونيممممةأن الحلومممممة ب 14:2114ا والعلمممموش الطعامنممممهويممممذلر 

ارجمممممممراءات أو التجممممممممارة أو بلمممممممل مممممممما تقت مممممممميه الممارسمممممممة أو التنظممممممميم أو  ارللترونيمممممممةوالتقنيمممممممات 

 ."مور غير ارداريةويطال هذا المعنى حتى األ,ارعالن

المعلوممماتف الممذ  يملممن  ا فترا ممفالنظممام "ذلممك   ب نهمما ب114:2114اأبممو مزمماي  ويعرفهمما 

, لجميمممع المسمممتفيدين, باسمممتخدام ممممن تقمممديم خمممدماتها فمممف  طمممار تلممماملفاألجهمممزة الحلوميمممة المختلفمممة 

ممممع اسمممتهداف تحقيمممق المتطمممورة, متجممماوزة عاممممل التواصمممل الملمممانف أو الزممممانف,  ارللترونيمممةالتقنيمممة 

 .  "من معطيات الت ثير المتبادل وا ستفادةالجودة والتميز و مان السرية واألمن المعلوماتف, 

تممممر   ارللترونيممممةوالحلومممممة  ارللترونيمممةاردارة عممممر  التعريفمممات السممممابقة عممممن وممممن خممممالل 

سبب فف ظهمور الحلوممة لما أنها  ,ارللترونيةهف جزء من الحلومة  ارللترونيةاردارة  أنالباحثة 

لحلمومف فمف التحمول  لمى اردارة ويرجع ذلك  لى لون القطاخ الخاص قد سبق القطاخ ا ثارللترونية

والشمبلات الداخليمة ممن  ,اسمب اللمفوذلك بتزويد مؤسسات القطماخ الخماص بم جهزة الح ,ارللترونية

بمين المصمطلحين فمف  ا  تشمابه وتموفير الوقمت والجهمد, لمما تمر  الباحثمة أن هنماك ,جل تيسير العمملأ

 ألنهما يستخدمان وسا ل ا تصا ت الحديثة لتقديم الخدمات للمواطنين. الهدف
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  اإللكترونيةنشأة اإلدارة    

 IBM عنمممممممدما ابتلمممممممرت شمممممممرلة 1961عمممممممام  ارللترونيمممممممةاردارة  بمممممممدأ ظهمممممممور مفهممممممموم

(International Business Machines) طابعتهمما يممات العلممى فع ,مصممطلح معممالج الللمممات

ممممع الحاسمممموب  لمممى  نتمممماج همممذه الطابعمممات عنمممد ربطهمممااللهربا يمممة للفمممت نظمممر اردارة فمممف الملاتمممب  

 طرحته هذه الشرلة وأول برهان على أهمية ما ,بWord Processingا  واستخدام معالج الللمات

مزمنط / الشمريط الم MT/STجهازا  طرحته فف األسمواق أطلمق عليمه اسمم  1964 عام عندما أنتجت

أيممة رسممالة باسممتخدام هممذه فعنممد لتابممة  ,حيممث لانممت هممذه الطابعممة مممع شممريط ممزممنط ,وجهمماز الطابعممة

الطابعممممة يممممتم تخممممزين الللمممممات علممممى الشممممريط الممزممممنط حيممممث بارملممممان طباعممممة هممممذه الرسممممالة بعممممد 

 مممما جعمملعنمموان الشممخص المرسممل  ليممه و بعممد أن تطبممع اسممم  ,اسممترجاعها مممن الشممريط علممى الطابعممة

خاصة عندما يتطلمب األممر وفرت هذه العملية جهدا  لبيرا  قد و  ,مطبوعة بشلل جيد ووا حرسالة ال

 .ب:ب 2118السالمف, ا   مسها  لى عدد لبير من المرسل  ليه رسال الرسالة نف

تحو   فف عمليات ارنتماج والعممل الخاصمة  أحدثتب أن التلنولوجيا الرقمية 2115اتوفيق وير      

ف مممال  عمممن أن اسمممتبدال  ,العممماملين ممممن العمليمممات الورقيمممة البطي مممة العديممممة المرونمممة ترر حمممو  ,بمممالفرد

العمممل يطلممق علممى ملممان و  ,العمليممات الورقيممة بعمليممات رقميممة تتمميح للعمماملين التفممرو ألداء عمممل منممتج

 .1973تسمية يعود تاريخها  لى عام الملتب الالورقفب وهف الرقمف باللامل عادة اسم ا

مطبوعمة تجاريمة  ب أول ممرة لعنموان ر ميل منشمور فمفPaperlessا   ورقمف عبيمروقد ظهمر ت

مممن أجممل تممرويج المفهمموم ألثممر مممما  بزيممروللامؤسسممة  وقممد قامممت ,قبممل ربممع قممرنت الهواتممف لشممرلا

ممما بممين عممامف الفتممرة نهمما لممم تطلممق عليممه أبممدا  االملتممب الالورقممفب ففممف أرغممم  ,فعلتممه أ  شممرلة أخممر 

أجهمزة اللمبيموتر بمه  املتمب المسمتقبلب المذ  سمتتوافر عمن ت الشرلة تتحدثلان م 1975و  1974

  . د ارللترونف والمعلومات المتصلةوالبري
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حيمث  ,اردار ب بدايات النش ة  لى التحول من الخيال الروا مف  لمى الواقمع 2114ا الباز رجعوي     

ا الروا ف جون التف لتبه, the shack wave riderروايات الخيال العلمف  رحد  لانت مو وعا  

 حيمممممممممممممممممممممث دار مو ممممممممممممممممممممموخ الروايمممممممممممممممممممممة حمممممممممممممممممممممول حلوممممممممممممممممممممممة  ,م1975برنمممممممممممممممممممممر فمممممممممممممممممممممف سمممممممممممممممممممممنة 

شمممممولية تممممتحلم فممممف شممممعبها وترلممممز لممممل السمممملطات فممممف يممممدها مممممن خممممالل شممممبلة حاسمممموب عمالقممممة 

powerful computer network,  ب نصممارمممما أد   ,الشممعب أفممرادتحتممو  علممى لممل بيانممات 

 .ب2111االحلو,لشبلةالحريات  لى ملافحة هذه ا

أنمممواخ اردارة فمممف العصمممر  بمممرزأأحمممد فهمممف تمثمممل  ,لمممان ممممن أممممر نشممم ة اردارة ارللترونيمممةوأيممما      

والمعممامالت ارللترونيممة فممف  ,الرقميممةالممذ  أصممبح يعتمممد اعتمممادا  لبيممرا  علممى التلنولوجيمما  ,الحممديث

دارة  سممواء التعليميممة ,تسمميير المؤسسممات والمنشمممت علممى اخممتالف أنواعهمما منهمما أو غيممر التعليميممة وا 

 شؤونها. 

   اإللكترونية اإلدارةداف ـأه 

 للخمدمات, والممواطن ا  مصمدر  ة لمإلدارة ارللترونيمة همف نظرتهما  لمى اردارة ن الفلسمفة الر يسم

يرغبمون فمف ا سمتفادة ممن همذه الخمدمات, لمذلك فمان لمإلدارة ارللترونيمة  والشمرلات لزبما ن أو عممال   

  :تسعى  لى تحقيقها فف  طار تعاملها مع العميل منها رةأهدافا  لثي

و أ ,محاربمممة البيروقراطيمممة والق ممماء علمممى تعقيمممدات العممممل اليوميمممة التمممف يممممر بمممه القمممرار اردار  -1

داخممل  العمممل اردار  انسمميابوبالتممالف يحقممق السممهولة واليسممر فممف  ,المعممامالت الخاصممة بمماألفراد

     لومممممممة ارللترونيمممممممةخ الخمممممماص التمممممممف ت خممممممذ بنظمممممممام الحأو جهممممممة القطممممممما ,المؤسسممممممة الحلوميمممممممة

 .ب2113احجاز , 
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فممممف  طممممار عالقتهمممما  ,ةيممممدارات الحلوماروالممممموارد المسممممتخدمة مممممن قبممممل  ,تمممموفير المممممال والوقممممت -2

  .بالمواطنين وأصحاب األعمال والمستثمرين

لقيممال الجممودة  تحسممين جممودة الخممدمات العامممة المقدمممة للمسممتفيدين فممف  مموء معممايير مو مموعية -3

 .ب2115, الجودة الشاملة لإلدارات العامة اياسينمبنية على فلسفة  دارة 

 للترونية فعالة للوقت منها: لتحقيق  دارة عدة مقترحات ب 2115عليان ا وفف  وء ذلك و ع     

ة تحديمد ممد  اللفماءة والسمرع ,بنسخة   افية ممن النظمام ا حتفاظ ,مد  األمان للنظام  لىالتعرف 

تحديممد نطمماق التعامممل مممع  , والفيروسممات ناسمموب باسممتمرار وخلمموه مممتفقممد الح, والتللفممة وا سممتمرارية

  .النظم الورقية

 :ما ي تف أهداف اردارة ارللترونيةأن   لى ,ب2115اغنيم  ي يفو     

 تقديم الخدمات لد  المستفيدين بصور مر ية. -1

 تحقيق السرعة المطلوبة رنجاز المعامالت. -2

 فاظ على سرية المعلومات وتقليل مخاطر فقدها.الح -3

 دارة اف اردارة ارللترونيمممة تترلمممز فمممف أن أهمممد  لمممى مممما تقمممدم بأ, 2118ا السمممالمف لمممما ي ممميف    

ممن  مراجعمة محتمو  الوثيقمة بمد   , و ممن القمراءة استعرا  المحتويات بد   , و من حفظها الملفات بد   

مممممن محا ممممر  ارجممممراءات التنفيذيممممة بممممد   , و مممممن الصممممادر والمممموارد البريممممد ارللترونممممف بممممد   , و لتابتهمممما

التجهيمز النماجح , و ممن المتابعمة التشماف المشمالل بمد   , و ممن المتابعمة ارنجازات بد   , و ا جتماعات

 . لالجتماعات
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  اإللكترونيةخطوات تنفيذ اإلدارة  

 بمممد ممممن األخمممذ فمممف  ترونيمممةارللب أنمممه عنمممد اتخممماذ قمممرار تنفيمممذ اردارة أ 2118االسمممالمف يمممر  

وهممل التلماليف التمف ستصممرف عليهما موازيممة  ,ا عتبمار عمدة أمممور أهمهما الحاجمة الفعليممة لهمذه اردارة

هنممماك عمممدة  ذ أن  تممموافر العناصمممر األساسمممية رنجاحهممماوهمممل ت ,للمنتجمممات التمممف سمممتقدمها همممذه اردارة

 : امنه ارللترونيةتطبيق اردارة  خطوات يجب السير عليها عند

  إعداد الدراسة األولية:( 1)

رعمممداد همممذه الدراسمممة  بمممد ممممن تشمممليل فريمممق عممممل ي مممم بع مممويته متخصصمممين فمممف اردارة 

والمعلوماتية لزمر  معرفمة واقمع حمال اردارة ممن تقنيمات ومعلوممات وتحديمد البمدا ل المختلفمة وجعمل 

ريمق  لممى واحمد مممن حيممث يصمل الف ,اردارة العليما علمى بي ممة ممن لممل النمواحف الماليمة والفنيممة والبشمرية

 : التيةالقرارات 

 . ارللترونيةتحتاج اردارة  لى تطبيق اردارة  .أ 

 . تاج  لى تطويروللن تح ,وجود تلنولوجيا معلومات سابقة  .ب 

لزمممر  تطبيمممق  ,واسمممتخدام تلنولوجيممما معلوممممات متطمممورة ,ينسمممجم ممممع أخمممر التطمممورات الحديثمممة .ج 

 .ارللترونيةاردارة 

  للتنفيذ: وضع خطة( 2)

فمف اردارة أو  ارللترونيمةعند  قرار توصية الفريق ممن قبمل اردارة العليما فمف تطبيمق اردارة 

 . ملة ومفصلة للل مرحلة من المراحل بد من  عداد خطة متلا ,المؤسسة
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  تحديد المصادر:( 3)

حتاجهمما الخطممة التممف تممدعم الخطممة بشمملل محممددة ووا ممح مممن هممذه المصممادر اللمموادر البشممرية ت    

لزممر  التنفيممذ واألجهممزة والمعممدات والبرمجيممات المطلوبممة ويعنممف هممذا تحديممد البنيممة التحتيممة لتطبيممق 

 . فف هذه اردارة أو المؤسسة ارللترونيةاردارة 

 تحديد المسؤولية:( 4)

تحديممد الجهممات التممف سمموف تقمموم بتنفيممذها وتمويلهمما بشمملل وا ممح يتطلممب  ن تنفيممذ الخطممة 

 . فف الخطة والللف المرصودة  ليها المحدد  من الوقت

  متابعة التقدم التقني:( 5)

ولزمر  موالبمة أخمر ا بتلمارات  ,السريع فف مجال تقنيات المعلومات اردارية نظرا للتطور

خمر وهو العممل علمى الحصمول علمى آ ,م افة عند تنفيذ الخطة ةفف هذا المجال فإن هناك مسؤولي

مممن اتصمما ت وأجهممزة وبرمجيممات وغيرهمما مممن العناصممر  ,ارللترونيممةدارة ابتلممارات لافممة عناصممر ار

 . ارللترونيةالتف لها عالقة فف تطبيق اردارة 

 اإللكترونية دارةمتطلبات نجاح اإل 

العديد من المتطلبات األساسية التف تساهم فف نجاح لمل  ارللترونيةيتطلب مشروخ اردارة 

فف المدول األوروبيمة وأمريلما واليابمان  وأسهل تطبيقا   ألثر و وحا  تبدو   ذمرحلة من مراحل التطبيق 

ويملممن تقسمميم هممذه  ثفيهمما ارللترونيممةفممف نجمماح الحلومممة  بدرجممة لبيممرة تمموافر هممذه المتطلبممات سمماهمف

 :وبشرية سياسية, وقانونية,تلنولوجيةفنية متطلبات المتطلبات  لى 
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 المتطلبات الفنية والتكنولوجية: -1

اسمممممتخدام أحمممممدث تلنولوجيممممما المعلوممممممات  ارللترونيمممممةعمممممن اردارة المسمممممؤولين علمممممى  ينبزمممممف

 :خاللوا تصا ت وذلك من 

توفير البنية وا ستراتجيات اللفيلة ببناء المجتمعات ألن هذا يتطلب  نشماء وسميط تفماعلف علمى -أ

وبينهممما وبمممين  ارنترنمممت يقممموم بتفعيمممل التواصمممل بمممين المؤسسمممات الحلوميمممة وبينهممما وبمممين الممممواطنين

 .ب2118االشيخ,يتم توفير المعلومات بشلل مباشر  ذمزوديها 

ل  لممى الخدمممة المطلوبممة و يممتم تمموفير خطمموات أقممل للوصمم  ذ الترليممز علممى تممرابط نظممم الخممدمات: -ب

 :لتفمع الجهاز الحلومف وللف يتحقق هذا العنصر يجب ا هتمام با

 .جهازقة من الخطط ارستراتيجية األخر  فف ال يجاد  ستراتيجية لترابط الخدمات المنبث. 1-ب

تحديمممد المهمممارات والقمممدرات الواجمممب توفرهممما فمممف المممموظفين وو مممع خطمممة للتمممدريب وتطممموير . 2-ب

 المهارات والقدرات.

  عادة وصف الوظا ف. .3-ب

 . ة وا حة لنظم المعلومات ارداريةوجود  ستراتيجية محدد .4-ب

 .ارللترونية لى البي ة  ا نتقاللحقيقف قبل حل المشالل القا مة فف الواقع ا-ج

  جراء التزييرات فف الجوانب التشزيلية مع بناء التلنولوجيا المملنة.-د

 ارللترونيمةتوفير بنية تحتية ل مان الخصوصية واألمان للل من يستخدم تطبيقات الحلومة -ه

 مع  ملانية اللشف عن التجاوزات األمنية والتعامل معها.

 .ارللترونيةون بين القطاعين الخاص والعام لدعم التطبيقات المتعددة للحلومة التعا-و

 العمل على زيادة انتشار تلنولوجيا المعلومات وا تصا ت بين األفراد والجماعات.-ز
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 تصميم الشبلات وتنظيم أجهزة ا تصا ت الالزمة لربط المبانف المتباعدة للجهة الواحدة.-ح

شممعار  ملانيممة اسممتخدام -ط الهمماتف المحمممول فممف عمليممة الممدفع واسممتالم الخممدمات المطالبممة بهمما وا 

 المستهللين بتوافر الخدمات.

األخممذ فممف ا عتبممار حجممم الخممدمات المقدمممة ومقممدار الطلممب علممى لممل منهمما مممن خممالل دراسممة - 

 .بأ2118 االسالمف, الوقت واليوم واألسبوخلمؤشرات الطلبات من حيث الموقع و تحليلية موثقة 

  :المتطلبات القانونية والسياسية -2

القانونيمممة والسياسمممية همممف مجموعمممة ممممن السياسمممات والقممموانين والتشمممريعات  لمتطلبممماتويقصمممد با

 .السياسف وا ستقراروالعوامل الخارجية  ,وأساليب اتخاذ القرارات ,واللوا ح التنفيذية

 ارللترونيمةلمدفع مشمروخ اردارة القويمة  متطلبماتممن ال ,القانونية والسياسمية متطلباتالتعتبر و 

 :ةالتيك   بد من توافر المقومات لذلو 

 ,  ذارللترونيممةمممع متطلبممات الحلومممة  ىتماشممالتممف توجممود األنظمممة والتشممريعات المناسممبة  -أ 

والقممدرة علممى تطمموير األنظمممة  ,ينبزممف علممى الجهممات التنظيميممة والتشممريعية التمتممع بالمرونممة

 والتشريعات. 

 .ة المعلومات للنظم واألجهزة معا  يقة لسريوجود أنظمة دق -ب 

وذلممممك وسممما لها التلنولوجيمممة والتنظيميمممة حمممل مشممملالت قانونيمممة التبممماد ت التجاريممممة وتممموفير  -ج 

بو ممع جميممع المبمماد ت علممى ارنترنممت لممدفع الفممواتير والرسمموم الحلوميممة المختلفممة مباشممرة 

 .بأ2118 على ارنترنت االسالمف,

وسما ل مناسمبة لحمايمة همذه الخمدمات  باعتممادن المعلومات:وذلمك توفير القدر اللافف من أم -د 

يجمماد تمموازن بممين  ,بممما يتناسممب مممع أهميتهمما وحساسمميتها متطلبممات أمممن المعلومممات  اسممتيفاءوا 
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الثقممة للمسممتفيدين مممن هممذه بحيممث يعطممف  ,ارللترونيممةوالمرونممة فممف تقممديم خممدمات الحلومممة 

 .ب AL-Manwari,2003ا الخدمات

 البشرية المتطلبات -3

وجمود  ذ يع مد هو ت هيل اللوادر البشمرية,  ارللترونية ن أولى متطلبات التحول نحو الحلومة 

وتممدريب العمماملين فممف  باسممتمراروصمميانة التجهيممزات وتممدريبها  ات  البشممرية المؤهلممة ردارة العمليممالقممو 

ين هيلممل للممموارد الترليممز علممى تلممو ولممذلك فإنممه  بممد مممن  ثأجهممزة الدولممة مممن أبممرز خطمموات النجمماح

وثقافيما  يملمنهم ممن األداء والمشمارلة بمالرأ  وصمنع القمرارات  وفلريما   البشرية تلوينا  علميا  وتلنولوجيما  

 .ب2116 االهوش,

 في الوطن العربي  اإللكترونيةتطبيق اإلدارة  معوقات 

, ارللترونيمةعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل اللثير من المدول العربيمة لتطبيمق اردارة 

 وممن ,ارللترونيمةتطبيمق اردارة فمف سمبيل المدول  همذه التف تواجمه عوقاتالعديد من الم    أن هناك

 : تفما يهذه المعوقات  برزأ

 المعوقات الفنية والتكنولوجية: .1

 ب, أن من أهم المعوقات الفنية والتلنولوجية ما ي تف:2116ير  الهوشا

  تصا تا  عف البنية األساسية فف مجال. 

  الناجحة. ارللترونيةقلة نماذج اردارة 

 . الجهات المالية واردارية تعمل ول نها ليل لها عالقة ببع 

 .عدم دعم البرامج اردارية 

 لة  دراك الدول العربية ب همية الحماية وأمن المعلومات والمتطلبات التلنولوجية ألداء برامجهم ق

 ومواقعهم على ارنترنت.
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  وليات و عف التنسيق.تداخل المسؤ 

  المالية للتطبيقات الحديثة.عتمادات ا نقص 

  ارنترنت بسبب التللفة العالية. انتشارقلة 

  المؤسسة بدواعف التحول ومتطلباته دارة  اقتناخعدم. 

 معوقات إدارة الموارد البشرية:.2          

 :ي تفما  العربيةسات فف المؤس  دارة الموارد البشريةب أن من معوقات 2114ار وان ير  

 .اختالف نظم اردارة حتى داخل المنظمة الواحدة -أ 

 عدم اقتناخ  دارة المؤسسة بدواعف التحول ومتطلباته. -ب 

وعمدم  حساسمهم بم نهم جمزء ممن  ,عدم توافر الحافز القو  لد  األفراد رنجاح عملية التحول -ج 

 عملية التحول والنجاح.

 .المتلاملة داخل المنظمات ارللترونيةصعوبة الوصول  لى اردارة  -د 

 عدم توافر بنية أساسية فنية جيدة. -ه 

 الطبيعة البشرية وثقافة األبواب المزلقة والخوف من التلنولوجيا وتطبيقاتها.  -و 

 .العبء اردار  المعتاد ,ل األفراد المنوطين بهااستمرارية عمليات تحديث البيانات مع تحم   -ز 

 .ورف  التحديث والتزيير ,ةمديالعمل ودوراتها المستلمعتادة فف التوافق مع النظم اليدوية ا -ح 

 .عدم الثقة فف حماية سرية وأمن التعامالت الشخصية -ط 

 ب معوقات أخر :2116وفف هذا الصدد ي يف الهوشا

نسبة األمية  ارتفاخ, و ر بالمميزات المرجوةقلة وعف الجمهو ,و التقنيات  ستخدامقلة اللفاءات البشرية 

ية شملل, و جيات الوا محةيغيماب ارسمترات, و وا ختيمار ا سمتقطابعف عمليمة  , و ل العربيةفف الدو 

 ممممعف , و لالبتلممممارقصممممور آليممممة التعلمممميم وقصممممور تبنممممف اردارة , و نظممممم قيممممال ولفمممماءة تقيمممميم األداء
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همدار , و التدريبية وتقييم عا مد التمدريب لالحتياجاتمخصصات التدريب وغياب التحديد الدقيق  نظمم ا 

 ,تنمامف شمعور بعم  الممديرين وذو  السملطة, و عا ق اللزمة فمف بعم  األحيمان,لالتدريب أثناء العم

 لسلطتهم. ا  ب ن التزيير يشلل تهديد

 في مجال اإلدارة المدرسية اإللكترونيةإلدارة ا 

تتميمممز الحواسممميب بالسمممرعة والدقمممة فمممف معالجمممة وتحليمممل البيانمممات والقمممدرة علمممى تخمممزين البيانمممات     

الحاسمب اللمف لجمزء ممن نتيجة لذلك دفمع بماردارات المختلفمة  لمى  دخمال ول ,واسترجاعها وتصنيفها

والمعلمممممين مممممن هممممذه اردارات اردارة المدرسممممية التممممف تتعامممممل مممممع بيانممممات الطممممالب و نظممممام العمممممل, 

 ب.2111والجداول وغيرها افودة,

دخممل  أننممذ اسممتخدام الحاسمموب فممف اردارة المدرسممية مممن أولممى التطبيقممات التممف بممدأت م دعمم ذ ي     

 ممن الخمدمات منهما : شمؤون المموظفين وتشممل همذه التطبيقمات عمددا   ,الحاسوب  لى البي مة المدرسمية

واررشمماد  ,والسممجالت والجممداول المدرسممية ,وا متحانممات والتقممويم ,وشممؤون الطممالب ,والشممؤون الماليممة

 .التربو  وغيرها

المتمثلمة فمف و األعممال التمف يوفرهما وللحاسوب ت ثير فف المدرسة واردارة التعليميمة ممن خمالل 

وتنظممممميم جمممممداول عالممممممات  ,وبنممممماء ملفمممممات قواعمممممد البيانمممممات للمعلممممممين والطمممممالب ,تنسممممميق الللممممممات

 .والواجبات المنزليةلإعداد اللتب والملخصات والتدريبات  ثبار افة  لى النشر التعليمف,الطالب

أيمة  دارة أو شمرلة أو هي مة تريمد يستخدم فف و  ,ويستخدم الحاسوب فف مجال اردارة المدرسية

 ويملممن اسممتخدامه فممف  دارة المؤسسممات التربويممة بهممدف ,ا سممتفادة مممن ارملانممات الها لممة للحاسمموب

المممممموارد المتاحمممممة للممممممدارل والمعاهمممممد واللليمممممات علمممممى لافمممممة لافمممممة لواسمممممتخدام أمثمممممل  , دارة أف مممممل

       الوقمممممت والجهمممممد والمممممممال  حيمممممث يملمممممن لممممممدير  همممممذه المؤسسمممممات تممممموفير اللثيمممممر ممممممن ,المسمممممتويات

 .ب2111 االفار,
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على الربط بين أطمراف العمليمة ارداريمة التعليميمة  ن الحاسوب قادرأب 2117ير  عبود الما 

يقسمم فمف همذا الصمدد و  توياتهمثين ومتخمذ  القمرار بمختلمف مسميمبما فيهم أوليماء أممور الطلبمة واردار 

 :تربوية  لىمؤسسات الب برامج اردارة فف ال2111فودة ا

وتحفمظ البيانمات  ,: وهف برامج تسهل وتنظم العمل داخل اردارة المدرسميةامج اردارة المدرسيةبر  .1

وحفمظ معلوممات عمن المعلممين  ,: حفمظ سمجالت الطمالبث وتستخدم همذه البمرامج فمفوالمعلومات

عداد ا متحانات ,ولتابة التقارير اردارية ,فف المدرسة وارداريين وغيرهم  استخراج النتا ج.و  ,وا 

عممدادها .2 وتنفيممذها  ,بممرامج اردارة الصممفية: هممف بممرامج تسمماعد المعلممم مممثال فممف لتابممة ا ختبممارات وا 

وعممممل  ,لمتمممابعتهم ولتابمممة التقمممارير ,ع البيانمممات عمممنهم, وحفمممظ سمممجالت الطمممالب وجمممموتقييمهممما

 شهادات تقدير.

لما  ن أن يخدمها فف عدة مجا ت,يمل الحاسب اللف فف أعمال اردارة المدرسية استخدام ن     

 : منهافف أدبيات اردارة التربوية  تورد

وهمممو ممممن أهمممم تطبيقمممات الحاسمممب اللمممف بالنسمممبة ألعممممال اردارة المدرسمممية  :معـــالج الكلمـــات -1  

 ,لتابمممة التقريمممر والمراسمممالت وحفظهممما, عدة فمممف أعممممال السممملرتارية ممممن حيمممثويقصمممد بمممه المسممما

 .والمذلرات يح التقاريرعة فف تصحوالسهولة والسر 

الشمهرية  ولتابمة التقمارير ,بحفمظ درجمات الطمالب اردارةتقموم  :اإللكترونيـةتطبيقات الجداول  -2  

 .لهذه التقارير األساسيةاحد الخيارات  ارللترونيةوتمثل الجداول  ,حول مستويات الطالب

المختبريمة  األدواتثير ممن تحتو  لل مدرسة على مختبر يحتو  على الل أعمال المختبرات: -3  

 أممممينيسممتطيع  اللممفوبمسمماعدة الحاسممب  ,أنواعهمماوالمحاليممل التممف   بممد مممن تصممنيفها ومعرفمممة 

 .ب2118محمد,ا والمحاليل األدواتيصمم ملف يشتمل على بيانات  أنالمختبر 



 

 

42 

 ,اللتباد عدأمع ا نفجار المعرفف ال خم الذ  نجم عنه الزيادة الها لة فف  المكتبة:عمال أ -4  

المجمممالت و  واألجنبيمممةتشمممتمل علمممى المراجمممع العربيمممة  وأصمممبحت ,الملتبمممة تعقيمممدا  عممممال أوازدادت 

تنظمميم للملتبممة بشمملل يسممهل عمليممة اسممتخدامها ويسممتطيع الحاسممب   جممراءتطلممب هممذا  ,واألبحمماث

 ت الملتبممممممممةباسممممممممتخدام برمجيممممممممات معينممممممممة مممممممممن بنمممممممماء نظممممممممام ملتممممممممب لجميممممممممع محتويمممممممما اللممممممممف

 .ب2111االعجمف,

التممف  ,اللممفمجممال قواعممد البيانممات مممن أهممم مجمما ت اسممتخدام الحاسممب  ديعمم قواعــد البيانــات: -5  

فممممف تنظمممميم  اللممممفحيممممث يسمممماعد الحاسممممب  ,تسمممماعد المممممدير فممممف أداء عملممممه فممممف يسممممر وسممممهولة

 .المدير البحث فيها والرجوخ  ليهاوو عها فف قاعدة بحيث يستطيع ,ومات لالمع

تت ممن مسممتوياتهم فممف  ,تحمتفظ المممدارل بسمجالت وملفممات الطممالب نظــام ســجالت الطــالب: -6  

تبنممف  أن اللممفالمدرسممية عممن طريممق الحاسممب  اردارةوتسممتطيع  ,األلمماديمفالصممفوف وتمماريخهم 

 .ب2111االفار,األساسية سجالت للطالب يحتو  على المعلومات  أوملفات 

فمف متابعمة ح مور وغيماب  لمفاليملمن اسمتخدام الحاسمب  متابعة حضور الطالب وغيـابهم: -7  

 المدرسة للها. أوتالميذ الصف الواحد 

ممما   شمك فيمه أن أيمة مؤسسمة تعليميمة وغيمر تعليميمة ويعممل بهما مجموعمة  شؤون الطالب: -8  

وممممن خمممالل  ,األفمممرادبمعلوممممات وبيانمممات عمممن لمممل همممؤ ء  ا حتفممماظفإنمممه ينبزمممف  ,ممممن المممموظفين

ميممممع البيانممممات حممممول العمممماملين والمعلمممممين بالمدرسممممة حصممممر ج مممممديريسممممتطيع ال اللممممفالحاسممممب 

 .ب2111االفار,

 ,بيانمات, نصموص, صمور صموت,صما ت همف  رسمال معلوممات بم   شملل ا ت :االتصاالت -9  

 .المختلفة ارللترونيةباستخدام الوسا ل  آخرمن ملان  لى ملان 
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 همعلميوينبزمف  ,قا مين عليهماعملية و ع ا ختبارات عملية مجهدة لل دتع بناء االختبارات: -11  

 ذ توجممد برمجيممات خاصممة  ,اللممفليفيممة و ممع وبنمماء ا ختبممارات باسممتخدام الحاسممب  يعرفمموا أن

 .لبناء ا ختبارات

المخططممممات  مفممممف اسممممتخدا م: أد  التقممممد)بــــرامج الرســــوم( الحاســــوب ةالتصــــميم بمســــاعد-11  

وتطوير  ,نيةلرتو الصور المتحرلة ال  لى ارتقاء مهنة الرسم والتصميم فف  نتاج ,اللفبالحاسب 

, ممما يموفر الوقمت األوليمةفف رسمم المخططمات والرسموم  اللفصناعة التصميم بمعونة الحاسب 

 ب.2111االعجمف والجهد

ــات بــرامج الناشــر -12   النشممرات   عممدادهممف برمجيممات تسممتخدم فممف  :اإلدارةالمكتبــي فــي  تطبيق

فف تصميم بطاقات  تالبرمجيالما تساهم هذه  ,سساتوالمجالت الخاصة بالمؤ  ,واللتب واألدلة

ولح مممممممممور فعاليمممممممممات المدرسمممممممممة وعممممممممممل ارعالنمممممممممات اررشمممممممممادية  ,المممممممممدعوة ألوليممممممممماء األممممممممممور

 .ب2111االموسى,

يعتمد المدير الناجح على عر  ما لديمه ممن أفلمار  :اإلدارةتطبيقات الوسائط المتعددة في  -13  

 مناسممبة لتحقيممق ذلممك مثممل  أداةال الوسمما ط المتعممددة يلممون مجمم أنويملممن  ,بطريقممة مقنعممة وشمميقة

حيمث يملمن  األدواتتلمك حمد أ, بFront Page جيالفرونمت بماب وPower Pointالبوربوينمت ا

ين واجتماعممممات المعلممممم ,الطلبممممة أمممممور أوليمممماءمممممن خاللهمممما تقممممديم العممممرو  الشمممميقة فممممف اجتممممماخ 

 .والحافالت المدرسية واللقاءات
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 ب التطبيقات اردارية والتنظيمية فف المدرسة  لى نوعين هما:2114اوسعادة السرطاو ويقسم     

وتسمممهيل عمليمممات قبمممولهم  ,مثمممل حفمممظ ملفمممات الطلبمممة ,تطبيقمممات  داريمممة علمممى مسمممتو  المدرسمممة ب1

صمممممدار شمممممهادات النجممممماح والتخمممممرج ,وتسمممممجيلهم صمممممدار التقمممممارير ,وعممممممل ارحصممممما يات ,وا   ,وا 

 والمساعدة فف عمل الجداول المدرسية.

واألسمم لة أو أنشممطة  ,مثممل  عممداد التقممارير وا متحانممات ,تطبيقممات  داريممة علممى مسممتو  الصممف ب2

 ,وحسمماب الممدرجات أو العالمممات أو التقممديرات ,وحسمماب الممدرجات المنزليممة ,الواجبممات المنزليممة

وذلمممك عمممن طريمممق اسمممتخدام بمممرامج  ,والتخطممميط للمممدرول والمحا مممرات ,وعممممل لشممموف النتممما ج

 .بDataBasesب وقواعد البيانات ا Word Processorلنصوص ا متخصصة مثل معالج ا

تقمممارير المنظممممة العربيمممة للتربيمممة  ,يمممدعم اسمممتخدام الحاسمممب اللمممف فمممف اردارة المدرسمممية اوممممم

والثقافممة والعلمموم والتممف تهممدف  لممى أن يمتلممك األفممراد الثقافممة الحاسمموبية التممف تملممنهم مممن التعامممل مممع 

 .ب2114اعيادات, ؤسسات لموالبة لل جديد أجهزة الحاسوب فف مختلف الم

 ب أن توظيف الحاسوب فف التعليم ي خذ عدة أشلال تتمثل فف:2117وير  استيتية وسرحانا

: يتم تدريل الحاسوب باعتباره مقررا  Learning about Computer)ا التعلم عن الحاسوب .أ 

, وقمممد أصمممبح ارة البرمجمممةوتنميمممة مهممم ,ومهمممارات اسمممتخدامه ,دراسممميا  لتعريمممف الممممتعلم بملوناتمممه

 الحاسوب مقررا  دراسيا  فف جميع المراحل التعليمية لنشر الثقافة الحاسوبية.

للمعلوممات  يعتبمر الحاسموب مصمدرا   Learning from Computer):المتعلم ممن الحاسموب ا .ب 

 ., والتواصل بين المتعلم والحاسوب, لالدور الذ  تقوم به الملتبةالتف يبحث عنها المتعلم

ا  بتنفيمذ يعتبمر همذا المدور ألثمر ارتباطم Learning with Computer):تعلم مع الحاسموب اال .ج 

تقمممديم أساسممميا  فمممف  ا  ويسمممتخدم الحاسممموب أداة وسممميلة تعليميمممة تلعمممب دور , عمليمممة التعلممميم والمممتعلم
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والنممماذج التعليميممة وعمليممة التقممويم , حيممث يقممدم الحاسمموب األهممداف المممادة التعليميممة للدارسممين

    التفاعل بين الدارل والمادة العلمية واألنشطة.على عملية  ف والنها ف وارشراف البنا

 :تنقسم  لى أن تطبيقات الحاسوب فف العملية التعليمية ,ب2118نبهان اير  لما     

, تسمممجيل النمممواحف الماليمممة وارداريمممةوجمممد بمممرامج خاصمممة بممماردارة تسمممتخدم ل: تالتطبيقمممات ارداريمممة -1

ممما يسماعدها علمى المتخلص ممن اللمم ممن األوراق والملفمات التمف , ن والطالبوسجالت الموظفي

 .اوتحتاج  لى جهد للتعامل معها ومراجعته ,تحتاج  لى مساحات لبيرة لحفظها

 تطبيقات تخطيط المناهج: -2

لوممممات ملمممف مصمممادر المعلوممممات: توجمممد بمممرامج خاصمممة رنشممماء ملفمممات خاصمممة بمصمممادر المع . أ

, وجميمممع ت الصممموتية, الشمممرا ح, التسمممجيالاللتمممب, أشمممرطة الفيمممديوالمتممموفرة فمممف المدرسمممة مثل:

 المصادر التعليمية التف تحتاجها العملية التعليمية.

الملف على المواد التعليميمة التمف تسماعد المعلممين ممن نتاج المواد التعليمية: يحتو  هذا  ملف  . ب

  ا ستفادة من خبرات غيرهم فف  نتاج المواد التعليمية المستخدمة.

التمف تسماعد  ,ومن ذلك البمرامج ارحصما يةوجد برامج للبحث التربو  تطبيقات البحث التربو : ت -3

جراء العمل علوممات مر وبارملان توفي يات ارحصا ية المطلوبة فف البحث,فف تحليل البيانات وا 

 التف أجريت فف شتى المجا ت والتف تساعد المعلمين.عن األبحاث 

ستطيع المدرسمين تطموير مهماراتهم التدريسمية ممن خمالل تصمميم البمرامج :يتطبيقات تطوير المهنة -4

 .اللفالمتطورة الخاصة بالرسوم والصور والفيديو والتف توجه لهم بواسطة الحاسب 
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  في مجال التعليم  اإللكترونية اإلدارةتجارب الدول األجنبية والعربية في 

والتقنيممات الحديثممة فممف مختلممف  حاسممب اللممففممف اسممتخدام الالمتقدمممة  تميممز المجتمعمماتل نظممرا  

, فإن هذه العربية فف استخدام ارنترنت فف التعليم دولوأسبقيتها للدول النامية بما فيها ال ,المجا ت

التممف لممان لهمما األثممر اللبيممر فممف الرقممف بالمنظومممة  ,الممدول قممد مممرت بالعديممد مممن التجممارب والخبممرات

تطبيقممات شممبلة ارنترنممت اث األسمماليب ا بتلاريممة فممف مجممال واسممتحد ,التعليميممة فممف هممذه المجتمعممات

 :الدولبع  تجارب لموجز وفيما يلف عر   ارللترونية سيما فف مجال اردارة  ,فف التعليم

 تجربة سنغافورة: -1      

مشممروخ ربممط المممدارل  ,تبنممت وزارة التعلمميم فممف سممنزافورة بالتعمماون مممع مجلممل الحاسمموب المموطنف    

 . ير مصادر للمعلومات لهذه المدارلذلك بهدف توفو  ,نترنتبشبلة ار

ربممممط المممممدارل بممممة  لممممى بسممممت مممممدارل وقممممد قممممادت التجر  ب1993اوقممممد بممممدأ المشممممروخ عممممام 

تممم  ب1997اوفممف عممام  ,م ربممط وزارة التعلمميم بشممبلة ارنترنممتتمملممما  ,والمشممرفين علممى التعلمميم بالشممبلة

ت ممممن همممذا ب 2111اذليمممة ممممع دخمممول عمممام  تخصممميص امليمممار دو ر سمممنزافور ب ريجممماد ممممدارل

وذلممك بتجهيممز المممدارل بمم جهزة الحاسممب اللممف للتممدريب وتطمموير  ,البرنممامج  قامممة بنيممة تحتيممة وتقنيممة

لى جانب همذه  ,برامج الحاسب اللف و رورة التدريب على أجهزة الحاسب اللف وشبلة ارنترنت وا 

اسمموب المموطنف مشممروخ تسممريع تقنيممة المعلومممات الخطمة بممدأت وزارة التعلمميم فممف سممنزافورة ومجلممل الح

فمممف التعلممميم والمممتعلم فمممف الممممدارل   لمممى تحسمممين اسمممتخدام تقنيمممة المعلومممماتوالمممذ  يهمممدف  ,ا بتدا يمممة

الوسمما ط المتعممدد وذلممك بممربط األجهممزة الشخصممية الموجممودة فممف المممدارل بشممبلة  باسممتخدام ا بتدا يممة

النمممدوات هممداف بمممدأ تممدريب المعلممممين وأقيمممت ذه األولتحقيممق هممم ,موحممده يممتم ربطهممما بشممبلة ارنترنمممت

 ب.ب2118 لسالمف,اا وربط ارنترنت بالمناهج ,لمدير  المدارل  لتعريفهم بارنترنت وأهميته
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 :تجربة كندا -2    

قممام أحممد الطممالب   ذب 1993انترنممتب فممف التعلمميم عممامشممرعت لنممدا فممف امشممروخ اسممتخدام ار

         ثمممم تطمممور المشمممروخ ونمممتج عنمممه مشمممروخ  ,ليميمممة علمممى الشمممبلةبتجميمممع وترتيمممب بعممم  المصمممادر التع

 ,مثمل تموفير مصمادر المعلوممات للممدارل والمدرسمين ,ب وقدم العديد من الخمدمات School Netا 

 ب1995اوقد بدأ فمف عمام ,القطاخ الصناعف الراعف األساسف للمشروخ دويع ,وأولياء األمور وغيرهم

واألنشمطة الصمفية المبنيمة علمى  ,علمى المهمام ارداريمة علممين واردارةث ودعمم وتمدريب المبرنامج لحم

  .ب2116ميتف,ااجمل,الر استخدام ارنترنت

 تجربة كوريا: -3    

ب Kident-27اللوريمممة بمممإعالن مشمممروخ ا ا بتدا يمممةبمممدأ  دخمممال شمممبلة  نترنمممت فمممف الممممدارل 

 ليات والجامعات  حقا . ثم شمل المشروخ المدارل المتوسطة الثانوية ثم الل ب1996اعام

التممف  ,بممين شممبلة الشممباب العالميممة مممن أجممل السممالم وقممد قممام المشممروخ مممن خممالل التعممارف ممما      

وأحممممد  الصممممحف اللوريممممة مممممن جانممممب وبممممين وزارة  ,تشممممجان األمريليممممةينشمممم ت  فممممف جامعممممة و يممممة م

ة المشروخ بعشر سنوات وحددت مد ,خرآانب وزارة التعليم اللوريتين من جو والمعلومات  ا تصا ت

وفمممف  ,مدرسمممة ابتدا يمممة 21المرحلمممة األولممى ممممن التجربمممة فممفيمممتم فمممف   ذ ,وقسمممت  لمممى مراحمممل أربعممة

فممف  ا بتدا يممةوالمرحلممة الثالثممة تمموفير الخدمممة لنصممف المممدارل  ,المرحلممة الثانيممة يممتم  دخممال ارنترنممت

  .بب2118 االسالمف,مدرسة ابتدا ية والمرحلة الرابعة يتم تحقيق الهدف بتوفير الخدمة للل  ,لوريا
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 تجربة اليابان:  -4

تم ربط التعليم المدرسف   ذ ,و عت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية خطة محلمة للتعليم

وقد لانت تمارل وزارة التربية والتعليم سيطرة مباشرة على المدارل  ,بنظام التدريب فف مواقع العمل

 اللتب المقررة أو و ع أهداف للمدارل الثانوية الدنيا. اختيارالمحلية من حيث 

عممممدة  ,أصممممدرت لجنممممة دراسممممية مممممن قبممممل وزارة التربيممممة والتعلمممميم فممممف اليابممممان ب1998اعممممام فممممف و     

مقممررات جديممدة حممول تقنيممة  باسممتحداثوذلممك  ,والثممانو  ا بتممدا فتوصمميات مممن أجممل  صممالح التعلمميم 

لممممما عملممممت المممموزارة علممممى  مممممداد جميممممع  ,ب2113 از ,المعلومممممات واسممممتخدام الحاسممممب اللممممف احجمممم

عداد برامج ا  .ب2118 ,شحادةتدريب المعلمين لتوظيف التلنولوجيا فف التعليم المدارل بارنترنت وا 

 تحاد األوربي:تجربة دول اال  -5    

النموذج األمريلمف  ومجاراة ,مسايرة رلب التقنيات الحديثةعلى دول ارتحاد األوربف عملت   

 ,يممةأو الرقم ارللترونيممة, فعنممدما أطلقممت الو يممات المتحممدة األمريليممة مفهمموم اردارة هممذا المجممال فممف

 جديممد مبنممف علممى اقتصمماد وشممرعت فممف تلمموين نممموذج  ,بارللترونيممةأطلقممت أوروبمما شممعار اأوروبمما 

 المعلومات وا تصا ت والمعرفة . 

, ومنذ نتقال  لى المجتمع المعلوماتفا تبنى ا تحاد األوروبف فلرة  ب2111اعاميونيو وفف 

ذلك التاريخ وحلومات ا تحاد األوروبف تتسارخ فف سباق محموم  تخاذ ارجراءات الالزمة للتليف 

 .ب2115والتطور التلنولوجف االعالق , ,مع المتزيرات الطار ة فف مجتمع المعلوماتية

 هذه الدول:بع  تجارب لوفيما يلف عر   
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 :تجربة إيطاليا-أ           

 ,ارللترونيمةخطتها للتحمول  لمى الحلوممة  ب2111اعامأطلقت الحلومة اريطالية فف يوليو   

وقمممد رلمممزت  دو ر أمريلمممف تنفمممق علمممى ممممد  عمممامين,ب مليمممون 411وخصصمممت ميزانيمممة فمممف حمممدود ا

يميمممة وعممممل شمممبلة لبيمممرة جمممدا  لمممربط ملاتمممب الدولمممة المرلزيمممة وارقل ,الخطمممة علمممى ارصمممالح اردار 

 .ب2115والمحلية ومؤسساتها بجميع الخدمات األساسية االعالق ,

 تجربة أسبانيا:-ب            

تحسممممممين الخممممممدمات العامممممممة وفممممممق برنممممممامج اسمممممممه  فممممممف أسممممممبانيا تتممممممولى وزارة اردارة العامممممممة

(Infoxxx1) 2111و 2111, ويزطممممف همممذا البرنممممامج األعمممموام ا,أعدتمممه وزارة العلمممموم والتلنولوجيممما 

تويات ممن اردارات األسمبانية وهمف: اردارة ب مسم3ب, ويهدف البرنامج  لى  شراك ا2113و 2112و

 .ب2115االعالق ,, واردارة المحلية وتطويرها بع ها مع البع  الخر المرلزية, واردارة ارقليمية

 تجربة ألمانيا االتحادية: -ج     

شممريعا  أقممره فيممه العمممل بالنظممام ت ب2111ا عممامأصممدر البرلمممان فممف السممابع عشممر مممن يونيممو 

ا , لممما صممادق علممى خطممط وبممرامج طموحممه تقممدمت بهممفممف جميممع المؤسسممات فممف الممبالدارللترونممف 

والمنظمممات غيممر الربحيممةب للعمممل مممع المؤسسممات  ,امنظمممات األعمممالالفعاليممات المختلفممة فممف ألمانيا

وتعليمات حول األسل واألسماليب , وأصدرت الحلومة  رشادات ارللترونيةالحلومية فف هذه البي ة 

 .ب2115والذ  يهدف بدوره  لى  صالح قطاعات الدولة لافة االعالق , ,فف ارصالح اردار 
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 :تجربة فرنسا -د      

بعممدما و ممعت أسسممه ومباد ممه عممام  ,ب2111للترونممف عممام ابممدأت فرنسمما العمممل بالنظممام ار  

ف مممال  عمممن المؤسسمممات غيمممر , جتماعية,والثقافيةوا ,ب ممممن قبمممل جميمممع الجوانمممب ا قتصمممادية2111ا

للترونممفب ابلممد    لممىتحويممل فرنسمما   لممىويهممدف هممذا النظممام ة الوطنيممة وارقليميممة والدوليممة, الحلوميمم

نمممما بجميمممع ال ,متلاممممل   تنممماط مسمممؤولية  دارتمممه بالحلوممممة العاملمممة علمممى السممماحة  هي ممماتفحسمممب وا 

ويعممد هممذا , لممدعم هممذا النظممام أمريلممفيممون دو ر ب مل851وقممد خصصممت الحلومممة مبلممه االفرنسممية, 

نمما تعمم  النظام ثورة حقيقية فف مجتمع األعمال الفرنسية,  ذ أن فوا ده   تعود على فرنسما فحسمب وا 

 .ب2119,أحمدانين فف جميع دول ا تحاد األوروبفالمواط

 تجربة السويد: - هـ

نترنمت المرلمز األول ديمد شمبلة ار, وعلمى وجمه التحتحتل تلنولوجيا المعلوممات وا تصما ت 

الل ارقليميمممممة, الولممممما ت الحلوميممممة والثقافيمممممة والتنفيذيممممة والمجممممم وباسمممممتطاعة ,علممممى صمممممعيد أوروبمممما

الولمموج  ليهمما مممن خممالل مرالممز الميممدان عبممر الهمماتف,  ذ دخلممت الحلومممة بجميممع والسمملطات المحليممة 

 .ب2115 ,العالقاللترونفراين نظام مفتوح للتوقيع مؤسساتها بتلو 

 العربية المتحدة:مارات اإلتجربة  -11        

 ,ة بدولمممة ارممممارات العربيمممة المتحمممدةيمممممممن تطبيقمممات اسمممتخدام ارنترنمممت فمممف العمليمممة التعليم

ثانويممة مشممروخ / الشمميخ محمممد بممن راشممد آل ملتمموم لتعلمميم تلنولوجيمما المعلومممات وارنترنممت لمممدارل ال

ويهممدف المشممروخ لتعلمميم  ,ة ارمممام مالممك الثانويممة فممف دبممففممف مدرسمم ب2111اوقممد بممدأ بتطبيقممه عممام 

وقد تمم بعمد ذلمك تنفيمذ همذا المشمروخ  ,والتعامل مع شبلة ارنترنت ,الطالب أساسيات الحاسب اللف

علممى مسممتو  مممدارل وزارة التربيممة والتعلمميم فممف دولممة األمممارات وفممف لافممة ارمممارات ولمميل فقممط  مممارة 

وفف ,ت  شراف وزارة التربية والتعليم فف دولة ارمارات العربية المتحدة وينفذ هذا المشروخ تح  ,دبف
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شرلات تقنية المعلومات وتدريب مدرسمف ممادة اللمبيموتر لمف   لبر نفل الوقت يلقف دعما  قويا  من 

  .ب2113,ا حجاز تل مادة تقنية المعلوماييصبحوا مؤهلين لتولف تدر 

 عودية: تجربة المملكة العربية الس.12         

بدأت التجربة فف ممدارل الممللمة فمف  طمار السمعف لتنشم ة جيمل قمادر علمى المتعلم المسمتمر 

والنجمماح فممف المنافسممة علممى المسممتو  العممالمف, وصممممت مممدارل الممللممة لتلممون نموذجمما  را ممدا  فممف 

صمول توفير التقنية المتقدمة للطلبة والمنسوبين علمى حمد سمواء, حيمث جهمزت المبمانف والمنشممت والف

بلة , وممممن أبمممرز التقنيمممات فمممف ممممدارل الممللمممة الشمممة التحتيمممة المناسمممبة لتحقيمممق الهمممدفواردارة بالبنيمم

أجهزة الحاسوب وما يرافقها فف الفصول والملتبات وملاتب اردارة  وتوفر ,الداخلية والشبلة العالمية

رتاحمة  بع مها بمبع ل بمربط أجهمزة الممدار  ,تلاملمةالمدرسمية, وتقموم شمبلة المعلوممات الداخليمة الم

, لممما اليمموم الدراسممف امتممدادالفرصممة للمعلمممين وارداريممين لتبممادل المعلومممات والتواصممل السممريع علممى 

نمماتهم مممن خممالل البريممد يتمميح النظممام ل بمماء واألمهممات فممف جميممع المراحممل متابعممة تحصمميل أبنمما هم وب

 ب.2116الحمدانف ,ا ارللترونف

 :تجربة سلطنة عمان.13

عمام مفهموم البوابمات  ابة التعليميمة, وقمد ظهمرلت تجربة وزارة التربية والتعليم بتدشين البو تمث     

ونشم ة نظمم المعلوممات, وتعمرف البوابمة  ,مع بمدايات ظهمور علموم الحاسمب ارللترونمف م,1998

تاحة الوثا ق والمعلومات علمى السمواء  ب نها تجميع للمعلومات والخدماتث حيث تسمح بتجميع وا 

 .ب2115لحقا ق, وطلبات المستفيدين والخدمات المقدمة لهم اسعيد,مثل ا
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فف جميع أنواخ تلنولوجيا  البوابة من ألثر المصطلحات التف يساء استخدامها ن للمة      

فيعرفها  ,ب Portalوهناك قدر من ا ختالف حول تعريف واستخدام للمة البوابة ا ,ارنترنت

ومجتمعات بعينها يتم توصيلها بطرق تعتمد  , لى جمهور هدفمواقع ت" ب ب نها31: 2114نجما

 ."ألولاعلى المستخدمين والمستفيدين فف المقام 

والتفاعل مع تمثل عند استخدامها ا طالخ "ب نها البوابة  ب22: 2112اGartnerوتعرف جارتنر 

هدافهم الذاتية فف باختيار من المستفيدين أل, والتطبيقات وعمليات المشاريع المعلومات ذات الصلة

 ."المقام األول

 :اإللكترونيةأنواع البوابات 

  لى نوعين:ارللترونية تقسم البوابات 

تزود المستخدم بجميع الخدمات التف يحتاجها فف موقع واحد وبالطريقة التف يريدها البوابة األفقية: 

 المستخدم.

ستخدم بالطريقة التف يريدها للل م: تتخصص فف مو وخ معين يتم تزويده البوابة العمودية

 ب.2115امبرولة,

 :اإللكترونيةالبوابة التعليمية 

التممف , المختلفممة ارللترونيممةل حممد تطبيقممات الحلومممة  ارللترونيممةبممدأ مشممروخ البوابممة التعليميممة 

مممن خممالل مبممادرة ا سممتراتيجية الوطنيممة لمجتمممع عمممان الرقمممف  العمانيممة تبنتهمما وزارة التربيممة والتعلمميم

التمممف تعمممد أحممد العالممممات األساسممية فمممف طريمممق السمملطنة لمممرأب الفجممموة  ,توصمميل الخمممدمات  للترونيمما  ل

القممرار المموزار  رقممم   لممى مجتمممع معلوممماتف متطممور, اسممتنادا  علممىالرقميممة وتحويممل المجتمممع العمممانف 

تشممممللت لجنتممممين لتطبيممممق مشممممروخ البوابممممة التعليميمممممة ب, الممممذ  بموجبممممه 6 املحممممق رقممممم ب2116\55ا

  .ومتابعة تنفيذه للترونيةار
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تجربتهمما فممف مممن خممالل تدشممين عممززت وزارة التربيممة والتعلمميم اسممتخدامها لتقنيممة المعلومممات وقممد 

يمممربط عناصمممر العمليمممة  ىملتقمممالبوابمممة بمثابمممة  لتلمممون  ثم2117 أواخمممر عمممامفمممف  ارللترونيمممةالبوابمممة 

متعممممددة التممممف تحتويهمممما البوابممممة الخممممدمات الو البممممرامج  مممممن يميممممة  للترونيمممما  عممممن طريممممق مجموعممممةالتعل

ارنترنمت وتهمدف  لمى تسمهيل العمليمة التعليميمة وتقمديهما فمف شملل ألثمر فاعليمة  باستعمال ,التعليمية

وتسمممهيل عمليمممة المتابعمممة والتواصمممل بمممين  ,ولمممف األممممر علمممى  حمممد سمممواءو  والممممدرل بوتشمممويقا  للطالممم

بجعلهمما ألثممر  حلاممما   ,ألعمممال ارداريممةعناصممر العمليممة التعليميممة لممما تسمماعد علممى تنظمميم ومتابعممة ا

نيمما  ونظممام األرشممفة وتنظيممما  مممن خممالل عممدد مممن األنظمممة منهمما نظممام متابعممة وتممداول الطلبممات  للترو 

للترونمممف مرلمممز  ممممن  أرشممميف ولتلمممون أي ممما  بمثابمممة  ,بInstructional e-portalا ارللترونيمممة

فمممف الممممدارل الحلوميمممة عليممممف العممممانف ون تحمممت النظمممام التالمعلوممممات حمممول الطمممالب المممذين يدرسممم

ب عبمر شمبلة ارنترنمت ليمتم التفاعمل ممع أوليماء SMSالبريد ارللترونمف والرسما ل ا ريوفبت ,والخاصة

وقمد قاممت وزارة التربيمة والتعلميم بالعديمد ممن المنجمزات لموالبمة ب, 2119,اوزارة التربية التعليماألمور 

  :منها ور الحديث فف مجال التقنياتالتط

  ا تدريل الحاسب اللف فف المدارلICDL  .ب للصف الحاد  عشر العام 

 توتمم ,وهو مشروخ لحوسبة األعمال ارداريمة فمف ممدارل السملطنةة يبرنامج اردارة المدرس 

  ,الممواردة مممن المممدارل وا قتراحمماتمممن قبممل دا ممرة نظممم المعلومممات لرصممد المالحظممات  اهممتمتابع

جممراء المعممامالت ويهممدف هممذا المشممروخ  لممى تمموف ير قاعممدة بيانممات مرلزيممة علممى مسممتو  المموزارة وا 

ب سممملوب تقنمممف ممممنظم والحصمممول علمممى البيانمممات المدرسمممية المختلفمممة بسمممهولة  ثالمدرسمممية المختلفمممة

 ب.2119 ,ويسراوزارة التربية والتعليم

  ات الحاسوب أو مرلز مصادر التعلمتوفير أجهزة حاسوب فف مختبر. 
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  نترنت فف المدارل  ما عن طريق ة ارعمانية لالتصا ت لتوفير شبلشتراك مع الشرلة الا

 خط هاتف عاد  أو عن طريق ارنترنت السريع. 

 صول على رخصة قيادة جهاز الحاسوبهم للحليتدريل المعلمين وت ه. 

  على العديد من  ارللترونيةالبوابة التعليمية وفف  وء هذه الجهود والمنجزات حصلت

ز منها المرلز األول بجا زة أف ل موقع  للترونف فف سلطنة عمان عام المرالز والجوا 

م, والمرلز 2117, والمرلز األول بجا زة أف ل موقع تعليمف فف سلطنة عمان عام 2117

, وفازت وزارة التربية والتعليم م 2111الثانف بجا زة أف ل موقع تعليمف فف سلطنة عمان عام 

م  ذ تمثلت مشارلتها 2111فف الخدمات الحلومية ارللترونية بجا زة السلطان قابول لإلجادة 

 بمشروخ البوابة التعليمية ارللترونية.

  البوابة التعليميةنظام تنفيذ مراحل: 

تسمعى منمذ بدايمة همذا النظمام وزارة التربية والتعلميم  فإنمن أجل تجويد نظام البوابة التعليمية,        

 :دة مراحل لاألتفوخ البوابة على عتنفيذ مشر  لى 

  األولى: المرحلة 

ممن وتمزامن ا نتهماء  ,ولف األمررية المتعلقة بالمدرسة والطالب و تت من جميع األعمال اردا

 هذه المرحلة مع تدشين البوابة.

 المرحلة الثانية: 

لافمة األعممال ارداريمة داخمل النظمام وتقمديم جميمع الخمدمات  اسمتلمال تقوم هذه المرحلمة علمى

 مع نظام الخدمة المدنية.  وا ندماجالخاصة بالموظف  ةارداري
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 المرحلة الثالثة: 

 . مع نظام السلطنة المالف وا ندماج فارللترونوسيتم فيها تطوير النظام المالف 

 :أهداف المشروخ

للترونيممة وتحممديث  وذلممك مممن خممالل تقممديم خممدمات  ,ارة التربيممة والتعلمميمربممط المجتمممع ب هممداف وز  .1

 . مبياناته

 باسممتخدام ,وذلممك عممن طريممق تمموفير تعلمميم جممذاب تفمماعلف ,زيممز الجممودة فممف العمليممة التعليميممةتع .2

 . التقنيات الحديثة

ردارة الوثما ق وأرشمفتها وذلمك بابتلمار نظمام  ,بللترونمف تطموير العممل اردار  اممن تقليمد   لمى  .3

 تقليل التلاليف.وبالتالف يؤد   لى  ,هالك األوراقمما يقلل من است

خصوصما  فمف مجمال  من خالل توفير البيانات الدقيقمة لإلحصما يات والتقمارير ,القرار اتخاذدعم  .4

 . التخطيط التربو 

وبالتالف توفير الموارد المستهللة  ,رفع مستو  التنظيم من خالل المساهمة فف التخطيط التربو  .5

 وأهمها الوقت. 

خمالل  ممداد الموزارات األخمر  بالطريقمة وذلك من , ارللترونيةدمج الوزارة  من  طار الحلومة  .6

 . البيانات الالزمة واستقبالهاو  ارللترونية

تعممممل علممى توظيمممف قمممدرات  ,ارللترونيممةاربممداخ المهنمممف حيممث أن تنظممميم العمممل وتممموفير اردارة -7

 .ب9002,التعليمو اوزارة التربية لوالتطوير فف مجال العم وا بتلارالموظف لإلبداخ 
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sms LMS Dms IPS 

 البوابة  التعليمية

 

 :ت البوابة التعليميةمكونا      

 ب1الشمممللاو  أربعمممة ملونمممات أساسممميةت مممم  البوابمممة التعليميمممة ب أن2118وأوردت اللعبيمممةا    

 :يو ح ذلك

 

 

 

 

 

 

 (1شكل )                                       

 مكونات البوابة التعليمية

   :Ips (portal services  Internet)لبوابة التعليمية باخدمات اإلنترنت المتوفرة  .1

تتممممميح همممممذه التقنيمممممة المرتبطمممممة بارنترنمممممت خمممممدمات  للترونيمممممة عديمممممدة لمممممزوار البوابمممممة التعليميمممممة 

 تابعممة العمليممات الخاصممة بهممامو : خدمممة تقممديم الطلبممات دميها مممن بينهممما علممى سممبيل المثممالومسممتخ

خدممة المدليل و و  فمف التصمويتلمشارلة واخدمات البحث  و المعلومات التربويةو النشرات ارخبارية و 

لبوابمة التعليميمة ترلين فف اأما الخدمات المقتصرة على المش, نات والمقا ت واألخبار التربويةارعال

خدمممة و  تقنيممة  رسممال الفممالل آليمما  و خدمممة الرسمما ل القصمميرة و خدمممة الدردشممة اللتابيممة والصمموتية  :هممف

  .خدمة التفاعل الصوتفو  الهاتف
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 :SMS (School Management System)ة المدرسية نظام اإلدار  .2

يزطمممف همممذا النظمممام لافمممة   ذ ,همممذا النظمممام األسمممال فمممف المرحلمممة األولمممى للبوابمممة التعليميمممة ديعممم

من  ارللترونيةلما يهتم بتحويل األعمال اردارية من الطريقة التقليدية  لى  ,نواحف اردارة المدرسية

 المدرسة.خالل ميلنة األعمال المدرسية داخل 

  :((LMS Learning Management Systemنظام التعليم والتدريب اإللكتروني  .3

عمداد النظمام ليعتنميتم تفعيل هذا النظام   , ف بتزطيمة لافمة النمواحف التعليميمةحقا  بعمد تهي مة وا 

ادة ممموتقممديم ال ,واللتممب والمممؤثرات المر يممة والصمموتية التعليميممة ,لممما يقمموم بتشممزيل النصمموص الرقميممة

تف والفصمول التخيليمة علمى مبمدأ المتعلم المذا , ويقوم هذا النظمام أساسما  العلمية بطريقة مشوقة للطالب

يراعمف الجمدة  ,ويهدف لتقديم المحتو  التعليمف بصورة غيمر نمطيمة وب سملوب تفماعلف ثباا فترا ية

بعممممة تقممممدم مسممممتواه لممممما يملنممممه متا ,التممممف يتعلمهمممما الطالممممبويق والجممممودة فممممف المممممادة المعرفيممممة والتشمممم

ويملممن للطالممب أن يتفاعممل مممع معلميممه وزمال ممه عممن طريممق  ,التحصمميلف عممن طريممق تقممارير مختلفممة

بمين المعلمم والطالمب وبمين الطالمب وزمال مه تربويمة ثريمة  بي مة نقماش وتفاعمل خالقا   ,البريد ارللترونف

  مممن علممى شممبلة لممما يملممن ا سممتزادة مممن األنشممطة وا طممالخ علممى مصممادر أخممر  ,مممن جهممة أخممر 

واستخدام النظام فف عمليات  ,المتلاملة ارللترونيةارنترنت  ثراء للمادة وصو   لى تحقيق المناهج 

 .التدريب أي ا  

لمما أنمه سمميحتو  علمى ملتبمة لألنشممطة وملتبمة لالختبمارات, وسممتقوم الشمرلة المنفمذة للمشممروخ  

ن مهممة  نتماج المحتمو  تقموم بممه لترونمف حيمث ألبهمذا النظمام فقمط, ولميل المحتمو  اربتزويمد الموزارة 

للترونيممة, و بممد مممن حويممل المنمماهج الحاليممة  لممى منمماهج  شممرلات أخممر  علممى المموزارة التعاقممد معهمما لت

وجممممود فريممممق متخصممممص مممممن المممموزارة لهممممذا الزممممر  يشممممرف علممممى تممممدريب مشممممرفف المممممواد التعليميممممة 

 .نتاج هذه محتويات رقمية تفاعليةوالمعلمين ر
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 DMS (Document Managementنظــــام اإللكترونــــي للمراســــالت واألرشــــفة ال . 4

System): 

ة ا تصا ت نيفف صورة تعلل اهتمامها بتق ارللترونيةاعتنت الوزارة بالمراسالت 

ويعد النظام ارللترونف للمراسالت واألرشفة فف البوابة التعليمية من الملونات  ,وتطويرها وتعزيزها

يوفر قاعدة بيانات ذات قدر لبير من  ,و نظام محوسب للمراسالت واألرشفةوه ,األساسية للبوابة

 لى  ,ية اليدوية المعتادةالطريقة التقليدومتابعتها وحفظها من  ,األهمية لتحويل عمليات المراسالت

وب سلوب سهل ومنظم مما يؤد   لى تسريع عملية  نجاز المراسالت والمعامالت  ,الرقميةالطريقة 

وسرعة  نجاز األعمال والمهام اردارية المرتبطة  ,للرجوخ  ليها وأرشفتها  للترونيا   وحفظها

مما  ,وتوفير اللثير من الجهود المبذولة والوقت والمال المصروف على األساليب التقليدية,بها

من رللترونف ومن هنا فإن تشجيع استخدام البريد ا ,فف العمل ارنتاجيةيحقق فف المحصلة الزيادة 

ريد ارللترونف معتمدة وا ستعداد  عتبار المعاملة المنجزة عن طريق الب ,قبل موظفف الوزارة

 يعد مرحلة هامة لتحقيق هذا الهدف.األمر الذ   ,رسميا  

 استراتيجيات البوابة التعليمية: 

 لف: لالتا ب2118لما تراها اللعبيةا أربع استراتيجيات ارللترونيةتت من البوابة التعليمية 

يعمممل هممذا النظممام علممى تمموفير قاعممدة بيانممات  داريممة مممع التقممارير وارحصمماءات  النظــام اإلداري: (1

ممممنح اسمممممم المسمممتخدم وللممممة التمممف يسمممتخدمها جمهمممور الممموزارة لمممل حسمممب صمممالحياته, حيمممث يمممتم 

 .المرور

يممة جديممدة بإ ممافة طممرق تعليميهممدف  لممى تعزيممز العمليممة التعليميممة  النظــام التعليمــي المســاعد: (2

يجمماد طممرق لالتعلمميم خممارج نطمماق الحجممرة الصممفية, وتمموفير مبتلممرة متابعممة التحصمميل الدراسممف , وا 

 .ن ممارسات الطالب للتصفيات, وتعزيز موالسلولف
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لترونمممف لجميمممع المنممماهج واللتمممب الدراسمممية همممف عمليمممة تحويمممل  ل المحتـــوى التعليمـــي والثقـــافي: (3

 مشوقة للطالب. والعلمية واألدبية والتاريخية بطريقة

أن الرؤ  والخطمط والتقنيمات فمف همذا المشمروخ لمن  :  ذ( تدريب المستخدمين وباألخص المعلمين4

 .ليةعاتنجح     ذا استطاخ المعلم استخدامها بف

 ت تنفيذ مشروع البوابة التعليميةآليا: 

 جموعة من المشاريع الجز ية مثل:م وتت من

طريق استخدام برنامج لإلدارة المدرسية من خالل توفير عن :اإللكترونيةمشروع المدرسة  ب 1ا

نشاء بوابة مدرسية   البريد ارللترونف. واستخدامخدمة ا تصال بارنترنت وا 

عمممن طريمممق اسمممتخدام األنظممممة والتقنيمممات الحديثمممة فمممف األعممممال مشـــروع المنطقـــة اإللكترونيـــة:ب 2ا

  قة.بين عناصر المنط ارية واستخدام البريد ارللترونفارد

وذلممك باعتمممماد المموزارة للمخاطبمممات بممين القطاعمممات المختلفممة عمممن  مشــروع البريـــد اإللكترونـــي:ب 3ا

 .للترونف طريق البريد ارللترونف حيث أصبح للل فرد بريد 

للترونيممة  مدرسممية وأدلممة المعلمممين  لممى صمميزة بتحويممل اللتممب ال :مشــروع المنهــاج اإللكترونــي ب 4ا

 .تنشر على موقع الوزارة

 .توظيف التقنيات وليفية استخدامهاويهتم بنشر الوعف ب : اإللكترونيةمشروع الثقافة  ب 5ا

 الخدمات التي تقدمها البوابة التعليمية: 

 دمات البوابة التعليمية للطالب:خ  -1

طممممالخ علممممى جممممدول ار, و األنشممممطة المدرسممممية اختيممممار, و ارطممممالخ علممممى الجممممدول المدرسممممف    

خ علممى تقريممر أداء ارطممال, و لممف البيانممات ارللترونممف الخمماص بممهلممى مارطممالخ عو  ,ا متحانممات

الحصول علمى البريمد ارللترونمف , و ختيار الرغبات ا ختيارية للموادا, و الزياب اليومفو  ,الطالب
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ارطمالخ , معتممد ممن وزارة التربيمة والتعلميمالحصمول علمى البريمد ارللترونمف ال, و وخدممة الدردشمة

 .ب2119وزارة التربية والتعليم,ا يلية لمستو  المواد التعليميةعلى التقارير التفص

 البوابة التعليمية لولي األمر: خدمات -2

, ارطمممالخ علمممى أيمممام غيممماب الطالمممب, و ارطمممالخ علمممى بيانمممات الطالمممب فمممف الملمممف ارللترونمممف    

طممالخ علممى ار, و مممواد ا ختياريممةلارطممالخ علممى خيممارات الطالممب ل, و ارطممالخ علممى أنشممطة الطالممب

ملانية تحويل الطالب آليما  , و بيانات الملف ارللترونف للطالب تحديث وتعديل, و تقرير أداء الطالب ا 

عادة تسجيل , و ول أو الصفوف األخر آلية التسجيل اللف للطالب بالصف األ, و أخر   لى مدرسة ا 

جمدول ا متحانمات لمى ارطمالخ ع, و طلب شهادة الطالب, و ارطالخ على المواقف اليومية, و الطالب

 .ب2119اوزارة التربية والتعليم,طلب  عادة تصحيح ورقة امتحان طالب, و والجدول المدرسف

 تتمثل فيما يلي:( و SMSخدمة الرسائل القصيرة ) -3

خطار بمالمواد ا ختياريمة ار, و  لى المدرسةولف األمر  استدعاء, و بزياب ابنهولف األمر خطار      

 ج الطالممب لجميممع الحصممول علممى نتمما, و اء قيممد الطالممب مؤقتمما  مممن المدرسممةبانتهممارخطممار , و للطالممب

 .ب2119وزارة التربية والتعليم,ا عن الرقم المدرسف للطالب ا ستعالم, و المواد الدراسية

 ية للمعلم:خدمات البوابة التعليم  -4

دخال , و رجات الطالب دخال د     لنظمام  ارللترونيمةة األرشمف, و غياب الطالب عن اليوم المدرسفا 

الجمممدول المدرسمممف وجمممدول ا طمممالخ علمممى , و بمممين المدرسمممة والمنطقمممة التعليميمممة المراسمممالت ارداريمممة

المشمممارلة فمممف  دخمممال الرغبمممات ا ختياريمممة , و فادة ممممن آفممماق التعلممميم ارللترونمممفا سمممت, و ا متحانمممات

راج لشممممموف النتممممما ج اسمممممتخ, و زيمممممع الطمممممالب علمممممى األنشمممممطة المدرسممممميةالمشمممممارلة فمممممف تو ,  و للطالمممممب

  .ب2119وزارة التربية والتعليم,اللطالب
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 ة:البوابة التعليمية اإلدارية المتاحة إلدارة المدرس اتخدم -5

لمعلمممممممممف وممممممممموظفف  ارللترونممممممممف الملممممممممف, و الطالممممممممب لملممممممممف ا للترونممممممممف الشممممممممامل لبيانمممممممماتا    

, رسمممية وتمممداول بياناتهممما آليممما  المد تطبيمممق ارجمممراءات ارداريمممة والماليمممة الخاصمممة بالحمممافالتو ,المدرسمممة

التسمجيل اللمف لح مور , و رسة والمنطقة التعليمية والوزارةارحصا يات وتداولها آليا بين المد انتقالو 

  .ب2119وزارة التربية والتعليم,االمعلمين وانصراف

 متصفح لواجهة البوابة التعليمية:الخدمات المتاحة للزائر ال -6

المشمارلة فمف , و وعن آخر مستجدات الساحة التربويمةن الوزارة الحصول على معلومات عامة ع

ف محتويمات صمفحات البحث ارللترونف المتقدم فم, و على الموا يع والق ايا التربوية التصويت

وزارة التربية ا خدمة ارعالنات على الموقع, و ت ارخبارية والمطبوعات التربويةالنشرا, و الواجهة

 .ب2119والتعليم,

 عملت وزارة التربية والتعليم على  صدار مجموعة من ة: بوابة التعليميإصدارات ال

 ومعرفةالتف تسهل على المستخدمين للبوابة التعليمية ليفية التعامل معها  ,اللتيبات

دليل خدمات  و ردليل خدمات ولف األم الخدمات الموفرة لهم ومن هذه ارصدارات:

البوابة اارللترونية اللتاب التعريفف  عليميةلبوابة التاو  خدمات المعلمدليل  و الطالب

 .ب2119التعليمية ارللترونية,

 

 

 

 

 



 

 

62 

 الدراسات السابقةثانيًا: 

طالخ على لال ,للدراسات السابقة ذات العالقة من الفصل الثانف عر ا   القسمت من هذا ي    

تلك الدراسات السابقة  ومعالجتها ارحصا ية والنتا ج المستخلصة من ,هدافهاأمنهجيتها وعيناتها و 

راسات عربية ارت ت الباحثة أن تقسم الدراسات السابقة  لى د, و ومد   ملانية استفادة الباحثة منها

 لالتالف:ا عتبار التسلسل الزمنف لها ب أجنبية آخذةودراسات 

 :دراسات عربية . أ

 "لبناتالتقنية الحديثة في إدارة المدارس الثانوية ل" :( بعنوان1991دراسة عمر ) 

مد  توفر وسا ل التقنية الحديثة وسلوليات استخدام هذه هدفت هذه الدراسة التعرف  لى 

 التف تحد من ا ستخدام الفعال للوسا ل التقنيةو  ,التقنيات والصعوبات التف تواجه مديرات المدارل

رل الثانوية  يجابيات استخدام هذه الوسا ل من وجهة نظر مديرات المدا بار افة  لى التعرف  لى

 الحلومية واألهلية بمدينتف جدة والمدينة المنورة فف الممللة العربية السعودية.

 لى مجموعة من من خالله توصلت  والذ  ,واستخدمت الدراسة المنهج الوصفف

وجود توجه عام نحو  يجابيات استخدام وسا ل التقنية الحديثة فف العمل اردار  من  أبرزها,النتا ج

ت المدارل الحلومية واألهلية بمدينتف جدة والمدينة المنورة, ووجود بع  التباين بين قبل مديرا

 ات المؤثرة على استخدام التقنياتآراء مديرات المدارل الحلومية والمدارل األهلية حيال الصعوب

, والت هيل المستمر ووجود بع  القصور فف استخدام التقنية الحديثة نظرا  للحاجة  لى التدريب

 الموالب لتطور تلك التقنيات.

وأوصت الدراسة بتعزيز توفير التجهيزات األساسية للوسا ل التقنية من قبل المسؤولين فف 

التعليم لمدارل التعليم العام والخاص, ووجوب تلثيف الدورات التدريبية الفعالة لمدير  المدارل 

 نف.بصفة دورية لمدة فصل دراسف واحد لموالبة التطور التق لتلون
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 لمدارس التعليم قبـل الجـامعي فـي المملكـة اإللكترونيةاإلدارة " :بعنوان (2002دراسة أبو سنينه )

 "األردنية الهاشمية من وجهة نظر مديري المدارس

الجمامعف فمف وجهة نظر مدير  وممديرات ممدارل التعلميم قبمل هذه الدراسة التعرف  لى  تهدف

ومعرفممة  ,وواقممع اسممتخدام الحاسممب اللممف ,ارللترونيممةدارة الهاشمممية فممف تطبيممق ار ةالممللممة األردنيمم

وتلونممت عينممة الدراسممة مممن , فممف المممدارل ارللترونيممةوسمملبيات اردارة  توجهممة نظممرهم فممف  يجابيمما

باسمتخدام  البيانمات  حصما يا   وحللمت ,التحليلف عتمدت على المنهج الوصففوا ,ومديرة ا  ب مدير 157ا

 دراك مممممدير  ومممممديرات  الدراسممممة  لممممى مجموعممممة مممممن النتمممما ج منهمممماوتوصمممملت , الوسمممما ل ارحصمممما ية

واسممممتفادة مممممدير   فممممف المممممدارل قبممممل الجممممامعف, ارللترونيممممةاردارة  المممممدارل نحممممو  ممممرورة تطبيممممق

ية فف مجمال اسمتخدام الحاسمب اللف,وعمدم وجمود فمروق يعمز  من الدورات التدريبت المدارل ومديرا

 لمتزير النوخ والمؤهل العلمف.

 

تطوير أداء مدير المدرسة الثانوية في ضوء التكنولوجياا  بعنوان: " (2002)أبو السعود دراسة   

 "اإلدارية المعاصرة

واألخمذ بالتقنيمات الحديثمة  ,الدراسة  لى الربط بمين التلنولوجيما وأداء ممدير المدرسمةهذه هدفت 

وذلمممك فمممف  ,رسمممة الثانويمممةفمممف  دارة المدرسمممة, والتوصمممل  لمممى تصمممور مقتمممرح لتطممموير أداء ممممدير  المد

سممتبانة ا اعتمممدت علممى و  ,تخدمت الدراسممة المممنهج الوصممففاسممو  ردارة المعاصممرة,ا اء تلنولوجيممو  مم

 تنممممف التمممف ,امج والمممدورات التدريبيمممةالتلثيمممف ممممن البمممر  مممرورة توصممملت الدراسمممة  لمممى و أداة للدراسمممة, 

 .أدا همعن  تزذية الراجعةد مدير  المدارل بالقدرات مدير المدرسة الثانوية ف ال  عن تزوي
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مؤسسات  في إدارة استخدام شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت(" ( بعنوان:2002دراسة عمر)

 "المملكة العربية السعودية التعليم العالي في

ليفية ا ستفادة من شبلة ارنترنت فف  دارة مؤسسمات التعلميم  لى التعرف  هذه الدراسةهدفت 

العربيممة السممعودية فممف األنشممطة ارداريممة والتوظيفيممة, وشممؤون القبممول والتسممجيل, العممالف فممف الممللممة 

ومعرفمة مممد  الحاجمة  لممى  ,ت األلاديميمة الجامعيمة العليممااواألنشمطة العلميمة اغيممر التمدريلب والدراسمم

فمممف جامعمممات ثممممانف فمممف  ك معرفمممة معوقمممات ا سمممتخدام الفعمممالتفعيمممل اسمممتخدامات ارنترنمممت, ولمممذل

رنترنمت اسمتخدامات ا لمى  لتعلميم البنمات, ولمذلك التعمرف فة  لمى ولالمة الر اسمة العاممة,   ماالممللة

ت اسمتبانة علمى عينمة وطبقم ,عتممدت الدراسمة علمى الممنهج الوصمففاو  ,فف بع  الجامعمات الزربيمة

ولف التعلميم فمف ولالمة الر اسمة ؤ , ومسمالمختمارةولف التعليم فف الجامعمات السمعودية ؤ مقصودة من مس

ة اللليمات لمفمردا  وعمدد أفمراد عينمة ولا ب166ة للليات البنات, وبله عمدد أفمراد عينمة الجامعمات االعام

 وتوصلت الدراسة  لى النتا ج التالية:,ب فردا  128ا

 ون القبممولشممؤ وفمق الترتيممب التمالف: علممى فممف اردارة,  مؤسسممات التعلميم العممالف ارنترنمت تسمتخدم -

ت االبحث العلممف, خدممة المجتممع, الملتبمات, النمدوا دريلاألنشطة العلمية غير التو  والتسجيل,

 وأخيرا  الدراسات األلاديمية.  ,ثم األنشطة اردارية والتوظيفية والمؤتمراتب

وفممممق الترتيممممب التممممالف: متابعممممة التطممممورات علممممى توجممممد حاجممممة  لممممى تفعيممممل اسممممتخدامات ارنترنممممت  -

والحصول  تعلمامحصول على آراء الوال ,وا طالخ على أساليب جديدة فف التدريل ,المستجدة

 وتفعيل ا ستفادة من خبرات الدول. ,على المعلومات الهامة لإلدارة

تترلممممممز معوقممممممات اسممممممتخدام ارنترنممممممت حسممممممب الترتيممممممب التممممممالف:  ممممممعف الممممممدعم التقنممممممف, وقلممممممة  -

  .التقنية, وقلة الدورات التدريبيةالمخصصات المالية, وارتفاخ تللفة األجهزة 
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وإلا  الت تةاا التاالا9 علا  معاا  العاليةال لكا ال ارنت نا  إلاا ارفااء إلجاا  تستخدم بعض الجا -

 ون شؤ

، والدااسا  األكافييةل، وأخة اً األنكاطل ارفاايال األنكطل العليةل غة  التدايس، الق ول والتسجةل

 7والوظةفةل
 

ــا  نترنــت كمصــدر للــتعلم لــدى طلبــة الدراســاتاســتخدام اإل " :بعنــوان (2003دراســة عبابنــة ) العلي

 "وعوائق استخدامها

ليرممموك طلبممة الدراسممات العليمما فممف جممامعتف ا اسممتخداممممد   لممى التعممرف  هممذه الدراسممةهممدفت 

العوا مممق التمممف يواجههممما طلبمممة   لمممىالتعمممرف و , منهممما اسمممتفادتهم, وجوانمممب واألردنيمممة لشمممبلة ارنترنمممت

وطالبمممة بالطريقمممة  ا  البمممب ط638تلونمممت عينمممة الدراسمممة ممممن او  ,لهممما اسمممتخدامهمالدراسمممات العليممما فمممف 

%ب مممممن طلبممممة الدراسممممات العليمممما يسممممتخدمون 4674أن نسممممبة الت الدراسممممة  لممممى وتوصمممم ,الحصصممممية

والبحمممث عمممن , ق ممماء وقمممت الفمممراو ن ارنترنمممتمممم ا سمممتفادةأبمممرز جوانمممب لانمممت   ذ ,ارنترنمممت يوميممما  

فممروق   الدراسممةأظهممرت , و والبحممث عممن سممبل الهجممرة للخممارج ,الجامعممات التممف تمممنح البعثممات العلميممة

, الجامعممة لصممالح الجامعممة األردنيممةمممن ارنترنممت تعممز  لمتزيممر  ا سممتفادةذات د لممة  حصمما ية فممف 

التللفممة الماديممة  أبرزهمما تواجممه طلبممة الدراسممات العليمما عنممد اسممتخدام ارنترنممت فممف الجممامعتين عوا ممقو 

 المترتبة على استخدامه وانقطاخ ا تصال أثناء البحث فف الشبلة.
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دارة إواقــع معوقــات اســتخدام الحاســب اآللــي فــي أعمــال  " :بعنــوان( 2004دراســة آل إبــراهيم )

 "المدارس الثانوية في سلطنة عمان من وجهة نظر المديرين والمساعدين

 ,مممد  اسممتخدام الحاسممب اللممف فممف أعمممال اردارة المدرسممية  لممىالتعممرف الدراسممة هممذه هممدفت 

وتحديمممد ممممد   ,الممممديرين ومسممماعديهم لطنة عممممان ممممن وجمممه نظمممرالثانويمممة بسممم لومعوقاتمممه بالممممدار 

انويممة بسممملطنة اخممتالف معوقممات اسممتخدام الحاسممب اللممف فمممف أعمممال اردارة المدرسممية بالمممدارل الث

المسممى الموظيفف والمنطقمة التعليميمة والنموخ والمؤهمل العلممف وعمدد سمنوات  باختالف لل من ,عمان

 سمتخدام المدرسمة للحاسمب  الحاسب اللف والمدورات والفتمرة الزمنيمةوفف استخدام  ,الخبرة فف اردارة

لمناطق اجميع ومساعدة فف  ا  ب مساعد151ومديرة وا ا  ب مدير 191وت لفت عينة الدراسة من ا اللف,

أداة لجمممع مممنهج الوصممفف واسممتخدمت ا سممتبانة الاعتمممدت الباحثممة علممى حيممث  ,التعليميممة بالسمملطنة

  المعلومات.

دارل الثانويمممة فمممف المممماسمممتخدام الحاسمممب اللمممف فمممف  دارات درجمممة الدراسمممة  لمممى أن وتوصممملت 

أمممما فيممما يتعلممق بمعوقممات اسممتخدام الحاسممب اللممف فمممف , وأحيانمما   ةبممين عاليمم سمملطنة عمممان تراوحممت

أظهممرت الدراسممة  لممى أن هنمماك معوقممات متعلقممة سممية فممف مممدارل التعلمميم الثممانو , در أعمممال اردارة الم

المعوقمممات الماديمممة والتقنيمممة تتمممراوح بمممين العاليمممة والمتوسمممطة, حيمممث لانمممت   اسمممة الثالثمممةبمحممماور الدر 

درجمة متوسمطة, ذات لمعوقات المتعلقة بشخصمية العماملين بينما لانت ادرجة عالية  ذاتوالتنظيمية 

عممممدم وجممممود فممممروق لمحممممور و وأظهممممرت نتمممما ج الدراسممممة وجممممود فممممروق تعممممز  لمتزيممممر المؤهممممل العلمممممف 

 ادية والتقنية تعز  للنوخ.الصعوبات الم
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 ( بعنوان:"دور الحكومة اإللكترونية في اإلدارة التربوية" 2005دراسة الكيومي )

 لمى تحديمد مفهموم الحلوممة ارللترونيمة ومزايما تطبيقهما والقمدرة الحتميمة للتزييمر  الدراسمةهمدفت 

, فف الجانمب التربمو  وقاتهاعة ومفف عالم اردارة والوقوف على متطلبات تطبيق الحلومة ارللتروني

معلومممممات مممممن خممممالل البحممممث واعتمممممد علممممى جمممممع ال ,اسممممتخدم الباحممممث المممممنهج الوصممممفف الملتبممممف

, ات الماليمة وصمعوبة الحصمول عليهماعتممادات والمخصصمقلمة ا  وتوصملت الدراسمة  لمى ,واللقاءات

بشمملل  نتشممارهااومحدوديممة  ,الخطمموط المممؤجرة ارتفمماخمممع  ا تصمما ت ممعف فممف بنيممة شممبلة وهنمماك 

 ,التعقيممد والممروتين الممممل فممف ارجممراءات ارداريممة والماليممةولثممرة  ,واسممع علممى رقعممة ومسمماحة الممبالد

هممدار  ا سممتخداموالممذ  يللممف المؤسسممة مبمماله ماليممة لبيممرة مممن حيممث  الخمماطل لألجهممزة والمعممدات وا 

ن التوجه نحو اردارة ارللترونية سيرافقه ر , و الوقت والطاقات البشرية ة حف  ومقاومة من قبل شريا 

 .قافية وأسباب  دارية سا دة لديهمثلخلفيات واسعة من جهود المستخدمين نظرا  

 

العربية  ةروني في التعليم العام بالمملك( بعنوان:" إدارة التعليم اإللكت2006دراسة آل مزهر )

 السعودية )نموذج تنظيمي مقترح("

العام ارللترونف فف التعليم  ردارة التعليم فتقديم نموذج تنظيم لى الدراسة هذه هدفت 

لعام فف ارللترونف فف التعليم ا واقع  دارة التعليم من خالل التعرف  لى ,بالممللة العربية السعودية

 ,وو ع األساليب والخطط المؤدية  لى تفعيل  دارة التعليم ارللترونف فف التعليم العام ,الممللة

قد استخدم الباحث و , التعليمهذا ف تواجه  دارة التعليم ارللترونف فف المعوقات الت لىوالتعرف  

 . Delphi Method  ابناء األداة وتحليمها باستخدام أسلوب دلفالمنهج الوصفف من خالل 

نها النموذج األسل التف ينطلق متحديد   توصلت الدراسة  لى عدد من النتا ج منهاو 

أهداف النموذج التنظيمف  , وتحديدباألسل التنظيميةو  سفيةسل الفلاألا ف:التنظيمف المقترح وه
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ردارة التعليم ارللترونف  األساليب التخطيطيةعليم ارللترونف فف التعليم العام, و ردارة الت المقترح

 ,التعليم العامللنموذج المقترح ردارة التعليم ارللترونف فف  الهيلل التنظيمفوحدد  ,فف التعليم العام

النموذج  قواعد ردارة ومتابعة مخاطر تقنية المعلومات وا تصا ت فف المدارل فف  وءو ع و 

ردارة التعليم ارللترونف فف  المعوقات التف تواجه النموذج المقترح وحددت ,التنظيمف المقترح

 .التعليم العام بالممللة العربية السعودية

 

لالستخدام الفعال للحاسب اآللي في مدارس  ةيالمعوقات اإلدار "( بعنوان: 2001دراسة الشبيبي )

 "التعليم األساسي بسلطنة عمان وأساليب التغلب عليها

فف  األسل الفلرية الداعمة لالستخدام األمثل للحاسوب هدفت هذه الدراسة التعرف  لى  

لطنة ساسف فف سلى واقع استخدام الحاسب اللف بمدارل التعليم األالعملية التعليمية, والتعرف  

اردارية على المعوقات لتف من خاللها يملن التزلب الطرق وارجراءات ا والتعرف  لىعمان, 

ب مساعد 61ب مديرا , وا63وت لفت عينة الدراسة من ا, رلمدا ستخدام الحاسب اللف فف هذه ال

ب 29وا ,ب معلما  من المعلمين األوا ل129ب معلم حاسوب, وا62ب منسقا , وا56مدير, وا

ب رؤساء لقسم 6وا ,ب رؤساء لقسم خدمات الحاسب اللف5صا ف مرالز مصادر تعلم, واأخ

 تقنيات التعليم.

من توصلت الدراسة  ب فقرة,  ذ57ة استبانة ملونة من الانت أداة الدراسة المستخدمو 

ات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمد  وجود المعوقأن  :عدد من النتا ج والتوصيات منها  لىخاللها 

جاءت لبيرة,   افة  لى  رورة  اردارية لالستخدام الفعال للحاسب اللف بمدارل التعليم األساسف

لمستخدمف الحاسب اللف على مستو  ارداريين والمعلمين من  ,توفير الحوافز المادية التشجيعية

راد مؤهلين تعيين أفو خالل توفير واعتماد مخصصات مالية لهذه الحوافز على المستو  المدرسف, 
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و ع آلية معينة تعتمد على وجود خطة و فف الحاسب اللف للعمل فف  دارات هذه المدارل, 

لتعلم در اوا حة للجميع لتفعيل استخدام الحاسب اللف فف الملاتب اردارية ومرالز مصا

حاليا    عادة النظر فف المواد والبرامج المطبقة دعت الدراسة  لى  رورةومختبرات الحاسب اللف, و 

الب المستجدات التربوية فف  دارات مدارل التعليم األساسف والعمل على تحديثها وتطويرها بما يو 

لما أظهرت نتا ج الدراسة وجود فروق لمتزير النوخ لصالح الذلور على محور المعاصرة, 

 المعوقات اردارية, وعدم وجود فروق تعز  لمتزير المؤهل العلمف.

 

"الثقافة الحاسوبية لدى إداريي مدارس التعليم األساسي  ( بعنوان:2001دراسة المخيني )

 بسلطنة ُعمان وعالقتها باتجاهاتهم نحو استخدام الحاسوب"

لى مستو  التساب الثقافة الحاسوبية, وا تجاه نحو استخدام الدراسة التعرف  هذه هدفت 

 و استخدام الحاسوب لد   داريفنح الحاسوب, والعالقة بين التساب الثقافة الحاسوبية وا تجاه

ب  داريا  21ا ملونة منواشتملت الدراسة على عينة , مدارل التعليم األساسف فف سلطنة ع مان

مدارل تابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم للمنطقة الشرقية موزعين على عشر  دارية  ب21وا

األولى اختبار يقيل  – داد الباحثمن  ع –تم تطبيق أداتف الدراسة  حيث ,اصورب و يةبجنوب 

 مستو  التساب ارداريين للثقافة الحاسوبية , والثانية لقيال ا تجاه نحو استخدام الحاسوب.

يدا  نتا ج الدراسة أن مستو  التساب ارداريين للثقافة الحاسوبية لان جمن أبرز لانت و 

للل نحو استخدام الحاسوب,   افة  وقد أشارت النتا ج  لى اتجاه  يجابف لإلداريين بصفة عامة,

 لى عدم وجود فروق ذات د  ت  حصا ية تعز   لى متزير الجنل أو المؤهل الدراسف فف مقيال 

الشزف باستخدام الحاسوب, اا تجاه نحو استخدام الحاسوب للل و  حتى المحاور الثالث األولى 

وتقتصر فروق الد لة بين لحاسوبب, سوب, ا عتقاد بفوا د االثقة بالقدرة على استخدام الحا
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استخدام   ذ لان الذلور أقل قلقا  ففهواالقلق من استخدام الحاسوبب الجنسين على محور واحد 

عالقة قوية  لى حد وا ح بين مستو  التساب جود أو حت الدراسة و و الحاسوب من ارناث, 

من الذلور  ب, سو  لان ذلك لد  لل  ام الحاسو ارداريين للثقافة الحاسوبية, واتجاهاتهم نحو استخد

 .لى حده ولد  أفراد المجموعة لللو ارناث ع

 

ـــع ) ـــوان: 2002دراســـة المني ـــي اإلدارة واإلشـــراف "( بعن ـــي ف ـــيم اإللكترون ـــات التعل مجـــاالت تطبيق

 "التربوي

 ,التربمو  وارشمراف اردارة فمف الحديثمة اسمتخدام التقنيمات واقمعلمى همدفت الدراسمة التعمرف  

 تطبيقمات , و فوا مدالتربمو  ارشمرافو  ,اردارة ارللترونمف فمف ت و مبمررات تطبيقمات التعلميممجما و 

وتوصملت الدراسمة  لمى أن تطبيقمات  التربمو , والمشمرف الممدير عممل مهمام فمف التعلميم ارللترونمف

ة وفمف اردارة وارشمراف التربمو  بصمف ,التعليم ارللترونف أصبحت  رورية فف التعليم بصفة عاممة

خاصممة لتطممموير التعلممميم مممن الناحيمممة ارداريمممة والتعليميمممة مممن خمممالل عمممدد مممن النتممما ج منهممما:  مممعف 

التطمممموير المهنممممف للمممممديرين والمشممممرفين التربممممويين فممممف التعلمممميم العممممام فممممف مجممممال تقنيممممة المعلومممممات 

 قلمممة الممموعف ب هميمممةو  العممممل اردار  والتعليممممف,وخصوصممما  تطبيقمممات التعلممميم ارللترونمممف فمممف مجمممال 

التقنيمممة فمممف تطممموير التعلممميم, يلممماد ينعمممدم دور  دارات التربيمممة والتعلممميم فمممف ربمممط الممممدارل التابعمممة لهممما 

يملممن المممدارل مممن تبممادل المعلومممات والسممجالت فيممما بينهمما والتممف أو موقممع علممى ارنترنممت  ,بشممبلة

على لثير من  بسهولة,  ن استخدام التعليم ارللترونف يساعد المدير والمشرف التربو  على التزلب

يتميح المتعلم ارللترونمف فرصما  للنقماش وتبمادل فالعقبات التف تواجههمما فمف الجوانمب ارداريمة والفنيمة, 

الراء بممين مممدير  المممدارل أنفسممهم وبيممنهم وبممين مممدير  التعلمميم, لممما أن التعلمميم ارللترونممف وسمميلة 

التربويون, بحيث تجعلهم على اتصمال لالتصال بقواعد المعلومات التف يملن أن يستفيد منها القادة 
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مستمر بالمستجدات التقنية وما يحدث فف عالم التربيمة ممن تطمور فمف مختلمف المدول ب قمل التلماليف 

 فف الوقت والجهد والمال.

 اإلنترنت في اإلدارة المدرسية":" واقع استخدام الحاسب اآللي و  ( بعنوان2002دراسة الريِّس )

ممد  اسمتفادة ممديرو الممدارل ممن تطبيقمات الحاسمب اللمف  لمى هدفت هذه الدراسة التعمرف 

فممف  تممف يواجههمما مممديرو المممدارلبات الوعلممى الصممعو  ,التربويممةف تنفيممذ وظمما ف اردارة وارنترنممت فمم

 ,واسمممتخدم الباحمممث الممممنهج الوصمممففا سمممتفادة منهممما علمممى الوجمممه األمثمممل, اسمممتخدام التلنولوجيممما أو 

تفادة واقعية من قبل ممدراء الممدارل ممن تطبيقمات الحاسمب اللمف ن هناك اسأوتوصلت الدراسة  لى 

ذات العالقة لجهات المختصة و دور القصور , وأن هناك وارنترنت فف تنفيذ وظا ف اردارة التربوية

ا رتقماء المولالء فمف مجمال اسمتخدام تطبيقمات الحاسمب اللمف و , و فف جانب تطوير مهارات الممديرين

عمدم و  ,ه التقنية فف أعممالهم ارداريمةى دورات ت هيلية مناسبة ليستفيدوا من هذحاجة المدراء  لو , بها

عممدم تمموافر فممرص و  ,ال تقنيممات المعلومممات وا تصمما تتمموافر الوقممت اللممافف للممتعلم والتممدريب فممف مجمم

 حاجممة التطبيقممات الحاسمموبية الحاليممةو  ,جممال تقنيممات المعلومممات وا تصمما تالتممدريب المناسممبة فممف م

عمدم تموافر التجهيمزات و  ,طلبمات اردارة المدرسمية الحاليمةتناسمب ممع مت, لتالترقيمةو  ن التطويرلمزيد م

ا تصممال و عممدم تموافر الممدعم الفنمف والتقنممف المالزم بالصممورة المطلوبمة و  ,التقنيمة المال ممة فممف الممدارل

بيمرة بمين  دارة ب لمان محمدود ا سمتخدام بدرجمة لارنترنت, شبلة الحاسب اللفا عبر التقنية الحديثة

العواممل الممؤثرة فمف فاعليمة أداء ممدير  الممدارل  ممن أبمرزو  ,والمدارل الحلوميمة التابعمة لهما التعليم

وجمود عجمز لبيمر و يمة التمف تسمهل األعممال ارداريمة, قلة ارملانمات التقن ,ا بتدا ية لمهامهم اردارية

 .على الحاسب اللف متخصصين للعملفف عدد العاملين ال
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فـي مـدارس محافظــة  اإللكترونيـةدرجـة إمكانيــة تطبيـق اإلدارة " : بعنـوان (2002راسـة شـحادة )د

 "مسقط بسلطنة ُعمان

فمف ممدارل محافظمة  ارللترونيمةهدفت الدراسة  لى اللشف عمن درجمة  ملانيمة تطبيمق اردارة 

وت لفمت  ,لثانيمةبمسقط من وجهة نظر مدير  و مديرات مدارل التعليم األساسف االحلقتان األولى وا

نيممةب فممف ب مممديرا  ومممديرة مممن مممدارل  التعلمميم األساسممف االحلقتممان األولممى والثا92عينممة الدراسممة مممن ا

أداة لجممع واسمتخدم ا سمتبانة  ,لممنهج الوصمففاعتمد الباحمث علمى ا ,محافظة مسقط بسلطنة عمان

فمممف ممممدارل  ارللترونيمممةة وأظهمممرت نتممما ج الدراسمممة  لمممى أن درجمممة  ملانيمممة تطبيمممق اردار  المعلوممممات,

محافظة مسقط بسلطنة عمان تراوحت ما بين درجة  ملانية البيرةب وامتوسطةب على جميع محماور 

 الدراسة.

  

تصـور مقتـرح لتطـوير إدارة مـدارس التعلـيم األساسـي بسـلطنة " :بعنـوان (2002دراسة المعمري )

 "اإللكترونيةعمان في ضوء مدخل اإلدارة 

ومفهموم  ,واقع  دارة مدارل التعليم األساسف فف سلطنة عمان التعرف  لىهدفت هذه الدراسة 

براز دور اردارة  ,ووظا فها وأهميتها ارللترونيةاردارة  فف تطوير  دارة ممدارل التعلميم  ارللترونيةوا 

مع و ع تصور مقترح لتطوير  دارة مدارل التعليم األساسف فف سلطنة عمان فف  وء  ,األساسف

ب مممممن مممممدير  المممممدارل ومسمممماعديهم 438وتلونممممت عينممممة الدراسممممة مممممن ا, ارللترونيممممةدارة مممممدخل ار

داريين وأخصا ف حاسب آلف ومعلميمشرفين و و  اعتممد الباحمث  , لممافف مدارل التعلميم األساسمف نا 

 .أداة لجمع المعلوماتواستخدم ا ستبانة  ,على المنهج الوصفف

تصممور ومقتممرح لتطمموير  دارة مممدارل التعلمميم  , و ممعأبرزهمماوصمملت الدراسممة  لممى نتمما ج مممن وت

وفف تطموير  ,فف اارشراف والمتابعة ارللترونيةاألساسف فف سلطنة عمان فف  وء مدخل اردارة 
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وفمف , وفف تطوير األنشطة المدرسية, وفف  عداد سجالت الطلبة ,العمل اردار  للعاملين بالمدرسة

 .التعلم بالمدرسةبتطوير , و العلياصال لإلدارات تنويع المستمر وا تال, و  دارة ا متحانات

 

تصور مقتـرح لتطـوير إدارة معاهـد العلـوم اإلسـالمية التابعـة " :بعنوان( 2002دراسة الحضرمي ) 

 "اإللكترونيةلمركز السلطان قابوس للثقافة اإلسالمية بسلطنة عمان في ضوء متطلبات اإلدارة 

فف  دارات معاهد العلوم  ارللترونيةبيقات اردارة هدفت هذه الدراسة  لى اللشف عن واقع تط

المممبالط السممملطانف فمممف لثقافمممة ارسمممالمية التمممابع لمممديوان التابعمممة لمرلمممز السممملطان قمممابول ل ,ارسمممالمية

األسل النظريمة لتطبيمق اردارة  والتعرف  لى ,ارللترونيةفف  وء متطلبات تطبيق اردارة  السلطنة

 ارللترونيمةوتشمخيص المعوقمات التمف تمنمع تطبيمق اردارة  ,م ارسمالميةفف معاهمد العلمو  ارللترونية

ن الممبالط فممف معاهممد العلمموم ارسممالمية التابعممة لمرلممز السمملطان قممابول للثقافممة ارسممالمية التممابع لممديوا

 .السلطانف فف سلطنة عمان

حممث علممى البااعتمممد  ,فممف معاهممد العلمموم ارسممالمية ب فممردا  68تلونممت عينممة الدراسممة مممن اقممد و 

راسممة  لممى مجموعممة مممن وتوصمملت الد ,أداة لجمممع المعلوممماتا سممتبانة  تلمواسممتع ,المممنهج الوصممفف

 ,م والممتعلم مممن خممالل تطبيقهمممافممف عمليممة التعلممي بممارزا   أن اردارة التعليميممة تممؤد  دورا   النتمما ج أبرزهمما

 ,م ارسالمية فف عمانفف معاهد العلو  ارللترونيةحصر المعوقات التف تمنع نجاح تطبيق اردارة و 

وفيهممما مممما يمممرتبط  ,اردار  ممممن حيمممث المممدعم والتشمممجيع ن همممذه المعوقمممات فيهممما مممما يمممرتبط بالنظممماموأ

توصلت الدراسة الميدانيمة  لمى عمدد ما يرتبط بالمجتمع الخارجف, و وفيها  ,الماد  والبشر بالعنصر 

 من األساليب المقترحة للتزلب على تلك المعوقات.
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ــوان( 2002)دراســة الشقصــي  ــق اإلدارة  ":بعن ــرح لتطبي ــةتصــور مقت ــيم  اإللكتروني فــي وزارة التعل

 "العالي بسلطنة ُعمان في ضوء آراء العاملين فيها

يم العالف فف وزارة التعل ارللترونيةهدفت هذه الدراسة  لى و ع تصور مقترح لتطبيق اردارة 

واسمتخدمت  ,المنهج الوصففالباحثة على اعتمدت و , ومعوقات تطبيقها فيهافف  وء آراء العاملين 

 ,ب موظمف فمف وزارة التعلميم العمالف411وتلونت عينة الدراسة من ا ,أداة لجمع المعلومات ا ستبانة

بمممرز معوقمممات تطبيمممق وتوصممملت الدراسمممة  لمممى أن أ ب,SPSSباسمممتخدام ا وعولجمممت بياناتهممما  حصممما يا  

وتمممدنف  ,ارللترونيمممةتحمممول نحمممو تطبيمممق اردارة غيممماب التخطممميط ا سمممتراتيجف لل ,ارللترونيمممةاردارة 

, ارللترونيممةوقلمة المدعم الممالف لتطبيمق اردارة  ,مسمتو  المدورات التدريبيمة فمف مجمال الحاسممب اللمف

وتممممدريب  ,نترنممممت فممممف اردارات, تقويممممة خممممدمات ارارللترونيممممةبممممرز مقترحممممات تطبيممممق اردارة ومممممن أ

 .اسوب بصفة مستمرةوزيادة ا هتمام بصيانة أجهزة الح ,يةارللترونالعاملين على أساليب اردارة 

 

ــوان( 2009الشــبلي )دراســة   ــة " :بعن ــا المعلومــات بمــديريات وزارة التربي درجــة توظيــف تكنولوجي

 "والتعليم في تنمية اإلبداع اإلداري من وجهة نظر اإلداريين في سلطنة عمان

ا المعلومات بمديريات التربية والتعليم فف هدفت هذه الدراسة  لى  براز درجة توظيف تلنولوجي

مموزعين  ب  داريا  286وبلزت العينة ا ,تنمية اربداخ اردار  من وجهة نظر ارداريين بسلطنة عمان

اعتممد الباحمث    افة  لى ديوان عام وزارة التربيمة والتعلميم فمف سملطنة عممان, ,ب مديريات11على ا

وتوصلت الدراسة  لمى وجمود فمروق  ,أداة لجمع المعلوماتة واستخدم ا ستبان ,لمنهج الوصففعلى ا

لوظيفف فلانمت لصمالح لمتزير النوخ وهف لصالح الذلور أما متزير المسمى ا على فقرات األداة وفقا  

و  توجمممد فمممروق لواقمممع لصمممالح األلثمممر خبممرة, أمممما الفممروق فمممف متزيمممر الخبمممرة فلانممت  ,ار مميل القسممممب

بالعمل علمى رفمع مسمتو  اسمتخدام  وأوصت الدراسةز  للمؤهل العلمف, تطبيق اردارة ارللترونية تع
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شممبلة ارنترنممت فممف أوسمماط ارداريممين مممما يسمماعد علممى توظيفهمما بشمملل ألثممر لفمماءة وفاعليممة وعقمممد 

 ل رورة امتاللهم المهارات الالزمة لتفعيل تلنولوجيا التعليم.   ندورات تدريبية لإلداريي

ــــ ( 2010,دراســــة ) العمــــري  ــــة " وان:بعن ــــة الثاني تطــــوير األداء اإلداري لمــــديري مــــدارس الحلق

 "اإللكترونيةلتعليم األساسي بسلطنة عمان في ضوء اإلدارة 

فمممممف  ارللترونيمممممةواقمممممع اسمممممتخدام الخمممممدمات ارداريمممممة التعمممممرف علمممممى لمممممى  همممممذه الدراسمممممة  همممممدفت    

 ر يمممممممممد هوتحديمممممممد أهممممممممم الصممممممممعوبات التممممممممف تواجمممممممم ,ممممممممدارل التعلمممممممميم األساسممممممممف بسمممممممملطنة عمممممممممان

ب ممممممدير وممممممديرة 59وتلونمممممت عينمممممه الدراسمممممة ممممممن ا ,ارللترونيمممممةالممممممدارل فمممممف اسمممممتخدامات اردارة 

 . فيموالبر مسقط  تفمحافظبلمدارل التعليم األساسف حلقة ثانية 

 ,أداة لجمممممممممع المعلوممممممممماتواسممممممممتخدم ا سممممممممتبانة  ,لمممممممممنهج الوصممممممممففاعتمممممممممد الباحممممممممث علممممممممى او     

 ,وعلممممممممممى الجممممممممممداول التلراريممممممممممة النسممممممممممبية ارحصمممممممممما ية باألسمممممممممماليباسممممممممممتخدام وعولجممممممممممت بياناتهمممممممممما 

عمممممممدم وجمممممممود فمممممممروق لمحمممممممور الصمممممممعوبات الماديمممممممة والفنيمممممممة  سمممممممتخدام وتوصممممممملت الدراسمممممممة  لمممممممى 

و  توجمممممد فمممممروق  الحاسمممممب اللمممممف فمممممف اردارة المدرسمممممية تعمممممز  لمتزيمممممر  النممممموخ والمؤهمممممل العلممممممف,

ن أ, لمممممما توصممممملت الدراسمممممة  لمممممى لواقمممممع تطبيمممممق اردارة ارللترونيمممممة تعمممممز  لمتزيمممممر النممممموخ والخبمممممرة

مدرسممممممة هممممممف اسممممممتخدام خدمممممممة البريممممممد ردارة ال ارللترونيممممممةأف ممممممل الخممممممدمات التممممممف تقممممممدمها اردارة 

للترونمممممممف للمراسمممممممالت ممممممممع المديريمممممممة التعليميمممممممة التابعمممممممة لهممممممما, وممممممممن ألثمممممممر الصمممممممعوبات تلمممممممرار ار

الماديمممممممة  نمممممممات, قلمممممممة ارملا, وتممممممم خر الصممممممميانة الدوريمممممممة لألجهمممممممزةتعطمممممممل أجهمممممممزة الحاسمممممممب اللمممممممف

  , وعدم توفر فنف صيانة بلل مدرسة., و عف التدريبالمخصصة
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تصــــــور مقتــــــرح للبوابــــــة التعليميــــــة بــــــوزارة التربيــــــة  بعنــــــوان:" ب 2111ا  دراســــــة العــــــامري

 "والتعليم بسلطنة عمان وفق االحتياجات والمعايير التعليمية المعاصرة

ليميممممممة بمممممموزارة التربيممممممة والتعلممممممميم  لممممممى و ممممممع تصممممممور مقتممممممرح لتطممممممموير البوابممممممة التعهممممممدفت   

وتلونمممممت عينمممممة الدارسمممممة ممممممن , ت والمعمممممايير التعليميمممممة المعاصمممممرةبسممممملطنة عممممممان وفمممممق ا حتياجممممما

داريممممممين بلممممممه عممممممددهم ا و  ولينمسممممممؤ مسممممممتخدمف البوابممممممة التعليميممممممة مممممممن  ب 411وا ,ب شخصمممممما   115ا 

دراسممممممته  فممممممفاسممممممتخدم و  ,ب مممممممن أوليمممممماء األمممممممور511, واب طالممممممب وطالبممممممة511وا ,معلممممممم ومعلمممممممة

 .أداة لجمع المعلوماتواستخدم ا ستبانة  ,المنهج الوصفف

ف البوابممممممممة التعليميممممممممة وتوصمممممممملت الدراسممممممممة  لممممممممى  ممممممممرورة  دخممممممممال التعلمممممممميم ارللترونممممممممف فمممممممم

تعليميمممممممة حمممممممول عمممممممن البوابمممممممة ال ولينالمسمممممممؤ موقمممممممف  يجمممممممابف ممممممممن قبمممممممل  وجمممممممودو , بسممممممملطنة عممممممممان

داريمممممممة و يعلت خمممممممدمات للطالمممممممب و مممممممرورة تممممممموفير ,اسمممممممتخدام همممممممذه التقنيمممممممة  ,تربويمممممممةنشمممممممطة أميمممممممة وا 

داريمممممممممة وأنشمممممممممطة تربويمممممممممة لخمممممممممدماتوخمممممممممدمات للمعلمممممممممم  , وخمممممممممدمات خاصمممممممممة بممممممممماردارة تدريبيمممممممممة وا 

 .   التعليمية والتدريبية واردارية التعليمية لالخدمات
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 :دراسات أجنبية . ب

دراسة وصفية الستخدام الحاسب اآللي  " ( بعنوانArmstead, 1999دراسة ارميستد )

 "غرا  اإلدارية من قبل المدارس الثانوية بفرجينيالأل

هدفت هذه الدراسة  لى وصف الو ع الحالف  ستخدام الحاسب اللف لألغرا  اردارية من     

ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة  نيا بالو يات المتحدة األمريلية,قبل المدارل الثانوية بفرجي

أداة أعد ت لهذا الزر   وطبقت عليهم استبانة ,لك المدارلعشوا ية مؤلفة من عدد من مدير  ت

, وقد توصلت نتا ج الدراسة  لى أن مدير  المدارل الثانوية يستخدمون الحاسب اللف فف للدراسة

مما انعلل  يجابيا  على اختصار الوقت والروتين ف ال  عن تحسين مهامهم  ,عملهم اردار 

 التدريسية.

 

 لمعلمي المدارسزيادة مهارات الكمبيوتر األساسّية  ":بعنوان (Outen, 1994) دراسة أووتن 

 "تدريب أثناء الخدمةالخالل  المتوسطة من

هدفت هذه الدراسة  لى قيال مد  الزيادة فف نمو مهارات معلمف المدارل المتوسطة ألداء     

, ل التدريب أثناء الخدمةالمهامهم المهنية ذات الصلة باستخدام تقنية المعلومات االلمبيوترب من خ

 .بيوتر فف أداء هذه المهام من قبل ذ  نهم لم يستخدموا اللم

ب معلمما  فمف عمدد ممن المدورات التدريبيمة وورش 25ولتحقيق هذا الهدف تم  دخال المعلمين وعمددهم ا

يليمة بالو يات المتحمدة األمر  (Florida) اب أسبوعا بو ية فلوريد12العمل فف هذا المجال استمرت ا

, ثممم طبقممت علمميهم بطاقممة ق اللمبيمموتر فممف المجمما ت المهنيممةفممف التممدريب علممى اسممتخدام بممرامج تطبيمم

 نات توصلت نتا ج الدراسة  لى أن, وبعد تحليل ارجابات والبياحظة لتقييم أداء هؤ ء المعلمينمال
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ب معلمما  23اة, وقمف القا ممة المسمتخدمة فمف الدراسمب معلما  أدوا لل مهام اللمبيوتر المحددة 19ا

دام %ب مممممن المعلومممممات ذات المسممممتو  المرتفممممع والمتعلقممممة بمهممممارات اسممممتخ81اسممممتوعبوا حمممموالف ا

ب معلممممما  حمممماولوا تمممم مين دعممممما  ماليمممما  لشممممراء بعمممم  أجهممممزة 21االلمبيمممموتر فممممف المهممممام المهنيممممة, و

همممارات خدام المب معلممممين فقمممط اسمممتطاعوا اسمممت3اا, واللمبيممموتر وليفيمممة التمممدريب علمممى اسمممتخدامه

ن المعلممممين لممانوا را مممين عمممن أدا هممم بصمممفة عاممممة, األمممر المممذ  زاد ممممن المعقممدة لللمبيممموتر, و  ا 

 ارتياحهم المهنف.

 

ودورها فـي  ةاالتصاالت الالسلكي ":بعنوان (Juliano & Sheel , 1995)دراسة جوليانو وشيل 

 "نقل البيانات بشكل عالي الجودة و أكثر كفاءة بهدف تطوير نظام التعليم

أثر وسا ل اتصال اللمبيوتر ارللترونيمة الالسمللية فمف نقمل البيانمات  التعرف  لى الدراسةت هدف    

بزر  تطوير نظم  دارة المعلومات التربوية بما يحقق ا رتياح  يةثاعلرونة وفبصورة ألثر لفاءة وم

ة عبممممر األقمممممار ا الموبايممممل الف مممما يالمهنممممف للعمممماملين فيهمممما, واسممممتخدمت الدراسممممة وسمممما ط تلنولوجيمممم

الصناعية للونها قادرة على  مداد المعلمين والطلبة للوصول  لمى أف مل نظمم المعلوممات بتسمهيالت 

رنممت وأجهممزة الموبايممل, لممما تربويممة لبيممرة, والوصممول  لممى مصممادر هممذه المعلومممات عبممر مواقممع ارنت

م عمن بعمد, وبعم  بمرامج وبرامج تطبيقية وبرامج فف التعل, الدراسة برامج شبلات البيانات استعملت

 .أدوات للدراسةالعملية التربوية استخدامات اللمبيوتر فف 

وأظهرت نتا ج الدراسة أن استخدام الوسا ط التلنولوجية الالسللية االموبايل مع ارنترنتب  

دارتها بصورة مبسطة وبما يلب البيانات والمعلومات التربوية, أسهم فف زيادة فاعلية ج زيد من وا 

 .ياح المهنف للمعلمينا رت
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  "استخدام معلمي المدارس الثانوية الحاسب اآللي ":بعنوان (Chiero,1999)دراسة شيرو 

هدفت هذه الدراسة  لى معرفة مد   دراك المعلمين لدور اللمبيوتر فف تسهيل مهامهم  

لمدارل الثانوية ب معلما  با142التدريسية, ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة عشوا ية ملونة من ا

ب بندا , عن طريق  جراء 71أداة للدراسة ملونا  من اعليهم استبيان أعد  لهذا الزر  طبق 

المقابالت والمحادثات الهاتفية بهدف تعميق  دراك المعلمين لدور اللمبيوتر فف أعمالهم, وقد 

لمدرسة مثل ابتلار ت منت تجربة الدراسة مختلف المهام التف يملن أن يستخدم فيها اللمبيوتر با

وبعد تحليل البيانات  حصا يا  باستخدام النسب الم وية, توصلت تعليمية وأداء المهام اردارية,  مواد

نتا ج الدراسة  لى أن معظم المعلمين أصبحوا يمتللون توجها   يجابيا   ستخدام اللمبيوتر فف أداء 

% من 39ذلك لم تلن مرتفعة  ذ بلزت قرابة  للترونف ففوأن القابلية  ستخدام البريد ارمهامهم, 

 المو وعات التف جذبت اهتمامهم.

 

ة الثانويـ المـدارسفـي اسـتعمال مـديري  التحـري أو:" البحـ  بعنوان (Lojo,2001)دراسة لوجو  

 "بورتوريكوة في اإلداري امفي المه الحاسب اآللي

سممتخدام الحاسممب اللممف فممف ة حممول امفمماهيم مممدير  المممدارل الثانويمم  لممىتعممرف الهممدفت الدراسممة     

تمدريبهم علمى اسمتخدام الحاسمب اللمف ودرجمة اسمتخدامهم لمه, وأنمواخ التطبيقمات الحاسموبية و  ,عملهم

وتوصلت الدراسة أربع مناطق تعليمية فف بورتوريلو, المستخدمة, وتلونت عينة الدراسة من مدير  

ب اللممف, وألثممر التطبيقممات اسممتخدام الحاسمم عممن ة لممى أن المممديرين األقممل خبممرة لممديهم مفمماهيم  يجابيمم

التابمممممة النصممممموص مثمممممل الممممممذلرات والخطابمممممات والبريمممممد ارللترونمممممف والدراسمممممة باسمممممتخدام  اسمممممتعما   

 ارنترنتب. 
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للعامة عن  الفيرجينيةحكومة الالخدمات التي تقدمها  ":بعنوان (Vaul , 2003)دراسة فول  

      "نترنتطريق اإل 

لى أهمية اردارة ارللترونية للخدمة العامة التف تقدمها حلومة عرف  هدفت الدراسة الت 

عينة عشوا ية من  ية, ولتحقيق هذا الهدف اختيرتفرجينيا المحلية بالو يات المتحدة األمريل

الدراسة المنهج  ب مدينة,  ذ استعملت129مقاطعة وا ب129اردارات ارقليمية المحلية مؤلفة من ا

ارتباط باستعمال بع  الوسا ل ارحصا ية مثل الوصفف, وبعد تحليل البيانات  التجريبف والمسح

بين مستو  اردارة ارللترونية فف مقاطعات  ارتباطيهالدراسة  لى وجود عالقة  توصلتو , بيرسون

 .الحلومة المحلية لفرجينيا وبع  المتزيرات مثل الدخل والتعليم

 

اآلثار المترتبة  و   بيل تكلفة وفائدة التقييم المحوستحل "بعنوان: (Best , 2005)دراسة بست 

 "من حي  التكلفة في تخصيص واستخدام الموارد التعليمية

هممممدفت هممممذه الدراسممممة  لممممى بحممممث فاعليممممة اسممممتخدام اردارة ارللترونيممممة االلمبيمممموترب فممممف  عممممداد     

ب منماطق تعليميمة 9ة اشمملت الدراسم, و ا ختبارات لمساعدة المعلم فمف أداء مهاممه بالشملل المطلموب

ت لفمت عينمة الدراسمة ممن المعلممين العماملين فمف ممدارل همذه و األمريلية,  (Kansas)بو ية لنسال 

أظهمرت نتما ج الدراسمة زيمادة فمف دافعيمة الطلبمة ة, طبقت عليهم اختبارات تقليدية أداة للدراسمة, و الو ي

 ,ة المعدة باللمبيوتر والمطبقة ممن خاللمهومستو  تحقيقهم لألهداف التعليمية عبر ا ختبارات الفوري

 مممع ا قتصمماد فممف الوقممت والجهممد والتللفممة الماديممة عممن أقممرانهم الممذين اسممتخدموا ا ختبممارات التقليديممة

لممم يواجهمموا الصممعوبات نفسممها التممف واجههمما زمالؤهممم الممذين اسممتخدموا المعتمممدة علممى الورقممة والقلممم, و 

حصممول علممى البيانممات والمعلومممات الالزمممة لتمم ديتهم لالختبممارات ا ختبممارات التقليديممة المتمثلممة فممف ال

 مما سه ل على المعلمين ت دية واجباتهم بالشلل األمثل.
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اسـتخدام الحاسـوب فـي تعلـم اللغـات المختلفـة  ":بعنـوان (Cummings,2005)دراسة كومينجز 

 ."أسبانمسح لمعتقدات وممارسات لمعلمين 

دامات المهنيممة لتقنيممة اللمبيمموتر فممف صممفوف تعلمميم اللزممة تناولممت هممذه الدراسممة مسممح ا سممتخ 

ا نجليزيمممة ممممن جانمممب المعلممممين فمممف  سمممبانيا وممممد  اقتنممماعهم بهممما نظريممما  وممارسمممة , ومقارنمممة هممممذه 

ولتحقيق ذلمك اختيمرت عينمة عشموا ية ملونمة  ا فف الو يات المتحدة األمريلية,ا ستخدامات بمثيالته

علميم اللزمات األجنبيمة فمف د منهم لانوا أع اء فف المعهمد األمريلمف لتب معلما  أسبانيا , عد341من ا

تزماليين بو يمة , والبقية الخرين لانوا أع اء فمف الرابطمة األمريليمة للمعلممين األسمبانيين والبر أسبانيا

اء هؤ ء المعلمين عبر طبقت عليهم أداة الدراسة وهف عبارة عن أس لة تتعلق ب د جورجيا األمريلية,

, وممممد  اسمممتخدامهم لمممه داخمممل الصمممف الدراسمممف أو خارجمممه وبمممما يسمممهم فمممف تنميمممة أداءهمممم لمبيممموترال

 المهنف.

مهنيمما  وفنيمما  فممف  توصمملت الدراسممة  لممى أن المعلمممين الممذين يسممتخدمون اللمبيمموتر اسممتخداما  و  

لثر فعالية فف أ ز, ولانواألثر دافعية وتقبال  لالستفادة التربوية من  ملانات هذا الجها أعمالهم لانوا

أو مممحت نتممما ج الدراسمممة أن المعلممممين , و علممممينتقويمممة تعلمممم مهمممارات اللزمممة األجنبيمممة لمممد  همممؤ ء الم

األسممبانيين لممديهم اعتقمماد قممو  ب هميممة ت مممين تلنولوجيمما اللمبيمموتر فممف مهممامهم التدريسممية وارداريممة 

 المتعلقة بتعليم اللزة األجنبية.
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تصـورات معلمـي المـدارس تكامل تكنولوجيا المعلومات :  ":انبعنو  (Pavey, 2005)دراسة بافي 

 "إلدارة التكنولوجيا االبتدائية

بحثت هذه الدراسة فاعلية تلامل تلنولوجيا المعلومات مع المهمام التربويمة فمف نهايمة برنمامج 

ولتحقيمممق ذلمممك اختيمممرت عينمممة  يمممة نيوجرسمممف األمريليمممة, معمممد لهمممذا الزمممر  فمممف عمممدد ممممن ممممدارل و 

ب متطموعين ممن الملتمب 7ب ممدارل ابتدا يمة بار مافة  لمى ا5ب معلما  فف ا37ة ملونة من اعشوا ي

طبقت عليهم الطرا ق النوعية واللمية فف جمع وتحليل و التلنولوجيا التربوية بالو ية,  المرلز  ردارة

رفمة ألثمر علممين معالبيانات والمعلومات ذات الصلة بالبرنامج  من دراسمة حالمة لليفيمة التسماب الم

ف ال  عن المقابالت  ,أعمق لتوظيف التلنولوجيا فف مهامهم التدريسية واردارية فف المدارلو فهما  

انات التمف لتلنولوجيما, ومراحمل  عمداد ا سمتبا حظمات األنشمطة المبنيمة علمى اسمتعمالالشخصية ومال

رير المسممممحية لجمممممع تقمممميل ا هتمامممممات, وأمثلممممة  سممممتخدام اللمبيمممموتر فممممف  نتمممماج المشمممماريع, والتقمممما

 المعلومات.

توصمملت نتمما ج الدراسممة أن ت مممين التلنولوجيمما وبخاصممة تلنولوجيمما اللمبيمموتر فممف تحسممين و 

أداء المعلم يعتمد على مد  اقتناخ المعلم نفسه بفوا دها, ومهمارات اسمتخدامها بمما يطمور ممن مهنتمه 

داريا .  علميا  وا 
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 فهم التطور المهني وعملية التغيير "بعنوان: (D'Addario , 2006)دراسة د. أداريو  

 "دراسة حالة لمعلمي المرحلة االبتدائية:

هدفت الدراسة  لى فحص الطرا ق التف يملمن أن تزيمر ممن ثقافمة معلممف المرحلمة ا بتدا يمة  

تنميممممة الجوانممممب المهنيممممة لشخصممممياتهم, بواسممممطة  دارة تقنيممممة الحاسممممب اللممممف ل ثوممارسمممماتهم ارداريممممة

ق همذا الهممدف اسمتخدمت الدراسمة أداة تمثلممت بمإجراء مقممابالت شخصمية ممع المعلمممين فمف لممل ولتحقيم

يملمممن أن ينميهممما  مدرسمممة بعمممدد ممممن الممممدن اريطاليمممة لتحديمممد ممممد  اسمممتيعابهم للمهمممام ارداريمممة التمممف

 , وليفية استفادتهم من تلك المهام فف ممارساتهم المهنية.اللمبيوتر لديهم

ليممة مممد  تقممدير المعلمممين ألهميممة , توصمملت الدراسممة  لممى فاع حصمما يا  يانممات وبعممد تحليممل الب 

مهارات  دارة الوقت من خالل استفادتهم من ارملانات التربوية والفنية, ف ال  عمن اعتقماد المعلممين 

 أن استخدام مهارات اللمبيوتر فف  دارة العملية التعليمية يزيد من نجاحهم وارتياحهم المهنف.
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 ليق على الدراسات السابقة:التع

والتقنيممات  ,باسممتقراء المجموعممة السممابقة مممن الدراسممات والبحمموث المتعلقممة بمماردارة ارللترونيممة 

 الحديثة فف التعليم, فإنه يملن الخروج بمجموعة من المالحظات منها:

 ل خاص. الت ليد على أهمية الحاسب اللف فف أعمال اردارة بشلل عام واردارة المدرسية بشل -

 .ت السابقة استخدمت المنهج الوصففجميع الدراسا -

اعتمممدت معظممم الدراسممات السممابقة علممى المسمموح الميدانية,مسممتخدمة فممف ذلممك العديممد مممن األدوات  -

 لجمع البيانات مثل:

 ثآل 2114ث ر مممموان 2112أبممممو السممممعودث1995جوليممممانو وشمممميلا سممممتبانة: فممممف دراسممممة ادراسممممة ا

 ث2118الح مممممممممممممرمف ث2118المعممممممممممممممر  ث2118شمممممممممممممحادة ث 2117الشمممممممممممممبيبفث2114 بمممممممممممممراهيم 

  .ب2111ث العامر 2111العمر  ث2119ث الشبلف2118الشقصف

 :ب2115فف دراسة االليومف  المقابلة. 

  ب2113تحليل المحتو : فف دراسة افول. 

اسممتخدمت الدراسممات السممابقة نممماذج مختلفممة ومتنوعممة مممن الف ممات لعينممات للدراسممة مثممل : دراسممة  -

ب حيث ت لفت عينة هذه الدراسات 2116د.أداريو ث2115ث لومينجز 2115ت بس ث1999اشيرو

أبمممممممو سمممممممنينة  ث2112ممممممممن المعلممممممممين, فمممممممف حمممممممين أن عينمممممممة الدراسمممممممات التاليمممممممة اأبمممممممو السمممممممعود

ب ت لفمممممممت ممممممممن ممممممممدير  2111لوجمممممممو ث1989آرميسمممممممتد  ث2111عممممممممر لا ث2118ثشمممممممحادة2112

ب فت لفمت ممن ممدير  الممدارل 2111ث والمعممر 2114المدارل, أما دراسة لال من اآل  بمراهيم 

 ومساعديهم.

 معوقات استخدام الحاسب اللف واردارة ارللترونية. عنيت معظم الدراسات السابقة بدراسة  -
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تتفممق الدراسممة الحاليممة مممع الدراسممات السممابقة فممف األهممداف العامممة فممف لونهمما تبحممث جميعهمما فممف  -

ترونيممة وهممو ممما يتفممق مممع المعوقممات التممف دراسممة المعوقممات التممف تحممول دون تطبيممق اردارة ارلل

ث 2118 ث الح مممرمف2117ث الشمممبيبف2114ا آل  بمممراهيم تواجمممه  دارات الممممدارل مثمممل: دراسمممة

  ب.2111ثالعمر 2118الشقصف

تتفمممق الدراسمممة الحاليمممة ممممع بعممم  الدراسمممات السمممابقة فمممف معرفمممة واقمممع اسمممتخدام ممممدير  الممممدارل  -

 ب.2111, ث العمر 2112ة, أبو سنينال دراسة للحاسب اللف االلمبيوترب وارنترنت مث

, مثممل: دراسممة اشممحادةلمرحلممة تعليميممة  مرحلممة التعلمميم األساسممفتناولممت بعمم  الدراسممات السممابقة  -

 ب.2111, العمر  ث2111, العامر  ث2118

 ث2112عمممرا أوصممت العديممد مممن الدراسممات علممى  ممرورة تممدريب مممدير  المممدارل ومنهمما دراسممة -

 .ب2111, العمر  ث2111العامر  ث2118الريِّل ث2118الشقصف
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 االستفادة من الدراسات السابقة:

 ساعدت الدراسات السابقة الباحثة فف تحديد أهداف الدراسة الحالية. -

 استخدام المنهج الوصفف, باعتباره ألثر مناهج البحث العلمف اتصا  بالدراسة الحالية. -

تتفمق همذه العينمة ممع األهمداف التمف تسمعى الدراسمة  لية,  ذتحديد عينة الدراسة الحاا ستفادة فف  -

 لتحقيقها.

 استفادت الباحثة من الدراسات السابقة فف  عداد بع  عناصر ارطار النظر  للدراسة الحالية. -

عداد أداة الدراسة. -  تصميم وا 

 , وذلك باختيار المناسب منها.صا ية المستخدمة فف هذه الدراساتاألساليب ارح -

ألجمل الخمروج بالتوصميات  ثلدراسات السابقة ومقارنتها مع ما تتوصل  ليه الدراسة الحاليةنتا ج ا -

ممن  ,اردارة ارللترونية فف سملطنة عممان لتف من ش نها معالجة صعوبات توظيفوالمقترحات ا

أجممل أن تسممير العمليممة التعليميممة التممف تشممهدها الممبالد فممف الوقممت الحا ممر بالتقممدم والتطممور وفممق 

 .ت وارملانيات العمانيةالقدرا
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 الفصل الثال 
جراءاتها)  (منهجية الدراسة وا 
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 الفصل الثال 

جراءاتها)  (منهجية الدراسة وا 

المستخدمة فيها مع  واألداة ,لمجتمع الدراسة وعينتها وصفا  منهج الدراسة و تناول هذا الفصل ي    

فة  لى  جراءات تطبيق الدراسة ومتزيراتها المستقلة بار ا وثباتها, ا جراءات صدقه

 :عر  للل منها  تفوفيما ي ,الدراسة أس لةوالتابعة,واألساليب ارحصا ية المستخدمة لإلجابة عن 

 منهج الدراسة
المنهج المناسب  هذه الدراسة المنهج الوصفف,  عتقاد الباحثة ب نه استخدمت الباحثة فف    

تم فف  وء هذا المنهج القيام بالمسح الميدانف لجمع البيانات حيث  ,سة الحاليةلتحقيق أهداف الدرا

وذلك  ,لها ثم تحليلها وتفسيرها والتوصل للنتا ج واقتراح الحلول المناسبة ,حول مشللة الدراسة

واقع توظيف البوابة التعليمية ارللترونية فف مدارل التعليم األساسف للصفوف من  لىعبالتعرف 

المدارل فف توظيف البوابة التعليمية  لشف عن الصعوبات التف تواجه  داراتولذلك ال ,ب11-1ا

 ارللترونية.

 مجتمع الدراسة:
ب, فف 11-1تلون مجتمع الدراسة من مدير  ومديرات مدارل التعليم األساسف للصفوف من ا    

تف مسقط والبريمف مدارل محافظ فف ,مب2119/2111الفصل الدراسف األول من العام الدراسفا 

نظرا  ألن تطبيق البوابة التعليمية فف مجال اردارة المدرسية فف هذه الفترة لان  فف سلطنة عمان

ب مديرة 83منهم ا, مديرا  ومديرة ب118ا فف هاتين المحافظتين فقط. وقد بله عدد مجتمع الدراسة

 ب.2اجدول اللما هو مو ح فف  ب,2119اوزارة التربية  والتعليم, ب مديرا  35وا
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 (2جدول )
المحافظات المطبقة للبوابة التعليمية توزيع أفراد مجتمع الدراسة من مديري ومديرات التعليم األساسي حسب 

 النوعاإللكترونية و 
 العدد و يات محافظة مسقط م

  ناث ذلور
 66 26 محافظة مسقط 1
 17 9 محافظة البريمف 2

 83 35 المجموخ
 

 عينة الدراسة:
تم و ب مديرا  ومديرة, 118ا تلونت عينة الدراسة من جميع أفراد مجتمع الدراسة والباله عددهم    

عينة مديرة من مدير و ب 21ا ستبعاداو  ,ب مدير ومديرة لعينة الدراسة ارستطالعية15ااستبعاد 

ب 61جاخ اب مديرا  ومديرة,     نه تم استر 83الدراسة ألغرا  قيال الثبات, ليصبح عدد العينة ا

مديرا ب  26مديرة و 34ب مديرا  ومديرة ا61ا الحالية وبذلك بله العدد الفعلف لعينة الدراسة ,ةاستبان

 .العدد ارجمالف لمجتمع الدراسة%ب من 5178أ  بنسبة ا

وبعد اختيار عينة الدراسة قامت الباحثة بتوزيع أفراد العينة حسب النوخ والمؤهل العلمف والخبرة 
 ب.3ولما هو مو ح فف الجدول ااردارية, 

 
 (3جدول )

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع والمؤهل العلمي والخبرة اإلدارية

 المجموخ سنة ف لثرب11ا سنوات ب11-1ا الخبرة
24 36 61 

 المجموخ أنثى ذلر النوخ
26 34 61 

 خالمجمو  أعلى من البلالوريول بلالوريول دبلوم متوسط المؤهل العلمف
5 44 11 61 
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 أداة الدراسة:

لى واقع توظيف البوابة التعليمية أعدتها الباحثة للتعرف  تمثلت أداة الدراسة فف استبانة     

وبات التف تواجه  دارات والوقوف على الصع ,ارللترونية  فف اردارة المدرسية فف سلطنة عمان

 :ما ي تففف  عداد ا ستبانة على  أعتمدو رونية, ارللت فف توظيف البوابة التعليميةالمدارل 

 من نتا ج الدراسة ا ستطالعية.ا ستفادة  -1

 مراجعة وتحليل األدب النظر  المتصل بمو وخ الدراسة. -2

 ا ستعانة بالدراسات السابقة ذات العالقة بمو وخ الدراسة. -3

 للترونية.ا طالخ على الخدمات الموجودة فف البوابة التعليمية ار -4

 ستبانة ولتحديد مجا تها عند تقديمها للمحلمينث وقدلت مينها فف م امين محتو  فقرات ا     

رات تجنب استخدام عباف بناء ا ستبانة الدقة والو وح فف صياغة الفقرات, و راعت الباحثة ف

يع الفرد مراعاة اشتمال الفقرة على فلرة واحدة محددة يستطغام ة أو فقرات غير وا حة, و 

 ارجابة عليها.  

من تعليمات  , ملونةب 2ا ستبانة فف صورتها األولية اانظر الملحق رقم   وبناءا  عليه صممت    

مقدمة  لى المديرين, تت من هدف األداة ومجا تها وطريقة ا ستخدام وسرية المعلومات وبيانات 

ب 54يت من المحور األول منها ا, فقرةب 88عامة عن مدير أو مديرة المدرسة, وتلونت األداة منا

تجربة  , والمتمثل فف الخدمات التف توظف فيها البوابة التعليمية من قبل  دارة المدرسة من واقعفقرة

 مدير المدرسة, موزعة على امجالينب:مجال األعمال اردارية ومجال األعمال المدرسية, وحددت

باستخدام مقيال ليلرت الخماسف  ,يمية فف المدارللتعلب مستويات لقيال درجة توظيف البوابة ا5ا

أما  ,ب على التوالف1,2,3,4,5ا  هف لها أوزان, بإعطاء هف ادا ما , غالبا , أحيانا , نادرا , أبدا ب

الصعوبات التف تواجه  دارة المدرسة , تتعلق بب فقرة34اتلون منالثانف من ا ستبانة فقد  المحور
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, موزعة على امجالينب: المجال اردار  والمالف والمجال مية ارللترونيةفف استخدام البوابة التعلي

ف تواجه  دارة المدارل فف توظيف الصعوبات التأي ا  لقيال  ب مستويات5ا الفنف والتقنف, وحددت

, عالية, ل ليلرت الخماسف وهف صعوبة اعالية جدا  باستخدام مقياارللترونية,  البوابة التعليمية

ح فف لما هو مو و , ب على التوالف1,2,3,4,5لها هف ا أوزانبإعطاء  بقليلة جدا  يلة, قلمتوسطة, 

 ب.4االجدول

 (4جدول  )                                      
والصعوبات التي تواجه اإلدارة  اإللكترونية وفق خدمات توظيف البوابة التعليميةعلى االستبيان توزيع فقرات 

 في صورتها األولية اإللكترونية البوابة التعليميةالمدرسية في توظيف 
 عدد الفقرات           القسم            

 المدرسية اإلدارة في اإللكترونية التعليمية البوابة توظيف األول: المحور  
 المجال األول: األعمال اردارية                         

 4 بعد أعمال  دارية
 3 بعد شؤون الموظفين

 المجال الثانف: األعمال المدرسية                        
 11 تنظيم الطلبة

 5 تنظيم أدوات التقويم 
 8 الجدول المدرسف

 6 ارحصا يات
 18 استخدام تقارير بيانات الطالب

 المحور الثاني: صعوبات توظيف البوابة التعليمية في اإلدارة المدرسية
 21  ة والماليةمجال الصعوبات  ارداري

 14 مجال الصعوبات الفنية والتقنية
 88 المجموخ
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 (:validityصدق أداة الدراسة) 

 للتحقق من صدق ا ستبانة قامت الباحثة بإجرا ين:    

فف تحديد صدق فقرات ا ستبانة من خالل  Logical Methodاستخدام االسلوب المنطقي -1

على مجموعة من فف صورتها األولية  عر هاب  Gudgement Methodتبنف أسلوب التحليم 

من  ,, من ذو  الخبرة وا ختصاصب محلما  23ب, بله عددهم ا3المحلمين اأنظر الملحق رقم

, ومعهد الق اء العالف فف وجامعة السلطان قابول, ومدارل الصحوة الخاصة ,جامعة نزو 

تهم حول مد  مال مة الفقرات فف األداة ظاو حهؤ ء المحلمين  بداء آرا هم وملوقد طلب من نزو , 

طلب من , ومد  و وحها, و بهال فقرة من الفقرات للمجال الخاص ومد  انتماء ل ,للبي ة العمانية

أو  ,جديدة, وحذف غير المناسب منها يرونه مناسبا  من فقرات أو مجا ت المحلمين اقتراح ما

  جراء التعديل المناسب عليها.

محلما ب, 18%ب من اتفاق المحلمين اأ  باتفاق 81تبنت الباحثة نسبة اولزر  ذلك فقد     

ب لتحديد مد  صالحية مجا ت وفقرات األداة فف صورتها Criterion valueلقيمة محليةا

األولية, بينما ع دت لل فقرة حصلت على أقل من تلك النسبة غير صالحة, وبالتالف  ما حذفها أو 

على ما عر ه المحلمين من مالحظات, وفف  وء تلك النسب تم  تعديلها  ن وجدت, واستنادا  

ختص بالمحور األول المتعلق  جراء ما يلزم من تعديالت أو حذف لبع  عبارات األداة, ففيما ي

, باعتبار أن جميع الفقرات تم %ب111ات نسبة و وح وانتماء فقراتها نسبة بواقع التوظيف فقد بلز

ما م بسلطنة عمان,  لتعليمية ارللترونية التابعة لوزارة التربية والتعليااستنباطها من موقع البوابة 

 فيما يتعلق بمحور الصعوبات التف تواجه مدير  المدارل عن توظيف البوابة التعليمية ارللترونية

ة الم وية  نتماء هذه الفقرات بمد  حيث تراوحت النسب ,تبين أن جميع الفقرات منتمية بدرجة لبيرة
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            , فقد بله المد  بينأما فيما يتعلق بو وح تلك الفقرات ,%ب111-% 98وح بينا يترا

 %ب. 111-%97ا

, والخاصة بمجا ت ا ستبانة ات المحلمين واقتراحاتهم عدلت بع  فقراتوفف  وء مالحظ    

عليمية المحور الثانف المتعلق بالصعوبات التف تواجه  دارة المدرسة فف توظيف البوابة الت

 محورا الصعوبات اردارية والماليةب التابع للاألول ارللترونية, وذلك بدمج فقرتين من المجال

 لتتحول  لى فقرة واحدة الثانفاصعوبات توظيف البوابة التعليمية ارللترونية فف اردارة المدرسيةب

 ت اردارية والماليةبولاالصعوبامجال األب, وحولت  فقرة من ال 2,لما فف الملحق  66, 57وهف ا

وحذفت فقرتين ب,2,لما فف الملحق 71هف الفقرةا ,ثانف االصعوبات الفنية والتقنيةب لى المجال ال

 ب, وأ يفت فقرتين 2, فف الملحق 68, 63من المجال األول االصعوبات اردارية والماليةب, وهفا

,فف 84, 82ال الثانف هفا ت فقرتين من المجحذفب, و 4, فف الملحق 63, 62ال األول وهفاللمج

ب, لتصبح ا ستبانة فف صورتها 4,ملحق 81ب وا  افة فقرة واحدة للمجال الثانف وهفا2الملحق 

 ب. 4ب فقرة اأنظر الملحق رقم 83النها ية مؤلفة من ا

 :الصدق البنائي-2

 Constructاختيرت عينة عشوا ية من خارج عينة الدراسة وذلك للتحقق من الصدق البنا ف     

Validity ب مديرا  ومديرة 21لألداة لذا قامت الباحثة باستخراج الدرجات الللية ألفراد العينة البالزةا

 ستخراج  SPSSفف لل مجال من مجا تها, ولالستبانة للل, ثم استخدمت الحزمة ارحصا ية 

رجة الللية معامل ا رتباط بيرسون بين الدرجة الللية للل محور من محاور ا ستبانة مع الد

ب أن معامالت ا رتباط المستخرجة دالة عند مستو  6لألداة, وأظهرت النتا ج المحددة فف الجدولا

ب, وهذا يشير  لى أن two-tailedبافترا  قيال ذ  بعدين ا ب≥α 0.05االد لة ارحصا ية 
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لان استعماله بلفاءة فف المقيال يمتلك صدقا  تلوينيا  واتساقا  داخليا  جيدا , مما يعطف مؤشرا   لى  م

 الدراسة الحالية.

 (5جدول)

 الكلية للمقياس مع الدرجات الكلية لكل محور في المقياس لتحديد صدقه التكويني معامالت االرتباط بين الدرجة

 معامل االرتباط المجال  م

المحور األول: واقع توظيف البوابة التعليمية اإللكترونية في  1

 اإلدارة المدرسية

0.16  

المحور الثاني: صعوبات توظيف البوابة التعليمية اإللكترونية  2

 في اإلدارة المدرسية

0.26 

 

 

 :(Reliability)ثبات أداة الدراسة 

ب مديرا  ومديرة من خارج 21استخدمت عينة عشوا ية قوامها ا  ستخراج معامل ثبات ا ستبانة    

, وعلى جابات وحساب درجاتهم الللية على ا ستبانةتفريه ا ستب لباحثةقامت ا عينة الدراسة,  ذ

, ا ستبانة تساق الداخلف للل مجال  من محاورمعامل ا  لل محور من محاورها, استخرج

ب 6ويبين الجدول الالتساق الداخلف,  ب(Alpha -Cronbach بطريقة ألفا لرونباخولالستبانة للل 

 .ساق الداخلفثبات ا ستبانة ومحاورها بطريقة ا تمعامالت 
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 (6جدول )
 والخطأ المعياري للثبات ومحاورها بطريقة االتساق الداخلي أللفا كرونباخ ,معامالت ثبات االستبانة

 قيمة معامل الثبات عدد الفقرات ةمحاور االستبان
 ألفا كرونباخ بطريقة

الخطأ المعياري 
 لالستبانة

المحور األول: واقع توظيف البوابة التعليمية 
 0.91 54 لكترونية في اإلدارة المدرسيةاإل 

0.14 

المحور الثاني: صعوبات توظيف البوابة التعليمية 
 0.20 29 اإللكترونية في اإلدارة المدرسية

0.16 

 0.14 0.23 23 األداة الكلية 

   
اور ا ستبانة,لانت للمحور األول أن معامالت ا تساق الداخلف لمح ب6ايت ح من الجدول    

, وهف لما يبدو ب1783اب, فف حين لانت لالستبانة للل 1781ب فيما بلزت للمحور الثانف ا1791ا

ل ب ن األداة يملن القو واتساق داخلف لألداة, مما  تدل على درجة ثبات جيدةو  معامالت عالية,

رر استخدامها ألغرا  هذه الدراسة, وأن ما حصلت عليه الباحثة من ثبات جيدة تبتتمتع بد  ت 

خطاء معيارية لالستبانة فف لل محاور ا ستبانة للل يشير  لى أنها منخف ة, مما يجعل أ

 ا ستبانة موثوق بنتا جها.

 : أداة الدراسة تطبيق

خراجها بصورتها النها ية,من صدق أداة الدراسة وثباته بعد التحقق     مخاطبة الملتب وبعد  ا, وا 

 والتعليم, الذ  قام بدوره بمخاطبة المديرية التعليميةالفنف للدراسات والتطوير بوزارة التربية 

, طبقت أداة الدراسة الباله ب5لتسهيل مهمة الباحثة اأنظر الملحق رقم  والبريمف, مسقطلمحافظتف 

ب مديرا  ومديرة, فف مدارل التعليم 61ب فقرة على عينة الدراسة الباله عددها ا 85عدد فقراتها ا

بمحافظتف مسقط والبريمف, وقد راعت الباحثة الشروط  -ألولى والثانيةالحلقة ا-ب 11-1األساسف ا

     العلمية للتطبيق.
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 متغيرات الدراسة:

 المتغيرات المستقلة: -1

 أنثىب.\: وله مستويان اذلر الجنس-

 ب.من البلالوريولأعلى : وله ثالثة مستوياتا دبلوم متوسط, بلالوريول, المؤهل العلمي-

 : ولها مستويان:الخبرة اإلدارية-

 سنة فأكثر(  11سنوات(,   ) 10-1ا 

 .ب4, اأنظرالجدولفف هذين المستويين ترلز  ذ  ن خبرة المديرين والمديرات ت    

 :المتغيرات التابعة-2

ة ارللترونية توظيف البوابة التعليمي ومديرات مدارل التعليم األساسف لواقع ات مدير استجاب-     

 لما تعلسه درجاتهم على ا ستبانة. فف اردارة المدرسية بسلطنة عمان

 ة التعليمية فف اردارة المدرسية.صعوبات توظيف البواب -   
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 المعالجة اإلحصائية:

باستخدام الرزمة  ,األساليب ارحصا ية التف تتناسب وطبيعة أس لة الدراسة استخدمت    

 :ب, باستخراج(SPSSللعلوم ا جتماعية ارحصا ية 

 وا نحرافات المعيارية لإلجابة عن السؤالين األول والثالث. ,المتوسطات الحسابية  -1

والخبرة  ,لإلجابة عن السؤالين الثانف والرابع لمتزير  النوخب t-testاب  ا فتالا ا ختبار -2

 اردارية.

عن لإلجابة  بLSDواختبارا, بOne-Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحاد  ا -3

 السؤالين الثانف والرابع لمتزير المؤهل العلمف.

 من ثبات أداة الدراسة. , للتحققحساب معامل ا تساق الداخلف األفا لرونباخب -4

ب,لتحديد درجة ا تساق Standard Errorحساب الخط  المعيار  لمعامل الثبات ا -5

 الداخلف لمعامل ثبات ا ستبانة.

 بيرسون لتقدير الصدق  البنا ف لالستبانة المستخدمة فف الدراسة. معامل ارتباط -6
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 الفصل الرابع                                                   
 نتائج الدراسة

 
حول واقع توظيف مدير  المدارل للبوابة  ,ذا الفصل  لى عر  وتحليل نتا ج الدراسةهدف ه    

 وفقا   هيال  لعر  نتا ج الدراسة, نوقشتوتس ,والصعوبات التف تواجههم فف توظيفها ,التعليمية

 ألس لتها. 

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول  :أولا 

من  إلدارة المدرسية في سلطنة عمانرونية في اما واقع توظيف البوابة التعليمية اإللكت     

 ؟ (10-1) مدارس التعليم األساسييري ومديرات مدوجهة نظر 

لتحديد مديات توظيف البوابة التعليمية ارللترونية فف اردارة المدرسية, على وفق بدا ل     

يف تلك المديات ا ستجابة, ولذلك بالنسبة للصعوبات التف تواجه توظيفها, قامت الباحثة بتصن

ب, وفف  وء تلك المديات, حدد واقع التوظيف من قبل المديرين والمديرات  7وعر ها فف الجدولا

 على وفق ذلك.

 (1 جدول )

 المدارس على وفق بدائل االستجابة في االستبانة ومديرات معيار توظيف البوابة التعليمية اإللكترونية لدى مديري

 ى التوظةففاجل مد مدى اليتوسط الحسابا

 دا ما   5711 -4721
 غالبا   3741-4.19
 أحيانا   2.61-3.39
 نادرا   1.81-2.59
 أبدا   1.79 -1.11

ب,لتحديد األهمية النسبية لواقع توظيف البوابة 7واستخدمت تلك المديات المذلورة فف الجدولا     

جال ولل بعد من المحور األول, التعليمية ارللترونية فف اردارة المدرسية فف سلطنة عمان, للل م
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 عينة الدراسة لدرجات استجابات أفراد نحرافات المعيارية, المتوسطات الحسابية وا تجثم استخر 

 واقع توظيف البوابة التعليميةب األول فف ا ستبانة, المتعلق محورالللل مجال من مجا ت 

من أجل  ,من أبعاد هذه المجا ت لل بعدلفف اردارة المدرسية فف سلطنة عمان, و  ارللترونية

, ثم احتسبت المدارل ومديرات تحديد أ  األبعاد تم توظيفها بدرجة ألبر من غيرها لد  مدير 

األهمية النسبية االرتبةب للل من مجالف األعمال اردارية واألعمال المدرسية من محور واقع 

ولما يو حه  المحور, لل مجال فف ة توظيفلتحديد درجتوظيف البوابة التعليمية ارللترونية, 

 ب.8الجدولا

 (2جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت واقع 

 في اإلدارة المدرسية اإللكترونية توظيف البوابة التعليمية

 المعيار  فاا نحر  المتوسط الحسابف المجا ت األهمية النسبية
 0.45 4.26 األعمال المدرسية 1
 0.35 4.24 األعمال اإلدارية 2

 0.39 4.26 كل المجاالت
 

( 8وعل  وإل  معةاا التوظةف اليعتيد إلا هذه الدااسل ووإلقاً للنتائج اليع وضل إلا الجدول)    

 ب4726ا حسابف , بمتوسطالمدرسية ي تف فف الترتيب األول  لى  ن مجال األعمالتكة  النتائج  

نحراف معيار ا بمتوسط  ,بينما جاء مجال األعمال اردارية فف الترتيب الثانف ب,1745درجة,وا 

نحراف معيار ا  ثللمعيار المتبنىدرجة  ب4724حسابف ا فإن هذا المتوسط الحسابف يشير ب 1735وا 

يظهر من خالل لل ذلك , ولعل لمجالينا هذين ما يتم توظيف البوابة التعليمية فف ادا ما ب لى أنه 

ما يتم القيام به من قبل مدير   با  ادا م, وهذا يعنف أن توظيف البوابة التعليمية المجا ت مجتمعة

 . والبريمف مسقطمحافظتف المدارل فف 
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والرتب لتقديرات أفراد عينة الدراسة  ,المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعياريةلما استخرجت     

 المحور األولاردارية وفقراتها, واألعمال المدرسية وفقراتها, من  د مجال األعمالللل بعد من أبعا

بترتيب  من حيث واقع توظيفهاب, اردارة المدرسيةتوظيف البوابة التعليمية ارللترونية فف  واقعا

 ب:15 -9االجداول منولما هو مو ح فف الحسابف, وفق قيمة المتوسط تنازلف على 

 مدرسيةمجال األعمال ال: 

 :البعد األول: تنظيم الطلبة

مجال األعمال المدرسية فف للل فقرة فف بعد تنظيم الطلبة  أظهرت المتوسطات الحسابية     

 ب4.9-3.9اها تتراوح بينأن, فف اردارة المدرسية ارللترونية لواقع توظيف البوابة التعليمية

ن البحث عن بيانات أ ,  ذ أظهرت النتا جدرجة ب1.43-1.74ابانحرافات معيارية تتراوح بيندرجة,

ث فف حين جاءت  دارة بيانات الطالب بالمرتبة الثانية,  ذ أنها ادا ما ب الترتيب األولالطالب احتلت 

فف حين أن  دخال الرغبات  ما يتم فيها توظيف البوابة التعليمية ارللترونية فف اردارة المدرسية,

,  ذ أنها اغالبا ب ما يتم فيها توظيف ت فف الترتيب األخيرب جاءللمواد بالنسبة للطال ا ختيارية

 7ب 9مو ح فف الجدول الما هو و  ,البوابة التعليمية
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 (9جدول )                                         

قرات بعد تنظيم تقديرات أفراد عينة الدراسة لكل فقرة من فنحرافات المعيارية ورتب المتوسطات الحسابية واال 
 في اإلدارة المدرسية اإللكترونية الطلبة في مجال األعمال المدرسية  لواقع توظيف البوابة التعليمية

 ا نحراف المعيار  المتوسط الحسابف الفقرة الرتبة
 0.43 4.9 البح  عن بيانات الطالب 1
 0.13 4.9 إدارة بيانات الطالب 2
 0.42 4.2 تسهيل عملية تنقالت الطالب 3
 0.45 4.1 تسجيل الغياب اليومي للطالب 4
 0.21 4.6 إعادة قيد الطالب 5
 0.62 4.5 متابعة مجالس الفصول 6
 1.02 4.4 تسجيل اختيار الطالب في األنشطة المدرسية 1
 0.21 4.4 توزيع الطالب على حافالت المدرسة 2
 1.09 4.1 تسجيل المواقف اليومية للطالب 9
 1.14 3.9 رغبات االختيارية للمواد بالنسبة للطالبإدخال ال 10

 : ب يت ح 7ووفقا  للمديات المعتمدة فف الجدول ا 

توزيع الطالب على حافالت ب وتنتهف  البحث عن بيانات الطالب, تبدأ من ب فقرات8اأن     

 ة التعليميةتوظيف البواب فيها ما يتم بدا ما  هف ا ب4786-4741بمتوسط حسابف تراوح بينا المدرسة

تسجيل المواقف  تبدأ من تان,فقر رة المدرسية,على وفق ترتيبها, لما توجد فف ارداارللترونية 

, بمتوسط حسابف تراوح إدخال الرغبات ا ختيارية للمواد بالنسبة للطالبوتنتهف ب اليومية للطالب

رة المدرسية فف ارداترونية فيها توظيف البوابة التعليمية ارلل ما يتمب غالبا  ب هفا471-379بين ا

 ". متوسطاتها بين تقدير " دا ما  وغالبا  أن فقرات هذا البعد تقع  على وفق ترتيبها, وهذا يعطف مؤشرا  
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 البعد الثاني: تنظيم أدوات التقويم

مجال األعمال فف فف بعد تنظيم أدوات التقويم  للل فقرةة أظهرت المتوسطات الحسابي    

-2.71تتراوح بين ا  نها ,فف اردارة المدرسية ارللترونية قع توظيف البوابة التعليميةلواالمدرسية 

 ,  ذ تو ح أن  دخال درجات الطالب احتلتب1.46-1.57ب بانحرافات معيارية تتراوح بينا4.86

م فيها ب,  ذ أنها ادا ما ب ما يتاستخراج تقارير األداء المدرسف للطالب االشهادة, يليها الترتيب األول

 دخال رقم جلول الطالب  فف حين أن توظيف البوابة التعليمية ارللترونية فف اردارة المدرسية,

لما هو مو ح  جاءت فف الترتيب األخير,  ذ أنها اغالبا ب ما يتم فيها توظيف البوابة التعليمية, 

 ب:11اجدولفف ال

 (10 جدول )

تقديرات أفراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات بعد تنظيم تب واالنحرافات المعيارية ور المتوسطات الحسابية 

 في اإلدارة المدرسية اإللكترونية لواقع توظيف البوابة التعليمية مجال األعمال المدرسيةأدوات التقويم في 

 ا نحراف المعيار  المتوسط الحسابف الفقرة الرتبة
 1746 4786  دخال درجات الطالب 1
 1777 4775 األداء المدرسف للطالب االشهادةب استخراج تقارير 2
 1733 4715 متابعة لجنة التحصيل الدراسف 3
 1756 3783 عن ا متحانات نتسجيل الطالب المتزيبي 4
 1757 2771  دخال رقم جلول الطالب 5
 :  على وفق المديات المعتمدة التف ب11جدول ايملن استخالص ما جاء فف الو     

استخراج تقارير األداء المدرسف للطالب وتنتهف ب  دخال درجات الطالب تبدأ منرتان توجد  فق    

فيها توظيف البوابة  ما يتمادا ما ب,  ب هف4786-4775ب بمتوسط حسابف تراوح بين ااالشهادة

متابعة  تبدأ منفف حين توجد فقرتان رة المدرسية على وفق ترتيبها, فف ارداالتعليمية ارللترونية 
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, بمتوسط حسابف تراوح عن ا متحانات نتسجيل الطالب المتزيبيوتنتهف ب نة التحصيل الدراسفلج

رة فف ارداب لانتا اغالبا ب ما يتم فيها توظيف البوابة التعليمية ارللترونية 4715-3783بين ا

فف   دخال رقم جلول الطالب التف حصلت على أدنى ترتيبفقرة  المدرسية على وفق ترتيبهما, وأن

فف ارللترونية  البوابة التعليمية م فيها توظيفما يت ب لانت اأحيانا ب2771البعد بمتوسط حسابف ا

–"دا ما  عد تقع  متوسطاتها بين تقديرات أن فقرات هذا الب مما يعطف مؤشرا , رة المدرسيةثاردا

  .أحيانا "-غالبا  

 البعد الثال : الجدول المدرسي

مجال األعمال المدرسية فف فف بعد الجدول المدرسف  للل فقرةسابية أظهرت المتوسطات الح    

ب 4.66-3.23تتراوح بين ا أنها ,فف اردارة المدرسية ارللترونية لواقع توظيف البوابة التعليمية

لل معلم من  دخال نصاب ,  ذ أظهرت النتا ج أن ب1.62-1.38بانحرافات معيارية تتراوح بينا

وأن ربط المعلمين والمواد والشعب احتلت المرتبة الثانية  ثفف الترتيب األول المواد الدراسية جاءت

ن فف حين أ  ذ أنها ادا ما ب ما يتم فيها توظيف البوابة التعليمية ارللترونية فف اردارة المدرسية, 

  ذ أنها اأحيانا ب ما يتم فيها توظيف البوابة ,الترتيب األخير متابعة جدول ا حتياط احتلت

 ب:11جدول  االلما هو مو ح  فف التعليمية, 
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 ( 11 جدول )

تقديرات أفراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات بعد الجدول حسابية واالنحرافات المعيارية ورتب المتوسطات ال

 سيةفي اإلدارة المدر  اإللكترونية المدرسي  في مجال األعمال المدرسية  لواقع توظيف البوابة التعليمية

 ا نحراف المعيار  المتوسط الحسابف الفقرة الرتبة
 1762 4766  دخال نصاب لل معلم من المواد الدراسية 1
 1796 4758 ربط المعلمين والمواد والشعب 2
 1721 4718 التعرف على جداول المعلمين 3
 1754 3786 استخدام الجدول المدرسف اليدو  4
 1749 3766 سةتوزيع مواقع المناوبة بالمدر  5
 1744 3766 طباعة الجداول المدرسية للطالب 6
 1747 3731 متابعة الجدول اليومف للمناوبة 7
 1738 3723 متابعة جدول ا حتياط 8
 

ب من نتا ج, وعلى وفق المديات المعتمدة فف الدراسة يالحظ 11جدول اوبدراسة ما جاء فف ال     

ربط المعلمين , وتنتهف بل نصاب لل معلم من المواد الدراسية دخا تبدأ منتوجد فقرتان  ما ي تف:

توظيف البوابة  ما يتمادا ما ب ,  ب هف4766-4758بمتوسط حسابف تراوح بينا والمواد والشعب

 تبدأ منب فقرات 4توجد ارة المدرسية فيها على وفق ترتيبها, لما فف ارداالتعليمية ارللترونية 

بمتوسط حسابف تراوح  طباعة الجداول المدرسية للطالب, وتنتهف بالتعرف على جداول المعلمين

رة فف اردا ارللترونية توظيف البوابة التعليميةفيها ما يتم  ب,غالبا  ا ب هف4718-3766بين ا

متابعة الجدول اليومف تبدأ من فقرتان  فف حين أظهر الجدول أنه توجد وفق ترتيبها, المدرسية على

ما ب هف اأحيانا ب 3731-3723بمتوسط حسابف تراوح بينا تابعة جدول ا حتياطم, وتنتهف بللمناوبة
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رة المدرسية على وفق ترتيبها, مما يعطف فف ارداارللترونية  توظيفها فف البوابة التعليميةفيها يتم 

 .أحيانا "-غالبا  –"دا ما  عد تقع  متوسطاتها بين تقديرات أن فقرات هذا الب مؤشرا  

 البعد الرابع: اإلحصائيات

للل فقرة فف بعد ارحصا يات فف مجال األعمال المدرسية لواقع أظهرت المتوسطات الحسابية     

ب 4.83-3.78تتراوح بين ا, أنها فف اردارة المدرسية ارللترونية توظيف البوابة التعليمية

طالب حسب المناطق السلنية الفرز ,  ذ أظهرت أن ب1.38-1.73بانحرافات معيارية تتراوح بينا

جاء فف المرتبة  ا طالخ على الطالب والشعب حسب الصفوف, وأن فف الترتيب األول جاءت

الثانية,  ذ أنها ادا ما ب ما يتم فيها توظيف البوابة التعليمية ارللترونية فف اردارة المدرسية, فف 

ب األخير,  ذ أنها اغالبا ب ما يتم فيها طالب حسب المواد ا ختيارية احتلت الترتيتوزيع الحين أن 

 ب: 12جدول  االلما هو مو ح  فف توظيف البوابة التعليمية, 

 ( 12جدول )                                       

تقديرات أفراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات بعد لحسابية واالنحرافات المعيارية ورتب المتوسطات ا

 في اإلدارة المدرسية اإللكترونية ال األعمال المدرسية لواقع توظيف البوابة التعليميةاإلحصائيات في مج

 ا نحراف المعيار  المتوسط الحسابف الفقرة الرتبة

 1738 4783 فرز الطالب حسب المناطق السلنية 1
 1741 4781 ا طالخ على الطالب والشعب حسب الصفوف 2

سب الصف ا طالخ على الطالب المسجلين ح 3
 والجنل والجنسية

4775 1754 

 1757 4775 التعرف على أعداد الطالب وأعمارهم وحالة القيد 4
لى المدرسة 5  1779 4771 حصر بالطالب المحولين من وا 
 1773 3778 توزيع الطالب حسب المواد ا ختيارية 6
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التف تبدأ  فقراتب 5ظ وجود اوعلى وفق المديات المعتمدة فف الدراسة يالحب 12الجدول امن     

لى المدرسة, وتنتهف بحصر الطالب حسب المناطق السلنيةمن فرز   الطالب المحولين من وا 

 توظيف البوابة التعليميةفيها ما يتم  ب,دا ما  ب هف ا4783-4771بمتوسط حسابف تراوح بينا

 الطالب حسب المواد ا ختياريةتوزيع رة المدرسية استنادا   لى رتبها, وأن فقرة فف ارداارللترونية 

ب هف اغالبا ب ما يتم فيها توظيف البوابة التعليمية ارللترونية 3778جاءت بمتوسط حسابف قدره ا

عد أن فقرات هذا الب رة المدرسية استنادا   لى ترتيبها األخير فف الجدول, مما يعطف مؤشرا  فف اردا

   ."وغالبا  "دا ما  تقع  متوسطاتها بين تقدير  

 البعد الخامس: استخدام تقارير بيانات الطالب

ستخدام تقارير بيانات الطالب فف مجال للل فقرة فف بعد االمتوسطات الحسابية أظهرت    

تتراوح بين , أنها فف اردارة المدرسية ارللترونية لواقع توظيف البوابة التعليميةاألعمال المدرسية 

ب, وتظهر النتا ج أن قوا م الطالب 1.25-1.57ا راوح بينبانحرافات معيارية تت ,ب4.93-2.71ا

جاءت فف الرتبة الثانية,  ذ أنها  لشوف بيانات الطالب األساسيةوأن  فف الترتيب األول جاءت

خ ارطالادا ما ب ما يتم فيها توظيف البوابة التعليمية ارللترونية فف اردارة المدرسيةث فف حين أن 

 ذ أنها اأحيانا ب ما يتم فيها التوظيف للبوابة  حف احتلت الترتيب األخير,على تقرير الت خر الصبا

 .(13 )جدولالتعليمية لما هو مو ح فف ال
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 (13 جدول )

تقديرات أفراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات بعد استخدام رية ورتب واالنحرافات المعياالمتوسطات الحسابية 

 في اإلدارة المدرسية اإللكترونية لواقع توظيف البوابة التعليمية ل األعمال المدرسيةالطالب في مجاتقارير بيانات 

 ا نحراف المعيار  المتوسط الحسابف الفقرة الرتبة
 0.25 4.93 قوائم الطالب 1
 0.22 4.92 كشوف بيانات الطالب األساسية 2
 0.32 4.23 السجالت الشاملة 3
 0.41 4.10 إشعار ولي األمر بغياب ابنه 4
 0.91 4.62 قائمة بالطالب وأعمارهم 5
 0.21 4.55 استخدام خطاب تحويل الطالب المرضى للوحدة الصحية 6
 1.113 4.25 إشعار الجهات المعنية بقبول وعدم قبول الطالب 1
 1.253 4.23 استدعاء ولي األمر لشأن يتعلق بابنه / ابنته 2
 1.212 4.15 استخدام التقارير الصحية للطالب 9
 1.141 4.13 دعوة ولي األمر لمجلس اآلباء واألمهات 10
 1.219 4.06 االطالع على تقرير مواقف الطالب اليومية 11
 1.164 4.03 توظيف شهادة حسن السير والسلوك 12
 1.304 3.40 تقارير عامة للطلبة 13
 1.35 3.33 إشعار الطالب المقبولين وغير المقبولين في المدرسة   14
 1.41 3.31 توظيف الكشف الخاص بجماعات األنشطة التربوية 15
 1.32 3.23 االطالع على تقارير الطالب المنهي قيدهم والمنهي قيدهم مؤقتاً  16
 0.93 2.22 للطالب ختسهيل بيانات بإشعارات التطعيم والتواري 11
 1.51 2.10 االطالع على تقرير التأخر الصباحي 12

 : ب وعلى وفق المديات المعتمدة ما ي تف13ص ما جاء فف الجدول ا يملن استخال  

استدعاء ولف األمر لش ن يتعلق بابنه/ , وتنتهف بقوا م الطالبأرقامها تبدأ من ب فقرات 8اأن     

توظيف البوابة  فيها ما يتم بدا م اب هف ا4793-4723, جاءت بمتوسط حسابف تراوح بيناابنته

استخدام  تبدأ منب فقرات 5توجد ا رة المدرسية على وفق ترتيبها, لمافف ارداة تعليمية ارللترونيال

-3741, جاءت بمتوسط حسابف تراوح بيناتقارير عامة للطلبةب وتنتهف ,التقارير الصحية للطالب

رة المدرسية على وفق فف ارداارللترونية  توظيف البوابة التعليميةفيها ما يتم ب, غالبا  ب وهف ا4715
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, وتنتهف  شعار الطالب المقبولين وغير المقبولين فف المدرسةتبدأ من فقرات ب 5رتيبها, وتوجد ات

,جاءت بمتوسط حسابف تراوح ا طالخ على تقارير الطالب المنهف قيدهم والمنهف قيدهم مؤقتا  ب

رة المدرسية افف اردالتعليمية ارللترونية توظيف البوابة فيها يتم ب ما أحيانا  ب هفا3733-2771بينا

-غالبا  –ع متوسطاتها بين تقدير  "دا ما  تقعلى وفق ترتيبها, مما يعطف مؤشرا  أن فقرات هذا البعد 

  .أحيانا "

 البعد األول: أعمال إدارية: :مجال األعمال اإلدارية

لواقع جال األعمال اردارية ملل فقرة فف بعد أعمال  دارية فف ل المتوسطات الحسابيةأظهرت     

ب بانحرافات 4.67-3783اتتراوح بينها , أنفف اردارة المدرسية ارللترونية توظيف البوابة التعليمية

مستجدات التربوية أخر ال ب,  ذ تظهر النتا ج أن التعرف على1762-1756تتراوح بينا معيارية

جاءت  جيةباالداخلية والخار  المشارلة فف جميع المراسالتوأن  ,فف الترتيب األولللوزارة جاءت 

فف المرتبة الثانية,  ذ أنها ادا ما ب ما يتم فيها توظيف البوابة التعليمية ارللترونية فف اردارة 

,  ذ أنها اغالبا ب الترتيب األخير المدرسية, فف حين أن المشارلة فف المنتد  التربو  للوزارة احتلت

 ب:14 ادولما يتم فيها توظيف البوابة التعليمية, لما هو مو ح فف الج

 ( 14 جدول )

فقرة من فقرات بعد أعمال تقديرات أفراد عينة الدراسة لكل واالنحرافات المعيارية ورتب المتوسطات الحسابية 

 في اإلدارة المدرسية اإللكترونية في مجال األعمال اإلدارية لواقع توظيف البوابة التعليميةإدارية 

 المعيار ا نحراف  المتوسط الحسابف الفقرة الرتبة
 1762 4767 .التعرف على أخر المستجدات التربوية للوزارة 1
 1767 4755 .االداخلية والخارجيةب المشارلة فف جميع المراسالت 2

 نشر ارعالنات الخاصة بالمدرسة على موقع البوابة 3
 التعليمية ارللترونية.

4715 1733 

 1.56 3783 .المشارلة فف المنتد  التربو  للوزارة 4
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تبدأ من توجد فقرتان  وعلى وفق المديات المعتمدة التف:  ب14اتو ح النتا ج فف الجدول  

وتنتهف بالمشارلة فف جميع المراسالتاالداخلية  ,التعرف على أخر المستجدات التربوية للوزارة

لبوابة توظيف افيها ما يتم  بدا ما  هف ا ب4767-4755بمتوسط حسابف تراوح بينا والخارجيةب,جاءت

نشر  تبدأ منفقرتان  رة المدرسية على وفق ترتيبها, فف حين توجدفف اردا ارللترونية التعليمية

, المشارلة فف المنتد  التربو  للوزارةب , وتنتهفارعالنات الخاصة بالمدرسة على موقع البوابة

 لبوابة التعليميةتوظيف افيها ما يتم ب هف اغالبا ب 4715-3783جاءت بمتوسط حسابف تراوح بينا

 تقع أن فقرات هذا البعدرة المدرسية على وفق ترتيبها, مما يعطف مؤشرا  فف اردا ارللترونية

 . غالبا بو  دا ما  ا ها بين تقدير متوسطات

 : البعد الثاني: شؤون الموظفين

 يةلفقرات بعد شؤون الموظفين لواقع توظيف البوابة التعليم المتوسطات الحسابيةأظهرت     

ب بانحرافات معيارية تتراوح 5711-4.61تتراوح بين ا, أنها فف اردارة المدرسية ارللترونية

 ,فف الترتيب األول سجيل بيانات الموظفين الجدد جاءتتب,  ذ تظهر النتا ج أن 1.22-1.69بينا

فف المرتبة الثانية, فف حين أن البحث عن بيانات تسجيل ح ور وانصراف العاملين وأن 

 ذ أنها ادا ما ب ما يتم فيها توظيف البوابة التعليمية ارللترونية  ,الترتيب األخيروظفين احتلت الم

 ب:15 االجدول لما هو مو ح  فف  فف اردارة المدرسية

 ( 15جدول  )
فقرات بعد شؤون أفراد عينة الدراسة لكل فقرة من تقديرات واالنحرافات المعيارية ورتب المتوسطات الحسابية 

 في اإلدارة المدرسية اإللكترونية لموظفين لواقع توظيف البوابة التعليميةا
 ا نحراف المعيار  المتوسط الحسابف الفقرة الرتبة
 1722 5711 تسجيل بيانات الموظفين الجدد 1
 1747 4798 تسجيل ح ور وانصراف العاملين 2
 1769 4761 بحث عن بيانات الموظفينال 3
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 :ب من نتا ج وعلى وفق المديات المعتمدة التف15ما جاء فف الجدول ا  يملن استخالص    

, وتسجيل ح ور وانصراف تسجيل بيانات الموظفين الجددالتف هف فقرات الجميع أن     

 فب ه5711-4761عن بيانات الموظفين, جاءت بمتوسط حسابف تراوح بينابحث العاملين, وال

 المدرسية استنادا   لى ترتيبها. فف اردارة ارللترونية التعليمية توظيف البوابةفيها ما يتم  بدا ما  ا

 

 : النتائج المتعلقة بالسؤال الثانيثانياً 

هل تختلف آراء أفراد العينة حول واقع توظيف البوابة التعليمية في اإلدارة المدرسية في سلطنة  

 ؟يعلمالمؤهل ال ,اإلدارية الخبرة ,نوعلا باختالفعمان 

ا نحرافات المعيارية للل مجا ت محور واقع توظيف البوابة المتوسطات الحسابية و  تجر استخ    

 , ومن ثم مقارنة هذه المتوسطات باستخدام اختبار اتبالتعليمية ارللترونية فف اردارة المدرسية

 One- Wayتحليل التباين األحاد  ا اختبارللل من متزير ا النوخ, والخبرة ارداريةبثواستخدام 

ANOVAللتحقق من د لة الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة  , لمتزير المؤهل العلمف,ب

 :,على وفق متزيرات الدراسة االنوخ, الخبرة اردارية, المؤهل العلمفب وعلى النحو التفالدراسة

 :)ذكر/ أنثى( . متغير النوع 1

لمديرين والمديرات حول مجا ت ا ستبانة, ألجل المقارنة بين آراء أفراد عينة الدراسة من ا    

على ب, t-testت ا واختبار ,وا نحرافات المعيارية ,المتوسطات الحسابية قامت الباحثة باستخراج

لما  لمتزير النوخ وفقا   ارللترونية فف اردارة المدرسية, المحور األول لواقع توظيف البوابة التعليمية

 ب:16هو مو ح فف الجدول ا 
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 ( 16 جدول )
ات تقديرات أفراد عينة الدراسة على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية, وقيم ) ت ( للفروق بين متوسط

 لمتغير النوع وفقاً  البوابة التعليمية اإللكترونية( توظيفمجاالت المحور األول )واقع 

 

 المجا ت
 ا نحراف المعيار  المتوسط الحسابف

 قيمة
 اتب

مستو  
 ذلور الد لة

 ب26ا
  ناث

 ب34ا
 ذلور

 ب26ا
  ناث

 ب34ا
 1748 1771 1738 1732 4721 4728 األعمال اردارية
 1746 1775- 1752 1734 4729 4721 األعمال المدرسية

فروق ذات د لة  ب يالحظ أنه   توجد16 ا النتا ج المعرو ة فف الجدولوبدراسة        

المتعلق بواقع توظيف البوابة التعليمية ارللترونية فف  ,لمحور األولعلى جميع مجا ت ا حصا ية 

, مما يعنف أن أفراد العينة من ب≥α 0.05اعند مستو  د لة  تعز  لمتزير النوخاردارة المدرسية, 

 فف اردارة المدرسية. ارللترونية توظيف البوابة التعليمية الذلور وارناث   تختلف حول واقع

 : سنة فأكثر(11سنة(,) 10-1)الخبرة اإلدارية . متغير2 

ألجل المقارنة بين آراء أفراد عينة الدراسة من المديرين والمديرات على وفق متزير الخبرة      

المعيارية لتقديرات أفراد عينة حسابية, وا نحرافات المتوسطات الاردارية, قامت الباحثة باستخراج 

المتعلق بواقع توظيف البوابة التعليمية ارللترونية فف اردارة ول على مجا ت المحور األ الدراسة

اردارية, ثم قورنت المتوسطات باستخدام ا ختبار التا ف  متزير الخبرةعلى وفق  المدرسية,

 ب:17وعر ت النتا ج فف الجدولا 
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 (11 جدول )

ات تقديرات أفراد عينة الدراسة بين متوسط ات المعيارية, وقيم ) ت ( للمقارنةالمتوسطات الحسابية واالنحراف

 متغير الخبرة اإلداريةالبوابة التعليمية اإللكترونية( على وفق  توظيفعلى مجاالت المحور األول )واقع 

 المجا ت
 ا نحراف المعيار  المتوسط الحسابف

 قيمة
 اتب

مستو  
 سنوات 11-1 الد لة

 ب24ا
 سنة ف لثر 11

 ب36ا
 سنوات 1-11
 ب24ا   

 سنة ف لثر 11
 ب36ا

 1748 1771- 1734 1738 4727 4721 األعمال اردارية
 1726 1715- 1745 1744 4731 4718 األعمال المدرسية

فروق ذات د لة  حصا ية بين متوسطات أبعاد محور  , أنه   توجدب17 اجدوليت ح من ال    

اردارية, حيث لانت قيمة    لمتزير الخبرةتعز  فف اردارة المدرسية, واقع توظيف البوابة التعليمية

وهذا يعنف لمجا ت المحور األول,  , فيما يتعلقب≥α 0.05عند مستو  ا اتب غير دالة  حصا يا  

لبوابة التعليمية فف اردارة اواقع توظيف أن آراء أفراد العينة مهما اختلفت سنوات خبرتهم فإن 

 لديهم ليل فيه تباين. المدرسية

 من البكالوريوس(: ى)دبلوم متوسط, بكالوريوس, أعل لمؤهل العلميمتغير ا -3

ألجل المقارنة بين آراء أفراد عينة الدراسة من المديرين والمديرات على وفق متزير المؤهل     

المتوسطات , و قامت الباحثة باستخراج ادبلوم متوسط ,بلالوريول ,أعلى من البلالوريولبالعلمف

على محور واقع توظيف البوابة  المعيارية, لتقديرات أفراد عينة الدراسة الحسابية وا نحرافات

 ب:18سية, ولما هو مو ح فف الجدول ا التعليمية فف اردارة المدر 
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 (12 جدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية, لتقديرات أفراد عينة الدراسة على محور واقع توظيف البوابة 

 متغير المؤهل العلميرسية على وفق إلدارة المدالتعليمية في ا

 
 المجا ت

 ا نحراف المعيار  المتوسط الحسابف

           متوسطوم دبل
 5ن =

 بلالوريول
 44ن=

أعلى من 
 البلالوريول

 11ن=

دبلوم 
 متوسط
 5ن=

 بلالوريول
 44ن=

أعلى من 
 البلالوريول

 11ن=
األعمال 
 اردارية

4737 4721 4732 1762 1734 1728 

األعمال 
 المدرسية

4717 4722 4743 1738 1748 1729 

 

المؤهل العلمف, استخدمت  ن آراء أفراد عينة الدراسة حول متزيروللتحقق من د لة الفروق بي

لتقديرات أفراد عينة الدراسة من مدير  , بOne-Way ANOVAالباحثة تحليل التباين األحاد ا

البوابة التعليمية فف اردارة المدرسية, على وفق  توظيفقع ت المدارل على أبعاد محور واومديرا

 ب.19 امتزير المؤهل العلمف لما هو مو ح فف الجدول

 (19 جدول )
ت المدارس على أبعاد محور واقع نتائج تحليل التباين األحادي لتقديرات أفراد عينة الدراسة من مديري ومديرا

 متغير المؤهل العلميسية على وفق البوابة التعليمية في اإلدارة المدر  توظيف

 مصدر التباين المجا ت
مجموخ 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة افب
 المحسوبة

مستو  
 الد لة

 األعمال اردارية
 1711 2 1721 بين المجموعات

1783 1744 
 1713 57 7719 داخل المجموعات

 األعمال المدرسية
 1.22 2 1744 بين المجموعات

1711 1734 
 1721 57 11748 داخل المجموعات
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ق ذات د لة  حصا ية بين فرو  ب أنه   توجد19 جدول افقد أظهرت النتا ج المعرو ة فف ال    

حيث لانت قيمة ا فب غير دالة  ,تعز  لمتزير المؤهل العلمف متوسطات مجال األعمال اردارية

نف أن أفراد العينة مهما اختلفت مؤهالتهم العلمية وهذا يعب, ≥α 0.05عند مستو  ا  حصا يا  

لبوابة التعليمية فف اأعلى من البلالوريولب, حول واقع توظيف و , لالوريولبو  ادبلوم متوسط,

 .فإنه   توجد بينهم فروقا  علمية اردارة المدرسية

صا ية بين ق ذات د لة  حفرو ب أي ا  أنه   توجد 19لما أظهرت النتا ج فف الجدولا      

 فف اردارة المدرسية, محور واقع توظيف البوابة التعليميةل متوسطات مجال األعمال المدرسية

, ب≥α 0.05عند مستو  ا لانت قيمة ا فب غير دالة  حصا يا  ل العلمف, و تعز  لمتزير المؤه

ة فف اردارة بة التعليميلبوااحول واقع توظيف وهذا يعنف أنه   اختالف بين أفراد عينة الدراسة 

  .المدرسية تعز   لى اختالف مؤهالتهم العلمية
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 : النتائج المتعلقة بالسؤال الثال ثالثا

في سلطنة في اإلدارة المدرسية اإللكترونية  ما الصعوبات التي تواجه توظيف البوابة التعليمية 

 ؟(10-1) مدارس التعليم األساسييري ومديرات مدمن وجهة نظر  عمان

لتحديد مديات صعوبة توظيف البوابة التعليمية ارللترونية فف اردارة المدرسية, على وفق     

 ب.21بدا ل ا ستجابة, قامت الباحثة بتصنيف تلك المديات وعر ها فف الجدولا

 (20جدول )

االستجابة في  المدارس على وفق بدائل ومديرات توظيف البوابة التعليمية اإللكترونية لدى مديريصعوبة معيار 

 االستبانة

 الصعوبلفاجل  مدى اليتوسط الحسابا

 عالية جدا   5711 -4721
 عالية 3741-4.19
 متوسطة 2.61-3.39
 قليلة 1.81-2.59
 قليلة جدا   1.79 -1.11

ب,لتحديد درجة صعوبة توظيف البوابة 21واستخدمت تلك المديات المذلورة فف الجدولا     

 ية لد  مدير  ومديرات المدارل, وللتحقق من هذا التساؤل تم استخراجالتعليمية ارللترون

فف  مجا ت المحور الثانفات أفراد عينة الدراسة للتقدير  بية وا نحرافات المعياريةالمتوسطات الحسا

, المتعلق بالصعوبات التف تواجه مدير  المدارل فف توظيف البوابة التعليمية ارللترونية ا ستبانة

لحلم ة فف توظيف البوابة التعليمية ارللترونية, واصعوب األلثرالمجا ت من أجل تحديد وذلك 

استنادا   لى المديات التف تم اعتمادها فف هذه الدراسة والمعرو ة فف الجدول  هاعلى درجة وجود

 ب:21ب, وعر ت النتا ج فف الجدولا21ا 
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 ( 21 جدول )                                          
د عينة الدراسة على كل مجال من محور تقديرات أفراورتب  واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية 

  في اإلدارة المدرسية المدارس في توظيف البوابة التعليمية اإللكترونية ومديرات الصعوبات التي تواجه مديري
 ا نحراف المعيار  المتوسط الحسابف المجا ت الرتبة
 1765 4715 صعوبات الفنية والتقنيةال 1
 1775 3779 الصعوبات اردارية والمالية 2

 1768 3791 المجموخ
 

لفنية والتقنية جاءت ب أن الصعوبات ا21يت ح من الجدول اووفقا  لترتيب تقديرات أفراد العينة,     

نحراف معيار ا4715ا لها بله المتوسط الحسابف فف الترتيب األول,  ذ فف حين جاءت  ب,1.65ب,وا 

نحراف 3791بالترتيب الثانف,  ذ بله المتوسط الحسابف لهاا الصعوبات اردارية والمالية ب, وا 

المدارل  ومديرات من صعوبات توظيف مدير  ولمعرفة الجوانب التف شللت نوعا  ب, 1775معيار ا

 ,وا نحرافات المعيارية ,ةالمتوسطات الحسابي تجا ستبانة, استخر للبوابة التعليمية ارللترونية فف 

المنتمية للل مجال فف هذا المحور, وعلى  الفقراتمن  والرتب لتقديرات أفراد عينة الدراسة للل فقرة

 :النحو التف

  الصعوبات اإلدارية والمالية 

تقديرات أفراد عينة الدراسة للل حسابية, وا نحرافات المعيارية, ورتب المتوسطات ال استخرجت    

 ب:22ا, لما هف مو حة فف الجدولب فقرة16الباله عددها ا, من فقرات هذا المجالفقرة 
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 (22جدول )

تقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال الصعوبات واالنحرافات المعيارية ورتب المتوسطات الحسابية 
 اإلدارية والمالية 

المتوسط  الفقرات الرتبة
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 0.25 4.32 اإللكترونية. قلة وعي أولياء األمور بأهمية استخدام البوابة التعليمية 1
 قلة الحوافز المادية الداعمة للمدارس للعمل بجدية في البوابة التعليمية 2

 0.22 4.25 اإللكترونية.

الشبكة  عدم قدرة المدرسة ماليًا على توفير األجهزة الالزمة لالشتراك في 3
 .نترنت(معلومات )اإل العالمية لل

4.23 0.99 

 قلة الحوافز المعنوية الداعمة للمدارس للعمل بجدية في البوابة التعليمية 4
 1.12 4.11 اإللكترونية.

كثرة األعباء اإلدارية التي  تقف عائقا أمام التوظيف األمثل للبوابة  5
 اإللكترونية. التعليمية

4.02 0.92 

إنجاز معظم األعمال ورقيًا على الرغم من مطالبة المديرية للمدارس ب 6
 اإللكترونية. وجودها إلكترونيًا ضمن خدمات البوابة التعليمية

4.02 1.02 

 قلة تشجيع مشرفي المواد الدراسية الستخدام المعلمين للبوابة التعليمية 1
 اإللكترونية.

3.92 1.22 

عيل البوابة اركة في تفوجود اتجاه سلبي لدى بع  المعلمين نحو المش 2
 1.21 3.22 التعليمية اإللكترونية.

 قلة توفر الدورات المتخصصة لإلداريين للتعامل مع البوابة التعليمية 9
 اإللكترونية.

3.12 1.12 

 1.21 3.62 .نترنتية المترتبة على استخدام شبكة اإل التكلفة المادية العال 10
ضمن معايير أداء اإلدارة عدم اعتماد استخدام البوابة اإللكترونية من  11

 1.43 3.62 .المدرسية

 1.16 3.43 اإللكترونية. قلة األدلة التوضيحية لكيفية استخدام البوابة التعليمية 12
 1.05 3.33 عدم اشتمال البوابة التعليمية على جميع مجاالت العمل المدرسي. 13
 1.31 3.33 .ضعف قنوات االتصال بين اإلدارة والعاملين بالمدرسة 14
 1.32 3.23 قلة إلمام إدارة المدرسة بمهارات استخدام شبكة اإلنترنت. 15
 ازدواجية العمل في برنامج اإلدارة المدرسية وأعمال البوابة التعليمية 16

 1.43 3.00 اإللكترونية.

     



 

 

119 

 

تمدة فف وبمقارنتها بالمديات االمعاييرب المع ب22النتا ج المعرو ة فف الجدول ا ومن مراجعة 

 الدراسة نستخلص التف:

نحرافات معيارية تراوحت  ب,4732–4.23بينا ةب فقرات تتراوح متوسطاتها الحسابي3ا وجود     وا 

على التوالف,  ب3-1من ا, وهف مرتبة ن درجة صعوبتها اعالية جدا بب, أ  أ1785-1799بينا

وقلة الحوافز المادية  ابة التعليمية,م امينها حول قلة وعف أولياء األمور ب همية استخدام البو  تدور

ماليا  على توفير األجهزة عدم قدرة المدرسة الداعمة للمدارل للعمل بجدية فف البوابة التعليمية, و 

 نترنتب.                   اك فف الشبلة العالمية للمعلومات اارالالزمة لالشتر 

نحرافات معيارية تراوحت  ,ب4.17-3743ب فقرات تتراوح متوسطاتها الحسابية بين ا9ا وجود     وا 

تدور على التوالف,  ب12-4وهف مرتبة من ا ,أ  أن درجة صعوبتها اعاليةبب, 1718-1716بينا

لثرة ل بجدية فف البوابة التعليمية, و م امينها حول قلة الحوافز المعنوية الداعمة للمدارل للعم

مطالبة المديرية للمدارل و  ألمثل للبوابة التعليمية,األعباء اردارية التف  تقف عا قا أمام التوظيف ا

 بإنجاز معظم األعمال ورقيا  على الرغم من وجودها  للترونيا   من خدمات البوابة التعليمية.

نحرافات معيارية تراوحت  ب,3733-3711ب فقرات تتراوح متوسطاتها الحسابية بينا4داوجو      وا 

م امينها حول عدم اشتمال ب على التوالف, تدور 16-13ف مرتبة مناوه ب, 1743-1715بينا

ن اردارة والعاملين  عف قنوات ا تصال بيعلى جميع مجا ت العمل المدرسف, و  البوابة التعليمية

المدرسة بمهارات استخدام شبلة ارنترنت, وازدواجية العمل فف برنامج بالمدرسة, وقلة  لمام  دارة 

 بة التعليمية.اردارة المدرسية وأعمال البوا

وستناقش الباحثة الصعوبات التف حصلت على الترتيب االعالف جدا ب واالعالفب فف هذا     

  المجال ألهميتها, وللونها من الصعوبات الملحة والمهمة للمديرين والمديرات لما تراها الباحثة.
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 الصعوبات الفنية والتقنية 

تقديرات أفراد عينة الدراسة على لمعيارية ورتب وا نحرافات االمتوسطات الحسابية استخرجت     

جدول , لما هف مو حة فف الفقرة ب13ا الباله عددهامجال الصعوبات الفنية والتقنية,  فقرات

 ب:23ا

 (23جدول )
مجال الصعوبات الفنية واالنحرافات المعيارية ورتب تقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات المتوسطات الحسابية 

 ةوالتقني
المتوسط  الفقرات الرتبة

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 0.11 4.63 نترنت.إل بطء االتصال بشبكة ا 1

االنقطاع المتكرر لالتصال من قبل مزود الخدمة خاصة أثناء عملية إدخال  2
 .اإللكترونية البيانات في البوابة التعليمية

4.62 0.61 

بشكلها الحالي يتطلب الجلوس لفترة  اإللكترونية استخدام البوابة التعليمية 3
 طويلة أمام شاشة الحاسب اآللي مما يوثر سلبًا على الصحة.

4.43 0.19 

 0.96 4.32 العطل المتكرر في أجهزة الحاسب اآللي في المدرسة. 4

5 
 قلة توفر الوقت الكافي أثناء الدوام الرسمي الستخدام البوابة التعليمية

 فيه. اإللكترونية
4.35 0.92 

قلة وجود فنيين متخصصين في المدرسة إلصالح أعطال أجهزة الحاسب  6
 اآللي خاصة أعطال اإلنترنت.

4.33 0.11 

قلة توفير أجهزة حاسب آلي حديثة بالمدارس واعتمادها على أجهزة قديمة  1
 التعليمية اإللكترونية. مما يؤثر سلباً على فاعلية استخدام البوابة

4.10 1.20 

ط االتصاالت الهاتفية لتوفير الخدمة في أثناء وقت الدوام الرسمي قلة خطو  2
 للمدرسة.

4.02 1.01 

نترنت بالمدرسة من الدورية ألجهزة الحاسب وشبكة اإل  قلة توفير الصيانة 9
 قبل اإلدارة العليا)المديرية(.

3.93 1.10 

 1.33 3.12 قلة توفر أجهزة الحاسب اآللي في المكاتب اإلدارية بالمدرسة. 10

ضعف إعداد مدخل البيانات في المهارات الالزمة الستخدام البوابة  11
 السيما مهارات الطباعة والتنسيق.اإللكترونية التعليمية 

3.52 0.99 

على  التعليمية اإللكترونية اقتصار مجاالت التقويم المدرجة في البوابة 12
 تقويم  الطالب فقط.

3.55 1.24 

 1.43 3.00 م البريد اإللكتروني إلنجاز المعامالت.ضعف ثقافة استخدا 13
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وبمقارنتها بالمعايير المتبناة فف الدراسة الحالية, ب 23الجدول افف  المعرو ة نتا جوبمراجعة ال    

 نستخلص التف:

نحرافات معيارية تراوحت 4763–4733متوسطاتها الحسابية بينا تتراوحب فقرات 6د اوجو      ب, وا 

تدور على التوالف,  ب6-1من ا, وهف مرتبة ن درجة صعوبتهااعالية جدا بب, أ  أ1.71-1777بينا

وا نقطاخ المتلرر لالتصال من قبل مزود الخدمة  نترنت,امينها حول بطء ا تصال بشبلة ارم 

 استخدام البوابة التعليمية, و خاصة أثناء عملية  دخال البيانات فف البوابة التعليمية ارللترونية

مما يوثر سلبا   بشللها الحالف يتطلب الجلول لفترة طويلة أمام شاشة الحاسب اللفللترونية ار

نحرافات ب4711-3755ابين تراوح متوسطاتها الحسابيةتب فقرات 6د اعلى الصحة, لما توج , وا 

 ب12-7وهف مرتبة من ا, أ  أن درجة صعوبتها اعاليةبب, 1721-1724معيارية تراوحت بينا

ا على واعتماده ,تدور م امينها حول قلة توفير أجهزة حاسب آلف حديثة بالمدارللف, على التوا

قلة خطوط البوابة التعليمية ارللترونية, و على فاعلية استخدام  أجهزة قديمة مما يؤثر سلبا  

 قلة توفير الصيانةو ا تصا ت الهاتفية لتوفير الخدمة فف أثناء وقت الدوام الرسمف للمدرسة, 

 واحدة توجد فقرةمن قبل اردارة العليااالمديريةب, و نترنت بالمدرسة رية ألجهزة الحاسب وشبلة ارالدو 

نحراف معيار ا3711امتوسطها الحسابف  , حيث بمتوسطةان درجة صعوبتها أأ  ب 1743ب, وا 

 لان ترتيبها األخير فف الجدول.

لف جدا ب واالعالفب فف هذا وستناقش الباحثة الصعوبات التف حصلت على الترتيب االعا    

 المجال ألهميتها, وللونها من الصعوبات الملحة والمهمة للمديرين والمديرات لما تراها الباحثة.
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 : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابعرابعاً 

 الخبرة ,نوعال باختالف هل تختلف آراء أفراد العينة حول صعوبات توظيف البوابة التعليمية 

 ؟علميمؤهل الال ,اإلدارية

 نف, ثم قورنتالمتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية للل بعد من المحور الثا تجاستخر     

ب One- Way ANOVAهذه المتوسطات باستخدام اختبار اتب أو تحليل التباين األحاد  ا

بين هذه للتحقق من د لة الفروق  العلمفب لعلى وفق متزيرات االنوخ, الخبرة اردارية, المؤه

 المتوسطات لالتف:

 :أنثى(\)ذكر. متغير النوع 1

على المحور الثانف المتعلق  لإلجابة على هذا التساؤل قورن بين متوسطات الذلور وارناث,    

فف لل من  بالصعوبات التف تواجه مدير  المدارل فف توظيف البوابة التعليمية ارللترونية

 ختبار اباستخدام  ,متزير النوخعلى وفق  وبات الفنية والتقنية,الصعوبات اردارية والمالية, والصع

 ب:24,ولانت النتا ج لما هف مو حه فف الجدولابt-testا ا فتال

 (24جدول )
ى علتقديرات أفراد عينة الدراسة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية, وقيم ) ت ( للفروق بين متوسطات

 (المدارس في توظيف البوابة التعليمية اإللكترونيةومديرات صعوبات التي تواجه مديري المجاالت المحور الثاني )
 متغير النوععلى وفق 

 المجا ت
 ا نحراف المعيار  المتوسط الحسابف

 قيمة
 اتب

مستو  
 ذلور الد لة

 ب26ا
  ناث

 ب34ا
 ذلور

 ب26ا
  ناث

 ب34ا
 1713 2719 1779 1765 3761 4713 الصعوبات اردارية والمالية
 1756 1758 1769 1759 4711 4712 الصعوبات الفنية والتقنية
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على مجال الصعوبات  حصا ية فروق ذات د لة  ب يالحظ وجود24الجدول انتا ج وبدراسة      

 ا  فروق ثب, لصالح الذلور, فف حين لم تظهر النتا ج نا\تعز  لمتزير النوخ اذلور ,اردارية والمالية

ب بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لمجال ≥α 0.05 حصا ية عند مستو  اذات د لة 

 الصعوبات الفنية والتقنية.

  :سنة فأكثر(11سنة(,) 10-1) متغير الخبرة اإلدارية -2

على مجا ت لإلجابة على هذا التساؤل قورن بين متوسطات العينة من المديرين والمديرات      

صعوبات التف تواجه مدير  المدارل فف توظيف البوابة التعليمية المتعلق بال الثانف المحور

, ولانت النتا ج لما بt-testا ا فتال ختبار اباستخدام  ة اردارية,متزير الخبر على وفق  ارللترونية

 ب:25هف مو حه فف الجدولا

 (25جدول )

ى سطات تقديرات أفراد عينة الدراسة علالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية, وقيم ) ت ( للفروق بين متو 
( المدارس في توظيف البوابة التعليمية اإللكترونية ومديرات الصعوبات التي تواجه مديريمجاالت المحور الثاني )

 متغير الخبرة اإلداريةعلى وفق 

 المجا ت

 ا نحراف المعيار  المتوسط الحسابف
 قيمة
 اتب

مستو  
 سنوات11-1 الد لة

 ب24ا
 سنة ف لثر 11

 ب36ا  
 سنوات1-11

 ب24ا

سنة  11
 ف لثر

 ب36ا
 1751 1767- 1769 1785 3785 3771 الصعوبات اردارية والمالية
 1719 1777- 1758 1771 4717 3787 الصعوبات الفنية والتقنية

 

 حصا ية بين متوسطات محور  فروق ذات د لةب أنه   توجد 25يت ح من الجدول ا     

تعز  لمتزير  ,التف تواجه مدير  المدارل فف توظيف البوابة التعليمية ارللترونيةالصعوبات 

ب بالنسبة ≥α 0.05عند مستو  ا حيث لانت قيمة اتب غير دالة  حصا يا   ,الخبرة اردارية

تالف سنوات خبرتهم أفراد عينة الدراسة باخ يدل على عدم تباين آراءلمجا ت المحور الثانف, وهذا 
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, نة ف لثرب حول الصعوبات التف تواجه توظيف البوابة التعليمية ارللترونيةس11 وات,سن11-1ا

وهذا يعنف أنهم يعانون صعوبات فف توظيف البوابة التعليمية ارللترونية مهما اختلفت سنوات 

 خبرتهم اردارية.

  من البكالوريوس(: ى)دبلوم متوسط, بكالوريوس, أعل متغير المؤهل العلمي -3

محور  جابة على هذا التساؤل قورن بين متوسطات العينة من المديرين والمديرات علىلإل

وفق متزير المؤهل العلمف,  على الصعوبات التف تواجه توظيف البوابة التعليمية ارللترونية

 ب.26, ولانت النتا ج ما هف مو حه فف الجدولابt-testا ا فتال ختبار اباستخدام 

 (26جدول )

الصعوبات التي ينة الدراسة على المحور الثاني )الحسابية واالنحرافات المعيارية, لتقديرات أفراد ع المتوسطات
 متغير المؤهل العلميعلى وفق  (تواجه مديري المدارس في توظيف البوابة التعليمية اإللكترونية

 
 المجا ت

 ا نحراف المعيار  المتوسط الحسابف
دبلوم 
 متوسط

 ب5ا

 بلالوريول
 ب44ا

أعلى من 
 البلالوريول

 ب11ا

دبلوم 
 متوسط

 ب5ا

 بلالوريول
 ب44ا

أعلى من 
 البلالوريول

 ب11ا
 1798 1759 1791 3795 3786 2778 الصعوبات اردارية والمالية

 1786 1747 1781 3796 4718 3719 الصعوبات الفنية والتقنية

 

تقديرات أفراد عينة  متوسطاتظاهرية بين  ا  ب يالحظ أن هناك فروق26اوبتحليل الجدول     

تعز  لمتزير  ومجال الصعوبات الفنية والتقية,الصعوبات اردارية والمالية  الدراسة على مجال

 .المؤهل العلمف

المؤهل العلمف,  د لة الفروق بين آراء أفراد عينة الدراسة فف المجالين تعز   لىوللتحقق من     

أفراد عينة  للمقارنة بين متوسطات بOne- Way ANOVAاتحليل التباين األحاد  دماستخ

 .ب27االنتا ج لما هف مو حة فف الجدول تل, ولانالدراسة من مدير  ومديرات المدار 
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 (21جدول )
أفراد عينة الدراسة من  لمتوسطات (One- Way ANOVA)تحليل التباين األحاديالقيم الفائية المحسوبة ب

المدارس في  ومديرات الصعوبات التي تواجه مديريالثاني)  محورالمديري ومديرات المدارس على مجاالت 
 متغير المؤهل العلميعلى وفق  (توظيف البوابة التعليمية اإللكترونية

مجموخ  مصدر التباين المجا ت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة افب
 المحسوبة

مستو  
 الد لة

 الصعوبات اردارية والمالية
 2784 2 5769 موعاتبين المج

5782 17115 
 1749 57 27784 داخل المجموعات

 الصعوبات الفنية والتقنية
 2772 2 5744 بين المجموعات

8713 17111 
 1734 57 19731 داخل المجموعات

 

د فروق ذات د لة  حصا ية بين متوسطات و وج,ب27جدول اأظهرت النتا ج المعرو ة فف ال    

 صعوبات التف تواجه مدير  المدارل فف توظيف البوابة التعليمية ارللترونيةمجا ت محور ال

بالنسبة , ب≥α 0.05عند مستو  ا لانت قيمة ا فب دالة  حصا يا  تعز  لمتزير المؤهل العلمف,  ذ 

بين أفراد عينة الدراسة, باختالف مؤهالتهم  وهذا يدل على وجود تباين الثانف,لمجا ت المحور 

لبوابة احول صعوبات توظيف  أعلى من البلالوريولب,و , دبلوم متوسط, وبلالوريولالعلمية ا

 فف اردارة المدرسية. ارللترونية التعليمية

صادر هذه الفروق فف الصعوبات بين من حصلوا على ادبلوم متوسط, وبلالوريول, ولتحديد م

ب يبين نتا ج هذا 28جدول اللمقارنات البعدية, وال  LSDوأعلى من البلالوريولب أجر  اختبار

 التحليل:
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 (22جدول )
 الصعوبات التي تواجه مديري) الثاني محورالللمقارنات البعدية بين متوسطات مجاالت   LSDنتائج اختبار
 متغير المؤهل العلميعلى وفق  (المدارس في توظيف البوابة التعليمية في اإلدارة المدرسية ومديرات

المتوسط  فالمؤهل العلم المجا ت
 الحسابف

 علمفالمؤهل ال
دبلوم 
 بلالوريول متوسط

أعلى من 
 البلالوريول

 الصعوبات اردارية والمالية
 .*113 .*112 - 2778 دبلوم متوسط
 - - .*112 3786 بلالوريول

 - - .*113 3795 أعلى من البلالوريول

 الصعوبات الفنية والتقنية
 *.118 .*111 - 3719 دبلوم متوسط
  - .*111 4718 بلالوريول

 -  .*118 3796 أعلى من البلالوريول
 ب أو أقل≥α 0.05* دالة عند مستو  ا 

 0.05عند مستو  ا ب وجود فروق دالة  حصا يا  28جدول افف ال  LSDأظهرت نتا ج اختبار      

α≤  يمية ارللترونية فف الصعوبات التف تواجه مدير  ومديرات المدارل فف توظيف البوابة التعلب

عز  لمتزير المؤهل العلمف بين من حصلوا ت المحور الثانففف اردارة المدرسية فف جميع مجا ت 

ول لصالح البلالوريولب, لما أظهرت النتا ج وجود بلالوريالو  دبلوم متوسطاعلمف على مؤهل 

يمية ارللترونية فف فف صعوبات توظيف البوابة التعلب ≥α 0.05عند مستو  ا فروق دالة  حصا يا  

لمؤهل العلمف بين من حصلوا على مؤهل تعز  لمتزير ااردارة المدرسية, بين المديرين والمديرات 

 .بدبلوم متوسط وأعلى من البلالوريول لصالح أعلى من البلالوريولاعلمف 
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 الفصل الخامس
 مناقشة نتائج الدراسة
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 الفصل الخامس

 ة نتائج الدراسة مناقش

النتا ج هذه  وتفسيرها,  ذ نوقشت ,لنتا ج التف توصلت  ليها الدراسةا تناول هذا الفصل مناقشة    

فف  وء أهداف الدراسة واألدب النظر  ونتا ج الدراسات السابقة ذات العالقة بمشللة  تفس ر و 

 .وعلى النحو التف الدراسة,

 : ؤال األولالنتائج المتعلقة بالس مناقشة :أوالً 

 مــــانفــــي اإلدارة المدرســــية فــــي ســــلطنة ع اإللكترونيــــةمــــا واقــــع توظيــــف البوابــــة التعليميــــة  

 ؟ (10-1) مدارس التعليم األساسييري ومديرات مدمن وجهة نظر 

واقممممممممع توظيممممممممف البوابممممممممة التعليميممممممممة  المتعلقممممممممة بمحممممممممورو ب 8أظهممممممممرت النتمممممممما ج فممممممممف الجممممممممدول ا    

 البوابممممممة التعليميممممممةممممممما يوظفممممممون  بغالبمممممما  امممممممدير  المممممممدارل  أن ارللترونيممممممة فممممممف اردارة المدرسممممممية

فمجمممممممممال األعممممممممممال المدرسمممممممممية ومجمممممممممال األعممممممممممال ارداريمممممممممة  ,ردارة المدرسممممممممميةفمممممممممف ا ارللترونيمممممممممة

 ففممممم ,ب4726حيمممممث بلمممممه متوسمممممط مجمممممال األعممممممال المدرسممممميةا ,حصمممممال علمممممى متوسمممممطات متقاربمممممة

البوابممممممممة  لممممممممى أن  ذلممممممممكعممممممممز  وقممممممممد ي ,ب 4724 ابلممممممممه متوسممممممممط مجممممممممال األعمممممممممال ارداريممممممممة حممممممممين

قمممممممممدمت تسمممممممممهيالت لبيمممممممممرة فمممممممممف مجمممممممممال التواصمممممممممل اردار  بمممممممممين جميمممممممممع  ارللترونيمممممممممةالتعليميمممممممممة 

ة وبمممممممممين المدرسمممممممممة والمجتممممممممممع داخمممممممممل المدرسممممممممم ,األطمممممممممراف المعنيمممممممممة بالعممممممممممل التربمممممممممو  واردار 

لتسمممممهيل ارجمممممراءات  , دخمممممال البوابمممممة التعليميمممممة علمممممىأفمممممراد عينمممممه الدراسمممممة  , ممممممما شمممممجع الخمممممارجف

نجممممماز المعمممممامالت  فمممممف وتممممموفير الوقمممممت والجهمممممد  ,ارداريمممممة المتبعمممممة فمممممف العممممممل اردار  المدرسمممممف

ب التممممف ألممممدت علممممى وجممممود 2118اتفقممممت نتمممما ج هممممذه الدراسممممة مممممع دراسممممة المخينممممفاوقممممد ارداريممممة, 

  يجابف لإلداريين نحو استخدام الحاسوب. اتجاه
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لترونيممممممممممة تهممممممممممدف أساسمممممممممما   لممممممممممى اردارة ارل"ب أن 58992116وفممممممممممف هممممممممممذا يشممممممممممير حسممممممممممين ا     

يتطلممممب التعاممممممل مممممع لمممممم ها ممممل ممممممن البيانمممممات التعليميممممة وزيمممممادة فاعليتهمممما, المممممذ   تحسممممين العمليمممممة

بع مممممها لمممممه صممممملة بالتالميمممممذ والمممممبع  األخمممممر لمممممه صممممملة بالعممممماملين فمممممف مجمممممال التمممممدريل واردارة 

يممممممق فممممممف معالجتهمممممما بشمممممملل دقوارحصمممممماء وا متحانممممممات التممممممف يملممممممن للحاسممممممب اللممممممف أن يسممممممهم 

   ."وسريع

فممممممف  التعليميممممممة ارللترونيممممممة ن البوابممممممةوظفممممممو وربممممممما يعممممممز  ذلممممممك  لممممممى أن مممممممدير  المممممممدارل ي     

, ممممممن الممممموزارة للترونيممممما   بمممممل  والتمممممف   تممممم تف الن ورقيممممما   ,خمممممر المسمممممتجدات التربويمممممةآ  لمممممىالتعمممممرف 

يممممممتم  والممممممذ  مممممممن خاللممممممه ,للترونممممممفق البريممممممد اريممممممخارجيممممممة عممممممن طر وتممممممتم المراسممممممالت الداخليممممممة وال

لطمممممرح يوظفمممممون البوابمممممة الممممممدارل  وممممممديرات  لمممممى أن ممممممدير لمممممما يعمممممز   ,تممممموفير الوقمممممت والجهمممممد

ب ممممممن 32: 2111وهمممممذا مممممما عمممممززه الجمممممابر ا ,المنتمممممد  التربمممممو  بالمشمممممارلة فمممممفرا همممممم وأفلمممممارهم آ

أن البريممممد ارللترونممممف يعممممد وسمممميلة تواصممممل سممممهلة وسممممريعة بممممين أفممممراد المجتمممممع التربممممو , رنجمممماز "

ارداريمممممة والتعليميمممممة بشممممملل فعمممممال ومثممممممر, وباسمممممتخدام البريمممممد ارللترونمممممف يمممممتم تممممموفير  المعمممممامالت

أن و  ة,الوقممممممت والجهممممممد والمممممممال فيرفممممممع مممممممن لفمممممماءة هممممممذه المراسممممممالت بالطريقممممممة ارللترونيممممممة السممممممهل

المعلمممممممم يسمممممممتطيع المشمممممممارلة الحمممممممرة الهادفمممممممة بمممممممالحوار التربمممممممو  البنممممممماء عبمممممممر المنتمممممممديات التربويمممممممة 

  ."وعبر خدمة التصويت فف  بداء الرأ  فف الشؤون والق ايا التربوية التابعة للبوابة

 ,باسمممممممتمرار لتحمممممممديث بيانمممممممات المممممممموظفين لمممممممما يمممممممتم توظيمممممممف البوابمممممممة التعليميمممممممة ارللترونيمممممممة     

ب أن البوابمممممممة التعليميمممممممة فرصمممممممة 2111فيمممممممر  الجمممممممابر ا ,وتسمممممممجيل ح مممممممورهم وانصمممممممرافهم يوميممممممما  

صممممفحة الخاصممممة بممممه, والتممممف تشممممتمل علممممى البيانممممات الشخصممممية للمعلممممم ردراج لافممممة بياناتممممه فممممف ال

يرة سمممممممممدرج ممممممممممؤخرا  الملممممممممف ارللترونممممممممف للوالوظيفيممممممممة والمممممممممؤهالت األلاديميمممممممممة والممممممممدورات, لممممممممما أ  

  .   للمعلم الذاتية
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التمممممف  وفمممممق مجا تهممممماعلمممممى  ,وللوقممممموف علمممممى واقمممممع توظيمممممف البوابمممممة التعليميمممممة ارللترونيمممممة      

, ومجممممممممال األعمممممممممال ارداريممممممممة, حاولممممممممت الباحثممممممممة أن تنمممممممماقش يةاألعمممممممممال المدرسمممممممم ل, مجمممممممماهممممممممف

علمممممى ذلمممممك و  بصمممممورة مسمممممتقلة, ا جممممماء فمممممف لمممممل بعمممممد ممممممن أبعممممماد لمممممل مجممممماللنتممممما ج علمممممى وفمممممق مممممما

 تف:النحو ال

 :مناقشة النتائج المتعلقة بمجال األعمال المدرسية

 ,طممممممممالبوأدوات تقممممممممويم ال ,أبعمممممممماد تتعلممممممممق بتنظمممممممميم الطلبممممممممة ب5ااشممممممممتمل هممممممممذا المجممممممممال علممممممممى     

حصممممما يا ,والجمممممداول المدرسمممممية , وفيمممممما يلمممممف تفسمممممير للمممممل وتقمممممارير بيانمممممات الطمممممالب ,ت المدرسمممممةوا 

 .ا المجالذهمن بعد 

 ) بعد تنظيم الطلبة (  األول: البعد -أ  

تتعلممممق بواقممممع توظيممممف البوابممممة التعليميممممة فممممف بعممممد , فقممممراتب 00اشممممتمل هممممذا البعممممد علممممى ا        

 ةها الحسمممممابياتمتوسمممممط تتراوحمممممب 8 – 0ممممممن ا الفقمممممراتأن ب 2ل اجمممممدو ال يبمممممين ذ , تنظممممميم الطلبمممممة

 ف:وهف لالت,ا بدا ماالمديرين يوظفونهاأ  أن  ,ب4884 -4.40ا بين

"البحمممممممممممممممث عمممممممممممممممن بيانمممممممممممممممات الطالمممممممممممممممب"," دارة بيانمممممممممممممممات الطالب","تسمممممممممممممممهيل عمليمممممممممممممممة تمممممممممممممممنقالت -

الطالب","تسمممممممممممممممجيل الزيممممممممممممممماب اليمممممممممممممممومف للطالب"," عمممممممممممممممادة قيمممممممممممممممد الطالب","متابعمممممممممممممممة مجمممممممممممممممالل 

الطمممممممالب فمممممممف األنشمممممممطة المدرسمممممممية","توزيع الطمممممممالب علمممممممى حمممممممافالت  اختيمممممممارفصول","تسمممممممجيل ال

 .المدرسة"

 خممممال د لممممى  لممممى أن المدرسممممة بحاجممممة  ,فممممف البوابممممة التعليميممممة ا البعممممدهممممذتوظيممممف ربممممما يعممممز      

دار  سمممممماعد  دارة المدرسممممممة ت وبالتممممممالفنهمممممما عنممممممد الحاجممممممة  ليهمممممما, والبحممممممث ع تهمممممما,بيانممممممات الطالممممممب وا 

 حالمممممة الطمممممالب ا جتماعيمممممة وا قتصمممممادية, ممممممما يسمممممهل فمممممف تلبيمممممة احتياجممممماتهم, رف  لمممممىفمممممف التعممممم

 مممممن أن الطالمممممب ب9002باوزارة التربيممممة والتعلممممميم,وعممممزز ذلممممك مممممما جمممماء فمممممف دليممممل خممممدمات الطالممممم
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دارة المدرسممممممممممة وتحممممممممممديثها  فممممممممممف الملممممممممممف ارللترونممممممممممف ون ا طممممممممممالخ علممممممممممى البيانمممممممممماتيسممممممممممتطيع وا 

مممممممممن أن اردارة المدرسممممممممية ب 1999والمنيمممممممعا ب2111ى االموسمممممممم مممممممممن ذلممممممممر لمممممممل  وقممممممممد  ,وتعمممممممديلها

تسمممممممتطيع ممممممممن خمممممممالل الحاسمممممممب اللمممممممف حفمممممممظ سمممممممجالت الطمممممممالب وأعممممممممالهم الشمممممممهرية والسمممممممنوية 

 فمممممف ويسممممماعدها فمممممف اختصمممممار الوقمممممت ,ن الممممممدير ممممممن الرجممممموخ  ليهممممما بسمممممهولةبطريقمممممة آليمممممة تملممممم

طيع عمممممممن طريمممممممق ب أن اردارة المدرسمممممممية تسمممممممت2111الفمممممممارا ذلمممممممرلمممممممما  ,أثنممممممماء عمليمممممممات البحمممممممث

الحاسمممممممب اللمممممممف أن تبنمممممممف ملفمممممممات, أو سمممممممجالت للطمممممممالب, تت ممممممممن البيانمممممممات الشخصمممممممية, ممممممممع 

  ملانية تحديثها فف نهاية لل عام دراسف.

لونهمممممما تمممممموفر لهممممممم  ,فممممممف البوابممممممة التعليميممممممةقممممممد يعممممممود سممممممبب توظيممممممف خممممممدمات هممممممذا البعممممممد و      

, ر سممممممة  لممممممى أخممممممومممممممن مدر  ,انتقممممممال الطممممممالب مممممممن صممممممف  لممممممى صممممممفتسممممممهيل الوقممممممت والجهممممممد, ب

ب ممممممن   حمممممة شمممممؤون 9ب والممممممادة رقمممممما8ب والممممممادة رقمممممم ا7علمممممى حسمممممب مممممما جممممماء فمممممف الممممممادة رقمممممما

التمممممممف  2118\56الطمممممممالب بممممممممدارل التعلممممممميم العمممممممام واألساسمممممممف الصمممممممادرة بمممممممالقرار الممممممموزار  رقمممممممم 

ب, وهممممممذا ممممممما ألممممممده السممممممرطاو  وسممممممعادة 7تتعلممممممق بتحويممممممل الطممممممالب ونقلهممممممم اانظممممممر الملحممممممق رقممممممم 

ن اسممممممتخدام الحاسممممممب يسممممممهل عمليممممممات قبممممممول الطممممممالب وتسممممممجيلهم ونقلهممممممم, وقممممممد ب مممممممن أ2114ا

ب فممممممف أن  دارات 2114اختلفمممممت نتمممممما ج الدراسمممممة الحاليممممممة فممممممف همممممذا البعممممممد مممممممع دراسمممممة آل  بممممممراهيما

لممممممممى  المممممممممدارل, أحيانمممممممما  تسممممممممتخدم الحاسممممممممب اللممممممممف لحفممممممممظ بيانممممممممات الطممممممممالب المنقممممممممولين مممممممممن وا 

    المدرسة.

أسمممممباب الزيممممماب  التعمممممرف  لمممممىفمممممف ردارة المدرسمممممة  يهسمممممهلتد ليعمممممز  توظيمممممف همممممذا البعممممملمممممما      

مممممممممممع األخصمممممممممما ف  والتوجيهيممممممممممة واررشممممممممممادية ,ومحاولممممممممممة و ممممممممممع البممممممممممرامج العالجيممممممممممة ,المتلممممممممممرر

  حمممممة شمممممؤون حسمممممب علمممممى  ا جتمممممماعف, وأوليممممماء األممممممور, واقتمممممراح الحلمممممول المناسمممممبة لمعالجتهممممما,

بالفصممممممل 56/2118ار المممممموزار  رقمممممممام العممممممام واألساسممممممف الصممممممادرة بممممممالقر يالطممممممالب بمممممممدارل التعلمممممم
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بزيمممممممماب  ا هتمممممممممامالتممممممممف تحممممممممث علممممممممى  ممممممممرورة ب,7ب اانظممممممممر الملحممممممممق رقممممممممم 15الرابممممممممع االمممممممممادة 

ب ممممممن أن الحاسمممممب اللمممممف 2111وممممممما يعمممممزز مممممما ألمممممد عليمممممه العجممممممف ا الطمممممالب ومتابعمممممة ذلمممممك,

اختلفمممممممممت همممممممممذه النتيجمممممممممة ممممممممممع دراسمممممممممة آل و اعد فمممممممممف متابعمممممممممة ح مممممممممور وغيممممممممماب الطمممممممممالب, يسممممممممم

 ب فف أنه أحيانا  ما يتم متابعة بيانات ح ور وغياب الطالب.2114 براهيما

قطمممممع ان حتمممممى لمممممو د الطالمممممبقيممممم عمممممادةرفرصمممممة التتممممميح  التعليميمممممة ارللترونيمممممة أن البوابمممممةلمممممما     

ممممما قممممد ينممممتج عنممممه وجممممود أعمممداد مممممن الطممممالب المنقطعممممين عممممن  ,الدراسممممة لمممممدة سممممنة أو ألثممممرعمممن 

ب ممممممما جمممممماء فممممممف   حممممممة شممممممؤون الطممممممالب بمممممممدارل علممممممى حسمممممم ,الدراسممممممة ويريممممممدون العممممممودة  ليهمممممما

ب البنمممممد 5ب ممممممن الممممممادة رقمممممم ا56/2118المممممتعلم العمممممام واألساسمممممف الصمممممادرة بمممممالقرار الممممموزار  رقمممممم ا

 ب.7اج, دب, اانظر الملحق رقم 

ب أن الحاسممممممممب اللممممممممف يسمممممممماعد علممممممممى حصممممممممر سممممممممجالت األنشممممممممطة 2111ويممممممممر  الموسممممممممىا      

ير المدرسمممممممة الرجمممممموخ  ليهمممممما بسمممممممهولة, ديملممممممن لمممممممالمدرسممممممية, والسممممممجالت األخممممممر  بطريقمممممممة آليممممممة 

م أن اردارة المدرسممممية تسمممممتخدب مممممن 2114هممممذه النتيجممممة مممممما جمممماء فممممف دراسممممة آل  بمممممراهيم ا تتفممممقو 

واتفقمممممممت ممممممممع دراسمممممممة  غالبممممممما , ع القممممممما مين بريمممممممادة الفصمممممممول جممممممماء بدرجمممممممةاللمممممممف لتوزيممممممم الحاسمممممممب

عليميممممممة الخاصممممممة بالطالممممممب الخممممممدمات الواجممممممب توافرهمممممما فممممممف البوابممممممة التب مممممممن أن 2111العممممممامر ا

 هف خدمات األنشطة التربوية.

ممممممممن خمممممممالل  حصمممممممر  ,ردارة المدرسمممممممة تممممممموفر الوقمممممممت والجهمممممممدلمممممممما أن خمممممممدمات همممممممذا البعمممممممد     

, ة فممممممف بدايممممممة العممممممام الدراسممممممفيالمدرسمممممموتمممممموزيعهم علممممممى الحممممممافالت  ,المنمممممماطق السمممممملنية للطممممممالب

ب, بشممممم ن نظمممممام نقمممممل 323/2118ب ممممممن القمممممرار الممممموزار  رقمممممم ا11وألمممممد علمممممى ذلمممممك الممممممادة رقمممممم ا

ب حمممممول تشمممممليل لجنمممممة بلمممممل 8الطمممممالب واسمممممت جار وسممممما ل النقمممممل المدرسمممممية اانظمممممر الملحمممممق رقمممممم 

التممممممف ممممممن مهامهممممما األساسممممممية توزيمممممع الطمممممالب علممممممى و  ,مدرسمممممة لمتابعمممممة وسمممممما ل النقمممممل المدرسمممممية
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أن  ب ممممممن8: 2119ميمممممة ارللترونيمممممةادليمممممل خمممممدمات البوابمممممة التعليمممممما ألمممممد ل ,الحمممممافالت المدرسمممممية

بمممممممرز الخمممممممدمات ارداريمممممممة المتاحمممممممة ردارة المدرسمممممممة همممممممو تطبيمممممممق ارجمممممممراءات ارداريمممممممة والماليمممممممة أ

 .الخاصة بالحافالت المدرسية وتداول بياناتها آليا  

بواقمممممممع , ب4.11–3798ابمممممممين  ب تراوحمممممممت متوسمممممممطاتها الحسمممممممابية 11-9أمممممممما المفمممممممردات ممممممممنا    

 وهف: اغالبا بتوظيف 

 مواد بالنسبة للطالب".لل ا ختياريةطالب"," دخال الرغبات "تسجيل المواقف اليومية لل

 ا جتممممممممماعف عمممممممممل األخصمممممممما ف ليتسممممممممه  لممممممممى سممممممممبب توظيممممممممف هممممممممذه الخممممممممدماتربممممممممما يعممممممممود     

حصممممممممر الطممممممممالب  مممممممممن أجمممممممملأو   بمممممممم ول  للطممممممممالب تسممممممممجيل المواقممممممممف اليوميممممممممةفممممممممف  ,بالمدرسممممممممة

الحلممممممممول المناسممممممممبة حتممممممممى يتسممممممممنى و ممممممممع  ,ومعرفممممممممة السمممممممملوليات السمممممممملبية المتلممممممممررةالمخممممممممالفين, 

  حمممممممة شمممممممؤون الطمممممممالب  حسمممممممبعلمممممممى وذلمممممممك  ,وو مممممممع البمممممممرامج العالجيمممممممة الفاعلمممممممة ,لتعمممممممديلها

الخاصمممممة بالنظمممممام ب 56/2118 ام العمممممام واألساسمممممف الصمممممادرة بمممممالقرار الممممموزار  رقمممممميبممممممدارل التعلممممم

دليمممممممل  علمممممممى ذلمممممممك ألمممممممد, و ب7لولف للطمممممممالب اانظمممممممر الملحمممممممق رقمممممممم لمدرسمممممممف وا ن مممممممباط السممممممما

 مممممممممممن أبممممممممممرز فممممممممممف أن ب2119وزارة التربيممممممممممة والتعلمممممممممميم,ارللترونيممممممممممةا التعليميممممممممممة خمممممممممدمات البوابممممممممممة

 الخدمات المقدمة هو ارطالخ على المواقف اليومية.

المممممممواد الدراسممممممية  سممممممتخدام نظممممممام اختيممممممار الرغبممممممات فممممممف  توظيممممممف هممممممذا البعممممممد يعممممممز لممممممما      

ية للعمممممام الالحمممممق, فير اللتمممممب الدراسممممموتمممممو  ,عممممممل التشمممممليالت المدرسمممممية لتسمممممهيله ,لصمممممف العاشمممممرل

حيمممممث يقممممموم أخصممممما ف التوجيمممممه المهنمممممف بإشمممممراف ممممممدير المدرسمممممة بتعب مممممة نافمممممذة  دخمممممال الرغبمممممات 

اوزارة  حسمممممممب مممممممما جممممممماء فمممممممف   حمممممممة أعممممممممال أخصممممممما ف التوجيمممممممه المهنمممممممف ,ا ختياريمممممممة للطمممممممالب

 .ب2119التربية والتعليم,
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 (أدوات التقويم)تنظيم  :البعد الثاني)ب( 

ب فقممممرات, تتعلممممق بواقممممع توظيممممف البوابممممة التعليميممممة فممممف بعممممد تنظمممميم 5الممممىع هممممذا البعممممد اشممممتمل     

 تب تراوحممممممممم2– 1ممممممممممن ا الفقمممممممممراتهمممممممممذا البعمممممممممد أن  فمممممممممفب 11جمممممممممدول ايبمممممممممين الو أدوات التقمممممممممويم, 

 وهف: بدا ما  اب بواقع توظيف 4786 – 4775ا بين ةالحسابي اتهامتوسط

 ."ب الشهادةطالبا" استخراج تقارير األداء المدرسف لل و  دخال درجات الطالب""

يعممممد  درجممممات الطممممالب دخممممال  لممممى أن  حصممممول هممممذه الفقممممرات علممممى تقممممدير ادا ممممما ب قممممد يرجممممع    

دليممممممل خممممممدمات البوابممممممة  ويؤلممممممد ذلممممممك ,دراسممممممف نهايممممممة لممممممل فصممممممل فممممممف ومفرو مممممما   أساسمممممميا   مطلبمممممما  

أن مممممممممن الخممممممممدمات التممممممممف تقممممممممدمها وهممممممممف ب, 2119وزارة التربيممممممممة والتعلمممممممميم,التعليميممممممممة ارللترونيممممممممةا

 واسممممممممتخراج لشمممممممموف النتمممممممما ج, , دخممممممممال درجممممممممات الطممممممممالبهممممممممف  ,وابممممممممة التعليميممممممممة ارللترونيممممممممةالب

همممممممذا , وفمممممممف توزيعهممممممما علمممممممى الطمممممممالب, و باسمممممممتخراج الشمممممممهاداتاتقارير األداء يمممممممتم عليمممممممه بنممممممماءا  و 

ممممممممال الطمممممممالب الشمممممممهرية ب أن عمليمممممممة حفمممممممظ أع1999ا والمنيمممممممعب 2111ارطمممممممار يمممممممر  الموسمممممممىا

اتفقمممممت الدراسمممممة الحاليمممممة ممممممع دراسمممممة و  ن الرجممممموخ  ليهممممما بسمممممهولة,تسممممماعد الممممممدير مممممم ,والسمممممنوية آليممممما  

لمممممدور الطمممممالب لأهميمممممة الحاسمممممب اللمممممف واسمممممتخدامه فمممممف  دخمممممال درجمممممات فمممممف ب 2114آل  بمممممراهيما

 األول والثانف.

ممممممممما  ,ب4715 – 3783بمممممممين ا ةالحسمممممممابي اتهامتوسمممممممط تب تراوحممممممم4 – 3ممممممممن ا الفقمممممممراتأمممممممما      

      , وهف:فون البوابة التعليمية ارللترونيةما يوظ بغالبا  ايعنف أن المديرين 

 "  " تسجيل الطالب المتزيبين عن ا متحاناتو" متابعة لجنة التحصيل الدراسف "  

ممممممدير فمممممف تقيممممميم عممممممل ال ممممممن توظيمممممف البوابمممممة لمتابعمممممة همممممذه اللجنمممممة يسمممممهل أن لمممممى  يعمممممز      

 الممممممممتعلم,صممممممممعوبات  –فممممممممف األنشممممممممطة  ينالمجيممممممممد –االمجيممممممممدين دراسمممممممميا  مسممممممممتو  ف ممممممممات الطالب

 ,وارثرا يمممممممةالعالجيمممممممة  الخطمممممممط و مممممممع  ممممممممما يسممممممماعد فمممممممف  ,بطمممممممالب دون المسمممممممتو  المطلممممممموب
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اوزارة التربيمممممممممممممة  الوقمممممممممممممت والجهمممممممممممممد لمتمممممممممممممابعتهم وتممممممممممممموفير ,وبمممممممممممممرامج الرعايمممممممممممممة الطالبيمممممممممممممة لهمممممممممممممم

ومهممممممام  ,تممممممم  صممممممدار دليممممممل وزار  حممممممول تفعيممممممل لجنممممممة التحصمممممميل الدراسممممممف ,  ذب2119والتعلمممممميم,

اتفقممممممت و  ,البوابممممممة التعليميممممممة ارللترونيممممممة ىويوجممممممد هممممممذا الممممممدليل علمممممم ,درسممممممة فيهمممممماأعمممممممال  دارة الم

ب فممممممف  عممممممداد لشممممممف ب سممممممماء طممممممالب  ممممممعاف 2114الدراسممممممة الحاليممممممة مممممممع دراسممممممة آل  بممممممراهيما

 الخطط العالجية وارثرا ية.بخذ األالتحصيل مع 

ذين حصمممممر الطمممممالب المممممأهميتهممممما فمممممف تسمممممهيل   لمممممى خمممممدمات همممممذا البعمممممدتوظيمممممف يعمممممز  لمممممما     

عمممممممممادة ا  متحانمممممممممات,ا  يزيبممممممممموا عمممممممممن أن ممممممممممن مهمممممممممام لجنمممممممممة  دارة  ,  ذلهمممممممممم  حقممممممممما   متحانممممممممماتوا 

رة التربيمممممممممممممة اوزا طمممممممممممممالب عمممممممممممممن ا متحانممممممممممممماتلا متحانممممممممممممات العاممممممممممممممة همممممممممممممو تسمممممممممممممجيل غيممممممممممممماب ا

 ب.43: 2119,والتعليم

 ب, أ  بواقع توظيفاأحيانا ب, وهف:2771ب بله متوسطها الحسابف ا5أما الفقرة رقما    

 رقم جلول الطالب"" دخال 

لعممممممممل واقممممممممع توظيممممممممف هممممممممذه الخدمممممممممة جمممممممماء بتقممممممممديراأحيانا ب يرجممممممممع  لممممممممى قلممممممممة اهتمممممممممام  دارات     

الممممممممدارل ب هميتهمممممممما وارتباطهمممممممما با ختبممممممممارات, وتف مممممممميلهم للطريقممممممممة التقليديممممممممة فممممممممف لتابممممممممة أرقممممممممام 

ب فممممف أهميممممة  دخممممال 2114هممممذه الدراسممممة مممممع دراسممممة آل  بممممراهيما اختلفممممتوقممممد  الجلممممول للطممممالب,

لمسمممممت ممممممد  ترليمممممز المسمممممؤولين التربممممممويين   دارات الممممممدارل أنالجلمممممول للطمممممالب بسمممممبب  رقمممممامأ

 أثناء زيارتهم الميدانية للمدارل على جوانب ا متحانات.

 (الجدول المدرسي  ): البعد الثال ) ج ( 

تتعلممممممممق بواقممممممممع , فقممممممممراتب 8ا علممممممممىشممممممممتمل اهممممممممذا البعممممممممد  لممممممممى أن ب 11لجممممممممدول اا يو ممممممممح       

ها اتراوح متوسممممممممطتممممممممت نيأن مفممممممممردتو , ة التعليميممممممممة فممممممممف بعممممممممد الجممممممممدول المدرسممممممممفتوظيممممممممف البوابمممممممم

  , وهف: بدا ما  اب أ  بواقع توظيف 4758–4766اة بين الحسابي
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 "و"ربط المعلمين والمواد والشعب "  يةالمواد الدراس لل معلم مننصاب  دخال "

فممممف  ف للممممل معلمممممتسممممهل اسممممتخراج الجممممدول المدرسممممأنهمممما  فممممف هممممذه الخممممدماتيعممممز  توظيممممف      

توزيعمممممممه علمممممممى المعلممممممممين ممممممممن ثمممممممم و  ,للمممممممل شمممممممعبة بالمدرسمممممممةو  ,ممممممممن الممممممممواد الدراسمممممممية لمممممممل ممممممممادة

 ,المسممممممتمرمعلممممممم وعممممممدم  رهاقممممممه بالعمممممممل طاقممممممة المراعمممممماة  ردارة المدرسممممممة, لممممممما تسممممممهل والطممممممالب

, الحصمممممممص ومواعيممممممممدها وتحديمممممممد مسمممممممؤوليات لمممممممل معلمممممممم والمسممممممماواة بمممممممين المعلممممممممين فمممممممف عمممممممدد

واألخيممممرة بالتسمممماو  بممممين المعلمممممين, حيممممث أنممممه مممممن مهممممام عمممممل  حصممممص األولممممىمراعمممماة توزيممممع الو 

ومسممممماعد الممممممدير حسمممممب دليمممممل مهمممممام الهي مممممة ارداريمممممة والتدريسمممممية فمممممف  ,أخصممممما ف قواعمممممد بيانمممممات

هممممممو  دخممممممال نصمممممماب و  ب,2119وزارة التربيممممممة والتعلمممممميم,تفعيممممممل نظممممممام اردارة المدرسممممممية المحوسممممممبا

عب فممممممف الجممممممدول ارللترونممممممف تمهيممممممدا  لعمممممممل الجممممممدول المعلممممممم مممممممن المممممممواد وتمممممموزيعهم علممممممى الشمممممم

 المدرسف. 

 بغالبمممممما  اب أ  4718–3766ابممممممين ةالحسممممممابي اتهامتوسممممممط تب تراوحمممممم6 – 3الفقممممممرات مممممممن اأممممممما     

  وهف:فيها  ارللترونية ما يتم توظيف البوابة التعليمية

مواقممممممممع  توزيممممممممع" اليممممممممدو ",الجممممممممدول المدرسممممممممف  ماسممممممممتخدا“المعلمممممممممين", التعممممممممرف علممممممممى جممممممممداول "

 ".طباعة الجداول المدرسية للطالب “, "المناوبة بالمدرسة 

اسمممممتخراج  لمممممى أنهممممما تسممممماعد الممممممدير فمممممف  همممممذا البعمممممدالخمممممدمات فمممممف توظيمممممف همممممذه  يرجمممممع قمممممد     

تخصمممممممميص أوقممممممممات تسمممممممهيل و  ,الدراسممممممممية علممممممممى الصمممممممفوف تمممممممموزيعهملمعلمممممممممين ومعرفمممممممة اجمممممممداول 

وبالتممممممالف  ,ع حصممممممص ا حتيمممممماطففممممممف توزيمممممم علمممممميهما جتماعممممممات للمعلمممممممين, وتخفيممممممف العممممممبء 

أبممممممرز األعمممممممال التممممممف  أنفممممممف ب 2111جممممممداول علممممممى الطلبممممممة, وهممممممذا ممممممما ألممممممده الموسممممممىاتوزيممممممع ال

: 2113يمممممر  لمممممل ممممممن الهمممممرش وغمممممزاو ايقمممممدمها الحاسمممممب للممممممدير طباعمممممة جمممممداول الطلبمممممة, لمممممما 
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ممممممن مجممممما ت اسمممممتخدام الحاسممممموب فمممممف اردارة المدرسمممممية توزيمممممع الجمممممدول الدراسمممممف علمممممى أن "ب 28

        ."فالحاسب اللف أداة رنجاز المهام والواجبات المطلوبة مثل الجدول المدرسف ,لمعلمينا

أ   ب,3723-3731ب تراوحممممممممممت المتوسممممممممممطات الحسممممممممممابية لهمممممممممما بممممممممممين ا8-7أممممممممممما الفقممممممممممرات مممممممممممن ا

 وهف:فيها  ارللترونية ما يتم توظيف البوابة التعليمية با  أحيانا

 "متابعة جدول ا حتياط"."متابعة الجدول اليومف للمناوبة" و

بممممممالرغم مممممممن أهميممممممة جممممممدول المناوبممممممة اليوميممممممة وجممممممدول ا حتيمممممماط, وممممممما يترتممممممب عليهممممممما مممممممن     

 اسمممممممتخدام لمممممممى  قمممممممد يعمممممممز و اسمممممممتقرار اليممممممموم الدراسمممممممف    أن توظيفهمممممممما جممممممماء بدرجمممممممة اأحيانممممممما ب, 

 .ا حتياطفبرنامج آخر لتطبيق جدول ل المدارل

ب فممممممف قلممممممة اسممممممتخدام الحاسممممممب اللممممممف فممممممف 2114بممممممراهيمااتفقممممممت هممممممذه النتيجممممممة مممممممع دراسممممممة آل  

   التخطيط لعمل جدول المناوبة اليومية.

دور الجممممداول الزمنيمممممة فمممممف "ب  لمممممى 217: 2116نتيجممممة ممممممع ممممما ذلرتمممممه الجبممممرالاختلفممممت همممممذه ا    

تنظممممميم العمممممممل, وتنسممممميقه ومسمممممماعدة العمممممماملين فمممممف المؤسسممممممات علممممممى توزيمممممع مهممممممامهم وأنشممممممطتهم, 

 ."ف الممنوح لهم لتنفيذ هذه المهام واألنشطةوفقا  للمد  الزمن

ب ممممممممن أن 0222ا المنيمممممممعبو 9000نتيجمممممممة الدراسمممممممة ممممممممع مممممممما ذلمممممممره لمممممممل ممممممممن الموسمممممممىاواختلفمممممممت 

اسمممممتخدام الحاسمممممب اللمممممف يسممممماعد الممممممدير فمممممف تحقيمممممق العممممممل اللتمممممابف وحفظهممممما واسمممممترجاعها ممممممن 

 خالل و ع جداول المناوبة وارشراف للعاملين.

 إلحصائيات ( ) ا :البعد الرابع -د

بواقممممممع توظيممممممف البوابممممممة التعليميممممممة فممممممف بعممممممد  , تتعلممممممقفقممممممرات ب6ااشممممممتمل هممممممذا البعممممممد علممممممى      

    بمممممين ةالحسمممممابي اتهاراوح متوسمممممطيتمممممالبعمممممد  فقمممممراتب أن جميمممممع 12جمممممدول ايشمممممير الو ارحصممممما يات, 

  وهف: يوظفونها بدا ما  اأن مدير  المدارل أ   ,ب 4783 – 3778ا 
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علمممممممممى الطمممممممممالب والشمممممممممعب حسمممممممممب  "ا طمممممممممالخ ," السممممممممملنية نممممممممماطق" فمممممممممرز الطمممممممممالب حسمممممممممب الم

"ا طالخ علممممممى الطممممممالب المسممممممجلين حسمممممممب الصممممممف والجممممممنل والجنسممممممية" ,"التعمممممممرف الصممممممفوف",

لممممى المدرسممممة"و " حصممممر الطممممالب المحممممولين مممممن علممممى أعممممداد الطممممالب وأعمممممارهم وحالممممة القيممممد", " ,ا 

 ."يع الطالب حسب المواد ا ختياريةتوز 

التممممممف تخممممممدمها  , لممممممى مسمممممماهمتها فممممممف تحديممممممد الروافممممممد ات هممممممذا البعممممممديعممممممز  توظيممممممف خممممممدم      

 ه, وهمممممذا مممممما ألمممممدحسمممممب المنطقمممممة السممممملنية ,ت المدرسممممميةالمدرسمممممة وتوزيمممممع األعمممممداد علمممممى الحمممممافال

اانظر واسمممممت جار وسممممما ل النقمممممل المدرسممممميةبشممممم ن نقمممممل الطمممممالب  ب323/2118القمممممرار الممممموزار  رقمممممما

 مناطقهم السلنية.حول  رورة فرز الطالب حسب  ب,8الملحق رقم 

أن وزارات التربيمممممممممة والتعلممممممممميم تسمممممممممعى ردخمممممممممال الحاسمممممممممب ب 2113اغمممممممممزاو ويمممممممممر  الهمممممممممرش و      

اللمممممف فمممممف الممممممدارل لتعمممممدد اسمممممتخدام الحاسمممممب فمممممف اردارة المدرسمممممية مثمممممل اسمممممتخدامه فمممممف مجمممممال 

لتمممموفير الوقممممت  ا البعممممدتوظيممممف هممممذ يعممممودوربممممما توزيممممع الطممممالب حسممممب الشممممعب فممممف لممممل صممممف, 

لمممممى المدرسمممممة ,ة المدرسمممممةوالجهممممد ردار   ,ولمممممولف األممممممر فمممممف عمليمممممة نقممممل الطمممممالب وتحمممممويلهم ممممممن وا 

وهممممذا ممممما  ,لمدرسممممة األخممممر يممممتم ذلممممك  للترونيمممما  وبطريقممممة سممممهلة دون حاجممممة  لممممى الممممذهاب  لممممى ا  ذ

حسممممممب القممممممرار  بمممممممدارل التعلمممممميم العممممممام والتعلمممممميم األساسممممممف أشممممممارت  ليممممممه   حممممممة شممممممؤون الطممممممالب

 جمممممممراءات  تبممممممماخ ب مممممممرورة  ب7اانظمممممممر الملحمممممممق رقمممممممم ب7رقمممممممم ا ب فمممممممف الممممممممادة56/2118الممممممموزار ا

أن و أو خمممممارج السممممملطنة,  ,داخمممممل وخمممممارج المنطقمممممة التعليميمممممة ,التحويمممممل ممممممن مدرسمممممة  لمممممى مدرسمممممة

مممممر هممممو تحويممممل الطالممممب مممممن مدرسممممة  لممممى مممممن الخممممدمات التممممف تقممممدمها البوابممممة التعليميممممة لممممولف األ

 ب.2119اوزارة التربية والتعليم,أخر 

 ,فممممف مممممدارل الحلقممممة الثانيممممة للصممممف العاشممممر األساسممممف خصوصمممما   ماتذه الخممممديعممممز  توظيممممف همممم

 ,وانتقمممممالهم  لمممممى الصمممممف الحممممماد  عشمممممر العاشمممممر طمممممالب الصمممممفل ا  مهمممممم ا  تمثمممممل عنصمممممر  لمممممى  نهممممما 
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الجمممممممدول المدرسمممممممف و  ,ا يترتمممممممب علمممممممى اختيمممممممارهم للممممممممواد الدراسمممممممية تعمممممممديل تشمممممممليلة المدرسمممممممةممممممممم

 ,  ذللطمممممالبم اختيممممماره ممممممن الممممممواد الدراسمممممية حسمممممب مممممما تمممممعلمممممى عمممممداد اللتمممممب  وتزويمممممد المدرسمممممة ب

اوزارة  مسمممماعدة الطممممالب فممممف اختيممممار المممممواد الدراسممممية ,أنممممه مممممن مهممممام أخصمممما ف التوجيممممه المهنممممف

 .ب2119التربية والتعليم,

 )استخدام تقارير بيانات الطالب( :البعد الخامس -هـ 

التعليميمممممممة فمممممممف بعمممممممد بواقمممممممع توظيمممممممف البوابمممممممة  تتعلمممممممق فقمممممممرةب 14اشمممممممتمل همممممممذا البعمممممممد علمممممممى ا    

تمممممممممراوح ت ب8-1ا فقمممممممممراتال أن لمممممممممى ب 13اجمممممممممدولال يشممممممممميرو اسمممممممممتخدام تقمممممممممارير بيانمممممممممات الطمممممممممالب, 

تم توظيمممممممممف البوابمممممممممة التعليميمممممممممة يممممممممم بدا مممممممممما  اب أ  4793 – 4.68ا بمممممممممين  ةها الحسمممممممممابياتمتوسمممممممممط

 ,وهف لالتف:فيها

 شممممممممعار  “, السممممممممجالت الشمممممممماملة" “, لشمممممممموف بيانممممممممات الطالممممممممب األساسممممممممية “, " قمممممممموا م الطممممممممالب "

اسمممممتخدام خطممممماب تحويمممممل الطمممممالب  “, " قا ممممممة بمممممالطالب وأعممممممارهم “, "ولمممممف األممممممر بزيممممماب ابنمممممه

 “,  شممممممممعار الجهممممممممات المعنيممممممممة بقبممممممممول وعممممممممدم قبممممممممول الطممممممممالب" “, المر ممممممممى للوحممممممممدة الصممممممممحية "

 ابنته"./استدعاء ولف األمر لش ن يتعلق بابنه 

ل متابعممممممة  لممممممى لونهمممممما تسممممممه ,اتهممممممذه الخممممممدملتوظيممممممف  دارة المدرسممممممة سممممممبب الباحثممممممة تعممممممزو     

تسممممماعد فمممممف البحمممممث لمممممما  أسمممممماء لمممممل صمممممف دراسمممممف وأعممممممارهم,  لمممممىوالتعمممممرف  ,لثافمممممة الفصمممممول

 ,وتحديممممممد أسممممممباب تممممممدنف مسممممممتواه التحصمممممميلف ,للطالممممممب ا جتماعيممممممة وا قتصمممممماديةو مممممماخ األعممممممن 

  مساعدته ماديا .بما يتناسب مع مستواه التحصيلف لما يملن  وو ع الخطط العالجية

التطبيقممممممات للحاسممممممب اللممممممف هممممممف التطبيقممممممات  ب أن مممممممن أبممممممرز2114ةاسممممممعادو  السممممممرطاو   ويممممممر  

  اردارية المتمثلة فف حفظ قوا م الطالب.
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ممممممما جمممممماء فممممممف ارطممممممار النظممممممر  حممممممول أن لممممممل مؤسسممممممة  الباحثممممممةتوصمممممملت  ليممممممه ممممممما ويعمممممزز      

دود ممممممن بلمممممم محممممم ا حتفممممماظينبزمممممف  غيمممممر تعليميمممممة يعممممممل بهممممما مجموعمممممة ممممممن األفمممممراد, أوتعليميمممممة 

 .ب2111المعلومات عن هؤ ء األفراد تساعدهم على تنفيذ المهام بلل يسر وسهولةاالفار,

فممممممف  ابنممممممهولممممممف األمممممممر بزيمممممماب  شممممممعارتوظيممممممف  دارة المدرسممممممة لخدمممممممة  تعممممممزو الباحثممممممة لممممممما      

أسمممممباب غيممممماب الطالمممممب والت ليمممممد لمممممولف األممممممر ب مممممرورة تطبيمممممق الممممممادة مناقشمممممة   لمممممى ,البعمممممد همممممذا

الصمممممممادرة  بممممممممدارل التعلممممممميم العمممممممام والتعلممممممميم األساسمممممممف   حمممممممة شمممممممؤون الطمممممممالب ب ممممممممن13رقمممممممم ا

فيمممممما يتعلمممممق ب ممممموابط الحمممممد ممممممن غيممممماب  ب,7,اانظمممممر الملحمممممق رقمممممم ب56/2118القرار الممممموزار ابممممم

يجمممماد دور مممممؤثر وأساسممممف لممممه  ذلكلممممالطممممالب, ومتابعممممة ولممممف األمممممر  فممممف  ممممبط غيمممماب الطالممممب وا 

ب أنمممممممه ممممممممن المهمممممممم  رسمممممممال 2111العجممممممممفايمممممممر  و , الحلمممممممول المشمممممممترلة بمممممممين المدرسمممممممة واألسمممممممرة

 رسا ل  لى الباء ربالغهم عن غياب أبنا هم.

 ب التممممممف ألمممممدت علممممممى تمممممموافر خدمممممممة2111العممممممامر ادراسممممممة ممممممع  نتيجممممممة هممممممذه الدراسممممممة اتفقمممممت    

فممممف  ا سممممتعالم عممممن غيمممماب وح ممممور الطالممممب مممممن خممممالل الرسمممما ل القصمممميرة عبممممر الهمممماتف النقممممال

ب أن الحاسممممموب قمممممادر علمممممى المممممربط بمممممين أطمممممراف العمليمممممة 2117بمممممود ايمممممر  عو  البوابمممممة التعليميمممممة,

ومتخمممممممذ  القمممممممرار بمختلمممممممف  ,داريممممممميناربمممممممما فممممممميهم أوليممممممماء أممممممممور الطلبمممممممة و  ,ارداريمممممممة التعليميمممممممة

قمممممل الخمممممدمات جمممممذبا  ب التمممممف أشمممممارت  لمممممى أن أ2111ا العممممممر , واختلفمممممت ممممممع دراسمممممة مسمممممتوياتهم

خطممممممارهم أو   بممممممم ول عممممممن سمممممممير أبنمممممما هم فمممممممف لإلداريممممممين لمممممممان ربممممممط المدرسمممممممة ب وليمممممماء األممممممممور و  ا 

 المدرسة.

تحويممممممل الطالممممممب  لممممممى  خطممممممابن ,  لممممممى أالباحثممممممة سممممممبب توظيممممممف هممممممذه الخممممممدمات وترجممممممع      

مممممممممما ي مممممممممن  ,معرفممممممممة البيانممممممممات المتعلقممممممممة بالطالممممممممب صممممممممحيا  المؤسسممممممممة الصممممممممحية يسمممممممماعد فممممممممف 
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ب اللممممف حفممممظ مجمممما ت اسممممتخدام الحاسمممم فمممممن أبممممرز ,للطالممممب ومعالجتممممهالمؤسسممممة اسممممتقبال هممممذه 

 ب.2113سجل طبف خاص للل طالبا الهرش,غزاو ,

أ   ,ب4723 – 3.75بممممممممين ا ةالحسممممممممابي هااتمتوسممممممممطتراوحممممممممت ب 13-9اأممممممممما الفقممممممممرات مممممممممن      

 , وهف:تم توظيف البوابة التعليمية فيهاما يب غالبا  ا

,"دعممممممممموة ولمممممممممف األممممممممممر لمجمممممممممالل البممممممممماء واألمهمممممممممات"," ""اسمممممممممتخدام التقمممممممممارير الصمممممممممحية للطمممممممممالب

طمممممممممممالخ علمممممممممممى تقمممممممممممارير مواقمممممممممممف الطمممممممممممالب اليوميمممممممممممة"," توظيمممممممممممف شمممممممممممهادة حسمممممممممممن السممممممممممممير ا 

 والسلوك","تقارير عامة للطلبة". 

التقمممممارير الطبيمممممة  لمممممى أهميمممممة ا طمممممالخ علمممممى  ه الخمممممدماتتعمممممزو الباحثمممممة توظيمممممف همممممذوأي ممممما      

ومممممما  ذا لانمممممت األممممممرا  التمممممف يعمممممانف منهممممما الطالمممممب تمممممؤثر علمممممى مسمممممتواه التحصممممميلف  ,للطمممممالب

ومراعمممممممماتهم فممممممممف ممارسممممممممة األنشممممممممطة  ,الطممممممممالب ذو  الحاجممممممممات الخاصممممممممة التعممممممممرف  لممممممممىو  ,أم  

لمممممما تتناسمممممب ممممممع همممممذه الف مممممة ممممممن الطالب, ثرا يمممممة التمممممفوو مممممع الخطمممممط العالجيمممممة وار ,لمدرسمممميةا

مجممممما ت اسمممممتخدام الحاسمممممب اللمممممف همممممو  ب أنمممممه ممممممن أبمممممرز2113ن الهمممممرش وغمممممزاو امممممم يمممممر  لمممممل

لمممممما تسمممممهل التواصمممممل ممممممع  لة,وخ  ليمممممه بسمممممهو حفمممممظ سمممممجل طبمممممف خممممماص للمممممل طالمممممب يملمممممن الرجممممم

أوليمممماء األممممممور لح ممممور مجمممممالل البمممماء واألمهمممممات, عممممن طريمممممق الرسمممما ل ارللترونيمممممة, والرسممممما ل 

ودراسممممممتها  ,متابعمممممة المواقمممممف والسممممملوليات المتلمممممررةوبالتمممممالف  النصمممممية باسمممممتخدام الهممممماتف النقمممممال,

للطمممممممالب للتقيمممممممد  حمممممممافزا  لف وبالتممممممما بو مممممممع الخطمممممممط العالجيمممممممة واررشمممممممادية, والعممممممممل علمممممممى حلهممممممما

لممممممما جمممممماء فممممممف  شممممممهادة حسممممممن السمممممميرة والسمممممملوك منحممممممه التنظيميممممممة بالمدرسممممممة, ومممممممن ثمممممممح اللوا بمممممم

علممممممى حسممممممب ممممممما جمممممماء فممممممف   حممممممة و  ,ب2119اللبوابممممممة التعليميممممممة ارللترونيممممممة  عريفممممممفتاللتمممممماب ال

ب 56/2118شممممممؤون الطممممممالب بمممممممدارل الممممممتعلم العممممممام واألساسممممممف الصممممممادرة بممممممالقرار المممممموزار  رقممممممم ا

مدرسممممممف وا ن ممممممباط السمممممملولف للطممممممالب, واتفقممممممت ب الخاصممممممة بالنظممممممام ال7اانظممممممر الملحممممممق رقممممممم 
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أن ممممممن الخمممممدمات ارداريمممممة الواجمممممب توافرهممممما  ب فمممممف2111الدراسمممممة الحاليمممممة ممممممع دراسمممممة العمممممامر  ا

 وليممممممماء األمممممممممور همممممممو  ملانيممممممممة ح مممممممور اجتممممممممماخ مجلمممممممل البمممممممماء ببالبوابمممممممة التعليميمممممممة الخاصممممممممة 

 .تواألمها

أ   ,ب4723 – 3.75تممممممممممممراوح بممممممممممممين ات ةالحسممممممممممممابي هااتمتوسممممممممممممط ب18-14ات مممممممممممممن أممممممممممممما الفقممممممممممممرا

 , وهف:تم توظيف البوابة التعليمية فيهاما يب ا  اأحيان

" شمممممعار الطمممممالب المقبمممممولين وغيمممممر المقبمممممولين فمممممف المدرسمممممة","توظيف اللشمممممف الخممممماص جماعمممممات 

قيممممممدهم مؤقتمممممما ", قيممممممدهم والمنهممممممف األنشممممممطة المدرسممممممية","ا طالخ علممممممى تقممممممارير الطممممممالب المنهممممممف 

"تسممممممممممهيل بيانممممممممممات بإشممممممممممعارات التطعمممممممممميم والتممممممممممواريخ للطالب","ا طممممممممممالخ علممممممممممى تقريممممممممممر التمممممممممم خر 

 الصباحف".

الفقممممممرات تعتبممممممر قاعممممممدة بيانممممممات لسممممممجالت الطممممممالب,    أن واقممممممع علممممممى الممممممرغم مممممممن أن تلممممممك     

نمممممات توظيفهممممما جممممماء بدرجمممممة اأحيانممممما ب, ويعمممممز  ذلمممممك  لمممممى قلمممممة  عطممممماء  دارات الممممممدارل لتلمممممك البيا

 أهمية لافية لتوظيفها وتف يلهم للطريقة التقليدية لحفظها وتسجيلها.

ب فمممممممف  هممممممممال  دارات الممممممممدارل 2114اتفقمممممممت نتيجمممممممة الدراسمممممممة الحاليمممممممة ممممممممع دراسمممممممة آل  بمممممممراهيما

 .عملية  نهاء القيد المؤقت للطالب ستخدام الحاسب اللف فف 
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 :يةمجال األعمال اإلدار بناقشة النتائج المتعلقة م

 بعد أعمال  دارية وبعد شؤون الموظفين.  هما: اشتمل هذا المجال على بعدين    

 لف تفسير للل بعد لهذا المجال:فيما يو 

 :(أعمال إدارية األول ) بعدال–أ 

بواقمممممممع توظيمممممممف البوابمممممممة التعليميمممممممة فمممممممف بعمممممممد  تتعلمممممممق فقمممممممراتب 4اشمممممممتمل همممممممذا البعمممممممد علمممممممى ا    

 بمممممين ةالحسمممممابي اتهامتوسمممممط راوحتتممممم الفقمممممرات أن  لمممممىب 14ا جمممممدولويو مممممح ال األعممممممال ارداريمممممة,

ذا فممممممف اردارة المدرسممممممية فممممممف هممممممللبوابممممممة التعليميممممممة  واقممممممع التوظيممممممف يتممممممراوح ب أ  4767 – 3738ا

  :لاألتفوهف  ب, غالبا  دا ما  ا بين المجال

 فمممممممف جميمممممممع المراسمممممممالت االداخليمممممممة, المشمممممممارلة, “التعمممممممرف علمممممممى أخمممممممر المسمممممممتجدات التربويمممممممة "" 

, ارعالنمممممات الخاصمممممة بالمدرسمممممة علمممممى موقمممممع البوابمممممة التعليميمممممة ارللترونيمممممة" نشمممممر, “رجيمممممةب"والخا

 فف المنتد  التربو  للوزارة". المشارلة“

 هتممممممام ممممممدير   بدا ممممما  اعلمممممى درجمممممة  ه الخمممممدمات فممممف همممممذا البعممممدتعممممزو الباحثمممممة حصممممول همممممذ     

 ,لمممموزارة مممممن تعمممماميم وقممممراراتآخممممر المسممممتجدات التربويممممة التممممف تصممممدرها ا  لممممىبممممالتعرف  ,المممممدارل

 تطبيمممممممممممممممق البوابمممممممممممممممة التعليميمممممممممممممممةبعمممممممممممممممد  ا  لترونيمممممممممممممممتصمممممممممممممممدر  ل , فجميعهممممممممممممممماوموا ممممممممممممممميع هاممممممممممممممممة

ق البريممممممد ارللترونممممممف سممممممهولة المراسمممممملة مممممممع المممممممدارل األخممممممر  والمممممموزارة عممممممن طريممممممول,ارللترونيممممممة

ب التممممممف أشممممممارت  لممممممى أن الممممممتعلم 2118مممممممع دراسممممممة المنيممممممع ا الدراسممممممةاتفقممممممت  والمنتممممممد  التربممممممو ,

وبيممممممنهم وبممممممين  ,للترونممممممف يتمممممميح فرصمممممما  للنقمممممماش وتبممممممادل الراء بممممممين مممممممدير  المممممممدارل أنفسممممممهمار

ممممممدير  التعلمممممميم, لمممممما أن التعلمممممميم ارللترونممممممف وسممممميلة لالتصممممممال بقواعممممممد المعلوممممممات التممممممف يملممممممن 

 ,ال مسمممممتمر بالمسمممممتجدات التقنيمممممةأن يسمممممتفيد منهممممما القمممممادة التربويمممممون, بحيمممممث تجعلهمممممم علمممممى اتصممممم
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لم التربيممممة مممممن تطممممور فممممف مختلممممف الممممدول ب قممممل التلمممماليف فممممف الوقممممت والجهممممد عمممماوممممما يحممممدث فممممف 

  والمال.

التمممممممف ألمممممممدت علمممممممى أن  ,ب9000اسمممممممة الحاليمممممممة ممممممممع دراسمممممممة العمممممممامر  ااتفقمممممممت نتيجمممممممة الدر       

, لبوابمممممة التعليميمممممةارداريمممممين يتواصممممملون بالمراسمممممالت ممممممع الممممممدارل األخمممممر  والممممموزارة عمممممن طريمممممق ا

مممممن  ب التممممف ألممممدت علممممى اسممممتفادة المممممديرين9000ا ع دراسممممة العمممممر لممممما اتفقممممت هممممذه الدراسممممة ممممم

المديريممممممممة التعليميممممممممة خدمممممممممة البريممممممممد ارللترونممممممممف للمراسممممممممالت الصممممممممادرة والممممممممواردة بممممممممين المدرسممممممممة و 

ب مممممممن أن هنمممممماك اسممممممتفادة 2118اتفقممممممت نتيجممممممة هممممممذه الدراسممممممة مممممممع دراسممممممة الممممممري لا التابعممممممة لهمممممما,

اسمممممممب اللمممممممف وارنترنمممممممت فمممممممف تنفيمممممممذ وظممممممما ف واقعيمممممممة لمممممممد   دارات الممممممممدارل ممممممممن تطبيقمممممممات الح

 اردارة التربوية.

 ()شؤون الموظفين :البعد الثاني -ب

تتعلممممق بواقممممع توظيممممف البوابممممة التعليميممممة فممممف بعممممد شممممؤون  فقممممراتب 3اشمممممل هممممذا البعممممد علممممى ا     

-4,61تتمممممممراوح متوسمممممممطاتها الحسمممممممابية بمممممممين ا الفقمممممممراتن ب  لمممممممى أ15,ويبين الجمممممممدول االمممممممموظفين

 , وهف:ابة التعليمية باردارة المدرسيةما يتم توظيف هذه الخدمات فف البو  بما  دا اب أ  5

بحمممممممث عمممممممن  “, تسمممممممجيل ح ممممممور وانصمممممممراف العممممممماملين" “, " تسممممممجيل بيانمممممممات المممممممموظفين الجمممممممدد"

 بيانات الموظفين".

ألهميمممممة وجمممممود قاعمممممدة بيانمممممات  سمممممبب توظيمممممف همممممذه الخمممممدمات فمممممف همممممذا البعمممممدتعمممممزو الباحثمممممة     

تسممممماعد الممممموزارة والمديريمممممة فمممممف و  ل عنمممممد الرجممممموخ لبيانمممممات المممممموظفين,عممممممتسمممممهل الألنهممممما  ثموحمممممدة

وهممممممذا ممممممما أشممممممار  ارات الصممممممحيحة المتعلقممممممة بممممممالموظفين,تمممممموفير ارحصمممممما ية السممممممليمة واتخمممممماذ القممممممر 

وألمممممد علمممممى  ,ب ممممممن أن الحاسمممممب اللمممممف يسممممماعد فمممممف حفمممممظ بيانمممممات المعلممممممين2114 ليمممممه عيممممماداتا

لحاسمممممب اللمممممف تسمممممتطيع اردارة حصمممممر جميمممممع بيانمممممات ب أنمممممه ممممممن خمممممالل ا2111ذلمممممك الموسمممممى ا
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العمممممممماملين والمعلمممممممممين بالمدرسممممممممة, والتممممممممف تشمممممممممل مممممممممؤهالتهم وتخصصمممممممماتهم, والبممممممممرامج التدريبيممممممممة 

التممممف التحقممممموا بهمممما, ولمممممل ذلممممك يسممممماعد الممممممدير فممممف اتخممممماذ القممممرار حمممممول الترشمممميح لمممممدورات تدريبيمممممة 

  أو أعمال  دارية.

وانصممممممممممراف العمممممممممماملين , قاممممممممممت بتطبيممممممممممق نظممممممممممام ح مممممممممور أن وزارة التربيممممممممممة والتعلمممممممممميملمممممممممما      

نتيجممممممممة الدراسممممممممة مممممممممع دراسممممممممة اتفقممممممممت  ببقيممممممممة المؤسسممممممممات الحلوميممممممممة األخممممممممر ,  للترونيمممممممما  أسمممممممموة

أن مممممممن الوظمممممما ف الواجممممممب توافرهمممممما فممممممف البوابممممممة التعليميممممممة والخاصممممممة بمممممماردارة  ب2111العممممممامر  ا

 , واف المعلممممممممينوانصمممممممر داريمممممممة همممممممف صمممممممفحة خاصمممممممة بمتابعمممممممة ح مممممممور لخمممممممدمات   ,التعليميمممممممة

 صفحة خاصة ب حوال العاملين بالمدرسة ابيانات العاملين بالمدرسةب.

ب التمممممف أشمممممارت  لمممممى قلمممممة اهتممممممام 2114اختلفمممممت نتيجمممممة همممممذه الدراسمممممة ممممممع دراسمممممة آل  بمممممراهيما    

الممممممدور  هميممممممةالمممممممدارل فممممممف  دخممممممال بيانممممممات العمممممماملين والممممممذ  أعزتممممممه  لممممممى قلممممممة تقممممممديرهم أل ت دارا

    فف تلك األعمال. ب اللفالحاس الذ  يلعبه
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 الثاني:ة نتائج السؤال مناقش :ثانياً 

فـــي اإلدارة  اإللكترونيـــة حـــول واقـــع توظيـــف البوابـــة التعليميـــة العينـــةراء أفـــراد آهـــل تختلـــف 

  ؟المؤهل العلمي( اإلدارية,الخبرة  النوع,المدرسية في سلطنة عمان باختالف ) 

المتزيمممممرات المو مممممحة  ممممممن لمممممل متزيمممممرعلمممممى وفمممممق  لهمممممذا السمممممؤالاقشمممممة وتفسمممممير النتممممما ج من تممممممت

 ف:تلاأل

 فقًا لمتغير النوع:و -1

فمممممروق ذات د لمممممة  حصممممما ية عنمممممد    توجمممممد ب, أنمممممه16الجمممممدول ا فمممممفأظهمممممرت نتممممما ج الدراسمممممة     

 ارللترونيممممممةلواقممممممع توظيممممممف البوابممممممة التعليميممممممة  العينممممممةفممممممف تقممممممديرات أفممممممراد  ,ب≥α 0.05امسممممممتو  

فممممممممف اردارة  ارللترونيمممممممةمحممممممممور واقمممممممع توظيمممممممف البوابممممممممة التعليميمممممممة درسمممممممية علمممممممى فمممممممف اردارة الم

راء أفمممممراد ف مممممة المممممذلور آنمممممه   يوجمممممد اخمممممتالف بمممممين أ, ممممممما يعنمممممف تعمممممز  لمتزيمممممر النممممموخ رسممممميةالمد

نممممممماث ممممممممن حيمممممممث درجمممممممة توظيمممممممف البوابمممممممة التعليميمممممممة فمممممممف اردارة المدرسمممممممية بممممممممدارل التعلممممممميم ارو 

 . نيةبالحلقة األولى والثاااألساسف 

موحممممممد لجميممممممع هممممممو نظممممممام  ,ارللترونيممممممةنظممممممام البوابممممممة التعليميممممممة  لممممممى أن  رجممممممعولعممممممل ذلممممممك ي    

مممممممما يتطلممممممب مممممممن جميممممممع اردارات المدرسممممممية توظيممممممف  ,مممممممدارل الممممممذلور وارنمممممماث دون اسممممممتثناء

تباخاألساليب هذه البوابة بنفل   التعليمات نفسها. وا 

تشممممممرف علممممممى المحافظتينامسممممممقط والبريمممممممفب فممممممف  لتعلمممممميمأن المديريممممممة العامممممممة للتربيممممممة والممممممما     

فممممال فممممرق بممممين المممممدارل فممممف  مممممدادها بمممماألجهزة والممممدعم  ,مممممدارل الممممذلور وارنمممماث بممممنفل الدرجممممة

روق ذات فمممم ب مممممن حيممممث عممممدم وجممممود2111ا , اتفقممممت نتمممما ج الدراسممممة مممممع دراسممممة العمممممر الممممماد 

 تطبيمممممممق اردارةاقمممممممع لو  العينمممممممةفمممممممف تقمممممممديرات أفمممممممراد  ,ب≥α 0.05اد لمممممممة  حصممممممما ية عنمممممممد مسمممممممتو 
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ب مممممن حيممممث وجممممود فممممروق 2119تعممممز  لمتزيممممر النمممموخ, واختلفممممت مممممع دراسممممة الشممممبلفا ارللترونيممممة

لدرجممممممة توظيممممممف تلنولوجيمممممما المعلومممممممات فممممممف مممممممديريات وزارة التربيممممممة والتعلمممممميم  علممممممى فقممممممرات األداة

 .تعز  لمتزير النوخ لصالح الذلور

 وفقًا لمتغير الخبرة اإلدارية: -2

-Oneبنتمممممممممممممممممما ج تحليممممممممممممممممممل التبمممممممممممممممممماين األحمممممممممممممممممماد  ا ب والخمممممممممممممممممماص17دول االجمممممممممممممممممم شمممممممممممممممممميري    

WayANOVA ب لتقممممممديرات أفممممممراد عينممممممة الدارسممممممة علممممممى المحممممممور األول لواقممممممع توظيممممممف البوابممممممة

فمممممروق توجمممممد   ,  نمممممه الخبمممممرة ارداريمممممةفمممممف اردارة المدرسمممممية وفقممممما  لمتزيمممممر  ارللترونيمممممةالتعليميمممممة 

 . م اردارية, باختالف سنوات خبرتهالعينةأفراد  آراءبين 

مممممممممدير  نظممممممممام البوابممممممممة التعليميممممممممة ارللترونيممممممممة موحممممممممد لجميممممممممع  لممممممممى أن  رجممممممممعولعممممممممل ذلممممممممك ي    

ظيممممف همممممذه البوابمممممة بمممممنفل ممممممما يتطلممممب ممممممن جميمممممع اردارات المدرسمممممية تو  ,مممممدارل دون اسمممممتثناءال

 .مهما لانت خبرة المدير التعليمات نفسها تباخوا  األساليب 

علمممممى اخممممتالف خبمممممرتهم  ,مممممدارلالمممممدير  وممممممديرات ى وعممممف  لمممممأي مممما  تعممممزو الباحثممممة ذلمممممك و      

والتماشمممممممف ممممممممع مجتممممممممع  ,ارللترونيمممممممةب مممممممرورة توظيمممممممف خمممممممدمات البوابمممممممة التعليميمممممممة  ,ارداريمممممممة

 دروهممممما فمممممف تسمممممهيل المعمممممامالتهميمممممة البوابمممممة التعليميمممممة و أل درالهمممممم ,   مممممافة  لمممممى عممممممان الرقممممممف

األعممممممممال التقليديمممممممة  لمممممممى األعممممممممال والمممممممتخلص ممممممممن  ,فمممممممف التزييمممممممر والتجديمممممممد مورغبمممممممتهارداريمممممممة 

فمممممروق  ب ممممممن حيمممممث عمممممدم وجمممممود2111ا ع دراسمممممة العممممممر , اتفقمممممت نتممممما ج الدراسمممممة ممممممارللترونيمممممة

تطبيممممممممق لواقممممممممع  العينممممممممةفممممممممف تقممممممممديرات أفممممممممراد  ب≥α 0.05اذات د لممممممممة  حصمممممممما ية عنممممممممد مسممممممممتو  

ث ب ممممممممن حيممممممم2119واختلفمممممممت ممممممممع دراسمممممممة الشمممممممبلفا  لمتزيمممممممر الخبمممممممرة, تعمممممممز  ارللترونيمممممممة اردارة

 وجود فروق على فقرات األداة تعز  لمتزير الخبرة لصالح األلثر خبرة.
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 وفقًا لمتغير المؤهل العلمي:  -3

 One-Wayب والخمممممممممماص بنتمممممممممما ج تحليمممممممممل التبمممممممممماين األحمممممممممماد  ا18االجمممممممممدول  مممممممممممن يت مممممممممح    

ANOVAالدراسمممممممممة علمممممممممى المحمممممممممور األول لواقمممممممممع توظيمممممممممف البوابمممممممممة  ةعينممممممممم فمممممممممرادب لتقمممممممممديرات أ

فمممممروق  توجمممممدمتزيمممممر المؤهمممممل العلممممممف, أنمممممه   ل وفقممممما   ,فمممممف اردارة المدرسمممممية ترونيمممممةارللالتعليميمممممة 

  تعممممممممز  ,علممممممممى المحممممممممور األول العينممممممممةذات د لممممممممة  حصمممممممما ية بممممممممين متوسممممممممطات تقممممممممديرات أفممممممممراد 

الدراسمممممممة,  ةراء أفمممممممراد عينمممممممآوهمممممممذا يعنمممممممف أنمممممممه   يوجمممممممد اخمممممممتالف فمممممممف  لعلممممممممفلمتزيمممممممر المؤهمممممممل ا

حمممممول  ,ممممممن البلمممممالوريولب ىأعلمممممو بلمممممالوريول, و , م متوسمممممطدبلمممممو مسمممممتوياتهم العلميمممممة ا بممممماختالف

 فف اردارة المدرسية.     ارللترونيةواقع توظيف البوابة التعليمية 

يتطلمممممب خبمممممرة   مممممافة  لمممممى أنمممممه    ,دهيمممممسمممممهولة النظمممممام وعمممممدم تعقهمممممذه النتيجمممممة  لمممممى  وتعمممممز     

ويات المسممممممممتموحممممممممد لجميممممممممع دراسممممممممية للتعامممممممممل معممممممممه, لممممممممما أن النظممممممممام يطبممممممممق علممممممممى الجميممممممممع و 

 لمممممى ممممممرور جميمممممع الممممممديرين بمممممدورات تعمممممز  قمممممد لمممممما ممممممدارل, وممممممديرات  التعليميمممممة ممممممن ممممممدير 

جعلهمممممممم علمممممممى درايمممممممة ممممممممما ي ,وتوظيفهممممممما التعليميمممممممة ارللترونيمممممممة سمممممممتخدام البوابمممممممة, علمممممممى اتدريبيمممممممة

 ةعينممممممممم أفممممممممراد لمممممممممى أن  وقمممممممممد ترجممممممممع هممممممممذه النتيجمممممممممة أي مممممممما   ,لهمممممممممذه البوابممممممممة ب سمممممممماليب التوظيممممممممف

يخ مممممعون لمممممنفل اللممممموا ح والقممممموانين الخاصمممممة بتطبيمممممق  خمممممتالف ممممممؤهالتهم العلميمممممةا علمممممى,الدراسمممممة

د اتفقمممممت نتممممما ج الدراسمممممة , وقمممممبالمؤهمممممل العلممممممفه وهمممممذا لممممميل لمممممه صمممممل ,وتوظيمممممف البوابمممممة التعليميمممممة

روق ذات د لممممممممممة  حصمممممممممما ية عنممممممممممد توجممممممممممد فممممممممممب مممممممممممن حيممممممممممث   2111ا مممممممممممع دراسممممممممممة العمممممممممممر 

  لمتزيمممممر تعمممممز  ارللترونيمممممة تطبيمممممق اردارةقمممممع لوا العينمممممةتقمممممديرات أفمممممراد  فب فممممم≥α 0.05امسمممممتو 

 المؤهل العلمف.
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 :اقشة نتائج السؤال الثال منثالثًا:

مــــن  فــــي ســــلطنة عمــــان اإللكترونيــــةمــــا الصــــعوبات التــــي تواجــــه توظيــــف البوابــــة التعليميــــة 

 ؟(10-1) مدارس التعليم األساسييري ومديرات مدوجهة نظر 

لصععععت التيالوععععإيو ا ععععرية اي يالي ي عععع ي ععععإيو   عععع يامحمممموربأظهممممرت النتمممما ج المتعلقممممة      

لانممممت عاليممممة جممممدا  المممممدارل مممممديرات و  التممممف يعممممانف منهمممما مممممديروو  ,اإللكوي ن عععع يالا ااعععع يالوتة ي عععع 

ولعمممممل ث المحمممممور الثمممممانفمجمممممالف ل مجمممممال ممممممن فمممممف لممممم أو عاليمممممة, وقليمممممل منهممممما متوسمممممط الصمممممعوبة

تمثمممممممل فمممممممف تزويمممممممد المممممممممدارل والتممممممممف ت ,ذلمممممممك يرجمممممممع  لمممممممى نقممممممممص ارملانيمممممممات الماديمممممممة والماليمممممممة

يرجممممممع ويملمممممن أن  ,ساسمممممية لتوظيمممممف البوابممممممة التعليميمممممةاللمممممف والمممممذ  يشمممممملل البنيمممممة األ اسمممممببالح

, واتفقممممت هممممذه النتيجممممة مممممع دراسممممة للمممممدارل داعمممممة لممممى قلممممة الحمممموافز الماديممممة والمعنويممممة الأي مممما  

 ث2118المممممممممممممممممري ل, ث2117الشمممممممممممممممممبيبف, ث2115الليمممممممممممممممممومف, ث2114آل  بمممممممممممممممممراهيم,لمممممممممممممممممل ممممممممممممممممممنا

 ب.2111ر ,العم

ل تقممممممديرات عاليممممممة جممممممدا  أو عاليممممممة فممممممف لمممممم ىالتممممممف حصمممممملت علمممممم فقممممممراتوفيممممممما يلممممممف تفسممممممير لل    

 . المحور الثانف على حدةمجالف مجال من 

 الفنية والتقنية: ناقشة النتائج المتعلقة بمجال الصعوباتم 

دارل تتعلممممممق بالصممممممعوبات التممممممف تواجههمممممما  دارة الممممممم ,فقممممممرةب 13اشممممممتمل هممممممذا المجممممممال علممممممى ا     

األولمممممممى والثانيمممممممة  الفقمممممممراتب, نجمممممممد أن 23اوبمممممممالنظر  لمممممممى جمممممممدول  ,ممممممممن الناحيمممممممة الفنيمممممممة والتقنيمممممممة

,  بعاليمممممة جمممممدا  اتقمممممدير حصممممملت علمممممى توظيمممممف البوابمممممة التعليميمممممة  دون شمممممللت صمممممعوبات تحمممممول

تممممممممراوح تب 12 – 3مممممممممن ا فقممممممممرةب وال4763 – 4762بممممممممين ا الحسممممممممابية حيممممممممث تراوحممممممممت متوسممممممممطاتها

, وألممممممممد علممممممممى ذلممممممممك بعاليممممممممةاب أ  درجممممممممة صممممممممعوبتها 4743 -3755ا المتوسممممممممط الحسممممممممابف بممممممممين
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ب فممممممف عممممممدم تمممممموافر الممممممدعم الفنممممممف والتقنممممممف الممممممالزم بالصممممممورة المطلوبممممممة وا تصممممممال 2118الممممممري لا

 عبر التقنية الحديثة, وقلة ارملانات التقنية التف تسهل األعمال اردارية.

 هذا المجال: فقراتمن  فقرةوفيما يلف مناقشة لل 

ــــطء اال " ــــته اإل كبشــــبتصــــال ب ــــر " و"نترن ــــة  راالنقطــــاع المتك ــــزود الخدم ــــل م ــــن قب لالتصــــال م

 "خاصة أثناء عملية إدخال البيانات في البوابة التعليمية

 ممممزطا  علممممى فممممتح وقممممد يعممممز   لممممى اسممممتخدام المممممدارل للبوابممممة فممممف الفتممممرة نفسممممها مممممما يسممممبب      

 بشبلة ارنترنت. ا تصالفف موقع البوابة وبطء 

أن البنيممممممة األساسممممممية    سمممممميما ,يعممممممز   لممممممى  ممممممعف تزويممممممد خدمممممممة ارنترنممممممت بالمممممممدارللممممممما     

وقمممممد  المتطلبمممممات لتقويمهممممما, لشمممممبلات ارنترنمممممت مممممما زالمممممت فمممممف بمممممدايتها وتحتممممماج  لمممممى اللثيمممممر ممممممن

خاصمممممة فمممممف الفتمممممرة  ,يرجمممممع  سمممممتهالك سمممممرعة ارنترنمممممت وتوزعهممممما بمممممين أجهمممممزة المدرسمممممة المختلفمممممة

 لمممممممى أن  ب2111ويشمممممممير البلوشمممممممفا ,دخمممممممال بياناتمممممممه وأعمالمممممممهالتمممممممف يعممممممممل فيهممممممما الجميمممممممع علمممممممى  

 ,البوابممممممممة التعليميممممممممة ارللترونيممممممممة نظممممممممام متلامممممممممل ومتممممممممرابط بممممممممين أنظمتهمممممممما وتطبيقاتهمممممممما الداخليممممممممة

لتحممممممديث والتطمممممموير المسممممممتمرة فممممممف اونوافممممممذها وخممممممدماتها والعمليممممممات الليممممممة لهمممممما, ونظممممممرا  لعمليممممممات 

والمنمممممماهج  ,تمرة علممممممى مسممممممتو  عمليممممممات التقممممممويمهممممممذه العناصممممممر تلبيممممممة للتزيممممممرات التربويممممممة المسمممممم

فقمممممد تشمممممهد البوابمممممة التعليميمممممة بط ممممما  فمممممف بعممممم  األحيمممممان  ,والجوانمممممب التعليميمممممة وارداريمممممة األخمممممر 

 .اهتمامت خير  نجاز المعلمين لمهامهم وا   مما قد يؤد   لى

ب التممممممف ألممممممدت علممممممى انقطمممممماخ ا تصممممممال 2113تفقممممممت نتيجممممممة الدراسممممممة مممممممع دراسممممممة عبابنممممممةاا    

لتمممممممف ب ا2111ث العممممممممر ,2114 ,آل  بمممممممراهيما ممممممممع دراسمممممممة اتفقمممممممتو  ثنممممممماء البحمممممممث فمممممممف الشمممممممبلة,أ

لممممممى المشممممممالل الفنيممممممة بالمحطممممممة المممممممزودة للخدمممممممةو  ,ألممممممدت علممممممى بممممممطء شممممممبلة ارنترنممممممت لممممممى  ا  وا 

أن المشممممممممممللة "ب 124: 2119, لممممممممممما يممممممممممر  ادعمممممممممممل,نوعيتممممممممممهو لمممممممممممودم المسممممممممممتخدم بالمدرسممممممممممة ا
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البمممممات للمممممل همممممف بمممممطء الشمممممبلة الممممممزودة والعطمممممل اللبيمممممر ة التمممممف تواجههممممما المعلممممممات والطالر يسممممم

 ."الحاصل نتيجة لذلك

ــــرة طو  " ــــوس لفت ــــب الجل ــــة بشــــكلها الحــــالي يتطل ــــة التعليمي ــــة أمــــام شاشــــة اســــتخدام البواب يل

 " يوثر سلبًا على الصحةالحاسب اآللي مما 

وا نقطممممممماخ  ,نترنمممممممتذه الصمممممممعوبة  لمممممممى المممممممبطء فمممممممف شمممممممبلة ارربمممممممما يعمممممممز  سمممممممبب وجمممممممود هممممممم    

التمممممف تمممممؤد   لمممممى  اللمممممفالحاسمممممب  أجهمممممزةالمتلمممممررة فمممممف  واألعطمممممال ,المتلمممممرر لالتصمممممال بالشمممممبلة

ويعممممزز  علممممى صممممحتهم مممممما يممممؤثر ذلممممك سمممملبا   اللممممفشاشممممة الحاسممممب  أمممممامالجلممممول لفتممممرة طويلممممة 

لفتمممممممرة طويلمممممممة قمممممممد يمممممممؤثر عليمممممممه الجلول أممممممممام الحاسممممممموب فممممممم ب 2114اسمممممممعادةذلمممممممك السمممممممرطاو  و 

 صحيا  وعصبيا .

 "كرر في أجهزة الحاسب اآللي في المدرسةالعطل المت "

العينممممة  لممممى قلممممة  أفممممرادربممممما يعممممود سممممبب وجممممود هممممذه الصممممعوبة بدرجممممة عاليممممة مممممن وجهممممة نظممممر     

األعطمممممال  رصمممممالحتممممموافر فنيمممممين متخصصمممممين  قلمممممةو  ,و مممممعف عمليمممممات الصممممميانة فمممممف المدرسمممممة

 مما يترتب على ذلك  عف ا ستخدام.

 مدرسمممممة ببمممممرامج حمايمممممة  مممممد الفيروسمممممات, يمممممد أجهمممممزة اليعمممممز  ذلمممممك لعمممممدم تزو  أنلمممممما يملمممممن     

العممممممممممر ,  ث2117ث الشمممممممممبيبف,2114 , بمممممممممراهيماآل اسمممممممممة ممممممممممع دراسمممممممممة اتفقمممممممممت نتيجمممممممممة همممممممممذه الدر 

 ر األعطال فف أجهزة الحاسب اللف.ب, والتف أظهرت نتا جها تلرا2111

 ه"قلة توفر الوقت الكافي أثناء الدوام الرسمي الستخدام البوابة التعليمية في "

 سمتخدام جميمع الممدارل فمف صعوبة ممن وجهمة نظمر أفمراد العينمة وجود هذه الربما يرجع سبب     

نترنت فمف واألعطال المتلررة لشبلة ار ,مما يؤد   لى ا نقطاخ المستمر ,نفل الوقت لهذه الخدمة

يممة الموللممة لممما يملممن أن يرجممع ذلممك  لممى قلممة األجهممزة مممع لثممرة األعبمماء اردار وقممت الممدوام الرسمممف, 
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تتفمق نتيجمة الدراسمة ممع دراسمة و  صمة العممل علمى البوابمة التعليميمة,مما   يتيح فر  ,لمدير  المدارل

ب والتمممف ألمممدت علمممى أن األعبممماء ارداريمممة المدرسمممية   تتممميح 2117 ,الشمممبيبف ث2114 ,آل  بمممراهيما

  .الوقت اللافف  ستخدام البوابة التعليمية

ي المدرســـة إلصـــالح أعطـــال أجهـــزة الحاســـب اآللـــي خاصـــة قلـــة وجـــود فنيـــين متخصصـــين فـــ "

 "أعطال اإلنترنت

ربممممما يعممممود سممممبب وجممممود هممممذه الصممممعوبة بدرجممممة عاليممممة بسممممبب المشممممالل التممممف دا ممممما تممممواجههم     

حيمممممث لمممممم يمممممتم تخصممممميص فنيمممممين لصممممميانة األجهمممممزة بالممممممدارل,  ,أثنممممماء اسمممممتخدام البوابمممممة التعليميمممممة

لممممما قممممد يعممممز  ذلممممك لقلممممة المتابعممممة مممممن , تو  المديريممممةفهنمممماك نقممممص فممممف أعممممداد الفنيممممين علممممى مسمممم

ممممممممن , لمممممممما أشمممممممار لمممممممل  ولة فمممممممف الممممممممدارل فيمممممممما يخمممممممص الحاسمممممممب اللمممممممفؤ قبمممممممل الجهمممممممات المسممممممم

ب أن ممممممممن معوقمممممممات اسمممممممتخدام الحاسممممممموب قلمممممممة اللممممممموادر المتخصصمممممممة 2114اسمممممممعادةالسمممممممرطاو  و 

 فف مجال الحاسوب فف جهاز التربية فف الدول المختلفة.

 ب فممممف الت ليممممد علممممى تعيممممين أفممممراد مممممؤهلين2117الدراسممممة مممممع دراسممممة الشممممبيبف ااتفقممممت نتيجممممة     

مممممممممممع دراسممممممممممة اآل  هممممممممممذه المممممممممممدارل, لممممممممممما اتفقممممممممممت  داراتفممممممممممف الحاسممممممممممب اللممممممممممف للعمممممممممممل فممممممممممف 

, ى عمممممممدم تممممممموفر فنمممممممف صممممممميانة للمممممممل مدرسمممممممةب فمممممممف الت ليمممممممد علممممممم2111,العممممممممر  ث2114 بمممممممراهيم,

أشمممممارت  لمممممى وجمممممود نقمممممص فمممممف  التمممممف ب2118 ,المممممريِّل ث2118 ,الشقصمممممفااتفقمممممت ممممممع دراسمممممة و 

 ,محممممممدلمممممل ممممممن اوقمممممد أوصمممممت دراسمممممة  العمالمممممة الفنيمممممة المممممماهرة لصممممميانة أجهمممممزة الحاسمممممب اللمممممف,

 ف صممممممممممميانة خممممممممممماص بصممممممممممميانة أجهمممممممممممزة اردارةب ب مممممممممممرورة تعيمممممممممممين فنممممممممممم2118ث شمممممممممممحادة, 2118

 .ترونيةارلل
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يـــؤثر قلـــة تـــوفير أجهـــزة حاســـب آلـــي حديثـــة بالمـــدارس واعتمادهـــا علـــى أجهـــزة قديمـــة ممـــا  "

 "سلباً على فاعلية استخدام البوابة

 ,الماليممممة المحممممددة للمممممدارل لشممممراء أجهممممزة جديممممدة عتممممماداتا   سممممبب ذلممممك  لممممى قلممممة قممممد يعممممز     

 لمممممممى عجمممممممز اللمممممممادر اردار  فمممممممف التصمممممممرف بممممممم مور الميزانيمممممممة المخصصمممممممة أي ممممممما  وقمممممممد يرجمممممممع 

وفمممممق التوزيمممممع المحمممممدد يلمممممزم ممممممدير المدرسمممممة بتوزيمممممع الميزانيمممممة المخصصمممممة للمدرسمممممة   ذ ,للمدرسمممممة

مممممن قبممممل المنطقممممة التعليميممممة, األمممممر الممممذ  يجعممممل المدرسممممة غيممممر قممممادرة علممممى تمممموفير أجهممممزة حديثممممة 

 .سواء فف الملاتب اردارية وفف مختبرات الحاسوب

ب مممممرورة  اأوصمممممت ب, اللتمممممان2111,العممممممر  ث2118,الشقصمممممفا تتفمممممق همممممذه الدراسمممممة ممممممع دراسمممممتفو 

ث وذلمممممممممممك ألن تطبيمممممممممممق اردارة ارللترونيمممممممممممةردارة تممممممممممموفير حاسمممممممممممبات آليمممممممممممة تناسمممممممممممب تطبيقمممممممممممات ا

وأوصمممممممت دراسمممممممة  ت ذات قمممممممدرات عاليمممممممة ومواصمممممممفات خاصمممممممة,يحتممممممماج  لمممممممى حاسمممممممبا ارللترونيمممممممة

ب بتممممموفير التجهيمممممزات األساسمممممية للوسممممما ل التقنيمممممة الحديثمممممة ممممممن قبمممممل المسمممممؤولين فمممممف 1997عممممممرا

 التعليم فف مدارل التعليم العام والخاص.

 "لهاتفية لتوفير الخدمة في أثناء وقت الدوام الرسمي للمدرسةقلة خطوط االتصاالت ا "

 لممممممممى وجممممممممود خممممممممط همممممممماتفف واحممممممممد بالمدرسممممممممة تمممممممموفره المممممممموزارة ويسممممممممتخدم ذلممممممممك  ربممممممممما يرجممممممممع    

  ممممممافة  لممممممى وجممممممود شممممممبلة مممممممودم واحممممممدة فممممممف لممممممل مدرسممممممة مممممممما يتعممممممذر  لالتصمممممما ت الهاتفيممممممة,

ب,فمممممف عمممممدم 2117عمممممامرا ويمممممر ادة اسمممممتخدام شمممممبلة ارنترنمممممت, ا سمممممتفادة ممممممن خمممممط الهممممماتف لزيممممم

ب 2112أبوعيمممممممداالتميممممممممف و أمممممممما  نيمممممممات الحديثمممممممة فمممممممف اسمممممممتمرارية عملهممممممما,وجمممممممود ثقمممممممة لاملمممممممة بالتق

يؤلمممممممممممدون علمممممممممممى  مممممممممممرورة تممممممممممموفير المممممممممممربط الهممممممممممماتفف ممممممممممممن خمممممممممممالل وجمممممممممممود حاسممممممممممموب وخمممممممممممط 

راسمممممممة وتتفمممممممق الدعلمممممممى القمممممممدرة واللفممممممماءة والخدممممممممة,  ومودم,ومزود خدممممممممة ارنترنمممممممت بنممممممماء  هممممممماتف,
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ب لعممممممدم تمممممموافر خطمممممموط الهمممممماتف الخاصممممممة 2118توصمممممملت  ليممممممه دراسممممممة محمممممممداممممممما  الحاليممممممة مممممممع

ب التممممممف ألممممممدت 2115اتفقممممممت نتيجمممممة هممممممذه الدراسممممممة مممممممع دراسمممممة الليممممممومف ابمممممالربط الشممممممبلف, لممممممما 

أن اللثيمممممر مممممن المممممذين  والمممممؤجرة,  طعلممممى  ممممعف بنيمممممة شممممبلة ا تصممممما ت علممممى ارتفمممماخ الخطمممممو 

ف أغلمممممممممب األحيمممممممممان ممممممممممن صمممممممممعوبة يجمممممممممرون الملالممممممممممات الهاتفيمممممممممة عبمممممممممر ارنترنمممممممممت يشممممممممملون فممممممممم

 ا تصال.

ـــوفير الصـــيانة ـــة ت ـــة ألجهـــزة الحاســـب وشـــبكة اإل  " قل ـــل اإلدارة الدوري ـــت بالمدرســـة مـــن قب نترن

 العليا)المديرية("

نقص فممممممف الفنيممممممين علممممممى مسممممممتو  الممممممهممممممذه الصممممممعوبة بدرجممممممة عاليمممممة  لممممممى وجممممممود  ربمممممما يعممممممود     

عمممممدم وجمممممود تنسممممميق بمممممين اللمممممف, و  سمممممبتلممممماليف خدممممممة الصممممميانة ألجهمممممزة الحا وارتفممممماخ ,المديريمممممة

المتابعمممممة المسمممممتمرة ممممممن قبمممممل المديريمممممة وقلمممممة  وقلمممممة ,المديريمممممة والممممممدارل حمممممول عمليمممممات الصممممميانة

تلمممممممماليف خدمممممممممة الصمممممممميانة ألجهممممممممزة  خ, وارتفممممممممايانة لتممممممممدريب الفنيممممممممين وارداريممممممممينتمممممممموفر ورش صمممممممم

 الحاسب اللف.

م التقنمممممف فمممممف الممممممدارل, ب فمممممف  مممممعف المممممدع2112دراسمممممة عممممممرا لدراسمممممة ممممممعااتفقمممممت همممممذه      

ب فممممممف أن ممممممن معوقممممممات تطبيمممممق اردارة ارللترونيممممممة همممممو قلممممممة 2118ا محممممممدواتفقمممممت ممممممع دراسممممممة 

 يل تطبيقات اردارة ارللترونية.دعم اردارة العليا لتفع

ب حمممممول وجمممممود صممممميانة دوريمممممة ألجهمممممزة الحاسمممممب اللمممممف فمممممف 2118اختلفمممممت ممممممع دراسمممممة شمممممحادة ا

 المدارل.
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 " في المكاتب اإلدارية بالمدرسة لحاسب اآلليقلة توفير أجهزة ا"

ممممممما يمممممؤد   لمممممى تعطلهممممما بصمممممفة  ,رجمممممع  ذلمممممك  لمممممى لثمممممرة ال مممممزط علمممممى أجهمممممزة اردارةيقمممممد      

 .متلررة مما يتوقف العمل و  توجد أجهزة أخر  تسد النقص

مممممممن د و تخصمممممميص عممممممدد محممممممد  لممممممىوفير أجهممممممزة فممممممف الملاتممممممب ارداريممممممة قلممممممة تمممممم  لممممممما يعممممممز      

 مختبممممممر,ونتيجممممممة تعممممممدد مرافممممممق المدرسممممممة مممممممن ا ملتبممممممة,  ,اسممممممب اللممممممف للممممممل مدرسممممممةأجهممممممزة الح

ملتمممممممب الممممممممدير, ملتمممممممب المسممممممماعد, ملتمممممممب المنسمممممممق, ملتمممممممب األخصممممممما ف ا جتمممممممماعف, ملتمممممممب 

ن المفتممممممر  , والتممممممف ممممممماجتهمممممما جميعهمممممما  لممممممى أجهممممممزة حاسممممممب آلممممممفأخصمممممما ف قواعممممممد بيانمممممماتب وح

 .وجود حاسبات آلية فيها

ب الممممممذين أشمممممماروا  لممممممى 2111,العممممممامر  ث2111,العمممممممر امممممممع دراسممممممة اتفقممممممت نتيجممممممة الدراسممممممة     

ممممممع دراسمممممة  اتفقمممممتلمممممما  وخدممممممة ارنترنمممممت فممممف غمممممرف المعلممممممين,قلممممة تممممموفير أجهمممممزة حاسمممممب آلمممممف 

قنيمممممة التمممممف تسمممممهل األعممممممال ارداريمممممة, واتفقمممممت ى قلمممممة تممممموفر الت لممممم أشمممممارتب التمممممف 2118ا المممممريِّل

ف لممممممدخلف البيانمممممات ينمممممتج عنمممممه  دخمممممال ب فمممممف أن قلمممممة ارعمممممداد اللممممماف2118ممممممع دراسمممممة محممممممد ا

    البيانات بطريقة خاط ة.

ضــــعف إعــــداد مــــدخل البيانــــات فــــي المهــــارات الالزمــــة الســــتخدام البوابــــة التعليميــــة الســــيما "

 مهارات الطباعة والتنسيق"

 ,الحاسممممب اللممممف فممممف ينقواعممممد البيانممممات غيممممر متخصصمممم فقممممد يرجممممع  ذلممممك  لممممى أن أخصمممما ي    

للثيممممممممممرين مممممممممممن هممممممممممؤ ء األخصمممممممممما يين هممممممممممف تخصصممممممممممات تربويممممممممممة وليسممممممممممت نظممممممممممرا  ألن خلفيممممممممممة ا

مممممممما قممممممد يجعممممممل مهمممممماراتهم  ممممممعيفة فممممممف التعامممممممل مممممممع  ,تخصصممممممات مرتبطممممممة بعلمممممموم الحاسمممممموب

اسمممممممتخدام فممممممف  ةالمهمممممممارات األساسمممممميوبعمممممم   ,المتطلبممممممات الفنيممممممة وارللترونيممممممة للبوابمممممممة التعليميممممممة
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 التدريبيممممممة  لممممممى قلممممممة الممممممدورات أي مممممما    لممممممما يعممممممز , الحاسممممممب اللممممممف امثممممممل الطباعممممممة والتنسمممممميق ب

 وورش العمل لتدريب أخصا ف قواعد البيانات.  

هنمممممماك  أنالتممممممف توصمممممملت  لممممممى ب2118ا الشقصممممممف مممممممع دراسممممممةاتفقممممممت نتيجممممممة هممممممذه الدراسممممممة     

المعلوممممممممات, لمممممممما اتفقمممممممت ممممممممع دراسمممممممة  رية المتخصصمممممممة فمممممممف تقنيمممممممةنقمممممممص فمممممممف اللممممممموادر البشممممممم

فممممممممف  دخممممممممال  أخطمممممممماءينممممممممتج عممممممممن ب مممممممممن أن  ممممممممعف  عممممممممداد مممممممممدخلف البيانممممممممات 2118امحمممممممممد

 البيانات.

 اقتصار مجاالت التقويم المدرجة في البوابة على تقويم الطالب فقط" " 

رصممممممد أن البوابممممممة التعليميممممممة تقتصممممممر فممممممف   لممممممىقممممممد يعممممممود سممممممبب وجممممممود هممممممذه الصممممممعوبة         

برنمممممامج آخمممممر وهمممممو برنمممممامج  أمممممما تقمممممويم المعلممممممين فيلمممممون علمممممى ,المممممدرجات والتقمممممويم للطمممممالب فقمممممط

البوابمممممممة التعليميمممممممة واردارة افمممممممف العممممممممل بمممممممين البرنمممممممامجين  زدواجيمممممممةايولمممممممد ممممممممما  دارة المدرسممممممميةار

 . ب2119وزارة التربية والتعليم, ليه ا أشاروهذا ما  بالمدرسية

 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالصعوبات اإلدارية والمالية : 

عتممممممممادات  ريمممممممة والماليمممممممة لاتتعلمممممممق بالجوانمممممممب اردا فقمممممممرةب 16المجمممممممال علمممممممى ا ااشمممممممتمل همممممممذ    

ب 12ا وجمممممممود  لمممممممىب 22جمممممممدول اال يشممممممميرالماليمممممممة والمممممممدورات التدريبيمممممممة وورش العممممممممل لإلداريمممممممين و 

وجهمممممة  المدرسمممممية ممممممن اردارةشمممممللت صمممممعوبات تحمممممول دون توظيمممممف البوابمممممة التعليميمممممة فمممممف  فقمممممرة

 – 3762بممممممممين ا  ةالحسممممممممابي اتهافقممممممممد بلزممممممممت متوسممممممممط  بةيممممممممعالا نظممممممممر أفممممممممراد العينممممممممة بتقممممممممديرات

 .ب4732
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ب مممممن وجممممود معوقممممات  داريممممة لالسممممتخدام الفعممممال للحاسممممب 2117وهممممذا ممممما ألدتممممه دراسممممة الشممممبيبفا

ب حمممممممول وجمممممممود معوقمممممممات منهممممممما مممممممما يمممممممرتبط 2118اللمممممممف, لمممممممما اتفقمممممممت ممممممممع دراسمممممممة الح مممممممرمفا

 اردار ,ومنها ما يرتبط بالعنصر البشر  والماد . مبالنظا

  "قلة وعي أولياء األمور"      

دراك أوليممممماء األممممممور ب هميمممممة البوابمممممة التعليميمممممة ومممممما تممممموفره  الباحثمممممة همممممذه النتيجمممممة لقلمممممة تعمممممزو      

 وليممممممماء األممممممممور ممممممممن قبمممممممل المديريمممممممة أواللافيمممممممة أل وعيممممممماتالت قلمممممممة, و لطالمممممممبممممممممن خمممممممدمات لمممممممه ول

فمممممف السممممماحة التربويمممممة ويحتممممماج  لمممممى اللثيمممممر  أن البوابمممممة التعليميمممممة مشمممممروخ جديمممممدحيمممممث  ,المدرسمممممة

وقممممممد يعممممممز  ذلممممممك  لممممممى عممممممدم تمممممموافر الحاسممممممب , ات واللتيبممممممات للتعريممممممف بممممممهمممممممن الممممممدورات والنشممممممر 

 . معظم أولياء األمور لد  اللف

نتيجتهمممممما عممممممدم اقتنمممممماخ  أشممممممارتب التممممممف 2111اتفقممممممت نتيجممممممة هممممممذه الدراسممممممة مممممممع دراسممممممة العمممممممر  ا

ب 2111اتفقممممممت دراسممممممة العممممممامر  ا لممممممما ,أبنمممممما همأوليمممممماء األمممممممور بالتواصممممممل ارللترونممممممف لمتابعممممممة 

عف اسممممتخدام أوليمممماء األمممممور للبوابممممة التعليميممممة قممممد ترجممممع لعممممدم قممممدرتهم علممممى اسممممتخدام فممممف أن  مممم

ت لمممممد  اللثيممممممر مممممممن نترنمممممملها وعممممممدم تمممممموافر الحاسمممممب اللممممممف وارالبوابمممممة التعليميممممممة واربحممممممار بمممممداخ

ب ب مممممممممرورة نشممممممممر ثقافمممممممممة اسمممممممممتخدام 2118, لممممممممما أوصمممممممممت دراسمممممممممة الح ممممممممرمفاأوليمممممممماء األممممممممممور

ب التممممممف أشممممممارت 2118واتفقممممممت مممممممع دراسممممممة المنيممممممع ا األمممممممور, ب اللممممممف للعمممممماملين وأوليمممممماءالحاسمممممم

 بأهمية التقنية في تطوير التعليم.  لى قلة الوعف

 " الداعمة للمدارس للعمل بجدية في البوابة التعليمية قلة الحوافز المادية والمعنوية"

 ,ميممممزةلمممممدارل المتلوجممممود هممممذه الصممممعوبة  لممممى قلممممة المتابعممممة مممممن قبممممل المديريممممة ربممممما يعممممز       

والحممممموافز الممنوحمممممة للممممممدارل   تتوافمممممق ممممممع  ,لبوابمممممة التعليميمممممة التوظيمممممف األمثممممملوالتمممممف وظفمممممت ا

 حجم العمل الذ  تقوم به هذه المدارل.
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ب التمممممممف ألمممممممدت نتيجتهممممممما علمممممممى 2117الشمممممممبيبفا اتفقمممممممت نتيجمممممممة همممممممذه الدراسمممممممة ممممممممع دراسمممممممةو     

ارداريمممممممممين  للمممممممممف ممممممممممنلمسمممممممممتخدمف الحاسممممممممب ا  ممممممممرورة تممممممممموفير الحممممممممموافز الماديممممممممة والتشمممممممممجيعية

التممممف أشمممممارت  لممممى قلمممممة تشممممجيع الممممممديريات  ب2111العممممممر  ا اتفقممممت ممممممع دراسممممةلمممممما والمعلمممممين, 

قلممممممة   لممممممى ب التممممممف أشممممممارت9008ا فالشقصممممممدراسممممممة و , ارللترونيممممممةالتعليميممممممة لمسممممممتخدمف اردارة 

 .ارللترونيةالحوافز المادية الالزمة لتطبيق اردارة 

  "نترنت لالشتراك في اإل  لى توفير األجهزة الالزمةليًا ععدم قدرة المدرسة حا" 

تممممموفير األجهمممممزة يحتممممماج  لمممممى  ملانيمممممات ماديمممممة  أنيملمممممن تفسمممممير وجمممممود همممممذه الصمممممعوبة  لمممممى     

 ,يممممممتم صممممممرفها علممممممى األحبممممممار واألوراق قليلممممممةا عتمممممممادات الماليممممممة المخصصممممممة للمدرسممممممة و , لبيممممممرة

وممممممما  ,سممممممتمر فممممممف مممممممدارل السمممممملطنةوخاصممممممة بعممممممد  دخممممممال نظممممممام التقممممممويم الم ,ينز خممممممتوأقممممممراص ال

جممممممممراء ا ختبممممممممارات ر لبيممممممممرة جممممممممدا  مممممممممن األوراق واألحبممممممممار هممممممممذا النظممممممممام مممممممممن لميمممممممماتيسممممممممتنزفه 

 اتفقمممممت نتيجمممممة همممممذه الدراسمممممة ممممممع دراسمممممة الح مممممرمف, و مختلمممممف المممممموادوالمشممممماريع فمممممف  ,واألنشمممممطة

تفقمممممت ممممممع لمممممما   الماليمممممة الالزممممممة لتممممموفير األجهمممممزة, ا عتمممممماداتب التمممممف ألمممممدت علمممممى قلمممممة 2118ا

معلممممممما  حمممممماولوا تمممممم مين الممممممدعم المممممممالف لشممممممراء  21التممممممف أشممممممارت  لممممممى أن ب1994ا Outen دراسممممممة

ب 2118ا محمممممممدأوصممممممت دراسممممممة و  بعمممممم  أجهممممممزة اللمبيمممممموتر وليفيممممممة التممممممدريب علممممممى اسممممممتخدامها,

 ب رورة توفير الحاسبات اللية وملحقاتها ب سعار مخف ة.

 "التوظيف األمثل للبوابة التعليمية  كثرة األعباء اإلدارية التي تقف عائقًا أمام"

عمممممز  همممممذه الصمممممعوبة  لمممممى قلمممممة لفايمممممة اللمممممادر اردار  الموجمممممود بالمدرسمممممة ممممممما يترتمممممب تقمممممد      

لممممما يرجممممع ذلممممك  لممممى لثممممرة األعمممممال ارداريممممة المللممممف , علممممى ذلممممك لثممممرة العمممممل واررهمممماق النفسممممف

بممممممل وزارة التربيممممممة والتعلمممممميم قممممممة فممممممف المممممممدارل مممممممن قب  ممممممافة  لممممممى المشمممممماريع المط ,بهمممممما ارداريممممممون

 .استخدام برنامج اردارة المدرسيةوالذ  يقوم على  ,لمشروخ تطوير األداء المدرسف
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ب أن لثمممممممرة األعبممممممماء ارداريمممممممة والتدريسمممممممية الملقممممممماة علمممممممى لاهمممممممل 2111لمممممممما يمممممممر  البلوشمممممممفا    

وا سمممممتفادة  ,بوابمممممة التعليميمممممة بطريقمممممة فعالمممممةور لبيمممممر فمممممف عمممممدم اسمممممتخدام المعلمممممم لللمممممه د ,المعلمممممم

ارداريمممممممممة المتعلقمممممممممة بالطلبمممممممممة ممممممممممن خمممممممممدماتها بسمممممممممبب انشمممممممممزال المعلمممممممممم المممممممممدا م بإنجممممممممماز المهمممممممممام 

 نشطة الطالبية.واأل ,وا متحانات والتقارير ,والدرجات

ب 2117,بفيالشممممممب ث2114,آل  بممممممراهيمااتفقممممممت هممممممذه النتيجممممممة مممممممع ممممممما توصمممممملت  ليممممممه دراسممممممة     

اختلفممممت مممممع دراسممممة و  ,درسممممية الملقمممماة علممممى ارداريممممينالم لثممممرة األعبمممماء ارداريممممة لممممدت علممممىالتممممف أ

 ارداريين.  البوابة هم تستخدمأن ألثر ف ة ب حيث أشار  لى 2111العامر  ا

ـــــة للمـــــدارس بإنجـــــاز معظـــــم األع " ـــــة المديري ـــــرغم مـــــن وجودهـــــا مطالب ـــــى ال ـــــًا عل مـــــال ورقي

 " لكترونيًا ضمن خدمات البوابة التعليميةإ

عامممممل مممممع الت بليفيممممةالمديريممممة العمممماملين ب دراك واهتمممممام جممممة  لممممى قلممممة تعممممزو الباحثممممة هممممذه النتي    

 لممممممى تخمممممموف بعمممممم  العمممممماملين فممممممف المديريممممممة مممممممن  ذلممممممك وقممممممد يعممممممز , خممممممدمات البوابممممممة التعليميممممممة

 ممممياخ البيانممممات نتيجممممة األعطممممال فممممف الشممممبلة, وانقطمممماخ ارنترنممممت مممممن قبممممل مممممزود الخدمممممة مممممما 

 يؤثر على  رسال المعامالت واستقبالها.

دهم وقممممد يعممممز   لممممى أن بعمممم  العمممماملين فممممف المديريممممة يف مممملون اسممممتخدام الممممورق بسممممبب تعممممو     

وربمممممما يعمممممود  لمممممى سمممممهولة التعليمممممق علمممممى المعمممممامالت الورقيمممممة  علمممممى همممممذا النظمممممام لسمممممنوات طويلمممممة,

وقمممممد يلمممممون السمممممبب وجمممممود بعممممم  العممممماملين  ,ارللترونيمممممةورصمممممدها وتوثيقهممممما مقارنمممممة بالمعمممممامالت 

لممممة خبممممرتهم باسممممتخدام الحاسممممب نظممممام البوابممممة بفاعليممممة نظممممرا لحداثممممة وق ممممممن   يجيممممدون اسممممتخدام

ة التعليميممممممممة للمممممممممدارل ب نهمممممممما   تسممممممممتقبل يمممممممماللممممممممف, ويعممممممممزز ذلممممممممك الرسمممممممما ل الممممممممواردة مممممممممن المدير 

أهميممممممممة اسممممممممتبدال المممممممموارد  ب2118لترونيمممممممما , ويممممممممر  السممممممممالمفاالورقيممممممممة والبريممممممممد     ل المراسممممممممالت

 .والصادر الورقف بالبريد ارللترونف
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 "قلة تشجيع مشرفي المواد الدراسية الستخدام المعلمين البوابة التعليمية " 

فين حممممممول أهميممممممة البوابممممممة الممممممدورات وورش العمممممممل التممممممف أقيمممممممت للمشممممممر قلممممممة  عممممممز   لممممممىقممممممد ت     

ونقمممممص  ,لقلمممممة الثقافمممممة الحاسممممموبية الموجمممممودة لمممممد  المشمممممرفينأي ممممما  ربمممممما يعمممممز  ذلمممممك و , التعليميمممممة

 سمممممميما وأن هممممممؤ ء المشممممممرفين  ,التعليميممممممة فممممممف اردارة المدرسممممممية البوابممممممةاردراك ب هميممممممة توظيممممممف 

 ,أم مممممموا سممممممنوات طويلممممممة فممممممف العمممممممل يسممممممتخدمون فيممممممه األسمممممماليب القديمممممممة والمخاطبممممممات الورقيممممممة

ب أن العممممممماملين مقتنعمممممممون ب هميمممممممة الحاسمممممممب اللمممممممف وبنممممممماء نظمممممممام 2111وقمممممممد ذلمممممممر عبمممممممداللطيفا

لعمممممممل اردار ,    أن األفلممممممار والمعلومممممممات التممممممف وبالفوا ممممممد التممممممف يقممممممدمها ل ,معلومممممممات حاسمممممموبف

ممممممر نممممماجم عمممممن عمممممدم يمللونهممممما عمممممن همممممذا المو ممممموخ   تعمممممدو لونهممممما تصمممممورات  مممممبابية, همممممذا األ

نمممممماء نظممممممام معلومممممممات التممممممف يجممممممب أن تسممممممبق البممممممدء بعمليممممممة ب القيممممممام بحملممممممة التوعيممممممة الحاسمممممموبية

مممممممع تيجممممممة هممممممذه الدراسممممممة ناتفقممممممت  وظفين بعمليممممممة األتمتممممممة,حاسمممممموبف بحيممممممث يممممممدرك المممممممدير والممممممم

  ب حول قلة الوعف ب همية التنمية فف تطوير التعليم.2118دراسة المنيعا

 "بع  المعلمين نحو المشاركة في تفعيل البوابة التعليمية ىوجود اتجاه سلبي لد"

تعممممممزو الباحثممممممة ذلممممممك  لممممممى ميممممممل المعلمممممممين ألول فلممممممرة تقممممممابلهم بقممممممدر مممممممن المقاومممممممة بسممممممبب      

خاصممممة  ,ومممممما يترتممممب عليهمممما مممممن أعبمممماء زيممممادة علممممى أعمممممالهم ,هممممذه التقنيممممةالخمممموف مممممن تطبيممممق 

 ذا لمممممممان همممممممؤ ء المعلممممممممون أم ممممممموا سمممممممنوات طويلمممممممة فمممممممف التمممممممدريل يسمممممممتخدمون فيهممممممما األسممممممماليب 

 .القديمة

 المممممدارل ب هميممممة البوابممممة التعليميممممة اتتوعيممممة  دار  لممممى وجممممود نقممممص فممممف يعممممز  ذلممممك قممممد لممممما      

 بجمممممممدولذلمممممممك للثمممممممرة األعممممممممال لمممممممد  المعلممممممممين وانشمممممممزالهم  وربمممممممما يعمممممممز فمممممممف تممممممموفير الوقمممممممت, 

ذلمممممممممره  مممممممممماممممممممممع ويعمممممممممزز مممممممممما توصممممممممملت  ليمممممممممه الباحثمممممممممة , يمممممممممع المقمممممممممرراتالحصمممممممممص وخطمممممممممة توز 
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هممممممو  ,األسممممممباب التممممممف تمنممممممع المعلمممممممين مممممممن اسممممممتخدام ارنترنممممممت ب مممممممن أن أبممممممرز2119دعممممممملا

 علمين. عها ارنترنت أمام المعلمين والمت دراك المعلمين لإلملانيات التف يعدم 

ب فمممممف أن التوجممممممه سمممممميرافقه مقاومممممممة 2115الليممممممومفا اتفقمممممت نتيجممممممة هممممممذه الدراسمممممة مممممممع دراسممممممة    

مممممن قبممممل شممممريحة واسممممعة مممممن جهممممود المسممممتخدمين نظممممرا  لخلفيممممات ثقافيممممة وأسممممباب  داريممممة لممممديهم, 

ب التمممممممف أشمممممممارت  لمممممممى أن هنممممممماك نسمممممممبة ممممممممن المعلممممممممين 2118ا الح مممممممرمف واتفقمممممممت ممممممممع دراسمممممممة

 ة الحاسب اللف ومعار ين للتزيير.يوارداريين لديهم أم

همممممذا المعممممموق أقمممممل أهميمممممة, واختلفمممممت  اعتبمممممرتالتمممممف  ب2118ا واختلفمممممت ممممممع دراسمممممة الشقصمممممف    

التمممممممف أشمممممممارت  لمممممممى أن المعلممممممممين المممممممذين يسمممممممتخدمون  ب2115ا Cummingأي ممممممما  ممممممممع دراسمممممممة

هممممذا الجهمممماز, لممممما  اللمبيمممموتر اسممممتخداما  مهنيمممما  وفنيمممما  لممممانوا الثممممر دافعيممممة لإلسممممتفادة مممممن  ملانيممممات

التممممممف ألممممممدت علممممممى اررتيمممممماح المهنممممممف للمعلمممممممين ب1995ا Juliano&sheel ختلفممممممت مممممممع دراسممممممة

 عند استخدام الوسا ط التلنولوجية الالسللية.

  "البوابة التعليميةمع لإلداريين للتعامل  ةقلة توفر الدورات المتخصص"

مممممل مممممع خممممدمات فممممف التعا هممممذه الصممممعوبة هممممو شممممعور ارداريممممين بممممالنقصوربممممما يعممممز  سممممبب     

 تساعدهم على التساب المعارف والمهارات. التف الدوراتف فالبوابة التعليمية 

وتفعليهممممممما  ,لممممممى خمممممممدمات البوابممممممة التعليميممممممة التعممممممرف رغبممممممتهم فمممممممف  لممممممما يعممممممز  لمممممممذلك  لممممممى     

لمممممممى أن المممممممدورات التمممممممف يخ مممممممعون لهممممممما و  ,ألبمممممممربصمممممممورة  ترلمممممممز فمممممممف معظمهممممممما علمممممممى الجوانمممممممب ا 

 لمممممى قلمممممة المتمممممدربين ذو  اللفممممماءة وقمممممد يعمممممود أي ممممما  , لمممممز علمممممى الجانمممممب التطبيقمممممفر تنظريمممممة و  ال

 مهمة تدريب ارداريين.  ىالعالية التف تتول

 ,الشقصمممممممف ث2111ثالعممممممممر ,2111 ,العمممممممامر ادراسمممممممة  ممممممممعتفقمممممممت نتيجمممممممة همممممممذه الدراسمممممممة وا    

ة فممممممف هممممممذا التممممممف أشممممممارت  لممممممى قلممممممة الممممممدورات التدريبيممممممة التممممممف تنظمهمممممما المممممموزارة والمديريممممممب 2118
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ب التمممممف أشمممممارت  لمممممى قلمممممة 2112أبمممممو السمممممعود,  ث 2112اعممممممر,دراسمممممة ممممممع  اتفقمممممت, لمممممما المجمممممال

 ,ريِّلالمممممماوأشممممممار  جمممممموب تلثيفهمممممما بصممممممفة دوريممممممة لموالبممممممة التطممممممور التقنممممممف,و و  الممممممدورات التدريبيممممممة

هممممممذه ب  لممممممى حاجممممممة المممممممدراء  لممممممى دورات ت هيليممممممة مناسممممممبة ليسممممممتفيدوا مممممممن 2119ث الشممممممبلف,2118

 . أعمالهم ارداريةالتقنية فف 

  "نترنتة على استخدام شبكة اإل تبالتكلفة المادية العالية المتر " 

نترنممممت يترتممممب عليممممه مبمممماله لبيممممرة تيجممممة  لممممى أن ا شممممتراك فممممف شممممبلة ارتعممممزو الباحثممممة هممممذه الن    

ها بالشممممممبلة للافممممممة مرافممممممق ليفممممممف الخدمممممممة ثممممممم ترليممممممب المممممممودم بالمدرسممممممة وتوصمممممم با شممممممتراكبدايممممممة 

ب سممممممعار لبيممممممرة   تتوافممممممق  ءهوخاصممممممة  ذا تعطممممممل المممممممودم ت ممممممطر المدرسممممممة  لممممممى شممممممرا ,المدرسممممممة

ذلمممممممك أي ممممممما   لمممممممى أن   ويعمممممممز  , مممممممافة  لمممممممى تسمممممممديد الفمممممممواتير شمممممممهريا    ,ممممممممع  ملانياتهممممممما الماديمممممممة

 الميزانية المخصصة للمدرسة   تلفف لالشتراك بشبلة ارنترنت. 

ث 2114ث ر مممممممممموان,2113ه,عبابنمممممممممم ث2112عمممممممممممر,امممممممممممع دراسممممممممممة هممممممممممذه النتيجممممممممممة وتتشممممممممممابه     

والتممممممممف توصمممممممملت  لممممممممى أن هنمممممممماك قلممممممممة فممممممممف ارملانيممممممممات  ,ب2118,الشقصممممممممف ث2115الليممممممممومف,

لمممممما يؤلمممممد  ,ارللترونيمممممةالماليمممممة المخصصمممممة لتطممممموير البنيمممممة التحتيمممممة ال مممممرورية لتطبيمممممق اردارة 

التللفممممة العاليممممة, وأيممممده فممممف ذلممممك  انتشممممار ارنترنممممت بسممممبب ن قلممممة فممممف  ب2116علممممى ذلممممك الهمممموشا

جيمممممدة لمشمممممروخ الحاسمممممب اللمممممف علمممممى مسمممممتو   ةب ب نمممممه  بمممممد ممممممن و مممممع ميزانيممممم2111لموسمممممىاا

المؤسسمممممة,يؤخذ فمممممف ا عتبمممممار فمممممف عمليمممممة الشمممممراء والصممممميانة وقطمممممع الزيمممممار والبمممممرامج الحاسممممموبية 

 المناسبة.   
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 "عدم اعتماد استخدام البوابة التعليمية من ضمن معايير أداء اإلدارة المدرسية" 

مممممما زالمممممت سمممممرية  ,األداء للعممممماملين بالمدرسمممممة رير الباحثمممممة همممممذه الصمممممعوبة  لمممممى أن تقممممماوتعمممممزو     

ولعممممل ذلممممك يرجممممع  لممممى عممممدم وجممممود نظممممام حمايممممة وأمممممن , وليسممممت متاحممممة للجميممممع لإلطممممالخ عليهمممما

ويمممممر  دعممممممل , همممممذه التقمممممارير بمممممين جميمممممع العممممماملين لألجهمممممزة بالمدرسمممممة ممممممما يمممممؤد   لمممممى تسمممممرب

البشمممممممرية سسمممممممات التربويمممممممة نظمممممممام يمممممممدير نشممممممماطات المممممممموارد ب  نمممممممه  بمممممممد ممممممممن تممممممموفير للمؤ 2119ا

أن ممممممن ب 2111فقممممت نتيجمممممة هممممذه الدراسمممممة مممممع دراسمممممة العممممامر اواتالموجممممودة فيهممممما بشمممملل دقيمممممق, 

دين منهممممما هممممممو وجممممممود تقممممممارير األداء, الخممممممدمات الواجممممممب توافرهممممما بالبوابممممممة التعليميممممممة للمسممممممتفي أهمممممم

تقيمممميم وا مممممح ألداء العاملين,لممممما أنمممممه   ب ب نممممه   يوجمممممد نظممممام 2118واتفقممممت مممممع دراسمممممة محمممممدا

 .لبيانات  د أية اختراقات أو سرقةيوجد نظام ت مين قو  ل
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 : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابعرابعًا : مناقشة 

ــــف  ــــة حــــول صــــعوبات تو آهــــل تختل ــــراد العين ــــاختالف)النوع, راء أف ــــة ب ــــة التعليمي ــــف البواب ظي

  ؟(الخبرة, المؤهل العلمي

 للل متزير من المتزيرات المو حة:  مناقشة وتفسير النتا ج لهذا السؤال وفقا   يما يلفوف

 لمتغير النوع:  وفقاً  -1

أنمممممه توجمممممد فمممممروق ذات د لمممممة  حصممممما ية  ب,24االدراسمممممة ممممممن خمممممالل الجمممممدول أظهمممممرت نتممممما ج     

لمجممممممال الصممممممعوبات ارداريممممممة  بممممممين متوسممممممطات أفممممممراد عينممممممه الدراسممممممة ب≥α 0.05اعنممممممد مسممممممتو  

آراء ووجهممممممات اخممممممتالف بممممممين  وهممممممذا يممممممدل علممممممى, صممممممالح الممممممذلورلتزيممممممر النمممممموخ لم  تعممممممز لماليممممممة وا

ناثمممممما   نظممممممر العينممممممة ذلممممممورا   ة التعليميممممممة فممممممف اردارة مممممممن حيممممممث درجممممممة صممممممعوبات توظيممممممف البوابمممممم وا 

 .المدرسية

جمممممممراءات المتبعمممممممة لحمممممممل همممممممذه الصمممممممعوبات ا خمممممممتالف فمممممممف طممممممرق اروقممممممد يعمممممممز  ذلمممممممك  لمممممممى     

فممممف محاولممممة التزلممممب علممممى ممممما يممممواجههم مممممن صممممعوبات   ,واهتماممممما   حرصمممما  فمممممدارل ارنمممماث ألثممممر 

وقمممممد يعمممممز   لمممممى أن ارنممممماث ألثمممممر دافعيمممممة ع مشمممممالل الحاسمممممب اللمممممف وا نترنمممممت, فمممممف التعاممممممل مممممم

 من الذلور فف تعلم األساليب الجديدة ومن  منها أساليب توظيف البوابة التعليمية.

ب, حممممول وجممممود فممممروق ذات د لممممة  حصمممما ية 2117اتفقممممت هممممذه النتيجممممة مممممع دراسممممة الشممممبيبفا    

 على محور المعوقات اردارية لصالح الذلور.

حممممممممول عممممممممدم وجممممممممود فممممممممروق  ب2111ث العمممممممممر ,2114, آل  بممممممممراهيمااختلفممممممممت مممممممممع دراسممممممممة و     

لحاسممممممب اللممممممف فممممممف تعممممممز  لمتزيممممممر النمممممموخ فممممممف محممممممور الصممممممعوبات الماديممممممة والتقنيممممممة  سممممممتخدام ا

ب فمممممف عمممممدم وجمممممود فمممممروق يعمممممز  2112ممممممع دراسمممممة أبمممممو سمممممنينةااردارة المدرسمممممية, لمممممما اختلفمممممت 

  لمتزير النوخ.
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 : لمتغير الخبرة اإلدارية وفقاً  -2

 -Oneب والخممممممممممممماص بنتممممممممممممما ج تحليمممممممممممممل التبممممممممممممماين األحممممممممممممماد  ا25يت مممممممممممممح فمممممممممممممف الجمممممممممممممدول ا   

wayANOVAلصمممممممعوبات االدارسمممممممة علمممممممى المحمممممممور الثمممممممانف لدراسمممممممة  ةب لتقمممممممديرات أفمممممممراد عينممممممم

لمتزيممممر ل عنممممد توظيممممف البوابممممة التعليميممممة فممممف اردارة المدرسممممية وفقمممما مممممدير  المممممدار  التممممف تواجممممه

 حصمممممما ية بممممممين متوسممممممطات مجمممممما ت محممممممور د لممممممة فممممممروق ذات توجممممممد  , أنممممممه  الخبممممممرة ارداريممممممة

 .بات تعز  لمتزير الخبرة ارداريةالصعو 

 وقممممد يرجممممع ذلممممك  لممممى أن جميممممع أفممممراد عينممممه الدراسممممة علممممى اخممممتالف خبممممراتهم ارداريممممة علممممى     

دراك بمممممد  وجممممود هممممذا الصممممعوبات عنممممد توظيممممف البوابممممة التعليميممممة لممممما قممممد يعممممز  ذلممممك , وعممممف وا 

  لى و وح المشللة ولبر حجمها. 

 ث2117الشمممممبيبف, ث2114,آل  بمممممراهيم ث2112سمممممنينة, أبمممممواممممممع دراسمممممة  همممممذه الدراسمممممة اتفقمممممت    

فممممممف  اريممممممة شممممممارت  لممممممى عممممممدم وجممممممود فممممممروق تعممممممز  لمتزيممممممر الخبممممممرة اردالتممممممف أو  ب2111 ,العمممممممر 

 صعوبات استخدام الحاسب اللف.

 وفقًا لمتغير المؤهل العلمي: -3

 -Oneب والخمممممممممممماص بنتمممممممممممما ج تحليممممممممممممل التبمممممممممممماين األحمممممممممممماد  ا26يت ممممممممممممح مممممممممممممن الجممممممممممممدول ا     

wayANOVAلتقمممممممديرات أفمممممممراد عينمممممممه الدراسمممممممة علمممممممى مجممممممما ت المحمممممممور الثمممممممانف للصمممممممعوبات  ب

فممممف اردارة المدرسممممية وفقمممما  لمتزيممممر يميممممة رل عنممممد توظيممممف البوابممممة التعلالمممممدا  التممممف تواجممممه مممممدير 

بممممممممين  ب≥α 0.05ا حصمممممممما ية عنممممممممد مسممممممممتو  د لممممممممة , أنممممممممه توجممممممممد فممممممممروق ذات فالمؤهممممممممل العلممممممممم

الدراسمممممممة لصمممممممعوبات توظيمممممممف البوابمممممممة التعليميمممممممة فمممممممف اردارة المدرسمممممممية  ةمتوسمممممممطات أفمممممممراد عينممممممم

 على المحور الثانف تعز  لمتزير المؤهل العلمف. 
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وقممممممممد  ,للمقارنممممممممات البعديممممممممة (LSD)الفممممممممروق تممممممممم  جممممممممراء اختبممممممممار ولتحديممممممممد مصممممممممادر هممممممممذه     

ممممممن  ب≥α 0.05اعنممممد مسمممممتو   لمممممه  حصممممما يا  داب وجمممممود فممممروق 28أظهممممرت نتا جمممممه فممممف الجمممممدول ا

 لمتزيممممممر المؤهممممممل العلمممممممف بممممممين مممممممن مممممممؤهلهم العلمممممممف  وجهممممممة نظممممممر أفممممممراد عينممممممه الدراسممممممة تعممممممز 

 . البلالوريولودبلوم متوسط لصالح بلالوريول 

ممممممن وجهمممممة نظمممممر أفمممممراد عينمممممة  ب≥α 0.05اعنمممممد مسمممممتو   د فمممممروق دالمممممة  حصممممما يا  لمممممما توجممممم    

دبلممممموم متوسمممممط وأعلمممممى مممممممن  لمتزيمممممر المؤهمممممل العلممممممف بمممممين ممممممن ممممممؤهلهم العلممممممفالدراسمممممة تعمممممز  

 . البلالوريولمن أعلى لصالح  بلالوريولال

لقممممممممماه حملمممممممممة الممممممممممؤهالت التعليميمممممممممة بدرجمممممممممة  لمممممممممى أن ارعمممممممممداد المممممممممذ  يولعمممممممممل ذلمممممممممك يرجمممممممممع     

التعاممممممممل ممممممممع الحاسمممممممب اللمممممممف ن البلمممممممالوريول فمممممممف التسممممممماب مهمممممممارات بلمممممممالوريول وأعلمممممممى ممممممممال

مقارنممممة بحملممممة الممممدبلوم  ارللترونيممممةللصممممعوبات التممممف تواجممممه توظيممممف البوابممممة  جعلهممممم ألثممممر  درالمممما  

واتفقممممممممممممممممت مممممممممممممممممع دراسممممممممممممممممة اآل  وا نفممممممممممممممممل المسممممممممممممممممتو  مممممممممممممممممن ارعممممممممممممممممداد,م يتلقممممممممممممممممالممممممممممممممممذين لمممممممممممممممم

 وجمممممممممود فمممممممممروق ذات د لمممممممممة  حصممممممممما ية عنمممممممممدب التمممممممممف أظهمممممممممرت 2117ثالشمممممممممبيبف,2114 بمممممممممراهيم,

        تعز  لمتزير المؤهل العلمف. ب≥α 0.05مستو  ا

ب حيممممممث أشممممممارت 2111, العمممممممر ث 2112, أبممممممو سممممممنينةنتيجممممممة هممممممذه الدراسممممممة مممممممع ا اختلفممممممتو     

تعمممممز  لمتزيمممممر المؤهمممممل  ب≥α 0.05اعنمممممد مسمممممتو   لمممممى عمممممدم وجمممممود فمممممروق ذات د لمممممة  حصممممما ية 

 العلمف.
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 :شة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامسخامسًا: مناق

ـــي لمـــا اإلجـــراءات المقترحـــة  ـــي تواجـــه اإلدارة المدرســـية ف ـــى الصـــعوبات الت ـــب عل ـــف لتغل توظي

 ؟سلطنة عمانفي البوابة التعليمية اإللكترونية 

فف  وء نتا ج الدراسة النظرية ونتا ج الدراسة الميدانية وبناء على ما خلصت  ليه آراء أفراد      

التزلب على  التف يملن أن تسهم ففمجموعة من المقترحات   لى توصلت الباحثة ,ة الدراسةعين

  .سلطنة عمانفف اردارة المدرسية فف  ارللترونية توظيف البوابة التعليمية صعوبات

 فيما يتعلق بالصعوبات المتعلقة بالمجال اردار  والمالف اقترحت الباحثة:   

 .سةر فف المد لتوفير أجهزة الحاسب اللفللمدارل سنويا  المخصصة  الميزانية المالية زيادة -أ 

الل توفير وذلك من خ ,التسهيالت المادية لفنيف صيانة الحاسب اللف فف المدارلتوفير  -ب 

 واحتساب الساعات ار افية فف العمل., تصا توسا ل النقل وا 

 استخدام البوابة التعليمية تدريبية فف مجالالدورات المشارلة ارداريين فف زيادة فرص  -ج 

 .ارللترونية

, وذلك عن طريق ارللترونية تهي ة الظروف المال مة للمعلمين  ستخدام البوابة التعليمية -د 

 لهم الوقت اللافف من نصاب الحصص رتاحةتقليل األعباء اردارية عليهم, والتقليل 

 .ارللترونية  ستخدام البوابة التعليمية

 .لتيسير استخدام البوابة التعليمية ارللترونية للل ع و  دار  بالمدرسةتوفير حاسب آلف  -ه 

 .توظيفا  عاليا   ارللترونية تخصيص حوافز تشجيعية للمدارل التف توظف البوابة التعليمية -و 

 دون الورقية. ارللترونيةا لتفاء باألعمال  -ز 

 .    للترونيةار تنمية وعف أولياء األمور ب همية استخدام البوابة التعليمية -ح 
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 :اقترحت الباحثة ما ي تف الصعوبات المتعلقة بالمجال الفنف والتقنفوفيما يتعلق ب   

 .توفير أجهزة حاسب آلف حديثة للمدارل ذات مواصفات عالية الجودة -أ 

لى حل المشالل المتعلقة يتو ل ,توفير فنف صيانة ألجهزة الحاسب اللف فف لل مدرسة -ب 

 مدرسة.باألجهزة ارللترونية بال

 الصيانة الروتينية البسيطة. أعمالتدريب ارداريين فف المدارل على القيام ببع  تعليم و  -ج 

لتشجيع ارداريين والعاملين بالمدرسة  أو بالتقسيط توفير أجهزة حاسب آلف ب سعار مخف ة -د 

 على اقتنا ها.

 ,ارللترونية عليميةما بين برنامج اردارة المدرسية والبوابة الت ,فف العمل ةزدواجيا   لزاء -ه 

 وا عتماد على برنامج واحد.

 لجميع الزرف اردارية دون عوا ق. داهاصل منترنت يرفتح شبلة اتيسير  -و 

 زيادة سرعة شبلة ارنترنت المتوفرة حاليا . -ز 

 فف ليفية التعامل مع البوابة التعليمية ,بياناتالعقد دورات تدريبية ألخصا ف قواعد  -ح 

 نترنت. وشبلة ار ارللترونية
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 والمقترحات لدراسات الحقة التوصيات

  :التوصيات            

صاغت الباحثة عددا  من التوصيات  معطيات,فف  وء ما أسفرت عنه نتا ج الدراسة الحالية من 

 على النحو التف:

 زيادة سرعة شبلة ارنترنت فف المدارل. -1

 للترونية بالمدارل.تزويد المدارل بفنيين متخصصين لصيانة األجهزة ار -2

المشارلة فف خدمة ارنترنت  رسومشترلة فف شبلة ارنترنت من دفع  عفاء المدارل الم -3

 .تلعمانمع  با تفاق

لتوفير أجهزة حاسب  ,العامة للتربية والتعليم ميزانية لافية على مستو  المديرية تخصيص -4

وما تحتاجه من قطع  ,ستمرةوما تحتاج  ليه هذه األجهزة من صيانة دا مة وم للمدارل آلف

 .غيار

 وابة التعليميةليفية استخدام الب بين أولياء أمور الطالب حول ارللترونيةثقافة النشر  -5

 .وأهميتها بالنسبة ألبنا هم ارللترونية

تشجيع ارداريين الذين يوظفون التوظيف األمثل جميع الخدمات الموجودة على البوابة   -6

 مادية . وملافمت ,للمدرسة ةآلي توفير أجهزة حواسيب, بارللترونية التعليمية

ية التعامل مع البوابة جميع أع اء الهي ة اردارية والتدريسية فف ليفل عقد دورات تدريبية -7

 وحسن توظيفها.ارللترونية التعليمية 

ة تتبناها وزارة التربي ارللترونية, تخصيص مجلة علمية شهرية أو فصلية عن البوابة التعليمية -8

بنشر األفلار  , يشارك فيها مديرو المدارل تعنىأو المديريات العامة للتربية والتعليم ,والتعليم
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البوابة التعليمية  توظيف وتجارب العاملين فف حل المشلالت التف تواجههم فف ,الجديدة

 فف اردارة المدرسية. ارللترونية

 

 مقترحات لدراسات الحقة: 

ممن المو موعات التمف يملمن أن تلمون مشماريع أو عنماوين بحموث لدراسمات  اقترحت الباحثمة عمددا        

 مستقبلية:

 ارللترونية, ولذلك تر  رلزت الدراسة الحالية على محافظة مسقط فف توظيف البوابة التعليمية -1

ارللترونيمة فمف منماطق السملطنة  ةحول واقع توظيمف البوابمة التعليميم الباحثة أن يتم عمل دراسة

 األخر .

 بعنوان: جديدة تراح عنوان لدراسةاق -2

 .فف سلطنة عمانالقرار فف اردارة المدرسية  باتخاذوعالقتها  ارللترونيةالبوابة التعليمية  

 بعنوان: جديدة اقتراح عنوان لدراسة -3

 .ببع  الو يات بالسلطنة وارنتاجية فف العمل اردار  ارللترونيةالعالقة بين البوابة التعليمية 

 بعنوان: جديدة قتراح عنوان لدراسةا -4

مممممن وجهممممة نظممممر المشممممرفين ارداريممممين والمشممممرفين  ارللترونيممممةصممممعوبات توظيممممف البوابممممة التعليميممممة 

 .فف السلطنة التربويين

 بعنوان: جديدة اقتراح عنوان لدراسة -5

سملطنة  همدافها فمففف تفعيل دور اردارة المدرسية لتحقيق أ ارللترونيةأثر استخدام البوابة التعليمية 

 عمان.
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 العربية: المراجع والمصادر

 اسب اآللـي فـي أعمـال دارة المـدارسواقع معوقات استخدام الح ب.2114ااحمد. لآل  براهيم, آما

منشورة,  ماجستير غير رسالة .الثانوية في سلطنة عمان من وجهة نظر المديرين والمساعدين

 .مسقط ,السلطان قابول ةجامع

 

التعلـيم العـام بالمملكـة العربيـة  إدارة التعلـيم اإللكترونـي فـي.ب2116ا.سمعيد محممد علمفآل مزهر, 

 .د, جدةجامعة الملك سعو منشورة, غير رسالة دلتوراه .السعودية )نموذج تطبيقي مقترح(

 

رسة الثانوية في ضوء التكنولوجيا اء مدير المدتطوير أد .ب2112ا.أبو السعود, مروة حسين

 القاهرة. ,, للية التربية, جامعة عين شملةرسالة ماجستير غير منشور  .اإلدارية المعاصرة

 

ل التعليم قبل الجامعف فف الممللة لترونية لمدار لاردارة ار.ب2112ا.عوينة طالب,ةأبو سنين

 ,ب111ا خالتربية جلة كليةم ,دراسة ميدانية .لاألردنية الهاشمية من وجهة نظر مدير  المدار 

 .76-34, صاألزهر جامعة

 

 ثـــــــورة علـــــــى العمـــــــل اإلداري اإللكترونيـــــــةالحكومـــــــة .ب2114ا يحيممممممى محممممممممد. ,أبممممممو مزممممممماي 

 .الوطنية الملك فهدملتبة فهرسة  .الريا :التقليدي

 

 .والتوزيعدار المسيرة للنشر  :عمان.اإلدارة اإللكترونية .ب2119ا.محمد سمير أحمد,
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 .عممان:اإللكترونـيتكنولوجيا التعليم والتعلـيم ب. 2117استيتة, د ل ملحل,سرحان,عمر موسى.ا

 وا ل. دار

 

وأثرها على النظام القانوني  اإللكترونيةالحكومة ) اإلدارة العامة .ب2114ا از, داود عبد الرزاق.الب

 .اللويت :اللويتل النشر العلمف, جامعة مجل .بللمرفق العام وأعمال موظفيه

 

 م مجلة آراء حول الخلـيج .المفهوم الشامل لتطبيق اردارة ارللترونية .ب2116ا بالير,علف حسين.

 .31-2ص ب,23اخ  ,اإلمارات (في )مركز الخليج لألبحا 

 

مجلة  .ةب.ليف يتخطى المعلم صعوبات التعامل مع البوابة التعليمي2111البلوشف,احمد بن ميرزا.ا

 .39-37ص ,سلطنة عمان مسقط: ,ب58اخ, تربويالتطوير ال

 

 مرلممممز الخبممممرات ب.2.اطوتحــــديات المســــتقبل اإللكترونيــــةاإلدارة .ب2115ا .الممممرحمن د, عبممممتوفيممممق

 .القاهرة ا بميكب:مهنية لإلدارةال

 

 :عممان.شبكات الحاسوب واإلنترنت خطوة خطوة.ب2112ا.,أبو عيد,عماد محمدحعبد الفتا,التميمف

 .دار اليازور 

 

ــة التطــوير التربــوي .ب.خممدمات البوابممة التعليميممة للمعلمممين2111بممدر بممن ناصممر.ا الجممابر ,  خ,مجل

 .33-31ص ,سلطنة عمان مسقط: ب,58ا
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ــنظمب.2116علممف.ا ب, زينممالجبممر القمماهرة:  ب.2ا ط .اإلدارة المدرســية الحديثــة مــن منظــور علــم ال

 الفالح. ملتبة

 

مكانية تطبيقهـا فـي سـلطنة عمـان اإللكترونية الحكومةب.2115.ا نعيمة رزوقف,صدام,  جبر,  .وا 

 .: معهد اردارة العامةمسقطب.2ط.ادراسة ميدانية

  

ســـــتقبل مجموعـــــة رؤى وأفكـــــار ودراســـــات مدرســـــة المب.2116.از, فمممممواف, الراميتمممممد, محممممممجممممممل

 .فلسطين: دار اللتاب الجامعف.معاصرة

 

 ..اللتماب األولاإللكترونيـةة الحكومـة النظام القانوني لحمايب.2113.ا الفتاح بيمومف د, عبحجاز 

 .: دار الفلر الجامعفارسلندرية

 

 .دار الفلر :. عماناإلدارة المدرسية والصفية المتميزةب.2116.امعبد العظيحسين, سالمة 

 

اإلسـالمي  ير إدارة معاهد العلومتصور مقترح لتطو ب.2118.ا, احمد بن سعيد بن ناصرالح رمف

 اإلدارةة عمــان فــي ضــوء متطلبــات قــابوس للثقافــة اإلســالمية بســلطنالتابعــة لمركــز الســلطان 

 , معهممد البحمموث والدراسمماتجامعممة الممدول العربيممة منشممورة,رسممالة ماجسممتير غيممر  .اإللكترونيــة

 .القاهرة ,العربية
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بح  مقـدم لمـؤتمر  ."ارللترونيمةال بط اردار  لوسيلة وقاية من الجريمة ".ب2111ا.د, ماجالحلو

 لليممة الشممريعة: دبممف ,مــايو( 2 – 6فــي الفتــرة بــين ) مــن الجريمــة فــي عصــر العولمــةالوقايــة 

 .416ص ,انونوالق

 

منشم ة المعمارف  :ارسملندرية .علم اإلدارة العامة ومبادئ الشريعة اإلسالميةب.2115ماجد.ا الحلو,

 .بارسلندرية

 

وزارة  .مجلة رسالة التربيـة .اتهالتعليم ارللترونف فوا دة ومتطلبب.2116.اداوود بن سالم الحمدانف,

 .48-47ص سلطنة عمان, :طمسق,ب13ا خ,التربية والتعليم

 

 : دار غيداء.عمان.تكنولوجيا التعليم وحوسبة التعليم.ب2119ا.دعمل, مصطفى نمر

 

ودعمم واتخماذ القمرار بمجلمل الموزراء.  تمرلمز المعلومما .اإللكترونيةاإلدارة .(2114ا.ر وان, رأفت

 هوية مصر العربية.جم القاهرة:

 

 .واقــع اســتخدام الحاســب اآللــي واإلنترنــت فــي اإلدارة المدرســية.ب2118ا.ل,ناصممر بممن سممعودالريِّ 

  ., جدةجامعة الملك سعود ماجستير غير منشورة,سالة ر 

 

نظمممممة العربيممممة للتنميممممة الم ب.2 ط.انظــــم إدارة المعلومــــات.ب2118أا .عالء عبممممد الممممرزاقالسممممالمف,

 .القاهرة :اردارية
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 .دار وا ل :عمان .اإللكترونيةاإلدارة ب.2118با., عال عبد الرزاقالسالمف

 

ســوب واإلنترنــت فــي ميــادين التربيــة اســتخدام الحا ب.2114ا .عممادل جممودت, السممرطاو , ,سممعادة

 .دار الشروق .األردن:والتعليم

 

لنمماد  العربممف ا :دمشممق .بوابــات شــبكة اإلنترنــت ماهيتهــا, أنواعهــا وفئاتهــاب.2115.اسمعيد, عمممرو

 .للمعلومات العربية

 

 درجة توظيف تكنولوجيا المعلومات بمديريات وزارة التربية.ب2119.اعلف بن حمد بن مهنما,الشبلف

 رسمالة ماجسمتير .والتعليم في تنمية اإلبداع اإلداري من وجهة نظر اإلداريين في سلطنة عمان

 .طمسق ,جامعة السلطان قابول منشورة,غير 

 

الســـتخدام الفعـــال للحاســـب اآللـــي فـــي المعوقـــات اإلداريـــة ل ب.2117.اد سمممليم محممممد,أحمالشمممبيبف

 منشمورة,رسمالة ماجسمتير غيمر .مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمـان وأسـاليب التغلـب عليهـا

 .,القاهرة, معهد البحوث العربيةل العربيةالدو  جامعة

 

ــق اإلدارة  .ب2118ا ., معمماذ يوسممفشممحادة ــةدرجــة إمكانيــة تطبي فــي مــدارس محافظــة  اإللكتروني

 .جامعة اليرموك,  ربدمنشورة ,غير رسالة ماجستير  .بسلطنة ُعمان مسقط
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 في وزارة اإللكترونيةتصور مقترح لتطبيق اإلدارة  .ب2118ا.ت خميل بن جمعةبن ىليل صف,الشق

معمة , جارةرسالة ماجستير غير منشو .التعليم العالي بسلطنة ُعمان في ضوء آراء العاملين فيها

 .ط, مسقالسلطان قابول

 

ــي دول الخلــيج العربــي.ب2118ا.حسممن الشمميخ, ــة ف ــة اإللكتروني : ملتبممة الوفمماء ارسمملندرية.الحكوم

 .القانونية

 

ـــة.البوابمممة التعليميمممةب.2116عمممالء.ا صمممادق, ـــة رســـالة التربي ـــيم, مجل ـــة والتعل  ب13خا ,وزارة التربي

 .36-33,صسلطنة ع مانمسقط: 

 

 : دار الفلر الجامعف.ارسلندرية.اإلدارة اإللكترونية.ب2116 امحمد. ,الصيرفف

 

 .وتطبيقاتهـا فـي الـوطن العربـي اإللكترونيـةالحكومـة ب.2114.ا , العلوش, طمارقمحمد الطعامنه,

 .العربية للتنمية اردارية المنظمة :مصر

 

 : دار السممحابةالقمماهر  .) نمــاذج معاصــرة(اإللكترونيــةاإلدارة .ب2117ا .ف, طممارق عبممد الممرؤو عممامر

 .للنشر والتوزيع

 

 رة التربية والتعليمتصور مقترح للبوابة التعليمية بوزا ب.2111.امحمد بن محسن بن ثنف العامر ,

 ,رسمالة دلتموراه غيمر منشمورة .بسـلطنة عمـان وفـق االحتياجـات والمعـايير التعليميـة المعاصـرة

 .ة, القاهر معهد البحوث والدراسات العربية
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لــدى طلبــة الدراســات العليــا نترنــت كمصــدر للــتعلم اســتخدام اإل ب.2113.اد وليممد محمممدعبابنممه, زيمما

 . ربداليرموك,  ةمنشورة ,جامع ررسالة ماجستير غي .استخدامها وعوائق

 

ــة:ب.2111.اعبداللطيف,عبممداللطيف ــى نظــم المعلومــات اإلداري ــي عل ــال  اســتخدام الحاســب اآلل مث

 ., دمشقة, جامعة دمشقماجستير غير منشور رسالة  .دمشقامعة ج

 

 فهرسممة ب.الريمما :2.اطبــين التخطــيط والتنفيـذ اإللكترونيــةالحكومــة .ب2115ا ., فهممد ناصمرالعبمود

 الملك فهد الوطنية. ملتبة 

 

 دار وا ل. عمان:.الحاسوب في التعليمب.2117.احارث عبود,

 

رلممممز ارمممممارات مدبممممف:  .اإلدارة الرقميــــة المجــــاالت والتطبيقــــات.ب2115اق, بشممممير عبممممال.العممممال

 .ارستراتيجيةوالبحوث للدراسات 

 

للنشممممر دار جريممممر  :مسممممقط. إدارة الوقــــت النظريــــة والتطبيــــقب.2115.ا عليممممان, ربحممممف مصممممطفى

 .والتوزيع

سميرة للنشمر لمدارة ا .عممان:الحاسوب التعليمـي وتطبيقاتـه التربويـةب.2114.اعيادات, يوسف احمد

 .والتوزيع والطباعة

 



 

 

179 

 ..القاهرة: دار الفلر العربفاإلدارة المدرسية.ب2111ا., محمدالعجمف

 

 ب. عمان: دار المسيرة.3.اطمبادئ اإلدارة المدرسيةب.2112العمايرة, محمد حسن.ا

 

رسممالة ماجسممتير  .التقنيــة الحديثــة فــي إدارة المــدارس الثانويــة بجــدة.ب1997ا.فممدو  فمماروق ,عمممر

 ., جدةة, للية التربية بجدغير منشورة

 

وليــة )اإلنترنــت( فــي إدارة مؤسســات اســتخدام شــبكة المعلومــات الد.ب2112ا.روق فممدو  فمما عممر,

    ,جمدة, للية التربيمة بغير منشورة رسالة دلتوراه .في المملكة العربية السعودية التعليم العالي

 .جدة 

 

ــيم تطــوير األداء اإلداري لمــد.ب2111ا.أحمممد حسممن مسمملمالعمر , يري مــدارس الحلقــة الثانيــة للتعل

رسممالة ماجسممتير غيممر منشممورة, جامعممة  .اإللكترونيــةساســي بســلطنة عمــان فــي ضــوء اإلدارة األ

 ., القاهرةمعهد البحوث والدراسات العربية ,الدول العربية

 

 .فف سلطنة عممان خطموة أولمى نحمو مجتممع المعلوممات ارللترونيةالحلومة .ب2119ا.يارة الزافر ,

 خ ,جنــة الوطنيــة العمانيــة للتربيــة والثقافــة والعلــومملحــق تصــدره اللرســالة التربيــة, تواصــل: 

 .69-68ص ,سلطنة عمان مسقط: ,ب11ا
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 ب.متطلبات  عداد وت هيل القيادات اردارية لتطبيق اردارة 2114الزسانف,محمد بن أبف بلر.ا

  ي ورقة عمل مقدمة ضمن ندوة ) دور االتجاهات اإلدارية الحديثة فارللترونية فف بي ة العمل.   

 , أكتوبر 11ـ  10إعداد وتأهيل القيادات في القرن الحادي والعشرين المنعقد في الفترة من   

 معهد اردارة العامة: مسقط.  

 

 القماهرة: .التعلم اإللكتروني: مـدخل لوظـائف التـدريب غيـر التقليـديب.2113الزراب, يمان محمد.ا

 المنظمة العربية للتنمية اردارية.

 

الملتبة  :القاهرة .قبلآفاق الحاضر وتطلعات المست: اإللكترونيةاإلدارة .ب2114ا .دحمد محم,أغنيم

 .العصرية

 

 :القماهرة.تربويات الحاسوب وتحـديات القـرن الحـادي والعشـرين.ب2111ا . براهيم عبد الوليل,الفار

 .الفلر العربف دار

 

فـــي أبحـــا  المـــؤتمر .اللويممتبدولمممة  ارللترونيممةمشمممروخ الحلوممممة  .ب2112ا .عثمممان فمممل الفممريح,

إدارة ( حـول 2002\11\1-10\29لومـات )بيـروت:عشر لالتحاد العربي للمكتبـات والمع الثال 

ــة الر  المعلومــات ــي البيئ ــاءات والجــودةف ــة المعــارف والكف  المنظمممة العربيممة للتربيممةتممونل,  ,قمي

 .166ص ,والثقافة والعلوم
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فهرسممة  :الريمما ب. 2ط .اداماته فــي التعلــيمالحاســب اآللــي واســتخ .ب2111ا.محمممد تفمموده, ألفمم

 .الملك فهد الوطنية ملتبة

 

فاعليـــة أداء مـــديري مـــدارس التعلـــيم تطـــوير  .ب2118احجمممف سمممالم. عبمممداهللفاطممممة بنمممت اللعبيمممة, 

رسممالة ماجسممتير غيممر منشممورة,  .األساســي بســلطنة عمــان فــي ضــوء معــايير الجــودة الشــاملة

 ., القاهرةوالدراسات العربيةجامعة الدول العربية, معهد البحوث 

 

بحــ  مقـدم لنــدوة مدرسـة المســتقبل  . دارة مدرسمة المسمتقبلب.2112ا., سمهام محممد صممالحاللعلمف

 .13, الريا ,ص / أكتوبر23ـ  22بكلية التربية جامعة الملك سعود في الفترة من 

 

, مجلـة اإلداري. تربويةفف اردارة ال ارللترونيةدور الحلومة  .ب2115اعبداهلل بن عيسى. الليومف,

 .31-14صمسقط: سلطنة عمان,  ب113اخ,(21)م

 

 .الملك فهد للبترول والمعادن جامعة .الريا :بوابات اإلنترنت .ب2115ا.را ف رنزا ,مبرولة

 

علمم ال :ارسملندرية.اإللكترونيـةتطـوير اإلدارة المدرسـية بنظـام الحكومـة  .(2118ا.تقف ة, هبمحمد

 .زيعواريمان للنشر والتو 
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ـــ .ب2117امحممممد بمممن راشمممد.المخينف, ـــيم األساســـي الثقافـــة الحاســـوبية ل دى إداريـــي مـــدارس التعل

 غيمر منشمورة,رسمالة ماجسمتير .بسـلطنة عمـان وعالقتهـا باتجاهـاتهم نحـو اسـتخدام الحاسـوب

 .مسقط السلطان قابول, جامعة

 

ــائق  .ب2117.ا بنممت حبيممب شمسممه, المسممافر ــةإدارة الوث ــى محتــوى دراســة )اإللكتروني ــة عل تطبيقي

 ., القاهرةغير منشورة, جامعة القاهرة رسالة دلتوراه ب.الحكومية في سلطنة ُعمان الوثائق

 

 ب.2.اطاإلدارة المدرسية فـي ضـوء الفكـر اإلداري المعاصـرب.1994مصطفى, صالح عبدالحميد.ا

 الريا : دار المريخ للطباعة والنشر والتوزيع.

 

: دار ارسمملندرية.الحكومــة اإللكترونيــة بــين النظريــة والتطبيــق.ب2118عبممد الفتمماح.ا م, عصممامطممر

 .الجامعة الجديدة

 

 تصور مقتـرح لتطـوير إدارة مـدارس التعلـيم األساسـي .ب2118ا.المعمر , سالم بن سعيد بن علمف

 ولرسالة ماجستير غيمر منشمورة, جامعمة المد, اإللكترونيةبسلطنة عمان في ضوء مدخل اإلدارة 

 ., القاهرةالبحوث العربيةالعربية, معهد 

 

, اإللكترونيـةبشأن تشكيل لجنتين لتطبيق مشروع البوابة التعليميـة ب 75\26مرسوم سلطانف رقم ا

 سلطنة عمان.: طمسق ,2006الجريدة الرسمية 
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ــــة.الحاسممممب اللممممف فممممف اردارة التربويممممة: ال ممممرورة القصممممو ب.1999.اعبممممد اهللالمنيممممع, محمممممد   مجل

 . 124-112صمعارف: الممللة العربية السعودية, ارة ال, وز ب57ا خ المعرفة,

 

ونـــي فـــي اإلدارة واإلشـــراف مجـــاالت تطبيـــق التعلـــيم اإللكتر  .ب2118ا.عبمممد اهللبمممن  د, محممممالمنيمممع

التربيمة  وزارة.هــ(1429\5\21-19) بح  مقدم إلى الملتقـى األول للتعلـيم اإللكترونـي التربوي.

 .44-41لتربية والتعليم بالريا , صالعامة لاردارة  الريا : والتعليم,

 

 خ,والتعلــيموزارة التربيــة  مجلــة رســالة التربيــة,.ارللترونيممةمفهمموم البوابممة  ب.2116.االموسممو ,علف

 .31-29ص, مسقط ,ب13ا

 

 .ملتبة الشقر  .الريا :استخدام الحاسب اآللي في التعليم ب.2111ا.موسى,عبداهللال

 

 دار :الريمما .والوظــائف والمشــكالت اإلســتراتيجية ,لكترونيــةاإل اإلدارة  .ب2114نجممم عبممود.ا نجممم,

 .خالمري

 

 .ار اليازور  للنشر والتوزيعد .عمان:استخدام الحاسوب في التعليم ب.2118.ايحيى محمدنبهان,

 

 .اللبنانية ةالدار المصري القاهرة:.نترنتالتعليم االلكتروني عبر شبكة اإل .ب2115.اد, محمالهاد 
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يـــــة مالبرمجيـــــات التعلي.ب2113ا.دان,غزاو , محممممممد ذبيان,يمممممامين, حممممماتم يحيمممممىالهرش,عايمممممد حمممممم

نتاجها  .دار المسيرة للنشر والتوزيع عمان:.وتطبيقاتها التربوية وا 

 

مجموعمممة النيمممل  القممماهرة:.الواقـــع واألفـــاق اإللكترونيـــةالحكومـــة .ب2116ا أبمممو بلمممر محممممود.,الهوش

 .يةالعرب

 

, بwww.moe.gov.omا . اسممترجعت مممنرة التربيــة والتعلــيموزاب.2119هي ممة تقنيممة المعلومممات.ا

  .11/11/2119بتاريخ 

  

, بwww.ita.gov.omا.اسممترجعت ممممن هيئــة تقنيـــة المعلومـــاتب.2119هي ممة تقنيممة المعلوممممات.ا

  .11/11/2119بتاريخ

 

ـــــــة الســـــــعودية ب.2119.اسمممممممعوديةبيمممممممة والتعلممممممميم الوزارة التر  ـــــــة التعليمي  ا. اسمممممممترجعت ممممممممنالبواب

htt://Saudi.Khaleejea.com/bs/2119/9/13, بتاريخب. 

 

ــــــــة المصــــــــرية ب.2119وزارة التربيممممممممة والتعلمممممممميم المصممممممممرية.ا ــــــــة التعليمي . اسممممممممترجعت مممممممممن البواب

 .2119/9/13, بتاريخ ب/httP:/Eleorning.moe.gof.eg/portal/index.htmا

 

.هي ة تقنيمة المعلوممات: الكتاب التعريفي البوابة التعليمية اإللكترونيةب.2119وزارة التربية والتعليم.ا

 .لطنة عمانس

 

http://www.moe.gov.om/
http://www.ita.gov.om/
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 .(2009-1994ا لإلدارة المدرسية بدليل استخدام النظام المحوس ب.2119وزارة التربية والتعليم.ا

 .سلطنة عمان :هي ة تقنية المعلومات

 

: هي مة تقنيممة المعلومممات.خــدمات البوابــة التعليميــة اإللكترونيــة دليــلب.2119ا.ة والتعلمميموزارة التربيم 

 .سلطنة عمان

 

 لطنةسممبيممة والتعلمميم: وزارة التر  .دليــل عمــل مــدارس التعلــيم األساســيب.2113رة التربيممة والتعلمميم.اوزا

 .عمان

 

 وزارة التربيمممة .يـــة اإللكترونيـــةالبوابـــة التعليم.دليـــل خـــدمات الطالب,ب2119.اوزارة التربيمممة والتعلممميم

 .لطنة عمانس :والتعليم

 

التدريســـية فـــي تفعيـــل نظـــام اإلدارة مهـــام الهيئـــة اإلداريـــة و دليـــل ب.2119.اوزارة التربيمممة والتعلممميم

 .لطنة عمانس :وزارة التربية والتعليم .المدرسية المحوسب

 

 .: سلطنة عمانارة التربية والتعليموز  .دليل عمل اإلدارة المدرسيةب.2119.اوزارة التربية والتعليم

 

 .: سلطنة عمانوزارة التربية والتعليم اإلحصاء التربوي.دليل ب.2119.اوزارة التربية والتعليم
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ــوزاري رقــم ) .ب2118ا.وزارة التربيممة والتعلمميم  بمــدارس شــؤون الطــالب( الئحــة 2002\56القــرار ال

 .: سلطنة عمانالتعليموزارة التربية و  .العام والتعليم األساسي لتعليما

 

 قل الطـالب واسـتئجارنبشأن نظام  (2002\323القرار الوزاري رقم ).ب2118ا.وزارة التربية والتعليم

 .: سلطنة عمانوزارة التربية والتعليموسائل النقل المدرسية.

 

 لتبممة.الريمما : فهرسممة ماإلدارة اإللكترونيــة وآفــاق تطبيقاتهــا العربيــة.ب2115اغالممب. د, سممعياسممين

 الوطنية.  لملك فهدا
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 (1ملحق رقم )
استبانة استطالعية لمدير  ومديرات مدارل التعليم األساسف للتحقق من الصعوبات التف تواجههم 

 عند توظيف البوابة التعليمية ارللترونية

 
 جامعل نزوى

 كلةل العلوم واآلفاب

 لارنسانة والدااسا قسم الت بةل 
 

استبانه استطالعية لمديري ومديرات مدارس التعليم األساسي للتحقق من الصعوبات التي  

 تواجههم عند توظيف البوابة التعليمية اإللكترونية
 

 المديرة: أختي\المدير أخي

 

 -تحةل وبعد9

 

ما إذا كان  تواجاام  إل  عةل هدإلاا التع   الي دئا تقوم ال احثل بدااسل إستطال

 7ارلات ونةلا استخدام ال وابل التعلةيةل إلصعوبا   

 استخدام تواجاام عندلذا ت جو ال احثل باتابل الصعوبا  واليكاكل التا 

 تستخدم إال ألغ اض ال حث العليا إلقط7 اليعلوما  لنعليا بان  التعلةيةل،ال وابل 
 معلوما  عامل9

 

  \النوع-أ

 أنث  )          (*  ذك  )      (           *

 

 \اليؤهل العليا  -ب

 باالوايوس)    ( *   (            فبلوم متوسط )  *

 (           )    ماجستة  *        (          )   فبلوم عالا*

 

  \ارفاايل الخ  ء –ج 

 ()  إلأكث  سنل 11 *                           سنوا )    (11-6 *                  سنوا )    (  1-5 *
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فف اردارة المدرسية, أرجو التلرم  عند توظيف البوابة التعليمية ارللترونية صعوبات تواجهلم هل
 .تواجهلمابنعمب أو ا ب مع ذلر بع  هذه الصعوبات التف  ةبارجابة على فقرات ا ستبان

   نعم الصعوبات م
   نترنتة اإل بطء شبك 1
   العطل المتكرر للشبكة 2
   واإلنترنت.  اإللكترونيةخصصين إلصالح أعطال األجهزة قلة الفنيين المت 3
قلــة الصــيانة الدوريــة ألجهــزة الحاســب اآللــي واإلنترنــت مــن قبــل المديريــة العامــة للتربيــة  4

 والتعليم. 
  

   قلة وعي أولياء األمور بالبوابة التعليمية.  5
   ة للتربية والتعليم. قلة الدعم المادي والمعنوي للمدارس من قبل المديرية العام 6
   قلة الميزانية المخصصة للمدرسة لتوفير أجهزة الحاسب اآللي  7
   قلة الدورات التدريبية للعاملين بالمدرسة 8
   قلة توفير الحاسب اآللي بالمدارس 9
   اإللكترونيةالمطالبة باألعمال الورقية إضافة إلى األعمال  11
   لالشتراك بشبكة اإلنترنت التكلفة المادية العالية 11
   قلة الكوادر اإلدارية المعززة  بالمدرسة 12

 *أرجو ذكر الصعوبات األخرى إن وجدت:

-.................................................................................................... 

-..................................................................................................... 

-....................................................................................................... 

 

 شاكره لكم حسن تعاونكم معي

 نائيخالصة اله:الباحثة
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 (2ملحق رقم )
توظيف البوابة التعليمية ارللترونية فف اردارة المدرسية بسلطنة عمان فف صورتها استبانة واقع 

 والصعوبات التف تواجهها األولية

ي
 جامعة نزو  

 للية العلوم والداب
 قسم التربية والدراسات ارنسانية

 المحترم   .................................                                 \الدكتورالفاضل 
 السالم عيكم ورحمة هللا وبركاته

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان )واقع توظيف البوابة التعليمية اإللكترونية في اإلدارة المدرسية في سلطنة 
 عمان(  استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التعليمية في جامعة نزوى.

لتعليمية اإللكترونية بأنها نافذة إلكترونية تربط بين الوزارة والمدرسة, والطالب والمعلم وتعرف الباحثة البوابة ا
وولي األمر, وتهدف إلى تقديم الخدمات التعليمية واإلدارية التقليدية بوسيلة إلكترونية, عن طريق اإلنترنت 

إلى هذه البوابة عن طريق واجهتين إما اإلدارية داخل الوزارة والمدارس, يمكن الدخول وتساعد على تنظيم األعمال 
 بواسطة المتصفح وهو موقع الوزارة اإللكتروني أو بواسطة الواجهة الصوتية وهي خطوط الهاتف.

لجنة تحكيم  ونظرا لما تتمتعون به من دراية في البحث العلمي ومكانة علمية مرموقة,فقد تم اختياركم عضواً من أعضاء  
الحظاتكم ورأيكم في فقرات هذه االستبانة من حيث:سالمة الصياغة اللغوية,ومدى لهذه االستبانة, وإبداء م

انتماء كل فقرة للمجال الذي تندرج تحته, ووضوح العبارات وإضافة أي مالحظات أو اقتراحات أو تعديالت 
 ترونها مناسبة.

 التعليمية في اإلدارة المدرسية: علما بإن الباحثة ستستخدم مقياس ليكرت الخماسي لقياس درجة توظيف البوابة    

 (أبداواقع التوظيف:       )دائًما(          )غالباً (         )احياناً (        ) نادراً (       ) 
 (قليلة جداً ودرجة الصعوبة:    )عاليةجداً(      )عالية(         )متوسطة(      )قليلة(         )

لى قسمين؛ القسم األول ويتضمن مجالين بناءاً على الخدمات الموجودة في وقد تم تقسيم أداة الدراسة إ    
البوابة التعليمية االلكترونية والقسم الثاني يتضمن الصعوبات التي تواجهها إدارات المدارس في استخدام 

 البوابة التعليمية
 شاكرة لكم حسن تعاونكم 

 الباحثة:خالصة بنت ناصر الهنائي    
                              خصص اإلدارة التربوية                                    طالبة ماجستير ت

 :تعبئة البيانات اآلتيةب التكرم يرجى
  االسم

 

 الدرجة الوظيفية
يي

 
 

  التخصص الدقيق
 

  مقر العمل
 

 القسم
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ارة المدرسة من واقع المجا ت التف توظف فيها البوابة التعليمية من قبل  داألول: المحور
 تجربتلم مع استخدام هذه البوابة.

 األعمال ارداريةالمجال األول: 
ويقصد بها: مشارلة  دارة المدرسة فف نوافذ البوابة التعليمية  البعد األول:أعمال إدارية

 ارللترونية
  م

 الفقرة                
  وضوح الفقرة        انتماء الفقرة      

غير  منتمية الملحوظات
 منتمية

غير  واضحة
 واضحة

المسـتجدات التربويـة  أخر إلىالتعرف  1
 للوزارة 

     

للـوزارة  المشاركة في المنتدى التربـوي 2
. 

     

 ت      فــــــي جميــــــع المراســــــال مشــــــاركةال 3
 ) الداخلية والخارجية( 

     

نشـــر اإلعالنـــات الخاصـــة بالمدرســـة  4
 على موقع البوابة.

     

لل ما يخص الموظفين من أمور تتعلق ببياناتهم  :  اويقصد بهشؤون الموظفين الثاني:البعد 
 الوظيفية.

 الملحوظات و وح الفقرة انتماء الفقرة الفقرة      م
غير  منتمية

 منتمية

غير  وا حة
 وا حة

      .الموظفينبيانات بح  عن ال 5

      تسجيل حضور وانصراف العاملين 6

      الموظفين الجدد بيانات جيلتس 1
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 األعمال المدرسيةالثاني:المجال 

 تنظيم الطلبة ويقصد به األمور المتعلقة ببيانات الطلبة البعد األول:
  م

 الفقرة
  و وح الفقرة انتماء الفقرة

غير  وا حة غير منتمية منتمية الملحوظات
 وا حة

      الغياب اليومي للطلبة  تسجيل 2

ــــــة ال خــــــالإد 9 رغبــــــات االختياري
 بالنسبة للطلبة.  للمواد

     

      قيد الطالب  إعادة 10

ـــــــة تســـــــجيل المواقـــــــف الي 11 ومي
 للطالب.

     

حـــافالت توزيـــع الطلبـــة علـــى   12
 المدرسة

     

      إدارة بيانات الطالب 13

 الطــــالب فــــي اختيــــار تســــجيل 14
 المدرسية األنشطة

     

      لفصولمتابعة مجالس ا 15

      تسهيل عملية تنقالت الطلبة  16

      البح  عن بيانات طالب 11
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عملية استخدام  المعينات التف تنظم عملية   البعد الثاني: تنظيم أدوات التقويم ويقصد به:
 تقييم اداء الطالب بدقة ومو وعية.

  م
 الفقرة

 الملحوظات و وح الفقرة انتماء الفقرة
 غير وا حة وا حة ير منتميةغ منتمية

ـــــــوس  12 ـــــــام جل إدخـــــــال أرق
 الطالب.

     

      درجات الطلبة إدخال 19

ــمتغيتســجيل الطلبــة ال 20  ينب
 عن االمتحانات

     

ــــة التحصــــيل  21 ــــة لجن متابع
 الدراسي

     

داء ألااســــــتخراج تقــــــارير  22
ــــــــــــــب          المدرســــــــــــــي للطال

 الشهادة ()
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و يشمل عدة جداول منهااجدول الحصص,جدول ا حتياط  الثال :الجدول المدرسي:البعد 
 ,جدول المناوبةب

  م
 الفقرة

  و وح الفقرة انتماء الفقرة
 غير وا حة وا حة غير منتمية منتمية الملحوظات

معلـــم مـــن ادخـــال نصـــاب كـــل  23
 المواد الدراسية

     

      متابعة جدول االحتياطي  24

       للمناوبة جدول اليوميالابعة مت 25

طباعــــــة الجــــــداول المدرســــــية  26
 للطالب

     

      التعرف على جداول المعلمين 21

      ربط المعلمين والمواد والشعب 22

اســـــتخدام الجـــــدول المدرســـــي  29
 اليدوي

     

      توزيع مواقع المناوبة بالمدرسة 30
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أرقام وجداول والبيانات الخاصة  بحصر الطالب حسب العمر  :البعد الرابع: اإلحصائيات
 والصف وحالة القيد والجنل والجنسية والمنطقة السلنية يتم ارطالخ عليها .

  م
 الفقرة

 الملحوظات و وح الفقرة انتماء الفقرة
غير  منتمية

 منتمية

غير  وا حة
 وا حة

ــــــى 31 الطلبــــــة  اإلطــــــالع عل
 وفوالشعب حسب الصف

     

 التعـــــــرف علـــــــى أعـــــــداد  32
وحالــــة  وأعمــــارهمالطلبــــة 

 القيد

     

ــــــى 33 الطلبــــــة  اإلطــــــالع عل
المســجلين حســب الصــف 

 والجنسية  والجنس

     

فــــــــرز الطــــــــالب حســــــــب  34
 المناطق السكنية

     

الطلبــــة المحــــولين حصــــر  35
لى المدرسة  من وا 

     

توزيــــــع الطلبــــــة حســـــــب  36
 المواد االختيارية
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 استخدام تقارير بيانات الطالبلبعد الخامس:ا
  م

 الفقرة
 الملحوظات و وح الفقرة     انتماء الفقرة   

غير  وا حة غير منتمية منتمية
 وا حة

ـــــــب  31 ـــــــات الطال كشـــــــاف بيان
 األساسية

     

      السجالت الشاملة 32

      قائمة بالطلبة وأعمارهم 39

      قوائم الطالب 40

      ير عامة  للطلبةتقار  41

ـــارير الصـــحية  42 اســـتخدام التق
 للطالب

     

توظيف شهادة حسـن السـير  43
 والسلوك

     

      إشعار ولي األمر بغياب ابنه 44

اســتدعاء ولــي األمــر لشــأن  45
 بابنته \يتعلق بابنه

     

دعـــوة ولـــي األمـــر لمجلـــس  46
 األمهات\اآلباء

     

ــى تقريــر ا 41 لتــأخر االطــالع عل
 الصباحي

     

ـــــف الكشـــــف الخـــــاص  42 توظي
 بجماعات األنشطة التربوية
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االطــالع علــى تقريــر مواقــف  49
 الطالب اليومية

     

االطــالع علــى تقــارير الطلبــة  50
ــــــدهم والمنهــــــي  المنهــــــي قي

 قيدهم مؤقتا

     

ـــــولين  51 ـــــة المقب إشـــــعار الطلب
 وغير المقبولين في المدرسة

     

ــــــة إشــــــعار ا 52 لجهــــــات المعني
 بقبول وعدم قبول الطالب

     

ــــــل  53 اســــــتخدام خطــــــاب تحوي
الطلبــــــة المرضــــــى للوحــــــدة 

 الصحية

     

تســــهيل بيانــــات بإشــــعارات   54
 التطعيم والتواريخ للطلبة
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 :الصت التيالوإيو ا رية اي يالي ي  ي إيو    يالا اا يالوتة ي  : الثاني محورال

 الجانب اردار :بعد األولال
 

ملحوظات  وضوح العبارات انتماء الفقرة للبعديالفقي يم
 أخرى

غير  منتمية
 منتمية

واضحة         غير                                 
 واضحة

 لإلداريينفر الدورات المتخصصة اقلة تو  55
 للتعامل مع البوابة التعليمية

     

العصر  وتقنيات تستجداملمقاومة المعلم   56
 التعليمية البوابة ومنها

     

  قف عائقا أمام ت اإلداريةكثرة المتطلبات  51
 لبوابة التعليميةاألمثل  لالتوظيف 

     

انعدام اإللمام بالمعلومات الكافية الستخدام  52
 اإلنترنت

     

 للعملالداعمة للمدارس  قلة  الحوافز المادية  59
 ابة التعليميةفي البو  بجدية

     

الداعمة للمدارس   عنويةقلة  الحوافز الم 60
 في البوابة التعليمية بجدية للعمل

     

االستمرارية في برنامج اإلدارة المدرسية و  61
 أعمال البوابة التعليمية  اإللكترونية

     

 المعلمين فئات اقتصار برامج التدريب على 62

في الذين يدخلون البيانات فقط 
 البوابة التعليمية االلكترونية

     

صعوبة اتخاذ القرارات المناسبة في ظل  63
 استخدام البوابة التعليمية

     

الستخدام  مشرفي المواد الدراسية تشجيع قلة  64
 المعلمين للبوابة التعليمية

     

أدلة توضيحية لكيفية استخدام البوابة  65
 التعليمية قليلة

     

دام البوابة التعليمية يزيد من أعباء إدارة استخ 66
 المدرسة

     

المدارس  إلداراتقلة الدورات التدريبية  61
 الكتسابهم مهارات التعامل مع البوابة التعليمية

     

بضرورة استخدام  وعي أولياء األمورـ قلة  62
 البوابة التعليمية
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التكيف مع المفاهيم والمهارات المتعلقة  69
 باستخدام البوابة التعليمية

     

وجود اتجاه سلبي لدى بع  المعلمين في  10
 المشاركة في تفعيل البوابة التعليمية

     

11  
ضعف قنوات االتصال بين اإلدارة والعاملين 

 المدرسة

     

اقتصار مجاالت التقويم على تقويم الطالب  12
 فقط
 

     

على جميع  عدم اشتمال البوابة التعليمية 13
 خدمات المدرسة.
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 البعد الثاني:الجانب الفني والتقني
 

ملحوظات  وضوح العبارة انتماء الفقرة للبعد الفقرة م
غير  منتمية أخرى

 منتمية
غير  واضحة

 واضحة
يـؤثر  اآللـيشاشـة الحاسـب  أمامالجلوس لفترة طويلة  15

 على الصحة
     

 اآللـــي الســـتخدام الحاســـب الوقـــت الكـــافي وافرتـــ قلـــة 16
 ومتابعة البوابة التعليمية فيه

     

      قلة استخدام البريد االلكتروني النجاز المعامالت 11
قلــة خطــوط االتصــاالت الهاتفيـــة لتــوفير الخدمــة فـــي   12

 أثناء وقت الدوام الرسمي للمدرسة
     

      نترنتشبكة اإل بطء االتصال ب 19
انعـــدام  قـــدرة المدرســـة علـــى تـــوفير األجهـــزة الالزمـــة  20

 نترنت(ي الشبكة العالمية للمعلومات )اإل لالشتراك ف
     

21  
 نترنت ية المترتبة على استخدام شبكة اإل التكلفة الماد

     

انقطاع االتصال في أثناء عملية إدخال البيانات في  22
 البوابة التعليمية االلكترونية

     

      العطل المتكرر في أجهزة الحاسب اآللي في المدرسة 23
ـــد   24 ـــي عن ـــى شاشـــة الحاســـب اآلل صـــعوبة القـــراءة عل

 تصفح البوابة التعليمية
 

     

      البيانات إدخالضياع الوقت والجهد في اإلحساس ب 25
قلة توافر الصيانة الدورية ألجهزة الحاسب وشبكة   26

 االنترنت بالمدرسة
     

قلة امتالك مهارة الطباعة والتنسيق على الحاسب  21
اآللي لدى المستخدمين إلنهاء المعامالت اليومية 

 والتقارير

     

قلة توافر أجهزة  الحاسب اآللي  في المكاتب اإلداريـة  22
 بالمدرسة
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 (3لحق رقم )م                                        
قا مة ب سماء لجنة التحليم  ستبانه واقع توظيف البوابة التعليمية ارللترونية فف اردارة المدرسية 

 بسلطنة عمان فف صورتها األولية
 مق  العيل اليؤهل العليا اسم اليحام م

 جامعة نزوى أستاذ  طارق محمود رمزيأ.د   1

 جامعة السلطان قابوس أستاذ مشارك دأحمد يوسف عبدالرحيم أحمد.  2

 جامعة نزوى أستاذ مشارك عادل شكريد.  3

 جامعة السلطان قابوس أستاذ مشارك علي بن شرف الموسويد.  4

 جامعة نزوى أستاذ مشارك محمد ابراهيم مدني حميدد.  5

 جامعة السلطان قابوس أستاذ مشارك د.وجيهة ثابت العاني 6

 جامعة السلطان قابوس أستاذ مساعد الجابري بن ناصرخلفان د.  7

 جامعة نزوى أستاذ مساعد الجميلي علي زينبد.  8

 جامعة نزوى أستاذ مساعد سعيد محمود أبو ريةد.  9

 جامعة نزوى أستاذ مساعد حسام الدين السيد محمدد.  11

 جامعة نزوى أستاذ مساعد خالد مصطفى محمد مالكد.  11

 جامعة نزوى أستاذ مساعد لسفاسفةعبدالرحمن اد.  12

 جامعة نزوى أستاذ مساعد دوعبدالعزيز أحمد داود.  13

 جامعة السلطان قابوس أستاذ مساعد علي العوفيد.  14

 جامعة السلطان قابوس أستاذ مساعد راشد بن سليمان الغافريد.  15

 جامعة السلطان قابوس أستاذ مساعد عمر هاشم إسماعيلد.  16

 جامعة نزوى أستاذ مساعد فايز محمد منصور د. 17

 جامعة نزوى أستاذ مساعد الجرايدة سليمان محمدد.  18

 جامعة السلطان قابوس أستاذ مساعد ناريمان جمعةد.  19

 جامعة نزوى أستاذ مساعد مهدي ابراهيم عبدهللاد.  21

 جامعة نزوى أستاذ مساعد ميرفت عبدالمنعم سالمهد.  21

مدير دائرة تنمية الموارد البشرية  د بن خلفان المحروقيماجد.  22

 بمعهد القضاء العالي بنزوى

معهد القضاء العالي 

 بنزوى

 مدارس الصحوة معلم معاذ شحادة 23
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 (4ملحق رقم )
استبانة واقع توظيف البوابة التعليمية ارللترونية فف اردارة المدرسية بسلطنة عمان فف صورتها 

  يةالنها

 

 

 

ي ليت ينز ى
يكة  يالتة مي اآل اب

 ق ميالويا  ي ال يا لتياإلن لن  

 

 مدي  اليداسل77777777777777777777777777777777777777777777777 اليحت م \األستاذ الفاضل 

 مدي ء اليداسل77777777777777777777777777777777777777777777777 اليحت مل \األستاذء الفاضلل 

 

 ةام واحيل هللا وب كاتهالسالم عل

إلا ارفااء  ارلات ونةلتقوم ال احثل بدااسل عنوان ) واقع توظةف ال وابل التعلةيةل  

اليداسةل بسلطنل عيان( استاياال ليتطل ا  الحصول عل  فاجل الياجستة  إلا ارفااء التعلةيةل 

إلا  ارلات ونةلل التعلةيةل واقع توظةف ال واب عداف است انه تاد  التع   إل حةث قام  ال احثل بإ

 أقسام وها عل  النحو التالا 9 3ارفااء اليداسةل  بسلطنل عيان، وتتاون من 

 القسم األول 9 تعلةيا  ارجابل 

الخ  ء ارفاايل اسل تتضين اليتغة ا  اليستقلل )النوع ،القسم الثانا 9 معلوما  شخصةل لعةنل الدا

 ، اليؤهل العليا( 7

 يكتيل عل  محواين األول 9القسم الثالث 9 

 اليحوا األول ويتضين 9

 اليجال األول 9 األعيال ارفاايل ويتف ع منه 9أ (أعيال إفاايل     ب ( شؤون اليوظفةن (1

 ( اليجال الثانا 9 ارعيال اليداسةل ويتف ع منه 29

 يداسا  أ( تنظةم الطل ل         ب ( تنظةم أفوا  التقويم                 جـ ( الجدول ال

 ف ( ارحصائةا        هـ(  استخدام تقااي  بةانا  الطالب  

اليحوا الثانا 9 ويكتيل عل  الصعوبا  التا تواجه إفااء اليداسل إلا توظةف ال وابل التعلةيةل 

 وينقسم هذا اليحوا إل  مجالةن 9

 الجانا الفنا والتقنا * اليجال األول 9 الجانا ارفااي واليالا               * اليجال الثانا 9 

مقابل كل إلق ء من إلق ا   عليا بأنه تم تحديد مقةاس لةا   الخياسا لقةاس فاجل التوظةف      

بعنايل وارجابل  ،وتأمل ال احثل منام التفضل بق ا ء كل ع ااء من ع ااء االست انل الي إلقلاألفاء،

جل تطوي  استخدام ذه الدااسل من أيةل وإلائدء تث ي هاائام من أه، ليا آلعناا بدقل وموضوعةل

ااا  اليدااس بكال عام ولةس  من من ق ل إف ،إلا الجانا ارفااي ارلات ونةل ال وابل التعلةيةل

 جل قةاس مدى استخدامام لاا بكال خاص7 أ

 

 شاك ء لام حسن تعاونام ،،،
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 القسم األول9 تعلةيا  لإلجابل عل  االست ةان9

 

 

األول واليتعل  بواقع   االست ةان إلا الجز إلق ا من  إلق ء( أمام كل    \ي ج  وضع إشااء )  

 توظةف ال وابل التعلةيةل إلا ارفااء اليداسةل إلا سلطنل عيان7

 

 مثال عل  ذلك9

  م

 الفق ا 

 فاجل التوظةف

 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دا ما  
      المستجدات التربوية للوزارة أخر إلىالتعرف  1

 

 

الثانا واليتعل    االست ةان إلا الجز إلق ا من  إلق ء( أمام كل    \ج  وضع إشااء )  ي 

 7ارلات ونةلبالصعوبا  التا تواجه إفااء اليداسل إلا  توظةف ال وابل التعلةيةل 

 

 مثال عل  ذلك9

  م

 فق ا ال

 فاجل الصعوبل

عالةل 

 جداً 

قلةلل  قلةلل متوسطل عالةل

 جداً 

للتعامل مع  لإلداريينات المتخصصة فر الدوراقلة تو 1

 اإللكترونية البوابة التعليمية
     

 
 

 

 

 

 ولام جزيل الكا 

 خالصل الانائا \ال احثل
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 :القسم الثانف
 

 معلومات عامة:
 
 أنثى ا          ب            ذلر ا      ب                 \الجنس -أ
 
 \المؤهل الدراسي  -ب
 

 موسط ا   ب دبلوم
  

 بلالوريولا   ب
 

 ا   ب         أعلى من البلالوريول
                                         

 
 \الخبرة اإلدارية  –ج 

  
 سنواتا 11-
 ا    بف لثر سنة11-
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 : المحور  األول 
لمدرسة من واقع تجربتلم مع من قبل  دارة ا رللترونيةاالمجا ت التف توظف فيها البوابة التعليمية  

 استخدام هذه البوابة .
 :المجال األول: األعمال اإلدارية

 :بارللترونيةمشارلة  دارة المدرسة فف نوافذ البوابة التعليمية ويقصد بها :ا أعمال إداريةب(
 
 
 م

 
 الفقممممممممممرة

 واقع التوظيف
 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دا ما  

أخر المستجدات التربوية  التعرف  لى 1
 للوزارة 

     

      المشارلة فف المنتد  التربو  للوزارة  2
لة فف جميع المراسالت االداخلية المشار  3

 بوالخارجية
     

نشر ارعالنات الخاصة بالمدرسة على  4
 موقع البوابة

     

 
 :ببياناتهم الوظيفية ن أمور تتعلقويقصد بها : لل ما يخص الموظفين م شؤون الموظفينبب 

 
 م

 
 الفقممممممممممرة

 واقع التوظيف
 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دا ما  

      بحث عن بيانات الموظفين 5
      تسجيل ح ور وانصراف العاملين 6
      تسجيل بيانات الموظفين الجدد 7
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 : األعمال المدرسيــة المجال الثاني

 .األمور المتعلقة ببيانات الطلبة :ويقصد به ة( تنظيم الطلبأ  
 

 
 م

 
 الفقممممممممممرة

 واقع التوظيف
 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دا ما  

      تسجيل الزياب اليومف للطلبة 8
ا ختيارية للمواد التف  دخال الرغبات  9

 يختارها الطالب
     

       عادة قيد الطالب 11
      اليومية للطالبتسجيل المواقف  11
      توزيع الطلبة على حافالت المدرسة 12
       دارة بيانات الطالب 13
تسجيل اختيار الطالب فف األنشطة  14

 المدرسية
     

      متابعة مجالل الفصول 15
      تسهيل عملية تنقالت الطلبة 16
      البحث عن بيانات طالب  17

 
قييم أداء الطالب عملية استخدام المعينات التف تنظم عملية ت:اويقصد به ويمتنظيم أدوات التقب ب 

 :بدقة ومو وعيةب
 
 م

 
 الفقممممممممممرة

 واقع التوظيف
 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دا ما  

       دخال رقم جلول الطالب 18
       دخال درجات الطلبة 19
      اتعن ا متحان نتسجيل الطلبة المتزيبي 21
      متابعة لجنة التحصيل الدراسف 21
اج تقارير األداء المدرسف للطالب استخر  22

 باالشهادة
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ا جدول الحصص , جدول ا حتياط , جدول منها: عدة جداول :يشملالجدول المدرسيج ب   

 المناوبة ب  
 
 م

 
 الفقممممممممممرة

 واقع التوظيف
 أبدا   را  ناد أحيانا   غالبا   دا ما  

 دخال نصاب لل معلم من المواد  23
 الدراسية

     

      متابعة جدول ا حتياط 24
      متابعة الجدول اليومف للمناوبة 25
      طباعة الجداول المدرسية للطالب  26
      جداول المعلمين التعرف  لى 27
      ربط المعلمين والمواد والشعب 28
      المدرسف اليدو  استخدام الجدول 29
      توزيع مواقع المناوبة بالمدرسة 31
جمداول والبيانمات الخاصمة بحصمر الطمالب حسمب العممر والصمف وحالمة الرقمام و األ:اإلحصائياتد ب 

 : منطقة السلنية يتم ا طالخ عليهاالقيد والجنل والجنسية وال
 
 م

 
 الفقممممممممممرة

 واقع التوظيف
 أبدا   نادرا   يانا  أح غالبا   دا ما  

الطلبمممممممة والشمممممممعب حسمممممممب  ا طممممممالخ  لمممممممى 31
 الصفوف

     

أعداد الطلبمة وأعممارهم وحالمة  التعرف  لى 32
 القيد

     

الطلبمممممة المسمممممجلين حسمممممب  ا طمممممالخ  لمممممى 33
 الصف والجنل والجنسية

     

      فرز الطالب حسب المناطق السلنية 34
 المدرسمممممةممممممن  حصمممممر بالطلبمممممة المحمممممولين 35

ليها  وا 
     

      توزيع الطلبة حسب المواد ا ختيارية  36
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 : استخدام تقارير بيانات الطالبب هم 

 

 

 
 م

 
 الفقممممممممممرات

 واقع التوظيف
 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دا ما  

      لشوف بيانات الطالب األساسية 37
      السجالت الشاملة 38
      مقا مة بالطلبة وأعماره 39
      قوا م الطالب 41
      تقارير عامة للطلبة 41
      استخدام التقارير الصحية للطالب 42
      توظيف شهادة حسن السير والسلوك 43
       شعار ولف األمر بزياب ابنه 44
      استدعاء ولف األمر لش ن يتعلق بابنه / ابنته 45
      واألمهاتدعوة ولف األمر لمجلل الباء  46
      ا طالخ على تقرير الت خر الصباحف 47
توظيممممممف اللشممممممف الخمممممماص بجماعممممممات األنشممممممطة  48

 التربوية
     

      ا طالخ على تقرير مواقف الطالب اليومية 49
 لطلبممة المنهممف قيممدهم دا ممما  ا طممالخ علممى تقممارير ا 51

 مؤقتا  أو 
     

قبممممممولين فممممممف  شممممممعار الطلبممممممة المقبممممممولين وغيممممممر الم 51
 المدرسة

     

وعمممممدم  الطمممممالبر الجهمممممات المعنيمممممة بقبمممممول  شمممممعا 52
 قبولهم

     

اسمممتخدام خطممماب تحويمممل الطلبمممة المر مممى للوحمممدة  53
 الصحية

     

      للطلبة  ختسهيل بيانات بإشعارات التطعيم والتواري 54
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  ابة التعليمية :المحور الثاني: الصعوبات التي تواجه إدارة المدرسة في توظيف البو 

 :أوال: الصعوبات المتعلقة بالمجال اإلداري والمالي

 

 
 م

 
 الفقممممممممممرة

 درجة وجود الصعوبة 
عالية 
 جداً 

قليلة  قليلة متوسطة عالية
 جداً 

 فر الـــدورات المتخصصـــة لإلداريـــين للتعامـــل مـــع البوابـــة التعليميـــةقلـــة تـــوا 55
  اإللكترونية

     

ــة  وجــود اتجــاه ســلبي 56 ــل البواب ــي تفعي ــدى بعــ  المعلمــين نحــو المشــاركة ف ل
 .اإللكترونية التعليمية

     

 كثرة األعباء اإلدارية التي  تقف عائقا أمام التوظيـف األمثـل للبوابـة التعليميـة 57
  اإللكترونية

     

      قلة إلمام إدارة المدرسة بمهارات استخدام شبكة اإلنترنت. 58
 ماديــة الداعمــة للمــدارس للعمــل بجديــة فــي البوابــة التعليميــةقلــة الحــوافز ال 59

 اإللكترونية
     

      قلة الحوافز المعنوية الداعمة للمدارس للعمل بجدية في البوابة التعليمية 61
ــــة 61 ــــة التعليمي ــــامج اإلدارة المدرســــية وأعمــــال البواب ــــي برن ــــة العمــــل ف  ازدواجي

  اإللكترونية
     

رية للمدارس بإنجاز معظم األعمال ورقيًا على الرغم مـن وجودهـا مطالبة المدي 62
 إلكترونيًا ضمن خدمات البوابة التعليمية.

     

عـــدم اعتمـــاد اســـتخدام البوابـــة اإللكترونيـــة مـــن ضـــمن معـــايير أداء اإلدارة  63
 المدرسية.

     

 يميـــةقلـــة تشـــجيع مشـــرفي المـــواد الدراســـية الســـتخدام المعلمـــين للبوابـــة التعل 64
  اإللكترونية

     

      قلة األدلة التوضيحية لكيفية استخدام البوابة التعليمية  65
      قلة وعي أولياء األمور بأهمية استخدام البوابة التعليمية  66
      ضعف قنوات االتصال بين اإلدارة والعاملين بالمدرسة 67
ـــدان 68 ـــةاع ـــ م اشـــتمال البوابـــة التعليمي ـــع مجـــاالت العمـــل  ةاإللكتروني علـــى جمي

 المدرسي.
     

م قــدرة المدرســة ماليــًا علــى تـوفير األجهــزة الالزمــة لالشــتراك فــي الشــبكة اعـدان 69
 العالمية للمعلومات ) االنترنت(

     

      التكلفة المادية العالية المترتبة على استخدام شبكة االنترنت 71
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 فني والتقني:المتعلقة بالمجال ال ثانيا: الصعوبات

 
 
 
 
 
 

 درجة وجود الصعوبة  الفقــــــــــرة م
عالية 
 جدا  

قليلة  قليلة متوسطة عالية 
 جداً 

بشـكلها الحــالي يتطلـب الجلــوس  اإللكترونيـة اسـتخدام البوابـة التعليميــة 71
 لفترة طويلة أمام شاشة الحاسب اآللي مما  يوثر سلبًا على الصحة 

     

  في أثناء الدوام الرسمي الستخدام البوابـة التعليميـةفر الوقت الكااقلة تو  72
 فيه  اإللكترونية

     

      ضعف ثقافة استخدام البريد اإللكتروني إلنجاز المعامالت 73
قلــة خطــوط االتصــاالت الهاتفيــة لتــوفير الخدمــة فــي أثنــاء وقــت الــدوام  74

 الرسمي للمدرسة
     

      بطء االتصال بشبكة االنترنت 75
قلـــة وجـــود فنيـــين متخصصـــين فـــي المدرســـة إلصـــالح أعطـــال أجهـــزة  76

 الحاسب اآللي خاصة أعطال اإلنترنت.
     

لالتصـال مـن قبـل مـزود الخدمـة خاصـة أثنـاء عمليـة االنقطاع المتكرر  77
   اإللكترونية  إدخال البيانات في البوابة التعليمية

     

      ي في المدرسةالعطل المتكرر في أجهزة الحاسب اآلل 78
ر أجهــزة حاســب آلــي حديثــة بالمــدارس واعتمادهــا علــى أجهــزة قلــة تــواف 79

 قديمة مما يؤثر سلباً على فاعلية استخدام البوابة.
     

ر الصيانة الدوريـة ألجهـزة الحاسـب وشـبكة االنترنـت بالمدرسـة قلة تواف 81
 من قبل اإلدارة العليا)المديرية(

     

ــة ضــعف إعــداد مــ 81 دخل البيانــات فــي المهــارات الالزمــة الســتخدام البواب
 السيما مهارات الطباعة والتنسيق. اإللكترونية التعليمية

     

      فر أجهزة الحاسب اآللي في المكاتب اإلدارية بالمدرسةاقلة تو  82
      اقتصار مجاالت التقويم المدرجة في البوابة على تقويم  الطالب فقط 83
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 ؤال مفتوح:س 
 ممما مقترحممماتلم للتزلمممب علمممى الصمممعوبات التمممف تواجممه اردارة المدرسمممية فمممف توظيمممف البوابمممة التعليميمممة

 ؟ارللترونية 
.............................................................................................. 

.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 

............................................................................................... 
............................................................................................... 
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 (5ملحق)
وظةف ال وابل التعلةيةل خطاب اسيا بتساةل مايل باحثل بإج ا  فااسل تستاد  واقع ت

 ارلات ونةل إلا ارفااء اليداسةل بسلطنل عيان
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 (6ملحق رقم )                                           

 الق اا الوزااي بكأن تكاةل لجنتةن لتط ة  مك وع ال وابل التعلةيةل ارلات ونةل ومتابعل تنفةذه
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 (7ملح  اقم)
 الق اا الوزااي بكأن الئحل شؤون الطالب بيدااس التعلةم العام والتعلةم األساسا
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 ب8ملحق رقم ا

 بكأن نقل الطالب واستئجاا وسائل النقل اليداسةل الق اا الوزااي
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Abstract 
The Reality of Implementing the Electronic Educational Portal in 
School Administration in the Sultanate of Oman. 

 

Prepared by: Khalsa Nasser Mohammed Al-Hinai. 

Supervision committee: Prof.Dr. /Tariq M. Ramzy, Dr. /Mohammed Al-

Garaida, Dr. /Zainab Al-Jumaily.   

 

    The purpose of this study was to find out about  the reality of the 

implementing the electronic portal in school administration in the Sultanate 

of Oman. Besides, it identifies the difficulties that are faced who in schools 

administration. 
  

    To achieve the objectives of the study, a scale of (83) items were 

constructed which have been validated, using two the method of validity 

the items validity, and construct validity with coefficients ranging between 

(0.76-0.86). Reliability coefficient of the scale was identified using the 

alpha cronbach which is (0.80-0.91), with standard error of (0.14) score. 

     A sample of (60) headmasters and headmistresses were randomly 

stratified selected from population of Muscat basic education schools. The 

data were analyzed using  (SPSS).  

 Result of the study revealed that the reality of implementing the 

educational portal in school administration in the basic education schools in 

Muscat has come out with (mostly).What s more  no statistical differences 

at the  level of significantly (0.05≥α) were found between the means of the 

sample ratings in the first core concerning the reality of implementing of 

the educational portal in school administrations according to the gender, 

administrative experience and scientific qualification. 

     

      On ther hand the administrations of the basic education schools are 

facing difficulties in implementing the educational portal in the Sultanate 

of Oman, this point has come out with (very high) and (high).More over the 

statistical differences were found at the level of significantly (0.05≥α) 

between the means of the sample ratings in the second field of the second 

core concerning the administrative and financial difficulties according to 

the gender. However no statistical differences were found at the level of 

significantly(0.05≥α) between the means of the sample ratings in the first 

field of the second core which are related to the gender. 

 

        There were also no statistical differences found beyond the level of 

significantly (0.05≥α) between the means of the sample ratings in 
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difficulties of implementing the educational portal in school 

administrations in the second core according to administrations experience 

variable. According to the results of the study it has been noticed that there 

 were statistical differences at the level of significantly (0.05≥α) between 

the means of the sample ratings in difficulties of implementing the 

educational portal in school administrations in the second core according to 

the scientific qualification. 
 

To sum up, the study offered a number of recommendations  according to 

the study results. The internet should be at a high speed in order to enable 

administrators and teachers as well finish work faster with out wasting 

time. It’s also recommended to provide school with technicians for 

maintaining  and repairing the appliances at schools. Every administrator 

should be provided with a laptop to make it easy for them when using to 

electronic portal.     

 

 

 

 

 


