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  :امللخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة بمنطقة القصيم من 

ء ة األداوجهة نظرهن في ضوء متغيرات الدراسة )الخبرة، املؤهل، الدورات التدريبية(، والوقوف على واقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاء

االعتماد على املنهج تم اإلداري والكشف عن املعوقات التي تحد من دورها في تنمية كفاءة األداء اإلداري، ومتطلبات تفعيلها. ولتحقيق أهداف الدراسة 

إلى استخدام  عمدت الدراسةقائدة، كما  366 % من املجتمع األصلي البالغ عددهن 50قائدة، بنسبة  183 واشتملت الدراسة علىالوصفي املسحي، 

 لجمع البيانات، 
ً
باإلضافة تنمية كفاءة األداء اإلداري تساعد تكنولوجيا املعلومات في  أن وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج أهمهااالستبانة أداة

 املعوقات الشخصي هاإلى أن هناك معوقات تحد من دور 
ً
وبناء على متطلبات تفعيل دور ، ةأبرزها املعوقات املالية تليها املعوقات الفنية، وأخيرا

 .قدمت الدراسة جملة من التوصيات على عدة مستويات تكنولوجيا املعلومات 

 تكنولوجيا املعلومات، الكفاءة، األداء اإلداري، قائدات املدارس الكلمات املفتاحية:

   :املقدمة
بالتغيير والتطوير، و األداء الجيد في تلك اإلدارة هو مفتاح نجاحها وتميزها وفق تمثل اإلدارة الفاعلة أداة لبناء الحضارات ملساهمتها املباشرة 

أهدافه بكفاءة  حدود ما تمتلكه من موارد مالية ومادية وبشرية ومعلوماتية،  وفي اإلدارة الناجحة يبحث القائد الفعال عما ييسر له أداء مهمته وتحقيق

ملعلومات، وذلك التساع دائرة تأثيرها على جميع القطاعات وما توفره من تسهيالت وخدمات فائقة للقطاع وإتقان من خالل االستفادة من تكنولوجيا ا

 داء وكفاءته .اإلداري وهنا يحقق القائد التطلعات لتحسين األداء وزيادة كفاءة املنظومة وزيادة فعاليتها وتحسين ثقافة العاملين بها نحو أهمية األ 

 لإلدارة الفاعلة بشقيها املادي والبرمجي، ذكرت محمد ) وحيث أن التكنولوجيا 
ً
( أن تكنولوجيا 9، ص2008تمثل مصدرا حقيقيا وعصريا

ال والجهد، املعلومات تمتلك عناصر قوة باستطاعتها فرض تغيير في أنماط العمل واإلدارة في الدوائر الحكومية، لرفع كفاءة األداء وكسب الوقت وامل

 .كنولوجية الحديثة امكانية الحوار املباشر ودعم اتخاذ القراركما توفر الطفرة الت

 على ما سبق، أصبحت تكنولوجيا املعلومات ليست فقط أداة مساعدة للقائدة في اإلدارة، وإنما قد تصل ألن تكون قيادة كاملة 
ً
وانعكاسا

أن تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة تستخدم  (45، ص2016ي البدو )للعمليات اإلدارية، بسبب تعدد استخدامات التكنولوجيا واتساع مجالها كما ورد ف

لية التي فيما يخص شؤون املوظفين لتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها املوظفون بكافة مستوياتهم مثل خطابات التحويل والتعريفات والبيانات األو 

ييم املعلمين، و متابعة األحداث املدرسية واملجتمعية املهمة للموظفين من تطلبها بعض الجهات، كما تقدم برمجيات تطبيقية متخصصة ملتابعة تق

 خالل إرسال رسائل نصية باستخدام تقنية الهاتف النقال كالرواتب واألحداث الطارئة واإلجازات وغيرها. 

العمل اليومي املدرس ي وهي بدورها قد  لكن واقع اإلدارة املدرسية يشير إلى أن هناك صعوبات تكنولوجية تعترض قائدة املدرسة أثناء أداء

حل التعليم تعيقها عن تحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية املنشودة ومن أبرز تلك الصعوبات التكنولوجية التي تواجه قائدة املدارس في  مرا

دام تكنولوجيا املعلومات كما أن التطبيقات الحاسوبية العام ندرة الدورات التدريبية و ضعف التأهيل التقني كذلك البنى التحتية غير مهيأة الستخ
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ديثها بشكل بحاجة ماسة إلى مزيد من التطوير والترقية لتواكب املتطلبات الحالية لإلدارة املدرسية وذلك لنقصها وقصورها من جهة وعدم ترقيتها وتح

 (.43، ص2014مستمر مع ما يستجد في  مجاالت اإلدارة املدرسية )البابطين، 

نفذت وزارة التعليم ومن هذا املنطلق أولت حكومة اململكة العربية السعودية اهتماما كبيرا بكفاءة األداء اإلداري ملؤسساتها التعليمية فقد 

 مبادرة كبيرة للتحول التكنولوجي بهدف رفع الكفاءة والفاعلية وتقديم خدمات سهلة وميسرة للقادة في كافة املستويات التعليمية،  
ً
عن املكتبة  ونقال

أن التجربة السعودية زاخرة باملشاريع التي تدعم التوجه العالمي للتمكين الرقمي في التعليم، ومنها مشروع إنجاز، والربط  ( 2015الرقمية السعودية )

 .دارس وتوفير قاعدة بيانات إلحداثياتهاحصر املالشبكي اللذان يعدان في مراحلهما األولى، التواصل الرقمي عن ُبعد، والخارطة التعليمية التي تهدف إلى 

 في العملية وتوفير قاعدة بيانات لكل مدرسة، و 
ً
 لجعل التكنولوجيا مساعدا

ً
نظام نور لإلدارة التربوية الذي يقوم بربط املدرسة بالتكنولوجيا، تمهيدا

 .التعليمية والتربوية

 مع رؤية اململكة العربية السعودية )
َ
لع لتحسين تنافسية القطاع التعليمي مع غيره من الدول املتقدمة" )رؤية ( "التي تتط2030وتجاوبا

(،  فمن البديهي املسارعة باألخذ بما جادت به التكنولوجيا من خدمات و تطبيقات وبرمجيات وأجهزة في 2017، 2030اململكة العربية السعودية 

يق التكنولوجيا أو استغاللها سواء كانت معوقات تنظيمية أو مادية أو معوقات الوصول لهذه النتائج، والسعي لتجاوز العقبات التي قد تعترض تطب

 بشرية أو حتى العقبات التي تتعلق بثقافة املجتمع نحو التكنولوجيا.

 :ماهية تكنولوجيا املعلومات

مجال خدمة البشرية وأصبحت ويعد هذا العصر عصر التكنولوجيا التي تمخضت عنه أساليب وتقنيات وأجهزة متطورة فرضت نفسها في   

 غير قابله لالستبدال بل عوضا عن ذلك أصبحت تتطور مع مرور الوقت وتحل محل الكثير من األساليب  القديمة.

لم يغفل التقدم و  ،بما يتناسب مع تلك التقنياتاملختلفة  وقد حظيت التكنولوجيا باهتمام املختصين مما دعى إلى املطالبة بتطوير النظم 

ت مختصه للتعامل مع آال حتم ايجاد سبل ووسائل و ي’الذى مجال املعلومات وال سيما التقني واإلمكانات املتطورة لألجهزة واآلالت في جميع املجاالت 

 التدفق الضخم  للمعلومات، ومن هنا ظهر مصطلح تكنولوجيا املعلومات الذي يعتمد على املعلومات و اآللة على حد سوا
ً
ء، والذي أدى إلى تكاملهما معا

 غلب مجاالت الحياة. أفي اطار تكنولوجيا املعلومات التي أصبحت مخرجاتها قرارات و حقائق مفيدة يمكن استخدامها في 

يستخدمها وقد عرفت تكنولوجيا املعلومات بانها تلك األجهزة واملعدات واألدوات واألساليب  والوسائل التي استخدمها اإلنسان ويمكن أن 

 في معالجة املعلومات من حيث تسجيلها وتنظيمها وترتيبها وتخزينها وحيازتها واسترجاعها وعرضها واستنساخها وبثها وتوصيلها ف
ً
ي الوقت مستقبال

 (.31، 2011املناسب لطالبيها وتشمل كل من تكنولوجيا املعلومات التخزين واالسترجاع وتكنولوجيا االتصاالت )الطاني، 

 بما سبق فقد نشأ مفهوم تكنولوجيا املعلومات نتيجة توظيف التكنولوجيا لخدمة العمليات املعلوماتية، على غرار التكنولوجيا و إلح
ً
اقا

 م
ً
ن الصناعية، وتكنولوجيا التصميم وتكنولوجيا التعليم التي قد تحدث بعض اللبس بسبب تشابه العمليات واملجال حيث أن األخيرة تعد جزءا

املعلومات وتستخدم في العملية التعليمية، وقد تشترك بعض التكنولوجيا في خدمة الجانبين التعليمي واإلداري كالحواسيب والطابعات  تكنولوجيا

 والبريد اإللكتروني.

 :أبعاد  تكنولوجيا املعلومات

  تعددت اآلراء حول أبعاد  تكنولوجيا املعلومات كل بحسب توجهه لكن تم االخذ باألبعاد األقرب
ً
إلى مجال اإلدارة املدرسية واألكثر شموال

 بل مركب من عدة أبعاد  تتمثل في املراحل التي تمر بها املعلومة من ادخال  ،ملجاالتها
ً
 بسيطا

ً
 وإخراجكما  أن تكنولوجيا املعلومات ليست مفهوما

 الهدف البعض لتحقيق بعضها مع املترابطة العناصر من مجموعة تتكون من املعلومات تكنولوجيا( أن 20 ، 2017مام )إومعالجة وتخزين ونقل، وذكر 

البيانات  هي األبعاد وهذه أعمالها إنجاز على املختلفة اإلدارية املستويات والتي تساعد املعلومات أنظمة من مجموعة إيجاد في يتمثل والذي املنشود،

  .اتوالشبك واالتصاالت واإلفراد والبرمجية املادية ومكوناته والحاسب

 ( :149-148، 2008ربعة مكونات  كما ذكرت في محمد )أويحدد خبراء املعلومات أبعاد تكنولوجيا املعلومات في 

 املكونات املادية التي تتضمن كافة أنواع األجهزة واملعدات الالزمة لتشغيل نظام املعلومات. .1

 البرمجيات التي بدونها لن يكون فائدة للمكونات املادية  .2

 املعلومات التي كانت في األصل بيانات ثم عولجت بطرق و أساليب فنية معقدة حتى أصبحت معلومات يمكن االستفادة منها في صنع القرارات  .3

 االتصاالت وتضم كافة وسائل االتصال السلكية والالسلكية الضرورية النتقال املعلومات من مكان تخزينها إلى املستفيدين منها. .4

 : (73,2010) الشناق،  :ا املعلومات في اإلدارة املدرسيةأهمية تكنولوجي

 توفير الوقت والجهد الكافي لإلداريين مما يمكنهم من انجاز اعمال أخرى. .1
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لعملية تقوم برامج تكنولوجيا املعلومات بأعمال فنية وإدارية كثيرة بالتالي توفر األيادي العاملة الالزمة لهذه األعمال، كذلك تقلل تكلفة ا .2

 التعليمية واإلدارية.

 سرع وقت ممكن.أافضل وسيلة توفر املعلومات في تعد  .3

 توفر تكنولوجيا املعلومات عامل املهارة واإلتقان في أداء األعمال. .4

 آليات استخدام تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة :

ا معلومات حول العمليات اإلدارية ومنها البيانات يتضمن نظام املعلومات باملدرسة اعتماد الحاسب اآللي على قاعدة بيانات يتوافر به

يدات التربوية وهي التمويلية مثل التكلفة والعائد وانشطة امليزانية ومعلومات حول املوارد املتاحة البشرية واملادية وكذلك معلومات حول املناهج والتجد

املهمات اإلدارية على مستوى اإلدارة املدرسية على النحو التالي )متولي  تعد عناصر مهمة في بنية نظام املعلومات على مستوى املدرسة ويمكن بيان

2012 ،747:) 

يستخدم الحاسب في توزيع الطالب بناء على تغذية الحاسوب بمعلومات وفيرة عن الطالب كاالسم والعنوان ورقم  تنسيق وتوزيع الطالب : .1

 الهاتف واسم ولي األمر وعنوانه بالعمل ودرجة تعليم الوالدين ومعلومات عن الحالة الصحية للطالب واملستوى التحصيلي للطالب.

 وضع الجداول املدرسية  .2

والعنوان  ،فعندما يلتحق الطالب باملدرسة فإنه ينبغي تسجيل بيانات عديدة مثل االسم وتاريخ امليالد والسن  بعتهم :تسجيل الطالب ومتا .3

 وبعض املعامالت املالية مثل املصروفات الدراسية واملكافآت التي تصرف نظير تفوقهم أو على شكل إعانات مالية للطالب. 

عمال البحث واالستعارة، فهذه العملية أيسهل تنظيم املكتبات ويسهل تصنيف الكتب ومتابعه حيث أن الحاسب اآللي  أعمال املكتبات: .4

 طويال إذا 
ً
 سلوب التقليدي .األ ماد  على عتال اتم تستغرق وقتا

  شؤون املوظفين: .5
ً
 .إذ ينبغي االحتفاظ بمعلومات عن األفراد والعاملين وقد تضاف أو تحذف أو تعدل هذه البيانات دوريا

 كما تتضح مالمح واقع استخدام تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة املدرسية في عدد من الخدمات اإلدارية االلكترونية التي استحدثت لخدمة

التقنية  بيئة تعليمية جديدة تعتمد علىاإلدارة التعليمية كنظام نور وبوابة املستقبل التي تعد أحد خطوات التحول الرقمي في التعليم وتهدف إلى خلق 

مجموعة من التقارير املخصصة لإلدارة املدرسية تستطيع من خاللها متابعة حالة تقدم الطالب و ، في نفس الوقت توفر في إيصال املعرفة إلى الطالب

 (.2019ستقبل، وتعطي هذه التقارير مؤشرات أداء واضحة لكل مستخدم داخل النظام )بوابة امل ،االطالع على جميع أعمال املعلمين و تقييمها

استفسارهم باإلضافة إلى بوابة تواصل التي تعد وسيلة إلكترونية للتواصل في كل ما يخص التعليم، و االطالع على مقترحات املستفيدين ومالحظاتهم و 

التواصل، وييسر متابعتها وحلها وشكاواهم، ومتابعتها مع معالي الوزير وجهات االختصاص بالوزارة واإلدارات املعنية وفق نظام إلكتروني يسهل عملية 

لجهة املعنية في وإتمام الرد على املستفيد من قبل الوزارة وإدارة التعليم ، فإذا لم يكن من اختصاص اإلدارة أو يتجاوز صالحيتها يتم تصعيد التذكرة ل

 . ه(1432واصل،  (الوزارة لخدمة املستفيد وإبالغه بالرد املناسب

 :املعلومات في اإلدارة املدرسيةمعوقات تفعيل تكنولوجيا 

 يحتاج التخلي عن الطرق التقليدية في اإلدارة وكسر قواعد العمل التقليدية إلى إدراك أهمية التحول والتغيير التي تتطلب بدورها اجراء

ملتجددة مسار يصعب اجتيازه دون أن كما أن مجال تكنولوجيا املعلومات بحكم طبيعته ا ،تغيير استراتيجي في مكونات و أساليب وطرق أداء األعمال

العمل اليومي تعترضه العديد من املعوقات والصعوبات و يشير واقع اإلدارة املدرسية إلى أن هناك صعوبات تكنولوجية تعترض قائدة املدرسة أثناء أداء 

( 43، 2014تكنولوجية)البابطين، أبرز تلك الصعوبات الاملدرس ي، التي بدورها قد تعيق عن تحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية املنشودة ومن 

التطبيقات الحاسوبية بحاجة ماسة إلى  ، البنى التحتية غير مهيأة الستخدام تكنولوجيا املعلوماتلتأهيل التقني، ندرة الدورات التدريبية و ضعف ا

لنقصها وقصورها من جهة وعدم ترقيتها وتحديثها بشكل مستمر مع ما  مزيد من التطوير والترقية لتواكب املتطلبات الحالية لإلدارة املدرسية وذلك

ضعف امتالك مدير املدرسة أو الطاقم  و تتلخص معوقات استخدام تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة املدرسية في:دارة املدرسية، يستجد في  مجاالت اإل 

ضعف بالشكل الكافي،  نقص توفر األجهزة التكنولوجيةالتغيير، مود والخوف من التمسك بالطرق التقليدية والجللمهارات التكنولوجية،  اإلداري 

لعمل التقني وتجاهل تدريب االعتماد على موظف ليقوم باديمة الصنع وعدم البحث عن الجديد، االعتماد على أجهزة قعدم توفره، الدعم الفني أو 

 .اناتمشاكل انتهاك الخصوصية وعدم الحفاظ على سرية البيالبقية، 

 :مفهوم كفاءة األداء اإلداري 

ملادية تلعب اإلدارة الدور األكبر في نجاح العمليات داخل املؤسسات التعليمية و على النقيض تماما قد تساهم في  تخلفها، فاستغالل املوارد ا

 على مدى وجود إدارة ذات كفاءة عالية وفاعلة،  وعمليات إدارية تؤدى بشكل سليم 
ً
وفق أهداف والبشرية واستثمارها االستثمار األمثل يعتمد أساسا
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والفاعلة أضحت محددة و استراتيجيات و طرق حديثة،  فهناك العديد من املؤسسات  التي تملك املوارد املادية والبشرية ولكن الفتقارها لإلدارة الجيدة 

جازها وتدفع العاملين لتحقيق أهدافها معطلة و مسببه لهدر في املوارد والطاقات البشرية واملادية ، فاإلدارة تقوم بتحديد املهام التي يقوم األفراد بإن

ياسات الدولة ،ألن الدور األساس ي لإلدارة هو توجيه املؤسسة نحو تحقيق أهدافها بأقل تكلفة وأسرع وقت، فاإلدارة التعليمية هي املسئولة عن تنفيذ س

 على كفاءة وفاعلية الجهاز اإلداري  وخططها التطويرية نحو التعليم، ونجاح تلك السياسات واملشروعات على جميع األصعدة يتوقف
ً
 .أساسا

( بأنها النظام القادر على تخفيض تكاليف املوارد الالزمة إلنجاز األهداف املحددة واملرغوبة دون 145، 2002تعرف كفاءة األداء اإلداري في إدريس ) و

ومن ثمة  فهي تعتمد علي مفهوم املدخالت واملخرجات فالنظام التضحية بمخرجات النظام. بمعني أنها القدرة علي أداء األشياء بطريقة صحيحة،  

 الكفء هو الذي  يتمكن من تحقيق مخرجات تفوق املدخالت املستخدمة.

 صنع القرارات،ويشير مصطلح كفاءة األداء اإلداري إلى قيام العاملين باملنظمة بسلوك إداري ما في ضوء مبادئ اإلدارة، وذلك لتحقيق وظائف اإلدارة ) 

 التخطيط، التنظيم، االشراف والتوجيه والقيادة، الرقابة( بصورة رشيدة أي بأقل جهد ووقت وتكاليف. 

 محددات األداء اإلداري :

 الجهد املبذول في العمل: یعكس درجة حماس الفرد ألداء العمل ومدي دافعيته لألداء  .1

 القدرات والخصائص الفردية : وهي القدرات والخبرات السابقة التي یتوقف الجهد املبذول عليها. .2

نظمة إدراك الفرد لدورة الوظيفي: تتمثل في سلوك الفرد الشخص ي أثناء األداء لتصوراته وانطباعاته عن الكيفية التي يمارس فيها عمله في امل .3

 (.107، 2005)جالل،

 اء اإلداري :سبل تنمية كفاءة األد

 ( ثالث مداخل لتنمية كفاءة األداء على النحو التالي:61-95، ص1424حدد رضا )

 تحسين املوظف: .1

جانب ويتم ذلك عن طريق التركيز في نواحي القوة لدى املوظف، وتركيز جهود تنمية االداء في االستفادة من ما لديه من مواهب  وتنميتها وعلى 

الرغبة واالداء، فما يرغب املوظف بعمله سيؤديه بامتياز ويتم ذلك من خالل ربط العمل بأهدافه الشخصية و  آخر فهم العالقة السببية بين

 .السماح لألفراد بأداء األعمال التي يرغبون بها أو يبحثون عنها لتوفير االنسجام بين املوظف واهتماماته والعمل املؤدى

 تحسين الوظيفة: .2

 أن هناك مهام يتم القيام بها حتى بعد وتتمثل في تحديد املهام 
ً
الضرورية للوظيفة من خالل معرفة مدى ضرورة كل مهمة في العمل خصوصا

زوال منفعتها وتكرار القيام بمهمات خاصة بإدارات أخرى داخل املنظمة بسبب  عدم ثقة بعض األقسام ببعضها، فيجب تحديد الجهة 

 من الجهد الصحية للقيام بتلك املهمة و إيعاز املهم
ً
ة لها، باإلضافة إلى تحسين مستوى العمل املقدم من خالل استخدام اآلالت واألجهزة بدال

 البشري واستخدام أساليب عمل اكثر فاعلية.

 تحسين املوقف  .3

ح خطوط ويتم ذلك من خالل معرفة مدى مناسبة عدد املستويات التنظيمية والطريقة التي يتم بها تنظيم الجماعة ومدى مناسبه ووضو 

 االتصال واملسؤولية و كفاءة التفاعل مع الجهات األخرى ومع الجمهور املستفيد، باإلضافة إلى ايجاد أسلوب اإلشراف املناسب للوقوف على

 مستوى أداء العاملين.

 منها
ً
من خالل تطوير اداء  ويتضح مما سبق أن العمليات اإلدارية يتم تحسينها من عدة جوانب جميعها جعلت تكنولوجيا املعلومات جزءا

ساليب الحديثة في أداء األعمال، أو تطوير الوظيفة في جانب إدخال التكنولوجيا لرفع كفاءة العمل، أو في جانب املوظف عن طريق تدريبه على األ 

 املوقف الذي قد يتخذ من تكنولوجيا املعلومات وسيلة فعالة في التخطيط والتنظيم والتنسيق واإلشراف.

 :جيا املعلومات على كفاءة األداء اإلداري ثر تكنولو أ
في  على الرغم من الجدل الذي ثار بين الباحثين حول مدى جدوى تكنولوجيا املعلومات وأثرها على األداء، إال أنه يكاد يكون هناك شبه اتفاق

إنتاجية املنظمة، ورفع كفاءة أدائها املالي، وتحسين نتائج الدراسات على أن زيادة االستثمارات املخصصة لتكنولوجيا املعلومات قد ساهمت في زيادة 

ل تكامل أداء العاملين، ومن ثم  يمكن القول بأن تكنولوجيا الخدمات قد ساهمت في تحسين مستويات األداء في املنظمات اإلدارية املعاصرة من خال

 تطبيق األساليب  الحديثة في  ،رارات املناسبة في الوقت املناسباملعرفة وتوفير املعلومات التي تساعد على تحسين عملية صنع القرار واتخاذ الق
ً
واخيرا

 (.25، 2009اإلدارة وتنظيم العمل)بركات،
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 تغیير املتقدمة، والعمل على التكنولوجيا تطبيق أدوات طريق عن اإلداري  أدائها من ( إلى أن اإلدارة تحسن2005كما توصلت دراسة جالل )

استخدام و  نجاح في تسهم التي مراعاه العناصر أوصت بضرورة كما .القدیم والتقليدي النمط من اإلجرائية، و و العمليات ةاإلداري األعمال في سلوكها

 قطاع. كل طبيعة مع تتالءم والتي اإلداري  األداء تحسين في الحديثة التكنولوجيا تطبيق

التعليمية  توفير بيئة مناسبه للعملية ( أن أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في اإلدارة املدرسية يظهر في:73، 2010ذكر الشناق ) كما

في فة الصفية و الحرص على املتابعة واملساءلة في الغر د من استفادته من املادة العلمية، متابعة الطالب عن بعد والتأكباستخدام التكنولوجيا، 

 ة القرارات و الواجبات.إدار األعمال اإلدارية، 

ومن خالل مراجعة األدبيات وما خلصت اليه الدراسات التي تناولت هذا املحور ترى الباحثة أن كفاءة األداء اإلداري ترتبط بوجود فكر 

ن طرق العمل في ظل تغير سلوك املستفيدين من العملية يسعى لالرتقاء بالعملية التعليمية وتجويد املخرجات واملتابعة والسعي الدائم لتطوير وتحسي

 التعليمية وتطلعهم إلى مستوى خدمات تعليمية تلبي احتياجاتهم بجودة وكفاءة.

 في كفاءة
ً
 ملحوظا

ً
األداء  هذا التطوير يتطلب االطالع على أهم مستحدثات العصر بما فيها تكنولوجيا املعلومات التي من املمكن أن تؤثر تأثيرا

مهارات العاملين ، رفع مستوى اإلنتاجية، توفير النفقات واملجهود، جودة الخدمات املقدمة، إلداري على عدة مستويات :كفاءة أداء العاملينا

 التكنولوجية.

الخدمات من قبل ونتيجة لذلك ينبغي على اإلدارة املدرسية السعي لتفعيل دور تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت،  في ظل املطالبة بجودة 

 املستفيدين، وسعي اململكة الدؤوب نحو تطوير العمل التعليمي وتحسين أداءه وتجويد مخرجاته.

لدراسة وهناك العديد من الدراسات املتعلقة بدور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري التي تتباين في أهدافها ونتائجها عن ا

 الحالية ومنها

( والتي هدفت إلى التعرف على درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مدارس محافظة املجاردة وأثرها في تحسين األداء 2018،لشهري ا)دراسة  

 م اتباع املنهجاملدرس ي من وجهة نظر املعلمين واملعلمات، وتأثير املتغيرات؛ سنوات الخبرة، املرحلة التعليمية، الجنس؛ على وجهات نظر العينة. وقد ت

)من معلمين ومعلمات املدارس ملختلف مراحل التعليم، وتوصلت  291الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة كأداة تم تطبيقها على عينة من  

ة تبعا صائيالدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين جوانب تطبيق اإلدارة االلكترونية وتحسين اداء املدرسة. باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة  إح

 توسطة(.ملتغير املرحلة التعليمية؛ بين استجابات فئات العينة على جميع أبعاد محور درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية ، لصالح فئة )املرحلة امل

اإللكترونّية  اإلدارة لبرامج الخبر بمحافظة العام التعليم مديري مدارس استخدام واقع على ( إلى التعرف2015 ،الراض ي)دراسة  هدفتو 

املدرسّية، والتوصل إلى  اإللكترونّية اإلدارة ببرامج يتعلق فيما املدارس مديري  تطوير أداء دون  تحول  التي املعّوقات وتحديد نظره، وجهة من املدرسّية

الوصفي  املنهج الباحث واستخدم .املدارس مديري  لدى اإلداري  العمل تطوير في تساعد أن من شأنها والتي املمكنة التطوير وسبل املقترحات بعض

، و  53 عددهم والبالغ الخبر بمحافظة العام الحكومية التعليم مدارس مديري  على الدراسة أداة تطبيق وتم املسحي،
ً
ظهرت النتائج ان املدراء أمديرا

وتوزيع الطالب على الفصول، وحفظ واسترجاع نتائج الطالب، ومتابعة البريد اإللكتروني  واإلشعاراتيستخدمون اإلدارة االلكترونية لطباعة الكشوف 

 االلكترونيةصعوبة التعامل مع برامج اإلدارة  وهي على أهم املعوقات الدراسة ، كما  وقفتمعداد سجالت الطالب وبياناتهإوالتعاميم والرد عليها، و 

 والتطور السريع والتحديثات املستمرة  البرامج. االلكترونيةبرامج اإلدارة وضعف القناعة لدى بعض املعنيين باستخدام 

 من تحد التي املعوقات على وكذلك التعرف اإلداري  العمل تطوير في املعلومات تقنية واقع على عرفت( لت2013،العليوي )دراسة جاءت و  

شارت نتائج أاستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي و و ، ماألقسا ورؤساء اإلدارات اإلداري عند مديري  العمل تطوير في املعلومات تقنية دور  تفعيل

 إدارة أن خالل من وذلك الرياض، بمنقطة والتعليم التربية في إدارة اإلداري  العمل تطوير في متوسطة بدرجة تسهم املعلومات تقنية الدراسة إلى أن

  املعلومات تقنية
ً
 التدريبية الدورات ندرة املعوقات من أهم كما أوضحت أن  ومستقرة، فاعلة اتصال بشبكة أقسامها بربط كافة تقوم أحيانا

 إدارة تقنية في القرار صياغة في األقسام مديري  مشاركة قلة اإللكترونية و األنظمة على للعمل داخل األقسام اإلدارية للكوادر واملقدمة املتخصصة

 اإللكترونية. األنظمة ملشغلي واملعنوي  املادي التحفيز املعلومات باإلضافة إلى ضعف

باإلضافة  ،في املدارس املاليزيةت وفعاليتها لألنشطة اإلدارية تقديم أنواع من التطبيقال  )2013Simin Ghavifekr ,(ودراسة  كما هدفت 

نتائج الدراسة  وأشارتلتسليط الضوء على زيادة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في املهام اإلدارية اليومية لجعل عملها أكثر كفاءة وفعالية 

ت املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات، كما جل االستفادة الكاملة من عصر املعلومات الحالي يجب أن تكون إدارة املدرسة مزودة باملعرفة واملهاراأنه من أإلى 

 مالهم. يجب استخدام التخطيط االستراتيجي الفعال الستخدام تكنولوجيا املعلومات في التنظيم واإلدارة التي قد تسهل الفرص للمدراء للقيام بأع

دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في إدارة املدرسة ومدى تطبيقها من قبل مديري املدارس  في اإلدارة.  (Angie, 2013)دراسة أوضحت و 

الدراسة هي االستبانة ، وأظهرت النتائج أن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في إدارة  وأداةواعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي املسحي، 
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ع جدير باالهتمام وخاصة في عصر العوملة، ولكن مدى تطبيقها في املدارس  بطيء جدا ومديري املدارس غير أكفاء في التعامل مع املدرسة ضرورة ومشرو 

 مرافق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل إدارة املدارس بكفاءة.

ن تصورات املعلمين واإلداريين على أهمية ما إذا كان هناك فرق كبير بيع فكشفت ((Makewa, Meremo, Role, 2013دراسة  أما 

واستخدم املنهج الوصفي املقارن  ،في إدارة املدرسة  وتقييم مدى استخدام التكنولوجيا من قبل اإلداريين (ICT) املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت

النتائج وجود فرق كبير بين تصورات املعلمين واإلداريين على  وأظهرت ،للحصول على معلومات عن الوضع الحالي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 .ف على التعليماتأهمية استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في املجاالت التالية من إدارة املدراس : اإلدارة الطالبية، واإلدارة العامة واإلشرا

طوير منهي على مقدرة املدراء على ادارة التكنولوجيا في املدارس درست هذه إلى معرفة اثر برنامج ت ((Bobbera, 2013دراسة  بينما هدفت 

مديرا من والية فرجينيا في الواليات املتحدة االمريكية، يعملون في منطقة استثمرت موارد مالية كبيرة في اقتناء وتعليم  14الدراسة البحثية العملية 

ائيا إما ملجموعة تجريبية أو مجموعة مراقبة. شاركت املجموعة التجريبية في سلسلة من جلسات تقنيات التعليم املختلفة. تم تعيين املديرين عشو 

الذي يركز على طرق التطوير املنهي التي تركز على أساليب التربية التكنولوجية وممارسات القيادة. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن برنامج التطوير املنهي 

  مارسات القيادية يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على القيادة التكنولوجية للمدراء مع مدرستهم.تدريس تكامل التكنولوجيا وامل

كيفية استخدام قادة املدارس بيانات أداء الطالب وتحليلها بواسطة أدوات تحليل البيانات القائمة  عن (Akoma, 2012)دراسة  بحثتو 

و شملت هذه الدراسة القادة على  بمدارس احدى املقاطعات في الواليات املتحدة، على تكنولوجيا املعلومات  للمشاركة في صنع القرار للتحسين املستمر

وقد تم جمع البيانات النوعية من خالل إجراء مقابالت مع  ،س والفصول الدراسية، كما استخدمت منهج دراسة الحالةمستوى املقاطعة وقادة املدرا

 4من املتخصصين التعليمية،  2من منسقي املناهج الدراسية،  2من مديري املدارس،  2من القادة )مشرف واحد، رائدة في مجال التكنولوجيا، 12

كما قدمت املقاطعة املساعدة  ،النتائج أن القادة استخدموا أشكال مختلفة من البيانات لصنع أنواع مختلفة من القراراتمعلمين رئيسيون(، وأظهرت 

 كما اثرت على تطوير قدرات الطاقم الثقافية واإلنسانية وادت لتغيير افضل في املمارسات اإلدارية. ،لتفعيل التكنولوجيا من خالل األدوات والتدريب.

( التي هدفت الدراسة للتعرف على واقع االستخدام الفعلي لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات في مجال اإلدارة املدرسية 2012 ،الهدلق )دراسة و 

عينة مكونه بالنسبة لطالب املاجستير املتخصصين في اإلدارة التربوية واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي واستخدمت االستبانة كأداة تم تطبيقها على 

ات  في من جميع طالب املاجستير بتخصص اإلدارة التربوية وقد اظهرت الدراسة ان هناك ممارسة من قبل عينة الدراسة لتطبيقات تكنولوجيا املعلوم

ثر فعال مجال اإلدارة املدرسية بدرجة عالية، ويظهر ذلك من خالل استخدامهم للعديد من البرمجيات التطبيقية/ االنتاجية، باإلضافة إلى وجود أ

الدراسة  وأقرتلتطبيق اإلدارة اإللكترونية تمثلت في: سرعة الحصول على املعلومات بدقة عالية، وسهولة تخزين املعلومات، وصحة وتكامل املعلومات، 

  بوجود معوقات تمثلت : ضعف املخصصات االلية وضعف الكوادر البشرية والقصور في الدورات التدريبية.

الدراسات السابقة إلى ان تكنولوجيا املعلومات بأبعادها املختلفة تخدم العمل اإلداري املدرس ي وتؤدي إلى التحسين النوعي في تشير خالصة نتائج 

استغالل  املمارسات اإلدارية املختلفة، كما أكدت معظم الدراسات على بعض املعوقات الفنية أو املادية أو حتى الثقافية التي قد تحد من امكانية

 وجيا املعلومات لتحسين العمليات اإلدارية لدى القادة، وفيما يلي ابرز النقاط املتعلقة بهذا املحور:تكنول

 أوجه الشبه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:   

  تشابهت الدراسة مع جميع الدراسات في بحثها ألهمية ودور تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاتها في املجال اإلداري. .1

 حول تقديمها ألنواع من التطبيقات اإلدارية، كذلك اليات االستفادة منها لتنمية الكفاءة. (  (simin, 2013بهت الدراسة مع دراسة تشا .2

  (، في بحثها للمعوقات التي قد تحد من تفعيل استخدام تكنولوجيا املعلومات.2013 ،العليوي )تشابهت الدراسة مع دراسة،  .3

من خالل سعيها ملعرفة اثر البرامج التدريبة على قدرة القائدة على دعم استخدام تكنولوجيا املعلومات  (Bobbera, 2013)تشابهت مع دراسة  .4

 داخل املنظومة اإلدارية في املدرسة.

 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:   

 املعلومات وطريقة توظيفها لتنمية كفاءة األداء اإلداري.تختلف الدراسة عن الدراسات السابقة من خالل تناولها تكنولوجيا  .1

تختلف الدراسة عن اغلب الدراسات من حيث متغير تكنولوجيا املعلومات حيث اتجهت اغلب الدراسات لدراسة الجانب املادي فقط وتتناول  .2

.
ً
 الدراسة الحالية الجانب املادي والبرمجي معا

 تناولت أحد جوانب تكنولوجيا املعلومات وهي اإلدارة االلكترونية والحاسب اآللي. التي (2015،الراض ي)اختلفت الدراسة مع دراسة كل من  .3

حول عينة البحث حيث تناولت املدراء  Makewa, Meremo, 2013)  ,(Role( ودراسة 2012 ،الشريف)تختلف الدراسة عن دراسة  .4

صة واملعلمين والتي اثرت على نوعية التكنولوجيا املستخدمة حيث تختلف تكنولوجيا املعلومات اإلدارية للمدراء عن تكنولوجيا التعليم الخا

 باملعلمين. 
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 اوجه االستفادة من الدراسات السابقة : 

منهج الدراسة حديد لومات املختصة باإلدارة املدرسية وتمعرفة أبعاد  تكنولوجيا املعبقة بالدراسة الحالية من الدراسات السا استفادتوقد 

 املراجع التي استندت عليها تلك الدراسات.االطر النظرية وأدبيات الدراسات،  االستفادة منوأداتها و أساليبها، و 

من علومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري ومتطلبات تطبيقها دور ومعوقات تكنولوجيا امللتحديد  الحالية وعلى ذلك فقد جاءت الدراسة

 .أجل تحقيق االستفادة املثلى منها، للوصول باإلدارة املدرسية للكفاءة املطلوبة

 مشكلة الدراسة:
تعنى مشكلة الدراسة في حقيقة مفادها أن هناك معوقات تواجه استخدام تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة املدرسية مما يعني حاجتها 

ومن أهمها  للتطوير لتتمكن من أداء مهامها بكفاءة و جاءت العديد من الدراسات واألبحاث لتؤكد تلك املعوقات كافتقار تلك املدارس للبنية التحتية

وقوية سواء مادية وبشرية،  تحتيه متكاملة بنى توافر يستلزم املعلومات تكنولوجيا الدخول إلى ميدان ( التي توصلت إلى أن2016 ،أمجاور )دراسة 

 (2012 ،ق)الهدلباإلضافة لألدلة اإلرشادية التي تضع األساس لالستفادة القصوى من تلك التكنولوجيا واملعلومات على حد سواء. كما اشارت دراسة 

 .إلدارة املدرسيةإلى أن البرمجيات الحاسوبية املستخدمة في اإلدارة املدرسية بحاجة ماسة إلى املزيد من التطوير والترقية لتواكب املتطلبات الحالية ل

ة ال تعني تغير وعلى جانب آخر تعاني بعض اإلدارات املدرسية من تعطيل استخدام التكنولوجيا، فوجود أجهزة تكنولوجية داخل اإلدار 

 لذلك ذكرت دراسة  أنه توجد فجوة بين الحاجة الستخدام التكنولوجيا في اإلدارة املدرسية ودرجة استخدامه
ً
ا، وأن أكبر املمارسات اإلدارية وتأكيدا

 (2008 ،حمدي)جاءت دراسة  الصعوبات واملشكالت املعيقة لتفعيلها هو عدم وجود دورات تدريبية للمديرين والنقص في البرامج والتجهيزات. كما

 من الصعوبات
ً
، أهم تلك الصعوبات هي )واملالية والبرمجية والبشرية والتقنية اإلدارية ( لتوضح أن تطبيق التكنولوجيا في الثانوية للبنين يواجه عددا

 الوثائق على التقني للمديرين والوكالء، االعتمادالدورات التدريبية، ضعف التأهيل  ندرة التقنيات، وصيانة تشغيل مختص في املدارس إلى فني حاجة

 مهّيأة. غير للمدارس التحتية التكنولوجية باإلضافة إلى أن البنى اإللكترونية، من أكثر الورقية

تنمية  وذكرت الدراسات أن قله إملام قائدات املدارس بما يمكن أن تحققه التكنولوجيا من فوائد وخدمات يعد أحد املشاكل التي تحول دون 

 التكنولوجية الكفايات التي اشارت إلى ضعف التأهيل التقني للمديرين والوكالء وعدم توفر (2008 ،)حمديكفاءة األداء لدى القائدات، كما في دراسة 

البرمجيات اإللكترونية ( التي اشارت إلى وجود معوقات بشرية، أهمها: صعوبة التعامل مع 2015،ال محيا )، ودراسة و املهارية املعرفية املجاالت

 رة اإللكترونية.املعتمدة على اللغة اإلنجليزية، و ضعف التأهيل التقني للمديرين والوكالء، باإلضافة إلى صعوبة إيجاد الوقت الكافي للتعامل مع اإلدا

دارية لتنمية كفاءة األداء والكيفية التي يمكن وعلى ضوء ما سبق جاءت هذه الدراسة لتوضح دور تكنولوجيا املعلومات التي يمكن ادخالها للمنظومة اإل 

البحث في كيفية و استثمارها واالستفادة منها إلى أقص ى حد ممكن،  كما ستلقي الضوء على أبرز املعوقات التي قد تحد من استثمار وتفعيل التكنولوجيا 

 كفاءة.أكثر تعامل قائدات املدارس مع تلك التكنولوجيا للوصول لتحسين األداء اإلداري فيها بما یحقق األهداف املرسومة وجعل مهام القائدة 

 :التالي السؤال الحالية في الدراسة مشكلة تحديد يمكن وعليه

 ري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم من وجهة نظرهن؟ما دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلدا

 ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:

 ما واقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس في منطقة القصيم من وجهة نظرهن؟ 

  تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس في منطقة القصيم من وجهة نظرهن؟ما املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في 

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر قائدات املدارس في منطقة القصيم حول واقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية

 يبية(؟كفاءة أدائهن اإلدارية تعزى ملتغير )الخبرة، املؤهل، الدورات التدر 

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر قائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم  حول املعوقات التي تحد من دور

 تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة أدائهن اإلدارية تعزى ملتغير )الخبرة، املؤهل، الدورات التدريبية(؟

  املعلومات لتنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم؟ما متطلبات تطبيق تكنولوجيا 

 أهداف  الدراسة:

 تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس التعرف إلى  واقع دور تكنولوجيا املعلومات في. 

  ائدات املدارس.الوقوف على املعوقات التي تحد من تفعيل استخدام تكنولوجيا املعلومات لدى ق 

  واقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة أدائهن اإلداريةالكشف عن درجة اختالف وجهات نظر قائدات املدارس حول . 
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 تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة أدائهن  التعرف على درجة اختالف وجهات نظر قائدات املدارس حول املعوقات التي

 .اإلدارية

 لتنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس. تحديد متطلبات تفعيل تكنولوجيا املعلومات 

 أهمية الدراسة: 
 األهمية النظرية:

  دراسة ( و 2011 ،القرني)تلبي هذه الدراسة توصيات الدراسات السابقة، دراسة(Akoma, 2012)  دراسة وMakewa, Meremo, 2013)  ,

(Role بأهمية تكنولوجيا املعلومات في املجال اإلداري.، التي اوصت 

 .توفير مادة علمية قد تفيد القائمين على تطوير العمل اإلداري 

  األهمية التطبيقية:

 يتوقع أن تخدم هذه الدراسة قائدات املدارس واإلداريين العاملين بها في توضيح حيثيات استثمار املوارد التكنولوجية للتحسين والتنمية. 

  ائز تنبع أهمية الدراسة من أثر تكنولوجيا املعلومات في تحسين العمل اإلداري والتأثير في كفائتة حيث أن تكنولوجيا املعلومات أحد أهم رك

 التطوير ومواكبة العصر. 

   .تلبي نتائج الدراسة حاجة القائدات للتنمية املهنية املستدامة 

 سؤولين بوزارة التعليم واإلدارات التعليمية ببيانات واضحة عن املستوى التكنولوجي ملنسوبيها.من املتوقع ان تسهم هذه الدراسة بتزويد امل 

 حدود الدراسة:   

  مات ) الحدود املوضوعية: تناولت الدراسة تكنولوجيا املعلومات وكفاءة األداء اإلداري  وتتحدد طبيعة الدراسة بدور مكونات تكنولوجيا املعلو

 ( التي يمكن توظيفها لتنمية األداء اإلداري.  البرمجية -املادية 

 الوكيلة( في املدارس املتوسطة في منطقة القصيم. -الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة الحالية على القائدات اإلداريات ) القائدة 

 دائع.الحدود املكانية: تم تطبيق الدراسة في منطقة القصيم في كل من بريدة، االسياح، رياض الخبراء، الب 

  ه 1440-1439الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي. 

 مصطلحات الدراسة:

  تكنولوجيا املعلومات(Information Technology يعرفها :)(  انها52، 2013 ،القحطاني والخزي ) البيانات تحوي  التي واملصادر األدوات "حزمة 

 يتصل وما وبصرية، وسائل سمعية من تحويه وما بأنواعها االتصال ووسائل بأنواعها البرمجيات االدوات تلك بها، ومن والتواصلإدارتها  خالل من

 الالزمة". التحتية البنية في تتمثل مصادر من كله بذلك

 
 
بأنه الطرق واألساليب  والتقنيات املعتمدة في الحصول على املعلومة ومعالجتها وتخزينها  وتعرف الباحثة مصطلح تكنولوجيا املعلومات إجرائيا

أو  إدارة البصمة للموظفينواسترجاعها سواء كانت ماديه كالحاسبات اآللية وأجهزة التخاطب عن بعد والفاكس أو برمجيه متخصصة كبرمجيات 

شبكات اإلنترنت والشبكات املحلية داخل املدرسة وغيرها التي تقوم وظفين والطالب، باإلضافة إلى تقييم أداء العاملين أو برمجيات قواعد بيانات للم

 بمساعدة القائدات في اتخاذ القرارات والتخفيف من العبء اإلداري وتحسين األداء لدى قائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم.

 ( كفاءة األداء اإلداريadministrative performance Efficiency:)  هو القدرة على تحقيق األهداف املرسومة باستخدام املوارد املادية

انسب  والبشرية، وبمعنى آخر عناصر االنتاج املتاحة االستخدام االمثل، وتنطوي على القدرة على تحديد أهداف واضحة للعمل والقدرة على اختيار

 (.56، 1980افضل استخدام )السيد، الوسائل لتحقيقها واستخدام و توجيه عناصر االنتاج

 
 
بأنه القيام باملهام واملسؤوليات اإلدارية بالنسبة لقائدات املدارس  واملتوسطة في منطقة القصيم باستخدام تكنولوجيا  وتعرفه الباحثة إجرائيا

 املعلومات بأقل وقت وجهد وأكثر دقة وبالجودة والشمولية املطلوبة.

  قائدة املدرسة(School Leader):  ( ان قائدة املدرسة هي القائدة التربوية والرئيسة املباشرة واملسؤولة عن جميع العاملين 2015 ،الراض ي) عرفها

 في أحدى مدارس التعليم العام.

  
 
دعمها من خالل كونها بأنها مديرة املدرسة التي تقود كل خطوات الدمج والتوظيف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وت وتعرفها الباحثة اجرائيا

 يقتدى به وداعمه للتنمية في مدرستها.
ً
 نموذجا
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 ( املدارس املتوسطةMiddle  School):  هي مرحلة تعليمية مستقلة تلي املرحلة االبتدائية، وتسبق املرحلة الثانوية، "يلتحق بها املتعلم في سن

)وثيقة سياسة التعليم في الثانية عشرة من عمره، وهي بذلك تتفق مع الخصائص النفسية والجسمية للطالب في بداية مرحلة املراهقة

 .(1416اململكة،

 اجرا وتعرفها الباحثة
 
 بأنها مرحلة تعليمية في التعليم العام يلتحق بها الطالب بعد الحصول على شهادة املرحلة االبتدائية. ئيا

 :االطار امليداني للدراسة
 مجتمع الدراسة:

 احصاااءات تعلاايم القصاايمقائوودة ووكيلووة ) 366تكووون مجتمووع الدراسووة موون جميووع قائوودات و وكوويالت املوودارس املتوسووطة فووي منطقووة القصوويم وعووددهم 

ه، توم اختيووار عينوة الدراسوة بالطريقوة العشووائية وبلوغ عووددها ) 1439/1440( خوالل فتورة إجوراء الدراسوة خوالل الفصوول الدراسو ي األول مون العوام الجوامعي 2019،

 Krejcie ,R تمود لتحديود العينوة(، وقود توم تحديود نسوبة العينوة وفوق الجودول املع بريدة، االسياح، رياض الخبراء، البودائع( قائدة من قائدات املدارس في ) 183

& Morgan, D1970).) 

 خصائص عينة الدراسة:

الوودورات  –سونوات الخبورة فوي العمول الحوالي  –توم تحديود عودد مون املتغيورات الرئيسوية لوصوف مفوردات عينوة الدراسوة، وتشومل: )املؤهول العلموي 

نتووائج الدراسووة، باإلضووافة إلووى أنهووا تعكووس الخلفيووة العلميووة ملفووردات عينووة الدراسووة، التدريبيووة فووي تكنولوجيووا املعلومووات(، والتووي لهووا مؤشوورات دالليووة علووى 

 وتساعد على إرساء الدعائم التي ُتبنى عليها التحليالت املختلفة املتعلقة بالدراسة، وتفصيل ذلك فيما يلي:

 (: املتغيرات الرئيسية لوصف عينة الدراسة1جدول)
 النسبة التكرار 

 8.2 15 دكتوراه( –ماجستير  –دراسات عليا )دبلوم تربوي  املؤهل العلمي

 74.9 137 بكالوريوس

 16.9 31 دبلوم

 %100 183 املجموع

 14.2 26 سنوات 3اقل من  سنوات الخبرة في العمل الحالي

 18.6 34 سنوات 6سنوات إلى اقل من  3من 

 67.2 123 سنوات وأكثر 6

 %100 183 املجموع

 41.5 76 لم احضر دورات تدريبية التدريبية في تكنولوجيا املعلوماتالدورات 

 28.4 52 حضرت دورة تدريبية واحدة

 30.1 55 حضرت أكثر من دورة تدريبية

 %100 183 املجموع

 أداة الدراسة:

 ملناسبتها ألهداف الدراسة. 
ً
 لجمع البيانات؛ وذلك نظرا

ً
 عمدت الدراسة إلى استخدام االستبانة أداة

 بناء أداة الدراسة: .1

ها بعد االطالع على األدبيات التربوية، والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، وفي ضوء معطيات وتساؤالت الدراسة وأهداف

 ها:)االستبانة(، وتكونت في صورتها النهائية من ثالثة أجزاء. وفيما يلي عرض لكيفية بنائها، واإلجراءات املتبعة للتحقق من صدقها، وثباتتم بناء األداة 

تقديم  يحتوي على مقدمة تعريفية بأهداف الدراسة، ونوع البيانات واملعلومات التي تود الباحثة جمعها من مفردات عينة الدراسة، مع القسم األول:

 الضمان بسرية املعلومات املقدمة، والتعهد باستخدامها ألغراض البحث العلمي فقط.

الدورات  –الخبرة في مجال القيادة  –يحتوي على البيانات األولية الخاصة بمفردات عينة الدراسة، واملتمثلة في: )املؤهل العلمي  القسم الثاني:

 (.التدريبية املختصة بتكنولوجيا املعلومات 

 ( يوضح عدد عبارات االستبانة، وكيفية توزيعها على املحاور.3-2( عبارة، موزعة على ثالثة محاور أساسية، والجدول )41ويتكون من ) القسم الثالث:
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 محاور االستبانة وعباراتها :(2جدول)
 املجموع عدد العبارات البعد املحور 

األداء اإلداري لقائدات دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة  -1

 املدارس

 عبارة 15 4 املهام اإلدارية لقائدة املدرسة

 5 التعامل مع البيانات اإلدارية

 3 االجراءات اإلدارية

 3 العالقات اإلنسانية واالجتماعية

املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة  -2

 األداء اإلداري 

 عبارة 16 5 الشخصيةاملعوقات 

 7 املعوقات الفنية

 4 املعوقات املالية

 عبارات 10 3 املتطلبات الشخصية متطلبات تطبيق تكنولوجيا املعلومات لتنمية كفاءة األداء اإلداري  -3

 4 املتطلبات الفنية

 3 املتطلبات املالية

 عبارة 41 ثالثة محاور 

 –أوفق  –الخماس ي للحصول على استجابات مفردات عينة الدراسة، وفق درجات املوافقة التالية: )أوفق بشدة  تم استخدام مقياس ليكرت

 للتالي: أوفق بشدة ) –ال أوفق –محايد 
ً
، بإعطاء كل عبارة من العبارات السابقة درجة، وفقا

ً
( 5ال أوفق بشدة(. ومن ثم التعبير عن هذا املقياس كميا

 ( درجة واحدة.1( درجتان، ال أوفق بشدة )2( درجات، ال أوفق )3ات، محايد )( درج4درجات، أوفق )

(، ثم تم تقسيمه على أكبر قيمة 4=  1 –5ولتحديد طول فئات مقياس ليكرت الخماس ي، تم حساب املدى بطرح الحد األعلى من الحد األدنى )

(؛ لتحديد الحد األعلى لهذه الفئة، وهكذا أصبح طول الفئات 1قيمة في املقياس ) (، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل0.80=  5÷  4في املقياس )

 كما هو موضح في الجدول التالي: 

 تقسيم فئات مقياس ليكرت الخماس ي )حدود متوسطات االستجابات( :(3جدول)
 حدود الفئة الفئة م

 إلى من

 5.00 4.21 أوفق بشدة 1

 4.20 3.41 أوفق  2

 3.40 2.61 محايد 3

 2.60 1.81 ال أوفق  4

 1.80 1.00 ال أوفق بشدة 5

 .
ً
 وتم استخدام طول املدى في الحصول على حكم موضوعي على متوسطات استجابات مفردات عينة الدراسة، بعد معالجتها إحصائيا

 صدق أداة الدراسة: .2

 تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل:

  مين(:الصدق الظاهري ألداة الدراسة ِّ
 
 )صدق املحك

مووودى مالءمتهوووا  للتعووورف علوووىللتعووورف علوووى مووودى الصووودق الظووواهري لالسوووتبانة، توووم عرضوووها بصوووورتها األوليوووة  علوووى عووودد مووون املحكموووين املختصوووين  

، وإبداء ما يرونه من تعديل، أو حذف، أو إضافو ألهداف الدراسة، 
ً
توم ، ومون ثوم ة للعبواراتوضوح العبارات، وانتمائها للمحور، وأهميتها، وسالمتها لغويا

 إخراج االستبانة بصورتها النهائية.و إجراء التعديالت الالزمة التي اتفق عليها غالبية املحكمين، 

 :صدق االتساق الداخلي لألداة 

لووى ؛ للتعورف ع(Pearson's Correlation Coefficient)للتحقوق مون صودق االتسواق الووداخلي لالسوتبانة، توم حسواب معامول ارتبوواط بيرسوون 

لكول محوور موون  درجوة ارتبواط كول عبوارة مون عبوارات االسوتبانة بالدرجوة الكليوة للبعود الوذي تنتموي إليوه العبوارة، وتوضوح الجوداول التاليوة معوامالت االرتبواط

 املحاور بما فيها من عبارات.
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 معامالت االرتباط للمحاور  :(4جدول)

   ثبات أداة الدراسة:  .3
(، ويوضح Cronbach's Alpha (α)كرونباخ )معادلة ألفا كرونباخ( ) تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل استخدام معامل الثبات ألفا

 كرونباخ لكل محور من محاور االستبانة. ( قيم معامالت الثبات ألفا5الجدول )

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة :(5جدول )
 ثبات املحور  عدد العبارات محاور االستبانة

لقائدات دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري  -1

 املدارس

 0.8844 4 املهام اإلدارية لقائدة املدرسة

 0.8513 5 التعامل مع البيانات اإلدارية

 0.7106 3 االجراءات اإلدارية

 0.7801 3 العالقات اإلنسانية واالجتماعية

املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء  -2

 اإلداري 

 0.7988 5 الشخصيةاملعوقات 

 0.8070 7 املعوقات الفنية

 0.8732 4 املعوقات املالية

 0.9388 3 املتطلبات الشخصية متطلبات تطبيق تكنولوجيا املعلومات لتنمية كفاءة األداء اإلداري  -3

 0.9544 4 املتطلبات الفنية

 0.9159 3 املتطلبات املالية

 0.7527 41 الثبات العام

(، وهذا يدل على أن االستبانة بصورتها النهائية تتمتع بدرجة ثبات 0.7527( أن معامل الثبات العام عاٍل حيث بلغ )7الجدول )يتضح من 

 مرتفعة يمكن االعتماد عليها في التطبيق امليداني للدراسة.

 كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس()دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية  :املحور األول 

 معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة البعد

 **0.909 3 **0.877 1 املهام اإلدارية لقائدة املدرسة

2 0.833** 4 0.884** 

 **0.875 8 **0.796 5 التعامل مع البيانات اإلدارية

6 0.669** 9 0.855** 

7 0.824** - - 

 **0.849 12 **0.743 10 االجراءات اإلدارية

11 0.804** - - 

 **0.801 15 **0.811 13 العالقات اإلنسانية واالجتماعية

14 0.903** - - 

 )املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري( :املحور الثاني

 معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة البعد

 **0.720 4 **0.637 1 املعوقات الشخصية

2 0.795** 5 0.610** 

3 0.611** - - 

 **0.820 10 **0.626 6 املعوقات الفنية

7 0.650** 11 0.672** 

8 0.844** 12 0.574** 

9 0.731** - - 

 **0.872 15 **0.887 13 املاليةاملعوقات 

14 0.850** 16 0.806** 

 )متطلبات تطبيق تكنولوجيا املعلومات لتنمية كفاءة األداء اإلداري( :املحور الثالث

 معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة البعد

 **0.940 3 **0.933 1 املتطلبات الشخصية

2 0.959** - - 

 **0.991 6 **0.947 4 املتطلبات الفنية

5 0.977** 7 0.833** 

 **0.826 10 **0.981 8 املتطلبات املالية

9 0.971** - - 
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 تحليل نتائج اسئلة الدراسة وتفسيرها:
اقع دور تكنولوجيا : إجابة السؤال األول: ما و

 
املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم من  أوال

 وجهة نظرهن ؟

لتحديد واقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم ، تم حساب املتوسط 

 إلى ت
ً
ويتضح حديد دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم ، الحسابي لهذه األبعاد وصوال

 .( 6) ذلك من جدول 

اقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في 6جدول )  منطقة القصيم( استجابات مفردات عينة الدراسة على و
 الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي البعد م

 1 0.502 4.48 املهام اإلدارية لقائدة املدرسة 1

 3 0.506 4.34 التعامل مع البيانات اإلدارية 2

 2 0.538 4.37 االجراءات اإلدارية 3

 4 0.615 4.25 العالقات اإلنسانية واالجتماعية 4

اقع دور تكنولوجيا   - 0.455 4.37 املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيمو

ات يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله أن عينة الدراسة وافقن بشدة على دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائد

(، ويعكس ذلك أهمية كبيرة لدور تكنولوجيا املعلومات في العمليات واملمارسات اإلدارية لدى 4.37بمتوسط )املدارس املتوسطة في منطقة القصيم 

ية لقائدة املدرسة القائدات، كما أتضح من النتائج أن أبرز مالمح دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري تمثلت في ُبعد املهام اإلدار 

 جاء ُبعد العالقات 4.34( ، يليه ُبعد التعامل مع البيانات اإلدارية بمتوسط ) 4.37، يليه ُبعد االجراءات اإلدارية بمتوسط ) ( 4.48بمتوسط ) 
ً
(، وأخيرا

التكنولوجيا و يعزى ذلك لدور دمج تكنولوجيا املعلومات بأجهزتها وبرمجياتها في اإلدارة املدرسية حيث تجعل ، (4.25اإلنسانية واالجتماعية بمتوسط ) 

قارنات األعمال اإلدارية أكثر سرعة ودقة و مرونة مع تقليل الكلفة والجهد املبذول، باإلضافة ملا توفره من أساليب جديدة لعمل االحصاءات وامل

ينت استخدام مديري ( والتي ب2015،الراض ي)وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ، والتحليل الدقيق للمواضيع التي تحتاج التخاذ قرارات صحيحة

( والتي بينت أن تقنية املعلومات تسهم في تطوير العمل 2013،العليوي )املدارس لبرامج اإلدارة اإللكترونية  بدرجة كبيرة كما تتفق مع نتيجة دراسة 

( والتي بينت 2010  ،عاشور )( و  2012  ،قالهدل)اإلداري في إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض  بدرجة متوسطة وتتفق هذه النتائج مع نتيجة دراسة 

 أن هناك ممارسة لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات بدرجة عالية.

 الُبعد األول: املهام اإلدارية لقائدة املدرسة:

فيما يتعلق بُبعد املهام للتعرف على واقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم 

الدراسة على  اإلدارية لقائدة املدرسة، تم حساب التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، والرتب الستجابات عينة

 عبارات ُبعد املهام اإلدارية لقائدة املدرسة ، وجاءت النتائج كما يلي:

 يا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري في ُبعد املهام اإلدارية لقائدة املدرسة قع دور تكنولوجاو  :(7جدول )
املتوسط  درجة املوافقة التكرار العبارات م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الرتبة درجة التحقق

افق بشدة النسبة % افق أو افق محايد أو افق بشدة ال أو  ال أو

املعلومات في يوفر استخدم تكنولوجيا  2

 اإلدارة املدرسية  الوقت والجهد

  0.652 4.55 1 2 4 64 112 ك
ً
 1 كبيرة جدا

% 61.2 35 2.2 1.1 0.5 

تسهم تكنولوجيا املعلومات املستخدمة في  1

 انجاز معظم اعمال اإلدارة املدرسية

  0.582 4.49 - 1 5 80 97 ك
ً
 2 كبيرة جدا

% 53 43.8 2.7 0.5 - 

تيسر تكنولوجيا املعلومات على الطاقم  4

 اإلداري أداء مهامه اإلدارية

  0.636 4.46 1 - 8 78 96 ك
ً
 3 كبيرة جدا

% 52.5 42.6 4.4 - 0.5 

تسهم تكنولوجيا املعلومات في رفع  3

مستوى كفاءة العمل عند القيادة 

 املدرسية

  0.650 4.43 - 2 10 78 93 ك
ً
 4 كبيرة جدا

% 50.8 42.6 5.5 1.1 - 

 0.502  4.48 املتوسط العام

( أن مفردات عينة الدراسة وافقن بشدة على دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس 9يتضح في الجدول )

(، وهو متوسط يقع في الفئة الخامسة من فئات املقياس 4.48)املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد املهام اإلدارية لقائدة املدرسة بمتوسط 

 (، وهي الفئة التي تشير إلى خيار أوافق بشدة على أداة الدراسة.5.00إلى  4.21الخماس ي )من 
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املدارس عينة الدراسة موافقات بشدة على أربعة من أدوار تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات أن كما يتضح 

 حسب  موافقة 3،  4،  1،  2املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد املهام اإلدارية لقائدة املدرسة تتمثل في العبارات رقم )
ً
( التي تم ترتيبها تنازليا

سية  الوقت والجهد " باملرتبة األولى من حيث ( وهي:" يوفر استخدم تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة املدر 2جاءت العبارة رقم )بشدة: عينة الدراسة عليها 

( وتفسر هذه النتيجة بأن استخدم تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة املدرسية  يتيح االستفادة من  4.55موافقة عينة الدراسة عليها بشدة بمتوسط )

ن إلذي يأخذ الكثير من وقت قائدات املدارس املتوسطة وعليه فمزايا التكنولوجية في تبادل امللفات واملهام، األمر الذي يقلل من العمل الروتيني ا

التكنولوجيا استخدامهن لتكنولوجيا املعلومات في اإلدارة املدرسية يختصر لهن وقت العمل وإدارته، مما يوفر الوقت والجهد ويعزى ذلك ملا تتميز به 

ارات واسعة للبحث واالسترجاع مما يقلص الوقت والجهد املستخدم في العمليات املختصة باملعلومات من سرعة بإنجاز املهام وسعة تخزين و توفير خي

 اإلدارية املختلفة.

" باملرتبة الثانية من حيث تسهم تكنولوجيا املعلومات املستخدمة في انجاز معظم اعمال اإلدارة املدرسية ( وهي:" 1جاءت العبارة رقم ) .1

( وتفسر هذه النتيجة بأن استخدم تكنولوجيا املعلومات تتيح إنجاز املهام من خالل  4.49بمتوسط )بشدة موافقة عينة الدراسة عليها 

حكام متعلقة أ وإصدارالعمل اإللكتروني في اإلدارة املدرسية كتنظيم  وحفظ امللفات واتخاذ القرارات والتوصيات الفورية وتحليل النتائج 

اسهام تكنولوجيا املعلومات في انجاز معظم اعمال اإلدارة املدرسية بكفاءة، بمستويات أداء الطالبات بدقة ونظام وسرعة مما يؤكد 

جاز فتكنولوجيا املعلومات تدخل في جميع مهام العمل بما تتميز به من مزايا شاملة مما عزز من إسهام تكنولوجيا املعلومات املستخدمة في ان

 معظم اعمال اإلدارة املدرسية.

" باملرتبة الثالثة من حيث  موافقة عينة تيسر تكنولوجيا املعلومات على الطاقم اإلداري أداء مهامه اإلدارية ( وهي:" 4جاءت العبارة رقم ) .2

( وتفسر هذه النتيجة بأن تكنولوجيا املعلومات توفر العديد من املزايا التي تتيح بدائل مختلفة في  4.46بمتوسط ) بشدةالدراسة عليها 

 عن ب
ً
ذل جهد في بعض العمليات اإلدارية كاالتصال تيسر تكنولوجيا املعلومات ربط اإلدارة املدرسية بالجهات العمل ودقة وسرعة فعوضا

جهود املختلفة ملساعدتها على توفير املعلومات من خالل التطبيقات االلكترونية أو البريد االلكتروني أو املواقع االلكترونية، وهي جمعيها 

داري من االستفادة منها في مهام عمله اإلداري بدرجة فاعلة ما يساعد الطاقم اإلداري على أداء مهامه تكنولوجية مساعدة تمكن الطاقم اإل 

 اإلدارية بيسر وسهولة.

" باملرتبة الرابعة من حيث  تسهم تكنولوجيا املعلومات في رفع مستوى كفاءة العمل عند القيادة املدرسية ( وهي:" 3جاءت العبارة رقم ) .3

( وتفسر هذه النتيجة بأن تكنولوجيا املعلومات تمكن القيادة املدرسية من تنظيم العمل  4.43بمتوسط ) بشدةلدراسة عليها موافقة عينة ا

 من الورقية
ً
 كما تتيح للقيادات  أدائهاوغيرها من املهام التي يمكن  ومتابعته بصورة إلكترونية كاعتماد املراسالت االلكترونية بدال

ً
إلكترونيا

وطاقم العمل االستفادة من بدائل متنوعة ألداء العمل ومتابعته مما يسهم في رفع مستوى كفاءة العمل عند القيادة املدرسية ويؤكد هذا 

علومة املطلوبة في أي وقت ، و هي إمكانية الحصول على امل( أن تكنولوجيا املعلومات تتيح سهولة الوصول 4، 2011التفسير ما ذكره )وازي،  

من خالل استخدام املوارد التكنولوجية مرات عدة بنفس التكلفة،  االستخدامومكان عن طريق عمليات البحث امليسرة، كذلك قابلية إعادة 

 دارية بإنتاجيه أفضل.كما ال يمكن إغفال اإلنتاجية، التي تعني زيادة الكفاءة عن طريق التقليل من التكلفة والزمن الالزمين للعمليات اإل 

 الُبعد الثاني: التعامل مع البيانات اإلدارية:

عووود للتعوورف علووى واقووع دور تكنولوجيووا املعلوموووات فووي تنميووة كفوواءة األداء اإلداري لقائووودات املوودارس املتوسووطة فووي منطقوووة القصوويم فيمووا يتعلووق ببُ 

املئوية، واملتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، والرتب الستجابات عينة الدراسوة التعامل مع البيانات اإلدارية ، تم حساب التكرارات، والنسب 

 على عبارات ُبعد التعامل مع البيانات اإلدارية ، وجاءت النتائج كما يلي:

اقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري في ُبعد التعامل مع البيانات اإلدارية   :(8جدول)  و
املتوسط  درجة املوافقة التكرار العبارات م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 التحقق

 الرتبة

افق بشدة النسبة % افق أو افق محايد أو افق بشدة ال أو  ال أو

تكنولوجيا املعلومات توفر  6

الوصول السريع للبيانات 

 اإلدارية عند الحاجة اليها

  0.508 4.62 - - 2 65 116 ك
ً
 1 كبيرة جدا

% 63.4 35.5 1.1 - - 

تساعد تكنولوجيا املعلومات  5

على االحتفاظ بالبيانات 

 اإلدارية بكفاءة

  0.573 4.48 - - 7 81 95 ك
ً
 2 كبيرة جدا

% 51.9 44.3 3.8 - - 

توفر تكنولوجيا املعلومات  8

قاعدة بيانات شاملة تفيد 

قائدة املدرسة في وضع خطط 

 مستقبلية

  0.677 4.34 - 2 15 84 82 ك
ً
 3 كبيرة جدا

% 44.8 45.9 8.2 1.1 - 
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تساعد تكنولوجيا املعلومات  9

قائدة املدرسة في كشف 

 األخطاء بسرعة

  0.723 4.22 - 5 17 94 67 ك
ً
 4 كبيرة جدا

% 36.6 51.4 9.3 2.7 - 

تمكن تكنولوجيا املعلومات  7

القائدة من اتخاذ قرارات 

 سليمة ذات عالقة بالعمل

 5 كبيرة 0.818 4.04 - 9 30 88 56 ك

% 30.6 48.1 16.4 4.9 - 

 0.506  4.34 املتوسط العام

على دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس ( أن  عينة الدراسة موافقات بشدة 8دول )من جيتضح 

(، وهو متوسط يقع في الفئة الخامسة من فئات 5,00من  4.34املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد التعامل مع البيانات اإلدارية بمتوسط )

 ي تشير إلى خيار أوافق بشدة على أداة الدراسة.(، وهي الفئة الت5.00إلى  4.21املقياس الخماس ي )من 

يتضح أن عينة الدراسة موافقات بشدة على أربعة من أدوار تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس كما 

 حسب  موافقة 9،  8،  5، 6رقم ) املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد التعامل مع البيانات اإلدارية تتمثل في العبارات
ً
( التي تم ترتيبها تنازليا

 عينة الدراسة عليها بشدة ، كالتالي:

" باملرتبة األولى من حيث  توفر تكنولوجيا املعلومات الوصول السريع للبيانات اإلدارية عند الحاجة اليها( وهي:" 6جاءت العبارة رقم ) .1

 عن الوصول للمعلومات  4.62)بمتوسط بشدة موافقة عينة الدراسة عليها 
ً
( وتفسر هذه النتيجة بأن تكنولوجيا املعلومات تشكل فارقا

بطريقة يدوية تقليدية حيث أنها تتيح أرشفة إلكترونية لبيانات العمل كما توفر خدمة البحث واالسترجاع، باإلضافة لتميز تكنولوجيا 

دة الوصول للبيانات اإلدارية من أي مكان كانت وأي وقت دون حصرها في وقت العمل املعلومات بتجاوز حدود املكان والزمان الذي يتيح للقائ

 الرسمي مما يسهم في الوصول السريع للبيانات اإلدارية عند الحاجة.

" باملرتبة الثانية من حيث  موافقة عينة تساعد تكنولوجيا املعلومات على االحتفاظ بالبيانات اإلدارية بكفاءة ( وهي:" 5جاءت العبارة رقم ) .2

( وتفسر هذه النتيجة بأن تكنولوجيا املعلومات تتيح حفظ بيانات العمل مهما كان حجمها بطريقة  4.48بمتوسط )بشدة الدراسة عليها 

بيانات العمل والتي يمكن أن تأخذ  االلكترونية، فحجم كبير منإلكترونية بفضل املساحات التخزينية الهائلة التي تتميز بها وقدرات األرشفة 

 
ً
عبر خدمة التخزين السحابية التي تتيح حفظ حيز ومساحة كبيرة يمكن تخزينه في أقراص ممغنطة صغيرة الحجم، أو تخزينها سحابيا

على االحتفاظ  البيانات واملعلومات على مواقع متخصصة في شبكة االنترنت، وذلك يجنبها الكثير من عوامل التلف والضياع مما يساعد

 بالبيانات اإلدارية بكفاءة.

" باملرتبة  توفر تكنولوجيا املعلومات قاعدة بيانات شاملة تفيد قائدة املدرسة في وضع خطط مستقبلية( وهي:" 8جاءت العبارة رقم ) .3

ملعلومات تعزز من فعالية ( وتفسر هذه النتيجة بأن تكنولوجيا ا 4.34بمتوسط )بشدة الثالثة من حيث موافقة عينة الدراسة عليها 

االحتفاظ بالبيانات واسترجاعها في الوقت املناسب مما يساعد على توفير قاعدة بيانات شاملة تفيد قائدة املدرسة في وضع خطط مستقبلية 

من املعلومات  ( حيث أشار إلى أن  استخدام اإلدارة املدرسية لقواعد البيانات يسهل عليها حفظ الكثير2014ويؤكد ذلك )عبدالرحمن، 

، وكل ما تحتاجه في الشؤون املالية واملستودعات وتقارير 
ً
وسهولة استرجاعها وتعديلها سواء كانت عن املوظفين ، الطالب واملدرسة أيضا

ستخدام قواعد الطالب الدورية، وتقارير املوظفين والكثير من األعمال اإلدارية، و يعد نظام اإلدارة التربوية "نور" من أبرز األمثلة على ا

 ملا ذكره ) الحبيب، 
ً
مليار عملية تبادل للمعلومات من و إلى  21ه أكثر من 1435( فقد تم عام 2015البيانات في العمليات اإلدارية و وفقا

 قت.الف مستخدم فغال في نفس الو  250تيرابايت وبلغ عدد املستخدمين في ذروة عمل النظام أكثر من  500قاعدة بيانات النظام بحجم 

" باملرتبة الرابعة من حيث  موافقة تساعد تكنولوجيا املعلومات قائدة املدرسة في كشف األخطاء بسرعة ( وهي:" 9جاءت العبارة رقم ) .4

املعلومات تتيح الحصول على بيانات كاملة حول العمل ( وتفسر هذه النتيجة بأن تكنولوجيا  4.22بمتوسط )بشدة عينة الدراسة عليها 

العمل ومقارنتها مع الفترات السابقة مما يساعد قائدة املدرسة في كشف األخطاء بسرعة أو من خالل رفض  إلضافة ملتابعة بياناتاملدرس ي با

 بعض البرمجيات لإلدخال الخاطئ للمعلومات.

كفاءة األداء اإلداري لقائدات  (  موافقة عينة الدراسة على واحدة من أدوار تكنولوجيا املعلومات في تنمية8ويتضح من النتائج في الجدول )

( وهي:" تمكن تكنولوجيا املعلومات القائدة 7املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد التعامل مع البيانات اإلدارية تتمثل في العبارة رقم )

وجيا املعلومات توفر لقائدة املدرسة معلومات كافية ( وتفسر هذه النتيجة بأن تكنول 4.04من اتخاذ قرارات سليمة ذات عالقة بالعمل " بمتوسط )

الزمة، كما تمكنها من استخدام برامج نمذجة إلكترونية تتيح ليها اختيار القرار املناسب ودقيقة عن العمل وتتيح لها تحليلها ومقارنتها واعداد التقارير ال

 قرارات سليمة.بدائل متعددة للقرار مما يساعد القائدة و صناع القرار على اتخاذ 
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 الُبعد الثالث: االجراءات اإلدارية:

عد للتعرف على واقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق ببُ 

النحرافات املعيارية، والرتب الستجابات  عينة الدراسة على االجراءات اإلدارية ، تم حساب التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات الحسابية، وا

 .عبارات ُبعد االجراءات اإلدارية 

اقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري في ُبعد اإلجراءات اإلدارية  لقائدة املدرسة  :(9جدول )  و
املتوسط  درجة املوافقة التكرار العبارات م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 التحقق

 الرتبة

افق  النسبة % أو

 بشدة

افق افق محايد أو افق  ال أو ال أو

 بشدة

تساعد تكنولوجيا املعلومات على تيسير  12

 اجراءات القبول والتسجيل

  0.618 4.47 - 1 9 76 97 ك
ً
 1 كبيرة جدا

% 53.0 41.6 4.9 0.5 - 

املعلومات في انجاز تسهم تكنولوجيا  11

 األعمال اإلدارية بدقة

  0.614 4.42 - 2 6 88 87 ك
ً
 2 كبيرة جدا

% 47.5 48.1 3.3 1.1 - 

تحد تكنولوجيا املعلومات من اإلجراءات  10

 الروتينية التي تعيق انجاز العمل اإلداري 

  0.775 4.22 - 7 18 86 72 ك
ً
 3 كبيرة جدا

% 39.3 47.0 9.8 3.8 - 

 0.538  4.37 املتوسط العام

عينة الدراسة موافقات بشدة على دور تكنولوجيا املعلومات ،و ( فقد جاء هذا البعد في املرتبة الثانية بعد املهام اإلدارية لقائدة املدرسة 9وفقا للجدول ) 

، وقد جاءة املوافقة (4.37بُبعد االجراءات اإلدارية بمتوسط )في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق 

د االجراءات على ثالثة من أدوار تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعبشدة 

 حسب  موافقة عينة الدراسة عليها ( التي تم تر 10،  11،  12اإلدارية تتمثل في العبارات رقم )
ً
 ، كالتالي:بشدة تيبها تنازليا

" باملرتبة األولى من حيث موافقة عينة  تساعد تكنولوجيا املعلومات على تيسير اجراءات القبول والتسجيل( وهي:" 12جاءت العبارة رقم ) .1

علومات توفر خيارات تسجيل إلكتروني فعالة دون االرتباط ( وتفسر هذه النتيجة بأن تكنولوجيا امل 4.47بمتوسط )بشدة الدراسة عليها 

 عبر تقنية البريد االلكتروني أو عبر نظام اإلدارة التربوية 
ً
)نور( بالزمان واملكان مما يساعد على تيسير اجراءات القبول والتسجيل، خصوصا

( أن 281، 2010ادارة املدرسة وفي هذا الصدد ذكر )الحبيب،والذي يتيح ألولياء األمور بتقديم طلبات التسجيل ويتم الرد بالقبول من قبل 

 نظام متكامل من أهمها نظام قبول املستجدين. 5نظام نور هو منظومة 

" باملرتبة الثانية من حيث  موافقة عينة الدراسة تسهم تكنولوجيا املعلومات في انجاز األعمال اإلدارية بدقة ( وهي:" 11جاءت العبارة رقم ) .2

( وتفسر هذه النتيجة بأن تكنولوجيا املعلومات تقوم بإنجاز األعمال اإلدارية بطريقة تقنية احترافية ونسبة  4.42بمتوسط )دة بشعليها 

 خطأ ضئيلة، كاالستفادة من البرمجيات اإلدارية املتخصصة التي تتميز بدقة املدخالت والعمليات واملخرجات في انجاز األعمال اإلدارية.

" باملرتبة الثالثة من حيث   تحد تكنولوجيا املعلومات من اإلجراءات الروتينية التي تعيق انجاز العمل اإلداري ( وهي:" 10قم )جاءت العبارة ر  .3

( وتفسر هذه النتيجة بأن تكنولوجيا املعلومات تتيح إنجاز العمل بطرق إلكترونية فعالة  4.22بمتوسط )بشدة موافقة عينة الدراسة عليها 

( أن تكنولوجيا املعلومات تمكن من 78، 2014إلجراءات الروتينية التي تعيق انجاز العمل اإلداري حيث ذكر )عبدالرحمن، مما يحد من ا

اعداد التقارير والخطابات ومن ثم حفظها كقوالب بحيث يتم الوصول إليها واجراء التعديالت الالزمة واستخدامها مرات عديدة ونقلها و 

 ئقة، وذلك يحد من روتينية اعداد التقارير والخطابات وإعداد السجالت.إرسالها بسرعة وسهولة فا

 الُبعد الرابع: العالقات اإلنسانية واالجتماعية:

عووود للتعوورف علووى واقووع دور تكنولوجيووا املعلوموووات فووي تنميووة كفوواءة األداء اإلداري لقائووودات املوودارس املتوسووطة فووي منطقوووة القصوويم فيمووا يتعلووق ببُ 

 اإلنسووانية واالجتماعيووة ، تووم حسوواب التكوورارات، والنسووب املئويوووة، واملتوسووطات الحسووابية، واالنحرافووات املعياريووة، والرتووب السووتجابات  عينوووةالعالقووات 

 الدراسة على عبارات ُبعد العالقات اإلنسانية واالجتماعية ، وجاءت النتائج كما يلي:
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اقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري فيما يتعلق في ُبعد العالقات االنسانية واالجتماعية   :(10جدول )  و
املتوسط  درجة املوافقة التكرار العبارات م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 التحقق

 الرتبة

افق بشدة النسبة % افق أو افق محايد أو افق بشدة ال أو  ال أو

تساهم تكنولوجيا املعلومات في تفعيل العالقة  15

 بين املدرسة واملجتمع

 كبيرة 0.722 4.34 - 3 18 76 86 ك

 جدا

1 

% 47 41.6 9.8 1.6 - 

تساعد تكنولوجيا املعلومات القيادة املدرسية في  14

 تحقيق أهدافها

 كبيرة 0.708 4.28 1 2 15 91 74 ك

 جدا

2 

% 40.4 49.8 8.2 1.1 0.5 

تؤدي تكنولوجيا املعلومات إلى تقوية العالقة بين  13

 عناصر املنظومة اإلدارية باملدرسة

 كبيرة 0.780 4.13 - 5 30 84 64 ك

 

3 

% 35 45.9 16.4 2.7 - 

 0.615   4.25 املتوسط العام

تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس ( أن عينة الدراسة موافقات بشدة على دور 10يتضح في الجدول )

(، وهو متوسط يقع في الفئة الخامسة من فئات 4.25املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد العالقات اإلنسانية واالجتماعية بمتوسط )

يتضح أن عينة الدراسة موافقات بشدة على ، كما ر أوافق بشدة على أداة الدراسة(، وهي الفئة التي تشير إلى خيا5.00إلى  4.21املقياس الخماس ي )من 

عالقات اإلنسانية أثنين من أدوار تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد ال

 حسب  موافقة عينة الدراسة عليهما 14،  15واالجتماعية تتمثالن في العبارتان رقم )
ً
 ، كالتالي:بشدة ( اللتين تم ترتيبهما تنازليا

" باملرتبة األولى من حيث  موافقة عينة تساهم تكنولوجيا املعلومات في تفعيل العالقة بين املدرسة واملجتمع ( وهي:" 15جاءت العبارة رقم ) .1

النتيجة بأن تكنولوجيا املعلومات تتيح قنوات تواصل فعالة مع املجتمع من خالل سبل ( وتفسر هذه  4.34بمتوسط )بشدة الدراسة عليها 

االتصال اإللكترونية ويعزى ذلك ملا تحققه التكنولوجيا من تيسير سبل التواصل الذاتي و تقليل التعقيد من خالل خلق بيئة تفاعلية 

و موقع املدرسة أو االتصاالت الهاتفية باملسؤول مباشرة أو من خالل الرسائل متكاملة واتاحة الوصول املباشر من خالل البريد االلكتروني أ

النصية أو احدى منصات التواصل االجتماعي التي تسهم بتبادل املعلومات من املجتمع للمدرسة والعكس، مما يسهم في تفعيل العالقة بين 

 رة التي تتيح سبل التواصل الفعال.املدرسة واملجتمع كما أن املجتمع بحد ذاته يصبح أكثر ثقة باإلدا

" باملرتبة الثانية من حيث  موافقة عينة تساعد تكنولوجيا املعلومات القيادة املدرسية في تحقيق أهدافها ( وهي:" 14جاءت العبارة رقم ) .2

من سرعته مما يساعد القيادة  ( وتفسر هذه النتيجة بأن تكنولوجيا املعلومات تحسن من األداء وتزيد 4.28بمتوسط )بشدة الدراسة عليها 

، وبحسب وثيقة ناء بيئة مدرسية محفزة، وجاذبة للتعلم، مرتبطة بمنظومة خدمات الكترونية شاملةاملدرسية في تحقيق أهدافها من خالل ب

نسبة الخدمات ( تتطلع الدولة إلى تحقيق هدف االرتقاء بمستوى الخدمات املقدمة للمواطنين و حددت 2030برنامج التحول الوطني )

 كمؤشر لقياس األداء، كما تهدف لالرتقاء باملنظومة املدرسية ككل من خالل رفع كفاءة األداء التشغيلي وتقليل التك
ً
لفة املقدمة الكترونيا

املساندة في املهدرة و االستفادة القصوى من االمكانات البشرية واملوارد والتجهيزات ويتحقق ذلك من خالل تفعيل دور التقنيات الحديثة 

 منظومة العمل التعليمي .

( أن عينة الدراسة موافقات على واحدة من أدوار تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري 10ويتضح من النتائج في الجدول )

تؤدي تكنولوجيا ( وهي:" 13تتمثل في العبارة رقم ) العالقات اإلنسانية واالجتماعيةبُبعد لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق 

( وتفسر هذه النتيجة بأن تكنولوجيا املعلومات تتيح تواصل  4.13" بمتوسط ) عناصر املنظومة اإلدارية باملدرسةاملعلومات إلى تقوية العالقة بين 

ازدواجية العمل و الرتابة مما يوفر وقت أكثر للعالقات االجتماعية، وتفاعل أكبر في العمل كما تقلل من صراع الدور بتنظيم العمل وذلك قد يقلل من 

فضل لألدوار املدرسية من خالل اتاحة مهام محددة لكل إداري أو مسؤول مما يخلق بيئة عمل ودية بين الزمالء، أويوفر نظام اإلدارة التربوية )نور( فهم 

باإلضافة إلمكانية الوصول ألفراد ، لى تقوية العالقة بين عناصر املنظومة اإلدارية باملدرسةكما تعزز من التواصل والتنسيق بين اإلدارات مما يؤدي إ

 املنظومة اإلدارية في أي وقت ومكان بفضل التكنولوجيا.

: إجاباااة الساااؤال الثااااني: ماااا املعوقاااات التاااي تحاااد مااان دور تكنولوجياااا املعلوماااات فاااي تنمياااة كفااااءة األداء اإلداري لقائااادات 
 
املااادارس املتوساااطة فاااي ثانياااا

 منطقة القصيم ؟

تووم لتحديوود املعوقووات التووي تحوود موون دور تكنولوجيووا املعلومووات فووي تنميووة كفوواءة األداء اإلداري لقائوودات املوودارس املتوسووطة فووي منطقووة القصوويم ، 

 إلى تحديد املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومو
ً
-4ات فوي تنميوة كفواءة األداء اإلداري ، والجودول )حساب املتوسط الحسابي لهذه األبعاد وصوال

 ( يوضح النتائج العامة لهذا املحور.6
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 املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم : (11جدول )
 رتبةال االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي البعد م

 3 0.825 3.34 املعوقات الشخصية 1

 2 0.664 4.10 املعوقات الفنية 2

 1 0.724 4.32 املعوقات املالية 3

املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس 

 املتوسطة في منطقة القصيم

3.92 0.573 - 

املوضحة أعاله أن عينة الدراسة موافقات على املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء يتضح من خالل النتائج 

(، وأتضح من النتائج أن أبرز املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات  3.92اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم بمتوسط )

( ، يليه ُبعد املعوقات  4.32ءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم تمثلت في ُبعد املعوقات املالية بمتوسط ) في تنمية كفا

 جاء ُبعد املعوقات الشخصية بمتوسط )  4.10الفنية بمتوسط ) 
ً
 (. 3.34(، وأخيرا

( والتي بينت وجود عدد من املعوقات تحد من استخدام مديري املدارس لبرامج اإلدارة 2015وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) الراض ي ، 

والتي ( 2013اإللكترونية من أبرزها صعوبة التعامل مع برامجها وضعف القناعة بها والتطور السريع لبرامجها كما تتفق مع نتيجة دراسة ) العليوي ، 

ريبية بينت أن هناك عدد من املعوقات تحد من تطبيق تقنية املعلومات في إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض من أبرزها ندرة الدورات التد

 ندرة  :أهمها يةإدار  وجود صعوبات( التي أشارت إلى 2008)حمدي،  التخصصية وقلة املشاركة في أتخاذ القرار وضعف التحفيز املادي واملعنوي ودراسة

التحتية  باإلضافة إلى البنى اإللكترونية، من أكثر الورقية الوثائق على الدورات التدريبية، ضعف التأهيل التكنولوجي للمديرين والوكالء، االعتماد

 مهّيأة. الغير للمدارس اإلنشائية

 الُبعد األول: املعوقات الشخصية:وفيما يلي النتائج التفصيلية/ 

على املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما للتعرف 

ات ت مفورديتعلق بُبعد املعوقات الشخصية ، تم حسواب التكورارات، والنسوب املئويوة، واملتوسوطات الحسوابية، واالنحرافوات املعياريوة، والرتوب السوتجابا

 عينة الدراسة على عبارات ُبعد املعوقات الشخصية ، وجاءت النتائج كما يلي:

 ملعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري فيما يتعلق بُبعد املعوقات الشخصية ا : (12جدول )
املتوسط  درجة املوافقة التكرار العبارات م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 التحقق

 الرتبة

افق  النسبة % أو

 بشدة

افق افق محايد أو افق بشدة ال أو  ال أو

قلة توفر املهارة الكافية لدى الطاقم اإلداري  2

 الستخدام تكنولوجيا املعلومات

 1  1.011 3.98 4 17 20 80 62 ك

% 33.9 43.7 10.9 9.3 2.2 

القائدة تحد من  كثرة األعباء اإلدارية لدى 3

 استخدام تكنولوجيا املعلومات

 2 متوسطة 1.060 3.91 3 23 24 70 63 ك

% 34.4 38.3 13.1 12.6 1.6 

قلة ثقة القائدة بجدوى تكنولوجيا املعلومات  4

 في رفع كفاءة األعمال اإلدارية

 3 متوسطة 1.179 3.08 11 61 40 45 26 ك

% 14.2 24.6 21.9 33.3 6 

خوف القيادة املدرسية من الفشل عند  1

 استخدام تكنولوجيا املعلومات

 4 متوسطة 1.188 2.98 14 63 43 38 25 ك

% 13.7 20.8 23.5 34.3 7.7 

تفضيل القائدة العمل بالطرق التقليدية على  5

 العمل اإللكتروني

 5 متوسطة 1.285 2.77 28 69 26 37 23 ك

% 12.6 20.2 14.2 37.7 15.3  

 0.825  3.34 املتوسط العام

( أن مفردات عينة الدراسة محايدات في موافقتهن حول املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة 12يتضح في الجدول)

(، وهو متوسط يقع في الفئة  3.34الشخصية بمتوسط )األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد املعوقات 

ويتضح أن مفردات عينة الدراسة ، كما (، وهي الفئة التي تشير إلى خيار محايد على أداة الدراسة3.40إلى  2.61الثالثة من فئات املقياس الخماس ي )من 

نمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم قد وافقت على أثنين من املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في ت

 حسب موافقة مفردات عينة الدراسة عليها ، كالتالي:3،  2فيما يتعلق بُبعد املعوقات الشخصية تتمثالن في العبارتان رقم )
ً
 ( التي تم ترتيبها تنازليا

" باملرتبة األولى من حيث موافقة ية لدى الطاقم اإلداري الستخدام تكنولوجيا املعلومات قلة توفر املهارة الكاف( وهي:" 2جاءت العبارة رقم ) .1

( وتفسر هذه النتيجة بأن قلة توفر املهارة الكافية لدى الطاقم اإلداري الستخدام تكنولوجيا املعلومات  3.98عينة الدراسة عليها بمتوسط )
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املمارسة أو مقاومة الطاقم اإلداري لألساليب التكنولوجية الحديثة مما قد يقلل من القدرة على قد تعزى لضعف الخبرات التكنولوجية وقلة 

 توظيفها في العمل اإلداري وذلك يحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة.

" باملرتبة الثانية من حيث موافقة دى القائدة تحد من استخدام تكنولوجيا املعلومات كثرة األعباء اإلدارية ل( وهي:" 3جاءت العبارة رقم ) .2

( وتفسر هذه النتيجة بأن كثرة األعباء اإلدارية لدى القائدة يجعلها تميل لألساليب التقليدية في العمل،  3.91عينة الدراسة عليها بمتوسط )

تحد كثرة األعباء اإلدارية  التي اعتادت عليها في العمل مما يسهل لها القيام بالعمل،  وقدفتلك األساليب  تمكن القائدة من العمل بالطرق ، 

من الوقت الالزم ملواكبة احدث مستجدات التكنولوجيا أو حتى محاولة القائدة للتعلم أو الحصول على دورات تدريبية في مجال تكنولوجيا 

 ي تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة.املعلومات مما يحد من دور تكنولوجيا املعلومات ف

( أن عينة الدراسة محايدات في موافقتهن على ثالثة من املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في 12ويتضح من النتائج في الجدول)

( التي 5،  1،  4يتعلق بُبعد املعوقات الشخصية تتمثل في العبارات رقم )تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما 

 حسب حيادية مفردات عينة الدراسة حولها ، كالتالي:
ً
 تم ترتيبها تنازليا

حيث حيادية " باملرتبة األولى من قلة ثقة القائدة بجدوى تكنولوجيا املعلومات في رفع كفاءة األعمال اإلدارية ( وهي:" 4جاءت العبارة رقم ) .1

( وتفسر هذه النتيجة بأن قائدات املدارس يدركن جدوى التكنولوجيا في العمل مما يقلل من  3.08مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط )

فاءة األداء تأثير قلة ثقة القائدة بجدوى تكنولوجيا املعلومات في رفع كفاءة األعمال اإلدارية في الحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية ك

اإلداري وتعزى الباحثة تلك النتيجة للوعي التكنولوجي الذي أصبحت تتمتع به القائدات بسبب نهج التطور والتحديث الذي تتخذه الدولة 

 ملواكبة احدث مستجدات التكنولوجيا.

" باملرتبة الثانية من حيث حيادية عينة ت خوف القيادة املدرسية من الفشل عند استخدام تكنولوجيا املعلوما( وهي:" 1جاءت العبارة رقم ) .2

( وتفسر هذه النتيجة بأن قائدات املدارس يتمتعن بالثقة في قدراتهن على تحمل مسئوليات العمل مما يقلل  2.98الدراسة حولها بمتوسط )

النتيجة لقناعة القيادة املدرسية من تأثير خوف القيادة املدرسية من الفشل عند استخدام تكنولوجيا املعلومات كما تعزى الباحثة تلك 

 بأهمية استخدام تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري وتسهيل وتيسير مهامهن اإلدارية.

سة " باملرتبة الثالثة من حيث حيادية عينة الدراتفضيل القائدة العمل بالطرق التقليدية على العمل اإللكتروني ( وهي:" 5جاءت العبارة رقم ) .3

( وتفسر هذه النتيجة بأن قائدات املدارس لديهم إدراك كافي بجدوى العمل اإللكتروني في حفظ بيانات العمل وتبادل  2.77حولها بمتوسط )

 ارةملفاته واجراء العمليات عليها، مما يقلل من تأثير تفضيل القائدة العمل بالطرق التقليدية على العمل اإللكتروني وهو ما يتفق مع العب

 من الفشل.
ً
 السابقة التي تنص على أن القائدات ال يمانعن استخدام تكنولوجيا املعلومات واستبدالها بالطرق التقليدية خوفا

 الُبعد الثاني: املعوقات الفنية:

طة في منطقة القصيم فيما للتعرف على املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوس

مفردات عينة  يتعلق بُبعد املعوقات الفنية ، تم حساب التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، والرتب الستجابات

 الدراسة على عبارات ُبعد املعوقات الفنية، وجاءت النتائج كما يلي:

بُبعد  ملعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلقا  :(13جدول )

 املعوقات الفنية 
املتوسط  درجة املوافقة التكرار العبارات م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 التحقق

 الرتبة

افق  النسبة % أو

 بشدة

افق ال  محايد أو

افق  أو

افق  ال أو

 بشدة

ضعف البنية التحتية ونقص  7

التجهيزات الالزمة لتوفير تكنولوجيا 

 املعلومات في املدرسة

  0.832 4.40 1 6 17 54 105 ك
ً
 1 كبيرة جدا

% 57.4 29.5 9.3 3.3 0.5 

ضعف الصيانة و الدعم الفني من  8

بالخدمات قبل الجهات املزودة 

 التكنولوجية

  0.935 4.34 1 13 14 50 105 ك
ً
 2 كبيرة جدا

% 57.4 27.3 7.7 7.1 0.5  

نقص القوى البشرية املؤهلة  9

الستخدام تكنولوجيا املعلومات في 

 العمل اإلداري 

 3 كبيرة 0.917 4.18 2 12 15 76 78 ك

% 42.6 41.5 8.2 6.6 1.1 

الكافي لبعض ندرة توفر التدريب  6

 القائدات على تكنولوجيا املعلومات

 4  0.878 4.17 1 11 18 78 75 ك

% 41 42.7 9.8 6 0.5  

كثرة اعطال األجهزة املخصصة للعمل  10

 اإلداري 

 5 كبيرة 0.962 4.17 1 16 17 65 84 ك

% 45.9 35.6 9.3 8.7 0.5 
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صعوبة التخطيط والتنسيق بين  12

 اإلداري الورقي وااللكترونيالعمل 

 6 كبيرة 1.016 3.83 - 28 28 74 53 ك

% 29 40.4 15.3 15.3 - 

تعرض املواقع وأجهزة تكنولوجيا  11

 املعلومات لالختراق وضعف الحماية

 7 كبيرة 1.086 3.63 2 36 33 68 44 ك

% 24 37.2 18 19.7 1.1 

 0.664  4.10 املتوسط العام

( أن عينة الدراسة قد وافقت على املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات 13الجدول) يتضح في

(، وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات املقياس 4.32املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد املعوقات الفنية بمتوسط )

يتضح أن عينة الدراسة قد وافقت بشدة على أثنين من ، كما (، وهي الفئة التي تشير إلى خيار أوافق على أداة الدراسة4.20إلى  3.41الخماس ي )من 

علق بُبعد املعوقات املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يت

 حسب موافقة مفردات عينة الدراسة عليهما بشدة ، كالتالي:8،  7الفنية تتمثالن في العبارتان رقم )
ً
 ( اللتين تم ترتيبهما تنازليا

بة األولى من " باملرتضعف البنية التحتية ونقص التجهيزات الالزمة لتوفير تكنولوجيا املعلومات في املدرسة ( وهي:" 7جاءت العبارة رقم ) .1

( وتفسر هذه النتيجة بأن ضعف البنية التحتية إما بعدم توفر التجهيزات الالزمة  4.40بمتوسط )بشدة حيث موافقة عينة الدراسة عليها 

يعزى أو قد تكون التجهيزات قديمة وتعاني من أعطال مما يقلل من تهيئة البيئة التكنولوجية املناسبة لتطبيق العمل بطريقة تكنولوجية و 

قلة املوارد املالية (  من املعوقات املادية حيث اتفقت القائدات على 13ذلك لقلة الدعم من اإلدارة العليا ودلل عليه ما ورد في العبارة رقم )

 على محاولة القيادة بتجهيز البنية ا الالزمة لجلب وتفعيل تكنولوجيا املعلومات في العمل اإلداري باملدارس
ً
لتحتية بشكل ويعود ذلك سلبيا

 جيد.

" باملرتبة الثانية من حيث ضعف الصيانة و الدعم الفني من قبل الجهات املزودة بالخدمات التكنولوجية ( وهي:" 8جاءت العبارة رقم ) .2

( وتفسر هذه النتيجة بأن ضعف الصيانة والدعم الفني من قبل الجهات املزودة  4.34بمتوسط )بشدة موافقة عينة الدراسة عليها 

ارتفاع تكلفة صيانة األجهزة وتثبيت لخدمات التكنولوجية  يزيد من تعطل األجهزة، األمر الذي يزيد من بطء العمل اإللكتروني اما بسبب با

دراسة حمدي ( أو بسبب عدم توفر الكوادر املؤهلة للصيانة كما دللت عليه 14كما ورد في العبارة رقم ) البرامج املتعلقة بالعمل اإلداري 

 األجهزة التكنولوجية. وصيانة تشغيل مختص في فني املدارس إلى موظف التي أوصت بحاجة( 2008)

( أن عينة الدراسة موافقات على خمسة من املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة 13ويتضح من النتائج في الجدول )

( التي تم 11،  12،  10،  6،  9تتمثل في العبارات رقم ) املعوقات الفنيةبُبعد األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق 

 
ً
 حسب موافقة عينة الدراسة عليها ، كالتالي: ترتيبها تنازليا

" باملرتبة األولى من حيث موافقة نقص القوى البشرية املؤهلة الستخدام تكنولوجيا املعلومات في العمل اإلداري ( وهي:" 9جاءت العبارة رقم ) .1

ملؤهلة الستخدام تكنولوجيا املعلومات في العمل ( وتفسر هذه النتيجة بأن هناك نقص في القوى البشرية ا 4.18عينة الدراسة عليها بمتوسط )

 ملا ذكر في البدو ) اإلداري 
ً
( بأن رفض املوظف اإلداري )قائد، مساعد، موظف( فكرة استخدام التكنولوجيا في عمله 46، 2016ويعزى ذلك وفقا

ت أو عدم وجود حوافز كافيه تدفعهم للتدريب وتفضيله الطرق التقليدية وسلبيته في موقف التعلم وعدم احساسه بجدوى ما يتعلمه من مهارا

 والتأهيل، مما يقلل من توفر املتطلبات البشرية الالزمة لتطبيق العمل بطريقة الكترونية.

" باملرتبة الثانية من حيث موافقة عينة  ندرة توفر التدريب الكافي لبعض القائدات على تكنولوجيا املعلومات( وهي:" 6جاءت العبارة رقم ) .2

( وتفسر هذه النتيجة بأن ندرة توفر التدريب الكافي لبعض القائدات على تكنولوجيا املعلومات يقلل من املهارات  4.17راسة عليها بمتوسط )الد

 تكنولوجيا تواجه التي ( التي ذكر فيها أن من أهم املعوقات2016الالزمة لتطبيق التكنولوجيا في العمل وهو ما يتفق مع دراسة )العليوي، 

اإللكترونية،  األنظمة على للعمل داخل األقسام اإلدارية للكوادر واملقدمة املتخصصة التدريبية الدورات ندرة اإلداري  العمل تطوير في ملعلوماتا

و قد يعزى ذلك لضعف املوارد املادية املخصصة إلقامة الدورات وعدم توفر الدعم الكافي أو قد يعود لضعف التخطيط حيث يتطلب األخذ 

رامج التدريبية بتكنولوجيا املعلومات في املنظومة اإلدارية برنامج تدريبي شامل متكامل لكافة العناصر اإلدارية املعنية، باإلضافة لجدولة زمنية للب

 نولوجي.للمنظومة اإلدارية بحيث تشمل جميع الطاقم اإلداري ويتم تحديث تلك الدورات التدريبية حسب ما يستجد في الواقع اإلداري التك

" باملرتبة الثالثة من حيث موافقة عينة الدراسة عليها بمتوسط  كثرة أعطال األجهزة املخصصة للعمل اإلداري ( وهي:" 10جاءت العبارة رقم ) .3

شرية ما بسبب االستخدام الخاطئ الناتج عن نقص القوى البإ( وتفسر هذه النتيجة بأن كثرة اعطال األجهزة املخصصة للعمل اإلداري  4.17)

تعرض املواقع (، أو بسبب 8(، أو لضعف الدعم الفني كما ورد في العبارة رقم )9املؤهلة الستخدام تكنولوجيا املعلومات كما ورد في العبارة رقم )
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بيق تكنولوجيا مما يزيد من بطء العمل ويقلل من الرغبة في تط (،11وأجهزة تكنولوجيا املعلومات لالختراق وضعف الحماية كما في العبارة رقم )

 املعلومات في العمل اإلداري.

" باملرتبة الرابعة من حيث موافقة عينة  صعوبة التخطيط والتنسيق بين العمل اإلداري الورقي وااللكتروني( وهي:" 12جاءت العبارة رقم ) .4

اري الورقي وااللكتروني يجعل بعض ( وتفسر هذه النتيجة بأن صعوبة التخطيط والتنسيق بين العمل اإلد 3.83الدراسة عليها بمتوسط )

القيادات تميل للعمل الورقي فقط، ويعزى ذلك بأن اإلدارات الزالت تستخدم املراسالت الورقية وذلك يمنحها هيمنة على وسائل االتصال 

عمليات اإلدارية مما يصعب الرسمية، مما يعقد عملية الحفظ واالسترجاع بصورة الكترونية، أو قد تعود لقله مهارات املوظف املسؤول عن ال

 مهمة التنسيق بين األعمال الورقية وااللكترونية.

اقع وأجهزة تكنولوجيا املعلومات لالختراق وضعف الحماية ( وهي:" 11جاءت العبارة رقم ) .5 " باملرتبة الخامسة من حيث موافقة عينة تعرض املو

املواقع وأجهزة تكنولوجيا املعلومات لالختراق وضعف الحماية، وقد يعزى ذلك ( وتفسر هذه النتيجة بأن تعرض  3.63الدراسة عليها بمتوسط )

 عن طريق وسائط التخزين بشكل مفتو 
ً
ح دون الستخدام برمجيات مجانية غير موثوقة لتوفير التكاليف املادية، أو بسبب تبادل البيانات الكترونيا

و لضعف الدعم الفني املختص بتثبيت البرمجيات أو التخلص من البرامج الضارة استخدام برامج الحماية من الفيروسات والبرمجيات الضارة، 

(  أن هناك قله في توافر الفنيين املؤهلين املناسبين إلصالح األضرار التي تلحق باألجهزة االلكترونية أو التي تتعلق 47، 2016كما ذكرت البدو )

 مما قد يزيد من الخوف من االعتماد على تكنولوجيا املعلومات في العمل اإلداري. ببرمجة البرامج وقواعد البيانات في أجهزة الحاسوب،  

 الُبعد الثالث: املعوقات املالية:

م فيما للتعرف على املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصي

سوة املعوقات املالية ، تم حساب التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعياريوة، والرتوب السوتجابات عينوة الدرايتعلق بُبعد 

 على عبارات ُبعد املعوقات املالية ، وجاءت النتائج كما يلي:

ة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد ملعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءا  :(14جدول )

 املعوقات املالية 
االنحراف  املتوسط الحسابي درجة املوافقة التكرار العبارات م

 املعياري 

درجة 

 التحقق

 الرتبة

افق  النسبة % أو

 بشدة

افق افق محايد أو ال  ال أو

افق  أو

 بشدة

 

املالية الالزمة لجلب وتفعيل  قلة املوارد 13

تكنولوجيا املعلومات في العمل اإلداري 

 باملدارس

كبيرة  0.858 4.40 1 9 12 54 107 ك

 
ً
 جدا

1 

% 58.5 29.5 6.6 4.9 0.5 

قلة املخصصات املالية املخصصة لعقد  15

برامج تدريبية  على توظيف تكنولوجيا 

 املعلومات في العمل اإلداري 

  0.806 4.33 - 7 18 66 92 ك
ً
 2 كبيرة جدا

% 50.3 36.1 9.8 3.8 - 

ندرة الحوافز التي تقدم لقائدة املدرسة  16

لتفعيل تكنولوجيا املعلومات في أعمال 

 اإلدارة

  0.914 4.30 - 12 21 51 99 ك
ً
 3 كبيرة جدا

% 54 27.9 11.5 6.6 - 

البرامج ارتفاع تكلفة صيانة األجهزة وتثبيت  14

 املتعلقة بالعمل اإلداري 

  0.863 4.26 - 9 23 62 89 ك
ً
 4 كبيرة جدا

% 48.6 33.9 12.6 4.9 - 

 0.724  4.32 املتوسط العام

 ( أن عينة الدراسة موافقات بشدة على املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري 14الجدول ) منيتضح 

(، وهو متوسط يقع في الفئة الخامسة من فئات 4.32لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد املعوقات املالية بمتوسط )

 (، وهي الفئة التي تشير إلى خيار أوافق بشدة على أداة الدراسة.5.00إلى  4.21املقياس الخماس ي )من 

أن عينة الدراسة موافقات بشدة على جميع املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية ( 14ويتضح من النتائج في الجدول )

( التي 14،  16،  15،  13كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد املعوقات املالية  تتمثل في العبارات رقم )

 
ً
 حسب موافقة عينة الدراسة عليها بشدة ، كالتالي:تم ترتيبها تنازليا

" باملرتبة األولى من حيث  قلة املوارد املالية الالزمة لجلب وتفعيل تكنولوجيا املعلومات في العمل اإلداري باملدارس( وهي:" 13جاءت العبارة رقم ) .1

املوارد املالية الالزمة لجلب وتفعيل تكنولوجيا املعلومات في  ( وتفسر هذه النتيجة بأن قلة 4.40موافقة عينة الدراسة عليها بشدة بمتوسط )

التي  (2008 ،حمدي)دراسة العمل اإلداري باملدارس يقلل من القدرة على توفير األجهزة والبرامج الالزمة لتطبيق العمل اإللكتروني وهو ما يتفق مع 
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املساهمة )املالية/ العينية(، ضآلة موارد املدرسة املالية، عدم تقديم دعم أوضحت أن هناك صعوبات مالية بسبب انعدام دور القطاع الخاص في 

 تحفيزي للمدارس،  مما يحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة.

" باملرتبة على توظيف تكنولوجيا املعلومات في العمل اإلداري قلة املخصصات املالية املخصصة لعقد برامج تدريبية  ( وهي:" 15جاءت العبارة رقم ) .2

املخصوص لعقود بورامج تدريبيوة   ( وتفسر هذه النتيجوة بوأن ضوعف الودعم املوالي 4.33الثانية من حيث موافقة عينة الدراسة عليها بشدة بمتوسط )

هووارات العوواملين علووى لتطبيووق العموول اإللكترونووي، كمووا يتفووق موووع باملوودارس يحوود موون كفوواءة و م علووى توظيووف تكنولوجيووا املعلومووات فووي العموول اإلداري 

 علووى قوودرة قائودة املدرسووة علووى عقوود بورامج تدريبيووة للموظفووا
ً
ت علووى العبوارة السووابقة حيووث أن قلووة املووارد املاليووة لجلووب التكنولوجيووا سوينعكس سوولبا

 األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة. تكنولوجيا املعلومات مما يحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة

" باملرتبووة الثالثووة موون حيووث نودرة الحوووافز التووي تقوودم لقائوودة املدرسوة لتفعيوول تكنولوجيووا املعلومووات فووي أعموال اإلدارة ( وهووي:" 16جواءت العبووارة رقووم ) .3

فز قوووود  تقلوووول موووون دافعيووووه قائوووودة املدرسووووة لتفعيوووول ( وتفسوووور هووووذه النتيجووووة بووووأن نوووودره الحوووووا 4.30موافقووووة عينووووة الدراسووووة عليهووووا بشوووودة بمتوسووووط )

 للتكنولوجيوا فوي تعامالتهوا علوى حو
ً
وافز ماديووة التكنولوجيوا فوي العمول اإلداري، كاملسوابقات اإلداريوة بوين املودارس بحيوث تحصول املدرسوة األكثور تفعويال

 تساعد في تهيئة البيئة التكنولوجية في املدرسة.

" باملرتبوووة الرابعوووة مووون حيوووث موافقوووة عينووووة فووواع تكلفوووة صووويانة األجهوووزة وتثبيووووت البووورامج املتعلقوووة بالعمووول اإلداري ارت( وهوووي:" 14جووواءت العبوووارة رقوووم ) .4

( وتفسر هذه النتيجة بأن ارتفاع تكلفة صيانة األجهزة وتثبيت البرامج املتعلقة بالعمل اإلداري يزيد من تكلفة  4.26الدراسة عليها بشدة بمتوسط )

ونوي وقوود تلجوأ القائوودات لتحويول األجهووزة العاطلوة عوون العموول إلوى رجيووع أو االستعاضوة عوون البورامج االصوولية ببورامج مجانيووة قوود تطبيوق العموول اإللكتر

 تعود على األجهزة بالضرر األمر الذي يقلل من كفاءة تطبيق تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة املدرسية باملستوى املطلوب.

: إجابة السؤال الثالث: هل
 
اقع دور  ثالثا توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر قائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم حول و

 تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة أدائهن اإلدارية تعزي ملتغير ) الخبرة ، املؤهل، الدورات التدريبية ( ؟

 الفروق باختالف متغير الخبرة:  .1

 إلى اختالف متغير الخبرة استخدمت الباحثة للتعرف على ما إذا كانت هنا
ً
لك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة طبقا

 إلى اختالف متغير الخبرة ، وجاءت النتائج One Way ANOVA"تحليل التباين األحادي" )
ً
(؛ لتوضيح داللة الفروق في استجابات عينة الدراسة طبقا

 كما يوضحها الجدول التالي:

 إلى اختالف متغير الخبرة  :(15جدول )
 
 داللة الفروق في استجابات عينة الدراسة طبقا

 التعليق الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين املحور 

 0.880 0.222 2 0.444 بين املجموعات املهام اإلدارية لقائدة املدرسة

 

0.417 

 

 غير دالة 

 0.253 180 45.452 داخل املجموعات

 - 182 45.896 املجموع

 0.420 0.108 2 0.216 بين املجموعات التعامل مع البيانات اإلدارية

 

0.658 

 

 غير دالة 

 0.257 180 46.330 داخل املجموعات

 - 182 46.546 املجموع

 1.907 0.546 2 1.092 بين املجموعات االجراءات اإلدارية

 

0.152 

 

 غير دالة 

 0.286 180 51.554 داخل املجموعات

 - 182 52.646 املجموع

 0.995 0.377 2 0.753 بين املجموعات العالقات اإلنسانية واالجتماعية

 

0.372 

 

 غير دالة 

 0.378 180 68.128 داخل املجموعات

 - 182 68.882 املجموع

دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة واقع 

األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في 

 منطقة القصيم

 غير دالة  0.380 0.972 0.202 2 0.403 بين املجموعات

 0.207 180 37.347 داخل املجموعات

 - 182 37.750 املجموع

( فأقل في اتجاهات عينة الدراسة 0,05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )15يتضح من خالل النتائج املوضحة في الجدول)

ور تكنولوجيا املعلومات حول )املهام اإلدارية لقائدة املدرسة، التعامل مع البيانات اإلدارية، االجراءات اإلدارية، العالقات اإلنسانية واالجتماعية، واقع د

( 2012،الهدلق)ي لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم( باختالف متغير الخبرة، وتتفق تلك النتيجة مع دراسة في تنمية كفاءة األداء اإلدار 

 ارة املدرسية.التي أوضحت انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الخبرة فيما يتعلق باستخدامات تطبيقات تكنولوجيا املعلومات في اإلد
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 ختالف متغير املؤهل: الفروق با .2

 إلى اختالف متغير املؤهل استخدمت الدراسة 
ً
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة طبقا

 إلى اختالف متغير One Way ANOVA"تحليل التباين األحادي" )
ً
املؤهل ، وجاءت النتائج (؛ لتوضيح داللة الفروق في استجابات عينة الدراسة طبقا

 كما يوضحها الجدول التالي:
 إلى اختالف متغير املؤهل :(16جدول )

 
 داللة الفروق في استجابات عينة الدراسة طبقا

 التعليق الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين املحور 

 0.477 0.121 2 0.242 بين املجموعات املهام اإلدارية لقائدة املدرسة

 

0.621 

 

 غير دالة 

 0.254 180 45.654 داخل املجموعات

 - 182 45.896 املجموع

 1.141 0.291 2 0.583 بين املجموعات التعامل مع البيانات اإلدارية

 

0.322 

 

 غير دالة 

 0.255 180 45.963 داخل املجموعات

 - 182 46.546 املجموع

 2.901 0.822 2 1.644 بين املجموعات االجراءات اإلدارية

 

0.058 

 

 غير دالة 

 0.283 180 51.002 داخل املجموعات

 - 182 52.646 املجموع

 3.612 1.329 2 2.658 بين املجموعات العالقات اإلنسانية واالجتماعية

 

0.029* 

 

 دالة 

 0.368 180 66.223 داخل املجموعات

 - 182 68.882 املجموع

واقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء 

 اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم

 غير دالة  0.160 1.854 0.381 2 0.762 بين املجموعات

 0.205 180 36.988 داخل املجموعات

 - 182 37.750 املجموع

( فأقل في اتجاهات عينة الدراسة 0,05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )16النتائج املوضحة في الجدول )يتضح من خالل 

كفاءة األداء اإلداري حول )املهام اإلدارية لقائدة املدرسة، التعامل مع البيانات اإلدارية، االجراءات اإلدارية، واقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية 

ويعزى ذلك النتشار الثقافة التكنولوجية على نحو واسع بين فئات املجتمع  ،قائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم( باختالف متغير املؤهلل

التكنولوجي  التعليمي، باإلضافة للوعي التكنولوجي وقناعة عينة الدراسة بأهمية تكنولوجيا املعلومات في العمليات اإلدارية، كذلك فرضت خطة التحول 

( وجود فروق 18بينما يتضح من خالل النتائج املوضحة في الجدول ) ، حتمية استخدام تكنولوجيا املعلومات في املجال اإلداري للقائدة والطاقم اإلداري 

ف متغير املؤهل ، ولتحديد ( فأقل في اتجاهات عينة الدراسة حول )العالقات اإلنسانية واالجتماعية( باختال 0,05ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 صالح الفروق بين فئات املؤهل تم استخدام اختبار شيفيه، والذي جاءت نتائجه كالتالي:

 نتائج اختبار شيفيه للتحقق من الفروق بين فئات املؤهل :(17جدول )
 –دراسات عليا )دبلوم تربوي  املتوسط الحسابي العدد املؤهل املحور 

 دكتوراه( –ماجستير 

 دبلوم بكالوريوس

  * - 4.56 15 دكتوراه( –ماجستير  –دراسات عليا )دبلوم تربوي  العالقات اإلنسانية واالجتماعية

  -  4.18 137 بكالوريوس

 -   4.40 31 دبلوم

الدراسة الالئي مؤهلهن ( فأقل بين عينة 0,05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )17يتضح من خالل النتائج املوضحة في الجدول )

دكتوراه(، وعينة الدراسة الالئي مؤهلهن بكالوريوس حول )العالقات اإلنسانية واالجتماعية(، لصالح عينة  –ماجستير  –)دراسات عليا )دبلوم تربوي 

ت املؤهالت العليا من مخزون علمي وثقافي دكتوراه(، وقد يعزى ذلك ملا تتمتع به ذوا –ماجستير  –الدراسة الالئي مؤهلهن دراسات عليا ) دبلوم تربوي 

باإلضافة إلى أنهم األقرب إلى اإلملام باألوضاع اإلنسانية و االجتماعية في املجال اإلداري بسبب ما تفرضه الدراسات العليا   ،وعالقات اجتماعية جيدة

 ي خبرة علميةعلى الدارسين من القرب من الواقع و االطالع على املشاكل التربوية وسبل عالجها لغرض إتمام البحث العلمي  فخبرتهم في امليدان اإلدار 

 عملية.
 الفروق باختالف متغير الدورات التدريبية:  .3

 إلى اختالف متغير الدورات التدريبية 
ً
م ااستخدتم للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة طبقا

 إلى اختالف متغير الدورات التدريبية، (؛ لتوضيح داللة الفروق في استجابات عينة One Way ANOVA"تحليل التباين األحادي" )
ً
الدراسة طبقا

 وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
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 إلى اختالف متغير الدورات التدريبيةOne Way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي " ) :(18جدول )
 
 ( للفروق في استجابات عينة الدراسة طبقا

 التعليق الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين املحور 

 0.134 0.034 2 0.068 بين املجموعات املهام اإلدارية لقائدة املدرسة

 

0.875 

 

 غير دالة 

 0.255 180 45.828 داخل املجموعات

 - 182 45.896 املجموع

 0.384 0.099 2 0.198 بين املجموعات التعامل مع البيانات اإلدارية

 

0.681 

 

 غير دالة 

 0.257 180 46.348 داخل املجموعات

 - 182 46.546 املجموع

 0.180 0.053 2 0.105 بين املجموعات االجراءات اإلدارية

 

0.835 

 

 غير دالة 

 0.292 180 52.541 داخل املجموعات

 - 182 52.646 املجموع

 0.284 0.108 2 0.216 بين املجموعات واالجتماعيةالعالقات اإلنسانية 

 

0.753 

 

 غير دالة 

 0.381 180 68.665 داخل املجموعات

 - 182 68.882 املجموع

واقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة 

األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في 

 منطقة القصيم

 غير دالة  0.783 0.245 0.051 2 0.103 بين املجموعات

 0.209 180 37.647 داخل املجموعات

 - 182 37.750 املجموع

( فأقل في اتجاهات عينة الدراسة 0,05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )18يتضح من خالل النتائج املوضحة في الجدول )

دور تكنولوجيا  حول )املهام اإلدارية لقائدة املدرسة،  التعامل مع البيانات اإلدارية ، االجراءات اإلدارية، العالقات اإلنسانية واالجتماعية، واقع

اري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم( باختالف متغير الدورات التدريبية، وقد تفسر تلك النتيجة املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلد

 على مستحدثات ال
ً
تقنية وهو بوعي القائدات بأهمية التدريب والتطوير حتى مع عدم توفر الدورات التدريبة بشكل كاف، وسعي القائدات للتدريب ذاتيا

( التي اوضحت أن قادة املدارس باختالف عدد الدورات التدريبية يرون أهمية امتالك قائد املدرسة للمهارات 2011رني، ما يتفق مع دراسة )الق

دية التي التكنولوجية ممثلة بالحاسب اآللي، كما قد تفسر هذه النتيجة باقتصار استخدام القائدات لتكنولوجيا املعلومات على االستخدامات التقلي

 ارات متقدمة. قد ال تتطلب مه

: إجابة السؤال الرابع: هل توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية باين وجهاات نظار قائادات املادارس املتوساطة فاي منطقاة القصايم حاول املعوقاا
 
ت رابعا

 ( ؟ التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة أدائهن اإلدارية تعزي ملتغير ) الخبرة ، املؤهل، الدورات التدريبية

 الفروق باختالف متغير الخبرة:  .1

 إلى اختالف متغير الخبرة استخدمت الباحثة 
ً
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة طبقا

 إلى اخOne Way ANOVA"تحليل التباين األحادي" )
ً
تالف متغير الخبرة ، وجاءت النتائج (؛ لتوضيح داللة الفروق في استجابات عينة الدراسة طبقا

 كما يوضحها الجدول التالي:

 إلى اختالف متغير الخبرةOne Way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي " ) :(19جدول )
 
 ( للفروق في استجابات عينة الدراسة طبقا

 التعليق اإلحصائية الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين املحور 

 2.213 1.485 2 2.971 بين املجموعات املعوقات الشخصية

 

0.112 

 

غير 

 0.671 180 120.821 داخل املجموعات دالة 

 - 182 123.791 املجموع

 1.763 0.771 2 1.543 بين املجموعات املعوقات الفنية

 

0.174 

 

غير 

 0.437 180 78.741 داخل املجموعات دالة 

 - 182 80.283 املجموع

 2.775 1.428 2 2.856 بين املجموعات املعوقات املالية

 

0.065 

 

غير 

 0.515 180 92.622 داخل املجموعات دالة 

 - 182 95.478 املجموع

املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في 

تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس 

 املتوسطة في منطقة القصيم

غير  0.109 2.244 0.728 2 1.455 بين املجموعات

 0.324 180 58.353 داخل املجموعات دالة 

 - 182 59.808 املجموع

( فأقل في اتجاهات عينة الدراسة 0,05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )19يتضح من خالل النتائج املوضحة في الجدول )

اإلداري لقائدات  حول )املعوقات الشخصية، املعوقات الفنية ، املعوقات املالية، املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء

( التي توصلت إلى نتيجة عدم وجود فروق 2008باختالف متغير الخبرة، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة حمدي )املدارس املتوسطة في منطقة القصيم( 
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( اللتين أقرتا بوجود فروقات بين عينة الدراسة 2014 ،البابطين )( و 1426،الدعيلج) ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الخبرة. بينما تختلف مع دراستي 

 حول معوقات تطبيق تكنولوجيا املعلومات في املدارس تعزى ملتغير الخبرة.

 الفروق باختالف متغير املؤهل:  .2

 إلووى اخووتالف متغيوور املؤهوول ا
ً
سووتخدمت الباحثووة للتعوورف علووى مووا إذا كانووت هنالووك فووروق ذات داللووة إحصووائية فووي اسووتجابات عينووة الدراسووة طبقووا

 إلى اختالف متغير املؤهل.(؛ لتوضيح داللة الفروق في استجابات عينة الدراسOne Way ANOVA"تحليل التباين األحادي" )
ً
 ة طبقا

 إلى اختالف متغير املؤهلOne Way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي " ) :(20جدول)
 
 ( للفروق في استجابات عينة الدراسة طبقا

 التعليق الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين املحور 

 1.515 1.025 2 2.050 بين املجموعات املعوقات الشخصية

 

0.223 

 

 غير دالة 

 0.676 180 121.742 داخل املجموعات

 - 182 123.791 املجموع

 1.356 0.596 2 1.191 املجموعاتبين  املعوقات الفنية

 

0.260 

 

 غير دالة 

 0.439 180 79.092 داخل املجموعات

 - 182 80.283 املجموع

 0.391 0.206 2 0.413 بين املجموعات املعوقات املالية

 

0.677 

 

 غير دالة 

 0.528 180 95.066 داخل املجموعات

 - 182 95.478 املجموع

التي تحد من دور تكنولوجيا املعوقات 

املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري 

لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة 

 القصيم

 غير دالة  0.229 1.487 0.486 2 0.972 بين املجموعات

 0.327 180 58.836 داخل املجموعات

 - 182 59.808 املجموع

( فأقل في اتجاهات عينة الدراسة 0,05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )20الجدول )يتضح من خالل النتائج املوضحة في 

اإلداري لقائدات حول )املعوقات الشخصية، املعوقات الفنية، املعوقات املالية، املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء 

(  اللتين توصلتا إلى 1431 ،األسمري  )( و 2008 ،حمدي)القصيم( باختالف متغير املؤهل وهذه النتيجة تتفق مع دراستي  املدارس املتوسطة في منطقة

 نتيجة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة للمعوقات تعزى ملتغير املؤهل.

 الفروق باختالف متغير الدورات التدريبية:  .3

 إلى اختالف متغير الدورات التدريبية استخدمت للتعرف على ما إذا كانت هنالك 
ً
فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة طبقا

 إلى اختالف متغير الدورات One Way ANOVAالدراسة "تحليل التباين األحادي" )
ً
(؛ لتوضيح داللة الفروق في استجابات عينة الدراسة طبقا

 ها الجدول التالي:التدريبية ، وجاءت النتائج كما يوضح

 إلى اختالف متغير الدورات التدريبيةOne Way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي " ) :(21جدول )
 
 ( للفروق في استجابات عينة الدراسة طبقا

 التعليق الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين املحور 

 0.712 0.486 2 0.972 بين املجموعات الشخصيةاملعوقات 

 

0.492 

 

 غير دالة 

 0.682 180 122.820 داخل املجموعات

 - 182 123.791 املجموع

 0.958 0.423 2 0.845 بين املجموعات املعوقات الفنية

 

0.386 

 

 غير دالة 

 0.441 180 79.438 داخل املجموعات

 - 182 80.283 املجموع

 0.129 0.068 2 0.137 بين املجموعات املعوقات املالية

 

0.879 

 

 غير دالة 

 0.530 180 95.341 داخل املجموعات

 - 182 95.478 املجموع

املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات 

في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس 

 املتوسطة في منطقة القصيم

 غير دالة  0.588 0.533 0.176 2 0.352 املجموعاتبين 

 0.330 180 59.456 داخل املجموعات

 - 182 59.808 املجموع

( فأقل في اتجاهات عينة الدراسة 0,05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )21يتضح من خالل النتائج املوضحة في الجدول )

املعوقات الفنية، املعوقات املالية، املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات حول )املعوقات الشخصية، 

يبية التي املدارس املتوسطة في منطقة القصيم( باختالف متغير الدورات التدريبية، وهذا يشير إلى أن جميع قائدات املدارس باختالف الدورات التدر 

 ،األسمري ) ن عليها يرين بنفس املستوى جميع املعوقات التي تواجه تكنولوجيا املعلومات في األعمال اإلدارية، وهذه النتيجة تتفق مع دراستيحصل
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( اللتين توصلتا إلى نتيجة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة للمعوقات التي تواجه قادة املدارس في تطبيق 2014 ،البابطين )(  و1431

 تكنولوجيا املعلومات تعزى ملتغير الدورات التدريبية. 

: إجاباااة الساااؤال الخااااما: ماااا متطلبااات تطبياااق تكنولوجياااا املعلوماااات لتنمياااة كفاااءة األداء 
 
اإلداري لقائااادات املااادارس املتوساااطة فاااي منطقاااة خامسااا

 القصيم ؟

ط لتحديد متطلبات تطبيق تكنولوجيا املعلومات لتنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم، تم حساب املتوس

 إلى تحديد متطلبات تطبيق تكنولوجيا املعلومات لتنمية
ً
ملدارس املتوسطة في منطقة كفاءة األداء اإلداري لقائدات ا الحسابي لهذه األبعاد وصوال

 القصيم.

 يق تكنولوجيا املعلومات لتنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيماستجابات عينة الدراسة على أبعاد متطلبات تطب  :(22جدول)
 الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي البعد م

 3 0.576 4.30 املتطلبات الشخصية 1

 2 0.785 4.43 املتطلبات الفنية 2

 1 0.690 4.47 املتطلبات املالية 3

متطلبات تطبيق تكنولوجيا املعلومات لتنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في 

 منطقة القصيم

4.40 0.585 - 

أعاله أن عينة الدراسة قد وافقت بشدة على متطلبات تطبيق تكنولوجيا املعلومات لتنمية كفاءة األداء يتضح من خالل النتائج املوضحة 

(، وأتضح من النتائج أن أبرز متطلبات تطبيق تكنولوجيا املعلومات لتنمية  4.40اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم بمتوسط)

(، يليه ُبعد املتطلبات الفنية  4.47دارس املتوسطة في منطقة القصيم تمثلت في ُبعد املتطلبات املالية بمتوسط) كفاءة األداء اإلداري لقائدات امل

 جاء ُبعد املتطلبات الشخصية بمتوسط)  4.43بمتوسط) 
ً
( والتي بينت أن  2012 ،الهدلق)وتتفق هذه النتائج مع نتيجة دراسة ، ( 4.30(، وأخيرا

( والتي بينت 2013 ،سيمن )حاجة إلى التطوير والترقية لتواكب املتطلبات الحالية لإلدارة املدرسية كما تتفق مع نتيجة دراسة البرمجيات الحاسوبية ب

ي الفعال أن اإلدارة املدرسية يجب أن تكون مزودة باملعرفة واملهارات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات كما أنه يجب استخدام التخطيط االستراتيج

التي أوضحت أن  الدورات التدريبية وبرامج  (Bobbera, 2013)و (Akoma, 2012 )دام تكنولوجيا املعلومات في التنظيم واإلدارة ودراستي الستخ

يا و أدت التطوير املنهي في مجال تكنولوجيا املعلومات اثرت بشكل ايجابي و ساعدت على تطوير قدرات الطاقم اإلنسانية و الثقافية حول التكنولوج

 لتغيير أفضل في املمارسات اإلدارية.

 توصيات الدراسة:
 بما يلى  الدراسة اليها و متطلبات تفعيل دور تكنولوجيا املعلومات توص يفي ضوء النتائج التي تم التوصل 

: توصيات متعلقة بتفعيل دور تكنولوجيا املعلومات  خاصة بوزارة التعليم و إدارات التعليم في املناطق
 
 أوال

 االهتمام بتوفير املتطلبات املادية لدعم دور تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة املدرسية  .1

 آلية التنفيذ :      

 .توفير خدمة انترنت بسرعة جيدة باملدارس لتسهيل األعمال اإللكترونية 

 توفير الدعم املالي املطلوب إلدخال تكنولوجيا املعلومات بحسب متطلبات كل جهة إدارية. 

 .دعم البرامج التدريبية املختصة بتوظيف تكنولوجيا املعلومات في العمل اإلداري 

  اتيجية لدعم التحول التكنولوجي تشمل اللوائح و األساليب  الجديدة للعمل و متطلبات تطبيقها وفق إطار السياسة الوطنية وضع خطة استر

 واالحتياجات التعليمية.

 .اجراء دراسات جدوى قبل اجراء أي تحول تكنولوجي 

 لدعم دور تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة املدرسية املتطلبات الفنيةاالهتمام بتوفير  .2

 آلية التنفيذ :       

  توفير مستوى عال من البنية التكنولوجية في مدارس التعليم العام و التي تتضمن شبكة حديثة لالتصاالت، وبنية تحتية متطورة تشمل

 األجهزة والتجهيزات .

  بصورة دائمة.توفير الدعم الفني وصيانة األجهزة والشبكات 

 .إتاحة الخدمات االدارية االلكترونية بشكل أوسع 
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 االهتمام بتوفير املتطلبات الشخصية لدعم دور تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة املدرسية .3

 آلية التنفيذ :            

 تغيير أنماط الثقافة التنظيمية السائدة بما يتالءم مع ثقافة تكنولوجيا املعلومات. 

 ة من االبحاث املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات املختصة بالعمل اإلداري.االستفاد 

: التوصيات املتعلقة بتفعيل دور تكنولوجيا املعلومات الخاصة بالقيادة املدرسية
 
 ثانيا

 االهتمام بتوفير املتطلبات املادية لدعم دور تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة املدرسية  .1

 التنفيذ :آلية             

 .تفعيل دور املشاركة املجتمعية في دعم وتمويل التكنولوجيا في املدارس 

 .تخصيص جزء من امليزانية إلقامة الدورات التدريبية للطاقم اإلداري 

 ير الدعم الفني للصيانة والتطويرتخصيص جزء من امليزانية لتوف 

 لدعم دور تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة املدرسية املتطلبات الفنيةاالهتمام بتوفير  .2

 آلية التنفيذ :            

 .عن اتالفها أو إرسالها للرجيع 
ً
 العمل على صيانة األجهزة وطلب الدعم الفني لألجهزة عوضا

 .تهيئة مهارات بشرية من ذوي الخبرة والكفاءة للعمل على التكنولوجيا 

  في املدرسة بإقامة دورات تدريبية داخلية.االستفادة من العناصر املؤهلة 

  .وضع خطة مجدولة لتوفير الصيانة الدورية لألجهزة والبرمجيات لتفادي االعطال املفاجئة 

 االهتمام املتطلبات الشخصية لدعم دور تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة املدرسية .3

 آلية التنفيذ :

  والعاملين نحو تطبيق تكنولوجيا املعلوماتتنمية االتجاهات اإليجابية لدى األفراد. 

 .دعم وتشجيع العاملين على التعلم والتطوير الذاتي في مجال تكنولوجيا املعلومات 

 تحفيز العاملين على العمل بروح الفريق وتدعيم روح املعاونة واملساندة. 

  تزويد العاملين بمهارات التعامل مع املعلومات ومهارات تشغيل األجهزة 

 ة العاملين بأهمية امن املعلومات والبيانات.توعي 

 مقترحات للدراسات املستقبلية: 

  في دعم التحول التكنولوجي في مدارس التعليم العام. 2030دور رؤية اململكة العربية السعودية 

  .االحتياجات التدريبية لقائدات مدارس التعليم العام في مجال تكنولوجيا املعلومات 

  تحول تكنولوجي في اإلدارات املدرسية.متطلبات اجراء 

 :املراجع
: املراجع العربية:

 
 أوال

( معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في املدارس املتوسطة بمنطقة عسير من وجهة نظر مديري املدارس 2015) ،آل محيا، يحيى عبدهللا موس ى .1

 ووكالئها دراسة ميدانية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة امللك خالد.

 املصرية لألخصائيين الجمعية االجتماعية، الخدمة مجلة ومعوقاتها. تطبيقها متطلبات : اإللكترونية ( اإلدارة2016) ،محمود مصطفى إبراهيم، .2

 .55االجتماعيين، مصر، ع

تطبيقية إحصائية، رسالة  دراسة :األكاديمي التحصيل زيادة في التعليم تكنولوجيا استخدام ( فعالية2017)  ،احمد عبدالرحمن إمام، عمر .3

 دكتوراه. جامعة ام درمان اإلسالمية. 

 .16-1، 15تكنولوجيا املعلومات : دراسة في املفهوم ومعضالت النقل. مجلة العلوم و الدراسات اإلنسانية. ع  ،(2016بروك ابو بكر )أمجاور، امل .4

 الثانوية املدارس مديري  نظر وجهة من ومتطلبات تطويرها املدرسية اإلدارة في اإللكترونية اإلدارة تطبيقات، (1431األسمري، علي بن سعد ) .5

 اإلسالمية.  سعود بن محمد اإلمام بجامعة االجتماعية العلوم كلية في التربية قسم ،ةالرياض، دراسة ماجستير غير منشور  بمدينة
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Abstract:  The study aimed to identify The Role Of  Information Technology On The Efficient 

Administration Performance For Middle  School Leaders In Al-Qassim Region From Their Perspective, of 

view in the light of the study variables ( years of experience, academic qualification, training courses) and the 
role of information technology in developing the efficiency of administrative performance. Besides the 

detection of  obstacles that limit their role in the development of efficient administrative performance. To 

achieve the  objectives of the study, the sample of the study was chosen in a simple random way according to 
the approved sampling schedule (Krejcie, R & Morgan, D1970). the sample of the study consisted of  (183)  

female leaders of schools in the region of Qassim, and the researcher used the questionnaire data collection 

tool. 

Keywords: Information Technology, Administrative Performance, Efficiency, School Leader.  
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