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  دور البوابة التعليمية في تطوير أداء اإلدارة املدرسية في ضوء متطلبات اإلدارة اإللكرتونية
   مديري املدارس في سلطنة عمان من وجهة نظر
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هدفت الدراسـة إلـى تعـرف دور البوابـة التعليميـة فـي تطـوير أداء اإلدارة         :ملخص
المدرسية في ضـوء متطلبـات اإلدارة اإللكترونيـة مـن وجهـة نظـر مـديري المـدارس         

ولتحقيـــق أهـــداف  المســحي،  واســـتخدم الباحــث المـــنهج الوصـــفي بســلطنة عمـــان،  
: مجـاالت هــي  فقـرة موزعـة علــى ثالثـة    )32(الدراسـة صـممت اسـتبانة تكونــت مـن     

المجال المعرفي والتقني، والمجال اإلداري، والمجال الفني، وتم التحقق من صدقها 
وتكــون مجتمــع الدراســة مــن مـديري مــدارس محافظــات مســقط والبريمــي     ،وثباتهـا 

وتوصلت الدراسة إلى ومديرة،  امدير) 116(وكانت عينة الدراسة  وجنوب الباطنة
لتقـديرات أفـراد    )α=0.05(عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية 

وأوصـت الدراسـة زيـادة عـدد البـرامج      ، .العينة ُتعزى لمتغير النوع، ولصالح اإلنـاث 
المنبثقة من البوابة التعليميـة لسـلطنة    المدارس للنوافذ المختلفة ومديرات لمديري

  .عمان

  )اإلدارة اإللكترونية البوابة التعليمية، اإلدارة المدرسية،: الكلمات المفتاحية(

تفرض التغيرات التكنولوجية المتسارعة واتجاهاتها  :مقدمة
المستقبلية على األنظمة التعليمية تحديث المعرفة وتطوير مهارات 
العاملين وأدائهم، وتطوير المناهج الدراسية واختيار الوسائل 
 التعليمية المالئمة لها؛ األمر الذي يستوجب إدارة تستطيع مواكبة
هذا التطور من خالل تطوير أداء مديري المدارس والكادر اإلداري 

مها، كما أن يمن أجل القدرة على متابعة تنفيذ تلك المتغيرات وتقي
معرفتهم باإلدارة اإللكترونية أمر ضروري لتحقيق األهداف 
الموضوعة وتحسين المخرجات التعليمية من خالل جودة العمليات 

 .التعليمية

بالتربية  اا بارزعلى اختالف أحوالها اهتمام وتهتم الدول
والتعليم وإدارتهما التربوية والمدرسية؛ لما لهما من دور كبير في 
تقدم المجتمع وازدهاره والنهوض بمستواه في شتى مناحي الحياة، 
فلم تعد التربية والتعليم مجرد مسؤولية من مسؤوليات الدولة 

عليم على أنه استثمار بشري حقيقي تقدمها ألبنائها، بل ينظر إلى الت
له نتائج إيجابية وفعالة تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، ويساعد 
في تنمية العنصر البشري وإنتاج المعارف والعلوم التي يحتاجها 
المجتمع؛ لذا كان االهتمام بالنظم التعليمية والمدرسية كمقوم 

 .)Abu Khattab, 2008( رئيسي وفاعل في التنمية المجتمعية

إن التطور السريع في النظم المعلوماتية، والزيادة الهائلة في 
حجم المعلومات المتدفقة التي تواجه العمل اإلداري في مختلف 
القطاعات يقتضي من التنظيمات اإلدارية التفكير بجدية في الجانب 
  التكنولوجي وتفعيله في خدمة العمل اإلداري، والمنظمات التعليمية

 _________________________  
    .المغرب، جامعة محمد الخامس* 
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Abstract: This study aimed to identify the role of the 
Educational Portal to enhance the performance of school 
administration in the light of the requirements of e-governance 
from the perspective of school principals. To achieve the goals 
of the study, A questionnaire was designed consisting of (32) 
items distributed in three fields, namely the knowledge and 
technical fields, the administrative field, The researcher 
designed the main study sample was consisted of (116) school 
principals, Furthermore, the researcher used the descriptive 
method in his study. The following results Educational portal 
plays a significant role to develop the school administration's 
performance in the light of the requirements of e-governance 
especially in cognitive/technical aspect. The study 
recommended increasing the number of programs for school 
principals. 

(Keywords: Educational Portal, School Administration, 
Electronic Administration) 

  

ليست بمعزل عن هذا التطور، حيث بدأت تنتشر فيها النظم 
 المعلوماتية في جوانب متعددة من بينها العمل اإلداري؛ لما لها من

ودقة معالجة البيانات  ،ح في سرعة األداء وتنظيمه أثر واض
      ب بأقل جهدوحفظها وتخزينها واسترجاعها في الوقت المناس

)(Al Ghamdi, 2009 .  

ــة       ــة والمعلوماتيـ ــورة العلميـ ــر الثـ ــرف بعصـ ــر يعـ ــذا العصـ إن هـ
والتكنولوجية أو بعصر المعلومات واالنفجـار المعرفـي، وهـذا التقـدم     
الذي نشهده في مختلف المجاالت ال بد من مواكبته بـالتغير اإلداري  

ــة واالنتقــال مــن األســاليب اليدو   ــى  للمؤسســة التعليمي ــة إل ــة التقليدي ي
استخدام اإلدارة اإللكترونية والتعامـل مـع مختلـف األنظمـة واألجهـزة      

  .واألدوات
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ظل هذا التقدم العلمي وظهـور مـا يسـمى بالتقنيـة الرقميـة       في
أو اإللكترونيــة، كــان البــد لــدول العــالم أن تتجــه نحــو االســتفادة مــن    

ــك        ــي ذل ــا ف ــة المجــاالت، بم ــي كاف ــة ف المجــاالت اإلداريــة،  هــذه التقني
وكـذا فـي مجـال     ،فأدخلت هذه التقنية الرقمية في التجارة اإللكترونيـة 

ــة والحكومــة اإللكترونيــة   حيــث تســعى الــدول إلــى      ،اإلدارة اإللكتروني
تطبيق اإلدارة اإللكترونيـة علـى كافـة المجـاالت، للـتخلص مـن اإلدارة       

  ).Al Rishi, 2008( التقليدية

ترونية يتماشى مع ظهور شبكة المعلومـات  وتطبيق اإلدارة اإللك
ــة  ــت"العالميـ ــت     " اإلنترنـ ــذا قامـ ــا؛ لـ ــي وتقنياتهمـ ــيم اإللكترونـ والتعلـ

ــة   المؤسســـات التـــي تقـــدم الخـــدمات التربويـــة والمؤسســـات التدريبيـ
وتصميم مواقع االتصال والتواصل  ،بإنتاج مواد التعليم عبر اإلنترنت

ــيم باســتخدام اإلنترنــت  مــع األفــراد مــن أبنــاء المجتمــع، فأصــبح الت   عل
مقبــوال أكثــر فــأكثر فــي مواقــع العمــل، وتســتثمر المؤسســات بصــورة   
كبيرة في تطوير ونشر البرامج على اإلنترنت، وتسـتعمل المؤسسـات   
األكاديمية والشـركات واألجهـزة الحكوميـة فـي مختلـف أرجـاء العـالم،        

والتـدريب  اإلنترنت والتقنيات الرقمية على نحو مطرد لتقديم التعلـيم  
(Al Khan, 2005).  

وتعـد اإلدارة اإللكترونيـة إحــدى مظـاهر التحـديات االقتصــادية     
وضـرورة   امهمـ  اوالسياسية والعلمية والتكنولوجية، بل أضـحت مطلبـ  

ملحة للرفع من كفاءة وجودة العمل اإلداري في المنظمات المختلفـة،  
 ,Ghanim(مثــل دراســة غنــيم  كمــا أكــدت العديــد مــن الدراســات  

على أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية يسـهم فـي تطـوير العمـل     ، )2006
  .اإلداري

ــة      و ــة لطبيع ــة المواتي ــة البيئ ــى تهيئ ــة إل ــاج اإلدارة اإللكتروني تحت
ــا وتشــير فاطمــة     ــى بعــض هــذه    )Fatima, 2017(مناســبة وله إل

ــات ــة،     : المتطلب ــة شــبكية آمن ــة، والبشــرية، وبني ــة، والتكنولوجي اإلداري
  .وبنية معلومات قوية

وتسـعى اإلدارة اإللكترونيـة إلــى تحقيـق مجموعــة مـن األهــداف     
عن طريق االستخدام األمثل لتقنية المعلومات، واالتصاالت، وأوردت 

ــوري ــا ابعضــ ) Al Fawari, 2018( الف ــديم ا :منه لخــدمات  تق
صـغر  ، وساعة فـي اليـوم   24للمستفيدين بصورة مرضية، وفي خالل 

ــان المجهـــز لحفـــظ المعلومـــات اإللكترونيـــة، وتحقيـــق الســـرعة        المكـ
ــة إلنجــاز إجــراءات العمــل، وبتكلفــة ماليــة مناســبة، وإيجــاد         المطلوب
مجتمع قادر على التعامل مع معطيات العصـر التقنـي، وتعميـق مفهـوم     

  .ن المحسوبيةالشفافية والبعد ع

ــة   ــح أهميـ ــة وتتضـ ــة   اإلدارة اإللكترونيـ ــى مواكبـ ــدرتها علـ ــي قـ فـ
ــم      ــات ونظـ ــال تطبيـــق تقنيـ ــي مجـ ــل فـ ــي الهائـ ــور النـــوعي، والكمـ التطـ
المعلومات، حيث يمكن تسميتها بالثورة المعلوماتية المثمرة، وأشـار  

إلـى تلـك األهميـة حسـب األسـباب       )Al Araimi, 2014(العريمـي  
انخفـاض تكــاليف  ، وى أداء المنظمــة الحكوميـة تحسـين مسـتو   :اآلتيـة 

اإلنتاج، وزيادة ربحية المنظمـة، واتسـاع نطـاق السـوق التـي تتعامـل       

ــا المنظمــة، وتوجيــه اإلنتــاج وفقـًـ     الحتياجــات ورغبــات العمــالء     افيه
  .والمستهلكين، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة درجة التنافسية

ــاء  ــد العلمــــــ ــم   يؤكــــــ ــون بعلــــــ ــرون والمهتمــــــ اإلدارة  والمفكــــــ
ــة أن تطبيــــق    نوالمتخصصــــو ــات اإلداريــ ــة المعلومــ اإلدارة فــــي تقنيــ

 ,Al Masoud ( ال بد وأن يمر فـي عـدة مراحـل وهـي     اإللكترونية
2008( :  

وتشــمل توثيــق الهيكــل التنظيمــي، واإلجــراءات   :التوثيــق اإلداري -
  .اإلدارية

  .ويتم التطوير اإلداري بمنظور تقني :التطوير اإلداري -

أن العمل الحقيقي لإلدارة اإللكترونية يعتمد على السرعة  :التعامل -
  .والدقة في إنجاز العمل، وتوفير كثير من الوقت والجهد والمال

اإلدارة وتمثــل مرحلــة الــذروة لتطبيــق  :المرحلـة الرابعــة التكامــل  -
  .، ويتم فيها إتاحة المعلومات عبر الشبكةاإللكترونية

ــ ــة ســلطنة عمــان وت   اوإدراًك مــع هــذا التطــور    اماشــيمــن حكوم
ــة      ــاإلدارة اإللكترونيــة؛ فقــد تبنــت مبــدأ الحكومــة اإللكتروني الحاصــل ب
       ابهدف تقديم الخدمات بكـل يسـر وسـهولة، كمـا أنهـا تتبنـى مشـروع 

ــ ــة المعلومــات        اطموح ــى عصــر تقني ــع إل ــل اقتصــادها والمجتم لتحوي
ع وهو ما يسـمى اآلن بمشـرو   ،المتقدمة، وبناء مجتمع عمان الرقمي

ــذه      ــي هـــ ــي، وتغطـــ ــان الرقمـــ ــع عمـــ ــة لمجتمـــ ــتراتيجية الوطنيـــ اإلســـ
االســتراتيجية كافــة مجــاالت المعرفــة، والقــدرات البشــرية المفعلــة فــي  
ــة     ــع المعرفـ ــن أجـــل تجميـ ــادية مـ ــاالت واألنشـــطة االقتصـ ــع المجـ جميـ

 Ministry( بسرعة وكفاءة لتحقيق األهداف والخدمات اإللكترونية
of Education, 2018( .  

لمبـدأ الحكومـة اإللكترونيــة وتماشـيا مـع االســتراتيجية      وتفعـيالً 
الوطنيــة لمجتمــع عمــان الرقمــي حرصــت وزارة التربيــة والتعلــيم علــى  
التعديل في مناهجها الدراسية مـن خـالل وجـود مـنهج دراسـي لمـادة       
تقنية المعلومـات، وتـوفير وتجهيـز مختبـرات دراسـية لتطبيـق وتنفيـذ        

قامت بالعديد من التطبيقات فـي مجـال اإلدارة   الحصة الدراسية، كما 
المدرسية، ومنها برنـامج اإلدارة المدرسـية، وكـذلك برنـامج الجـدول      

ــي ــة      ،المدرسـ ــد بـــل قامـــت بتطبيـــق البوابـ ــذا الحـ ــم تقـــف عنـــد هـ ولـ
 ,2008(وزارة التربية والتعليم العمانية  التعليمية والتي ُتعرف وفق 

ة التعليميـة إلكترونيـا عـن طريـق     ملتقى يربط عناصر العملي" :بأنها) 5
مجموعــة مــن البــرامج والخــدمات المتعــددة التــي تحتويهــا باســتخدام  
اإلنترنت، وتهدف إلـى تسـهيل العمليـة التعليميـة وتقـديمها فـي شـكل        
أكثر فعالية وتشويقا للطالب والمعلم وولي األمـر واإلدارة المدرسـية   

ــة المتابعــة والتواصــل       ــى حــٍد ســواء، وتســهيل عملي ــين عناصــر   عل ب
العملية التعليمية، كما تسـاعد علـى تنظـيم ومتابعـة األعمـال اإلداريـة       

  ."بجعلها أكثر إحكاما وتنظيما من خالل عدد من األنظمة
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لقـــد بـــدأ تطبيـــق البوابـــة التعليميـــة فـــي محـــافظتي مســـقط         و
م وفــي الفصــل الدراســي  2008\2007فــي العــام الدراســي  والبريمــي

م 2008/2009مــن العــام الدراســي  2009الثــاني وفــي شــهر مــارس 
 امـع انضـمام بـاقي المحافظـات تباعـ     تم إضافة محافظة جنوب الباطنة 

حســـب تـــوفر البنيـــة التحتيـــة مـــن خـــدمات االتصـــال وتـــوفر األجهـــزة  
   ).Al Siyabi, 2009 ( المعينة لتطبيق البوابة التعليمية

لكل مشروع أهـداف يسـعى لتحقيقهـا وسـيعرض الباحـث تلـك       و
 ,AlFawari(ن عرضـه لألهـداف التـي أوردتهـا الفـوري      األهـداف مـ  

االرتقــاء بمســـتوى األداء بــوزارة التربيـــة والتعلــيم بشـــقيه     ).2018
، ربــط المجتمــع بأهــداف وزارة التربيــة والتعلــيم ، واإلداري والتعليمـي 

ــا   و ــة لمتابعتهـ ــع آليـ ــة ووضـ ــراءات اإلداريـ ــهيل اإلجـ ــج ، وتسـ وزارة دمـ
ويــذكر العريمــي   .ضــمن إطــار الحكومــة اإللكترونيــة  التربيــة والتعلــيم

)Al Araimi, 2014( أهم تلك الوظائف على النحو التالي:  

ــين فـــي وزارة التربيـــة         ــين البـــاحثين والمهتمـ ــاون اإللكترونـــي بـ التعـ
والتعليم، والوصول للمحافظات النائية من خالل شبكة توفرها البوابة 

قضــايا التربويــة، ونشــر آليــات  اإللكترونيــة، ورفــع مســتوى التوعيــة بال 
التــدريب والتأهيــل اإللكترونــي إلعــداد كــوارد تربويــة مــاهرة، وتبــادل   

  .الخبرات القانونية واإلدارية لوضع السياسات التعليمية المناسبة

ــوان   )Barret, 2001(باريــت  أجــرىو ــل "دراســة بعن العوام
اليــة بو المــؤثرة فــي اســتخدام المــديرين ألنظمــة المعلومــات اإلداريــة  

ــن العوامــل المــؤثرة فــي        " تكســاس ــى التحقــق م وهــدفت الدراســة إل
استخدام مديري المدارس ألنظمة المعلومات اإلدارية، وتكونت عينة 

ــة مـــن   ــدير) 327(الدراسـ ــنهج    امـ ــتخدم الباحـــث المـ ــديرة، واسـ ومـ
 يرينالوصــفي، واالســـتبانة كـــأداة دراســـة، وأظهـــرت النتـــائج أن المـــد  

علومــات اإلداريــة لعــدة ســنوات يــدركون   الــذين يســتخدمون نظــم الم 
سـهولة االســتعمال، وفائــدة نظـم المعلومــات اإلداريــة فـي دعمهــم فــي     
اتخـاذ القـرار، وأوصـت الدراسـة بإعطـاء دورات فـي نظـم المعلومــات        

  .في القدرة على االستخدام األمثل واتخاذ القرار يرينتساعد المد

ــى    )Crouse, 2004(س وكــر كمــا أجــرى   دراســة هــدفت إل
في المدرسة التكنولوجية من وجهة نظر  يرينالتعرف على أدوار المد

تلـك المـدارس الحكوميـة فـي واليـة كاليفورنيـا، وتكونـت عينـة          مديري
ومديرة، وأظهرت النتائج استخدام أغلبية  امدير) 250(الدراسة من 

المـدارس للحاســب اآللـي المتصـل بالشــبكة المحليـة لألعمــال      مـديري 
  .اإلدارية من أجل عملية صنع القرارات اليومية

ــيم كمــا أجــرى  ــى   دراســة )Ghanim, 2006( غن هــدفت إل
ــل       ــوير العمـ ــي تطـ ــة فـ ــهام اإلدارة اإللكترونيـ ــدى إسـ ــى مـ ــرف علـ التعـ

ــورة    اإلداري ــة المن ــيم العــام بالمدين ة ، وتكونــت عينــ فــي مــدارس التعل
في جميـع   ديرين، وأظهرت النتائج بأن المامدير) 227(من  الدراسة

مراحــل التعلــيم العــام يــرون أن اإلدارة اإللكترونيــة تســهم فــي تطــوير   
  .العمل اإلداري بدرجة عالية

ــوان ب (Sarhan, 2007)ســرحان  فــي دراســة و اتجاهــات "عن
نة وتكونت عي" في تركيا مديري المدارس نحو استخدام التكنولوجيا

ــن   ــة مـ ــائج أن   ) 200(الدراسـ ــرت النتـ ــارك، وأظهـ ــة مشـ ــدير مدرسـ مـ
يحملـون اتجاهـات إيجابيــة نحـو اسـتخدام التكنولوجيـا فــي       يرينالمـد 

   .المدرسة

معرفــة عــن  )(Al Masoud, 2008المســعود  وفــي دراســة
المتطلبات البشرية والمادية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية فـي المـدارس   

ــعودية بمحافظـــة الـــرس الحكوميـــة ، وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن  السـ
)238 ( وأظهــرت النتـائج أن أهــم المتطلبـات البشــرية    ،اووكيلـً  امـدير

 التطبيق اإلدارة اإللكترونية ضرورة توافر الهيئة اإلدارة المؤهلة تأهيًل
   .فنيا

دراسـة هـدفت إلـى     )Rashidi, 2008) Al الرشيدي وأجرت
ــتخدام اإلدارة      ــو اســـ ــدارس نحـــ ــديري المـــ ــات مـــ ــاء اتجاهـــ استقصـــ

ــة الدراســة مــن      ) 150(اإللكترونيــة فــي العمــل اإلداري، وتكونــت عين
ــدير ــائج  امـ ــرت النتـ ــديرة، وأظهـ ــه ومـ ــة   أنـ ــروق ذات داللـ ــد فـ ال توجـ

إحصائية في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الحكومية فـي دولـة   
ام اإلدارة اإللكترونيــة فــي العمــل اإلداري تعــزى  الكويــت نحــو اســتخد

  .لمتغيري المؤهل العلمي والخبرة

هـدفت   دراسـة  (Al Ghamdi, 2009) الغامـدي  كما أجـرت و
فـي مـدارس تعلـيم     إلى التعرف علـى درجـة تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة    

ودرجـة مسـاهمتها، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن       مدينة ينبع السـعودية  
)49 (وأظهــرت النتــائج رأي المــديرين والــوكالء يــتم  اووكيًلــ امــدير ،

بدرجة عالية، وتوجد فـروق ذات داللـة إحصـائية حـول درجـة تطبيـق       
  .اإلدارة اإللكترونية تعزى لمتغير العمل لصالح المديرين

ــي أجــرتو هــدفت إلــى   دراســة (Al Makki, 2009) المك
ــقط       ــة مسـ ــدارس محافظـ ــديري مـ ــتخدام مـ ــات اسـ ــن معوقـ ــف عـ الكشـ

لطنة عمان لبرنـامج البوابـة التعليميـة، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن        بس
)138 ( ومـــديرة، وأظهـــرت النتــائج وجـــود فـــروق ذات داللـــة    امــدير

إحصائية بين متوسطات إجابة أفراد عينة الدراسة على فقـرات األداة  
وفقــا لمتغيــر النــوع االجتمــاعي فــي مجــال المهــارات الحاســوبية فقــط    

  .ولصالح الذكور

دراســة هــدفت لوضــع  (Al Amri, 2010) العمــري أجـرى و
تصور مقترح للبوابة التعليمية بوزارة التربية والتعليم بسـلطنة عمـان   
وفـــق االحتياجـــات والمعـــايير التعليميـــة المعاصـــرة، وتكونـــت عينـــة        

ــائج عــدم تــوافر التعلــيم     افــرد ) 1235(الدراســة مــن   ، وأظهــرت النت
لحاليـــة ممـــا يتطلــب تطـــوير البوابـــة،  اإللكترونــي بالبوابـــة التعليميــة ا  

   .وإدخال التعليم اإللكتروني

بدراســة هـــدفت   (Al Omari, 2010) العــامري  كمــا قــام  
للتعرف على واقع استخدام الخدمات اإلدارية اإللكترونية في مـدارس  
التعلــيم األساســي بســلطنة عمــان مــن وجهــة نظــر مــديري المــدارس،   

ــة الدراســة مــن    وأظهــرت ، ومــديرة مدرســة مــدير ) 51(وتكونــت عين
النتــائج بأنــه يجــب تحديــد مهــام ومســؤوليات مــدير المدرســة بشــكل    
واضــح، وتقلـــل اإلدارة اإللكترونيـــة مــن األخطـــاء المرتبطـــة بالعامـــل    

  .اإلنساني
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دراسـة هـدفت لتبيـان     (Al Salami,2010) السـالمي  وأجـرى 
ــية     ــرة، واإلدارة المدرسـ ــة المعاصـ ــا اإلداريـ ــين التكنولوجيـ ــة بـ ، العالقـ

وعالقـــة ذلـــك بـــالفكر اإلداري التربـــوي، والتعـــرف علـــى واقـــع اإلدارة  
المدرسية في مرحلة التعليم األساسـي بسـلطنة عمـان، وتكونـت عينـة      

والمساعدين والمعلمين، وأظهرت  يرينمن المد) 402(الدراسة من 
ــؤونها    ــلطة إلدارة شــ ــدا مــــن الســ ــنح إدارة المدرســــة مزيــ النتــــائج مــ

 .ال صنع القرار التعليميالمختلفة وخاصة في مج

دراسـة هـدفت إلـى     (Al Sawaei, 2010) الصـواعي  وأجـرى 
الكشف عن درجة استخدام معلمي مدارس التربية والتعليم بمحافظـة  

هم فــي مسـقط للبوابـة التعليميـة اإللكترونيـة، والصـعوبات التـي تـواجه       
ــة الدراســة مــن       اســتخدام ا ــت عين ــة اإللكترونيــة، وتكون ــة التعليم لبواب

ــ) 365( ــة   امعلمـ ــائج وجـــود فـــروق ذات داللـ ومعلمـــة، وأظهـــرت النتـ
إحصـــائية بـــين متوســـطات إجابـــة أفـــراد عينـــة الدراســـة حـــول درجـــة  
ــنس      ــر الجـ ــى متغيـ ــة تعـــزى إلـ ــة اإللكترونيـ ــة التعليميـ ــتخدام البوابـ اسـ

  .ولصالح الذكور

  شكلة الدراسةم

تعد اإلدارة اإللكترونية إحدى الممارسـات الحديثـة المطروحـة    
الساحة اإلدارية، والتي تسعى كثير من المنظمات المختلفـة بمـا   على 

 Al) المتــولي فيهــا المنظمــات التعليميــة لتبنيهــا وتطبيقهــا، ويــذكر  
Mutawalli, 2003)       أسـباب ودواعـي التحـول لـإلدارة اإللكترونيـة

ــة، وتقــديم نمــاذج جديــدة مــن     هــو تحســين أداء المنظمــات الحكومي
بع الد ولي للخـدمات مـن خـالل الوسـائط     الخدمات اإللكترونية، والطا

اإللكترونية، وغياب المستندات الورقية حيث يتم تقديم الخدمـة دون  
تبادل لتلـك المسـتندات، وهـو مـا أكـدت عليـه العديـد مـن الدراسـات          

التـي أكـدت علـى البـدء      (Al Omari, 2010) العـامري  منها دراسة
تـي تواجـه التطبيــق،   بتطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة وتـذليل الصـعوبات ال    

أكـــدت علــى  بنـــاء  التــي   (Al Amri, 2010) العمــري  ودراســة 
استراتيجيات وطنيـة فـي تكنولوجيـا التعلـيم بمـا فيهـا تصـميم البوابـة         
التعليمية وفق معايير الجودة العالمية واالسـتفادة مـن تجـارب الـدول     

  .المتقدمة في هذا المجــال

لتربية والتعلـيم، وذلـك   لدى وزارة ا اونالحظ هذا االهتمام جلي
ــي أداء اإلدارة   بتطبيـــق بـــرامج للحاســـب اآللـــي والتطـــور المســـتمر فـ
المدرسية مثل برنامج اإلدارة المدرسية، والبوابة التعليمية، وتطبيـق  

     ـ  امفهوم اإلدارة اإللكترونية فـي نظامنـا التعليمـي ومدارسـنا أمـراواقع 
تطالعية، والتــي لدراســة االســاســيما بعــد تطبيــق   بعــدال مفــر منــه، و

أجرها الباحث على عينـة مـن مـديري المـدارس ومـديراتها، أوضـحت       
الدراســة االســتطالعية أن هنــاك مشـــكلة فــي دور البوابــة التعليميـــة،      

من أفراد العينة عدم استغالل البوابة في % 87.5حيث أكد ما نسبته
مـنهم  %  88.2، وأكـد اعقد االجتماعات بين إدارة المدرسة إلكتروني

عــدم االســتفادة مــن ادخـال الجــدول المدرســي مباشــرة للبوابــة،    علـى 
وأظهرت نتائج الدراسة عدم توفر شبكة لالتصاالت تستوعب خدمات 

ــة  % 88.2، بينمــا أكــد  %94.1البوابــة بمــا نســبته   مــن أفــراد العين

على عدم وجود فني دعم متخصـص بالمدرسـة، وطالـب أفـراد العينـة      
ابعة رصد البيانات وتخزينها، وتـدل  بوجود نظام مراقبة إلكتروني لمت

ــاالت    هـــذه النتـــائج  وبنســـب مرتفعـــة علـــى أهميـــة وجـــود شـــبكة اتصـ
تتوافق ونظـام البوابـة التعليميـة، وأهميـة عقـد االجتماعـات مـن أجـل         

  .التواصل بين افراد المجتمع المدرسي

ــة       ــة التعليمي ــديري المــدارس يســتخدمون البواب ــن م إن عــدد م
م بعـض مـديري المـدارس بكيفيـة التعامـل      بشكل محدود، وتدني إلما

مـع  مع هذه البرامج وكثرة األعباء اإلدارية، وقلة البـرامج التدريبيـة، و  
إدارات تطبيـــق البــــرامج االلكترونيــــة فـــي المــــدارس واجهــــت بعــــض    

بالمســتخدمين،  بعضــها متعلــقبــالبرامج و متعلقــةصــعوبات المــدارس 
التعليمية في تطوير  ومن هنا جاءت هذه الدراسة لمعرفة دور البوابة

  .إداء اإلدارة المدرسية

  أسئلة الدراسة

ــة فــي تطــوير أداء اإلدارة المدرســية فــي     - 1 ــة التعليمي مــا دور البواب
ضوء متطلبات اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظر مديري المدارس 

  بسلطنة عمان؟

2 -     عنـد مسـتوى داللـة     اهل توجـد فـروق دالـة إحصـائي)α =0.05 (
المدارس حول دور البوابـة التعليميـة فـي     مديريبين وجهات نظر 

ــوء متطلبــــــات اإلدارة      ــي ضــــ ــية فــــ ــوير أداء اإلدارة المدرســــ تطــــ
، لخبرة العملية، والنوع االجتماعيا : إلى كل من اإللكترونية ُتعزى

  .)IC3(على الرخصة الدولية للحاسوب واإلنترنت  والحصول

  أهداف الدراسة

ــة التعليميـــة فـــي    هـــدفت ــى الكشـــف عـــن دور البوابـ الدراســـة إلـ
تطوير أداء اإلدارة المدرسية فـي ضـوء متطلبـات اإلدارة اإللكترونيـة     

  .من وجهة نظر مديري المدارس بسلطنة عمان

  أهمية الدراسة

ــدارس وزارة التربيــة       - 1 ــة وهــي م ــاط الدراســة بمؤسســة حكومي ارتب
فــي حيـــاة   بــدور مهــم  وتقــوم  والتعلــيم والتــي تعــد ذات أثــر بــالغ      

المواطنين والمقيمين في سلطنة عمان من خالل إدارتها للمدارس 
ــديث لكافـــة          ــه عمليـــة التحـ ــذي تعتمـــد عليـ ــي األســـاس الـ ــي هـ التـ

  .مؤسسات الوطن من أجل وضع الخطط واألهداف المستقبلية

بالمديرية العامة لتقنية  ستساعد نتائج هذه الدراسة صناع القرار - 2
بتوظيف النتائج للتغلـب  لتربية والتعلم العمانية، بوزارة ا المعلومات

 .على ما يحد من استخدام اإلدارة اإللكترونية

نأمل أن تضيف نتائج هذه الدراسة المزيـد مـن الـدعم واالهتمـام      - 3
ــة التعليميـــة بمختلـــف مـــدارس محافظـــات ســـلطنة عمـــان،        بالبوابـ

تربيــة وكـذلك اسـتفادة المديريـة العامـة لتقنيـة المعلومـات بـوزارة ال       
  .والتعليم
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تتمثل األهمية العملية التطبيقية فـي تزويـد البـاحثين والمهتمـين       - 4
بأداة الدراسـة، أو الوقـوف علـى دور البوابـة التعليميـة فـي تطـوير        
أداء اإلدارة المدرســية فــي ضــوء متطلبــات اإلدارة اإللكترونيــة مــن  

 .وجهة نظر مديري المدارس بسلطنة عمان

  حدود الدراسة

المحافظــات التعليميــة اقتصــرت الدراســة علــى  : مكانيــةالحــدود ال - 1
بكـل مــن مســقط والبريمــي وجنـوب الباطنــة بســبب الســبق بتطبيــق    

  .البوابة التعليمية

  .المحافظات التعليميةمديرو ومديرات مدارس : الحدود البشرية - 2

ــة تناولـــــت: الحـــــدود الموضـــــوعية -3 ــذه الدراســـ ــة" هـــ  دور البوابـــ
ــي تطــوير أداء اإلدار   ــة ف ة المدرســية فــي ضــوء متطلبــات    التعليمي

ــلطنة       ــدارس بسـ ــديري المـ ــر مـ ــة نظـ ــن وجهـ ــة مـ اإلدارة اإللكترونيـ
المعرفـي والتقنـي، واإلداري،   : ، مـن خـالل المجـاالت التاليـة    "عمان
  .والفني

  التعريفات اإلجرائية

  وزارة التربيـة والتعلـيم   تعرفهـا : البوابة التعليميـة (Ministry of 
Education, 2008, 2)  وســيلة لالتصــال بــين قواعــد  :" هــي

بيانــات وزارة التربيــة والتعلــيم وبــين جمهــور الــوزارة الــذي ينتمــي  
ــواًء   ــه سـ ــة    أإليـ ــة اإلداريـ ــن الهيئـ ــانوا مـ ــة    أمكـ ــي كافـ ــية فـ التدريسـ

ــين     ــة أو بـ ــة، والمدرسـ ــة التعليميـ ــالوزارة، والمحافظـ ــات، كـ القطاعـ
القطـاع،  الطالب، وولي أمره، وأعضاء من المجتمع المهتمين بهـذا  

  ".بهدف تقديم خدمات الكترونية إدارية كانت أو تعليمية

 ويعرف تطوير األداء وفق دليل نظام تطوير األداء : تطوير األداء
عمليـــات التحســـين والتحـــديث والتجديـــد التـــي  :" المدرســـي بأنـــه

ــد      ــا تجويـ ــتج عنهـ ــي ينـ ــه، والتـ ــام ومجاالتـ ــات النظـ ــتهدف مكونـ تسـ
  .Ministry of Education, 2009, 16)" (مستوى األداء

 يعرفها عطوي : اإلدارة المدرسية(Atwi, 2014)  الجهـود   :بأنهـا
المنسقة التي يقوم بها فريق من العـاملين بالمدرسـية بغيـة تحقيـق     

يتمشى مع ما تهدف إلية  ااألهداف التربوية داخل المدرسة تحقيًق
  الدولة من تربية أبنائها تربية صحيحة وعلى أسس سليمة

  الحواسـيب  اسـتخدام  عمادهـا  التـي  اإلدارة هـي : اإللكترونيةاإلدارة 
ــبكات ــترانت  وشـ ــت واإلكسـ ــت األنترنـ ــي واألنترنـ ــوفر التـ ــع تـ  المواقـ

ــة ــة اإللكترونيـ ــدعم المختلفـ ــز لـ ــول وتعزيـ ــات  الحصـ ــى المعلومـ  علـ
ــيلها والخــــدمات ــواطنين وتوصــ ــال والمؤسســــات للمــ  فــــي واألعمــ
ــة  وكفـــــاءة وبعدالـــــة بشـــــفافية المجتمـــــع  ,Kaddouri(عاليـــ

2016,157.(  
  

  

  

 الطريقة 

 منهج الدراسة

ــه ءلمال ا، نظــرالمســحي عتمــدت الدراســة المــنهج الوصــفي  ا مت
جمع البيانات حول دور البوابـة   تملطبيعة الدراسة ، وأهدافها، حيث 

التعليمية في تطوير أداء اإلدارة المدرسية في ضوء متطلبات اإلدارة 
  .اإللكترونية من وجهة نظر مديري المدارس بسلطنة عمان

  مجتمع الدراسة وعينتها

ــدارس محافظــات         ــع مــدراء م ــن جمي ــع الدراســة م ــألف مجتم يت
ــة، والبـــالغ عـــدد  ــدير (284)هم مســـقط والبريمـــي وجنـــوب الباطنـ  امـ

والبــالغ  ،ومــديرة، وعينــة الدراســة فــتم اختيارهــا بالطريقــة العشــوائية  
مقســـمين إلـــى % 40.8ومـــديرة أي بنســـبة  امـــدير (116)عــددهم  

(43) ــدير ــبة  امـ ــدد %37.1أي بنسـ ــبة   (73)، وعـ ــديرة أي بنسـ مـ
62.9%.  

  أداة الدراسة

الباحــث مـــن خـــالل   طورهـــاتمثلــت أداة الدراســـة فــي اســـتبانة   
  :العتماد على المصادر التاليةا

  .في المدارس المديريننتائج الدراسة االستطالعية مع  - أ

االطالع على دراسات سابقة متعلقة بمشكلة الدراسة سواء  - ب
، (Al- Makki, 2009)و )Al-Omari, 2010( دراسات عربية

  ).,Barret 2001( و ) ,Crouse 2004( أو دراسات أجنبية

ــن األدبيــات   -ج ــة، والبوابــة     االســتفادة م ــة بــاإلدارة اإللكتروني المتعلق
  .التعليمية، واالستعانة بالكتب، والدوريات، والدراسات، والبحوث

واالستفادة من آراء المشرف علـى الدراسـة، واالسـتفادة مـن آراء      -د
  .المحكمين ألداة الدراسة

وتكونت مـن   ،أداة الدراسة تطويروبناء على هذه المصادر تم 
المعرفـي  (األول المجـال  : مجـاالت هـي   ثـالث فقرة موزعـة علـى   ) 32(

ــي ــن  ) والتقنـ ــون مـ ــرات) 10(ويتكـ ــاني فقـ ــال الثـ ) اإلداري( ، والمجـ
 )12(ويتكون من ) الفني(، والمجال الثالث فقرات) 10(ويتكون من 

لتصــنيف ليكــرت الخماســي، وتــم  اوقــد صــممت االســتبانة وفًقــ .فقـرة 
   .يات لدرجة الموافقةتحديد خمس مستو

  صدق األداة

 باسـتخدام صـدق المحتـوى وذلـك     تم التحقق مـن صـدق األداة  
من خالل عرضها على لجنة من المحكمين مـن ذوي االختصـاص مـن    

ــة  ،ووزارة التعلــــيم العــــالي ،جامعــــة الســــلطان قــــابوس ووزارة التربيــ
والتعلــيم، ليعبــر المحكمــون عــن آرائهــم حــول مــدى وضــوح الفقــرات     

حيـث تـم    الصياغة اللغوية، وارتباطها بالمجال الذي تنتمي إليـه ودقة 
ــراحفقــرة) 11(إلغــاء عــدد   ــرة )2(عــدد  ، واقت إضــافية، وإجــراء   فق

ثم تم  امحكم) 15(وبلغ عدد المحكمين فقرة ) 12( التعديالت على
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ــؤالء      ــديالت هــ ــوء تعــ ــى ضــ ــة علــ ــورتها النهائيــ ــي صــ ــع األداة فــ وضــ
   .المحكمين واقتراحاتهم

  أداة الدراسةثبات 

ــات أداة الدراســة قــام الباحــث باســتخدام معامــل      للتأكــد مــن ثب
ــع      ــن مجتمـ ــوائية مـ ــة عشـ ــاخ علـــى عينـ ــا كرونبـ ــداخلي ألفـ ــاق الـ االتسـ

ومـديرة للمفـردات ككـل، ولكـل      امـدير ) 30(الدراسة والبـالغ عـددها   
وهـي قيمـة   ) 91.(فقرة على حـدة وكانـت قيمـة المعامـل لـألداة ككـل       

   .ومقبول ألغراض الدراسة تدل على ثبات عال

   منهج الدراسة

ــه ء، نظــرًا لمالالمســحي عتمــدت الدراســة المــنهج الوصــفي  ا مت
جمـع البيانـات حـول دور     تملطبيعة الدراسة الحالية، وأهدافها، حيث 

البوابة التعليمية في تطوير أداء اإلدارة المدرسية في ضوء متطلبات 
  .اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظر مديري المدارس بسلطنة عمان

  المعالجات اإلحصائية

ــق     ــتبانة عـــن طريـ ــة مـــن االسـ ــات المستخلصـ ــة البيانـ ــم معالجـ تـ
) SPSS(االجتماعيـة   الحاسوب باستخدام الرزمـة اإلحصـائية للعلـوم   

إلجــراء التحليــل االحصــائي المطلــوب لإلجابــة عــن أســئلة الدراســـة        
  .المختلفة

  نتائج الدراسة

ولتوفير مقارنات بين االستجابات، اعتمـد الباحـث فـي تصـنيفها     
  ).1(على التصنيف الوارد في الجدول 

  )1(جدول ال

المعيار المعتمد في تفسير نتائج متوسطات تقدير درجة دور البوابة 
 ضوء متطلبات اإلدارةالتعليمية في تطوير أداء اإلدارة المدرسية في 

  .اإللكترونية

  درجة الموافقة        مدى المتوسط الحسابي
5.0 -4.20        اكبيرة جد  
  كبيرة        4.19-3.40
  متوسطة        3.39-2.60
  ضعيفة        2.59-1.80

1.79-1        اضعيفة جد  

لإلجابـة عـن السـؤال    : النتائج المتعلقة باإلجابـة عـن السـؤال األول   
مـا دور البوابـة التعليميـة فـي تطـوير أداء اإلدارة      :" األول والذي نصه

المدرسية في ضوء متطلبات اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظر مديري 
   المدارس بسلطنة عمان؟

ــتخراج  ــم اسـ ــة  تـ ــات المعياريـ ــابية واالنحرافـ المتوســـطات الحسـ
لتقـديرات أفــراد العينــة لكـل مجــال مــن   " الرتبــة " واألهميـة النســبية  

ــوير أداء    ــة فـــي تطـ مجـــاالت االســـتبانة لتحديـــد دور البوابـــة التعليميـ
ــات اإلدارة اإللكترونيــة مــن وجهــة     اإلدارة المدرســية فــي ضــوء متطلب

  .نظر مديري المدارس بسلطنة عمان

ــح الجــــدول و ــات  ) 2(يوضــ ــابية واالنحرافــ المتوســــطات الحســ
في مجاالت الدراسـة المتعلقـة   " الرتبة " المعيارية واألهمية النسبية 

بتقديرات أفراد العينة لدور البوابة التعليميـة فـي تطـوير أداء اإلدارة    
 اوفقـً  االمدرسية في ضوء متطلبـات اإلدارة اإللكترونيـة، مرتبـة تنازليـ    

  . لقيمة المتوسط الحسابي لكل مجال من مجاالت الدراسة

   )2(جدول ال

  .لمجاالت الدراسة واألداة الكلية حسب المتوسطات الحسابية" الرتبة"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية 

  درجة الموافقة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال  الرتبة  المجالرقم 

  كبيرة 65. 3.99  المعرفي والتقني  1  1
  كبيرة  52.  3.63  الفني  2  3
  متوسطة  56.  3.28  اإلداري  3  2

  كبيرة  49.  3.63  األداة الكلية    

الحســابية لمجـــاالت   إن المتوســطات ) 2(يتضــح مــن الجـــدول   
، وجاء المجـال المتعلـق   )3.28-3.99(الدراسة قد تراوحت ما بين 

بالجانــب المعرفــي والتقنــي فــي المرتبــة األولــي بمتوســط حســابي بلــغ   
، ويدل هذا على قدرة افراد العينة في التعامـل مـع متطلبـات    )3.99(

  .اإلدارة اإللكترونية

ــرف علــى دور البوابــة التعليميــة فــي تطــوير أداء اإلدارة       وللتع
المدرسية في ضوء متطلبات اإلدارة اإللكترونية من وجهـة نظـر عينـة    
الدراسـة وذلـك لكـل فقـرة مـن فقـرات مجـاالت الدراسـة تـم اســتخراج          

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة، كما هو موضح 
  :فيما يلي

  المعرفي والتقني: ولالمجال األ

المتوســـــطات الحســـــابية واالنحرافـــــات ) 3(يوضــــح الجـــــدول  
للفقـرات المكونـة للمجـال األول    " الرتبـة "المعيارية واألهمية النسـبية  

  .من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة" المعرفي والتقني"
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  )3(جدول ال

لتقديرات أفراد عينة الدراسة واألداة الكلية على فقرات المجال األول المعرفي " الرتبة"ت المعيارية واألهمية النسبية المتوسطات الحسابية واالنحرافا
  .والتقني

  درجة الموافقة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال  الرتبة  رقم الفقرة

  كبيرة جدا 0.72 4.40  .تساعد البوابة التعليمية على توفر البيانات  1  3
  كبيرة جدا 0.69 4.40  .تساهم البوابة التعليمية في نشر الثقافة الرقمية  1  5
 كبيرة جدا 0.76 4.31  .تسهل البوابة التعليمية عمل اإلدارة المدرسية  3  6
  كبيرة 0.82 4.16  .البوابة التعليمية في حفظ وأمن المعلومات تساهم  4  4

8  5  
تسهل عملية تبادل تتضمن البوابة التعليمية نوافذ 

 كبيرة 0.82 4.14  .البيانات بين المدرسة والمحافظة التعليمية

  كبيرة 1.06 4.11  .يسهل استخراج البيانات من البوابة التعليمية  6  2
 كبيرة 0.98 3.94  .أستطيع تفعيل جميع نوافذ البوابة التعليمية  7  10
  كبيرة 1.10 3.93  .يسهل الدخول لموقع البوابة التعليمية  8  1
  كبيرة 0.98 3.77  .يسر إدخال البيانات لنوافذ البوابة التعليمية  9  7

9  10  
توفر خدمة اإلنترنت بالمدرسة بشكل يخدم 

  متوسطة 1.30 2.72  .استخدام البوابة التعليمية

  كبيرة 0.64 3.99  المجال ككل    
           

أن المتوسطات الحسابية لفقرات ) 3(يتبين من الجدول 
بين  مالمجال األول والمتعلقة بالجانب المعرفي والتقني قد تراوحت 

، ويتضح أن جميع الفقرات في هذا المجال حصلت )2.72 - 4.40(
9(ودرجة كبيرة، عدا الفقرة رقم  اعلى تقديرات بدرجة كبيرة جد (

لبوابة وهذا يدل بأن دور ا, حصلت على درجة تقدير متوسطة
التعليمية في تطوير أداء اإلدارة المدرسية في ضوء متطلبات اإلدارة 
اإللكترونية من وجهة نظر مديري المدارس بسلطنة عمان كان له 

وكبيرة في جميع فقرات هذا المجال عدا  اتأثير بدرجة كبيرة جد
  .  الفقرة التاسعة كان بدرجة متوسطة

  اإلداري: المجال الثاني

إلـــى المتوســطات الحســابية واالنحرافـــات   ) 4(ل يشــير الجــدو  
للفقـرات المكونـة للمجـال الثـاني     " الرتبة"المعيارية واألهمية النسبية 

  .من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة" اإلداري"

  )4(جدول ال

  .لتقديرات أفراد عينة الدراسة واألداة الكلية على فقرات المجال الثاني اإلداري" تبةالر"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية 

  رقم
  الفقرة

  المجال  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

  االنحراف 
  المعياري

  درجة 
  الموافقة

  اكبيرة جد 0.75 4.27  .توفر اإلحصائيات الدقيقة عن المدرسة داخل البوابة التعليمية  1 15
  كبيرة 1.09 4.15  .بريد إلكتروني للمراسالت الصادرة والواردةتوفر   2 14
 كبيرة 0.93 4.13  .توفر البوابة التعليمية بيانات حول نظام تطوير األداء المدرسي  3 12
  كبيرة 0.75 4.13  .تتضمن البوابة التعليمية جميع السجالت اإلدارية الالزمة لعمل مدير المدرسة  3 13
 كبيرة 1.26 4.06  .التعليمية تسجيل حضور وانصراف العاملينتيسر البوابة   5 11
  كبيرة 1.18 3.70  .يمكن االستفادة من البوابة التعليمية في إعداد تقرير حضور وانصراف الحافالت المدرسية  6 19
 كبيرة 1.12 3.36  .يمكن إعداد تقرير سنوي عن سير العمل المدرسي استفادة من البوابة التعليمية  7 20
  اضعيفة جد 0.80 1.77  .يمكن وضع تقارير الكفاية عن العاملين من خالل البوابة التعليمية  8 17
 اضعيفة جد 0.75 1.74  .توفر البوابة التعليمية النظام المالي حول الجمعية التعاونية  9 16
 اضعيفة جد 0.65 1.45  .يوجد بالبوابة التعليمية برنامج للمحادثات بين العاملين في المدرسة  10 18
 متوسطة 0.56497 3.28  المجال ككل    
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ــة  ) 4(يتضــح مــن الجــدول   أن متوســطات تقــديرات أفــراد العين
وقـــد ) 1.45 –4.27(بـــين  مـــا لفقـــرات هـــذا المجـــال قـــد تراوحـــت 

علــى أعلــى المتوســطات الحســابية ضــمن   ) 15(حصــلت الفقــرة رقــم  
، 16، 17: (، بينما حصلت الفقراتابدرجة كبيرة جدمستوى تقدير 

18 ( حيـث بلـغ المتوسـط     اعلى التوالي على تقدير درجة ضعيفة جـد
  ).1.79(الحسابي لها أقل من 

  الفني: المجال الثالث

المتوســـــطات الحســـــابية واالنحرافـــــات ) 5(يوضـــــح الجـــــدول 
" للمجال الثالثللفقرات المكونة " الرتبة"المعيارية واألهمية النسبية 

  .من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة" الجانب الفني

  )5(الجدول 

  .لتقديرات أفراد عينة الدراسة واألداة الكلية على فقرات المجال الثالث الفني" الرتبة"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية 

  رقم
  الفقرة

  المجال  الرتبة
  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  درجة الموافقة

  كبيرة جدا 0.63 4.53  .توفر بيانات خطة المدرسة بالبوابة التعليمية  1 21
  كبيرة جدا 0.86 4.39  .المقدرة على تفعيل نافذة الزيارات اإلشرافية بالبوابة التعليمية  2 31
 كبيرة جدا 0.71 4.38  .بيانات عن مستويات الطالب التحصيلية توفر البوابة التعليمية  3 28
  كبيرة 0.85 4.12  .توفر البوابة التعليمية بيانات عن توزيع المعلمين على الفصول الدراسية  4 24
 كبيرة 1.08 3.79  .يوجد دعم فني متخصص ألجهزة الحاسب اآللي بالمدرسة  5 32
  كبيرة 1.09 3.73  .المدرسي وفق نظام البوابة التعليميةالقدرة على متابعة إعداد الجدول   6 29
 كبيرة 1.19 3.72  .توفر البوابة التعليمية بيانات عن خطط األنشطة الدراسية  7 23
  كبيرة 1.11 3.56  .تساعد البوابة التعليمية على تفعيل نظام األرشفة اإللكترونية  8 30
  كبيرة 1.30 3.49  .المواد الدراسيةتوفر البوابة التعليمية بيانات عن خطط   9 22
  متوسطة 1.11 3.26  .توفر البوابة التعليمية بيانات حول السلوكيات الطالبية  10 27
  ضعيفة 81. 2.46  .توفر البوابة التعليمية بيانات عن مركز التعلم  11 25
  ضعيفة 81. 2.06  .توفر البوابة التعليمية بيانات حول المختبر المدرسي  12 26
 كبيرة 52. 3.63  المجال ككل    

      
أن متوسطات تقديرات أفراد عينة ) 5(يتضح من الجدول 

، )2.06-4.53(بين  ما الدراسة لفقرات هذا المجال قد تراوحت
نالت أعلى ) 28، 31 ،21(ويالحظ أن كل من الفقرة رقم 

وقد بلغ  االمتوسطات الحسابية ضمن مستوى درجة كبيرة جد
) 4.39(، )4.38(، )4.53(المتوسط الحسابي لها على التوالي 

بينما نالت أدنى المتوسطات الحسابية ضمن مستوى درجة ضعيفة 
رقم ، والفقرة )2.46(ضمن متوسط حسابي ) 25(الفقرة رقم 

  ). 2.06(ضمن متوسط حسابي ) 26(

   النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني

  النوع االجتماعي) أ(

هـــل :" والـــذي نصـــه )أ(النقطـــة  لإلجابـــة عـــن الســـؤال الثـــاني
   عنـد مسـتوى داللــة    اتوجـد فـروق دالـة إحصــائي)α = 0.05 ( بــين

وجهات نظر مديري المدارس حول دور البوابة التعليمية فـي تطـوير   
المدرســية فــي ضــوء متطلبــات اإلدارة اإللكترونيــة ُتعــزى  أداء اإلدارة 

للنوع االجتماعي؟ تـم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات      
المعيارية لدرجة تقدير أفراد عينة الدراسة لدور البوابة التعليمية في 
تطوير أداء اإلدارة المدرسية فـي ضـوء متطلبـات اإلدارة اإللكترونيـة     

لمتغيـر النـوع    االمـدارس بسـلطنة عمـان وفقـً     من وجهـة نظـر مـديري   
للكشـف عـن الفـروق    ) T-Test(االجتماعي، كما تم اسـتخدام اختبـار  

  .بين كل من الذكور واإلناث

للكشــــــف عــــــن ) ت( نتــــــائج اختبــــــار) 6(ويوضــــــح الجــــــدول 
المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لتقـديرات أفـراد العينـة       

مجال من مجاالت الدراسة النوع لكللمتغير  اتبع.  
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  )6(الجدول 

للكشف عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حسب متغير النوع االجتماعي على ) T-test(نتائج اختبار ت 
  .مجاالت الدراسة واألداة الكلية

  المجال
  )ت(قيمة   )73= ن(إناث   )43= ن (ذكور 

  مستوى الداللة
    ع  م  ع  م

  068. 1.852 59. 4.08 71. 3.84  المعرفي والتقني
  .025  2.296 47. 3.38 66. 3.11  اإلداري
  .100  1.659 48. 3.69 57. 3.52  الفني

  .330 2.178 42. 3.71 57. 3.49  مجموع المجاالت ككل
  االنحراف المعياري: المتوسط الحسابي            ع: حجم العينة                  م: ن

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) 6(يتضح من الجدول 
بين الذكور واإلناث فـي المتوسـطات الحسـابية لتقـديرات أفـراد عينـة       

 والمجــال الثالــث) المعرفــي والتقنــي(األول : الدراســة فــي المجــالين
المحسوبة غير دالة عند مستوى داللـة  ) ت(حيث كانت قيمة ) الفني(
)α = 0.05(بين الذكور واإلناث  ا، بينما وجدت فروق دالة إحصائي

في المتوسطات الحسابية لتقديرات أفـراد عينـة الدراسـة فـي المجـال      
 α(دالـة عنـد مسـتوى داللـة     ) ت(حيث كانت قيمـة  ) اإلداري(الثاني 

ه لصالح اإلناث وكذلك وجد فرق فـي المجمـوع   ، وهي تتج)0.05 =
المحسـوبة دالـة عنـد    ) ت(الكلي للمجاالت مجتمعة، حيث كانت قيمـة  

  .  ، وتتجه لصالح اإلناث)α = 0.05(مستوى داللة 

 

  الخبرة العملية) ب(

ــة علــى الســؤال    ــذي نصــه  )ب(الثــاني النقطــة   لإلجاب هــل  " وال
   عنـد مسـتوى داللــة    اتوجـد فـروق دالـة إحصــائي)α = 0.05 ( بــين

وجهات نظر مديري المدارس حول دور البوابة التعليمية فـي تطـوير   
أداء اإلدارة المدرســية فــي ضــوء متطلبــات اإلدارة اإللكترونيــة ُتعــزى  
ــات       ــة؟ تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحراف ــرة العملي للخب

ــة وفقــًـ     ــاالت الدراسـ ــن مجـ ــال مـ ــل مجـ ــة لكـ ــرة   االمعياريـ ــر الخبـ لمتغيـ
العملية، كما تم استخدام تحليل التباين األحادي للمقارنـة بـين فئـات    
الخبرة الثالث في كـل مجـال مـن مجـاالت الدراسـة، ويوضـح الجـدول        

ــراد     ) 7( ــة لتقــديرات أف المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياري
  .لمتغير الخبرة العملية االعينة على مجاالت الدراسة، وفًق

  )7(الجدول 

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حسب نوع الخبرة العملية على مجاالت الدراسة واألداة الكلية

 فئة الخبرة المجال

 
( 10أقل من -1من  ) ( 15أقل من  – 10من   15من  (

 59=ن 43= ن  14= ن
 ع م ع م ع م

 0.61 4.04 0.70 3.95 0.63 3.91 المعرفي والتقني

 0.56 3.34 0.51 3.23 0.69 3.14 اإلداري

 0.53 3.66 0.49 3.65 0.50 3.40 الفني

 0.49 3.68 0.49 3.61 0.50 3.48 مجموع المجاالت ككل

  االنحراف المعياري: ع المتوسط الحسابي: م  حجم العينة: ن 
       

وللكشف عما إذا كانت الفروق المشاهدة بين المتوسطات 
 = α(الحسابية في المجاالت ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

، فقد تم استخدام تحليل التباين األحادي للمقارنة بين فئات )0.05

موضح في الخبرة الثالث في كل مجال من مجاالت الدراسة، كما هو 
  ).8(جدول ال
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  )8(الجدول 

  .لمتغير الخبرة التقديرات أفراد عينة الدراسة على جميع مجاالتها وفًق) ANOVA(تحليل التباين األحادي 

  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  المجاالت
  )ف(قيمة 

  المحسوبة
  الداللةمستوى 

  المعرفي والتقني
 0.154 2 309.  بين المجموعات

0.364 0.696 
 0.425 113 47.994  داخل المجموعات

  اإلداري
 0.308 2 0.617  بين المجموعات

0.965 0.384 
 0.319 113 36.091  داخل المجموعات

  الفني
 0.417 2 0.834  بين المجموعات

1.547 0.217 
 0.270 113 30.464  داخل المجموعات

  المجاالت ككل
 0.248 2 0.495  بين المجموعات

1.008 0.368 
 0.246 113 27.765  داخل المجموعات

            
انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) 8(يتضح من الجدول 

ترجع إلى متغير الخبرة العملية في جميع المجاالت، وفي مجموع 
عند مستوى  اغير دالة إحصائي) ف(المجاالت ككل حيث كانت قيمة

  ).α = 0.05(داللة 

  الحصول على الرخصة الدولية) ج( 

هل توجـد فـروق   " والذي نصه )ج(الثاني لإلجابة عن السؤال 
  عنــد مسـتوى داللـة    ادالـة إحصـائي)α = 0.05 (  بــين وجهـات نظــر

ــة    ــة الدوليــ ــى الرخصــ ــلين علــ ــدارس الحاصــ ــديري المــ ــوب  مــ للحاســ
ــت  ــر مــــديري المــــدارس     ) IC3(واإلنترنــ غيــــر  وبــــين وجهــــات نظــ

على الرخصة حـول دور البوابـة التعليميـة فـي تطـوير أداء       الحاصلين
ــم   اإلدارة المدرســـــية فـــــي ضـــــوء متطلبـــــات اإلدارة اإللكترونيـــــة؟ تـــ

استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تقـدير  
ور البوابــة التعليميــة فــي تطــوير أداء اإلدارة  أفــراد عينــة الدراســة لــد 

المدرســية فـــي ضـــوء متطلبـــات اإلدارة اإللكترونيـــة مـــن وجهـــة نظـــر   
لمتغيــر الرخصــة الدوليــة فــي   امــديري المــدارس بســلطنة عمــان وفقــً 

ــم اســـتخدام اختبـــار  للكشـــف عـــن ) T-Test(الحاســـب اآللـــي، كمـــا تـ
لحاسـب اآللـي   الفروق بين الذين حصـلوا علـى الرخصـة الدوليـة فـي ا     

)IC3 (وبين الذين لم يحصلوا عليها.  

للكشــــــف عــــــن ) ت( يوضــــــح نتــــــائج اختبــــــار) 9(والجــــــدول 
المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لتقـديرات أفـراد العينـة       

ــي الحاســـب اآللـــي لكـــل مجـــال مـــن    اتبعـــ لمتغيـــر الرخصـــة الدوليـــة فـ
  .مجاالت الدراسة

  )9(الجدول 

لمتغير الحصول على الرخصة الدولية للحاسب  اللكشف عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة تبع) ت(نتائج اختبار 
  .لكل مجال من مجاالت الدراسة) IC3(اآللي 

 
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) 9(يتضح من الجدول 

) IC3(بين الذين حصلوا على الرخصة الدولية في الحاسب اآللي 
والذين لم يحصلوا عليها في جميع مجاالت الدراسة وفي مجموع 

دالة عند المحسوبة غير ) ت(المجاالت ككل، حيث كانت قيمة 
  ).α = 0.05(مستوى داللة 

  نتائج المناقشة 

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 عـن وذلك لإلجابة ) 2(بالرجوع إلى النتائج الموضحة بالجدول 
مــا دور البوابــة التعليميــة فــي تطـــوير أداء اإلدارة     " الســؤال األول 

  المجال
  )49= ن(ال   )67= ن (نعم 

  مستوى الداللة  )ت(قيمة 
  ع  م  ع  م

 0.731 3440. 0.70 4.01 0.60 3.97  المعرفي والتقني
  583.0 5500. 0.63 3.24 0.50 3.30  اإلداري
 0.649 0.456 0.58 3.65 0.47 3.61  الفني

 0.901 0.124 0.57 3.64 0.43 3.63  المجاالت ككل
  المعيارياالنحراف : المتوسط الحسابي            ع: حجم العينة                     م: ن
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المدرســية فـــي ضـــوء متطلبـــات اإلدارة اإللكترونيـــة مـــن وجهـــة نظـــر   
ــان؟    ــلطنة عمـ ــدارس بسـ ــي  " مـــديري المـ ــال المعرفـ يتضـــح أن المجـ

وهـذا  والتقنـي والمجـال الفنـي  قـد حصـال علـى درجـة تقـدير كبيـرة،          
يــدل علــي قــدرة افــراد العينــة بالتعامــل الجيــد مــع اإلدارة االلكترونيــة   

) 3(بة التعليمية، بينما يتبين مـن الجـدول   والتعامل مع تطبيقات البوا
بان جميع فقراته حصلت على تقديرات بدرجة كبيرة وكبيرة جـدا مـا   

ــم   ــرة رقـ ــدا الفقـ ــة    ) 9(عـ ــر ضـــعف خدمـ ــذا يفسـ ــطة وهـ كانـــت متوسـ
االنترنت التي تعتبر عامـل رئيسـي إلنجـاز معـامالت البوابـة التعليميـة،       

لحسـابي للفقـرة رقـم    يتبين ارتفاع المتوسـط ا ) 4(وبالرجوع للجدول 
)1 (وهذا يفسر دقة وتوفر اإلحصـائيات بالبوابـة   ابدرجة كبيرة جد ،

بدرجـة  ) 10-9-8(التعليمية بينما نجد المتوسـط الحسـابي للفقـرات    
 ممـا يعطــي تفسـير بضــرورة تـدخل المعنــين بالمديريــة    اضـعيفة جــد ،

ــا الجــد      ــة، بينم ــات المطلوب ــوفير البيان ــة المعلومــات لت ول العامــة لتقني
يعطـى تفسـيرا لضــرورة تـوفر بيانـات المختبــر المدرسـي ومركــز      ) 5(

ــة التعليميــة فــي تطــوير   الــتعلم عــن بعــد  ، كمــا يالحــظ أن  دور البواب
أداء اإلدارة المدرسية كان بدرجة أقـل فـي المجـال المتعلـق بالجانـب      
اإلداري من وجهة نظر عينة الدراسة، حيث حصل هـذا المجـال علـى    

ــع دراســة   تقــدير بدرجــة متوســط    المســعود ة، وهــذه النتيجــة تتفــق م
(Al-Masoud,2008)     والتي أظهرت نتائجها ضـرورة تـوافر الهيئـة

والقادرة على اسـتخدام تقنيـة    ،افني ااإلدارية المدرسية المؤهلة تأهيًل
ــة    ــع دراســ ــا تختلــــف مــ ــة، بينمــ ــات اإلداريــ ــواعي المعلومــ -Al) الصــ

Sawaei, 2010)     النظــام اإلداري  والتـي اظهـرت نتائجهـا أن مجـال
حصـل علــى أعلــى المجــاالت، ويعــزي الصــواعي هــذا االخــتالف للكــم   

  .البسيط في عمل المعلمين بالمجال اإلداري داخل البوابة التعليمية

ن المجال المعرفي والتقني نال المرتبة األولى من بين مجاالت إ
ــوير أداء اإلدارة    ــة فـــي تطـ ــة التعليميـ ــة دور البوابـ ــة فـــي درجـ الدراسـ

درسية، ويالحظ أن جميع فقرات هـذا المجـال كانـت درجـة تقـدير      الم
   ويفسـر ذلـك   ودرجـة كبيـرة،    اأفراد العينة لها كانت بدرجـة كبيـرة جـد

ــة التعليميـــة         ــات البوابـ ــل مـــع تطبيقـ ــى التعامـ ــراد العينـــة علـ ــدرة أفـ قـ
واستخدام الحاسب اآللي والكم المعرفي والتقني الـذي تلقـاه مـديري    

 .تدريبيةالمدارس بالبرامج ال

حتل المرتبة الثانية في اأظهرت نتائج الدراسة أن المجال الفني 
ــي تطــوير أداء         ــة ف ــة التعليمي ــدور البواب ــة ل ــراد العين ــدير أف درجــة تق
اإلدارة المدرسية فـي ضـوء متطلبـات اإلدارة اإللكترونيـة، وأن الفقـرة      

ــة    "  ــة التعليمي ــات خطــة المدرســة بالبواب ــة  ا" تــوفر بيان ــت المرتب حتل
وهذا يشير إلى أن ) 4.52(األولى في هذا المجال بمتوسط حسابي 

ــة،        ــة المدرسـ ــع خطـ ــل مـ ــدارس بالتعامـ ــديري المـ ــدرة مـ ــهولة ومقـ سـ
  .وتفعيلها داخل تطبيقات البوابة التعليمية

ــال      ــذا المجـ ــة أن هـ ــائج الدراسـ ــرت نتـ ــاء فـــي  أظهـ  اإلداري جـ
سـابي  المرتبة الثالثة حسب تقديرات أفراد عينـة الدراسـة بمتوسـط ح   

ــة   ) 3.63(وقـــدره  ــراد العينـــة لـــدور البوابـ ــتوى تقـــدير أفـ أي أن مسـ
التعليمية في تطوير أداء اإلدارة المدرسية في ضوء متطلبات اإلدارة 
اإللكترونية للجوانب اإلدارية كان بدرجة متوسطة وقد يعزى حصول 

ــالين    ــة بالمجـ ــى المتوســـطات الحســـابية مقارنـ ــال علـــى أدنـ هـــذا المجـ
جود قصور إدراك أفـراد العينـة فـي الـدور الـذي تلعبـه       اآلخرين إلى و

البوابـة التعليميـة فــي الجانـب اإلداري ممـا يعنــي ان البوابـة التعليميــة      
يوجد بها نوع من القصور أو ترك بعض الجوانب اإلدارية وإهمالها، 

في تطوير أداء اإلدارة المدرسية فيها، وما  اوبالتالي لم تساعد كثير
قــة تقليديــة أو روتينيــة ومنهــا علــى ســبيل المثــال   زالــت تمــارس بطري

  .المناوبة، وعمل التقارير السنوية

  الثانيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 

اشارت النتائج إلى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين       
ــة    ــديرات أفـــراد عينـ ــي المتوســـطات الحســـابية لتقـ الـــذكور واإلنـــاث فـ

والمجــال الثالــث ) المعرفــي والتقنــي ( األول : الدراســة فــي المجــالين
المحسوبة غير دالة عند مستوى داللـة  ) ت(حيث كانت قيمة ) الفني(
)α = 0.05(  ًمــن النــوعين   ا، وقــد ُتعــزى هــذه النتيجــة إلــى أن كلــ

الــذكور واإلنــاث قــد تعرضــوا لــنفس الخبــرات والبــرامج التــي تــؤهلهم   
م متقاربة وقـد يكـون   لذا كانت تقديراته ،للتعامل مع البوابة التعليمية

بســبب أن البوابــة التعليميـــة بمــا تحتويـــه مــن بـــرامج وخــدمات هـــي      
معممة لجميع المداس بغض النظر عن نوع المدرسة، وتختلـف هـذه   

والتــي أظهــرت    (Al-Makki, 2009) المكــي  النتيجــة مــع دراســة   
ــارات     ــال المهــ ــي مجــ ــائية فــ ــة إحصــ ــروق ذات داللــ ــود فــ ــائج وجــ النتــ

ــذ  بســبب  الباحــث هــذا االخــتالف،  عــزييكور والحاســوبية ولصــالح ال
  .بالحاسوب وبالتقنيات المتعلقة به الذكور اهتمام

وقد أوضحت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية     
ــع المجــاالت وُتعــزى هــذه       ــة فــي جمي ــرة العملي ــر الخب ــى متغي ترجــع إل

رات النتيجة إلى أن مـا تقدمـه البوابـة التعليميـة هـو مفتـوح لجميـع ادا       
المـدارس وبــنفس الدرجـة، وإن أفــراد العينـة لــديهم نفـس الخبــرة فــي      
التعامــل مـــع البوابـــة التعليميـــة حيـــث أنهـــم خضـــعوا لـــنفس الـــدورات   
والمشاغل التدريبية في كيفية التعامل مع البـرامج والبيانـات المتعلقـة    
بالبوابة بغض النظر عن خبرتهم العمليـة، وقـد يكـون تصـميم البوابـة      

ه من خدمات تم تقديمها بطريقة سـهلة وبسـيطة يسـتطيع    وما تحتوي
الجميــع التعامــل معهــا بغــض النظــر عــن مســتوى الخبــرة، وتتفــق مــع     

حيث أظهرت النتائج عـدم   ،(Al-Sawaei, 2010) الصواعي دراسة
ــرة علــى األداة ككــل،         ــروق ذات داللــة إحصــائية ُتعــزى لمتغيــر الخب ف

حيــث أظهــرت  ، (Al-Makki, 2009) المكــي وتختلــف مــع دراســة 
النتائج بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ولصالح السنوات األكثـر  
خبـرة وتعـزي ذلـك بأنـه كلمـا زادت الخبـرة اإلداريـة زادت الخبـرة فـي          

  .التعامل مع األجهزة التقنية

وأوضحت النتائج أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين       
ــة فـــي   ــة الدوليـ ــلوا علـــى الرخصـ ــي الـــذين حصـ ) IC3(الحاســـب اآللـ

والذين لم يحصـلوا عليهـا فـي جميـع مجـاالت الدراسـة وفـي مجمـوع         
المجاالت ككل، وُتعزى هذه النتيجـة بـالرغم مـن حصـول بعـض أفـراد       

ــي        ــي الحاســب اآلل ــة ف ــى الرخصــة الدولي ــة عل إال أنــه ال  ) IC3(العين
مهم لـدور البوابـة التعليميـة فـي     ييوجد اختالف بين الجانبين فـي تقيـ  
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وير أداء اإلدارة المدرسية فـي ضـوء متطلبـات اإلدارة اإللكترونيـة     تط
وقد يعزى ذلك لسهولة وبساطة التعامل مع خـدمات البوابـة وخاصـة    
أن الثقافة اإللكترونية أصبحت في انتشار مسـتمر ويعتبـر التعامـل مـع     
بيانات البوابة من السهل بمكان مـع جميـع أفـراد العينـة، وتختلـف مـع       

ــة ــ دراسـ ــود   ،(Al-Ghamdi, 2009) ديالغامـ التـــي أظهـــرت وجـ
ــة   فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية حـــول درجـــة تطبيـــق اإلدارة اإللكترونيـ

 ).ICDL(ولصالح الحاصلين على 

  التوصيات

بناء على النتائج التي توصلت إليهـا الدراسـة حـول دور البوابـة     
التعليمية في تطوير أداء اإلدارة المدرسية في ضوء متطلبات اإلدارة 

إللكترونية من وجهـة نظـر مـديري المـدارس بسـلطنة عمـان، يوصـي        ا
  :الباحث بما يلي

ــع منتســبي اإلدارة المدرســية      - 1 ــة لجمي ــدورات التدريبي تواصــل ال
حول التفعيـل الصـحيح لجميـع مجـاالت عمـل اإلدارة المدرسـية       
وفق المستجدات التي تطرأ بالبوابة التعليمية والعمـل اإلداري  

  .المدرسي

يار إدارات المدارس وفق التدرج الذي يسمح ن يتم اختأ - 2
إلدارات المدارس من اكتساب الخبرة من خالل ممارسة العمل 
كمعلم أول وممارسة العمل الفني، وبعدها يتدرج لمساعد 
مدير وممارسة العمل الفني واإلداري، وبعدها لمدير 

 .المدرسة
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