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الممخص
باعتبار أن التكنولوجيا نتاج اجتماعي تتعدى كونيا مجموعة من اآلالت والمعدات ،فاليدف من ىذا البحث ىو تحديد
األطر المرجعية ،وما يقف وراء سموك الموظفين في تعامميم مع التكنولوجيا المستوردة داخل التنظيم اإلداري  ،ىذه الوسائل
الحديثة التي تعتبر دخيمة عمى المجتمع العربي والتي تحمل معيا ثقافة وقيماً ومعايير لمجتمعات غير مجتمعنا ،أو بتعبير
آخر البحث عن ماىية القواعد االجتماعية التي تقف وراء تصرفات الموظفين أثناء استخداميم لمتكنولوجيا الحديثة في
اإلدارة العمومية وطرق التعامل معيا .عن طريق التحميل السوسيولوجي واستخدام المنيج العممي لتشخيص حالة اإلدارة
العمومية المعروفة بواقع التشتت وبطء الحركة وعشوائية الكادر البشري الواسع وغياب الديناميكية والمعرفة.
كممات مفتاحية :
تكنولوجيا ،إداري ،حديثة.

المقدمة
ىناك عدة اتجاىات فكرية تباينت في رؤيتيا لمتكنولوجيا ،بعضيا استمدت طروحاتيا الفكرية من النظرية
السوسيولوجية التي تنظر لمتكنولوجيا عمى أنيا العامل المسؤول عمى إحداث التغير االجتماعي واالقتصادي والثقافي...
وترى فييا المتغير المستقل إلحداث كل التغييرات التابعة في النظام االجتماعي والثقافي لممجتمع ،تمك النماذج الفكرية التي
تنظر إلى التكنولوجيا بأنيا العنصر األساسي لكل التغيرات االجتماعية  ،في حين ىناك أقطاب فكرية أخرى تنظر
لمتكنولوجيا عمى أنيا عامل مساعد يدخل ضمن العوامل األخرى (كالعامل االقتصادي ،العامل الثقافي ،العامل
البيولوجي ،)...وأن التغير االجتماعي مرده مجموعة من العوامل المتداخمة والمتعددة .عمى أساس أن التكنولوجيا يمكن
اعتبارىا في بعض األحيان متغي اًر مستقالً وفي أحيان أخرى متغي اًر تابعاً وذلك بسبب الظواىر التي تؤثر فييا أو تتأثر بيا ،
أي العمية النسبية لجميع العوامل التي تساعد عمى التغير االجتماعي( .تيشوري )2006 ،
أما ما يراد استجالء حقيقتو في ىذا البحث فيو الكشف عن العوامل األساسية المسيطرة عمى عممية استخدام و
استدماج التكنولوجيا في اإلدارة التربوية ،ىذه األخيرة التي تتولى قيادة مختمف النشاطات تخطيطاً وتنظيماً وتنفيذاً وتنسيقاً،
في مسيرتيا نحو التغيير والتطوير وبموغ األىداف التي وجدت من أجميا.
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مشكمة البحث
إن زيادة االىتمام بالتعميم في دول العالم العربي ،والتوسع الكمي فيو ،وما يترتب عمى ذلك من كمف مالية
مرتفعة ،يستدعي االىتمام بنوعية التعميم وتجويد مدخالتو وعممياتو مخرجاتو؛ األمر الذي استوجب عمى اإلدارات المدرسية
توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في مدارسيم لممساىمة في تحسين العممية التعميمية التعممية في جوانبيا كافة .
(الالمي)2002 ،
ورغم التطور الكبير في البنية التكنولوجية في كثير من المدارس الحكومية إالّ أن استفادة المجتمع المدرسي من
ذلك التطور والتقدم التكنولوجي ال يرتقي إلى مستوى الطموح المنشود ،فضالً عن بطئيا في مواكبة ثورة تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت ،لذا فإن إيجاد المجتمع المدرسي المعموماتي ال يمكن تحقيقو إالّ من خالل نشر ثقافة معموماتية
تيدف إلى تكوين فكر معموماتي بين أفراد ىذا المجتمع بمختمف مستوياتو ومكوناتو ،وال شك في أن لإلدارة المدرسية دو اًر
بار اًز في نشر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،وتبينيا من قبل المعممين ،والطمبة عمى مستوى المدرسة ،وبغض النظر
عن الجيود المبذولة في المستويات العميا من النظام التربوي من أجل نشر استخدامات التكنولوجيا ،وتبنييا في العممية
التعميمية.
وتتبمور مشكمة الدراسة في تقصي الدور الذي تمارسو اإلدارة المدرسية في نشر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
في المجتمع المدرسي من وجية نظر مساعدي المديرين.
هدف البحث وأسئمته
ىدف البحث إلى بيان دور اإلدارة المدرسية في نشر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المجتمع المدرسي،
وذلك من خالل اإلجابة عن األسئمة اآلتية:
 .1ما دور اإلدارة المدرسية في نشر استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المجتمع المدرسي من وجية
نظر مساعدي مديري المدارس؟
 . 2مستوى دور اإلدارة المدرسية في نشر استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المجتمع المدرسي من
وجية نظر مساعدي المديرين ؟

أهمية البحث
تأتي أىمية ىذا البحث مما يأتي:
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ُّ .1
يعد ىذا البحث من الدراسات العربية القميمة التي تناولت موضوع دور اإلدارة المدرسية في نشر استخدام
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المجتمع المدرسي.
 .2تناولو لموضوع ميم ،ويؤمل أن يعود بالنفع عمى القائمين باإلدارات التربوية والتعميمية واإلدارة المدرسية.
 .3أنو يمقي الضوء عمى دور اإلدارة المدرسية في نشر استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المجتمع
المدرسي من وجية نظر مساعدي المديرين.

مصطمحات البحث
تناول البحث عدداً من المصطمحات ،وفيما يمي تعريف لكل منيا:
الدور :مجموعة من األعمال يمارسيا الشخص نتيجة إلشغالو منصباً معيناً من أجل إحداث تغيير ما.
اإلدارة المدرسية :ويعرفيا (دياب )2001 ،عمي انيا " :جميع الجيود واألنشطة والعمميات من (تخطيط ،وتنظيم،
ومتابعة ،وتوجيو ،ورقابة) التي يقوم بيا المدير مع العاممين معو من مدرسين ،واداريين بغرض بناء واعداد الطالب من
جميع النواحي (عقمياً ،وأخالقياً ،واجتماعياً ،ووجدانياً ،وجسمياً) لمساعدتو عمى أن يتكيف بنجاح مع المجتمع ويحافظ عمى
بيئتو المحيطة ،ويسيم في تقدم مجتمعو".
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت :ىي مجموعة األدوات واألجيزة التي توفر عممية تخزين المعمومات ومعالجتيا
ومن ثم استرجاعيا ،وكذلك توصيميا بعد ذلك عبر أجيزة االتصاالت المختمفة إلى أي مكان في العالم ،أو استقباليا من أي
مكان في العالم (مكاوي)2000 ،

منهج البحث
تحقيقاً ليدف البحث الذي استخدم فيو المنيج الوصفي النظري واستخدم فيو أسموب المسح المكتبي ،وقد تم
االطالع عمى الكتب و المراجع والمصادر ،و الدراسات السابقة المتوافرة ذات العالقة بموضوع البحث ،لبناء الخمفية
النظرية ليا.
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الدراسات السابقة
الدراسة األولى
قام بيا الباحث عبد اهلل ساقور والموسومة ب  (( :المشاركة االجتماعية في عممية التنمية المحمية)) (ساقور،
 ، )1999-1992لقد انطمق الباحث من إشكالية نظر من خالليا إلى المجتمع الجزائري عمى أنو خاض
تجارب تطبيقية لمبناء االقتصادي واالجتماعي والثقافي كتجارب التسيير الذاتي واالشتراكي لممؤسسات .وبدت التجربة
التنموية تثير إعجاب وتقدير البعض ،غير أنو منذ سنة  1922لوحظ توقف لممجيود التنموي وتحولت الجزائر إلى بمد
مأزوم (العشرية السوداء)  .أي أن التوجو لمتنمية المخططة قبل  1922والشروع في تطبيق اإلصالحات السياسية والثقافية
واالقتصادية الحقاً لم تعرف طريق االنتشار وال طريق التطبيق بمستوى يرضى عنو مختمف الفاعمين االجتماعيين ،أي أنو
عمى الرغم من التغيرات التي مازال أصحاب القرار بعيدين عن مستوى تطمعات المواطنين.
الدراسة الثانية
دراسة (  )2006 ,ybocaحول العالقة بين أساليب اتخاذ مديري المدارس لمق اررات وقبول التكنولوجيا
واستخداميا ،وىدفت الدراسة إلى التعرف إلى أي مدى يمكن أن يؤثر أسموب اتخاذ القرار عند مدير المدرسة في قبول
استخدام التكنولوجيا عمى مستوى المدرسة .وتكونت عينة الدراسة من (  ) 300مدير من مدارس والية بنسمفينيا ،وأشارت
نتائج الدراسة إلى أن أسموب اتخاذ القرار لم يظير تأثي ار في مدى قبول التكنولوجيا من قبل مديري المدارس واستخداميا،
وأن معظم المديرين يقبمون استخدام التكنولوجيا ،وأن معظميم يشعر بالراحة الستخداميا في األعمال اليومية.
الدراسة الثالثة
تعرف واقع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المدارس االستكشافية
وقام (الحمران )2009 ،بدراسة ىدفت إلى ّ

في األردن ،وقد تكون مجتمع الدراسة وعينتيا من جميع المدارس االستكشافية في األردن البالغ عددىا (  ) 105مدارس،

وتوصمت الدراسة إلى أن الو ازرة قامت بتزويد جميع المدارس بأجيزة التي بمغ متوسط توافرىا ثالثة أجيزة ()w,h, atbD
عرض تقريباً في كل مدرسة ،كما ُزود عدد من المدرسين بأجيزة كما ربطت جميع المدارس  )p,LhbL(،الحاسوب المتنقل
االستكشافية بشبكة اإلنترنت ،وأشارت النتائج إلى أن أكثر األعمال التي يقوم بيا الطمبة والمرتبطة بتكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت ترتبط باستخدام قواعد بيانات خارجية لمحصول عمى معمومات من مواقع مختمفة عمى شبكة المعمومات
(اإلنترنت) ،يمييا األعمال المرتبطة بالتواصل مع األقران بواسطة البريد اإللكتروني من مدارس أخرى في الداخل أو
الخارج ،أما أقل ىذه األعمال ممارسة من قبل الطمبة فيو نشر معمومات من خالل شبكة معمومات اإلنترنت ،وفيما يتعمق
باستخدام الطمبة لمتطبيقات التكنولوجية في المدرسة من وجية نظر منسقي الحاسوب ،وأشارت إلى أن أكثر التطبيقات
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التكنولوجية استخداماً من قبل الطمبة ىي معالج الكممات والنصوص ،يمييا مباشرة برمجيات الجداول اإللكترونية (اكسل)،
أما أقميا استخداماً فيو البرمجيات التي تدعم العمل اإلبداعي.
استخدام التكنولوجيا في اإلدارة التربوية
مفهوم اإلدارة
تعتبر اإلدارة استثما ار لإلمكانيات المتاحة ،البشرية والطبيعية والمادية والمالية والعممية والفنية والتكنولوجية لتحقيق مختمف
األىداف المنشودة عمى أحسن وجو ،وقد أجمعت كل المدارس االقتصادية واإلدارية عمى أن اإلدارة تتولى قيادة أي نشاط
إنساني تخطيطاً وتنظيماً و تنفيذًا وتنسيقاً( .تيشوري )2006 ،
مفهوم التكنولوجيا
يعتبر مفيوم التكنولوجيا من المفاىيم التي ناقشيا الكثير من الباحثين والمفكرين ،واختمفوا في نظرتيم لو بسبب
اختالف تخصصيم وتطور خصائص التكنولوجيا نفسيا ،ولكن من األمور المتفق عمييا أن ماىية التكنولوجيا قديمة قدم
المخترعات البشرية نفسيا ،حيث كانت تعتبر وسيمة من الوسائل التي اكتشفيا اإلنسان عند تطويعو البدائي
لمطبيعة ،وبعدىا أصبحت أداة يستعمميا لخدمتو ومساعدتو لقضاء حاجياتو المتنامية ،ثم تطور استعماليا وعم إلى درجة
أصبحت ميمة جدا في حياتو العامة والخاصة .مما جعل البعض من المفكرين يعتقدون بأنيا المسئولة عن معظم التغيرات
التي تحدث داخل المجتمع المعاصر( .دليو ،2010 ،صفحة )19
اإلدارة التربوية
اإلدارة التربوية وتسمى أيضاً اإلدارة التعميمية ،أو المدرسية ،ىي عممية قيادة الناس وتوجيييم أو ضبطيم لتحقيق ىدف
معين ومشترك ،وتعرف أيضاً عمى أنيا الطريقة التي يوجو بيا التعميم في مجتمع معين ،وذلك بما يتالءم مع أوضاعو ومع
األيديولوجية الموجودة فيو ،وكذلك مع االتجاىات الفكرية التربوية السائدة بو ،وذلك لتحقيق األىداف الموضوعة والمخطط
ليا( .خميل)1992 ،
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خصائص اإلدارة التربوية ( )3102 ,racni
 يجب أن تكون متماشية ومتناسبة مع سياسية البالد والفمسفة االجتماعية كذلك.
 تتسم بالمرونة والسيولة ،بعيدة كل البعد عن القوالب الثابتة والجامدة ،وفي الغالب تكون متكيفة مع الظروف
المتغيرة ،وتتالءم مع مقتضيات الموقف.
 تمتاز بالفعالية والكفاءة ،وتح ّقق ذلك من خالل االستخدام األمثل لكل من اإلمكانيات البشرية والمادية.
تتكيف مع مقتضيات الموقف بشكل كبير ،وذلك حتى تكون عممية.
 مبادئيا النظرية وأصوليا ّ
اإلدارة التربوية في عصر التكنولوجيا
تتعدد النظريات والنماذج التي ساىمت في تطور اإلدارة التربوية مثل :نموذج اإلدارة العممية ،والعالقات اإلنسانية
والسموك اإلنساني ونظرية النظم....حيث ركزت كل منيا عمى جانب محدد في اإلدارة التربوية ،ولكي نعرف اإلدارة التربوية
في عصر التكنولوجيا البد من المزج بين ايجابيات النماذج اإلدارية التربوية ووضع نموذج متكامل مترابط قائم عمى أسس
موضوعية مع االىتمام بمختمف الجوانب اإلنسانية والمادية واالجتماعية والعممية والعممية والموائمة مع البيئة المحمية
والعالمية.
وهكذا فمكي تحقق اإلدارة التربوية بعصر العولمة النجاح المطموب في أدائها لمهامها التربوية فيجب أن تتوفر في
منسوبيها ما يمي :


االلتزام االيجابي األخالقي والقانوني والسموكي البناء متمثالً في األفعال والسموكيات االيجابية.



التوازن بين القدرة والدافعية أي أن يكون الفرد قاد اًر عمى تطويع المعارف النظرية في اإلدارة التربوية إلى واقع
ممموس ،فيحدث تكامل بين الجانب النظري والتطبيقي.



الرغبة الحقيقية والعالية لمعمل ،وىناك أساليب عممية وموضوعية لقياس دافعية األفراد لإلدارة التربوية.
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وضع الشخص المناسب في المكان الذي يتناسب مع قدراتو الشخصية ويشترط توفر المناخ الوظيفي الموائم
لمعمل ويتفق مع توقعات الفرد.



تنمية االتصال الفعال بين الموظفين ) (Hicks & Gullet, 1975, p. 320في اإلدارة التربوية.



تنظيم انسياب المعمومات الدقيقة والصحيحة ) (Sorge, 2002, p. 283في اإلدارة التربوية.



المعرفة المتمكنة من المغة اإلنجميزية.

وهكذا يمكن تعريف اإلدارة التربوية في عصر التكنولوجيا  :بأنيا نظام التخاذ الق اررات اإلدارية التربوية والتنفيذية
بأسموب عممي ،والتركيز عمى التفاعل بين العاممين في اإلدارة التربوية والعالقات بينيم وبين المتغيرات البيئية المحمية
والعالمية وذلك ضمن إطار من القيم والمثل األخالقية والسموكية والقانونية لتحقيق األىداف التربوية( .الطويل،1999 ،
صفحة )390
أساليب التسيير اإلداري الحديثة باستخدام التكنولوجيا
اإلدارة ىي ذلك العمم الديناميكي الذي يحرك العالم الذي يعيش كل يوم تطورات تقنية جديدة  ،فتطور الشعوب
أصبح مقترن بتطور أساليب اإلدارة ونجاحيا في استخدام الموارد المالية والبشرية بفاعمية.
ويمكن تمخيص الجوانب األساسية الستثمار تكنولوجيا المعمومات في اإلدارة في اآلتي :
 السرعة والفاعمية والمرونة في اتخاذ القرار بفعل تقنيات المعالجة السريعة والنقل السريع.
 القوة اليائمة لتقنيات المعمومات في إعداد التقارير ومعالجة كم ىائل في زمن قياسي مما يساعد في اتخاذ القرار.
 بناء بنك لممعمومات اإلدارية يعطي حياة وديناميكية الستثمار ىذه المعمومات في تطوير اإلدارة.
 تقنيات المعمومات ىي التي تسيل عمينا قراءة مؤشرات لحظية.

( Arab Journal for Scientific Publishing ) AJSP

مظاهر مقاومة التغيير ومعوقات استخدام التكنولوجيا
إن ضعف مستوى استخدام التكنولوجيا الحديثة في التنظيم اإلداري من طرف الموظفين ،وكذلك مظاىر مقاومة
التغيير وعزوف أفراد التنظيم عن المبادرة واالبتكار وضعف مردودىم الميني ،ينعكس عمى جودة الخدمة التي تقدميا
اإلدارة  ،وعدم نجاحيا في تحقيق األىداف التي وجدت من أجميا.

الخاتمة
أدت المبادرات التي أدخمت تكنولوجيا المعمومات واالتصال التربية والتعميم إلى زيادة فرص الوصول إليو ،مضيفة إليو
مجموعة من األطر الجديدة التي ساعدت عمى رفع مستوى نوعية التعميم وجودتو ،من خالل ما توفره من أساليب متقدمة،
أسيمت في تحسين نتائج العممية التعميمية التعممية ،وفي إصالح أو تحسين أداء إدارة المؤسسات التعميمية ،وشكمت ىذه
المبادرات تحدياً لممناىج و طرائق التدريس وأساليبو ،وأساليب التقويم ،وشكمت حاف از إلى التطوير والتغيير في السياسات
التعميمية مع معظم دول العالم ،ومارست دو ار ميماً في توفير الظروف واإلمكانات التعميمة التي تراعي الفروق الفردية بين
المتعممين ،وتثري مجاالت الخبرة التي يمر بيا المتعمم ،وتعمل عمى تنويعيا.

التوصيات
 .1تعزيز دور اإلدارة المدرسية في نشر استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المجتمع المدرسي من خالل
 .2إعداد برامج تدريبية متخصصة لجميع العاممين في المدارس.
 .3إشراك الطمبة وأولياء أمورىم في المحاضرات والندوات والورش التي تعدىا اإلدارة المدرسية لغايات توعيتيم
وتثقيفيم باستخدامات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المجتمع المدرسي والخدمات المتاحة من خالليا.
 .4توفير فنيين لتقديم الدعم الفني المباشر في حال حدوث أي مشكالت فنية في األجيزة المستخدمة في المدارس.
 .5توفير الدعم المعنوي والمالي الالزم لنشر ثقافة استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المجتمع المدرسي.
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Utilizing Technology in Educational Administration

Abstract
The aim of this research is to determine the reference frameworks and what is behind the
behavior of the employees in dealing with the imported technology within the administrative
organization, these modern methods that are considered alien to the Arab society and which
carry with it culture, values and standards. To communities other than our society, or in other
words to search for what social norms behind the actions of employees while using modern
technology in public administration and ways to deal with it. Through the sociological
analysis and the use of the scientific method to diagnose the state of public administration
known by the dispersion and slow movement and randomness of the human cadre and the
broad absence of dynamism and knowledge
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