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 ملخص

ىدؼ البحث إلى التعرؼ عمى واقع استخداـ تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية 
بالمرحمة المتوسطة بمحافظة بارؽ "دراسة ميدانية". ولتحقيؽ أىداؼ البحث استخدـ الباحث 

الباحث بتصميـ أداة البحث )االستبانة( حيث تكونت مف  التحميمي، وقاـالمنيج الوصفي 
( ما بيف قادة ووكالء في أربعة 12( عبارة عمى أربع محاور، وتكوف مجتمع البحث مف )04)

عشر مدرسة في المرحمة المتوسطة بمحافظة بارؽ، وخمص البحث إلى مجموعة مف النتائج 
الئيا بمحافظة بارؽ لألعماؿ اإلدارية أىميا: أف درجة ممارسة قادة المدارس المتوسطة ووك

( 17,0مف خالؿ تطبيقات الحاسوب. جاءت بدرجة )كبيرة( ، بمتوسط حسابي عاـ بمغ )
(،كما أف درجة مساىمة التطبيقات الحاسوبية الحالية في 4.0,72.1وانحراؼ معياري قدره )

ءت بدرجة )كبيرة( إنجاز األعماؿ اإلدارية المدرسية بالمرحمة المتوسطة بمحافظة بارؽ جا
(،كما اتفؽ معظـ عينة 2..4( وانحراؼ معياري قدره )1,.1بمتوسط حسابي عاـ بمغ )

البحث أف لمتطبيقات الحاسوبية الحالية عمييا بعض المآخذ والعيوب بمتوسط حسابي عاـ بمغ 
(،كما أف درجة دور الجيات المختصة في االرتقاء ,..4( وانحراؼ معياري قدره )1.07)

ات القادة في استخداـ تطبيقات الحاسوب اإلدارية جاءت بدرجة )متوسطة( بمتوسط بميار 
(،وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية .,.4( وانحراؼ معياري قدره )1.12حسابي عاـ بمغ )
( بيف متوسطات استجابات أفراد مجتمع البحث حوؿ واقع استخداـ .4.4عند مستوى )

ة المدرسية بالمرحمة المتوسطة بمحافظة بارؽ، تبعًا لمتغير تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدار 
الوظيفة الحالية، ومتغير المؤىؿ العممي، ومتغير سنوات الخبرة. وانتيى البحث بعدد مف 

 التوصيات في ضوء النتائج.
 اإلدارة المدرسية. -الكممات المفتاحية: تطبيقات الحاسب اآللي
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Summary: 
The study aims to identify the reality of computer applications use 

in school administration in Intermediate stage in Bariq governorate 

of "field study". In order to achieve the research objectives, the 

researcher used the descriptive analytical method, and the 

researcher designed a research tool (questionnaire) which consisted 

of (40) Phrases on four axes. Research community consisted of (21 

samples) among the directors and deputies of Intermediate school in 

Bariq governorate. The research has reached a set of results, the 

most important of which are: The degree of practice of Intermediate 

school principals and their deputies in Bariq governorate through 

computer applications came in a large degree with a general 

arithmetic average (2.74) and a standard deviation of (0.473152). 

The degree of contribution of the current computer applications in 

the completion of school administrative work in the Intermediate 

stage in Bariq governorate came in a large degree with a general 

arithmetic average (2.72) and a standard deviation of (0.51).Most of 

the research sample also agreed that the current computer 

applications have some drawbacks and shortcomings with a general 

arithmetic average of (2.43) and a standard deviation of (0.57).The 

role of private entities in improving managers  skills in the use of 

administrative computer applications has come to a moderate degree 

with a general arithmetic average of (2.21) and a standard deviation 

of (0.75). There is no statistically significant difference at the level of 

(0.05) between the average members 'responses of the research 

community on the reality of the use of computer applications in 

school administration in the intermediate stage in Bariq 

governorate. This is according to the current job variable, 

educational qualification variable and years of experience variable. 

The research concluded with a number of recommendations in the 

view of the results. 

Keywords: Computer Applications - School Administration 
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 مقدمة: 

فمـ  السريع،يعيش عالمنا اليوـ ثورة معمومات واتصاالت جعمت منو عالمًا مميزًا بالتغيير 
وقد انتقؿ إلى مرحمة  المعموماتية،يعد ىناؾ شؾ بأف عصرنا اليوـ ىو عصر التكنولوجيا 

تمعب فيو المعرفة ووسائؿ االتصاؿ دورًا متميزًا أثر عمى مختمؼ  قبؿ،جديدة لـ يعيدىا مف 
 مناحي الحياة.
المعمومات  ىذا العصر الذي نعيش فيو بأنو عصر الحاسب اآللي وتقنية ويوصؼ        

إف ىذه التقنية الحديثة كاف ليا  المفاىيـ.حيث يشيد ثورة معموماتية كبيرة غيرت الكثير مف 
واقعًا جديدًا عمى كثير مف المجاالت بما  الحياة وفرضتفي الواقع أثر عمى جوانب كثيرة في 

لحاسب يتزايد وفي المممكة العربية السعودية وفي مجاالت مختمفة فأف استخداـ ا اإلدارة،فييا 
 ـ(.144)الغامدي، متسارعة. بمعدالت 

وبالعودة ألوليات ظيور الحاسوب في التعميـ فأنو يمكف القوؿ بأف الحاسوب قد ظير أوؿ 
واقتصر استخدامو  األمريكية،ما ظير في المؤسسات التربوية الكبرى وتحديدًا في الجامعات 

أعقب ذلؾ  العشريف،الستينات مف القرف وكاف ذلؾ في والمالية، عمى بعض األمور اإلدارية 
دخولو التدريجي إلى التعميـ لذا فإنو يرى الكثير مف التربوييف حينئذ أف اختراع الحاسب اآللي 

 ـ(1442كاف وسيكوف لو تأثير كبير عمى النظـ التربوية في العالـ أجمع )الالمي، 
اآللي إلى التعميـ تـ عف وقد أجمع الميتموف بالتربية فيما بعد عمى أف إدخاؿ الحاسب 

طريؽ ثالث مجاالت ميمة ىي استخداـ الحاسب كمادة تعميمية واستخداـ الحاسب كوسيمة 
تعميمية واستخداـ الحاسب في الشؤوف اإلدارية لممؤسسات التربوية )سعادة والسرطاوي 

 (17ـ،1447،
التربوية  ويعد استخداـ الحاسب اآللي في مجاؿ اإلدارة المدرسية مف أىـ المجاالت

والتعميمية السابقة عمومًا ، بؿ وأكثرىا احتياجا لو نظرًا لممسئولية الكبيرة الممقاة عمى عاتؽ 
المدرسة وبيئتيا التعميمية مف جميع النواحي بال استثناء ويظير ذلؾ األثر في مدى ما يقدمو 

ف الحاسب الحاسوب مف خدمات ينوء اإلداريوف األكفاء عف تحمميا دوف عوف أو مساعدة م
اآللي ، إذ أف ىناؾ عدد كبير مف األعماؿ والمياـ اإلدارية المتنوعة والتي يمكف لمحاسوب أف 
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يقـو بيا بكؿ يسر وسيولة ،كتمؾ التي تختص بشؤوف االمتحانات والتقويـ أو خدمات 
 السجالت ..... وغيرىا.

الت إدارية أخرى ويعتبر استخداـ الحاسب اآللي في مجاؿ اإلدارة المدرسية كما في مجا
مختمفة ذا أىمية كبيرة إذ ال فرؽ في كونو منجزًا ومساعدًا ذكيًا تيدؼ مف أجمو جؿ 
المؤسسات واإلدارات عمى اختالفيا إلى إدارة أفضؿ وأكفأ تتمتع بإنتاجية عالية وعمؿ إداري 
يا متقف ومقتدر ، ومتى ما أحسنت أي إدارة أو مؤسسة حينيا استخداـ ىذه األداة وتطويع

فيما يخدـ تنظيماتيا وتطمعاتيا أمكنيا حينئذ مف تحقيؽ ما تصبو إليو بشكؿ أقصر وأسرع 
 (27ـ،1442.)الالمي ، 

وىناؾ عدد مف الدراسات التي تؤكد عمى أىمية استخداـ الحاسوب في التعميـ بصفو عامة 
المدرسية  وفي اإلدارة بصفة خاصة ومنيا دراسة مجاالت استخداـ الحاسب في إعماؿ اإلدارة

مف وجية نظر اإلدارييف والمعمميف لمباحث عبد الرحمف الداود التي كاف مف توصياتيا 
 بضرورة تعميـ الحاسب اآللي كأداة إدارية عمى جميع المراحؿ.

 البحث:مشكلة 

أصبح تطوير اإلدارة المدرسية مف األمور الميمة، وتحتـ ضرورة تحويميا مف أسموب 
اإلدارة التقميدي الى أسموب اإلدارة االلكترونية، وذلؾ باستخداـ الوسائؿ والتقنيات االلكترونية 
لتوفير المرونة الالزمة واستجابة لممتغيرات الداخمية والخارجية المتالحقة، وصوال الى اختصار 
اإلجراءات التي تبدد الوقت والجيد عكس اإلدارة التقميدية، وتتيح اإلدارة االلكترونية اف 

يقوـ قائد يمارس قائد المدرسة أنشطتو في أي وقت وفي أي مكاف بكفاءة عالية حيث 
المدرسة بالعديد مف المياـ التي يمكف تسييميا باستخداـ الحاسب اآللي وتطبيقاتو الحديثة 

عداد الميزانيات ،إلعداد الجد صدارىا وكتابة التقارير وا  اوؿ الدراسي ،وحساب درجات الطالب وا 
دارة التعميـ واإلعداد لالجتماعات مف المياـ التي يمكف أف يقوـ  والتواصؿ مع أوليا األمور وا 
 بيا الحاسب وتطبيقاتو المختمفة بكؿ سيولة ويسر وبشكؿ أكثر فاعمية مقارنة بالعمؿ اليدوي

( التي أوصت بضرورة 1427العديد مف الدراسات والبحوث مثؿ دراسة الحسف ) وقد اشارت
تشجيع المدراء وتحفيزىـ الستخداـ الحاسب االلي بشكؿ اكبر في اإلدارة المدرسة ودراسة 

لتفعيؿ استخداـ الحاسب اآللي في إدارة المدرسة ( التي اوصت بضرورة 1424العمري )
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ا البحث لمعرفة مدى استخداـ تطبيقات الحاسب في اإلدارة تتمحور مشكمة ىذالثانوية،  ولذا 
 ويحاوؿ البحث الحالي اإلجابة عفمف قبؿ قادة مدارس المرحمة المتوسطة بمحافظة بارؽ 

   -التالي: الرئيس السؤاؿ
ما واقع استخداـ تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية في المرحمة المتوسطة بمحافظة 

 بارؽ؟
 بحث: أسئلة ال

 -التالية: الفرعية  في ضوء ما سبؽ يتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة
ما مدى ممارسة قادة ووكالء المدارس ألعماليـ اإلدارية مف خالؿ تطبيقات الحاسب  .2

 اآللي؟
ما مدى مساىمة التطبيقات الحاسوبية الحالية في إنجاز اإلعماؿ اإلدارية في مجاالت  .1

 اإلدارة المدرسية؟
 والمستخدمة في مجاالت اإلدارة المدرسية؟ الجالية،ما عيوب التطبيقات الحاسوبية  .7
ما دور الجيات المختصة في تطوير واالرتقاء بمستوى ميارات استخداـ تطبيقات  .0

 مف قادة ووكالء المدارس؟ اآللي لكؿالحاسب 
نوات الخبرة ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغيرات الوظيفة الحالية أو س ..

 اإلدارية؟أو المؤىؿ العممي في مجاؿ استخداـ التطبيقات الحاسوبية 
   البحث:أهداف 

 عمى:ييدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ 
ممارسة قادة ووكالء المدارس لمياميـ وأعماليـ اإلدارية مف خالؿ استخداـ تطبيقات  .2

 الحاسب.
 المدرسة.في  مدى مساىمة ىذه التطبيقات في إنجاز اإلعماؿ اإلدارية .1
التعرؼ عمى عيوب ىذه التطبيقات الحاسوبية الحالية في إنجاز األعماؿ اإلدارية   .7

 المدرسية.
دور الجيات المختصة وذات العالقة في االرتقاء بمستوى قادة ووكالء المدارس في  .0

 استخداـ التطبيقات الحاسوبية 
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عمى استخداـ تطبيقات  العممي،المؤىؿ  الخبرة،سنوات  الحالية،الوظيفة  المتغيرات:أثر  ..
 الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية.

 أهمية البحث:

عمى الرغـ مف وفرة الدراسات التي تعنى بالبحث في مجاؿ استخداـ الحاسب اآللي في 
المجاالت التربوية والتعميمية المختمفة سواًء في مجاؿ كونو مادة تعميمية مستقمة ،أو في 

مختمؼ األنشطة والمعارؼ األخرى ،إال أف جانبًا آخر ميمًا مف وسيمة تعميمية متصمة ب
مجاالت استخدامو في مجاالت التربية والتعميـ لـ يحظ بمثؿ ما حظيت بو تمؾ المجاالت 
السابقة، وذلؾ تحديدًا فيما يختص باستخدامو في مجاالت اإلدارة المدرسية فندرة البحوث 

رغـ أىميتو التي ال تكاد تخفى عمى أحد ، ويمكف  والدراسات في ىذا المجاؿ ظاىرة وممحوظة
 عرض أىمية البحث في النقاط التالية:

تنبع أىمية ىذا البحث مف كونيا مف ضمف الدراسات القالئؿ التي تعنى بالبحث في واقع  .2
استخداـ الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية والتي يقع عمى عاتقيا جؿ مياـ تسيير 

رغـ وفرة الدراسات التي تعنى باستخداـ الحاسب في مجاالت التعميـ العممية التعميمية ،و 
المتعددة كما ذكر سابقًا ،إال أف نظيراتيا األخرى والتي تعنى باستخداـ الحاسب اآللي في 
اإلدارة جد قميمة بالنظر إلى التطور اليائؿ عمى صعيد التنظيمات واألساليب المستجدة في 

البحث في ىذا المجاؿ مما ال غنى عنو وخاصة لممعنييف فأصبح ، مجاؿ اإلدارة عموماً 
بيذا التخصص كونو مجااًل متطورًا ومتجددًا يحتاج دومًا لمترقية والتحديث بما يناسب 

 اليـو وليس بالضرورة أف يناسب الغد.
أف تعدد رقعة مياـ وصالحيات قائد المدرسة تفرض عمى كؿ القائميف عمى التعميـ  .1

تموف بشؤوف اإلدارة المدرسية ومنيـ القادة أنفسيـ السعي الدؤوب وخصوصًا أولئؾ المي
نحو البحث عف المناسب والمالئـ مف األساليب ومواكبة كؿ ما يستجد مف معارؼ 
وتطورات مع األخذ بعيف االعتبار ما يستجد مف دراسات حديثة في ىذا المجاؿ يمكف 

 وذلؾ مما يسعى البحث الحالي إليو.منيا، االستفادة 
قد يسيـ ىذا البحث إلى الوقوؼ عمى مدى احتياج أولئؾ المستيدفيف مف البحث لمتدريب  .7

 ذلؾ.في حاؿ كشؼ عف حاجاتيـ الحقيقة لمثؿ والترقي، والتطوير 
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يتوقع أف تفيد نتائج ىذا البحث في تعرؼ المسئوليف والقائميف عمى شئوف اإلدارة  .0
جوانب النقص واالحتياج في  وأىـرية المدرسية عمى أىـ استخدامات الحاسب اآللي اإلدا

 استخداـ تطبيقاتو.
أنيا تفتح مجااًل جديدًا أماـ الباحثيف وطمبة الدراسات العميا لعمؿ المزيد مف األبحاث  ..

 التربوية في ىذا المجاؿ.
 منهج البحث:

 وذلؾ مف خالؿ قياـ الباحث البحث،اعتمد البحث الحالي المنيج الوصفي لمناسبة لطبيعة 
بالتعرؼ عمى واقع استخداـ تطبيقات الحاسب في اإلدارة المدرسية في المرحمة المتوسطة 

 بمحافظة بارؽ.
 حدود البحث:

 اقتصر البحث عمى واقع استخداـ تطبيقات الحاسب اآللي في الحدود الموضوعية :
 اإلدارة المدرسية في المرحمة المتوسطة بمحافظة بارؽ 

 عمى قادة ووكالء مدارس المرحمة المتوسطة بمحافظة  : اقتصر البحثالحدود البشرية
 بارؽ بالمممكة العربية السعودية.

 ىػ 2071-2072: أجري البحث مف العاـ الدراسي الحدود الزمانية 
 أجري البحث عمى قادة المرحمة المتوسطة ووكالئيا بمحافظة بارؽ الحدود المكانية :

 بمنطقة عسير في المممكة العربية السعودية.
 صطلحات البحث:م
 استخدام الحاسب االلي في اإلدارة المدرسية:  .4

ىي احد األدوار التي يمكف اف يكوف الحاسب مساعدا في عممياتيا وىو القطاع الذي 
، ص 1442تنحصر فيو استخدامات ومجاالت الحاسب الي في اإلدارة المدرسة ) الموسى، 

71 ) 
يعرفيا الباحث اجرائيا بانو : استخداـ قائد المدرسة الى جياز الحاسب االلي في أداء 

 العممية اإلدارية الخاصة بالمدرسة 
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 ي تطبيقات الحاسب اآلل .4

 تستطيع أو الجياز، في أصال موجودة تكوف أوامر أو نوافذ شكؿ عمى تظير برامج ىي
 وأىدافيا، تصنيفاتيا تختمؼ CD اؿ أو اإللكترونية المتاجر منيا مصادر عدة مف تنزيميا
 والتذكير، المنبيات تطبيقات مثالً  الصانعة فيناؾ الشركة وأىداؼ المستخدميف حاجة حسب
 لبرامج تطبيقات ألعاب، المالحظات، لحفظ لمرسـ، برامج العممية، الحاسبة اآلالت وىناؾ

 مع أو مجانيا، يكوف بعضيا الحاسوب جياز مع متوافقة وتكوف االجتماعي التواصؿ
 ( 71: 1421مدفوعا" )الفار،  أو الدعايات،

ويعرفيا الباحث اجرائيًا بانيا مجموع برامج يستخدميا قائد المدرسة في الحاسب االلي 
دارة شئونيا وىي ترتبط بإدارة التعميـ  لتسييؿ عممية اإلدارة االلكترونية الخاصة بالمدرسة وا 

 يمات ويرسؿ منيا جميع المعامالت الخاصة بالمدرسة والطالب بيا . والتي يتمقى منيا التعم
 اإلدارة المدرسية: .4

ىي الكيفية التي تدار بيا المدارس في مجتمع ما وفقًا أليديولوجيتو وظروفو السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لتحقيؽ األىداؼ المدرسية في إطار مناخ تتوفر فيو 

 (22ـ:1422)البيواشي.سميمة. عالقات إنسانية 
( إلى أف 4,صـ، 2117ويشير محمد سيؼ الديف فيمي وحسف عبدالممؾ محمود )

اإلدارة المدرسية ىي الجيود والنشاطات المنسقة التي يقـو بيا فريؽ العامميف بالمدرسة الذي 
تربوية يتكوف مف القائد ومساعديو والمدرسيف واإلدارييف والفنييف بغية تحقيؽ األىداؼ ال

وبما يتمشى مع ما ييدؼ إلية المجتمع مف تربية صحيحة وعمى وخارجيا، داخؿ المدرسة 
 سميمة.أسس 

( تعريفًا آخر لإلدارة المدرسية محددًا إياىا أنيا 22ـ.ص2111ويصيغ محمد العمايرة )
مجموعة عمميات وظيفية تتفاعؿ بإيجابية ضمف مناخ مناسب داخؿ المدرسة وخارجيا وفقًا 
لسياسة عامة وفمسفة تربوية تضعيا الدولة رغبة في إعداد النشء بما يتفؽ وأىداؼ 

 (..ـ ،ص.144)عابديف، المجتمع والدولة.
وتعرؼ اإلدارة المدرسية اجرائيا بانيا: جميع األعماؿ التي يقـو بيا قائد المدرسة والعامميف 

ممدرسة واعداد الطمبة بما معو لتسيير العمؿ في المدرسة بيدؼ رفع الكفاءة اإلنتاجية ل
 يتوافؽ مع حاجات المجتمع.
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 :المدرسية اإلدارة في المستخدمة الحاسوبية التطبيقات

نما مباشر بشكؿ المدرسة إدارة مستوى عمى الحاسوب استخداـ في التطور ينشأ لـ  مر وا 
 ما مدد لتقميص محاولة في أنفسيا المدارس إدارات مستوى مف بدأت ومحاوالت بتجارب
 . وجيد وقت مف اليدوية األعماؿ تأخذه

 تختص حاسوبية تطبيقات مف توافر ما باستخداـ المدرسية اإلدارة حينيا والتفتت
 وتمبية المدرسية اإلدارة لخدمة تطويعيا حينيا محاولة المكتبي الناشر برامج بعموميات
 وفيما .وحموؿ بدائؿ مف يتوافر ما وبحسب المستطاع بقدر إعماليا ببعض والقياـ احتياجاتيا

 مف تقدمو إف يمكف وما المدرسية اإلدارة مجاؿ في المستخدمة التطبيقات أىـ بعض يأتي
 : يمي فيما مبّيف ىو كما استعراضيا يمكف والتي المجاؿ ىذا في خدمات

 :المكتبية باألعمال الخاصة الحاسوبية التطبيقات

 الحاسوبية البرمجيات في متخصصة شركات قبؿ مف صممت التي التطبيقات بيا يقصد
 العديد بخدمة التطبيقات تمؾ تقـو ما المكتبية، وغالباً  األعماؿ عموـ خدمة بيدؼ المتنوعة

 لقطاع خاص بشكؿ توجو لـ الغالب في وىي والقطاعات، التخصصات شتى في األعماؿ مف
 التطبيقات تمؾ قطاعات، ومف عدة في جزئي بشكؿ ولو منيا االستفادة يمكف بؿ آخر دوف

 : شيوعاً  وأكثرىا
 والكممات النصوص معالجة برامج ((Word: معظـ أف الحديثة الدراسات مف العديد أظيرت 

 التربوية تمؾ مف أكثر والروتينية الكتابية األعماؿ في فقط يقضونو المديريف وقت
 مف والكممات النصوص معالجة برامج بأف القوؿ يمكف فإنو األخرى، لذا واإلشرافية
 الوقت توفر إذ المدرسة لمدير جميمة خدمة تقدـ أف ليا يمكف والتي الضرورية البرامج

 :يمي ما البرمجيات تمؾ تقدميا التي الخدمات والجيد، ومف
o يدوياً  المنجزة تمؾ مف أسرع بشكؿ معيا والتعامؿ الخطابات كتابة سيولة. 
o المدرسة أعماؿ في تفيد التي المتنوعة التقارير إعداد عمى قدرتيا. 
o لمرات واستخداميا إلييا الوصوؿ وسرعة فائقة بسيولة السابقة القوالب حفظ عمى القدرة 

 . عديدة
o مف ونقميا عديدة، مسميات ذات جديدة قوالب في وحفظيا المناسبة التعديالت إجراء 

 .االلكتروني بالبريد إرساليا وحتى ألخر مكاف
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o المتأخرة الكتب إشعارات وتنفيذوالمطويات  والنشرات اإلعالنات تصميـ. 
o المدارس بعمؿ الخاصة السنوية الجرد وقوائـ اإلحصائية القوائـ تنفيذ. 
 اإللكترونية الجداوؿ برامج ((Excel: شبيية جداوؿ عمى العادة في البرامج ىذه تحوي 

 عمودية خطوط مف مكونة شبكة مف تتألؼ وىي خاليا، إلى مقسمة الكترونية بأوراؽ
 ىذه مثؿ خالؿ مف ويمكف الشكؿ مستطيمة خانات أو خاليا تشكؿ أفقية وخطوط

 عموماً  البرنامج تطوير درجة مع تتناسب التعقيد بالغة رياضية معادالت إدخاؿ التطبيقات
 التطبيقات ىذه مثؿ مف االستفادة ويمكف. وسيولة يسر بكؿ النتائج استخالص ثـ ومف
 العمميات مف الكثير إجراء في استخداميا حيث مف المدرسية اإلدارة مجاؿ في كبير بشكؿ

 كثير في المتوفرة( الحسابية الدواؿ) خالؿ مف عموماً  المدرسية بالبيئة الخاصة الحسابية
حصائية حسابية وقّيـ مدلوالت الى التعرؼ لإلدارييف تتيح التي البرامج تمؾ مف  في وا 
 تمكف أنيا كما ومينية دقة وأكثر مناسبة قرارات اتخاذ خالليا مف يمكف األىمية مف غاية

 . شكمياً  بياناتو تمثيؿ مف المتعمـ
 البيانات قواعد برامج ((Database: قواعد إنشاء والتطبيقات البرامج ىذه في يتـ حيث 

جراء وحفظيا الحاسوب في تخزينيا يتـ الكترونية بطاقات مجموعة أو بيانات  التعديالت وا 
 قدرتيا في تتمثؿ التطبيقات تمؾ لمثؿ الكبرى الميزة ولعؿ لذلؾ، الحاجة دعت متى عمييا
 وكذلؾ مضامينيا مف صغيرة أجزاء عف والبحث البيانات تمؾ استرجاع سرعة عمى الفائقة

 المبنة البيانات قواعد تطبيقات وتعد. التطبيقات تمؾ مثؿ بو تتيح ما بحسب معالجتيا
 اعتمادىا في البرامج تمؾ تختمؼ وال المدرسية اإلدارة برامج لمعظـ واألساسية األولى
نما أبدًا، البيانات لقواعد  بيا تحظى التي المميزات خالؿ مف دوماً  االختالؼ ينشأ وا 
 األساسي الغرض خالؿ مف خدمات مف تقدمو وما البرمجيات لتمؾ األولية القوائـ

 .األمر بداية في وبرمجتيا لتصميميا
 اٌزمذ١ّ٠خ اٌؼشٚع ثشاِح ((PowerPoint: ٖػشٚع ٌؼًّ رسزخذَ اٌجشاِح ٘ز 

 ث١ب١ٔخ ٚسسَٛ ٚخذاٚي ٚإشىبي ٚطٛس ٔظٛص ػٍٝ رسزٛٞ اٌزٟ اٌششائر ثبسزخذاَ

 ٠ّٚىٓ سائغ ثشىً ٠ٚؼشػٗ اٌؼًّ ٠ذػُ رٌه ف١ذ٠ٛ، ٚوً ٍِفبد ٚأ٠ؼب   ِزسشوخ ٚطٛس

 :ِثً اٌزمذ١ّ٠خ اٌؼشٚع ثّسزٜٛ ٌالسرمبء اٌجشاِح ٘زٖ رمذِٙب اٌزٟ ا١ٌّّضاد اسزخذاَ
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 خالؿ مف أو الحاسوب جياز خالؿ مف لممشاىديف التقديمية العروض عرض سيولة 
 (. projector) المختمفة العرض أجيزة

 لممالحظات صفحات إنشاء يمكف (speaker notes )يتمكف حتى شريحة بكؿ خاصة 
 .شريحة لكؿ الرئيسية النقاط يتذكر إف مف العرض مقدـ

 نشرات شكؿ عمى الشرائح طباعة يمكف (handouts )العروض مشاىدي عمى تسيؿ 
 .التقديمية العروض متابعة التقديمية

 :اإلدارة في الرسوم برامج تطبيقات

 المدرسية، فيذه اإلدارة مجاؿ في منيا اإلفادة يمكف التي الخدمات أحد الرسوـ برامج
 الكممات، وقواعد الحاسب. فمعالج مجاالت مختمؼ في تدخؿ خدمية برامج ىي البرامج

 عمى تحتوي أف يمكف اإللكترونية المتعددة، والجداوؿ المكتبي، والوسائط البيانات، والنشر
عداد إعداد :ومنيا فعاليتيا مف ترفع توضيحية رسـو  والمجالت الصحؼ الشيادات والتقارير وا 

 .العرض التعميمية، ووسائؿ الوسائؿ المدرسية وفي إعالنات في ، استخداميا.المدرسية
 :اإلدارة في المتعددة الوسائط تطبيقات

 مجاؿ يكوف أف وشيقة ويمكف مقنعة أفكار مف لديو ما عرض عمى الناجح المدير يعتمد
 يمكف األدوات، حيث ىذه أحد البوربوينت ذلؾ. ويمثؿ لتحقيؽ مناسبة أداة المتعدد الوسائط

العمميف،  الطمبة، واجتماعات أمور أولياء اجتماع في الشيقة العروض تقديـ خاللو مف
 الثابتة األلواف، الصوت، الصورة عمى المتعددة الوسائط وتحتوي المدرسية، الحفالت

 الفيديو. والمتحركة، أفالـ
 :للمدير الحاسب يقدمها التي األعمال أهم

 بالعامميف الخاصة السجالت حفظ . 
 المكتبية الشؤوف. 
 الطمبة جداوؿ . 
 الحضور سجالت. 
 االختبارات نتائج. 
 الدرجات تسجيؿ. 
 التقارير كتابة. 
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 …:word, excel, publisher, etc)) التطبيقات هذه أهداف

 خراج الطمبة شؤوف خدمة  .متميزة بصورة ومعالجتيا النتائج وا 
 ببقية القياـ الحاسوب ويتولى الطمبة درجات بإدخاؿ فقط المعمـ سيقوـ حيث المعمـ خدمة 

 .وجيده المعمـ لوقت توفيراً  األخرى المياـ
 اإلدارية باألعماؿ لمقياـ الالـز والوقت الجيد بتوفير المدرسية واإلدارات المدارس خدمة 

 . والمكتبية
 الورقي المكتبي العمؿ تقميص . 
 اإلدارية لألعماؿ المساعدة البرامج توفير . 
 واإلدارييف بالمعمميف الخاصة المعمومات توفير في الموظفيف شؤوف خدمة. 
 مما وغيرىا ونتائجيـ الطمبة إعداد عف دقيقة معمومات توفير في التعميمية اإلدارات ةخدم 

 .الطمبة شؤوف يخص
 والمباني والموظفيف والطمبة والمعمميف المدارس عف معمومات بتوفير الوزارة خدمة 

 .المعمومات ىذه بتفاصيؿ يتعمؽ ما وكؿ  المدرسية
 :متخصصة لجهات التطبيقات وظائف

 والتحصيؿ والصحية واالجتماعية األولية الطمبة بيانات عمى يحتوي :الطمبة شؤوف 
 والمواقؼ والتأخير الغياب ومتابعة السموكية والسمات الشخصية والصفات الدراسي
صدار لمطالب اليومية  .لمطالب الصحية لممراكز التعريؼ أوراؽ وا 

 صدار والسنوية الشيرية الطالب درجات رصد حيث مف :االختبارات شؤوف  التقارير وا 
 ما وكؿ. الدراسي الضعؼ أو التفوؽ حاالت وحصر الخاصة اإلشعارات وكذلؾ. المختمفة
 .ذلؾ وغير ومختمفة متنوعة دالالت ذات بيانية ورسـو إحصائيات مف االختبارات يخص

 والتعميمية والوظيفية األساسية الموظفيف بيانات عمى يحتوي حيث :الموظفيف شؤوف 
 .األخرى البيانات مف وغيرىا عمييا الحاصؿ والدورات

 الدراسية والمكتبة والخطة والوارد الصادر مثؿ المدرسة األخرى في اإلدارية وبعض األعماؿ
 مف عمييا يجرى وما الدراسية المدرسة، والعيد واحتياجات المدرسية المدرسية والمختبرات

 البرنامج وظائؼ جميع عمى المرور كممة بواسطة التاـ نقؿ وكذلؾ التحكـ أو إتالؼ أو إضافة
 مستخدـ. كؿ
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 ىذه أف وجد وقد ليا، الحموؿ وتوفر المشاكؿ مف كثيراً  تعالج البرمجيات ىذه فإف وىكذا
 المناسب اإلعداد ىي أنيا كما التربوية، األىداؼ مف الكثير تحقيؽ في فعالة البرمجيات

 التي التجارية المجاالت إلى ويذىبوف الثانوية المرحمة بعد المدرسة يتركوف ربما الذيف لمطمبة
 لممعمميف ويمكف االستخداـ سيمة أيضاً  وىي إعماليا، إدارة في التطبيقات ىذه تستخدـ

 في ضغط مف المعمميف لو يتعرض ما يناسب بسيط بتدريب خالليا مف والتدريس استخداميا
 (ـ124،الصرايرة)الوقت. 

 البحوث والدراسات السابقة

سوؼ يتناوؿ الباحث عدد مف الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث وقد تـ 
ترتيبيا مف األقدـ إلى األحدث وسيتـ عرضيا مف خالؿ أىداؼ الدراسة، والمنيج المتبع، 
وأبرز النتائج التي توصمت إلييا حسب طبيعة كؿ دراسة، وبعد االنتياء مف عرض الدراسات 

 مييا.السابقة سيتـ التعميؽ ع
 أوالً: الدراسات العربية:

 ( ( بعنواف )فاعمية برنامج تدريبي مكثؼ في تطبيقات الحاسب 1427دراسة الحسف
 الدراسة الحديثة في تحسيف استعداد مدراء المدارس الستخداـ الحاسب في عمميـ( ىدفت

 المدارس ء مدرا استعداد عمى الحاسب تطبيقات في مكثفة دورة اثر عمى التعرؼ إلي
 في المتدربيف المدارس ووكالء مدراء جميع الدراسة مجتمع شمؿ الحاسب، الستخداـ
 الممؾ جامعة في التربية كمية في الثاني الدراسي الفصؿ خالؿ المدارس مدراء دورات
 عينة كانت وقد السعودية، العربية المممكة مف الوسطى المنطقة في الواقعة سعود،
 نحو المدارس مديري اتجاىات عمى لمتعرؼ. الدراسة مجتمع أفراد جميع ىي الدراسة
 يتكوف والذي المعمومات تقنية نحو التوجو مقياس استخداـ تـ فقد الحاسب، استخداـ

 المقياس إلي األسئمة بعض إضافة تمت كما. عدة مقاييس مف جمعيا تـ بندا 91
 الدراسي الفصؿ بداية في المقياس تطبيؽ تـ. العينة أفراد خصائص بعض عمى لمتعرؼ
 االتجاىات عمى لمتعرؼ الفصؿ نياية وفي الحاسب، نحو الولية االتجاىات عمى لمتعرؼ

 في المدارس مدراء مف نسبة ىناؾ أف الدراسة نتائج ضمف وظير. المقرر دراسة بعد
 تحرير كبرامج األساسية، الحاسب تطبيقات استخداـ يحسنوف بأنيـ أنفسيـ قيموا العينة

 عمى تدريبا تمقوا لقد المدراء نصؼ مف أكثر أف أيضا وظير العروض، وبرامج النصوص
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 مالحظة وتـ. الحاسب وتشغيؿ النصوص تحرير في كمقدمة األساسية الحاسب ميارات
 اآللي الحاسب استخداـ عمى ذاتيا أنفسيـ دربوا قد% 70.0 المدراء مف نسبة ىناؾ أف
 سوى تدريبا يتمقوا لـ منيـ% 72.7 نسبتو ما بينما. بصديؽ االستعانة طريؽ عف أو

 في تعقد التي المدارس مدراء دورات أثناء أو الجامعية الدراسة أثناء تمقوه الذي
 إحصائية داللة ذي أثر الحاسب ثقافة في التدريبي لممقرر أف ظير وختاما. الجامعات

 إعداد مجاؿ في بتوصيات الدراسة وختمت. الحاسب استخداـ نحو المديريف توجيات عمى
 المدارس لمدراء التدريبية الدورات

 ( وعنوانيا 1424دراسة العمري )استخداـ الحاسب اآللي في إدارة المدرسة  )تفعيؿـ
ىدفت الدراسة إلى تحديد مجاالت استخداـ الحاسب التعميمية( الثانوية بمنطقة عسير 

براز معوقات استخدامو وتحديد اإلجراءات الالزمة  اآللي في إدارة المدرسة الثانوية وا 
( مدرسة .1وشممت الدراسة ) الثانوية،لتفعيؿ استخداـ الحاسب اآللي في إدارة المدرسة 

أىـ  التالية: وىي اف لنتائج ثانوية تـ اختيارىا بشكؿ عشوائي وتوصمت الدراسة إلى ا
حيث بمغ  االختبارات،استخدامات الحاسب اآللي في إدارة المدارس الثانوية ىي في مجاؿ 

بينما جاء أقؿ استخدامات الحاسب  كبيرة،( وبدرجة 0..1المتوسط العاـ لالختبارات )
( 1..2اآللي في إدارة المدرسة الثانوية في أعماؿ اإلدارة حيث بمغ المتوسط ليا )

أف جميع المعوقات المادية تعوؽ استخداـ الحاسب اآللي في إدارة و  وبدرجة ال يستخدـ
المدرسة الثانوية بدرجة كبيرة ومنيا : نقص المخصصات المالية ، وضعؼ حجـ الميزانية 
المالية المخصصة لتدريب إداري المدارس الثانوية ، وقمة توافر مراكز صيانة أجيزة 

المعوقات البشرية تعوؽ استخداـ الحاسب اآللي في إدارة المدارس  ، وافالحاسب اآللي
عدـ وجود موظؼ مختص متفرغ لمعمؿ عمى الحاسب اآللي ، والمشكالت وذلؾ لالثانوية 

 –الصحية التي يسببيا الجموس لمدة طويمة أماـ الحاسب اآللي ، مثؿ )صعوبة الرؤية 
تواجو استخداـ الحاسب اآللي في  نية التيأما المعوقات الف آالـ الرقبة(. –تقوس الظير 

ندرة وجود خط ىاتفي ثاف مستقؿ بالمدرسة الثانوية ، وضعؼ  ىيإدارة المدارس الثانوية 
يوجد  وانو ال القدرة عمى التواصؿ بمصممي البرنامج ؛ لإلجابة عف اإلشكاالت المفاجئة
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ط تدريبية ال يوجد خطو  تخطيط إلدخاؿ الحاسب اآللي في المدارس بشكؿ عمـ
 الستخدامات الحاسب اآللي في المجاليف اإلداري والتعميمي.

  ـ ( بعنواف : )مجاالت تطبيقات التعميـ اإللكتروني في اإلدارة و 1442)دراسة المنيع
دفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع و فوائد استخداـ التقنيات ىاإلشراؼ التربوي ( ، و 

بوي و مجاالت و مبررات تطبيقات التعميـ اإللكتروني في الحديثة في اإلدارة واإلشراؼ التر 
ضعؼ   اإلدارة و اإلشراؼ التربوي ، وقد توصمت ىذه الدراسة إلى عدد مف النتائج، أىميا

التطوير الميني لممدريف والمشرفيف التربوييف في التعميـ العاـ في مجاؿ تقنية المعمومات 
أف استخداـ ، و والتعميمي اإلداري العمؿجاؿ وخصوًصا تطبيقات التعميـ اإللكتروني في م

التعميـ اإللكتروني مازاؿ في بداياتو وتطبيقاتو تكاد تكوف قميمة في معظـ مدارس التعميـ 
ستخداـ التعميـ اإللكتروني يساعد القائد  والمشرؼ التربوي عمى التغمب ، وكذلؾ االعاـ

رية والفنية وتوفير الوقت لمتفكير عمى كثير مف العقبات التي تواجييما في الجوانب اإلدا
 في الجوانب التطويرية التخاذ قرارات سميمة بدال مف االنشغاؿ في جوانب إدارية وروتينية

دارات اإلشراؼ التربوي إال مجاؿ أو مجاليف مف تطبيقات و  ال تستخدـ إدارات المدارس وا 
وجود أكثر مف ثماف التعميـ اإللكتروني ىما معالج الكممات و البوربوينت بالرغـ مف 

مجاالت أخرى استخدامات بعضيا محدود وىي : الجداوؿ اإللكترونية ، الرسـو البيانية، 
قواعد البيانات، والبريد اإللكتروني، واألوتمووؾ ، االنترنت واتصاالتيا التفاعمية ، 

 والمحادثة ، وغيرىا مف المجاالت التي تساعد عمى تطوير العمؿ اإلداري والفني.
 ـ ( بعنواف:) واقع استخداـ تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدارة 1442ة الالمي) دراس

المدرسية مف وجية نظر مديري و وكالء المدارس الثانوية بمحافظة الخبر ( ، وىدفت 
الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع استخداـ تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية مف 

رس الثانوية ) بنيف ( بمحافظة الخبر،و بمغة عينة وجية نظر مديري و وكالء المدا
% ( مف المجتمع األصمي لمدراسة ، 24( وكياًل ،يمثموف )97( مديرًا و )77الدراسة )

توجد ممارسات حقيقية مف قبؿ انو  وقد توصمت ىذه الدراسة إلى عدد مف النتائج، أىمو
داـ تطبيقات الحاسب اآللي مديري المدارس و وكالئيـ إلعماليـ اإلدارية مف خالؿ استخ

توجد مساىمة حقيقية تقدميا التطبيقات الحاسوبية الحالية لإلدارة و  اإلدارية بدرجة عالية
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حاجة التطبيقات الحاسوبية الحالية لمزيد مف التطوير و ، و و بدرجة عالية جداً   المدرسية
قصور دور الجيات المختصة و ، الترقية ، لمتناسب مع متطمبات اإلدارة المدرسية الحالية

و الوكالء في مجاؿ استخداـ تطبيقات   ذات العالقة في جانب تطوير ميارات القادة
 الحاسب اآللي و االرتقاء بيا . 

 (ـ( بعنواف )تقييـ أداء النظـ المحاسبية القائمة عمى الحاسب 1440دراسة خالد وآخروف
ميدانية( ىدفت الدراسة عمى تقييـ أداء  دراسة-اآللي ومالءمتيا لتمبية احتياجات اإلدارة

النظـ المحاسبية المعتمدة عمى الحاسب اآللي مف حيث كفاءتيا وفاعميتيا في أداء 
( 201مياميا والتعرؼ عمى مدى رضا مستخدمي ىذه النظـ وتكونت عينة الدراسة مف )

أف ىذه  ( مدير مالي وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:.,مستخدـ ليذه النظـ و)
النظـ تتمتع بدرجة كبيرة مف الفاعمية في تحقيؽ أىدافيا ، حيث تمتاز بسيولة 

أف مشاركة ، و استخداميا والتعامؿ معيا والسرعة والدقة في أدخاؿ ومعالجة البيانات
المستخدميف في اختيار النظاـ وتطويره ودعـ اإلدارة لذلؾ يحقؽ أداء أفضؿ لمنظـ 

لحاسوب والتي تصبح أكثر نجاحًا كمما مرت فترة أطوؿ عمى المحاسبية المعتمدة عمى ا
 بدء تطبيقيا.

 ( ـ( بعنواف ) واقع ومعوقات استخداـ الحاسب اآللي في أعماؿ 1440دراسة آؿ إبراىيـ
إدارة المدارس الثانوية في سمطنة عماف مف وجية نظر المديريف ومساعدييـ( ىدفت 

سب اآللي في أعماؿ اإلدارة المدرسية الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى استخداـ الحا
ومعوقاتو بالمدارس الثانوية في سمطنة عماف مف وجية نظر المديريف ومساعدييـ 
وتحديد مدى اختالؼ معوقات استخداـ الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية بالمدارس 

اعدة ( مساعدًا ومس2.4(مديرًا ومديرة ، و)214الثانوية وقد تألفت عينة الدراسة مف )
مدير في احدى عشر منطقة تعميمية في سمطنة عماف وتوصمت الدراسة إلى النتائج 

 –أف تقديرات المديريف والمساعديف عمى المجاالت الخمسة )شؤوف الطالب  التالية
شؤوف العامميف (الستخداـ   –مرافؽ المدرسة  –برمجيات الحاسوب  –النظاـ الدراسي 

المدرسية تراوحت بيف غالبا وأحيانا ، حيث حصؿ المجاؿ  الحاسب اآللي في أعماؿ اإلدارة
المتعمؽ بشؤوف العامميف عمى درجة غالبًا في مدى استخداـ الحاسب اآللي في أعماؿ 
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أف تقديرات و  اإلدارة المدرسية ، في حيف أف بقية المجاالت حصمت عمى درجة أحياناً 
معوقات  –مؽ بشخصية العامميف المدراء والمساعديف عمى المحاور الثالثة ) معوقات تتع

معوقات تنظيمية( لمعوقات استخداـ الحاسب اآللي في أعماؿ اإلدارة  –مادية وتقنية 
المدرسية تراوحت بيف العالية والمتوسطة ، فمحوري المعوقات المادية والتقنية والمعوقات 

تعمؽ التنظيمية يشكالف إعاقة بدرجة عالية ، بينما يشكؿ محور المعوقات التي ت
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ، كما بشخصية العامميف إعاقة بدرجة متوسطة

متوسطات تقديرات أفراد العينة عمى محاور الدراسة الثالثة المتعمقة بمعوقات استخداـ 
الحاسب في أعماؿ اإلدارة المدرسية تعزى لمتغير المنطقة التعميمية في محور المعوقات 

ط ، أما بالنسبة لمتغير الخبرة اإلدارية فقد كانت الفروؽ الدالة في المادية والتقنية فق
ال توجد فروؽ ة وانو محور المعوقات المتعمقة بشخصية العامميف والمعوقات التنظيمي

دالة إحصائية بيف متوسطات تقديرات أفراد العينة عمى جميع المحاور الثالثة المتعمقة 
ماؿ اإلدارة المدرسية تعزى لممتغيرات التالية : بمعوقات استخداـ الحاسب اآللي في أع

المسمى الوظيفي والنوع والمؤىؿ العممي والخبرة في استخداـ الحاسب اآللي في أعماؿ 
  .اإلدارة المدرسية والدورات التدريبية والفترة الزمنية التي استخدمت المدرسة فييا الحاسب

 ( بعنواف :" مدى أىمية اس1447دراسة المنابري )تخداـ الحاسب اآللي في انجاز أعماؿ ـ
و اإلداريات دراسة ميدانية   اإلدارة المدرسية ومجاالت استخدامو مف وجية نظر المديرات

لمدارس المرحمة الثانوية الحكومية لمبنات بمدينة جدة "، وىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ 
ي بالمدرسة . فيما تكونت عمى أىـ المجاالت التي يستخدـ فييا الحاسب في المجاؿ اإلدار 

داريات المدارس الثانوية لمبنات بمدينة جدة، وقد توصمت  عينة الدراسة مف مديرات وا 
الباحثة إلى أىـ النتائج التالية :أف جؿَّ المدارس التي شممتيا الدراسة تحوي أجيزة 
 حاسب آلي ، وأف استخداـ تمؾ األجيزة تتفاوت درجتو بحسب خبرة كؿ مف مديرات تمؾ
دارياتيا ، فيما احتمت بعض التطبيقات الحاسوبية الخاصة بمعالجة النصوص  المدارس وا 

مف حيث درجة االستخداـ ، وانعدـ استخداـ بعض التطبيقات   األولى  وتنسيقيا المرتبة
األخرى مف مثؿ برامج البريد اإللكتروني ، واإلنترنت ، وقد بينت الدراسة أف جّؿ مف 

 ا أىمية استخداـ الحاسب اآللي ، ودوره في خدمة اإلدارة المدرسية .شممتيـ الدراسة أكدو 
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 ( ـ( و عنوانيا : ) مجاالت استخداـ الحاسب اآللي في أعماؿ اإلدارة 2111دراسة الداود
المدرسية مف وجية نظر اإلدارييف و المعمميف ( ، و ىدفت إلى التعرؼ عمى مجاالت 

) ابتدائي ،    المدرسية بمراحؿ التعميـ العاـ استخداـ الحاسب اآللي في أعماؿ اإلدارة
متوسط ، ثانوي ( بمدينة الرياض مف وجية نظر اإلدارييف و المعمميف بيا ، و بمغة 

( مدرسة مف مدارس التعميـ العاـ بمدينة الرياض ، توصمت الدراسة 21عينة الدراسة )
تبة األولى مف حيث أف األعماؿ التي تخص شؤوف الطالب احتمت المر  إلى نتائج أىميا

احتمت األعماؿ اإلدارية الخاصة بشؤوف و  األعماؿ األكثر استخدامًا لمحاسب اآللي فييا
 المدرسة المرتبة الثانية .
 ثانياً: الدراسات األجنبية.

  دراسة باسكوريالPasquerilla,2008)  بعنواف :"دور مديري المدارس العميا في )
إلى توجو مديري المدارس  الدراسة التعرؼىدفت " دورىـتوظيؼ التكنولوجيا وأثرىا عمى 

العميا نحو التكنولوجيا وأثرىا عمى دورىـ، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث في الجزء 
األوؿ مف الدراسة باستطالع آراء  مديري المدارس العميا في غرب بنسمفانيا حوؿ أثر 

مؿ ،وصواًل إلى التعميـ، وفي الجزء الثاني التكنولوجيا عمى المجتمع ، الشعب ، العالـ، الع
( مف مديري المدارس العميا في غرب بنسمفانيا 24مف الدراسة قاـ الباحث باختيار)

لمقابمتيـ ، ولخصيا في قائمة ترتيب، وطمب مف المديريف العشرة ترتيبيا حسب األىمية 
لعمؿ اليومي لمديري التكنولوجيا أفادت في أداء مياـ ا . وقد أظيرت نتائج الدراسة أف

المدارس العميا، وحفظ بيانات الطمبة ، وتفعيؿ التواصؿ مع الموظفيف وأولياء األمور 
مقاومة العامميف لمتكنولوجيا الحديثة ، وارتفاع تكاليؼ األجيزة والبرامج ، و والمجتمع 

ي قد أوصت الدراسة بضرورة تحديد مدير و  والصيانة كانت مف سمبيات توظيؼ التكنولوجيا
المدارس لمعوقات توظيؼ التكنولوجيا مف أجؿ العمؿ عمى تفادييا ، كما أوصت باستخداـ 

 البرمجيات الفعالة ، والتي يتوفر ليا تدريب العممي والمساندة الفنية .
  دراسة فيمتوفFelton,2006)  بعنواف :"استخداـ مديري المدارس االبتدائية ، )

 لمحاسوب،ستخدامات مديري المدارس االبتدائية ىدفت الدراسة التعرؼ عمى ا، لمحاسوب"
وطور استبانة  التحميمي،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي 
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( مدير مدرسة ابتدائية في مقاطعة كولومبيا بالواليات 044ووزعيا عمى عينة مف )
اسوب ألداء يستخدـ مديرو المدارس الحف المتحدة األمريكية وأظيرت نتائج الدراسة أ

مياميـ اإلدارية اليومية مثؿ : استخراج معمومات حوؿ الطمبة مف قاعدة البيانات ، 
نشاء وعرض العروض التقديمية وتحميؿ البيانات ،وأقؿ مف نصؼ مديري المدراس  وا 
يستخدموف الحاسوب لكتابة التقارير والزيارات الصفية ، ومتابعة الطمبة ونتائج 

يرو المدارس لمحاسوب في عمميـ ساعدىـ في أداء مياميـ استخداـ مدو  اختباراتيـ
ىناؾ دالة إحصائية بيف استخداـ مديري ، كما اف القيادية واإلدارية بشكؿ أكثر فعالية

ال توجد عالقة و أنو  المدارس لمحاسوب وخبرتيـ في استخدامو لصالح الفئة األكثر خبرة
تعزى لمتغيرات العمر، الجنس ،  دالة إحصائية في استخداـ مديري المدارس لمحاسوب

سنوات خبرة في مجاؿ اإلدارة المدرسية ،المؤىؿ العممي ، وامتالؾ المدير لمحاسوب في 
أوصت الدراسة بضرورة اىتماـ المناطؽ التعميمية بالتخطيط وتوفير التدريب ، كما بيتو

ر التمويؿ الالـز لمديري المدارس لتفعيؿ توظيؼ التكنولوجيا  في عمميـ ،وكذلؾ توفي
 الالـز لشراء أجيزة الحاسوب والبرمجيات. 

 دارسة كارتر ( Carter,1997 بعنواف : "العوامؿ المؤثرة في استخداـ مديري المدارس )
ىدفت الدراسة إلى فحص استخداـ مديري المدارس العامة في  العامة لمبريد اإللكتروني"

تعرؼ عمى العوامؿ التي تؤثر عمى منطقة وسط أبالشيا بالواليات المتحدة األمريكية وال
استخداميـ لمبريد اإللكتروني ، وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي ،ولجمع البيانات 

وفرجينيا ، وتينيسي ،( مدير مدرسة في كنتاكي914تـ توزيع االستبانة عمى عينة مف )
األجيزة  ( منيـ عمى االستبانة في مجاالت : توفير.,7، وغرب فرجينيا ، وقد أجاب )

والبرمجيات ، الخبرة والتدريب عمى استخداـ الحاسوب والبريد اإللكتروني ،استخداـ البريد 
أكثر مف  اإللكتروني والعوامؿ المؤثرة عمى استخدامو . وقد أظيرت نتائج الدراسة أف

وبشكؿ اساسي في أداء  اإللكتروني،%( يستخدموف البريد ,.1.نصؼ مديري المدارس )
ال توجد فروؽ دالة إحصائية بيف واسترجاعيا، انو ارية والوصوؿ لممعمومات المياـ اإلد

 العممي،المؤىؿ  العمر، الجنس،مف يستخدموف البريد اإللكتروني وغيرىـ تعزى لمتغير 
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وقد أوصت الدراسة بضرورة تدريب القادة التربوييف عمى ، سنوات الخبرة في التعميـ
 التكنولوجي.ي مف أجؿ متابة التطور استخداـ الحاسوب والبريد اإللكترون

 ( دراسة تشانجChang 1990)  بعنواف :"تقويـ ميارات استخداـ الحاسب اآللي لدى
مديري المدارس الثانوية بجنوب كاليفورنيا" ، ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد المستوى 

س الحالي لمختمؼ الميارات الالزمة الستخداـ الحاسب اآللي مف قبؿ مديري المدار 
الثانوية بجنوب كاليفورنيا ،كما سعت الستقصاء التوصيات المقدمة مف ىيئة الخبراء في 

( اختصاصيًا 4.( مديرًا ومف )1,1وقد تكونت عينة الدراسة مف )، حقمي التقنية والتعميـ
في الحاسب اآللي وتطبيقاتو التربوية وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا 

العينة التي أجريت عمييا الدراسة تفتقر الستخداـ ميارات الحاسب اآللي بشكؿ أف نصؼ 
جيد ،بينما النصؼ اآلخر يمتمؾ دراية وخبرة ببعض الميارات ،باإلضافة إلى أف التعميـ 
الرسمي لـ يسيـ في إكساب المديريف ميارات التعامؿ مع الحاسب اآللي وما لدييـ مف 

 الممارسة ومف قبيؿ التعميـ الذاتي.ميارات حالية إنما ىي وليدة 
 (دراسة وايتيف وآخريفWitten ,and Others,1990 بعنواف :"دراسة تحميمية )

الستخداـ الحاسب اآللي مف قبؿ مديري المدارس الثانوية بوالية كنتاكي"، ىدفت ىذه 
ي الدراسة إلى تحديد الواقع الذي وصؿ إليو مديرو المدارس الثانوية بوالية كنتاكي ف

وقد تكوف مجتمع الدراسة مف مديري المدارس الثانوية بوالية ي، استخداميـ لمحاسب اآلل
كنتاكي ،وقد أظيرت الدراسة نتائج عدة منيا ما يؤكد أىمية إلماـ مدير المدرسة 
بالحاسب حيث أف أغمبية مف أجريت عمييـ الدراسة لـ يكف لدييـ إلماـ باستخداـ 

أظيرت الدراسة أف القمة منيـ تمقوا تدريبًا فعميًا عمى  الحاسب اآللي وتطبيقاتو ،كما
مياراتو بينما الفئة األكثر لـ تحظ بفرصة تعممو بالشكؿ المطموب ،كما إشارات الدراسة 
 إلى أف نقص الموارد المادية وعدـ كفايتيا ىي السبب الرئيس في وجود تمؾ المعوقات .

 ( دراسة ليLiu , 1989) ارييف عمى استخداـ الحاسب في إدارة بعنواف :"انطباع اإلد
المدارس الثانوية في تايواف"، قامت ىذه الدراسة عمى مقارنة آلراء وانطباعات مديري 
المدارس الثانوية والمدارس الصناعية في تايواف حوؿ استخداـ الحاسب اآللي في اإلدارة 

رس الثانوية في ( مف مديري المدا,27وقد طبقت الدراسة عمى ما مجموعو )،  المدرسية



 م0202 أبريل(    7عدد  )                          .........          واقع استخدام تطبيقات الحاسب اآللي

                                               Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 444 

- 

 

( مدرسة أخرى ثانوية صناعية فيما توصمت 1,( مدرسة ثانوية عامة و)2.تايواف في )
الدراسة إلى نتائج مف أىميا : ال توجد فروؽ بيف آراء اإلدارييف في المدارس الثانوية 
والمدارس الصناعية حوؿ استخداـ الحاسب اآللي في العمؿ اإلداري لممدارس .كما 

ات )الديمغرافية( بيف أفراد العينة مف مثؿ : )العمر الجنس، مستوى التعميـ ، أظيرت البيان
الخبرة والدراية بالحاسوب(وجود فروؽ حوؿ آراء اإلدارييف حوؿ استخداـ الحاسب في 

 اإلدارة المدرسية.
 ثالثاً: تعليق عام على الدراسات السابقة.

 موضوع بحثو لخص إلى ما يمي:مف خالؿ استعراض الباحث لمدراسات السابقة ذات صمة ب
  تناولت بعض الدراسات السابقة بشيء مف أىمية الحاسب اآللي وتأكيد دوره في مجاؿ

اإلدارة المدرسية بوصفة أداة منجزة لكثير مف األعماؿ وىذا ما توصمت إلية دراسة وايتف 
ـ( وىو ما تشابو 1442) ـ( ودراسة باسكوريال1440ـ( ودراسة خالد)2114وآخروف )

فيو تمؾ الدراسة مع البحث الحالي وذلؾ أمر مسمـ بو نظرًا لكوف استخداـ الحاسب اآللي 
 في اإلدارة المدرسية أصبح ضرورة ممحو ووقعًا قائمًا .

  كما سعت دراسات أخرى لمتعرؼ عمى مدى اىتماـ مجتمع الدراسة بتوظيؼ الحاسب
ة وذلؾ مف خالؿ توظيؼ الحاسوب واستخدامو بشكؿ اآللي في مجاالت اإلدارة المدرسي

ـ( و 1449ـ( ودراسة فيمتوف)2111فعمي في مجاؿ اإلدارة المدرسية مثؿ دراسة الداود)
ـ(وقد تناوؿ البحث الحالي ىذا الجانب مف خالؿ 2114ـ(، وتشانج)2121دراسة  لي )

األعماؿ اإلدارية محورىا الثاني والذي يبحث في مدى مساىمة الحاسب اآللي في إنجاز 
 في المدرسة.

  لمتعرؼ عمى أىـ المجاالت اإلدارية التي  األىمية، وسعتوقد أكدت دراسات أخرى تمؾ
وىو  ـ(2111ـ( ودراسة الداود)1447يستخدـ فييا الحاسب اآللي مثؿ دراسة المنابري)
 ما تناولو البحث الحالي مف خالؿ محورىا األوؿ.

 ذي يمكف أف يسيـ بو اإلداريوف في مجاؿ تطوير اختص البحث الحالي عف الدور ال
تطبيقات الحاسب اآللي ،وكذلؾ دور الجيات المختصة لالرتقاء بميارات المديريف أو 
الوكالء في مجاؿ استخداـ تمؾ التطبيقات ،باإلضافة إلى ابرز بعض العيوب والمآخذ 
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وب والمآخذ التي يراىا التي يراىا أولئؾ في تمؾ التطبيقات باإلضافة إلى إبراز بعض العي
 أولئؾ في تمؾ التطبيقات التي تحتاج إلى مزيد مف التعديؿ أو التطوير.

 إجراءات البحث ومنهجه
 تمهيد:

وتشمؿ:  البحث،ييدؼ ىذا الجزء إلى عرض اإلجراءات التي سيتبعيا الباحث في تنفيذ 
وعينة البحث التي  منو،ومجتمع البحث الذي تـ اختيار العينة  البحث،المنيج المتبع في 
جراءات تطوير أداة  األداة،ستطبؽ عمييا  واألساليب اإلحصائية التي سيتبعيا  البحث،وا 

 الباحث.
 أوال: منهج البحث:

حيث  (،لمالءمتو لطبيعة )الموضوع التحميمي،)الحالي( المنيج الوصفي  استخدـ البحث
واقع أو الظاىرة كما توجد ( أنو "يعتمد عمى دراسة ال,10ـ، 1444يذكر عبيدات وآخروف )

ويوضح  كميا،ويعبر عنيا تعبيرا كيفيا أو تعبيرا  دقيقا،وييتـ بوصفيا وصفا  الواقع،في 
مقدارىا أو حجميا ودرجة ارتباطيا مع الظواىر األخرى". وىذا المنيج ىو المالئـ لطبيعة 

في اإلدارة  البحث الحالي والذي ييدؼ إلى تحديد واقع استخداـ تطبيقات الحاسب اآللي
المدرسية في المرحمة المتوسطة بمحافظة بارؽ وسيكوف ذلؾ بإعداد أداة الدراسة لمتعرؼ 

 عمى ذلؾ.
 ثانيا: مجتمع وعينة البحث:

يتكوف مجتمع البحث مف جميع اإلدارييف والوكالء بالمرحمة المتوسطة بمحافظة بارؽ 
 وف عينة البحث.( وىـ يمثم12بالمممكة العربية السعودية والبالغ عددىـ )

 متغير الوظيفة الحالية: - 2
 % اٌزىشاس فئبد اٌّزغ١ش

 47.6 10 لبئذ

 52.4 11 ٚو١ً

 100 21 اٌّدّٛع

 (: رٛص٠غ أفشاد ػ١ٕخ اٌجسث زست اٌٛظ١فخ اٌسب١ٌخ1خذٚي )
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 (: وصؼ عينة البحث حسب متغير الوظيفة الحالية0شكؿ )
 9.,0( قادة بنسبة )24قادة المدارس بمغ )( أف عدد 0( والشكؿ )2يتبيف مف الجدوؿ )

 %( . 1.0.( رئيسًا بنسبة )22%( ، بينما بمغ عدد وكالء المدارس )
 متغير المؤىؿ العممي:   -1

 % اٌزىشاس فئبد اٌّزغ١ش

 4.8 1 دثٍَٛ

 90.5 19 ثىبٌٛس٠ٛط

 4.8 1 ِبخسز١ش

 100 21 اٌّدّٛع

 اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ(: رٛص٠غ أفشاد ػ١ٕخ اٌجسث زست 2خذٚي )

 
 (:وصؼ عينة البحث حسب متغير المؤىؿ العممي.شكؿ )
( أف عدد الذيف مؤىميـ دبمـو مف عينة الدراسة بمغ .( والشكؿ )1يتضح مف الجدوؿ )

%(  .147( بنسبة )21%( ، أما الذيف مؤىميـ بكالوريوس فكاف عددىـ )072(  بنسبة )2)
 %(.072( بنسبة )2عددىـ )،  بينما نجد مف مؤىميـ )ماجستير( كاف 
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 متغير عدد سنوات الخبرة في اإلدارة المدرسية: -7
 % اٌزىشاس فئبد اٌّزغ١ش

 9.5 2 سٕٛاد فؤلً 5

 28.6 6 سٕٛاد 11سٕٛاد إٌٝ  5ِٓ 

 61.9 13 سٕٛاد فؤوثش 11

 100 21 اٌّدّٛع

 (: رٛص٠غ أفشاد ػ١ٕخ اٌجسث زست سٕٛاد اٌخذِخ3خذٚي )

 
 عينة البحث حسب متغير سنوات الخدمة (: وصؼ9شكؿ )
سنوات بمغ  .( أف الذيف عدد سنوات خبرتيـ أقؿ مف 9( والشكؿ )7يظير مف الجدوؿ )

سنوات بمغ  24إلى   .%( ، في حيف أف عدد الذيف سنوات خبرتيـ مف  .17) ( بنسبة1)
( 27) سنة فأكثر  24%( ، بينما كاف عدد الذيف سنوات خبرتيـ مف  1279( بنسبة )9)

 %( . 9271بنسبة )
 رابعاً: أداة البحث:

أداة البحث التي سيستخدميا الباحث لتحديد واقع استخداـ الحاسب اآللي في اإلدارة 
المدرسية في المرحمة المتوسطة بمحافظة بارؽ ىي االستبانة، وسيقوـ بتصميميا مف خالؿ 

لمشرؼ العممي، وتشمؿ االستبانة النظري، والدراسات السابقة، ومتابعة ا اإلطاراالستفادة مف 
 عمى قسميف:

عدد سنوات الخبرة في العمؿ  –المؤىؿ العممي  -الوظيفة  –: المعمومات األولية )االسـاألول
 اإلداري(

 ثانياً: محاور االستبانة وتشمل:

ممارسة قادة ووكالء المدارس لمياميـ وأعماليـ اإلدارية مف خالؿ استخداـ  األوؿ:المحور 
 الحاسب. تطبيقات
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 المدرسة.مدى مساىمة ىذه التطبيقات في إنجاز اإلعماؿ اإلدارية في  الثاني:المحور  
التعرؼ عمى عيوب ىذه التطبيقات الحاسوبية الحالية في إنجاز األعماؿ  الثالث:المحور  

 المدرسية.اإلدارية 
دة ووكالء دور الجيات المختصة وذات العالقة في االرتقاء بمستوى قا الرابع:المحور 

 الحاسوبية.المدارس في استخداـ التطبيقات 
ولمعرفة الصدؽ الظاىري ألداة الدراسة سيتـ عرضيا بعد إعدادىا بصورتيا االولية عمى 
مجموعة مف المحكميف مف ذوي االختصاص داخؿ الجامعة وخارجيا ليتـ التأكد مف مدى 

مناسبتيا لما بنيت مف أجمو. وسيتـ مناسبة صياغة الفقرات ومدى مناسبتيا لممحاور، ومدى 
 استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لمعرفة الصدؽ الداخمي لألداة )االستبانة(.

 رابعاً: األساليب اإلحصائية المستخدمة:

استخدـ الباحث مجموعة مف األساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة البحث مف خالؿ  
 : (SPSSبرنامج اإلحصاء )

وذلؾ لوصؼ عينة البحث، وتحديد استجابات األفراد تجاه  لمئوية:االتكرارات والنسب  -2
 االستبانة.عبارات محاور البحث التي تضمنتيا 

المتوسط الحسابي: وذلؾ لمعرفة متوسط إجابات العينة عمى محاور االستبانة، ويستخدـ  -1
ىذه المتوسط إذا كاف المتغّير يأخذ قيمًا تختمؼ مف حيث درجة توفرىا، ولذلؾ يجب أخذ 

الدرجة باالعتبار بإعطاء كؿ عبارة الوزف المناسب لدرجتيا بيدؼ التعرؼ إلى أي فئة 
( الذي سار 0تنتمي إجابات العينة، وبناء عمى ما سبؽ يمكف الحصوؿ عمى الجدوؿ )

 النحو التالي: الثالثي عمىفيو الباحث وفؽ مقياس ليكرت 
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 4.99= 1/7=2-7              2/7-المدى= ف
 اٌّسٛس اٌثبٟٔ اٌّزٛسؾ اٌسسبثٟ اٌّسٛس األٚي اٌّزٛسؾ اٌسسبثٟ

 دسخخ اٌّسبّ٘خ إٌٝ ِٓ دسخخ اٌّّبسسخ إٌٝ ِٓ

 وج١شح 3 2334 وج١شح 3 2334

 ِزٛسطخ 2333 1361 ِزٛسطخ 2333 1361

 ل١ٍٍخ 1366 1 ل١ٍٍخ 1366 1

      

 اٌشاثغاٌّسٛس  اٌّزٛسؾ اٌسسبثٟ اٌّسٛس اٌثبٌث اٌّزٛسؾ اٌسسبثٟ

 دسخخ اٌذٚس إٌٝ ِٓ دسخخ اٌؼ١ٛة إٌٝ ِٓ

 وج١شح 2334 2334 وج١شح 3 2334

 ِزٛسطخ 1361 1361 ِزٛسطخ 2333 1361

 ل١ٍٍخ 1366 1 ل١ٍٍخ 1366 1

(: وذلؾ لمكشؼ عف وجود فروؽ ذات One Way ANOVAتحميؿ التبايف األحادي ) -7
متغير داللة إحصائية بيف استجابة أفراد البحث نحو محاور الدراسة تعزى الختالؼ 

 (.الحالية، المؤىؿ العممي، سنوات الخبرة الوظيفة)
المعيارية، باإلضافة  المئوية، واالنحرافات والتكرارات، والنسب الحسابية،وىي المتوسطات  

 الوظيفة)متغير لتحديد الداللة اإلحصائية لمفروؽ الفردية بيف  t-testإلى اختبار)ت( 
 (.الحالية، المؤىؿ العممي، سنوات الخبرة

( لحساب Person Correlation Coefficientاستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف )  -0
( لقياس ثبات Alpha Coronpachالصدؽ الداخمي ألداة البحث ومعامؿ ألفا كرونباخ )

 حث.أداة الب
 عرض نتائج البحث ومناقشتها وتحليلها وتفسيرها

 تمهيد:

يسعى ىذا البحث إلى التعرؼ عمى واقع استخداـ تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدارة 
 المدرسية بمحافظة بارؽ، وفقًا لممحاور البحث األربعة:

ممارسة قادة ووكالء المدارس لمياميـ وأعماليـ اإلدارية مف خالؿ استخداـ  األوؿ:المحور 
 تطبيقات الحاسب .

 مدى مساىمة ىذه التطبيقات في إنجاز اإلعماؿ اإلدارية في المدرسة . الثاني:المحور 
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المحور الثالث : التعرؼ عمى عيوب ىذه التطبيقات الحاسوبية الحالية في إنجاز األعماؿ 
 المدرسية .اإلدارية 

المحور الرابع : دور الجيات المختصة وذات العالقة في االرتقاء بمستوى قادة ووكالء 
 المدارس في استخداـ التطبيقات الحاسوبية.

وفي ىذا الجزء يقوـ الباحث بعرض وتحميؿ نتائج البحث التي تـ التوصؿ إلييا مف تطبيؽ 
ومف ثـ مناقشتيا وتفسيرىا في  المناسبة،ة البحث ميدانيًا بعد معالجتيا باألساليب اإلحصائي

ضوء اإلطار النظري ومحاور البحث األربعة، وربط نتائج ىذا البحث بما توصمت إليو 
الدراسات السابقة في ىذا الشأف، وفيما يمي عرض ومناقشة نتائج البحث وتحميميا وتفسيرىا 

 وفؽ تسمسؿ أسئمة البحث.
 نتائج إجابة السإال األول:

اؿ عمى اآلتي: " ما مدى ممارسة قادة ووكالء المدارس ألعماليـ اإلدارية مف ينص السؤ 
 خالؿ تطبيقات الحاسب اآللي؟"

ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
الستجابات عينة البحث عمى العبارات التي تقيس في مجمميا درجة الممارسات القيادية 

ومف ثـ استخراج المتوسط العاـ  عبارة،والبالغ عددىا إحدى عشر  التربوييف،شرفيف لمم
 التالي:واالنحراؼ المعياري الكمي لعبارات المحور عمى النحو 
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ممارسة قادة ووكالء المدارس لمهامهم وأعمالهم اإلدارية من خالل  األول:المحور 
 ( التالي:4هو موضح في الجدول ) الحاسب. كمااستخدام تطبيقات 

 اٌّسٛس األٚي: ِّبسسخ لبدح اٌّذاسط ٚٚوالئٙب ٌألػّبي اإلداس٠خ ِٓ خالي رطج١مبد اٌسبسٛة3

َ 
اٌؼجبسح: ٠مَٛ لبئذ اٌّذسسخ 

 ثبسزخذاَ:

 دسخخ اٌّّبسسخ

اٌّزٛسؾ 

 اٌسسبثٟ

االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسخخ 

 اٌّّبسسخ
 أز١بٔب   ِٛافك

غ١ش 

 ِٛافك

 % د % د % د

1 
ثشاِح ِؼبٌدخ إٌظٛص خالي 

 ِّبسسزٟ ألػّبي اإلداسح اٌّذسس١خ3
 وج١شح 56061. 2.7143 434 1 11 4 1632 16

2 
ثشاِح خذاٚي اإلٌىزش١ٔٚخ خالي 

 ِّبسسزٟ ألػّبي اإلداسح اٌّذسس١خ3
 وج١شح 49761. 2.6190 1 1 3431 4 6131 13

3 
ثشاِح لٛاػذ اٌج١بٔبد خالي ِّبسسزٟ 

 ألػّبي اإلداسح اٌّذسس١خ3
 وج١شح 49761. 2.6190 1 1 3431 4 6131 13

4 
ثشاِح اٌؼشٚع اٌزمذ١ّ٠خ خالي 

 ِّبسسزٟ ألػّبي اإلداسح اٌّذسس١خ3
 وج١شح 46291. 2.7143 1 1 3431 4 6131 13

5 

ثشاِح اٌٛسبئؾ اٌّزؼذدح )ثشاِح 

اٌظٛد أٚ اٌظٛسح( خالي ِّبسسزٟ 

 ألػّبي اإلداسح اٌّذسس١خ3

 وج١شح 67612. 2.5714 1 1 2436 6 1134 15

6 
ثشاِح اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ خالي 

 ِّبسسزٟ ألػّبي اإلداسح اٌّذسس١خ3
 وج١شح 43644. 2.7619 1 1 2334 5 1632 16

1 
خذِبد اإلٔزشٔذ خالي ِّبسسزٟ 

 ألػّبي اإلداسح اٌّذسس١خ
 وج١شح 30079. 2.9048 1 1 135 2 1135 11

4 
ا٢ٌٟ اٌسب١ٌخ ف١ّب رطج١مبد اٌسبست 

 ٠خض اٌزخط١ؾ ألػّبٌٟ اإلداس٠خ3
 وج١شح 35857. 2.8571 1 1 1433 3 4531 14

1 
رطج١مبد اٌسبست ا٢ٌٟ اٌسب١ٌخ ف١ّب 

 ٠خض اٌزٕظ١ُ ألػّبٌٟ اإلداس٠خ3
 وج١شح 47809. 2.8571 434 1 434 1 1135 11

11 
رطج١مبد اٌسبست ا٢ٌٟ اٌسب١ٌخ ف١ّب 

 اٌّخزٍفخ٠3خض االرظبالد اإلداس٠خ 
 وج١شح 57735. 2.6667 434 1 2334 5 1134 15

11 
رطج١مبد اٌسبست ا٢ٌٟ اٌسب١ٌخ ف١ّب 

 ٠خض شؤْٚ اٌّذسسخ3
 وج١شح 35857. 2.8571 1 1 1433 3 4531 14

 وج١شح 0.473152 2.740245 اٌّدّٛع 

 ( ما يمي:.يتضح مف الجدوؿ السابؽ ) 
 المحور:أوالً: استجابات أفراد عينة البحث حول إجمالي 

أف درجة ممارسة قادة المدارس المتوسطة ووكالئيا بمحافظة بارؽ لألعماؿ اإلدارية مف 
( ، 2.740245بمتوسط حسابي عاـ بمغ ) ،جاءت بدرجة )كبيرة( خالؿ تطبيقات الحاسوب.



 م0202 أبريل(    7عدد  )                          .........          واقع استخدام تطبيقات الحاسب اآللي

                                               Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 444 

- 

 

ة البحث تمارس تطبيقات الحاسب ( مما يدؿ عمى أف عين0.473152وانحراؼ معياري قدره )
 اآللي في أعماؿ اإلدارة المدرسية وتؤكد الحاجة ليا. 

 ثانيا:ً استجابات أفراد عينة البحث حول فقرات المحور :

وفي ذات السياؽ يالحظ مف الجدوؿ السابؽ مجيء العبارات التالية مرتبة تنازليًا عمى 
 التوالي كما يمي:

)يقوـ قائد المدرسة باستخداـ خدمات اإلنترنت خالؿ  جاءت العبارة التي تنص عمى -
ومتوسط  (،بدرجة ممارسة )كبيرة االولى،ممارستي ألعماؿ اإلدارة المدرسية( في الرتبة 

( وىي تتفؽ مع دراسة المنيع 4.742وانحراؼ معياري بمغ ) (،1.12حسابي قدره )
 مف اعمية، وغيرىا( التي أوصت بضرورة استخداـ االنترنت واتصاالتيا التف.144)

 .والفني اإلداري العمؿ تطوير عمى تساعد التي المجاالت
تنص عمى )يقـو قائد المدرسة باستخداـ تطبيقات الحاسب اآللي  العبارة التيوجاءت 

 (،بدرجة ممارسة )كبيرة الثانية،الحالية فيما يخص التخطيط األعماؿ اإلدارية.( في الرتبة 
( وىذه النتيجة تتفؽ مع 35857.وانحراؼ معياري بمغ ) (،1.29ومتوسط حسابي قدره )

( التي امدت عمى استخداـ الحاسب االلي في إدارة 1424الدراسة التي قاـ بيا العمري )
 المدرسة 

وجاءت العبارة التي تنص عمى )يقـو قائد المدرسة باستخداـ تطبيقات الحاسب اآللي  
 (،كبيرةممارسة )بدرجة  الثالثة،( في الرتبة الحالية فيما يخص التنظيـ األعماؿ اإلدارية

( . وجاءت العبارة التي تنص 35857.وانحراؼ معياري بمغ ) (،1.29ومتوسط حسابي قدره )
عمى )يقـو قائد المدرسة باستخداـ تطبيقات الحاسب اآللي الحالية فيما يخص شؤوف 

( ، 1.29سابي قدره )بدرجة ممارسة )كبيرة( ، ومتوسط ح الرابعة،المدرسة( في الرتبة 
 ( . 35857.وانحراؼ معياري بمغ )

وىذه النتيجة تدؿ عمى ممارسة عينة البحث لمياميـ وأعماليـ اإلدارية مف خالؿ استخداـ 
ـ( ودراسة الداود 1442الالمي) وذلؾ يتفؽ جزئيًا مع دراسةعالية، تطبيقات الحاسب بدرجة 

إلعماليـ  ووكالئيـف قبؿ قادة المدارس أكدت عمى وجود ممارسات حقيقية م ـ( التي2111)
 عالية.اإلدارية مف خالؿ استخداـ تطبيقات الحاسب اآللي اإلدارية بدرجة 
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 نتائج إجابة السإال الثاني : 

ينص السؤاؿ عمى اآلتي: " ما مدى مساىمة التطبيقات الحاسوبية الحالية في إنجاز 
 األعماؿ اإلدارية المدرسية ؟"
السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ولإلجابة عمى ىذا 

الستجابات عينة البحث عمى العبارات التي تقيس في مجمميا درجة الممارسات القيادية 
لممشرفيف التربوييف ، والبالغ عددىا إحدى عشر عبارة، ومف ثـ استخراج المتوسط العاـ 

 عمى النحو التالي : واالنحراؼ المعياري الكمي لعبارات المحور
المحور الثاني / مساهمة التطبيقات الحاسوبية الحالية في إنجاز األعمال 

 ( التالي:4اإلدارية المدرسية, كما هو موضح في الجدول )
 اٌّسٛس اٌثبٟٔ:ِسبّ٘خ اٌزطج١مبد اٌسبسٛث١خ اٌسب١ٌخ فٟ إٔدبص األػّبي اإلداس٠خ اٌّذسس١خ3

 اٌؼجبسح َ

 دسخخ اٌّّبسسخ
اٌّزٛسؾ 

 اٌسسبثٟ

االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسخخ 

 غ١ش ِٛافك أز١بٔب   ِٛافك اٌّسبّ٘خ

 % د % د % د

12 
رسُٙ اٌزطج١مبد اٌسبسٛث١خ اٌسب١ٌخ فٟ إٔدبص ِؼظُ 

 األػّبي اإلداس٠خ3
 وج١شح 56061. 2.7143 434 1 1131 4 1632 16

13 
ػٕذ رٛفش اٌزطج١مبد اٌسبسٛث١خ اٌسب١ٌخ اٌٛلذ ٚاٌدٙذ 

 اسزخذاِٙب فٟ أػّبي اإلداسح اٌّذسس١خ3
 وج١شح 30079. 2.9048 1 1 135 2 1135 11

14 
اسزخذاَ اٌسبست ا٢ٌٟ ٚرطج١مبرٗ اٌسبسٛث١خ اإلداس٠خ 

 ٠شفغ ِٓ ِسزٜٛ وفبءح اإلداسح اٌّذسس١خ 3
 وج١شح 30079. 2.9048 1 1 135 2 1135 11

15 
ٚاٌٛوالء رسبػذ اٌزطج١مبد اٌسبسٛث١خ اٌسب١ٌخ اٌمبدح 

 اٌدذد فٟ أداء ِٙبُِٙ اإلداس٠خ3
 وج١شح 53896. 2.7619 434 1 1433 3 4131 11

16 
رّزٍه اٌزطج١مبد اٌسبسٛث١خ اٌسب١ٌخ أدٚاد ٌزخض٠ٓ 

 اٌج١بٔبد اإلداس٠خ ٚزفظٙب3
 وج١شح 30079. 2.9048 1 1 135 2 1135 11

11 
٠ؼّٓ اسزخذاَ اٌزطج١مبد اٌسبسٛث١خ اٌسب١ٌخ إٔدبص 

 اإلداس٠خ ثىً دلخ )أٞ خٍٛ٘ب ِٓ األخطبء(األػّبي 
 وج١شح 60159. 2.5238 434 1 3431 4 5131 12

14 
رسبػذ اٌزطج١مبد اٌسبسٛث١خ اٌسب١ٌخ اٌمبدح ٚاٌٛوالء 

 فٟ ارخبر ثؼغ اٌمشاساد راد اٌؼاللخ ثطج١ؼخ اٌؼ3ًّ
 وج١شح 60159. 2.5238 434 1 3431 4 5131 12

11 
اٌسب١ٌخ ِؼٍِٛبد شبٍِخ رٛفش اٌزطج١مبد اٌسبسٛث١خ 

 ٚدل١مخ رف١ذ اإلداسح اٌّذسس١خ فٟ ػٍّٙب 3
 وج١شح 58959. 2.6190 434 1 2436 6 6631 14

21 
رسُٙ اٌزطج١مبد اٌسبسٛث١خ اٌسب١ٌخ فٟ رفؼ١ً اٌؼاللخ 

 اٌمبئّخ ث١ٓ اٌّذسسخ ٚاٌّدزّغ اٌّس١ؾ ثٙب 3
 وج١شح 59761. 2.5714 434 1 3333 1 6131 13

21 

اٌزطج١مبد اٌسبسٛث١خ اٌسب١ٌخ ػ١ٍّخ رس١ًٍ رسًٙ 

اٌج١بٔبد اٌخبطخ ثئداسح اٌّذسسخ ٚرؼبٌدٙب ثشىً 

 أسشع3

 وج١شح 56061. 2.7143 434 1 1131 4 1632 16

22 

رزسُ اٌزطج١مبد اٌسبسٛث١خ اٌسب١ٌخ ثسٌٙٛخ اٌزؼبًِ 

ٚثسبؽزٗ ِّب ٠سبُ٘ فٟ رس١ًٙ اٌّٙبَ اٌّسٕذح ٌمبئذ 

 اٌّذسسخ3

 وج١شح 56061. 2.7143 434 1 1131 4 1632 16

 وج١شح 0.501231 2.714291 اٌّدّٛع 
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 ( ما يمي:9يتضح مف الجدوؿ السابؽ )
 أوالً: استجابات أفراد عينة البحث حول إجمالي المحور :

أف درجة مساىمة التطبيقات الحاسوبية الحالية في إنجاز األعماؿ اإلدارية المدرسية  
 (1,.1)بمتوسط حسابي عاـ بمغ  (،بالمرحمة المتوسطة بمحافظة بارؽ جاءت بدرجة )كبيرة

( ، مما يدؿ عمى أف عينة البحث تتفؽ عمى مساىمة 0.51، وانحراؼ معياري قدره ) 
 لية في إنجاز األعماؿ اإلدارية المدرسية .التطبيقات الحاسوبية الحا

 المحور:ثانياً: استجابات أفراد عينة البحث حول فقرات 

وفي ذات السياؽ يالحظ مف الجدوؿ السابؽ مجيء العبارات التالية مرتبة تنازليًا عمى 
 التوالي كما يمي:

  الجيد عند جاءت العبارة التي تنص عمى )توفر التطبيقات الحاسوبية الحالية الوقت و
 (،بدرجة ممارسة )كبيرة األولى،استخداميا في أعماؿ اإلدارة المدرسية( في الرتبة 

( وىي تتفؽ مع دراسة 4.742وانحراؼ معياري بمغ ) (،4,.1ومتوسط حسابي قدره )
( التي اكدت عمى أىمية استخداـ تطبيقات الحاسب االلي لما لو دور 1447المنابري )

 ميارات ( التي اكدت ضرورة تطوير1442ية ودراسة الالمي )في خدمة اإلدارة المدرس
  .  بيا االرتقاء و اآللي الحاسب تطبيقات استخداـ مجاؿ في الوكالء و  القادة

  تنص عمى )تمتمؾ التطبيقات الحاسوبية الحالية أدوات لتخزيف  العبارة التيجاءت
ومتوسط حسابي  (،بدرجة ممارسة )كبيرة الثانية،الرتبة  وحفظيا( فيالبيانات اإلدارية 

وىذه النتيجة تتفؽ مع الدراسة التي قاـ  (4.742وانحراؼ معياري بمغ ) (،4,.1قدره )
 ( التي اكدت عمى اف الحواسيب تمتمؾ أدوات تخزينية لمبيانات 2111بيا الداود )

 والوكالء  وجاءت العبارة التي تنص عمى )تساعد التطبيقات الحاسوبية الحالية القادة
ومتوسط  (،بدرجة ممارسة )كبيرة الثالثة،الجدد في أداء مياميـ اإلدارية( في الرتبة 

وجاءت العبارة التي تنص  (.53896.وانحراؼ معياري بمغ ) (،2.77حسابي قدره )
عمى )تسيـ التطبيقات الحاسوبية الحالية في إنجاز معظـ األعماؿ اإلدارية( في الرتبة 

( ، وانحراؼ معياري بمغ 2,.1مارسة )كبيرة( ، ومتوسط حسابي قدره )بدرجة م الرابعة،
( . وجاءت العبارة التي تنص عمى )يضمف استخداـ التطبيقات الحاسوبية 56061.)

 الخامسة،الحالية إنجاز األعماؿ اإلدارية بكؿ دقة )أي خموىا مف األخطاء(( في الرتبة 
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( ، وانحراؼ معياري بمغ 1..1)بدرجة ممارسة )كبيرة( ، ومتوسط حسابي قدره 
(.60159. ) 

وذلؾ يتفؽ جزئيًا مع  المساىمة،وىذه النتيجة تدؿ عمى تأكيد عينة البحث تجاه ىذه 
 دراسة ليـ( و 1449ـ( ودراسة فيمتوف)1440ـ( ودراسة خالد)1442دراسة )الالمي، 

التطبيقات ـ( التي تؤكد عمى وجود مساىمة حقيقية تقدميا 2114ـ(، وتشانج)2121)
 وبدرجة عالية جدًا. الحاسوبية الحالية لإلدارة المدرسية

 نتائج إجابة السإال الثالث :

والمستخدمة في  الحالية،ينص السؤاؿ عمى اآلتي: " ما عيوب التطبيقات الحاسوبية 
 "المدرسية؟مجاالت اإلدارة 

ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
الستجابات عينة البحث عمى العبارات التي تقيس في مجمميا درجة الممارسات القيادية 

ومف ثـ استخراج المتوسط العاـ  عبارة،والبالغ عددىا إحدى عشر  التربوييف،لممشرفيف 
 التالي:ي لعبارات المحور عمى النحو واالنحراؼ المعياري الكم
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هو موضح في  الحالية. كماالمحور الثالث / عيوب ومآخذ التطبيقات الحاسوبية 
 ( التالي:4الجدول )

 اٌّسٛس اٌثبٌث: ػ١ٛة ِٚآخز اٌزطج١مبد اٌسبسٛث١خ اٌسب١ٌخ 3

 اٌؼجبسح َ

 دسخخ اٌّّبسسخ
اٌّزٛسؾ 

 اٌسسبثٟ

االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 دسخخ 

 اٌؼ١ٛة
 غ١ش ِٛافك أز١بٔب   ِٛافك

 % د % د % د

23 

٠ؤخز ػٍٝ اٌزطج١مبد اٌسبسٛث١خ اٌسب١ٌخ ػذَ 

اسرجبؽٙب ثشجىخ داخ١ٍخ ِٛزذح رز١ر ألوثش ِٓ 

 ِسزخذَ إدخبي اٌج١بٔبد فٟ ٚلذ ٚازذ3

 وج١شح 60159. 2.5238 434 1 3431 4 5131 12

24 

ػذَ ِشاػبرٙب ٠ؤخز ػٍٝ اٌزطج١مبد اٌسب١ٌخ 

ٌٍسبخبد اٌفشد٠خ ٌٍّسزخذ١ِٓ )ال ٠ّىٓ إػبفخ 

 ػٕبطش أٚ ززفٙب(

 وج١شح 66904. 2.3810 135 2 4231 1 4136 11

25 

٠زؤخش إخشاء ثؼغ اٌزؼذ٠الد اٌخبطخ ثبألٔظّخ 

اٌٛصاس٠خ اٌّسزسذثخ فٟ رٍه اٌزطج١مبد ِّب 

 ٠سجت إسثبوب  ٌمبئذ اٌّذسسخ3

 وج١شح 51177. 2.4762 1 1 5234 11 4136 11

26 
٠سجت رؼذد اٌزطج١مبد اٌسبسٛث١خ اإلداس٠خ إسثبوب  

 ٌٍمبدح ٚز١شح زٛي أفؼ١ٍزٙب فٟ االسزخذا3َ
 وج١شح 66904. 2.3810 1433 3 4231 1 4231 1

21 
رفزمذ اٌزطج١مبد اٌسبسٛث١خ اٌسب١ٌخ ألدٚاد 

 ِسبػذح رؼ١ٓ ػٍٝ فُٙ اٌزطج١مبد ثشىً أسشع3
 ِزٛسطخ 83095. 2.2381 2334 5 2436 6 4136 11

24 

رسزبج اٌزطج١مبد اٌسبسٛث١خ اإلداس٠خ إٌٝ ِض٠ذ 

ِٓ اٌزطٛس ٌززالءَ ِغ ِزطٍجبد اإلداسح 

 اٌّذسس١خ اٌسب١ٌخ3

 وج١شح 53896. 2.7619 434 1 1433 3 4131 11

21 
رفزمش اٌزطج١مبد اٌسبسٛث١خ اٌسب١ٌخ ٌخذِبد دػُ 

 فٕٟ ِجبششح3
 وج١شح 30079. 2.9048 1 1 135 2 1135 11

31 
٠ٛخذ فٟ اٌزطج١مبد اٌسب١ٌخ اٌىث١ش ِٓ األخطبء 

 اٌجشِد١خ ِّب ٠ذػٛ ٌؼذَ اٌزؼبًِ ِؼٙب ثدذ٠خ3
 ِزٛسطخ 54772. 2.0000 1433 3 1134 15 1433 3

31 

رفزمش اٌزطج١مبد اٌسبسٛث١خ اٌسب١ٌخ ألٔظّخ 

زّب٠خ ٚأِبْ ِٕبسجخ ٌٍّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد 

 اإلداس٠خ3

 وج١شح 60159. 2.5238 434 1 3431 4 5131 12

32 
رزؼبسع ثؼغ رطج١مبد اٌسبست اإلداس٠خ  

 اٌسب١ٌخ ِغ ثؼغ األٔظّخ ٚاٌزسذ٠ثبد اٌٛصاس٠خ3
 ِزٛسطخ 60159. 2.1905 135 2 6131 13 2436 6

33 

رزظف اٌزطج١مبد اٌسبسٛث١خ اٌسب١ٌخ ثدّٛد٘ب 

ٚػذَ لبث١ٍزٙب ٌٍزؼذ٠ً ثّب ٠ٛافك ِغ ازز١بخبد 

 اٌّذسس١خ3اإلداسح 

 ِزٛسطخ 64365. 2.2857 135 2 5234 11 3431 4

 وج١شح 0.565082 2.424255 اٌّدّٛع 

 ( ما يمي:,يتضح مف الجدوؿ السابؽ )
 المحور:أوالً: استجابات أفراد عينة البحث حول إجمالي 

أف درجة عيوب ومآخذ التطبيقات الحاسوبية الحالية مف وجية نظر عينة البحث جاءت 
( ،  ,..4( ، وانحراؼ معياري قدره )  1.07بدرجة )كبيرة( ، بمتوسط حسابي عاـ بمغ ) 

 مما يدؿ عمى أف عينة البحث تؤكد عمى عيوب ومآخذ التطبيقات الحاسوبية الحالية. 
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ـ( 1424ـ( ودراسة العمري )1442، )الالميدراسة ، وىذا يتفؽ مع ما أوصت بو 
ـ(، التي أكدت عمى حاجة التطبيقات الحاسوبية الحالية لمزيد مف 1440ودراسة آؿ إبراىيـ )

 التطوير و الترقية ، لمتناسب مع متطمبات اإلدارة المدرسية الحالية .
 ثانيا:ً استجابات أفراد عينة البحث حول فقرات المحور :

سياؽ يالحظ مف الجدوؿ السابؽ مجيء العبارات التالية مرتبة تنازليًا عمى وفي ذات ال
 التوالي كما يمي:

جاءت العبارة التي تنص عمى )تحتاج التطبيقات الحاسوبية اإلدارية إلى مزيد مف التطور  -
كبيرة( ، ومتوسط بدرجة ) االولى،لتتالءـ مع متطمبات اإلدارة المدرسية الحالية( في الرتبة 

وىذه تتفؽ مع دارسة الحسف  ( 53896.وانحراؼ معياري بمغ ) ،(9,.1سابي قدره )ح
العبارة وجاءت ( التي اوصت بضرورة اعداد الدورات التدريبية لمدراء المدارس 1427)

تنص عمى )تفتقر التطبيقات الحاسوبية الحالية ألنظمة حماية وأماف مناسبة  التي
بدرجة )كبيرة( ، ومتوسط حسابي قدره  ،لممعمومات والبيانات اإلدارية( في الرتبة الثانية

( 1440وىي تتفؽ مع دراسة آؿ إبراىيـ ) (60159.( ، وانحراؼ معياري بمغ )1..1)
 .التي اكدت وجود معوقات فنية

اءت العبارة التي تنص عمى )يؤخذ عمى التطبيقات الحالية عدـ مراعاتيا لمحاجات وج
الفردية لممستخدميف )ال يمكف إضافة عناصر أو حذفيا(( في الرتبة الثالثة ، بدرجة )كبيرة( ، 

وىي تتفؽ مع الدراسة  (66904.( ، وانحراؼ معياري بمغ )1.72ومتوسط حسابي قدره )
 والبريد الحاسوب استخداـ عمى التربوييف القادة تدريب ( بضرورة,211التي قاـ بيا كارتر )

 التكنولوجي التطور متابعة أجؿ مف اإللكتروني
 نتائج إجابة السإال الرابع :

ينص السؤاؿ عمى اآلتي: "ما دور الجيات المختصة في تطوير واالرتقاء بمستوى ميارات  .2
 ووكالء المدارس؟"استخداـ تطبيقات الحاسب اآللي  لكؿ مف قادة 

ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
عينة البحث عمى العبارات التي تقيس في مجمميا درجة الممارسات القيادية لممشرفيف 

حراؼ التربوييف ، والبالغ عددىا إحدى عشر عبارة، ومف ثـ استخراج المتوسط العاـ واالن
 المعياري الكمي لعبارات المحور عمى النحو التالي :
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المحور الرابع /  دور الجهات المختصة في االرتقاء بمهارات القادة في 
 ( التالي:4استخدام تطبيقات الحاسوب اإلدارية كما هو موضح في الجدول )

 اسزخذاَ رطج١مبد اٌسبسٛة اإلداس٠خ 3اٌّسٛس اٌشاثغ: دٚس اٌدٙبد اٌّخزظخ فٟ االسرمبء ثّٙبساد اٌمبدح فٟ 

 اٌؼجبسح َ

 دسخخ اٌّّبسسخ
اٌّزٛسؾ 

 اٌسسبثٟ

االٔسشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسخخ 

 اٌّسبّ٘خ
 غ١ش ِٛافك أز١بٔب   ِٛافك

 % د % د % د

34 

رٛخذ خٙخ إداس٠خ رخزض ثدٛأت رذس٠ت اٌمبدح  

ػٍٝ اسزخذاَ اٌزطج١مبد اٌسبسٛث١خ االسزخذاَ 

 األِث3ً

 ِزٛسطخ 78376. 2.2857 2334 5 3333 1 4231 1

35 

٠ٛفش اٌّسئٌْٛٛ ػٓ رٍه اٌزطج١مبد خذِبد 

اٌزذس٠ت اٌّجبشش ٌزٍه اٌزطج١مبد لجً رؼ١ّّٙب ػٍٝ 

 اٌّذاسط3

 ِزٛسطخ 76842. 2.2381 1131 4 3431 4 4231 1

36 

رٛفش اٌدٙبد اٌّخزظخ ٌٍمبدح ٔششاد إسشبد٠خ  

خبطخ رٛػر و١ف١خ اسزخذاَ اٌزطج١مبد 

 اٌسبسٛث١خ اإلداس٠خ3

 ِزٛسطخ 76842. 2.2381 1131 4 3431 4 4231 1

31 

رٙزُ اٌدٙبد اٌّخزظخ ثزٛف١ش ثشاِح رذس٠ت 

ِسزّشح ٌزط٠ٛش اٌزؼبًِ ِغ ِثً رٍه اٌزطج١مبد 

 اٌسبسٛث١خ ثشىً أِث3ً

 ِزٛسطخ 83095. 2.2381 2334 5 2436 6 4136 11

34 

رٛخذ ػجش اٌّٛالغ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌشس١ّخ ششٚذ  

ٚإ٠ؼبزبد زٛي و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌزطج١مبد 

 اٌسبسٛث١خ اٌسب١ٌخ3

 وج١شح 50709. 2.5714 1 1 4231 1 5131 12

31 

رزبذ فشص ٌٍمبدح  رٚٞ اٌّٙبساد اٌّزمذِخ فٟ 

ثجشاِح دساس١خ اسزخذاَ اٌسبست ا٢ٌٟ ٌالٌزسبق 

 رخزض ثزظ١ُّ ٚرٕف١ز اٌزطج١مبد اٌسبسٛث١خ3

 وج١شح 80475. 2.0476 2436 6 3431 4 3333 1

41 
٠زٍمٝ اٌمبئذ زٛافض ٔظ١ش رط٠ٛش لذسارُٙ 

 ِٚٙبسارُٙ ردبٖ اسزخذاَ رطج١مبد اٌسبسٛة3
 ِزٛسطخ 83095. 1.9048 4231 1 2436 6 2436 6

 ِزٛسطخ 0.756334 2.217686 اٌّدّٛع 

 ( ما يمي:2يتضح مف الجدوؿ السابؽ )
 أوالً: استجابات أفراد عينة البحث حول إجمالي المحور :

. أف درجة دور الجيات المختصة في االرتقاء بميارات القادة في استخداـ تطبيقات 2
( ،  1.12الحاسوب اإلدارية جاءت بدرجة )متوسطة( ، بمتوسط حسابي عاـ بمغ ) 

( ، مما يدؿ عمى أف عينة البحث تفتقد دور الجيات  .,.4وانحراؼ معياري قدره ) 
 في استخداـ تطبيقات الحاسوب اإلدارية. المختصة في االرتقاء بميارات القادة 

ـ( ودراسة 1442ـ( ودراسة المنيع )1442، وىذا يتفؽ مع ما أوصت بو دراسة ) الالمي . 
ـ(، التي أكدت عمى قصور دور الجيات ,211ـ( ودراسة كارتر )2114ويتيف وآخروف )

اؿ استخداـ و الوكالء في مج  المختصة و ذات العالقة في جانب تطوير ميارات القادة
 تطبيقات الحاسب اآللي و االرتقاء بيا .
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 ثانيا: استجابات أفراد عينة البحث حول فقرات المحور :

وفي ذات السياؽ يالحظ مف الجدوؿ السابؽ مجيء العبارات التالية مرتبة تنازليًا عمى 
 التوالي كما يمي:

يضاحات جاءت العبارة التي تنص عمى )توجد عبر المواقع اإللكترونية  - الرسمية شروح وا 
بدرجة قصور  االولى،حوؿ كيفية التعامؿ مع التطبيقات الحاسوبية الحالية( في الرتبة 

وىي تتفؽ مع   (.5070.وانحراؼ معياري بمغ ) (،,..1ومتوسط حسابي قدره ) (،)كبيرة
أقؿ استخدامات الحاسب ( التي أظيرت نتائجيا أف 1424الدراسة التي قاـ بيا العمري )

 آللي في إدارة المدرسة الثانوية في أعماؿ اإلدارةا
تنص عمى )تيتـ الجيات المختصة بتوفير برامج تدريب مستمرة  العبارة التيوجاءت 

بدرجة  ،لتطوير التعامؿ مع مثؿ تمؾ التطبيقات الحاسوبية بشكؿ أمثؿ( في الرتبة الثانية
(  وىي 83095.وانحراؼ معياري بمغ ) (،2.23ومتوسط حسابي قدره ) ،قصور )متوسطة(

 ( التي اكدت ضرورة اعداد الدورات التدريبية لمدراء المدارس. 1427تتفؽ مع دراسة الحسف )
وجاءت العبارة التي تنص عمى )توجد جية إدارية تختص بجوانب تدريب القادة عمى 

 ،بدرجة قصور)متوسطة( ،استخداـ التطبيقات الحاسوبية االستخداـ األمثؿ( في الرتبة الثالثة
وىي متوافقة مع  ( 78376.( ، وانحراؼ معياري بمغ )2.2857ومتوسط حسابي قدره )

 في العالقة وذات المختصة الجيات ( التي اكدت اف دور1442الدراسة التي قاـ بيا الالمي )
 قاءاالرت و اآللي الحاسب تطبيقات استخداـ مجاؿ في الوكالء و  القادة ميارات تطوير جانب
 . بيا

وجاءت العبارة التي تنص عمى )تتاح فرص لمقادة ذوي الميارات المتقدمة في استخداـ 
الحاسب اآللي لاللتحاؽ ببرامج دراسية تختص بتصميـ وتنفيذ التطبيقات الحاسوبية( في 

( ، وانحراؼ معياري 1.40ومتوسط حسابي قدره ) (،بدرجة قصور )متوسطة الرابعة،الرتبة 
 مديري ( تحديد1442التي تتفؽ مع الدراسة التي قاـ بيا باسكوريال )( 80475.بمغ )

 باستخداـ أوصت كما،  تفادييا عمى العمؿ أجؿ مف التكنولوجيا توظيؼ لمعوقات المدارس
 الفنية والمساندة العممي تدريب ليا يتوفر والتي،  الفعالة البرمجيات
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 نتائج إجابة السإال الخامس :

والذي نص عمى اآلتي: ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغيرات الوظيفة 
  اإلدارية؟الحالية أو سنوات الخبرة أو المؤىؿ العممي في مجاؿ استخداـ التطبيقات الحاسوبية 

(، One Way ANOVAلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي )
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابة افراد عينة البحث  وذلؾ لمكشؼ عف حقيقة

نحو محاور الدراسة تعزى الختالؼ متغيرات ) الوظيفة الحالية، المؤىؿ العممي، سنوات 
 الخبرة(، عمى النحو التالي:

حوؿ واقع  عينة البحث لمعرفة داللة الفروؽ بيف استجابات أفراد F: نتائج اختبار أوالً 
يقات الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية بالمرحمة المتوسطة بمحافظة بارؽ، استخداـ تطب

تعزى إلى متغير )الوظيفة الحالية(، وحيث أف الوظيفة  الحالية تشمؿ ) قائد مدرسة ، وكيؿ 
 مدرسة( :

 

 اٌّسبٚس

 اٌٛظ١فخ اٌسب١ٌخ

  Fل١ّخ 

 اٌّسسٛثخ

ِسزٜٛ 

 اٌذالٌخ
 

اٌّزٛسطبد 

 اٌسسبث١خ

 ٚو١ً لبئذ

اٌّسٛس األٚي : ِّبسسخ لبدح ٚٚوالء 

اٌّذاسط ٌّٙبُِٙ ٚأػّبٌُٙ اإلداس٠خ 

 ِٓ خالي اسزخذاَ رطج١مبد اٌسبست 3

1336 14311 
.246 

 
.625 

غ١ش 

 داٌخ

اٌّسٛس اٌثبٟٔ : ِذٜ ِسبّ٘خ ٘زٖ 

اٌزطج١مبد فٟ إٔدبص اإلػّبي اإلداس٠خ فٟ 

 اٌّذسسخ 3

1433 14311 
.031 

 
.863 

غ١ش 

 داٌخ

اٌثبٌث : اٌزؼشف ػٍٝ ػ١ٛة اٌّسٛس 

٘زٖ اٌزطج١مبد اٌسبسٛث١خ اٌسب١ٌخ فٟ 

 إٔدبص األػّبي اإلداس٠خ اٌّذسس١خ 3

1431 1634 

 

.600 

 

.448 
غ١ش 

 داٌخ

اٌّسٛس اٌشاثغ : دٚس اٌدٙبد اٌّخزظخ 

ٚراد اٌؼاللخ فٟ االسرمبء ثّسزٜٛ لبدح 

ٚٚوالء اٌّذاسط فٟ اسزخذاَ اٌزطج١مبد 

 اٌسبسٛث١خ3

1335 1236 .182 .674 
غ١ش 

 داٌخ

 ( الحقائؽ التالية:1يتضح مف المؤشرات اإلحصائية لمجدوؿ ) 
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة البحث حوؿ واقع استخداـ 
تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية بالمرحمة المتوسطة بمحافظة بارؽ تعزى إلى 
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( 4.472) ما بيفمتغير الوظيفة الحالية، حيث أف جميع مستويات الداللة لقيـ )ؼ( تتراوح 
(، وعميو فإف الباحث يخمص إلى أنو ال توجد فروؽ .4.4( وىي أكبر مف )47944إلى )

 ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة البحث ترجع إلى متغير فئات الوظيفة الحالية .
 دالة فروؽ توجد ال ( التي اكدت أنو1440تتفؽ مع الدراسة  آؿ إبراىيـ  )وىذه النتيجة 

 بمعوقات المتعمقة الثالثة المحاور جميع عمى العينة أفراد تقديرات متوسطات بيف إحصائية
 الوظيفي المسمى:  التالية لممتغيرات تعزى المدرسية اإلدارة أعماؿ في اآللي الحاسب استخداـ

 المدرسية. اإلدارة أعماؿ في اآللي الحاسب استخداـ في
حوؿ واقع  عينة البحث لمعرفة داللة الفروؽ بيف استجابات أفراد F:نتائج اختبار ثانياً 

استخداـ تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية بالمرحمة المتوسطة بمحافظة بارؽ، 
تعزى إلى متغير )المؤىؿ العممي(، وحيث أف المؤىؿ العممي يشمؿ ) دبمـو ، بكالوريوس ، 

 ماجستير(:

 

 اٌّسبٚس

  اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ

 

  Fل١ّخ 

 اٌّسسٛثخ

 

 

ِسزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 اٌسسبث١خاٌّزٛسطبد  

 ِبخسز١ش ثىبٌٛس٠ٛط دثٍَٛ

اٌّسٛس األٚي : ِّبسسخ لبدح 

ٚٚوالء اٌّذاسط ٌّٙبُِٙ 

ٚأػّبٌُٙ اإلداس٠خ ِٓ خالي 

 اسزخذاَ رطج١مبد اٌسبست 3

1131 14315 11311 2.017 .162 
غ١ش 

 داٌخ

اٌّسٛس اٌثبٟٔ : ِذٜ ِسبّ٘خ 

٘زٖ اٌزطج١مبد فٟ إٔدبص 

اٌّذسسخ اإلػّبي اإلداس٠خ فٟ 

3 

11311 14342 12311 .519 .604 
غ١ش 

 داٌخ

اٌّسٛس اٌثبٌث : اٌزؼشف ػٍٝ 

ػ١ٛة ٘زٖ اٌزطج١مبد 

اٌسبسٛث١خ اٌسب١ٌخ فٟ إٔدبص 

 األػّبي اإلداس٠خ اٌّذسس١خ 3

13311 11351 11311 .783 .472 
غ١ش 

 داٌخ

اٌّسٛس اٌشاثغ : دٚس اٌدٙبد 

اٌّخزظخ ٚراد اٌؼاللخ فٟ 

لبدح  االسرمبء ثّسزٜٛ 

ٚٚوالء اٌّذاسط فٟ اسزخذاَ 

 اٌزطج١مبد اٌسبسٛث١خ3

1311 13331 14311 .940 .409 
غ١ش 

 داٌخ

 ( الحقائؽ التالية:24يتضح مف المؤشرات اإلحصائية لمجدوؿ )
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ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة البحث حوؿ واقع استخداـ 
تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية بالمرحمة المتوسطة بمحافظة بارؽ تعزى إلى 

( 21..4) ما بيفمتغير المؤىؿ العممي، حيث أف جميع مستويات الداللة لقيـ )ؼ( تتراوح 
(، وعميو فإف الباحث يخمص إلى أنو ال توجد فروؽ .4.4كبر مف )( وىي أ,1742إلى )

، ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة البحث ترجع إلى متغير فئات المؤىؿ العممي
 توجد ال ( التي اكدت انو1440وىذه النتيجة تتفؽ مع الدراسة التي قاـ بيا آؿ إبراىيـ )

 المتعمقة الثالثة المحاور جميع عمى العينة أفراد يراتتقد متوسطات بيف إحصائية دالة فروؽ
 استخداـ في العممي المؤىؿ تعزى المدرسية اإلدارة أعماؿ في اآللي الحاسب استخداـ بمعوقات
 .المدرسية اإلدارة أعماؿ في اآللي الحاسب

حوؿ واقع استخداـ  عينة البحث لمعرفة داللة الفروؽ بيف استجابات أفراد Fنتائج اختبار 
تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية بالمرحمة المتوسطة بمحافظة بارؽ، تعزى إلى 

سنوات  24سنوات ،  24سنوات إلى  .سنوات ، مف  .أقؿ مف  [متغير )سنوات الخدمة(،
 .]فأكثر 

 

 اٌّسبٚس

 سٕٛاد اٌخذِخ
 

 

  Fل١ّخ 

 اٌّسسٛثخ

 

 

ِسزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 
 اٌسسبث١خاٌّزٛسطبد 

5 

سٕٛاد 

 فؤلً

سٕٛاد 5

 11إٌٝ 

 سٕٛاد

11 

سٕٛاد 

 فؤوثش

اٌّسٛس األٚي : ِّبسسخ لبدح 

ٚٚوالء اٌّذاسط ٌّٙبُِٙ ٚأػّبٌُٙ 

اإلداس٠خ ِٓ خالي اسزخذاَ رطج١مبد 

 اٌسبست 3

1635 12343 13312 2.336 .125 
غ١ش 

 داٌخ

اٌّسٛس اٌثبٟٔ : ِذٜ ِسبّ٘خ ٘زٖ 

اإلػّبي اإلداس٠خ اٌزطج١مبد فٟ إٔدبص 

 فٟ اٌّذسسخ 3

2135 1235 13312 4.509 .026 
غ١ش 

 داٌخ

اٌّسٛس اٌثبٌث : اٌزؼشف ػٍٝ ػ١ٛة 

٘زٖ اٌزطج١مبد اٌسبسٛث١خ اٌسب١ٌخ 

فٟ إٔدبص األػّبي اإلداس٠خ اٌّذسس١خ 

3 

21311 1431 16331 1.996 .165 
غ١ش 

 داٌخ

اٌّسٛس اٌشاثغ : دٚس اٌدٙبد 

االسرمبء  اٌّخزظخ ٚراد اٌؼاللخ فٟ

ثّسزٜٛ لبدح ٚٚوالء اٌّذاسط فٟ 

 اسزخذاَ اٌزطج١مبد اٌسبسٛث١خ3

1235 12361 13331 .052 .950 
غ١ش 

 داٌخ
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 ( الحقائؽ التالية:22يتضح مف المؤشرات اإلحصائية لمجدوؿ )
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة البحث حوؿ واقع استخداـ 
تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية بالمرحمة المتوسطة بمحافظة بارؽ تعزى إلى 

( 4.4.1حيث أف جميع مستويات الداللة لقيـ )ؼ( تتراوح مابيف ) الخدمة،متغير سنوات 
(، وعميو فإف الباحث يخمص إلى أنو ال توجد فروؽ .4.4ر مف )( وىي أكب17779إلى )

ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة البحث ترجع إلى متغير فئات سنوات الخبرة 
 سنوات فأكثر( . 24سنوات ،  24سنوات إلى  .سنوات ، مف  .)أقؿ مف 

استخداـ تطبيقات الحاسب وىذا يعني أف جميع أفراد عينة البحث متفقوف عمى أىمية 
اآللي في اإلدارة المدرسية بالمرحمة المتوسطة بمحافظة بارؽ ، وبالتالي فإف متغير الوظيفة 
الحالية ) قائد مدرسة ، وكيؿ مدرسة (، ومتغير المؤىؿ العممي )ماجستير، دبمـو عالي، 

سنوات ،  24سنوات إلى .سنوات ، مف  .بكالوريوس ( ، ومتغير سنوات الخبرة )أقؿ مف 
سنوات فأكثر(، ليس لو تأثير عمى استجابات افراد عينة البحث حوؿ استخداـ تطبيقات  24

الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية بالمرحمة المتوسطة بمحافظة بارؽ ، وتفسير ذلؾ يرجع 
ف اختمفت طبيعة وظائفيـ الحالية ومؤىالتيـ العممية، وسنوات  إلى أف أفراد عينة البحث وا 

برتيـ إال أنيـ يدركوف ضرورة استخداـ تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية خ
 بالمرحمة المتوسطة بمحافظة بارؽ.
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 النتائج والتوصيات
 تمهيد :  

سوؼ يتـ في ىذا الجزء عرض ممخص لمحتويات البحث، وأىـ النتائج التي توصمت 
مقترحات وتوصيات البحث ؛ مف خالؿ واقع إلييا، ومف خالؿ نتائج البحث  تـ عرض أىـ 

استخداـ تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية بالمرحمة المتوسطة بمحافظة بارؽ . 
 وذلؾ وفقًا لمخطوات التالية:     

 Results the Theoretical Side for thisنتائج الجانب النظري ليذا البحث-أ
Studying           

مدرسية دور ميـ وأساسي في العممية التعميمية حيث تعتبر اإلدارة التي يقع أف لإلدارة ال  
عمى عاتقيا تنفيذ السياسات والخطط المرسومة مف اإلدارات العميا ويأتي لمحاسب دور ميـ 
في أنجاز وتنفيذ مياميا وأعماليا بأقؿ جيد ووقت مع توفر العديد مف التطبيقات لكؿ ما 

 يخص اإلدارة المدرسية .
  Results of The Studying theنتائج الجانب العممي ليذا البحث-ب

Related to the reality فبناء عمى تحميؿ بيانات البحث فإف أبرز ما توصمت :
 إليو الدراسة مف نتائج يتمثؿ في اآلتي:   

وجود ممارسة قادة المدارس ووكالئيا لألعماؿ اإلدارية مف خالؿ تطبيقات الحاسوب -2
 عالية بدرجة 

تبيف مف خالؿ نتائج البحث وجود مساىمة تطبيقات الحاسب اآللي في أنجاز المياـ -1
واألعماؿ اإلدارة المدرسية بدرجة مرضية مف وجية نظر عينة البحث وأف ليا دور بارز 

 في مجاالت اإلدارة المدرسية.
سب اآللي تفتقد تبيف مف خالؿ نتائج البحث أف القادة والوكالء يروف أف تطبيقات الحا -7

إلى األدوات مساعدة تعيف عمى فيميا بشكؿ أسرع كما بعض عينة البحث يروف أف 
ىناؾ الكثير مف التطبيقات يوجد بيا بعض العيوب والمآخذ األمر الذي جعميـ يقمموف 

 مف استخداميا.
ثّٙبساد لبدح ٚٚوالء  أْ ٕ٘بن دٚس ِٓ لجً  اٌدٙبد اٌّخزظخ ٚراد اٌؼاللخ فٟ األسرمبء -5

 اٌّذاسط ٚثذسخخ ِزٛسطخ3
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 ثانياً :توصيات

في ضوء ما توصمت إليو البحث الحالي مف نتائج أمكف لمباحث صياغة مجموعة مف 
 التوصيات والتي تناوليا مف خالؿ التالي:

  العمؿ عمى زيادة تطوير ميارات كؿ مف قادة ووكالء المدارس في استخداـ ضرورة
اآللي ورفع كفاءتيـ عف طريؽ إقامة دورات تدريبية دورية تطبيقات الحاسب 

 متخصصة.
  عقد لقاءات دورية وتشكيؿ لجاف بيدؼ تبادؿ اآلراء والخبرات بيف قادة يجب االىتماـ ب

 ووكالء المدارس.
  عقد لقاءات دورية وتشكيؿ لجاف بيدؼ تبادؿ اآلراء والخبرات بيف قادة ضرورة قياـ

بيف مطوري التطبيقات الحاسوبية مف جية أخرى وبإشراؼ ووكالء المدارس مف جية و 
 مف الجيات المختصة وذات العالقة.

 منح حوافز لممتميزيف مف قادة ووكالء المدارس في استخداـ تطبيقات الحاسب يجب اف ي
 اآللي وتفعيؿ دوره في المجاؿ اإلداري. 

 ثالثاً :بحوث مقترحة: 

  بوي في ضوء االشراؼ اإللكتروني بمحافظة رؤية مقترحة لتنمية ميارات المشرؼ التر
 بارؽ.

  استراتيجية مقترحة لتطوير ميارات القيادة المدرسية بمحافظة بارؽ في ضوء مبادئ
 القيادة اإللكترونية.

 .التحوؿ الرقمي لممدارس الثانوية بمحافظة بارؽ وعالقتيا بالتطوير الميني 
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  المراجع
( واقع ومعوقات استخدام الحاسب اآللي في أعمال إدارة 4002آمال بنت أحمد بن عموي ) إبراهيم،آل 

 –رسالة ماجستير  –المدارس الثانوية في سمطنة عمان من وجهة نظر المديرين ومساعديهم 
 سمطنة عمان. –كمية التربية  –جامعة السمطان قابوس 

 الكتب. موالصفية، عالرسية المد ةم( اإلدار 4022)لعزيز، السيد عبدا  البهواشي،
( فاعمية برنامج تدريبي مكثف في تطبيقات الحاسب الحديثة في تحسين 4022الحسن، رياض محمد )

 221استعداد مدراء المدراس الستخدام الحاسب في عممهن، رسالة ماجستير منشورة، العدد 
 221- 30مجمة القراءة والمعرفة ص ص 

يم أداء النظم المحاسبية القائمة عمى الحاسب اآللي ومالءمتها ( تقي4002محمد مطهر صالح ) خالد،
كمية االقتصاد –جامعة اليرموك –رسالة ماجستير  –دراسة ميدانية –لتمبية احتياجات اإلدارة 

 األردن. –والعموم اإلدارية 
 ظروجهة نفي أعمال المدرسية من  الحاسب اآلليم( مجاالت استخدام 2334الداود، عبد الرحمن حمد)

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الممك سعود، الرياض. -اإلداريين والمعممين 
استخدام الحاسوب واالنترنت في ميادين  م(،4002)محمود، عادل والسرطاوي،  أحمد،جودت  سعادة،

 الشروق. روالتعميم، داالتربية 
 الشروق لمنشر والتوزيعاألولى،  الطبعة الحديثة،( اإلدارة المدرسية 4001محمد عبد القادر )عابدين، 
 أدواته، مفهومه، العممي،م(. البحث 4000كايد ) الحق،عبد الرحمن؛ عبد  عدس،دوقان؛  عبيدات،

 طبعة مزيدة. الرياض: دار أسامة لمنشر والتوزيع. أساليبه،
 دار المسيرة. المدرسية، عمان:م( مبادئ اإلدارة 2333حسن ) دالعمايرة، محم

( تفعيل استخدام الحاسب اآللي في إدارة المدرسة الثانوية 4020) عبد اهللمشرف بن عمي  العمري،
 التربية.كمية  –جامعة األزهر  –منشورة رسالة ماجستير  التعميمية،بمنطقة عسير 

واقع استخدام المرشدين في المدارس الثانوية في مدينة  (،4001) عبد اهللصالح بن عمي بن  الغامدي،
لمحاسب اآللي في عممهم. المؤتمر السنوي الثاني عشر لإلرشاد النفسي بجامعة عين الرياض 
ص  (،4001) 2مج  مصر، - المعمومات(النفسي من أجل التنمية في عصر  )اإلرشادشمس 

 .117 - 121ص 
ا ، طنطا، الدلتا لتكنولوجي2( تربويات تكنولوجيا القرن الحادي والعشرية الويب 4024الفار، إبراهيم )
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رسالة ماجستير واقع استخدام تطبيقات الحاسب اآللي في (، 4002سميمان، )عمي  ضالالمي، عو 
 مجاالت اإلدارة المدرسية الجامعة الخميجية

م(. تطّور اإلدارة المدرسية في دول الخميج 2332محمود. ) كعبد المممحمد سيف الدين فهمي وحسن 
 عربي لدول الخميج.مكتب التربية ال الرياض: العربي.

مدى أهمية استخدام الحاسب اآللي في إنجاز أعمال اإلدارة  (،م4004)عمر. عبير بنت  ،المنابري
دراسة ميدانية لمدارس  –المدرسية ومجاالت استخدامه من وجهة نظر المديرات واإلداريات 

 .زعبد العزيجامعة الممك  الماجستير:رسالة  جدة.المرحمة الثانوية بمدينة 
 قصوى. مجمة التربوية: الضرورةاآللي في اإلدارة  ب(. الحاسم4002)اهلل. محمد بن عبد المنيع، 

 العربية السعودية. ة(. المممك11)المعرفة. العدد 
 الرابعة  التعميم الطبعةاستخدام الحاسب في ( 4002) عبد اهلل بن عبد العزيز ،الموسى
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