تجارب عالمية في توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت باإلدارة المدرسية
حماده رشدي عبد العاطي

تجارب عالميت فً تىظيف تكنىلىجيا
المعلىماث واالتصاالث باإلدارة المدرسيت
إعداد
حماده رشدي عبد العاطي
مقدمت:
أصبببا اسببت دام تكنولوجيببا المعمومببات واالتصبباالت فببي اإلدارة المدرسببية أمببر يفببرض

نفسو بطريقة إجبارية؛ نظ اًر لتدفق الكم اليائل والمسبتمر مبن المعمومباتم ممبا يجعبل المبدارس
تعبباني مببن مشبباكل كقي برة تتعمببق بطببرق إدارة ىببذه المعمومببات واالسببتفادة منيببا بتوظيفيببا فببي
المكان المناسب لتحقيق رؤيتيا ورسالتيام مما أوجب إيجاد وسيمة تمبي ىذا المطمبب وتتعامبل

م ببم المعموم ببات بط ببرق تواك ببب المجري ببات اانيبببة والمس ببتقبمية ف ببي المجتم ببم ويعتب ببر مفيبببوم
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من المفاىيم غير القابتبة حيبث إنبو يتييبر طرديباً مبم تطبور
شقيو المعمومات وما تنطبوي عمييبام واالتصباالت والياتيبا األ بذة فبي التقبدم عمبر مبر السباعة

كما ىو مالحظ في عالم اليوم

وقب ببد فرنب ببت تكنولوجي ب ببا المعمومب ببات واالتصب بباالت عم ب ببر اإلدارة المدرسب ببية اس ب ببت دام

تطبيقاتيببا الم تمفببة بشببكل كبيببر وذلببك لمجبباراة السببياق المجتمعببي الببذي نعيشببو فببي عببالم اليببوم
حي ببث إن اس ببت داميا ل ببم يع ببد ش ببكل م ببن أش ببكال الت ببرف ب ببل أص بببحت تكنولوجي ببا المعموم ببات
واالتص بباالت ف ببي اإلدارة المدرس ببية عام ببل أساس ببي لنج بباح جيودى ببا وعممياتي ببا اإلداري ببة دا ببل

المببدارس وتحقيببق أىببدافيا العمميببة التعميميببةم وحببدد العمببري ( )114 1111بعببض أبببرز ىببذه

التطبيقبات التبي تسبت دميا اإلدارة المدرسبية لتببوفير فرصباً جديبدة لتطبوير العمبل اإلداري وىببر
وسببائل االتصببال اإللكترونببي المتنوعببةم والحاسببب االببيم ووسببائل االتصببال عببن بعببدم ونظببم

معالجة البياناتم واإلنترنت كما ينيف محمد وا ران ( )11 1115أن ىذه التطبيقبات فبي
اإلدارة المدرسية تكون فبي صبورة أسبموب عمبل يبنبر كميبة عمبر التكنولوجيبام بدايبة مبن ونبم
رؤيب ببة ورسب ببالة تعكب ببس فمسب ببفة اإلدارة المدرسب ببية السب ببت داميا إلب ببر تقيب ببيم االسب ببت دامم وونب ببم

نمانات تكفل االست دام األمقل والصحيا ليا يالحبظ مبد تنبوع وتعبدد تطبيقبات تكنولوجيبا
المعمومببات واالتصبباالت المسببت دمة فببي عمميببات اإلدارة المدرسببية الم تمفببة؛ وىببذا يسبباعد فببي

است داميا في أكقر من مونم ومستو إداري
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مشكلت الدراست:
يشير تقرير المنتد االقتصبادي العبالمي ( )11 1112إلبر أن اسبت دام التكنولوجيبا
في القيادة بشكل عام؛ أد إلر تييير جبذري يتمقبل فبي انبسباط التسمسبل اليرمبي لممنظمباتم

ونيق الفجوة بين القيادات واألتباعم نتيجة لمتحول الققافي البذي أحدقتبو التكنولوجيبا اوامكانيبة
الوصول إلر المعمومات وسيولة التعبير والقدرة عمر االتصال مم ان فاض التكباليف .وفبي

الواق ببم تش ببير د ارس ببة مت ببولي ( )042 0210أن مص ببر تع ببانر م ببن فق ببر لتطبي ببق تكنولوجي ببا
المعمومببات واالتصبباالت فببي إدارات المببدارس ويتفببق معيببا محمببود ( )184 0222وينببيف
أن المؤسسببات التعميميببة تفتقببر إلببر اإلمكانببات البش برية التببي لببدييا ب برة فببي مجببال تكنولوجيببا

المعمومبباتم كمببا أن الققافببة التنظيميببة السببائدة تبرفض وتقبباوم التجديببد والتيييببرم مببم قمببة ببرام

التنميببة المينيببة الموجيببة لببمدارة المدرسببية فببي مجببال تكنولوجيببا المعمومببات اوان وجببدت تكببون
بشكل نظري وتقميدي
وينببيف ميببل ( )128 0218وجببود بعببض المعوقببات التببي تحببد مببن قببدرة اإلدارة

المدرسية عمر التجديد منيا كقرة الميبام الروتينيبة اليوميبةم مقاومبة العباممين لمتيييبر وتمسبكيم
باألنمبباط اإلداريببة التقميديببةم وتشببدد اإلدارة العميببا عمببر االلتبزام بحرفيببة األنظمببة والمبوائا وعببدم

ال ببروج عنيببا كمببا بببين ميفببة ( )000 0202فببي د ارسببتو نقببص المعمومببات المتاحببة عببن
المدرسة في المجتممم نعف كفاءة القيادة المدرسية وقمة سمطتيا لتفي بمتطمببات اإلصبالحم
مم سيطرة المركزية ومقاومة التيييرم واالفتقار إلر طط التطوير؛ يتنا من ذلك أن الواقم

المحمببي الفعمببي يشببير إلببر وجببود العديببد مببن المشببكالت التببي تببؤدي لنببعف أو قمببة اسببت دام
تكنولوجيببا المعمومببات واالتصبباالت فببي اإلدارة المدرسببية وقببد توجببد بعببض المعوقببات المتصببمة

بذلك وانطالقاً من التداعيات السابقة اتجيت أنظار الباحبث إلبر نبرورة الكشبف عبن بعبض
التجارب العالمية الناجحة فبي تطبيبق تكنولوجيبا المعمومبات واالتصباالت فبي اإلدارة المدرسبية

لالسببتفادة منيببا واالسترشبباد بيببا فببي التطبيببق بواقعنببا المحمببي؛ وت سيس باً عم بر مببا سبببق تتحببدد

مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

ما أبرز التجارب العالمية المعاصرة في تطبيق تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في اإلدارة
المدرسية؟ ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 -1ما اإلطار الفكري لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت؟

مجمة البحث في التربية وعمم النفس

151

المجمد  63العدد  6الجزء  1يوليو  0201م

تجارب عالمية في توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت باإلدارة المدرسية
حماده رشدي عبد العاطي

 -0مببا أبببرز التجببارب العالميببة المعاص برة السببت دام تكنولوجيببا المعمومببات واالتصبباالت فببي
اإلدارة المدرسية كما تم تنفيذه ببعض المدارس األجنبية؟

 -6ما واقم الجيود المصرية المبذولة لتوظيبف تكنولوجيبا المعمومبات واالتصباالت فبي اإلدارة
المدرسية؟

 -4مببا اإلجبراءات المقترحببة لتوظيببف تكنولوجيببا المعمومببات واالتصبباالت فببي اإلدارة المدرسببية
عمر نوء االستفادة من التجارب العالمية المعاصرة؟

أهداف الدراست:
 -1تونيا اإلطار الفكري لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
 -1تع ب ببرف أب ب ببرز التج ب ببارب العالمي ب ببة المعاصب ب برة الس ب ببت دام توظي ب ببف تكنولوجي ب ببا المعموم ب ببات
واالتصاالت في اإلدارة المدرسية كما نفذ ببعض المدارس األجنبية

 -1تحديببد واقببم الجيببود المص برية المبذولببة لتوظيببف تكنولوجيببا المعمومببات واالتصبباالت فببي
اإلدارة المدرسية

 -2تقببديم بعببض اإلجبراءات المقترحببة لتوظيببف تكنولوجيببا المعمومببات واالتصبباالت فببي اإلدارة
المدرسية عمر نوء االستفادة من التجارب العالمية المعاصرة
أهميت الدراست:
تسببتمد الد ارسببة الحاليببة أىميتي با مببن أىميببة المونببوع الببذي تسببعر لد ارسببتو إذ يعتبببر توظيببف
تكنولوجي ببا المعموم ببات واالتص بباالت بحق ببل التعم ببيم م ببن القن ببايا الت ببي أولتي ببا كاف ببة األنظم ببة

التعميميببة اىتمام باً بالي باً لمببا يترتببب عمييببا مببن تحقيببق كفبباءة األداء والوصببول إلببر مسببتويات

جوده عاليةم ويمكن تحديد أىمية الدراسة في محورين ىما:

 أىمية نظرية :تتمقل في ما تسفر عنو النتائ من تحمبيالت نظريبة اوانبافة تعميمبات أدبيبةحول مونوع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتم وتوظيفيا في اإلدارة المدرسية

 أىمية تطبيقية :تتمحور حول استفادة المستويات اإلدارية العميبا وكبذلك القبائمين عمبر إدارةالمبببدارس باالسب ببتعانة بالمقترحب ببات المقدمب ببة حبببول التطبيب ببق الفعمب ببي لتكنولوجيب ببا المعمومب ببات
واالتصاالت في العمميات اإلدارية من الل ببدائل م تمفبة تبم تجربتيبا وقببت نجاحيبام مبم

الكشف عن أبرز المتطمبات واألسس الالزمة لذلك
مصطلحاث الدراست:
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 -1تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت:

التعريب ب ببف االصب ب ببطالحي :تشب ب ببير الجمعيب ب ببة األمريكيب ب ببة لتكنولوجيب ب ببا المعمومب ب ببات واالتصب ب بباالت
 )2017( Information Technology Association of America ITAAإلبر عبدم

وجببود تعريببف واحببد وعببالمي متفببق عميببو لتكنولوجي ب ب ببا المعمومب ب ببات واالتص ب ب بباالتم والمصببطما
األكقر قبوالً أنيا تعنر جميم األجب ببيزة وم ببكونات الشبك ب ببات والتطبيقب ببات واألنظمبة التبي تجمبم
بببين األش ب اص لمتفاعببل فببي العببالم الرقمببيم وىببر البنيببة التحتيببة والمكونببات التببي تمكببن مببن

الحوسبة الحديقة

 التعريبف اإلج ارئبي :فبي سبياق ىبذه الد ارسبة تعبرف تكنولوجيبا المعمومبات واالتصباالت ب نيبباالمعرفة النظرية والتطبيقية التي يتم توظيفيا في إدارة المعمومات واالتصباالت لتحقيبق أىبداف

تنظيمية متصمة بالعمميات اإلدارية الم تمفة بالمدارسم وتشبتمل عمبر جبانبين أساسبيين األول

مببادي يتمقببل فببي األجي بزة واألدوات المسببت دمةم واأل ببر ىببو االطببار الفكببري والمعرفببة التببي
تمكببن مببن إدارة الجانببب المببادي بكببل مببا يحتويببو مببن تطبيقببات ال متناىيببة التطببورم وحوسبببة

سحابيةم وبيانات ن مةم اوانترنت األشياء
منهج البحث وخطىاته:
يعتمد البحث في تحقيق أىدافو عمر المني الوصفي التحميمي نظ اًر لمالئمتبو لطبيعبة

البحببث فيببو يزيببد مببن فيببم الظبباىرة التربويببةم ألنببو يسبباعد فببي الوصببول إل بر وقببائم دقيقببة عببن

الظ ببروف القائم ببة ويس ببتنبط عالق ببات ىام ببة ب ببين الظ بباىرات الجاري ببة وتفس ببير معن ببر البيان بباتم
ويم ببدنا بالحق ببائق الت ببي يمك ببن أن نبن ببي عميي ببا مس ببتويات أعم ببر م ببن الفي ببم العمم ببي ديوبول ببدب

( )151 1111حيببث أن الوقببوف عمببر طبيعببة توظيببف تكنولوجيببا المعمومببات واالتصبباالت
بعممي ببات اإلدارة المدرس ببيةم ومتطمباتي ببا وطريق ببة تنفي ببذىا ومعوق ببات عممي ببام ك ببل ذل ببك يتطم ببب

الوص ببف والتفس ببير والتحمي ببل وس ببيتم االس ببتعانة ب س ببموب التحمي ببل المص ببير MICROنظب ب اًر
لمناسبببتو لعببرض التجببارب عمببر المسببتو المصببير دا ببل المببدارس وقببد تببم توظيببف المببني

الوصفي في الدراسة وفق ال طوات التالية:
 ال طبوة األولببر :مببد ل عبام لمد ارسببة شببمل مقببدمتيا ومشبكمتيا وأىميتيببا وأىببدافيا ومنيجيببامومصطمحاتيا ودراساتيا السابقة

 ال طببوة القانيببة :يتنبباول اإلطببار النظببري لتكنولوجيببا المعمومببات واالتصبباالت كمببا ورد فببياألدبيات اإلدارية المعاصرة
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 ال طوة القالقة :تحميل بعض التجارب العالمية المعاصرة في توظيف تكنولوجيبا المعمومباتواالتصاالت في عمميات اإلدارة المدرسيةم باست دام أسموب التحميل المصير

 ال طوة الرابعة :إلقاء النوء عمر بعبض الجيبود المصبرية المبذولبة فبي توظيبف تكنولوجيباالمعمومات واالتصاالت في عمميات اإلدارة المدرسية

 ال طببوة ال امسببة :تقببديم بعببض المقترحببات اإلجرائيببة حببول توظيببف تكنولوجيببا المعمومبباتواالتصاالت في عمميات اإلدارة المدرسية

دراساث سابقت:
يسببتند البحببث الحببالي إلبر بعببض الد ارسببات السببابقة التببي تسبباعد فببي تونببيا وتحديببد

مشببكمة الد ارسببةم وبعببض طواتببو؛ نظب اًر لتناوليببا احببد متييبرات الد ارسببة بالوصببف والتحميببلم
وسببيتم عببرض ىببذه الد ارسببات بدايببة مببن األقببدم إلببي األحببدثم وعببرض الد ارسببات العربيببة تمييببا

األجنبية وفيما يمي عرض ليذه الدراسات:
 -1دراسة صالام منال محمد ()1111
ىدفت الدراسة إلر تعرف درجبة اسبت دام مبديري المبدارس لتكنولوجيبا المعمومبات واالتصباالت

فببي العمميببات اإلداريببة مببم تونببيا أبرزىببا اسببت دم الباحببث المببني الوصببفي لتحقيببق أىببداف

الدراسة أشارت النتائ إلر أىمية تزويد المدارس بالوسائل التقنيبة مقبل الكمبيبوتر واإلنترنبتم
والمسببتمزمات الفنيببة واإلداري ببة الالزمببة ك ببالبرام م عقببد دورات تدريبي ببة لمعبباممين بش ببكل دوريم
والعمببل عمببر تشببجيم المببديرين عمببر اسببت دام التكنولوجيببام وتفعيببل اسببت دام التكنولوجيببا فببي

عمميات االتصال ما بين المجتمم المحمر والمدارس
 -1دراسة متوليم لبنر عبد الرحمن ()1111

ىب ببدفت الد ارسب ببة إلب ببر تعب ببرف مب ب بررات اسب ببت دام تكنولوجيب ببا المعمومب ببات واالتصب بباالت بب بباإلدارة
المدرسببيةم والب ب بببمتطمبات الب بببالزمة لتفعيببل اس ببت دام التكنولوجي ببا لتطببوير األداء المدرس ببيم م ببم
الكشف عن المتييرات العالميبة والمحميبة الدافعبة السبت دام المبد ل التكنولبوجيم كبذلك تعبرف

طبيع ببة نظ ببام ال ب ب ببمعمومات اإلداري وأنب ب ب بواعو وأىب ب ب ببميتو فب ب ببي اإلدارة المدرس ببية ولتحقي ببق ى ببذه
األىببداف تببم االعتمبباد عمببر المببني الوصببفي المسببحيم وأشببارت نتببائ الد ارسببة إلببر فاعميببة

اسببت دام تكنولوجيببا المعمومببات واالت ب ببصاالت ف ب ببي اإلدارة المدرسببية وتطويرىببام اواب براز بعببض
الميام اإلدارية التي يمكن إنجازىا بواسطة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
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 -1دراسة العقيميم مجدولين محمود ()1111

ىدفت الدراسة إلر معرفة درجة توظيف مديري المدارس لتكنولوجيا المعمومات في اإلدارة من

وجيببة نظببر مببديري المببدارس والمعممببينم اسببت دمت الباحقببة المببني الوصببفيم أشببارت نتببائ

الدراسة إلر نرورة اىتمام و ازرة التربية والتعميم بعقبد دورات تدريبيبة إلقبراء توظيبف تكنولوجيبا
المعموم ب ببات ف ب ببي اإلدارة المدرس ب ببيةم م ب ببم تب ب ب مين المع ب ببدات التكنولوجي ب ببة والبرمجي ب ببات الالزم ب ببة

لالس ب ببت دام ف ب ببي اإلدارات المدرس ب ببيةم ودمب ب ب مس ب بباقات متقدم ب ببة معني ب ببة بتوظي ب ببف تكنولوجي ب ببا

المعمومب ببات فب ببي ب ب برام دبمبببوم التربيبببة والد ارسب ببات العميب ببا التربويب ببة لت ىيب ببل القيب ببادات المدرسب ببية
المستقبمية عمر است دام التكنولوجيا المتقدمة في إنجاز أعمال اإلدارة المدرسية
 -2دراسة سميمانم صفاء نايف ()1113
ى ببدفت الد ارس ببة إل ببر تع ببرف مس ببتو تب بوافر تكنولوجي ببا المعموم ببات واالتص بباالت ف ببي الم ببدارس

القانوي ببة وعالقتي ببا بمس ببتو أداء الميم ببات اإلداري ببة لمم ببديرين م ببن وجي ببة نظ ببر المعمم ببين ت ببم
است دام المني الوصفيم وأشارت نتبائ الد ارسبة إلبر وجبود عالقبة موجببة ببين مسبتو تبوافر
تكنولوجيببا المعمومببات واالتصبباالت وبببين مسببتو أداء المببديرين لميبباميم اإلداريببةم لببذا وجببب

توفير مقل ىذه التكنولوجيا بشكل أفنل لرفم أداء كفاءة المديرينم وأىميبة عقبد ورش تدريبيبة
لممديرين لتدريبيم عمر است دام التكنولوجيا في إنجاز مياميم اإلدارية
 -3دراسة )1112( Jacinta S. Mue

ى ببدفت الد ارس ببة إل ببر تع ببرف م ببد اس ببت دام م ببديري الم ببدارس القانوي ببة لب ب ببتكنولوجيا المعموم ببات

واالتصبباالت فببي األعمببال اإلداريببة المدرسببية الم تمفببةم مببم تعببرف التحببديات التببي ت بواجييم
والتببدابير التببي يمكببن ات اذىببا لتحسببين تطبيقيببا اسببت دمت الباحقببة المببني الوصببفي أوصببت

الد ارسب ببة بنب ببرورة أن تمتف ب ببت الحكومب ببة إل ب ببر تحب ببديث البنيب ببة التحتي ب ببة لتكنولوجيب ببا المعموم ب ببات
واالتصاالت بالمدارسم وتوفير أحدث البرام واألنظمة لذلكم وصنم السياسبات التبي تب ببعطر

مب ببساحة أكبر لممديرين في دم التكنولوجيا في العمل اإلداري بال ببمدرسة
 -4دراسة )1113(Oluyemisi Oyedemi

ىب ببدفت ال ببدراسة إلر الكشف عن مد فاعمية است دام تكنولوجيب ببا المعمومات واالتصاالت في

اإلدارة الب ب ببمدرسيةم اسببت دم الباحببث المببني الوصببفي تببم ت ب ببقديم بب ب ببعض الب ب ببتوصيات الميمببة
بشب ب ب ب ن ن ب ب ببرورة تب ب ب بببوفير الم بوارد المالي ببة لممببدارس لمحص ببول عمببر البني ببة التحتيببة لتكنولوجي ببا
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المعمومبات واالتصباالت ونبمان صبيانتيا وتحبديقيا باسبتمرارم كبذلك أوصبت الد ارسبة ب ىميبة
حصول المديرين واإلداريين في المدارس عمر قدر كافي من المعرفبة لمتعامبل مبم التكنولوجيبا

الحديقة
 -5دراسة )1115( Mehmet Ekin, Zehra Altınay
ىب ببدفت الد ارسب ببة إلب ببر تقيب ببيم تصب ببورات مب ببديري المب ببدارس والمعممب ببين فب ببي اسب ببت دام تكنولوجيب ببا

المعمومات واالتصاالت فبي إدارة الصبراع وتطبوير المبدارس لتحقيبق أىبداف الد ارسبة اسبت دم

المببني الوصببفيم أشببارت النتببائ أن اإلدارة المدرسببية تسببتفيد مببن تكنولوجيببا المعمومببات فببي
إدارة الص براع؛ حيببث تببوفر بيئببة اتصببالية نشببطة تتببيا لممببديرين والمعممببين التعبباون والتواصببل
بسيولة بما ينمر البدوافم اإلنتاجيبة فبي العمبلم وتنميبة البوعي والتقيبيم البذاتيم ويزيبد ذلبك مبن
ققافة التساما بين العاممين ويمكن اإلدارة المدرسية من السيطرة والقيادة الفعالة
تعليق على الدراساث السابقت:
يتبب ببين مب ببن عب ببرض الد ارسب ببات السب ببابقة االىتمب ببام بد ارسب ببة وتحميب ببل متييب ببر تكنولوجيب ببا
المعموم ببات واالتص بباالت وأقب بره ف ببي تحقي ببق التط ببوير اإلداري بالم ببدارس ف ببي م ارح ببل تعميمي ببة
م تمفةم وقد اسبتطاعت ىبذه الد ارسبات الكشبف عبن تفاصبيل بحقيبة ميمبة حبول ىبذا المتييبر؛

حيببث تببم إينبباح مفيببوم وأىببداف تكنولوجيببا المعمومبباتم ومببد فاعميببة اسببت داميا فببي تسببييل
اإلجب ب براءات اإلداري ب ببةم وأىميتي ب ببا ف ب ببي تط ب ببوير أداء الم ب ببديرينم وفوائ ب ببد اس ب ببت داميا ف ب ببي اإلدارة
المدرسيةم مم رصد بعض المبررات والمعوقباتم وسباعدت ىبذه النقباط الد ارسبة الحاليبة بشبكل

كبيببر فببي بمببورة صببورة أوليببة عببن مشببكمة الد ارسببة و ط بوات سببيرىام وتسببتكمل بببذلك المجيببود

البحقببي السببابق ب نببافة تحميببل ييطببي النقبباط المشببار إلييببا بطريقببة أكقببر شببمولية ومعاص برة

حيببث أن طبيعببة تكنولوجيببا المعمومببات فببي تطببور مسببتمرم كمببا سببيتم عببرض تجببارب ناجحببة
السببت داميا فببي أنظمببة تعميميببة أ ببر يمكببن اإلفببادة منيببا وقببد اسببتفادت الد ارسببة الحاليببة مببن

الد ارسبات السبابقة فبي تعبرف األبعبباد األكقبر شبيوعاً فبي الد ارسببات الميدانيبة والتبي ركبزت عمببر
نوعية تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت التي يتم االستعانة بيبا فبي تطبوير اإلدارة المدرسبيةم

والميارات المطموبة لمتعامل معيا من قبل المديرين والعاممينم كذلك تقييم است داميا
اإلطار النظري:

أوالً :االطار الفكري لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت:
 -1مفيوم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت:
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عرفيب ببا قنب ببديمجي والسب ببامرائي ( )16 1117عمب ببر ّأنيب ببا م تمب ببف أن ب بواع االكتشب ببافات
ي ّ
والمستجدات واال تراعات التي تعاممت وتتعامل مم شتر أنواع المعمومات من حيث جمعيبام
وتحميميببام وتنظيميببام وتوقيقيببام و زنيببام واسببترجاعيا فببي الوقببت المناسببب والطريقببة المناسبببة

والمتاحة ويشير السالمي (ّ )17 1117أنيبا عببارة عبن كبل التقنيبات المتطبورة التبي تسبت دم
في تحويبل البيانبات بم تمبف أشبكاليا إلبر معمومبات بم تمبف أنواعيبا والتبي تسبت دم مبن قببل
المستفيدين منيا في كافة مجاالت الحياة ويتفق ذلك مم تعريف األسبكوا مالمجنبة االقتصبادية
واالجتماعية باألمم المتحدة ( )11 1112حيث تشبير أن تكنولوجيبا المعمومبات واالتصباالت

ىب ببر أدواتم و ب ببدمات لمتعامب ببل مب ببم المعمومب ببات تسب ببت دم إلنتاجيب ببام ومعالجتيب ببام وت زينيب ببام
وتبادليام وتوزيعيام وتشمل البنية التحتية ليا التقنيات القديمة المتمقمة في اإلذاعة والتميفزيون

واليواتببف القابتببةم والتقنيببات الحديق بة التببي تنببم الحاس ببات واألقمببار الصببناعية واالتصبباالت
عبر اإلنترنت التي تصل لكل ركن في الكرة األرنية

يتنا من تعريبف ااألسبكواا شبمولية مفيبوم تكنولوجيبا المعمومبات واالتصباالت حيبث
يتكون من سمسمة من العمميات التنظيمية التفاعميةم التي تيدف إلبر إدارة المعمومبات والبتحكم

بيببا وتوظيفيببا وتوجيييببا نحببو تحقيببق أغ براض معينببةم ويرمببي المفيببوم أين باً إلببر وجببود فكببر
العنصر البشري ومبا يقبوم ببو مبن بدمات وأعمبال قبد تتمقبل فبي توجيبو األدوات والتقنيبة نحبو

العمميببات المشببار إلييببام وأبببرز المفيببوم أينباً مببد أىميببة البنيببة التحتيببة التكنولوجيببة المتمقمببة

في المعدات واألجيزة الم تمفة والبرمجيات وما إلر ذلك ك حبد المتطمببات الميمبة لمتنفيبذم مبم

نرورة تكامبل التقنيبات القديمبة مبم المتطبورةم و ّأنبو بنشباط تكنولوجيبا المعمومبات واالتصباالت
يمك ببن الوص ببول ألي مك ببان وت ط ببي العوائ ببق الزمني ببة والجيرافي ببة بنج بباح ومم ببا س بببق يمك ببن
التعبير عن تكنولوجيا المعمومات واالتصباالت ب ّنيبا عمميبة إجرائيبة تتنبمن اسبت دام المعرفبة
العممية والميارة الفنية والتطبيقات التكنولوجيبة فبي مجبال األجيبزة والمعبدات الرقميبة؛ فبي إدارة
عمميببات ت ببتص بمعالجببة بيانببات محببددةم اللتقبباط المعمومببات منيببام وترتيبيببام وتصببنيفيا فببي

صببورة معرفببة تسبباىم ف بي ات بباذ الق ب اررات الصببائبة حببول مونببوعات معينببة تتصببل بالعمميببات

اإلدارية في المدارس

 -1تطبيقات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في اإلدارة المدرسية:

ق ب ببد فرن ب ببت تكنولوجي ب ببا المعموم ب ببات واالتص ب بباالت عم ب ببر اإلدارة المدرس ب ببية اس ب ببت دام

تطبيقاتيببا الم تمفببة بشببكل كبيببر وذلببك لمجبباراة السببياق المجتمعببي الببذي نعيشببو فببي عببالم اليببوم
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حي ببث أن اس ببت داميا ل ببم يع ببد ش ببكل م ببن أش ببكال الت ببرف ب ببل أص بببحت تكنولوجي ببا المعموم ببات
واالتص بباالت ف ببي اإلدارة المدرس ببية عام ببل أساس ببي لنج بباح جيودى ببا وعممياتي ببا اإلداري ببة دا ببل

المببدارس وتحقيببق أىببدافيا العمميببة التعميميببةم وحببدد العمببري ( )114 1111بعبض أبببرز ىببذه

التطبيقبات التبي تسبت دميا اإلدارة المدرسبية لتببوفير فرصباً جديبدة لتطبوير العمبل اإلداري وىببر
وسببائل االتصببال اإللكترونببي المتنوعببةم والحاسببب االببيم ووسببائل االتصببال عببن بعببدم ونظببم

معالجة البياناتم واإلنترنت

ويش ببير  )2014 .94( Weng & Tangأن تطبيق ببات تكنولوجي ببا المعموم ببات

واالتصاالت تربط جميم أعناء المجتمم المدرسي ببعنيم وبالتالي المشباركة الجماعيبة فبي

األنشطة المدرسيةم وكذلك في صنم الق ارراتم وبرام التطوير المينيم والمساعدة في تحقيبق
رؤية مشتركةم مم تقميل الروتين وتحقيق أعمر استقمار لموقتم والتواصل بشكل أكقبر فاعميبة

ونجاح باً بببين المعممببين والطببالب وأوليبباء األمببور وأقببر )2013.1348( Ghavifekr,et.al
أنيببا تسبباعد اإلدارة المدرسببية فببي مببق قاعببدة بيانببات متكاممببة ومحدقببة باسببتمرار تمكنيببا مببن

تحديببد احتياجببات المدرسببة ككببلم اوادارة المعرفببة دا ببل المجتمببم المدرسببيم وعمميببات التنظببيم
اإلداري وات بباذ الق ب ارراتم وأتمتببة العمببل اإلداري بشببكل متكامببلم والوصببول لمجببودة التعميميببة
يتن ببا أن تطبيق ببات تكنولوجي ببا المعموم ببات واالتص بباالت تت ببدا ل ف ببي جمي ببم عممي ببات اإلدارة

المدرسببية وتمكنيببا مببن الت طببيط المحكببم المبنببي عمببر ق ب اررات صببحيحة مت ببذة تبع باً لبيانببات
ومعمومات تم معالجتيا وا تبارىا بعناية وتونبيا نقباط القبوة والنبعف وأينباً عمميبة التنفيبذ

الببدقيق لمج براءات الم طببط ليببا؛ لمببا تببوفره مببن مرونببة وسببرعة وتببوفير لمجيببد فببي العمببل مببن
حيث الوقت وعدد المشتركين فيو كما أنيا توفر وسائل سيمة وفاعمة لممتابعة والتقويم لجميم

أنشببطة اإلدارة المدرسببية ممببا يسبباعد فببي إرسباء العدالببة التنظيميببة بببين العبباممين والشببفافية فببي
التعامببل مببم جميببم العبباممين وتعتبببر أداة أساسببية فببي وقتنببا الحببالي لتحقيببق الببتعمم التنظيمببي

بجوانببو المعرفيببة والمياريببة والسبموكية؛ ممببا يببوفر فرصباً غيببر مسبببوقة لتحقيبق التنميببة المينيببة

دا ببل المدرسببة؛ والوصببول إلببر مجتمببم الببتعمم المينببي المتنبباغم دا مي باًم ولديببو ققافببة تنظيميببة
متجانس ببة بفن ببل س ببيولة التواص ببل م ببن ببالل التطبيق ببات التكنولوجي ببة المتنوع ببة ب ببين األفب براد

وجماعببات العمببل والييكببل التنظيمببي ككببل؛ يببؤد ىببذا بببدوره إلببر وجببود منبباخ تنظيمببي يحقببق

األىداف التعميمية التي تسعر اإلدارة المدرسية إلر تحقيقيام والتطوير المنشود أو بمعنر أدق
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تص ب ببل اإلدارة المدرس ب ببية باس ب ببت دام تطبيق ب ببات تكنولوجي ب ببا المعموم ب ببات إل ب ببر تحقي ب ببق التط ب ببوير

التنظيمي

قاني باً بعببض التجببارب العالميببة فببي اسببت دام تكنولوجيببا المعمومببات واالتصبباالت ببباإلدارة

المدرسية:

 -1تجربة مدرسة ستانفورد االبتدائية ))Stanford Elementary School
ىببر مدرسببة ابتدائيببة عامببة تقببم فببي مدينببة سببتانفورد بواليببة فيرمونببت األمريكيببةم تمتببزم

المدرس ببة بتق ببديم تعم ببيم يمب ببي مي ببارات الق ببرن الح ببادي والعشب برين اواع ببداد الط ببالب بش ببكل ن بباجا
ليص بببحوا مب بواطنين ع ببالميينم اعتم ببدت إدارة المدرس ببة عم ببر تطبيق ببات تكنولوجي ببا المعموم ببات

واالتصب ب ب بباالت فب ب ب ببي أداء عممياتيب ب ب ببا الم تمفب ب ب ببة ومب ب ب ببن أبرزىب ب ب ببا تطبيب ب ب ببق( )Parents.quareم

) )GGUSDلتفعي ب ب ب ب ب ببل التواص ب ب ب ب ب ببل ب ب ب ب ب ب ببين أولي ب ب ب ب ب بباء األم ب ب ب ب ب ببور اوادارة المدرس ب ب ب ب ب ببةم وتطبي ب ب ب ب ب ببق
) )School.messengerلمتواصبل ببين المعممبين والطبالب اوادارة المدرسبة حيبث يبوفر مزيبداً
من المعمومات والبياناتم واسبت دام برنبام ( (striving.scholarsلمرشباد والتنميبة المينيبة

لممعممب ببين وبرن ب ببام ( (Parent.portalلمتابعب ببة اواط ب ببالع أولي ب بباء األمب ببور عم ب ببر أداء أبن ب ببائيم
وتقدميم التعميمي) .Stanford Elementary School (2020يتنا مد تطمم المدرسة
إلر توفير تعميم عصري لطالبيا يتناسب مبم المعبايير الدوليبة لمتعمبيمم وتفعيبل دور المشباركة

المجتمعية لما ليا من اقار إيجابية؛ في سبيل ذلك اتجيت لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
لتوسببيم دائ برة التواصببل واالتصببال مببم أوليبباء األمببورم وسببرعة تبببادل المعمومببات بببين جميببم

األطب براف؛ ويت ببيا ذل ببك ل ببمدارة المدرس ببية مزي ببداً م ببن الس ببيطرة عم ببر مجري ببات األم ببور دا ببل
المدرسة وتوجيييا بشكل عالي الدقبة نحبو تحقيبق أىبدافيا التعميميبة المرجبو تحقيقيبام ويسباعد

أينب باً ف ببي ق ببدرتيا عم ببر التط ببوير المس ببتمر اس ببت دمت المدرس ببة نظ ببام ()Principal.Betti
لببمدارة المدرسببية وكببان عمببر درجببة عاليببة مببن الصببعوبة فببي الممارسببة؛ قببم انتقمببت إلببر نظببام

((Quick.Schoolsم نظب ب اًر لس ببيولة اس ببت دامو وقم ببة تكاليف ببو وت ببتم جمي ببم إجراءات ببو بواس ببطة
اإلنترنببتم وقابببل لمتعببديل بمببا يتناسببب مببم احتياجببات المدرسببةم ويببتم توظيفببو فببي إدارة المبوارد

البش بريةم اواعببداد التقبباريرم اوادارة الجببدول المدرسببيم وبطاقببات تقببارير أداء الطببالبم والقبببول
ودفم المصروفات عن طريق دمة ( ،(Stripeوخدمة الفوترة العائلية ((SiSم اواتاحة قاعدة
بيانببات المعمببم التفاعميببة حيببث تببوفر المعمومببات إلدارة المدرسببة والمسببئولين عببن تفاعببل المعمببم
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األك بباديمي وتق ببديم تق ببارير سب بريعةم اواتاح ببة التواص ببل الص ببوتي ب ببين ااب بباء و جمي ببم أطب براف

المدرسة .)2020( Quick school Official

يالح ببظ أن مدرس ببة س ببتامفورد االبتدائي ببة تيط ببي جمي ببم أنش ببطتيا اإلداري ببة بتطبيق ببات

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتم وتجريب عدة بدائل وتبني التطبيقبات التبي تحقبق مصبمحة
العمل بالمدرسةم ويجدر اإلشارة أن جميم ىذه التطبيقبات بواببات فرعيبة يبتم إدارتيبا وتشبييميا

بنظببام أو مشببيل رئببيس وىببو ( (Quick.Schoolsعببن طريببق مببا يعببرف بالمزامنببة الرقميببةم
ويعتبر مبن األنظمبة الميمبة فبي اإلدارة المدرسبية وحاصبل عمبر درجبة عاليبة مبن القببول لبد

العديببد مببن المببدارس بالواليببات المتحببدة األمريكيببةم بببالرغم أنببو مببن البرمجيببات غيببر مفتوحببة
المصدر حيث يدفم لو قيمة مالية لالشت ارك محددة بفتبرات زمنيبةم وتكمفتبو الماليبة فبي متنباول
المدارس العامةم ومن أىم مميزاتو أنو يعمبل عبن طريبق األنترنبت ويتبيا مسبتويات عاليبة مبن

االتصال فائق السرعة

 -0تجربة مدرسة أرنولد لودج ()Arnold Lodge School
ت سسببت المدرسببة عببام ( )1834بمدينببة وارويكشبباير ب ب نجمترام وتعتبببر مببن المببدارس

األساسية التي تحظر بتاريخ كبير وببالرغم مبن ذلبك لبم تفقبد الرؤيبة والتطمبم لممسبتقبل والعمبل
بنظببام عصببري فببي اإلدارة المدرسببية اواكسببابيا العديببد مببن الميببارات والكفايببات فببي تكنولوجيببا
المعمومات واالتصاالت التي تساعدىم في تحقيق الجودة وااللتبزام التنظيمبيم وت ديبة األعمبال

بطريقببة مبسببطةم والتطببوير المسببتمر( Ray,C& Claeys, K)2019اسببتعانت المدرسببة
ب ب ببدمات شب ببركة ) (Engage.simوىب ببر إحب ببد الشب ببركات المت صصب ببة فب ببي مسب بباعدة إدارة
المب ببدارس عمب ببر التطب ببوير والتيييب ببر التب ببدريجي فب ببي إدارة نظب ببام المعمومب ببات؛ مب ببن ب ببالل نظب ببام

البرمجيات غير مفتوحة المصدرم ولدييا أكقر من ( )62عام من ال برة وتعمل مم ما يقارب

مببن ( )322مدرسببة حببول العببالمم وتيببتم بمسبباعدة المببدارس عمببر تحسببين الكفبباءة واالتصببال
والمس بباءلة الدا مي ببة م ببن ببالل التطبيق ببات المتاح ببةم وتعتب ببر نظ ببام متكام ببل إلدارة معموم ببات

المدرسببة لتببوفير نظببام معمومببات إداريببة متعببدد االسببت داماتEngage sim Official

( )2020وتشير التجربة أن ىذه البرمجيات مرتبة وبسيطةم ووفرت الشركة العديد من ببرام
التنميببة المينيببة التفاعميببة عبببر الويببب لتببدريب المعممببين عمببر اسببت دام البرمجيببات بالممارسببة

الفعميببة وعمببر حسببب قببدراتيمم ويتببيا الفرصببة لمعمببل الجمبباعي ويسبباعد فببي سببد فجبوات األداء
التببي تنببت عببن العمببل الفببرديم كمببا يمنببم ازدواجيببة الجيببود و مببط البيانبباتم وأنيببا برمجيببات
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سيمة تتوفر ب كقر من لية وتتناسب مم الييكل المدرسيم وتتيا لمقادة رؤيبة المدرسبة ب كمميبا

والتتبم الفردي لمعاممينم والتواصل الدقيق بين الجميم

بينت ىذه التجربة أحد أببرز البرمجيبات المسبت دمة فبي تطبوير اإلدارة المدرسبية وىبو

( (Engage.simويالحظ عمر ىبذه التجرببة أن المدرسبة تسبعر لمتحبديث والتطبوير المسبتمر
ف ببي أدائيب ببا اإلداري بم ببا يتماشب ببر م ببم مجريب ببات العص ببرم واتجي ببت إل ببر تطبيقب ببات تكنولوجيبببا
المعمومات واالتصاالت في البرمجيبات لتحقيقيبا فوائبد عمبر مسبتو نظبام المعمومبات اإلداريبة
لقادة المدارسم ولممعممين بطريقة فردية من الل التنمية المينية وبطريقة جماعية من الل

الب بربط والتواصبببل أقنب بباء العمب ببل الجمب بباعيم كمب ببا حققبببت تواص ببل أفنب ببل ألوليب بباء األم ببور مب ببم

المدرسة؛ مما يزيد من فرص المشاركة المجتمعية من ارج المدرسةم ويجبدر الت كيبد أن مقبل
ىببذه البرمجيببات تناسببب أعمببال التطببوير التنظيمببي إلدارات المببدارس حيببث أنيببا وكمببا سبببق

اإلش ببارة تحق ببق التييي ببر الت ببدريجي نح ببو األفن ببلم وى ببر ب ببذلك تمب ببي أح ببد ص ببائص عممي ببات

التطوير التنظيمي

 -6تجربة مدرسة أن مو كيو()Ang Mo Kio school

ىر مدرسة ابتدائية حكومية تقم في منطقة أنغ مو كيو أفينو بسنيافورةم تبم ت سيسبيا

ع ببام ( )0220بان ببدماج مدرس ببة كيب ببون ب ببارو االبتدائي ببة ومدرس ببة انب ب م ببو االبتدائي ببة لتش ببكيل

مدرسة ان مو كيو االبتدائية الجديدةم اننمت المدرسة في عام ( )0222إلر مشروع قومي

لتحديث وتطوير البنية التحتية لممدارس ومرفقاتيا ()PRIMEم وكانت من نمن أول ()08
مدرس ببة تحص ببل عم ببر التنفي ببذ بالمرحم ببة األول ببر لمب بباني متط ببورة ومعام ببل وبني ببة تحتي ببة حديق ببة
لتكنولوجيببا المعمومببات واالتصبباالتم وتسببعر المدرسببة لت بري متعممببين قببادرين عمببر إحببداث

فببرق فببي ىببذا العببالم بتزويببدىم بالميببارات الالزمببة لمقببرن الواحببد والعش برين والتركيببز عمببر تعمببم

الميب ببة اإلنجميزيب ببةم ولتحقيب ببق أىب ببدافيا بجب ببدارة اتجيب ببت المدرسب ببة فب ببي إدارتيب ببا إلب ببر تكنولوجيب ببا

المعمومب ب ببات واسب ب ببتفادت مب ب ببن ال ب ب ببدمات المقدمب ب ببة مب ب ببن وكالب ب ببة التقنيب ب ببة الحكوميب ب ببة بسب ب ببنيافورة
( )GovTechفي إنشاء موقم إلكتروني شامل إلدارة الشئون الفنية والتعميمية ()2011.136
Chua, Sم(Ministry of Education, Singapore)2020

وفر موقم المدرسة اإللكتروني قاعبدة متكاممبة مبن البيانبات والمعمومبات عبن الطبالب

والعاممين بالمدرسة من الل نظام المعمومات اإلدارية ()MISم وتطبيقات التعمم اإللكتروني

مق ب ببل ()MC.Onlineم ()EZHISHIم ()Pazhahutamilم ()ZOOMم ومس ب بباحة تعم ب ببم
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الطببالب بسببنيافورة ()SLSم وتببوفير برنببام ( )NEU.PC.Plusألسببر الطببالب ذات الببد ل
المببن فض أو ذو اإلعاقببة حيببث يببوفر البرنببام مجموعببة تعميميببة مجانيببةم كمببا وفببرت بعببض

المواق ب ب ب ب ب ب ب ببم لمع ب ب ب ب ب ب ب بباممين لتط ب ب ب ب ب ب ب ببويرىم المين ب ب ب ب ب ب ب ببي وتس ب ب ب ب ب ب ب ببييل أعم ب ب ب ب ب ب ب بباليم اليومي ب ب ب ب ب ب ب ببة مق ب ب ب ب ب ب ب ببل
تطبي ب ببق()schoolcockم()MOE.ICON2.0م ()HRMSم ()MOE.Intranetم يتب ب بزامن
موقم المدرسة مم البوابة اإللكترونية لم دمات ( )SING.PASSلتسييل عمميات قيبد وقببول

التالمي ببذم م ببم االرتب بباط المباش ببر ب ببو ازرة التعم ببيم وم ببم البواب ببة اإللكتروني ببة لي ببا ()OPAL2.0م
وبوابة رسمية إلنجاز المعامالت المالية ()Pac@Govم ومشاركة أوليباء األمبور عببر دمبة

()forms.cwp.govم ويتب ب ببيا الموقب ب ببم بوابب ب ببة( )ReportVulnerabilityألمب ب ببن المعمومب ب ببات
والبيانات (.Ang Mo Kio school Official)2020

يتنا جمياً من تجرببة مدرسبة أنب مبو كيبو ومبا سببقيا مبن تجبارب مبدارس سبنيافورة

أن اىتم ببام حكوم ببة س ببنيافورة ب ببالتعميم وتط ببوير البنيب بة التحتي ببة لمم ببدارس وب اص ببة ف ببي مج ببال

تكنولوجيا المعمومات واالتصباالت عمبر رأس أولوياتيبا إيمانباً منيبا بب ن االسبتقمار األمقبل ىبو
االسببتقمار فببي العقببل البشببري ونببرورة اقت بران ذلببك بببالتييرات المعاص برة فببي شببتر مجبباالت
الحياة السبيما فبي مجبال التكنولوجيبام حيبث صبممت وكالبة التقنيبة الحكوميبة بسبنيافورة مواقبم

إلكترونيببة لمعظببم المببدارس الحكوميببة وربطتيببا مع باً عبببر بوابببة رئيسببة ممببا يتببيا فببرص أكبببر
لتنظ ببيم السياس ببات التعميميبببة وات بباذ الق ب ب اررات والت ط ببيط االس ببتراتيجي عم ببر مس ببتو النظب ببام

التعميمي ككل

 -4تجربة مدرسة دبي كرمل ()Dubai Carmel school

ىر مدرسة متكاممبة لمتعمبيم مبا قببل الجبامعي تبم ت سيسبيا فبي عبام ( )1221تقبم فبي

إمببارة دبببي باإلمببارات العربيببة المتحببدةم تقببدم المدرسببة ببدماتيا لمببا يقببارب مببن ( )822مببتعممم
تسعر المدرسة جاىدة إلر المحافظة عمر المعايير القومية والعالمية لمتعميمم التحقت المدرسة

بببالمركز الققببافي البريطبباني منببذ العببام ( )0214وتعتمببد إدارة المدرسببة منببذ ذلببك بشببكل كمببي
عمر إدارة الشئون الفنية والتعميمية بالمدرسة باست دام تكنولوجيا المعمومات واالتصباالت عبن

طري ب ببق نظ ب ببام إدارة المدرس ب ببة المتكام ب ببل ) )paradigmوى ب ببو أح ب ببد التطبيق ب ببات غي ب ببر مفتوح ب ببة
المص ب ب ببدرم وي ب ب ببوفر ى ب ب ببذا النظ ب ب ببام ع ب ب ببدة بواب ب ب ببات م تمف ب ب ببة تق ب ب ببدم مس ب ب بباعدات كبيب ب ب برة ل ب ب ببمدارة

المدرسية(.Dubai Carmel school Official)2020
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يوفر النظام مساحات ت زينية كبيرة لقواعد البيانات المدرسية؛ نظ اًر لتكاممو مبم نظبام

الحوس بببة الس ببحابيةم ويس ببيل البرن ببام عممي ببات القي ببد اإللكترون ببي لمط ببالبم والنق ببل لمم ارح ببل
التعميميةم وممف لكل طالب يحتوي عمبر معمومبات تفصبيمية مبدرج بيبا تحمبيالت لمبد تقدمبو

التعميمببي وتكببون متاحببة ألوليبباء األمببورم اواعببداد تقببارير متكاممببة لشببئون الطببالبم كمببا يببوفر
البرنببام معمومببات شبباممة عببن العبباممين وممببف تعريببف لكببل موظببفم وتببوفير سببجالت كاممببة
لتتبببم حنببور العبباممينم وأتمتببو نظببام األجببور والمكافببوتم اواعببداد تقببارير متكاممببة عببن شببئون
الع بباممينم كم ببا يحت ببوي النظ ببام عم ببر مجموع ببة كبيب برة م ببن أدوات الم ارس ببمة النص ببية تفي ببد ف ببي
الوصول إلر مجموعة معينة من العاممين أو الييكل التنظيمي لممدرسة ككلم وأولياء األمورم

ى ب ببذا باإلن ب ببافة إل ب ببر الس ب ببيطرة عم ب ببر عممي ب ببات الشب ب براء والص ب ببيانة اوادارة الم ب ببازن والمكتب ب ببات
المدرسية(.paradigm Official)2020
يعتبر ىذا التطبيق من التطبيقات التكنولوجية المتميزة حيث أن تكاممو عبر الحوسببة

السببحابية يتببيا اصببية الت بزامن ويببتم إدارتببو مببن ببالل أي جيبباز متبباح فببي المدرسببة ويببدار
بواسطة عدة جيبات مبم م ارعباة أذونبات ال صوصبية والسبماح بالنفباذ إلبر المعمومباتم وببذلك
يحظبر ىببذا البرنببام بقبدر كبيببر مببن مميبزات اسببت دام تكنولوجيببا المعمومبات واالتصبباالت فببي

اإلدارة المدرسية ويالحظ أيناً عمر ىذا البرنام مد السبيولة وبسباطة التصبميم مبم عمبق
االس ببتفادة م ببن دمات ببو المتاح ببة فنج ببد بوابات ببو منظم ببة ومقس ببمة ب ببين ش ببئون الع بباممين وش ببئون

الطالب وبوابة اصة ب جراء التحميالت اواعداد التقارير تتصل مم بباقي البواببات وتسبت مص
منيا المعمومات الالزمةم ومقبل ىبذا النبوع مبن ببرام اإلدارة المدرسبية مفيبد جبداً فبي الت طبيط
وص ببناعة القب برار حي ببث ي ببوفر ص ببورة حقيقي ببة ع ببن الون ببم الب براىن لجمي ببم م ببد الت العممي ببة

التعميميببة بالمدرسببة وبيببان ت ب قير ك بالً منيببا عمببر اا ببر ويحقببق ىببذا التطبيببق أين باً درجببات
عاليببة مببن التواصببل بببين جميببم األطبراف المدرسببية مببن إدارة وعبباممين وأوليبباء أمببور وطببالبم

ممبا ي تصببر المزيببد مببن الوقببت والجيببد فببي التفبباعالت المسببتمرة بيببنيم فببي األمببور الطارئببة أو
األم ببور الروتيني ببة؛ ويت ببيا ذل ببك الفرص ببة ل ببمدارة المدرس ببية ف ببي المتابع ببة وتقي ببيم األداء وتق ببديم
التيذيببة الراجعببة لمعبباممين حسببب مببا يمببزم؛ لعببدم وجببود عوائببق فببي قن بوات االتصببالم أو إ فبباء
أج بزاء مببن ىببذه االتصبباالتم وبببذلك تتحقببق الشببفافية المطموبببة الت بباذ الق ب اررات الرشببيدة وىببر

أعمر درجة تدل عمر حسن وسالمة القرار المت ذ من قبل اإلدارة

تعميق عمي التجارب السابقة يمقي النوء عمر المميزات والمعوقات:
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 بببات اسببت دام الكمبيببوتر واألجيبزة التكنولوجيببة األ ببر فببي المببدارس مببن األمببور البديييببة
المسمم بيا في العمل اإلداريم وتتوجو جيود التطوير في اإلدارة المدرسية في عبالم اليبوم
نحو است دام التطبيقات البرمجية المتنوعة والمتكاممة لتكنولوجيا المعمومات

 تمقل البنية التحتية المتمقمة فبي األجيبزة الرقميبة والذكيبة واإلنترنبت فبائق السبرعة والببرام
الحديقةم الركيزة األساسية لتطبيق تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

 تتنب ببوع تطبيقب ببات تكنولوجيب ببا المعمومب ببات واالتصب بباالت البرمجيب ببة بب ببين برمجيب ببات مفتوحب ببة

المصببدر يببتم اسببت داميا مجان باًم وبرمجيببات غيببر مفتوحببة المصببدر تسببت دم مقابببل تكمفببة
مادية وتكون محددة بفترات زمنية وأعداد مست دمين

 يمك ببن اس ببت دام ع ببدد م ببن البرمجي ببات مفتوح ببة المص ببدر معب باً اواح ببداث رب ببط بي ببنيم عم ببر
المستو ال دمي بالمدرسةم دون المجوء إلر نظام برمجي متكامل
 البرمجيات التي يتكامل فييا إدارة أنشطة التعمم في الفصول الدراسيةم مم ميام اإلدارة
المدرسية تحقق فائدة كبيرة لمدارة المدرسية في عمميات المتابعة واالستفادة من نتائجيا

عمميات الت طيط وبناء سيناريوىات مستقبمية


التطبيقات البرمجية التي تدم إدارة التعميم بالفصول الد ارسبية مبم ميبام اإلدارة المدرسبية

تتببيا لمببدير المدرسببة ومسبباعديو عمميببات اإلدارة بزاويببة  632درجببة اواحكببام المتابعببة لمببا

يدور بالمدرسة

 يمكببن تعمببيم اسببت دام تطبيقببات تكنولوجيببا المعمومببات واالتصبباالت فببي اإلدارة المدرسببية
فببي صببورة مشببروعات قوميببة تنفببذ عمببر مسببتو الدولببةم أو مشببروعات قطاعيببة تنفببذ عمببر
مستو قطاع تعميميم أو قد تطبق في شكل مبادرات فردية بمدرسة معينة

 الت طيط االستراتيجي ميم جداً لنجاح تطبيق التكنولوجيا ونرورة وجود طط مكتوبة
وجدولتيا زمنياًم مم تونيا المستمزماتم والميام ومسئولييام ومؤشرات التنفيذ

 ينجا تطبيق تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بالطريقة التدريجية وبذلك يتناسب مم
طط التطوير التنظيمي طويمة األجل

قالقباً :بعببض الجيببود المصبرية المبذولببة فببي توظيببف تكنولوجيببا المعمومببات واالتصبباالت

في عمميات اإلدارة المدرسية:
لم تكن مصر بمن

عما يحدث في العالم من تقبدم تكنولبوجي فبي مجبال المعمومبات

واالتصبباالتم وبرؤيببة وانببحة قببررت مصببر إنشبباء و ازرة االتصبباالت وبببدأت عمميببا منببذ عببام
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1222م لتط ببوير قط بباع تكنولوجي ببا المعموم ببات واالتص بباالت ال ببوطني وتس ببعر ال ببو ازرة جاى ببدة
لتحقيق االقتصاد الرقمي من الل است دام أدوات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت؛ لتوفير
الر بباء والحريببة والعدالببة االجتماعيببة لمجميببمم وتتمقببل ميمتيببا فببي تمكببين تطببوير مجتمببم قببائم
عمر المعرفة واالقتصاد الرقمي القوي الذي يعتمد عمر النفباذ المنصبف إلبر المعرفبةم ب سبعار

معقول ب ببةم والتمت ب ببم ب ب ببالحقوق الرقمي ب ببةم إل ب ببر جان ب ببب تط ب ببوير ص ب ببناعو تكنولوجي ب ببا المعموم ب ببات
واالتصاالت الوطنية التنافسية واإلبداعية

وتحت ببل تكنولوجي ببا المعموم ببات واالتص بباالت اىتمامب باً باليب باً ف ببي بب برام واس ببتراتيجيات

بدعوما بالجيببات المانحببة منببذ بدايببة
اإلصببالح اإلداري التببي يتبناىببا قطبباع التعمببيم المصببري مب ً
التسعينياتم حيبث يبتم تحبديث المعبدات والبرمجيبات وتبدريب الكبوادر عمبر المسبتو المركبزي
عمببر المسببتحدقات فببي مجببال نظببم المعمومببات واإلحصبباءات التربويببةم وقببد انعكببس ذلببك فببي

تطببور قواعببد البيانببات لتشببمل البيانببات التفصببيمية عمببر مسببتو الفببرد س بواء أن كببان تممي ب ًذا أو

معممببا أو غيببر عامببل بالتببدريسم ولكببن الطمببب عمببر المعمومببات واسببت داميا مببازال أقببل مببن
ً
المتوق ببمم فين بباك حاج ببة لت ببدريب المس ببت دمين ف ببي القطاع ببات الم تمف ببة ب ببالو ازرة عم ببر ص ببنم

الق ب اررات المبني ببة عمببر المعموم بباتم وتببدريب عناص ببر تكنولوجيببا المعموم ببات بالمببدارس عميي ببا

اواد ال بيانات موحدة ال طة االستراتيجية إلصالح التعميم قب الجامعي ()40 0214

يبببدو أن اسببت دام تكنولوجيببا المعمومببات واالتصبباالت فببي قطبباع التعمببيم بشببكل عببام

اوادارة المببدارس بشببكل بباص مببدعوم وفببي محبباوالت لمنيببوض منببذ مببا يقببارب مببن قالقببة عقببود
وبالرغم من واعتراف ال طة االستراتيجية إلصالح التعميم ما قبل الجامعي ببذلك إال أنيبا تقبر

أن اسببت دام التكنولوجيببا فببي المببدارس الي بزال بحاجببة إلببر إعببادة النظببر ومزيببد مببن التحببديث
والتطببوير السببتكمال قواعببد البيانببات لتصبببا ىنبباك نافببذة واحببدة لمحصببول عمببر البيانببات أمببام

المسببتفيدين والمتعبباممين مببم النظببامم ودعببم عمميببات اإلدارة والت طببيط التربببوي فببي نببوء نظببم

معمومات متكاممة عمر مستو الالمركزية دا ل المدارس

رابع باً :بعببض التوصببيات والمقترحببات حببول توظيببف تكنولوجيببا المعمومببات واالتصبباالت
في عمميات اإلدارة المدرسية محمياً:

 -1عمببر و ازرة التربيببة والتعمببيم انتيبباج الالمركزيببة اإلداريببة بشببكل أكبببر لكببي تتببيا لممببدارس
فرص التجريب والتطوير في عممياتيا اإلدارية اعتماداً عمر التكنولوجيا
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 -0إصببدار تش بريعات تنببمن إد ببال تطبيقببات تكنولوجيببا المعمومببات واالتصبباالت فببي جميببم
العمميات اإلدارية بالمدارسم مم توفير المتابعة لقياس مد االلتزام بيا

 -6تعمل و ازرة التربية والتعميم عمر ت صيص ميزانيات كافية لممدارس تيطبي تكباليف العمبل
اإلداري باست دام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

 -4العمل عمر تحديث البنية التحتيبة التكنولوجيبة بالمبدارس اوامبدادىا ب حبدث المكونبات التبي
تمكنيا من مواكبة التطورات المتالحقة في عالم التكنولوجيا

 -1تق ب ببوم إدارة المدرس ب ببة بتييئ ب ببة الع ب بباممين بدرج ب ببة كافي ب ببة الس ب ببت دام تكنولوجي ب ببا المعموم ب ببات
واالتصاالت مم توفير التنمية المينية المستدامة لمالحقة التييرات المستمرة بيا

 -3البرمجيببات مفتوحببة المصببدر حققببت نجاح باً ممموس باً فببي بعببض التجببارب السببابقة ويمكببن
االعتماد عمييا في حالة قمة الميزانية المتاحة دا ل المدرسة

 -0يمك ببن االس ببتعانة بع ببدة برمجي ببات مفتوح ببة المص ببدر ون ببميا تح ببت مظم ببة واح ببدة ل دم ببة
العمميات اإلدارية بالمدرسة مقبل تطبيقبات جوجبل التعميميبة التبي تمكبن المدرسبة مبن إدارة

الشئون الفنية والتعميمية في وقت واحد بطريقة التزامن

 -8من األفنل أن تتحول إدارة المدرسة لمعمبل باسبت دام تكنولوجيبا المعمومبات واالتصباالت
بطريقببة تدريجيببة تمكببن مببن محببو األميببة الرقميببة لمعبباممين ومببن جانببب ا ببر تنميببة الققافببة
الرقمية ليم؛ مما يقمل من مقاومة التييير ويزيد فرص النجاح

 -2تسبتعين إدارة المدرسببة ب ببراء مببن ارجيبا ومببن يتببوفر لديبو الميببارات مبن الببدا ل لتوجيببو
العاممين لمعمل عبر التطبيقات التكنولوجية

 -12تدم إدارة المدرسبة اسبت دام التكنولوجيبا فبي ططيبا االسبتراتيجية طويمبة المبد مبم
التركيز عمر الميارات التكنولوجية ك ساس لمتطوير التنظيمي

-11

تعمببل إدارة المدرسببة عمببر التحميببل المسببتمر لمبيئببة الدا ميببة وال ارجيببة لموقببوف عمببر

احتياجاتي ببا التكنولوجي ببة ب اص ببة ف ببي مج ببال البرمجي بباتم وكش ببف م ببا ى ببو مت بباح ويمك ببن

االستفادة منو في تحقيق أىدافيا اإلدارية
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المراجـــــــــع

أوالً :المراجم العربية:

العقيميم مجدولين محمود( )0216درجبة توظيبف تكنولوجيبا المعمومبات فبي اإلدارة المدرسبية مبن وجيبة نظبر
م ببديري الم ببدارس والمعمم ببينم رس ببالة ماجس ببتير غي ببر منش ببورةم كمي ببة التربي ببةم جامع ببة اليرم ببوك

باألردن

العمريم جمال فبواز( )0211القيبادة االسبتراتيجية ودورىبا فبي توظيبف تكنولوجيبا المعمومبات واالتصباالت فبي
اإلدارة المدرسية مجمة كمية التربية جامعة أسوان عدد01
المنتب ببد االقتصب ببادي العب ببالمي ( )0214التكنولوجيب ببا ومسب ببتقبل الحكومب بباتم أقب ببر التكنولوجيب ببا عمب ببر القيب ببادةم
اإلمارات العربية المتحدة :القمة الحكومية

السالميم عالء عبد الرزاق( )0222تكنولوجيا المعمومات عمان :دار المناى لمنشر والتوزيم
األسب ببكوام المجنب ببة االقتصب ببادية واالجتماعيب ببة ب ب بباألمم المتحب ببدة ( )0214العالق ب ببة ب ب ببين تكنولوجي ب ببا المعموم ب ببات
واالتصبباالت وبببين التنمي بة بيببروت :األسببكوا ص 00تبباريخ االطببالع00ينبباير 0212عمببي
ال ب ب ب برابط:

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/up

loads/module1.pdf
ديبولد فان دالين( )0212مناى البحث في التربية وعمم النفس القاىرة :األنجمو المصريةم ط4
ميلم رانيا الصافي ( )0218معوقات اإلبداع اإلداري لد مديري مدارس مشبروع إصبالح التعمبيم بمحافظبة
اإلسكندرية رسالة ماجستير غير منشورةم كمية الدراسات العميا لمتربيةم جامعة القاىرة
سب ببميمانم صب ببفاء نب ببايف( )0211مسب ببتو ت ب بوافر تكنولوجيب ببا المعمومب ببات واالتصب بباالت فب ببي المب ببدارس القانويب ببة
الحكوميب ببة وعالقتيب ببا بمسب ببتو أداء الميمب ببات اإلداريب ببة لممب ببديرين مب ببن وجيب ببة نظب ببر المعممب ببين
بمحافظة عمبانم رسبالة ماجسبتير غيبر منشبورةم كميبة العمبوم التربويبةم جامعبة الشبرق األوسبط
باألردن
صب ببالام منب ببال محمب ببد ( )0211درجب ببة اسب ببت دام مب ببديري المب ببدارس لتكنولوجيب ببا المعمومب ببات واالتصب بباالت فب ببي
العمميببات اإلداريببة فببي محافظببة الزرقبباء مببن وجيببة نظببر مببديري المببدارس والمعممببينم رسببالة
ماجستير غير منشورةم عمادة البحث العممي والدراسات العميام الجامعة الياشميةم األردن
قنببديمجيم عببامر إب براىيم والسببامرائيم إيمببان فانببل( )0222تكنولوجيببا المعمومببات وتطبيقاتيببا عم ببان :دار
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