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 للقيادة المدرسية، في المرحلة الثانوية للبنات بالمدينة المنورة ة المعلومات واالتصاالتمتطلبات تطبيق تقانو  قعوا

 إعداد  
 صفاء بنت عبدالعزيز سليمان الحازمي

 اآليلمعلمة احلاسب 
 ماجستري اإلدارة التعليمية

هـ1437/ 8/ 19وقبل  - هـ29/5/1437 قدم للنشر  

 
 

، والكشف عن املتطلبات اليت يف املدارس الثانوية يف املدينة املنورة ة املعلومات واالتصاالت واقع تطبيق تقان معرفةإىل هدفت الدراسة : المستخلص
، مقسمة إىل جمالني: استبانةُصممت لذا ، يف جماالت عمل القيادة املدرسية اإلدارية والفنيةاملعلومات واالتصاالت  تطبيق تقانةدرسية لحتتاجها القيادة امل

 من معلمات املرحلة الثانوية. وللكشف عن املتطلبات، أجريتعشوائية الشؤون اإلدارية، والشؤون الفنية، ووزعت االستبانة على عينة  يق التقانة يفبتط
قائدات املدارس الثانوية، ومشرفات تربويات لإلدارة املدرسية، وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من ة، مع عينة قصدية مكونة قننمليدانية شبه املاملقابالت ا
، (3.33حسابني )، مبتوسطني يف جمايل الشؤون اإلدارية، والشؤون الفنية، جاء متوسطًاللتقانة لقيادة املدرسية تطبيق ا واقعأمهها: أن  من النتائج،

لتطبيق التقانة يف جماالت درسية . وأمجعت املشاركات يف املقابلة، بشأن املتطلبات املادية واملعرفية والبشرية، اليت حتتاجها القيادة امل( على التوايل3.22و)
تقانة املعلومات واالتصاالت يف األعمال املدرسية"، : "هتيئة البيئة املدرسية وجتهيز بنيتها التحتية لتتناسب مع تطبيقات يةاملتطلبات اآلت على عملها

قيادة املدرسية و"اهتمام القيادة املدرسية بالتدريب املستمر، على االستخدام األمثل لتقانة املعلومات واالتصاالت يف األعمال املدرسية"، و"حتفيز ال
تطوير ة املسؤولني يف وزارة التعليم لملساعد   ووء النتائج ُووعت التوصياتالتقاين يف األعمال املدرسية". ويف تميزاملدرسة على الإداريات ومعلمات 

 ، وتقدمي الربامج التدريبية وفق االحتياج.، وحتقيق متطلبات تطبيق التقانةاألنظمة املقدمة لقادة املدارس
 

 ، القيادة املدرسية.تقانة املعلومات واالتصاالت الكلمات المفتاحية:
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 مقدمةال

يّتسم العصر احلاور باالنفجار التقاين، الذي 
بات واحًدا من أهم ركائز تطور املؤسسات وبقائها وجودة 
أدائها، يف ظل بيئة اليوم سريعة التغيري والتطور، ما يوجب 
التعامل مع كم كبري من املعلومات، اليت حتتاج إىل سرعة يف 

عليها، واستخدامها يف خمتلف الوظائف اإلدارية احلصول 
 والفنية.

تؤدي تقانة املعلومات واالتصاالت دورًا كبريًا يف و 
حياة اجملتمعات على مستوى األفراد أو اجلماعات أو 
املؤسسات؛ ملا أحدثته من تغيريات مهمة يف خمتلف جوانب 
 احلياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية، فأصبحت مطلًبا

ة والفاعلية يف أداء كفايأساًسا للقيادات الباحثة عن ال
وظائفها، والراغبة يف إجراء التطبيق العلمي للتعامل مع 

 مجيعاملعلومات، مبا ميكنها من اختاذ القرارات الرشيدة يف 
والفنية، وُتسهم يف حتسني مستوى  اإلداريةاملستويات 

مات اليت تها، وجودة اخلدكفايأدائها، وزيادة إنتاجها و 
  (.2012؛ الزيود، 2010تقدمها على الوجه املطلوب )عطية، 

( 2011وقد بينت دراسة حممد واألخرت وحممود )
النجاح الكبري الذي حققته تقانة املعلومات واالتصاالت يف 

درسية؛ ما جعل املهتمني يف جمال جماالت عمل القيادة امل
يصمموا تطبيقات حاسوبية الستخدامها يف أن التعليم، 
القيادة املدرسية. وتنقسم هذه التطبيقات كما أعمال 

مستويني، مها:  إىل( 2010حددمها سعادة والسرطاوي )
على مستوى املدرسة، كحفظ امللفات،  اإلداريةالتطبيقات 

وإصدار الشهادات، وعمل اإلحصاءات، وما خيص 
الت، والتطبيقات الفنية على املستودعات واملشرتيات واملراس

ت، والتخطيط ختباراواالمستوى الصف، كإعداد التقارير 
للدروس، وحفظ املعلومات اخلاصة بالطلبة والكتب 

أهنا تساعد  (Shah, 2014)أوافت شاه و  واحلصص.

قيقها على الوجه د أهداف املدرسة، وحتبشكل كبري يف حتدي
 جماالت عمل القيادة املدرسية. املطلوب يف

التوجهات العاملية بتوافر تقانة  هلذا فقد اهتمت
املعلومات واالتصاالت يف التعليم، تأكيًدا على ورورهتا يف 

؛ ويف هذا الشأن تعليميةإصالح وتطوير إدارة النظم ال
ووعت اليونسكو دلياًل لقياس تقانة املعلومات واالتصاالت 
يف التعليم، يُعزز مفهوم تقانة املعلومات واالتصاالت فيه، 

لدليل الئحة موسعة من املؤشرات القابلة للمقارنة ويقرتح ا
دولًيا، وحيدد املعايري اليت تسهل ترتيب املؤشرات اجلديدة 

ل القيادة من حيث أولوية استخدامها يف جماالت عم
 (.2009)معهد اليونسكو لإلحصاء،  املدرسية

وسايرت اململكة العربية السعودية، دول العامل 
ت تقانة املعلومات واالتصاالت؛ املتقدم يف توافر متطلبا

ماتية املؤسسات اخلد مجيععلى خمتلف أنواعها وأشكاهلا، يف 
(. 1436التعليم، التعليم )وزارة احليوية، وخباصة يف جمال 

 أفضل املمارسات واملبادرات املبتكرةالتعليم تدعم وزارة و 
أقرت جائزة الرتبية والتعليم  فقد؛ تعليميةداخل املؤسسات ال

، وتطوير بدا للتميز؛ هبدف نشر ثقافة التميز واإل
والفنية، واالرتقاء مبستوى األداء  اإلداريةاملمارسات 

املدرسي، وجعلت أحد معايري تقومي التميز هو )املدرسة 
ية(، الذي يقيس مستوى توظيف تقانة املعلومات رقمال

لقيادة املدرسية )جائزة واالتصاالت، يف جماالت عمل ا
 (.1436للتميز، الرتبية والتعليم 
تطبيق تقانة  أن على ما سبق، بناءً يتضح و 

للقيادة املدرسية يف اململكة العربية  املعلومات واالتصاالت
السعودية من املوووعات اجلديدة، اليت قد ُتسهم يف 
تسهيل عمل جماالت القيادة املدرسية وجودة أدائها؛ ألنه 

املدرسية، وورورة  القيادةتنمية يُعد جانًبا مهًما من جوانب 
يف عصر االنفجار التقاين. هلذا  تعليميةملسايرة التطورات ال
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واقع ومتطلبات تطبيق تقانة هذه الدراسة معرفة تستهدف 
 .للقيادة املدرسية املعلومات واالتصاالت

 وأسئلتها مشكلة الدراسة

 يف حنيتواجه القيادة املدرسية موجة معلوماتية، 
، حتد ومعنوية التزال تعاين من معيقات بشرية وإدارية ومالية

 ة املعلومات واالتصاالت على الوجه األمثلتقان تطبيقمن 
( وجود 2012(. فقد بينت دراسة اهلدلق )2010)الشناق، 

قصور يف مستوى تطبيقات تقانة املعلومات واالتصاالت 
احلديثة.  ميةتعليال اإلدارةاملستخدمة، ما يُعيقها عن مواكبة 

( عن وجود قصور جتاه تفعيل 2013وكشفت دراسة احلريب )
املدرسية احلكومية.  اإلداريةالتقانة احلديثة يف األعمال 
( وعف التأهيل التقاين 2008وأكدت دراسة العريشي )

ال ترقى ملستوى  وجودةللمديرين، وأن الربجميات امل
 ,Fu)التطبيقات العاملية املتقدمة. يف الوقت الذي أكد فو 

تأهيل وإعادة تأهيل القيادة  إىل، وجود حاجة ملحة (2013
املدرسية؛ الستيعاب منجزات تقانة املعلومات واالتصاالت، 

 .ومواجهة التحدي التقاين املعاصر
مشكلة الدراسة ميدانًيا،  إىلولغرض التعرف 

من  7 مقابالت ميدانية استطالعية معأجرت الباحثة 
مشرفات تربويات لإلدارة  3قائدات املدارس الثانوية، و

املدرسية، حول استخدام القيادة املدرسية لتقانة املعلومات 
واالتصاالت، واتضح من خالهلا عديد من النقاط، أمهها: 

؛ لتوافر اإلداريةختفيف األعباء  إىلحاجة القيادة املدرسية 
فرص استخدام تقانة املعلومات واالتصاالت، يف جماالت 

رة حتفيز القيادة كثرية واملتعددة، نداألعمال املدرسية ال
تقانة املعلومات واالتصاالت يف  تطبيق املدرسية على
املدرسية عن  القياداتبعض  ، عزوفجماالت عملها

استخدام تقانة املعلومات واالتصاالت، ووجود وعف يف 
ملحوظات  إىلأثناء العمل املدرسي. إوافة يف توظيفها 
تبني  فقدأثناء عملها امليداين يف املدارس الثانوية، يف الباحثة 

وجود تفاوت ووعف يف استخدام قائدات املدارس هلا 
مر الذي جعلها الثانوية لتقانة املعلومات واالتصاالت؛ األ

  تقوم هبذه الدراسة.
 ويف ووء ما سبق، ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف السؤال 

 : يتالرئيس، اآل
للقيادة  ة المعلومات واالتصاالتمتطلبات تطبيق تقانو  قعما وا  

 المدرسية، في المرحلة الثانوية للبنات بالمدينة المنورة؟
اإلجابة عن األسئلة الفرعية هذا السؤال ب وميكن اإلجابة عن

 :يةتاآل
 ة املعلومات واالتصاالتتطبيق تقان قعواالسؤال األول: ما 

 للقيادة املدرسية، يف املرحلة الثانوية للبنات باملدينة املنورة؟
 يف جماالت عمل القيادة املدرسية؟ 

بني السؤال الثاين: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 
 لواقع تطبيق تقانة املعلومات واالتصاالت استجابات العينة

ظر للقيادة املدرسية، يف املرحلة الثانوية للبنات من وجهة ن
املعلمات تعزى ملتغري الدورات التدريبية يف جمال تقانة 

اخلربة يف جمال التعليم،  سنواتاملعلومات واالتصاالت، 
 ونو  املبىن املدرسي؟

حتتاجها القيادة املدرسية السؤال الثالث: ما املتطلبات اليت 
يف املرحلة الثانوية  تطبيق تقانة املعلومات واالتصاالتل

 املنورة يف جماالت عمل القيادة املدرسية؟  للبنات باملدينة

 أهمية الدراسة

تقانة أمهية الدراسة من أمهية مووو   تنبع
الفاعل يف  اللقيادة املدرسية، ودوره املعلومات واالتصاالت

على الوجه  ، جبودة عاليةوالفنية املدرسية اإلداريةأداء املهام 
علم  حبسب-وتُعد الدراسة األوىل من نوعهااملطلوب. 

الباحثة، والبحث يف مراكز الدراسات والبحوث وقواعد 
تطبيق تقانة اليت تناولت مووو  -واملعلومات البيانات

ة؛ لذا ة يف املدينة املنور للقيادة املدرسي املعلومات واالتصاالت
وقد تفيد  يف هذا اجملال. تعليميةفإهنا قد تثري املكتبات ال
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ر التعليم؛ من خالل توافاسة املسؤولني يف وزارة نتائج الدر 
واقع تطبيق تقانة املعلومات البيانات اإلحصائية عن 

اللوائح والتنظيمات؛  للقيادة املدرسية، يف ووع واالتصاالت
عمل اليف جماالت  اهئ، ورفع مستوى أداهاهبدف تطوير 

التطبيق متطلبات  إىلأيًضا قد تتوصل الدراسة  .املدرسي
ية؛ فتُبىن للقيادة املدرس واالتصاالتاألمثل لتقانة املعلومات 

 ج؛ الذي قد ُيسهم توافرهبناء على االحتيا  الربامج التدريبية
 تطوير األداء وجتويد املخرجات املدرسية. يف

 حدود الدراسة

املعلمات، ، رسااملدئدات يف قا الدراسة تتحدد
القادرات على كوهنن الرتبويات لإلدارة املدرسية،  واملشرفات 

تطبيق تقانة املعلومات ومتطلبات  واقعالكشف عن 
يف  أجريتو  ،واالتصاالت يف جماالت عمل القيادة املدرسية

 . هــ1437هـ/1436الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي 

 مصطلحات الدراسة

 :أيتتتمثل مصطلحات الدراسة، فيما ي
 تقانة المعلومات واالتصاالت

 Information) املعلومات واالتصاالتتقانة تُعد 

Communication Technology)  حيوية لتسهيل  وسيلة
أن ا من احلياة اليومية. ويتضح أساسً  ااألعمال، وجزءً أداء 

؛ ألن اندماجها يف التعليم أمر ال مفر منه وال ميكن جتنبه
 & Tosun)استخدامها أدى إىل حتسني املؤسسات التعليمية 

Baris, 2011). 
 "Technology" تكنولوجيا مصطلح وقد ظهر

 مقطعني من مركب وهو ،1770 عام أملانيا يف ألول مرة
"Techno" الصناعة" أو" الفن" اليونانية اللغة يف تعين 

 تركيب عن وينتج النظرية، أو العلم تعين "Logy"و ،"اليدوية
 أصيل مقابل لديها وليس ،"التطبيقي "العلم معىن املقطعني

" تكنولوجيا" حرفًيا لفظها بنسخ ُعربت بل العربية، اللغة يف

أما ما يقابل اللفظ األجنيب )تكنولوجيا(  .(2012)عيسى، 
بكسر أّولِِه، وما جاء على )ِفعالة(  فقد ُجعل )التِّقانة(
 ن املصادر، دّل على العمل أو احلرفةبكسر أوله، م
أهنا  (2013)عرفها القحطاين واخلزي و (. 2006)الزعبالوي، 

حزمة األدوات واملصادر اليت حتوي البيانات من خالل 
الربجميات بأنواعها، والتواصل هبا، ومن تلك األدوات  إدارهتا

ووسائل االتصال بأنواعها، وما حتويه من وسائل مسعية 
ية نوما يتصل بذلك من مصادر تتمثل يف البوبصرية، 
مجيع أهنا  (2012)يعرفها القرشي  يف حني زمة،التحتية الال

زمة اليت تتمثل بعناصرها املختلفة الوسائل واألدوات الال
 ،نيةاتقوال ،علميةوال ،واملتعلقة مبجموعة اجملاالت املعرفية

دارية واإلجراءات اإل ،جتماعيةواال ،نسانيةواإل ،ندسيةواهل
واجلهود البشرية املبذولة يف  ،والتقنيات املختلفة املستخدمة

مجع املعلومات املختلفة وختزينها ومعاجلتها ونقلها وبثها 
ت بني هذه التقنيات وما يرتتب من تفاعال ،واسرتجاعها
  حواسه وإدراكاته. لنسان املتعامل معها بكواملعارف واإل
األجهزة  مجيعأهنا تعرفها الباحثة إجرائًيا "و 

احلاسوبية وما يتصل هبا من ملحقات داخلية وخارجية، 
والربجميات والتطبيقات احلاسوبية، اليت تتعامل مع البيانات 
واملعلومات كمدخالت، وتعمل على معاجلتها بأساليب 
ومهارات فنية إلنتاجها بأقصى سرعة ودقة وجودة، وتوزيعها 

 ."للجهات املستفيدة
 القيادة المدرسية

تُعرف أهنا "القيادة املتمثلة مبدير املدرسة؛ وما 
 2013:ميارسه من وظائف إدارية وفنية" )القحطاين واخلزي، 

قائد املدرسة يف  إىلمت تعديل مسمى مدير املدرسة و  (.17
)ملتقى القيادة البيان اخلتامي مللتقى القيادة املدرسية 

 .(2015املدرسية، 
 قائدةوتُعرفها الباحثة إجرائًيا "القيادة املتمثلة يف 

ف إدارية وفنية واجتماعية، يف املدرسة، وما متارسه من وظائ
 املدرسي". لعمالجماالت 
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 الدراسات السابقة

اهتم الباحثون الرتبويون بدراسة دور تقانة 
القيادة عمل يد أداء املعلومات واالتصاالت، يف جتو 

. وتعددت جماالت مناهج وإجراءات دراستها؛ املدرسية
 & ,Stuart, Mills)فاستعرض ستريت وميلز ورموس 

Remus, 2009)  دور استخدام التقانة اجلديدة يف املدارس
، ومعتمدين النيوزلندية، مستخدمني املنهج الوصفي
ت دراستهم إىل املقابالت امليدانية مع قادة املدارس، وتوصل

سهام تقانة املعلومات واالتصاالت يف إعدة نتائج، منها: 
التنمية املهنية، ورفع املهارة والكفاية التقانية ملديري املدارس. 

( فهدفت دراسته التعرف إىل واقع 2012أما اهلدلق )
املعلومات واالتصاالت يف جماالت استخدام تطبيقات تقانة 

عمل اإلدارة املدرسية باململكة العربية السعودية، مستخدًما 
املنهج الوصفي، ومعتمًدا على استبانات ُوزعت على طالب 
املاجستري جبامعة امللك سعود؛ ختصص إدارة تربوية، 
وتوصلت دراسته إىل نتائج، أبرزها: املمارسة العالية من قبل 

الدراسة لتطبيقات تقانة املعلومات واالتصاالت؛ أفراد عينة 
يف جمايل التخطيط والتنظيم لألعمال املدرسية اإلدارية، 
ووجود قصور يف مستوى تطبيقات تقانة املعلومات 

 واالتصاالت املستخدمة يف املدارس.
 ,Makewa)وقام ماكيوا ومريميو ورول ورول  

Meremo, Role, & Role, 2013)  بدراسة واقع تقانة
املعلومات واالتصاالت يف إدارة املدرسة الثانوية يف كينيا، 
مستخدمني املنهج الوصفي، ومعتمدين استبانات ُوزعت 

دراسة إىل أمهية على املعلمني واملديرين، وتوصلت ال
ت واالتصاالت؛ حبسب الرتتيب استخدام تقانة املعلوما

: الشؤون الطالبية، الشؤون اإلدارية، واإلشراف على يتاآل
أن استخدام  (Shah, 2014)التعليم. وأكدت دراسة شاه 

تقانة املعلومات واالتصاالت يف جماالت عمل اإلدارة 
املدرسية يف ماليزيا؛ تزيد من كفاياهتا وفاعلياهتا، يف إدخال 
بيانات الطالب واملوظفني، وحتليلها، مستخدمة املنهج 

التحليلي الوثائقي، ومن نتائجها، بيان األثر املوجب 
ومات. يف حني الستخدامها يف تسهيل الوصول إىل املعل

بينت العقبات اليت حتول دون االستفادة القصوى منها،  
كضيق الوقت، وعف الثقة، قلة املهارات، نقص التدريب، 

وينق  لعليا، ووعف الدعم التقاين. وقامقلة دعم اإلدارة ا
بدراسة العالقة بني  (Weng & Tang, 2014)وتانق 

اسرتاتيجيات القيادة التقانية، وفاعلية إدارة املدرسة، 
واستخدما املنهج الوصفي، واعتمدا على املقابالت مع 
مديري املدارس، واملشرفني الرتبويني بتايوان، وتوصلت 

لية من الوعي دراستهما إىل أن املديرين على درجة عا
باستخدام اسرتاتيجيات القيادة التقانية، وأن هلا تأثريًا 
موجًبا يف فاعلية اإلدارة املدرسية، وأوصى الباحثان بضرورة 
اعتماد تدريب مديري املدارس على هذه االسرتاتيجيات 

 التقانية.
 ( بدراسة مدى إمكان2011قام عاشور ) يف حني

توظيف تقانة املعلومات واالتصاالت يف تنمية اإلبدا  
اإلداري؛ مبديرية الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان، مستخدًما 
املنهج الوصفي، ومعتمًدا استبانة ُوزعت على القادة 

توظيف تقانة  ويني، وتوصلت الدراسة إىل إمكانالرتب
ب املعلومات واالتصاالت يف تنمية اإلبدا  اإلداري، حبس

قدرات اإلدارية، ية: حتسني املهارات والتالت اآلاجملا
االتصاالت اإلدارية، قواعد املعلومات، اختاذ القرارات، 

( دراسة العالقة 2012واملتابعة اإلدارية. واستهدف الزيود )
بني درجيت ممارسة تقانة املعلومات واإلبدا  اإلداري، لدى 

املنهج الوصفي، مديري املدارس الثانوية بالبحرين، واتبع 
مستخدًما استبانتني؛ األوىل ُوزعت على مديري املدارس؛ 
لقياس درجة ممارسة تقانة املعلومات واالتصاالت، والثانية 
ُوزعت على املعلمني؛ لقياس درجة اإلبدا  اإلداري لدى 
مديري املدارس، وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية 

 بدا  اإلداري لديهم.عالية بني درجيت املمارسة واإل
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يتضح اشرتاك الدراسات السابقة يف استخدام 
جلمع البيانات، عدا  أداةً عتماد االستبانة املنهج الوصفي وا
ودراسة ستريت  (Weng & Tang, 2014)دراسة وينق وتانق 

استخدموا املقابالت،  فقد، (Stuart et al., 2009)ن يوآخر 
الستبانة ومتيزت الدراسة احلالية عنها باستخدام األداتني ا

. واشرتكت الدراسات السابقة يف قننةواملقابالت شبه امل
استخدام تقانة املعلومات واالتصاالت، ودرجة دراسة واقع 

ممارسة تقانة املعلومات واالتصاالت للقيادة املدرسية، إال أن 
( درسا دور استخدام تقانة 2012( والزيود )2011عاشور )

املعلومات واالتصاالت يف اإلبدا  اإلداري، وقد متيزت 
مات و تطبيق تقانة املعل بدراسة واقعالدراسة احلالية عنهما، 

للقيادة املدرسية يف جماالت عمل القيادة واالتصاالت 
واملتطلبات  املدرسية يف املرحلة الثانوية للبنات باملدينة املنورة،

الواجب توافرها لتطبيق تقانة املعلومات واالتصاالت يف 
جماالت عمل القيادة املدرسية اإلدارية والفنية على الوجه 

تمع الدراسة، املتمثلة من خالل إجابات عينة جم املطلوب،
واملشرفات للمرحلة الثانوية، يف قائدات املدارس واملعلمات 

، إوافة إىل مبنطقة املدينة املنورة الرتبويات لإلدارة املدرسية
االستفادة من الدراسات السابقة يف إعداد أدبيات الدراسة، 

ت امليدانية وبناء االستبانة املستخدمة، وووع أسئلة املقابال
 .قننةامل شبه

 إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة
لكمي اتبعت الدراسة املنهج الوصفي مبجاليه ا

فاجملال الكمي يعطي وصًفا دقيًقا يووح مقدار  والنوعي،
هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر 
املختلفة األخرى، أما اجملال النوعي مُيكن من التعرف إىل 

الظاهرة، وتووح معلومات أكثر وأعمق تساعد يف وصف 
، بذلك (2013وعبداحلق،  ،عدس، خصائصها )عبيدات

ات للقيادة املدرسية، ومتطلب تطبيق التقانة واقعيعطي وصًفا ل
 .لدى القيادة املدرسية طبيقهات

 مجتمع الدراسة وعينتها
معلمة من  2418يتكون جمتمع الدراسة من 

باملدينة املنورة، وقائدات  معلمات املدارس الثانوية احلكومية
مشرفة  11قائدة مدرسة، و 56تلك املدارس البالغ عددهن 

تربوية لإلدارة املدرسية، حبسب اإلحصائية الصادرة عن 
 هــ1435اإلدارة العامة للتعليم باملدينة املنورة للعام الدراسي 

(. 1436)اإلدارة العامة للتعليم باملدينة املنورة،  هـ1436-
بناء على معادلة  ،ختريت عينة عشوائية من املعلماتوا

ثية لكل من كرجسي حتديد حجم العينة لألنشطة البح
بلغت العينة  وقد، (Krejcie & Morgan, 1970)ومورجان 

من جمتمع الدراسة، واختريت  %14.59معلمة، بنسبة  353
 3مدارس الثانوية، وللقائدات  7عينة قصدية مكونة من 

 .مشرفات تربويات لإلدارة املدرسية
 أدوات الدراسة 

، راسة على أداتني، مها: االستبانةاعتمدت الد
 :أيتوفق ما ي، وأعدتا قننةواملقابلة شبه امل

 االستبانةأداة 
أُعدت أداة االستبانة، لغرض حتقيق أهداف 

واقع تطبيق القيادة املدرسية  الوقوف علىالدراسة امليدانية، و 
يف املرحلة الثانوية للبنات لتقانة املعلومات واالتصاالت 

 باملدينة املنورة، وقد مر بناء االستبانة بعدة خطوات، هي:
 البناء األولى لعبارات االستبانة

مت البناء األويل من خالل االطال  على الكتب 
والدراسات امليدانية والنظرية العربية واألجنبية واللوائح 

وزارة التعليم، واألنظمة والتعليمات واألدلة الصادرة عن 
تقانة املعلومات واالتصاالت والقيادة باملتعلقة، 

 عبارة، 33املدرسية،وتكونت االستبانة يف صورهتا األولية من 
واقع تطبيق القيادة املدرسية لتقانة املعلومات كشف ت

يف املرحلة الثانوية للبنات باملدينة املنورة، موزعة واالتصاالت 
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على جمالني: الشؤون اإلدارية، والشؤون الفنية. وجاءت 
على النحو وفق مقياس ليكرت اخلماسي  درجة التحقق

 : )عايل جًدا، عايل، متوسط، منخفض، منخفضاآليت
 .(جًدا

 صدق االستبانة
يقصد به أن تقيس األداة ما أعدت لقياسه 

 ( وقد مت التأكد من ذلك عن طريق:2012)العساف، 
 الصدق الظاهري 
على جمموعة من األداة بصورهتا األولية ُوزعت 

احملكمني املتخصصني يف اإلدارة الرتبوية، أعضاء هيئة 
اإلدارة العامة التدريس يف بعض اجلامعات السعودية، ويف 

، اهاهك إلبداء رأيهم جتاملدينة املنورة، وذلنطقة للتعليم مب
وحتكيمها من حيث وووح العبارات ومدى انتمائها 

للمجال، وصالحية العبارات لالستخدام، ومناسبة معيار 
التدرج لقياس عبارات كل جمال، ومدى مناسبة جماالت 

املعلمات،  وعبارات االستبانة للفئة املعرووة عليها من
وإوافة أية عبارة يرون أهنا مهمة ومل ترد يف االستبانة، وكتابة 
أي اقرتاح حول االستبانة بصفة عامة. وأمجع معظم 
احملكمني على صالحية العبارات وانتمائها جملاالهتا، وبعد 

 إجراء التعديالت املقرتحة، أصبحت يف صورهتا النهائية.
 االتساق الداخليصدق 

عن طريق صدق االتساق الداخلي مت إجياد 
حساب معامل ارتباط بريسون لكل جمال مع جممو  
اجملالني، وحساب عالقة كل عبارة يف االستبانة باجملال الذي 

 يت، فجاءت على النحو اآلإليهتنتمي 

 1جدول
 (53على مجالي االستبانة )*ن= االتساق الداخليلصدق  معامل بيرسون 

 معامل بيرسون المجال
 **0.99 يف الشؤون اإلدارية تطبيق تقانة املعلومات واالتصاالت

 **0.99 يف الشؤون الفنية تطبيق تقانة املعلومات واالتصاالت

 0.01*ن متثل عدد العينة االستطالعية، ** االرتباط دالة عند مستوى الداللة 
تطبيق تقانة أن معامل ارتباط  1يبني جدول 
، 0.99يف جمال الشؤون اإلدارية بلغ  املعلومات واالتصاالت

يف جمال  تطبيق تقانة املعلومات واالتصاالتومعامل ارتباط 
، وهو معامل ارتباط دال إحصائًيا 0.99الشؤون الفنية بلغ 

يُعد ذلك من الوجهة  إذ، 0.01عند مستوى داللة 
( أن 2005اإلحصائية عالًيا جًدا، حبسب ما ذكر فهمي )

(؛ ما جيعل أداة 0.99-0.80العالقة تعد جيدة إذا وقعت بني )
 الدراسة صاحلة لالستخدام.

  2جدول
 (=53في مجالي الشؤون اإلدارية والشؤون الفنية، )ن صدق االتساق الداخليمعامل بيرسون ل

ألول
ل ا
اجملا

 

 17 15 13 11 9 7 5 3 1 العبارة
 0.82** 0.81** 0.68** 0.82** 0.77** 0.77** 0.77** 0.78** 0.70** معامل االرتباط

  34 31 29 27 25 23 21 19 العبارة
 0.82** 0.83** 0.67** 0.84** 0.80** 0.86** 0.70** 0.86** معامل االرتباط

ثاين
ل ال
اجملا

 

 18 16 14 12 10 8 6 4 2 العبارة
 0.79** 0.80** 0.75** 0.78** 0.84** 0.65** 0.80** 0.77** 0.68** معامل االرتباط

  33 32 30 28 26 24 22 20 العبارة
 0.86** 0.82** 0.86** 0.81** 0.79** 0.60** 0.70** 0.83** معامل االرتباط

 0.01**عند مستوى داللة 
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قيم معامل بريسون لعبارات  2يبني جدول 
، عالقة طردية موجبة، (0.86-0.60)االستبانة، تراوحت بني 

، 0.01وهو معامل ارتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة 
ذكر فهمي  وقدومبستوى صدق من متوسط إىل عاٍل، 

-0.40( أن العالقة تكون متوسطة إذا جاءت بني )2005)

(، ما يؤكد 0.99-0.80) (، وعالية جًدا إذا وقعت بني0.59

ها ئرات للمجال الذي صممت له، وانتماعلى متثيل العبا
 ألغراض الدراسة. تصلح من مثه، و إلي

 ثبات االستبانة
على عينة استطالعية مكونة من االستبانة طُبقت 

معلمة، واسُتخرج الثبات باستخدام معامل الثبات )ألفا   53
 .املةكرونباخ( على جمايل االستبانة، وعلى االستبانة ك

 3جدول
 53= ن  املةكة االستطالعية لمجالي االستبانة معامل ألفا كرونباخ للعين 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ المجال
 0.96 يف الشؤون اإلدارية تقانة املعلومات واالتصاالتتطبيق 

 0.96 يف الشؤون الفنية تطبيق تقانة املعلومات واالتصاالت
 0.98 املةللقيادة املدرسية ك تطبيق تقانة املعلومات واالتصاالت

معامل الثبات )ألفا كرونباخ( جملال  3يبني اجلدول 
، 0.96يف الشؤون اإلدارية  تقانة املعلومات واالتصاالت تطبيق

يف الشؤون الفنية  تطبيق تقانة املعلومات واالتصاالتوجملال 
، ما 0.98 املةا بلغ معامل الثبات لالستبانة ك، كم0.96

يدل على أن األداة تتمتع مبعامالت ثبات جيدة، حبسب ما 
( أن الثبات يُعد جيًدا عندما يكون فوق 2010ذكر دودين )

 تصبح صاحلة للتطبيق. ومن مث، 0.70
 الصورة النهائية لالستبانة

تكونت االستبانة يف صورهتا النهائية من جزأين، 
اجلزء األول: البيانات األولية لعينة الدراسة وتشمل على 
الدورات التدريبية يف جمال تقانة املعلومات واالتصاالت، 

اخلربة يف جمال التعليم، ونو  املبىن املدرسي. أما  وسنوات
عبارة موزعة بني  34اجلزء الثاين: عبارات االستبانة، وتضمن 

جمالني، ورتبت العبارات يف االستبانة عشوائًيا؛ لتجنب 
التحّيز يف االستجابات، واجملالني، مها: الشؤون اإلدارية، 

، 9، 7، 5، 1،3اآليت: )على النحو عبارة، مرقمة  17وتضمن 

(. أما 34، 31، 29، 27، 25، 23، 21، 19، 17، 15، 13، 11
( عبارة، 17اجملال الثاين فهو جمال الشؤون الفنية، ويتضمن )

، 20، 18، 16، 12، 10، 8، 6، 4، 2): اآليتعلى النحو مرقمة 

22 ،26 ،28 ،30 ،32 ،33.) 

اسي املكون من ستخدم مقياس ليكرت اخلموا
واقع تطبيق القيادة املدرسية كشف عن للمخس مستويات 

يف املرحلة الثانوية للبنات لتقانة املعلومات واالتصاالت 
باملدينة املنورة، وتدرجه )عايل جًدا، عايل، متوسط، 

 .(منخفض، منخفض جًدا
 جمع البيانات وتهيئتها

بعد أن أصبحت أداة االستبانة صاحلة 
لالستخدام، مُجعت البيانات عن طريق احلصول على 
إحصائية املدارس الثانوية احلكومية للبنات من اإلدارة العامة 

(، 1436للتعليم باملدينة املنورة )اإلدارة العامة للتعليم، 
ستخرجت وثيقة تعميم إىل او  ،وُحصر أفراد عينة املعلمات

. كومية للبنات باملدينة املنورةاملدارس الثانوية احلمجيع 
. وبعد مجع ستغرق التوزيع أسبوعنياو  ،ستباناتاال وُوزعت

استبانة، ولغرض التأكد من صالحيتها لالستخدام،  365
من االستبانات غري  نةاستبا 12ُروجعت، واستبعدت 

الصاحلة لالستخدام يف الدراسة احلالية، لعدم اإلجابة عن 
أجزاء من االستبانات، وتكرار إجابة العبارة الواحدة  بعض

يف أكثر من تدرج يف معيار تدرج اإلجابات، وأصبحت 
استبانة، وبنسبة مئوية  353االستبانات الصاحلة لالستخدام 
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 365عينة الدراسة البالغ عددها عدد استبانات من  95.9%
 استبانة.

 المقننةأداة المقابلة الميدانية شبه 
؛ اليت من املقننةأُعدت أداة املقابلة امليدانية شبه 

 ميعخالهلا توجه األسئلة نفسها وبالطريقة نفسها جل
املشاركات، ألهنا مُتكن من فهم تفكري املشاركات وسلوكهن 

(؛ لغرض حتقيق أهداف الدراسة 2012)العبدالكرمي، 
امليدانية، والتعرف إىل املتطلبات اليت حتتاجها القيادة 

 دارسيف امل لتطبيق تقانة املعلومات واالتصاالتدرسية امل
الثانوية للبنات باملدينة املنورة، يف جماالت عمل القيادة 

لمدارس الثانوية، لسبع قائدات  ، من وجهة نظراملدرسية
هنن ميلكن وثالث مشرفات تربويات لإلدارة املدرسية؛ أل

ة هن يف معرفة املتطلبات الالزممعلومات أكثر من غري 
، وبذا يسهمن يف حتقيق أهداف الدراسة، ومت لتطبيق التقانة

حتديدهن من اإلدارة العامة للتعليم باملدينة املنورة، ممن 
يتميزن يف تقانة املعلومات واالتصاالت، ومتت املقابالت 
فرديًا حىت تشعر املشاركات باالطمئنان والثقة، فتصبح 

املقابلة امليدانية شبه ة املقابلة أكثر صدقًا، وقد مر إعداد أدا
 ية:تة، وفق اخلطوات اآلقننامل

 ةقننة المقابلة الميدانية شبه المالبناء األولي ألسئلة أدا
ة استدعى منهج الدراسة النوعي، استخدام أدا

ة، لضمان حتقيق أهداف الدراسة قنناملقابلة امليدانية شبه امل
أمهية على  (Merriam, 2002)امليدانية، وقد أكدت مرييام 

ة، ملا متتاز به من املقدرة قننم املقابلة امليدانية شبه املاستخدا
على توافر الوقت للباحثة، إوافة إىل مرونة فهم موقف 

 .(Kavale, 2007)املدروسة احمليطني بالظاهرة 
 تصميم دليل المقابالت

ة املقابلة امليدانية شبه عني يف تصميم أسئلاستُ 
ة، بأدبيات الدراسة، والئحة النظام الداخلي للمرحلة قننامل

الثانوية، املعتمدة من وزارة التعليم، إوافة إىل توجيهات 
اإلشراف الرتبوي لإلدارة املدرسية، اليت تتضمن جمموعة من 

األدوات واملمارسات يف جماالت عمل القيادة املدرسية، 
 واألسئلة، هي:

تطبيق درسية لها القيادة املما املتطلبات املادية اليت حتتاج
 ؟تقانة املعلومات واالتصاالت يف جماالت عملها

تطبيق لما املتطلبات املعرفية اليت حتتاجها القيادة املدرسية 
 ؟تقانة املعلومات واالتصاالت يف جماالت عملها

تطبيق لما املتطلبات البشرية اليت حتتاجها القيادة املدرسية 
 ؟واالتصاالت يف جماالت عملهاتقانة املعلومات 

ة، بعد التصميم األويل قننة املقابلة امليدانية شبه املوُوزعت أدا
هلا، على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف اإلدارة 
الرتبوية من أعضاء هيئة التدريس يف بعض اجلامعات 
السعودية، ويف اإلدارة العامة للتعليم باملدينة املنورة؛ إلبداء 

جتاه األداة. وبناء على ما ورد من مرئيات ومقرتحات، رأيهم 
ُعدلت حىت أصبحت يف صورهتا النهائية. وبذلك أُعد دليل 
املقابالت امليدانية؛ ليسهل مرونة مجع البيانات وحتليلها 

 .النوعي
 إجراءات جمع البيانات وتحليلها النوعي

جرى تفريغ بعد إجراء املقابالت مع املشاركات، 
، وكتابة اتوتقسيمها إىل جزأين حبسب املشارك، تاناالبي

مسودة البيانات بشكل أويل، مث العودة إىل امليدان وإجراء 
وُعوجلت البيانات وُرمزت، باستخدام ، املزيد من املقابالت

( MaxQDA(، وماكس كيو دي إيه )Wordبرناجمي الوورد )
ن ساعدا يف تنظيم البيانات وتصنيفها وترميزها ياللذ

اعها بكل سهولة ويسر. ولتحقيق املصداقية واسرتج
وانسجام التفسريات مع احلقائق الواقعية، وتوافق تلك 
التفسريات واملعاين بني املشاركات وبني الباحثة، أُدرجت 
اقتباسات مباشرة من حديث املشاركات؛ حرًصا على صدق 

، وعبيدات (Gibbs, 2008)النتائج، كما أشار قيبس 
(، وُحددت درجة استجابات املشاركات من 2013وآخرون )

أفراد العينة القصدية حول املتطلبات، بناًء على تكرارات 
 على النحو املووح يف اجلدول اآليت: استجاباهتن،
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 4جدول
 (10درجة االحتياج للمتطلبات وفق استجابات قائدات المدارس الثانوية والمشرفات التربويات لإلدارة المدرسية )ن=

 3-1 6-4 9-7 10 التكرار
 قليلة متوسطة عالية إمجا  درجة االحتياج للمتطلب

 حصائيةاألساليب اإل

حصائية املناسبة األساليب اإلخدمت ستُ ا
للتحليل، وهي: التكرارات والنسبة املئوية واملتوسطات 
احلسابية، واالحنرافات املعيارية، ومعامل ارتباط بريسون 

(Person Correlation Coefficient) ومعامل ألفا كرونباخ ،
 ِ(Alpha Cronbach) واختبار "ت" للعينات املستقلة .

(Independent Sample T.Test) وحتليل التباين األحادي ،
(One Way ANOVA) باستخدام الرزمة اإلحصائية ،

، وأعطيت قيمة حمددة لكل درجة SPSSللعلوم االجتماعية 

بالكشف عن واقع املتعلقة  من درجات مقياس ليكرت،
على للقيادة املدرسية،  تطبيق تقانة املعلومات واالتصاالت

، منخفض 3، متوسط 4، عايل 5: عايل جًدا النحو اآليت
 . 1، منخفض جًدا 2

 قيم املتوسطات وربطها باملستوياتمع  وللتعامل     
 ،0.8=5÷ 1-5اخلماسية، طُبقت معادلة حتديد طول الفئة =

على  (، وأصبحت الفئات اخلمس2009كما أشار يوسف )
 النحو املووح يف اجلدول اآليت:

 5جدول
 توزيع الفئات الخمس وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة 

 المتوسط الحسابي واقع تطبيق تقانة المعلومات واالتصاالت
 4.21-5 عايل جداً 

 3.41-4.20 عايل

 2.61-3.40 متوسط

 1.81-2.60 منخفض

 1-1.80 منخفض جداً 

املتعلقة مبجايل  وتضمن حتليل املعلومات األساسية
للقيادة املدرسية )الشؤون اإلدارية، والشؤون  تطبيق التقانة

ربت املعلومات األولية تُ واع الفنية( لكوهنما متغريان تابعان،
تقانة املعلومات لعينة الدراسة: الدورات التدريبية يف جمال 

واالتصاالت، وسنوات اخلربة يف جمال التعليم، ونو  املبىن 
 املدرسي، متغريات مستقلة.

 نتائج الدراسة ومناقشتها

ما إلجابة عن السؤال الرئيس للدراسة: تطلب ل
للقيادة  ومتطلبات تطبيق تقانة المعلومات واالتصاالت واقع

اإلجابة  ،المنورة؟المدرسية، في المرحلة الثانوية للبنات بالمدينة 
 ية:اآلت ألسئلة الفرعيةعن ا

واقع تطبيق القيادة المدرسية ما النتائج املتعلقة بالسؤال األول: 
في المرحلة الثانوية للبنات لتقانة المعلومات واالتصاالت 

ولإلجابة  ؟بالمدينة المنورة في مجاالت عمل القيادة المدرسية
خدمت التكرارات، والنسب املئوية، ستُ عن السؤال، ا

واملتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية لرتتيب عبارات 
 واقعاالستبانة تنازلًيا، حبسب متوسطاهتا احلسابية، تبًعا ل

)املعلمات(، املوافقة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 
 ية تووح ذلك:تواجلداول اآل، وذلك جملايل الدراسة
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 6جدول
واقع تطبيق القيادة المدرسية لتقانة المعلومات قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حول 

 353ن= كاملةفي مجالي الشؤون اإلدارية والفنية  واالتصاالت 
 الترتيب واقعال االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال

يف  تطبيق تقانة املعلومات واالتصاالت واقع
 جمال الشؤون اإلدارية

 1 متوسط 0.95 3.33

يف  تطبيق تقانة املعلومات واالتصاالت واقع
 جمال الشؤون الفنية

 2 متوسط 0.99 3.22

واقع تطبيق القيادة املدرسية لتقانة املعلومات 
 املةكواالتصاالت  

 ـــــــ متوسط 0.96 3.28

واقع تطبيق القيادة املدرسية أن  6اجلدول  يبني
يف جمايل الشؤون اإلدارية  املةكلتقانة املعلومات واالتصاالت  
 واقع، فتصدر املرتبة األوىل 3.28والفنية جاء متوسطًا، إذ بلغ 

يف جمال الشؤون اإلدارية  تطبيق تقانة املعلومات واالتصاالت
. وجاء يف املرتبة 3.33متوسط، ومتوسطه احلسايب بلغ  واقعب

واقع تطبيق القيادة املدرسية لتقانة املعلومات  الثانية
 همتوسط، ومتوسط واقعيف الشؤون الفنية بواالتصاالت 
تطبيق تقانة املعلومات  واقع، ويتضح أن 3.22احلسايب بلغ 
تطبيق  واقعيف جمال الشؤون اإلدارية أعلى من واالتصاالت 

يف جمال الشؤون الفنية حبوايل  تقانة املعلومات واالتصاالت

درجة. وقد يرجع ذلك إىل أن القيادة املدرسية هتتم  0.11
باستخدام تقانة املعلومات واالتصاالت يف جمال الشؤون 
اإلدارية أكثر من توظيفها يف جمال الشؤون الفنية. وهذه 

(، ودراسة ماكيوا 2012النتيجة تتفق مع دراسة الزيود )
يف ترتيب جماالت توظيف  (Makewa et al., 2013)ن يوآخر 

التقانة يف جمال الشؤون اإلدارية مث جمال الشؤون الفنية، وتتفق 
( أن وزارة التعليم تلزم 2008أيًضا مع ما أشار إليه الالمي )

يف جماالت عمل القيادات املدرسية بضرورة استخدام التقانة 
 خاصةويف جمال الشؤون اإلدارية  عامةالقيادة املدرسية 

 7جدول
في واقع تطبيق القيادة المدرسية لتقانة المعلومات واالتصاالت لالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  

 353مجال الشؤون اإلدارية ن=
 رقم العبارة
المتوسط  العبارات في االستبانة

 الحسابي
االنحراف 
 الترتيب واقعال المعياري

21 
احلديثة يف تنظيم األعمال اإلدارية، )اجلداول اإللكرتونية،  ُتطبق قائدة املدرسة الربامج التقانية

 1 عايل 1.14 3.81 الرسوم البيانية، معاجلات النصوص، موقع نور، موقع وقائي، والبوابة اإللكرتونية(.

 2 عايل 1.18 3.73 أعمال املدرسة اإلدارية إلكرتونًيا. جنازإُتشجع قائدة املدرسة اهليئة اإلدارية على  13

29 
تستخدم قائدة املدرسة الربيد اإللكرتوين يف تبادل املعلومات بني املدرسة وبني اإلدارة 

 3 عايل 1.27 3.72 التعليمية.

 4 عايل 1.20 3.71 تعمل قائدة املدرسة على ختزين املعلومات واسرتجاعها بكل سهولة ويسر. 23

 5 عايل 1.04 3.64 أعمال املدرسة اإلدارية. مجيعتُوظف قائدة املدرسة تقانة املعلومات واالتصاالت يف  1

 6 عايل 1.20 3.43 حُتدث قائدة املدرسة قاعدة البيانات التقانية باستمرار. 7

 7 متوسط 1.34 3.31 تستخدم قائدة املدرسة أساليب اإلدارة اإللكرتونية مع اإلدارات احلكومية األخرى. 19

 8 متوسط 1.31 3.31 التحتية الالزمة لتقانة املعلومات واالتصاالت يف املدرسة.تُوفر قائدة املدرسة البنية  17
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 رقم العبارة
المتوسط  العبارات في االستبانة

 الحسابي
االنحراف 
 الترتيب واقعال المعياري

 9 متوسط 1.11 3.28 ُتسخر قائدة املدرسة تقانة املعلومات واالتصاالت يف صنع القرارات الرشيدة. 3

11 
 ُتسخر قائدة املدرسة تقانة املعلومات واالتصاالت للعمل بروح الفريق الواحد املتعاون لووع

 10 متوسط 1.29 3.25 اخلطط املدرسية.

 11 متوسط 1.42 3.22 تستدعي قائدة املدرسة إدارة الدعم الفين حلل املشكالت التقانية سريًعا. 34

5 
تستخدم قائدة املدرسة تقانة املعلومات واالتصاالت يف ووع احللول للتغلب على التحديات 

 12 متوسط 1.14 3.19 املدرسية.

17 
تُوفر قائدة املدرسة التجهيزات املدرسية التقانية )احلواسيب، الطابعات، الربامج، وشبكة 

 13 متوسط 1.50 3.16 اإلنرتنت(.

 14 متوسط 1.32 3.08 تُقّوم قائدة املدرسة اخلطة االسرتاتيجية املدرسية إلكرتونًيا. 31

 15 متوسط 1.34 3.03 إلكرتونًيا.ُتطبق قائدة املدرسة أساليب توجيه منسوبات املدرسة  25

15 
 حتحُد قائدة املدرسة من التعامالت الورقية يف عرض التعميمات والنشرات

 16 متوسط 1.44 2.91 واملراسالت اليومية داخل املدرسة باستخدام التقانة.

 17 متوسط 1.33 2.88 ُتطبق قائدة املدرسة أساليب متابعة منسوبات املدرسة إلكرتونًيا. 27

 ــــ متوسط 0.95 3.33 العام للمجال واقعال

حلسايب جملال الشؤون أن املتوسط ا 7يبني اجلدول 
تطبيق تقانة يشري إىل أن ما ، 3.33، بلغ اماًل اإلدارية ك

للقيادة املدرسية يف جمال الشؤون  املعلومات واالتصاالت
اإلدارية متوسطًا، وقد يُعزى ذلك إىل أن القيادة املدرسية 

ال تقانة املعلومات الزالت حباجة إىل تطوير مهاراهتا يف جم
خاصة، حىت تصل إىل واجملال اإلداري عامة واالتصاالت 

 . اجملال ايف هذ جًدا عالٍ  واقع
أما العبارات اليت احتلت الرتب الثالث األوىل، 
على التوايل، هي: "ُتطبق قائدة املدرسة الربامج التقانية 
احلديثة يف تنظيم األعمال اإلدارية، )اجلداول اإللكرتونية، 
الرسوم البيانية، معاجلات النصوص، موقع نور، موقع وقائي، 

توسطها احلسايب ، إذ بلغ معالٍ  واقعوالبوابة اإللكرتونية("، ب
، وقد يرجع ذلك إىل أن املعلمات يعتقدن أن استخدام 3.81

القيادة املدرسية لتقانة املعلومات واالتصاالت يسهم يف 
حتسني العملية اإلدارية، عند استخدامهن الربامج اإللكرتونية 

التعليم، ويتفق ذلك مع ما توصلت املعتمدة من قبل وزارة 
وجود درجة ممارسة عالية من وهو ( 2012ه دراسة اهلدلق )إلي

قبل القيادة املدرسية لتقانة املعلومات واالتصاالت، وأيًضا 

 ني( اللت2010(، والعتييب )2011تتفق مع دراسيت الُعمري )
املستخدمة يف القيادة  أووحتا أن أهم الربامج اإللكرتونية

هي اجلداول اإللكرتونية، يليها الرسوم البيانية، املدرسية 
عاجلات النصوص، اليت تسهم يف تنظيم األعمال اإلدارية. وم

وجاءت العبارة "ُتشجع قائدة املدرسة اهليئة اإلدارية على 
 واقعأعمال املدرسة اإلدارية إلكرتونًيا" يف املرتبة الثانية ب جنازإ

، وتتفق مع دراسيت عاشور 3.73، ومبتوسط حسايب عالٍ 
على ورورة تشجيع   تؤكدانني( اللت2012( والزيود )2011)

املستخدمني للتقانة يف الشؤون اإلدارية، وكذلك تتفق مع 
( اليت جاء فيها تشجيع اهليئة 2013دراسة الشقران وعبابنة )

اإلدارية الستخدام التقانة بدرجة مرتفعة، وقد يرجع ذلك إىل 
للقيادة املدرسية حيتاج  أن تطبيق تقانة املعلومات واالتصاالت

هيئة إدارية توظف التقانة توظيًفا موجًبا، وتتفق أيًضا مع 
اليت تؤكد على دور  (Weng & Tang, 2014)دراسة وينغ وتانق 

األعمال  جنازإدرسية يف تشجيع اهليئة اإلدارية على القيادة امل
اإلدارية إلكرتونًيا، وعلى الرغم من ارتفا  قيمة املتوسط 

هنا حتتاج إىل مزيد من فإ ومن جمال الشؤون اإلدارية احلسايب
ات، ما يسهم بظهور البيئة التوجيه والتشجيع وتوافر اإلمكان
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العبارة "تستخدم قائدة يف املدرسة. أما الفاعلة التقانية 
املدرسة الربيد اإللكرتوين يف تبادل املعلومات بني املدرسة 

 واقعوبني اإلدارة التعليمية" فقد جاءت يف املرتبة الثالثة، ب
، وقد يرجع ذلك إىل 3.72، إذ بلغ متوسطها احلسايب عالٍ 

دور الربيد اإللكرتوين يف تسهيل عملية االتصال والتواصل، 
زارة التعليم القيادة املدرسية حتويل أغلب وقد ألزمت و 

التعامالت الورقية إىل إلكرتونية باستخدام الربيد اإللكرتوين 
اخلاص باملدرسة املوجود ومن البوابة اإللكرتونية )إدارة تقنية 

(، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عاشور 2011املعلومات، 
االت توظيف التقانة يف االتص إمكان( اليت بينت 2011)

األعمال اإلدارية، وختتلف مع دراسة  جنازإاإلدارية، وسرعة 
( اليت أظهرت أن توظيف التقانة يف االتصال 2011العمري )

والتواصل املدرسي جاءت بدرجة وعيفة، وقد يُعزى ذلك 
إىل أن القيادة املدرسية حتتاج إىل مزيد من التوعية بأمهية 

والتدريب املستمر استخدام تقانة املعلومات واالتصاالت، 
 على استخدام الربامج اإللكرتونية يف األعمال املدرسية. 

أما العبارات اليت احتلت الرتب الثالث األخرية، 
هي: "ُتطبق قائدة املدرسة أساليب توجيه منسوبات املدرسة 

 واقعإلكرتونًيا" وحصلت على املرتبة ما قبل األخريتني، ب
، وقد يرجع ذلك إىل 3.03متوسط، إذ بلغ متوسطها احلسايب 

استخدام الربامج حباجة إىل تطوير  أن القيادة املدرسية
اإللكرتونية املتخصصة يف توجيه منسوبات املدرسة. واحتلت 
املرتبة قبل األخرية العبارة "حتحُد قائدة املدرسة من التعامالت 
الورقية يف عرض التعميمات والنشرات واملراسالت اليومية 

متوسط، إذ بلغ  واقعباستخدام التقانة" ب داخل املدرسة

( 2012، فتتماثل مع دراسة الزيود )2.91متوسطها احلسايب 
اليت أظهرت تدين نسبة استخدام التقانة للحد من التعامالت 

ختتلف مع دراسة اهلدلق  يف حنيالورقية داخل املدرسة، 
بينت املمارسة العالية لتقانة املعلومات  إذ( 2012)

ت يف األعمال املدرسية، وقد يرجع ذلك إىل سعي واالتصاال
وزارة التعليم حنو حتويل العمل اإلداري من الورقي إىل 

األنظمة اإللكرتونية، كموقع نور،  بعضأنشأت فاإللكرتوين، 
والبوابة اإللكرتونية؛ لتسهيل العمل اإلداري والفين املدرسي 

زارة األعمال املدرسية )و  جنازإودورها املوجب يف سرعة 
(، وأوافت اإلدارة العامة للتعليم باملدينة املنورة  1436التعليم، 
من األنظمة اإللكرتونية احمللية، كنظام وقائي للصيانة،  كثريًا

نظام التجهيزات املدرسية التقنية، ونظام خدمة املستفيد؛ 
أخرى )اإلدارة العامة  لتسجيل الطلبة وانتقاهلم من مدرسة إىل

حصلت العبارة "ُتطبق قائدة يف حني (. 1436للتعليم، 
املدرسة أساليب متابعة منسوبات املدرسة إلكرتونًيا" على 

، 2.88متوسط، إذ بلغ متوسطها احلسايب  واقعاملرتبة األخرية ب
وقد يُعزى ذلك إىل اعتقاد املعلمات أن القيادة املدرسية 

من املهارات التقانية يف العمل اإلداري، وأن  جمموعةينقصها 
الربجميات املستخدمة يف املتابعة ال ترقى مبتطلبات اإلدارة 

( 2008املدرسية احلديثة، وتتشابه بذلك مع دراسة العريشي )
اليت بينت أن التطبيقات اإللكرتونية املدرسية حتتاج إىل تطوير 
وترقية لتواكب املستجدات يف جماالت عمل القيادة املدرسية، 

ات التقانية، والتدريب على لذا من الضروري توافر التجهيز 
 استخدامها يف جماالت عمل القيادة املدرسية. 

 8جدول
في واقع تطبيق القيادة المدرسية لتقانة المعلومات واالتصاالت لالمعيارية التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات  

 353ن=مجال الشؤون الفنية 
رقم العبارة في 

 االستبانة
المتوسط  العبارات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب واقعال

تدعم قائدة املدرسة املعلمات حنو استخدام تقانة املعلومات واالتصاالت يف العروض  24
 التدريسية.

 1 عايل 1.19 3.70
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رقم العبارة في 
 االستبانة

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب واقعال

تنفيذ األنشطة املدرسية باستخدام تقانة املعلومات ُتشجع قائدة املدرسة املعلمات على  2
 .واالتصاالت

 2 عايل 1.04 3.67

 3 عايل 1.26 3.64 .تستخدم قائدة املدرسة اجلداول البيانية اإللكرتونية يف حتليل نتائج الطالبات التحصيلية 8

واالتصاالت تعمل قائدة املدرسة على تدريب املعلمات على استخدام تقانة املعلومات  4
 .يف حتسني أدائهن )ورش العمل، احملاورات، والندوات(

 4 عايل 1.27 3.50

حُتبذ قائدة املدرسة استخدام أساليب التقانة لالستفادة من املعامل واملختربات ومصادر  20
 .التعلم

 5 عايل 1.29 3.49

 6 متوسط 1.23 3.47 .االتصال اإللكرتوينُتشارك قائدة املدرسة يف املناسبات الوطنية باستخدام وسائل  22

تنشر قائدة املدرسة الوعي بثقافة تقانة املعلومات واالتصاالت بني الطالبات يف املدرسة  6
 )املسابقات اإلثرائية، واإلذاعة املدرسية(.

 7 متوسط 1.27 3.28

ثابتة وصور حُتفز قائدة املدرسة استخدام برامج الوسائط املتعددة )نص، صوت، صور  28
 .متحركة( يف التخطيط للمناهج الدراسية

 8 متوسط 1.38 3.18

تستخدم قائدة املدرسة تقانة برامج التواصل االجتماعي لتوثق العالقة بني البيت وبني  14
 .املدرسة

 9 متوسط 1.37 3.13

تقانة  تُعزز قائدة املدرسة الشعور بالروا الوظيفي يف البيئة املدرسية من خالل شفافية 30
 .املعلومات واالتصاالت

 10 متوسط 1.31 3.13

ترعى قائدة املدرسة الطالبات املوهوبات يف املدرسة باستخدام تقانة املعلومات  32
 .واالتصاالت

 11 متوسط 1.32 3.12

 12 متوسط 1.36 3.11 .حُتفز قائدة املدرسة الفنيات املتخصصات يف تقانة املعلومات واالتصاالت باملدرسة 12

تُقّدم قائدة املدرسة احلوافز للمعلمات الاليت يستخدمن تقانة املعلومات واالتصاالت يف  10
 .املدرسة

 13 متوسط 1.40 3.01

تستخدم قائدة املدرسة وسائل االتصال اإللكرتوين يف تنفيذ برامج تبادل اخلربات الرتبوية  16
 .مع املدارس األخرى

 14 متوسط 1.347 2.97

قائدة املدرسة تقانة املعلومات واالتصاالت يف ختفيف األعباء التدريسية عن تستخدم  26
 .املعلمات

 15 متوسط 1.46 2.93

ترعى قائدة املدرسة الطالبات املتأخرات دراسًيا يف املدرسة باستخدام تقانة املعلومات  33
 .واالتصاالت

 16 متوسط 1.31 2.73

 17 متوسط 1.64 2.67 .اآليل يف تقومي الطالباتتُوّظف قائدة املدرسة تقانة التصحيح  18

 ــــ متوسط 0.99 3.22 العام للمجال واقعال

احلسايب جملال الشؤون  أن املتوسط 8يبني اجلدول 
واقع تطبيق القيادة ، ما يظهر أن 3.22، بلغ اماًل الفنية ك

يف جمال الشؤون الفنية املدرسية لتقانة املعلومات واالتصاالت 
متوسطًا، وقد يُعزى ذلك إىل أن املعلمات يرين أن القيادات 
املدرسية مقتنعات باستخدام تقانة املعلومات واالتصاالت يف 
جمال الشؤون الفنية، لالرتقاء مبستوى األداء والوصول إىل 

أهنن حيتجن إىل مستوى عاٍل من املمارسة  التميز، إال

والتوظيف للتقانة، يف جماالت عمل القيادة املدرسية بعامة 
 والشؤون الفنية خباصة. 

أما العبارات اليت احتلت الرتب الثالث األوىل على 
التوايل، هي: "تدعم قائدة املدرسة املعلمات حنو استخدام 

 واقعالتدريسية"، بتقانة املعلومات واالتصاالت يف العروض 
، وقد يرجع ذلك إىل 3.70، إذ بلغ متوسطها احلسايب عالٍ 

أن برامج التطوير اليت تدعو هلا وزارة التعليم حنو حتويل عملية 
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التعليم إىل عملية تعلم، تتطلب من املعلمات توظيف التقانة 
  ايف الشؤون التدريسية بشكل أكرب، فتجد املعلمات دعمً 

ادة املدرسية يف هذا اجملال، إال أهنا ختتلف من قبل القي اكبريً 
( اليت أكدت أن دعم 2013مع دراسة القحطاين واخلزي )

حنو استخدام التقانة يف الشؤون التدريسية   درسيةالقيادة امل
كان بدرجة منخفضة، ورمبا يرجع ذلك الختالف البيئة 
احمللية لتطبيق دراستهما، وهذا خيالف تطلعات وزارة التعليم 
يف اململكة العربية السعودية، اليت تدعم استخدام التقانة يف 
ة العروض التدريسية. واحتلت العبارة "ُتشجع قائدة املدرس
املعلمات على تنفيذ األنشطة املدرسية باستخدام تقانة 

، إذ بلغ عالٍ  واقعاملعلومات واالتصاالت"، املرتبة الثانية ب
، وقد يُعزى ذلك إىل إدراك القيادة 3.67متوسطها احلسايب 

املدرسية لدور التقانة يف توافر وسائل وبرامج األنشطة 
يتماثل ذلك مع املدرسية، اليت تسهم يف حتقيق أهدافها، و 

 ,Teimoornia)وفوروزسشنيا  دراسة تريمورنيا ومحيدي ومجعة

Hamidi, Jomeh, & Foroozeshnia, 2011)  اليت تؤيد
استخدام التقانة يف األنشطة املدرسية؛ إلثرائها وحتسينها 
وحتقيق أهدافها على الوجه املطلوب. أما العبارة "تستخدم 
قائدة املدرسة اجلداول البيانية اإللكرتونية يف حتليل نتائج 

، عالٍ  واقعالطالبات التحصيلية"، فقد احتلت املرتبة الثالثة، ب
(، وتتفق مع دراسة اهلدلق 3.64سايب )إذ بلغ متوسطها احل

( اليت تؤكد أن القيادة املدرسية تستخدم اجلداول 2012)
 (Shah, 2014)البيانية بدرجة عالية، وأيًضا مع دراسة شاه 

اليت ترى أن استخدام القيادة املدرسية اجلداول البيانية 
اإللكرتونية يزيد من الكفاية اإلدارية، وهذا يُظهر اقتنا  
القيادة املدرسية بفائدة اجلداول اإللكرتونية؛ لتحقيق دقة 

من  احتليل نتائج الطالبات التحصيلية، إال أهنا حتتاج مزيدً 
 يف حنياألمثل، التدريب على استخدامها على النحو 
( إذ جاء 2013ختتلف مع دراسة القحطاين واخلزي )

االستخدام للجداول اإللكرتونية بدرجة منخفضة، وُعلل 

ذلك االخنفاض أن املسؤول عن ذلك اهليئة اإلدارية اليت 
 حتتاج إىل توعية وتدريب على استخدام التقانة. 

واحتلت الثالث الرتب األخرية على التوايل 
"تستخدم قائدة املدرسة تقانة املعلومات  العبارات:

واالتصاالت يف ختفيف األعباء التدريسية عن املعلمات"، 
متوسط، إذ  واقعحصلت على املرتبة ما قبل األخريتني ب فقد

، وقد يرجع ذلك إىل كثرة 2.93بلغ متوسطها احلسايب 
األعباء التدريسية املثقلة هبا املعلمات، فيشعرن أن التقانة قد 
تزيد تلك األعباء التدريسية عليهن. ويتفق مع دراسة غلبهار 

(Gulbahar, 2007) انة تزيد من األعباء اليت تبني أن التق
 إذ (Shah, 2014)ختتلف مع دراسة شاه  يف حنيالتدريسية، 

أكدت على دور التقانة يف ختفيف األعباء التدريسية، وقد 
يرجع هذا االختالف إىل وعف التدريب، وقلة املهارات 
التقانية لدى القيادة املدرسية واملعلمات على حد سواء جتاه 
استخدام التقانة يف الشؤون املدرسية. واحتلت املرتبة ماقبل 

البات املتأخرات األخرية العبارة "ترعى قائدة املدرسة الط
دراسًيا يف املدرسة باستخدام تقانة املعلومات واالتصاالت"، 

(، وقد يرجع 2.73متوسط، إذ بلغ متوسطها احلسايب ) واقعب
ذلك إىل وعف االستفادة من الربامج والتطبيقات التقانية 
احلديثة اليت تفيد يف رفع مستوى التحصيل الدراسي خباصة 

، وختتلف مع دراسة دورثي راسًياد لدى الطالبات املتأخرات
اليت أكدت أن أفضل  (Dorothy & Sirkka, 2007)وسريكا 

جمال لتوظيف التقانة هو خدمة الطلبة املتأخرين دراسًيا. 
وحصلت العبارة "ُتوظف قائدة املدرسة تقانة التصحيح اآليل 

متوسط، إذ بلغ  واقعيف تقومي الطالبات" على املرتبة األخرية ب
، وهذا يتفق مع دراسة القحطاين 2.67متوسطها احلسايب 

ء استخدام تقانة التصحيح اآليل يف ( إذ جا2013واخلزي )
املدرسة بدرجة منخفضة، وقد يُعزى ذلك إىل أن تلك 
املهارات تتطلب برامج متخصصة قد ال تكون متوافرة لدى 
القيادة املدرسية، األمر الذي يتطلب توافرها والتدريب على 

 استخدامها يف تقومي الطالبات.
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فروق ذات داللة  : هل توجدالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
تطبيق تقانة املعلومات  واقعإحصائية بني استجابات العينة ل

للقيادة املدرسية، يف املرحلة الثانوية للبنات من  واالتصاالت
وجهة نظر املعلمات تعزى ملتغري الدورات التدريبية يف جمال 
تقانة املعلومات واالتصاالت، سنوات اخلربة يف جمال التعليم، 
ونو  املبىن املدرسي؟ لإلجابة عن هذا السؤال مت التحقق من 

(، قبل إجراء Leveneجتانس التباين باستخدام اختبار ليفني )
 Independent Sampleاختبار "ت" للعينات املستقلة )

T.Test للكشف عن الفروق تبًعا ملتغري الدورات التدريبية يف )
جمال تقانة املعلومات واالتصاالت، ونو  املبىن املدرسي، 

(، One Way ANOVA) واستخدام حتليل التباين األحادي

يف جمال سنوات اخلربة للكشف عن الفروق وفًقا ملتغري 
 :يتالتعليم، على النحو اآل

متغير الدورات التدريبية في مجال تقانة المعلومات 
 واالتصاالت

ملعرفة إذا كانت هناك فروق دالة إحصائًيا بني 
واقع تطبيق القيادة استجابات أفراد عينة الدراسة حول 

يف جمايل الشؤون  لتقانة املعلومات واالتصاالت املدرسية
اإلدارية، والشؤون الفنية، تبًعا ملتغري الدورات التدريبية يف 

خدم اختبار ستُ ا جمال تقانة املعلومات واالتصاالت، فقد
 "ت" للعينات املستقلة.

  9جدول 
جال تقانة المعلومات تبعًا للدورات التدريبية في مقيم اختبار "ت" للعينات المستقلة المتجانسة لداللة الفروق بين استجابات العينة 

 353ن=واالتصاالت 

 المجال

 216ن= 137ن= 
قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة 

 غير متدربة متدربة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.029 2.19 0.96 3.42 0.93 3.19 يف جمال الشؤون اإلدارية واقع تطبيق تقانة املعلومات واالتصاالت
 0.100 1.65 0.99 3.30 0.98 3.11 يف جمال الشؤون الفنية واقع تطبيق تقانة املعلومات واالتصاالت

 0.054 1.93 0.97 3.36 0.95 3.15 املةك واقع تطبيق القيادة املدرسية لتقانة املعلومات واالتصاالت

أنه توجد فروق دالة إحصائًيا بني  8يبني اجلدول 
واقع تطبيق القيادة وجهات نظر معلمات املرحلة الثانوية حنو 
يف جمال الشؤون  املدرسية لتقانة املعلومات واالتصاالت

اإلدارية، تعود ملتغري الدورات التدريبية يف جمال تقانة 
إن مستوى الداللة لقيمة "ت"   إذاملعلومات واالتصاالت، 

هنا إ، أي 0.05كانت أصغر من مستوى الداللة اإلحصائية 
دالة إحصائًيا لصاحل املعلمات غري املتدربات يف جمال تقانة 

يعود ذلك إىل شعور املعلمات املعلومات واالتصاالت؛ وقد 
غري املتدربات بأمهية تقانة املعلومات واالتصاالت يف جماالت 
عمل القيادة املدرسية، وإدراكهن لدورها الفاعل يف رفع 
مستوى أداء القيادة املدرسية، وورورة استخدامها، إذ بات 

استخدامها وتفعيلها من أهم مستلزمات اإلدارة الناجحة يف 
 ر.الوقت احلاو

كما يتضح أنه ال توجد فروق دالة إحصائًيا بني 
واقع تطبيق القيادة وجهات نظر معلمات املرحلة الثانوية حنو 
الشؤون  يف جمال املدرسية لتقانة املعلومات واالتصاالت

، تعود ملتغري املةكواقع تطبيق القيادة املدرسية للتقانة  الفنية، و 
تدريبية يف جمال تقانة املعلومات واالتصاالت، الالدورات 

حيث إن مستوى الداللة لقيمة "ت" كانت أكثر من 
، وقد يُعزى ذلك إىل توافق 0.05مستوى الداللة اإلحصائية 

للقيادة املدرسية يف مجيع  ةانالتقدراك املعلمات حول أمهية إ
 جماالت عمل القيادة املدرسية اإلدارية والفنية.
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 ات الخبرة في مجال التعليممتغير سنو 
للتعرف إىل فروق الداللة اإلحصائية، بني 

واقع تطبيق القيادة املدرسية لتقانة استجابات العينة حول 
يف جمايل الشؤون اإلدارية، والشؤون  املعلومات واالتصاالت
خدم ستُ سنوات اخلربة يف جمال التعليم، االفنية، تبًعا ملتغري 

حتليل التباين األحادي، بعد التحقق من جتانس التباين 

يف جمال  2.40باستخدام اختبار ليفني؛ ووجد أن قيمتها 
يف  2.19يف جمال الشؤون الفنية، و 1.30الشؤون اإلدارية، و

، وبذلك يظهر أن املةكللتقانة  لقيادة املدرسية تطبيق اجمال 
الداللة أكرب من كانت قيمة   إذتباين اجملموعات متساوية، 

مت  من مثهنا غري دالة إحصائًيا؛ و إأي  0.05مستوى الداللة 
 تطبيق اختبار حتليل التباين

 10جدول 
 في مجال واالتصاالتواقع تطبيق القيادة المدرسية لتقانة المعلومات تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين استجابات العينة نحو  

 353ن=لسنوات الخبرة في مجال التعليم  ، تبعًاوفي المجالين معًاالشؤون الفنية مجال الشؤون اإلدارية و 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة 

يف جمال  املدرسية لتقانة املعلومات واالتصاالتواقع تطبيق القيادة 
 الشؤون اإلدارية

 0.26 350 0.53 بني اجملموعات
0.29 0.75 

 0.91 352 318.20 داخل اجملموعات
يف جمال  واقع تطبيق القيادة املدرسية لتقانة املعلومات واالتصاالت

 الشؤون الفنية
 0.34 2 0.69 بني اجملموعات

0.35 0.71 
 0.99 350 344.81 اجملموعاتداخل 

 0.30 2 0.66 بني اجملموعات كاماًل  واقع تطبيق القيادة املدرسية لتقانة املعلومات واالتصاالت
0.33 0.72 

 0.93 350 344.82 داخل اجملموعات

أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا  10يبني اجلدول 
واقع تطبيق بني وجهات نظر معلمات املرحلة الثانوية حنو 
، وجمايل عامة القيادة املدرسية لتقانة املعلومات واالتصاالت

خاصة، تعود إىل متغري الشؤون اإلدارية والشؤون الفنية 
إن مستوى الداللة لقيمة  إذسنوات اخلربة يف جمال التعليم، 

، أي 0.05"ف"  كانت أكرب من مستوى الداللة اإلحصائية 
هنا غري دالة إحصائًيا بني وجهات نظر املعلمات، وقد يرجع إ

ذلك إىل وعي املعلمات بأمهية استخدام وتوظيف تقانة 
املعلومات واالتصاالت يف جماالت عمل القيادة املدرسية، 

ت اخلربة يف جمال التعليم، وهذه على الرغم من تفاوت سنوا
( اليت أكدت على أن 2012النتيجة تتفق مع دراسة اهلدلق )

 يف حنيسنوات اخلربة ليس هلا أثر يف وجهة نظر العينة، 
( اليت أظهرت اختالفًا يُعزى 2012ختتلف مع دراسة الزيود )

 لسنوات اخلربة.
 متغير نوع المبنى المدرسي

روق دالة إحصائًيا بني ملعرفة ما إذا كانت هناك ف
واقع تطبيق القيادة املدرسية لتقانة استجابات العينة، حول 
ويف جمايل الشؤون اإلدارية،  املةك  املعلومات واالتصاالت
خدم ستُ تغري نو  املبىن املدرسي، فقد اوالشؤون الفنية، تبًعا مل

 اختبار "ت" للعينات املستقلة

 
 
 
 
 
 



 (م2016سبتمرب  /هـ1437الرياض )ذي احلجة    – 54العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

98 

 11جدول 
 353ن=عينة تبعًا لنوع المبنى المدرسي قيم اختبار "ت" للعينات المستقلة المتجانسة لداللة الفروق بين استجابات ال 

 لمجالا

 75ن= 278ن= 
قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 مستأجر حكومي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

يف  واقع تطبيق القيادة املدرسية لتقانة املعلومات واالتصاالت
 الشؤون اإلدارية

3.34 0.95 3.30 0.97 0.31 0.76 

يف  واقع تطبيق القيادة املدرسية لتقانة املعلومات واالتصاالت
 الشؤون الفنية

3.25 0.97 3.13 1.06 0.93 0.35 

  تطبيق القيادة املدرسية لتقانة املعلومات واالتصاالتواقع 
 املةك

3.29 0.95 3.21 1.00 0.63 0.53 

أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا  11يبني اجلدول 
واقع تطبيق بني وجهات نظر معلمات املرحلة الثانوية حنو 

ويف  املةك  واالتصاالتالقيادة املدرسية لتقانة املعلومات 
جمايل الشؤون اإلدارية، والشؤون الفنية، تعود ملتغري نو  املبىن 

إن مستوى الداللة لقيمة "ت" كانت أعلى من  إذاملدرسي، 
، وقد يُعزى ذلك إىل اقتنا  0.05مستوى الداللة اإلحصائية 

املعلمات بأمهية استخدام تقانة املعلومات واالتصاالت يف 
 لقيادة املدرسية، وإدراكهن لدورها الفاعل جماالت عمل ا

يف رفع مستوى أداء القيادة املدرسية، على الرغم 
 من اختالف نو  املبىن املدرسي.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ما المتطلبات التي تحتاجها 
في المرحلة  لتطبيق تقانة المعلومات واالتصاالتالقيادة المدرسية 
بالمدينة المنورة في مجاالت عمل القيادة الثانوية للبنات 

 المدرسية؟ 
املقابالت  بع أسلوبتُ ولإلجابة عن السؤال ا

ة، مع سبع قائدات املدارس الثانوية، قننامليدانية شبه امل
، ويُرمز هلن يف مشرفات تربويات لإلدارة املدرسيةوثالث 

التحليل النوعي )ق= قائدة مدرسية، واحلرف األول من 
)م= مشرفة تربوية لإلدارة املدرسية، واحلرف األول امسها(، 

من امسها(. وُفرغت البيانات حسب جماالت املقابلة الثالثة 
 )املتطلبات املادية، املتطلبات املعرفية، املتطلبات البشرية(،

 ية:تبعد التحليل ظهرت النتائج، اآل

ة لتطبيق تقانالمتطلبات المادية التي تحتاجها القيادة المدرسية 
 .في مجاالت عملها المعلومات واالتصاالت

 توافر أجهزة الحواسيب وملحقاتها
بعد إجراء املقابالت، إمجا  املشاركات  ظهر

البيئة املدرسية، وجتهيز  ةعلى ورورة هتيئ% 100بنسبة 
بنيتها التحتية؛ لتتناسب مع تطبيقات تقانة املعلومات 

(، 2012واالتصاالت، وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة الزيود )
اليت هتيئ املناخ اليت أوصت على ورورة توافر البيئة الالزمة، 

ا مع ما أووحته دراسة التقاين، واتفقت أيضً  لتميزاملناسب ل
( أن البنية التحتية التقانية للمدارس السعودية 2012اهلدلق )

غري مهيأة وحتتاج إىل هتيئة كاملة بالتجهيزات واحلواسيب 
 املتطورة. 

وأمجعت املشاركات أيًضا على ورورة توافر أجهزة 
احلواسيب، والطابعات، واملاسحات، وأجهزة العرض، وكل 

كاتب جديد يف جمال تقانة املعلومات واالتصاالت، يف امل
ة توكيد تقول املشاركة )ق، واملعامل واملختربات املدرسية، وبنرب 

األعمال املدرسية؛  جنازن التجهيزات ورورية ومهمة إلإأ( "
لذا حنتاج إىل احلواسيب والطابعات واملاسحات وأجهزة 
العرض اجلديدة"، وتؤكد املشاركة )ق، ب( بقوهلا "وروري 

الليزر املتطورة"،  أن تتوافر أجهزة احلواسيب وطابعات
ن التجهيزات املتطورة إتساندها القول املشاركة )م،  ( "و 

 ".ةلتقانل التطبيق األمثل ختدم القيادة املدرسية يف
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 توافر الدعم الفني 
على حاجه % 100بنسبة  ،أمجعت املشاركات

القيادة املدرسية خلدمات الدعم الفين التقاين املباشرة، وتقول 
ن الدعم الفين وعيف جًدا إق، ب( "املشاركة )بنربة حزن 

يف معظم املدارس"، وتشعر باألسف املشاركة )ق، ن( جتاه 
وعف الدعم الفين التقاين، فتقول "وعف الدعم يؤدي إىل 

ها بالدقة والسرعة املطلوبة"، جناز إتوقف األعمال، وصعوبة 
( اليت تؤكد على ورورة 2012ويتفق ذلك مع دراسة اهلدلق )

 توافر الدعم الفين املساند يف املدارس. 
 توافر شبكة اإلنترنت
إجابات  من% 80قيمتها نسبة عالية أكدت 

دارس الثانوية للبنات إىل شبكة املشاركات إىل حاجة امل
قالت املشاركة )ق، س( "وروري  إذنرتنت سريعة ومتطورة، إ

توافر شبكة اإلنرتنت السريعة يف املعامل واملختربات ومصادر 
 التعلم". 

 توافر البرمجيات التقانية الحديثة
من % 60قيمتها أظهرت نسبة متوسطة 

املشاركات، حاجة تقانة املعلومات واالتصاالت إىل الربجميات 
احلديثة، اليت تتالءم مع متطلبات القيادة املدرسية احلديثة، 
ويف هذا السياق وحبماس تؤكد املشاركة )ق، و( ورورة توافر 
الربجميات احلديثة اليت تتناسب مع متطلبات القيادة املدرسية 

لربيد اإللكرتوين، وبرامج التواصل احلديثة، فتقول "البد من ا
االجتماعي كالواتس أب، والتويرت، واإلنستقرام، واملدونات؛ 
لنشر اخلطط املدرسية، واملشاركة يف املسابقات، والتواصل مع 
اجملتمع"، ودعت إىل ذلك املشاركة )م، ب( اليت أوافت 
قائلة" ورورة توافر قواعد البيانات احملدثة يف تلك الربجميات 

 لتقانية". ا
من % 40قيمتها وبينت نسبة متوسطة أيًضا 

املشاركات، حاجة تقانة املعلومات واالتصاالت إىل برامج 
متخصصة يف جماالت عمل القيادة املدرسية، فتقول املشاركة 
)م، ف( "البد من وجود برامج متخصصة تساعد القيادة 

ا املدرسية يف جماالت أعماهلا اإلدارية والفنية"، وتؤيده
املشاركة )ق، هـ( اليت تشري قائلة "ميكن االستفادة من 
حساب )دروب بوكس( وووع امللفات واملستندات املهمة 

 ,Lim, Gronlund, & Andersson)فيه"، ويتفق هذا مع دراسة 

اليت تبني فوائد السحابة اإللكرتونية كتطبيق دروب  (2015
( ، يف تبادل البيانات التعليمية واإلدارية Dropboxبوكس )

 بكل سهولة ويسر. 
 تحديث البرمجيات التقانية

من املشاركات، احلاجة إىل % 30قيمتها أظهرت نسبة قليلة 
سرعة إجراء التعديالت وتفعيلها يف تطبيقات تقانة املعلومات 
واالتصاالت املستحدثة، فتقرتح املشاركة )ق، م( "أرى تطوير 
برنامج الربيد اإللكرتوين؛ ليصبح التعامل معه بالبصمة"، 
وتضيف املشاركة )ق، س( "أن يصبح التقومي الذايت 

يل البيانات"، أما املشاركة )ق، ن( باإلكسل؛ ليسهل حتل
فتقول "مع األسف هناك تأخر يف إجراء التعديالت وتفعيلها 
يف تطبيقات تقانة املعلومات واالتصاالت؛ ما يسبب إرباًكا 

 يف عمل القيادة املدرسية".
 توافر شبكة داخلية موحدة

إجابات % من 20قيمتها جاءت بنسبة قليلة 
املعلومات واالتصاالت يف املشاركات، حنو ربط تقانة 
ة، تتيح ألكثر من مستخدم، املدرسة، بشبكة داخلية موحد

، فتقول  هنفس إدخال البيانات واسرتجاعها يف الوقت إمكان
يف استخراج عدة بيانات املشاركة )ق، ن( "أجد صعوبة 

شراف الرتبوي يف آن واحد؛ لذا حنتاج إىل شبكة يطلبها اإل
املستخدمني"، وتؤيد ذلك داخلية موحدة تسمح لتعدد 

 املشاركة )م، ب(.
 توافر برامج الحماية من الفيروسات

من املشاركات، % 20قيمتها أكدت نسبة قليلة 
ورورة خلو تطبيقات تقانة املعلومات واالتصاالت من 
األخطاء الربجمية، فأشارت املشاركتان )ق، أ(، و)ق، و( إىل 

 عدم التعامل وجود أخطاء يف بعض التطبيقات ما يدعو إىل
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معها جبدية، وبنربة تعجب قالت املشاركة )ق، و( "عندما 
طُرح برنامج معارف ألول مرة كانت قاعدة بياناته غري 
جيدة، ما جعلنا نطوره ذاتًيا يف املدرسة، وتضيف أيًضا 
"اوطريت إىل شراء برامج محاية البيانات للوقاية من 

( اليت 2012الفريوسات"، ويتفق هذا مع دراسة اهلدلق )
بتطوير أنظمة احلماية ومضاد الفريوسات لألجهزة،  يتوص

 وأن يتم تداوهلا عرب برجميات اإلدارة اإللكرتونية املدرسية. 
 توافر برنامج تقاني مدرسي موحد
إجابات % من 20قيمتها جاءت بنسبة قليلة 

املشاركات، ورورة توحيد برامج تقانة املعلومات واالتصاالت 
املستخدمة يف املدارس الثانوية، فتتمىن املشاركة )ق، م( قائلة 
"حبذا لو كل الربامج التقانية تتجمع يف برنامج واحد"، 

 وتؤيدها يف ذلك املشاركة )ق، هـ(.
لتطبيق تقانة  المتطلبات المعرفية التي تحتاجها القيادة المدرسية

 .المعلومات واالتصاالت في مجاالت عملها
 التدريب المستمر 

على % 100بنسبة يتضح إمجا  املشاركات 
اهتمام القيادة املدرسية بالتدريب املستمر، على االستخدام 
األمثل لتقانة املعلومات واالتصاالت يف األعمال املدرسية، 
وبنربة محاس أكدت املشاركة )ق، هـ( على الدور الكبري 

مهارات القيادة املدرسية والفاعل للدورات التدريبية يف صقل 
هنا تقيم إ)م، ف( قائلة "، وتضيف املشاركة التقاين متيزهنو 

دورات تدريبية معتمدة من اإلدارة العامة للتعليم، للقيادات 
املدرسية واملعلمات، يستفدن منها يف استخدام تقانة 
املعلومات واالتصاالت، يف أعماهلن اإلدارية والفنية"، وتؤيد 

ن حضور الدورات وورش إاركة )م،  ( قائلة "ذلك املش
ستخدام التقانة، يكسبهن االستفادة العمل والندوات حول ا

من أحدث الوسائل والربامج التقانية املتطورة، وينعكس إجيابًا 
على أعماهلن اإلدارية والفنية". ويتفق هذا مع دراسة اهلدلق 

( اليت تؤكد ورورة توافر جهة إدارية ختتص بالتدريب 2012)
على االستخدام األمثل للتقانة، وتتفق أيًضا مع دراسة العتييب 

( اليت تؤكد على أمهية التدريب التقاين للقيادة 2010)
 املدرسية.

 التنمية المهنية التقانية الذاتية
، على %100بنسبة  أكدت املشاركات بإمجا 

هنية الذاتية يف جمال تقانة املعلومات أمهية التنمية امل
واالتصاالت، فتقول املشاركة )ق، هـ( "التنمية املهنية الذاتية 

وبتعجب تقول املشاركة )ق، للقيادة املدرسية مهمة جًدا"، 
نفسي مهنيًا  عرفة تفوتين يف الساعة إن مل أنِّ ري كم مظُ و( "ان

( "ممكن ننمي يف كل يوم"، وبنربة محاس تقول املشاركة )ق، أ
أنفسنا ذاتًيا بالتدريب عن بعد"، وتؤيدهن يف ذلك املشاركة 

 )م، ب(. 
 مواكبة المستجدات التقانية

املشاركات،  من% 80قيمتها نسبة عالية أظهرت 
ورورة مواكبة مستجدات تقانة املعلومات واالتصاالت 
املعاصرة، وبنربة محاس تقول املشاركة )ق، أ( "أنا الزم أواكب 
متطلبات عصري"، وتضيف املشاركة )ق، ن( "أنا أطمح أن 
تكون مجيع مدارسنا تقانية وتواكب متطلبات العصر"، 

سايري مستجدات وتؤيدهن املشاركة )م، ب( قائلة "إذا مل ت
عصرك يومًيا ستتخلفني عن التقدم التقاين، ألننا يف عصر 

 االنفجار املعريف الرقمي".
 نشر الثقافة التقانية

، %40قيمتها  نادت املشاركات بنسبة متوسطة
احلاجة إىل نشر الوعي بثقافة تقانة املعلومات واالتصاالت 

املشاركة بني منسوبات املدرسة وبني طالباهتا، وحبماس تقول 
)ق، ب( "أرى نشر ثقافة تقانة املعلومات واالتصاالت يف 
املدرسة، يتم من خالل التخطيط السليم ومشاركة اجلميع"، 
وتؤيد ذلك املشاركة )م، ف(، ويتفق ذلك مع دراسة احلسن 

إىل ثقافة إدارية تتقبل  ا(، اليت تشري إىل أن هناك افتقارً 2010)
 األعمال املدرسية، وحتتاج استخدام اجلديد من التقنيات يف

 إىل وعي بأمهيتها. 
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 إجادة اللغة اإلنجليزية
من املشاركات، % 30قيمتها طالبت بنسبة قليلة 

ورورة إجادة اللغة اإلجنليزية؛ لتسهيل استخدام تقانة 
املعلومات واالتصاالت، وتؤكد املشاركة )ق، هـ( على أمهية 
إجادة اللغة اإلجنليزية، ودورها يف حل املشكالت التقانية اليت 

أثناء استخدامها يف األعمال املدرسية، وتؤيد يف تواجهن 
طلب، ويتفق ذلك مع سعادة املشاركة )م،  ( هذا امل

ن يشريان إىل وجود ندرة يف الربامج ي( اللذ2010والسرطاوي )
جنليزية تفيد يف لغة العربية، وأن إجادة اللغة اإلاليت تدعم ال

 اكتساب اخلربات التقانية األجنبية. 
 تبادل الزيارات المدرسية

، إىل %20قيمتها  دعت املشاركات بنسبة قليلة
بني منسوبات املدرسة وبني املدارس األخرى، تبادل الزيارات 

لالستفادة من التجارب الناجحة يف جمال تقانة املعلومات 
ن إاالجتاه تقول املشاركة )ق، ن( " واالتصاالت، ويف هذا

اللقاءات واالجتماعات وتبادل الزيارات بني قائدات املدارس 
ومعلمات احلاسب اآليل، يسهل تبادل املعلومات واكتساب 

ربات يف جمال تقانة املعلومات واالتصاالت"، وتنبه اخل
املشاركة )م، ب( إىل ورورة التخطيط اجليد لربنامج تبادل 
الزيارات بني منسوبات املدارس؛ لالستفادة القصوى من 

 جتارب اآلخرين.
يادة المدرسية لتطبيق تقانة المتطلبات البشرية التي تحتاجها الق

 .مجاالت عملهاالمعلومات واالتصاالت في 
 ة تقانال تميز في تطبيقلليز القيادة المدرسية تحف

، على %100بنسبة  يتضح إمجا  املشاركات
ريات ومعلمات املدرسة على ورورة حتفيز القيادة املدرسية إدا

التقاين يف األعمال املدرسية، وتؤكد املشاركتان )م،  تميزال
للتعليم ماديًا ب( و)م،  ( على ورورة حتفيز اإلدارة العامة 

يف استخدام تقانة املعلومات  تميزاتومعنويًا للم
واالتصاالت، يف جماالت األعمال املدرسية، وبشيء من 

التحفيز املادي  احلماس تؤيد املشاركة )ق، ب( على أمهية

التقاين، قائلة "إن التقانة أصبحت مسة العصر  تميزواملعنوي لل
(، اليت أوصت 2011)احلديث"، ويتفق هذا مع دراسة عاشور 

دام تقانة املعلومات يف استخ تميزينبضرورة حتفيز امل
 من قبل اإلدارة التعليمية.  واالتصاالت،

 التقاني تميزتنمية المنافسة والتشجيع لل
املشاركات، من % 70قيمتها  نسبة عاليةدعت 

 بات املدرسة وتشجيعهن علىإىل تنمية املنافسة بني منسو 
يف استخدام تقانة املعلومات واالتصاالت، يف األعمال التميز 

املدرسية، فتقول املشاركة )ق، م( "احلمد هلل عندما بدأت 
أتعامل مع برنامج نور كان صعب جًدا ولكن باملنافسة 
والتحدي تعلمناه"، وبنربة فخر تقول املشاركة )ق، و( "إن 

التقانة  جعلنا نتعلم على استخدام اإلبدا الطموح والرغبة يف 
يف األعمال اإلدارية والفنية املدرسية"، ويتفق هذا مع دراسة 

أن القيادة املدرسية الناجحة قادرة على ب( 2012الزيود )
 مواجهة الصعاب اليت قد حتول دون إبداعهن اإلداري. 

 توافر كادر بشري تقاني مؤهل في المدرسة
املشاركات،  من% 90قيمتها  نسبة عاليةأكدت 

على توافر كادر بشري متخصص يف تشغيل تقانة املعلومات 
واالتصاالت يف املدرسة، فتقول املشاركة )ق، ن( "وروري 
توافر كادر بشري متخصص يدعم استخدام القيادة املدرسية 
لتقانة املعلومات واالتصاالت يف األعمال املدرسية"، وتؤكد 

عملي يف أواصل املشاركة )ق، س( قائلة "لن أستطيع 
، إذا مل يكن عندي كادر بشري مؤهل يف استخدام التقانة

استخدام تقانة املعلومات واالتصاالت"، وتطالب املشاركة 
)م، ف( قائلة "البد من تأهيل وإعادة تأهيل الكادر البشري 
على أحدث األساليب والربامج التقانة بصفة مستمرة"، 

(، اللذان يشريان إىل 2010ويتفق مع هذا سعادة والسرطاوي )
أن قلة الكوادر املتخصصة يف جمال تقانة املعلومات 
واالتصاالت، يؤثر سلًبا على أداء األعمال املدرسية، ويتفق 

الذي يبني وجود حاجة ملحة إىل تأهيل  (Fu, 2013)مع فو 
وإعادة تأهيل القيادة املدرسية؛ الستيعاب منجزات تقانة 
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قيمتها  نسبة عاليةاملعلومات واالتصاالت. وكذلك نادت 
ات يف املشاركات، إىل ورورة توافر متخصص من% 80

ألجهزة التقانة يف املدرسة، وُتؤكد املشاركة )ق، الدعم الفين 
لما احلاجة يف املدرسة تتطلب توافر كادر بشري أ( قائلة "مث

ا برامج التقانة، أيضً تخصص يف تشغيل أجهزة احلواسيب و م
هناك حاجة ماسة ملتخصصات يف الدعم الفين لألجهزة 
التقانية يف املدرسة"، وتؤيدها املشاركة )ق، هـ( بنربة مرتفعة 

احلاجة ماسة إىل متخصصات يف الدعم  "صحيح صحيح
الفين ألن هذه التقانة جديدة علينا وال نعرف إصالحها عند 
األعطال"، وأيًضا تؤكد املشاركة )م، ب( قائلة "وروري 

تصار على قفين الذايت يف املدرسة، وعدم االيتواجد الدعم ال
الدعم الفين املتخصص املتواجد يف اإلدارة العامة للتعليم، 

 ذلك يؤخر وصوهلم بالسرعة املطلوبة".ألن 
 استشعار أهمية التقانة المدرسية

، إىل %30قيمتها  دعت بنسبة قليلة املشاركات
األعمال اإلدارية  جنازإاستشعار أمهية التقانة ودورها يف 

والفنية املدرسية، فتقول املشاركة )ق، ب( "ورورة استشعار 
، وبنربة تعجب أمهية التقانة من مجيع منسوبات املدرسة"

تقول املشاركة )ق، م( "العمل اليدوي اآلن متعب"، وتقول 
املشاركة )ق، هـ( بتفاؤل "أن وزارة التعليم تسعى ألن تكون 
اإلدارات املدرسية إدارات بدون ورق، وعلينا أن نستشعر هذا 
األمر، ونوليه أمهية قصوى"، ويف هذا السياق تؤكد املشاركة 

ة وتوظيفها التوظيف أمهية التقان )م، ب( "ورورة استشعار
عمال املدرسية؛ ألهنا أصبحت من الركائز الناجح يف األ

 املهمة يف اإلدارة املدرسية". 

 :أبرز نتائج الدراسة

  أن واقع تطبيق القيادة املدرسية لتقانة املعلومات
 ،املةيف املرحلة الثانوية للبنات باملدينة املنورة ك واالتصاالت

من وجهة نظر املعلمات  ويف جمايل الشؤون اإلدارية والفنية

، 3.28 ة على التوايلحسابي اتمتوسطًا، مبتوسطجاء 
 .3.22، و3.33و
  واقع تطبيق القيادة املدرسية لتقانة املعلومات أن عبارات

العايل،  واقعيف جمال الشؤون اإلدارية، ذات الواالتصاالت 
واحتلت الرتب الثالث األوىل، على التوايل: "ُتطبق قائدة 
املدرسة الربامج التقانية احلديثة يف تنظيم األعمال اإلدارية، 
)اجلداول اإللكرتونية، الرسوم البيانية، معاجلات النصوص، 
موقع نور، موقع وقائي، والبوابة اإللكرتونية("، مبتوسط 

املدرسة اهليئة اإلدارية على ، "ُتشجع قائدة 3.81حسايب 
أعمال املدرسة اإلدارية إلكرتونًيا"، مبتوسط حسايب  جنازإ

، و"تستخدم قائدة املدرسة الربيد اإللكرتوين يف تبادل 3.73
املعلومات بني املدرسة وبني اإلدارة التعليمية"، مبتوسط 

 . 3.72حسايب 
  املعلومات واقع تطبيق القيادة املدرسية لتقانة أن عبارات

املتوسط،  واقعيف جمال الشؤون اإلدارية، ذات ال واالتصاالت
اليت احتلت الرتب الثالث األخرية، على التوايل: "ُتطبق 
قائدة املدرسة أساليب توجيه منسوبات املدرسة إلكرتونًيا"، 

، "حتحُد قائدة املدرسة من التعامالت 3.03مبتوسط حسايب 
نشرات واملراسالت اليومية الورقية يف عرض التعميمات وال

، 2.91داخل املدرسة باستخدام التقانة"، مبتوسط حسايب 
و"ُتطبق قائدة املدرسة أساليب متابعة منسوبات املدرسة 

 .2.88إلكرتونًيا"، مبتوسط حسايب 
  واقع تطبيق القيادة املدرسية لتقانة املعلومات أن عبارات

العايل، اليت  اقعو يف جمال الشؤون الفنية، ذات ال واالتصاالت
احتلت الرتب الثالث األوىل، على التوايل: "تدعم قائدة 
املدرسة املعلمات حنو استخدام تقانة املعلومات واالتصاالت 

، "ُتشجع 3.70يف العروض التدريسية"، مبتوسط حسايب 
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قائدة املدرسة املعلمات على تنفيذ األنشطة املدرسية 
ت"، مبتوسط حسايب باستخدام تقانة املعلومات واالتصاال

، و"تستخدم قائدة املدرسة اجلداول البيانية اإللكرتونية 3.67
يف حتليل نتائج الطالبات التحصيلية"، مبتوسط حسايب 

3.64 . 
  واقع تطبيق القيادة املدرسية لتقانة املعلومات أن عبارات

املتوسط،  واقعيف جمال الشؤون الفنية، ذات ال واالتصاالت
ثالث األخرية، على التوايل: "تستخدم واحتلت الرتب ال

قائدة املدرسة تقانة املعلومات واالتصاالت يف ختفيف 
، 2.93األعباء التدريسية عن املعلمات"، مبتوسط حسايب 

"ترعى قائدة املدرسة الطالبات املتأخرات دراسًيا يف املدرسة 
باستخدام تقانة املعلومات واالتصاالت"، مبتوسط حسايب 

وظف قائدة املدرسة تقانة التصحيح اآليل يف (، و"تُ 2.73)
 .2.67تقومي الطالبات"، مبتوسط حسايب 

  توجد فروق دالة إحصائًيا بني وجهات نظر معلمات
واقع تطبيق القيادة املرحلة الثانوية للبنات باملدينة املنورة، جتاه 
يف جمال الشؤون  املدرسية لتقانة املعلومات واالتصاالت

ملتغري الدورات التدريبية يف جمال تقانة اإلدارية، تعود 
املعلومات واالتصاالت، لصاحل املعلمات غري املتدربات يف 

 جمال تقانة املعلومات واالتصاالت.
  ال توجد فروق دالة إحصائًيا بني وجهات نظر معلمات

واقع تطبيق القيادة املرحلة الثانوية للبنات باملدينة املنورة، جتاه 
، ويف جمال املةك املعلومات واالتصاالتاملدرسية لتقانة 

الشؤون الفنية، تعود ملتغري الدورات التدريبية يف جمال تقانة 
 املعلومات واالتصاالت.

  ال توجد فروق دالة إحصائًيا بني وجهات نظر معلمات
واقع تطبيق القيادة املدرسية لتقانة املرحلة الثانوية جتاه 

جمايل الشؤون اإلدارية ، ويف املةك  املعلومات واالتصاالت
والشؤون الفنية، تعود إىل متغريي سنوات اخلربة يف جمال 

 التعليم، ونو  املبىن املدرسي.
  أن املتطلبات املادية اليت أمجعت املشاركات يف العينة

تطبيق تقانة القصدية على احتياج القيادة املدرسية هلا، ل
يئة البيئة ، هي: "هتيف جماالت عملهااملعلومات واالتصاالت 

املدرسية وجتهيز بنيتها التحتية لتتناسب مع تطبيقات تقانة 
املعلومات واالتصاالت يف األعمال املدرسية"، "توافر أجهزة 
احلواسيب والطابعات، املاسحات، أجهزة العرض، وكل 
جديد يف جمال تقنية املعلومات واالتصاالت، يف املكاتب 

 واملعامل واملختربات املدرسية".
  املتطلبات املعرفية اليت أمجعت املشاركات يف العينة أن

تطبيق تقانة القصدية على احتياج القيادة املدرسية هلا، ل
، هي: "اهتمام املعلومات واالتصاالت يف جماالت عملها

القيادة املدرسية بالتدريب املستمر على االستخدام األمثل 
املدرسية"، عمال قانة املعلومات واالتصاالت يف األلت

و"التنمية املهنية الذاتية يف جمال تقانة املعلومات 
 واالتصاالت".

  أن املتطلبات البشرية اليت أمجعت املشاركات يف العينة
لتطبيق تقانة القصدية على احتياج القيادة املدرسية هلا، 
، هي: "حتفيز املعلومات واالتصاالت يف جماالت عملها

 علمات املدرسة على التميزريات ومالقيادة املدرسية إدا
توافر كادر بشري تقاين  و" التقاين يف األعمال املدرسية".

 ".مؤهل يف املدرسة
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 التوصيات

واقع تطبيق القيادة نتائج ذات الصلة بكشفت الدراسة عن ال
، واملتطلبات اليت املدرسية لتقانة املعلومات واالتصاالت

 .التقانة يف جماالت عملهاتطبيق ها القيادة املدرسية، لحتتاج
التوصيات، عروها، على ورأت الباحثة، تسهياًل لتقدمي أهم 

 :يتالنحو اآل
  التوصيات ذات الصلة بدور وزارة التعليم والجامعات

واإلدارات العامة للتعليم، كونها الجهات المسؤولة عن تأهيل 
 إذ .وإعادة تأهيل القيادة المدرسية، ورفع مستوى أدائها التقاني

 :أظهرت نتائج الدراسة
   لتقانة املعلومات  لقيادة املدرسيةواقع تطبيق اأن

، ويف جمايل املةيف املرحلة الثانوية للبنات ك واالتصاالت
الشؤون اإلدارية والفنية متوسطًا، وهذا ال يرقى إىل طموح 
اجلهات املسؤولة؛ لذا جاءت التوصيات يف هذا اجلانب، 

 :على النحو اآليت
  ز القيادات املدرسية تنمية املنافسة بني منسوبات أن تعز

التقاين، يف العروض التدريسية، واألنشطة  تميزاملدرسة على ال
 مجيع جنازإاملدرسية، وحتليل نتائج الطالبات التحصيلية، و 

األعمال املكتبية إلكرتونًيا، من خالل إعداد الربامج التقانية 
 اهلادفة.

  ازي واملستمر، وكليات أن تنظم عمادات التعليم املو
الرتبية، واإلدارات التعليمية، برامج تدريبية، حول تطبيق 
القيادات املدرسية أساليب التوجيه واملتابعة والتقومي 

 اإللكرتونية.
  أن تتعاون كليات علوم وهندسة احلاسبات، واإلدارات

العامة للتعليم، والقيادات املدرسية، يف تصميم تطبيقات 
إدارية، وفنية؛ إلجياد برامج إثرائية للطالبات املتفوقات  تقانية

 واملتأخرات دراسًيا، وفق االحتياج.
  أن تستحدث وزارة التعليم معايري جديدة لضوابط

تكليف القيادات املدرسية، مُتكنها من استخدام تقانة 

املعلومات واالتصاالت، وحتّدها من التعامالت الورقية يف 
 سية.جمال األعمال املدر 

  أن تسعى وزارة التعليم على هتيئة البيئة املدرسية، وجتهيز
 مجيعبنيتها التحتية، وتوظيف تقانة التصحيح اآليل، يف 

 مدارس التعليم العام.
  أن تعمل وزارة التعليم على تعيني الكوادر البشرية

اإلدارية املتخصصة يف تقانة املعلومات واالتصاالت، يف مجيع 
 ام.مدارس التعليم الع

  أن تبعث وزارة التعليم القيادات املدرسية واملشرفات
الرتبويات، إىل الدول املتقدمة، للتدرب على استخدام تقانة 
 املعلومات واالتصاالت، يف جماالت عمل القيادة املدرسية.

  أن ُتوِجد وزارة التعليم يف كل إدارة تعليمية مركزًا
فريق عمل  متخصًصا يف الربجمة والدعم الفين، يتكون من
 متكامل ومؤهل يف تقانة املعلومات واالتصاالت.

  التوصيات ذات الصلة بتوافر المتطلبات التي تحتاجها القيادة
أظهرت نتائج  إذ، تطبيق التقانة في مجاالت عملهادرسية لالم

التحليل النوعي، إمجا  قائدات املدارس الثانوية واملشرفات 
حتياج قائدات املدارس الرتبويات لإلدارة املدرسية، على ا

ية: هتيئة البيئة املدرسية وجتهيز بنيتها تلمتطلبات اآل، لانويةالث
التحتية، وتوافر أجهزة احلواسيب والطابعات، املاسحات، 
أجهزة العرض، وكل جديد يف جمال تقنية املعلومات 
واالتصاالت. اهتمام القيادة املدرسية بالتدريب املستمر على 

عمال األ لتقانة املعلومات واالتصاالت يف االستخدام األمثل
املدرسية، والتنمية املهنية الذاتية يف جمال التقانة، وحتفيز 

 تميزريات ومعلمات املدرسة على الالقيادة املدرسية إدا
 ية:تالتقاين، لذا جاءت التوصيات اآل

  أن تسعى وزارة التعليم إىل توافر املتطلبات املادية واملعرفية
اليت حتتاجها القيادة املدرسية، يف جماالت األعمال والبشرية، 
 املدرسية.

  ،أن تعمل وزارة التعليم على توافر أجهزة احلواسيب
والطابعات، واملاسحات، وأجهزة العرض، وكل جديد يف 
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جمال تقانة املعلومات واالتصاالت، يف املكاتب واملعامل 
 واملختربات املدرسية.

  املشرفات الرتبويات أن هتتم القيادات املدرسية و
واملعلمات بالتنمية الذاتية، من خالل القراءات وحضور 
الندوات واملؤمترات املتخصصة يف جمال تقانة املعلومات 

 واالتصاالت.
  أن تقدم اإلدارة العامة للتعليم احلوافز املادية واملعنوية

للقيادات املدرسية املبدعة يف استخدام تقانة املعلومات 
  األعمال املدرسية.واالتصاالت يف

  أن تُعمم اإلدارة العامة للتعليم الربامج والتطبيقات
مدارس التعليم  مجيعاحلاسوبية املبدعة يف املدارس، على 

 العام.
  أن تسعى اإلدارة العامة للتعليم إىل تنمية املنافسة التقانية

بني القيادات املدرسية، بإجراء املسابقات التحفيزية، وإقامة 
 .ملتميزةإلبراز األعمال ا ملعارض؛ا

 المقترحات

 ية:تإجراء الدراسات املستقبلية، اآلتقرتح الباحثة 
  إجراء دراسة حول دور املشرفات الرتبويات لإلدارة

املدرسية، يف حتقيق اإلبدا  التقاين للقيادة املدرسية يف 
 مدارس التعليم العام.

  املدرسية، إجراء دراسة مقارنة عن اإلبدا  التقاين للقيادة
يف املدارس الثانوية للبنني والبنات يف اململكة العربية 

 السعودية.
  إجراء دراسة عن معيقات تطبيق تقانة املعلومات

واالتصاالت، يف مدارس التعليم العام باململكة العربية 
 السعودية.

  القطا  اخلاص املتخصص يف تقانة دور إجراء دراسة عن
بيق املعرفة الرقمية يف جماالت املعلومات واالتصاالت، يف تط

 عمل القيادة املدرسية.

 المراجع
إحصائية الكوادر البشرية  (.1436اإلدارة العامة للتعليم باملدينة املنورة )

 . املدينة املنورة: وزارة التعليم.1436-1435)بنات( 
الدليل التفسريي ملعايري اإلدارة واملدرسة  (.1436جائزة الرتبية والتعليم للتميز )

 . الرياض:وزارة التعليم.املتميزة
الدليل التنظيمي جلائزة الرتبية والتعليم (. 1436جائزة الرتبية والتعليم للتميز )

 . الرياض: وزارة التعليم.للتميز
(. مهام ومسؤوليات القيادات املدرسية حنو استخدام 2013احلريب، محدان )

ات احلديثة يف األعمال اإلدارية يف املدارس احلكومية للبنني. التقني
 .340-315(، 4)2، اجمللة العربية للعلوم االجتماعية

لكرتونية يف املدارس الثانوية (. تقومي أداء اإلدارة اإل2010احلسن، ماجد )
 رسالةباململكة العربية السعودية يف ووء معايري اجلودة الشاملة. 

 .ة. جامعة القاهر ماجستري غري منشورة
التحليل اإلحصائي املتقدم للبيانات باستخدام (. 2010دودين، محزة )
SPSS، دار املسرية. ،عّمان 

. دمشق: دار معجم أخطاء الكتاب. (2006) الزعبالوي، صالح الدين
 اث.رت الثقافة وال
(. درجة ممارسة تكنولوجيا املعلومات وعالقتها باإلبدا  2012الزيود، ماجد )

جملة اإلداري لدى مديري املدارس الثانوية احلكومية يف مملكة البحرين. 
 .40-14(، 2)13، العلوم الرتبوية والنفسية

استخدام احلاسوب واإلنرتنت (. 2010سعادة، جودت والسرطاوي، عادل )
 دار الشروق. ،عّمان ،يف ميادين الرتبية والتعليم
(. درجة ممارسة اإلبدا  اإلداري لدى 2013الشقران، رامي وعبابنة، رامي )

جملة العلوم القادة الرتبويني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة إربد. 
 .486-459(، 2)14 الرتبوية والنفسية،

دور اإلدارة املدرسية يف توظيف برامج (. 2010الشناق، عبدالسالم )
 دار وائل. ،عّمان، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: دراسة نوعية

(. مدى إمكانية توظيف تكنولوجيا املعلومات 2011عاشور، حممد )
واالتصاالت يف تنمية اإلبدا  اإلداري لدى القادة الرتبويني مبديريات 

-153(، 101)26، اجمللة الرتبويةالرتبية والتعليم يف سلطنة عمان. 

205. 
دار  ،الرياض ،البحث النوعي يف الرتبية(. 2012العبدالكرمي، راشد حسني )

 النشر العلمي واملطابع جبامعة امللك سعود.
البحث (. 2013عبيدات، ذوقان وعبداحلق، كايد وعدس، عبدالرمحن )

 دار الفكر. ،عّمان ،15ط ،العلمي: مفهومه وأدواته وأساليبه
اإلبدا  اإلداري لدى مديرات املدارس (. مقومات 2010العتييب، نوال )

الثانوية يف منطقة جدة يف ووء مواكبة متطلبات التقدم التكنولوجي 
دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس  .من وجهة نظر املعلمات

(ASEP،) 4(4 ،)211-252. 
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(. إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف اإلدارة العامة 2008العريشي، حممد )
، كلية رسالة ماجستري غري منشورةللرتبية والتعليم بالعاصمة املقدسة. 

 جامعة أم القرى. الرتبية،
 ،2ط، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية (.2012العساف، صاحل )

 دار الزهراء. ،الرياض
 ،الرياض ،املدرسية: حاورها ومستقبلهااإلدارة (. 2010عطية، عماد )

 مكتبة الرشد.
(. القيادة االسرتاتيجية ودورها يف توظيف تكنولوجيا 2011الُعمري، مجال )

 جملة كلية الرتبية يف أسوان،املعلومات واالتصاالت يف اإلدارة املدرسية. 

(25) ،114-133. 
يف صنع قرار تصال . دور تكنولوجيا املعلومات واال(2012) عيسى، قواسم
 .171-156(، 10)4،احلكمة  جملة األزمة.

اإلحصاء بال معاناة: املفاهيم مع التطبيقات (. 2005فهمي، حممد )
 معهد اإلدارة العامة. ،الرياض ،SPSSباستخدام برنامج 

القيادة اإلدارية املدرسية  ور(. د2013القحطاين، عبداحملسن واخلزي، فهد )
يف إدارة التنمية املهنية ألعضاء اهليئة التعليمية يف جماالت توظيف 

 .51-15(، 107)27، اجمللة الرتبوية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

الت يف ا(. دور استخدام تقانة املعلومات واالتص2012القرشي، عاطي )
رسالة دكتوراة  .السعودية تصور مقرتحدارة املعرفة باجلامعات إتفعيل 

 .مكة املكرمة ،جامعة أم القرى .غري منشورة
(. واقع استخدام تطبيقات احلاسب اآليل يف جماالت 2008الالمي، عوض )

اإلدارة املدرسية من وجهة نظر مديري ووكالء املدارس الثانوية )بنني( 
اجلامعة اخلليجية،  ،رسالة ماجستري غري منشورة مبحافظة اخلرب.

 البحرين.
(. احملاكاة 2011حممد، عوض واألخرت، عبدالرمحن وحممود، أشرف )

باحلاسب اآليل لتفعيل العمليات اإلدارية مبدارس التعليم العام مبحافظة 
 .77-2(، 50)12 جملة الثقافة والتنمية،اخلرمة. 

املعلومات دليل لقياس تكنولوجيا (. 2009معهد اليونسكو لإلحصاء )
من موقع:  2014نوفمرب،  1. اسرتجع يف واالتصاالت يف التعليم

http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/ICTg

uide11_Tec2_AR.pdf 

. اسرتجع نبذة عن امللتقى، البيان اخلتامي(. 2015ملتقى القيادة املدرسية )
 http://www.slc-ksa.comمن موقع:   2015مارس،  1يف 

(. واقع تطبيقات تقنية املعلومات يف جماالت اإلدارة 2012دلق، عبداهلل )اهل
املدرسية لدى طالب املاجستري بقسم اإلدارة الرتبوية جبامعة امللك 

 .137–79، (38) رسالة الرتبية وعلم النفس،سعود. 
اإلدارة العامة  ،. الرياضمشاريع وزارة الرتبية والتعليم(. 1436وزارة التعليم )

 والتطوير.للتخطيط والسياسات بوكالة التخطيط 
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Abstract:The study aimed to know the reality of applying ICT  in secondary schools in Medina, and specify the requirements 

that school leadership  need in order to apply information and communications technology at the administrative and technical 

levels , so it designed a questionnaire, divided into two areas: the application of technology in the administrative affairs and 

the technical affairs , the questionnaire was distributed to a random sample of secondary school teachers. To discuss the 

requirements, interviews were conducted on a selective sample secondary school leaders, and educational supervisors of 

school management. The most important study results is : the average of applying/using the technology in the administrative 

and technical affairs by school leaders was (3.33) and (3.22) respectively. The participants in the research interviews agreed 

on the physical, intellectual and human resource requirements, that needed by school leaders to apply the technology in their 

schools"Develop the school environment and prepare the infrastructure to help exploring the ICT in the school work","Draw 

the school leaders’ attention towards ongoing training, and the optimal use of ICT in the school work" and "Encourge 

administrators and teachers to achieve technical excellence in school work". In light of the findings of our study, 

recommendations are proposed to help officials in the Ministry of Education to develop regulations for school leaders, and to 

achieve the requirements needed for applying technology, and to provide training programs if needed. 
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