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 إقرار

 

 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

 دور نظم المعلومات اإلدارية في تحسين أداء اإلدارة المدرسية
 العالي في وزارة التربية والتعليم (SMIS) اإلدارة المدرسية دراسة تطبيقية على برنامج)
 (غزة محافظاتب

من نتاج جهدي الخاص، أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي 
ن الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم  باستثناء ما تمت اإلشارة إليه حيثما ورد، وا 
 من قبل لنيل درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.
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 ملخص الدراسة
دراسة )، اإلدارية في تحسين أداء اإلدارة المدرسيةتقييم دور نظم المعلومات هدفت هذه الدارسة إلى   

(، واتبعت الدراسة غزة محافظاتبالعالي في وزارة التربية والتعليم  (SMIS)اإلدارة المدرسية  تطبيقية على برنامج
استبانة لجمع البيانات ألدوات بحثية، وتم تطبيقها على عينة مكونة من  مااستخدتم المنهج الوصفي التحليلي، و 

 :التاليةالنتائج وتوصلت الدراسة إلى ، صلي بالطريقة العشوايية الطبقية( موظفًا تم اختيارهم من المجتمع األ297)
لبرنامج اإلدارة  (الموارد البشرية المؤهلةو  المكونات المادية والبرمجية)ارتفاع درجة توفر البنية األساسية  .1

 .%(78.53) حيث حصلت على وزن نسبي، العالي بمحافظات غزة المدرسية في وزارة التربية والتعليم
 ،جودة المعلومات التي يقدمها برنامج اإلدارة المدرسية) من معايير نجاح برنامج اإلدارة المدرسيةتوفر  .2

 في تحسين أداء اإلدارة المدرسية في وزارة التربية والتعليم (رضا المستخدم، برنامجالجودة  ،برنامجالاستخدام 
 %.80.69 ، حيث كان متوسط الوزن النسبيالعالي بمحافظات غزة

العالي  ارتفاع تأثير استخدام برنامج اإلدارة المدرسية في تحسين أداء اإلدارة المدرسية في وزارة التربية والتعليم .3
 .%(74.72الوزن النسبي يساوي )كان و بمحافظات غزة، 

 اإلدارة برنامج نظام نجاح قياس مؤشرات بين( α ≤ (0.05 داللة مستوى عند إحصايياً  دالة فروق يوجد .4
 بشكل المدرسية اإلدارة وأداء( المستخدم رضا البرنامج، استخدام البرنامج، جودة المعلومات، جودة) المدرسية
 الذي البرنامج، عن المستخدم ورضا ثقة زادت كلما المؤشرات هذه معدالت زادت كلما أنه بمعنى طردي،
 .المدرسية اإلدارة وفعالية أداء على باإليجاب يؤثر

 مستوى حول المبحوثين إجابات بين( α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصايية داللة ذات فروق توجد ال .5
 االجتماعي، النوع) باختالف والتعليم التربية وزارة في المدرسية اإلدارة وأداء اإلدارية المعلومات نظم تأثير

 (.الخبرة الوظيفي، المسمى العلمي، المؤهل
 تأثير مستوى حول المبحوثين إجابات بين( α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصايية داللة ذات فروق توجد .6

 إليها التابع المديرية باختالف والتعليم التربية وزارة في المدرسية اإلدارة وأداء اإلدارية المعلومات نظم
 .غزة شرق مديرية لصالح غزة، شمال ومديرية غزة شرق مديرية في العاملين بين والفروق الموظف،

 أهم التوصيات التي أوصى بها الباحث:و 
االستمرار في رفع كفاءة مكونات نظم المعلومات االدارية سواء )المكونات المادية ، المكونات البرمجية،  .1

 الموارد البشرية المؤهلة( وتطويرها تبعًا للمستحدثات التكنولوجية .
 .والحفاظ على استمرارية العملضرورة االهتمام بالدعم الفني المقدم،  .2
 التي الخدمات والصالحيات على للتعرفللموظفين العاملين على البرنامج،  عقد المزيد من الدورات التدريبية .3

 .وكفاءة برنامج اإلدارة المدرسية جودة تحسين على العمل بهدف ،بحاجة لها

بيانات بشكل مستمر، بحيث تتالءم مع التغيرات التكنولوجية السريعة، وكذلك الالعمل على تحديث قاعدة  .4
 .ةحجم البيانات والمعلومات المدخل تتناسب معل

 لقياس مدى رضا العاملين عن برنامج اإلدارة المدرسية. مستمر تقييم إجراء ضرورة .5
اجة الموظفين والمدارس، وكذلك تفعيل التقارير الالزمة في برنامج اإلدارة المدرسية حسب ح العمل على .6

العمل على تعدد أشكال التقارير التي يعرضها البرنامج من مخططات وجداول ورسوم بيانية كي يسهل فهمها 
 وتحليلها.
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Abstract  
This study aimed to evaluate the role of the administrative information technology in 

improving the performance of the school administration. (applied study on the program of the 

school administration (SMIS) in the Ministry of Education and High Education in Gaza 

Directorates). 

This study has followed the analytical and descriptive method. A questionnaire has been 

used to gather the data for researching tools. It was applied on a sample of  (297) employees 

who were randomly selected from their original society. The study has come up to the 

following results: 

1. The availability of the basic structure (software, hardware and the qualified human 

resources) for the school administration program in the Ministry of Education and High 

Education in Gaza Directorates, as it has got a relative weight of (%78,53) 

2. The availability of the standards of the school administration success in the fields of (the 

quality of information given by the school administration program, the use of the 

program, the quality of the program and the user satisfaction) in improving the 

performance of the school administration in the Ministry of Education and High 

Education in Gaza Directorates, and the average of the relative weight was (%80.69) 
3. The increasing effect of the use of the school administration program in improving statistically 

significant differences at the level of significance between the answers of respondents about 

the level of influence of Management Information Systems, and the relative weight was 

(%74.72). 

4. There are statistically significant differences at the level of significance (α ≥  0.05(between the 

indicators of the measurement of the success of the school administration program ( the 

quality of information, the quality of the program , the use of the program and the user 

satisfaction) and the performance of the school administration in extrusive. In other words, the 

more the rates of these indicators are, the more are the satisfaction and confidence of the user 

of the program, which positively affects the performance of the school administration, as a 

result, the hypothesis is accepted  

5. There aren’t statistically significant differences at the level of significance between the 

answers of respondents about the level of influence of Administration Information Systems 

and the performance of the school administration in the Ministry of Education and High 

Education in Gaza Directorates with the difference of (the social species, the academic 

qualification, the job title and the experience) 

6. There are statistically significant differences at the level of significance (α ≥  0.05( between 

the answers of respondents about the level of influence of Administration Information Systems 

and the performance of the school administration in the Ministry of Education and High 

Education in Gaza Directorates with the difference of the directorate where the employee work 

and the differences between employees in the Eastern and Northern Gaza Directorates in favor 

of Eastern Gaza.  

The most important recommendations produced by the researcher: 
1. The continuity of increasing the efficiency of the administrative information technology 

components (software, hardware and the qualified human resources) And developing them 

according to the technological updates. 

2. It is recommended to care for the given technical support, and to keep on work. 

3. Conducting more training courses for the employees working on the project, so that they can 

recognize the services and the responsibilities they need to improve the quality and efficiency 

of the school administration program. 

4. Working on updating the data base continuously so that to fit on with the rapid technological 

changes and to suit the quality of data and information entered. 

5. The necessity of making sequent evaluation to value the employees' satisfaction of the school 

administration program. 

6. Working on activating the necessary reports in the school administration program in 

accordance with the employees and the school needs, as well as having various forms of 

reports which are represented by the program such as planners, schedules and diagrams so 

that they can be easier to comprehend and analyze.  
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 إهـــــــداء..                                                             

إىل النيب  ,لينقذ الغرقى ويوصلهم إىل شاطئ النجاة ,إىل.. القائد األعظم الذي شق حبر الوجود *

 ا من اهلل القبول..يًراج -صلى اهلل عليه وسلم–األعظم 

إىل أحق الناس  ,إىل من ضحت حبياهتا لرتاني يف القمة ,معة اليت أضاءت يل طريق األملإىل.. الش *

ها حلياة وسر الوجود إىل من كان دعاؤإىل بسمة ا ,إىل معنى احلب واحلنان والتفاني ,حبسن صحبيت

 سر جناحي وحناهنا بلسم جراحي.. أمي احلبيبة..

إىل من كلله اهلل  ,ن غمرني بالبذل والعطاءإىل م ,إىل.. من أضاء يل طريق العلم واملعرفة *

 أرجو من اهلل ,إىل من أمحل امسه بكل افتخار ,إىل من علمين العطاء بال انتظار ,بالسكينة والوقار

ا أهتدي هبا مًوستبقى كلماتك جنو ,قد حان قطافها بعد طول انتظارأن ميد يل يف عمره لريى مثارًا 

 ي العزيز..اليوم ويف الغد وإىل األبد.. والد

مالكي اليت عرفت معها معنى احلياة فآنستين يف دراسيت  ,إىل..  النجمة املضيئة يف حياتي *

 زوجيت الغالية فنعم الزوجة الصاحلة هي.. ,وشاركتين طموحاتي وأحالمي

 شرق.. أبنائي..كلما نظرت يف عينيهم رأيت بريقًا يوحي مبستقبل م إىل.. الذين *

إىل من  ,وذللوا الصعاب ,إىل من زرعوا التفاؤل يف دربي ,وقيإىل.. من حبهم جيري يف عر *

 شاركين حضن األم وهبم أفتخر وأستمد عزتي وإصراري.. إخوتي وأخواتي..

 إىل.. كل من يسعى وراء املعرفة واحلقيقة من أجل تنمية البشرية وحتقيق سعادهتا.. *

ا هلم عن صادقًا وتعبريًا عرفانًوخالصة جهدي هدية متواضعة تقديرًا أهدي  .. هلءاء يميعًاإىل *

 عميق املشاعر وعظيم احملبة..

 الباحث

 فروانةحسين  أشرف  
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 شكـــــر وتقديــــــر
 ،هطانلس موعظي ههوج الللج ينبغي كما امباركً  اطيبً  اكثيرً  مًداح هلل الحمد نفإ بداية

 هلل الحمد ،هنفس ىلع أثنى كما هيلع نثني ال همكان ليعاد ال وثناءً  هلبجال ليقي احمدً  هلل الحمد
 إلى وفقني إذ والمنة الحمد هلل ت. الصالحا متت تهبنعم الذي هلل الحمد وباطنًا، ارً هوظا اً وآخر  أوالً 
 .النور إلى خرج قد نكا لما وتيسيره لهفض لوال والذي ل،العم ذاه مإتما

علينا بكثير  ن  فقد كانت مراحل العمل في هذا البحث مضنية وطويلة، إال أن اهلل تعالى م
تعالى:  العمل الشاق متعة، واستنادا لقولهمن الجهود الطيبة التي جعلت الصعب سهاًل، وحولت 

َ َفاْعُبْد َوُكن)
نْ  َبِل َّللاه اِكِرينَ  مِّ َما َيْشُكُر (، وقوله تعالى أيضًا: )66الزمر: ) (الشه َوَمْن َشَكَر َفإِنه

هريرة رضي اهلل عنه حيث قال: سمعت أبا  ن حديث أبيا موانطالقً  (،40)النمل:  (.لَِنْفِسهِ 
َ َمْن ََل َيْشُكُر النهاسَ )القاسم _ صلى اهلل عليه وسلم_ يقول: 

صحيح  -َ)التِّْرِمِذي   (ََل َيْشُكُر َّللاه
 في اختزالها واألصعب انتقايها عندصعبة هي  شكر ا عن كلمات، ورغمً ((1926الجامع )
نني. صانعيها حق انإيفاي وعدم انقصور  بمدى تشعرنا ألنها سطور يسعدني بعد  المقام هذا في وا 

قرارً بالتوفيق وا   ام هذا العمل الذي أنعم اهلل علي  إتم فإن الواجب يدفعني  ؛ا بالفضل لذويهنجازه، وا 
رايدة التعليم اإلداري والقيادي أكاديمية اإلدارة  -سبحانه وتعالى -أن أخص بالشكر بعد اهلل 

لى الهيية األكاديمية في والسياسة،  األستاذ الدكتور ، وعلى رأسهم تخصص القيادة واإلدارةوا 
رشادي، وأكرمنيناصر سامي سليم أبو ه، بطول صبر  ، األستاذ الذي أجهدته بمتابعتي وا 

شكره، حيث علمني من خالل إشرافه الكريم عن  وفيض لطفه، وسمو أخالقه، فصرت عاجزاً 
م، والمعرفة، والذي لطالما العل ات العلماء، قبل أن يعلمنيوسلوكي أدب البحث، على بحثي

: به حديث المصطفى صلى اهلل عليه وسلم تذكرت مع كل ما استعنت
: الحديث 2002مسلم، صحيح ) (شيًئا فرَفق بهم فارُفْق به أمَّتي أمرِ  ِمن َوِليَ  َمن اللَّهمَّ )

من  آلخرة، وأن يثبته على ما قدمه ليوا سأل اهلل أن يرفق به وبأحبايه في الدنيا(، فأ982: 182
رشاد علمي، وما حاولتعل  اكتسابه منه من رقي التعامل وذوق الحديث. م وتوجيه وا 
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محمد عبدالفتاح / الدكتوراألستاذ والشكر موصول أيضا إلى عضوي لجنة المناقشة 
غناء هذه الأحمد يحيى محمود/ والدكتور، عسقول دراسة من علمهما ، لدورهما الكبير في إثراء وا 

 وخبرتهما.

كما ويسرني أن أتقدم بالشكر واالمتنان إلى السادة المحكمين لما قدموه من جهد ووقت 
لى كل من أسدى لي مشورة أو قدم ليفي تحك نصيحة أو معونة، أو ساهم في  يم االستبانة، وا 

 إنجاز هذا العمل، لهم منا جميعا خالص التقدير وجزاهم خير الجزاء.

 إلتمام ومساعدتي النصايح، واسداء والتشجيع، بالتحفيز ساهم من لكل بالشكر وأتوجه
 .له وصلت لما األساس الحافز هي كانت التي أسرتي بالذكر وأخص سة،االدر 

ال أدعي الكمال في هذا العمل المتواضع، فحسبي انني حاولت واجتهدت،  وأخيرا فإنني
ن كان هناك نقص أو تق صير، فمن نفسي ومن الشيطان، فالكمال هلل فإن وفقت فمن اهلل، وا 

ليه أنيب، إنه نعم المولى ونعم النصير.  وحده، وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وا 

 .العاملني رب هلل احلمد أن دعوانا وآخر
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 قائمة المحتويات

 ب  ------------------------------------------------------------------------------- الدراسة ملخص

 و  ------------------------------------------------------------------------------------ إهـــــــداء..

 ز  ------------------------------------------------------------------------------- وتقديــــــر شكـــــر

 ن  --------------------------------------------------------------------------------- األشكال قائمة

 س  ------------------------------------------------------------------------------- الجداول قائمة

 1 ------------------------------- للدراسة العام طاراإل :األول الفصل

 2 ---------------------------------------------------------------------------------- المقدمة :أولً 

 3 -------------------------------------------------------------------------- الدراسة مشكلة :ثانياً 

 4 -------------------------------------------------------------------------- الدراسة أهداف :ثالثاً 

 5 ------------------------------------------------------------------------- الدراسة متغيرات :رابعاً 

 7 ----------------------------------------------------------------------- الدراسة فرضيات :خامساً 

 8 ------------------------------------------------------------------------- الدراسة أهمية :سادساً 

 8 -------------------------------------------------------------------------- راسةالد حدود :سابعاً 

 9 ---------------------------------------------------------------------- الدراسة مصطلحات :ثامناً 

 11 --------------------------------- النظري الطار :الثاني الفصل

 12 ----------------------------- اإلدارية المعلومات نظم :األول بحثالم

 13---------------------------------------------------------------------------------- مقدمة :أولا 

 13------------------------------------------------------------------------ ومكوناته النظام :ثانياً 

 15-------------------------------------------------- والمعرفة والمعلومات البيانات بين الفرق :ثالثاً 

 17----------------------------------------------------------- اإلدارية المعلومات نظم مفهوم :رابعاً 

 18------------------------------------------------------- اإلدارية مـاتالـمعـلو  نـظم أهداف :خامساً 

 19---------------------------------------------- اإلدارية المعلومات نظم وخصائص مبادئ :سادساً 
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 20------------------------------------------------ اإلدارية المعلومات نظم ومكونات عناصر :سابعاً 

 21----------------------------------------------------------- :الدارية المعلومات نظم أنواع :ثامناً 

 23----------------------------------------- :المحوسبة اإلدارية المعلومات نظم تطور مراحل :تاسعاً 

 25--------------------------------------------------------- اإلدارية المعلومات نظم وظائف :اعاشرً 

 26 ----------------------------- :اإلدارية المعلومات نظم فوائد :عشر اديالح

 27 --------------------------------- المدرسية اإلدارة :الثاني المبحث

 28--------------------------------------------- غزة محافظات في المدرسية اإلدارة نشأة تاريخ :أولً 

 31------------------------------------------------------------------ المدرسية اإلدارة مفهوم :ثانياً 

 33------------------------------------------------------ الناجحة المدرسية اإلدارة خصائص :ثالثا  

 33----------------------------------------------------------------- المدرسية اإلدارة أهداف :رابعاً 

 34--------------------------------------- وخصائصها وأهدافها نيةاإللكترو  المدرسية اإلدارة :خامساً 

 36----------------------------------------- غزة محافظات مدارس في المدرسية اإلدارة مهام :سادساً 

 39-------------------------------------------------- المدرسية الدارة لنجاح الالزمة األسس :سابعاً 

 42---------------------------- فلسطين في المدرسية اإلدارة تواجه التي والمعوقات الصعوبات :ثامنا  

 44 -- (SMIS) المدرسية ةاإلدار  وبرنامج غزة، قطاع في والتعليم التربية وزارة :الثالث المبحث

 45--------------------------------------------------------------------------------- المقدمة :أولً 

 46-------------------------------------------------------------------- وتطورها الوزارة نشأة :ثانياً 

 46--------------------------------------------------- :الوزارة بها تقوم التي والمهام الوظائف :ثالثاً 

 47--------------------------- غزة قطاع – والتعليم التربية لوزارة SMIS المدرسية اإلدارة برنامج :رابعاً 

 48--------------------------------------------------------------------------------- الرييسية :والً أ

 49----------------------------------------------------------------------------- االمتحانات :ثانياً 

 50-------------------------------------------------------------------------- اإلدارية الشيون :ثالثاً 

 51------------------------------------------------------------------------------- التخطيط :رابعاَ 

 52----------------------------------------------------------------------- المدرسية اإلدارة :خامساً 

 53---------------------------------------------------------------------- المدرسة إعدادات :سادساً 
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 54---------------------------------------------------------------------- والنتايج العالمات :سابعاً 

 55---------------------------------------------------------------------- الطلبة تنقالت إدارة :ثامناً 

 56------------------------------------------------------------------------------- التدريب :تاسعاً 

 57-------------------------------------------------------------------- والمطبوعات الكتب :عاشراً 
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 أواًل: المقدمة
 

يعتمد عالمنا المعاصر بدرجة كبيرة على المنطق العلمي والتقدم التكنولوجي الذي 
انعكست آثاره على مختلف مجاالت الحياة وقطاعات األعمال واإلنتاج، ولقد مست الثورة 

لتكنولوجية عملية إدارة التربية والتعليم فأصبحت الحاجة ملحة إلى نظام معلومات محكم يقابل ا
الظروف الجديدة والمتغيرة للمنظمات الحديثة وأعدادها، وتشابك عملياتها، وتعقد مشكالتها، 

 وعليه في هذه األيام لم تعد األساليب القديمة ناجعة في إدارة المنظمات.
مات أهمية ودور كبير في بقاء واستمرار التعليم في ظل البيية المتغيرة ولما كان للمعلو 

امتالك إجراءات فعالة العالي الفلسطينية والمعقدة، يتطلب األمر من وزارة التربية والتعليم 
ومنهجية لتحقيق أهدافها البعيدة المدى لكي تنسجم مع متطلبات المستويات التعليمية المختلفة 

 جات األولية للتعليم وانتهاًء بمتطلبات اإلدارة العليا للتعليم.ابتداًء من الحا
بل تمتد  ؛ تشمل فقط عملية اتخاذ القراراتال فأهميتها حقيقية، المعلومات ثروةوتعتبر 

 إلى أكثر من ذلك من وضع الخطط ورسم السياسات والرقابة، وتقييم األداء وغيرها.
إدارة المؤسسة التربوية على اتخاذ القرارات  ويساعد توفر المعلومات الصحيحة والدقيقة

الرشيدة، ألن قوة اإلدارة العصرية وكفاءتها تكمن في مدى توفر المعلومات المنظمة لديها إلى 
جانب استخدامها ومعالجتها وتوظيفها بطريقة صحيحة وفعالة من أجل التخطيط للمستقبل، ألن 

 (20: 2013ها قرارات. )الصالحي، صلب عملية التخطيط عبارة عن معلومات بنيت علي

ولقد تطور دور اإلدارة المدرسية تمشيًا مع طبيعة العصر ومستجداته ومتطلباته، فلم يعد 
هدف مدير المدرسة مجرد المحافظة على النظام، وتسيير شيون المدرسة تسييرًا روتينيًا وفق 

اإلدارة المدرسية يدور بل أصبح العمل في  ؛وتغيبهم الطالبالجدول الموضوع، وحصر حضور 
، وتوفير كل الظروف واإلمكانيات التي تساعده على توجيه نموه العقلي والبدني الطالبحول 

دارة الموارد. )سمعان  والروحي، وتحقيق التخطيط االستراتيجي الفاعل في تحسين األداء وا 
 (1985ومرسي، 

وم السلطة الفلسطينية على الفلسطينية منذ قد العالي لقد عملت وزارة التربية والتعليم
تطوير العملية التعليمية، وتنفيذ العديد من البرامج التطويرية في المدارس الحكومية، الذي انبثق 
عنها بعد فترة زمنية قصيرة من تطبيقها برنامج التخطيط االستراتيجي المدرسي، ومواكبة للتطور 
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استخدام الحواسيب  توظيف ثلت فيشهدت الوزارة نقلة كبيرة في أنظمة المعلومات التي تمف
وقواعد البيانات وشبكات االتصال المختلفة باإلضافة للوسايل التكنولوجية األخرى التي ساهمت 
في وجود نظم معلومات تتمثل في استخدام الوزارة لحزمة من البرمجيات اإللكترونية وعلى رأسها 

 .الطلبة أمورالموظفين وأولياء  ل على مساعدة( الذي يعمSMISبرنامج اإلدارات المدرسية )
ومن هنا تنبع أهمية الدراسة التي تعمل على تقييم نظم المعلومات اإلدارية داخل وزارة 
التربية والتعليم ودورها في تحسين أداء االدارة المدرسية في تحقيق أهداف الوزارة وانعكاس هذا 

على عينة من موظفي وزارة التربية هذه الدارسة  تقمستوى العملية التعليمية، وطباألداء على 
 غزة.محافظات ب العالي والتعليم

 

 ثانيًا: مشكلة الدراسة 
 نظًرا الفلسطينية السلطة في الكبيرةالوزارات  منالعالي  والتعليم التربية وزارة تعتبر

 كبير عدد على باإلشراف الوزارة تقوم حيث المجتمع، فيات لجميع بمجال التعليم والمعرفة الهتمامها

 الموظفون واإلحصاءات، ويستعين المهام من الكثير أداء منها ويتطلب المدارس،و المديريات من 

 بالمديريات بقسم التخطيط والمعلوماتبشكل كبير جدًا ط عملها المنا المعلومات بنظم الوزارة في

 ويسر. وسهولة بدقة، المهام اإلدارة المدرسية في انجاز التي تساعد
منذ  ((SMISبتطبيق برنامج اإلدارات المدرسية  العالي رة التربية والتعليمولقد قامت وزا

ويشمل هذا البرنامج كافة  ،وهو نظام شامل إلدارة المعلومات المدرسية (م2010- (2009عام 
دخال التخطيط لإلدارة المدرسية كالمعلومات المتعلقة بالمدارس  بيانات الطلبة والعاملين والنقل وا 

 وغيرها.واستصدار التقارير والشهادات  للطلبة والمعلمين لواييالداخلي وال
 ترسيخ ثقافة التقييمنحو  اتالخطو  أحد برزت أهمية هذه الدراسة وضروريتها لتكون

 لتعرف على الدور الحقيقي لهذا النظام في دعم وتحسين أداء اإلدارة المدرسية.لو  اإلداري
 وتتحدد المشكلة في السؤال الرييس التالي:

ما دور نظم المعلومات اإلدارية في تحسين أداء اإلدارة المدرسية في وزارة التربية 
 بمحافظات غزة ؟ العالي والتعليم

 ويتفرع السؤال الرييس إلى األسيلة الفرعية التالية:
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المسمى  المؤهل العلمي، ،االجتماعيالنوع )المتمثلة بـ المتغيرات التصنيفية هل تؤثر -1
على برنامج اإلدارة المدرسية مكان العمل، معدل االستخدام اليومي(  الخبرة، ،الوظيفي

 ؟بمحافظات غزة  العالي في وزارة التربية والتعليم في تحسين أداء اإلدارة المدرسية

)المكونات المادية والبرمجية، والموارد المتمثلة بــ بشكل كافي توفر البنية األساسيةت هل -2
 بمحافظات غزة؟ العالي رسية في وزارة التربية والتعليمالبشرية( لبرنامج اإلدارة المد

ما معايير نجاح برنامج اإلدارة المدرسية في تحسين أداء اإلدارة المدرسية في وزارة  -3
 بمحافظات غزة؟العالي التربية والتعليم 

في وزارة التربية  يؤثر برنامج اإلدارة المدرسية في تحسين أداء اإلدارة المدرسية هل -4
 ؟بمحافظات غزة  العالي موالتعلي

المقترحة لتحسين برنامج اإلدارة المدرسية وأداء اإلدارة المدرسية في وزارة  ما هي الرؤية -5
 ؟بمحافظات غزة  العالي التربية والتعليم

 ثالثًا: أهداف الدراسة 
 تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:

لمدرسية ودورها في تحسين أداء توضيح تأثير المتغيرات التصنيفية على برنامج اإلدارة ا -1
 بمحافظات غزة. العالي اإلدارة المدرسية في وزارة التربية والتعليم

الكشف على مدى توفر البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية في وزارة التربية  -2
 .بمحافظات غزة العالي والتعليم

سين أداء اإلدارة ها في تحنجاح نظم المعلومات اإلدارية ودور التحقق من معايير  -3
 بمحافظات غزة. العالي في وزارة التربية والتعليم المدرسية

تأثير برنامج اإلدارة المدرسية في تحسين أداء اإلدارة المدرسية في وزارة التربية إبراز  -4
 بمحافظات غزة.العالي والتعليم 

رة تسهم في تحسين برنامج اإلداأن المقترحة والتي من شأنها  الكشف عن الرؤية -5
 المدرسية وأداء اإلدارة المدرسية في وزارة التربية والتعليم العالي بمحافظات غزة.
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 رابعًا: متغيرات الدراسة
  :البنية األساسية من مكونات مادية،  نظم المعلومات اإلداريةالمتغيرات المستقلة(

اإلدارة ومكونات برمجية، والموارد البشرية المؤهلة(، ومؤشرات قياس نجاح نظام برنامج 
 المدرسية )جودة المعلومات، استخدام البرنامج، جودة البرنامج، رضا المستخدم(.

o  )البنية األساسية )المكونات المادية والبرمجية، الموارد البشرية 
o جودة المعلومات 
o جودة البرنامج 
o استخدام البرنامج 
o  رضا المستخدم 

 
  :المتغيرات التابعة 

o أداء اإلدارة المدرسية 
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 خامسًا: فرضيات الدراسة
 :في مستوى تأثير نظم المعلومات اإلدارية هناك اختالف يعزى ل الفرضية الرئيسة األولى

المؤهل  ،االجتماعيالنوع )باختالف  العالي في وزارة التربية والتعليمأداء اإلدارة المدرسية 
مكان العمل، معدل االستخدام اليومي لبرنامج اإلدارة  خبرة،ال ،المسمى الوظيفي العلمي،

 .المدرسية(
 

  :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصاييًا عند مستوى داللة الفرضية الرئيسة الثانية
<=0.05)αفي  ( بين البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية وأداء اإلدارة المدرسية

 .ي بمحافظات غزةالعال وزارة التربية والتعليم
 :ينبثق عن ذلكو 

( بين α(0.05=>توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصاييًا عند مستوى داللة  - أ
 المكونات المادية والبرمجية وأداء اإلدارة المدرسية.

( بين α(0.05=>توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصاييًا عند مستوى داللة  - ب
 ية.الموارد البشرية وأداء اإلدارة المدرس

  :0.05=>عند مستوى داللة  يوجد فروق دالة إحصايياً الفرضية الرئيسة الثالثة)α ) بين
مؤشرات قياس نجاح نظام برنامج اإلدارة المدرسية )جودة المعلومات، جودة البرنامج، 

 : أنه وينبثق عنها .استخدام البرنامج، رضا المستخدم( وأداء اإلدارة المدرسية
جودة المعلومات بين ( α(0.05=>عند مستوى داللة  اً يوجد فروق دالة إحصايي -أ 

 .وأداء اإلدارة المدرسية
جودة البرنامج وأداء بين ( α(0.05=>عند مستوى داللة  يوجد فروق دالة إحصايياً  -ب 

 .اإلدارة المدرسية
استخدام البرنامج بين ( α(0.05=>عند مستوى داللة  يوجد فروق دالة إحصايياً  -ج 

 .ةوأداء اإلدارة المدرسي
رضا المستخدم وأداء بين ( α(0.05=>عند مستوى داللة  يوجد فروق دالة إحصايياً  -د 

 .اإلدارة المدرسية
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 أهمية الدراسةسادسًا: 
 :ويتمثل ذلك في أنها

 دور حول معرفية بإضافة المدرسية اإلدارة مجال في والدارسين الباحثين تزويد في تساهم .1
 .المدرسية اإلدارة أداء تحسين في برنامج اإلدارة المدرسية

 جديدة آفاًقا وتفتح العلمية، المعرفة لحقل جديدة علمية إضافة في الدراسة هذه تساهم قد .2
 .المدرسية اإلدارة أداء تحسين في للباحثين

تحسين أداء في يلعبه برنامج اإلدارة المدرسية بالكشف عن الدور الذي هذه الدراسة هتم ت .3
 العالي بمحافظات غزة. ة والتعليمفي وزارة التربي اإلدارة المدرسية

على بيان معايير نجاح نظم المعلومات اإلدارية في تحسين أداء هذه الدراسة تعمل  .4
 اإلدارة المدرسية.

واألساليب ووسايل  اإلداري التطور التكنولوجي في األداءهذه الدراسة في سارع ت   .5
 .االتصال

التربية والتعليم سواء في مدارس  ن في حقليلعامللتوقع االستفادة من نتايج الدراسة  .6
برنامج اإلدارة التعليم العام أو المديريات في محافظات غزة من خالل تطوير العمل على 

 للمستفيدين. المقدم المدرسية

 حدود الدراسةسابعًا: 
برنامج اإلدارة الدراسة في موضوعها على تقييم  هذه : تقتصرالحد الموضوعيأوًل: 

 العالي في وزارة التربية والتعليم تحسين أداء اإلدارة المدرسيةالمدرسية ودوره في 
 بمحافظات غزة.

المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم المديريات و الحد المكاني: ثانيًا: 
 بمحافظات غزة.

العاملين في المديريات والمدارس الحكومية يتمثل في استهداف : الحد البشريثالثًا: 
 .مدرسة( ، سكرتيرمدرسة ، نايب مديرمدرسة )رييس قسم، مديربـ الممثلة
استغرق إجراء هذه الدراسة زمنًا تمثل من بداية الفصل الثاني من : الزمانيالحد رابعًا: 
 م.2014م وحتى نهاية الفصل األول من نهاية عام 2013عام 
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 مصطلحات الدراسةثامنًا: 
من خالل تبني الباحث التعريفات التالية لكل مفهوم ويعرف الباحث مصطلحات الدراسة إجراييًا 

 :ورد في مصطلحات الدراسة
1. SMIS  اختصار لعبارةSchool Management Information System 

ويشمل هذا  ،برنامج اإلدارات المدرسية هو نظام شامل إلدارة المعلومات المدرسية
بة وبيانات الطلبة والعاملين البرنامج كافة المعلومات المتعلقة بالمدارس كدرجات الطل

والتخطيط للتشكيل المدرسي والنقل الداخلي واللوايي واستصدار التقارير والشهادات، ولم 
لتعرف على وا للبرنامج وأثره على أداء اإلدارة المدرسية ةتقييميتقم الوزارة بتنفيذ دراسة 
 مدى فاعليته وكفاءته.

 النظم .2
 والمتناسقة المترابطة العناصر من مجموعة راييًا بأنهاأما مفهوم النظم فيعرفها الباحث إج

 تحيط خارجية ظروف ظل في مسبقاً  وضعها تم مشتركة تحقيق أهداف على تعمل التي
 .بالنظم

 المعلومات .3
 في لتصبح إعدادها يتم التي البيانات بأنهاأما مفهوم المعلومات فيعرفها الباحث إجراييًا  

 والتي المعلومات نظم تشغيل عن الناتجة هي المخرجات أو لمستقبلها، نفعا أكثر شكل
 .الوزارة في لمستخدمي المعلومات محددة خصايص عن تعبر

 البيانات .4

 اإلدارية المعلومات لنظم الخام المادة بأنهاأما مفهوم البيانات فيعرفها الباحث إجراييًا  
 لتصبح لها الجةمع عملية إجراء يتم حيث كاألرقام والصور عديدة أشكاال تأخذ وهي

 .النظم في منها االستفادة يتم مخرجات
  اإلدارية المعلومات نظم .5

األداة التي بواسطتها تتم  بأنها أما مفهوم نظم المعلومات اإلدارية فيعرفها الباحث إجرايياً  
 .بيانات إلكترونيًا بالحاسب اآلليمعالجة ال
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 اإلدارة .6
ن مي بأنها فن الحصول على  أقصى النتايج جو أما مفهوم اإلدارة يتبنى الباحث تعريف  

بأقل جهد حتى يمكن تحقيق أقصى رواج وسعادة لكل من صاحب العمل والعاملين مع 
 (.12:ص 1999تقديم أفضل خدمة ممكنة )العالق، 

 اإلدارة المدرسية .7
نظام، وتنظيم، تخطيط،  بأنهايتبنى الباحث التعريف: اإلدارة المدرسية أما مفهوم  

ومراقبة، وتقويم، فهي مهارة تتصل بميادين مختلفة: مهارة في التخطيط ومهارة وتنسيق، 
في القيادة، ومهارة في العالقات اإلنسانية، ومهارة في تنظيم العمل الجماعي، ومهارة 

:  2005تنظيم ألعضاء هيأة التدريس وتحسينه، ومهارة في التقويم )السفاسفة، 
 (.176ص

 أداء اإلدارة المدرسية .8

 أهدافها تحقيق في المدرسة جدارة تقديرهو  التعريف اإلجرايي ألداء اإلدارة المدرسيةأما 
 التي تتم داخل المدرسة. الفعاليات واإلنجازاتو  خالل األنشطة من
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 الفصل الثاني

 للدراسة النظري طاراإل
 

 المبحث األول: نظم المعلومات اإلدارية

 لمدرسيةالمبحث الثاني: اإلدارة ا

وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، وبرنامج اإلدارة المدرسية المبحث الثالث: 
(SMIS) المطبق في وزرة التربية والتعليم 
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 نظم المعلومات اإلدارية: المبحث األول
 

 أول: المقدمة

 ثانيا: النظام وعناصره

 ثالثا: الفرق بين البيانات والمعلومات والمعرفة

  مفهوم نظم المعلومات اإلدارية رابعا:

 خامسا: أهداف نـظم الـمعـلومـات اإلدارية 

 سادسًا: مـبـادئ وخصائص نـظم الـمعـلومـات اإلدارية 

 عناصر ومكونات نظم المعلومات اإلداريةسابعًا: 

 نواع نظم المعلومات الداريةثامنًا: أ

 مراحل تطور نظم المعلومات اإلداريةتاسعًا: 

 ظائف نظم المعلومات اإلداريةو عاشرًا: 

 فوائد نظم المعلومات اإلداريةحادي عشر: ال
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 مقدمةالأوالً: 

السياسي، و  يشهد العالم في ظل العولمة تطورًا عميقًا وسريعًا على المستوى االقتصادي،
واالجتماعي، والتكنولوجي، ونتيجة لعمق هذا التطور وسرعته في مجال تكنولوجيا المعلومات 

(. وفي ظل تنامي تطور 1، ص:2000العالم عصر مجتمع المعلومات ) سلطان ، دخل
المنظمات ازدادت أهمية نظم المعلومات فأصبحت طريقة جمع المعلومات والمعرفة تتم بطرق 
ومواصفات عملية وموضوعية وأصبحت المعلومات موردًا استراتيجيًا يعتمد عليه متخذ القرارات، 

يوم تشكيل قواعد العمل التي قامت عليها المنظمات في الماضي ) وتعيد نظم المعلومات ال
(. فال يوجد جانب من جوانب عمل المنظمة لم يتأثر بتكنولوجيا 51، ص: 2007النجار،

، ومن ن مقومات نجاح المنظمات الحديثةالمعلومات، فأصبحت نظم المعلومات جزءًا أساسيًا م
سندًا ودعامة التخاذ القرارات، ولهذا كان من  ثم فهي تحتاج إلى  المعلومات التي تعتبر

الضروري وجود نظام المعلومات يمدها بمعلومات دقيقة ونافعة في الوقت المناسب الذي يعكس 
 (.155، ص: 2002صورة القرارات التي تؤخذ في المنظمة )المغربي، 

ة بالنظام، من هذا المنطلق  فإن هذا المبحث يحاول إلقاء الضوء على المفاهيم المرتبط
 نظم المعلومات.البيانات، المعلومات، المعرفة، خصايص، العناصر، ال

 
 ثانيًا: النظام ومكوناته

 منها: هناك العديد من التعريفات
( النظام بأنه "مجموعة من العناصر أو األجزاء 11، ص:2007عرف )النجار، .1

عمل معينة في المترابطة التي تعمل بتنسيق تام وتفاعل، تحكمها عالقات، وآلية 
 "نطاق محدد، لتحقيق غايات مشتركة وهدف عام

أنه مجموعة مترابطة ومتجانسة من الموارد  النظام (22، ص:2007وعرف )إدريس،  .2
والعناصر)األفراد، التجهيزات، اآلالت، األموال،...إلخ( التي تتفاعل مع بعضها 

تحقيق هدف، أو  البعض داخل إطار معين )حدود النظام(، وتعمل كوحدة واحدة نحو
 مجموعة من األهداف العامة في كظل الظروف، أو القيود البييية المحيطة.
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" مجموعة ذات طابع انتظامي  النظام بأنه (25، ص: 2006كما عرف )ياسين،  .3
بعضها البعض من أجل  ىلمكونات مستغلة مترابطة ومتكاملة، ولكنها تعتمد عل

 "تحقيق األهداف المشتركة
مجموعة من العناصر " :يعرف الباحث النظام إجرائيا بأنه فات السابقةمن مجمل التعري

 .أو مشتركة" محددةتحقيق أهداف  ىتعمل عل والمتفاعلة بينياً  المترابطة والمتناسقة
يتضمن النظام عددًا من العناصر التي يمكن أن تمثل نظمًا فرعية داخل النظام  عناصر النظام:

النظام  ىمجموعة أهداف يسع ومن أجل تحقيق هدف أذاته وتتفاعل مع بعضها البعض 
 :لتحقيقها في ظل معطيات بييية معينة، ويمكن تحديد العناصر المكونة له والمتمثلة في

تمثل المدخالت الموارد الالزمة للنظام ليتمكن من القيام باألنشطة  (:inputالمدخالت ) .1
 .المختلفة لتحقيق األهداف

أي هي عبارة مخرجات  ىبالعمليات تحويل المدخالت إليقصد  process):العمليات ) .2
 عن عملية تحويلية.

مخرجات، وتعد  ىهو ناتج عن عملية تحويل المدخالت إل :output)المخرجات ) .3
تحقيق أهدافه  ىالمخرجات األداة التي من خاللها يتم التحقق من أداء النظام وقدرته عل

 (. 22، ص:2003)الكردي والعبد، 
تعتبر المعلومات المرتدة األداة  :feedbackمرتدة )التغذية الراجعة( المعلومة ال .4

 ,Gupta, 2000) أداء النظام ىالتصحيحية للمخرجات أي أداة لتحقيق الرقابة عل
p.13 ) 
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 ثالثًا: الفرق بين البيانات والمعلومات والمعرفة
ات لوصف شيء عادة ما نستخدم هذه المصطلحات في مجال النظم المختلفة كمفرد

الرغم من االختالفات الشديدة بينها، فالمعلومات مرتبطة بمصطلح البيانات من جهة،  واحد على
 المعلومات والمعرفة.  و ومصطلح المعرفة من جهة أخرى، وهنا يجب التفرقة بين البيانات، 

 Dataالبيانات  .1
 ىون علأنها حقايق غير منتظمة قد تك" البيانات (41، ص: 2000عرف )سلطان، 

 هاعرفو  شكل أرقام، أو كلمات، أو رموز ال عالقة بينها أي ليس لها معنى حقيقي"،
( بأنها " حقايق خام وقد تكون أرقامًا، صورًا، صوتًا، أو حتى رموزًا 15، ص:2006)ياسين،

وهي تمثل مدخالت نظام المعلومات، وتعتبر الحاضنة األساسية لمعطيات أرقى تنبثق عنها 
الشكل الظاهري لمجموعة حقايق غير "( 19، ص:2007وعرفها )النجار،  ،لجة"نتيجة المعا

منظمة، قد تكون على شكل أرقام، أو كلمات، أو صور ال عالقة بينها، وال تعطي معني وهي 
 ".منفردة

مما سبق يمكن تعريف البيانات بأنها المادة الخام لنظام المعلومات وهي تأخذ أشكااًل 
ور حيث يتم إجراء عملية معالجة لها لتصبح مخرجات يتم االستفادة منها عديدة كاألرقام والص

 في النظام. 
 

  Informationالمعلومات  .2
" بيانات تمت معالجتها إذ تم المعلومات بأنها  (19، ص:2007)النجار، عرف

وعرفها  ،تصنيفها، وتحليلها، وتنظيمها وتلخيصها بشكل يسمح باستخدامها واالستفادة منها"
هي الشيء الذي يغير الحالة المعرفية للشخص في موضوع ما، "(: 47، ص: 2007ريس، )إد

" مجموعة من البيانات المنظمة والمنسقة بأنها  (44، ص:2008عرفها )عليان، ، و أو مجال ما"
خاصًا، وتركيبة متجانسة من األفكار والمفاهيم،  ىبطريقة توليفيه مناسبة، بحيث تعطي معن

 المعرفة واكتشافها". ىاالستفادة منها في الوصول إل تمكن اإلنسان من
عبارة عن بيانات تمت معالجتها لتحقيق هدف بأنها  المعلوماتمما سبق يمكن تعريف 

  معين، يقود إلى اتخاذ القرار األنسب.
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 knowledgeالمعرفة  .3
" حصيلة االمتزاج الخفي بين  المعرفة بأنها (17، ص: 2006عرف )ياسين، 

الحكم، فنحن نتلقى المعلومات ونمزجها بما  ىت والخبرة والمدركات الحسية والقدرة علالمعلوما
هذا المزيج ما  ىتدركه حواسنا ونقارنها بما تخزنه عقولنا من واقع الخبرة السابقة ثم نطبق عل

النتايج والقرارات". وعرفها )  ىاألشياء وصواًل إل ىبحوزتنا من أساليب الحكم عل
( " هي الفهم المكتسب من خالل الخبرات والدراسة، وقد تكون حقايق 20: ،ص2007النجار،

( فعرفها " بأنها 50، ص: 2007إما ) إدريس، تراكمية، أو قواعد إجرايية، أو توجيهات" . 
حصيلة مهمة ونهايية الستخدام واستثمار المعلومات من قبل صناع القرار والمستخدمين 

 ت إلى  معرفة، وعمل مثمر يخدمهم ويخدم مجتمعاتهم" اآلخرين، الذين يحولون المعلوما
مما سبق يمكن تعريف المعرفة بأنها معلومات تمت معالجتها، وتنظيمها إلكساب 

 اتخاذ القرارات وحل المشاكل.   ىمستخدميها مزيدًا من الخبرة، والقدرة عل
علومات لشخص أما عن العالقة بين المفاهيم الثالثة فال بد من التأكيد بأن ما يعد م

معين قد يعتبره شخص آخر بيانات ال يمكن االستفادة منها، و يستخدم للتمييز بين البيانات و 
أولهما درجة االستفادة والثاني المعالجة أي أن المعلومات إذا تم إجراء  :المعلومات معيارين

أحد هذين المعياريين أما إذا فقدت  ،المعالجة عليها و حققت الفايدة لمتخذ القرار تعتبر معلومات
فتعتبر بيانات، أما عن العالقة بينهما فالبيانات تعتبر المادة الخام للحصول على المعلومات و 

 المعلومات تعتبر المادة الخام للحصول على المعرفة .
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 مفهوم نظم المعلومات اإلداريةرابعًا: 
ع هذا إلى نظرة المختصين تعددت تعاريف نظم المعلومات اإلدارية بشكل كبير، ويرج

والمستفيدين من تلك النظم، وذلك من خالل عدة جوانب سواء، الهدف الذي تعمل هذه النظم 
على تحقيقه في جمع ومعالجة وبث المعلومات، أو من حيث دورها في دعم عمليات اتخاذ 

رية داخل القرارات، وقدرتها على دعم وظايف اإلدارة وعملياتها في مختلف المستويات اإلدا
ولقد وردت مفاهيم عديدة لنظام المعلومات اإلدارية ومن وجهة نظر العديد من ، المؤسسات
 التالي: (2.1رقم ) الجدولكما هو موضح في الباحثين 

 التعريف الصفحة  ،الكاتب، السنة

 صالح
(7 ،1981) 

يل وتحليل نظام فرعي يوجد داخل النظام الكلي للمؤسسة والذي يختص بتحديد وتجميع وتشغ
رسال المعلومات إلى  مراكز اتخاذ القرارات بحيث تتفق مع احتياجات المديرين من حيث  وا 

 الشكل والنوعية وبالتوقيت المناسب.

 طه
(550,2000) 

الحاسبات اآللية والتي توفر المعلومات لإلدارة  ىإحدى تطبيقات نظم المعلومات المبنية عل
 ىر مطبوعة أو معروضة أو شكل استجابات تظهر علبصيغة دورية منتظمة في صورة تقاري

 شاشة الحاسب اآللي مما يسهم في اتخاذ القرار. 

 قاسم
(15 ،2004) 

عبارة عن مجموعة من العاملين واإلجراءات والمورد التي تقوم بتجميع البيانات ومعالجتها ونقلها 
يصالها إل ىلتتحول إل يم والوقت المناسب من أجل المستخدمين بالشكل المال ىمعلومات مفيدة وا 

 داء الوظايف المسندة اليهم. أمساعدتهم في 
 ياسين

(14 ،2004) 
فراد والمعدات والبرمجيات واإلجراءات ذلك بهدف تزويد اإلدارة بكل ما تحتاجه من نظم األ

 معلومات دقيقة وواضحة من انشطة أو عمليات المنظمة وفي مقدمتها عمليات اتخاذ القرارات.
 ييالطا

(18 ،2005 ) 
جزاء المتكاملة والمستلزمات الضرورية لتحقيق هدف معين من خالل مجموعة العناصر واأل

 في فترة زمنية معينة. (معلومات أو مادة)لتهيية  (بيانات أو مادة)معالجة 
 النجار

(26 ،2007) 
معلومات تكامل البيانات من مصادر مختلفة بقصد توفير ال ىهو نظام منهجي محوسب قادر عل

 االحتياجات المتشابهة.  والضرورية للمستخدمين ذو 
 عليان

(282 ،2008) 
نظام المعلومات اإلدارية إطار شامل لمجموعة من المكونات سواء كانت بشرية، أو مادية تشتمل 

جراءات تعمل معًا للمساعدة في اتخاذ قرار  .على عناصر، وا 
 مكليود وشيل

(530 ،2009) 
حاسب والذي يجعل المعلومات متاحة للمستخدمين الذين لهم احتياجات ال ىنظام يعتمد عل

 متشابهة، وعادة يكون المستخدمون كينونة تنظيمية رسمية للمنظمة أو وحدة فرعية تابعة لها. 
 مفهوم نظام المعلومات اإلدارية من وجهة نظر عدد من الباحثين( 2.1جدول رقم )
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المعلومات اإلدارية بأنه: "نظام رسمي يتكون من ومن كافة التعاريف يمكن تعريف نظام 
في إطار مهيكل، وباالرتكاز على الحاسوب  من األنظمة الفرعية تعمل بتكامل مجموعة

وبرمجياته الحديثة  بغرض معالجة كافة أنواع البيانات من مختلف المصادر؛ بهدف توفير 
يات المؤسسة، وخاصة عمليات المعلومات ذات الجودة العالية بسرعة ودقة لدعم وظايف وعمل

 اتخاذ القرار في المؤسسة عند مستوياته الثالثة". 
 

 خامسًا: أهداف نـظم الـمعـلومـات اإلدارية 
كافة المستخدمين والمنتفعين بالمعلومات  تزويدهو  الهدف األساسي لنظم المعلومات

كسابهم توجيهات وخ برات تسهم في تحقيق الضرورية التي يحتاجون إليها لتنمية مداركهم، وا 
 (: 19: 2010،طواف)وهنالك العديد من األهداف األخرى منها األهداف التي يسعون إليها، 

المساعدة في ربط األهداف الفرعية المتعددة، وتوجيهها جمعيًا نحو تحقيق األهداف  .1
 العامة الشاملة. 

فقات البيانات تنسيق تد ىربط النظم الفرعية العديدة معًا في كيان متكامل يعمل عل .2
 ير المعلومات الصحيحة والماليمة لمن يطلبها. فوتو 

مختلف نوعياتها ومستوياتها عن طريق توفير  ىتسهيل عمليات اتخاذ القرارات عل .3
المنتقاة والماليمة في الشكل السليم والتوقيت الصحيح للمساعدة في تقرير مسار األداء 

 والفعل. 
 مات ألغراض المتابعة والرقابة وقياس األداء. توفير العناصر الماليمة من المعلو  .4
نتاج التقارير .5  كافة أنواعها وأشكالها.  ىعل تبسيط سبل وأساليب إعداد وا 
 تداول أوعية البيانات المختلفة في المنظمة. ىالرقابة عل .6
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 نظم المعلومات اإلدارية خصائصسادسًا: مبادئ و 
، 1996، عبد الهادي) الحديثة المبادئ التاليةاإلدارية البد من أن تتوفر في نظم المعلومات 

 :(52ص: 
ينبغي أن يصمم النظام و أن يدار بالطريقة التي تضمن أعلى كفاءة في تقديم الـخـدمـة:  .1

 .الخدمات للمستفيدين
ينبغي أن يعمل النظام على تقـديـم المعلومات لطالبها حين يحتاجها و ليس الـتـوقـيـت:  .2

 .يحصل عـلـيها عندما يستطيع النظام أن
تتطلب سهولة تداول المعلومات بين أجزاء النظام ذاته و بين غيره من النظم،  :الـتـوحـيد .3

 ضرورة اتباع طرق التوحيد الـقـياسي في معالجة المعلومات.
هـو أسـاس الـمحافـظة عـلى استمرار كفاءة النظام في مواجهة التغيرات  :الـتطـويـر .4

 لجة وزيادة سرعة توصيل المعلومات. المتعددة لتحسين طرق المعا
من خالل  الفعالة يرى الباحث أنه يمكن تلخيص خصائص وسمات نظم المعلومات اإلدارية

 التعريفات واألهداف والمبادئ السابقة:
 تعتبر نظم آلية أي تستخدم في معالجة المعلومات تكنولوجيا حاسوبية آلية. 
  المتبادل االتصالإن نظم المعلومات اإلدارية وسيلة لتحقيق. 
  تتميز بإنجاز المهام بدقة كبيرة واألداء بسرعة عالية. 
   تتميز بالقدرة الفايقة على تخزين ومعالجة حجم هايل من المعلومات وبمساحة قليلة وبطريقة

 .يمكن الوصول إليها بسهولة ودقة ومن مناطق بعيدة جدا بتكاليف قليلة
  تفيد دون الحاجة إلى خبرة أو تدريب كبيرمن قبل المس واالستخدامسهلة التطبيق. 
  تعتبر نظم المعلومات اإلدارية نظم مفتوحة، تؤثر وتتأثر بالبيية الخارجية. 
   احتياجاتنظم المعلومات اإلدارية نظم مرنة يمكن تطويرها وتعديلها تحديثها حسب 

 .ومتطلبات المرحلة التي تمر بها
   ظم ثابتة مستقرة ما دامت تعمل بشكل جيد، فهي تزود نبأنها نظم المعلومات اإلدارية تتميز

 .اإلدارة بالمعلومات المناسبة لحل المشاكل المصممة للتعامل معها
   المستخدم للتأكد من تقديم  الستفساراتهي نظم تحاورية بينها وبين المستفيد أي تستجيب

 .المعلومة المطلوبة
  علومات، والقرارات الصايبة تعتمد على هي نظم معلوماتية أي أن موردها األساسي هو الم

 .المعلومات الدقيقة عن فعاليات المنشأة وأن أنظمة المعلومات اإلدارية تحقق ذلك
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 عناصر ومكونات نظم المعلومات اإلداريةسابعًا: 
 تتكون نظم المعلومات االدارية من العناصر التالية:

آلية سواء شخصية أو متوسطة أي نظام معلوماتي يجب أن يحتوي على حواسيب  األجهزة: .1
 الحجم أو كبيرة أو شبكة من الحواسيب المتنوعة. 

قسمين: تتمثل في  ىوهي األنظمة التي تشتغل بواسطتها الحواسيب وتنقسم إل البرمجيات: .2
برمجيات النظم وتعني تلك البرامج التي تساعد على تنفيذ العمليات مثل ترتيب البيانات 

وبرمجيات التطبيقات وهي التي تقوم بتشغيل بيانات المنظمة مثل برامج  واسترجاعها من الذاكرة
األجور والمحاسبة وبرامج التصنيع، هذه البرامج يتم إعدادها من طرف مختصين في البرمجة 
بالمنظمة نفسها أو الحصول عليها جاهزة أما برامج النظم فيتم الحصول عليها من طرف موردي 

 (. 282:، ص2008األجهزة ) عليان، 
وهي عبارة عن المخزن الذي يحتوي على البيانات التي تصف كل األحداث  قواعد البيانات: .3

والعمليات الجارية في المنظمة وتكون مخزنة على شكل ملفات يدوية، أو إلكترونية بواسطتها 
 يعمل نظام المعلومات على تحويلها إلى معلومات لذلك تعتبر مهمة ألي نظام معلوماتي. 

هي عمليات تقوم بوصف، وترتيب مجموع الخطوات، والتعليمات المحددة إلنجاز  اإلجراءات:.4
 العمليات الحاسوبية وتسمي بخريطة مسار النظام وتقوم بشرح ما الذي يجب عمله. 

هم المورد األساسي لتشغيل المكونات األخرى والسيطرة عليها، ويعتبر من أهم  األفراد: .5
دارة نظم المعلومات ) عناصر النظام حيث ي  ,Obrienقوم بتحليل المعلومات ووضع البرامج وا 

2000,p.24) 
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 :نواع نظم المعلومات الداريةثامنًا: أ
، 2002)الحسنية،  يمكن تصنيف نظم المعلومات اإلدارية عدة تصنيفات مختلفة كما يلي

 : (180ص:
وأنظمة  غير محوسبةمعلومات  أنظمة التكنولوجيا السائدة في المنظمات: ىحسب مستو  .1

 الحاسوب(.  ىمعلومات آلية )أو نظم معلومات المعتمدة عل
نظم تشغيل البيانات، أنظمة المعلومات اإلدارية، نظم معلومات  حسب التطور التاريخي لها: .2

 المكاتب، نظم دعم القرارات، النظم الخبيرة والذكاء االصطناعي، والنظم المعرفية.
نظم معلومات اإلنتاج والتصنيع،  ارية أو التنظيمية في قطاع األعمال:حسب الوظائف اإلد .3

 نظم معلومات التسويق، نظم معلو مات الموارد البشرية، نظم معلومات التمويل. 
، نظم منظم معلومات التخطيط، نظم معلومات التنظي حسب النشاطات اإلدارية للمدير: .4

 معلومات التنفيذ، ونظم معلومات الرقابة.
نظم دعم اإلدارة العليا أو اإلدارة  اإلداري لها )نظم دعم اإلدارة(: ىالمستو  حسب .5

 االستراتيجية، نظم دعم اإلدارة الوسطى، ونظم دعم اإلدارة التشغيلية. 
ويمكن أيضًا تصنيف نظم دعم المعلومات اإلدارية حسب عدد األفراد المستفيدين من  .6

اتخاذ قرارات  لىهي النظم التي تساعد فرد بعينه عفهناك نظم دعم القرارات الفردية و  النظام:
في قضايا معينة وفترات معينة، ونظم دعم القرارات الجماعية وهي النظم التي تساعد 

االجتماعات  ىاتخاذ قرار جماعي مثل العمل عل ىمجموعة من األفراد )فريق( تعمل معًا عل
 واللجان والمؤتمرات.

ابتداء من ، االساسية لى اساس المستويات التنظيميةيمكن تصنيف نظم المعلومات عكما و 
 :كالتاليعلى دنى وصعودا الى المستوى األالمستوى األ

o  التشغيليالمستوى Operational Level  والذي يمثل القاعدة االساسية لحركة
 المنظمة ويشمل على ادارة عملياتها.

o  اإلداريالمستوىManagement Level   المنظمة الوسطىيشمل على ادارات والذي 
o المستوى الستراتيجي Strategic Level  رات العمل ادإوالذي يمثل االدارة العليا او

 .االستراتيجي
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تحصل على الخدمات  )التشغيلي، اإلداري، االستراتيجي( المستويات االدارية هذه
مم والتي تص ،المعلوماتية عادة من ستة انواع من نظم المعلومات في المنظمات المعاصرة

 ألغراض مختلفة:
  Transaction Processing systemsنظم معالجة المعامالت ) التجارية(  .1

مثل متابعة الطلبات  ،تختص هذه النظم في التعامل مع مجاالت عدة في المنظمة
وكذلك السيطرة على المكاين والمعدات ومتابعة باألجور، يتعلق  ومتابعة ما ومعالجتها،
أي ذات عالقة ، مستوى العمليات والتعامالت التجارية في المنظمةوكلها تخدم ، التعويضات

 بانسيابية العمل اليومي للمنظمة.
  :Office Systemنظم المكتب  .2

ونظام الناشر  )أتمتت العمل االداري( الحاسوبية للكلمات والتي تتعلق بوظايف المعالجة
كذلك  ،يها اجراءات واعمال المنظمةتصوير الوثايق التي تعتمد عل و ،ومعالجة البيانات، المكتبي

 تامين التقويمات الزمنية المطلوبة.
  Knowledge work System نظم العمل المعرفي .3

يتعلق بالمعرفة من الحصول عليها وتنظيمها ومعالجتها، وخزنها،  كل ما بإدارةتتعلق 
 وتوفيرها لمستخدميها.

 Management Information Systemsنظم المعلومات الدارية  .4
تتولى توفير التقارير المعلوماتية لدعم االدارة الوسطى في اتخاذ القرارات الروتينية مثل    

 تقارير يومية عن اداء العاملين.، تحليل المبيعات والتكاليف
  Decision support systems نظم دعم القرار .5

لمشاكل من خالل العليا لمساعدتها في اتخاذ القرار وحل ا لإلدارةوهي نظم تقدم الدعم 
 بينها. فضل منتوفير مجموعة من البدايل تترك لمتخذ القرار حرية اختيار البديل األ

  Executive support systemنظم دعم التنفيذيين  .6
تتولى توفير معلومات لدعم عملية اتخاذ القرارات االستراتيجية مثل تقارير عن التنبؤات 

 االتجاهات المستقبلية للطلب.، المنافسة، ةوضاع االقتصادياأل، باتجاهات المبيعات
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 مراحل تطور نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة: تاسعًا: 

مر الزمن  ىيستخدم المدراء بصفة دايمة المعلومات في اتخاذ القرارات، وكانوا عل
ظم يجمعون البيانات والمعلومات ويعالجونها بشكل ما قبل اتخاذ قراراتهم، ويمكن تسمية هذه الن

 اتخاذ قراره بنظم المعلومات اإلدارية ىالتي توفر للمدير المعلومات التي يحتاجها لمساعدته عل
 : (177، ص: 2007ة، )الحسنيبست مراحل تطور مهمة حيث مرت 

بدأت هذه المرحلة في  :البيانات، أو ما يعرف بمرحلة تشغيل البيانات ىمرحلة التركيز عل -1
تعرف أيضًا بنظم معالجة البيانات وهي  ،تى منتصف الستيناتمنتصف الخمسينات واستمرت ح

النظم التي تؤدي عملية جمع البيانات التي تصف مجاالت النشاطات المختلفة للمنظمة، 
 ىومعالجتها وتخزينها لحين الحاجة إليها وتلخيصها وعرضها في شكل تقارير تحتوي عل

 ت داخل المنظمة. معلومات يمكن استخدامها بواسطة األفراد والجامعا
وهي المرحلة الثانية من تطور نظم المعلومات اإلدارية  :المعلومات ىمرحلة التركيز عل -2

ات وحتى يات واستمرت خالل الستينيات وبداية الستينيالتي بدأت جذورها في نهاية الخمسين
بل لتحليلها  ؛عدتسجيل البيانات وتخزينها لالطالع عليها فيما ب لىاآلن، حيث بدأ التركيز ليس ع

واستخالص النتايج منها، أي تخزين الملفات السترجاع اختياري منها بعد إجراء معالجات عليها، 
ملخصات للبيانات المخزنة التي تصف األنشطة العامة للشركة سواء فيما يتعلق  ىوالحصول عل

 ىرضها علبما حدث في الماضي أو ما يحدث اآلن أو ما هو متوقع حدوثه في المستقبل، وع
شكل تقارير دورية، أو تقارير خاصة، أو تقارير استقصاء عن نشاطات المنظمة، تساعد المدراء 

 اتخاذ قراراتهم.  ىعل
بدأ التركيز على إيجاد نظم تساعد المدير على   :مرحلة التركيز على نظم دعم القرارات -3

ات وقد سمي هذا النظام دعم اتخاذ قراراته في مسألة محددة أو غير مبرمجة مع نهاية الستين
(. تطور هذا النظام لمساعدة فيات محددة Decision support system)  (DSSالقرار )

 executive support)  (ESSأكثر تخصصاً من المدراء مثل: نظم دعم اإلدارة العليا )
systemسيولين (، وهي النظم المصممة لمساندة اإلدارة العليا في المنظمات، أي لمساعدة الم

عن وضع السياسات العامة ووضع االستراتيجيات والخطط المتعلقة بمصير المنظمة. غالبًا ما 
يكون هذا النظام شبكة من الحواسيب الفرعية والمركزية التي توفر الوصول إلى جميع مصادر 

 المعلومات بسهولة ويسر. 
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 Group decision support systemمرحلة نظم دعم قرارات جماعات العمل  -4
(GDSS):  وهي نظم المعلومات اإلدارية التي تدعم المدراء عندما يعملون على شكل جماعات

)اجتماعات، مؤتمرات( بالمعلومات التي يحتاجونها في مثل هذه النشاطات. حيث تبين الدراسات 
ات أن أعمال المدراء غالبًا ما تكون على شكل عمل جماعي في المقابالت واالجتماعات واللقاء

متعددة األطراف. هذه النشاطات تحتاج إلى معلومات من طبيعة خاصة ال توفرها أنظمة 
 المعلومات التقليدية. 

حيث ظهر  :(office information systemsمرحلة تركيز نظم معلومات المكاتب ) -5
سهيل ات وال زال مستمرًا. تهدف أتمتة المكاتب إلى تيهذا التركيز شديدًا في بداية الثمانين

االتصاالت وزيادة إنتاجية العاملين فيها، من خالل استخدام األجهزة االلكترونية. لكن هذه الفكرة 
ات، وذلك عندما ظهرت اآلالت الكاتبة االلكترونية، ومن ثم يبدأت أيضًا في منتصف الستين

ظهر ما يعرف بمعالج الكلمات بواسطة الحاسوب، وظهر ما يعرف بالبريد االلكتروني، 
 المؤتمرات البعدية، والرسايل الصوتية، ونقل المستندات إلكترونيًا...و 
لقد ظهر التركيز على استخدام  :(expert systemsمرحلة التركيز على النظم الخبيرة ) -6

ات. هذه النظم تعتمد على ما يعرف بتطور الذكاء يالنظم الخبيرة في اإلدارة منذ التسعين
(. تنطلق فكرة النظم الخبيرة من أنه يمكن برمجة artificial intelligenceاالصطناعي )

الحاسوب ألداء أعمال منطقية بالطريقة نفسها التي يؤديها اإلنسان. فالذكاء االصطناعي يمثل 
 أكبر تطبيقات الحاسوب رقيًا وتقدمًا، وهي محاكاة السلوك اإلنساني في حل المشكالت.
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 إلداريةوظائف نظم المعلومات اعاشرًا: 
األساسية لنظام المعلومات اإلداري المحوسب تجميع البيانات ومعالجتها  ةالوظيف

)عليان،  معلومات يتم استرجاعها حسب الحاجة. ولتحقيق ذلك يقوم النظام بما يلي ىوتحويلها إل
 (:277، ص2008

 البيانات من مصادر المختلفة.  ىالحصول عل -1
 ا. التأكد من صحة البيانات ودقته -2
 تنظيم البيانات )فرز، تبويب، ترميز( -3
 خزن البيانات ) أقراص صلبة، أقراص ممغنطة، أسطوانات مدمجة...الخ( -4
 البيانات.  ىإجراء العمليات الحسابية والمنطقية عل -5
 استرجاع المعلومات )تقارير مطبوعة، جداول، ورسومات بيانية ...الخ( -6
آخر بواسطة التقارير المطبوعة أو  ىلمعلومات من مكان إلإعادة اإلنتاج، وتعني نقل ا -7

 شاشات الحاسوب أو وسايط التخزين الممغنطة المختلفة. 
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 :فوائد نظم المعلومات اإلداريةحادي عشر: ال

، 2005)الحميدي وآخرون، تكمن الفايدة من استخدام المنظمة لنظم المعلومات اإلدارية فيما يلي
  (:75ص: 
المستويات اإلدارية المختلفة عند الحاجة بغية ممارسة وظايفها في  ىتقديم معلومات إل -1

 يط والتنظيم، والتوجيه والرقابة وصنع القرارات... الخ. طالتخ
تحديد قنوات االتصال أفقيًا وعموديًا وتوضيحها بين الوحدات اإلدارية في المنظمة  -2

 لتسهل عملية االسترجاع. 
 شاطات المنظمة وتقييم النتايج بهدف تصحيح االنحرافات. تقييم ن -3
تهيية الظروف المناسبة لصنع القرارات الفعالة في تجهيز المعلومات الماليمة وبشكل  -4

 مختصر و في الوقت المناسب. 
التنبؤ بمستقبل المنظمة واالحتماالت المتوقعة بهدف صنع االحتياطات  ىالمساعدة عل -5

 وجود خلل في تحقيق األهداف.  الالزمة في حالة
إمكانية االستفادة من هذه النظم بإصدار تقارير سواء كانت تجميعية أو تفصيلية ) آنيًا  -6

 أو شهريًا أو فصلياً أو سنويًا( عن نشاطات المنظمة.
 حفظ البيانات والمعلومات التاريخية والضرورية التي تعد أساس عملها.  -7
ومات وتزويد المستفيدين والباحثين بالمعلومات التي يرغبون بها البث االنتقايي للمعل -8

 بشكل فردي أسبوعيًا وشهريًا. 
اإلحاطة المستمرة بالمعلومات التي تخدم المستفيدين عن التطورات الحديثة فيما يخص  -9

 نشاطات المنظمة أو المستفيدين.  
 لمستفيد.االستفسارات عن طريق التحاور بين النظام وا ىالرد عل -10
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 اإلدارة المدرسية: المبحث الثاني
 
 

 اإلدارة المدرسية في محافظات غزةأوًل: تاريخ نشأة 

 مفهوم اإلدارة المدرسيةثانيًا: 

 صائص اإلدارة المدرسية الناجحةثالثًا: خ

 أهداف اإلدارة المدرسيةرابعًا: 

 وأهدافها وخصائصها اإلدارة المدرسية اإللكترونيةخامسًا: 

 مهام اإلدارة المدرسية في مدارس محافظات غزةادسًا: س

 األسس الالزمة لنجاح الدارة المدرسيةسابعًا: 

 تواجه اإلدارة المدرسية في فلسطينالتي معوقات الصعوبات و ثامنًا: ال
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 اإلدارة المدرسية في محافظات غزةأوًل: تاريخ نشأة 
باألوضاع السياسية  اا وثيقً ت غزة ارتباطً التعليم في محافظاالتربية و  ترتبط إدارة

 اا منهجً نعكس على اإلدارة المدرسية تمامً واالقتصادية واالجتماعية في المجتمع وهذا ما ي
تذبذب في العملية الن المتفحص لتاريخ فلسطين التربوي والتعليمي يدرك مدى إ. حيث اوسلوكً 

فلسطين وغياب حكم  ىتيجة لتعاقب الحكم علالتربوية صعودًا وهبوطًا وانتعاشًا وترديًا وذلك ن
نظام المصري واألردني و  ينفلسطيني مستقل ومستقر، حتى بعد ارتباطها بكل من النظام

 االحتالل اإلسراييلي الذي تميز بالمركزية التامة. 
أن تم  ىالكتاتيب إل ىففي فترة الحكم العثماني لم يشهد التعليم تطورًا ملموسًا واقتصر عل

م ومع أن العثمانيين أرسوا قواعد التعليم النظامي في غزة 1887أول مدرسة نظامية عام إنشاء 
 (136: 1996إال أنه قد شابها بعض جوانب النقص. )العاجز،

مًا تعليميًا خاصًا صمم وفق سياسة اكما كان نظام التعليم في فترة االنتداب البريطاني نظ
وااللتزامات بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، فلم وفلسفة االنتداب البريطاني ووفق ما يتفق 

يكن ملبيًا لحاجات الواقع الفلسطيني، واتسمت إدارته بالشدة والصرامة والمركزية في وضع 
القرارات وتنفيذها. كما اتصف التعليم بالقصور من حيث المناهج وعدد المدارس وقلة الميزانيات 

 ( 59: 2003دارة المدرسية. )بسيسو،اإل ىالمخصصة، مما انعكس ذلك سلبًا عل
م وحلت النكبة الكبرى 1948 روبعد جالء االنتداب البريطاني عن فلسطين في أيا

تم إنشاء وكالة دولية إلغاثتهم و الجيين يسكنون الخيام،  ىوتحول معظم الشعب الفلسطيني إل
 ثالث مناطق اعتبارية:  ى)االونروا( وتقسمت فلسطين إل

لالحتالل اإلسراييلي، وأصبح الفلسطينيون داخل ما عرف بالخط منطقة خضعت  . أ
 األخضر يخضعون للنظام التعليمي اإلسراييلي. 

 منطقة الضفة الغربية التي اتبع أهلها نظام التعليم األردني.  . ب
: 2002منطقة قطاع غزة واتبع أهلها النظام التعليمي السايد في مصر. )الهباش، . ت

49 ) 
تحسين أوضاع قطاع  ىدارة المصرية بالتعاون مع وكالة الغوث الدولية علوقد عملت اإل

( تحقيق األهداف العامة التي رسمتها م1967 -1949غزة التعليمية، واستطاعت خالل الفترة ) 
للتعليم وشمل التعليم بصورة عامة جميع األطفال الذين هم في سن الدارسة، وارتفعت نسبة عدد 
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 ، ولقد لعبت االوضاعم1967في نهاية  (%21.6) ىإل 1948 عام (%4.7)الطلبة من 
واالجتماعية والسياسية دورًا فعاال في سرعة انتشار التعليم بين أبناء قطاع غزة.  االقتصادية
 ( 80: 2000)العاجز، 

ولقد كانت فترة اإلدارة المصرية فترة نهضة تعليمية شاملة فقد عملت اإلدارة المصرية 
تأهيل معلمين  ىشمولية التعليم ومجانيته، وعملت عل ىة الغوث الدولية علبالتعاون مع وكال

 (. 52-49: 1983واهتمت بتعليم اإلناث. )سكيك، 
وبذلك كان التعليم في قطاع غزة مرتبطًا بما يحدث في مصر من حيث إعداد المناهج 

لمعلمين بعقد الدورات والكتب المدرسية واالمتحانات حتى أنماط اإلدارة المدرسية. وكذلك تأهيل ا
 أهيلية التطويرية المستمرة. تال

طين في قبضة االحتالل ووقوع باقي فلس 1967مرحلة التي أعقبت حرب عام الأما 
من خالل ضابط ركن التعليم مع كامل الصالحيات بأن يمارس مهمات وزير التربية  اإلسراييلي

دخال ما يراه مناسبًا من التعديالت في وج ود موظف عربي يكون مسيواًل أمام الضابط والتعليم وا 
 اإلسراييلي عن تنفيذ األوامر والخطط الموضوعة. 

 ( 50: 2002اتجاهات: )الهباش،  ةولقد مارست سلطات االحتالل القمع في ثالث
من خالل حذف واستبدال نصوص الكتب المدرسية أي حذف كل ما يتعلق بالوجود  -1

 ي ارتباطه باألرض والوطن. الفلسطيني وما ينمي لدى الفلسطين
توقيف وسجن المعلمين والطالب وضربهم ونفيهم خارج البالد وقتلهم أحيانًا، وحرمان من  -2

 أدين بتهم أمنية من التدريس أو الدراسة. 
تالف الوسايل وخفض الرواتب.  -3  إغالق المدارس لفترة طويلة خالل العام الدراسي، وا 

ن االحتالل حاول التحكم باإلنسان الفلسطيني من خالل أ ىص إللما سبق نخ ىوبناًء عل
التحكم في العملية التعليمية وفق منهجية مبرمجة ومقصودة كان الهدف منها إعاقة وتغريب 
وتجهيل اإلنسان الفلسطيني. وخلف وراءه آثارًا مؤلمة من الحرمان التعليمي وانعدام الشخصية 

انتقلت الصالحيات الخاصة  1994سية.  وفي عام الفلسطينية في اإلدارة التعليمية والمدر 
السلطة الوطنية بموجب اتفاقية اوسلو، والتي وقعت  ىبالنظام التعليمي من السلطة االحتالل إل
. وتم إنشاء وزارتي التربية 1993بإسراييل في العام  ىبين منظمة التحرير الفلسطينية وما يسم

نشاء  ىوالتعليم العالي وأصدرت قرارات تؤكد عل مبدأ مركزية التخطيط ال مركزية التنفيذ وا 
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مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة التي قامت بمقتضي قانون الحكم المحلي 
 ( 73: 1996الفلسطيني. ) األغا، واألغا، 

دارتها، العملية التع ىإحداث تغير جوهري عل ىمنذ ذلك الوقت والوزارة عاكفة عل ليمية وا 
يعاني من التردي في جميع المجاالت كان وشك االنهيار، و  ىعل اا تربويً لت نظامً حيث تسم
( إدارة كاإلدارة العامة للتعليم العام المنبثق عنها إدارة التعليم المهني بأقسامه 14فأنشأت )

ة المختلفة واإلدارة العامة للتخطيط والدراسات والتطوير التربوي بأقسامه المختلفة، واإلدارة العام
دارية والمالية واإلدارة العامة للمناهج والتقنيات واإلدارة اإللشيون لمة الشيون الطالب، واإلدارة الع

العامة لإلشراف والتأهيل والتدريب، واإلدارة العامة للمناطق التعليمية المسيولة عن مديريات 
األبنية والمسيولة عن التعليم منها مديريات محافظات غزة األربعة، واإلدارة العامة للمشاريع و 

دارة العالقات العامة،  دارة اللوازم، واإلدارة العامة لالمتحانات، وا  التجهيزات المدرسية والصيانة، وا 
دارة التطوير الميداني. )الهباش،  (52: 2002وا 
تطوير اإلدارة المدرسية من حيث إخضاع المديرين لدورات  ىولقد عملت الوزارة عل

مهامهم بدقة وحسن تدابير شيون مدارسهم في المجاالت المتنوعة: )  متنوعة تساهم في تحديد
 التعليم والتعلم، العالقة مع المجتمع المحلي، المصادر المادية والبشرية(.

 اإلدارة التربوية وذلك من خالل:  ىتطوير مستو  ىكما أدخلت خطوات تهدف إل
 تحديث وتقوية نظم اإلدارة المدرسية والتربوية.  -1
 وية الطاقات التخطيطية وآليات مراقبة األداء.تق -2
 التقليل من الهدر والتبديد عن استخدام المصادر المتوفرة.  -3

 ( 3: 1999)وزارة التربية والتعليم العالي، 
فقد عملت الوزارة في شتى المجاالت إلعادة إعمار التعليم وتطويره،  ،وفي ضوء ذلك

اهج، وتأهيل وتدريب الكوادر، وتطوير قاعدة معلوماتية بناء المدارس، وتطوير المن ىفعملت عل
للتخطيط والتطوير اإلداري، وجعلت لكل إدارة وهيية وظايف ومهام خاصة تطلب منها وتحاسب 

 عليها.
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 مفهوم اإلدارة المدرسيةثانيًا: 
تعتبر اإلدارة المدرسية وسيلة مهمة لتنظيم الجهود الجماعية  في المدرسة من أجل تنمية 

يعيش فيها،  التيتنمية شاملة متكاملة ومتوازنة وفقًا لقدراته واستعداداته وظروف البيية  الطالب
كما يحتاجها المعلم لتسيير أموره وأمور مدرسته ومن هنا أصبحت اإلدارة المدرسية ذات أهمية 

والبيية  بالطاللمعلم وغيرهم ممن يعملون في المدرسة بل وألولياء أمور او  للطالببالغة بالنسبة 
ها التعليمية، وقد أصبح حسن اإلدارة وكفاءتها من ور المحلية، كما تحتاجها المدرسة لتسيير أم

تمتاز بها المدرسة الحديثة عن المدرسة التقليدية، إن اإلدارة المدرسية لم  التيالخصايص المهمة 
افظة على النظام في تعد مجرد تسيير شيون المدرسة سيراً روتينيًا ولم يعد هدف المدرسة المح

، وحول توفير كل الظروف الطالبمدرسته، بل أصبح محور العمل في هذه اإلدارة يدور حول 
واإلمكانيات التي تساعد على توجيه نموه العقلي، والبدني والروحي، والتي تعمل على تحسين 

اض التربوية العملية التربوية لتحقيق هذا النمو، كما أصبح يدور حول تحقيق األهداف واألغر 
 ( 22: 2004واالجتماعية حجر األساس في اإلدارة المدرسية. )محمد،

الباحث  فقد وجدونظرًا ألهمية اإلدارة المدرسية وموقعها الحساس في العملية التعليمية، 
 كما يلي:  ، وهيعدة تعريفات لإلدارة المدرسية

o  المختلفة التي يتم من  ( بأنها: "جملة الجهود المبذولة في الطرق2002)جوردن عرفها
 خاللها توجيه الموارد البشرية والمادية إلنجاز أهداف المجتمع التعليمية". 

o المنظم الذي يتفاعل بإيجابية داخل  لبقوله: "هي ذلك الك (1999) عرفها أحمد
، وفلسفة تربوية تضعها الدولة، رغبة في إعداد ةالمدرسة وخارجها وفقًا لسياسة عام

 المجتمع والصالح العام للدولة". تفق وأهدافالناشيين بما ي
o بقوله: "هي مجموعة عمليات وظيفية تمارس، بغرض تنفيذ  (2002) ىعرفها مصطف

مهام مدرسية بواسطة آخرين، عن طريق تخيط وتنظيم وتنسيق ورقابة مجهوداتهم 
ك األفراد وتحقق أهداف وتقويمها، وتؤدي هذه الوظيفة من خالل التأثير في سلو 

 درسة".الم
o بأنها: " الكيفية التي تدار بها المدرسة في مجتمع وفقًا  (1992) عرفها نشوان

أليديولوجيته وظروفه السياسية واالقتصادية واالجتماعية الجغرافية وغيرها من القوى 
الثقافية لتحقيق أهدافها وذلك في إطار مناخ تتوافر فيه عالقة إنسانية سليمة، والمفاهيم 
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ساليب العصرية في التربية واإلدارة للحصول على أفضل النتايج بأقل واألدوات واأل
 وأدني كلفة وفي أقصر وقت ممكن". جهد

o بقوله: "هي عبارة عن هيية يرأسها مدير تسعي إلى تحسين  (2002) عرفها اإلبراهيم
 ا وفق ما تتطلبه مصلحة المجتمع".عملية التعلم والتعليم وتوجهه

o بأنها: "مجموعة من العمليات المتكاملة والخطط التي  (1998) عرفها الدويك وآخرون
يشرف على ممارستها مدير معد إعدادًا خاصًا وذو مهارات متميزة تتناسب ومتطلبات 

 العليمات الالزمة لبلوغ األهداف المدرسية المحددة". 
o  مجموعة من العمليات الوظيفية ، ( بأنها: "2002)كما عرفها صالح عبد الحميد

بغرض تنفيذ مهام مدرسية بواسطة آخرين، عن طريق تخطيط وتنظيم وتنسيق تمارس 
ورقابة مجهوداتهم وتقويمها، وتؤدي هذه الوظيفة من خال التأثير في سلوك األفراد 

 ."لتحقيق أهداف المدرسة
تحقيق األهداف التي يصبو إليها  ىأنها تركز عل يتضحالتعريفات السابقة  ىوبالنظر إل

في التفاعل مع بييته المحيطة وتكيفه معها،  الطالبهذه التعريفات تغفل دور  ولكن ؛المجتمع
، ةز دور المعلمين في إدارة المدرسأن التعريفات السابقة لم تبر المحافظة عليها، كما  ىل علموالع

تعريف دياب لإلدارة المدرسية ألنه تعريف شامل ومناسب للدراسة  يرجحلذلك فإن الباحث س
إنه يعرفها بقوله: " هي جميع الجهود واألنشطة والعمليات من )تخطيط، وتنظيم،  الحالية، حيث

داريين بغرض بناء  ومتابعة، وتوجيه، ورقابة( والتي يقوم بها المدير مع العاملين من مدرسين وا 
 ىجسميًا( لمساعدته علو ا، من جميع النواحي )عقليًا، وأخالقيًا، واجتماعيًا، وجدانيً  الطالبإعداد 

بييته المحيطة، ويساهم في تقدم مجتمعه".  ىن يتكيف بنجاح مع المجتمع، ويحافظ علأ
 (  99: 2001)دياب،
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 خصائص اإلدارة المدرسية الناجحةثالثا : 

  التالي: ويرى الباحث أن من خصايص اإلدارة المدرسية الناجحة
 أن تكون متمشية مع الفلسفة االجتماعية والسياسية للبالد. -1
نما ينبغي أن تتكيف حسب  ؛أن تتسم بالمرونة، وأال تكون ذات قوالب جامدة وثابتة -2 وا 

 مقتضيات المواقف وتغير الظروف.
 أن تكون عملية، بمعنى أن تتكيف األصول والمبادئ النظرية حسب مقتضيات الموقف. -3
 المادية والبشرية.أن تتميز بالكفاءة والفاعلية، ويتحقق ذلك باالستخدام األمثل لإلمكانات  -4

 رابعًا: أهداف اإلدارة المدرسية
تغيرت أهداف اإلدارة المدرسية واتسعت مجاالتها في عصرنا الحاضر، إذ أنها لم تعد 

يون المدرسة سيرًا رتيبًا وفق قواعد وتعليمات معينة بل شمجرد عملية روتينية تهدف لتسيير 
تحقيق األهداف  ىتساعد عل يانات التأصبحت عملية إنسانية تهدف لتوفير الظروف واإلمك

 هدفها تحقيق العملية التربوية االجتماعية تحقيقًا وظيفيًا.  أصبح بذلكالتربوية واالجتماعية، و 
تحقيقها من وظيفة  ىلقد تغيرت النظرة الوظيفية لإلدارة المدرسية واألهداف التي ترمي إل

مات وقرارات يضمن سير العلمية التعليمية تطبيق النظام بما فيه من لوايح وتعمي ىالمحافظة عل
محور العملية التعليمية،  الطالبالمفهوم الحديث الذي يجعل من  ىوفق الجداول المحددة، إل

ومن ثم فإن المدرسة تسخر كل إمكانياتها من أجل توفير المناخ المدرسي المناسب والبيية 
فة والتشرب بالعادات والقيم التي تعكس التزود بالعلم والثقا ىعل الطالبالدراسية التي تساعد 

ا نافعًا وفاعاًل طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه، فضاًل عن فلسفته وخصوصيته حتى يصبح عضوً 
 (36:  2002ومنتجًا. )األغبري،

 ويلخص األغبري أهداف اإلدارة المدرسية في النقاط اآلتية: 
بشكل متوازن ومتكامل: عقليًا  البالطنمو  ىتوفير الظروف واإلمكانيات التي تساعد عل -1

 وجسميًا، وروحيًا، اجتماعيًا، ونفسيًا.
نشرها وتحقيقها من أجل  ىتحقيق األغراض االجتماعية التي يدين بها المجتمع ويحرص عل -2

 تحقيق التكيف والتوافق االجتماعيين.
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 ىي وتؤدي إلنموه الشخص ىتساعد عل تيتوجيه المتعلم ومساعدته في اختيار الخبرات ال -3
نفعه، أخذًا باالعتبار أهمية المتعلم كفرد وأهمية الفروق الفردية واالستعدادات والقدرات 

عداده لمسؤولياته.   الخاصة، ومساعدته في حل مشكالته وا 
 المساهمة في دراسة المجتمع، وحل مشكالته، وتحقيق أهدافه.  -4
وية كل ميل إلى االبتكار والتجديد، وتنمية التفكير اإلبداعي، وتق ىعل الطالبتربية وتشجيع  -5

 روح الجرأة والثقة بالنفس لديهم. 
 لفهم الحياة الماضية والحاضرة واالستعداد لمواجهة المستقبل. الطالبإعداد  -6
 الموهوبين ورعايتهم.  الطالبالكشف عن  -7

 وأهدافها وخصائصها اإلدارة المدرسية اإللكترونيةخامسًا: 
 المدرسية اإللكترونية: تعريف اإلدارة
من المهتمين أن اإلدارة المدرسية اإللكترونية هي العملية اإلدارية القايمة  العديديتفق    

على االستفادة من إمكانات اإلنترنت، والحاسب اآللي، وشبكات االتصال المحلية والعالمية في 
ة بالمدرسة. بمعنى أخر هي تحقيق أهداف العملية التعليمية، وتفعيل عناصر المنظومة اإلداري

عملية إدارية تقوم على االستثمار اإليجابي لتقنيات المعلومات واالتصال في ممارسات اإلدارة 
 المدرسية.
نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع والمعقد الذي يسود عالم اليوم والغد، و 

ساسية في المنظومة التعليمية أصبحت تكنولوجيا الحاسب اآللي واستخداماتها إحدى السمات األ
 في مختلف المراحل التعليمية. ويرجع ذلك إلى عدد من األسباب:  

 انتشار شبكة اإلنترنت وعبورها الزمان والمكان بأساليب وطرق سريعة وسهلة ومنظمة. .1
 الزيادة الكثيفة والمتنامية في المعلومات في مختلف مجاالت الحياة. .2
 نظم الحاسب اآللي، واألساليب والنظم الكثيرة للمعلومات. االستخدام المنتشر ألجهزة و  .3
 سهولة الحصول على المعلومات، ونقلها وتداولها بسرعة ودقة. .4

من التربويين على أهمية استخدام اإلدارة  العديدولهذه األسباب وغيرها اتفق    
لف المراحل التعليمية. اإللكترونية كأحد النماذج المعاصرة وتطبيقها على اإلدارة المدرسية في مخت

 وقد بدأت الحكومة تطبيق هذا النموذج اإللكتروني في اإلدارة المدرسية ألنه يساعد في:
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 تطوير الممارسات اإلدارية بالمدارس. .1
 التجديد والتحديث المستمر للمنظومة التعليمية بجميع عناصرها. .2
 مواكبة االتجاهات واألفكار اإلدارية المعاصرة. .3
 لية محل األعمال اإلدارية البشرية التقليدية.إحالل النظم اآل .4
تكامل البيانات والمعلومات واستخدامهـا في توجيـه سياسة العمل داخـل المدرسة،  .5

جراءات العمل بها.  وا 
التعامل مع جميع عناصر العملية اإلداريـة بالمدرسـة من تخطيط، وتنفيذ، ومتابعة،  .6
 وتقويم.

 ة اإللكترونية:يدارة المدرساإل وخصائص مميزات
 أنها تساعد في إعادة النظر في الممارسات اإلدارية في جميع عناصر العملية اإلدارية. .1
عطاء التعليمات، وتوصيل المعلومات. .2  توفير الوقت للمستهلك في االجتماعات، وا 
توسيع فرص المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية من خالل أجهزة الحاسب اآللي  .3

 ا.والنت وغيره
 تقليل كلفة التعليم في زيادة عايداته. .4
 أنها إدارة بال أوراق. .5
 أنها إدارة متحررة من حدود الزمان والمكان. .6
 أنها إدارة تحقق قدرًا من المحاسبية والشفافية. .7
 أنها إدارة تركز على تحديد األهداف، ورسم السياسات، وتوجيه الموارد. .8
 لوجيا االتصاالت.أنها إدارة تعتمد على نظم المعلومات وتكنو  .9

 أنها إدارة نجحت إلى حد كبير في.... .10
 .إحالل اإلدارة التكنولوجية محل اإلدارة التعليمية 
 .إحالل اإلدارة الذاتية محل إدارة الغير 
 .إحالل قواعد البيانات محل الدور البشري 
 .إحالل الذكاء الصناعي محل الذكاء اإلنساني 
 اء.إحالل إدارة األرقام محل إدارة األشي 
 .إحالل اإلدارة عن بعد محل اإلدارة المباشرة 
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 اإللكترونية:ة يالمدرسأهداف اإلدارة 
 تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها اإلدارة المدرسية للمستفيدين. .1
 زيادة كفاءة ونجاح اإلدارة المدرسية في تحقيق أهدافها. .2
 المدرسية.توفير قواعد بيانات ومعلومات لصناع ومتخذي القرار في اإلدارة  .3
تحسين الخدمات والمعلومات للمستفيدين في أماكن تواجدهم بالشكل واألسلوب المناسبين  .4

 وبالسرعة والكفاءة المطلوبة.
 توفير كلفة العمل اإلداري بالمدرسة. .5

 مهام اإلدارة المدرسية في مدارس محافظات غزةسادسًا: 
إلدارية بفاعلية وكفاءة، من خالل تكون المهمة األساسية لإلدارة المدرسية تنفيذ العملية ا

رشادهم لتمكين المعلم من قيامه بأداء مهمته  تنسيق جهود العاملين في المدرسة وتوجيههم وا 
األساسية على أكمل وجه ممكن والقيام بواجباته لتحقيق أهداف العملية التعليمية باعتبار المدير 

مهام اإلدارة المدرسية إدراك جوانبها  ىة إلمشرفًا مقيمًا في المدرسة. ولكن تقتضي النظرة الشامل
الحقيقة في ارتباطها الكلي ببعضها البعض، وهناك جوانب ثالثة تمثل اإلطار العام لمهام اإلدارة 

 ( 83: 1998المدرسية: )العاجز، 
o  يمانه بهدفه الجانب األول: يتعلق بالهدف الذي يحاول مدير المدرسة من خالل وظيفته وا 

حتى يكونوا مواطنين صالحين لديهم اتجاهات صحيحة نحو أنفسهم  النشءة تحقيقه من تربي
 ونحو مجتمعهم. 

o  .الجانب الثاني: يتعلق بالواجبات التي ينبغي أن يؤديها المدير من اجل الوصول للهدف 
o  .الجانب الثالث: متعلق بالطريقة التي تؤدي بها هذه الواجبات 

ن يكون العمل مخططًا له بدقة قبل أالبد و ولكي يضمن مدير المدرسة سالمة إدارته 
األنشطة اإلدارية التي يقوم بها في أثناء كافة بداية العام الدراسي فيقوم بإعداد خطة عمل تغطي 

ن أحاجات حقيقية و  ىالعام الدراسي من بدايته حتى نهايته، بحيث يكون هذا التخطيط مبنياً عل
 بعين االعتبار. األولويات تعمل في المدرسة وتأخذ تكون أسلوب عمل لجميع القوى البشرية التي 



  

37 
 

أن هذه المهمات والواجبات تختلف تبعًا للمرحلة الدراسية  ىولكن يجدر اإلشارة هنا إل
ن المدير يقف كوسيط بين اإلدارة العليا وبين وحجم المدرسة، ومناهجها الدراسية وموقعها أل
 (194: 1994لفقي، المدرسين في مدرسته وبين المجتمع المحلي. ) ا

 ؛اوهناك دراسات متعددة ومختلفة حول تحديد مهام اإلدارة المدرسية ومجاالت عمله
 (102: 2001صنفها ضمن المحاور التالية: )عابدين،  الدارسين ولكن أغلب

من خالل تحديد البرامج التعليمية التي تقدمها المدرسة،  تحسين المناهج التعليمية/ -1
 وتقويمها، وذلك من خالل:   والتخطيط لتطويرها

o المناهج الدراسية من حيث أهدافها وأساليبها وأنشطتها وطرق تقويمها،  ىالتعرف عل
 وعقد الندوات واالجتماعات للمعلمين لتدريسها. 

o  .دراسة خطط المواد الدراسية ووضع الخطط العامة لتحقيق أهدافها 
جيه هيية التدريس بالمدرسة، وتقويمهم ويشمل هذا المحور مهام تو  خدمات هيئة التدريس/ -2

تاحة فرص النمو المهني لهم. وذلك من خالل:   وا 
o  الزيارات االستطالعية لصفوف لمتابعة عمليات التنفيذ وتوجيه المعلمين الستخدام

 اإلمكانيات المدرسية المتوفرة بشكل أفضل. 
o براز النواحي االانجا  مستوى أداء المعلمين و  ىالتعرف عل يجابية منها في زاتهم وا 

 التقارير السنوية. 
o تلبيتها من خالل توفير فرص  ىحاجات المعلمين المهنية والعمل عل ىالتعرف عل

 التدريب والتعاون مع المشرفين التربويين من أجل معالجة جوانب الضعف. 
ويشمل هذا المحور مهام اإلرشاد النفسي لطالب وتوجيههم،  خدمات شؤون الطالب/ -3

 في التصدي للمشكالت التي تواجههم، وذلك من خالل: ومساعدتهم
o حاجات الطلبة ومشكالتهم الدراسية بالتعاون مع المعلمين والمرشدين ى التعرف عل

 االجتماعيين في المدارس وغيرهم من المختصين.
o بطاقاتهم  ىالحالة الصحية للطلبة وأحوالهم العام باالطالع المستمر عل ىالتعرف عل

 كمية والتقارير، واتخاذ الترتيبات الوقايية لضمان سالمتهم. وسجالتهم الترا
o  المساهمة في تكوين لجان الطلبة لمختلف األنشطة المدرسية واألسر الصفية

 سير أعمالها. ى واإلشراف عل
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دارة  ىويشمل هذا المحور مهام اإلشراف عل الموارد المالية والمادية/ -4 الموارد المالية وا 
 جهيزاته. وذلك من خالل: المبني المدرسي وت

o إمكانيات المدرسة وأبنيتها المختلفة وتجهيزاتها وتوفير األثاث والمتطلبات  ىالتعرف عل
 الالزمة

o  توزيع المهمات والمسيوليات اإلدارية والتعليمية )المباحث في ضوء التخصصات( وبث
 روح التعاون واالنسجام بين العاملين. 

o رسي ومرافقه، والمختبرات وغرف التدريس لتصبح صيانة المبني المد ىاإلشراف عل
 أكثر فايدة

o االستفادة من  ىالقيام بالمسؤولية الكاملة عن الشؤون المالية للمدرسة والعمل عل
 .أكمل وجه ممكن ىإمكانيات المدرسة المالية عل

o  بالغها للعاملين  إصدار التعليمات الداخلية دراسة التعليمات الصادرة عن المديرية وا 
 سيير أمور المدرسةلت

ويشمل هذا المحور مهام االتصال بالمجتمع واالستفادة من  عالقة المدرسة بالمجتمع/ -5
 موارده في تحسين العمل المدرسي. وذلك من خالل:

o مكانية اإلفادة حإمكانيات البيية الم ىالتعرف عل لية للمدرسة وحاجاتها واهتماماتها وا 
 منها في تحقيق أهداف المدرسة.

o ته بالمدرسة وزيادة مشاركته المادية لتشجيع المجتمع المحلي لتوثيق ص ىمل علالع
 والمعنوية في تطويرها وتحسين ظروفها. 

o  تنظيم برامج لخدمة البيية وتحديد ما يمكن أن تقدمه المدرسة لخدمة المجتمع المحلي
 وما يمكن أن يقدمه المجتمع للمدرسة. 

o من برنامج منظم للمشاركة في األنشطة.  توثيق الصالت بين اآلباء والمعلمين 
  
دارية ومالية وأمنية، وهي أعمال ليست   وبالتالي يعتبر مدير المدرسة مسيواًل عن أعمال فنية وا 

 ىولكنها عمليات ديناميكية متشابكة، وكفاية مدير المدرسة اإلدارية تنحصر إل ؛بالسهلة والبسيطة
طيع االضطالع ببعض هذه األمور في أسرة المدرسة إنابة من يست ىحد بعيد في مدى قدرته عل

 وسواء قام بهذه األعمال أو فوض غيره للقيام بها فهو يعد مسيواًل عنها مسيولية مباشرة.  
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 األسس الالزمة لنجاح الدارة المدرسيةسابعًا: 
( مجموعة من األسس التي يجب أن تسعى اإلدارة المدرسية 2001وقد أورد )البوهي،

 قها على اعتبار أنها معايير لألداء الناجح لإلدارة المدرسية هي:إلى تحقي
قيادة العمل المدرسي نحو تحقيق األهداف التربوية من خالل تنفيذ البرامج التعليمية  -1

 بالمدرسة بدرجة عالية من االتساق والفعالية.
درسة ويجب على مدير المدرسة اإللمام بأهداف النظام التربوي بشكل عام وأهداف الم 

والمرحلة التي يعمل بها حتى يستطيع تنمية الروح القيادية للهيية اإلدارية والتعليمية وأن يعمل 
 بشكل تعاوني تشاركي من أجل تنفيذ ومتابعة البرامج التعليمية في مدرسته.

كما يجب عليه أن يذلل الصعاب التي تعترض المعلمين وتهيية المناخ الماليم لعمليتي التعليم 
لم مما يغرس في نفوسهم اإلحساس بالمسؤولية وتحقيق ذواتهم مما يدفعهم إلى العمل والتع

بإخالص ويدفعهم إلى االبتكار واإلبداع في عملهم كل هذا يزيد من قدرة اإلدارة المدرسية 
 على أداء عملها ويحقق فاعليتها.

ة للعاملين في إيجاد جو من العالقات اإلنسانية الحسنة والعمل على رفع الروح المعنوي -2
رضية والمحفزة على العمل في لإلدارة المدرسية دور كبير في إيجاد الظروف الم  و المدرسة، 

الهتمام بمشكالتهم المجتمع المدرسي من خالل احترام شخصية المعلمين وتقبل أفكارهم وا
لثقة إقامة عالقة الزمالة بين المدير ومعلميه وبين المعلمين أنفسهم وكسب اوالتشجيع على 

 فيما بينهم وأن يكون المدير قدوة صالحة في أفعاله وأقواله للمعلمين والطالب.
ؤدي إلى نجاح المدرسة في ويعلى التفاني واإلخالص في العمل  ن توفر هذا المناخ يساعدإ

 تحقيق أهدافها والتحمس ألداء العمل في جو يسوده الرضا والدافعية واالنتماء إلى المدرسة.
يجاد روح العمل الجماعي: تنظيم العمل -3  وا 

إن تنظيم الجهود البشرية وتنسيقها بشكل متضافر ومتكامل يعود على المدرسة  
 ة أبنايهالعمل التعاوني كما ويزيد من خبر ه عمل الجماعة فتنمي فيها ايتوجفيتم  بالنجاح

ف فيجب على مدير المدرسة أن يكون قادرًا على توجيه سلوك المجموعة نحو تحقيق أهدا
مكانيات العاملين  المدرسة من خالل توزيع العمل توزيعًا عاداًل يراعي فيه قدرات ومهارات وا 
واالستفادة من جهود المهتمين بعمل المدرسة من آباء ومعلمين ومجتمع محلي ومؤسسات في 

 تنمية أداء المدرسة وتحسين خدماتها لطالبها وللمجتمع المحلي.
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 العمل:توفير الظروف والماليمة ألداء  -4
اإلدارة المدرسية الناجحة هي التي تعمل على تهيية الظروف المناسبة والمساعدة على قيام 

 المدرسة بمهامها وتتمثل هذه الظروف في النقاط التالية:
أ. توفير روح الود واالنتماء إلى المدرسة وذلك من خالل إشراك الفرد في العمل المدرسي 

حساسه باالنتماء إلى المجتمع ا  لمدرسي ومعاملتهم بالعدل واإلنصاف.وا 
 ب. إيجاد الثقة بين أعضاء المجتمع المدرسي وبين المدير والعاملين فيه.

 استخدام االستراتيجيات المناسبة عند اتخاذ القرار: -5
إن عملية اتخاذ  القرار من المهمات الرييسة لمدير المدرسة، حيث أن عملية اإلدارة  

عملية اتخاذ القرار، واإلداري الناجح هو القادر على االختيار المدرسية ال تخرج عن كونها 
السديد والصايب من بين عدة استراتيجيات للقرار الذي يناسب الموقف ومن واجبه أن يجري 
تقويمًا وتحلياًل لعميلة اتخاذ القرار باإلضافة إلى التعرف على إمكانية مشاركة المجموعة في 

 للمشاركة فيه وما هي النتايج المترتبة على هذا القرار؟ اتخاذ القرار ودرجة استعدادهم
اك القرارات التي يستدعي أن يتخذها مدير المدرسة منفردًا دون إشراك المجموعة نفه 

وهناك من القرارات ما يستدعي البت فيها بأقصى سرعة ومن القرارات ما يستدعي أن يقوم 
 .مدير المدرسة بإشراك المعلمين وذوي الشأن فيها

 مواكبة التغير والقدرة على استخدام التكنولوجيا اإلدارية. -6
ا اإلداري وقدرة إدارتها على التغيير والتجديد هإن نجاح المؤسسة وتطويرها يقاس بمدى تقدم

المستمر والمدرسة بصفتها مؤسسة تربوية اجتماعية تعليمية تتأثر بما يدور حولها في 
لمختلفة فإن نجاح المدرسة يكمن في قدرة إدارتها على المجتمع من تغيرات في جوانب الحياة ا

مواكبة التطور واألخذ بأسبابه وأساليبه بما يدعم التوازن بين ما تقوم به المدرسة وما يسود في 
 المجتمع من تطورات.

لذلك من مهمة اإلدارة المدرسية العمل واألخذ باألساليب اإلدارية الحديثة والمتطورة واإلدارة 
 الناجحة هي القادرة على تطوير أساليبها اإلدارية. المدرسية

ولكي تقوم اإلدارة المدرسية بأداء دورها الفعال والناجح فإن ذلك يستوجب عليها تبني أساليب 
التكنولوجيا اإلدارية العقلية المتمثلة ي طرق تحليل النظم واإلدارة باألهداف وأسلوب بيرت 
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والفاعلية والمحاكاة وغيرها من أساليب العمل اإلداري  وطرق البحث اإلجرايي وتحليل الفلسفة
 (.2001،98التي تجعل العمل اإلداري أكثر فاعلية )البوهي:

 القدرة على القيام بعملية التقويم: -7
يتحدد نجاح اإلدارة المدرسية في أداء مهامها ومهارة مدير المدرسة في عملية التقويم  

من خالل تقويم الخطط ومراجعتها ووضع المعايير  الذي يحتاج إليها في معظم مهامه وذلك
التي يمكن من خاللها القيام بعملية قياس األداء وتقويمه في ضوء األهداف كما يحتاج مدير 
المدرسة عملية التقويم في تقويم اآلراء والمقترحات التي يتقدم بها الطاقم العامل 

 (.27: 2003معه)أحمد،
درسية إذا استطاعت تنمية قدراتها وفاعليتها اإلدارية باستخدام مما سبق نستنتج أن اإلدارة الم

 األساليب التكنولوجية في اإلدارة فإن ذلك سيكون مؤشرَا على نجاح وفاعلية اإلدارة المدرسية.
والقيام بعملية تقويم العملية التعليمية  الطالبأهم واجبات مدير المدرسة قيادة عملية تقويم 

مدير المدرسة أن يكون قادرَا على قيادة عملية التقويم بشكل يساعد  بشكل عام لذا يجب على
 على إنجاح وتطوير عمل اإلدارة المدرسية.

مما سبق نالحظ أن هذه األسس العامة التي يجب أن تستند إليها اإلدارة المدرسية حتى تتفوق 
في رأس في عملها وتكون على درجة من الفاعلية هي في حقيقتها سمات يجب أن تتوفر 

الهرم في جهاز متكامل من العاملين فريق متعاون يساهم كل من فيه بدوره تجمعهم وحدة 
 واحدة ورابطة العمل التشاركية وتحمل المسؤولية.
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 تواجه اإلدارة المدرسية في فلسطينالتي معوقات الصعوبات وثامنا : ال

اليسير، والمعايش لواقع  مختلف مستوياتها عملية ليست باألمر ىإدارة المدارس عل
 ىاإلدارة المدرسية في فلسطين يجد أنها تواجه كثير من الصعوبات والمعوقات التي تحتاج إل

من مديري المؤسسات غير التعليمية فتتمثل الصعوبات فيما  ثر من غيرهكمدير كفؤ يتصف بها أ

 ( 251: 2001)عابدين ، يلي: 
 ىوالتأهيل وارتباطها بميادين واسعة يحتاج المدير إلاإلعداد  ىحاجة اإلدارة المدرسية إل -1

التعرف عليها واإللمام بها، نحو: التخطيط، والتدريس، والتعلم، واإلشراف، والتقويم وما 
 تتضمنه هذه العمليات من مهارات وكفايات. 

ي، اتساع توقعات المجتمع والسلطات التعليمة من دور المدير، فهو القدوة، والقايد التربو  -2
مساءلة المدير، وتضعه موضع  ىوالمرشد األمين، والوسيط. وهذه التوقعات ترفع من مستو 

 انتقاد دايم، إذ تحمله السلطات التعليمية وأولياء األمور مسؤولية نجاح المدرسة أو  فشلها. 
تنظيم التوفيق بين المهام اإلدارية والفنية وما يتطلبه ذلك من مهارات دقيقة في ال ىحاجتها إل -3

دارة الوقت.   والتفويض وا 
بحاث النفسية والتربوية لتحقيق النمو الشخصي والمهني للمدير، ضرورة متابعة الدراسات واأل -4

النمو الشخصي والمهني أيضًا وأن كثرة تلك الدارسات  ىولتوجيه المرؤوسين ومساعدتهم عل
دان من صعوبة األمر واألبحاث من جهة، وسرعة التغيرات المجتمعية من جهة أخرى تزي

 وتعقيده أمام المدير. 
إن يقضي  ىحه اليوم المدرسي، وبالتالي حاجتها إليالوقت الطويل أكثر مما يت ىحاجتها إل -5

طة به بأعلى درجة من الدقة او وقته الخاص ألداء األمانة المنالمدير جزءًا من فراغه أ
 والمسؤولية والتقوى. 

والمرؤوسين،  الطالبصدر والحلم والحزم في معالجة أمور ر من سعة اليكث ىحاجتها إل -6
 وفي التعامل مع أفراد المجتمع.  

شكالية تحديد  -7 كثرة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المدرسة، بل التربية عمومًا، وا 
أولويات حلها، وما يتطلبه ذلك من تعاون مع مؤسسات غير التعليمية ونظم المجتمع 

  األخرى.
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:  2001هذه الصعوبات التي تواجه اإلدارة المدرسية:) عابدين،ل وفيما يلي تصنيف ثالثي
252-254 ) 

 صعوبات فنية )ترتبط بالعملية التعليمية(:  - أ

o  أداء بعض المعلمين ألسباب مهنية أو شخصية أو نفسية، مما يؤثر  ىانخفاض مستو
مع والمسيولين كما يعيق القيام فعالية المدرسة ومخرجاتها مما يجر اللوم من المجت ىعل

 باألنشطة التعليمية. 
o  .النقص في إعداد المعلمين وفي مستوي تأهيليهم، وتباين سلوكياتهم المهنية 
o  .غياب أو عدم كفاية الخدمات الطالبية في المدرسة نحو اإلرشاد والصحة 

 (:اإلداري لعمل)ترتبط با إداريةصعوبات   - ب

o ل الالزمة للقيام بمجمل المهام والمسيوليات المتوقعة من عدم توفر اإلمكانيات واألـموا
 المدير.

o .اكتظاظ الصفوف وعدم صالحية بعض األبنية والمرافق الالزمة 
o .سوء توزيع الوقت المتاح للمدير على األعمال والمهام المدرسية 

 صعوبات تنظيمية )ترتبط بالنظام التربوي(:  - ت

o اذ القرار وسيادة الروتين والتشدد في البيروقراطية المركزية في اإلدارة التعليمية وفي اتخ
 في العمل. 

o  غياب الدعم والحوافز لمديري المدارس من قبل السلطات التعليمية، وبخاصة حين يخشى
 بعض المسيولين والزمالء من ظهور قيادات شابة جديدة تحد من نفوذهم،

o لزاميته مما يدفع بعض الطلبة وأولياء األ مور إلى سوء استغالل هذا مجانية التعليم وا 
 المبدأ والتقاعس عن التعاون مع اإلدارة المدرسية. 
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 المبحث الثالث

 (SMIS)وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، وبرنامج اإلدارة المدرسية 
 

 أوًل: المقدمة
 نشأة الوزارة وتطورهاثانيًا: 
 الوظائف والمهام التي تقوم بها الوزارة:ثالثًا: 

 قطاع غزة –لوزارة التربية والتعليم  SMISبعًا: برنامج اإلدارة المدرسية را
 أوًل: الرئيسية

 ثانيًا: المتحانات
 ثالثًا: الشئون اإلدارية

 رابعَا: التخطيط
 خامسًا: اإلدارة المدرسية

 إعدادات المدرسةسادسًا: 
 العالمات والنتائجسابعًا: 
 إدارة تنقالت الطلبةثامنًا: 
 التدريبتاسعًا: 

 عاشرًا: الكتب والمطبوعات
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 أوًل: 
عنصرًا أساسيًا من عناصر الهوية اإلسالمية العربية الفلسطينية،  شكل التعليم الفلسطيني

فقد كان له دور مهم في توارث األجيال للعقيدة اإلسالمية واعتناقهم لها، وللقيم الفلسطينية 
 والتزامهم بها. 

وسيلة األمم والشعوب نحو التقدم وبناء  -ألساسي والعاليبشقيه ا -يعتبر التعليم
الحضارة، وفي نفس الوقت مقياسًا لنهضة الشعوب، فالتعليم هو الركيزة األساسية التي تعتمد 
دارة مقدرتها االقتصادية، االجتماعية، والثقافية، والتعليم حق أساسي  عليها الشعوب في بناء وا 

لكل مواطنيها، على أن يكون تعليم ذو جودة عالية، ومحتوى  لإلنسان وواجب الدولة أن توفره
 (. 2005قيم، يساعد على النهضة والتقدم )تقرير مركز الميزان حول التعليم، 

ويحتل التعليم الفلسطيني على المستوى العربي مكانة مرموقة من حيث توفير فرص 
ه للتحول تدريجيًا نحو توظيف التعليم للجميع، والتي توفر أساسًا متينًا يمكن االنطالق من

المعرفة، إذ انخفضت معدالت األمية في فلسطين انخفاضًا كبيرًا خالل السنوات الماضية حيث 
أضحت نسبتها من النسب األقل في المنطقة، كما تعد معدالت االلتحاق في التعليم األساسي 

 والثانوي من بين أعالها في المنطقة. 
تعليم العالي إنجازات كبيرة في قطاع التعليم، حيث عملت على وقد حققت وزارة التربية وال

توفير متطلبات خطط وطنية للتعليم تساعد في تطوير ومسايرة التغيرات والتطورات في مجال 
التربية، إذ قامت بمجموعة من المبادرات لتطوير العملية التعليمية، ومن أهم هذه المبادرات خطة 

 م. 2015التي ستحدد معالم جودة التعليم األساسي بحلول عام  م(2015-2000التعليم للجميع )
وعلى الرغم من التحسينات المتحققة في قطاع التعليم إال أنه ال تزال هناك حاجة إلى 
التطوير والتحسين لمواكبة التغيرات العالمية، فتحليل الوضع الحالي لنظام التعليم يدل على أن 

ال يواجه تحديات تؤثر على تحقيقه ألهدافه المتنوعة. ومن أهم النظام التعليمي في فلسطين ال يز 
هذه التحديات تدني مستويات الطلبة في اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة االنجليزية في 
مختلف المراحل، وضعف إعداد المعلمين وتأهيلهم وتطويرهم والمواءمة غير الكافية بين المناهج 

المجتمع الفلسطيني، وعدم كفاية المسارات المطروحة في المرحلة الثانوية. الفلسطينية واحتياجات 
ويمكن لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية المراكمة على النجاحات السابقة كنقطة انطالق 

م، 2019-2014)الخطة االستراتيجية الخمسية للتعليم  إلجراء مزيد من التحسينات في التعليم.
2014) 
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 نشأة الوزارة وتطورهاًا: ثاني
م، حيث تشكلت ضمن البناء 1994بدأت وزارة التربية والتعليم بممارسة أعمالها في عام 

حرصت وزارة التربية والعليم العالي الفلسطينية، منذ و المؤسساتي للسلطة الوطنية الفلسطينية، 
وبذلت جهودًا خاصة في  ، على النهوض بالعملية التربوية،1994توليها قيادة دفة التعليم عام 

هذا المجال، وسط ظروف سياسية صعبة. فقد تحملت عبيًا كبيرًا، وبنية تربوية شبه مدمرة، خلفها 
 االحتالل اإلسراييلي. وأخذت على عاتقها أن تنجح، ووضعت ذلك نصب أعينها هدفًا للتحقيق.

اوز الماضي، تعمل الوزارة على تنمية رؤى مستقبلية واضحة للتعليم الفلسطيني تتج
لى التطلع إلى مستقبل يعيد  وتعمل على إعادة بناء ما أحدثته سلطة االحتالل من تخلف، وا 
ارتباط األجيال الجديدة بتاريخها وينير طريقها إلى المستقبل. وانطالقًا من ذلك، تهتم الوزارة 

دخال ا لتقنيات الحديث، بتحسين نوعية التعليم، وتحسين البيية التعليمية، وتدريب المعلمين، وا 
شراك المجتمع في العملية التعليمية. هذا باإلضافة إلى اهتمامها بتلبية الطلب المتزايد على  وا 

 .التعليم، وبتعبير آخر، تسعى الوزارة إلى تجنيد المصادر المختلفة للنهوض بالتعليم الفلسطيني

 الوظائف والمهام التي تقوم بها الوزارة:ثالثًا: 
  دارتها على اختالف أنواعها إنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة، وا 

 ومستوياتها وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والمواد التعليمية الالزمة لها.
 .توفير األبنية الصالحة للمؤسسة التعليمية الحكومية، وتوزيعًا ينسجم مع السياسة التعليمية 
 ؤسسات التعليمية، وتنظيم شيون هذا النشاط في جميع تشجيع أوجه النشاط للطلبة في الم

 ميادينه الرياضية، والكشفية، والفنية، والثقافية، واالجتماعية.
  توفير الرعاية الصحية الوقايية في المؤسسات التعليمية الحكومية، واإلشراف على حسن

 توافرها في المؤسسات التعليمية الخاصة.
 صدار المطبوعات التربوية، واستخدام اإلسهام في تشجيع النشاط الثقاف ي، والعلمي، وا 

 وسايل االتصال المختلفة التي تسهم في تحقيق األهداف التربوية.
 .تشجيع البحث العلمي لغايات تطوير العملية التربوية وتحسينها 
 ر البالد العربية والدولية.يتعزيز الروابط التربوية بين دولة فلسطين وسا 
 لكبار، وتوفير اإلمكانات، والوسايل الالزمة لتأمين االستقرار لجميع إنشاء مراكز تعليم ا

يجاد الظروف والعوامل والحوافز التي تساعد على تحقيق األهداف  العاملين في الوزارة، وا 
  تعزيز العالقة بين الوزارة، والمجتمع المحلي )منشورات وزارة التربية والتعليم، اإلدارة العامة

 زة(للعالقات العامة، غ
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 قطاع غزة –لوزارة التربية والتعليم  SMISرابعًا: برنامج اإلدارة المدرسية 

 مقدمة:

دارية في مدارس قامت الوزارة بتوفير جميع االمكانيات الالزمة إلدخال التكنولوجيا اإل
قطاع غزة لتحقيق أهداف تربوية عدة، وقد بدأت بتوفير برنامج االدارة المدرسية ضمن مشروع 

وح لحوسبة األعمال االدارية في مدارس قطاع غزة، كأول خطوة على درب هذا حيوي وطم
( مدرسة موزعة على محافظات قطاع غزة كعينة تجريبية في العام 16التطوير وتم تطبيقه على )

م وتم متابعتها مباشرة من قبل وحدة تكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، لرصد 2009
م تم 2011-2010رحات من المدراس المطبقة للبرنامج، وفي العام الدراسي المالحظات والمقت

)منشورات وزارة التربية تحديث البرنامج وتوسيع النطاق ليشمل كافة مدارس محافظات قطاع غزة.
  والتعليم العالي(

 مكونات نظام اإلدارات المدرسية: 

ية تربط عناصر العملية التعليمية وبيية رقم اتفاعليً  ايعتبر نظام اإلدارات المدرسية نظامً 
الكترونيًا )الطالب، المعلم، ولي األمر، المدرسة، الوزارة( من خالل االنترنت، بحيث تساعد على 
تنظيم ومتابعة األعمال اإلدارية بجعلها أكثر إحكامًا، وتعتبر مكونات هذا النظام وسيلة لالتصال 

ن جمهور الوزارة الذي ينتمي إليه، سواء كانوا من بين قواعد بيانات وزارة التربية والتعليم وبي
الهيية اإلدارية أو التدريسية في كافة القطاعات كالوزارة والمنطقة التعليمية والمدرسة، أو بين 

ويتكون نظام االدارات المدرسية ، الطالب وولي أمره وأعضاء من المجتمع المهتمين بهذا القطاع
ر الخدمات لكل من إدارة المدرسة واإلدارات العامة بالوزارة، تبعًا لشخصية المستخدم حيث تتواف

 وأقسام المديريات، والمعلمين، وأولياء األمور. 
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 أوًل: الرئيسية
يتم الدخول باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به، والمستخدم ممكن أن يكون إدارة عليا أو  

خدمات المقدمة لكل منهم حسب رييس قسم أو معلم أو مدرسة أو ولي أمر، وتختلف ال
 :(2.1) رقم ، انظر شكلصالحياته
 وهي تقدم خدمات إلكترونية متنوعة خاصة بالمدرسة مثل خدمات خاصة بالمدرسة :

بيانات المعلمين، تسجيل الطالب، ترفيع الطالب، إدخال العالمات، النقل الداخلي 
 يرها.واللوايي للطالب، إدخال بيانات المبنى والغرف الصفية وغ

 لإلدارات العامة  نيةمكا: يوفر النظام اإلخدمات خاصة باإلدارة وأقسام المديريات
واألقسام من متابعة ما تقوم المدراس بإدخاله من بيانات ومنحهم الصالحيات الالزمة 
لعمل هذه المدراس، كما وتمكنهم من الحصول على بيانات دقيقة وسريعة عن واقع 

 الميدان التعليمي.
  االطالع على بياناته الخاصة من حيث الدرجة، خاصة بالمعلمين: خدمات

عداد الشهادة  دخال درجات الطالب، وا  والتصنيف، وتنقالته، وحالته االجتماعية، وا 
 المدرسية، واالطالع على قسيمة راتبه بشكل شهري. 

  :يقدم النظام إمكانية استعالم أولياء األمور عن خدمات خاصة بأولياء األمور
 ات أبنايهم ومتابعة غيابهم عن المدرسة.درج

 ( الشاشة الرييسة لبرنامج اإلدارة المدرسية2.1شكل رقم )
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 ثانيًا: المتحانات
وهي نظام يستخدم من قبل المدراس إلدخال العالمات لجميع المراحل المدرسية وكذلك يعمل 

ارة امتحانات الثانوية على تنسيب العاملين في امتحان الثانوية العامة، وهو جزء من نظام إد
 العامة.

 العاملين في وظايف الثانوية العامة .1

 الترشيح لوظايف الثانوية العامة .2

 ( التالي:2.2انظر شكل رقم )

 لبرنامج اإلدارة المدرسية ( الشاشة الخاصة باالمتحانات2.2شكل رقم )
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 ثالثًا: الشئون اإلدارية
 ن في المدراس على اختالف تصنيفاتهم ودرجاتهم،وهي نظام يستخدم الستعراض بيانات العاملي

وهو يدار من أقسام الشيون االدارية بالمديريات، وهو  (،2.3كما هو موضح في الشكل رقم )
 :جزء من نظام إدارة شيون الموظفين وذلك من خالل

 شيون الموظفينإدارة  .1

 تحركات الموظفين أثناء الدوامو  الحضور واالنصراف .2

 ظفينإدارة إجازات المو  .3

عرض ، حصر الدوام ، إجماليحضور وانصراف موظف)تقارير الحضور واالنصراف .4
 سجل الحضور والغياب

 ( شاشة الشيون اإلدارية لبرنامج اإلدارة المدرسية2.3شكل رقم )
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 رابعَا: التخطيط
المدرسي ومرافقه والصفوف  يانات معلوماتية دقيقة حول المبنىنظام صمم للحصول على ب هو

ة وبيانات الطالب المتنوعة، والتشكيل المدرسي ومتابعة انتظام العملية التعليمية، ويتم الدراسي
، انظر إدخال البيانات بصورة يومية وتحديثها باستمرار مما يعكس حداثة ودقة المعلومات

 .(2.4الشكل رقم )
 

 لبرنامج اإلدارة المدرسيةالتخطيط للتشكيل المدرسي ( شاشة 2.4شكل رقم )
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 ًا: اإلدارة المدرسيةخامس
وهي تعتبر المكون األساسي إلدارة عمليات المدارس اإلدارية والتعليمية،  بحيث تقدم خدمات 

 :(2.5كما هو موضح في الشكل رقم ) إلكترونية متنوعة لفياتها المستهدفة من خالل
 إدارة شيون الطلبة .1

 تسجيل الطالب .2

 إدارة سجل غياب الطالب .3

 الطلبة األوايل .4

 نحيتشعيب الطلبة الناجترفيع و  .5

 ن عن االمتحانيتقرير الطالب المتغيب .6
 

 لبرنامج اإلدارة المدرسيةاإلدارة المدرسية ( شاشة 2.5شكل رقم )
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 إعدادات المدرسةسادسًا: 
وذلك التحكم في اإلعدادات العامة للمدرسة وذلك بالتعديل على عدد الغرف المدرسية والفصول 

 :(2.6موضح في الشكل رقم )كما هو ، والشعب الدراسية
 إعدادات الغرف المدرسية .1
 إعدادات الصفوف والشعب المدرسية .2
 إعدادات الحصص المدرسية .3
 توزيع الحصص والمباحث على المعلمين .4

 المدرسية اإلدارة لبرنامجإعدادات المدرسة  شاشة( 2.6) رقم شكل
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 العالمات والنتائجسابعًا: 
الطالب، واعتمادها بعد ضمان مطابقتها ألسس النجاح  وذلك للتحكم في إدخال وتعديل درجات

 ومن خالل: ( 2.7كما هو موضح في الشكل رقم )والرسوب، 
 إدخال عالمات الطالب .1
 تقرير عدد العالمات المدخلة .2
 التحكم بإدخال وعرض عالمات المدرسة .3
 التحكم بإدخال وعرض عالمات الطالب .4
 جدول العالمات المدرسية .5
 ب حسب المبحثترفيع عالمات الطال .6
 عرض واعتماد النتايج النهايية .7
 إعدادات الشهادة المدرسية .8

 طباعة الشهادات المدرسية .9
 

 لبرنامج اإلدارة المدرسيةالعالمات والنتايج  إدخال ( شاشة2.7شكل رقم )
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 إدارة تنقالت الطلبةثامنًا: 
من  (2.8رقم ) وكما هو موضح في الشكل وذلك لمتابعة نقل الطلبة بين المدراس والمحافظات

 خالل:
 طلب نقل داخلي .1

 طلب نقل لوايي .2
 طلبات النقل الصادرة .3
 طلبات النقل الواردة .4

 

 لبرنامج اإلدارة المدرسية إدارة تنقالت الطلبة( شاشة 2.8شكل رقم )
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 تاسعًا: التدريب
مة تقدم خدمة لطلبة الجامعات والكليات والذين يقومون بالتدريب الميداني في مدراس الحكو 

المختلفة، فمن خاللها يستطيع طلبة التدريب الميداني من معرفة مكان تدريبهم، ويمكن المدرسة 
من معرفة الطلبة الذين سيقومون بالتدريب لديها، ومخاطبة المشرف على التدريب بشكل 

 .(2.9، وكما هو موضح في الشكل رقم )الكتروني

 التدريب الميداني لطلبة الجامعات .1

 الميداني إدارة التدريب .2

 
 

 
 لبرنامج اإلدارة المدرسية التدريب( شاشة 2.9شكل رقم )
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 عاشرًا: الكتب والمطبوعات
 (2.10كما هو موضح في الشكل رقم )

 اإلعدادات العامة .1

 الكتب المقررة 

 رصيد المخزن 

 السندات  .2

 سند افتتاحي 

 سندات اإلدخال 

 سندات اإلخراج 

 طلبات النقل والتحويل الصادرة 

 طلبات النقل والتحويل الواردة 
 بدل كتب مفقودة 
 ترحيل سندات القبض 
 سجل حركة الصنف 

 

 

 لبرنامج اإلدارة المدرسية الكتب والمطبوعات( شاشة 2.10شكل رقم )

http://eservices.mohe.ps/index.php?i=bs_res_transfer&mode=main
http://eservices.mohe.ps/index.php?i=bs_res_transfer&mode=main
http://eservices.mohe.ps/index.php?i=bs_lost_books&mode=main
http://eservices.mohe.ps/index.php?i=bs_lost_books&mode=main
http://eservices.mohe.ps/index.php?i=bs_sale_transfer&mode=main
http://eservices.mohe.ps/index.php?i=bs_sale_transfer&mode=main
http://eservices.mohe.ps/index.php?i=bs_itemtrans&mode=main
http://eservices.mohe.ps/index.php?i=bs_itemtrans&mode=main
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 
 

 أوًل: مقدمة

 الفلسطينيةات ثانيًا: الدراس

 ثالثًا: الدراسات العربية

 رابعًا: الدراسات األجنبية

 : الفجوة البحثيةخامسًا: 

 سًا: التعقيب على الدراسات السابقة: ساد
  أوجه التفاق 
 أوجه الختالف 
  أوجه الستفادة 
 أوجه التميز 
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 أوًل: 
من خبرات بقصد االستفادة  يهدف هذا الفصل الستكشاف ما تم بحثه في مجال الدراسة، وذلك

، السابقين واالطالع على أهم النتايج والتوصيات التي توصلت لها دراساتهم نيالباحث وتجارب
ودراسة أوجه التشابه واالختالف في النتايج واألدوات، وكذلك االستفادة من هذه الدراسات في 

نجازها بشكل أفضل تطوير هذه الدراسة  .تايج الممكنةبهدف الوصول إلى أدق الن وا 
حيث قام الباحث بتقسيم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع نظم المعلومات اإلدارية، وأداء 

، والدراسات العربية، والدراسات الفلسطينيةمحاور )الدراسات  ةثالثاإلدارة المدرسية إلى 
ألهداف ومنهجية  األجنبية(، وقد اتبع الباحث أسلوبًا موحدًا في عرض هذه الدراسات، من حيث ا

 الدراسة وأهم النتايج والتوصيات لكل دراسة، مرتبًا الدراسات من األحدث إلى األقدم. 
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 الفلسطينيةثانيًا: الدراسات 
 –( تقييم مدى نجاح الخدمات اللكترونية لوزارة التربية والتعليم 2013دراسة )حماد،  -1

 قطاع غزة من وجهة نظر العاملين 
التعــرف علــى واقــع ومــدى نجــاح الخــدمات االلكترونيــة فــي وزارة التربيــة  ىإلــ هــذه الدراســةهــدفت 
غــزة، كأحــد تطبيقــات الحكومــة االلكترونيــة الفلســطينية وتقييمهــا مــن خــالل بحــث درجــة  -والتعلــيم

 اتوافر معايير نجاح النظم اإلدارية ) جودة المعلومات، جودة الخدمـة، جـودة النظـام(، ومـدى رضـ
 خدمين عنها.المست

حصـايي اإل  SPSSالمـنهج الوصـفي التحليلـي، وتـم اسـتخدام برنـامج  وقد انتهجـت هـذه الدراسـة
البيانــات، وتــم اســتخدام االســتبانة الســتطالع عينــة الدراســة، والمكونــة مــن العــاملين بــوزارة  ليــللتح

 .استبانة 400التربية والتعليم في جميع محافظات قطاع غزة، وقد تم توزيع 
منهـــا وجــود إدراك لــدى مجتمـــع الدراســة ألهميـــة  العديــد مـــن النتــائج ىتوصـــلت الدراســة إلـــوقــد 

قطـاع غـزة  –إنجـاز األعمـال فـي وزارة التربيـة والتعلـيم  ىالخدمات االلكترونية وأثرها االيجابي علـ
فــة، وتمتــع موقــع الخــدمات االلكترونيــة بجــودة التصــميم وســهولة الــتعلم، لكتتــوفير الوقــت وال ىعلــ
وافر متطلبـــات نجـــاح نظـــم المعلومـــات اإلداريـــة مـــن حيـــث جـــودة المعلومـــات، وجـــودة الخدمـــة، وتـــ

ـــيم، وآثـــارهم اإليجابيـــة علـــ رضـــا  ىوجـــودة  النظـــام فـــي الخـــدمات االلكترونيـــة لـــوزارة التربيـــة والتعل
المســتخدمين، والفايــدة المدركــة مــن اســتخدام النظــام، كــذلك زيــادة رضــا وقناعــة األفــراد طرديــًا مــع 

 ادة استخدم الخدمات االلكترونية. زي
( تحليل واقع نظم المعلومات اإلدارية ودورها في صناعة القرار 2012دراسة )عطاونة،  -2

 في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية
إلــى التعــرف علــى مــدى تــوفر البنيــة التحتيــة لــنظم المعلومــات اإلداريــة فــي وزارة  هــدفت الدراســة
العـــالي الفلســـطينية، والمعيقـــات التـــي تحـــد مـــن دور نظـــم المعلومـــات اإلداريـــة فـــي  التربيـــة والتعلـــيم

الوصـــفي، واســـتخدم الباحـــث أســـلوب العينـــة الطبقيـــة  واتبعـــت الدراســـة المـــنهجصـــناعة القـــرار، 
ا وموظفة، وصـمم موظفً  340% من المجتمع األصلي البالغ عدده 50العشوايية المنتظمة بنسبة 

إلـى أن  ، وتوصلت الدراسةى عينة الدراسة ممن يحملون المسميات اإلداريةاستبانة تم توزيعها عل
الدرجــة الكليــة لواقــع نظــم المعلومــات اإلداريــة كانــت مرتفعــة بشــكل عــام، وكانــت أكثــر أبعــاد نظــم 
المعلومـــات اإلداريـــة تطبيقـــا هـــي تـــوفر البنيـــة التحتيـــة لـــنظم المعلومـــات اإلداريـــة وبدرجـــة مرتفعـــة، 
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هنـاك العديــد مـن المعيقــات التـي تحــد مـن دور نظــم المعلومـات اإلداريــة أهمهــا وأظهـرت أيضــا أن 
 عدم وجود سياسة مشتركة بين اإلدارات لتنفيذ تبادل المعلومات.

( وهي بعنوان دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة 2011دراسة العاجز ) -3
 يم العالي بمحافظات غزة. دراسة تطبيقية على وزارة التربية والتعل –اإللكترونية 
تعــرف دور الثقافــة التنظيميــة فــي تفعيــل اإلدارة اإللكترونيــة فــي وزارة الإلــى  هــدفت هــذه الدراســة

، ولجمـع المـنهج الوصـفي التحليلـيالتربية والتعليم العالي بمحافظات غزة. وقد اسـتخدم الباحـث 
جميــع المــوظفين اإلداريــين مــن البيانــات اســتخدم الباحــث االســتبانة، وقــد تكــون مجتمــع الدراســة 

ـــيم الالمتعـــاملين بأســـلوب اإلدارة اإللكترون ( 294الي بغـــزة وعـــددهم )عـــيـــة فـــي وزارة التربيـــة والتعل
 . اً موظف

د عالقــة طرديــة بــين عناصــر الثقافــة التنظيميــة وبــين تفعيــل و وجــ نتــائج الدراســة أبــرزوكــان مــن 
روق ذات داللة إحصـايية بـين إجابـات المبحـوثين ال يوجد ف، و اإلدارة اإللكترونية في الوزارة تطبيق

عــن دور الثقافــة التنظيميــة فــي تفعيــل تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة فــي وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي 
 بمحافظات غزة تعزى لمتغير الجنس والحالة االجتماعية والمؤهل العلمي.

وتفعيل  ،إللكتروني معبرًا عن هوية الوزارةاعتبار موقع وزارة التربية والتعليم اب وقد أوصت الدراسة
 هذا الموقع.
 

مدى تأثير نظم المعلومات اإلدارية على جودة  (2011دراسة )ناجي وآخرون،  -4
 القرارات اإلدارية في شركة جوال الفلسطينية

إلـــى إلقـــاء الضـــوء علـــى واقـــع تـــأثير اســـتخدام نظـــم المعلومـــات اإلداريـــة بأنواعهـــا  تهـــدف الدراســـة
التشغيلية، واإلدارية، دعم القرار( في جودة عملية صنع القرارات اإلدارية في شركة جـوال الثالث )

الفلسطينية، وأيضًا من أجل اكتشاف المشاكل والصعوبات التي تؤثر في عملية اتخاذ القرار، كما 
 تحاول الدراسة تحديد درجة ودور نظم المعلومات اإلدارية في جودة اتخاذ القرارات في جوال.

االرتباط الوثيق بين نظم المعلومات اإلدارية  ىالتي تم التوصل إليها التأكيد عل ومن أبرز النتائج
وعمليـــة جـــودة صـــنع القـــرارات اإلداريـــة واألثـــر الكبيـــر لـــنظم المعلومـــات اإلداريـــة فـــي جـــودة صـــنع 

 القرار.
 النحو التالي: ىالتي تم التوصل إليها في هذه الدراسة عل ومن أبرز التوصيات
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نظـــم المعلومـــات اإلداريـــة )التشــغيلية، ودعـــم القـــرارات( وجـــودة  بــينيوجــد ارتبـــاط وثيـــق  - أ
ــأثر نظــم المعلومــات تــأثير إيجــابي ع جــودة القــرارات فــي هــذه  لــىالقــرارات اإلداريــة، وت

 .المستويات لدى جوال
عدم وجود تأثير معنوي لنظم المعلومات اإلدارية في المستويات اإلدارية الوسطى لدى  - ب

، ونوصــي بزيــادة ىجــودة القــرارات اإلداريــة المتخــذة فــي ذلــك المســتو  ىة جــوال علــشــرك
 اإلداري. ىكفاءة نظم المعلومات اإلدارية المستخدمة في ذلك المستو 

 
( وهي بعنوان درجة توظيف الحاسوب في اإلدارة المدرسية 2009دراسة مهنا ) -5

 لمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة وسبل تطويرها. 
تحديــد درجــة توظيــف الحاســوب فــي اإلدارة المدرســية فــي مــدارس وكالــة  هــدفت الدراســة إلــىوقــد 

الغــوث الدوليــة ومــن ثــم وضــع الســبل التــي تعمــل علــى تطــوير هــذه الدرجــة. وقــد اســتخدم الباحــث 
 المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، وقـــد تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن جميـــع مـــديري مـــدارس وكالـــة الغـــوث

، وقــد ومــديرةً  اً ( مــدير 183( والعينــة عبــارة عــن )191غــزة والبــالغ عــددهم )بمحافظــات  هاومــديرات
 ستبانة.االاعتمد الباحث في جمع بياناته على 

 :وكان من أهم نتائج الدراسة
 %.71درجة توظيف الحاسوب في اإلدارة المدرسية جاء بنسبة متوسطة   -
ولــي والمرتبــة جــاءت درجــة توظيــف الحاســوب فــي مجــال االمتحانــات فــي المرتبــة األ -

الثانيــة توظيــف الحاســوب فــي مجــال إدارة األعمــال الكتابيــة ثــم إدارة شــيون الطلبــة ثــم 
 إدارة االتصال والتواصل.

المـــدارس لدرجـــة  يريتوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــايية بـــين متوســـطات تقـــديرات مـــد -
 توظيف الحاسوب في اإلدارة المدرسية تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور.

المـــدارس لدرجـــة  يريق ذات داللـــة إحصـــايية بـــين متوســـطات تقـــديرات مـــدتوجـــد فـــرو  -
 توظيف الحاسوب في اإلدارة المدرسية تعزى لمتغير المنطقة التعليمية

توفير نظام إدارة معلومات محوسب يشمل جميع مجـاالت اإلدارة  وكان من أهم توصيات الدراسة
 المدرسية .

اءة نظم معلومات الموارد البشرية في ( مدى كف2007دراسة )المدهون، أبو رحمة،  -6
 وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية بقطاع غزة
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التعــرف علــى مــدى كفــاءة نظـــم معلومــات المــوارد البشــرية فـــي وزارات  ىإلـــ هــدفت هــذه الدارســة
المنهج الوصفي، واستخدمت اسـتبانة قـام  واتبعت الدراسةالسلطة الوطنية الفلسطينية بقطاع غزة، 

 ىإلــ وتوصــلت الدراســةشــيون المــوظفين ونــوابهم،  يريى عينــة البحــث المتمثلــة فــي مــدعلــتوزيعهــا 
تـوفر نظـم معلومـات المـوارد البشـرية المسـتخدمة والمعلومـات الخاصـة بـالموظف بنسـبة عاليـة مـن 
الدقــة وبينــت أن نقــص الكفــاءة التكنولوجيــة واإلداريــة والتنظيميــة مــن أهــم أســباب تــدني كفــاءة نظــم 

 وارد البشرية. معلومات الم
( مدى جودة المعلومات التي تنتجها نظم المعلومات اإلدارية 2007دراسة )غنيم، -7

 المحوسبة في بلديات قطاع غزة بفلسطين
للبحـــث فـــي مـــدى جـــودة المعلومـــات التـــي تنتجهـــا نظـــم المعلومـــات اإلداريـــة  هـــدفت هـــذه الدراســـة

لمـنهج الوصـفي، واسـتخدمت اسـتبانة ا واتبعت الدراسـةالمحوسبة في بلديات قطاع غزة بفلسطين، 
بلديـة فــي محافظــات غــزة،  11لجمـع البيانــات ألدوات بحثيــة، وتـم تطبيقهــا علــى عينـة مكونــة مــن 

وقد كشف تحليل النتايج وتفسيرها وجود عالقة معنوية طردية بين وجـود نظـم المعلومـات اإلداريـة 
مجموعــــة  ىإلــــ لصــــت الدراســــةوخالمحوســــبة وبــــين إنتــــاج المعلومــــات الالزمــــة لصــــناعة القــــرار، 

توصــيات مــن شــأنها تقويــة وتــدعيم دور نظــم المعلومــات اإلداريــة المحوســبة فــي عمليــة صـــناعة 
 القرارات في بلديات محافظات غزة.

( تقييم دور نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في علمية صـنع 2005دراسة )أبو سبت،  -8
 سطينية بقطاع غزةالقرارات لدى متخذي القرارات في الجامعات الفل

تقييم دور نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة فـي علميـة صـنع القـرارات  ىإل هدفت هذه الدارسة  
الوصــفي،  واتبعــت الدراســة المــنهجلــدى متخــذي القــرارات فــي الجامعــات الفلســطينية بقطــاع غــزة، 

( متخذ 195نة من )واستخدمت استبانة لجمع البيانات ألدوات بحثية، وتم تطبيقها على عينة مكو 
موزعــــة علــــى الجامعـــات الفلســــطينية بقطــــاع غـــزة. وتــــم اختيــــارهم بطريقـــة العينــــة الطبقيــــة،  ،قـــرار

فـــي مكونـــات نظـــم المعلومـــات اإلداريـــة لصـــالح الجامعـــة  اأن هنـــاك فروًقـــ ىوتوصـــلت الدراســـة إلـــ
ات جعلـت اإلسالمية ووجود تقنيات حديثة بشكل عام في مكونات نظم المعلومات في هذه الجامع

 مستخدمي هذه النظم عليها اعتمادًا كبيرًا في صنع القرارات.
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( قياس دور نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في عمليـة اتخـاذ 2000دراسة )الشنتف،  -9
 القرارات في البنوك التجارية في قطاع غزة بفلسطين

فـــي عمليـــة اتخـــاذ إلـــى قيـــاس دور نظـــم المعلومـــات اإلداريـــة المحوســـبة  هـــدفت هـــذه الدراســـة   
الوصــــفي،  واتبعــــت الدراســــة المــــنهجالقــــرارات فــــي البنــــوك التجاريــــة فــــي قطــــاع غــــزة بفلســــطين، 

ـــة مكونـــة مـــن ) ـــة، وتـــم تطبيقهـــا علـــى عين ( 61واســـتخدمت اســـتبانة لجمـــع البيانـــات ألدوات بحثي
موظـــف مـــن متخـــذي القـــرارات للمســـتويات اإلداريـــة الثالثـــة فـــي البنـــوك التجاريـــة فـــي قطـــاع غـــزة، 

وجـود ارتبـاط طـردي ضـعيف بـين كـل مـن األبعـاد الفرعيـة لمكونـات النظـام  وتوصلت الدراسة إلى
 الحالي وعملية صنع القرار.

 ثالثًا: الدراسات العربية
( وهي بعنوان مدخل مقترح لستخدام اإلدارة اإللكترونية في 2012دراسة خليفة ) -1

يئة القومية للتأمين دراسة ميدانية بالتطبيق على اله -تحسين جودة الخدمات
 الجتماعي في جمهورية مصر العربية. 

وقـــد هـــدفت الدراســـة التعـــرف إلـــى أكثـــر وظـــايف اإلدارة اإللكترونيـــة تـــأثيرًا علـــى جـــودة الخـــدمات 
وتقيــيم المســتفيدين لجــودة هــذه الخــدمات، ودراســة تــأثير وظــايف اإلدارة اإللكترونيــة فــي تحســين 

م الباحث المنهج الوصفي التحليلي ولجمع البيانات استخدم جودة الخدمات المقدمة . وقد استخد
الباحث قايمة استقصاء معدة لغرض جمع البيانـات، وتكـون مجتمـع الدراسـة مـن جميـع العـاملين 

( مــــن 348والمتعــــاملين مــــع الهييــــة القــــومين للتــــأمين االجتمــــاعي وقــــد بلــــغ حجــــم العينــــة عــــدد )
 ة.( من العاملين في الهيي240المتعاملين، و )

 وكان من أهم نتايج الدراسة:
يوجــد تــأثير معنــوي بــين كــل مــن التخطــيط اإللكترونــي والرقابــة االلكترونيــة والتوجيــه  -

والتنظـــيم اإللكترونـــي والتنســـيق اإللكترونـــي مـــن جهـــة وجـــودة الخـــدمات التـــي تقـــدمها 
 الهيية من جهة أخرى.

المؤسســـات، ومـــع أهميــة تـــوفير نظــام إلكترونـــي يتوافــق مـــع الشــبكات الحاســـوبية فــي  -
 األنظمة الحاسوبية المتوافرة في السوق.

يوجـد قصـور فـي متطلبـات تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة لتحسـين جـودة الخـدمات ويعــود  -
هذا القصور إلى العديد من األسباب منهـا عـدم تفعيـل التبـادل اإللكترونـي للمعلومـات 
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الداخليــة اإلنترانــت  بــين الهييــة والمؤسســات األخــرى وعــدم تفعيــل شــبكات االتصــاالت
والخارجية اإلنترنت لتقـديم الخـدمات للمسـتفيدين، بمـا يتماشـى مـع المتطلبـات الحديثـة 

 من سرعة الرد على المستفيدين، وسرعة تقديم الخدمة لهم.
 وقد أوصت الدراسة:

الربط بين التخطيط اإللكتروني وجودة الخدمة لتحقيق الخدمات فـي الوقـت المناسـب   -
 مطلوب.وبالمستوى ال

بشــــكل دوري والعمــــل علــــى  همورغبــــات لــــى حاجــــات المســــتفيدين مــــن الهييــــةإالتعــــرف  -
 .همالتخطيط للخدمات على أساس حاجات

تطوير نظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم  (2008دراسة )الشمري،  -2
ؤساء للبنين بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر مديري التعليم ومساعديه ور 

 تصور مقترح -األقسام
معرفة واقع نظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم للبنين في  تستهدف الدراسة

المملكة العربية السعودية، والتعرف على رأي أفراد مجتمع الدراسة عن المعلومات اإلدارية التي 
م لتطوير نظم المعلومات اإلدارية، يتحصلون عليها من األقسام التقنية في مديرياتهم، ومقترحاته

الوصفي المسحي في هذه الدراسة، واستخدام االستبانة كأداة لهذه  وقد تم استخدام المنهج
 ( فردًا.320الدراسة، بلغ حجم العينة )

 وكانت أهم النتائج ما يلي:
رضا أفراد العينة كان جيدًا عن المعلومـات اإلداريـة التـي يتحصـلون عليهـا مـن حيـث  .1

ــــة، الد ــــت المناســــب، المالءمــــة، والتكلفــــة، الوضــــوح، الموضــــوعية، الموثوقي قــــة، الوقي
 ما يتعلق بشمولية ومرونة المعلومات. وكانت متوسطًا في

اقتــراح نمــوذج لهيكلــة قســم نظــم المعلومــات اإلداريــة بــإدارات التربيــة والتعلــيم، بكافـــة  .2
 مكوناته وأقسامه.
 وكانت أهم التوصيات ما يلي:

 علومات إدارية متكامل، وعدم االقتصار على تطوير األنظمة القديمة.بناء نظام م .1
تدريب الموظفين في نظم المعلومات على جمع وحوسبة البيانات، وعقد دورات  .2

 للمسؤولين في كيفية إدارة المعلومات بفعالية.
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تزويد مكاتب المسؤولين بأجهزة حاسب ذكية، وتغذيتها بالمعلومات التخاذ القرارات،  .3
 ير طرق عقد االجتماعات بينهم عبر الوسايل التقنية.وتطو 

 تفعيل دور البريد االلكتروني كوسيط مناسب لنقل البيانات بسرعة. .4
تفعيل مواقع االنترنت إلدارات التربية والتعليم، ليحصل المتصفح عما يريد وفي أي  .5

 وقت.
حة ( فحص أثر حوسبة العمل على األداء في مستشفى الجرا2007دراسة )بدح،  -3

 العصبية والعمود الفقري بدبي
الجراحـة العصـبية والعمـود  ىفحص أثر حوسبة العمل علـى األداء فـي مستشـف ىهدفت الدراسة إل
الوصـفي التحليلـي، واسـتخدمت اسـتبانة ألدوات بحثيـة، وتـم  واتبعت الدراسة المنهجالفقري بـدبي، 

 الفنيــين واإلداريــين والمرضــى،( مفــردة مكونــة مــن األطبــاء و 222تطبيقهــا علــى عينــة مكونــة مــن )
وجــــود عالقــــة موجبــــة بــــين  ىوتوصــــلت الدراســــة إلــــوتـــم اختيــــارهم بالطريقــــة العشــــوايية البســــيطة 

المتغيـــرات المســـتقلة )التجهيـــزات، البرمجيـــات، االختصاصـــيون( وبـــين المتغيـــر التـــابع )األداء فـــي 
 (.ىالمستشف

 المعلومات نظم تطبيقات في ةوالتقني التنظيمية العوامل (  أثر2006دراسة )المعشر،  -4
 األردني( المصرفي في القطاع يةتطبيق اإلدارية )دراسة

القطاع  المعلومات اإلدارية في نظم تطبيقات في والتقنية التنظيمية العوامل أثر الدراسة استهدفت
  .األردني المصرفي
 (486) عـددهم لغالبـا العينـة أفـراد علـى وتوزيعهـا اسـتبانة تصـميم الدراسـة تـم أهـداف ولتحقيـق

 إحصـايية داللـة ذي أثـر وجـود الدراسـة إلـى وتوصـلت ،اسـتبانة( 292منهـا ) موظـف، واسـترجع
 اإلدارية. المعلومات نظم تطبيقات في التنظيمية العوامل التقنية ومتغير لمتغير

 المعلومـات أنظمـة تصميم عملية في والمستخدمين العاملين إشراك  بضرورة الدراسة أوصت وقد
 .ارية وتطويرهااإلد
( تحديد اآلثار المترتبة على عمليات استخدام نظم المعلومات 2004دراسة )الملكاوي،  -5

 اإلدارية المحوسبة على عمليات صناعة القرارات في مدينة الحسين الطبية
تحديــد اآلثــار المترتبــة علــى عمليــات اســتخدام نظــم المعلومــات اإلداريــة  ىإلــ هــدفت هــذه الدارســة

المـــنهج  واتبعـــت الدراســـةى عمليـــات صـــناعة القـــرارات فـــي مدينـــة الحســـين الطبيـــة، المحوســـبة علـــ
الوصــفي التحليلــي، اســتخدمت االســتبانة كــأداة لجمــع البيانــات ألدوات بحثيــة، وتــم تطبيقهــا علــى 
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أن نسبة استخدام أفراد العينة اإلدارية لنظم المعلومات اإلدارية  ىوتوصلت الدراسة إل( فردًا، 86)
% وأن نظــم المعلومــات 39% أمــا نســبة اســتخدام أفــراد العينــة الطبيــة بلغــت 75بلغــت  المحوســبة

 اإلدارية لها تأثير كبير على المجاالت األعمال الطبية.
 ( بعنوان " اإلدارة اإللكترونية ":2004دراسة )رضوان،  -6

لشـروع فـي إلـى معرفـة المتطلبـات التـي ينبغـي توفرهـا فـي المنظمـات اإلداريـة قبـل ا الدراسةهدفت 
تطبيـــــق اإلدارة اإللكترونيـــــة، باإلضـــــافة إلـــــى تحديـــــد المعوقـــــات التـــــي تحـــــول دون تطبيـــــق اإلدارة 

وقـــد اســـتخدم الباحـــث  اإللكترونيـــة فـــي المنظمـــات اإلداريـــة الحكوميـــة بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة.
ــد الدراســة.  اســتبانةالوصــفي التحليلــي بطريقــة المســح االجتمــاعي ومــن خــالل تطبيــق  هجالمــن وق

نتـايج منهـا أن أهـم المتطلبـات الـالزم توفرهـا لتطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة عـدة  توصلت الدراسة إلى
في المنظمات الحكومية تتمثل في إعادة هندسة الوظايف اإلدارية التقليدية وتحويلهـا إلـى وظـايف 

نظم المعلومات، إلكترونية وتوفير أجهزة االتصال اإللكترونية الحديثة وتدريب الكوادر البشرية في 
ومن أهم المعوقات التي ظهرت بها الدراسة افتقار القيادات اإلدارية إلى أهميـة اإلحسـاس بالتقنيـة 
وانخفــاض الحمــاس لتطــوير التقنيــات والبرمجيــات اإللكترونيــة، وانخفــاض مســتوى الــوعي ألهميــة 

 لحاسبات اآللية.المواطنين، وقلة الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على ا ىالحاسب اآللي لد
( العالقة بين نظم المعلومات المحوسبة وأداء العاملين، وكذلك 2003دراسة )الذنيبات،  -7

 بيان مستوى الستفادة من نظم المعلومات اإلدارية من وجهة نظر المبحوثين
ــ هــدفت هــذه الدراســة التعــرف علــى العالقــة بــين نظــم المعلومــات المحوســبة وأداء العــاملين،  ىإل

ان مســتوى االســتفادة مــن نظــم المعلومــات اإلداريــة مــن وجهــة نظــر المبحــوثين، واتبعــت وكــذلك بيــ
الدراســـة المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي واســـتخدمت اســـتبانة ألدوات بحثيـــة، وتـــم تطبيقهـــا علـــى عينـــة 

يجابيـــة بـــين نظـــم المعلومـــات إوجـــود عالقـــة  ىوتوصـــلت الدراســـة إلـــ( موظفـــًا، 436مكونـــة مـــن )
أداء العــــاملين، وكـــذلك وجـــود عالقــــة إيجابيـــة بـــين كــــل مـــن حداثـــة األجهــــزة اإلداريـــة المحوســـبة و 

 المستخدمة وخصايص المعلومات التي توفرها نظم المعلومات وأداء العاملين.
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 رابعًا: الدراسات األجنبية
   Evaluating portal performance( Ainin, et.at، 2012دراسة ) .1

اللكترونية لمؤسسة صندوق تمويل التعليم العالي في ماليزيا، في أداء البوابة ا تبحث هذه الدارسة
( مليون طالب، وينظر الباحثون ألداء البوابة من وجهـة نظـر 1.2والذي يقدم خدماته ألكثر من )

عوامــل )جــودة النظــام، جــودة الخدمــة، جــودة المعلومــات( والتــي أدخلتهــا دراســة  ةالطــالب فــي ثالثــ
(delone and mclean باإلضا ،) فة إلى الفايدة المدركة والتي بينهـا نمـوذج قبـول التقنيـة، وقـد

تــم جمــع البيانــات باســتخدام اســتبيان، تــم توزيعــه علــى الطــالب فــي جــامعتين بماليزيــا، وبلــغ حجــم 
 ( طالبًا.258العينة )

 ما يلي: ىوقد توصلت الدراسة إل
مـــــات، الفايـــــدة جميــــع المتغيـــــرات المســـــتقلة جـــــودة النظـــــام، جــــودة الخدمـــــة، جـــــودة المعلو  .1

 رضا المستخدمين. ىالمدركة، تؤثر عل
ال يمكن توقع رضا المستخدم من جودة النظـام وجـودة الخدمـة وجـودة المعلومـات، وذلـك  .2

بســبب كــون هــذا النظــام بســيط للغايــة، وال يقــدم الكثيــر مــن المعلومــات لطلبــة، كمــا وأنــه 
 يعتبر كوسيط بين الطالب ومؤسسة القروض الطالبية.

 مستوى رضا الطالب. ىالمدركة هي العامل األكثر أهمية الذي يؤثر علالفايدة  .3
 يشعر الطالب بالرضا واالرتياح من أداء موقع البوابة. .4

 وقد أوصت الدارسة بما يلي:
أن تهتم إدارة البوابة بتعظيم المنفعة والفايدة من النظام، حيث كانت الفايدة المدركة  .1

 دم.أكثر العوامل تأثيرًا في رضا المستخ
إجراء المزيد من البحوث، وتوسيع نطاق مجتمع الدراسة، مع فحص العديد من  .2

 رضا المستخدمين. ىالمتغيرات التي تؤثر عل
اإلدارة اإللكترونيـة فـي إدارة وهي بعنوان  Hamiduzzaman( 2012) حميدوزماندراسة  -2

 نظام التعليم في بنغالديش: ابتكارات لمستوى الجيل القادم
e-governance in management of education system in Bangladesh: 

Innovations for next generation level 

وقــــد هــــدفت الدراســــة تعــــرف واقــــع تطبيــــق اإلدارة اإللكترونيــــة الحكوميــــة فــــي التعلــــيم فــــي 
بنغالدش ووضع تصور لما يجب أن يكون عليه الوضع لتوظيـف التكنولوجيـا واإلدارة اإللكترونيـة 

ــ ، ولجمــع البيانــات اســتخدم المخــتلط مــن الكمــي والنــوعييم وقــد اســتخدم الباحــث المــنهج فــي التعل



  

69 
 

مـن مـوظفي مكتـب إدارة  20تم إجراء مقابالت مع بالت مع ذوي االختصاص حيث المقاالباحث 
 .منطقة تعليمية واحتوت أسيلة المقابلة على أسيلة مغلقة وأخرى مفتوحة

 وقد كان من أهم نتايج الدراسة: 
 ام بنغالدش تحديات كبيرة للتحول للخدمة اإللكترونية في التعليم.أم  -
تطبيــــق اإلدارة اإللكترونيــــة الحكوميــــة وتقــــديم الخــــدمات مــــن قبــــل اإلدارة اإللكترونيــــة  -

 يساعد في إنجاز األعمال المطلوبة بكفاءة أكبر.
التعلــيم  وقــد قــدم الباحــث اســتراتيجية مقترحــة لتطــوير التحــول إلــى الخدمــة اإللكترونيــة فــي

وضمت هذه االستراتيجية العديد من اإلجراءات طويلة األمـد ومتوسـطة وقصـيرة األمـد، وكـان مـن 
 أهم مقترحاتها:

وضـــع خطـــة حكوميـــة شـــاملة ليـــتم مـــن خاللهـــا حوســـبة مجـــاالت العمـــل فـــي التعلـــيم   -
 ووضع إطار قانوني لإلدارة اإللكترونية 

 بأهمية اإلدارة اإللكترونية للتعليم. كما أوصى بتنفيذ أيام دراسية لتوعية الموظفين -
دراســة خــدمات المعلومــات فــي المــدارس وهــي بعنــوان  Darvish(2011) دارفــشدراســة  -3

 الثانوية التركية. 
A study of the Information Services on Turkish High Schools. 

يـة الكشـف عـن توظيـف الخـدمات المعلوماتيـة فـي خمـس مـدارس ثانو  وقد هدفت الدراسـة
فــــي أنقــــرة، تركيــــا، وكشــــف تــــأثير تكنولوجيــــا المعلومــــات )شــــبكة اإلنترنــــت، االســــتخدام، وخــــدمات 

، ولجمــع البيانــات اســتخدم الباحــث النــوعيوقــد اســتخدم الباحــث المــنهج  المعلومــات( فــي برامجهــا
كانــت العينــة عبــارة عــن خمــس مــدارس ثانويــة ، وقــد المحتــوى فــي الموقــع اإللكترونــي لكــل مدرســة

 خاصة.
ــائج الدراســة  عــدم وضــع االســتراتيجية الصــحيحة الســتخدام تكنولوجيــات ، وقــد كــان مــن أهــم نت

الوصـــول إلـــى جميـــع الطلبـــة تقريبـــا يســـتطيعون ، وأن ت فـــي مواقعهـــا علـــى شـــبكة اإلنترنـــتاإلنترنـــ
 األبعاد لموقعها اإللكتروني.ا من لكل مدرسة مجموعتها الخاصة به، وأن الكمبيوتر واإلنترنت

تعزيــز اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فــي المــدارس فــي المجــاالت التاليــة: ب ت الدراســةكمــا أوصــ
تشــجيع اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات بصــورة فعالــة )إدارة المدرســة وتــوفير المصــادر التعليميــة و 

 وتخصيص رأس المال لتوظيف تكنولوجيا المعلومات(.
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 (kader، 2009دراسة ) -4
Measuring information system performance in public sector 

إلـــى قيـــاس أداء نظـــم المعلومـــات ومـــدى رضـــا المســـتخدمين عنهـــا، ومـــدى  تهـــدف هـــذه الدراســـة
أهميتها للمستخدمين في القطاع العـام، وذلـك بدراسـة حالـة إدارة التعلـيم فـي واليـة باهـانج الماليزيـة 

لقيــاس مــدى نجــاح نظــم ( mclean and deloneولقــد اعتمــدت هــذه الدارســة علــى نمــوذج )
المعلومــات، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى العالقــة بــين مســتويات رضــا المســتخدم النهــايي، كمــا 

جـــودة المعلومـــات، جـــودة النظـــام، جـــودة  -وتهـــدف لمعرفـــة أكثـــر عوامـــل  نجـــاح نظـــم المعلومـــات
خدمين، الخدمات، تأثيرًا على رضا المستخدم، وتقيـيم نظـم المعلومـات ككـل مـن وجهـة نظـر المسـت

وقد أجرى الباحث تقنية تحليل األداء، من أجل تحديد الثغرات ونقاط الضـعف التـي تتطلـب اتخـاذ 
مزيـــدًا مـــن اإلجـــراءات، وألجـــل ذلـــك تـــم اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، إعـــداد اســـتبانة لهـــذا 

 فردًا. 142الغرض، وكان حجم العينة 
 ما يلي:ى وتوصلت الدراسة إل

 .رضا المستخدم ىالمعلومات تأثيرًا عل عوامل نجاح نظام بر أكثر.جودة النظام تعت1
 .يوجد عالقة ذات داللة إحصايية بين األهمية المدركة للنظام واألداء الفعلي لنظام المعلومات.2
. ال توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــايية بـــين العوامـــل الديموغرافيـــة للمســـتخدمين، وبـــين تقيـــيمهم 3

 ه.يللنظام وأدا
ها أقل من المتوقع بالنسبة للمستخدمين، وكـان ؤ وحدات نظام المعلومات ومهامه كان أدا .جميع4

تــوفير معلومــات دقيقــة وحديثــة فــي الوقــت  ىأقلهــا ضــعفًا مــن وجهــة نظــر المســتخدمين القــدرة علــ
 وي معرفة وخبرة بالنظام.ذالمناسب، وتوفر أشخاص 

 :وكان أهمها ،توصياتبعدة وقد خرجت الدراسة 
العمـل بجـد لتحسـين نظـام مـن أجـل أن يكـون قـادرًا  ىاج إدارة قسم تكنولوجيا المعلومات إلـ. تحت1
 توفير المعلومات بدقة وبسرعة. ىعل
 تحسين مستوى المعرفة لموظفي تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالنظام. ى. كما وتحتاج إل2
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 (Supattra Boonmak ،2007دراسة )سوباترا بونماك  -5
 اإلداري العمل كفاءة على المعلومات ونظم اإلدارية المعلومات نظم أثر
 إدارة كفـاءة علـى المعلومـات وتكنولوجيـا اإلداريـة المعلومـات نظـم أثر لقياس أعدت الدراسة وقد 

الستقصـاء  االسـتبانة أسـلوب الدراسـة علـى اعتمـدت فيهـا، وقـد األعمـال استراتيجيةوعلى  الشركة،
 االسـتبانة فـي الباحث استخدم وقد تايالند، في مؤسسات مختلفة من تنفيذي مدير ( 170 ) آراء
 .المستقصاة المعلومات لتقييم المتعدد واالرتباط واالنحدار الوصفي منها: اإلحصاء أدوات عدة
 تزيد المعلومات وتكنولوجيا اإلدارية المعلومات نظم أن أهمها نتايج عدة الدراسة إلى توصلت وقد

 علـى االعتمـاد كان كلما فيها، وأنه االستراتيجيالعمل  وتحسن أدايها وكفاءة من فاعلية المنظمة
 نظـم علـى االعتمـاد زاد كلمـا وأنـه المعلومـات، تكنولوجيـا إلـى الحاجـة المعلومات أكثر كلما زادت

 وكلمـا المنظمـة وزادت فعاليتهـا، كفـاءة زادت كلمـا اإلداريـة وتكنولوجيـا المعلومـات المعلومـات
 .وفعاليته األداء كفاءة نحو في المؤسسة العاملين ثقافة تحسنت

 ( Hayajneh  ،2006دراسة ) -6
Extent of Use, Perceptions ، and Knowledge of Hospital Information 
System by Staff Physicians  

قياس مدى استخدام ومعرفة وتصورات األطباء لنظام المعلومات اإلداريـة  ىإل هدفت هذه الدراسة
صــحية فــي إحــدى المستشــفيات التعليميــة بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية، واتبعــت الدارســة المــنهج ال

الوصــفي التحليلــي واســتخدمت االســتبانة لجمــع البيانــات األدوات بحثيــة، وتــم تطبيقهــا علــى عينــة 
أن األطبـاء يسـتخدمون النظـام بشـكل يـومي، وأن  ىوتوصـلت الدراسـة إلـ( طبيبا، 82مكونة من )

م ســهل لهــم عمليــة الــدخول علــى المعلومــات وكمــا أظهــرت الدراســة بــأن هنــاك حاجــة ماســة النظــا
 لحماية أمن وسرية المعلومات.

وهي بعنوان نظـام إدارة  Abdul Rashid & et al(2002دراسة عبد الراشد وآخرون ) -7
 التعلم اإللكتروني للمدارس الثانوية في ماليزيا 

E-Learning Management System for Secondary School in Malaysia 

هدفت الدراسة لتقديم حلول لمشـاكل قلـة مصـادر المعلومـات اإللكترونيـة، ونقـص توظيـف 
 اً اقترحــت الدراســة نظامــو  ،الخدمــة اإللكترونيــة للطــالب والمعلمــين فــي المرحلــة الثانويــة فــي ماليزيــا

 E-Learning م اإللكترونـــينظـــام إلدارة الـــتعل وإلدارة العمليـــة التعليميـــة عبـــر اإلنترنـــت، وهـــ
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Management System (ELMS) .  ويعتمـد هـذا النظـام علـى تقنيـة الخدمـة عبـر اإلنترنـت
حيث يمكن لعدد كبير من المدارس االستفادة منه، ويوفر أجهزة مركزية لحفظ واسـترجاع البيانـات 

ـــ ان وفـــي أي م لهـــا قاعــدة بيانـــات خاصـــة، ويمكــن وصـــول المعلمـــين للنظــام مـــن أي مكـــمِّ التــي ص 
  .وقت، وذلك لمتابعة أداء الطالب ودرجاتهم واختباراتهم

 وكان من أهم نتايج الدراسة:

( الوصـول إلـى الخـدمات المتـوفرة فـي البرنـامج ELMSيمكن من خالل هذا النظام )  -
 عبر اإلنترنت من أكثر من مدرسة في نفس الوقت. 

معرفيــة لخدمــة كــل مــن إدارة كمــا يوجــد فــي هــذا النظــام قاعــدة بيانــات مركزيــة وأخــرى  -
 المدارس والمعلمين و الطالب في نفس الوقت .

ودرجاتهم والتعليق على أداء  ،كما يستطيع المعلمون من خالله رصد أعمال الطالب -
 الطالب بشكل إلكتروني عبر شبكة موحدة لجميع المدارس.

 (Ashcroft  ،1998دراسة ) -8
The Impact Of Information Use On Decision Making By Physiotherapists 

قيــاس أثــر اســتخدام المعلومــات فــي صــناعة القــرارات لــدى العــاملين فــي  ىإلــ هــدفت هــذه الدراســة
العـــالج الطبيعـــي فـــي بريطانيـــا، واتبعـــت الدراســـة المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، واســـتخدمت اســـتبانة 

ن فـــي هـــذا  المجـــال، ( مـــن العـــاملي1460وتـــم تطبيقهـــا علـــى عينـــة مكونـــة مـــن ) ألدوات بحثيـــة،
 ىلقرارات فيما يتعلق برعاية المرضـتأكيد وجود أثر للمعلومات على اتخاذ ا ىوتوصلت الدراسة إل

 من حيث اختيار العالج وكميته والمعايير الخاصة به والنصيحة التي تقدم للمرضى.
 (  استخدام نظام المعلومات المحوسبة في المنظمات العامة1996دراسة )ويلسون،  -9

التعـــرف علــى رضـــا صــانعي القـــرار عــن نظـــام المعلومــات المســـتخدم،  ىفت هـــذه الدراســـة إلــهــد
واتبعـت الدراســة المــنهج الوصــفي التحليلــي، واســتخدمت اســتبانة ألدوات بحثيــة، وتــم تطبيقهــا علــى 

أن متخـذي  ىوتوصلت الدراسة إلعينة مكونة من متخذي القرار والعاملين في المنظمات العامـة، 
هم بعض المخاوف من استخدام الحاسـوب، وأن العـاملين بحاجـة للتحفيـز مـن أجـل تقبـل القرار لدي
 النظام.
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 (  عوامل نجاح نظم المعلومات1980دراسة )ميشيل ج.كرولو،  -10
معرفة العوامل التي تؤدي إلى نجـاح نظـم المعلومـات اإلداريـة فـي المنظمـات،  هدفت الدراسة إلى

( شــركة، وتوصــلت الدراســة إلــى أن العوامــل 280ة مــن )وقــد أجريــت الدراســة علــى عينــة عشــوايي
 التي تؤثر في نجاح نظم المعلومات مرتبة حسب أولويتها كالتالي:

 سلوك المديرين والمستفيدين من النظام اتجاه تطوير نظم المعلومات. -
 تدريب األفراد على مناهج النظم. -
 الخبرات الفنية لألفراد العاملين في النظام. -
أن نظم المعلومات المحوسبة حققت للمنظمات فوايد مباشرة مثل التوفير في  سة إلىوأشارت الدرا

غيــر المباشــرة مثــل المبيعــات، باإلضــافة إلــى الفوايــد أعــداد الكتبــة وفــي النفقــات اإلداريــة ونفقــات 
 تحسين خدمة الزباين، وتطوير عمليات التخطيط وعمليات الرقابة اإلدارية.
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 الفجوة البحثيةخامسًا: 
 

 ( الفجوة البحثية3.1شكل )

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة
تناولت معظم الدراسات السابقة موضوع 
عالقة نظم المعلومات االدارية بعملية 

 اتخاذ القرارات أو الجودة.

لم تتناول الدراسات السابقة 
تحسين أداء االدارة 

 المدرسية.

الحالية إلى تقييم دور تهدف الدراسة 
نظم الملومات االدارية في تحسين 

 أداء االدارة المدرسية.
ركزت الدراسات السابقة على عدد من 

المتغيرات شملت نظم المعلومات 
 االدارية.

لم تتناول الدراسات السابقة 
ربط المتغيرات الخاصة 
بنظم المعلومات االدارية 
في تحسين أداء االدارة 

 المدرسية.

ت الدراسة الحالية على ركز 
المتغيرات الخاصة بنظم المعلومات 

االدارية ودورها في تحسين أداء 
االدارة المدرسية)البنية األساسية، 

استخدام البرنامج، جودة المعلومات، 
 جودة البرنامج، رضا المستخدم(.

تناولت الدراسات السابقة موضوع االدارة 
االلكترونية والخدمات االلكترونية 

لحكومة االلكترونية في وزارة التربية وا
 والتعليم.

برنامج اإلدارة توضيح دور 
المدرسية الخاص بوزارة 

في تحسين  التربية والتعليم
 .أداء اإلدارة المدرسية

عملت الدراسة الحالية على تقييم 
برنامج االدارة المدرسية الخاص 

 بوزارة التربية والتعليم.
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 الدراسات السابقة:  سًا: التعقيب علىساد
استعرض الباحث عددًا من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة، وبعد مراجعة 
هذه الدراسات سيتم توضيح أوجه االتفاق واالختالف بينها وبين هذه الدراسة، وكذلك أوجه 

 االستفادة والتميز.

 أوجه التفاق
 أمور منها:  عدة فيالدراسات السابقة الدراسة مع اتفقت   

 التعليمية العملية إلى اإلدارية المعلومات نظم إدخال أهمية إلى الدراسات جميع أشارت .1
 . التعليم في اإلدارية العملية وتحسين تدعيم في هاماً  دوراً  لها وأن

استخدام المنهج الوصفي  ىاتفقت معظم الدراسات )بشكل عام( عل المنهج المستخدم: .2
 ىلخدمته المباشرة للمادة العلمية المطروحة وقدرته علو  الدراسة لهدف لماليمتهالتحليلي 

 المنهج هذا استخدمت التي الدراسات ومن ،التعبير عن ذلك بشكل كمي يمكن قياسه
(، ودراسة 2007ودراسة غنيم )(، 2012(، ودراسة العطاونة )2013حماد ) دراسة

ودراسة Kader (2009 ،)(، ودراسة 2012) Ainin(، ودراسة 2004الملكاوي )
Hayajneh (2006).  

مع الدراسات السابقة حيث استهدفت  الحالية الدراسة توافقت مجتمع وعينة الدراسة: .3
(، ودراسة 2012(، ودراسة عطاونة )2013وزارة التربية والتعليم، مثل دراسة حماد )

بشكل ، والتي تتعامل مع البرنامج لها الممثلة العينة فيات بتنوع (، 2011العاجز )
 ،ونوابهم مدارس ومدراء أقسام، رؤساء من مكونة الدراسة عينة كانت حيث مباشر،

 من فمنها المجتمعات من العديد استعراضها تم التي الدراسات تناولت بينما، وسكرتاريا
مدراء التعليم ونوابهم ورؤساء األقسام فقط مثل  نظر وجهة من الموضوع دراسة تناول

 (، 2008دراسة الشمري )
استخدام االستبانة كأداة قياس  ىاتفقت جميع الدراسات السابقة عل أدوات الدراسة: .4

 رييسية، بهدف قياس مجاالت ومتغيرات ما سبق طرحه من دراسات. 
تباينت درجات التوافق في نتايج الدراسات السابقة التي أوردها الباحث،  نتائج الدراسات: .5

 وفقًا للهدف الرييس للدراسة نفسها. 
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 جه الختالفأو 
 عدة أمور منها: فيالدراسات السابقة الدراسة مع  اختلفت

 اإلدارية المعلومات نظم واقع تحليل: منها متعددة موضوعات السابقة الدراسات بحثت .1
 رحمة وأبو المدهون ودراسة ،(2008) الشمري ودراسة ،(2012) عطاونة دراسة مثل
 ناجي دراسة مثل القرار صناعة في ةاإلداري المعلومات نظم عالقة وموضوع ،(2007)

 ودراسة ،(2004) الملكاوي ودراسة ،(2005) سبت أبو ودراسة ،(2011) وآخرون
 ودراسة ،(2013) حماد دراسة مثل اإللكترونية واإلدارة الخدمات ،(2000) الشنتف
 رضوان ودراسة ،(2011) العاجز ودراسة ،(Ainin (2012 ودراسة ،(2012) خليفة

 اإلداري العمل حوسبة وموضوع ،Hamiduzzaman( 2012) ودراسة ، ،(2004)
، أما الدراسة الحالية (2009) مهنا ودراسة، Darvish (2011) دراسة مثل المدرسة في

 .بحثت موضوع نظم المعلومات اإلدارية وعالقتها بتحسين أداء اإلدارة المدرسية
استخدمت المنهج  Darvish(2011) دراسة وجد الباحث أن  المنهج المستخدم: .2

 ( المنهج الوصفي المسحي، واستخدمت2008النوعي، واستخدمت دراسة الشمري )
 .والنوعي الكمي المختلط ( المنهج2012) Hamiduzzaman دراسة

ظهر اختالف واضح بين الدراسات السابقة في هذا الجانب، فقد مجتمع وعينة الدراسة:  .3
، وبعضها استهدف (، 2007غنيم ) البلديات مثل دراسةاستهدفت بعض الدراسات 

 ،(2006(، ودراسة المعشر )2011مثل دراسة ناجي وآخرون ) المنظمات الربحية
الجامعات مثل دراسة أبو سبت  ن استهدفومنها م (، ودراسة ،2000ودراسة الشنتف )

، والتي تتعامل لها الممثلة العينة فيات بتنوع الحالية الدراسة انفردتوكذلك  (،2005)
 ومدراء أقسام، رؤساء من مكونة الدراسة عينة كانت حيث البرنامج بشكل مباشر، مع

 من العديد استعراضها تم التي الدراسات تناولت بينما، وسكرتاريا ،ونوابهم مدارس
مدراء التعليم ونوابهم  نظر وجهة من الموضوع دراسة تناول من فمنها المجتمعات

ومنها من تناول الدراسة من وجهة  (،2008ي )ورؤساء األقسام فقط مثل دراسة الشمر 
 (.2009نظر المدراء فقط مثل دراسة مهنا )
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 أوجه الستفادة
 وقد استفاد الباحث من هذه الدراسات في: 

تكوين فكرة أعمق وأوسع عن موضوع دراسته، من حيث اإلطار النظري، والمفاهيم،  .1
 لدراسة، واشتقاق عينة الدراسة. والمنهج المستخدم، وأسلوب تحديد المجتمع اإلحصايي ل

 انة(، واألسلوب األمثل لتطبيقها.تطوير أدوات الدراسة )االستب .2
 .الدراسة متغيرات تحديد .3
 تحليل نتايج الدراسة.  .4
 .يةالحال الدراسة مع تتناسب التي والمراجع المصادر على االطالع .5

 

 أوجه التميز
 يلي:تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما 

دور نظـــم المعلومـــات اإلداريـــة فـــي تحســـين أداء اإلدارة تتنـــاول الدراســـة الحاليـــة موضـــوع   -1
 وهو موضوع لم تتناوله الدراسات التي تم استعراضها. المدرسية

تأثير برنامج اإلدارة تمثل الدراسة حسب علم الباحث أول جهد ميداني، لقياس مدى  -2
وزارة التربية  في حسين أداء اإلدارة المدرسيةالمدرسية )نظم المعلومات اإلدارية( على ت

 .في قطاع غزة والتعليم
والعاملين على برنامج  عينة الدراسة الحالية تتكون من مجموعة متنوعة من المستفيدين -3

 وسكرتاريا المدارس. ونوابهم، مدارسال راءمدو  ،قساماألوهم رؤساء  اإلدارة المدرسية
النتايج الكمية والواقع العملي، وذلك من خالل خبرة حاولت الدراسة الربط المباشر بين  -4

 الباحث في وزارة التربية والتعليم العالي. 
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 الفصل الرابع

 منهجية الدراسة
 
 

 أوًل: منهجية الدراسة

 ثانيَا: المجتمع وعينة الدراسة

 ثالثًا: أداة الدراسة الستبانة

 رابعًا: صدق وثبات الستبانة

 وزيع الطبيعيخامسًا: اختبار الت

 سادسًا: المعالجات الحصائية
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 أوًل: منهجية الدراسة:
المنهج الوصفي التحليلي والذي يعرف بأنه طريقة في البحث  اعتمدت الدراسة على   

تتناول أحداث وظواهر موجودة ومتاحة للدراسة والقياس كما هي دون تدخل الباحث في مجرياتها 
ها وسوف تعتمد الدراسة على نوعين أساسين من لمعها فيصفها ويحل تطيع أن يتفاعلولكنه يس
 البيانات:

وذلك من خالل تصميم استبانة كأداة رييسية للبحث ويتم توزيعها على  البيانات األولية: – 1
 .SPSSعينات الدراسة ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام البرنامج اإلحصايي 

ي الكتب والمراجع العربية واألجنبية والدراسات والمقاالت تتمثل ف البيانات الثانوية: – 2
 .ت المتعلقة بالموضوع قيد الدراسةوالمنشورا

 

 ثانيَا: المجتمع وعينة الدراسة
 المجتمع األصلي - أ

العاملين في المدارس الحكومية   اإلداريين من الموظفين للدراسة يتكون المجتمع األصلي
 بمحافظات غزة والبالغ عددهم العالي لوزارة التربية والتعليم مدرسة التابعة )395(البالغ عددها 

انظر  (،مدرسة )رييس قسم، مدير مدرسة، نايب مدير مدرسة، سكرتيرما بين  موظفا (1311( 

 .(3ملحق رقم )
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 عينة الدراسة - ب
موظفًا تم اختيارهم من المجتمع األصلي  ((297عينة الدراسة من  تمثلت

ايية الطبقية بتطبيق معادلة ريتشارد جيجر لحساب حجم العينة، وذلك بالطريقة العشو 

 لزيادة احتمال تمثيل خصايص المجتمع في العينة، حيث أن المجتمع غير متجانس.

من أفراد مجتمع الدراسة األصلي والبالغ  (%22.65)حيث مثلت العينة نسبة 

 ( موظفًا.1311)عددهم 

 

 
 معادلة ريتشارد جيجر  

 حيث أن: 
nحجم العينة : 
N 1311: حجم المجتمع األصلي ويساوي)) 

z : (1.96)وتساوي   ( 0.95)الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة 
d :0.05وتساوي  نسبة الخطأ)) 
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 غير متداخلة طبقات متجانسة الدراسة إلى مجتمع بتقسيم قام الباحث الدراسة هذه وفي
 التي النسبة عينة الدراسة بنفس في الطبقات تلك تمثيل يكون حتى وذلك الوظيفي المسمى سبح

 جميع في الدراسة الممثلة عينة ألفراد الكلي المجموع وبلغ الدراسة،  مجتمع في فيها توجد
 حسب تلك الطبقات من العينة لمفردات عشوايي اختيار تم ذلك وبعد فردا، (297) الطبقات
 مجموعهم للبحث والبالغ الممثلة العينة أفراد جميع على االستبانة الباحث وزع ثم قة،طب كل حجم

 التي االستبانات عدد كانت وبالتالي استبانة، (297) منهم واسترجع وموظفة، ( موظفا297)
الجدول  حسب وذلك (،100 %وبنسبة استرداد ) استبانة (297اإلحصايي ) للتحليل خضعت
 (.4.1رقم )

 (4.1م )جدول رق
 المجتمع وعينة الدراسة وعدد الستبانات الموزعة والمرجعة والمستبعدة والصالحة

المسمى 
 الوظيفي

عدد أفراد 
مجتمع 
 الدراسة

النسبة المئوية 
لألفراد بالنسبة 
 للمسمى الوظيفي

عدد 
أفراد 
 العينة

النسبة  عدد الستبانات
العينة 
 الصالحة المستبعدة المرجعة  الموزعة الصالحة

 %10.10 30 0 30 30 30 %9.61 126 رئيس قسم

 %29.96 89 0 89 89 89 %30.13 395 مدير مدرسة

نائب مدير 
 %29.96 89 0 89 89 89 %30.13 395 مدرسة

 %29.96 89 0 89 89 89 %30.13 395 سكرتير

 %100.0 297 0 297 297 297 %100.0 1311 المجموع

 

لكل من مدير المدرسة،  %29.96لعينة الدراسة هي )  الميوية النسبة أن السابق الجدول من يتضح
 .لرييس القسم %10.10ونايب المدير، والسكرتير(، 

بسبب أن الباحث يعمل في مديرية التربية والتعليم  (%100)ويعزو الباحث إلى أن نسبة االسترداد 
ات من أقسام التخطيط في ، وقد تابع بنفسه عملية استرجاع االستبانبقسم التخطيط شرق غزة

حساسهم بأهمية تطوير العمل المديريات المختلفة ، وكذلك تعاون الزمالء كل من مكانه وموقعه وا 
 .اإلداري
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 (4.2جدول رقم )
 )التوزيع الجغرافي( المديريةتوزيع العينة حسب مكان 

عدد  اسم المديرية م
 المدارس

 العينة
 نسبة العينة

مدير  رئيس قسم
 مدرسة

نائب 
 المجموع سكرتير مدير

 %21.55 64 19 19 19 7 86 شرق غزة 1

 %20.20 60 18 18 18 6 79 غرب غزة 2

 %16.84 50 15 15 15 5 67 شمال غزة 3

 %11.11 33 10 10 10 3 45 الوسطى 4

 %10.10 30 9 9 9 3 40 خانيونس 5

 %10.10 30 9 9 9 3 40 شرق خانيونس 6

 %10.10 30 9 9 9 3 38 رفح 7

 %100.00 297 89 89 89 30 395 المجموع

 

 غزة وصلت شرق مديرية في الدراسة لعينة الميوية النسبة أن السابق الجدول من يتضح
 في الدراسة (، ولعينة%20.20إلى ) وصلت غزة غرب في الدراسة ولعينة ،(%21.55) إلى

 ولعينة ،(%11.11)إلى تالوسطى وصل في الدراسة ولعينة ، (%16.84)إلى وصلت غزة شمال
 وصلت خانيونس في شرق الدراسة ، ولعينة(%10.10)إلى وصلت خانيونس في الدراسة

 .%10.10)إلى ) وصلت رفح في الدراسة ولعينة ،(%10.10)إلى
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 ثالثًا: أداة الدراسة الستبانة
 تم إعداد وتعميم أداة الدراسة والمتمثلة باالستبانة من خالل: 

التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، اإلداري و  ى األدباالطالع عل -أ 
 وقد استفاد منها  الباحث في بناء فقرات االستبانة وصياغتها.

 تحديد مجاالت االستبانة وبنودها من خالل الدراسات السابقة. -ب 
 ت.( فقرة موزعة على أربعة مجاال69تصميم االستبانة بصورتها األولية مكونة من ) -ج 
( حيث قاموا بتقديم 1تم عرض االستبانة في صورتها األولية على المحكمين )ملحق رقم  -د 

 النصح واالرشاد وتدوين مالحظاتهم وآرايهم من حيث:
 تحديد مدى مناسبة فقرات االستبانة ومدى مالءمتها للمجاالت. .1
ضافة أخرى. .2  حذف بعض الفقرات وا 
 تعديل الصياغة لبعض الفقرات. .3

المشرف على الدراسة تم التعديل، لتستقر  الدكتورلمحكمين وبإشراف في ضوء آراء ا -ه 
، وسؤال ( فقرة موزعة على خمسة مجاالت70االستبانة في صورتها النهايية على )

 (.2.)ملحق رقممفتوح
 – أوافق –وتتم االستجابة على االستبانة وفقًا لتدريج ليكرت الخماسي )أوافق بشدة  -و 

(، 1-2-3-4-5فق بشدة(، وتصحح على التوالي بالدرجات)ال أوا –ال أوافق  – محايد
 وال توجد فقرات سلبية للتصحيح.

 ولقد تم تقسيم االستبانة إلى: -ز 
 فقرات. 6المعلومات الشخصية: مكونة من  .1
 فقرات. 10المكونات المادية والبرمجية: مكونة من  .2
 فقرت. 4الموارد البشرية المؤهلة: مكونة من  .3
 فقرات. 6دمها برنامج اإلدارة المدرسية: مكونة من جودة المعلومات التي يق .4
 فقرات. 7: مكونة من استخدام برنامج اإلدارة المدرسية .5
 فقرات. 6جودة برنامج اإلدارة المدرسية: مكونة من  .6
 فقرات. 7رضا المستخدم: مكونة من  .7
 فقرة 14مكونة من تأثير استخدام برنامج اإلدارة المدرسية على أداء اإلدارة المدرسية:  .8
 فقرات. 10سبل إثراء برنامج اإلدارة المدرسية: مكونة من  .9

 سؤال مفتوح: ما هي مقترحاتك لتطوير برنامج اإلدارة المدرسية؟ .11
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والذي  ليكرت الخماسي لقياس االستجابات المختلفة لفقرات االستبانة معياروقد استخدم الباحث 
 (4.3حسب الجدول رقم ) يوضح األوزان ومتوسط المرجح

 ( 4.3ل رقم )جدو
 ليكرت الخماسي معيار

 ل أوافق بشدة ل أوافق محايد أوافق أوافق بشدة الستجابة
 1 2 3 4 5 الوزن

 1.8إلى  1من  2.6إلى  1.8من  3.4إلى  2.6من  4.2لى إ 3.4من  5إلى  4.2من  المتوسط المرجح
 0.8=4/5حيث أن طول الفترة يساوي 

 

 صدق وثبات الستبانةرابعًا: 
 :(المحكمينالصدق الظاهري لألداة )أراء  .1

للتأكد من صدق أداة الدراسة، المتمثل في وجهة نظر وأراء المحكمين المتخصصين 
تألفت تحكيم االستبانة، لالمحكمين  بعرض االستبانة على مجموعة منقام الباحث حيث 
 من من األساتذة المتخصصين اً ( محكم13) عشر ثالثةعددهم مجموعة المحكمين من 

، وذلك بهدف التأكد من مدى (1)ملحق رقم بجامعات غزة  يةهيية التدريسال أعضاء
كل فقرة للهدف الموضوعة من أجله، وصحة العبارة اللغوية للفقرات، وفي ضوء  تحقيق

 تم تعديل بعض الفقرات وحذف أخرى.المالحظات التي أبداها المحكمون 
 

  صدق التساق الداخلي  .2
الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال  يقصد بصدق االتساق

الذي تنتمي إليه هذه الفقرة، ويتم حسابه من خالل معامالت االرتباط بين كل فقرة من 
فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه، وقد تم حساب االتساق الداخلي 

( 4.4( مفردة، ويبين الجدول رقم )80مها )لالستبانة على العينة االستطالعية البالغ حج
 (.0.01أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )
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 (4.4جدول رقم )
 الخاصة بالدراسة الحالية صدق التساق الداخلي لفقرات الستبانة

ارتباط  البيان م
 مستوى الدللة بيرسون

 المكونات المادية والبرمجية 
 0.000 **532. حاسوب الماليمة لطبيعة عمل البرنامجتتوفر أجهزة ال 1

تعتبر وحدات إدخال البيانات )لوحة المفاتيح، فأرة، ...( متوفرة  وتساعدك في  2
 0.000 **544. عملية اإلدخال بكفاءة

3 
تعتبر وحدات إخراج البيانات )الشاشة، الطابعة،...( متوفرة وتساعدك في عملية 

 0.000 **512. اإلخراج بكفاءة

 0.000 **527. يتيح البرنامج المشاركة بين أكثر من مستخدم للبيانات التي يتم ادخالها 4

 0.000 **470. توجد برامج حماية لمنع اختراق برنامج اإلدارة المدرسية 5

 0.000 **503. يوفر برنامج اإلدارة المدرسية خدمة النسخ االحتياطي 6

ت مركزية في الحصول على المعلومات من برنامج يتم االستناد إلى قاعدة بيانا 7
 0.000 **633. اإلدارة المدرسية

 0.000 **358. يوجد تكرار للبيانات في قواعد البيانات المخزنة 8

 0.000 **376. تحدث انقطاعات وأعطال في الشبكة المستخدمة 9

 0.000 **462. يوجد عمليات صيانة مستمرة للبرنامج 10

 رية المؤهلةالموارد البش
 0.000 **754. القسم الفني لنظام المعلومات يجيب عن استفساراتي بالسرعة الالزمة 11

 0.000 **739. العاملون في القسم الفني لديهم خبرات إدارية تتناسب وطبيعة المهام المناطة بهم 12

 0.000 **685. يتوفر تدريب للعاملين بشكل دوري لتطوير مهاراتهم وقدراتهم 13

 0.000 **741. يتوفر الدعم الفني الكافي لحل مشاكل برنامج اإلدارة المدرسية 14

 جودة المعلومات التي يقدمها برنامج اإلدارة المدرسية 
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 0.000 **588. المعلومات التي يوفرها برنامج اإلدارة المدرسية يتم تحديثها باستمرار 15

 0.000 **745. المدرسية صحيحة وخالية من األخطاءالمعلومات التي يوفرها برنامج اإلدارة  16

17 
سرعة استخراج المعلومات من برنامج اإلدارة المدرسية ال يؤثر على دقة وصحة 

 0.000 **631. المعلومة

18 
المعلومات التي يوفرها برنامج اإلدارة المدرسية تعتبر كافية وتغطي جميع جوانب 

 0.000 **650. العمل المطلوب

 0.000 **529. ي المعلومات التي تحتاجها مرتبة ترتيبًا معينًا بحيث يسهل فهمهاتأت 19

 0.000 **613. ال يمكن االستغناء عن المعلومات التي يقدمها برنامج اإلدارة المدرسية 20

 استخدام برنامج اإلدارة المدرسية
 0.000 **581. يتميز برنامج اإلدارة المدرسية بسهولة االستخدام 21

 0.000 **685. أستعمل برنامج اإلدارة المدرسية بصورة متكررة ومنظمة 22

 0.000 **594. تسهم خبرة ومعرفة المستخدم في زيادة استخدام برنامج اإلدارة المدرسية 23

 0.000 **639. معدل استخدامي لبرنامج اإلدارة المدرسية للمرة الواحدة مرتفع 24

 0.000 **702. رسية جزءًا مهما من مهام عمليأصبح برنامج اإلدارة المد 25

 0.000 **713. يساعد برنامج اإلدارة المدرسية في تطوير أدايي الوظيفي 26

 0.000 **675. يسهم استخدام برنامج اإلدارة المدرسية في تحقيق أهداف الوزارة 27

 جودة برنامج اإلدارة المدرسية
 0.000 **653. دة تنسيق واجهات إدخال البياناتيتمتع برنامج اإلدارة المدرسية بجو  28

 0.000 **744. يتميز برنامج اإلدارة المدرسية بسهولة البحث ووضوح المحتوى 29

 0.000 **611. يتميز دليل االستخدام لبرنامج اإلدارة المدرسية بالوضوح والشمول والدقة 30

31 
نترنت بسرعة خالل أوقات يستجيب موقع برنامج اإلدارة المدرسية على شبكة اال

 0.000 **633. العمل اليومي

 0.000 **645. يمكن أخذ نسخ احتياطية من بيانات برنامج اإلدارة المدرسية بسهولة 32

33 
مستوى الحماية األمنية وحماية الخصوصية المطبقة في برنامج اإلدارة المدرسية 

 0.000 **513. مبينة بشكل واضح وتم اإلعالن عنها
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 ا المستخدمرض 

 0.000 **684. يدرك المستخدم قيمة ومنفعة برنامج اإلدارة المدرسية 34

 0.000 **664. يمتلك المستخدم مواقف إيجابية تجاه برنامج اإلدارة المدرسية 35

36 
تزداد قناعة المستخدم ببرنامج اإلدارة المدرسية من خالل قدرته على إيجاد الحلول 

 0.000 **579. اللمشكالت التي يتعرض له

 0.000 **681. يساعد برنامج اإلدارة المدرسية على تقديم تقارير متنوعة ومتطابقة في النتايج 37

 0.000 **559. يوفر برنامج اإلدارة المدرسية معلومات تاريخية عن كل ما تحتاجه 38

يمكنني الوصول واستخدام برنامج اإلدارة المدرسية في أي وقت أحتاجه على  39
 0.000 **606. مدار الساعة

 0.000 **559. هناك تحسين وتطوير مستمر لبرنامج اإلدارة المدرسية 40

        
        

 تأثير استخدام برنامج اإلدارة المدرسية على أداء اإلدارة المدرسية    
 0.000 **501. يتوفر التدريب الكافي للموظفين الستخدام برنامج اإلدارة المدرسية بكفاءة 41

 0.000 **479. يتم االعتماد على نظام برنامج اإلدارة المدرسية ألداء المهام دون االستعانة بالطريقة التقليدية 42

 0.000 **381. برنامج اإلدارة المدرسية يقدم تقارير متنوعة دورية أو خاصة لكافة جوانب العمل 43

44 
نات حسب حاجة المستفيد من برنامج اإلدارة المدرسية يعمل على عرض البيا

 0.000 **520. رسوم بيانية ومخططات

 0.000 **639. برنامج اإلدارة المدرسية ال يتطلب تدريب لفترة طويلة 45

 0.000 **672. برنامج اإلدارة المدرسية قادر على استرجاع البيانات والمعلومات في حال فقدانها 46

 0.000 **713. المجاالت والتطبيقات لجميع دواير الوزارة برنامج اإلدارة المدرسية يغطي كافة 47

48 
صدار رسايل بهذه  برنامج اإلدارة المدرسية قادر على اكتشاف األخطاء وا 

 0.000 **515. األخطاء
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 0.000 **584. برنامج اإلدارة المدرسية يعمل على تقليص اإلجراءات الروتينية المستخدمة في الوزارة 49

 0.000 **453. دارة المدرسية يقوم بإجراءات الحفظ االحتياطي للبيانات حسب جدول زمنيبرنامج اإل 50

 0.000 **631. برنامج اإلدارة المدرسية محل دعم وتأييد من أعلى المستويات االدارية 51

 0.000 **508. مفهوم برنامج اإلدارة المدرسية شايع التداول بين الموظفين 52

 0.000 **547. لمدرسية يزيد من عملية تمكين االدارة من تقييم أعمالها الحالية وتوقع المستقبلبرنامج اإلدارة ا 53

 0.000 **603. برنامج اإلدارة المدرسية يتيح إنجاز المعامالت بطريقة أفضل من الطريقة التقليدية 54

 سبل إثراء برنامج اإلدارة المدرسية      
 0.000 **519. ارة المدرسية بالبيانات والمعلومات بشكل مستمرالعمل على تحديث برنامج اإلد 55

 0.000 **618. العمل على مواكبة برنامج اإلدارة المدرسية المعايير العالمية للجودة 56

العمل على أن يكون هناك مسح للرأي العام حول جودة الخدمة المقدمة من برنامج اإلدارة  57
 0.000 **731. المدرسية

ل على أن يكون زمن إنجاز المعامالت باستخدام برنامج اإلدارة المدرسية أقل زمنا وأكثر العم 58
 0.000 **682. كفاءة

 0.000 **709. العمل على تغطية برنامج اإلدارة المدرسية لمجال عمل المستخدمين ومسيولياتهم بشكل كاف 59

 0.000 **693. ية باستمرارالعمل على قياس رضا المستخدمين لبرنامج اإلدارة المدرس 60

61 
العمل على وضوح أهداف وغايات برنامج اإلدارة المدرسية التي تساهم في 

 تحسين أداء اإلدارة المدرسية
.722** 0.000 

 0.000 **723. العمل على تدريب المستخدمين تدريبًا كافيًا على استخدام برنامج اإلدارة المدرسية 62

63 
ل للمعلومات التي تحصل عليها من برنامج اإلدارة العمل على توظيف الفاع

 0.000 **688. المدرسية بحيث يسهم في تحسين أداء اإلدارة المدرسية

64 
العمل على توضيح االستفادة من برنامج اإلدارة المدرسية في تحسين أداء اإلدارة 

 0.000 **607. المدرسية
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 الصدق البنائي  .3
اييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي يعتبر الصدق البنايي أحد مق

تريد األداة الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية 
 .( التالي4.5، كما هو موضح في الجدول رقم )لفقرات االستبانة

0.001الرتباط دال عند مستوى دللة   
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4.5جدول رقم )
 الصدق البنائي لمحاور الستبانة

ل معام المحتوى المحور
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

 0.000 0.638 المكونات المادية والبرمجية  األول

 0.000 0.616 الموارد البشرية المؤهلة الثاني

 0.000 0.699 جودة المعلومات التي يقدمها برنامج اإلدارة المدرسية  الثالث

 0.000 0.688 استخدام برنامج اإلدارة المدرسية الرابع

 0.000 0.688 امج اإلدارة المدرسيةجودة برن الخامس

 0.000 0.790 رضا المستخدم  السادس

 0.000 0.791 تأثير استخدام برنامج اإلدارة المدرسية على أداء اإلدارة المدرسية     السابع

 0.000 0.643 سبل إثراء برنامج اإلدارة المدرسية       الثامن
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 الثبات  .4
نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع  هذه االستبانةعطى تأن يقصد بثبات االستبانة 

االستبانة أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، بمعنى أن ثبات االستبانة يعني 
االستقرار في نتايج االستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيم لو تم إعادة توزيعها على أفراد 

مرات خالل فترات زمنية معينة، ويمكن تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة العينة عدة 
 من خالل طريقتين هما:

 معامل ألفا كرونباخ  . أ
قيمة معامل ألفا كرونباخ تتراوح ما بين الصفر والواحد الصحيح، والقيمة المقبولة للثبات 

 .( التالي4.6، كما هو موضح في الجدول رقم )فأكثر 0.6أن تكون قيمة المعامل 
 (4.6جدول رقم )

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الستبانة

عدد  المحتوى المحور
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 619. 10 المكونات المادية والبرمجية  األول
 734. 4 الموارد البشرية المؤهلة الثاني
 693. 6 جودة المعلومات التي يقدمها برنامج اإلدارة المدرسية  الثالث
 775. 7 استخدام برنامج اإلدارة المدرسية الرابع

 682. 6 جودة برنامج اإلدارة المدرسية الخامس
 720. 7 رضا المستخدم  السادس
 821. 14 تأثير استخدام برنامج اإلدارة المدرسية على أداء اإلدارة المدرسية السابع
 863. 10 سبل إثراء برنامج اإلدارة المدرسية       الثامن

 925. 64 كل الفقرات

( لمحاور 0.905( و )0.618يتضح للباحث من الجدول السابق أن قيم ألفا قد تراوحت بين )
 ( وهو معدل ثبات عال.0.924االستبانة بينما معامل الثبات لالستبانة جميعها )
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 Split-Half Coefficientثبات التجزئة النصفية  . ب
نة بطريقة التجزية النصفية، وذلك بحساب معامل االرتباط قام الباحث بحساب ثبات االستبا

بين أفراد العينة االستطالعية على )األسيلة ذات الفقرات الفردية، واألسيلة ذات الفقرات 
الزوجية(، ثم يتم تصحيح معامل االرتباط بمعادلة سبيرمان براون )النصفين متساويين(، 

معامل االرتباط بين األسيلة الفردية واألسيلة  rحيث  2r/(1+r)معامل االرتباط المعدل = 
 ( التالي:4.7، كما هو موضح في الشكل رقم )الزوجية

 (4.7جدول رقم )
 التجزئة النصفية لقياس ثبات الستبانة

عدد  المحتوى المحور
 الفقرات

معامل 
 الرتباط

معامل الرتباط 
 المصحح

 0.839 0.722 10 المكونات المادية والبرمجية  األول

 0.945 0.896 4 الموارد البشرية المؤهلة الثاني

 0.927 0.864 6 جودة المعلومات التي يقدمها برنامج اإلدارة المدرسية  الثالث

 0.883 0.790 7 استخدام برنامج اإلدارة المدرسية الرابع

 0.877 0.781 6 جودة برنامج اإلدارة المدرسية الخامس

 0.775 0.633 7 رضا المستخدم  السادس

 0.907 0.830 14 تأثير استخدام برنامج اإلدارة المدرسية على أداء اإلدارة المدرسية السابع

 0.955 0.914 10 سبل إثراء برنامج اإلدارة المدرسية       الثامن

 0.906 0.828 64 كل الفقرات

وفي ضوء ما سبق نجد أن الصدق والثبات قد تحققا بدرجة عالية يطمين إليها 
، بصورتها النهايية  خرجت االستبانة التي لباحث في تطبيق االستبانة على عينة الدراسةا

 (2)ملحق رقم  وكذلك مما يعزز النتايج التي سيتم الحصول عليها.
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 خامسًا: اختبار التوزيع الطبيعي
 سمرنوف لمعرفة أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه، -سنستخدم اختبار كولمجروف 

أن  وهو اختبار ضروري في حال اختبار الفرضيات ألن معظم االختبارات المعلمية تشترط
 ( التالي:4.8يكون توزيع البيانات طبيعيًا، كما هو موضح في الجدول رقم )

 (4.8جدول رقم )
 للتوزيع الطبيعي سمرنوف –اختبار كولمجروف 

عدد  المحتوى المحور
 الفقرات

القيمة 
 الحتمالية

 0.048 10 المكونات المادية والبرمجية  األول
 0.000 4 الموارد البشرية المؤهلة الثاني
 0.000 6 جودة المعلومات التي يقدمها برنامج اإلدارة المدرسية  الثالث
 0.000 7 استخدام برنامج اإلدارة المدرسية الرابع

 0.000 6 جودة برنامج اإلدارة المدرسية الخامس
 0.006 7 تخدمرضا المس  السادس
 0.080 14 تأثير استخدام برنامج اإلدارة المدرسية على أداء اإلدارة المدرسية السابع
 0.000 10 سبل إثراء برنامج اإلدارة المدرسية       الثامن

 0.151 64 كل الفقرات
 

بع من بيانات الجدول السابق تبين أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور ما عدا المحور السا
فهذا يدل على أن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي ولذلك  0.05أقل من قيمة مستوى الداللة 

سيتم استخدام االختبارات غير المعلمية للبيانات، أما المحور السابع فالقيمة االحتمالية أكبر 
 فهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ولذلك 0.05من قيمة مستوى الداللة 

 سنستخدم للمحور السابع االختبارات المعلمية للبيانات.
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 للدراسة سادسًا: المعالجات الحصائية
لتفريغ البيانات ومعالجتها بهدف حساب  SPSSتم استخدام برنامج الرزم االحصايية 

صدق وثبات أداة الدراسة وتطبيقها على العينة االستطالعية، ثم استخدم الباحث مجموعة من 
 ليب اإلحصايية المستخدمة في تحليل البيانات كما يلي:األسا

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحقق من الصدق والثبات: .أ 
معامل ارتباط بيرسون للتحقق من صدق االتساق الداخلي والصدق البنايي  .1

 لمحاور االستبانة.
 الثبات بمعامل ألفا كرونباخ. .2
 الثبات بطريقة التجزية النصفية. .3

 يب اإلحصائية المستخدمة في الجابة عن أسئلة الدراسة:األسال .ب 
إدخال البيانات إلى الحاسوب واعتماد مقياس ليكرت الخماسي )أوافق بشدة  .1

 "(1"، ال أوافق بشدة "2"، ال أوافق "3"، محايد "4"، أوافق "5"
تم حساب النسب الميوية والتكرارات لدراسة توزيع أفراد العينة وفقًا للمتغيرات  .2

تصنيفية للدراسة )الجنس، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، عدد سنوات ال
 الخدمة، المديرية، معدل االستخدام اليومي للبرنامج(.

حساب المتوسط الحسابي وذلك لمعرفة استجابات أفراد العينة لكل فقرة من  .3
 فقرات متغيرات الدراسة، وذلك لترتيبها حسب أعلى متوسط حسابي.

المعياري للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد العينة حساب االنحراف  .4
لكل عبارة، وكذلك لكل محور من المحاور عن متوسطها الحسابي. )اذا كان 
االنحراف المعياري أكثر من واحد صحيح فيعني هذا وتشتت وعدم تركز 
االستجابات أما إذا اقتربت قيمته من الصفر فدل ذلك على تركز االستجابات 

 ض تشتتها بين المقياس(.وانخفا
سمرنوف لمعرفة أن البيانات تتبع التوزيع  -استخدام اختبار كولمجروف  .5

 الطبيعي من عدمه.
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة وتفسيرها
 
 

 خصائص الديمغرافية لعينة الدراسةالالمبحث األول: 

 المبحث الثاني: تحليل ومناقشة أسئلة ومحاور الدراسة
 المكونات المادية والبرمجيةول: المحور األ 

 الموارد البشرية المؤهلةالمحور الثاني: 

 جودة المعلومات التي يقدمها برنامج اإلدارة المدرسيةالمحور الثالث: 

 استخدام برنامج اإلدارة المدرسيةالمحور الرابع: 

 جودة برنامج اإلدارة المدرسيةالمحور الخامس: 

 رضا المستخدمالمحور السادس: 

 تأثير استخدام برنامج اإلدارة المدرسية على أداء اإلدارة المدرسيةلمحور السابع: ا

 سبل إثراء برنامج اإلدارة المدرسية     المحور الثامن: 

الرؤية المقترحة لتحسين برنامج اإلدارة المدرسية وأداء اإلدارة المدرسية في  المبحث الثالث:
 ات غزةوزارة التربية والتعليم العالي بمحافظ

 

 : مناقشة فرضيات الدراسةالرابعالمبحث 
 الفرضية الرئيسة األولى
 الفرضية الرئيسة الثانية
 الفرضية الرئيسة الثالثة
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  خصائص الديمغرافية لعينة الدراسةالمبحث األول: ال
 (5.1جدول رقم )

 النسبة المئوية والتكرار لمتغير الجنس
 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 الجنس
 %45.80 136 ذكر

 %54.20 161 أنثى

( 161(، أن أكثر من نصف العينة من اإلناث حيث بلغ عددهم )5.1ويتضح من الجدول رقم )
%( من 45.8( بنسبة )136%( من مجموع المبحوثين، بينما بلغ عدد الذكور )54.2بنسبة )

 مجموع المبحوثين.
درجة اهتمام  من متقاربةوجيا المعلومات ناث بتكنولويرى الباحث أن درجة اهتمام اإل

 (.3الذكور، الحظ الملحق رقم )

 (5.2جدول رقم )
 التكرار والنسبة المئوية لمتغير المؤهل العلمي

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 المؤهل العلمي
 %7.40 22 دراسات عليا

 %69.70 207 بكالوريوس

 %22.90 68 دبلوم متوسط

(، أن النسبة األعلى من المبحوثين الذين مؤهلهم العلمي 5.2ن الجدول رقم )ويتضح م
%( من مجموع المبحوثين، ويليهم من حملة 69.7( بنسبة )207البكالوريوس حيث بلغ عددهم )

%(، وفي المرتبة الثالثة ممن 22.9( بنسبة )68درجة الدبلوم المتوسط حيث بلغ عددهم )
 %(من مجموع المبحوثين.7.4( بنسبة )22ا حيث بلغ عددهم )يحملون مؤهل الدراسات العلي

ويعلل الباحث أن ارتفاع نسبة الموظفين الذين يحملون مؤهل البكالوريوس حيث أن النسبة األكبر 
من المبحوثين كانت من المسميات الوظيفية )رييس قسم، مدير مدرسة، نايب مدير مدرسة( وهم 

س، أما سكرتير المدرسة مؤهله دبلوم متوسط، فالمؤهل في الغالب يحملون مؤهل البكالوريو 
 العلمي مناسب للجميع وذلك لتقييم برنامج اإلدارة المدرسية ألنه جزء من الوصف الوظيفي لهم.
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 (5.3جدول رقم ) 
 المسمى الوظيفيالتكرار والنسبة المئوية لمتغير 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 المسمى الوظيفي

 %10.10 30 قسم رييس

 %30.00 89 مدير مدرسة

 %30.00 89 نايب مدير مدرسة

 %30.00 89 سكرتير

(، أن المسمى الوظيفي كان توزيعهم حسب نسبتهم في العينة 5.3ويتضح من الجدول رقم )
لرييس  %10لكل من مدير المدرسة، ونايب المدير، والسكرتير(،  %30الطبقية كالتالي: ) 

 .القسم
 

 (5.4رقم ) جدول
 عدد سنوات الخدمةالتكرار والنسبة المئوية لمتغير 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 عدد سنوات الخدمة
 %20.90 62 سنوات فأقل 5

 %20.50 61 سنوات 10إلى  5من 

 %58.60 174 سنوات فأكثر 10

النسبة األعلى من  (، وفيما يتعلق بعدد سنوات الخدمة أن5.4ويتضح من الجدول رقم )
( 174( حيث بلغ عددهم )سنوات فأكثر 10المبحوثين كانت ممن يتراوح عدد سنوات خدمتهم )

سنوات  5%( من مجموع المبحوثين، يليهم المبحوثين الذين كانت تتراوح خدمتهم )58.6بنسبة )
( سنوات 10إلى  5من %(، ويليهم بنسبة متقاربة )20.9( بنسبة )62( حيث بلغ عددهم )فأقل

 %(.20.5بنسبة )
ويعلل الباحث سبب ارتفاع سنوات الخدمة للمبحوثين أن النسبة األكبر من عينة الدراسة كانت 
من )رييس قسم، مدير مدرسة، نايب مدير مدرسة(، وهذه المسميات الوظيفية تحتاج إلى سنوات 

 خدمة كافية في مجال العمل.
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 (5.5جدول رقم )
 المديريةمتغير التكرار والنسبة المئوية ل

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 المديريةمكان 

 %16.80 50 شمال غزة

 %21.50 64 شرق غزة

 %20.20 60 غرب غزة

 %11.10 33 الوسطى

 %10.10 30 خانيونس

 %10.10 30 شرق خانيونس

 %10.10 30 رفح

أن النسبة كانت حسب العينة  يريةالمد(، وفيما يتعلق بمكان 5.5ويتضح من الجدول رقم )
( موظفًا 64غزة وصل عدد المبحوثين إلى ) شرق مديرية في لمكان العمل كالتالي: الطبقية
( موظفًا 60وصل عددهم إلى ) غزة غرب وبينما في من مجموع المبحوثين، (%21.55) وبنسبة

موظفًا  (50لى )وصل عددهم إ غزة شمال ( من مجموع المبحوثين، وأما في%20.20وبنسبة )
( موظفًا 33إلى ) الوسطى وصل عددهم في وأما  من مجموع المبحوثين،  (%16.84)وبنسبة
وصل  خانيونس وشرق خانيونس ورفح في بينما من مجموع المبحوثين، (%11.11)وبنسبة 
 من مجموع المبحوثين لكل منهم. (%10.10)( موظفًا لكل منهم وبنسبة 30إلى ) عددهم
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 (5.6قم )جدول ر 
 التكرار والنسبة المئوية لمتغير معدل الستخدام

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 معدل الستخدام
 %37.14 110 ساعة فأقل

 %42.09 125 ساعات   3إلى  1من 

 %21.88 62 ساعات 3أكثر من 

 
( من وقت ساعات  3إلى  1من (، حيث أن الذين يقضون )5.6ويتضح من الجدول رقم )

%( من مجموع 42.09( وبنسبة )125دوامهم على برنامج اإلدارة المدرسية بلغ عددهم )
%( من 37.04( وبنسبة )110( حيث بلغ عددهم )ساعة فأقلالمبحوثين، ويليهم الذين يقضون )

( وبنسبة 62( حيث بلغ عددهم )ساعات 3أكثر من مجموع المبحوثين، ويليهم الذين يقضون )
 ن مجموع المبحوثين.%( م20.88)

ويرى الباحث أن معظم المبحوثين يقضون أكثر من ساعة من فترة دوامهم باستخدام برنامج 
 اإلدارات المدرسية في الوضع الطبيعي، مما يؤكد على أهمية البرنامج لدى اإلدارة المدرسية.
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 المبحث الثاني: تحليل ومناقشة أسئلة ومحاور الدراسة
 

احث لتحليل فقرات االستبانة عدة اختبارات، حيث استخدم اختبار اإلشارة استخدم الب
(sign test)  لتحليل محاور االستبانة التي  تتبع التوزيع غير الطبيعي، أما المحور السابع فتم

للعينة الواحدة حيث أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، وذلك لمقارنة استجابات  tاستخدام اختبار 
الفقرات تنازليًا حسب الوزن (، وتم ترتيب 3عينة مع الوسط الحسابي المحايد التي قيمته)أفراد ال

النسبي، وفي حال تساوي الوزن النسبي فيتم اللجوء لقيمة االنحراف المعياري لمعرفة مدى 
تشتت البيانات عن وسطها الحسابي، حيث تعطى الرتبة األفضل لالنحراف المعياري 

 .األقل
 كالتالي: المعاييرتبار اإلشارة ستكون وبالنسبة لخ
  الفقرة إيجابية )بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها(: وذلك عندما تكون

( 0.05عندما تكون قيمة مستوى الداللة أقل من )و قيمة اختبار اإلشارة موجبة، 
 %( )الوزن النسبي للوسط المحايد(.60والوزن النسبي أكبر من )

  بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها(: وذلك عندما تكون الفقرة سلبية(
( 0.05عندما تكون قيمة مستوى الداللة أقل من )و قيمة اختبار اإلشارة سالبة، 

 % )الوزن النسبي الوسط الحسابي المحايد(.60والوزن النسبي أقل من 
  محتواها(: وذلك الفقرة حيادية )بمعنى أن أفراد العينة لهم آراء محايدة على

 (.0.05عندما تكون قيمة مستوى الداللة أكبر من )
 كالتالي: المعاييرللعينة الواحدة )المحور السابع فقط( ستكون  tأما بالنسبة لختبار 

  الفقرة إيجابية: وذلك عندما تكون قيمةt  المحسوبة أكبر من قيمةt  ،الجدولية
( والوزن النسبي أكبر من 0.05عندما تكون قيمة مستوى الداللة أقل من )و 
(60.)% 

  الفقرة سلبية: وذلك عندما تكون قيمةt  من قيمة  أكبرالمحسوبةt  ،الجدولية
( والوزن النسبي أقل من 0.05عندما تكون قيمة مستوى الداللة أقل من )و 
(60.)% 

 ( 0.05الفقرة حيادية: وذلك عندما تكون قيمة مستوى الداللة أكبر من.) 
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 المكونات المادية والبرمجيةل: المحور األو

ستخدم الباحث هذا المحور للتعرف على المكونات المادية والبرمجية، ولتوضيح ذلك قام الباحث ا
، ، والوزن النسبي لكل فقرةالمعياري، والنسب الميوية واالنحرافبحساب المتوسطات الحسابية، 

ابة بالنسبة لمتوسط األهمية لمعرفة متوسط درجات االستج (sign test) واختبار اإلشارة
 (:5.7لكل فقرة من فقرات المحور، وقد كانت النتايج كما يصفها الجدول رقم ))الحيادية( 

 (5.7جدول رقم )
 نتائج تحليل فقرات المحور األول المكونات المادية والبرمجية

 المكونات المادية والبرمجية  م

 اَلستجابات 
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أوافق 
ل  محايد أوافق بشدة

 أوافق

ل 
أوافق 
 بشدة

% % % % % 

1 
تتوفر أجهزة الحاسوب الماليمة 

 لطبيعة عمل البرنامج
36.4 58.2 3.7 1.7 0.0 4.29 0.619 

85
.8

6%
 

2 

0.
00

0 

2 

نات تعتبر وحدات إدخال البيا
)لوحة المفاتيح، فأرة، ...( 
متوفرة  وتساعدك في عملية 

 اإلدخال بكفاءة

49.5 46.8 3.0 0.7 0.0 4.45 0.591 

89
.0

2%
 

1 

0.
00

0 

3 

تعتبر وحدات إخراج البيانات 
)الشاشة، الطابعة،...( متوفرة 
وتساعدك في عملية اإلخراج 

 بكفاءة

40.4 48.8 8.8 2.0 0.0 4.28 0.706 

85
.6

0%
 

4 

0.
00

0 

4 
يتيح البرنامج المشاركة بين 

أكثر من مستخدم للبيانات التي 
 يتم ادخالها

36.0 57.6 5.1 0.7 0.7 4.28 0.651 

85
.6

0%
 

3 

0.
00

0 

5 
توجد برامج حماية لمنع اختراق 

 برنامج اإلدارة المدرسية
12.1 57.6 19.2 8.8 2.4 3.68 0.882 

73
.6

0%
 

8 

0.
00

0 

6 
ة يوفر برنامج اإلدارة المدرسي
 خدمة النسخ االحتياطي

8.4 47.1 36.0 6.4 2.0 3.54 0.818 

70
.8

0%
 

9 

0.
06

3 
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7 

يتم االستناد إلى قاعدة بيانات 
مركزية في الحصول على 
المعلومات من برنامج اإلدارة 

 المدرسية

25.3 60.3 13.1 1.0 0.3 4.09 0.669 
81

.8
0%

 
6 

0.
00

0 

8 
يوجد تكرار للبيانات في قواعد 

 زنةالبيانات المخ
4.4 19.9 34.3 34.7 6.7 2.8 0.977 

56
.0

0%
 

10 

0.
00

1 

9 
تحدث انقطاعات وأعطال في 

 الشبكة المستخدمة
15.2 55.2 19.2 8.8 1.7 3.73 0.881 

74
.6

0%
 

7 

0.
00

0 

10 
يوجد عمليات صيانة مستمرة 

 للبرنامج
27.3 60.9 8.4 3.4 0.0 4.12 0.692 

82
.4

0%
 

5 

0.
00

0 

 0.36 3.93 مادية والبرمجيةمجموع فقرات المكونات ال

78
.5

3%
 

… 

0.
00

0 

 

( لمعرفة متوسط 5.7كما موضح في جدول رقم ) sign testتم استخدام اختبار اإلشارة 
درجات االستجابة ألفراد العينة بالنسبة لمتوسط األهمية )الحيادية( لكل فقرة من فقرات 

 لنسبي األعلى ثم األقل(:، الفقرات مرتبة تنازليا حسب الوزن النسبي )الوزن االمحور
فقرة "تعتبر وحدات إدخال البيانات )لوحة المفاتيح، فأرة، ...( متوفرة  وتساعدك في ال .1

%( 96.3عملية اإلدخال بكفاءة"، فقرة إيجابية فقد بينت اإلجابات على هذه الفقرة أن )
وأبدى %( أجابوا بعدم موافقتهم، 0.7من أفراد العينة يوافقون على محتواها مقابل )

%( من أفراد العينة بأنها متوفرة بدرجة متوسطة. ويشير المتوسط الحسابي لإلجابة 3)
( ومستوى الداللة الختبار اإلشارة الذي يساوي 4.45على هذه الفقرة والذي بلغ )

 %(.89.02نسبي )الوزن وبلغ ال(، 0.05( وهي أقل من )0.000)
سوب الماليمة لطبيعة عمل البرنامج" هو أن المتوسط الحسابي لفقرة " تتوفر أجهزة الحا .2

( 0.05( وهي أقل من )0.000( وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي )4.29)
%( من المستجيبين، على حين 94.6وهذا يعني أن الفقرة إيجابية، وقد أكد ذلك )

، %( من أفراد العينية بأنها متوفرة بدرجة متوسطة3.7%( منهم، وأبدى )1.7عارضه )
 %(.85.86واحتلت هذه الفقرة المرتبة الثانية بوزن نسبي )
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" فقرة يتيح البرنامج المشاركة بين أكثر من مستخدم للبيانات التي يتم ادخالهاالفقرة " .3
، بينما عارض ذلك يوافقون على محتواها%( من أفراد العينة 93.6إيجابية حيث بلغ )

( 4.28وبلغ المتوسط الحسابي )%( بتوفرها بدرجة متوسطة، 5.1%( وأجاب )1.4)
وهذا يدل على صحة وأهمية  (0.05( وهي أقل من )0.000ومستوى الداللة يساوي )

" من قبل يتيح البرنامج المشاركة بين أكثر من مستخدم للبيانات التي يتم ادخالهاعبارة " 
 %(.85.6أفراد العينة، وبلغ الوزن النسبي )

نات الشاشة، الطابعة،... متوفرة وتساعدك في عملية فقرة " تعتبر وحدات إخراج البياال .4
%( من 89.2فقرة إيجابية حيث بينت اإلجابات على هذه الفقرة أن ) اإلخراج بكفاءة "

%( 8.8%( أجابوا بعدم موافقتهم، وأبدى )2أفراد العينة يوافقون على محتواها مقابل )
توسط الحسابي لإلجابة على هذه من أفراد العينة بأنها متوفرة بدرجة متوسطة. ويشير الم

( وهي 0.000( ومستوى الداللة الختبار اإلشارة الذي يساوي )4.28الفقرة والذي بلغ )
 %(.85.6نسبي )الوزن وبلغ ال(، 0.05أقل من )

الفقرة " يوجد عمليات صيانة مستمرة للبرنامج" فقرة إيجابية، فقد بلغ المتوسط الحسابي  .5
(، 0.05( وهو أقل من )0.000الختبار اإلشارة يساوي )( وأن مستوى الداللة 4.12)

مما يؤكد توفر خدمة النسخ االحتياطي في برنامج اإلدارة المدرسية، حيث بلغت نسبة 
 %(82.4نسبي )الوزن ال وبلغ%(، 88.2الموافقين على وجود صيانة مستمرة )

لومات من برنامج الفقرة "يتم االستناد إلى قاعدة بيانات مركزية في الحصول على المع .6
%( من أفراد العينة موافقتهم على 85.6اإلدارة المدرسية" فقرة إيجابية، فقد أفاد )

%( بأنها متوفرة بدرجة متوسطة، 13.1%( وأجاب )1.3محتواها، بينما عارض ذلك )
( وهي أقل من 0.000( ومستوى الداللة يساوي )4.09وكان المتوسط الحسابي )

 %(.81.8سبي )نالوزن ال وبلغ(، 0.05)
الفقرة "تحدث انقطاعات وأعطال في الشبكة المستخدمة" فقرة إيجابية حيث أفاد  .7

%( وأجاب 10.5%( من أفراد العينة موافقتهم على محتواها، بينما عارض ذلك )70.4)
( ومستوى 3.73%( بأنها تحدث بدرجة متوسطة، وكان المتوسط الحسابي )19.1)

 %(74.6نسبي )الوزن ال وبلغ(، 0.05ل من )( وهي أق0.000الداللة يساوي )
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الفقرة " توجد برامج حماية لمنع اختراق برنامج اإلدارة المدرسية" فقرة إيجابية فقد بلغ  .8
( وهو 0.000( وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي )3.68المتوسط الحسابي )

ج اإلدارة المدرسية، (، مما يؤكد وجود برامج حماية لمنع اختراق برنام0.05أقل من )
 %(.73.6نسبي )الوزن وبلغ ال%(، 69.7حيث بلغت نسبة الموافقين )

الفقرة " يوفر برنامج اإلدارة المدرسية خدمة النسخ االحتياطي"، فقد بلغ المتوسط  .9
( وهو أكبر من 0.063( وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي )3.54الحسابي )

مما يدل على أن أفراد العينة لهم آراء حيادية نحو عبارة  ، فهي فقرة حيادية( 0.05)
نسبي الوزن وبلغ التوفر خدمة النسخ االحتياطي في برنامج اإلدارة المدرسية، 

(70.8)% 
%( من أفراد 24.3الفقرة " يوجد تكرار للبيانات في قواعد البيانات المخزنة " فقد أفاد ) .10

%( وأجاب 41.4يانات، بينما عارض ذلك )العينة بوجود تكرار في بيانات قواعد الب
( ومستوى 2.8%( بأنها متوفرة بدرجة متوسطة، وكان المتوسط الحسابي )34.3)

( وكانت قيمة اختبار اإلشارة سالبة وهي 0.05( وهي أقل من )0.001الداللة يساوي )
بلغ و  (،ال يوافقون على محتواها )الفقرة سلبية ( وهذا يعني أن أفراد العينة3.444-)
 %(56) ينسبالوزن ال
أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األول )المكونات المادية  للباحث يتبين ،إجماالً 

( والوزن النسبي يساوي 0.36( واالنحراف المعياري يساوي )3.93والبرمجية( يساوي )
 %(، والقيمة االحتمالية تساوي60%( وهو أكبر من الوزن النسبي المحايد )78.53)
(( مما يدل على أن وحدات إدخال البيانات متوفرة لبرنامج 0.05( وهي ٌأقل من  0.000)

اإلدارة المدرسية، وأجهزة الحاسوب ماليمة لطبيعة عمل البرنامج، ويتيح المشاركة بين 
أكثر من مستخدم للبيانات، ووحدات إخراج البيانات متوفرة، ويوجد عمليات صيانة مستمرة 

يتم االستناد إلى قاعدة بيانات مركزية في الحصول على المعلومات،  للبرنامج، وكذلك
وتوجد برامج حماية لمنع اختراق برنامج اإلدارة المدرسية، ولكن تحدث انقطاعات وأعطال 
في الشبكة، ذلك من وجهة نظر عينة الدراسة وذلك من خالل تجربتهم العملية لبرنامج 

 اإلدارة المدرسية.
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 موارد البشرية المؤهلةالالمحور الثاني: 

ستخدم الباحث هذا المحور للتعرف على الموارد البشرية المؤهلة، ولتوضيح ذلك قام الباحث ا
 sign، واختبار اإلشارة يالنسبالوزن المعياري، و  واالنحرافبحساب المتوسطات الحسابية، 

test) ) (:5.8قم )لكل فقرة من فقرات المحور، وقد كانت النتايج كما يصفها الجدول ر 

 (5.8جدول رقم )
 نتائج تحليل فقرات المحور الثاني الموارد البشرية المؤهلة

 الموارد البشرية المؤهلة م
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11 
القسم الفني لنظام المعلومات 
يجيب عن استفساراتي 

 بالسرعة الالزمة
23.2 54.9 15.2 3.1 0.7 3.94 0.828 

78
.8

0%
 

3 

0.
00

0 

12 
العاملون في القسم الفني 
لديهم خبرات إدارية تتناسب 

 وطبيعة المهام المناطة بهم
32.3 57.9 9.1 0.3 0.3 4.22 0.643 

84
.4

0%
 

1 

0.
00

0 

13 
يتوفر تدريب للعاملين بشكل 
دوري لتطوير مهاراتهم 

 وقدراتهم
13.5 50.5 25.6 9.4 1.0 3.66 0.863 

73
.2

0%
 

4 

0.
00

0 

14 
يتوفر الدعم الفني الكافي لحل 
مشاكل برنامج اإلدارة 

 المدرسية
20.2 62.3 12.1 4.4 1.0 3.96 0.768 

79
.2

0%
 

2 

0.
00

0 

 0.58 3.9 موارد البشرية المؤهلةمجموع متوسطات فقرات ال

7
8
.8

9
%

 

… 

0.
00

0 

( لمعرفة متوسط 5.8كما موضح في جدول رقم ) sign test))تم استخدام اختبار اإلشارة 
درجات االستجابة ألفراد العينة بالنسبة لمتوسط األهمية )الحيادية( لكل فقرة من فقرات 

 ، الفقرات مرتبة تنازليا حسب الوزن النسبي:المحور
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، "العاملون في القسم الفني لديهم خبرات إدارية تتناسب وطبيعة المهام المناطة بهمفقرة "لا .1
%( من أفراد العينة يوافقون 90.2فقد بينت اإلجابات على هذه الفقرة أن ) فقرة إيجابية

%( من أفراد العينة 9.1%( أجابوا بعدم موافقتهم، وأبدى )0.6على محتواها مقابل )
( ومستوى الداللة الختبار 4.22المتوسط الحسابي ) وقيمة درجة متوسطة.بأنها متوفرة ب

 .%(84.4، وبلغ الوزن النسبي )(0.05( وهي أقل من )0.000اإلشارة الذي يساوي )

"، فقرة إيجابية حيث يتوفر الدعم الفني الكافي لحل مشاكل برنامج اإلدارة المدرسيةالفقرة " .2
، وبلغ المتوسط الحسابي على محتواها تهمفقوا%( من أفراد العينة م82.5أفاد )

، وبلغ الوزن النسبي (0.05( وهي أقل من )0.000ومستوى الداللة يساوي )(، 3.96)
(79.2.)% 

"، فقرة  القسم الفني لنظام المعلومات يجيب عن استفساراتي بالسرعة الالزمةفقرة "ال .3
أفراد العينة يوافقون على  %( من78.1إيجابية فقد بينت اإلجابات على هذه الفقرة أن )

من أفراد العينة بأنها  %(15.2%( أجابوا بعدم موافقتهم، وأبدى )3.8محتواها مقابل )
( ومستوى الداللة الختبار 3.94) المتوسط الحسابي ، وقيمةمتوفرة بدرجة متوسطة

 .%(78.8)نسبي الوزن وبلغ ال(، 0.05( وهي أقل من )0.000اإلشارة يساوي )
فقد فقرة إيجابية،  "وفر تدريب للعاملين بشكل دوري لتطوير مهاراتهم وقدراتهميت"الفقرة  .4

( 3.66) المتوسط الحسابي وقيمةعلى محتواها،  تهموافقم%( من أفراد العينة 64أفاد )
، وبلغ الوزن النسبي (0.05( وهي أقل من )0.000ومستوى الداللة يساوي )

(73.2.)% 
الموارد البشرية سط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني )يتبين للباحث أن المتو  ،إجماالً 
%( 78.89والوزن النسبي يساوي ) (0.58( واالنحراف المعياري يساوي )3.9( يساوي )المؤهلة

( وهي ٌأقل من 0.000%(، والقيمة االحتمالية تساوي )60وهو أكبر من الوزن النسبي المحايد )
لقسم الفني لديهم خبرات إدارية تتناسب وطبيعة المهام في ا ينالعامل( مما يدل على أن (0.05

ستفسارات االعن  ، واإلجابةحل مشاكل برنامج اإلدارة المدرسية، ويعملون على المناطة بهم
، وذلك من يتوفر تدريب للعاملين بشكل دوري لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وكذلك بالسرعة الالزمة

 تجربتهم العملية لبرنامج اإلدارة المدرسية. وجهة نظر عينة الدراسة وذلك من خالل
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 جودة المعلومات التي يقدمها برنامج اإلدارة المدرسيةالمحور الثالث: 

، جودة المعلومات التي يقدمها برنامج اإلدارة المدرسيةستخدم الباحث هذا المحور للتعرف على ا
المعياري، والنسب الميوية،  واالنحرافولتوضيح ذلك قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، 

 (:5.9واختبار اإلشارة لكل فقرة من فقرات المحور، وقد كانت النتايج كما يصفها الجدول رقم )

 (5.9جدول رقم )
 نتائج تحليل فقرات المحور الثالث جودة المعلومات التي يقدمها برنامج اإلدارة المدرسية

 م
جودة المعلومات التي 
يقدمها برنامج اإلدارة 

 المدرسية 
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15 
المعلومات التي يوفرها 
برنامج اإلدارة المدرسية يتم 

 تحديثها باستمرار
24.6 62.0 11.8 1.0 0.7 4.1 0.68 

8
1
.8

0
%

 

2 

0.
00

0 

16 

المعلومات التي يوفرها 
برنامج اإلدارة المدرسية 
صحيحة وخالية من 

 األخطاء

16.5 55.2 25.9 2.4 0.0 3.9 0.71 

7
7
.2

0
%

 

6 

0.
00

0 

17 

سرعة استخراج المعلومات 
من برنامج اإلدارة المدرسية 
ال يؤثر على دقة وصحة 

 المعلومة

22.6 61.6 11.4 4.4 0.0 4 0.72 

8
0
.4

0
%

 

3 

0.
00

0 

18 

المعلومات التي يوفرها 
برنامج اإلدارة المدرسية 
تعتبر كافية وتغطي جميع 

 جوانب العمل المطلوب

15.8 61.3 17.8 5.1 0.0 3.9 0.73 

7
7
.6

0
%

 

5 

0.
00

0 

19 
تأتي المعلومات التي 
تحتاجها مرتبة ترتيبًا معينًا 

14.8 70.7 12.8 1.7 0.0 4 0.59 

7
9
.8

0
%

 

4 

0.
00

0 
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 بحيث يسهل فهمها

20 
ال يمكن االستغناء عن 
المعلومات التي يقدمها 

 برنامج اإلدارة المدرسية
34.3 55.6 8.1 1.3 0.7 4.2 0.7 

8
4
.4

0
%

 

1 

0.
00

0 

مجموع متوسطات فقرات جودة المعلومات التي يقدمها برنامج اإلدارة 
 المدرسية 

4 0.43 

8
0
.1

7
%

 

  

0.
00

0 

 

( لمعرفة متوسط 5.9كما موضح في جدول رقم ) sign test تم استخدام اختبار اإلشارة
درجات االستجابة ألفراد العينة بالنسبة لمتوسط األهمية )الحيادية( لكل فقرة من فقرات 

 ، الفقرات مرتبة تنازليا حسب الوزن النسبي:المحور
فقرة  "ال يمكن االستغناء عن المعلومات التي يقدمها برنامج اإلدارة المدرسيةالفقرة " .1

%( من أفراد العينة موافقتهم على محتواها، وبلغ المتوسط 89.9إيجابية، حيث أفاد )
، وبلغ الوزن (0.05( وهي أقل من )0.000ومستوى الداللة يساوي )( 4.2الحسابي )
 %(.84.4النسبي )

المعلومات التي يوفرها برنامج اإلدارة المدرسية يتم تحديثها أن المتوسط الحسابي لفقرة " .2
( وهي أقل من 0.000( وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي )4.1" هو )باستمرار

%( من المستجيبين، على 86.6وقد أكد ذلك ) وهذا يعني أن الفقرة إيجابية، (0.05)
%( من أفراد العينة بأنها متوفرة بدرجة 11.8%( منهم، وأبدى )1.7حين عارضه )

 .%(81.8، وبلغ الوزن نسبي )متوسطة

سرعة استخراج المعلومات من برنامج اإلدارة المدرسية ال يؤثر على دقة وصحة "الفقرة  .3
، بينما موافقتهم على محتواها%( من أفراد العينة 84.2فقد أفاد ) " فقرة إيجابية،المعلومة

بدرجة متوسطة، وأظهر المتوسط  ةمتوفر  ا%( بأنه11.4%( وأجاب )4.4عارض ذلك )
( 0.000( ومستوى الداللة يساوي )4.0هذه الفقرة والبالغة قيمته ) الحسابي لإلجابة على

 %(.80.4، وبلغ الوزن النسبي )(0.05وهي أقل من )
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 " فقرة إيجابية،تأتي المعلومات التي تحتاجها مرتبة ترتيبًا معينًا بحيث يسهل فهمها"الفقرة  .4
%( 1.7عارض ذلك ) ، بينماموافقتهم على محتواها%( من أفراد العينة 85.5فقد أفاد )
بدرجة متوسطة، وأظهر المتوسط الحسابي لإلجابة على  ةمتوفر  ا%( بأنه12.8وأجاب )

( وهي أقل من 0.000( ومستوى الداللة يساوي )4.0هذه الفقرة والبالغة قيمته )
 %(.79.8وبلغ الوزن النسبي ) ،(0.05)

بر كافية وتغطي جميع جوانب المعلومات التي يوفرها برنامج اإلدارة المدرسية تعتالفقرة " .5
%( من أفراد العينة موافقتهم على 77.1" فقرة إيجابية، فقد أفاد )العمل المطلوب

( وهي أقل من 0.000ومستوى الداللة يساوي )( 3.9محتواها، وبلغ المتوسط الحسابي )
 %(.77.6، وبلغ الوزن النسبي )(0.05)

فقرة " المدرسية صحيحة وخالية من األخطاء المعلومات التي يوفرها برنامج اإلدارةفقرة "ال .6
يوافقون على %( من أفراد العينة 71.7فقد بينت اإلجابات على هذه الفقرة أن )إيجابية، 
%( من أفراد العينة بأنها 25.9، وأبدى )موافقتهم%( أجابوا بعدم 2.4مقابل ) محتواها

ذه الفقرة والذي بلغ ويشير المتوسط الحسابي لإلجابة على ه متوفرة بدرجة متوسطة.
 ، (0.05( وهي أقل من )0.000( ومستوى الداللة الختبار اإلشارة الذي يساوي )3.2)

 .%(77.2وبلغ الوزن النسبي )

 

جودة المعلومات يتبين للباحث أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث ) ،إجماالً 
والوزن  (0.43واالنحراف المعياري يساوي )( 4.0( يساوي )التي يقدمها برنامج اإلدارة المدرسية

%(، والقيمة االحتمالية 60%( وهو أكبر من الوزن النسبي المحايد )80.17النسبي يساوي )
المعلومات التي يقدمها برنامج اإلدارة ( مما يدل على أن (0.05( وهي ٌأقل من 0.000تساوي )
رار، وتأتي مرتبة ترتيبا معينا بحيث يسهل ال يمكن االستغناء عنها، ويتم تحديثها باستم المدرسية

من  لوهاوخ سرعة استخراج المعلومات ال يؤثر على دقة وصحة المعلومةفهمها، وكذلك 
وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة  تعتبر كافية وتغطي جميع جوانب العمل المطلوب، و األخطاء

 وذلك من خالل تجربتهم العملية لبرنامج اإلدارة المدرسية.

 



  

109 
 

 استخدام برنامج اإلدارة المدرسيةلمحور الرابع: ا

، ولتوضيح حيثيات استخدام برنامج اإلدارة المدرسيةستخدم الباحث هذا المحور للتعرف على ا
المعياري، والنسب الميوية، واختبار  واالنحرافذلك قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، 

 (:5.10ت النتايج كما يصفها الجدول رقم )اإلشارة لكل فقرة من فقرات المحور، وقد كان

 (5.10جدول رقم )
 نتائج تحليل فقرات المحور الرابع استخدام برنامج اإلدارة المدرسية

استخدام برنامج اإلدارة  م
 المدرسية
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21 
يتميز برنامج اإلدارة المدرسية 

 بسهولة االستخدام
37.0 52.9 6.1 4.0 0.0 4.2 0.74 

8
4
.6

0
%

 

6 

0.
00

0 

22 
أستعمل برنامج اإلدارة المدرسية 

 بصورة متكررة ومنظمة
37.7 56.6 5.4 0.3 0.0 4.3 0.59 

8
6
.4

0
%

 

4 

0.
00

0 

23 
هم خبرة ومعرفة المستخدم تس

في زيادة استخدام برنامج اإلدارة 
 المدرسية

44.4 50.8 4.7 0.0 0.0 4.4 0.58 

8
8
.0

0
%
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0.
00
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24 
معدل استخدامي لبرنامج اإلدارة 

 المدرسية للمرة الواحدة مرتفع
24.9 53.5 17.2 4.4 0.0 4 0.77 
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0.
00
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25 
أصبح برنامج اإلدارة المدرسية 

 مهما من مهام عملي جزءاً 
59.3 32.7 6.1 0.3 1.7 4.5 0.77 
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26 
يساعد برنامج اإلدارة المدرسية 

 في تطوير أدايي الوظيفي
41.4 47.5 9.1 1.7 0.3 4.3 0.73 

8
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0
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27 
يسهم استخدام برنامج اإلدارة 
المدرسية في تحقيق أهداف 

 الوزارة
42.1 51.2 5.1 1.7 0.0 4.3 0.65 

8
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 0.45 4.3 مجموع متوسطات فقرات استخدام برنامج اإلدارة المدرسية
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( لمعرفة متوسط 5.10كما موضح في جدول رقم ) sign testتم استخدام اختبار اإلشارة 
رات درجات االستجابة ألفراد العينة بالنسبة لمتوسط األهمية )الحيادية( لكل فقرة من فق

 ، الفقرات مرتبة تنازليا حسب الوزن النسبي:المحور
فقد أفاد  " فقرة إيجابية،أصبح برنامج اإلدارة المدرسية جزءًا مهما من مهام عملي"الفقرة  .1

، وأظهر المتوسط الحسابي لإلجابة على موافقتهم على محتواها%( من أفراد العينة 92)
( وهي أقل من 0.000داللة يساوي )( ومستوى ال4.5هذه الفقرة والبالغة قيمته )

 %(.89.4وبلغ الوزن النسبي ) ،(0.05)
فقرة  "تسهم خبرة ومعرفة المستخدم في زيادة استخدام برنامج اإلدارة المدرسية"الفقرة  .2

، وأظهر المتوسط موافقتهم على محتواها%( من أفراد العينة 95.2فقد أفاد )إيجابية، 
( 0.000( ومستوى الداللة يساوي )4.4والبالغة قيمته )الحسابي لإلجابة على هذه الفقرة 

 %(.88، وبلغ الوزن النسبي )(0.05وهي أقل من )
فقرة إيجابية، "  يسهم استخدام برنامج اإلدارة المدرسية في تحقيق أهداف الوزارة الفقرة " .3

، وبلغ المتوسط الحسابي موافقتهم على محتواها%( من أفراد العينة 93.3فقد أفاد )
نسبي الوزن ال وبلغ ،(0.05( وهي أقل من )0.000( ومستوى الداللة يساوي )4.3)
(86.8.)% 

فقد بينت فقرة إيجابية، " أستعمل برنامج اإلدارة المدرسية بصورة متكررة ومنظمةفقرة "ال .4
 موافقتهم على محتواها%( من أفراد العينة أكدوا 94.3اإلجابات على هذه الفقرة أن )

%( من أفراد العينة بأنها متوفرة 5.4، وأبدى )موافقتهمابوا بعدم %( أج0.3مقابل )
( 4.3ويشير المتوسط الحسابي لإلجابة على هذه الفقرة والذي بلغ ) بدرجة متوسطة.

وبلغ  ،(0.05( وهي أقل من )0.000ومستوى الداللة الختبار اإلشارة الذي يساوي )
 .%(86.4الوزن النسبي )

فقد " فقرة إيجابية،  إلدارة المدرسية في تطوير أدايي الوظيفييساعد برنامج االفقرة "  .5
موافقتهم على أكدوا %( من أفراد العينة 88.9)بينت اإلجابات على هذه الفقرة أن 

( وهي أقل من 0.000ومستوى الداللة يساوي )( 4.3محتواها، وبلغ المتوسط الحسابي )
 %(.85.6، وبلغ الوزن النسبي )(0.05)
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( 4.2" هو )يتميز برنامج اإلدارة المدرسية بسهولة االستخدامالحسابي لفقرة "أن المتوسط  .6
وهذا يعني ( 0.05( وهي أقل من )0.000اإلشارة يساوي ) وأن مستوى الداللة الختبار

، على موافقتهم على محتواها %( من المستجيبين89.9، وقد أكد ذلك )أن الفقرة إيجابية
%( من أفراد العينة بأنها متوفرة بدرجة 6.1%( منهم، وأبدى )4حين عارضه )

 .%(84.6، وبلغ الوزن النسبي )متوسطة

فقد " فقرة إيجابية، معدل استخدامي لبرنامج اإلدارة المدرسية للمرة الواحدة مرتفعالفقرة " .7
موافقتهم على أكدوا %( من أفراد العينة 78.4) بينت اإلجابات على هذه الفقرة أن

( وهي أقل من 0.000ومستوى الداللة يساوي )( 4.0ط الحسابي )محتواها، وبلغ المتوس
 %(.79.8، وبلغ الوزن النسبي )(0.05)

 

استخدام برنامج يتبين للباحث أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع ) ،إجماالً 
 والوزن النسبي يساوي (0.45( واالنحراف المعياري يساوي )4.3( يساوي )اإلدارة المدرسية

( 0.000%(، والقيمة االحتمالية تساوي )60%( وهو أكبر من الوزن النسبي المحايد )85.78)
برنامج اإلدارة المدرسية أصبح جزءًا مهما من مهام ( مما يدل على أن (0.05وهي ٌأقل من 

ستعمل برنامج ، وي  برنامجالتسهم خبرة ومعرفة المستخدم في زيادة استخدام المستخدم، و  عمل
يسهم استخدام برنامج اإلدارة المدرسية في تحقيق ، و المدرسية بصورة متكررة ومنظمة اإلدارة

يتميز برنامج اإلدارة ، و الوظيفيء دااأليساعد برنامج اإلدارة المدرسية في تطوير ، و أهداف الوزارة
، فعستخدام لبرنامج اإلدارة المدرسية للمرة الواحدة مرتاالمعدل ، و المدرسية بسهولة االستخدام

 وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة وذلك من خالل تجربتهم العملية لبرنامج اإلدارة المدرسية.
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 جودة برنامج اإلدارة المدرسيةالمحور الخامس: 

، ولتوضيح ذلك قام جودة برنامج اإلدارة المدرسيةستخدم الباحث هذا المحور للتعرف على ا
المعياري، والنسب الميوية، واختبار اإلشارة  االنحرافو الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، 

 (:5.11لكل فقرة من فقرات المحور، وقد كانت النتايج كما يصفها الجدول رقم )

 (5.11جدول رقم )
 نتائج تحليل فقرات المحور الخامس جودة برنامج اإلدارة المدرسية

 جودة برنامج اإلدارة المدرسية م

 الستجابات

ي
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 ال
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ح
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أوافق 
 محايد أوافق بشدة

ل 
 أوافق

ل 
أوافق 
 بشدة

% % % % % 

28 
يتمتع برنامج اإلدارة المدرسية 
بجودة تنسيق واجهات إدخال 

 البيانات
19.9 66.0 12.5 1.7 0.0 4 0.63 

8
0
.8

0
%

 

2 

0.
00

0 

29 
امج اإلدارة المدرسية يتميز برن

بسهولة البحث ووضوح 
 المحتوى

23.6 66.3 8.4 1.7 0.0 4.1 0.61 

8
2
.4

0
%

 

1 

0.
00

0 

30 
يتميز دليل االستخدام لبرنامج 
اإلدارة المدرسية بالوضوح 

 والشمول والدقة
20.9 62.3 15.5 1.3 0.0 4 0.65 

8
0
.6

0
%

 

3 

0.
00

0 

31 

يستجيب موقع برنامج اإلدارة 
شبكة االنترنت المدرسية على 

بسرعة خالل أوقات العمل 
 اليومي

7.7 45.8 27.3 16.2 3.0 3.4 0.95 

6
7
.8

0
%

 

6 

0.
00
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32 
يمكن أخذ نسخ احتياطية من 
بيانات برنامج اإلدارة المدرسية 

 بسهولة
11.8 45.8 35.7 5.4 1.3 3.6 0.82 

7
2
.2

0
%

 

5 

0.
00

0 
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33 

مستوى الحماية األمنية وحماية 
ي الخصوصية المطبقة ف

برنامج اإلدارة المدرسية مبينة 
 بشكل واضح وتم اإلعالن عنها

11.8 47.1 36.4 4.4 0.3 3.7 0.76 
7

3
.2

0
%

 
4 

0.
00

0 

 0.46 3.8 مجموع متوسطات فقرات جودة برنامج اإلدارة المدرسية

7
6
.1

5
%

 

  

0.
00

0 

 
سط ( لمعرفة متو 5.11كما موضح في جدول رقم ) sign testتم استخدام اختبار اإلشارة 

درجات االستجابة ألفراد العينة بالنسبة لمتوسط األهمية )الحيادية( لكل فقرة من فقرات 
 ، الفقرات مرتبة تنازليا حسب الوزن النسبي:المحور
فقد  فقرة إيجابية،" يتميز برنامج اإلدارة المدرسية بسهولة البحث ووضوح المحتوىفقرة "ال .1

 يوافقون على محتواها،من أفراد العينة  %(89.9بينت اإلجابات على هذه الفقرة أن )
%( من أفراد العينة بأنها متوفرة 8.4، وأبدى )موافقتهم%( أجابوا بعدم 1.7مقابل )

( 4.1ويشير المتوسط الحسابي لإلجابة على هذه الفقرة والذي بلغ ) بدرجة متوسطة.
وبلغ  ،(0.05( وهي أقل من )0.000ومستوى الداللة الختبار اإلشارة الذي يساوي )

 .%(82.4الوزن النسبي )
يتمتع برنامج اإلدارة المدرسية بجودة تنسيق واجهات إدخال أن المتوسط الحسابي لفقرة " .2

( وهي أقل من 0.000( وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي ).04" هو )البيانات
ين، على %( من المستجيب85.9، وقد أكد ذلك )وهذا يعني أن الفقرة إيجابية( 0.05)

%( من أفراد العينة بأنها متوفرة بدرجة 12.5%( منهم، وأبدى )1.7حين عارضه )
 .%(80.8وبلغ الوزن النسبي ) ،متوسطة

فقرة  "يتميز دليل االستخدام لبرنامج اإلدارة المدرسية بالوضوح والشمول والدقة"الفقرة  .3
، بينما عارض ذلك واهاموافقتهم على محت%( من أفراد العينة 83.2فقد أفاد )إيجابية، 

بدرجة متوسطة، وأظهر المتوسط الحسابي  ةمتوفر  ا%( بأنه15.5%( وأجاب )1.3)
( وهي 0.000( ومستوى الداللة يساوي )4.0لإلجابة على هذه الفقرة والبالغة قيمته )

 %(.80.6وبلغ الوزن النسبي ) ،(0.05أقل من )
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المطبقة في برنامج اإلدارة المدرسية مستوى الحماية األمنية وحماية الخصوصية الفقرة " .4
%( من أفراد العينة 58.9) فقد أفاد" فقرة إيجابية، مبينة بشكل واضح وتم اإلعالن عنها

ومستوى الداللة يساوي ( 3.7موافقتهم على محتواها، وبلغ المتوسط الحسابي )
 %(.73.2، وبلغ الوزن النسبي )(0.05( وهي أقل من )0.000)

فقرة إيجابية،  "نسخ احتياطية من بيانات برنامج اإلدارة المدرسية بسهولة يمكن أخذ"الفقرة  .5
%( 6.7، بينما عارض ذلك )موافقتهم على محتواها%( من أفراد العينة 57.6فقد أفاد )
بدرجة متوسطة، وأظهر المتوسط الحسابي لإلجابة على  ةمتوفر  ا%( بأنه35.7وأجاب )

( وهي أقل من 0.000ستوى الداللة يساوي )( وم3.6هذه الفقرة والبالغة قيمته )
 %(.72.2وبلغ الوزن النسبي ) ،(0.05)

يستجيب موقع برنامج اإلدارة المدرسية على شبكة االنترنت بسرعة خالل أوقات الفقرة " .6
%( من أفراد العينة موافقتهم على محتواها، 53.5) فقد أفاد" فقرة إيجابية، العمل اليومي

( وهي أقل من 0.000ومستوى الداللة يساوي )( 3.4)وبلغ المتوسط الحسابي 
 %(.67.8، وبلغ الوزن النسبي )(0.05)

 
جودة برنامج اإلدارة يتبين للباحث أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الخامس ) ،إجماالً 

والوزن النسبي يساوي  (0.46( واالنحراف المعياري يساوي )3.8( يساوي )المدرسية
( 0.000%(، والقيمة االحتمالية تساوي )60أكبر من الوزن النسبي المحايد ) %( وهو76.15)

برنامج اإلدارة المدرسية يتميز بسهولة البحث ووضوح ( مما يدل على أن (0.05وهي ٌأقل من 
يتميز دليل االستخدام بالوضوح والشمول ، و جودة تنسيق واجهات إدخال البيانات، و المحتوى
، ة األمنية وحماية الخصوصية مبينة بشكل واضح وتم اإلعالن عنهامستوى الحماي، و والدقة

يستجيب موقع برنامج اإلدارة المدرسية على ، و بياناتاليمكن أخذ نسخ احتياطية من وكذلك 
، وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة وذلك من شبكة االنترنت بسرعة خالل أوقات العمل اليومي

 دارة المدرسية.خالل تجربتهم العملية لبرنامج اإل
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 رضا المستخدمالمحور السادس: 

، مدى رضا المستخدم على برنامج اإلدارة المدرسيةستخدم الباحث هذا المحور للتعرف على ا
المعياري، والنسب الميوية،  واالنحرافولتوضيح ذلك قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، 

 (:5.12قد كانت النتايج كما يصفها الجدول رقم )واختبار اإلشارة لكل فقرة من فقرات المحور، و 

 (5.12جدول رقم )
 نتائج تحليل فقرات المحور السادس رضا المستخدم

 رضا المستخدم  م
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% % % % % 

34 
يدرك المستخدم قيمة ومنفعة 

 برنامج اإلدارة المدرسية
35.7 58.9 4.4 0.3 0.7 4.3 0.63 

8
5
.8

0
%

 

1 

0.
00

0 

35 
يمتلك المستخدم مواقف إيجابية 

 تجاه برنامج اإلدارة المدرسية
26.9 64.3 8.1 0.3 0.3 4.2 0.61 

8
3
.4

0
%

 

4 

0.
00

0 

36 

رنامج تزداد قناعة المستخدم بب
اإلدارة المدرسية من خالل 
قدرته على إيجاد الحلول 

 للمشكالت التي يتعرض لها

25.9 67.7 5.7 0.0 0.7 4.2 0.59 

8
3
.6

0
%

 

3 

0.
00

0 

37 
يساعد برنامج اإلدارة المدرسية 
على تقديم تقارير متنوعة 

 ومتطابقة في النتايج
15.8 65.3 14.8 3.7 0.3 3.9 0.69 
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38 
ر برنامج اإلدارة المدرسية يوف

معلومات تاريخية عن كل ما 
 تحتاجه

8.4 48.8 29.6 12.5 0.7 3.5 0.84 

7
0
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0
%
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00
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39 
يمكنني الوصول واستخدام 
برنامج اإلدارة المدرسية في أي 
 وقت أحتاجه على مدار الساعة

21.2 59.9 10.8 7.7 0.3 3.9 0.81 
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40 
ر مستمر هناك تحسين وتطوي

 لبرنامج اإلدارة المدرسية
29.3 63.3 3.1 1.3 0.0 4.2 0.61 
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 0.42 4 مجموع متوسطات فقرات رضا المستخدم
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( لمعرفة 5.12كما موضح في جدول رقم ) sign test))تم استخدام اختبار اإلشارة 
توسط األهمية )الحيادية( لكل فقرة من متوسط درجات االستجابة ألفراد العينة بالنسبة لم

 ، الفقرات مرتبة تنازليا حسب الوزن النسبي:فقرات المحور
" هو يدرك المستخدم قيمة ومنفعة برنامج اإلدارة المدرسيةأن المتوسط الحسابي لفقرة " .1

وهذا  (0.05( وهي أقل من )0.000( وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي )4.3)
، موافقتهم على محتواها %( من المستجيبين94.6وقد أكد ذلك ) لفقرة إيجابية،يعني أن ا

 .%(85.8وبلغ الوزن النسبي )
فقد أفاد فقرة إيجابية، "  هناك تحسين وتطوير مستمر لبرنامج اإلدارة المدرسية الفقرة " .2

( 4.2، وبلغ المتوسط الحسابي )موافقتهم على محتواها %( من أفراد العينة92.6)
نسبي الوزن وبلغ ال ،(0.05( وهي أقل من )0.000ستوى الداللة يساوي )وم
(84.2.)% 

تزداد قناعة المستخدم ببرنامج اإلدارة المدرسية من خالل قدرته على إيجاد الحلول "الفقرة  .3
موافقتهم %( من أفراد العينة 93.6فقد أفاد )فقرة إيجابية،  "للمشكالت التي يتعرض لها

( 4.2ر المتوسط الحسابي لإلجابة على هذه الفقرة والبالغة قيمته )، وأظهعلى محتواها
 %(83.6وبلغ الوزن النسبي ) ،(0.05( وهي أقل من )0.000ومستوى الداللة يساوي )

فقد فقرة إيجابية، " يمتلك المستخدم مواقف إيجابية تجاه برنامج اإلدارة المدرسيةفقرة "ال .4
 موافقتهم على محتواها،%( من أفراد العينة 91.2بينت اإلجابات على هذه الفقرة أن )

%( من أفراد العينة بأنها متوفرة بدرجة 8.2%( أجابوا بعدم وجوده، وأبدى )0.6مقابل )
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( ومستوى 4.2ويشير المتوسط الحسابي لإلجابة على هذه الفقرة والذي بلغ ) متوسطة.
وبلغ الوزن  ،(0.05( وهي أقل من )0.000الداللة الختبار اإلشارة الذي يساوي )

 .%(83.4النسبي )
يمكنني الوصول واستخدام برنامج اإلدارة المدرسية في أي وقت أحتاجه على مدار الفقرة " .5

%( من أفراد العينة موافقتهم على محتواها، وبلغ 81.1) فقد أفاد" فقرة إيجابية، الساعة
، (0.05) ( وهي أقل من0.000ومستوى الداللة يساوي )( 3.9المتوسط الحسابي )
 %(.78.8وبلغ الوزن النسبي )

" يساعد برنامج اإلدارة المدرسية على تقديم تقارير متنوعة ومتطابقة في النتايجالفقرة " .6
%( من أفراد العينة موافقتهم على محتواها، وبلغ المتوسط 81.1) فقد أفادفقرة إيجابية، 
، وبلغ الوزن (0.05( وهي أقل من )0.000ومستوى الداللة يساوي )( 3.9الحسابي )
 %(.78.6النسبي )

فقرة إيجابية،  "يوفر برنامج اإلدارة المدرسية معلومات تاريخية عن كل ما تحتاجه"الفقرة  .7
، وأظهر المتوسط الحسابي موافقتهم على محتواها%( من أفراد العينة 57.2فقد أفاد )

( وهي 0.000اوي )( ومستوى الداللة يس3.5لإلجابة على هذه الفقرة والبالغة قيمته )
 %(.70.4وبلغ الوزن النسبي ) ،(0.05أقل من )

( رضا المستخدميتبين للباحث أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور السادس ) ،إجماالً 
%( وهو أكبر 80.65والوزن النسبي يساوي ) (0.42( واالنحراف المعياري يساوي )4.0يساوي )

( (0.05( وهي ٌأقل من 0.000قيمة االحتمالية تساوي )%(، وال60من الوزن النسبي المحايد )
تحسين  ، حيث يوجدالمستخدم يدرك قيمة ومنفعة برنامج اإلدارة المدرسيةمما يدل على أن 

برنامج من خالل قدرته على التزداد قناعة المستخدم ب، وتطوير مستمر لبرنامج اإلدارة المدرسية
يمتلك المستخدم مواقف إيجابية تجاه برنامج اإلدارة و ، إيجاد الحلول للمشكالت التي يتعرض لها

حتاجه على يالوصول واستخدام برنامج اإلدارة المدرسية في أي وقت  ، حيث امكانيةالمدرسية
، يساعد برنامج اإلدارة المدرسية على تقديم تقارير متنوعة ومتطابقة في النتايج، و مدار الساعة

المستخدم، وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة وذلك  اجهحتييوفر معلومات تاريخية عن كل ما و 
 من خالل تجربتهم العملية لبرنامج اإلدارة المدرسية.
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 تأثير استخدام برنامج اإلدارة المدرسية على أداء اإلدارة المدرسيةالمحور السابع: 

أداء اإلدارة ستخدم الباحث هذا المحور للتعرف على تأثير استخدام برنامج اإلدارة المدرسية على ا
المعياري،  واالنحرافالمدرسية، ولتوضيح ذلك قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، 

لكل فقرة من فقرات المحور، وقد كانت النتايج كما يصفها الجدول  (t)والنسب الميوية، واختبار 
 (:5.13رقم )

 (5.13جدول رقم )
 إلدارة المدرسيةتأثير استخدام برنامج اإلدارة المدرسية على أداء ا

 م
تأثير استخدام برنامج 
اإلدارة المدرسية على 

 أداء اإلدارة المدرسية   
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41 

التدريب الكافي  يتوفر
للموظفين الستخدام 
برنامج اإلدارة المدرسية 

 بكفاءة

12.1 50.2 28.3 9.4 0.0 3.65 0.813 

7
3
.0

0
%

 

8 13.78 

0.
00
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42 

يتم االعتماد على نظام 
برنامج اإلدارة المدرسية 
ألداء المهام دون 
االستعانة بالطريقة 

 التقليدية

7.4 35.7 33.7 21.5 1.7 3.26 0.935 
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0
%

 

14 4.72 

0.
00
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43 

برنامج اإلدارة المدرسية 
يقدم تقارير متنوعة 
دورية أو خاصة لكافة 

 جوانب العمل

15.2 47.5 22.6 13.1 1.7 3.61 0.952 
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10 11.09 

0.
00
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44 

برنامج اإلدارة المدرسية 
يعمل على عرض 
البيانات حسب حاجة 
المستفيد من رسوم 

 بيانية ومخططات

8.8 47.5 33.7 9.1 1.0 3.54 0.82 
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11 11.36 

0.
00
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45 
برنامج اإلدارة المدرسية 
ال يتطلب تدريب لفترة 

 طويلة
9.4 57.6 22.2 9.1 1.7 3.64 0.839 
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9 13.14 

0.
00
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46 

برنامج اإلدارة المدرسية 
قادر على استرجاع 
البيانات والمعلومات 

 في حال فقدانها

8.1 48.8 29.6 12.1 1.3 3.5 0.859 
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%

 

13 10.07 

0.
00
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47 

برنامج اإلدارة المدرسية 
يغطي كافة المجاالت 
والتطبيقات لجميع 

 دواير الوزارة

15.5 53.5 16.5 12.5 2.0 3.68 0.949 
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0.
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48 

برنامج اإلدارة المدرسية 
قادر على اكتشاف 
صدار  األخطاء وا 

 رسايل بهذه األخطاء

6.7 48.5 35.4 9.1 0.3 3.52 0.767 
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12  11.73 

0.
00

0 

49 

برنامج اإلدارة المدرسية 
يعمل على تقليص 
اإلجراءات الروتينية 
 المستخدمة في الوزارة

25.3 64.3 10.1 0.0 0.3 4.14 0.604 
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2 32.56 
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00
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50 

برنامج اإلدارة المدرسية 
يقوم بإجراءات الحفظ 
االحتياطي للبيانات 

 منيحسب جدول ز 

18.2 70.0 8.1 3.4 0.3 4.02 0.655 
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00
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51 

برنامج اإلدارة المدرسية 
محل دعم وتأييد من 
أعلى المستويات 

 االدارية

12.5 69.0 15.8 2.0 0.7 3.91 0.646 
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00
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52 
مفهوم برنامج اإلدارة 
المدرسية شايع التداول 

 بين الموظفين
35.4 56.2 6.4 1.3 0.7 4.24 0.689 
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1 31.07 

0.
00
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53 

برنامج اإلدارة المدرسية 
يزيد من عملية تمكين 
االدارة من تقييم 
أعمالها الحالية وتوقع 

 المستقبل

15.5 59.3 16.8 7.7 0.7 3.81 0.813 
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5 17.21 

0.
00
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54 

برنامج اإلدارة المدرسية 
يتيح إنجاز المعامالت 
بطريقة أفضل من 

 الطريقة التقليدية

17.2 55.9 16.5 8.4 2.0 3.78 0.899 

7
5
.6

0
%
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0.
00
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 0.44 3.74 المجموع
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.7
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  28.54 

0.
00
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كما موضح في  للعينة الواحدة حيث أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي tتم استخدام اختبار 
بالنسبة لمتوسط األهمية  ( لمعرفة متوسط درجات االستجابة ألفراد العينة5.13جدول رقم )

الجدولية المقابلة لدرجات الحرية  tأن قيمة  اً علم، )الحيادية( لكل فقرة من فقرات المحور
، الفقرات مرتبة تنازليا حسب الوزن (1.646( تساوي )0.05( ومستوى داللة )296)

 النسبي:
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فقد بينت قرة إيجابية، ف" مفهوم برنامج اإلدارة المدرسية شايع التداول بين الموظفينفقرة "ال .1
موافقتهم على محتواها، %( من أفراد العينة أكدوا 81.5اإلجابات على هذه الفقرة أن )

( ومستوى الداللة t=31.07قيمة االختبار تساوي )، و (4.24) المتوسط الحسابي وقيمة
 .%(84.8وبلغ الوزن النسبي ) ،(0.05( وهي أقل من )0.000يساوي )

ارة المدرسية يعمل على تقليص اإلجراءات الروتينية المستخدمة في برنامج اإلدفقرة "ال .2
%( من أفراد العينة 89.6فقد بينت اإلجابات على هذه الفقرة أن )فقرة إيجابية، " الوزارة
قيمة االختبار تساوي  و ،(4.14المتوسط الحسابي ) موافقتهم على محتواها، وقيمةأكدوا 

(t=32.56( ومستوى الداللة يساوي )0.05( وهي أقل من )0.000)،  وبلغ الوزن
 .%(82.8النسبي )

برنامج اإلدارة المدرسية يقوم بإجراءات الحفظ االحتياطي للبيانات حسب جدول فقرة "ال .3
%( من أفراد العينة 88.2فقد بينت اإلجابات على هذه الفقرة أن )فقرة إيجابية، " زمني
قيمة االختبار تساوي و  ،(4.02لحسابي )المتوسط ا موافقتهم على محتواها، وقيمةأكدوا 

(t=26.95( ومستوى الداللة يساوي )0.05( وهي أقل من )0.000)،  وبلغ الوزن
 .%(80.4النسبي )

فقرة " برنامج اإلدارة المدرسية محل دعم وتأييد من أعلى المستويات االداريةفقرة "ال .4
أفراد العينة أكدوا  %( من81.5فقد بينت اإلجابات على هذه الفقرة أن )إيجابية، 

قيمة االختبار تساوي و  ،(3.91المتوسط الحسابي ) موافقتهم على محتواها، وقيمة
(t=24.18( ومستوى الداللة يساوي )0.05( وهي أقل من )0.000)،  وبلغ الوزن

 .%(78.2النسبي )

لحالية الفقرة "برنامج اإلدارة المدرسية يزيد من عملية تمكين االدارة من تقييم أعمالها ا .5
موافقتهم على  %( من أفراد العينة74.8) فقد أفاد فقرة إيجابية،وتوقع المستقبل" 

( ومستوى t=17.21وقيمة االختبار تساوي ) ،(3.81، وبلغ المتوسط الحسابي )محتواها
 %(.76.2نسبي )الوزن وبلغ ال ،(0.05( وهي أقل من )0.000الداللة يساوي )

ية يتيح إنجاز المعامالت بطريقة أفضل من الطريقة لفقرة "برنامج اإلدارة المدرسا .6
 وقيمة، موافقتهم على محتواها%( من أفراد العينة 73.1فقد أفاد )فقرة إيجابية، التقليدية" 
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( ومستوى الداللة يساوي t=14.91وقيمة االختبار تساوي ) ،(3.78)المتوسط الحسابي 
 .%(75.6نسبي )الوزن وبلغ ال ،(0.05( وهي أقل من )0.000)

الفقرة "برنامج اإلدارة المدرسية يغطي كافة المجاالت والتطبيقات لجميع دواير الوزارة"  .7
، وبلغ المتوسط موافقتهم على محتواها %( من أفراد العينة69فقد أفاد )فقرة إيجابية، 
( ومستوى الداللة يساوي t=12.35وقيمة االختبار تساوي ) ،(3.68الحسابي )

 %(.84.2نسبي )الوزن وبلغ ال ،(0.05) ( وهي أقل من0.000)
أن المتوسط الحسابي لفقرة "يتوفر التدريب الكافي للموظفين الستخدام برنامج اإلدارة  .8

مستوى الداللة ( و =13.78tوقيمة االختبار تساوي ) ،(3.65المدرسية بكفاءة" هو )
كد ذلك وقد أ وهذا يعني أن الفقرة إيجابية، (0.05( وهي أقل من )0.000يساوي )

 %(.73وبلغ الوزن النسبي )، موافقتهم على محتواها %( من المستجيبين62.3)
فقد أفاد فقرة إيجابية،  "برنامج اإلدارة المدرسية ال يتطلب تدريب لفترة طويلة"الفقرة  .9

 ،(3.64المتوسط الحسابي ) وقيمة، موافقتهم على محتواها %( من أفراد العينة67)
( وهي أقل من 0.000( ومستوى الداللة يساوي )t=13.14وقيمة االختبار تساوي )

 %(.72.8وبلغ الوزن النسبي ) ،(0.05)
 "برنامج اإلدارة المدرسية يقدم تقارير متنوعة دورية أو خاصة لكافة جوانب العمل"الفقرة  .10

المتوسط  وقيمة، موافقتهم على محتواها%( من أفراد العينة 62.7فقد أفاد )فقرة إيجابية، 
ومستوى الداللة يساوي  (t=11.09قيمة االختبار تساوي )و  ،(3.61ي )الحساب

 %(.72.2وبلغ الوزن النسبي ) ،(0.05( وهي أقل من )0.000)
برنامج اإلدارة المدرسية يعمل على عرض البيانات حسب حاجة المستفيد من الفقرة " .11

نة موافقتهم على %( من أفراد العي56.3) فقد أفاد" فقرة إيجابية، رسوم بيانية ومخططات
ومستوى ( t=11.36وقيمة االختبار تساوي )(، 3.54محتواها، وبلغ المتوسط الحسابي )

 %(.70.8، وبلغ الوزن النسبي )(0.05( وهي أقل من )0.000الداللة يساوي )
صدار رسايل بهذه  .12 الفقرة "برنامج اإلدارة المدرسية قادر على اكتشاف األخطاء وا 

، موافقتهم على محتواها%( من أفراد العينة 55.2فقد أفاد ) فقرة إيجابية،األخطاء" 
( ومستوى الداللة t=11.73وقيمة االختبار تساوي ) ،(3.52)المتوسط الحسابي  وقيمة

 .%(70.4نسبي )الوزن وبلغ ال ،(0.05( وهي أقل من )0.000يساوي )
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ومات في حال برنامج اإلدارة المدرسية قادر على استرجاع البيانات والمعلالفقرة " .13
%( من أفراد العينة موافقتهم على محتواها، وبلغ 56.9) فقد أفاد" فقرة إيجابية، فقدانها

( ومستوى الداللة يساوي t=10.07وقيمة االختبار تساوي )(، 3.5المتوسط الحسابي )
 %(.70، وبلغ الوزن النسبي )(0.05( وهي أقل من )0.000)
مج اإلدارة المدرسية ألداء المهام دون االستعانة يتم االعتماد على نظام برنافقرة "ال .14

%( من 43.1فقد بينت اإلجابات على هذه الفقرة أن )فقرة إيجابية، " بالطريقة التقليدية
، وأبدى موافقتهم%( أجابوا بعدم 23.2مقابل ) موافقتهم على محتواها،أفراد العينة أكدوا 

 المتوسط الحسابي وبلغ وسطة.%( من أفراد العينة بأنها متوفرة بدرجة مت33.7)
( وهي أقل 0.000( ومستوى الداللة يساوي )t=4.72قيمة االختبار تساوي ) ،(3.26)

 .%(65.2وبلغ الوزن النسبي ) ،(0.05من )

تأثير استخدام برنامج يتبين للباحث أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور السابع ) ،إجماالً 
 (0.44( واالنحراف المعياري يساوي )3.74( يساوي )دارة المدرسيةاإلدارة المدرسية على أداء اإل

وقيمة االختبار %(، 60%( وهو أكبر من الوزن النسبي المحايد )74.72والوزن النسبي يساوي )
( مما يدل على (0.05( وهي ٌأقل من 0.000والقيمة االحتمالية تساوي )( t=28.54تساوي )

يعمل على تقليص اإلجراءات ، و ة شايع التداول بين الموظفينمفهوم برنامج اإلدارة المدرسيأن 
، يقوم بإجراءات الحفظ االحتياطي للبيانات حسب جدول زمني، و الروتينية المستخدمة في الوزارة

يزيد من عملية تمكين االدارة من تقييم ، و محل دعم وتأييد من أعلى المستويات االداريةوهو 
، يتيح إنجاز المعامالت بطريقة أفضل من الطريقة التقليدية، و لأعمالها الحالية وتوقع المستقب

يتوفر التدريب الكافي للموظفين ، و يغطي كافة المجاالت والتطبيقات لجميع دواير الوزارةو 
يقدم تقارير متنوعة دورية أو ، و تدريب لفترة طويلةالبرنامج ال يتطلب ، و برنامج بكفاءةالالستخدام 

عرض البيانات حسب حاجة المستفيد من رسوم بيانية  ىيعمل عل، و لخاصة لكافة جوانب العم
صدار رسايل بهذه األخطاء ، والبرنامجومخططات قادر  ، وكذلكقادر على اكتشاف األخطاء وا 

يتم االعتماد على نظام برنامج اإلدارة ، و على استرجاع البيانات والمعلومات في حال فقدانها
، وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة وذلك تعانة بالطريقة التقليديةالمدرسية ألداء المهام دون االس

 من خالل تجربتهم العملية لبرنامج اإلدارة المدرسية.
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 سبل إثراء برنامج اإلدارة المدرسية     المحور الثامن: 

، ولتوضيح ذلك قام سبل إثراء برنامج االدارة المدرسيةستخدم الباحث هذا المحور للتعرف على ا
المعياري، والنسب الميوية، واختبار اإلشارة  واالنحرافحث بحساب المتوسطات الحسابية، البا

 (:5.14لكل فقرة من فقرات المحور، وقد كانت النتايج كما يصفها الجدول رقم )

 (5.14جدول رقم )
 نتائج تحليل فقرات المحور الثامن سبل إثراء برنامج اإلدارة المدرسية

اإلدارة سبل إثراء برنامج   م
 المدرسية     
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55 
العمل على تحديث برنامج 
اإلدارة المدرسية بالبيانات 

 والمعلومات بشكل مستمر
26.9 67.0 4.7 1.0 0.3 4.2 0.59 
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56 
العمل على مواكبة برنامج 
اإلدارة المدرسية المعايير 

 العالمية للجودة
24.2 59.9 14.8 0.7 0.3 4.1 0.67 
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57 

العمل على أن يكون هناك 
مسح للرأي العام حول جودة 
الخدمة المقدمة من برنامج 

 اإلدارة المدرسية

20.5 64.0 12.8 1.3 1.3 4 0.71 
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58 

العمل على أن يكون زمن 
إنجاز المعامالت باستخدام 
برنامج اإلدارة المدرسية أقل 

 زمنا وأكثر كفاءة

34.0 53.9 9.1 3.0 0.0 4.2 0.72 
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59 
العمل على تغطية برنامج 
اإلدارة المدرسية لمجال عمل 

ياتهم بشكل المستخدمين ومسيول
28.3 63.6 7.7 0.0 0.0 4.2 0.58 
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 كاف

60 
العمل على قياس رضا 
المستخدمين لبرنامج اإلدارة 

 المدرسية باستمرار
27.9 59.9 9.1 3.0 0.0 4.1 0.69 
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61 

العمل على وضوح أهداف 
وغايات برنامج اإلدارة المدرسية 
التي تساهم في تحسين أداء 

 اإلدارة المدرسية

24.9 64.3 8.8 2.0 0.0 4.1 0.64 
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العمل على تدريب المستخدمين 
تدريبًا كافيًا على استخدام 

 برنامج اإلدارة المدرسية
27.6 62.0 8.4 2.0 0.0 4.2 0.65 
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63 

العمل على توظيف الفاعل 
للمعلومات التي تحصل عليها 

دارة المدرسية من برنامج اإل
بحيث يسهم في تحسين أداء 

 اإلدارة المدرسية

29.6 58.2 10.1 1.7 0.3 4.2 0.69 
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64 
العمل على توضيح االستفادة 
من برنامج اإلدارة المدرسية في 

 تحسين أداء اإلدارة المدرسية
35.0 57.9 6.7 0.0 0.3 4.3 0.61 

8
5
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0
%
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 0.44 4.1 ت سبل إثراء برنامج اإلدارة المدرسيةمجموع متوسطات فقرا

8
2
.9

7
%

 

  

0.
00

0 

( لمعرفة متوسط 5.14كما موضح في جدول رقم ) sign testتم استخدام اختبار اإلشارة 
درجات االستجابة ألفراد العينة بالنسبة لمتوسط األهمية )الحيادية( لكل فقرة من فقرات 

 وزن النسبي:، الفقرات مرتبة تنازليا حسب الالمحور
العمل على توضيح االستفادة من برنامج اإلدارة المدرسية في تحسين أداء اإلدارة الفقرة " .1

%( من أفراد العينة موافقتهم على محتواها، وبلغ 92.9) فقد أفاد " فقرة إيجابية،المدرسية
، (0.05( وهي أقل من )0.000ومستوى الداللة يساوي )(، 4.3المتوسط الحسابي )

 %(.85.4لوزن النسبي )وبلغ ا
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العمل على تغطية برنامج اإلدارة المدرسية لمجال عمل المستخدمين ومسيولياتهم "الفقرة  .2
، موافقتهم على محتواها%( من أفراد العينة 91.9فقد أفاد )فقرة إيجابية،  "بشكل كاف

( وهي أقل من 0.000ومستوى الداللة يساوي ) ،(4.2المتوسط الحسابي ) وقيمة
 %(.84وبلغ الوزن النسبي ) ،(0.05)

أن المتوسط الحسابي لفقرة "العمل على تحديث برنامج اإلدارة المدرسية بالبيانات  .3
وأن مستوى الداللة الختبار اإلشارة يساوي  ،(4.2والمعلومات بشكل مستمر" هو )

%( 93.9وقد أكد ذلك ) ،وهذا يعني أن الفقرة إيجابية، (0.05( وهي أقل من )0.000)
%( منهم، وأبدى 1.3، على حين عارضه )موافقتهم على محتواها لمستجيبينمن ا

 .%(83.8وبلغ الوزن النسبي ) ،%( من أفراد العينة بأنها متوفرة بدرجة متوسطة4.8)

العمل على أن يكون زمن إنجاز المعامالت باستخدام برنامج اإلدارة المدرسية أقل الفقرة " .4
%( من أفراد العينة موافقتهم على 87.9) فقد أفاد " فقرة إيجابية،زمنا وأكثر كفاءة

( وهي أقل 0.000ومستوى الداللة يساوي )(، 4.2محتواها، وقيمة المتوسط الحسابي )
 %(.83.8، وبلغ الوزن النسبي )(0.05من )

" العمل على تدريب المستخدمين تدريبًا كافيًا على استخدام برنامج اإلدارة المدرسيةالفقرة " .5
%( من أفراد العينة موافقتهم على محتواها، وقيمة المتوسط 89.6) فقد أفادبية، فقرة إيجا

، وبلغ الوزن (0.05( وهي أقل من )0.000ومستوى الداللة يساوي )(، 4.2الحسابي )
 %(.83النسبي )

العمل على توظيف الفاعل للمعلومات التي تحصل عليها من "أما بخصوص الفقرة  .6
فقد فقرة إيجابية،  "بحيث يسهم في تحسين أداء اإلدارة المدرسيةبرنامج اإلدارة المدرسية 

المتوسط الحسابي  وقيمة، موافقتهم على محتواها %( من أفراد العينة87.8أفاد )
وبلغ الوزن النسبي  ،(0.05( وهي أقل من )0.000ومستوى الداللة يساوي ) ،(4.2)
(83.)% 

اإلدارة المدرسية التي تساهم في العمل على وضوح أهداف وغايات برنامج "الفقرة  .7
موافقتهم %( من أفراد العينة 89.2فقد أفاد )فقرة إيجابية،  "تحسين أداء اإلدارة المدرسية

( وهي 0.000ومستوى الداللة يساوي ) ،(4.1المتوسط الحسابي ) وقيمة، على محتواها
 %(.82.4وبلغ الوزن النسبي ) ،(0.05أقل من )
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فقرة إيجابية، " ة برنامج اإلدارة المدرسية المعايير العالمية للجودةالعمل على مواكبفقرة "ال .8
موافقتهم على %( من أفراد العينة أكدوا 84.1فقد بينت اإلجابات على هذه الفقرة أن )

%( من أفراد العينة بأنها 14.8، وأبدى )موافقتهم%( أجابوا بعدم 1.1مقابل ) محتواها،
ومستوى الداللة الختبار  ،(4.1وسط الحسابي )المت وقيمة متوفرة بدرجة متوسطة.
 .%(81.4وبلغ الوزن النسبي ) ،(0.05( وهي أقل من )0.000اإلشارة الذي يساوي )

" فقرة العمل على قياس رضا المستخدمين لبرنامج اإلدارة المدرسية باستمرارالفقرة " .9
وقيمة المتوسط  %( من أفراد العينة موافقتهم على محتواها،87.8) فقد أفادإيجابية، 
، وبلغ الوزن (0.05( وهي أقل من )0.000ومستوى الداللة يساوي )(، 4.1الحسابي )
 %(.82.6النسبي )

العمل على أن يكون هناك مسح للرأي العام حول جودة الخدمة المقدمة من "الفقرة  .10
تهم على موافق%( من أفراد العينة 84.5فقد أفاد )فقرة إيجابية،  "برنامج اإلدارة المدرسية

بدرجة متوسطة،  مناسبة ا%( بأنه12.8وأجاب ) ،%(2.7، بينما عارض ذلك )محتواها
( وهي أقل من 0.000ومستوى الداللة يساوي ) ،(4.0المتوسط الحسابي ) وقيمة

 %(.80.2وبلغ الوزن النسبي ) ،(0.05)
إثراء برنامج اإلدارة  سبليتبين للباحث أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثامن ) ،إجماالً 

%( 82.97والوزن النسبي يساوي ) (0.44( واالنحراف المعياري يساوي )4.1( يساوي )المدرسية
( وهي ٌأقل من 0.000%(، والقيمة االحتمالية تساوي )60وهو أكبر من الوزن النسبي المحايد )

العمل على توضيح  مدرسيةتحسين أداء اإلدارة ال( مما يدل على أن من سبل إثراء البرنامج ل(0.05
العمل على تغطية مجال عمل المستخدمين ومسيولياتهم ، و االستفادة من برنامج اإلدارة المدرسية

العمل على تدريب ، و برنامج بالبيانات والمعلومات بشكل مستمرالالعمل على تحديث ، و بشكل كاف
العمل على أن يكون زمن ، و اتتوظيف الفاعل للمعلومالالعمل على ، و المستخدمين تدريبًا كافياً 

العمل على وضوح أهداف وغايات برنامج اإلدارة ، و إنجاز المعامالت أقل زمنا وأكثر كفاءة
العمل على قياس رضا المستخدمين ، و العمل على مواكبة المعايير العالمية للجودة، و المدرسية
دمة المقدمة من برنامج العمل على أن يكون هناك مسح للرأي العام حول جودة الخ، و باستمرار

، وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة وذلك من خالل تجربتهم العملية لبرنامج اإلدارة اإلدارة المدرسية
 المدرسية.
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الرؤية المقترحة لتحسين برنامج اإلدارة المدرسية وأداء اإلدارة المدرسية في  المبحث الثالث:
 وزارة التربية والتعليم العالي بمحافظات غزة

تسعى وزارة التربية والتعليم بشكل مستمر إلى تحسين أداء اإلدارة المدرسية وتجويده، 
ضمانا للوصول إلى جودة المخرجات، وقد أضفت التحوالت المجتمعية الناتجة عن التطور 
الهايل في تقنية المعلومات واالتصاالت وأثرها الكبير على كافة المجاالت وفي مقدمتها "التربية 

 " طابعًا جديدًا على المهام المدرسية وعلى مواصفات مخرجاتها.والتعليم
 : من خالل المقترحات التالية تحسين برنامج اإلدارة المدرسية وأداء اإلدارة المدرسيةويمكن 
 .أفضل بشكل الطالب درجات ، مع عرضتطوير واجهة البرنامج لتكون أكثر مرونة .1

للتعامل مع المدارس المهنية والمدارس  سيةفي برنامج اإلدارة المدر  العمل نطاق توسيع .2
 .بشكل كامل وليس جزيي الخاصة ومدارس الوكالة

إرشادي لألقسام والمدارس والمستفيدين يوضح كيفية توفير دليل إلكتروني العمل على  .3
 .برنامج اإلدارة المدرسيةقدمها ياستخدام الخدمات المتعددة التي 

الالزمة للقيام لصالحيات اإلدارة المدرسية با العمل على تزويد المستخدمين لبرنامج .4
 بأعمالهم.

، العمل على اختبارها ضافات على برنامج اإلدارة المدرسيةوفي حال التحديثات أو اإل .5
، ومن ثم يتم التأكد من عملها بشكل كامل وصحيح حتى ال تحدث أخطاء أو مشاكلو 

 تعميمها على المديريات والمدارس.

 عن برنامج اإلدارة المدرسية وآخر المستجدات.معلومات متجددة  ضاءات أوإأن يتم وضع  .6

حتى ال يشعر المستخدم ببطء ذلك مرتفعة، و حديثة ذات مواصفات خادمات أجهزة  توفير .7
 وقت الذروة.عملية المعالجة والحصول على المعلومات في  

 رة المدرسية؛العمل على تزويد المدرسة بأجهزة حاسوب حديثة ومناسبة لعمل برنامج اإلدا .8
 .المعلوماتوذلك لتسريع عملية معالجة البيانات و 
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العمل على زيادة سرعة خطوط االنترنت المغذية للوزارة والمديريات والمدارس وذلك لزيادة   .9
 .لبرنامج اإلدارة المدرسيةلمحافظة على سرعة مقبولة ولأعداد المستفيدين 

ة ممثلة بكل من )مدير المدرسة ي المدرسعمل دورات تدريبية وورش عمل للهيية االدارية ف .10
 استخدام البرنامج بكل سهولة وبساطة. الجميعوالسكرتير( بحيث يستطيع  المدير نايبو 

حتى يسهل  PDFالعمل على تصدير كشوف أحوال الطالب على ملف اكسل وليس  .11
 التعامل معه وكذلك كشوفات الدرجات .

 ت لربطها في برنامج االدارة المدرسية .استكمال دورات الموظفين وما يتعلق من بيانا .12

اصبح برنامج االدارة المدرسية جزء أساسي من العملية التعليمية وأتمنى أن يتم دمج  .13
 الخطط واألهداف المقترحة خالل العام على البرنامج كي تكون مرجع وقت الحاجة.

د البيانات ضرورة إسناد الجدول  المدرسي إلى برنامج اإلدارات المدرسية ولذلك لوجو  .14
 الكافية الستخراج الجدول حيث انه البرنامج يحتوى على نصاب المعلمين وتخصصاتهم

 

وعند سؤال المبحوثين عن آرائهم خالل الستبانة عن سبل إثراء برنامج اإلدارة المدرسية، كانت 
 استجاباتهم مرتفعة مع الموافقة إلضافة أو تعزيز النقاط التالية:

وضيح االستفادة من برنامج اإلدارة المدرسية في تحسين أداء اإلدارة العمل على تالفقرة " .1
 .%( من أفراد العينة موافقتهم على محتواها92.9) فقد أفاد" المدرسية

العمل على تغطية برنامج اإلدارة المدرسية لمجال عمل المستخدمين ومسيولياتهم "الفقرة  .2
 .فقتهم على محتواهاموا%( من أفراد العينة 91.9فقد أفاد ) "بشكل كاف

قد فانات والمعلومات بشكل مستمر" لفقرة "العمل على تحديث برنامج اإلدارة المدرسية بالبيا .3
 .موافقتهم على محتواها %( من المستجيبين93.9أكد ذلك )

العمل على أن يكون زمن إنجاز المعامالت باستخدام برنامج اإلدارة المدرسية أقل الفقرة " .4
 اد العينة موافقتهم على محتواها.%( من أفر 87.9) فقد أفاد "زمنا وأكثر كفاءة
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 "العمل على تدريب المستخدمين تدريبًا كافيًا على استخدام برنامج اإلدارة المدرسيةالفقرة " .5
 اد العينة موافقتهم على محتواها.%( من أفر 89.6) فقد أفاد

صل عليها من برنامج العمل على توظيف الفاعل للمعلومات التي تح"أما بخصوص الفقرة  .6
%( من أفراد 87.8فقد أفاد ) "اإلدارة المدرسية بحيث يسهم في تحسين أداء اإلدارة المدرسية

 .موافقتهم على محتواها العينة

العمل على وضوح أهداف وغايات برنامج اإلدارة المدرسية التي تساهم في تحسين "الفقرة  .7
 .موافقتهم على محتواهاأفراد العينة %( من 89.2فقد أفاد ) "أداء اإلدارة المدرسية

فقرة "العمل على مواكبة برنامج اإلدارة المدرسية المعايير العالمية للجودة" فقد بينت ال .8
 موافقتهم على محتواها.%( من أفراد العينة أكدوا 84.1اإلجابات على هذه الفقرة أن )

 فقد أفاد" رسية باستمرارالعمل على قياس رضا المستخدمين لبرنامج اإلدارة المدالفقرة " .9
 اد العينة موافقتهم على محتواها.%( من أفر 87.8)

العمل على أن يكون هناك مسح للرأي العام حول جودة الخدمة المقدمة من برنامج "الفقرة  .10
 .موافقتهم على محتواها%( من أفراد العينة 84.5فقد أفاد ) "اإلدارة المدرسية
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 الرابعالمبحث 

 ات الدراسةمناقشة فرضي
 
 

 أوًل: الفرضية الرئيسة األولى

 ثانيًا: الفرضية الرئيسة الثانية

 ثالثًا: الفرضية الرئيسة الثالثة
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 أوًل: الفرضية الرئيسة األولى
في وزارة التربية والتعليم وأداء اإلدارة المدرسية يختلف مستوى تأثير نظم المعلومات اإلدارية 

مكان العمل، معدل  الخبرة، ،المسمى الوظيفي المؤهل العلمي، ،جتماعياالالنوع )باختالف 
 .االستخدام اليومي لبرنامج اإلدارة المدرسية(

 ويتفرع من هذه الفرضية عدة فرضيات فرعية كالتالي:
في وزارة أداء اإلدارة المدرسية على يختلف مستوى تأثير نظم المعلومات اإلدارية  .1

 الجتماعي )الجنس(.باختالف النوع ( α(0.05=>توى دللة عند مسالتربية والتعليم 

 (5.15) جدول رقم
 للعينات المستقلة لبيان الفرق بين الستجابات المختلفة حول أداء اإلدارة المدرسية   tنتائج اختبار 

المتوسط  التكرار الجنس المتغير التابع
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
القيمة  الختبار

 اليةالحتم

 اختبار ليفين
Levene's Test  

t F Sig. 

أداء اإلدارة 
 المدرسية

 0.505 3.731 136 ذكر
-0.191 0.849 2.723 0.100 

 0.387 3.74 161 أنثى
 ( يبين أن القيمة االحتمالية تساوي 5.15جدول رقم )(0.849)  (0.05)وهي أكبر من ،

جابات حول مستوى تأثير نظم المعلومات وبالتالي ال توجد فروق بين متوسطات اال
 .للنوع االجتماعي اإلدارية وأداء اإلدارة المدرسية في وزارة التربية والتعليم تبعاً 

 ( وأداء اإلدارة يختلف مستوى تأثير نظم المعلومات اإلدارية وبالتالي نرفض الفرضية
باختالف النوع  (α(0.05=عند مستوى داللة  في وزارة التربية والتعليمالمدرسية 

 االجتماعي )الجنس((
متوسطات االجابات حول مستوى تأثير نظم المعلومات ويعزو الباحث عدم وجود اختالف بين 

، وذلك إلى تساوي للنوع االجتماعي اإلدارية وأداء اإلدارة المدرسية في وزارة التربية والتعليم تبعاً 
م برنامج اإلدارة المدرسية، وأيضًا اهتمام المهارات والكفايات بين الذكور واإلناث في استخدا
 المجتمع بتثقيف اإلناث تكنولوجيا تساويا مع الذكور. 
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أداء اإلدارة المدرسية في وزارة على يختلف مستوى تأثير نظم المعلومات اإلدارية  .2
 المؤهل العلمي.باختالف  (α(0.05=>عند مستوى دللة  التربية والتعليم

 (5.16) جدول رقم
 للمؤهل العلمي لستجابة األفراد حول أداء اإلدارة المدرسية تبعاً  Fئج اختبار تحليل التباين األحادينتا

المتوسط  التكرار المؤهل العلمي المتغير التابع
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 تحليل التباين األحادي
ANOVA test 

F Sig. 

أداء اإلدارة 
 المدرسية

 0.419 3.779 68 دبلوم متوسط
 0.4612 3.711 207 بكالوريوس 0.306 1.188

 0.3382 3.834 22 دراسات عليا
 ( مقارنة متوسطات المؤهل العلمي عن طريق اختبار تحليل 5.16يوضح الجدول رقم )

، (0.05)وهي أكبر من  (0.306)التباين األحادي، ويبين أن القيمة االحتمالية تساوي 
جابات حول مستوى تأثير نظم المعلومات فروق بين متوسطات اإلأنه ال توجد مما يعني 

 للمؤهل العلمي. اإلدارية وأداء اإلدارة المدرسية في وزارة التربية والتعليم تبعاً 
 ( يختلف مستوى تأثير نظم المعلومات اإلدارية وأداء اإلدارة وبالتالي نرفض الفرضية

المؤهل باختالف  (α(0.05=ى داللة عند مستو  المدرسية في وزارة التربية والتعليم
 (العلمي

ويعزو الباحث ذلك اعتبار مواد الحاسوب متطلبات أساسية في جميع التخصصات وفي كل 
الجامعات والكليات، وكذلك إلى وجود دورات عملية على كيفية التعامل مع برنامج اإلدارة 

جميع الموظفين )رييس قسم، المدرسية دون النظر إلى المؤهل العلمي، فهذا يؤدي إلى مقدرة 
مدير مدرسة، نايب مدير، سكرتير( على التعامل مع البرنامج بكيفيات متقاربة، وكذلك أن القدرة 

حيث أن التصاميم ثابتة وغير متغيرة، وهذا ما أكدته الدراسات  على االبتكار محدودة في البرنامج
 (.2013حماد، السابقة مثل دراسة )
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أداء اإلدارة المدرسية في وزارة على نظم المعلومات اإلدارية يختلف مستوى تأثير  .3
 باختالف المسمى الوظيفي. (α(0.05=>التربية والتعليم عند مستوى دللة 

 (5.17) جدول رقم
 للمسمى الوظيفي لستجابة األفراد حول أداء اإلدارة المدرسية تبعاً  Fنتائج اختبار تحليل التباين األحادي

المتوسط  التكرار المسمى الوظيفي المتغير التابع
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 تحليل التباين األحادي
ANOVA test 

F Sig. 

أداء اإلدارة 
 المدرسية

 0.467 3.605 30 رئيس قسم

1.935 0.124 
 0.3892 3.814 89 مدير مدرسة

 0.4209 3.706 89 نائب مدير مدرسة

 0.5008 3.732 89 سكرتير

 

 ( مقارنة متوسطات 5.17يوضح الجدول رقم ) عن طريق اختبار المسمى الوظيفي
وهي أكبر من  (0.124)تحليل التباين األحادي، ويبين أن القيمة االحتمالية تساوي 

أنه ال توجد فروق بين متوسطات االجابات حول مستوى تأثير نظم مما يعني ، (0.05)
 .للمسمى الوظيفي لمدرسية في وزارة التربية والتعليم تبعاً المعلومات اإلدارية وأداء اإلدارة ا

 ( يختلف مستوى تأثير نظم المعلومات اإلدارية وأداء اإلدارة وبالتالي نرفض الفرضية
المسمى باختالف ( α(0.05=عند مستوى داللة المدرسية في وزارة التربية والتعليم 

 (الوظيفي
من )مدير مدرسة،  يدخل كل  سم المدرسة بحيث ويعزو الباحث ذلك إلى وجود حساب موحد با

نايب مدير، سكرتير( على برنامج اإلدارة المدرسية بنفس الصالحيات، وبالتالي لن يكون هناك 
كدته الدراسات السابقة مثل فروق في استعمال البرنامج باختالف المسمى الوظيفي، وهذا ما أ

 (.2013(، وكذلك دراسة )حماد، 2012دراسة )عطاونة، 
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أداء اإلدارة المدرسية في وزارة على يختلف مستوى تأثير نظم المعلومات اإلدارية  .4
 .الخبرة باختالف (α(0.05=>عند مستوى دللة التربية والتعليم 

 (5.18) جدول رقم
 للخبرة  لستجابة األفراد حول أداء اإلدارة المدرسية تبعاً  Fنتائج اختبار تحليل التباين األحادي

المتوسط  التكرار الخبرة ر التابعالمتغي
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 تحليل التباين األحادي
ANOVA test 

F Sig. 

أداء اإلدارة 
 المدرسية

 0.543 3.785 62 سنوات فأقل 5
 0.4272 3.766 61 سنوات 10إلى  5من  0.429 849

 0.4107 3.708 174 سنوات فأكثر 10
  عن طريق اختبار تحليل التباين  الخبرة( مقارنة متوسطات 5.18)يوضح الجدول رقم

مما ، (0.05)وهي أكبر من  (0.429)األحادي، ويبين أن القيمة االحتمالية تساوي 
أنه ال توجد فروق بين متوسطات االجابات حول مستوى تأثير نظم المعلومات يعني 

 .للخبرةلتعليم تبعا اإلدارية وأداء اإلدارة المدرسية في وزارة التربية وا
 ( يختلف مستوى تأثير نظم المعلومات اإلدارية وأداء اإلدارة وبالتالي نرفض الفرضية

 (الخبرةباختالف  (α(0.05=عند مستوى داللة  المدرسية في وزارة التربية والتعليم
 

لى كيفية ويعزو الباحث ذلك إلى وجود دورات عملية مكثفة معطاة من قبل وزارة التربية والتعليم ع
التعامل مع برنامج اإلدارة المدرسية دون النظر إلى سنوات الخبرة، وذلك لتفعيل دور كل موظف 
ألداء مهامه وفق برنامج اإلدارة المدرسية، فهذا يؤدي إلى مقدرة جميع الموظفين )رييس قسم، 

يضا وجود مدير مدرسة، نايب مدير، سكرتير( على التعامل مع البرنامج بكيفيات متقاربة، وأ
ارتباط شرطي بين المهام المختلفة وأدايها على أكمل وجه مما قلل من أثر الخبرة على استخدام 

، وكذلك (2013حماد، ) برنامج اإلدارة المدرسية وهذا ما أكدته الدراسات السابقة مثل دراسة
 .(2005أبو سبت، دراسة )
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إلدارة المدرسية في وزارة أداء اعلى  يختلف مستوى تأثير نظم المعلومات اإلدارية .5
 .المديرية باختالف( α(0.05=>عند مستوى دللة التربية والتعليم 

 (5.19)جدول رقم 
 للمديرية لستجابة األفراد حول أداء اإلدارة المدرسية تبعاً  Fنتائج اختبار تحليل التباين األحادي

المتوسط  التكرار مكان العمل المتغير التابع
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 تحليل التباين األحادي
ANOVA test 

F Sig. 

 أداء اإلدارة المدرسية

 0.4578 3.55 50 شمال غزة

2.601 0.018 

 0.3943 3.819 64 شرق غزة
 0.3964 3.802 60 غرب غزة
 0.2872 3.777 33 الوسطى
 0.5583 3.71 30 خانيونس

 0.5435 3.814 30 شرق خانيونس
 0.4506 3.638 30 رفح

 ( مقارنة متوسطات 5.19يوضح الجدول رقم )عن طريق اختبار تحليل  مكان العمل
، (0.05)من  أقلوهي  (0.018)التباين األحادي، ويبين أن القيمة االحتمالية تساوي 

وجد فروق بين متوسطات االجابات حول مستوى تأثير نظم يأنه نستنتج وبذلك 
 .المديريةمكان  اإلدارية وأداء اإلدارة المدرسية في وزارة التربية والتعليم تبعاً المعلومات 

 ( يختلف مستوى تأثير نظم المعلومات اإلدارية وأداء اإلدارة وبالتالي نقبل الفرضية
مكان باختالف  (α(0.05=عند مستوى داللة  المدرسية في وزارة التربية والتعليم

 (المديرية
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( وذلك إليجاد post hoc( وهو من الختبارات البعدية )Bonferroniختبار )تم استخدام ا
 (:5.20، والنتائج حسب الجدول رقم )المديريةالفروقات بين المتوسطات حسب متغير مكان 

 (5.20جدول رقم )
 المديريةللفروق بين المتوسطات حسب متغير  Bonferroniاختبار 

المتغير 
 التابع

الفرق بين 
 تالمتوسطا

شمال 
شرق  خانيونس الوسطى غرب غزة شرق غزة غزة

 رفح خانيونس

سية
مدر

ة ال
دار

 اإل
داء

أ
 

 088.- 264.- 160.- 227.- 252.- 0.269-*   شمال غزة

 181. 005. 110. 042. 017.   0.269* شرق غزة

 164. 012.- 093. 025.   017.- 252. غرب غزة

 139. 037.- 068.   025.- 042.- 227. الوسطى

 071. 105.-   068.- 093.- 110.- 160. خانيونس

شرق 
 176.   105. 037. 012. 005.- 264. خانيونس

   176.- 071.- 139.- 164.- 181.- 088. رفح

 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى دللة 
أي يوجد اختالفات معنوية( ( أن الفرق بين المتوسطات دال إحصاييا )5.20يظهر الجدول رقم )

بين مديرية التربية والتعليم شرق غزة، ومديرية التربية والتعليم شمال غزة، حيث كانت قيمة 
(، والفرق لصالح مديرية التربية والتعليم شرق 0.05( وهي أقل من )0.026مستوى الداللة )

 (.0.269غزة، ألن الفرق بين الوسطين كان موجبًا )

عدد المدارس والموظفين، أن  من حيثإلى أن مديرية شرق غزة أكبر  ويعزو الباحث ذلك
م، وأيضا أعداد الموظفين 2007مديرية واحدة حتى عام  امديريتي شرق غزة وغرب غزة كانت

مركز في والمدارس أكثر من مديرية شمال غزة، وكذلك ألن مديرية شرق وغرب غزة تعتبران 
 قطاع غزة.
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 الثانيةثانيًا: الفرضية الرئيسة 
( بين البنية األساسية α(0.05=>توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصاييًا عند مستوى داللة 

 لنظم المعلومات اإلدارية وأداء اإلدارة المدرسية. 
 وتنقسم هذه الفرضية إلى:

( بين المكونات α(0.05=>توجد عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائيًا عند مستوى دللة  .1
 رمجية وأداء اإلدارة المدرسية.المادية والب

(، لقياس مدى Chi-Squareالختبار هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار مربع كاي )
تأثير المكونات المادية والبرمجية على أداء اإلدارة المدرسية، وقد كانت النتايج على النحو 

 ( التالي:5.21الموضح بالجدول رقم )
 (5.21جدول رقم )

لقياس العالقة بين المكونات المادية والبرمجية وأداء اإلدارة  اختبار مربع كاي

 المدرسية

 مستوى الدللة درجة الحرية قيمة مربع كاي المجال
 0.000 594 981.97 المكونات المادية والبرمجية
(، وأن 981.97( أن قيمة اختبار مربع كاي تساوي )5.21يتضح من الجدول رقم )

وهذا يؤكد أن المكونات المادية والبرمجية تؤثر (، 0.05ي أقل من )( أ0.000مستوى الداللة )
 في أداء اإلدارة المدرسية.

كما قام الباحث باستخدام اختبار معامل االرتباط سبيرمان، لقياس العالقة بين المكونات 
م المادية والبرمجية وأداء اإلدارة المدرسية، وقد كانت النتايج على النحو الموضح بالجدول رق

 ( التالي:5.22)
 (5.22جدول رقم ) 

 وأداء اإلدارة المدرسية المكونات المادية والبرمجيةمعامل اَلرتباط بين 

 القيمة الحتمالية معامل الرتباط المتغير التابع المتغير المستقل
 0.000 **0.317 أداء اإلدارة المدرسية    المكونات المادية والبرمجية 

0.01ل إحصائيًا عند مستوى معنوية **معامل الرتباط دا  

 ( أن معامل االرتباط بين المكونات المادية والبرمجية وأداء 5.22يتضح من الجدول رقم )
( وهذا يدل على أن االرتباط بينهما طردي، وأن القيمة 0.317اإلدارة المدرسية يساوي )
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رتباط معنوي بين ( مما يدل على وجود ا0.05( وهي أقل من )0.000االحتمالية تساوي )
 المكونات المادية والبرمجية وأداء اإلدارة المدرسية.

 ( توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصاييًا عند مستوى داللة وبالتالي نقبل الفرضية
=0.05)αبين المكونات المادية والبرمجية وأداء اإلدارة المدرسية )) 

برمجية كلما أصبح استخدام برنامج اإلدارة ويرى الباحث أنه كلما توفرت المكونات المادية وال
كدته المدرسية أيسر على الموظفين مما يؤدي إلى تحسين أداء االدارة المدرسية، وهذا ما أ

 ,Supattra Boonmak) (، وكذلك دراسة2012)عطاونة،  الدراسات السابقة مثل دراسة
 .(2004رضوان، ) ( ودراسة2007

 
( بين الموارد α(0.05=>إحصائيًا عند مستوى دللة  توجد عالقة ارتباطية ذات دللة  .2

 البشرية وأداء اإلدارة المدرسية.
(، لقياس مدى تأثير Chi-Squareالختبار هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار مربع كاي )

الموارد البشرية على أداء اإلدارة المدرسية، وقد كانت النتايج على النحو الموضح بالجدول رقم 
 التالي:( 5.23)

 (5.23جدول رقم )
 وأداء اإلدارة المدرسية الموارد البشريةاختبار مربع كاي لقياس العالقة بين 

 مستوى الدللة درجة الحرية قيمة مربع كاي المجال
 0.000 429 800.89 الموارد البشرية
(، وأن مستوى 800.89( أن قيمة اختبار مربع كاي تساوي )5.23يتضح من الجدول رقم )

(، وهذا يؤكد أن الموارد البشرية تؤثر في أداء اإلدارة 0.05( أي أقل من )0.000الداللة )
 المدرسية.
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كما قام الباحث باستخدام اختبار معامل االرتباط سبيرمان، لقياس العالقة بين الموارد 
( 5.24) البشرية وأداء اإلدارة المدرسية، وقد كانت النتايج على النحو الموضح بالجدول رقم

 التالي:
 (5.24جدول رقم ) 

 معامل اَلرتباط بين الموارد البشرية وأداء اإلدارة المدرسية

 القيمة اَلحتمالية معامل اَلرتباط المتغير التابع المتغير المستقل

 0.000 **0.316 أداء اإلدارة المدرسية   الموارد البشرية

0.01ية **معامل الرتباط دال إحصائيًا عند مستوى معنو   

 ( أن معامل االرتباط بين 5.24يتضح من الجدول رقم )وأداء اإلدارة المدرسية  الموارد البشرية
( وهذا يدل على أن االرتباط بينهما طردي، وأن القيمة االحتمالية تساوي 0.316يساوي )

 الموارد البشرية( مما يدل على وجود ارتباط معنوي بين 0.05( وهي أقل من )0.000)
 هلة وأداء اإلدارة المدرسية.المؤ 
 ( توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصاييًا عند مستوى داللة وبالتالي نقبل الفرضية

=0.05)αبين الموارد البشرية وأداء اإلدارة المدرسية )) 

ويرى الباحث أن اإلنسان هو الثروة الحقيقية للشعب الفلسطيني، حيث أنه كلما توفر الكادر 
كلما زادت فعالية الوزارات والمؤسسات الحكومية وخاصة وزارة التربية والتعليم  المدرب الفعال

(، وكذلك دراسة )المدهون، 2007)بدح،  وبالتحديد برنامج اإلدارة المدرسية، وهذا ما أكدته دراسة
 (.2007أبو رحمة، 
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 ثالثًا: الفرضية الرئيسة الثالثة
مؤشرات قياس نجاح نظام برنامج بين ( α(0.05=>لة عند مستوى دال يوجد فروق دالة إحصايياً 

اإلدارة المدرسية )جودة المعلومات، جودة البرنامج، استخدام البرنامج، رضا المستخدم( وأداء 
  .اإلدارة المدرسية

 وتنقسم هذه الفرضية إلى: 
( بين جودة المعلومات وأداء α(0.05=>يوجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى دللة  .1

 ارة المدرسية.اإلد
(، لقياس مدى Chi-Squareالختبار هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار مربع كاي )

تأثير جودة المعلومات على أداء اإلدارة المدرسية، وقد كانت النتايج على النحو الموضح 
 ( التالي:5.25بالجدول رقم )

 

 (5.25جدول رقم )
 وأداء اإلدارة المدرسية علوماتجودة الماختبار مربع كاي لقياس العالقة بين 

 مستوى الدللة درجة الحرية قيمة مربع كاي المجال
 0.000 429 691.02 جودة المعلومات
(، وأن مستوى 691.02( أن قيمة اختبار مربع كاي تساوي )5.25يتضح من الجدول رقم )

ي أداء اإلدارة (، وهذا يؤكد أن جودة المعلومات تؤثر ف0.05( أي أقل من )0.000الداللة )
 المدرسية.

جودة بين  الفروق لتوضيحكما قام الباحث باستخدام اختبار معامل االرتباط سبيرمان، 
 ( التالي:5.26وأداء اإلدارة المدرسية، وقد كانت النتايج موضحة بالجدول رقم ) المعلومات

 (5.26جدول رقم )
 سيةمعامل الرتباط بين جودة المعلومات وأداء اإلدارة المدر 

 القيمة الحتمالية معامل الرتباط المتغير التابع المتغير المستقل
 0.000 **0.402 أداء اإلدارة المدرسية   جودة المعلومات 

0.01**معامل الرتباط دال إحصائيًا عند مستوى معنوية   
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 ( أن معامل االرتباط بين 5.26يتضح من الجدول رقم ) وأداء اإلدارة جودة المعلومات
( وهذا يدل على أن االرتباط بينهما طردي، وأن القيمة 0.402لمدرسية يساوي )ا

( مما يدل على وجود ارتباط معنوي 0.05( وهي أقل من )0.000االحتمالية تساوي )
 وأداء اإلدارة المدرسية.جودة المعلومات بين 

 ( 0.05=يوجد فروق دالة إحصاييًا عند مستوى داللة وبالتالي نقبل الفرضية)α بين )
 (جودة المعلومات وأداء اإلدارة المدرسية

وفعال على أداء اإلدارة المدرسية من  اإيجابيً  ايرى الباحث من خالل الدراسة أن هناك أثرً 
)غنيم،  خالل جودة المعلومات التي ينتجها نظم المعلومات اإلدارية، وهذا ما أكدته دراسة

 .(Ainin, 2012ودراسة ) (2008دراسة )الشمري، وكذلك (، 2007
 
 

جودة البرنامج وأداء بين ( α(0.05=>عند مستوى دللة  يوجد فروق دالة إحصائياً  .2
 .اإلدارة المدرسية

(، لقياس مدى تأثير Chi-Squareالختبار هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار مربع كاي )
( 5.27دول رقم )جودة البرنامج على أداء اإلدارة المدرسية، وقد كانت النتايج موضحة بالج

 التالي:

 (5.27جدول رقم )
 وأداء اإلدارة المدرسية جودة البرنامجاختبار مربع كاي لقياس العالقة بين 

 مستوى الدللة درجة الحرية قيمة مربع كاي المجال
 0.000 528 1293.20 جودة البرنامج
(، وأن مستوى 1293.20( أن قيمة اختبار مربع كاي تساوي )5.27يتضح من الجدول رقم )

(، وهذا يؤكد أن جودة البرنامج تؤثر في أداء اإلدارة 0.05( أي أقل من )0.000الداللة )
 المدرسية.
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جودة بين  الفروق توضيحكما قام الباحث باستخدام اختبار معامل االرتباط سبيرمان، ل
نتايج على النحو ، وقد كانت ال)المتغيرين نوعيين ووصفيين( البرنامج وأداء اإلدارة المدرسية

 ( التالي:5.28الموضح بالجدول رقم )
 (5.28جدول رقم )

 معامل الرتباط بين جودة البرنامج وأداء اإلدارة المدرسية
 القيمة الحتمالية معامل الرتباط المتغير التابع المتغير المستقل
 0.000 **0.425 أداء اإلدارة المدرسية   جودة البرنامج

 0.01ط دال إحصائيًا عند مستوى معنوية معامل الرتبا**

 ( أن معامل االرتباط بين 5.28يتضح من الجدول رقم )وأداء اإلدارة  جودة البرنامج
( وهذا يدل على أن االرتباط بينهما طردي، وأن القيمة االحتمالية 0.425المدرسية يساوي )

جودة وي بين ( مما يدل على وجود ارتباط معن0.05( وهي أقل من )0.000تساوي )
 وأداء اإلدارة المدرسية. البرنامج

 ( 0.05=يوجد فروق دالة إحصاييًا عند مستوى داللة وبالتالي نقبل الفرضية)α بين جودة )
 (وأداء اإلدارة المدرسية البرنامج

من قبل مستخدمي برنامج اإلدارة المدرسية لمكونات البرنامج  اكبيرً  ايرى الباحث أن هناك فهمً 
عال في أداء اإلدارة المدرسية من خالل درجة تقييم المستخدمين لجودة برنامج اإلدارة وأثره الف

ودراسة  (2006، وكذلك دراسة )المعشر، (2008دراسة )الشمري، المدرسية، وهذا ما أكدته 
(Ainin, 2012). 
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اء استخدام البرنامج وأدبين ( α(0.05=>عند مستوى دللة  يوجد فروق دالة إحصائياً  .3
 .اإلدارة المدرسية

(، لقياس مدى تأثير Chi-Squareالختبار هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار مربع كاي )
استخدام البرنامج على أداء اإلدارة المدرسية، وقد كانت النتايج على النحو الموضح بالجدول رقم 

 ( التالي:5.29)

 (5.29جدول رقم )
 وأداء اإلدارة المدرسية استخدام البرنامجاختبار مربع كاي لقياس العالقة بين 

 مستوى الدللة درجة الحرية قيمة مربع كاي المجال
 0.000 429 608.54 استخدام البرنامج
(، وأن مستوى 608.54( أن قيمة اختبار مربع كاي تساوي )5.29يتضح من الجدول رقم )

لبرنامج تؤثر في أداء اإلدارة (، وهذا يؤكد أن استخدام ا0.05( أي أقل من )0.000الداللة )
 المدرسية.

بين استخدام ر معامل االرتباط سبيرمان، لتوضيح الفروق كما قام الباحث باستخدام اختبا
( 5.30البرنامج وأداء اإلدارة المدرسية، وقد كانت النتايج على النحو الموضح بالجدول رقم )

 التالي:
 (5.30جدول رقم )

 البرنامج وأداء اإلدارة المدرسية معامل الرتباط بين استخدام
 القيمة الحتمالية معامل الرتباط المتغير التابع المتغير المستقل
 0.000 **0.327 أداء اإلدارة المدرسية   استخدام البرنامج

 0.01معامل الرتباط دال إحصائيًا عند مستوى معنوية **

 ( أن معامل االرتباط بين 5.30يتضح من الجدول رقم )وأداء اإلدارة  استخدام البرنامج
( وهذا يدل على أن االرتباط بينهما طردي، وأن القيمة االحتمالية 0.327المدرسية يساوي )

استخدام ( مما يدل على وجود ارتباط معنوي بين 0.05( وهي أقل من )0.000تساوي )
 وأداء اإلدارة المدرسية. البرنامج
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 ( 0.05=لة إحصاييًا عند مستوى داللة يوجد فروق داوبالتالي نقبل الفرضية)α بين )
 (وأداء اإلدارة المدرسية البرنامج استخدام

ويرى الباحث أنه كلما زادت معدالت االستخدام كلما زاد االتقان للبرنامج، الذي يؤثر باإليجاب 
( على أثر 2012عطاونة، )ودراسة  على أداء وفعالية اإلدارة المدرسية، وهذا ما أكدته دراسة

 (Ainin, 2012ودراسة ) (kader, 2009) دراسةرسة التكنولوجيا في أداء المدارس، وكذلك مما
 

رضا المستخدم وأداء بين ( α(0.05=>عند مستوى دللة  يوجد فروق دالة إحصائياً  .4
 .اإلدارة المدرسية

(، لقياس مدى تأثير Chi-Squareالختبار هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار مربع كاي )
ضا المستخدم على أداء اإلدارة المدرسية، وقد كانت النتايج على النحو الموضح بالجدول رقم ر 
 ( التالي:5.31)

 (5.31جدول رقم )
 وأداء اإلدارة المدرسية رضا المستخدماختبار مربع كاي لقياس العالقة بين 

 مستوى الدللة درجة الحرية قيمة مربع كاي المجال
 0.000 528 1557.49 رضا المستخدم

(، وأن مستوى 1557.49( أن قيمة اختبار مربع كاي تساوي )5.31يتضح من الجدول رقم )
(، وهذا يؤكد أن رضا المستخدم يؤثر في أداء اإلدارة 0.05( أي أقل من )0.000الداللة )
 المدرسية.

المستخدم بين رضا  لتوضيح الفروقكما قام الباحث باستخدام اختبار معامل االرتباط سبيرمان، 
 ( التالي:5.32وأداء اإلدارة المدرسية، وقد كانت النتايج على النحو الموضح بالجدول رقم )

 (5.32جدول رقم )
 معامل الرتباط بين رضا المستخدم وأداء اإلدارة المدرسية

 القيمة الحتمالية معامل الرتباط المتغير التابع المتغير المستقل
 0.000 **0.548 المدرسية   أداء اإلدارة رضا المستخدم

 0.01معامل الرتباط دال إحصائيًا عند مستوى معنوية **
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 ( أن معامل االرتباط بين 5.32يتضح من الجدول رقم )وأداء اإلدارة  رضا المستخدم
( وهذا يدل على أن االرتباط بينهما طردي قوي، وأن القيمة 0.548المدرسية يساوي )
( مما يدل على وجود ارتباط معنوي بين 0.05وهي أقل من )( 0.000االحتمالية تساوي )

 وأداء اإلدارة المدرسية. رضا المستخدم
 ( 0.05=يوجد فروق دالة إحصاييًا عند مستوى داللة وبالتالي نقبل الفرضية)α رضا ( بين

 (.وأداء اإلدارة المدرسية المستخدم
 

رضا المستخدم عن البرنامج ودرجة  بين إحصايياويرى الباحث من خالل الدراسة أن هناك دالة 
أداء اإلدارة المدرسية بشكل إيجابي، وهذا ما أكدته نظريات علم النفس أن مقدار الرضا عن 
األداء له أثر إيجابي على األداء العام لتعلم واكتساب وأداء أي مهارة، وهذا ما أكدته الدراسات 

 .(2008، ودراسة )الشمري، (kader, 2009) السابقة دراسة
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 الفصل السادس

 المقترحة والدراسات والتوصيات النتائج
 
 

 الدراسة المبحث األول: نتائج

 أواًل: نتايج أسيلة الدراسة

 ثانيًا: نتايج الخصايص الديمغرافية لعينة الدراسة

 ثالثًا: نتايج اختبار فرضيات الدراسة

 

 الدراسة توصياتالمبحث الثاني: 

 التوصياتأواًل: 

 الدراسات المقترحة )عناوين مقترحة لرسايل الماجستير(ثانيًا: 
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 المبحث األول: نتائج الدراسة
ويتضمن هذا المبحث عرضًا للنتايج المتعلقة بالخصايص الديمغرافية لعينة الدراسة، 

 لخالومن ثم النتايج المتعلقة بأسيلة البحث، وأخيرا نتايج اختبار فرضيات البحث، وذلك من 
 الدراسة. هذه تضمنتها التي والتقارير الدراسات ونتايج المبحوثين، آلراء اإلحصايي التحليل

 أوًل: النتائج المتعلقة بالخصائص الديمغرافية للعينة
بينت النتايج أن أكثر من نصف العينة )رييس قسم، مدير مدرسة، نايب مدير  الجنس: -1

%( من 54.2( بنسبة )161دهم )مدرسة، سكرتير( كانت من اإلناث حيث بلغ عد
%( من مجموع 45.8( بنسبة )136مجموع المبحوثين، بينما بلغ عدد الذكور )

 المبحوثين.
: أشارت النتايج أن النسبة األعلى من المبحوثين يحملون شهادة المؤهل العلمي-2

%( من مجموع المبحوثين، ويليهم 69.7( بنسبة )207البكالوريوس حيث بلغ عددهم )
%(، وفي المرتبة 22.9( بنسبة )68ة درجة الدبلوم المتوسط حيث بلغ عددهم )من حمل

%(من 7.4( بنسبة )22الثالثة ممن يحملون مؤهل الدراسات العليا حيث بلغ عددهم )
 مجموع المبحوثين.

لكل  %30: كان توزيعهم حسب نسبتهم في العينة الطبقية كالتالي: ) المسمى الوظيفي -3
 .لرييس القسم %10يب المدير، والسكرتير(، من مدير المدرسة، ونا

: أشارت النتايج أن النسبة األعلى من المبحوثين كانت ممن يتراوح عدد سنوات الخدمة -4
%( من 58.6( بنسبة )174( حيث بلغ عددهم )سنوات فأكثر 10عدد سنوات خدمتهم )

( حيث فأقلسنوات  5مجموع المبحوثين، يليهم المبحوثين الذين كانت تتراوح خدمتهم )
( سنوات 10إلى  5من %(، ويليهم بنسبة متقاربة )20.9( بنسبة )62بلغ عددهم )

 %(.20.5بنسبة )
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لمكان العمل  أشارت النتايج أن النسبة كانت حسب العينة الطبقيةالمديرية: مكان  -5
 ( موظفًا وبنسبة64غزة وصل عدد المبحوثين إلى ) شرق مديرية في كالتالي:

( موظفًا 60وصل عددهم إلى ) غزة غرب وبينما في موع المبحوثين،من مج (21.55%)
 (50وصل عددهم إلى ) غزة شمال ( من مجموع المبحوثين، وأما في%20.20وبنسبة )

إلى  الوسطى وصل عددهم في وأما  من مجموع المبحوثين،  (%16.84)موظفًا وبنسبة
خانيونس وشرق  في ابينم من مجموع المبحوثين، (%11.11)( موظفًا وبنسبة 33)

من  (%10.10)( موظفًا لكل منهم وبنسبة 30إلى ) وصل عددهم خانيونس ورفح
 مجموع المبحوثين لكل منهم.

( من وقت ساعات  3إلى  1من : أشارت النتايج أن الذين يقضون )معدل الستخدام -6
%( من 42.09( وبنسبة )125دوامهم على برنامج اإلدارة المدرسية بلغ عددهم )

( وبنسبة 110( حيث بلغ عددهم )ساعة فأقلوع المبحوثين، ويليهم الذين يقضون )مجم
( حيث ساعات 3أكثر من %( من مجموع المبحوثين، ويليهم الذين يقضون )37.04)

 %( من مجموع المبحوثين.20.88( وبنسبة )62بلغ عددهم )
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 الدراسةثانيًا: نتائج أسئلة 
 المكونات المادية والبرمجيةتفاع درجة توفر البنية األساسية من ار  أظهرت نتايج الدراسة -1

المتوسط الحسابي لجميع  حيث بلغ لبرنامج اإلدارة المدرسية في وزارة التربية والتعليم،
( واالنحراف المعياري يساوي 3.93)المكونات المادية والبرمجية( يساوي ) فقرات محور

وهو أكبر من الوزن النسبي المحايد  %(78.53( والوزن النسبي يساوي )0.36)
مما يدل على  ،(0.05)( وهي ٌأقل من 0.000%(، والقيمة االحتمالية تساوي )60)

أن وحدات إدخال البيانات متوفرة لبرنامج اإلدارة المدرسية، وأجهزة الحاسوب ماليمة 
إخراج  لطبيعة عمل البرنامج، ويتيح المشاركة بين أكثر من مستخدم للبيانات، ووحدات

البيانات متوفرة، ويوجد عمليات صيانة مستمرة للبرنامج، وكذلك يتم االستناد إلى قاعدة 
بيانات مركزية في الحصول على المعلومات، وتوجد برامج حماية لمنع اختراق برنامج 
اإلدارة المدرسية، ولكن تحدث انقطاعات وأعطال في الشبكة، ذلك من وجهة نظر 

 خالل تجربتهم العملية لبرنامج اإلدارة المدرسية. عينة الدراسة وذلك من
الموارد البشرية المؤهلة أظهرت نتايج الدراسة ارتفاع درجة توفر البنية األساسية من   -2

المتوسط الحسابي لجميع  حيث بلغ لبرنامج اإلدارة المدرسية في وزارة التربية والتعليم،
( واالنحراف المعياري يساوي 3.9)الموارد البشرية المؤهلة( يساوي ) فقرات محور

%( وهو أكبر من الوزن النسبي المحايد 78.89( والوزن النسبي يساوي )0.58)
( مما يدل على أن 0.05)( وهي ٌأقل من 0.000%(، والقيمة االحتمالية تساوي )60)

العاملين في القسم الفني لديهم خبرات إدارية تتناسب وطبيعة المهام المناطة بهم، 
على حل مشاكل برنامج اإلدارة المدرسية، واإلجابة عن االستفسارات بالسرعة  ويعملون

الالزمة، وكذلك يتوفر تدريب للعاملين بشكل دوري لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وذلك من 
 وجهة نظر عينة الدراسة وذلك من خالل تجربتهم العملية لبرنامج اإلدارة المدرسية.
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ع جودة المعلومات )أحد معايير نجاح برنامج اإلدارة أظهرت نتايج الدراسة ارتفا  -3
المدرسية( التي يقدمها برنامج اإلدارة المدرسية في تحسين أداء اإلدارة المدرسية في 

جودة وزارة التربية والتعليم، حيث بلغ المتوسط الحسابي لجميع فقرات محور )
( واالنحراف المعياري 4.0( يساوي )المعلومات التي يقدمها برنامج اإلدارة المدرسية

%( وهو أكبر من الوزن النسبي 80.17والوزن النسبي يساوي ) (0.43يساوي )
(، مما يدل (0.05( وهي ٌأقل من 0.000%(، والقيمة االحتمالية تساوي )60المحايد )
ال يمكن االستغناء عنها، ويتم  المعلومات التي يقدمها برنامج اإلدارة المدرسيةعلى أن 
سرعة استخراج استمرار، وتأتي مرتبة ترتيبا معينا بحيث يسهل فهمها، وكذلك تحديثها ب

تعتبر كافية ، و من األخطاء لوهاوخ المعلومات ال يؤثر على دقة وصحة المعلومة
وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة وذلك من  وتغطي جميع جوانب العمل المطلوب

 .خالل تجربتهم العملية لبرنامج اإلدارة المدرسية
)أحد معايير نجاح  استخدام برنامج اإلدارة المدرسيةأظهرت نتايج الدراسة ارتفاع مدى  -4

برنامج اإلدارة المدرسية( في تحسين أداء اإلدارة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، 
( استخدام برنامج اإلدارة المدرسيةحيث بلغ المتوسط الحسابي لجميع فقرات محور )

%( 85.78والوزن النسبي يساوي ) (0.45نحراف المعياري يساوي )( واال4.3يساوي )
( 0.000%(، والقيمة االحتمالية تساوي )60وهو أكبر من الوزن النسبي المحايد )

برنامج اإلدارة المدرسية أصبح جزءًا مهما من ( مما يدل على أن (0.05وهي ٌأقل من 
، برنامجالزيادة استخدام تسهم خبرة ومعرفة المستخدم في المستخدم، و  مهام عمل

يسهم استخدام برنامج ، و ستعمل برنامج اإلدارة المدرسية بصورة متكررة ومنظمةوي  
يساعد برنامج اإلدارة المدرسية في تطوير ، و اإلدارة المدرسية في تحقيق أهداف الوزارة

خدام ستاالمعدل ، و يتميز برنامج اإلدارة المدرسية بسهولة االستخدام، و الوظيفيء دااأل
، وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة وذلك لبرنامج اإلدارة المدرسية للمرة الواحدة مرتفع

 من خالل تجربتهم العملية لبرنامج اإلدارة المدرسية.
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)أحد معايير نجاح برنامج  جودة برنامج اإلدارة المدرسيةأظهرت نتايج الدراسة ارتفاع  -5
المدرسية في وزارة التربية والتعليم، حيث بلغ  اإلدارة المدرسية( في تحسين أداء اإلدارة
( 3.8( يساوي )جودة برنامج اإلدارة المدرسيةالمتوسط الحسابي لجميع فقرات محور )

%( وهو أكبر من 76.15والوزن النسبي يساوي ) (0.46واالنحراف المعياري يساوي )
هي ٌأقل من ( و 0.000%(، والقيمة االحتمالية تساوي )60الوزن النسبي المحايد )

برنامج اإلدارة المدرسية يتميز بسهولة البحث ووضوح ( مما يدل على أن (0.05
يتميز دليل االستخدام بالوضوح ، و جودة تنسيق واجهات إدخال البيانات، و المحتوى

مستوى الحماية األمنية وحماية الخصوصية مبينة بشكل واضح وتم ، و والشمول والدقة
يستجيب موقع برنامج ، و بياناتالأخذ نسخ احتياطية من يمكن ، وكذلك اإلعالن عنها

، وذلك من اإلدارة المدرسية على شبكة االنترنت بسرعة خالل أوقات العمل اليومي
 وجهة نظر عينة الدراسة وذلك من خالل تجربتهم العملية لبرنامج اإلدارة المدرسية.

ح برنامج اإلدارة )أحد معايير نجا رضا المستخدمأظهرت نتايج الدراسة ارتفاع  -6
المدرسية( في تحسين أداء اإلدارة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، حيث بلغ المتوسط 

( واالنحراف المعياري 4.0( يساوي )رضا المستخدمالحسابي لجميع فقرات محور )
%( وهو أكبر من الوزن النسبي 80.65والوزن النسبي يساوي ) (0.42يساوي )
(، مما يدل (0.05( وهي ٌأقل من 0.000لقيمة االحتمالية تساوي )%(، وا60المحايد )
تحسين  ، حيث يوجدالمستخدم يدرك قيمة ومنفعة برنامج اإلدارة المدرسيةعلى أن 

برنامج من خالل التزداد قناعة المستخدم ب، وتطوير مستمر لبرنامج اإلدارة المدرسية
يمتلك المستخدم مواقف إيجابية ، و قدرته على إيجاد الحلول للمشكالت التي يتعرض لها

الوصول واستخدام برنامج اإلدارة المدرسية  ، حيث امكانيةتجاه برنامج اإلدارة المدرسية
يساعد برنامج اإلدارة المدرسية على تقديم ، و حتاجه على مدار الساعةيفي أي وقت 

 حتاجهييوفر معلومات تاريخية عن كل ما ، و تقارير متنوعة ومتطابقة في النتايج
المستخدم، وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة وذلك من خالل تجربتهم العملية لبرنامج 

 اإلدارة المدرسية.
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في تحسين أداء تأثير استخدام برنامج اإلدارة المدرسية أظهرت نتايج الدراسة ارتفاع  -7
رات اإلدارة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، حيث بلغ المتوسط الحسابي لجميع فق

( يساوي تأثير استخدام برنامج اإلدارة المدرسية على أداء اإلدارة المدرسيةمحور )
%( وهو 74.72والوزن النسبي يساوي ) (0.44( واالنحراف المعياري يساوي )3.74)

والقيمة ( t=28.54وقيمة االختبار تساوي )%(، 60أكبر من الوزن النسبي المحايد )
مفهوم برنامج ( مما يدل على أن (0.05ٌأقل من  ( وهي0.000االحتمالية تساوي )

يعمل على تقليص اإلجراءات الروتينية ، و اإلدارة المدرسية شايع التداول بين الموظفين
، يقوم بإجراءات الحفظ االحتياطي للبيانات حسب جدول زمني، و المستخدمة في الوزارة

عملية تمكين االدارة من  يزيد من، و محل دعم وتأييد من أعلى المستويات االداريةوهو 
يتيح إنجاز المعامالت بطريقة أفضل من ، و تقييم أعمالها الحالية وتوقع المستقبل

يتوفر ، و يغطي كافة المجاالت والتطبيقات لجميع دواير الوزارة، و الطريقة التقليدية
ة تدريب لفتر البرنامج ال يتطلب ، و برنامج بكفاءةالالتدريب الكافي للموظفين الستخدام 

عرض  ىيعمل عل، و يقدم تقارير متنوعة دورية أو خاصة لكافة جوانب العمل، و طويلة
قادر على  ، والبرنامجالبيانات حسب حاجة المستفيد من رسوم بيانية ومخططات

صدار رسايل بهذه األخطاء قادر على استرجاع البيانات  ، وكذلكاكتشاف األخطاء وا 
تماد على نظام برنامج اإلدارة المدرسية ألداء يتم االع، و والمعلومات في حال فقدانها

، وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة وذلك من المهام دون االستعانة بالطريقة التقليدية
 خالل تجربتهم العملية لبرنامج اإلدارة المدرسية.

في تحسين أداء اإلدارة سبل إثراء برنامج اإلدارة المدرسية أظهرت نتايج الدراسة ارتفاع  -8
درسية في وزارة التربية والتعليم )رؤى ومقترحات تم سؤال العينة عن وجهة نظرهم(، الم

( سبل إثراء برنامج اإلدارة المدرسيةحيث بلغ المتوسط الحسابي لجميع فقرات محور )
%( 82.97والوزن النسبي يساوي ) (0.44( واالنحراف المعياري يساوي )4.1يساوي )

( 0.000%(، والقيمة االحتمالية تساوي )60ايد )وهو أكبر من الوزن النسبي المح
تحسين أداء اإلدارة ( مما يدل على أن من سبل إثراء البرنامج ل(0.05وهي ٌأقل من 



  

154 
 

العمل على ، و العمل على توضيح االستفادة من برنامج اإلدارة المدرسية المدرسية
برنامج اليث العمل على تحد، و تغطية مجال عمل المستخدمين ومسيولياتهم بشكل كاف

، العمل على تدريب المستخدمين تدريبًا كافياً ، و بالبيانات والمعلومات بشكل مستمر
العمل على أن يكون زمن إنجاز المعامالت ، و توظيف الفاعل للمعلوماتالالعمل على و 

، العمل على وضوح أهداف وغايات برنامج اإلدارة المدرسية، و أقل زمنا وأكثر كفاءة
العمل على قياس رضا المستخدمين ، و بة المعايير العالمية للجودةالعمل على مواكو 

العمل على أن يكون هناك مسح للرأي العام حول جودة الخدمة المقدمة من ، و باستمرار
، وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة وذلك من خالل تجربتهم برنامج اإلدارة المدرسية

 العملية لبرنامج اإلدارة المدرسية.
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 الدراسةثالثًا: النتائج المتعلقة باختبار فرضيات 
 المبحوثين إجابات بين (α(0.05=> داللة مستوى عند إحصايية داللة ذات فروق توجد ال -1

في وزارة التربية والتعليم وأداء اإلدارة المدرسية مستوى تأثير نظم المعلومات اإلدارية  حول
 .(الخبرة ،المسمى الوظيفي علمي،المؤهل ال ،االجتماعيالنوع )باختالف 

 المبحوثين إجابات بين (α(0.05=> داللة مستوى عند إحصايية داللة ذات فروق توجد -2
في وزارة التربية والتعليم وأداء اإلدارة المدرسية مستوى تأثير نظم المعلومات اإلدارية  حول

مديرية شرق غزة ومديرية المديرية التابع إليها الموظف، والفروق بين العاملين في باختالف 
 .شمال غزة، لصالح مديرية شرق غزة

( بين المكونات α(0.05=>توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصاييًا عند مستوى داللة  -3
أنه بشكل طردي، بمعنى  المادية والبرمجية لنظم المعلومات اإلدارية وأداء اإلدارة المدرسية

كلما أصبح استخدام برنامج اإلدارة المدرسية أيسر  كلما توفرت المكونات المادية والبرمجية
 على الموظفين مما يؤدي إلى تحسين أداء االدارة المدرسية، وبالتالي نقبل الفرضية.

( بين الموارد α(0.05=>توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصاييًا عند مستوى داللة  -4
توفر أنه كلما بشكل طردي، بمعنى  ةالبشرية لنظم المعلومات اإلدارية وأداء اإلدارة المدرسي

الفعالية مما يؤدي إلى تحسين أداء االدارة المدرسية،  الكادر المدرب الفعال كلما زادت
 وبالتالي نقبل الفرضية.

مؤشرات قياس نجاح نظام بين ( α(0.05=>عند مستوى داللة  يوجد فروق دالة إحصايياً  -5
ودة البرنامج، استخدام البرنامج، رضا برنامج اإلدارة المدرسية )جودة المعلومات، ج

المستخدم( وأداء اإلدارة المدرسية بشكل طردي، بمعنى أنه كلما زادت معدالت هذه 
المؤشرات كلما زادت ثقة ورضا المستخدم عن البرنامج، الذي يؤثر باإليجاب على أداء 

 وفعالية اإلدارة المدرسية، وبالتالي نقبل الفرضية.
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 الدراسة : توصياتالمبحث الثاني
 أوًل: التوصيات 
 النتايج على بناءً  التوصيات التي توصل لها الباحث من مجموعة إلى الدراسة خلصت

 :كالتالي وهي السابقة
االستمرار في رفع كفاءة مكونات نظم المعلومات االدارية سواء )المكونات المادية ، المكونات  .1

 للمستحدثات التكنولوجية . يرها تبعاً البرمجية، الموارد البشرية المؤهلة( وتطو 

 سريعة الكترونية وسايل خالل من تقديمه طريق عن المقدم، الفني بالدعم االهتمام ضرورة .2
 تجنب ومحاولة العمل، استمرارية على والحفاظ ممكن، وقت بأسرع المشكالت حل تضمن
 .الخدمة تقديم أثناء تحصل قد التي المتكررة األخطاء

برنامج اإلدارة  تطوير أجل من وأفكار الموظفين العاملين على البرنامج كاتبمشار  االهتمام .3
 المستمر والمركز لهم. التدريب خالل من البشرية الموارد تطوير على العمل وكذلك المدرسية،

عقد المزيد من الدورات التدريبية للموظفين العاملين على البرنامج بخصوص كل ما هو جديد  .4
 المدرسية.في برنامج اإلدارة 

العمل على تحديث قاعدة بيانات بشكل مستمر، بحيث تتالءم مع التغيرات التكنولوجية  .5
 السريعة، وكذلك تتناسب مع حجم البيانات والمعلومات المدخلة للوزارة.

الخدمات  على للتعرف والتعليم، التربية بوزارة العاملين أوساط في مستمر تقييم إجراء ضرورة .6
 العمل بهدف برنامج اإلدارة المدرسية عن رضاهم مستوى وقياس رغبونها،ي التي والصالحيات

 .وكفاءته جودته تحسين على
 ماليمة تصبح بحيث برنامج اإلدارة المدرسية صفحات وتحميل انجاز سرعة زيادة إلى العمل .7

 .العمل لمتطلبات
 .العمل على مواكبة برنامج اإلدارة المدرسية المعايير العالمية للجودة .8

 ، واإلعالن عنها.برنامج اإلدارة المدرسيةلخدمة النسخ االحتياطي عمل على توفير ال .9

ضرورة تفعيل التقارير الالزمة في برنامج اإلدارة المدرسية حسب حاجة الموظفين والمدارس،  .10
وكذلك العمل على تعدد أشكال التقارير التي يعرضها البرنامج من مخططات وجداول ورسوم 

 همها وتحليلها.بيانية كي يسهل ف
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 ثانيًا: الدراسات المقترحة )عناوين مقترحة لرسائل الماجستير(
  نظم المعلومات اإلدارية ودورها في حل المشكالت المحلية الرقابية في مديريات وزارة

 التربية والتعليم العالي في محافظات غزة
 

  بية والتعليم العالي إجراء دراسات حول معوقات تطبيق الحكومة اإللكترونية في وزارة التر
 بشكل متكامل.
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 الكتب:

 .القرآن الكريم .1

 السنة النبوية. .2

 م.2113، عالم الكتب، القاهرة، مصر، إدارة المؤسسات التربويةأحمد، حافظ وآخرون،  .3

، الجامعية الدار ،المعاصرة المنظمات في اإلدارية المعلومات نظم (،(2007دريس، ثابتإ .4
 .مصر

، مطبعة اإلدارة التربوية أصولها ونظرياتها وتطبيقاتها الحديثةاألغا، رياض واألغا نهضة،  .5
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 قائمة المحكمين (1ملحق رقم )
 

 الرسالة الموجهة للمحكمينأوًل: 
 الدكتور الفاضل: ...............................................................   حفظه اهلل

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
 بالموافقة على تحكيم استبيان الدراسة بعنوان: نرجو من سيادتكم التكرم

دراسة تقييم دور نظم المعلومات اإلدارية في تحسين أداء اإلدارة المدرسية, " 
  SMIS "تطبيقية على برنامج اإلدارة المدرسية

 بإشراف/ أ.د. سامي سليم أبو ناصر  

السابقة، وقام وقد قام الطالب باالطالع على أدبيات البحث والمقاييس والدراسات 
بتصميم مقياس الدراسة بصورته المبديية، وسيقوم بتطبيقها على عينة من موظفي وزارة التربية 

 قطاع غزة. -والتعليم
إجراييًا بأنه: " نظام شامل إلدارة  SMISفعرف الطالب برنامج اإلدارة المدرسية 

مات المتعلقة بالمدارس كدرجات ويشمل هذا البرنامج كافة المعلو  ،المعلومات المدرسية الكترونياً 
الطلبة وبيانات الطلبة والعاملين والتخطيط للتشكيل المدرسي والنقل الداخلي واللوايي واستصدار 

 التقارير والشهادات "
 وتم تحديد األبعاد التالية لالستبانة:

 (14 -1البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية: وتمثلت في الفقرات ) .1

 (31 -15رنامج اإلدارة المدرسية: وتمثلت في الفقرات )مدى فاعلية ب .2

جودة النظام والخدمة والمعلومات التي يقدمها برنامج اإلدارة المدرسية: وتمثلت في الفقرات  .3
(32- 47) 

 (62 -48سبل تحسين برنامج اإلدارة المدرسية: وتمثلت في الفقرات ) .4

ية، للوصول إلى الصيغة النهايية وكلي أمل فيكم أن تقدموا لي خبرتكم العلمية واألدب
لالستبيان، وذلك من خالل دراستكم العميقة لألداة، وتعديلكم الوافر، لتتناسب مع الدراسة، 

 ولنتمكن من إجرايها بشكلها العلمي.
 ودمتم ذخرًا للعلم وأهله

 الطالب/ أشرف حسني محمد فروانة
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 المحكمين أسماءثانيًا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكان العمل اَلسم م

 يمية اإلدارة والسياسةأكاد حمد بسام عبدالجواد أبو د. 1
 جامعة األقصى د. ناهض فورة 2
 جامعة األقصى محمد إبراهيم سلمان د. 3
 جامعة األقصى حشيش بسام أبو د. 4
 جامعة األقصى ديبه موسى الزين د. 5
 جامعة األقصى صالح الدين إبراهيم حماد أ.د. 6
 جامعة األقصى جابر حسن األشقر د. 7
 جامعة األقصى يأكرم سعدي واد د. 8
 جامعة األقصى ناجي رجب سكر د. 9

 وزارة التربية والتعليم جواد محمد الشيخ خليل د. 10
 جامعة األزهر د. أحمد يحيى محمود 11
 جامعة األزهر د. إيهاب زقوت  12
 الكلية الجامعية منال البحيصيأ. 13
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 يل مهمة الدراسةتسهكتاب  (2ملحق رقم )
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 (3ملحق رقم )
 توزيع المدارس حسب الجنس والمرحلة وعدد المعلمين

 (( لوزارة التربية والتعليم2014الكتاب اإلحصائي السنوي ))

 

 المديرية
 عدد المدارس

 المجموع
النسبة 
 المئوية

 عدد المعلمين
 المجموع

 جميع المراحل
 المجموع

 مشتركة إناث ذكور ثانوية أساسية ثانوية أساسية
 67 4 32 31 1722 760 962 %17.0 67 24 43 شمال غزة
 79 18 27 34 2380 960 1420 %20.0 79 27 52 غرب غزة
 86 6 42 38 2148 667 1481 %21.8 86 21 65 شرق غزة
 45 10 14 21 1295 869 426 %11.4 45 27 18 الوسطى

 40 5 18 17 1336 616 720 %10.1 40 14 26 خانيونس
 40 7 14 19 956 450 506 %10.1 40 16 24 شرق خانيونس

 38 3 19 16 1297 656 641 %9.6 38 16 22 رفح
 395 53 166 176 11134 4978 6156 %100 395 145 250 المجموع

 
 

 

 

 

 

 
 

 



  

168 
 

 أداة الدراسة (4ملحق رقم )
 

 
 برنامج الدراسات العليا المشترك بين           

 ية اإلدارة والسياسة وجامعة األقصىأكاديم     
 برنامج القيادة واإلدارة

 الستبيان
 

 جودة األداء" يساهم في"رأيك 

 ,,ورعاكم,حفظكم هللا    ........................ ............ ................ األخ/ ت الفاضل/ ة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته                           

ة أهديك عاطر تحياتي، ويطيب لي أن أضع بين يديك االستبيان الذي تم تصميمه بداي
تقييم دور نظم المعلومات اإلدارية في تحسين  "بهدف جمع المعلومات الالزمة للتعرف على 

وذلك استكمااًل ،  (SMIS)"أداء اإلدارة المدرسية، دراسة تطبيقية على برنامج اإلدارة المدرسية
على درجة الماجستير في برنامج القيادة واإلدارة من برنامج الدراسات العليا لمتطلب الحصول 

 المشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة وجامعة األقصى. 
في تحسين أداء  SMISلما لرأيكم من أهمية في إبراز دور برنامج اإلدارة المدرسية 

رتكم التكرم بقراءة بنود االستبيان اإلدارة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، أرجو من حض
العلمية، علمًا  نظركم وجهة عن تعبر التي اإلجابة أمام(  √واإلجابة على بنوده بوضع عالمة ) 

بأن المعلومات التي ستدلون بها ستكون محل اهتمام الباحث وعنايته وستستخدم ألغراض البحث 
نتايج تفضي إلى تحسين أداء اإلدارة العلمي، وسيتعامل معها الباحث بكل عناية للتوصل إلى 

 المدرسية.
 

 شاكراا ومقدراا تعاونكم وحرصكم
 

 ,,      والحترام,وتقبلوا خالص التقدير 
  أشرف حسني محمد فروانة /الباحث                                                 
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 استبيان لقياس
 اإلدارة املدرسية تقييم دور نظم املعلومات اإلدارية يف حتسني أداء
 ( SMISدراسة تطبيقية على برنامج اإلدارة املدرسية )
 يف وزارة الرتبية والتعليم مبحافظات غزة

 المعلومات الشخصيةالمحور األول: 

   الجنس: .1
 أنثى  ذكر 
    

   المؤهل العلمي: .2
 بكالوريوس      دبلوم متوسط     
   دراسات عليا     
    

   وظيفي:المسمى ال .3
 مدير مدرسة  رييس قسم 
 سكرتير  نايب مدير مدرسة 
    

   عدد سنوات الخدمة: .4
 سنوات 10إلى  5من   سنوات فأقل 5 
   سنوات فأكثر 10 

   المديرية .5
 شرق غزة  شمال غزة 
 الوسطى  غرب غزة 
 شرق خانيونس  خانيونس 
   رفح 

   رنامج اإلدارة المدرسية:معدل استخدامك اليومي لب .6
 ساعات   3إلى  1من   ساعة فأقل 
   ساعات 3أكثر من  
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 البنية األساسية لنظم المعلومات اإلداريةالمحور الثاني/ 

 أ( المكونات المادية والبرمجية

 البيان م
أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
ل 
 أوافق

ل 
أوافق 
 بشدة

           ة لطبيعة عمل البرنامجتتوفر أجهزة الحاسوب الماليم 1

2 
تعتبر وحدات إدخال البيانات )لوحة المفاتيح، فأرة، ...( متوفرة  وتساعدك 

 في عملية اإلدخال بكفاءة
          

3 
تعتبر وحدات إخراج البيانات )الشاشة، الطابعة،...( متوفرة وتساعدك في 

 عملية اإلخراج بكفاءة
          

           المشاركة بين أكثر من مستخدم للبيانات التي يتم ادخالها يتيح البرنامج 4

           توجد برامج حماية لمنع اختراق برنامج اإلدارة المدرسية 5

           يوفر برنامج اإلدارة المدرسية خدمة النسخ االحتياطي 6

7 
ت من يتم االستناد إلى قاعدة بيانات مركزية في الحصول على المعلوما

 برنامج اإلدارة المدرسية
          

           يوجد تكرار للبيانات في قواعد البيانات المخزنة 8

           تحدث انقطاعات وأعطال في الشبكة المستخدمة 9

      يوجد عمليات صيانة مستمرة للبرنامج 10

 

 ب( الموارد البشرية المؤهلة )مدى كفاءة األفراد العاملين(

           القسم الفني لنظام المعلومات يجيب عن استفساراتي بالسرعة الالزمة 11

12 
العاملون في القسم الفني لديهم خبرات إدارية تتناسب وطبيعة المهام المناطة 

 بهم
          

           يتوفر تدريب للعاملين بشكل دوري لتطوير مهاراتهم وقدراتهم 13

           الكافي لحل مشاكل برنامج اإلدارة المدرسية يتوفر الدعم الفني 14
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 مؤشرات قياس نجاح نظام برنامج اإلدارة المدرسيةالمحور الثالث/ 

 أوًل: جودة المعلومات التي يقدمها برنامج اإلدارة المدرسية 

 البيان م
أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
ل 
 أوافق

ل 
أوافق 
 بشدة

           ها برنامج اإلدارة المدرسية يتم تحديثها باستمرارالمعلومات التي يوفر  15

           المعلومات التي يوفرها برنامج اإلدارة المدرسية صحيحة وخالية من األخطاء 16

17 
سرعة استخراج المعلومات من برنامج اإلدارة المدرسية ال يؤثر على دقة 

 وصحة المعلومة
          

18 
وفرها برنامج اإلدارة المدرسية تعتبر كافية وتغطي جميع المعلومات التي ي

 جوانب العمل المطلوب
          

 تأتي المعلومات التي تحتاجها مرتبة ترتيبًا معينًا بحيث يسهل فهمها 19
     

 ال يمكن االستغناء عن المعلومات التي يقدمها برنامج اإلدارة المدرسية 20
     

اإلدارة المدرسية ثانيًا: استخدام برنامج  
 يتميز برنامج اإلدارة المدرسية بسهولة االستخدام 21

     

 أستعمل برنامج اإلدارة المدرسية بصورة متكررة ومنظمة 22
     

 تسهم خبرة ومعرفة المستخدم في زيادة استخدام برنامج اإلدارة المدرسية 23
     

 رة الواحدة مرتفعمعدل استخدامي لبرنامج اإلدارة المدرسية للم 24
     

 أصبح برنامج اإلدارة المدرسية جزءًا مهما من مهام عملي 25
     

 يساعد برنامج اإلدارة المدرسية في تطوير أدايي الوظيفي 26
     

 يسهم استخدام برنامج اإلدارة المدرسية في تحقيق أهداف الوزارة 27
     

 ثالثًا: جودة برنامج اإلدارة المدرسية
 يتمتع برنامج اإلدارة المدرسية بجودة تنسيق واجهات إدخال البيانات 28

     

 يتميز برنامج اإلدارة المدرسية بسهولة البحث ووضوح المحتوى 29
     

 يتميز دليل االستخدام لبرنامج اإلدارة المدرسية بالوضوح والشمول والدقة 30
     

31 
ى شبكة االنترنت بسرعة خالل يستجيب موقع برنامج اإلدارة المدرسية عل

      أوقات العمل اليومي

 يمكن أخذ نسخ احتياطية من بيانات برنامج اإلدارة المدرسية بسهولة 32
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33 
مستوى الحماية األمنية وحماية الخصوصية المطبقة في برنامج اإلدارة 

      المدرسية مبينة بشكل واضح وتم اإلعالن عنها

خدمرابعًا: رضا المست  

 البيان م
أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
ل 
 أوافق

ل 
أوافق 
 بشدة

 يدرك المستخدم قيمة ومنفعة برنامج اإلدارة المدرسية 34
     

           يمتلك المستخدم مواقف إيجابية تجاه برنامج اإلدارة المدرسية 35

36 
لى إيجاد تزداد قناعة المستخدم ببرنامج اإلدارة المدرسية من خالل قدرته ع

 الحلول للمشكالت التي يتعرض لها
          

37 
يساعد برنامج اإلدارة المدرسية على تقديم تقارير متنوعة ومتطابقة في 

           النتايج

           يوفر برنامج اإلدارة المدرسية معلومات تاريخية عن كل ما تحتاجه 38

39 
لمدرسية في أي وقت أحتاجه على يمكنني الوصول واستخدام برنامج اإلدارة ا

 مدار الساعة
          

           هناك تحسين وتطوير مستمر لبرنامج اإلدارة المدرسية 40

 المحور الرابع/ تأثير استخدام برنامج اإلدارة المدرسية على أداء اإلدارة المدرسية    

 البيان م
أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
ل 
 أوافق

ل 
أوافق 
 بشدة

41 
برنامج اإلدارة المدرسية يقدم تقارير متنوعة دورية أو خاصة لكافة جوانب 

 العمل
          

42 
برنامج اإلدارة المدرسية يعمل علي عرض البيانات حسب حاجة المستفيد من 

 رسوم بيانية ومخططات
          

           برنامج اإلدارة المدرسية ال يتطلب تدريب لفترة طويلة 43

44 
برنامج اإلدارة المدرسية قادر على استرجاع البيانات والمعلومات في حال 

 فقدانها
          

           برنامج اإلدارة المدرسية يغطي كافة المجاالت والتطبيقات لجميع دواير الوزارة 45
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46 
صدار رسايل بهذه  برنامج اإلدارة المدرسية قادر على اكتشاف األخطاء وا 

 األخطاء
          

47 
برنامج اإلدارة المدرسية يعمل على تقليص اإلجراءات الروتينية المستخدمة في 

 الوزارة
          

48 
برنامج اإلدارة المدرسية يقوم بإجراءات الحفظ االحتياطي للبيانات حسب 

 جدول زمني
          

           داريةبرنامج اإلدارة المدرسية محل دعم وتأييد من أعلى المستويات اال 49

           مفهوم برنامج اإلدارة المدرسية شايع التداول بين الموظفين 50

51 
برنامج اإلدارة المدرسية يزيد من عملية تمكين االدارة من تقييم أعمالها الحالية 

 وتوقع المستقبل
          

52 
الطريقة برنامج اإلدارة المدرسية يتيح إنجاز المعامالت بطريقة أفضل من 

 التقليدية
          

           يتوفر التدريب الكافي للموظفين الستخدام برنامج اإلدارة المدرسية بكفاءة 53

54 
يتم االعتماد على نظام برنامج اإلدارة المدرسية ألداء المهام دون االستعانة 

 بالطريقة التقليدية
          

 رة المدرسية     المحور الخامس/ سبل إثراء برنامج اإلدا

 البيان م
أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
ل 
 أوافق

ل 
أوافق 
 بشدة

55 
العمل على تحديث برنامج اإلدارة المدرسية بالبيانات والمعلومات بشكل 

 مستمر
          

           العمل على مواكبة برنامج اإلدارة المدرسية المعايير العالمية للجودة 56

57 
يكون هناك مسح للرأي العام حول جودة الخدمة المقدمة العمل على أن 

 من برنامج اإلدارة المدرسية
          

58 
العمل على أن يكون زمن إنجاز المعامالت باستخدام برنامج اإلدارة 

 المدرسية أقل زمنا وأكثر كفاءة
          

59 
ن العمل على تغطية برنامج اإلدارة المدرسية لمجال عمل المستخدمي

 ومسيولياتهم بشكل كاف
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           العمل على قياس رضا المستخدمين لبرنامج اإلدارة المدرسية باستمرار 60

61 
العمل على وضوح أهداف وغايات برنامج اإلدارة المدرسية التي تساهم 

 في تحسين أداء اإلدارة المدرسية
          

62 
كافيًا على استخدام برنامج اإلدارة  العمل على تدريب المستخدمين تدريباً 

 المدرسية
          

63 
العمل على توظيف الفاعل للمعلومات التي تحصل عليها من برنامج 

 اإلدارة المدرسية بحيث يسهم في تحسين أداء اإلدارة المدرسية
          

64 
 العمل على توضيح االستفادة من برنامج اإلدارة المدرسية في تحسين أداء

 اإلدارة المدرسية
          

 

 ما هي مقترحاتك لتطوير برنامج اإلدارة المدرسية؟ .65
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