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تجارب عالميت فً تىظيف تكنىلىجيا 

 باإلدارة المدرسيت المعلىماث واالتصاالث

 إعداد
 حماده رشدي عبد العاطي

 مقدمت:

أمببر يفببرض  اإلدارة المدرسببيةأصبببا اسببت دام تكنولوجيببا المعمومببات واالتصبباالت فببي  
 المبدارس نفسو بطريقة إجبارية؛ نظرًا لتدفق الكم اليائل والمسبتمر مبن المعمومباتم ممبا يجعبل

تعببباني مبببن مشببباكل كقيبببرة تتعمبببق بطبببرق إدارة ىبببذه المعمومبببات واالسبببتفادة منيبببا بتوظيفيبببا فبببي 
المكان المناسب لتحقيق رؤيتيا ورسالتيام مما أوجب إيجاد وسيمة تمبي ىذا المطمبب وتتعامبل 
مببببم المعمومببببات بطببببرق تواكببببب المجريببببات اانيببببة والمسببببتقبمية فببببي المجتمببببم  ويعتبببببر مفيببببوم 

نبو يتييبر طرديبًا مبم تطبور إجيا المعمومات واالتصاالت من المفاىيم غير القابتبة حيبث تكنولو 
سباعة فبي التقبدم عمبر مبر ال األ بذةشقيو المعمومات وما تنطبوي عمييبام واالتصباالت والياتيبا 

  كما ىو مالحظ في عالم اليوم
ام وقبببببد فرنبببببت تكنولوجيبببببا المعمومبببببات واالتصببببباالت عمبببببر اإلدارة المدرسبببببية اسبببببت د 

تطبيقاتيببا الم تمفببة بشببكل كبيببر وذلببك لمجبباراة السببياق المجتمعببي الببذي نعيشببو فببي عببالم اليببوم 
ن اسبببت داميا لببببم يعبببد شببببكل مبببن أشبببكال التببببرف ببببل أصبببببحت تكنولوجيبببا المعمومببببات إحيبببث 

واالتصببباالت فبببي اإلدارة المدرسبببية عامبببل أساسبببي لنجببباح جيودىبببا وعممياتيبببا اإلداريبببة دا بببل 
بعببض أبببرز ىببذه  (114  1111) العمببريفيا العمميببة التعميميببةم وحببدد المببدارس وتحقيببق أىببدا

التطبيقبات التبي تسبت دميا اإلدارة المدرسبية لتببوفير فرصبًا جديبدة لتطبوير العمبل اإلداري وىببر 
المتنوعببةم والحاسببب االببيم ووسببائل االتصببال عببن بعببدم ونظببم  اإللكترونببيوسببائل االتصببال 
أن ىذه التطبيقبات فبي ( 11  1115) محمد وا ران نيفكما ي  واإلنترنتمعالجة البياناتم 

عمبل يبنبر كميبة عمبر التكنولوجيبام بدايبة مبن ونبم  أسبموباإلدارة المدرسية تكون فبي صبورة 
رؤيببببة ورسبببببالة تعكببببس فمسبببببفة اإلدارة المدرسببببية السبببببت داميا إلببببر تقيبببببيم االسببببت دامم وونبببببم 

تنبوع وتعبدد تطبيقبات تكنولوجيبا يالحبظ مبد   نمانات تكفل االست دام األمقل والصحيا ليا 
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:

( إلبر أن اسبت دام التكنولوجيبا 11  1112)المنتد  االقتصبادي العبالمي  يشير تقرير
التسمسبل اليرمبي لممنظمباتم  طكل عام؛ أد  إلر تييير جبذري يتمقبل فبي انبسبافي القيادة بش

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

تكنولوجيببببا لتطبيببببق أن مصببببر تعببببانر مببببن فقببببر ( 042  0210)تببببولي مالواقببببم تشببببير دراسببببة 
( وينببيف 184  0222) محمببود   ويتفببق معيبباالمعمومببات واالتصبباالت فببي إدارات المببدارس

أن المؤسسببات التعميميببة تفتقببر إلببر اإلمكانببات البشببرية التببي لببدييا  بببرة فببي مجببال تكنولوجيببا 
تببرفض وتقبباوم التجديببد والتيييببرم مببم قمببة بببرام   المعمومبباتم كمببا أن الققافببة التنظيميببة السببائدة

ن وجببدت تكببون  التنميببة المينيببة الموجيببة لببمدارة المدرسببية فببي مجببال تكنولوجيببا المعمومببات واا
  بشكل نظري وتقميدي

( وجببود بعببض المعوقببات التببي تحببد مببن قببدرة اإلدارة 128  0218)  ميببل وينببيف 
ينيبة اليوميبةم مقاومبة العباممين لمتيييبر وتمسبكيم كقرة الميبام الروتالمدرسية عمر التجديد منيا 

بحرفيببة األنظمببة والمببوائا وعببدم  االلتببزامباألنمبباط اإلداريببة التقميديببةم وتشببدد اإلدارة العميببا عمببر 
( فببي دراسبببتو نقبببص المعمومببات المتاحبببة عبببن 000  0202)  ميفبببةكمببا ببببين   ال ببروج عنيبببا

ية وقمة سمطتيا لتفي بمتطمببات اإلصبالحم المدرسة في المجتممم نعف كفاءة القيادة المدرس
يتنا من ذلك أن الواقم  ؛مم سيطرة المركزية ومقاومة التيييرم واالفتقار إلر  طط التطوير

نببعف أو قمببة اسببت دام وجببود العديببد مببن المشببكالت التببي تببؤدي لالمحمببي الفعمببي يشببير إلببر 
جببد بعببض المعوقببات المتصببمة تكنولوجيببا المعمومببات واالتصبباالت فببي اإلدارة المدرسببية وقببد تو 

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

ر مببا سبببق تتحببدد لالسببتفادة منيببا واالسترشبباد بيببا فببي التطبيببق بواقعنببا المحمببي؛ وت سيسببًا عمبب
 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:

 ما اإلطار الفكري لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت؟ -1
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تكنولوجيبببا المعمومبببات واالتصببباالت فبببي  ببببرز التجبببارب العالميبببة المعاصبببرة السبببت دامأمبببا  -0
 ببعض المدارس األجنبية؟تم تنفيذه اإلدارة المدرسية كما 

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

 المعمومببات واالتصبباالت فببي اإلدارة المدرسببية توظيببف تكنولوجيببالمببا اإلجببراءات المقترحببة  -4
 عمر نوء االستفادة من التجارب العالمية المعاصرة؟

 :الدراستأهداف 

  اإلطار الفكري لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تونيا -1
توظيبببببف تكنولوجيبببببا المعمومبببببات أببببببرز التجبببببارب العالميبببببة المعاصبببببرة السبببببت دام تعبببببرف  -1

  ببعض المدارس األجنبية نفذالمدرسية كما  واالتصاالت في اإلدارة
واقببم الجيبببود المصببرية المبذولبببة لتوظيببف تكنولوجيببا المعمومبببات واالتصبباالت فبببي  تحديببد -1

  اإلدارة المدرسية
 اإلجببراءات المقترحببة لتوظيببف تكنولوجيببا المعمومببات واالتصبباالت فببي اإلدارة تقببديم بعببض -2

  العالمية المعاصرة المدرسية عمر نوء االستفادة من التجارب
 :الدراستأهميت 

توظيببف عتبببر إذ يسببعر لدراسببتو ت الببذيمببن أىميببة المونببوع  اأىميتيبب الدراسببة الحاليببةسببتمد ت
أولتيببببا كافببببة األنظمببببة  التببببيبحقببببل التعمببببيم مببببن القنببببايا تكنولوجيببببا المعمومببببات واالتصبببباالت 

اء والوصبببول إلببر مسبببتويات دالتعميميببة اىتمامبببًا باليببًا لمبببا يترتببب عمييبببا مببن تحقيبببق كفبباءة األ
 في محورين ىما: ه عاليةم ويمكن تحديد أىمية الدراسةجود

نبافة تعميمبات أدبيبةالتتمقل في ما تسفر عنو  أىمية نظرية: -  نتائ  من تحمبيالت نظريبة واا
   توظيفيا في اإلدارة المدرسيةم و واالتصاالتتكنولوجيا المعمومات حول مونوع 

إدارة القبائمين عمبر المستويات اإلدارية العميبا وكبذلك  ول استفادةتتمحور ح أىمية تطبيقية: -
التطبيببببق الفعمببببي لتكنولوجيببببا المعمومببببات باالسببببتعانة بالمقترحببببات المقدمببببة حببببول  المببببدارس

مبم م من  الل ببدائل م تمفبة تبم تجربتيبا وقببت نجاحيبا واالتصاالت في العمميات اإلدارية
  لذلك مةالكشف عن أبرز المتطمبات واألسس الالز 

 مصطلحاث الدراست:
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 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت:   -1

التعريببببببف االصببببببطالحي: تشببببببير الجمعيببببببة األمريكيببببببة لتكنولوجيببببببا المعمومببببببات واالتصبببببباالت 
Information Technology Association of America ITAA (2017 ) إلبر عبدم

ببببببات واالتصببببببباالتم والمصببطما وجببود تعريببف واحببد وعببالمي متفببق عميببو لتكنولوجيبببببببا المعموم
األكقر قبواًل أنيا تعنر جميم األجببببيزة ومبببكونات الشبكبببببات والتطبيقببببات واألنظمبة التبي تجمبم 
بببين األشبب اص لمتفاعببل فببي العببالم الرقمببيم وىببر البنيببة التحتيببة والمكونببات التببي تمكببن مببن 

 الحوسبة الحديقة 
ذه الدراسبة تعبرف تكنولوجيبا المعمومبات واالتصباالت ب نيببا التعريبف اإلجرائبي: فبي سبياق ىب -

المعرفة النظرية والتطبيقية التي يتم توظيفيا في إدارة المعمومات واالتصباالت لتحقيبق أىبداف 
تشبتمل عمبر جبانبين أساسبيين األول بالمدارسم و  تنظيمية متصمة بالعمميات اإلدارية الم تمفة

طبببار الفكبببري والمعرفبببة التبببي لمسبببت دمةم واأل بببر ىبببو االمبببادي يتمقبببل فبببي األجيبببزة واألدوات ا
تمكببن مببن إدارة الجانببب المببادي بكببل مببا يحتويببو مببن تطبيقببات ال متناىيببة التطببورم وحوسبببة 

نترنتسحابيةم وبيانات ن مةم   األشياء  واا
 :وخطىاته منهج البحث

لطبيعبة  نظرًا لمالئمتبوفي تحقيق أىدافو عمر المني  الوصفي التحميمي  يعتمد البحث 
وقببائم دقيقببة عببن  رالبحببث فيببو يزيببد مببن فيببم الظبباىرة التربويببةم ألنببو يسبباعد فببي الوصببول إلبب

عالقبببات ىامبببة ببببين الظببباىرات الجاريبببة وتفسبببير معنبببر البيانببباتم  طالظبببروف القائمبببة ويسبببتنب
 ديوبولبببدبويمبببدنا بالحقبببائق التبببي يمكبببن أن نبنبببي عمييبببا مسبببتويات أعمبببر مبببن الفيبببم العممبببي 

توظيبببف تكنولوجيبببا المعمومبببات واالتصببباالت حيبببث أن الوقبببوف عمبببر طبيعبببة ( 151  1111)
م كبببل ذلبببك يتطمبببب ومتطمباتيبببا وطريقبببة تنفيبببذىا ومعوقبببات عمميبببام بعمميبببات اإلدارة المدرسبببية

نظببببرًا  MICROوسببببيتم االسببببتعانة ب سببببموب التحميببببل المصببببير الوصببببف والتفسببببير والتحميببببل 
دا ببل المببدارس  وقببد تببم توظيببف المببني  لمناسبببتو لعببرض التجببارب عمببر المسببتو  المصببير 

 الوصفي في الدراسة وفق ال طوات التالية:

ال طبوة األولببر: مببد ل عبام لمدراسببة شببمل مقببدمتيا ومشبكمتيا وأىميتيببا وأىببدافيا ومنيجيببام  -
 ومصطمحاتيا ودراساتيا السابقة 

كمبببا ورد فبببي ال طبببوة القانيبببة: يتنببباول اإلطبببار النظبببري لتكنولوجيبببا المعمومبببات واالتصببباالت  -
 األدبيات اإلدارية المعاصرة  
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تحميل بعض التجارب العالمية المعاصرة في توظيف تكنولوجيبا المعمومبات ال طوة القالقة:  -
 واالتصاالت في عمميات اإلدارة المدرسيةم باست دام أسموب التحميل المصير 

ي توظيبف تكنولوجيبا ال طوة الرابعة: إلقاء النوء عمر بعبض الجيبود المصبرية المبذولبة فب -
 المعمومات واالتصاالت في عمميات اإلدارة المدرسية 

ال طببوة ال امسببة: تقببديم بعببض المقترحببات اإلجرائيببة حببول توظيببف تكنولوجيببا المعمومببات  -
 واالتصاالت في عمميات اإلدارة المدرسية 

 دراساث سابقت:

تحديببد تونببيا و  بعببض الدراسببات السببابقة التببي تسبباعد فببي ريسببتند البحببث الحببالي إلبب
حببد  متييببرات الدراسببة بالوصببف والتحميببلم انظببرًا لتناوليببا  مة الدراسببةم وبعببض  طواتببو؛مشببك

وسببيتم عببرض ىببذه الدراسببات بدايببة مببن األقببدم إلببي األحببدثم وعببرض الدراسببات العربيببة تمييببا 
 وفيما يمي عرض ليذه الدراسات: األجنبية

 (1111منال محمد ) مدراسة صالا -1
إلر تعرف درجبة اسبت دام مبديري المبدارس لتكنولوجيبا المعمومبات واالتصباالت ىدفت الدراسة 

  اسببت دم الباحببث المببني  الوصببفي لتحقيببق أىببداف ىببافببي العمميببات اإلداريببة مببم تونببيا أبرز 
م واإلنترنبتنتائ  إلر أىمية تزويد المدارس بالوسائل التقنيبة مقبل الكمبيبوتر الالدراسة  أشارت 

اإلداريبببة الالزمبببة كبببالبرام م عقبببد دورات تدريبيبببة لمعببباممين بشبببكل دوريم والمسبببتمزمات الفنيبببة و 
والعمبببل عمبببر تشبببجيم المبببديرين عمبببر اسبببت دام التكنولوجيبببام وتفعيبببل اسبببت دام التكنولوجيبببا فبببي 

  والمدارسعمميات االتصال ما بين المجتمم المحمر 

 (1111لبنر عبد الرحمن ) ممتولي دراسة -1
ررات اسببببت دام تكنولوجيببببا المعمومببببات واالتصبببباالت ببببباإلدارة ىببببدفت الدراسببببة إلببببر تعببببرف مببببب

المدرسبببيةم والببببببببمتطمبات الببببببالزمة لتفعيبببل اسبببت دام التكنولوجيبببا لتطبببوير األداء المدرسبببيم مبببم 
الكشف عن المتييرات العالميبة والمحميبة الدافعبة السبت دام المبد ل التكنولبوجيم كبذلك تعبرف 

ري وأنببببببببواعو وأىبببببببببميتو فبببببببي اإلدارة المدرسببببية  ولتحقيببببق ىببببذه طبيعببببة نظببببام الببببببببمعمومات اإلدا
األىبببداف تبببم االعتمببباد عمبببر المبببني  الوصبببفي المسبببحيم وأشبببارت نتبببائ  الدراسبببة إلبببر فاعميبببة 

ببببراز بعبببض و اسبببت دام تكنولوجيبببا المعمومبببات واالتببببببصاالت فببببببي اإلدارة المدرسبببية وتطويرىبببام  اا
  واالتصاالت بواسطة تكنولوجيا المعمومات جازىاإنالميام اإلدارية التي يمكن 
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 (1111مجدولين محمود ) مدراسة العقيمي -1
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  

نرورة اىتمام وزارة التربية والتعميم بعقبد دورات تدريبيبة إلقبراء توظيبف تكنولوجيبا الدراسة إلر 
الالزمبببببة والبرمجيبببببات المعمومبببببات فبببببي اإلدارة المدرسبببببيةم مبببببم تببببب مين المعبببببدات التكنولوجيبببببة 

دمبببببب  مسبببببباقات متقدمببببببة معنيببببببة بتوظيببببببف تكنولوجيببببببا و لالسببببببت دام فببببببي اإلدارات المدرسببببببيةم 
التربيببببة والدراسببببات العميببببا التربويببببة لت ىيببببل القيببببادات المدرسببببية المعمومببببات فببببي بببببرام  دبمببببوم 

 المستقبمية عمر است دام التكنولوجيا المتقدمة في إنجاز أعمال اإلدارة المدرسية 

 (1113صفاء نايف ) مسميماندراسة  -2
ىبببدفت الدراسبببة إلبببر تعبببرف مسبببتو  تبببوافر تكنولوجيبببا المعمومبببات واالتصببباالت فبببي المبببدارس 

عالقتيبببا بمسبببتو  أداء الميمبببات اإلداريبببة لممبببديرين مبببن وجيبببة نظبببر المعممبببين  تبببم القانويبببة و 
أشارت نتبائ  الدراسبة إلبر وجبود عالقبة موجببة ببين مسبتو  تبوافر و است دام المني  الوصفيم 

تكنولوجيببا المعمومببات واالتصبباالت وبببين مسببتو  أداء المببديرين لميبباميم اإلداريببةم لببذا وجببب 
جيا بشكل أفنل لرفم أداء كفاءة المديرينم وأىميبة عقبد ورش تدريبيبة توفير مقل ىذه التكنولو 

  مياميم اإلدارية إنجازلممديرين لتدريبيم عمر است دام التكنولوجيا في 

 Jacinta S. Mue (1112)دراسة   -3
ىبببدفت الدراسبببة إلبببر تعبببرف مبببد  اسبببت دام مبببديري المبببدارس القانويبببة لبببببببتكنولوجيا المعمومبببات 

 يمفبببي األعمبببال اإلداريبببة المدرسبببية الم تمفبببةم مبببم تعبببرف التحبببديات التبببي تبببواجيواالتصببباالت 
والتببدابير التببي يمكببن ات اذىببا لتحسببين تطبيقيببا  اسببت دمت الباحقببة المببني  الوصببفي  أوصببت 
الدراسبببببة بنبببببرورة أن تمتفبببببت الحكومبببببة إلبببببر تحبببببديث البنيبببببة التحتيبببببة لتكنولوجيبببببا المعمومبببببات 

حدث البرام  واألنظمة لذلكم وصنم السياسبات التبي تببببعطر واالتصاالت بالمدارسم وتوفير أ
 تكنولوجيا في العمل اإلداري بالبببمدرسة الفي دم   لممديرينمببببساحة أكبر 

 Oluyemisi Oyedemi (1113)دراسة  -4
ىببببدفت البببدراسة إلر الكشف عن مد  فاعمية است دام تكنولوجيببببا المعمومات واالتصاالت في 

رة البببببببمدرسيةم اسبببت دم الباحبببث المبببني  الوصبببفي  تبببم تببببببقديم ببببببببعض البببببببتوصيات الميمبببة اإلدا
بشبببببببب ن نببببببببرورة تببببببببببوفير المبببوارد الماليبببة لممبببدارس لمحصبببول عمبببر البنيبببة التحتيبببة لتكنولوجيبببا 
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ميبة المعمومبات واالتصباالت ونبمان صبيانتيا وتحبديقيا باسبتمرارم كبذلك أوصبت الدراسبة ب ى
حصول المديرين واإلداريين في المدارس عمر قدر كافي من المعرفبة لمتعامبل مبم التكنولوجيبا 

 الحديقة 

 Mehmet Ekin, Zehra Altınay  (1115)دراسة -5
ىببببدفت الدراسببببة إلبببببر تقيببببيم تصبببببورات مببببديري المبببببدارس والمعممببببين فبببببي اسببببت دام تكنولوجيبببببا 

ر المبدارس  لتحقيبق أىبداف الدراسبة اسبت دم المعمومات واالتصاالت فبي إدارة الصبراع وتطبوي
أشببارت النتبببائ  أن اإلدارة المدرسبببية تسببتفيد مبببن تكنولوجيببا المعمومبببات فبببي  مالمببني  الوصبببفي

إدارة الصببراع؛ حيببث تببوفر بيئببة اتصببالية نشببطة تتببيا لممببديرين والمعممببين التعبباون والتواصببل 
وعي والتقيبيم البذاتيم ويزيبد ذلبك مبن بسيولة بما ينمر البدوافم اإلنتاجيبة فبي العمبلم وتنميبة الب

 ققافة التساما بين العاممين ويمكن اإلدارة المدرسية من السيطرة والقيادة الفعالة 
 تعليق على الدراساث السابقت: 

يتبببببين مببببن عببببرض الدراسببببات السببببابقة االىتمببببام بدراسببببة وتحميببببل متييببببر تكنولوجيبببببا 
بالمببببدارس فببببي مراحببببل تعميميببببة  إلدارياالمعمومببببات واالتصبببباالت وأقببببره فببببي تحقيببببق التطببببوير 

م تمفةم وقد اسبتطاعت ىبذه الدراسبات الكشبف عبن تفاصبيل بحقيبة ميمبة حبول ىبذا المتييبر؛ 
حيببث تببم إينبباح مفيببوم وأىببداف تكنولوجيببا المعمومبباتم ومببد  فاعميببة اسببت داميا فببي تسببييل 

ا فبببببي اإلدارة اإلداريبببببةم وأىميتيبببببا فبببببي تطبببببوير أداء المبببببديرينم وفوائبببببد اسبببببت دامي اإلجبببببراءات
المدرسيةم مم رصد بعض المبررات والمعوقباتم وسباعدت ىبذه النقباط الدراسبة الحاليبة بشبكل 
كبيببر فببي بمببورة صببورة أوليببة عببن مشببكمة الدراسببة و طببوات سببيرىام وتسببتكمل بببذلك المجيببود 
البحقببي السبببابق ب نبببافة تحميببل ييطبببي النقببباط المشببار إلييبببا بطريقبببة أكقببر شبببمولية ومعاصبببرة 

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

فبي تعبرف األبعبباد األكقبر شبيوعًا فبي الدراسببات الميدانيبة والتبي ركبزت عمببر  الدراسبات السبابقة
ات واالتصاالت التي يتم االستعانة بيبا فبي تطبوير اإلدارة المدرسبيةم نوعية تكنولوجيا المعموم

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

  طار النظري:اإل

  الفكري لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت:االطار  أواًل:
 مفيوم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت: -1
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عمببببر أّنيببببا م تمببببف أنببببواع االكتشببببافات  (16  1117) قنببببديمجي والسببببامرائيعّرفيببببا 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 

أّنيبا عببارة عبن كبل التقنيبات المتطبورة التبي تسبت دم  (17  1117) ميالسالوالمتاحة  ويشير 
في تحويبل البيانبات بم تمبف أشبكاليا إلبر معمومبات بم تمبف أنواعيبا والتبي تسبت دم مبن قببل 

المجنبة االقتصبادية م األسبكوا المستفيدين منيا في كافة مجاالت الحياة  ويتفق ذلك مم تعريف
حيث تشبير أن تكنولوجيبا المعمومبات واالتصباالت  (11  1112)واالجتماعية باألمم المتحدة 

ىببببر أدواتم و ببببدمات لمتعامبببببل مببببم المعمومبببببات تسببببت دم إلنتاجيبببببام ومعالجتيببببام وت زينيبببببام 
وتبادليام وتوزيعيام وتشمل البنية التحتية ليا التقنيات القديمة المتمقمة في اإلذاعة والتميفزيون 

واألقمببار الصبببناعية واالتصببباالت  باتة التبببي تنببم الحاسبببواليواتببف القابتبببةم والتقنيببات الحديقببب
 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 أغببراض معينببةم ويرمببي المفيببوم أينببًا إلببر وجببود فكببر 
العنصر البشري ومبا يقبوم ببو مبن  بدمات وأعمبال قبد تتمقبل فبي توجيبو األدوات والتقنيبة نحبو 
العمميببات المشببار إلييببام وأبببرز المفيببوم أينببًا مببد  أىميببة البنيببة التحتيببة التكنولوجيببة المتمقمببة 

ات واألجيزة الم تمفة والبرمجيات وما إلر ذلك ك حبد المتطمببات الميمبة لمتنفيبذم مبم في المعد
نرورة تكامبل التقنيبات القديمبة مبم المتطبورةم وأّنبو بنشباط تكنولوجيبا المعمومبات واالتصباالت 

يمكبببن وممبببا سببببق  ي مكبببن الوصبببول ألي مكبببان وت طبببي العوائبببق الزمنيبببة والجيرافيبببة بنجببباح 
جيا المعمومات واالتصباالت ب ّنيبا عمميبة إجرائيبة تتنبمن اسبت دام المعرفبة التعبير عن تكنولو 

العممية والميارة الفنية والتطبيقات التكنولوجيبة فبي مجبال األجيبزة والمعبدات الرقميبة؛ فبي إدارة 
عمميببات ت ببتص بمعالجببة بيانببات محببددةم اللتقبباط المعمومببات منيببام وترتيبيببام وتصببنيفيا فببي 

ي ات بباذ القببرارات الصببائبة حببول مونببوعات معينببة تتصببل بالعمميببات صببورة معرفببة تسبباىم فبب
 اإلدارية في المدارس 

 المعمومات واالتصاالت في اإلدارة المدرسية: اتطبيقات تكنولوجي -1
قبببببد فرنببببببت تكنولوجيببببببا المعمومببببببات واالتصببببباالت عمببببببر اإلدارة المدرسببببببية اسببببببت دام 

اق المجتمعببي الببذي نعيشببو فببي عببالم اليببوم تطبيقاتيببا الم تمفببة بشببكل كبيببر وذلببك لمجبباراة السببي
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حيبببث أن اسبببت داميا لببببم يعبببد شببببكل مبببن أشبببكال التببببرف ببببل أصبببببحت تكنولوجيبببا المعمومببببات 
واالتصببباالت فبببي اإلدارة المدرسبببية عامبببل أساسبببي لنجببباح جيودىبببا وعممياتيبببا اإلداريبببة دا بببل 

ض أبببرز ىببذه بعبب (114  1111) العمببري المببدارس وتحقيببق أىببدافيا العمميببة التعميميببةم وحببدد
التطبيقبات التبي تسبت دميا اإلدارة المدرسبية لتببوفير فرصبًا جديبدة لتطبوير العمبل اإلداري وىببر 

المتنوعببةم والحاسببب االببيم ووسببائل االتصببال عببن بعببدم ونظببم  اإللكترونببيوسببائل االتصببال 
  واإلنترنتمعالجة البياناتم 

عمومبببات أن تطبيقبببات تكنولوجيبببا الم Weng & Tang (2014 .94)ويشبببير  
واالتصاالت تربط جميم أعناء المجتمم المدرسي ببعنيم وبالتالي المشباركة الجماعيبة فبي 
األنشطة المدرسيةم وكذلك في صنم القراراتم وبرام  التطوير المينيم والمساعدة في تحقيبق 

فاعميبة رؤية مشتركةم مم تقميل الروتين وتحقيق أعمر استقمار لموقتم والتواصل بشكل أكقبر 
 Ghavifekr,et.al (2013.1348)احببًا بببين المعممبببين والطببالب وأوليببباء األمببور  وأقبببر نجو 

أنيببا تسبباعد اإلدارة المدرسببية فببي  مببق قاعببدة بيانببات متكاممببة ومحدقببة باسببتمرار تمكنيببا مببن 
دارة المعرفببة دا ببل المجتمببم المدرسببيم وعمميببات التنظببيم  تحديببد احتياجببات المدرسببة ككببلم واا

 راراتم وأتمتببة العمببل اإلداري بشببكل متكامببلم والوصببول لمجببودة التعميميببة القبب وات بباذاإلداري 

يتنبببا أن تطبيقبببات تكنولوجيبببا المعمومبببات واالتصببباالت تتبببدا ل فبببي جميبببم عمميبببات اإلدارة 
المدرسببية وتمكنيببا مبببن الت طببيط المحكبببم المبنببي عمببر قبببرارات صببحيحة مت بببذة تبعببًا لبيانبببات 

ناية وتونبيا نقباط القبوة والنبعف  وأينبًا عمميبة التنفيبذ ومعمومات تم معالجتيا وا تبارىا بع
الببدقيق لمجببراءات 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 

اء العدالببة التنظيميببة بببين العبباممين والشببفافية فببي أنشببطة اإلدارة المدرسببية ممببا يسبباعد فببي إرسبب
التعامببل مببم جميببم العبباممين  وتعتبببر أداة أساسببية فببي وقتنببا الحببالي لتحقيببق الببتعمم التنظيمببي 
بجوانببو المعرفيببة والمياريببة والسبموكية؛ ممببا يببوفر فرصبًا غيببر مسبببوقة لتحقيبق التنميببة المينيببة 

المينببي المتنبباغم دا ميببًام ولديببو ققافببة تنظيميببة  والوصببول إلببر مجتمببم الببتعمم ؛دا ببل المدرسببة
متجانسبببة بفنبببل سبببيولة التواصبببل مبببن  بببالل التطبيقبببات التكنولوجيبببة المتنوعبببة ببببين األفبببراد 
وجماعببات العمببل والييكببل التنظيمببي ككببل؛ يببؤد  ىببذا بببدوره إلببر وجببود منبباخ تنظيمببي يحقببق 

ام والتطوير المنشود أو بمعنر أدق األىداف التعميمية التي تسعر اإلدارة المدرسية إلر تحقيقي
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تطبيقبببببات تكنولوجيبببببا المعمومببببببات إلبببببر تحقيبببببق التطببببببوير  باسببببببت دامتصبببببل اإلدارة المدرسبببببية 
 التنظيمي 

قانيببًا بعببض التجببارب العالميببة فببي اسببت دام تكنولوجيببا المعمومببات واالتصبباالت ببباإلدارة 
 المدرسية:

 ((Stanford Elementary Schoolتجربة مدرسة ستانفورد االبتدائية  -1
ىببر مدرسببة ابتدائيببة عامببة تقببم فببي مدينببة سببتانفورد بواليببة فيرمونببت األمريكيببةم تمتببزم  

عبببداد الطبببالب بشبببكل نببباجا  المدرسبببة بتقبببديم تعمبببيم يمببببي ميبببارات القبببرن الحبببادي والعشبببرين واا
ليصببببحوا مبببواطنين عبببالميينم اعتمبببدت إدارة المدرسببببة عمبببر تطبيقبببات تكنولوجيبببا المعمومببببات 

(م Parents.quareصبببببببباالت فببببببببي أداء عممياتيببببببببا الم تمفبببببببببة ومببببببببن أبرزىببببببببا تطبيبببببببببق) واالت
GGUSD) دارة المدرسبببببببببببببةم وتطبيبببببببببببببق ( لتفعيبببببببببببببل التواصبببببببببببببل ببببببببببببببين أوليببببببببببببباء األمبببببببببببببور واا

School.messenger) دارة المدرسبة حيبث يبوفر مزيبدًا ( لمتواصبل ببين المعممبين والطبالب واا
لمرشباد والتنميبة المينيبة  striving.scholars)من المعمومات والبياناتم واسبت دام برنبام  )

طبببببالع أوليببببباء األمبببببور عمبببببر أداء أبنبببببائيم  Parent.portal)لممعممبببببين وبرنبببببام  ) لمتابعبببببة واا
يتنا مد  تطمم المدرسة  Stanford Elementary School (2020).وتقدميم التعميمي

تفعيبل دور المشباركة إلر توفير تعميم عصري لطالبيا يتناسب مبم المعبايير الدوليبة لمتعمبيمم و 
المجتمعية لما ليا من اقار إيجابية؛ في سبيل ذلك اتجيت لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 
لتوسبببيم دائبببرة التواصبببل واالتصبببال مبببم أوليببباء األمبببورم وسبببرعة تببببادل المعمومبببات ببببين جميبببم 

ا ببببل األطببببراف؛ ويتببببيا ذلببببك لببببمدارة المدرسببببية مزيببببدًا مببببن السببببيطرة عمببببر مجريببببات األمببببور د
المدرسة وتوجيييا بشكل عالي الدقبة نحبو تحقيبق أىبدافيا التعميميبة المرجبو تحقيقيبام ويسباعد 

( Principal.Bettiاسبببت دمت المدرسبببة نظبببام ) أينبببًا فبببي قبببدرتيا عمبببر التطبببوير المسبببتمر 
لببمدارة المدرسببية وكببان عمببر درجببة عاليببة مببن الصببعوبة فببي الممارسببة؛ قببم انتقمببت إلببر نظببام 

((Quick.Schools م نظبببرًا لسبببيولة اسبببت دامو وقمبببة تكاليفبببو وتبببتم جميبببم إجراءاتبببو بواسبببطة
اإلنترنببتم وقابببل لمتعببديل بمببا يتناسببب مببم احتياجببات المدرسببةم ويببتم توظيفببو فببي إدارة المببوارد 
دارة الجبببدول المدرسبببيم وبطاقبببات تقبببارير أداء الطبببالبم والقببببول  عبببداد التقببباريرم واا البشبببريةم واا

تاحة قاعدة SiS)، وخدمة الفوترة العائلية )Stripe)يق  دمة )ودفم المصروفات عن طر  م واا
بيانببات المعمببم التفاعميببة حيببث تببوفر المعمومببات إلدارة المدرسببة والمسببئولين عببن تفاعببل المعمببم 
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تاحببببة التواصببببل الصببببوتي بببببين ااببببباء و جميببببم أطببببراف  األكبببباديمي وتقببببديم تقببببارير سببببريعةم واا
 Quick school Official (2020.)ة المدرس

يالحببببظ أن مدرسببببة سببببتامفورد االبتدائيببببة تيطببببي جميببببم أنشببببطتيا اإلداريببببة بتطبيقببببات  
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتم وتجريب عدة بدائل وتبني التطبيقبات التبي تحقبق مصبمحة 
العمل بالمدرسةم ويجدر اإلشارة أن جميم ىذه التطبيقبات بواببات فرعيبة يبتم إدارتيبا وتشبييميا 

عببن طريببق مببا يعببرف بالمزامنببة الرقميببةم  Quick.Schools)س وىببو )بنظببام أو مشببيل رئببي
ويعتبر مبن األنظمبة الميمبة فبي اإلدارة المدرسبية وحاصبل عمبر درجبة عاليبة مبن القببول لبد  
العديبببد مبببن المبببدارس بالواليبببات المتحبببدة األمريكيبببةم ببببالرغم أنبببو مبببن البرمجيبببات غيبببر مفتوحبببة 

ك محددة بفتبرات زمنيبةم وتكمفتبو الماليبة فبي متنباول المصدر حيث يدفم لو قيمة مالية لالشترا
المدارس العامةم ومن أىم مميزاتو أنو يعمبل عبن طريبق األنترنبت ويتبيا مسبتويات عاليبة مبن 

 االتصال فائق السرعة  

 (Arnold Lodge Schoolتجربة مدرسة أرنولد لودج ) -0
عتببببر مبببن المبببدارس ( بمدينبببة وارويكشبباير بببب نجمترام وت1834ت سسببت المدرسبببة عبببام ) 

األساسية التي تحظر بتاريخ كبير وببالرغم مبن ذلبك لبم تفقبد الرؤيبة والتطمبم لممسبتقبل والعمبل 
كسببابيا العديببد مببن الميببارات والكفايببات فببي تكنولوجيببا  بنظببام عصببري فببي اإلدارة المدرسببية واا

ديبة األعمبال المعمومات واالتصاالت التي تساعدىم في تحقيق الجودة وااللتبزام التنظيمبيم وت 
اسببتعانت المدرسببة  Ray,C& Claeys, K (2019)بطريقببة مبسببطةم والتطببوير المسببتمر

وىبببببر إحبببببد  الشبببببركات المت صصبببببة فبببببي مسببببباعدة إدارة  (Engage.sim)ب بببببدمات شبببببركة 
المببببدارس عمببببر التطببببوير والتيييببببر التببببدريجي فببببي إدارة نظببببام المعمومببببات؛ مببببن  ببببالل نظببببام 

( عام من ال برة وتعمل مم ما يقارب 62دييا أكقر من )البرمجيات غير مفتوحة المصدرم ول
وتيبببتم بمسببباعدة المبببدارس عمبببر تحسبببين الكفببباءة واالتصبببال  ( مدرسبببة حبببول العبببالمم322مببن )

والمسببباءلة الدا ميببببة مبببن  ببببالل التطبيقبببات المتاحببببةم وتعتببببر نظببببام متكامبببل إلدارة معمومببببات 
 Engage sim Official اتالمدرسببة لتببوفير نظببام معمومببات إداريببة متعببدد االسببت دام

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

جببوات األداء الفعميببة وعمببر حسببب قببدراتيمم ويتببيا الفرصببة لمعمببل الجمبباعي ويسبباعد فببي سببد ف
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

ز البرمجيبات المسبت دمة فبي تطبوير اإلدارة المدرسبية وىبو بينت ىذه التجربة أحد أببر  
((Engage.sim  ويالحظ عمر ىبذه التجرببة أن المدرسبة تسبعر لمتحبديث والتطبوير المسبتمر

فببببي أدائيببببا اإلداري بمببببا يتماشببببر مببببم مجريببببات العصببببرم واتجيببببت إلببببر تطبيقببببات تكنولوجيببببا 
مسبتو  نظبام المعمومبات اإلداريبة  المعمومات واالتصاالت في البرمجيبات لتحقيقيبا فوائبد عمبر

لقادة المدارسم ولممعممين بطريقة فردية من  الل التنمية المينية وبطريقة جماعية من  الل 
الببببربط والتواصببببل أقنبببباء العمببببل الجمبببباعيم كمببببا حققببببت تواصببببل أفنببببل ألوليبببباء األمببببور مببببم 

الت كيبد أن مقبل  المدرسة؛ مما يزيد من فرص المشاركة المجتمعية من  ارج المدرسةم ويجبدر
ىبببذه البرمجيبببات تناسبببب أعمبببال التطبببوير التنظيمبببي إلدارات المبببدارس حيبببث أنيبببا وكمبببا سببببق 
اإلشبببارة تحقبببق التيييبببر التبببدريجي نحبببو األفنبببلم وىبببر ببببذلك تمببببي أحبببد  صبببائص عمميبببات 

 التطوير التنظيمي  

 (Ang Mo Kio schoolتجربة مدرسة أن  مو كيو) -6
أفينو بسنيافورةم تبم ت سيسبيا  كيو مو تقم في منطقة أنغىر مدرسة ابتدائية حكومية  
 لتشبببكيل االبتدائيبببة مبببو انببب  ومدرسبببة االبتدائيبببة ببببارو كيببببون ( بانبببدماج مدرسبببة0220عبببام )
( إلر مشروع قومي 0222الجديدةم اننمت المدرسة في عام ) االبتدائية كيو مو ان  مدرسة

( 08(م وكانت من نمن أول )PRIMEا )لتحديث وتطوير البنية التحتية لممدارس ومرفقاتي
مدرسبببة تحصبببل عمبببر التنفيبببذ بالمرحمبببة األولبببر لمبببباني متطبببورة ومعامبببل وبنيبببة تحتيبببة حديقبببة 
لتكنولوجيببا المعمومببات واالتصبباالتم وتسببعر المدرسببة لت ببري  متعممببين قببادرين عمببر إحببداث 

والتركيببز عمببر تعمببم  فببرق فببي ىببذا العببالم بتزويببدىم بالميببارات الالزمببة لمقببرن الواحببد والعشببرين
 تكنولوجيبببببا إلبببببر إدارتيبببببا فبببببي المدرسبببببة اتجيبببببت بجبببببدارة أىبببببدافيا الميببببة اإلنجميزيبببببةم ولتحقيبببببق

 بسببببببنيافورة الحكوميببببببة التقنيببببببة وكالببببببة مببببببن المقدمببببببة ال ببببببدمات مببببببن واسببببببتفادت المعمومببببببات
(GovTech )(2011.136) والتعميمية الفنية الشئون شامل إلدارة إلكتروني موقم إنشاء في 

Chua, S(2020)م Ministry of Education, Singapore  
وفر موقم المدرسة اإللكتروني قاعبدة متكاممبة مبن البيانبات والمعمومبات عبن الطبالب 

(م وتطبيقات التعمم اإللكتروني MISوالعاممين بالمدرسة من  الل نظام المعمومات اإلدارية )
 تعمبببببم (م ومسببببباحةZOOM) م(Pazhahutamil)(م EZHISHI(م )MC.Onlineمقبببببل )



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

م 0201يوليو  1الجزء  6العدد  63المجمد              مجمة البحث في التربية وعمم النفس            
 

161 

( ألسببر الطببالب ذات الببد ل NEU.PC.Plusم وتببوفير برنببام  )(SLS) الطببالب بسببنيافورة
المببن فض أو ذو  اإلعاقببة حيببث يببوفر البرنببام  مجموعببة تعميميببة مجانيببةم كمببا وفببرت بعببض 
المواقبببببببببببببببببم لمعببببببببببببببببباممين لتطبببببببببببببببببويرىم المينبببببببببببببببببي وتسبببببببببببببببببييل أعمببببببببببببببببباليم اليوميبببببببببببببببببة مقبببببببببببببببببل 

(م يتبببببزامن MOE.Intranet(م )HRMS(م )MOE.ICON2.0)(مschoolcock)تطبيبببببق
لتسييل عمميات قيبد وقببول  (SING.PASS)موقم المدرسة مم البوابة اإللكترونية لم دمات 

م (OPAL2.0) ليبببا اإللكترونيبببة البواببببة ومبببم التعمبببيم ببببوزارة المباشبببر التالميبببذم مبببم االرتبببباط
وليباء األمبور عببر  دمبة (م ومشاركة أPac@Govوبوابة رسمية إلنجاز المعامالت المالية )

(forms.cwp.govم ويتببببببيا الموقببببببم بوابببببببة)(ReportVulnerability)  ألمببببببن المعمومببببببات
 Ang Mo Kio school Official. (2020والبيانات )

يتنا جميًا من تجرببة مدرسبة أنب  مبو كيبو ومبا سببقيا مبن تجبارب مبدارس سبنيافورة 
ة التحتيبببة لممبببدارس وب اصبببة فبببي مجبببال أن اىتمبببام حكومبببة سبببنيافورة ببببالتعميم وتطبببوير البنيببب

تكنولوجيا المعمومات واالتصباالت عمبر رأس أولوياتيبا إيمانبًا منيبا بب ن االسبتقمار األمقبل ىبو 
االسبببتقمار فبببي العقبببل البشبببري ونبببرورة اقتبببران ذلبببك ببببالتييرات المعاصبببرة فبببي شبببتر مجببباالت 

حكوميبة بسبنيافورة مواقبم الحياة السبيما فبي مجبال التكنولوجيبام حيبث صبممت وكالبة التقنيبة ال
إلكترونيببة لمعظببم المببدارس الحكوميببة وربطتيببا معببًا عبببر بوابببة رئيسببة ممببا يتببيا فببرص أكبببر 
لتنظببببيم السياسببببات التعميميببببة وات بببباذ القببببرارات والت طببببيط االسببببتراتيجي عمببببر مسببببتو  النظببببام 

 التعميمي ككل   

 (Dubai Carmel schoolتجربة مدرسة دبي كرمل ) -4
( تقبم فبي 1221تكاممبة لمتعمبيم مبا قببل الجبامعي تبم ت سيسبيا فبي عبام )ىر مدرسة م 

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

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

( وىبببببو أحبببببد التطبيقبببببات غيبببببر مفتوحبببببة (paradigmطريبببببق نظبببببام إدارة المدرسبببببة المتكامبببببل 
 تمفبببببببة تقببببببببدم مسببببببباعدات كبيبببببببرة لببببببببمدارة المصبببببببدرم ويبببببببوفر ىبببببببذا النظببببببببام عبببببببدة بواببببببببات م

 Dubai Carmel school Official. (2020ية)المدرس
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يوفر النظام مساحات ت زينية كبيرة لقواعد البيانات المدرسية؛ نظرًا لتكاممو مبم نظبام  
الحوسبببببة السببببحابيةم ويسببببيل البرنببببام  عمميببببات القيببببد اإللكترونببببي لمطببببالبم والنقببببل لممراحببببل 

لكل طالب يحتوي عمبر معمومبات تفصبيمية مبدرج بيبا تحمبيالت لمبد  تقدمبو التعميميةم وممف 
عببداد تقببارير متكاممببة لشببئون الطببالبم كمببا يببوفر  التعميمببي وتكببون متاحببة ألوليبباء األمببورم واا
البرنببام  معمومببات شبباممة عببن العبباممين وممببف تعريببف لكببل موظببفم وتببوفير سببجالت كاممببة 

عببداد تقببارير متكاممببة عببن شببئون لتتبببم حنببور العبباممينم وأتمتببو نظببام األ جببور والمكافببوتم واا
العبببباممينم كمببببا يحتببببوي النظببببام عمببببر مجموعببببة كبيببببرة مببببن أدوات المراسببببمة النصببببية تفيببببد فببببي 
الوصول إلر مجموعة معينة من العاممين أو الييكل التنظيمي لممدرسة ككلم وأولياء األمورم 

دارة الم بببببازن والمكتببببببات ة و ىبببببذا باإلنبببببافة إلبببببر السبببببيطرة عمبببببر عمميبببببات الشبببببراء والصبببببيان اا
 paradigm Official. (2020المدرسية)
يعتبر ىذا التطبيق من التطبيقات التكنولوجية المتميزة حيث أن تكاممو عبر الحوسببة  

السببحابية يتببيا  اصبببية التببزامن ويبببتم إدارتببو مبببن  ببالل أي جيببباز متبباح فبببي المدرسببة ويبببدار 
صبية والسبماح بالنفباذ إلبر المعمومباتم وببذلك بواسطة عدة جيبات مبم مراعباة أذونبات ال صو 

يحظبر ىببذا البرنببام  بقبدر كبيببر مببن مميبزات اسببت دام تكنولوجيببا المعمومبات واالتصبباالت فببي 
اإلدارة المدرسية  ويالحظ أينًا عمر ىذا البرنام  مد  السبيولة وبسباطة التصبميم مبم عمبق 

ببببين شبببئون العببباممين وشبببئون  االسبببتفادة مبببن  دماتبببو المتاحبببة فنجبببد بواباتبببو منظمبببة ومقسبببمة
عداد التقارير تتصل مم بباقي البواببات وتسبت مص  الطالب وبوابة  اصة ب جراء التحميالت واا
منيا المعمومات الالزمةم ومقبل ىبذا النبوع مبن ببرام  اإلدارة المدرسبية مفيبد جبدًا فبي الت طبيط 

العمميببببة  وصببببناعة القببببرار حيببببث يببببوفر صببببورة حقيقيببببة عببببن الونببببم الببببراىن لجميببببم مببببد الت
ويحقببق ىببذا التطبيببق أينببًا درجببات  التعميميببة بالمدرسببة وبيببان تبب قير كبباًل منيببا عمببر اا ببر 

عاليببة مببن التواصببل بببين جميببم األطببراف المدرسببية مببن إدارة وعبباممين وأوليبباء أمببور وطببالبم 
ممبا ي تصببر المزيببد مببن الوقببت والجيببد فببي التفبباعالت المسببتمرة بيببنيم فببي األمببور الطارئببة أو 

مبببور الروتينيبببة؛ ويتبببيا ذلبببك الفرصبببة لبببمدارة المدرسبببية فبببي المتابعبببة وتقيبببيم األداء وتقبببديم األ
التيذيببة الراجعببة لمعبباممين حسببب مببا يمببزم؛ لعببدم وجببود عوائببق فببي قنببوات االتصببالم أو إ فبباء 
أجببزاء مببن ىببذه االتصبباالتم وبببذلك تتحقببق الشببفافية المطموبببة الت بباذ القببرارات الرشببيدة وىببر 

  دل عمر حسن وسالمة القرار المت ذ من قبل اإلدارة أعمر درجة ت

 :يمقي النوء عمر المميزات والمعوقات تعميق عمي التجارب السابقة
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  بببات اسببت دام الكمبيببوتر واألجيببزة التكنولوجيببة األ ببر  فببي المببدارس مببن األمببور البديييببة
ية في عبالم اليبوم التطوير في اإلدارة المدرسي العمل اإلداريم وتتوجو جيود المسمم بيا ف

 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 
 تكنولوجيبببببا المعمومبببببات واالتصببببباالت البرمجيبببببة ببببببين برمجيبببببات مفتوحبببببة  تتنبببببوع تطبيقبببببات

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

  حبببداث ربببببط بيبببنيم عمببببر يمكبببن اسببببت دام عبببدد مببببن البرمجيبببات مفتوحببببة المصبببدر معببببًا واا
 مستو  ال دمي بالمدرسةم دون المجوء إلر نظام برمجي متكامل ال

  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 

 ستقبمية عمميات الت طيط وبناء سيناريوىات م
   التطبيقات البرمجية التي تدم  إدارة التعميم بالفصول الدراسبية مبم ميبام اإلدارة المدرسبية

حكببام المتابعببة لمببا  632تتببيا لمببدير المدرسببة ومسبباعديو عمميببات اإلدارة بزاويببة  درجببة واا
 يدور بالمدرسة 

  ة المدرسبببية  يمكببن تعمببيم اسببت دام تطبيقببات تكنولوجيبببا المعمومببات واالتصبباالت فببي اإلدار
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 جدًا لنجاح تطبيق التكنولوجيا ونرورة وجود  طط مكتوبة

 مزماتم والميام ومسئولييام ومؤشرات التنفيذ وجدولتيا زمنيًام مم تونيا المست
  ينجا تطبيق تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بالطريقة التدريجية وبذلك يتناسب مم

  طط التطوير التنظيمي طويمة األجل 
قالقبًا: بعببض الجيببود المصببرية 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 وزارة االتصبباالت وبببدأت عمميببا منببذ عببام 
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م لتطبببوير قطببباع تكنولوجيبببا المعمومبببات واالتصببباالت البببوطني وتسبببعر البببوزارة جاىبببدة 1222
است دام أدوات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت؛ لتوفير لتحقيق االقتصاد الرقمي من  الل 

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 

جانببببببب تطببببببوير صببببببناعو تكنولوجيببببببا المعمومببببببات  معقولببببببةم والتمتببببببم بببببببالحقوق الرقميببببببةم إلببببببر
 واالتصاالت الوطنية التنافسية واإلبداعية 

وتحتبببل تكنولوجيببببا المعمومببببات واالتصببباالت اىتمامببببًا باليببببًا فبببي بببببرام  واسببببتراتيجيات 
اإلصببالح اإلداري التببي يتبناىببا قطبباع التعمببيم المصببري مببدعوًما بالجيببات المانحببة منببذ بدايببة 

تحبديث المعبدات والبرمجيبات وتبدريب الكبوادر عمبر المسبتو  المركبزي  التسعينياتم حيبث يبتم
عمببر المسببتحدقات فببي مجببال نظببم المعمومببات واإلحصبباءات التربويببةم وقببد انعكببس ذلببك فببي 
تطببور قواعببد البيانببات لتشببمل البيانببات التفصببيمية عمببر مسببتو  الفببرد سببواء أن كببان تمميببًذا أو 

طمببب عمببر المعمومبببات واسببت داميا مببازال أقببل مبببن معمًمببا أو غيببر عامببل بالتبببدريسم ولكببن ال
المتوقببببمم فينبببباك حاجببببة لتببببدريب المسببببت دمين فببببي القطاعببببات الم تمفببببة بببببالوزارة عمببببر صببببنم 

 ييببباالقبببرارات المبنيبببة عمبببر المعمومببباتم وتبببدريب عناصبببر تكنولوجيبببا المعمومبببات بالمبببدارس عم
د ال بيانات موحدة  ( 40  0214)لجامعي ال طة االستراتيجية إلصالح التعميم قب ا واا

يببببدو أن اسبببت دام تكنولوجيبببا المعمومبببات واالتصببباالت فبببي قطببباع التعمبببيم بشبببكل عبببام  
دارة المببدارس بشببكل  بباص مببدعوم وفببي محبباوالت لمنيببوض منببذ مببا يقببارب مببن قالقببة عقببود  واا
وبالرغم من واعتراف ال طة االستراتيجية إلصالح التعميم ما قبل الجامعي ببذلك إال أنيبا تقبر 

اسبببت دام التكنولوجيبببا فبببي المبببدارس اليبببزال بحاجبببة إلبببر إعبببادة النظبببر ومزيبببد مبببن التحبببديث  أن
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 

 عمر مستو  الالمركزية دا ل المدارس  معمومات متكاممة
حببول توظيببف تكنولوجيببا المعمومببات واالتصبباالت رابعببًا: بعببض التوصببيات والمقترحببات 

 محميًا: في عمميات اإلدارة المدرسية
عمبببر وزارة التربيبببة والتعمبببيم انتيببباج الالمركزيبببة اإلداريبببة بشبببكل أكببببر لكبببي تتبببيا لممبببدارس  -1

 ا اإلدارية اعتمادًا عمر التكنولوجيا فرص التجريب والتطوير في عممياتي
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إصببدار تشببريعات تنببمن إد ببال تطبيقببات تكنولوجيببا المعمومببات واالتصبباالت فببي جميببم  -0
 العمميات اإلدارية بالمدارسم مم توفير المتابعة لقياس مد  االلتزام بيا 

ل تعمل وزارة التربية والتعميم عمر ت صيص ميزانيات كافية لممدارس تيطبي تكباليف العمب -6
 اإلداري باست دام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 

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

لمعمومببببببات تقببببببوم إدارة المدرسببببببة بتييئببببببة العبببببباممين بدرجببببببة كافيببببببة السببببببت دام تكنولوجيببببببا ا -1
 واالتصاالت مم توفير التنمية المينية المستدامة لمالحقة التييرات المستمرة بيا 

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

صبببدر ونبببميا تحبببت مظمبببة واحبببدة ل دمبببة يمكبببن االسبببتعانة بعبببدة برمجيبببات مفتوحبببة الم -0
العمميات اإلدارية بالمدرسة مقبل تطبيقبات جوجبل التعميميبة التبي تمكبن المدرسبة مبن إدارة 

  بطريقة التزامن الشئون الفنية والتعميمية في وقت واحد
من األفنل أن تتحول إدارة المدرسة لمعمبل باسبت دام تكنولوجيبا المعمومبات واالتصباالت  -8

مكببن مببن محببو األميببة الرقميببة لمعبباممين ومببن جانببب ا ببر تنميببة الققافببة يببة ت  بطريقببة تدريج
 الرقمية ليم؛ مما يقمل من مقاومة التييير ويزيد فرص النجاح  

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

ة المدرسبة اسبت دام التكنولوجيبا فبي  ططيبا االسبتراتيجية طويمبة المبد  مبم تدم  إدار  -12
  متطوير التنظيمي  ساس لالتركيز عمر الميارات التكنولوجية ك

تعمببل إدارة المدرسببة عمببر التحميببل المسببتمر لمبيئببة الدا ميببة وال ارجيببة لموقببوف عمببر  -11
ىبببو متببباح ويمكببببن  احتياجاتيبببا التكنولوجيبببة ب اصبببة فببببي مجبببال البرمجيببباتم وكشبببف مببببا

  اإلدارية تحقيق أىدافيافي االستفادة منو 
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 عـــــــــالمراج

 المراجم العربية:أواًل: 
درجبة توظيبف تكنولوجيبا المعمومبات فبي اإلدارة المدرسبية مبن وجيبة نظبر  (0216العقيميم مجدولين محمود)

م جامعبببة اليرمبببوك مبببديري المبببدارس والمعممبببينم رسبببالة ماجسبببتير غيبببر منشبببورةم كميبببة التربيبببة
  باألردن
( القيبادة االسبتراتيجية ودورىبا فبي توظيبف تكنولوجيبا المعمومبات واالتصباالت فبي 0211العمريم جمال فبواز)

  01اإلدارة المدرسية  مجمة كمية التربية جامعة أسوان  عدد
مببببر القيببببادةم التكنولوجيببببا ومسببببتقبل الحكومبببباتم أقببببر التكنولوجيببببا ع (0214المنتببببد  االقتصببببادي العببببالمي )
  ة المتحدة: القمة الحكوميةاإلمارات العربي
 دار المناى  لمنشر والتوزيم  ( تكنولوجيا المعمومات  عمان: 0222السالميم عالء عبد الرزاق)

( العالقبببببة ببببببين تكنولوجيبببببا المعمومبببببات 0214المجنبببببة االقتصبببببادية واالجتماعيبببببة بببببباألمم المتحبببببدة ) ماألسبببببكوا
عمبببي  0212ينببباير00  تببباريخ االطبببالع00ة  بيبببروت: األسبببكوا  صواالتصببباالت وببببين التنميببب

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

loads/module1.pdf  
  4ط قاىرة: األنجمو المصريةممناى  البحث في التربية وعمم النفس  ال (0212ديبولد فان دالين)

اإلبداع اإلداري لد  مديري مدارس مشبروع إصبالح التعمبيم بمحافظبة معوقات  (0218)رانيا الصافي  م ميل
  ا لمتربيةم جامعة القاىرةاإلسكندرية  رسالة ماجستير غير منشورةم كمية الدراسات العمي

مسببببتو  تببببوافر تكنولوجيببببا المعمومببببات واالتصبببباالت فببببي المببببدارس القانويببببة  (0211سببببميمانم صببببفاء نببببايف)
داء الميمببببات اإلداريببببة لممببببديرين مببببن وجيببببة نظببببر المعممببببين الحكوميببببة وعالقتيببببا بمسببببتو  أ

بمحافظة عمبانم رسبالة ماجسبتير غيبر منشبورةم كميبة العمبوم التربويبةم جامعبة الشبرق األوسبط 
 باألردن 

درجببببة اسببببت دام مببببديري المببببدارس لتكنولوجيببببا المعمومببببات واالتصبببباالت فببببي  (0211منببببال محمببببد )م صببببالا
زرقبباء مببن وجيببة نظببر مببديري المببدارس والمعممببينم رسببالة العمميببات اإلداريببة فببي محافظببة ال

 ماجستير غير منشورةم عمادة البحث العممي والدراسات العميام الجامعة الياشميةم األردن 
يبببا  عمبببان: دار ( تكنولوجيبببا المعمومبببات وتطبيقات0222قنبببديمجيم عبببامر إببببراىيم والسبببامرائيم إيمبببان فانبببل)

 الوراق لمنشر 
تطبببوير األداء اإلداري لممببدارس باسبببت دام تكنولوجيببا المعمومبببات  (0210)لبببرحمن السببيد لبنبببر عبببد ا ممتببولي

  10م عددواالتصاالت اإلداريةم مجمة كمية التربية ببورسعيد
إدارة المعمومبات التربويبة فبي مؤسسبات التعمبيم قببل الجبامعي فبي مصبر فبي  (0222) محمد فتحبي  ممحمود

معبة حمبوانم دراسات تربوية واجتماعيةم كمية التربيةم جا نوء متطمبات إدارة الجودة الشاممة 
  4م عدد11مجمد

  0214/0262 ال طة االستراتيجية إلصالح التعميم قبل الجامعي( 0214ة التربية والتعميم ج م ع)وزار 
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