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  ملخص الدراسة باللغة العربیة

  قواِعد الَبَیاَناِت في إدارة البوابة التعلیمیة  الُمشكالُت التي ُتواجه َأِخصاِئیي

  بَمَدارِس محافظِة مسقط

  إعداد: رحمة بنت حمد بن سعید الفوریة

  لجنة اإلشراف:

  )امشرفا رئیسً د. حسام الدین السید محمد (

  عبد المجید بنجاللي (عضوا) .أ. د      عبدالعزیز المعایطة (عضوا).د

إلى التعرف على المشكالِت التي تواجُه أخصائیي قواعِد البیانات فيِ   الحالیة هدفت الدراسة

إدارة البوابة التعلیمیة بَمَدارِس محافظِة مسقط، والكشُف عن الفروِق اإلحصائیِة في اختالِف المشكالت 

والخبرة، االجتماعي والمؤهل،  التي یواجهها أخصائیو قواعَد البیاناِت التي قد ُتعزى لمتغیراِت النوع

والمرحلة الدراسیة، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، كما تم استخدام االستبانة في جمع البیانات 

  ) أخصائي وأخصائیة.١٢٦والمعلومات، وتم تطبیقها على عینة مكونة من (

التي تواجه أخصائي قواعد البیانات فيِ  إدارة  وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن المشكالت

كبیرة بشكل عام، وتراوحت بین الكبیرة  جاءت بدرجة ة التعلیمیة بمدارس محافظة مسقطالبواب

والمتوسطة في محاور الدراسة، وجاء في المرتبة األولى محور الُمشكالت المادیة وبدرجة تقدیر 

اء كبیرة، یلیه في المرتبة الثانیة محور الُمشكالت البشریة، أما محور المشكالت الفنیة والتقنیة فج

، بینما جاء محور الُمشكالت اإلداریة في المرتبة الرابعة واألخیرة وبدرجة ابدرجة تقدیر كبیرة أیضً 

تقدیر متوسطة. كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى

 0.05   عن عدم  الً فض ،اسیةتعزى لمتغیرات المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمرحلة الدر

وجود فروق ذات داللة احصائیة تعزى لمتغیر النوع االجتماعي في جمیع المحاور عدا محور 

  .المشكالت المادیة حیث جاءت الفروق لصالح اإلناث

وأوصت الدراسة بعدد من التوصیات أهمها تطویر موقع البوابة التعلیمیة بوزارة التربیة 

على استیعاب البیانات المتزایدة سنویا، واستحداث تدرج وظیفي لوظیفة والتعلیم بصورة تجعله قادرا 

للمناصب األعلى في الُمدیریات  اأخصائي قواعد البیانات بحیث تتیح لهم المجال للترقي وظیفیً 

ووزارة التربیة والتعلیم، وتأهیل أخصائي قواعد البیانات أكادیمیا بالدراسة في مجال تخصصهم 

  المركز التخصصي للتدریب المهني للمعلمین.التقني الحالي في 



 ه 

Abstract  

Problems facing database specialist in administrating 
educational portal in Muscat Governorate schools  

By Rahma Hamad Saeed AL Fori 

Under the supervision of: 
Dr. Husam Aldeen Alsaid Muhammed 

Dr. Abdulaziz Alma’aita 
Dr. Abdulmajeed Banglali 

 
 The current research aims to explore the problems experienced by 

database specialist the in administrating Educational Portal in Muscat 
governorate’s schools, and to examine the statistical differences of the 
problems experienced by those database specialist that attribute to 
variables such as: the social type, the qualification, the experience and the 
studying phase.  

The research applies the descriptive approach. A questionnaire has 
been set up to collect data and information from participants with a sample 
size of 126 male/female Database specialist. 

 The study found the following results: the problems faced by 
database specialist in administrating educational portal were generally 
frequent and varied among the study elements. The material problems 
element comes on top of the scale and it was at a high level. On a second 
rank comes the mankind problems element then the technical problems 
element which also occurred highly. The last element on the scale was the 
administrative problems and it was on a moderate level. The findings of the 
study also indicated that there were no significant statistical differences at 
(a=0.05) score level on the qualification, years of experience and the 
studying phase variables, nor on the social type variable at all elements 
except for the material problems element, where the differences showed 
with the females.  

 One of the recommendations of the study was to develop the 
Educational Portal website for the Ministry of Education and make it more 
adjustable to absorb the increase of data every year. The study also 
recommended to develop a professional career gradation for Database 
specialist as a job to give the position holders an opportunity get promoted, 
and lastly to train those Database specialist Academically, studying the 
database as a major in the Specialized Center for Professional Training of 
Teachers. 
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  الصفحة  الموضوع

  أ استمارة لجنة المناقشة

  ب  اآلیة الكریمة 

  ج اإلهداء

  د ملخص الدراسة باللغة العربیة

Abstract ه  

  ز-و قائمة المحتویات

  ح قائمة الجداول

  ط قائمة المالحق

  ٧-١ الفصل األول: اإلطار العام للدراسة

  ٢ المقدمة

  ٤ مشكلة الدراسة

  ٥ أسئلة الدراسة

  ٦ أهداف الدراسة

  ٦  أهمیة الدراسة

  ٦ حدود الدراسة

  ٧ مصطلحات الدراسة

  ٤٠-٨ الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة

  ٩  النظري أوال: اإلطار

  ٩  المحور األول: اإلدارة اإللكترونیة

ــــــة  ــ ـــوء اإلدارة اإللكترونی ـــــي ضـــــ ـــ ـــات ف ــــد البیانـــــ ــــائي قواعــــ ــــــاني: أخصــــ ــ ــــور الث   المحــــ

   بسلطنة عمان
٢٠  



 ز 

  الصفحة  الموضوع

  ٣٢  ا: الدراسات السابقة والتعقیب علیهاثانیً 

  ٤٦- ٤١ الفصل الثالث: اإلجراءات المنهجیة للدراسة

  ٤٢ منهج الدراسة

  ٤٢ وعینتهمجتمع الدراسة 

  ٤٣ أداة الدراسة

  ٤٤ متغیرات الدراسة

  ٤٤  صدق األداة

  ٤٤  ثبات األداة

  ٤٥  إجراءات تطبیق أداة الدراسة

  ٤٥  المعالجة اإلحصائیة

  ٦١- ٤٧  الفصل الرابع: عرض نتائج الدراسة

  ٤٩  النتائج المتعلقة بالسؤال األول

  ٥٥  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

  ٧٣- ٦٢  الفصل الخامس: مناقشة نتائج الدراسة والتوصیات

  ٦٣  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

  ٦٩  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

  ٧٢  توصیات الدراسة

  ٧٣  البحوث المقترحة

  ٨٠- ٧٤  قائمة المراجع

  ٩٤- ٨١  قـــــــــــالمالح

 



 ح 

 

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  ٤٣ توزیع العینة وفقا لمتغیرات الدراسة  ١

  ٤٥ معامالت الثبات كرو نباخ ألفا للمحاور واألداة ككل  ٢

  ٤٨ معیار الحكم على العبارات بحسب مدى المتوسط الحسابي  ٣

٤  
الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات العینة علـى محـاور الدراسـة، مرتبـة  المتوسطات

 تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة
٤٩  

٥  
المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لفقــرات محــور المشــكالت اإلداریــة مرتبـــة 

 تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة
٥٠  

٦  
الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة لفقـــرات محـــور المشـــكالت المادیـــة مرتبـــة  المتوســـطات

 تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة
٥٢-٥١  

٧  
المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة لفقـــرات محـــور المشـــكالت الفنیـــة والتقنیـــة 

 مرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة
٥٣  

٨  
الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریــة لفقـــرات محـــور المشــكالت البشـــریة مرتبـــة  المتوســطات

 تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة
٥٤  

٩  

المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافــات المعیاریـة واختبــار(ت) ألثـر متغیــر النـوع االجتمــاعي 

بمـدارس حول المشكالت التي تواجه أخصـائي قواعـد البیانـات فـي إدارة البوابـة التعلیمیـة 

 محافظة مسقط

٥٦  

١٠  

ـــــر المؤهـــــل العلمـــــي حـــــول  ـــــر متغی ـــــة ألث ـــــات المعیاری المتوســـــطات الحســـــابیة واالنحراف

ـــة بمـــدارس  ـــة التعلیمی ـــات فـــي إدارة البواب ـــي تواجـــه أخصـــائي قواعـــد البیان المشـــكالت الت

 محافظة مسقط

٥٧  

١١  
المشـكالت التـي ألثـر متغیـر المؤهـل العلمـي حـول  (ANOVA) تحلیل التباین األحـادي

 تواجه أخصائي قواعد البیانات في إدارة البوابة التعلیمیة بمدارس محافظة مسقط
٥٨-٥٧  

١٢  
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألثـر متغیـر سـنوات الخبـرة حـول المشـكالت 

 التي تواجه أخصائي قواعد البیانات في إدارة البوابة التعلیمیة بمدارس محافظة مسقط
٥٨  

١٣  
ألثـر متغیـر سـنوات الخبـرة حـول المشـكالت التـي  (ANOVA) تحلیـل التبـاین األحـادي

 تواجه أخصائي قواعد البیانات في إدارة البوابة التعلیمیة بمدارس محافظة مسقط
٥٩  

١٤  

الحســــابیة واالنحرافـــــات المعیاریــــة ألثـــــر متغیــــر المرحلـــــة الدراســــیة حـــــول  المتوســــطات

ـــة بمـــدارس  ـــة التعلیمی ـــات فـــي إدارة البواب ـــي تواجـــه أخصـــائي قواعـــد البیان المشـــكالت الت

  محافظة مسقط

٦٠  

١٥  
ألثــر متغیــر المرحلــة الدراســیة حــول المشــكالت  (ANOVA) تحلیــل التبــاین األحــادي

 بیانات في إدارة البوابة التعلیمیة بمدارس محافظة مسقطالتي تواجه أخصائي قواعد ال
٦١  



 ط 

 

  الصفحة  عنـــــوان الملحـــــــــق  الملحقرقم 

  ٨٢ الدراسة االستطالعیة  ١

  ٨٧- ٨٣ االستبانة في صورتها األولیة  ٢

  ٩٢- ٨٨ االستبانة في صورتها النهائیة  ٣

  ٩٣ بأسماء المحكمین قائمة  ٤

  ٩٤ استمارة تسهیل مهمة باحث  ٥

 

 



١ 
 

  

  الفصل األول

  )اإلطــار العــام للدراســة(
  

  : مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الً أو 

  

  ســـــــــــــــــــــةاا: مشـــــــــــــــــــــكلة الدر ثانًیـــــــــــــــــــــ

  

ــــــــــــــــــــــ   الدراســــــــــــــــــــــة أســــــــــــــــــــــئلةا: ثالًث

  

ـــــــــــــــــــــا:    الدراســـــــــــــــــــــة أهـــــــــــــــــــــدافرابًع

  

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــةا: خامًس   الدراســـــــــــــــــــة أهمی

  

  الدراســــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــدودا: سادًســــــــــــــــــــ

  

  ا: مصـــــــــــــــطلحات الدراســـــــــــــــةســـــــــــــــابعً 

  

  



١ 

 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

  المقدمة:

یتمیُز العصر الحالي بالتطوراِت الهائلة في مجاِل التكنولوجیا واالنفجـار المعرفـي الـذي حـول 

صـغیرة، أثـرت بـالتغییر السـریع والملحـوظ فـي جمیـع المجـاالت السـیما فـي العالم إلى حجرٍة إلكترونیة 

المجالین االقتصادي واإلداري، وذلك من خالل االعتماد المتزاید علـى تقنیـة المعلومـات واالتصـاالت 

ـــ ــورات صـــار لزاًم ا علـــى المؤسســـات اســـتخدام التكنولوجیـــا فـــي جمیـــع النشـــاطات وفـــي ظـــل هـــذه التطـ

ي بـدورة یسـهم فـي تطـور المؤسسـة وتقـدمها كمـا تـرتبط زیـادة اإلنتاجیـة والكفـاءة والمعامالت األمر الذ

  اإلداریة عادة بتقنیات الحاسب اآللي، وترتكز على تطور المعلومات وتدفق عملیة االتصال.

وتعــُد إجــراءاُت تبنــي تقانــِة المعلومــاِت واالتصــاالِت خطــوة حقیقیــًة فــي علــِم اإلدارِة، ومفادهــا 

اِل وخـدماِت اإلدارِة التقلیدیـِة إلـى أعمـاٍل وخـدماٍت اإللكترونیـٍة، ضـمَن مـا یعـرُف بـاإلدارِة تحویِل األعم

والتـي تهـدُف إلـى تحسـیِن األداِء، مـن خـالِل االسـتفادة مـن وسـائِل االتصـاِل اإللكترونـِي،  ،اإللكترونیةِ 

وتســـریِع عملیـــِة ُصـــنِع القـــراِر، وتبســـیِط اإلجـــراءاِت اإلداریـــِة، وتســـهیِل  ،بمـــا یســـهُم فـــي دعـــِم ومســـاندةِ 

ــتفادِة مـــن متطلبـــاِت العمـــِل، وتقـــدیِم الخـــدماِت  ــیِط بكفـــاءٍة وفاعلیـــٍة لالسـ ــیِن اإلداراِت مـــن التخطـ وتمكـ

ــــٍة، وفــــَق معــــاییرٍ  ــٍة وتقنیــــٍة تواكــــُب تطــــوراِت العصــــِر(طیب،  بجــــودٍة عالی ــت  )،٢٠١٢فنیــ وقــــد فرضـــ

هـا فـي جمیـع المجـاالت وبالتـالي كـان البـد للتعلــیم التطـورات التكنولوجیـة العالمیـة علـى ضـرورة مواكبت

  ).٢٠١١أن یكون في المقدمة لكونه یخدم شریحة كبیرة من المجتمعات (المبیض،

ــًة كبیــرًة، حیــث ال ٢٠٠٨العریشــي ( وأشــارَ  ) إلــى أَن اإلدارة اإللكترونیــِة فــي التعلــیِم لهــا أهمی

فـي تقـدیم الخـدمات  ابالغً  اولوجِي، فهي تسهُم إسهامً یمكُن االستغناَء عنها في ظِل التقدِم التقنِي والتكن

للموظفین والطالب بطریقٍة سهلٍة، وتمكنهم من الحصوِل على كافـِة المعلومـاِت التـي یحتـاجوَن إلیهـا، 

ــط وتســـهُل اإلجـــراءاِت داخـــل المؤسســـِة، وتمكـــُن األفـــراَد مـــن عملیـــِة االتصـــاِل بالمؤسســـاِت  كمـــا تبسـ

كمــا تــؤثُر اإلدارة  فــي المجــاالِت التربویــةِ  اذي یحتــاجوَن فیــه وخصوًصــالمتعامــل معهــا فــي الوقــت الــ



٢ 

ـــى كــــِل  ــــأثیِر علـ ـــن خــــالِل الت ــَك مـ ــ ــــة وذل ـــى أداء المؤسســــات التربوی ــــٍة علـ ــــِة بــــدرجات متفاوت اإللكترونی

الوظــائِف واألنشــطِة التــي تمارُســـها تلــك المؤسســاِت كوظــائف وأنشـــطِة التطــویِر، وخــدماِت الصـــیانِة، 

  اباِت، ومساعدة األجهزِة الحكومیِة في الحصوِل على البیاناِت والمعلوماِت المطلوبة.وعملیاِت الحس

تفعیــل  ) إلــى أن العدیــد مــن الحكومــات والمؤسســات عمــدت إلــى٢٠٠٦ویشــیر العویســي ( 

ـــبیل المثــــال  ــــى سـ ـــاره ســــمة العصــــر الحــــدیث فعل ــیم اإللكترونــــي باعتبـ ــ ـــت الوالیــــات المتحــــدة التعل قامـ

ــتخدام ـــباقة فـــــي اســـــتخدام  األمریكیــــة باســـ ــت الســ ــیم كانـــ ـــف المیـــــادین، وفـــــي التعلـــ اإلنترنـــــت فـــــي مختلــ

التكنولوجیا في المـدارس، والمعاهـد والجامعـات، واسـتخدام التكنولوجیـا فـي المنـاهج والتقـویم، وتواصـل 

 الطلبة مع معلمیهم وٕاكمال بحوثهم.

والتعلیم األردنیة بخدمات جیدة نحو تبني حوسبة التعلیم وظهـر ذلـك مـن  التربیةوقامت وزارة 

ــین والمشـــرفین علـــى  خـــالل تـــوفیر البنیـــة التحتیـــة الالزمـــة، وتوریـــد األجهـــزة للمـــدارس وتـــدریب المعلمـ

البوابــة اإللكترونیــة وهــي خطــة شــاملة لــربط التعلــیم باالقتصــاد  اســتخدام الحاســوب كمــا عقــدت اتفاقیــة

ـــیم بالمملكـــة العربیـــة الســـعودیة بتوظیـــف  ).٢٠٠٤ ات،المعرفي(عیـــاد كمـــا عملـــت وزارة التربیـــة والتعل

اســـتخدام الحاســـب اآللـــي فـــي التعلـــیم، ومـــن ثـــم نفـــذت مشـــروع تطـــویري لتطبیـــق الحاســـب اآللـــي فـــي 

ــتفادة منــــه لخدمــــة  ــوزارة، باإلضــــافة إلــــى توســــیع االســ األعمـــال اإلداریــــة، والتواصــــل بــــین قطاعــــات الــ

  ).٢٠٠٨(حسین، الب في المدرسةالمعلمین والط

فقـد أوجـَدت لتحقیق الحكومـة اإللكترونیـة لكون سلطنة عمان إحدى الدول التي تسعى  نظًراو 

وزارُة التربیِة والتعلیِم بسلطنِة عماَن موقَع البوابـِة التعلیمیـِة كعنصـٍر مـن عناصـِر الحكومـِة اإللكترونیـِة 

ــدیِر وأســـلوٍب مـــن أســـالیِب اإلدارِة اإللكترونیـــِة  تبنـــي علیـــه ســـیَر العملیـــِة التعلیمیـــِة التعلمیـــة ِخدمـــًة للمـ

وللمعلــِم والمشــرِف التربــوِي واإلداري وولــِي األمــِر وكــُل مــن یهــتُم بالجانــِب التربــوِي ســواًء علــى مســتوى 

ویــأتي هـــذا المشـــروُع ضــمَن االســـتراتیجیة الوطنیـــِة  ،الــوزارِة أو مـــدیریاِت التربیــِة والتعلـــیِم بالمحافظـــاتِ 

وهــو االنتقــاُل إلــى مجتمــٍع مبنــٍي علــى المعرفــِة مــن خــالِل  مجتمــِع عمــاَن الرقمــِي والحكومــِة الرقمیــةِ ل

ـــَك مـــن خـــالِل توجیهـــاِت  ــاَء ذل ــاِة وجـ ــاالِت الحیـ اســـتخداِم تقنیـــِة المعلومـــاِت واالتصـــاِل فـــي جمیـــِع مجـ



٣ 

 لعجلـِة التنمیـِة صاحَب الجاللِة في االهتماِم بتطویِر الخدماِت اإللكترونیِة باعتباِرها الم
َ
حرَك األساسـي

 ).٢٠٠٩ (الغافري، في األلفیِة الثالثةِ 

وتكمـُن أهمیــُة البوابـِة التعلیمیــِة علــى أنهـا تعمــُل علـى ربــِط كافــِة عناصـَر المنظومــِة التعلیمیــِة 

ببعِضــها، هـــذا الـــربُط الـــذي یــؤدي إلـــى تـــوفیر المعلومـــاِت، والبیانـــاِت الدقیقــِة، لكـــل مـــا یتعلـــُق بالشـــأِن 

)، ٢٠٠٦التربوِي في السلطنِة األمر الذي یـؤدي إلـى تطـویِر النظـاِم التعلیمـِي فـي السـلطنِة (المالهـي،

متغیـــراِت محتـــواِه یتطلـــُب انتقـــاَء كـــوادَر بشـــریٍة  ألهمیـــِة المشـــروِع واســـتمراریِة تطـــویرِه، وتحـــدیثِ  نظـــًراو 

ِي جــاء علــى أســٍس معرفیــٍة مــن تتناســُب مــع تحقیــِق هــذه النظــرِة فــالتخطیط حــوَل تــوفیر الكــادِر البشــر 

وابتكـــار أســـالیب جدیـــدة فـــي العمـــل والقـــدرة علـــى تحمـــل  المحوســـبةاألنظمـــة أهمهـــا القـــدرة علـــى إدارة 

  ).٢٠١١(الجابري، بأخالقیات اإلخالِص والتعاونِ  ضغط العمل مع التحلي

والتوعـوِي  ومن ُهنا كان البَد من اختیاِر الكـادِر البشـرِي لضـماِن الحصـوِل علـى الـدعِم الفنـيِ 

 قواعــِد البیانــاِت والــذي بــدورِة یعمــُل علــى المتابعــِة  حــوَل التطبیــِق الفعلــِي للنظــامِ 
َ
فــتَم تعیــیُن أخصــائي

ــَذ البوابــــِة التعلیمیــــِة و  ــد األنظمــــة واإلشــــراِف علــــى تفعیــــل نوافــ ــبِة المعتمــــدِة داخــــل المدرســــة وقــ المحوســ

ــورِ ٢٠٠٩اعُتِمــــدت هــــذِه الوظیفــــُة فــــي عــــام  ــــا  م لمواكبــــِة التطــ الخــــاِص بتعمیــــِق اســــتخداِم التكنولوجی

ـــدریِب الطــــالب  ــاِت الحدیثـــِة بالمـــدارِس وذلـــك بتــــدریِب الكـــادِر اإلدارِي والتدریســـِي بالمدرســـِة وت والتقنیـ

  باإلضافة إلى تدریب أولیاُء األموِر.

ــدمات   ــدعم الخـ وتـــأتي هـــذه الوظیفـــة لتســـهم فـــي ترجمـــة الطمـــوح الـــذي تســـعى إلیـــه الـــوزارة لـ

یـــة بالســـلطنة وٕایجـــاد ملتقـــى تعلیمـــي تفـــاعلي وبیئـــة رقمیـــة تـــربط عناصـــر العملیـــة التعلیمیـــة االلكترون

ــیم كافــــة البیانــــات الخاصــــة بالهیئــــات اإلداریــــة  إلكترونیـــا حیــــث یقــــوم أخصــــائیو قواعــــد البیانــــات بتنظـ

یمة والتدریسیة وبیانات الطالب فـي البوابـة التعلیمیـة، وتـوفیر قاعـدة بیانـات صـحیحة وبنـاء أنظمـه سـل

ـــة التعلیمیـــــة  ــتخدم للبوابــ ــل مســ ـــائیات، لیســــهل علـــــى كـــ ـــات واإلحصــ والمشــــاركة فـــــي توصــــیل المعلومــ

  .)٢٠١٠(الخنبشي، الحصول على المعلومات التي یحتاج إلیها بكل سهولة ویسر



٤ 

فــي  تفعیلــه ویعـد أخصــائي قواعــد البیانــات هـو المعنــي بــإدارة نظــام البوابـة التعلیمیــة ومتابعــة

الحرم المدرسي، وتأتي أهمیـة وجـوده باعتبـاره الشـخص األكثـر فهمـا وٕادراكـا بطـرق التعامـل مـع نظـام 

البوابــة التعلیمیــة والقــادر علــى توصــیل رســالة البوابــة التعلیمیــة وخــدماتها بصــورة صــحیحة للمعلمــین 

ســن سیاســة إدارة والطــالب وأولیــاء األمــور وذلــك بحكــم ممارســته الیومیــة للنظــام وخبرتــه بــه، ویعــد ح

أعمالهـــا، وتعـــاون جمیـــع الطـــاقم اإلداري والتدریســـي ذو عالقـــة وثیقـــة بتفعیـــل دور  المدرســـة، وتنظـــیم

  ).٢٠١٠(الخنبشي، أخصائي قواعد البیانات

الدراســـة الحالیــة لتســـیر جنبــا إلــى جنـــب مــع الجهـــود المبذولــة لتطـــویر  جــاءتومــن هنــا فقـــد 

العمل التربوي في السلطنة والتغلب على الصعوبات التي تواجهها مـن خـالل تناولهـا للمشـكالت التـي 

المشــكالت ســوف تســهم فــي تحقیــق  هذلــك أن دراســة هــذ بالمــدارس، تواجــه أخصــائي قواعــد البیانــات

لـــدعِم الخـــدماِت االلكترونیـــِة بالدولـــِة وٕایجـــاِد بیئــــة  وزارة التربیـــة والتعلــــیم األهـــداف التـــي تســـعى إلیهـــا

  .العملیِة التعلیمیة ِإلكترونیا تعلیمیة رقمیة تربُط عناصرَ 

  ُمشكلة الدراسِة:

المحوســبة فــي المــدارس ســعیا منهــا لتحقیــق األنظمــة ســعت وزارة التربیــة والتعلــیم إلــى إدخــال 

التقنیـة الحدیثـة فـي المــدارس، ومـن أهـم الخطـوات التـي تـم تنفیـذها مشــروع الرؤیـة المسـتقبلیة وتطبیـق 

  البوابة التعلیمیة والذي یعتبر من أكبر المشاریع التقنیة بالسلطنة.

وبــالرغم مــن الجهــود التــي تبــذلها وزارة التربیــة والتعلــیم نحــو تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة فــي العمــل 

ـــز مشـــروع البوابـــة التع ـــه لعناصـــر العملیـــة التعلیمیـــة إال أن هنـــاك عـــدد مـــن المدرســـي، وتمی لیمیـــة، وخدمت

 )،٢٠١٠المشــكالت تواجــه تطبیــق البوابــة التعلیمیــة فــي المــدارس، حیــث أشــارت نتــائج دراســتي العــامري (

) إلــى بــطء شــبكة اإلنترنــت وقلــة الــدورات التدریبیــة للكــادر اإلداري والتدریســي، وكشــفت ٢٠١١والهنائیــة (

المـــدارس فـــي تطبیـــق اإلدارة اإللكترونیـــة  ) أن أكثـــر المشـــكالت التــي تواجـــه٢٠١٠عمـــري (ال نتــائج دراســـة

ــزة  ـــة لألجهـــ ـــیانة الدوریــ ـــــأخر الصــ ـــات المادیـــــة، وت ــب اآللـــــي، وضـــــعف اإلمكانــ ــــزة الحاســـ ـــل أجهـ هـــــو تعطــ

) إلــى وجــود مشــكالت ٢٠١٤العریمــي ( اإللكترونیــة، وقلــة التــدریب للمــوظفین. كمــا توصــلت نتــائج دراســة



٥ 

وبــالرغم مــن  خــدمات أولیــاء األمــور فــي البوابــة التعلیمیــة بســبب قلــة الــوعي اإللكترونــي لــدیهم، فــي تفعیــل

  وجود هذه المشكالت إال أنه ال توجد دراسات أفردت أخصائي قواعد البیانات. 

وبناًء على ما سبق وانطالقـا مـن المالحظـة المیدانیـة للباحثـة بحكـم عملهـا كأخصـائي قواعـد 

ــود مشـــكالت تعتـــرض عمـــل أخصـــائي قواعـــد البیانـــات وكخطـــوة إجرائیـــة بیانـــات حیـــث الحظـــت  وجـ

) مـن أخصـائیي قواعــِد ١٤قامـت الباحثـُة بدراسـة اســتطالعیٍة مـع ( للتحقـق مـن وجـود هـذه المشــكالت

البیانــاِت بمحافظــِة مســقط للتعــرِف علــى المشــكالِت التــي تــواجههم فــي العمــل، وأشــاَرت نتــائَج الدراســة 

مــن المشــكالِت تــواجههم فــي عملهــم مثــل: قلــة الثقافــة اإللكترونیــة عنــد بعــض  اإلــى أن هنــاَك عدیــدً 

المعلمــین وقلـــة إدراك بعــض إدارات المـــدارس لمهــام أخصـــائي قواعــد البیانـــات، والمشــاكل الفنیـــة فـــي 

نظـام البوابـة، وقلــة وعـي ودرایــة المجتمـع المحلــي بخـدمات البوابـة التعلیمیــة، والـبطء الــدائم فـي شــبكة 

  وانعدامها في بعض المدارس، وقلة البرامج التدریبیة المقدمة لهم). اإلنترنت

  على ما سبَق تتحدُد مشكلُة الدراسِة في التساؤلیِن اآلتییِن: اوتأسیسً 

ـــات .١ فــــي إدارة البوابـــة التعلیمیــــة بَمــــَدارِس  مـــا المشــــكالِت التـــي تواجــــُه أخصـــائیي قواعــــِد البیان

  محافظِة مسقط؟

ــــ .٢ ـــد فروًق ــــ اهــــل توجـ ــــةِ ذاَت دالل ـــائیة عنــــَد مســــتوى الدالل ِة إحصــ 0.05   ــتالِف ـــي اخـــ فـ

المشــكالِت التــي یواجههــا أخصــائیو قواعــد البیانــات ُتعــزى لمتغیــراِت (النــوع، المؤهــل، الخبــرة، 

  المرحلة الدراسیة)؟

  أهداُف الدراسُة:

  :تهدُف هذه الدراسُة إلى

  قواعِد البیانات بَمَدارِس محافظِة مسقط. معرفُة المشكالِت التي تواجُه أخصائیي .١

الكشـــُف عـــن الفـــروِق اإلحصـــائیِة فـــي اخـــتالِف المشـــكالت التـــي یواجههـــا أخصـــائیو قواعـــَد  .٢

  .)البیاناِت التي قد ُتعزى لمتغیراِت (النوع، المؤهل، الخبرة، المرحلة الدراسیة



٦ 

  أهمیُة الدراسِة:

  -اآلتیة:وتبرُز أهمیُة هذِه الدراسِة من خالل النقاط 

تكمــن أهمیتهــا مــن حیــث توجــه الــوزارة إلــى تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة فــي جمیــع مؤسســاتها  .١

الســیما المــدارس، ولـــذلَك كــان البـــد مــن التطـــرق والبحــث لتـــذلیل المشــكالت التـــي قــد تواجـــه 

ــدى  ـــذلك تحـــرُص الباحثـــَة إلـــى تنـــاوِل هـــذه الوظیفـــة ومشـــكالتها كإحـ تحقیـــق هـــذا الهـــدف، ول

  تطبیق اإلدارة اإللكترونیة.األساسیات ل

  التعرِف على المشكالِت التي قد تعیُق عمل أخصائِي قواعد البیاناِت كما هو مطلوٌب. .٢

إمــداُد وتزویــِد القیــادات التربویــِة بــوزارِة التربیــِة والتعلــیِم بصــورٍة واضــحٍة عــن المشــكالِت التــي  .٣

  .یواجهها أخصائِي قواعِد البیاناِت في مدارِس محافظِة مسقطَ 

تزویــُد ادارات المـــدارس بمحافظـــة مســـقط بصـــورة واضـــحه عـــن فاعلیـــة دور أخصـــائي قواعـــد  .٤

بیانــات فـــي تفعیــل دور اإلدارة اإللكترونیـــة فــي مدارســـهم والمعوقــات التـــي تعمــل علـــى تقلیـــل 

  .درجه فاعلیتها

  :حدوُد الدراسةِ 

اقتصــرت علــى المشــكالت التــي تواجــه أخصــائي قواعــد البیانــات فــي عملهــم  :الحــدوٌد الموضــوعیةُ  -

  البشریة). -الفنیة والتقنیة  -المادیة  -في أربع محاور هي (اإلداریة 

  : اقتصرت على أخصائي قواعد بیانات.الحدوُد البشریةُ  -

  : اقتصرت على مدارس محافظة مسقط.الحدوُد المكانیةُ  -

  .م٢٠١٦/٢٠١٧تطبیق هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي تم الحدوُد الزمانیُة: -

   



٧ 

  مصطلحاُت الدراسِة:

  المشكالت: .١

  ).  ١٠ص ،٢٠٠٧ ٌتعرف على أنها "كل ما ینجم عنه عرقلة لسیر العمل" (اللهواني،

كـل مـا یعیـق قیـام أخصـائي قواعـد البیانـات  على أنهـا اوتعرف الباحثة المشكالت إجرائیً 

  المدرسة في المجاالت اإلداریة والمادیة والفنیة والبشریة.بدورة في 

ــة: .٢ وســیلة لالتصــال بــین قواعــد بیانــات وزارة التربیــة والتعلــیم وبــین جمهــور  البوابــة التعلیمی

الــوزارة الــذي ینتمــي إلیــه، ســواء كــانوا مــن الهیئــة اإلداریــة أو التدریســیة فــي كافــة القطاعــات 

  ).٢٠٠٩مدرسة (وزارة التربیة والتعلیم،كالوزارة والمنطقة التعلیمیة وال

تخــتص بإدخـال كافـة أشــكال  ،هـي وظیفـة فــي المـدارس الحكومیـةأخصـائي قواعـد بیانــات:  .٣

ـــات الخاصـــة بالعـــاملین بالمدرســـة والطلبـــة بالتعـــاون مـــع المعنیـــین بالمدرســـة،  وقواعـــد البیان

ــــة التعلیمیــــة و  ــم البواب ـــل نظــ ـــبة األنظمــــة وتحــــدیثها، وتفعیـ    المعتمــــدة داخــــل المدرســــةالمحوسـ

  ).٢٠١٥،٣٩(دلیل مهام الوظائف المدرسیة واألنصبة المعتمدة لها،

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٨ 

  

  

  

  

  الثانيالفصل 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  تمهید:

 هــذا الفصـــل أهــم األدبیـــات التــي لهــا صـــلة بموضــوع الدراســـة، والمتمثــل فـــي اإلدارة یتضــمن

  اإللكترونیة، والبوابة التعلیمیة، ومشكالت تطبیقها ثم تناول الدراسات السابقة والتعقیب علیها.

  أوال: اإلطار النظري

  اإلطار النظري المحاور اآلتي: ویتضمن

  ةــور األول: اإلدارة اإللكترونیــالمح

  مفهوم اإلدارة اإللكترونیة

طـــرأت العدیـــد مـــن التغیـــرات علـــى مفـــاهیم اإلدارة، وفـــي ظـــل االنفجـــار المعرفـــي الهائـــل والشـــبكة 

وأحـدثت الثـورة الرقمیـة  شـهدت المنظمـات والمجتمعـات تغیـرات سـریعة فـي كافـة نـواحي الحیـاة، العنكبوتیة،

اإلدارة التقلیدیــة إلــى اإلدارة اإللكترونیــة، التــي تقــدم آثــار واســعة فــي مجــال اإلدارة، وتطبیقاتهــا وحولتهــا مــن 

  ).٢٠٠٦(غنیم  بأسلوب أفضل إلدارة األعمال اإلداریة بوسائل تكنولوجیة حدیثة

إن تطبیـق التقنیــات الحدیثــة فــي العمــل اإلداري لتســهیل الحصــول علــى المعلومــات والبیانــات 

وأقـل تكلفـة وجهـد ووقـت ممكـن  ،تفیدین، بكفاءةواتخاذ القرارات وٕانجاز األعمال وٕاتاحة الخدمات للمس

  ).٢٠٠٨(الكبیسي، تحول من اإلدارة التقلیدیة إلى اإلدارة اإللكترونیة هو

) "بأنهـا تلـك الوسـیلة التـي تسـتخدم لرفـع ٢٠٠٦،١٣الصـیرفي ( كما یراهـا فاإلدارة االلكترونیة

األرشـیف االلكترونـي واألدلـة والمفكــرات مسـتوى األداء والكفـاءة، وهـي إدارة بـال أوراق، ألنهـا تسـتخدم 

  .اإللكترونیة والرسائل الصوتیة وهي إدارة تلبي متطلبات جامدة وتعتمد أساسا على عمال المعرفة"



١٠ 

بـأن اإلدارة اإللكترونیــة "هـي اسـتخدام تكنولوجیــا  )٤١٦ص ،٢٠٠٥( فـي حـین یعرفهــا الحلـو

ومــن هــذه التعریفـــات  دیم الخــدمات المرفقیــة"المعلومــات الرقمیــة فــي إنجــاز المعــامالت اإلداریـــة، وتقــ

یمكن القول بـأن اإلدارة االلكترونیـة هـي العملیـة التـي یـتم بهـا تحویـل العمـل اإلداري مـن إدارة تقلیدیـة 

ــتغالل كافــــة األجهــــزة اإللكترونیــــة والتكنولوجیــــة لتســــهیل وتبســــیط العمــــل  ورقیــــة إلــــى إدارة تقنیــــة، باســ

 ءة وفعالیة عالیة.اإلداري ورفع مستوى األداء بكفا

 أهداف اإلدارة اإللكترونیة

ــیم، هــــي النظــــر إلــــى اإلدارة كمصــــدر  ـــد الفلســــفة األساســــیة لــــإلدارة اإللكترونیــــة فــــي التعلــ تعـ

  للخدمات لكل من المؤسسات التعلیمیة، وللموظفین وللطالب، وأولیاء األمور.

  ومن هذه األهداف:

ت الخاصــة، وبالتــالي تحقیــق الســهولة القضــاء علــى تعقیــدات األعمــال اإلداریــة، والمعــامال .١

  ).٢٠٠٣ (حجازي، في إجراءات األعمال داخل المؤسسات

رفــع جـــودة الخـــدمات المقدمـــة للمســـتفیدین فــي ضـــوء المعـــاییر الموضـــوعیة لقیـــاس الجـــودة  .٢

  ).٢٠٠٥ (یاسین، القائمة على فلسفة الجودة الشاملة

اإلدارة اإللكترونیـة لتحقیقهـا  ) أن هناك عدد من األهداف التي تسـعى٢٠١١المبیض ( ویرى

  في إطار التعامالت مع مختلف الشرائح والمؤسسات ومنها:

  :االندماج في التكنولوجیة العالمیة  .١

فرضـــت التطـــورات التكنولوجیـــة العالمیـــة علـــى ضـــرورة مواكبتهـــا فـــي جمیـــع مجـــاالت 

  .رة من المجتمعألنه یخدم شریحة كبی ؛الحیاة، وبهذا كان البد للتعلیم أن یكون في المقدمة

الجـودة والسـرعة فـي  تقدیم الخدمات بطریقة أسـرع وأفضـل، حیـث تتـیح اإلدارة االلكترونیـة  .٢

  تقدیم الخدمات مما یؤدي إلى رضا المستخدمین.



١١ 

ــع كفـــاءة   .٣   رفـــع كفـــاءة األعمـــال اإلداریـــة، ذلـــك ألن الدقـــة وســـرعة االنجـــاز یعمـــل علـــى رفـ

  العمل اإلداري.

الوقـــت والمـــال والجهـــد، حیـــث إن اإلدارة اإللكترونیـــة ال تتطلـــب تـــوفیر مـــواد مادیـــة  تـــوفیر  .٤

  كثیرة وفي نفس الوقت توفر الكثیر من الوقت والجهد.

تــوفیر معلومــات دقیقــة ومحدثــة، حیــث تســعى اإلدارة اإللكترونیــة لتــوفیر معلومــات دقیقــة،   .٥

  ومحدثة تسهم في التخطیط بعید المدى.

تبــادل مــن مشــاركة الملفــات، و  االمؤسســات التعلیمیــة المتباعــدة جغرافًیــ قــدرة المــوظفین فــي  .٦

وتجعــل مــن المؤسســة التعلیمیــة  اآلراء واألفكــار، وتشــجیع العمــل ضــمن فــرق ومجموعــات،

  أكثر تكیفا ومرونة مع المتغیرات السریعة في بیئة األعمال. 

  أهمیة اإلدارة اإللكترونیة بالنسبة للمؤسسات التعلیمیة 

أنــه فــي ظــل التقــدم العلمــي  وجــود اإلدارة اإللكترونیــة فــي التعلــیم أمــرا ضــروریا، حیــث یعــد

ـــهامً  ـــهم إســ ــتغناء عنهـــــا، فأنهـــــا تسـ ــوجي ال یمكـــــن االســـ ــدمات  ابالًغـــــ اوالتقنــــي والتكنولـــ فـــــي تقـــــدیم الخـــ

والطــالب بطریقــة ســهلة وســریعة، وتمكــنهم مــن الحصــول علــى كافــة البیانــات والمعلومــات  مــوظفین،لل

 التي یحتـاجون إلیهـا، كمـا تعمـل علـى تبسـیط وتسـهیل العملیـات واإلجـراءات داخـل المؤسسـة، وتحقـق

لألفـــراد عملیـــة االتصـــال بالمؤسســـات المتعامـــل معهـــا فـــي الوقـــت المطلـــوب وخاصـــة فـــي المجـــاالت 

علیمیــة، وتــؤثر اإلدارة اإللكترونیــة علــى أداء المؤسســات التربویــة وذلــك مــن خــالل التــأثیر التربویــة والت

علــى كــل األنشــطة والوظــائف التــي تمارســها تلــك المؤسســات كأنشــطة ووظــائف التطــویر، وعملیــات 

الحسـابات، وخــدمات الصــیانة، ومســاعدة األجهــزة الحكومیــة فــي الحصــول علــى المعلومــات والبیانــات 

  ). ٢٠٠٨ (العریشي، المطلوبة

) بأن زیـادة اإلنتاجیـة والكفـاءة اإلداریـة تـرتبط عـادة بتقنیـات ٢٠١١)ویضیف أنتوني وبتشیانو

 الحاسب اآللي، وترتكز على تطور المعلومات وتدفق عملیات االتصال.

   



١٢ 

  ) أن هناك عدد من األسباب لهذا التوجه منها:٢٠٠٨ویذكر العریشي (

  دة، وأثرها في زیادة تكلفة العمل.اإلجراءات والعملیات المعق  .١

  القرارات السریعة، والتي من شأنها إحداث عدم توازن في التطبیق.  .٢

  ضرورة توفیر البیانات والمعلومات المتداولة بین الموظفین.  .٣

 تحقیق االتصال المستمر والسریع بین الموظفین.   .٤

التربویــة، كمــا أن لــإلدارة  وبهــذا فــاإلدارة اإللكترونیــة تعمــل علــى جــودة العمــل فــي المؤسســات

اإللكترونیــة القــدرة علــى إحــداث تطــور هائــل فــي هــذه المؤسســات وتعمــل علــى تســهیل وتیســیر العمــل 

  والربط بین النظم المختلفة في آن واحد.

  مكونات اإلدارة اإللكترونیة

) بـــالرغم مــن أن اإلدارة اإللكترونیـــة تمیـــل إلــى تجریـــد األشـــیاء والعمـــل ٢٠٠٨الشـــیخ ( یشــیر

علــى اخفائهــا إال أنهــا تحتــوي علــى مكونــات فــي العــالم الحقیقــي ال یمكــن التخلــي عنهــا فتعتمــد علــى 

  مجموعة من المكونات الداخلیة والخارجیة یمكن إیرادها على النحو التالي:

  األشخاص المستهدفون من الخدمات التي تقدمها اإلدارة اإللكترونیة.  .١

  المؤسسات التعلیمیة. داخل قومون بالعملالموظفون الذین ی  .٢

ـــــة  .٣ ــــا اإلداری ـــر اجراءاتهـ ــ ــــة لتحقیقهـــــا عب ــــعى المؤسســـــات التعلیمیـ ـــــي تسـ ــــداف العامـــــة الت  األهـ

  والقوانین المتبعة في المؤسسة.األنظمة ب وسیاستها المرتبطة

  الجودة واتاحة التقنیات.  .٤

  أفضل التجارب اإلداریة وتطبیقات المؤسسة.  .٥

  خصائص اإلدارة اإللكترونیة

فكـل منظمـة  ة التنافس بـین المنظمـات والمؤسسـات فـي تطبیـق اإلدارة اإللكترونیـةازدادت حد

التــــي األنظمــــة تســـعي إلــــى تقـــدیم أفضــــل الخـــدمات للمســــتفیدین منهــــا، وتحســـین األنمــــاط اإلداریـــة، و 



١٣ 

تســتخدمها وبالتـــالي زادت أهمیتهـــا فــي التعلـــیم بســـبب الخصــائص والســـمات التـــي تمیزهــا عـــن غیرهـــا 

  ) إلى عدد من الخصائص التي تتمیز بها اإلدارة اإللكترونیة.٢٠٠٨( رضوان ویشیر

إدارة بــال ورق: وتشــمل علــى عــدد مــن األساســیات حیــث یتواجــد الــورق، ولكــن ال یســتخدم بكثافــة  .١

  ویوجد أرشیف إلكتروني، وبرید اإللكتروني، وأدلة ومفكرات إلكترونیة، ورسائل صوتیة.

  ف المحمول، واألجهزة اإللكترونیة األخرى.إدارة بال مكان: وتعتمد على الهات  .٢

  ساعة في الیوم. )٢٤إدارة بال زمان: فقد أصبح العالم یعمل باستمرار خالل(   .٣

  استخدام تكنولوجیا المعلومات بشكل مكثف في مختلف األعمال التعلیمیة.  .٤

  سیادة أنماط العمل الفوري.  .٥

  كثافة العملیات ومحدودیة عنصر العمل.  .٦

  الموظفین داخل المؤسسة التعلیمیة.إبداعات   .٧

ــنات ( ) أن هنـــاك خصـــائص أخـــرى تتســـم بهـــا اإلدارة اإللكترونیـــة فـــي ٢٠١١ویضـــیف الحسـ

  البیئات التعلیمیة وهي أنها:

ــــي تســــــود اإلدارة   .١ ـــــدة التــ ـــن التنظیمـــــات الجامــــــدة والمعق ـــدا عـــ ــنظم المتطـــــورة بعیـــ ــتخدم الــــ   تســـ

  التعلیمیة التقلیدیة.

  میة واالعتماد على المعرفة كأساس لتنفیذ األعمال.تتسم باالبتكاریة والعال  .٢

  تقلل من التكالیف الباهظة التي تنفق في الملفات والسجالت الخاصة. .٣

  تهتم باكتشاف المشاكل وحلها. .٤

  الخصائص التي تحقق اإلنجازات.و  تركز على اإلجراءات .٥

ة التعلیمیة تقدم ومن هنا یتضح أن الخصائص التي تتمیز بها اإلدارة اإللكترونیة في البیئ 

للعمل التعلیمي العدید من السمات التي تجعل من التعلیم یواكب التغیرات العالمیة الحدیثة وتجنبه 

  من الوقوع في العدید من المشكالت وتسعى إلى جودة مخرجاتها.

   



١٤ 

  متطلبات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في التعلیم

اإلدارة الحدیثـة وال یمكـن أن تنشـأ أو تنمـو مـن الفـراغ نمط مـن أنمـاط  تعد اإلدارة اإللكترونیة 

) ٢٠١٧وبالتــالي فــال بــد مــن متطلبــات أساســیة لضــمان فاعلیتهــا واســتمرارها ونجاحهــا وأشــار ســالم (

  إلى هذه المتطلبات:

  المتطلبات اإلداریة:

ة والتــي تتوقــف المتطلبــات اإلداریــة علــى توجهــات القیــادة اإلداریــة العلیــا فــي المؤسســات التعلیمیــ

فــإن قناعــة القیــادات بتطبیــق تكنولوجیــا  ا یتوقــف علیهــا نجــاح اإلدارة اإللكترونیــة والعكــس،ا مهًمــتلعــب دورً 

  ا في توفیر فرص النجاح لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة.ا أساسیً المعلومات في جمیع المؤسسات یعد ركنً 

اإلدارة اإللكترونیـة فـي المؤسسـات  یقترن نجـاح المتطلبات التكنولوجیة التقنیة والبنیة التحتیة:

ــدات  ــوفر بنیـــة تحتیـــة مناســـبة للعمـــل مـــن أجهـــزة حاســـوب ومعـ ــور التقنـــي وتـ ــتوى التطـ التعلیمیـــة بمسـ

  وشبكات اتصال تعمل على تسهیل تطبیق اإلدارة اإللكترونیة.

  المتطلبات البشریة:

لمواكبــة التطــور الثقــافي  تســعى المؤسســات إلــى تطــویر إمكانــات مواردهــا البشــریة بشــكل مســتمر،

لـذا فـإن تطبیـق اإلدارة اإللكترونیـة یتطلـب تـوفیر أعـداد بشـریة علـى درایـة بالعمـل اإللكترونـي وأن  ،والتقني

  تكون مؤهلة ومدربة، وتنمیة الوعي لدیهم بأهمیة تطبیق اإلدارة اإللكترونیة داخل مؤسساتهم.

  ونیة:) أن من متطلبات اإلدارة اإللكتر ٢٠٠٨الشیخ ( ویضیف

  بنیة شبكیة آمنة وسریعة.  .١

  بنیة معلوماتیة قویة.  .٢

ــیة ال یمكـــن ألي   .٣ ــوادر بشـــریة مدربـــة علـــى تطبیـــق اإلدارة اإللكترونیـــة، وتعـــد ركیـــزة أساسـ كـ

  مؤسسة تجاهلها أو االستغناء عنها. 

ـــنظم   .٤ ــ ــویر ال ــتمر وتطـــ ــــدائم والمســـ ــــي الـ ــــدعم الفنـ ــــى الـ ـــدرة علـ ــــة لـــــدیها القــ ـــریة تقنیـ ــوادر بشــ   كـــ

  المختلفة. المعلوماتیة



١٥ 

  نشر ثقافة اإلدارة اإللكترونیة وأهمیتها.  .٥

  ایجاد التنافس وتقدیم الحوافز المادیة والمعنویة  .٦

  توجهات اإلدارة اإللكترونیة 

) أن لــإلدارة اإللكترونیــة توجهــات نحــو تحقیــق األهــداف المطلوبــة ومــن ٢٠١٠یــرى القــدوة (

  توجهات اإلدارة اإللكترونیة:

  من حفظها.إدارة الملفات بدال   .١

  استعراض المحتویات بدال من القراءة. .٢

  مراجعة محتوى الوثائق بدال من كتابتها. .٣

  اإلجراءات التنفیذیة بدال من محاضر االجتماعات.  .٤

  تطور اإلدارة اإللكترونیة في التعلیم

ــــام  ــور النظـ ــــرتبط بتطـــ ــور مـ ــــذا التطـــ ـــات، وكـــــان هـ ــــي المجتمعــ ــــة فـ ــورت اإلدارة اإللكترونیـ تطـــ

مـــن دارت إلكترونیـــة وبهــذا انتقلـــت اود نظـــام الحكومــة اإللكترونیـــة، فـــرض وجــود الحكــومي، فـــأن وجــ

  ).٢٠٠٨(العریشي، النظام التقلیدي إلى النظام اإللكتروني وقد مرت اإلدارة اإللكترونیة بعدة مراحل

  المرحلة األولى:

اإلدارة اإللكترونیـة نتیجـة التطـور الموضـوعي الـذي یمتـد إلـى العقـود الخمسـة األخیـرة  ظهـوركان 

ـــي دخــــول تقنیــــات الحاســــوب مجــــال التطبیقــــات  ـــل فـ ـــدایات الظهــــور یتمثـ ــي، وكانــــت بـ ـــرن الماضــ ــن القـ مــ

فــي أنشــطة األعمــال حیـث وجــدت معظــم المنظمــات والمؤسســات  اإلداریـة، واســتخدام نظــم الحاســب اآللـي

  .الحاسوب یعني إنجاز األعمال بكل یسر وسهولة، واختصار للجهد والوقت والموارد أن استخدام

  المرحلة الثانیة:

لــبعض الخــدمات وذلــك مــن خــالل التفعیــل لتطبیقــات  التطبیقــات المتممــة والمكملــة بــبعضبــدأت 

  لمرحلة.نظم المعلومات اإلداریة وتم استخدام الفاكس والهاتف والحفظ اآللي كنوع لإلدارة في هذه ا

   



١٦ 

  المرحلة الثالثة:

تـــم فیهـــا تفعیـــل األداء و  هــي المرحلـــة التـــي ظهـــرت بهـــا شـــبكة االنترنـــت فـــي منتصـــف التســـعینات

  الحكومي عبر الفضاء اإللكتروني وقد شمل جمیع المنظمات والمؤسسات بما فیها المؤسسات التعلیمیة.

ومن هنـا یظهـر لنـا أن المرحلـة األولـى هـي النقطـة نحـو االنطـالق فـي تغییـر العمـل اإلداري 

التقنیــات الحدیثــة، وفــي بدایــة المرحلــة الثانیــة تــم فیهــا تكــریس هــذا االتجــاه  باســتغاللالتقلیــدي، وذلــك 

العمــل وبهــا ظهــرت اإلدارة االلكترونیــة، مــن خــالل الــتمكن مــن تســخیر القــدرات التقنیــة فــي مجریــات 

اإلداري، ومــع التطــور التقنــي المتســارع فــي المرحلــة الثالثــة وظهــور شــبكة اإلنترنــت العالمیــة، ظهــر 

مفهـــوم الحكومـــة االلكترونیـــة، لیمثـــل نقطـــة التحـــول الجدیـــدة فـــي العمـــل اإلداري، وانعكـــاس لمجریـــات 

ترونیـة ومفهـوم الحكومــة التقـدم والتطـور التقنـي، وبهــذا نجـد العالقـة المتالزمـة بــین مفهـوم اإلدارة االلك

  حیث یشمل المفهوم األخیر ممارسات ومدلوالت المفهوم األول. ،االلكترونیة

  االدارة االلكترونیة في مجال اإلدارة المدرسیة

استخدام الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسـیة مـن أبـرز التطبیقـات التـي بـدأت منـذ دخـول  یعد

الحاســـب اآللـــي إلـــى البیئـــة المدرســـیة، وشـــمل عـــدد مـــن التطبیقـــات مثـــل شـــؤون المـــوظفین، وشـــؤون 

  الطالب، والشؤون المالیة، والجداول المدرسیة، والسجالت والتقویم، واالمتحانات وغیرها.

وب في اإلدارة المدرسیة بهـدف إدارة أفضـل، واسـتخدام أمثـل للمـوارد المتاحـة ویستخدم الحاس

  ).٢٠٠٠(الفأر، في المدارس، حیث یمكن إدارة المدرسة من توفیر الوقت والجهد والمال.

) إلى أن الحاسوب قادر على إیجاد ربط بـین أطـراف العملیـة التعلیمیـة ٢٠٠٧ویشیر عبود (

  األمور والطلبة.بما فیهم اإلداریین وأولیاء 

وفـي هـذا الصـدد یـرى  إن استخدام الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسـیة یشـمل عـدة مجـاالت،

  ) بأن تطبیقات الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسیة تنقسم إلى:٢٠٠٨نبهان (

التطبیقات اإلداریة: وهـي عبـارة عـن بـرامج خاصـة بـاإلدارة مثـل سـجالت المـوظفین، والطلبـة  .١

  داریة والمالیة.والنواحي اإل



١٧ 

تطبیقـــات المنـــاهج: وهـــي عبـــارة عـــن بـــرامج خاصـــة تشـــمل علـــى مصـــادر المعلومـــات مثـــل   .٢

الكتب وأشرطة الفیدیو والسجالت، وجمیع المصادر التعلیمیة، كمـا تشـمل علـى ملفـات إنتـاج 

  المواد التعلیمیة التي تعیین المعلمین على توظیفها في التعلیم.

ـــث التربـــــوي والـــــ  .٣ ــــع تطبیقـــــات البحــ ـــي جمیـ ــات فــ ـــن األبحـــــاث والدراســـ ـــات عــ ــوفر معلومــ ذي یـــ

  المجاالت، وبالتالي تساعد المعلمین في العملیة التعلیمیة.

ــین التدریســــیة مــــن خــــالل البــــرامج  .٤ ــویر مهــــارات المعلمــ ــویر المهنــــة، وذلــــك بتطــ تطبیقــــات تطــ

  المتطورة، وذات التصمیمات الخاصة بالفیدیو والرسوم والصور.

  إللكترونیة في المدارسمشكالت تطبیق اإلدارة ا

تواجـــه اإلدارة اإللكترونیـــة فـــي المـــدارس العدیـــد مـــن المشـــكالت، والتحـــدیات التـــي تقلـــل مـــن 

  ومن أهم هذه الُمشكالت: وتحد من فاعلیتها، كفاءتها،

  الُمشكالت اإلداریة

  أن من أهم هذه المشكالت اآلتي: )٢٠١٠حیث یرى القدوة (

إذ أن هنــاك العدیـد مــن اإلدارات تجهـل موضــوع اإلدارة : اإللكترونیـةغمـوض مفهــوم اإلدارة   .١

  اإللكترونیة وأهمیتها، فأن أألمر یحتاج إلى إیجاد أرضیة فكریة لترسیخ الموضوع.

  مقاومة التغییر وعدم اقتناع اإلدارات بأهمیة التحول اإللكتروني في المدارس.  .٢

تطبیـــق اإلدارة  ) عـــددا مـــن المشـــكالت اإلداریـــة التـــي تعتـــرض٢٠١١ویضـــیف الحضـــرمي (

  اإللكترونیة ومنها:

  ضعف التخطیط والتنسیق على مستوى الوحدات اإلداریة العلیا للبرامج اإلدارة اإللكترونیة. .١

  .قلة المتابعة من قبل االدارة العلیا  .٢

  .غیاب التنسیق بین االدارات واألجهزة األخرى  .٣

  .االفتقار من اللوائح والتشریعات التي تؤید ممارسة االدارة اإللكترونیة  .٤

  قلة المعونة لبرامج الحاسوب لدى بعض أصحاب القرار من اإلداریین.  .٥



١٨ 

  غیاب التدریب المتخصص.  .٦

  ضعف االهتمام بتقییم ومتابعة تطبیق اإلدارة اإللكترونیة.  .٧

  قلة البرامج التوعویة واإلعالمیة.  .٨

  ةــالبشری التــالمشك

ــوان ( ــــى أن مــــن المشــــكالت البشــــریة التــــي تحــــول دون تطبیــــق اإلدارة ٢٠٠٤یــــرى رضــ ) إل

  اإللكترونیة هي:

غیــاب الحــافز القـــوي لــدى العــاملین إلنجـــاح عملیــة التحــول مـــن اإلدارة التقلیدیــة إلـــى اإلدارة  .١

  اإللكترونیة.

  غیاب الثقافة في أهمیة الحمایة وأمن المعلومات.  .٢

  ث البیانات المستمرة وعبئها اإلداري على األفراد المنوطین بها.أن عملیة تحدی .٣

  :) أن من المشكالت البشریة٢٠٠٦ویضیف الهوش (

  قلة وعي المستفیدین بالممیزات التي تنتج من استخدام االدارة االلكترونیة. .١

  .ارتفاع نسبة األمیة اإللكترونیة .٢

  ضعف مخصصات التدریب. .٣

  استخدام التقنیات الحدیثة.قلة الكفاءات البشریة في  .٤

) بأن الجلوس على الحاسوب لفترات طویلة یؤثر بشكل ٢٠٠٤ویشیر السرطاوي وسعادة (

 سلبي على الصحة.

  المشكالت الفنیة

تواجه اإلدارة اإللكترونیة عدد من المشكالت الفنیة التي تحول دون تطبیقها بصورة فعالة 

  -منها:) إلى هذه المشكالت ٢٠١١الحضرمي ( ویشیر

للتطور السریع وجود معاییر  نظًراقدم األجهزة والبرامج الحاسوبیة المستخدمة في المدارس   .١

 ومواصفات موحدة لجمیع األجهزة المستخدمة داخل المدرسة الواحدة.



١٩ 

) أن من المشكالت الفنیة الستخدام الحاسوب في ٢٠٠٤ویشیر السرطاوي وسعادة (

  في مجال الحاسوب. المدارس قلة الكادر الفني المتخصص

  المشكالت المادیة

إن تطبیق اإلدارة اإللكترونیة یستلزم دعم مادي یتالئم مع النمط اإلداري التقني، وتعاني 

 اإلمكانیات المادیة، ویشیر معظم المؤسسات التعلیمیة من مشكالت مادیة تتمثل في نقص

  اإلدارة اإللكترونیة: ) إلى عدد من المشكالت المادیة التي تعیق تطبیق٢٠١١الحضرمي (

  .التكلفة المالیة العالیة في استخدام شبكة االنترنت العالمیة .١

  ضعف الموارد المالیة المخصصة للبنیة التحتیة الالزمة لتطبیق االدارة االلكترونیة   .٢

   .لدى االدارات بسبب االرتباط بمیزانیات مخصصة وثابتة ومحدودة قلة الموارد  .٣

 .من شراء الحواسیبعدم قدرة بعض األفراد   .٤

 محدودیة دور القطاع الخاص مع المؤسسات التعلیمة. .٥

ــب (   ) أن القطـــاع الخـــاص یمثــــل عـــامال هامـــا لنجـــاح اإلدارة اإللكترونیــــة ٢٠٠٤ویشـــیر الرقـ

  من خالل تعاضد القطاع الخاص مع مؤسسات التعلیم.

  ) أن من مشكالت اإلدارة اإللكترونیة:٢٠٠٨ویضیف النجار (

  الموازنات المالیة المخصصة.عدم كفایة  .١

  قلة كفایة وكفاءة مستخدمي النظام. .٢

  ضعف تدریب مستخدمي التكنولوجیا. .٣

  القیود القانونیة على نقل المعلومات والبیانات.  .٤

   



٢٠ 

  ي: أخصائي قواعد البیانات في ضوء اإلدارة اإللكترونیة بسلطنة عمان ــور الثانــالمح

المعلومات واالتصاالت في السلطنة وأكد ذلك جاللة عززت الحكومة العمانیة من شأن تقنیة 

في خطابة "أصبحت صناعة تقنیة المعلومات واالتصاالت السمة الممیزة  ٢٠٠٥السلطان قابوس عام 

في الجلسة  ٢٠٠٨للعصر الحدیث، ونحن مدعون جمیعا للمساهمة في مجتمع معلومات" وفي عام 

ستراتیجیة وطنیة تعمل على تطویر القدرات والمهارات االفتتاحیة لمجلس عمان أكد إلى ضرورة وجود ا

 الخاصة بالمواطنین في مجال التقنیة بهدف تطویر خدمات الحكومة اإللكترونیة.

وفــي مجــال التعلـــیم ســعت وزارة التربیـــة والتعلــیم نحــو مجتمـــع عمــان الرقمـــي واتخــذت جمیـــع 

  الخطـــوات لتطبیـــق التكنولوجیـــا وقامـــت بتنفیـــذ عـــدد مـــن الخطـــوات مـــن أجـــل تحقیـــق التطـــور الحـــدیث

  ):٢٠٠٩(الغافري، في مجال التقنیات منها 

تعریـــف الطلبـــة فـــي الحلقـــة األولـــى بالحاســـب اآللـــي وكیفیـــة اســـتخدامه وعـــرض المعلومـــات  .١

 واستخراجها.

 زیادة معارف الطلبة بالحاسب اآللي في الحلقة الثانیة من خالل الحصص الدراسیة. .٢

ـــي  .٣ ـــــ ـــتعلم وفــ ــــ ــــادر الـــ ــــ ـــــز مصــ ــــة ومراكـــــ ــــــب اإلداریــــــ ـــــي المكاتــــ ــوب فـــــ ـــــ ـــــزة الحاســـ ـــــوفیر أجهـــــ   تـــــ

 مختبرات الحاسوب.

 ) رخصة قیادة الحاسوب.(ICDLین وتدریبهم للحصول على شهادة تدریس المعلم .٤

 برنامج اإلدارة المدرسیة لحوسبة األعمال اإلداریة. .٥

ـــیح عــــدد مــــن الخــــدمات والبــــرامج، وملتقــــى لعناصــــر  .٦ ــین نظــــام البوابــــة التعلیمیــــة الــــي یتـ   تدشــ

 العملیة التعلیمیة.

في المدارس سعیا منها لتحقیق  حرصت وزارة التربیة والتعلیم على إدخال التقنیات الحدیثة

الرؤیة المستقبلیة ومن أهم الخطوات التي تم تنفیذها إدخال برنامج اإلدارة المدرسیة، وتدشین 

  مشروع البوابة التعلیمیة والذي یعتبر من أكبر المشاریع التقنیة بالسلطنة.



٢١ 

 : برنامج اإلدارة المدرسیةأوالً 

كافة اإلمكانیات المطلوبة إلدخـال التكنولوجیـا اإلداریـة فـي سعت وزارة التربیة والتعلیم بتوفیر 

المدارس وذلـك لتحقیـق أهـداف تربویـة، وتـم تـوفیر برنـامج اإلدارة المدرسـیة لحوسـبة األعمـال اإلداریـة 

ـــى  ــین العـــامي  ١٠٠فـــي المـــدارس، وتـــم تطبیقـــه عل مدرســـة موزعـــه فـــي مختلـــف مـــدارس الســـلطنة بـ

ــد المالحظـــات وكانـــت هنـــاك متابعـــة مـــن  ١٩٩٥/١٩٩٨ قبـــل دائـــرة نظـــم المعلومـــات مـــن أجـــل رصـ

م تــم تحــدیث برنــامج اإلدارة المدرســیة وتوســیع نطاقــة لیشــمل ٢٠٠٠/٢٠٠١واالقتراحــات، وفــي عــام 

مدرسة وبالتـدریج شـمل جمیـع مـدارس السـلطنة  ٨٥٠مدرسة من مدارس السلطنة ثم ارتفع إلى  ٤٠٠

ارس الســلطنة تـوفیر نظــام محوســب فــي المــدارس وكانـت مــن أهــم مبــررات تنفیــذ هـذا البرنــامج فــي مــد

وتخلــیص المعـــامالت اإلداریـــة بأســـلوب تقنـــي مـــنظم وبأقـــل وقـــت وجهـــد، كـــذلك إعـــداد قاعـــدة بیانـــات 

ــوزارة، وٕاكســـاب الهیئـــة اإلداریـــة والتدریســـیة  ــوفیر إحصـــائیات شـــاملة للمدیریـــة والـ ــاملة للمدرســـة، وتـ شـ

  ).٢٠١١(الجابري،. التقنیة الحدیثة

  ة ــة التعلیمیــبوابا: الثانیً 

بـدأ مشـروع البوابــة التعلیمیـة كأحـد أهــم تطبیقـات الحكومـة اإللكترونیــة لتحقیـق مجتمـع عمــان 

ــذا  ــیم هــ ــت وزارة التربیــــة والتعلــ ــع معرفــــي متطــــور وتبنــ الرقمــــي وتحویــــل المجتمــــع العمــــاني إلــــى مجتمــ

لجنتــین لتنفیــذ مشــروع الــذي بموجبــة تشــكلت  )٥٥/٢٠٠٠( المشــروع اســتنادا إلــى القــرار الــوزاري رقــم

  البوابة التعلیمیة.

بأنهـا وسـیلة لالتصـال بـین قواعـد بیانـات وزارة التربیـة والتعلـیم وبـین  التعلیمیـة بالبوابةویقصد 

جمهــور الــوزارة الــذي ینتمــي إلیــه، ســواء كــانوا مــن الهیئــة اإلداریــة أو التدریســیة فــي كافــة القطاعــات 

  ).٢٠٠٩(وزارة التربیة والتعلیم، كالوزارة والمنطقة التعلیمیة والمدرسة

یـــربط عناصـــر العملیـــة التعلیمیـــة إلكترونیـــا، عـــن طریـــق مجموعـــة مـــن  ملتقـــىوتعــرف بأنهـــا "

البــرامج والخــدمات المتعــددة التــي تحتویهــا باســتخدام اإلنترنــت، وتهــدف إلــى تســهیل العملیــة التعلیمیــة 

األمـر علـى حـد سـواء، وتسـهیل عملیـة  وتقدیمها في شكل أكثر فاعلیة وتشویقا للطالـب والمعلـم وولـي

  ).٢٠٠٦،(العبري المتابعة والتواصل بین عناصر العملیة التعلیمیة التعلمیة"



٢٢ 

ومن هنا یمكن تعریفها بأنها نقطة التقاء وتواصل بین كافة المختصین بالعملیة التعلیمیة 

وزارة التربیة والتعلیم بما في ذلك أولیاء األمور والطلبة والمعلمین واإلداریین وكل من یعمل في 

  وكذلك الزوار.

  الهدف من مشروع البوابة التعلیمیة

یهدف هذه المشروع إلى االرتقاء بمستوى األداء بوزارة التربیة والتعلیم بسلطنة عمان بشقیه 

اإلداري والتعلیمي وذلك من خالل تقدیم الخدمات اإللكترونیة من خالل نظام البوابة التعلیمیة التي 

  ).٢٠٠٩(وزارة التربیة والتعلیم، فة قطاعات وزارة التربیة والتعلیم وشرائح المجتمعتخدم كا

  -):٢٠٠٩ومن األهداف األخرى لمشروع البوابة التعلیمیة (وزارة التربیة والتعلیم،

المجتمــع بأهــداف وزارة التربیــة والتعلــیم، حیــث تهــدف البوابــة إلــى ربــط أكبــر عــدد ممكــن  ربــط  .١

  من جمهور الوزارة، وذلك من خالل تقدیم خدمات إلكترونیة وتحدیث بیاناتهم.

وذلــك مــن خــالل تــوفیر تعلــیم جــذاب تفــاعلي باســتخدام  ،تعزیــز الجــودة فــي العملیــة التعلیمیــة  .٢

ــیم  ،كـــرةأدوات وتقنیـــات متطـــورة ومبت ــویم والتقیـ ــیؤدي إلـــى تحســـین عملیـــات التقـ األمـــر الـــذي سـ

  وتطویر المناهج الدراسیة وطرق التدریس وجودة التعلیم.

تـوفیر التعلــیم خــارج نطــاق الغرفـة الصــفیة، وذلــك مــن خـالل اســتخدام التقنیــات الحدیثــة والتــي   .٣

 Distanceعـن بعـد ُتشـكل جـزًء مـن البوابـة التعلیمیـة، حیـث نـتمكن بـذلك مـن تطبیـق الـتعلم 

learning والـــتعلم الـــذاتي ،Self-paced learning وتـــوفیر غـــرف الدراســـة االفتراضـــیة ،

Virtual classrooms  .والتعلیم الجماعي  

ـــي،  .٤ ــق ابتكـــار نظـــام إلدارة الوثـــائق وأرشـــفتها مـــن أجـــل  تطـــویر العمـــل المكتب وذلـــك عـــن طریـ

  المحاولة في تقلیل استهالك األوراق.

ــــرا  .٥ ــهیل اإلجــ ـــات تســـ ــوفیر البیانـــ ــــا، وتــــ ــــال اإلداریــــــة ووجــــــود آلیـــــة لمتابعتهــ ــیم األعمـ ءات التنظــــ

  في مجال التخطیط التربوي. ااالحصائیة الدقیقة والتقاریر خصوصً 



٢٣ 

  وبالتالي توفیر الموارد المستهلكة وأهمها الوقت.  ،رفع مستوى التنظیم  .٦

وزارة التربیة والتعلیم ضمن إطـار الحكومـة اإللكترونیـة، وبالتـالي تمكـن الـوزارة مـن إمـداد  دمج  .٧

ـــتقبال  ــــة وســــریعة وبالمقابــــل اسـ ــــة دقیق ــــة إلكترونی ــــة بطریق ـــات المطلوب ــوزارات األخــــرى بالبیانـ الــ

  البیانات من الوزارات األخرى.

اإلدارة والتـي تشـكل عـبء  اإلبداع المهنـي، وذلـك مـن خـالل االبتعـاد عـن الطـرق التقلیدیـة فـي .٨

إلى جانب مهامه واختصاصاته الوظیفیة، وبالتـالي یتكفـل المشـروع بتنظـیم العمـل وتـوفیر إدارة 

إلكترونیــة تعمــل علــى مســاعدة الموظــف علــى توظیــف قدراتــه لالبتكــار واإلبــداع والتطــویر فــي 

  مجال العمل. 

  راحل مشروع البوابة التعلیمیةــم

  -على ثالث مراحل: تنفیذ مشروع البوابة التعلیمیة ) تم٢٠١١أشار الجابري (

وجـزء مـن  ،اشتملت على األعمـال اإلداریـة المتعلقـة بالمدرسـة والطالـب وولـي األمـر المرحلة الثانیة:

ونفـذ المشـروع فـي هـذه  ،أعمال دوائر وزارة التربیة والتعلیم وتحویلهـا إلـى الطریقـة اإللكترونیـة

محــافظتي مســقط والبریمــي كبدایــة ومــن ثــم تــم إضــافة  :المرحلــة علــى ثــالث محافظــات هــي

  منطقة الباطنة جنوب.

ــال اإلداریـــــة المرحلـــــة الثانیـــــة: ـــتكمال كافــــــة األعمـــ ــــى اســ ــم التركیــــــز فیهـــــا علـ ــدمات  تـــ   وتقـــــدیم الخــــ

ـــة وتــــم إضــــافة كافــــة المحافظــــات  اإلداریــــة الخاصــــة بــــالموظف وبنــــاء المحتویــــات اإللكترونیـ

  التعلیمیة األخرى.

ــویر النظــــام المــــالي اإللكترونــــي فــــي البوابـــة التعلیمیــــة لثــــة:المرحلــــة الثا   ودمجــــة مــــع النظــــام  تــــم تطـ

  المالي بالسلطنة.

   



٢٤ 

   ات نظام البوابة التعلیمیةــمكون

  أوال: نظام اإلدارة المدرسیة

 وهــو نظــام یشــمل كافــة نــواحي اإلدارة المدرســیة ویعنــي بتحویــل األعمــال اإلداریــة والتعلیمیــة

لألعمـــال اإلداریـــة  میكنـــةفـــي المـــدارس مـــن األطـــر التقلیـــدي إلـــى االطـــر اإللكترونیـــة، بحیـــث یحقـــق 

ویقـدم  والتعلیمیة داخل المدرسة، وینتج عنه بیانات كاملة ودقیقـة عـن المـدارس والمـوظفین والطـالب،

  ).٢٠٠٩وزارة التربیة والتعلیم،( خدمات إلكترونیة للمعلم والطالب وولي األمر

هذا النظام على عدد من التطبیقات التي تمارس بصورة میدانیة صحیحة على ویشتمل 

  :كاآلتيمستوى مدارس السلطنة وهي 

  تطبیقات الهیئة اإلداریة .١

وتشــمل علـــى الخطـــة المدرســـیة وخطـــة المعلــم األول، ملفـــات المـــوظفین، عهـــدة المدرســـة، 

واالختبــارات وملفــات الطــالب،  الزیــارات اإلشــراقیة، الحضــور واالنصــراف للمــوظفین، نظــام التقــویم

ـــاء  ـــــس اآلبــ ــــجالت مجل ــــة، سـ ــافالت المدرسـ ــــدول المدرســـــي، حـــ ـــــاب للطـــــالب، الجـ الحضـــــور والغی

ـــل األخصـــــائي  ــة، ســـــجالت الوظـــــائف المرتبطــــة بالهیئـــــة اإلداریــــة مثــ واألمهــــات، الســـــجالت المالیــ

ات االجتمــاعي، أخصــائي قواعــد بیانـــات، أخصــائي مصــادر الـــتعلم، أخصــائي أنشــطة واإلحصـــائی

  والتقاریر المختلفة.

  تطبیقات خاصة بالمشرف التربوي واإلداري   .٢

ــراقیة، نتــــائج الطــــالب، الخطــــط المدرســــیة  وتشـــمل الزیــــارات المدرســــیة، الزیــــارات اإلشـ

  وخطة المعلم األول واالطالع على سجالت الموظفین المشرف علیهم.

  تطبیقات خاصة بالمعلم   .٣

ــیر، الزیـــارات      وتشـــمل علـــى ادخـــال نتـــائج الطـــالب واالطـــالع علیهـــا، دفتـــر التحضـ

  اإلشرافیة للمعلم، أرشیف للملف المهني والوظیفي للمعلم واألجندة.

  



٢٥ 

  تطبیقات خاصة بالطالب  .٤

ــواد  ـــار األنشـــــطة التربویـــــة، اختیـــــار المـــ ــب، اختیـ ـــف الطالـــ ـــى ملــ ـــمل االطـــــالع علــ وتشـ

  مدرسي، الحصول على نتائج االمتحانات واألجندة.الحصول على الجدول ال ،االختیاریة

  تطبیقات خاصة بولي األمر   .٥

وتشــمل االطــالع علــى التطبیقــات الخاصــة بالطالــب، االطــالع علــى ســجالت مجلــس 

  اآلباء، االطالع على غیاب الطالب والمواقف الیومیة واألجندة.

  تطبیقات خاصة بموظفي الوزارة ومدیریات المناطق التعلیمیة   .٦

شمل االطالع على إحصائیات طالب المدارس بمختلف المؤشـرات، االطـالع علـى وت

نتائج الطالب بمختلف المؤشرات، االطالع على الخطط المدرسـیة والسـجالت اإلداریـة والفنیـة 

ــدیث بیاناتهـــا مـــن حیـــث المبنـــى والمرافـــق المدرســـیة،  والمالیـــة، تعریـــف المـــدارس الجدیـــدة وتحـ

  .االنصراف للموظفین والطالباالطالع على نسبة الحضور و 

  نظام التعلم اإللكتروني ا:ثانیً 

ویهتم بتغطیـة النـواحي التعلیمیـة ویعتنـي بتشـغیل ونشـر النصـوص الرقمیـة والمـؤثرات المرئیـة 

والصوتیة التعلیمیة والكتب اإللكترونیة وغیرها من المواد التعلیمیة، بحیث یشمل علـى أشـكال مختلفـة 

  من التعلم عن بعد. 

ــعى لتقــــدیم  ــول االفتراضـــیة ویسـ ـــذاتي والفصـ ـــتعلم ال ـــدأ ال ــتند هـــذا النظـــام أساســـا علـــى مب ویسـ

المحتـوى التعلیمـي بصـورة غیـر تقلیدیـة وبأسـلوب تفـاعلي یحتـوي علـى التشـویق والتجدیـد والجـودة فــي 

ــتواه التحصـــیلي مـــن خـــالل  المـــادة المعرفیـــة التـــي تقـــدم للطالـــب كمـــا تمكـــن الطالـــب مـــن متابعـــة مسـ

وتمكنـــه مــن التفاعـــل المســـتمر مــع معلمیـــه وزمالئـــه عــن طریـــق البریـــد اإللكترونـــي  یر المختلفـــةالتقــار 

بین المعلم والطالب مـن جهـة وبـین الطالـب وزمالئـه مـن جهـة أخـرى  مكونا بیئة تفاعل ونقاش تربویة

ویمكــن الحصــول علــى األنشــطة واالطــالع علــى مصــادر أخــرى مــن علــى شــبكة اإلنترنــت مــا یحقــق 

  مادة وبالتالي الوصول إلى تحقیق المناهج اإللكترونیة.إثراء لل



٢٦ 

  ثالثا: نظام المراسالت واألرشفة اإللكتروني

ــورة تعكــــس مـــدى اهتمامهــــا بتقنیــــة االتصــــاالت  ــوزارة بالمراســــالت اإللكترونیـــة بصــ اهتمـــت الــ

ــتمر ویعتبـــر نظـــام المراســـالت واألرشـــفة اإللكترونـــي فـــي  والمعلومـــات وتطویرهـــا وتعزیزهـــا بشـــكل مسـ

ویـوفر هـذا النظـام قاعـدة بیانـات ذات قـدر  البوابة التعلیمیة مـن المكونـات األساسـیة للبوابـة التعلیمیـة،

كبیــر مــن األهمیــة بتحویــل عملیــات المراســالت ومتابعتهــا وحفظهــا مــن الطــرق التقلیدیــة الیدویــة إلــى 

ـــاز ال ـــلوب ســــهل ومــــنظم ممــــا یســــهم إلــــى تســــریع عملیــــات إنجـ ـــالت، الطــــرق اإللكترونیــــة، وبأسـ مراسـ

ـــا، وســـرعة إنجـــاز األعمـــال اإلداریـــة والمهـــام المرتبطـــة بهـــا  ــفتها إلكترونی والمعـــامالت، وحفظهـــا وأرشـ

وتـــوفیر الكثیـــر مـــن الجهـــد والوقـــت والمـــال المصـــروف علـــى الطـــرق التقلیدیـــة ممـــا یحقـــق فـــي زیـــادة 

  اإلنتاجیة في العمل.

  ا: نظام واجهة البوابة التعلیمیةرابعً 

الســابقة للعمــل فــي واجهـة واحــدة، ویســتخدم موقــع الــوزارة األنظمـة مــل وهـو نظــام یتضــمن تكا

) وتقنیـة الواجهـة الصـوتیة التفاعلیـة SMS) وتقنیـة الرسـائل القصـیرة (Web Interfaceاإللكتروني (

)IVRوذلك من أجل ضمان إتاحة المجال للجمیـع السـتخدام خـدمات البوابـة  ،) وتقنیة إرسال الفاكس

التعلیمیة واالستفادة منها، بحیث ال تقتصر هذه الخدمات على مستخدمي االنترنـت فحسـب بـل یتسـع 

  ألكبر عدد من المستفیدین من البوابة التعلیمیة. 

ات اإلخباریــة التربویــة وأهــم النشــر  :وتقـدم واجهــة البوابــة خــدمات إلكترونیــة كثیــرة لزوارهــا منهــا

ومعلومات عن تطور التربیة والتعلیم في سلطنة عمان ومحركـا للبحـث وتتـوفر  اإلحصاءات التعلیمیة

كــذلك خدمــة اإلعــالن وخدمــة التصــویت علــى قضــایا تربویــة باإلضــافة إلــى دلیــل متكامــل عــن جمیــع 

یـة، باإلضـافة إلـى المنتـدى التربـوي، المدارس في السلطنة وأهم المقاالت واألخبار واإلصـدارات التربو 

دور إیجـابي  ولـه سـریعا للطـالب، ومرجعـا، الـذي یعتبـر وسـیلة ناجحـة لتبـادل الخبـرات بـین المعلمـین

  ).٢٠٠٧(الشرجي، في إثراء الجوانب اإلداریة بالمدارس

   



٢٧ 

  ا: أنظمة مكینة الممارسات اإلداریة والمالیة والفنیة والخدمیةخامسً 

بهـــا تحویـــل كافـــة الممارســـات التقلیدیـــة المختلفـــة والتـــي تـــدار مركزیـــا أو تـــدار داخـــل  ویقصـــد

المدرســة إلــى ممارســات آلیــة إلكترونیــة تمــر عبــر قنــوات مختصــرة، ومســهلة لكــل مــن الموظــف وولــي 

األمــر تحكمهــا المصــداقیة، والدقــة فــي النتــائج. وكــذلك ربــط هــذه النتــائج مــع بعضــها تالفیــا ألي نــوع 

  جیة البیانات.من ازدوا

وتشــمل هــذه الممارســات الجوانــب اإلداریــة والفنیــة والمالیــة والخدمیــة وتتــوزع علــى عــدد مــن  

  القطاعات التربویة والمتصلة بإدارات أخرى خارج محیط المركزیة لتتضمن المناطق التعلیمیة. 

  ومن أهم هذه الممارسات:

 مسار اعتماد نتائج الطالب  

 خرى.خدمة تحویل طالب من مدرسة أل  

 .طلب شهادة بدل فاقد  

 طلب معادلة شهادة.  

 .طلب إعادة قید طالب للمدرسة  

 .تسجیل طالب مستجد أو دارس  

 تسجیل طالب وافد.  

  خدمات البوابة التعلیمیة 

تتــیح البوابــة التعلیمیــة عــدد مــن الخــدمات اإللكترونیــة المتنوعــة للهیئــات اإلداریــة والتدریســیة 

  -التعلیمیة وموظفي الوزارة والزوار ومن هذه الخدمات:وللطالب ولولي األمر والمناطق 

  من خدمات البوابة التعلیمیة للمعلم:

االطالع على الجدول المدرسي وٕادخال درجـات الطـالب، اسـتخراج تقـاریر الطـالب الخاصـة 

ـــالب  ـــالب، قــــوائم الطـ ــوائم الطـ ـــالب، قــ بالغیــــاب والتــــأخیر، تقــــاریر أداء الطــــالب، كشــــوف نتــــائج الطـ



٢٨ 

ا، توزیـــع الطـــالب علـــى األنشـــطة التربویـــة، المنتـــدیات، الدردشـــة، خدمـــة والمتـــأخرین دراســـیً  المتفـــوقین

  ).٢٠٠٩البرید االلكتروني واألجندة الشخصیة. (وزارة التربیة والتعلیم،

  خدمات البوابة التعلیمیة للطالب:من 

اب االطــالع علــى جــدول االمتحانــات، االطــالع علــى الجــدول المدرســي، االطــالع علــى الغیــ

الیـومي، االطـالع علــى تقریـر أداء الطالـب، إخطــار الطالـب بـالمواد االختیاریــة عبـر الرسـائل النصــیة 

ــواد الدراســــیة للصـــــف  ــــار المـــ ــیرة، اختی ـــیة القصـــ ـــیرة وٕاخطـــــاره بإنهــــاء قیـــــده عبــــر الرســـــائل النصـ القصـ

وى علـــى مســـت )، البحـــث عـــن مدرســـة واالســـتفادة مـــن البیانـــات، اختیـــار األنشـــطة المدرســـیة١١،١٢(

المدرسة واألعضاء، االستعالم عـن الـرقم المدرسـي عبـر الرسـائل النصـیة القصـیرة، تقریـر اإلشـعارات 

ــوي.  بـــالتواریخ، االطـــالع علـــى ملـــف البیانـــات اإللكترونـــي الخـــاص بـــه، المشـــاركة فـــي المنتـــدى التربـ

  ).٢٠٠٩(وزارة التربیة والتعلیم،

  ت البوابة التعلیمیة لولي األمر:من خدما

 ،علــى جــدول االمتحانــات، االطــالع علــى الجــدول المدرســي، تعــدیل بیانــات طالــباالطــالع 

ــتعالم عـــن الغیـــاب والتـــأخر، رغبـــات  تســـجیل طالـــب إعـــادة تســـجیل طالـــب، تقریـــر أداء طالـــب، االسـ

ــدل  ــیرة وســـلوك، تسلســـل دراســـي، تخـــرج، انتمـــاء، بـ ــهادة طالب(حســـن سـ المـــواد االختیاریـــة، طلـــب شـ

  ).٢٠٠٩(وزارة التربیة والتعلیم،فاقد)،خدمة الرسائل القصیرة

  اختیار الكادر البشري إلدارة مشروع البوابة التعلیمیة

واالســتمرار فــي تطــویره، یتطلــب  وتحــدیث محتــواه، البوابــة التعلیمیــة ونتیجــة ألهمیــة مشــروع

اختیـــار كـــوادر بشـــریة تتناســـب مـــع تحقیـــق الهـــدف المنشـــود، وتـــم تـــوفیر الكـــادر البشـــري علـــى أســـس 

المحوســبة، والقــدرة علــى تحمــل ضــغط العمــل وابتكــار األنظمــة معرفیــة مــن أهمهــا القــدرة علــى إدارة 

  ).٢٠١١الجابري،( بأخالقیات اإلخالص والتعاون أسالیب جدیدة في العمل مع التحلي

ــــك لضــــمان  )٢٠١١الجــــابري ( ویــــذكر ـــع وذل ـــالث مواقـ ـــي ثـ ـــادر البشــــري فـ ــــار الكـ جــــاء اختی

  -الحصول على الدعم الفني والتوعوي حول التطبیق الفعلي لنظام البوابة التعلیمیة وكانت كاالتي:



٢٩ 

  اختیار الفریق المركزي إلدارة النظام في الوزارة.  .١

  اختیار فریق المنطقة التعلیمیة لإلشراف العام على مدارس المحافظات.  .٢

 تــم تعیــین أخصــائي قواعــد البیانــات والــذي بــدورة یعمــل علــى إدارة النظــام فــي المــدارس  .٣

المحوســـبة المعتمـــدة األنظمـــة والمتابعـــة واإلشـــراف علـــى تفعیـــل نوافـــذ البوابـــة التعلیمیـــة و 

  م.٢٠٠٩وظیفة في عام داخل المدرسة وقد تم اعتمدت هذه ال

  قاعدة البیانات

قاعــــدة البیانــــات تعــــرف بأنهــــا الوعــــاء االفتراضــــي الــــذي یحتــــوى علــــى المعلومــــات والبیانــــات 

ــون هـــذه المعلومـــات والبیانـــات محفوظـــة فـــي أوعیـــة  الخاصـــة بـــالفرد أو حـــدث، أو نشـــاط معـــین، وتكـ

وتــأتي أهمیــة بنــاء قاعــدة البیانــات حیــث أنهــا تشــكل المــواد األساســیة التــي یســتخرج منهــا  حاســوبیة،

المعلومات، فمثال قاعدة البیانات التي تختص بالطلبة هي قاعدة تحتوي علـى كـل الملفـات المختصـة 

ي منهــا فــي القــرارات التــبالطلبــة، ویــتم مــن خاللهــا تحویــل البیانــات إلــى معلومــات، ومــن ثــم االســتفادة 

  ).٢٠٠٤ تتخذ حیال الطلبة من نجاح أو فصل أو ترسیب وغیرها (الجرایدة،

  أخصائي قواعد البیانات بالمدرسة إلدارة نظام البوابة التعلیمیة

فــي ظــل العمــل التربــوي داخــل المدرســة، وانشــغال االداري والمعلــم بمهــامهم الفنیــة واالداریــة، 

حتــى یســهل تحقیــق أهــداف  ظــام البوابــة التعلیمیــة،فكــان مــن الضــروري وجــود أفــراد متفــرغین إلدارة ن

البوابــة التعلیمیــة بالصــورة المطلوبــة، بحیــث تســند لهــم مهــام اداریــة وفنیــة مبنیــة علــى أســس ومعــاییر 

تتوافق مع مفهوم وأهداف نظام بوابة سلطنة عمان التعلیمیـة، مـن أجـل ضـمان الحصـول علـى جـودة 

  ).٢٠١١،(الجابري األداء لجمیع الفئات المستهدفة

  دور أخصائي قواعد بیانات

ـــــات دور ـــد البیانــــ ــــ ــــائي قواعــ ـــــــذه األدوار إن ألخصـــــ ـــن هــ ـــــ ــــة ومـ ـــــي المدرســـــ ــــــال فــــ ـــام وفعـــ   هــــــ

  ).٢٠١٥ (وزارة التربیة والتعلیم،

   



٣٠ 

  دوره في التخطیط:

  االلتزام بأخالقیات المهنة واللوائح والقوانین والقرارات الموضوعة للعمل.  .١

 المشاركة الفعالة في اعداد خطة المدرسة وتنفیذها وتقویمها.  .٢

  دوره التنفیذي:

  یعمل على وضع برنامجا زمنیا یسهم في تنفیذ واجباته الوظیفیة والمسئولیات المنوطة إلیة.    .١

 داخل المدرسة  المحوسبة المعتمدةاألنظمة المتابعة المستمرة في تفعیل كافة    .٢

 تدفق المعلومات والبیانات الخاصة بالعاملین في المدرسة. متابعة   .٣

 متابعة تدفق المعلومات والبیانات الخاصة بقاعدة بیانات المدرسة.  .٤

 .یدخل الترمیزات االساسیة الخاصة بالمدرسة ویتحقق من صحتها ومصداقیتها  .٥

ـــي  .٦ ــــة وتحــــدیثها فـ ــــاط وجــــدول المناوب ـــص االحتی ـــدول المدرســــي وحصـ  ادخــــال محــــددات الجـ

 المحوسبة. األنظمة 

 .متابعة البیانات الخاصة بالطلبة المستجدین في المدرسة وتحدیثها  .٧

 المتابعة المستمرة لبیانات الطلبة والعمل على تحدیثها. .٨

ادخال غیاب وتأخر الطلبة واالعذار المقدمة من قبلهم في البوابـة التعلیمیـة، وذلـك بالتنسـیق  .٩

 مع مجلس ادارة المدرسة.

عملیـــة ادخـــال الـــدرجات مـــن قبـــل المعلمـــین واالجـــراءات المصـــاحبة لهـــا  اإلشـــراف علـــى .١٠

 بالتنسیق مع ادارة المدرسة ولجان ادارة االمتحانات بالمدرسة. 

التأكـد مـن عملیـات اسـتكمال كافـة نوافـذ البوابـة التعلیمیـة الخاصـة بنتـائج الطلبـة والتـدقیق علیهـا   .١١

  .ویعتمدها من ادارة المدرسة نهایة كل فصل دراسي

 المحوسبة.األنظمة  التحقق من صحة التقاریر واالحصائیات الخاصة بالمدرسة التي تقدمها  .١٢

 على سریتها. العمل على التأكد من صحة المعلومات والبیانات الخاصة بالمدرسة والمحافظة  .١٣

 .ومتابعة االنتظام الطالبي في اعمال المناوبة الیومیة بالمدرسة المشاركة  .١٤

 .التقاریر الوصفیة للطلبة في البوابة التعلیمیة اإلشراف على ادخال   .١٥



٣١ 

 المشاركة في اعمال اللجان المدرسیة والمجالس وحضور االجتماعات المدرسیة.   .١٦

 المشاركة في كافة أعمال االمتحانات والتصحیح والمراقبة.  .١٧

 جودة األداء. توظیف الملفات والسجالت ذات العالقة بمجال العمل وتحدیثها بشكل یضمن   .١٨

  .اعداد تقریر فصلي بسیر العمل   .١٩

والعمـل علـى توظیـف نتائجهـا وتوصـیاتها فـي  ،المشاركة في اعداد البحوث والدراسات المیدانیـة  .٢٠

  مجال العمل.

ــة وتعزیـــز الخبـــرات .٢١ ـــاءات  العمـــل علـــى تطـــویر معارفـــه المهنیـ ـــات واللق بـــالبرامج التدریبیـــة والفعالی

  .المتعلقة بمجال عمله

  المشاركة في تقویم أداء المدرسة.  .٢٢

  :دوره في المجتمع

إن ألخصـائي قواعــد البیانــات دورا فــي توثیــق الصــلة والتعــاون بــین المدرســة والمجتمــع وذلــك 

فیمـا یتعلــق بمجــال عملــه، اذ یعمــل علــى نشــر ثقافــة البوابــة التعلیمیــة فــي أوســاط المجتمــع والخــدمات 

ــب ــــة للطالــ ــــة التعلیمی ـــن هــــذه  التــــي تقــــدمها البواب ــتفیدون مـ ــــذي یجعلهــــم یســ ـــكل ال وولــــي األمــــر، بالشـ

  ).٢٠١١(الجابري، الخدمات.

  :يـــــــــدوره التدریب

أن ألخصائي قواعد البیانات الـدور فـي إدارة وتنفیـذ الخطـط التوعویـة والتدریبیـة للعـاملین فـي 

التـدریب الـذي یحصـل المحوسبة بالمدرسة ،إذ یعمل على نقـل أثـر األنظمة المدرسة والمستفیدین من 

علیة من الورش والدورات التدریبیة المقدمة لهم، باإلضافة إلى عقـد الـدورات التدریبیـة ألولیـاء األمـور 

  الستفادة من تطبیقات البوابة التعلیمیة.

   



٣٢ 

  ة ــات السابقــالدراسثانًیا: 

ولالطـالع علــى یتضـمن هـذا القسـم عـرض للدراسـات السـابقة ذات العالقـة بموضـوع الدراسـة 

منهجهـا وعینتهــا وأهــدافها والمعالجــة اإلحصــائیة والنتــائج المستخلصــة مــن الدراســات الســابقة ومــن ثــم 

  التعقیب علیها ومدى استفادة الباحثة منها وتم تقسیمها إلى دراسات عربیة وأجنبیة.

  : الدراسات العربیةأوالً 

ــن المعوقـــات ال٢٠١٥أجـــرى آل محیـــا ( بشـــریة واإلداریـــة والتقنیـــة ) دراســـة هـــدفت للكشـــف عـ

والمالیـة والبرمجیـة التـي تعرقـل تطبیـق اإلدارة اإللكترونیـة فـي المـدارس المتوسـطة بمنطقـة عسـیر مـن 

وتألفت عینـة الدراسـة مـن مـدیرو  ،وجهة نظر مدیري المدارس ووكالئها، تم استخدام المنهج الوصفي

وكـیال، وكشـفت  ٩١ومـدیًرا  ١٣١كالء المدارس المتوسطة بمدن أبها وخمیس مشط البالغ عـددهم و و 

الدراسة عن وجود معوقات تحد من تطبیق اإلدارة اإللكترونیة منهـا المعوقـات اإلداریـة وتشـمل حاجـة 

وكــذلك المـدارس إلـى موظـف مخـتص فـي تشـغیل تقنیـات اإلدارة اإللكترونیـة، نـدرة الـدورات التدریبیـة، 

معوقـــات بشـــریة منهـــا صـــعوبة التعامـــل مـــع البرمجیـــات اإللكترونیـــة بســـبب ضـــعف التأهیـــل التقنـــي، 

ـــى  ـــافة إلـ ومعوقــــات تقنیــــة مــــن أهمهــــا محدودیــــة الخطــــوط الهاتفیــــة وقــــدم األجهــــزة المدرســــیة، باإلضـ

ـــات العالمیــــة، ــتوى البرمجیـ ــوفرة ال ترقــــى لمســ ـــات المتــ  المعوقــــات البرمجیــــة والتــــي تشــــمل أن البرمجیـ

ومعوقات مالیة من أهمها انعدام دور القطاع الخاص في المساهمة، ونـدرة المـوارد المالیـة بالمدرسـة، 

  افتقار المدارس من المیزانیة الخاصة بالتدریب.

ــــي ( ــا قـــــام العریمـ ـــبكات ٢٠١٤كمـــ ـــــف الشــ ـــع توظی ـــــى الكشـــــف عـــــن واقــ ـــدفت إل ) بدراســـــة هــ

وتحدیــد المعوقــات التــي ، مــع أولیــاِء األمــوراالجتماعیــة لبوابــة ســلطنة عمــان التعلیمیــة فــي التواصــِل 

تعتـرض هـذا التواصـل، والوسـائل المقترحـة لتفعیلهـا، كدراســة حالـة علـى محافظـة مسـقط، وصـوال إلــى 

الشـــبكات االجتماعیـــة لبوابــة ســـلطنة عمـــان التعلیمیــة فـــي التواصـــل مـــع  وضــع تصـــور مقتـــرح لتفعیــل

 ٧٤٤وتألفـت عینـة الدراسـة مـن  هـدف الدراسـة، أولیاء األمور. وتم استخدام المنهج الوصـفي لتحقیـق

موظفـا وأخصـائیا لقواعـد البیانـات للبوابـة التعلیمیـة. ومـن أهـم النتـائج  ٨٣ولي أمـر و ٦٦١فردا منهم 
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التـي توصـلت إلیهـا الدراسـة أن درجــة تقـدیر واقـع ممارسـات خــدمات الشـبكات االجتماعیـة فـي البوابــة 

ـــاءت بدرجــــة متوســــطة، بینمــــا  ـــبكات التعلیمیــــة جـ ــور عبــــر الشـ ــــاء األمــ ــات تواصــــل أولی جــــاءت معوقــ

  االجتماعیة للبوابة التعلیمیة جاءت بدرجة عالیة.

) بدراســــة هـــدفت إلــــى الكشــــف عــــن درجـــة توظیــــف مــــدراء المــــدارس ٢٠١٣وقـــام المغربــــي (

للمهارات اإللكترونیة فـي العمـل اإلداري والمعوقـات التـي تـواجههم مـن وجهـة نظـر المـدراء والمعلمـین 

واســتخدم المــنهج الوصــفي، وتــم اختیــار عینــة الدراســة والتــي تكونــت مــن  نطقــة مكــة المكرمــة،فــي م

ـــدیًرا ) ٥٥١( ــم،مـ ـــارات  ومعلــ ــدارس للمهــ ـــدراء المــ ـــة إلــــى أن درجــــة توظیــــف مـ ــــائج الدراسـ وأشــــارت نت

اإللكترونیــة جـــاءت بدرجـــة مرتفعــة باســـتثناء مجـــالي التقـــویم اإللكترونــي والتحفیـــز اإللكترونـــي جـــاءت 

ـــات  بدرجـــة متوســـطة، وأظهـــرت أن المعوقـــات اإلداریـــة والبشـــریة كانـــت بصـــورة مرتفعـــة، وأمـــا المعوق

  التقنیة والمالیة جاءت بصورة منخفضة. 

) للتعــرف علــى العالقــة بــین وجهــة الضــبط وضــغوط العمــل ٢٠١٢وهــدفت دراســة الشــعیبي (

غوط لــدى أفــراد لــدى أخصــائي قواعــد البیانــات بمــدارس محافظــة مســقط، والتعــرف علــى مســتوى الضــ

عینـة الدراســة، ومعرفــة مســتوى الفـروق فــي متوســط الضــغوط علـى وفــق متغیــرات (النــوع والتخصــص 

والحالـــة االجتماعیـــة والمرحلـــة التعلیمیـــة التـــي یعمـــل بهـــا)، واســـتخدم المـــنهج الوصـــفي لهـــذه الدراســـة، 

مـدارس محافظـة ) أخصـائیا وأخصـائیة قواعـد بیانـات فـي جمیـع ١٤٢وتألفت عینة هـذه الدراسـة مـن (

% من أفراد العینة هـم مـن أصـحاب ٦٠أن  من أهمها مسقط، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج

ا، وتبــین أن مــن أكثــر المصــادر وجهــة الضــبط الخــارجي كمــا أن مســتوى ضــغوط العمــل كــان مرتفًعــ

األقـل، المسببة لضغوط العمل لـدى أخصـائي قواعـد البیانـات بحسـب ترتیبهـا مـن األكثـر ضـغطا إلـى 

كانـــت كـــاالتي (العـــبء الـــوظیفي، ضـــغوط التقنیـــات الحدیثـــة، بیئـــة العمـــل المادیـــة، غمـــوض الـــدور، 

  العالقات في العمل). التطویر الوظیفي، وأخیرا

) فقـد هــدفت إلــى التعـرف علــى معوقــات تطبیـق اإلدارة اإللكترونیــة فــي ٢٠١٢( أمـا دراســة القتبــي

ــــة المعلومـــــات،  ــة العامـــــة لتقنیـ ـــ ــر مـــــوظفي المدیری ـــة نظـــ ـــن وجهــ ـــان مــ ـــلطنة عمــ ـــیم بســ ــ ـــــة والتعل وزارة التربی
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واسـتخدمت الدراســة المــنهج الوصـفي لتحقیــق الهــدف، وتكـون مجتمــع الدراســة مـن جمیــع مــوظفي المدیریــة 

ــة لتقنیــــة ــــالغ عــــددهم  العامــ ــــة والتعلــــیم والب ــوازرة التربی ــات بــ ــــ١٤٦المعلومــ ــــائج التــــي موظًف ــم النت ــن أهــ ا، ومــ

توصــلت إلیهــا هــذه الدراســة جــاءت المعوقــات المالیــة فــي المرتبــة األولــى، وأشــارت النتــائج إلــى عــدم وجــود 

ــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى  فــ 0.05  فــــي جمیــــع المعوقــــات التــــي تعــــزى لمتغیــــرات  

ـــة إحصـــائیة  (النـــوع والمؤهـــل العلمـــي وعـــدد الـــدورات العلمیـــة)، ودلـــت النتـــائج إلـــى وجـــود فـــروق ذات دالل

 0.05   سنوات. ١٠في محور المعوقات اإلداریة التي تعزي لمتغیر سنوات الخبرة أكثر من  

إلــى التعــرف علــى واقـــع توظیــف البوابــة التعلیمیــة فـــي  دفت) فهـــ٢٠١١أمــا دراســة الهنائیــة (

ــد  ــدارس عنــ ــیة فــــي ســــلطنة عمــــان والتعــــرف علــــى الصــــعوبات التــــي تواجــــه ادارات المــ اإلدارة المدرســ

 التوظیــف وتقــدیم بعــض المقترحــات للتغلــب علیهــا، واســتخدم المــنهج الوصــفي لتحقیــق هــدف الدراســة

ومــدیرة مــن محافظــة مســقط والبریمــي، ومــن أبــرز النتــائج التــي مــدیًرا  ٦٠وتألفــت عینــة الدراســة مــن 

توصلت إلیها هذه الدراسة، إن واقع توظیف البوابة التعلیمیـة فـي اإلدارة المدرسـیة فـي مـدارس التعلـیم 

توجــد فــروق  األساســي بمحــافظتي مســقط والبریمــي جــاءت بدرجــة غالبــا، وتوصــلت الدراســة إلــى أنــه

ىذات داللة إحصائیة عند مستو  0.05  ،كمـا  تعزى إلى متغیـر النـوع والخبـرة والمؤهـل العلمـي

توصـلت إلــى أن إدارات المــدارس تواجــه صــعوبات مادیــة وفنیــة وبشــریة فــي توظیــف البوابــة التعلیمیــة 

  بدرجة عالیة.

) دراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى واقــع اســتخدام الخــدمات ٢٠١٠العمــري (فــي حــین أجــرى 

یة اإللكترونیة في مدارس التعلیم األساسي بسـلطنة عمـان، والتعـرف علـى أهـم الصـعوبات التـي اإلدار 

واعتمــدت الدراســـة علــى المــنهج الوصـــفي،  تواجــه مــدیري المــدارس فـــي اســتخدام اإلدارة اإللكترونیــة،

بمحــافظتي ومـدیرة مـن مـدارس التعلــیم األساسـي الحلقـة الثانیـة مــدیًرا ) ٥٩( وتألفـت عینـة الدراسـة مـن

البریمـــي ومســـقط. وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق لمحـــور الصـــعوبات الفنیـــة والمادیـــة 

الستخدام الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسیة تعـزى لمتغیـر النـوع والخبـرة والمؤهـل العلمـي، وأن أكثـر 

الصـــیانة  الصــعوبات وجـــودا هـــو تعطــل أجهـــزة الحاســـب اآللــي، وضـــعف اإلمكانـــات المادیــة، وتـــأخر

  الدوریة لألجهزة اإللكترونیة، وقلة التدریب للموظفین.
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) والتي هـدفت إلـى وضـع تصـور مقتـرح لتطـویر البوابـة التعلیمیـة ٢٠١٠أما دراسة العامري (

بـــوزارة التربیـــة والتعلـــیم فـــي ســـلطنة عمـــان وفـــق االحتیاجـــات والمعـــاییر التعلیمیـــة المعاصـــرة، وقـــد تـــم 

 ) مســؤولین وٕاداریــین،١٠٥ذه الدراســة، وتكونــت عینــة الدراســة مــن (اســتخدم المــنهج الوصــفي فــي هــ

) طالـــب. وتوصـــلت نتـــائج الدراســـة إلـــى أن درجـــة ٥٠٠( ) ولـــي أمـــر،٥٠٠( ) معلـــم ومعلمـــة،٤٠٠(

تطبیــق االدارة اإللكترونیــة فــي األعمــال اإلداریــة المدرســیة جــاء بدرجــة كبیــرة، وقلــة الــدورات التدریبیــة 

ــیم التـــي تقـــدمها الـــوزارة للمـــ ــیات منهـــا ضـــرورة إدخـــال التعلـ وظفین وخرجـــت الدراســـة بعـــدد مـــن التوصـ

اإللكترونــي فـــي البوابـــة التعلیمیـــة، وتـــوفیر خـــدمات تربویـــة وٕاداریـــة للطالـــب والمعلـــم وخـــدمات خاصـــة 

  باإلدارة كالخدمات اإلداریة والتدریبیة. 

لمـــي ) دراســـة هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى درجـــة اســـتخدام مع٢٠١٠كـــذلك أجـــرى الصـــواعي (

مـــدارس التربیـــة والتعلـــیم بمحافظـــة مســـقط للبوابـــة التعلیمیـــة اإللكترونیـــة والصـــعوبات التـــي یواجهونهـــا 

ا ) معلًمـــ٣٦٥ولتحقیـــق أهـــداف الدراســـة تـــم اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي. وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن (

 وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن درجـــة اســـتخدام معلمـــي مـــدارس ،ومعلمـــة مـــن مـــدارس محافظـــة مســـقط

محافظة مسقط للبوابة التعلیمیة اإللكترونیة جـاءت بدرجـة متوسـطة وأن أبـرز الصـعوبات التـي تواجـه 

المعلمین في استخدام البوابة التعلیمیة اإللكترونیة عـدم اسـتجابة البوابـة فـي كثیـر مـن األحیـان بحیـث 

دمات التـي توفرهــا یـتم إدخـال البیانـات بطریقـة صـحیحة وتكـون نتیجـة البیانـات غیـر سـلیمة، وقلـة الخـ

ــیم، ــل وزارة التربیـــة والتعلـ كمـــا  البوابـــة التعلیمیـــة، وعـــدم وجـــود كـــادر مؤهـــل بتقنیـــة المعلومـــات مـــن قبـ

أظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى  0.05   بــین متوســطات

ـــة  اســـتجابات أفـــراد الدراســـة تعـــزي إلـــى متغیـــري النـــوع والتخصـــص، ــین توجـــد فـــروق ذات دالل فـــي حـ

  إحصائیة تعزي إلى متغیر الخبرة.

) بدراســة هــدفت إلــى الكشــف عــن معوقــات اســتخدام مــدیري المــدارس ٢٠٠٩وقــام آل مكــي (

ولتحقیـــق أهـــداف الدراســة تـــم اســـتخدام المــنهج الوصـــفي وتكونـــت  للبوابـــة التعلیمیــة، بمحافظــة مســـقط

دارس محافظـة مسـقط. وأظهـرت النتـائج وجـود فـروق ذات ومدیرة من مـمدیًرا  ١٣٨عینة الدراسة من 

داللة احصائیة بـین متوسـطات إجابـة أفـراد العینـة وفقـا لمتغیـر النـوع االجتمـاعي فـي مجـال المهـارات 
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ا لمتغیر نوع التعلـیم فـي مجـال التجهیـزات والـدعم المـادي فقـط الحاسوبیة فقط لصالح الذكور، أما وفقً 

فـي مجـال التجهیـزات والـدعم المـادي  ي ولمتغیر سنوات الخبـرة اإلداریـةلصالح مدارس التعلیم األساس

 كان لصالح السنوات األكثر خبرة.

ــیم ( ــدفت إلـــى التعـــرف علـــى مـــدى إســـهام اإلدارة اإللكترونیـــة فـــي ٢٠٠٦أمـــا دراســـة غنـ ) فهـ

دارة تطویر العمل اإلداري ومعوقات استخدامها والكشف عن الفروق بـین أراء المـدراء حـول إسـهام اإل

ـــل اإلدارة  ـــي تفعیـ ـــاتهم التــــي تســــهم فـ ــــى مقترحـ اإللكترونیــــة فــــي تطــــویر العمــــل اإلداري، والتعــــرف عل

ا مـــن فـــردً  ٢٢٧تكونـــت عینــة الدراســـة مــن  ،اإللكترونیــة ومعرفـــة المعوقــات التـــي تــؤثر علـــى تطبیقهــا

الدراسـة وقــد مـدارس التعلـیم العـام للبنـین بالمدینـة المنـورة، وتـم اسـتخدم المـنهج الوصـفي المسـحي فـي 

منهـــا أن اإلدارة اإللكترونیــة تســهم فـــي تطــویر العمــل االداري بدرجـــة  توصــلت إلــى عـــدد مــن النتــائج

عالیــة وجــاءت المــدارس المتوســطة فــي المقدمــة. وأن أكثــر معوقــات اســتخدام اإلدارة اإللكترونیــة هــي 

  المعوقات المادیة، وأقلها معوقات البرمجیات بدرجة متوسطة.

  الدراسات األجنبیة:: اثانیً 

ــــق  ــــبدراس  (Oboegbulem,Ugwu, 2013)ٕایجـوو  ام كـل مـن أوبـولجیبلیمــ ة هـدفت إلــى ـ

التعـــرف علـــى دور تكنولوجیـــا المعلومـــات واالتصـــاالت فـــي إدارة المدرســـة ومـــدى تطبیقهـــا مـــن قبـــل 

هج الوصـــفي، مـــدیري المـــدارس الثانویـــة فـــي اإلدارة. ولتحقیـــق أهـــداف هـــذه الدراســـة تـــم اســـتخدام المـــن

ومـدیرة فمـن كـل والیـة مـن والیـات نیجیریـا. وأظهـرت النتـائج إلـى مـدیًرا  ٣٠وتألفت عینـة الدراسـة مـن 

ــدیر  ـــي إدارة المدرســـــة هـــــو ضـــــرورة ومشـــــروع جـــ ـــا المعلومـــــات واالتصـــــاالت فــ ــتخدام تكنولوجیــ أن اســـ

ــن مــــدى تطبیقهــــا فــــي المــــدارس الثانویــــة جــــاء ب درجــــة باالهتمــــام وخاصــــة فــــي عصــــر العولمــــة، ولكــ

  منخفضة، وأن مدیري المدارس غیر مؤهلین في التعامل مع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.

ـــى ), et.al.,2013) Makewaأمـــا دراســـة مـــاكوا وآخـــرین دور  فهـــدفت إلـــى التعـــرف عل

 ) فـي إدارة المدرسـة الثانویـة فـي كینیـا وتقیـیم مـدى اسـتخدامها مـن قبـل المسـؤولین.ICTاالتصاالت (

ــتخدم ــین والمعلمـــین، ورؤســـاء  واسـ النتـــائج أنصـــفي لهـــذه الدراســـة، وتألفـــت عینـــة الدراســـة مـــن اإلداریـ
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ــــام. وأشــــــارت النتــــــائج ــــ األقسـ ـــات  الً أن كـ ــتخدمون تكنولوجیــــــا المعلومـــ ــین یســــ ـــین واإلداریـــ ــــن المعلمـــ مــ

واالتصاالت في إدارة المدرسة الثانویة. وان هناك فرق كبیر بـین تصـورات المعلمـین واإلداریـین علـى 

ـــا المعلومــــات واالتصــــاالت فــــي المجــــاالت التالیــــة إدارة المدرســــة الثانویــــة، أه ــتخدام تكنولوجیـ میــــة اســ

  واإلدارة الطالبیة، واإلدارة العامة واإلشراف على التعلیمات.

دراســة هــدفت إلــى التعــرف  (Waxman,et.al.,2013)فــي حــین أجــرى واكســمان وآخــرون 

المــنهج الوصــفي  وتــم اســتخدام وجیــا فــي المــدارس،عــن تصــورات مــدیرو المــدارس عــن أهمیــة التكنول

) مـن مـدیري المـدارس فـي المنطقـة الجنوبیـة ٣١١لتحقیق غرض الدراسة، وتألفت عینة الدراسة مـن (

ـــدیرو المــــدارس أن أهمیــــة  ـــائج مــــن أهمهــــا یــــرى مـ ــن النتـ ــــى عــــدد مــ ـــة وتوصــــلت الدراســــة إل األمریكیـ

مال اإلداریة وكـذلك فـي تعلـیم الطـالب، ووجـود فـروق التكنولوجیا تتمثل في تبادل البیانات وٕادارة األع

ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفـراد الدراسـة تعـزي إلـى متغیـري النـوع والخبـرة لصـالح 

    عینة اإلناث.

دراســـة هـــدفت إلـــى تحدیـــد المشـــاكل اإلداریـــة  (Hosgorur,2013) هوســـغورور كمـــا أجـــرى

المتعلقــة باســـتخدام التكنولوجیـــا التعلیمیـــة فـــي مـــدارس التعلـــیم االبتــدائي الواقعـــة فـــي أنقـــرة مـــن وجهـــة نظـــر 

 ٢٩٦المعلمین واإلداریین، واستخدم المنهج الوصفي المسحي في هـذه الدراسـة، تكونـت عینـة الدراسـة مـن 

ــــین ــــى ،فــــردا مــــن المعلمــــین واإلداری ــــائج الدراســــة إل ــة  وتوصــــلت نت ــة كافیــ ــــدیهم معرفــ ـــیس ل ـــین لـ أن المعلمـ

  وقلة الدورات التدریبیة المقدمة لهم، ونقص دعم مؤسسات المجتمع. ،بالمهارات التكنولوجیة في التعلیم

هدفت الدراسة إلى معرفـة المشـكالت اإلداریـة التـي تحـول  (David,2013) أما دراسة دیفید

ا فــــي المــــدارس العامــــة فــــي والیـــة فرجینیــــا لــــدى مــــدیري المــــدارس والحلــــول دون اســـتخدام التكنولوجیــــ

فــي مــدیًرا  ٦٣٥وتــم اســتخدام المــنهج الوصــفي تكونــت عینــة الدراســة مــن  لمواجهــة هــذه المشــكالت.

انعـدام  والیة وست فرجینیا وتوصلت الدراسة إلى أن أكبر المشكالت التـي تواجـه مـدیرو المـدارس هـو

  كنولوجیا الموجودة في المدارس، وقلة الدورات التدریبیة المقدمة للمدارس.الدعم التقني على الت
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ــین أجـــــرى روز ـــدفت  ,Rose)٢٠٠٨(فـــــي حـــ ــــة هــ ــــتخدام دراسـ ــــأثیر اسـ ــــن تـ ـــف عـ ـــى الكشــ إلــ

تكنولوجیــا الحاســوب فــي الفصــول الدراســیة علــى درجــات الطــالب ودوافعهــم ومــواقفهم وحضــورهم. تــم 

ــن مدرســــــة  ــــین مــــ ـــن معلمــ ـــت عینــــــة الدراســــــة مــ ــــرض الدراســـــة وتكونـــ ـــنهج الوصــــــفي لغــ ـــتخدام المـــ اســ

الب، ولكـن لـم یكـن لـه كایزرسالوترن. وأظهرت نتائج الدراسـة إن اسـتخدام التكنولوجیـا یعـد حـافزا للطـ

تأثیر إیجابي كبیر على درجـاتهم أو حضـورهم، كمـا وجـدت الدراسـة أن اسـتمرار اسـتخدام التكنولوجیـا 

كــان منخفضــا بــین المعلمــین وأوصــت الدراســة إلــى أن التكنولوجیــا لتكــون فعالــة وتحــدث تغییــرات فــي 

علــى اســتعداد الســتخدام  والمواقــف، والحضــور، یجــب أن تكــون المــدارس ،درجــات الطــالب والــدوافع

التكنولوجیا فـي الفصـول الدراسـیة كمـا یجـب علـى القـادة تطـویر نمـوذج للتنفیـذ یتضـمن رؤیـة مشـتركة 

  بین المعلمین والقادة، ویشمل إشراك المجتمع المحلي بأكمله.

  التعقیب على الدراسات السابقة

ت تناولـت المشـكالت أو بعد االطالع على الدراسات السابقة تبین أن هناك عـدد مـن الدراسـا

المعوقـات التــي تعیــق تطبیــق االدارة اإللكترونیــة المدرســیة وتوظیــف البوابــة التعلیمیــة وقــد استخلصــت 

  الباحثة من هذه الدراسات النتائج اآلتیة:

  أكدت الدراسات السابقة أن استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في إدارة المدرسة هو

ضرورة ومشروع جدیر باالهتمام وخاصة في عصر العولمة وهذا ما أشارت إلیة دراسة ماكوا 

 ,Oboegbulem,Ugwu)ٕایجوو  ودراسة أوبولجیبلیم) , et.al., 2013) Makewaوآخرین 

 ).٢٠٠٦غنیم(ودراسة  ، (2013

  أشارت الدراسات السابقة إلى وجود المشكالت اإلداریة والفنیة والبشریة والمادیة التي تحیل

دون تطبیق اإلدارة اإللكترونیة وأن من أبرز المشكالت التي تواجه تطبیق اإلدارة 

قلة الدعم  ،اإللكترونیة تمثلت في عدم توافر البنیة التحتیة التقنیة المناسبة من أبنیة حدیثة

 المادي للمدارس، قلة أجهزة الحاسوب.
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  اتفقـــت معظـــم الدراســـات تفـــاوت فـــي المشـــكالت التـــي تواجـــه تطبیـــق التكنولوجیـــا فـــي اإلدارة

) ٢٠١٥) ودراســة آل محیـــا(٢٠٠٦) ودراســة غنـــیم(٢٠١١المدرســیة واتفقــت دراســـة الهنــائي(

 ز هذه المشكالت.على أن المشكالت المادیة تمثل أبر (David,2013) دیفید ودراسة

  أوصت معظم الدراسات على أنه یجب تهیئة المـدارس بصـورة تجعـل مـن الجمیـع قـادر علـى

توظیــف البوابــة التعلیمیــة، باإلضــافة إلــى ضــرورة عقــد بــرامج تدریبیــة للعــاملین فــي المدرســة 

)، ودراسـة العمـري ٢٠١٠)،ودراسـة العـامري (٢٠١٠وهذا ما أشـارت إلیـة دراسـة الصـواعي (

 ).٢٠١١،ودراسة الهنائي ()٢٠١٠(

  ــــاص ــــع المحلـــــي والقطـــــاع الخـ ـــم الدراســـــات الســـــابقة ضـــــرورة إشـــــراك المجتمـ   أظهـــــرت معظــ

ــــة  ــــة التعلیمی ــــذ البواب ــث تســــهم فــــي نجــــاح تنفی ــــة بحیــ ــــة أو معنوی ــورة مادی فــــي المســــاهمة بصــ

ــــــامري ــــــة العــــ ــــــا دراســــ ـــــــة ومنهــــ ــــائي ( )،٢٠١٠( اإللكترونیـــ ــــي (٢٠١١الهنــــــ ــــ   )٢٠١٠)، القتبــ

 .,Rose)٢٠٠٨( ودراسة روز

  أكدت معظم الدراسات السابقة ضرورة نشر الوعي الثقافي في المجتمع المحلي بأهمیة

 ).٢٠١٤( ودراسة العریمي )،٢٠١٥البوابة التعلیمیة منها دراسة (الجهوري

 استخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج الوصفي. 

 .استخدمت معظم الدراسات أداة االستبانة 

  والعینات حیث شملت المدراء والمعلمین وأولیاء األمور والطالب.تنوعت مجتمعات الدراسة 

  أوجه التشابه واالختالف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة:

  تختلف الدراسة الحالیة في أنها تسلط الضوء على مشكالت ادارة البوابة التعلیمیة لدى فئة

ة على األدب النظري والدراسات في حدود اطالع الباحث -لم تتناولها الدراسات السابقة

 (أخصائیو قواعد البیانات) وهي فئة -السابقة



٤٠ 

  ــتخدام المـــنهج الوصـــفي لمناســـبته فـــي اتفقـــت الدراســـة الحالیـــة مـــع الدراســـات الســـابقة فـــي اسـ

 تطبیق الموضوع.

  اتفقت الدراسة الحالیة مع معظم الدراسات السابقة فـي تنـاول متغیـر النـوع واختلفـت عنهـا فـي

 ین مجموعة المتغیرات مثل ( المؤهل العلمي، والخبرة، والمرحلة الدراسیة).الجمع ب

  أوجه االفادة من الدراسات السابقة:

ــم مصـــدرا تعـــد الدراســـات الســـابقة  لالطـــالع علـــى تجـــارب اآلخـــرین ومعرفـــة الجوانـــب التـــي تـ

  واستفادت الباحثة من الدراسات السابقة في: ،معالجتها

 أهداف الدراسة الحالیة. تحدید 

  االطالع على المنهج المناسب لتطبیق الدراسة واعتماد المنهج الوصفي المـنهج المعتمـد فـي

 معظم الدراسات.

  االطالع على األدوات المستخدمة لجمـع البیانـات والمعلومـات وذلـك لتطـویر اسـتبانة تناسـب

م فـــي نضـــج أداة الدراســـة الدراســـة وتحدیـــد المجـــاالت وتضـــمین الفقـــرات مـــن الدراســـات أســـه

 وشمولها وصدقها وخاصة دراسة الهنائي.

 .إغناء اإلطار النظري والعلمي للدراسة 

 .اختیار األسالیب اإلحصائیة المناسبة 

 .تحدید متغیرات الدراسة 

  االستفادة من نتائج الدراسات السابقة ومقارنتها مع نتائج الدراسة الحالیة ومعرفة أوجه

 االتفاق واالختالف.

 .االستفادة في عرض النتائج ومناقشتها وفي التوصیات والمقترحات 

  

  



٤١ 

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  اإلجــراءات املنهجية للدراســة

  

  

  

   



٤٢ 

  الفصل الثالث

  اإلجراءات المنهجیة للدراسة

  :تمهید

یتضــمن هــذا الفصــل وصــفا مفصــال لألســالیب واإلجــراءات المرتبطــة بالجانــب المیــداني للدراســة 

حیـث المـنهج المسـتخدم للدراسـة، ومجتمـع الدراسـة والعینـة وأداة الدراسـة، والطـرق المتبعـة فـي الحالیة، مـن 

  التأكد من صدق األداة وثباتها، واألسالیب اإلحصائیة المتبعة في اإلجابة على أسئلة الدراسة.

  :منهج الدراسة

لهــذه الدراســة، اســتخدمت الباحثــة فــي هــذه الدراســة المــنهج الوصــفي باعتبــاره منهجــا مناســبا 

وفقـا لمنهجیـة الدراسـة الوصـفیة ومـن ثـم توضـیحها  وذلك بجمـع البیانـات وتنظیمهـا وتحلیلهـا وتفسـیرها

) فــي تعریفــة للمــنهج الوصــفي ٢٤ص ،٢٠١٢وهــذا مــا ذكــره جعفــور( للوصــول إلــى نتــائج الموضــوع،

وصــفا دقیقــا وذلــك بأنــه "المــنهج الــذي یعتمــد علــى دراســة الظــاهرة كمــا توجــد فــي الواقــع ویــتم وصــفها 

ــتخالص  بجمــــع البیانــــات وتنظیمهــــا وتحلیلهــــا، ووصــــف النتــــائج وتفســــیرها فــــي عبــــارات واضــــحه الســ

  تعمیمات عن الظاهرة.

  مجتمع الدراسة وعینته:

والبــالغ  تكــون مجتمــع الدراســة مــن جمیــع أخصــائي قواعــد البیانــات بمــدارس محافظــة مســقط

) كعینـــة ٢٠كعینــة للدراســـة حیـــث تــم أخـــذ عـــدد ( وتـــم اختیــار المجتمـــع كلـــه ،اأخصـــائیً  ١٧٢عــددهم 

) كعینـة للدراسـة، وتـم ١٥٢استطالعیة لقیاس ثبات األداة، وأخذ بقیة مجتمع الدراسة والبـالغ عـددهم (

%) مـــن المجتمـــع الكلـــي للدراســـة، وجمیعهـــا مكتملـــة 73.2) اســـتبانة أي مـــا نســـبته (١٢٦اســـترجاع (

  ) یوضح عینة الدراسة وفق متغیراتها.١ل (البیانات وصالحه للتحلیل اإلحصائي، والجدو 

  

  



٤٣ 

  توزیع العینة وفقا لمتغیرات الدراسة: )١جدول (

 النسبة المئویة التكرارات المستویات نوع المتغیر

 النوع االجتماعي

 25.4% 32 ذكر

 74.6% 94 أنثى

 100% 126 المجموع

 المؤهل العلمي

 7.1% 9 دبلوم

 89.7% 113 بكالوریوس

 3.2% 4 ماجستیر

 %100 126 المجموع

 سنوات الخبرة

 10.3% 13 سنوات ٣أقل من 

 8.7% 11 سنوات ٥ـ  ٣من 

 81% 102 سنوات ٥أكثر من 

 %100 126 المجموع

 المرحلة الدراسیة

 36.5% 46 )٤-١الحلقة األولى من التعلیم األساسي (

 44.4% 56 )١٠-٥الحلقة الثانیة من التعلیم األساسي (

 19% 24 )١٢-١١التعلیم ما بعد األساسي للصفین (

 %100 126 المجموع

  :ةــأداة الدراس

تــم إعــداد اســتبانة لجمــع المعلومــات والبیانــات المتعلقــة بهــذه الدراســة، حیــث اعتمــدت الباحثــة 

الدراســة بمــا فـي إعــداد األداة علــى مراجعــة الدراسـات الســابقة والرســائل العلمیــة ذات الصـلة بموضــوع 

  ).٢٠١٥( )، ودراسة آل محیا٢٠١١فیها دراسة الهنائیة (

  ) فقرة موزعة على أربع محاور للمشكالت:٥٠تضمن االستبانة على عدد (

  ) فقرة.١٣وشمل على ( محور المشكالت اإلداریة: .١

  ) فقرات.٩محور المشكالت المادیة وشمل على ( .٢

  ) فقرة.١٤(وشمل على  محور المشكالت الفنیة والتقنیة: .٣

  ) فقرة.١٤وشمل على ( محور المشكالت البشریة: .٤

  وقد تمت اإلجابة عن هذه الفقرات من خالل مقیاس لیكرت الخماسي.



٤٤ 

  متغیرات الدراسة:

  (ذكر، أنثى).: النوع االجتماعي .١

  المؤهل الدراسي: (دبلوم، بكالوریوس، ماجستیر، دكتوراه) .٢

  سنوات). ٥سنوات، أكثر من  ٥-٣سنوات، من  ٣الخبرة: (أقل من  سنوات .٣

)، الحلقــة الثانیــة مــن التعلــیم ٤-١(الحلقــة األولــى مــن التعلــیم األساســي ( المرحلــة الدراســیة: .٤

 .))١٢-١١)، التعلیم ما بعد األساسي الصفین (١٠-٥األساسي (

  صدق أداة الدراسة:

ــین)، للتحقـــق مـــن صـــدق األداة قامـــت الباحثـــة  ــدق المحكمـ باســـتخدام الصـــدق الظـــاهري (صـ

ا مــن المتخصصــین، وذوي الخبــرة فــي مجــال محكًمــ ١٣وذلــك مــن خــالل عــرض أداة الدراســة علــى 

  -وجاءت التعدیالت كاالتي: )٢اإلدارة التربویة، وتكنولوجیا التعلیم، والقیاس والتقویم، ملحق (

  تغیر الصیغ اللغویة لبعض فقرات األداة. .١

  ض الفقرات في كال من محور المشكالت اإلداریة والمشكالت البشریة.حذف ودمج بع .٢

ــورتها األولیــــة  ــتبانة فـــي صـ ــین االسـ ــن الوقـــوف علـــى التعـــدیالت مـــن خــــالل المقارنـــة بـ ویمكـ

 وصورتها النهائیة.

  :ثبات أداة الدراسة

صــدق بعــد أن تــم التأكــد مــن صــدق األداة وٕاجــراء التعــدیالت الالزمــة علیهــا، والســتخراج دالالت 

ــرات مــــع  ــاط الفقــ ـــاد المقیــــاس، ومتعــــامالت ارتبــ ــاء لــــألداة، اســــتخرجت الباحثــــة معــــامالت الثبــــات ألبعـ البنــ

) أخصـائي وأخصـائیة قواعـد ٢٠المقیاس ككل في عینة استطالعیة من خـارج عینـة الدراسـة تكونـت مـن (

بـاط كـل فقـره مـن البیانات من مدارس محافظة مسقط، حیث تم تحلیل فقـرات االسـتبانة وحسـاب معامـل ارت

فقــرات االســتبانة، إذ أن معامــل االرتبــاط یمثــل داللــة للصــدق بالنســبة لكــل فقــرة فــي صــورة معامــل ارتبــاط 

  ) یوضح ذلك.٢بین كل فقرة، وبین المقیاس الذي تنتمي إلیة، والجدول (



٤٥ 

  معامالت الثبات كرونباخ ألفا للمحاور واألداة ككل: )٢جدول (

 )Cronbach's Alpha( كرونباخ ألفا  المحاور

ــــــــــــة   المحــــــــــــور األول: المشــــــــــــكالت اإلداری
 

0.90 

  المحـــــــــور الثــــــــــاني: المشــــــــــكالت المادیــــــــــة
 

0.86 

  المحـــور الثالـــث: المشـــكالت الفنیـــة والتقنیـــة
 

0.82 

  المحـــــــــور الرابــــــــــع: المشــــــــــكالت البشــــــــــریة
 

0.82 

 0.88  الدرجة الكلیة
 

 

ثبـــات عالیـــة حیـــث بلـــغ الثابـــت ) أن جمیـــع محـــاور الدراســـة تتمتـــع بقیمـــة ٢یوضـــح الجـــدول (

  )، وذلك یدل على أن أداة الدراسة تتمتع بقیمة ثبات عالیة.٠,٨٨العام لألداة (

  :إجراءات تطبیق األداة

بعد أن تم التأكد مـن صـدق أداة الدراسـة (االسـتبانة) وثباتهـا، وٕاخراجهـا فـي صـورتها النهائیـة 

) وذلـك لتسـهیل Google Driveجوجـل درایـف ( تم تحویلها إلـى اسـتبانة الكترونیـة باسـتخدام برنـامج

وللحصــول علــى بیانــاتهم وأرقــام هــواتفهم قامـــت  وصــول االســتبانة لجمیــع أخصــائیو قواعــد البیانــات،

الباحثـة بأخـذ كتـاب مـن عمــادة كلیـة العلـوم واآلداب فـي جامعـة نــزوى مـن أجـل تسـهیل مهمـة تطبیــق 

ــالة تســـهیل باحـــث مـــن وزارة  ــیم، وبالتـــالي أخـــذ بیانـــات جمیـــع أداة الدراســـة ومـــن ثـــم رسـ التربیـــة والتعلـ

أخصـــائي قواعـــد البیانـــات مـــن المدیریـــة العامـــة للتربیـــة والتعلـــیم بمحافظـــة مســـقط، وتـــم إرســـال رابـــط 

االستبانة لهم عن طریق برنامج (الواتس آب) بعـد أن تـم التواصـل شخصـیا للتأكـد مـن أرقـام الهواتـف 

  وٕاعالمهم بموضوع الدراسة.

  :حصائیةالمعالجة اإل

استخدمت الباحثة المعالجات االحصـائیة والوصـفیة والتحلیلیـة المناسـبة فـي اسـتخراج النتـائج 

) علـى SPSSلكل سؤال من أسئلة الدراسة باستخدام برنامج الرزمـة اإلحصـائیة للعلـوم االجتماعیـة (

  النحو التالي:



٤٦ 

د من صدق وثبات )، للتأكAlphaCronbachتم استخدام معامل االرتباط كرونباخ الفا (  .١

  .أداة الدراسة

  تم حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة لإلجابة على السؤال األول. .٢

) لإلجابة على السؤال الثاني؛ وذلك ANOVA) واختبار (T-Testتم استخدام اختبار(  .٣

لمعرفة اذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر النوع االجتماعي، 

  والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمرحلة الدراسیة.

   



٤٧ 

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  نتــــائج الدراســــة

  

   



٤٨ 

  الفصل الرابع

  ة ــــــــــج الدراســــــــــنتائ

  :تمهید

یتنــاول هــذا الفصــل عرضــا للنتــائج التــي توصــلت إلیهــا الدراســة فــي الكشــف عــن المشــكالت  

البیانــات فــي إدارة البوابــة التعلیمیــة بمــدارس محافظــة مســقط فــي ســلطنة التــي تواجــه أخصــائي قواعــد 

وفــي ســبیل وضــع معیــار  ،عمــان، وتمثــل هــذه النتــائج أراء أفــراد العینــة وفقــا للمحــاور التــي تضــمنتها

لمفتــاح التصــحیح للحكــم علــى درجــة اســتجابة أفــراد العینــة، قامــت الباحثــة بحســاب المــدى لمســتویات 

تخدم فــي أداة الدراســة، حیــث تــم اســتخدام معیــار ذو خمســة مســتویات لتفســیر لیكــرت الخماســي المســ

ــدى ( ) ٥)، ومــــن ثــــم تقســــیمة علــــى أكبــــر قیمــــة فــــي المقیــــاس (٤=١-٥النتــــائج، وذلــــك بحســــاب المــ

)، وبعـــد ذلـــك تـــم إضـــافة هـــذه القیمـــة إلـــى أقـــل قیمـــة فـــي ٠,٨=٥÷٤للحصـــول علـــى طـــول الخلیـــة (

). والجـــدول اآلتـــي ٠,٨) وذلـــك بإضـــافة (١,٨=٠,٨+١خلیـــة (المقیـــاس لتحدیـــد الحـــد األعلـــى لهـــذه ال

  .یوضح ذلك

  معیار الحكم على العبارات بحسب مدى المتوسط الحسابي: )٣الجدول (

 الدرجة  مدى المتوسط الحسابي

 اقلیلة جدً   )١,٨أقل من  - ١(من

  قلیلة  )٢,٦أقل من -١,٨(من 

  متوسطة  )٣,٤أقل من  -٢,٦(من

  كبیرة   )٤,٢أقل من  -٣,٤(من 

اكبیرة جدً   فأكثر) ٤,٢(  

  وفیما یلي عرضا لنتائج الدراسة مرتبة حسب تسلسل أسئلتها.

   



٤٩ 

  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول، ونصه:أوالً 

"ما المشكالت التي تواجه أخصائیي قواعد البیانـات فـي إدارة البوابـة التعلیمیـة بمـدارس محافظـة  

  مسقط في سلطنة عمان؟"

عــن هــذا الســؤال، تــم اســتخراج المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لتقــدیرات  ولإلجابــة 

المشــكالت التــي تواجــه أخصــائیي قواعــد البیانــات فــي إدارة البوابــة التعلیمیــة بمــدارس  عینــة الدراســة حــول

  ) یوضح ذلك.٤حسب المحاور واألداة ككل، والجدول (محافظة مسقط في سلطنة عمان 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات العینة على محاور الدراسة، : )٤الجدول(

  مرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة

 المحاور الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

 التقدیر

 كبیرة 0.79 3.99 المحور الثاني: المشكالت المادیة ٢ ٢

 كبیرة 0.54 3.73 الرابع: المشكالت البشریة المحور ٤ ٤

 كبیرة 0.65 3.66 المحور الثالث: المشكالت الفنیة والتقنیة ٣ ٣

 متوسطة 0.59 3.26 المحور األول: المشكالت اإلداریة ١ ١

 كبیرة 0.49 3.66 األداة ككل   

  

) المتوسـطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریـة لتقــدیرات عینـة الدراســة حــول ٤یبـین الجــدول (

المشــكالت التــي تواجــه أخصــائیي قواعــد البیانــات فــي إدارة البوابــة التعلیمیــة بمــدارس محافظــة مســقط 

)، ٣,٦٦)، وبلـغ المتوسـط الحسـابي العـام لـألداة ككـل (واألداة ككـل المحـاورفي سلطنة عمان حسب 

وتراوحـت المتوسـطات الحسـابیة لفقـرات المحـاور  ) وبدرجة تقـدیر كبیـرة،٠,٤٩معیاري عام (بانحراف 

حیــث جـاء فـي المرتبــة األولـى المحـور الثــاني: المشـكالت المادیـة، بــأعلى  )،٣,٩٩-٣,٢٦مـا بـین (

ـــة الثانیــــة٠,٧٩) وانحـــراف معیـــاري (٣,٩٩متوســـط حســـابي بلــــغ( المحـــور الرابــــع:  )، تــــاله فـــي المرتب

 )، تـاله فـي المرتبـة الثالثـة٠,٥٩) وانحـراف معیـاري (٣,٧٣ت البشریة، بمتوسـط حسـابي بلـغ(المشكال

 )،٠,٦٥) وانحــراف معیــاري (٣,٦٦المحــور الثالــث: المشــكالت الفنیــة والتقنیــة، بمتوســط حســابي بلــغ(

) ٣,٢٦( فیمـــا جـــاء فـــي المرتبـــة األخیـــرة المحـــور األول: المشـــكالت اإلداریـــة، بمتوســـط حســـابي بلـــغ

  .)٠,٥٩حراف معیاري (وان



٥٠ 

الدراسـة وتفسـیراتها سـوف یـتم تنـاول كـل محـور علـى حـده  ولمزید من التعمـق فـي نتـائج

 على النحو اآلتي:

   :المحور األول: المشكالت اإلداریة

) المتوســطات الحسـابیة واالنحرافــات المعیاریـة لفقــرات محـور المشــكالت ٥ویوضـح الجـدول (

  اإلداریة على النحو اآلتي:

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات محور المشكالت اإلداریة مرتبة : )٥الجدول(

  ا حسب المتوسطات الحسابیةتنازلیً 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

  التقدیر

1 10 
  وجــــــــود قـــــــــرارات تحـــــــــد مــــــــن الترقـــــــــي الـــــــــوظیفي ألخصـــــــــائي 

 قواعد البیانات
 كبیرة جدا 0.98 4.08

  كبیرة 0.94 3.92 ضعف التنسیق بین الوحدات اإلداریة في المدیریات التعلیمیة 11 2

3 7 
  كثـــــرة األعمـــــال اإلداریـــــة التـــــي تلقـــــى علـــــى عـــــاتق أخصــــــائي 

  قواعد البیانات
 كبیرة 1.05 3.87

4 8 
قلـــة تـــوافر الـــدورات المتخصصـــة لإلداریـــین للتعامـــل مـــع البوابـــة 

 التعلیمیة
3.68 1.12 

 كبیرة

5 9 
ـــــیم  ـــــة والتعل ـــــوزارة التربی ـــــة ب ـــــة التعلیمی بـــــطء اســـــتجابة إدارة البواب

 بمطالب التغییر
3.68 1.08 

 كبیرة

6 12 
بــــین  تضــــارب الصــــالحیات الممنوحــــة بنظــــام البوابــــة التعلیمیــــة

 الهیئات اإلداریة بالمدرسة
3.56 1.11 

 كبیرة

7 4 
ا علـــى ورقًیـــ مطالبـــة المدیریـــة للمـــدارس إلنجـــاز معظـــم األعمـــال

 الرغم من وجودها إلكترونیا ضمن خدمات البوابة التعلیمیة
 متوسطة 1.26 3.26

 متوسطة 1.13 3.11 المدرسة من زیادة أعباء المهام والواجبات الوظیفیة قلق إدارة 3 8

 متوسطة 1.07 2.87 قلة األدلة التوضیحیة لكیفیة استخدام البوابة التعلیمیة 5 9

 متوسطة 1.04 2.80 إدارة المدرسة بمهارات استخدام شبكة اإلنترنتقلة إلمام  1 10

11 13 
قلـــة وجـــود دعـــم مـــن قبـــل مشـــرفي البوابـــة التعلیمیـــة بالمـــدیریات 

 التعلیمیة
 متوسطة 1.26 2.66

12 2 
تخدام تطبیقــــات انخفــــاض ثقــــة إدارة المدرســــة بقــــدرتها علــــى اســــ

 البوابة التعلیمیة
 قلیلة 1.06 2.44

 قلیلة 0.97 2.41 ضعف قنوات االتصال بین اإلدارة والعاملین بالمدرسة 6 13

 متوسطة  0.59  3.26 المستوى العام  



٥١ 

  

) المتوسط الحسـابي العـام واالنحـراف المعیـاري العـام لفقـرات المحـور األول: ٥( الجدولیبین 

)، وبدرجــة تقــدیر ٠,٥٩( ) بــانحراف معیــاري عــام٣,٢٦المشــكالت اإلداریــة، إذ بلــغ المتوســط العــام (

حیـــث جـــاءت )، ٤,٠٤-٢,٤١وتراوحـــت المتوســـطات الحســـابیة لفقـــرات المحـــور مـــا بـــین (متوســـطة، 

  ) والتــي تــنص علــى "وجــود قــرارات تحــد مــن الترقــي الــوظیفي ألخصــائي قواعــد البیانــات" ١٠الفقــرة (

) ونصـها" ١١قـرة ()، تلتها فـي المرتبـة الثانیـة الف٤,٠٨في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ (

)، تلتهـا ٣,٩٢" بمتوسـط حسـابي بلـغ (ضعف التنسـیق بـین الوحـدات اإلداریـة فـي المـدیریات التعلیمیـة

كثــرة األعمــال اإلداریــة التــي تلقــى علــى عــاتق أخصــائي قواعــد ) ونصــها "٧فـي المرتبــة الثالثــة الفقــرة (

ضـعف قنـوات االتصـال بـین ا" ) ونصه٦)، بینما جاءت الفقرة (٣,٨٧" بمتوسط حسابي بلغ (البیانات

  ).٢,٤١" في المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي بلغ (اإلدارة والعاملین بالمدرسة

  المحور الثاني: المشكالت المادیة:

) المتوســطات الحسـابیة واالنحرافــات المعیاریـة لفقــرات محـور المشــكالت ٦ویوضـح الجـدول (

    المادیة على النحو اآلتي:

الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات محور المشكالت المادیة مرتبة  المتوسطات: )٦( الجدول

  تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

  التقدیر

1 17 
نــدرة وجــود حــوافز مادیــة أو معنویــة للمتمیــزین فــي العمــل مــن 

  أخصائي قواعد البیانات
 كبیرة جدا 1.15 4.33

 كبیرة جدا 1.19 4.27 ندرة وجود حوافز مادیة لألعمال اإلضافیة 18 2

3 22 
  ضــــــعف المیزانیــــــة المخصصــــــة مــــــن قبــــــل الــــــوزارة لتحــــــدیث 

 المدرسیة األجهزة
 كبیرة 0.98 4.10

 كبیرة 1.10 4.04 محدودیة دور القطاع الخاص في المساهمة (المالیة والفنیة) 20 4

5 15 
الحوافز المادیة الداعمة للهیئات اإلداریة والتدریسیة لتعزیـز قلة 

 التعامل مع البوابة التعلیمیة
 كبیرة 1.13 3.95



٥٢ 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

  التقدیر

 كبیرة 1.00 3.95 ارتفاع أسعار األجهزة والمعدات اإللكترونیة 21 6

7 19 
ضعف الدعم المالي المخصص للبحوث والدراسـات فـي مجـال 

 البوابة التعلیمیة
 كبیرة 1.19 3.91

8 14 
ــــة ــــة المخصصــــات المالی ــــي  قل ــــل ف ــــدریب والتأهی المرتبطــــة بالت

 التعامل مع أنظمة البوابة التعلیمیة
 كبیرة 1.14 3.71

 كبیرة 1.04 3.60 التكلفة المادیة العالیة المترتبة على استخدام شبكة االنترنت 16 9

 كبیرة 0.79  3.99 المستوى العام  

) المتوسط الحسابي العام واالنحـراف المعیـاري العـام لفقـرات المحـور الثـاني: ٦یبین الجدول (

)، وبدرجــة تقــدیر ٠,٧٩( ) بــانحراف معیــاري عــام٣,٩٩المادیــة، إذ بلــغ المتوســط العــام ( المشــكالت

حیـــث جـــاءت الفقـــرة  )٤,٣٣-٣,٦٠وتراوحـــت المتوســـطات الحســـابیة لفقـــرات المحـــور مـــا بـــین(كبیـــرة، 

) والتي تنص على "ندرة وجود حوافز مادیة أو معنویة للمتمیزین في العمل مـن أخصـائي قواعـد ١٧(

)، تلتهـــا فـــي المرتبـــة الثانیـــة الفقـــرة ٤,٣٣البیانـــات" فـــي المرتبـــة األولـــى بـــأعلى متوســـط حســـابي بلـــغ (

)، تلتهـا فـي ٤,٢٧بي بلـغ (" بمتوسـط حسـاندرة وجـود حـوافز مادیـة لألعمـال اإلضـافیة) ونصها" ١٨(

 ضــعف المیزانیـــة المخصصــة مــن قبـــل الــوزارة لتحــدیث األجهـــزة) ونصــها "٢٢المرتبــة الثالثــة الفقـــرة (

التكلفــة المادیــة العالیــة ) ونصــها" ١٦)، بینمــا جــاءت الفقــرة (٤,١٠" بمتوســط حســابي بلــغ (المدرســیة

  ).٣,٦٠متوسط حسابي بلغ (" في المرتبة األخیرة بالمترتبة على استخدام شبكة االنترنت

  المحور الثالث: المشكالت الفنیة والتقنیة:

) المتوســطات الحسـابیة واالنحرافــات المعیاریـة لفقــرات محـور المشــكالت ٧( الجـدولویوضـح 

    الفنیة والتقنیة على النحو اآلتي:

   



٥٣ 

الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات محور المشكالت الفنیة والتقنیة  المتوسطات: )٧الجدول (

  ا حسب المتوسطات الحسابیةمرتبة تنازلیً 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

  التقدیر

1 24 
المتكــرر لالتصــال مــن قبــل مــزود الخدمــة خاصــة  االنقطــاع

 أثناء عملیة إدخال البیانات في البوابة التعلیمیة
 كبیرة جدا 0.87 4.50

 كبیرة 1.10 4.17 بطء االتصال بشبكة االنترنت 34 2

3 35 
  قلــــــة تزویــــــد غــــــرف العــــــاملین بالمدرســــــة بــــــأجهزة مـــــــزودة 

 بخدمة اإلنترنت
 كبیرة 1.02 4.13

4 23 
البنیــة التحتیــة التكنولوجیــة الالزمــة للتطبیــق  ضــعف مســتوى

 األمثل للبوابة التعلیمیة
 كبیرة 0.99 4.03

5 26 
حدیثــة بالمــدارس واعتمادهــا علــى  قلـة تــوافر أجهــزة حاســوب

 أجهزة قدیمة
 كبیرة 1.18 3.82

 كبیرة 1.09 3.71 في أجهزة الحاسوب في المدرسة األعطال المتكررة 25 6

7 36 
بعض أنظمة الحمایـة فـي البوابـة التعلیمیـة یجعـل مـن  وجود

 
ً
 اصعبً  اعملیة التصفح أمر

 كبیرة 1.14 3.70

8 32 
ضعف وجود نظـام احتیـاطي عنـد حـدوث مشـاكل فـي نظـام 

 البوابة التعلیمیة
 كبیرة 1.15 3.56

 كبیرة 1.05 3.51 ضعف برامج الحمایة للبیانات والمعلومات 29 9

 كبیرة 1.00 3.49 تكنولوجیا المعلومات وصعوبة مسایرتهاسرعة التطور في  33 10

11 27 
ــــــي  ــــــة ألجهــــــزة الحاســــــوب اآلل ــــــوافر الصــــــیانة الدوری ــــــة ت   قل

 وشبكة اإلنترنت بالمدرسة
 كبیرة 1.12 3.48

 متوسطة 1.03 3.22 صعوبة الربط بین األجهزة داخل المدرسة 30 12

 متوسطة 1.10 3.11 احتیاطیة في حالة فقدان المعلومات ضعف وجود نسخ 31 13

 متوسطة 1.15 2.74 قلة توافر أجهزة الحاسوب في المكاتب اإلداریة بالمدرسة 28 14

 كبیرة 0.65  3.66 المستوى العام  

) المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعیاري العـام لفقـرات المحـور الثالـث: ٧یبین الجدول (

)، وبدرجــة ٠,٦٥( ) بــانحراف معیــاري عــام٣,٦٦الفنیــة والتقنیــة، إذ بلــغ المتوســط العــام (المشــكالت 

حیــث جــاءت ) ٤,٥٠-٢,٧٤( وتراوحــت المتوســطات الحســابیة لفقــرات المحــور مــا بــینتقــدیر كبیــرة، 

) والتـــي تـــنص علـــى "االنقطـــاع المتكـــرر لالتصـــال مـــن قبـــل مـــزود الخدمـــة خاصـــة أثنـــاء ٢٤الفقـــرة (

)، ٤,٥٠البیانـات فـي البوابـة التعلیمیـة" فـي المرتبـة األولـى بـأعلى متوسـط حسـابي بلـغ (عملیة إدخال 



٥٤ 

" بمتوســط حســابي بلــغ بــطء االتصــال بشــبكة االنترنــت" ) ونصــها٣٤تلتهــا فــي المرتبــة الثانیــة الفقــرة (

زة قلــة تزویــد غــرف العــاملین بالمدرســة بــأجه) ونصــها "٣٥)، تلتهــا فــي المرتبــة الثالثــة الفقــرة (٤,١٧(

قلـة تــوافر " ) ونصــها٢٨)، بینمـا جــاءت الفقـرة (٤,١٣" بمتوسـط حســابي بلـغ (مـزودة بخدمـة اإلنترنــت

 ).٢,٧٤" في المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي بلغ (أجهزة الحاسوب في المكاتب اإلداریة بالمدرسة

  المحور الرابع: المشكالت البشریة:

الحسـابیة واالنحرافــات المعیاریـة لفقــرات محـور المشــكالت  ) المتوســطات٨ویوضـح الجـدول (

    البشریة على النحو اآلتي:

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات محور المشكالت البشریة مرتبة : )٨الجدول(

  تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

 درجة

  التقدیر

یتطلب اسـتخدام البوابـة التعلیمیـة بشـكلها الحـالي الجلـوس لفتـرة  47 1

  ا على الصحةطویلة أمام الحاسوب مما یوثر سلبً 

 كبیرة جدا 0.87 4.56

 كبیرة 0.82 4.16 بالمدرسة من زیادة أعباء مهامهم الوظیفیة قلق العاملین 42 2

 كبیرة 0.91 4.09 وعي أولیاء األمور بأهمیة استخدام البوابة التعلیمیة قلة 46 3

ـــــدى بعـــــض العـــــاملین بالمدرســـــة نحـــــو  48 4 وجـــــود اتجـــــاه ســـــلبي ل

 المشاركة في تفعیل البوابة التعلیمیة

 كبیرة 0.90 4.05

 كبیرة 0.95 4.02 ضعف مهارات اللغة اإلنجلیزیة لدى المتعاملین مع النظام 44 5

 كبیرة 0.90 3.77 المعرفة الكافیة بتقنیات الحاسوب عند العاملین بالمدرسة قلة 49 6

 كبیرة 0.91 3.75 ضعف الوعي الثقافي بالبوابة التعلیمیة اجتماعیا وتنظیمیا 37 7

نقــص الــوعي بأهمیــة أنظمــة الحمایــة واألمــن المعلومــاتي لــدى  39 8

 الهیئة االداریة والتدریسیة

 كبیرة 0.90 3.67

 كبیرة 1.05 3.63 النقص في عدد الموظفین المتخصصین لصیانة األجهزة 43 9

 كبیرة 0.92 3.55 مقاومة التطویر من قبل بعض العاملین بالمدرسة. 38 10

  ضــــــعف اإلعــــــداد والتــــــدریب للمــــــوظفین الســــــتخدام تطبیقــــــات  45 11

 البوابة التعلیمیة

 كبیرة 0.96 3.46

 متوسطة 1.01 3.20 بتطبیقات البوابة التعلیمیة قلة المعرفة الكافیة 41 12

ـــاب بعـــض الكـــوادر مـــن العـــاملین بالمدرســـة عـــن الـــدورات  50 13 غی

 التدریبیة لتطبیقات البوابة التعلیمیة

 متوسطة 1.07 3.16

 متوسطة 0.97 3.10 الخوف من المساءلة في حالة تعطل األجهزة االلكترونیة 40 14

 كبیرة 0.54  3.73 المستوى العام  
  



٥٥ 

) المتوسط الحسـابي العـام واالنحـراف المعیـاري العـام لفقـرات المحـور الرابـع: ٨( الجدولیبین 

)، وبدرجــة تقــدیر ٠,٥٤( ) بــانحراف معیــاري عــام٣.٧٣المشــكالت البشــریة، إذ بلــغ المتوســط العــام (

ـــرة،  ــــین(كبیــ ــور مـــــا بـ ــــابیة لفقـــــرات المحـــ ــطات الحسـ ــت المتوســـ ــــاءت  )٤,٥٦-٣,١٠وتراوحـــ ــث جــ   حیـــ

) والتي تنص على "یتطلـب اسـتخدام البوابـة التعلیمیـة بشـكلها الحـالي الجلـوس لفتـرة طویلـة ٤٧الفقرة (

)، ٤,٥٦أمام الحاسوب مما یوثر سلبا على الصحة" في المرتبـة األولـى بـأعلى متوسـط حسـابي بلـغ (

اء مهــــامهم بالمدرســــة مــــن زیــــادة أعبــــ قلــــق العــــاملین) ونصــــها" ٤٢تلتهــــا فــــي المرتبــــة الثانیــــة الفقــــرة (

قلـــة وعـــي ) ونصـــها "٤٦)، تلتهـــا فـــي المرتبـــة الثالثـــة الفقـــرة (٤,١٦" بمتوســـط حســـابي بلـــغ (الوظیفیـــة

ـــتخدام البوابـــــة التعلیمیـــــة ـــط حســـــابي بلـــــغ (أولیـــــاء األمـــــور بأهمیـــــة اســ ـــا جـــــاءت٤,٠٩" بمتوســ   )، بینمــ

لمرتبـة األخیــرة " فــي االخــوف مـن المسـاءلة فــي حالـة تعطــل األجهـزة االلكترونیـة) ونصـها" ٤٠الفقـرة (

  ).٣,١٠بمتوسط حسابي بلغ (

  ا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني، ونصه:ثانیً 

ــة ــد المســتوى الدالل  "هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عن 0.05   فــي درجــة

قواعـد البیانـات فـي إدارة البوابـة  تقدیر أفراد عینة الدراسـة حـول المشـكالت التـي تواجـه أخصـائیي

التعلیمیة بمدارس محافظـة مسـقط فـي سـلطنة عمـان تعـزى لمتغیـرات؛ النـوع االجتمـاعي، والمؤهـل 

  العلمي، وسنوات الخبرة، والمرحلة الدراسیة؟"

لإلجابــة عـــن هــذا الســـؤال تـــم تحلیــل البیانـــات الســـتخراج المتوســطات الحســـابیة واالنحرافـــات 

ر مــن محــاور الدراســة، ومقارنــة هــذه المتوســطات باســتخدام اختبــار(ت) وتحلیــل محــو  لكــلالمعیاریــة 

)؛ للتحقـــق مـــن داللـــة الفـــروق التـــي تعـــزى لمتغیـــرات: النـــوع االجتمـــاعي، ANOVAالتبـــاین المتعـــدد (

  والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمرحلة الدراسیة، على النحو التالي:

  متغیر " النوع االجتماعي" .١

ــة تـــم اســـتخ راج المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة واختبـــار(ت) لتقـــدیرات عینـــة الدراسـ

حـول المشـكالت التـي تواجــه أخصـائیي قواعـد البیانــات فـي إدارة البوابـة التعلیمیــة بمـدارس محافظـة مســقط 

  ) یوضح ذلك.٩( ( ذكر/ أنثى)، والجدول رقم النوع االجتماعي حسب متغیرفي سلطنة عمان 



٥٦ 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار(ت) ألثر متغیر النوع : )٩الجدول(

االجتماعي حول المشكالت التي تواجه أخصائیي قواعد البیانات في إدارة البوابة التعلیمیة 

  بمدارس محافظة مسقط

 المحاور
النوع 

 االجتماعي

  العدد

 ١٢٦ن=

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 قیمة (ت)

الداللة 

 اإلحصائیة

 المشكالت اإلداریة
 0.113 2.549 0.72 3.30 32 ذكر

   0.54 3.24 94 أنثى

 المشكالت المادیة
 0.043 4.199 1.02 3.94 32 ذكر

   0.71 4.00 94 أنثى

 المشكالت الفنیة والتقنیة
 0.177 1.84 0.80 3.66 32 ذكر

   0.60 3.65 94 أنثى

 البشریة المشكالت
 0.311 1.035 0.49 3.59 32 ذكر

   0.45 3.67 94  أنثى

ــدول ( ــتوى الداللـــــة ٩یالحــــظ مــــن الجـــ ـــائیة عنـــــد مســ ) عــــدم وجـــــود فــــروق ذات داللـــــة إحصـ

 0.05  قواعـد البیانـات فـي  في تقدیرات عینـة الدراسـة حـول المشـكالت التـي تواجـه أخصـائیي

إدارة البوابة التعلیمیـة بمـدارس محافظـة مسـقط فـي سـلطنة عمـان حسـب متغیـر النـوع االجتمـاعي فـي 

جمیع المحاور عدا المحور الثالث: المشكالت المادیـة. حیـث جـاءت الفـروق االحصـائیة فیـه لصـالح 

  عینة اإلناث.

  . متغیر "المؤهل العلمي"٢

ــم  ــــة الدراســــة  اســــتخراجتــ ــدیرات عین ـــات المعیاریــــة لتقــ حــــول المتوســــطات الحســــابیة واالنحرافـ

المشــكالت التــي تواجــه أخصــائیي قواعــد البیانــات فــي إدارة البوابــة التعلیمیــة بمــدارس محافظــة مســقط 

لعـدم  نظـًرا، و في سلطنة عمان حسب متغیر المؤهـل العلمـي (دبلـوم، بكـالوریوس، ماجسـتیر، دكتـوراه)

من العینة مـن حملـة الـدكتوراه؛ فقـد اسـتبعدت الباحثـة مسـتوى مؤهـل الـدكتوراه مـن الفـروق وجود أفراد 

  ) یوضح ذلك.١٠االحصائیة، والجدول (

  

  



٥٧ 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألثر متغیر المؤهل العلمي حول : )١٠( الجدول

  قواعد البیانات في إدارة البوابة التعلیمیة بمدارس محافظة مسقط المشكالت التي تواجه أخصائیي

المؤهل 

 العلمي
 المحاور العدد

المشكالت 

 اإلداریة

المشكالت 

 المادیة

المشكالت 

 الفنیة والتقنیة

المشكالت 

 البشریة

 دبلوم
 3.55 3.50 4.16 3.21 المتوسط الحسابي ٩

 
 0.47 0.49 0.74 0.50 االنحراف المعیاري

 بكالوریوس
 3.73 3.66 3.95 3.26 المتوسط الحسابي ١١٣

 
 0.54 0.67 0.80 0.59 االنحراف المعیاري

 ماجستیر
 4.00 4.00 4.67 3.35 المتوسط الحسابي ٤

 
 0.58 0.50 0.40 0.75 االنحراف المعیاري

 الكلي
 3.73 3.66 3.99 3.26 المتوسط الحسابي ١٢٦

 
 0.54 0.65 0.79 0.59 االنحراف المعیاري

ا فــي المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لتقــدیرات ا متقارًبــ) تبیاًنــ١٠( الجــدولیبــین 

حــــول المشــــكالت التــــي تواجــــه أخصــــائیي قواعــــد البیانــــات فــــي إدارة البوابــــة التعلیمیــــة عینــــة الدراســــة 

  .بمدارس محافظة مسقط في سلطنة عمان حسب متغیر المؤهل العلمي

تحلیـل التبـاین  من داللة الفـروق اإلحصـائیة بـین المتوسـطات الحسـابیة، تـم اسـتخدام وللتأكد 

  ) یوضح ذلك.١١( ، والجدول)ANOVAاألحادي (

ألثر متغیر المؤهل العلمي حول المشكالت  )ANOVAتحلیل التباین األحادي (: )١١( الجدول

  قواعد البیانات في إدارة البوابة التعلیمیة بمدارس محافظة مسقط التي تواجه أخصائیي

 المصدر المحاور
 مجموع

 المربعات

درجات 

 الحریة

 متوسط

 المربعات
 قیمة ف

الداللة 

 اإلحصائیة

 المشكالت اإلداریة

 0.923 0.081 0.028 2 0.056 بین المجموعات

 0.349 123 42.965 داخل المجموعات
  

 125 43.022 الكلي
   

 المشكالت المادیة

 0.163 1.839 1.146 2 2.291 بین المجموعات

 0.623 123 76.622 داخل المجموعات
  

 125 78.913 الكلي
   



٥٨ 

 المصدر المحاور
 مجموع

 المربعات

درجات 

 الحریة

 متوسط

 المربعات
 قیمة ف

الداللة 

 اإلحصائیة

المشكالت الفنیة 

 والتقنیة

 0.446 0.813 0.346 2 0.692 بین المجموعات

   0.426 123 52.349 داخل المجموعات

    125 53.042 الكلي

 البشریة المشكالت

 0.362 1.025 0.295 2 0.589 بین المجموعات

   0.287 123 35.337 داخل المجموعات

    125 35.926 الكلي

ــدول ( ــتوى الداللــــة ١١یالحــــظ مــــن الجــ ) عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســ

 0.05   أخصـائیي قواعـد البیانـات فـي في تقدیرات عینـة الدراسـة حـول المشـكالت التـي تواجـه

إدارة البوابــة التعلیمیــة بمــدارس محافظــة مســقط فــي ســلطنة عمــان تعــزى لمتغیــر المؤهــل العلمــي فــي 

  جمیع المحاور.

  . متغیر "سنوات الخبرة"٣

 المشـكالتحـول تم استخراج المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة لتقـدیرات عینـة الدراسـة 

قواعد البیانات فـي إدارة البوابـة التعلیمیـة بمـدارس محافظـة مسـقط فـي سـلطنة عمـان  التي تواجه أخصائیي

  ، والجــدولســنوات) ٥ســنوات، أكثــر مــن  ٥ - ٣ســنوات، مــن  ٣حســب متغیــر ســنوات الخبــرة ( أقــل مــن 

  ) یوضح ذلك.١٢( رقم 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألثر متغیر سنوات الخبرة حول : )١٢( الجدول

  المشكالت التي تواجه أخصائیي قواعد البیانات في إدارة البوابة التعلیمیة بمدارس محافظة مسقط

المؤهل 

 العلمي
 المحاور العدد

المشكالت 

 اإلداریة

المشكالت 

 المادیة

المشكالت 

 الفنیة والتقنیة

 المشكالت

 البشریة

 ٣أقل من 

 سنوات

 3.87 3.76 3.94 3.47 المتوسط الحسابي ١٣

 0.69 0.74 0.96 0.46 االنحراف المعیاري 

 ٥ - ٣من 

 سنوات

 3.55 3.21 3.45 2.98 المتوسط الحسابي ١١

 0.80 0.78 0.85 0.53 االنحراف المعیاري 

 ٥أكثر من 

 سنوات

 3.73 3.69 4.05 3.26 المتوسط الحسابي ١٠٢

 0.48 0.61 0.75 0.60 االنحراف المعیاري 

 الكلي
 3.73 3.66 3.99 3.26 المتوسط الحسابي ١٢٦

 0.54 0.65 0.79 0.59 االنحراف المعیاري 
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) تبیانــا متقاربــا فــي المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لتقــدیرات ١٢یبــین الجــدول (

حــــول المشــــكالت التــــي تواجــــه أخصــــائیي قواعــــد البیانــــات فــــي إدارة البوابــــة التعلیمیــــة  الدراســــةعینــــة 

  .بمدارس محافظة مسقط في سلطنة عمان حسب متغیر سنوات الخبرة

تحلیـل التبـاین  اإلحصـائیة بـین المتوسـطات الحسـابیة، تـم اسـتخدام الفـروقوللتأكد من داللة  

  ) یوضح ذلك.١٣، والجدول()ANOVAاألحادي (

ألثر متغیر سنوات الخبرة حول المشكالت  )ANOVAتحلیل التباین األحادي (: )١٣الجدول(

  التي تواجه أخصائیي قواعد البیانات في إدارة البوابة التعلیمیة بمدارس محافظة مسقط

 المصدر المحاور
 مجموع

 المربعات

درجات 

 الحریة

 متوسط

 المربعات
 قیمة ف

الداللة 

 اإلحصائیة

 اإلداریة المشكالت

 0.12 2.16 0.73 2 1.46 بین المجموعات

 0.338 123 41.562 داخل المجموعات
  

 125 43.022 الكلي
   

 المشكالت المادیة

 0.059 2.888 1.77 2 3.539 بین المجموعات

 0.613 123 75.374 داخل المجموعات
  

 125 78.913 الكلي
   

المشكالت الفنیة 

 والتقنیة

 0.057 2.926 1.204 2 2.409 المجموعات بین

   0.412 123 50.633 داخل المجموعات

    125 5٣3.042 الكلي

 المشكالت البشریة

 0.357 1.037 0.298 2 0.596 بین المجموعات

   0.287 123 35.33 داخل المجموعات

    125 35.926 الكلي

ــدول ( یالحــــظ ــتوى الداللــــة ١٣مــــن الجــ ) عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســ

 0.05   في تقدیرات عینـة الدراسـة حـول المشـكالت التـي تواجـه أخصـائیي قواعـد البیانـات فـي

إدارة البوابــة التعلیمیــة بمـــدارس محافظــة مســقط فـــي ســلطنة عمـــان تعــزى لمتغیــر ســـنوات الخبــرة فـــي 

 المحاور. جمیع
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  . متغیر "المرحلة الدراسیة"٤

ــم  ــــة الدراســــة  اســــتخراجتــ ــدیرات عین ـــات المعیاریــــة لتقــ حــــول المتوســــطات الحســــابیة واالنحرافـ

قواعــد البیانــات فــي إدارة البوابــة التعلیمیــة بمــدارس محافظــة مســقط  المشــكالت التــي تواجــه أخصــائیي

ــیم األساســـي ( ـــة الدراســـیة (الحلقـــة األولـــى مـــن التعلـ )، ٤-١فـــي ســـلطنة عمـــان حســـب متغیـــر المرحل

ـــیم األساســــي ( ـــن التعلــ ـــد األساســــي الصـــــفین (١٠-٥الحلقــــة الثانیــــة مـ ــــیم مـــــا بعـ ، ))١٢-١١)، التعل

  ) یوضح ذلك.١٤والجدول رقم(

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألثر متغیر المرحلة الدراسیة حول : )١٤ول(الجد

  المشكالت التي تواجه أخصائي قواعد البیانات في إدارة البوابة التعلیمیة بمدارس محافظة مسقط

 المحاور العدد سنوات الخبرة
المشكالت 

 اإلداریة

المشكالت 

 المادیة

المشكالت 

 الفنیة والتقنیة

المشكالت 

 البشریة

 الحلقة األولى
 3.82 3.66 4.01 3.28 المتوسط الحسابي ٤٦

 
 0.48 0.59 0.68 0.48 االنحراف المعیاري

 الحلقة الثانیة
 3.71 3.65 3.88 3.30 المتوسط الحسابي ٥٦

 
 0.60 0.73 0.94 0.64 االنحراف المعیاري

التعلیم ما بعد 

 األساسي 

 3.57 3.66 4.18 3.13 المتوسط الحسابي ٢٤

 
 0.45 0.59 0.57 0.64 االنحراف المعیاري

 الكلي
 3.73 3.66 3.99 3.26 المتوسط الحسابي ١٢٦

 
 0.54 0.65 0.79 0.59 االنحراف المعیاري

  

) تبیانــا متقاربــا فــي المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لتقــدیرات ١٤یبــین الجــدول (

حــــول المشــــكالت التــــي تواجــــه أخصــــائیي قواعــــد البیانــــات فــــي إدارة البوابــــة التعلیمیــــة عینــــة الدراســــة 

. وللتأكـد مـن داللـة الفـروق محافظة مسقط في سلطنة عمـان حسـب متغیـر المرحلـة الدراسـیة بمدارس

 ، والجــدول)ANOVAتحلیــل التبــاین األحــادي ( اإلحصــائیة بــین المتوســطات الحســابیة، تــم اســتخدام

  .) یوضح ذلك١٥(

   



٦١ 

ألثر متغیر المرحلة الدراسیة حول المشكالت  )ANOVAتحلیل التباین األحادي (: )١٥الجدول(

  التي تواجه أخصائیي قواعد البیانات في إدارة البوابة التعلیمیة بمدارس محافظة مسقط

 المصدر المحاور
 مجموع

 المربعات

درجات 

 الحریة

 متوسط

 المربعات
 قیمة ف

الداللة 

 اإلحصائیة

 المشكالت اإلداریة

 0.518 0.662 0.229 2 0.458 بین المجموعات

 0.346 123 42.563 داخل المجموعات
  

 125 43.022 الكلي
   

 المشكالت المادیة

 0.307 1.193 0.751 2 1.501 بین المجموعات

 0.629 123 77.412 داخل المجموعات
  

 125 78.913 الكلي
   

المشكالت الفنیة 

 والتقنیة

 0.998 0.002 0.001 2 0.002 بین المجموعات

   0.431 123 53.04 داخل المجموعات

    125 53.042 الكلي

 المشكالت البشریة

 0.155 1.893 0.536 2 1.073 بین المجموعات

   0.283 123 34.853 داخل المجموعات

    125 35.926 الكلي

ــدول ( یالحــــظ ــتوى الداللــــة ١٥مــــن الجــ ) عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســ

 0.05   في تقدیرات عینـة الدراسـة حـول المشـكالت التـي تواجـه أخصـائیي قواعـد البیانـات فـي

إدارة البوابـة التعلیمیـة بمــدارس محافظـة مسـقط فــي سـلطنة عمــان تعـزى لمتغیـر المرحلــة الدراسـیة فــي 

  جمیع المحاور.
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  الفصل اخلامس

  وصياتـــائج والتـــمناقشـــة النت

  ةــوث املقرتحــوالبح 
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  الفصل الخامس

  مناقشة نتائج الدراسة والتوصیات

  تمهید

یتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إلیها الدراسة المیدانیة وتفسـیرها فـي ضـوء  

أهـــدافها ومتغیراتهـــا، وفـــي ضـــوء اإلطـــار النظــــري ونتـــائج الدراســـات الســـابقة ذات العالقـــة بموضــــوع 

  .الدراسة، باإلضافة إلى تقدیم مجموعة من المقترحات والتوصیات المستخلصة من هذه النتائج

ـــائج الســـؤال األول والـــذي نـــص علـــىالً أو  مـــا المشـــكالت التـــي تواجـــه : ؛ مناقشـــة نت

أخصائیي قواعد البیانـات فـي إدارة البوابـة التعلیمیـة بمـدارس محافظـة مسـقط 

  في سلطنة عمان؟

قواعــد البیانــات فــي إدارة البوابــة  أشــارت نتــائج الدراســة أن المشــكالت التــي تواجــه أخصــائیي

بشــكل عــام، وجــاء محــور  بدرجــة كبیــرة تالتعلیمیــة بمــدارس محافظــة مســقط فــي ســلطنة عمــان جــاء

ـــى وبدرجـــة كبیـــرة، یلیـــه فـــي المرتبـــة الثانیـــة محـــور المشـــكالت  المشـــكالت المادیـــة فـــي المرتبـــة األول

المرتبــة الثالثــة وبدرجــة كبیــرة، أمــا  البشـریة وبدرجــة كبیــرة، فــي حــین جــاء محــور المشــكالت الفنیــة فــي

  وبدرجة متوسطة.  محور المشكالت اإلداریة فقد جاء في المرتبة الرابعة واألخیرة

وقــد ُیعــزى ذلــك إلــى ضــعف البنیــة التحتیــة لالتصــاالت وارتفــاع أســعار األجهــزة اإللكترونیــة 

ـــة الـــوعي المعرفـــي  والثقـــافي، وعـــزوف بعـــض وخـــدمات اإلنترنـــت، ویمكـــن تفســـیر ذلـــك أیضـــا إلـــى قل

ــة  الكــوادر مــن المشــاركة فــي الــدورات التدریبیــة خوفــا مــن زیــادة األعبــاء الوظیفیــة. وربمــا یعــود إلــى قل

الــدوارات التدریبیــة المقدمــة لإلداریــین، كمــا قــد یفســر بكثــرة األعمــال اإلداریــة التــي یقــوم بهــا أخصــائي 

  قواعد البیانات.

ـــات  ـــق هـــــذه النتیجـــــة مـــــع نتـــــائج دراســ ــــي (وتتفــ ــــائي(٢٠١٢القتبـ ـــري ٢٠١١)، والهنـ )، والعمــ

أن المشــكالت التــي تواجــه تطبیــق البوابــة التعلیمیــة  ) التــي توصــلت إلــى٢٠١٠)، والعــامري (٢٠١٠(
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جــاءت بدرجــه كبیــرة، باإلضــافة إلــى وجــود صــعوبات بدرجــة كبیــرة تواجــه اســتخدام اإلدارة اإللكترونیــة 

 ) التي توصلت إلى وجـود المشـكالت٢٠١٣مغربي (دراسة ال في المدارس. ولكنها تختلف مع نتیجة

  اإلداریة والبشریة بدرجة كبیرة، ووجود المشكالت المادیة بدرجة منخفضة.

ولمزیــد مــن التعمــق فــي مناقشــة نتــائج الدراســة ســیتم تنــاول كــل محــور علــى حــدة وذلــك علــى 

  النحو اآلتي:

  مناقشة نتائج محور المشكالت اإلداریة: .١

الدراسة أن فقـرات محـور المشـكالت اإلداریـة لـدى عینـة الدراسـة مـن أخصـائي أظهرت نتائج 

قواعد البیانات بمحافظة مسقط جاءت بـدرجات متفاوتـة بـین الكبیـرة جـدا والكبیـرة والمتوسـطة والقلیلـة، 

"وجــود قــرارات تحــد مــن الترقــي الــوظیفي ألخصــائي قواعــد البیانــات"،  التــي تــنص علــى وجــاءت الفقــرة

وقــد ٌیعــزى ذلــك إلــى أن ُمعظــم أخصــائي قواعــد البیانــات تــم  ،وبدرجــة كبیــرة جــدا األولــى فــي المرتبــة

كأخصــائي قواعــد بــدون مــرورهم بخبــرة التــدریس، وبالتــالي ال یمكــن تــوظیفهم كمــدیر مدرســة  تــوظیفهم

ــة الشــهادات التربویــة وبالتــالي اســتحقاقهم للتنــافس علــى  أو مســاعد، وقــد یفســر أن ُمعظمهــم مــن حمل

ئف األخــرى، وقــد یعــود ذلــك أیضــا إلــى رغبــة أخصــائي قواعــد البیانــات نتیجــة لمــا یمتلكــوه مــن الوظــا

  خبرات الى الترقي لوظائف أخرى.

بـــین  تضـــارب الصـــالحیات الممنوحـــة بنظـــام البوابـــة التعلیمیـــة التـــي تـــنص علـــى " أمـــا الفقـــرة

اإلداریــة التــي تلقــى علــى عــاتق كثــرة األعمــال  التــي تــنص علــى " "والفقــرةالهیئــات اإلداریــة بالمدرســة 

أخصائي قواعد البیانات"، جاءت بدرجة كبیرة ویمكن أن یعزى ذلك إلى اتفـاق أفـراد العینـة علـى كثـرة 

األعباء اإلداریة المتعلقة بالبوابة التعلیمیة والتي تقع على عـاتق أخصـائي قواعـد البیانـات، وقـد یرجـع 

المــدارس علــى الــرغم مــن وجــود توصــیف للوظیفــة  إلــى قلــة وضــوح مهامــه لــدى إدارات االســبب أیًضــ

ممـا یــؤدي إلـى تضــارب المهــام والصـالحیات مــع اإلداریــین األخـرین. واتفقــت هــذه النتیجـة مــع دراســة 

) التــي أكــدت علــى كثــرة األعمــال اإلداریــة المتعلقــة بالبوابــة التعلیمیــة وأشــار إلــى أن ٢٠١٠العــامري (

  اإلداریین. أكثر فئة تستخدم البوابة التعلیمیة هم
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وحصــلت الفقــرة التــي تــنص علــى "مطالبــة المدیریــة للمــدارس إلنجــاز معظــم األعمــال ورقیـــا 

على الرغم من وجودها إلكترونیا ضمن خدمات البوابة التعلیمیـة " علـى درجـة متوسـطة، وربمـا یفسـر 

ــــورق ــتخدام األوراق لتعــــودهم علــــى النظــــام ال ـــلون اســ ــــة یفضـ ـــض المــــوظفین فــــي المدیری ي ذلــــك أن بعـ

ویمكــن أن ُیعــزى لضـعف اهتمــام وٕادراك المــوظفین بكیفیـة التعامــل مــع النظـام وتخــوفهم مــن  ،لسـنوات

ضـــیاع البیانـــات نتیجـــة أعطـــال الشـــبكة، وقـــد یكـــون الســـبب وجـــود بعـــض المـــوظفین فـــي المدیریـــة ال 

 یجیــدون التعامــل مــع النظــام وقلــة خبــرتهم بالحاســوب. واتفقــت نتیجــة الدراســة مــع دراســة الهنــائي

  األعمال ورقیا. ) في مطالبة المدیریات التعلیمیة إلنجاز معظم٢٠١١(

ــتخدام تطبیقـــات البوابـــة  أمـــا الفقـــرة التـــي تـــنص علـــى "انخفـــاض ثقـــة اإلدارة بقـــدرتها علـــى اسـ

التعلیمیـــة" فقـــد حصـــلت علـــى درجـــة قلیلـــة وربمـــا یرجـــع الســـبب إلـــى أن إدارات المـــدارس فـــي الوقـــت 

أن تواصـــل رؤســـاء  كمــا الســـلك التربــوي، وأصـــحاب خبــرات تقنیـــة،الحــالي مـــن الــدفعات الجدیـــدة فــي 

األقســـام فـــي المـــدیریات بـــإدارات المـــدارس واطالعهـــم علـــى كـــل جدیـــد لـــه دور فـــي التفعیـــل المســـتمر 

ــت الدراســـة مـــع دراســـة العـــامري ( ) التـــي أكـــدت علـــى تواصـــل إدارات ٢٠١٠للبوابـــة التعلیمیـــة. واتفقـ

یات والــوزارة عــن طریــق البوابــة التعلیمیــة، كمــا أشــارت دراســة المــدارس مــع المــدارس األخــرى والمــدیر 

) إلــى وجـــود اتجــاه إیجـــابي لإلداریــین نحــو اســـتخدام البوابــة التعلیمیـــة. بینمــا جـــاءت ٢٠١١الهنــائي (

ــة،  الفقــرة " ضــعف قنــوات االتصــال بــین اإلدارة والعــاملین بالمدرســة" فــي المرتبــة األخیــرة وبدرجــة قلیل

ـــدائم والمســـتمر بـــین االدارة والعـــاملین فیهـــا باســـتخدام وســـائل ویمكـــن أن یعـــزى ذلـــك إ لـــى التواصـــل ال

  التواصل الحدیث، وتكوین المجموعات مما یبعد فجوة ضعف االتصال بینهم. 

) حــول وجـــود مشــكالت إداریــة تحـــول دون ٢٠١١واتفقــت هــذه النتیجــة مـــع دراســة الهنــائي (

) الـذي أشـار إلـى ٢٠٠٦، كما اتفقت مع دراسة غنـیم (التوظیف األمثل للبوابة التعلیمیة وبدرجة كبیرة

  وجود مشكالت إداریة لالستخدام الفعال للحاسب االلي في المدارس.
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  مناقشة نتائج محور المشكالت المادیة .٢

ــرة  كشـــفت نتـــائج الدراســـة أن جمیـــع فقـــرات محـــور المشـــكالت المادیـــة تراوحـــت بـــین الكبیـــرة والكبیـ

األولــى الفقــرة التــي تــنص علــى "نــدرة وجــود حــوافز مادیــة أو معنویــة للمتمیــزین جــدا، وجــاءت فــي المرتبــة 

تلتهــا فــي المرتبــة الثانیــة الفقــرة التــي تــنص  ،وبدرجــه كبیــرة جــدا فــي العمــل مــن أخصــائي قواعــد البیانــات"

 ، ویمكــن تفسـیر ذلــك إلــى قلــةاوبدرجــه كبیــرة جـدا أیًضــ علـى "نــدرة وجــود حـوافز مادیــة لألعمــال اإلضـافیة"

متابعــة المدیریــة للمــدارس المتمیــزة، التــي طبقــت البوابــة التعلیمیــة التطبیــق األمثــل، وقــد یعــود الســبب إلــى 

  أن الحوافز الممنوحة للمدارس ال تتناسب مع حجم العمل الي تقوم به المدارس المتمیزة. 

یـز ) التـي توصـلت إلـى قلـة تحف٢٠١٠واتفقت هـذه النتیجـة مـع دراسـة نتیجـة دراسـة العمـري (

) التـي أشـارت إلـى ٢٠١٢نتیجـة دراسـة القتبـي (و  المـدیریات التعلیمیـة لمسـتخدمي اإلدارة اإللكترونیـة،

  قلة الحوافز المادیة الالزمة لتطبیق البوابة التعلیمیة.

بینمــا جــاءت الفقـــرة التــي تـــنص علــى "التكلفـــة المادیــة العالیـــة المترتبــة علـــى اســتخدام شـــبكة 

األخیــرة وبدرجــة كبیــرة، وقــد یرجــع الســبب ربمــا إلــى ارتبــاط المــدارس بمیزانیــات االنترنــت" فــي المرتبــة 

مخصصـــة لإلنترنـــت مـــن قبـــل وزارة التربیـــة والتعلـــیم ال یمكـــن تجاوزهـــا، كمـــا أن االشـــتراك فـــي خدمـــة 

اإلنترنت یكلف مبالغ كبیرة من بدایة االشتراك في خدمة اإلنترنت ثم تركیـب المـودم وتوصـیل الشـبكة 

افق المدرسة، باإلضافة إلـى التكـالیف العالیـة ففـي حالـة تعطـل المـودم تضـطر المـدارس إلـى بكافة مر 

شــراءه بأســعار باهضــه ال تتناســب مـــع میزانیــة المدرســة، كــذلك ارتبـــاط المدرســة بــدفع فــاتورة شـــهریة 

وممكــن أن ُیعــزى إلــى محدودیــة دور القطــاع الخــاص المتمثــل فــي شــركات االتصــال فــي  لإلنترنــت،

  .مة المالیة للمدارسالمساه

) حیــث أشـــارتا إلـــى ٢٠١٠)، ودراســة العمـــري (٢٠١١واتفقــت هـــذه النتیجــة مـــع دراســة الهنـــائي (

مـــع نتـــائج دراســـتي  اكمـــا اتفقـــت هـــذه النتیجـــة أیًضـــ المرتبطـــة بشـــبكة اإلنترنـــت. قلـــة المخصصـــات المالیـــة

فـــي التعامـــل مـــع البوابـــة  ) حیـــث أشـــارتا إلـــى وجـــود المشـــكالت المادیـــة٢٠١١) والهنـــائي (٢٠١٢القتبـــي (

) التــي كشــفت أن أكبــر المشــكالت ٢٠٠٦نتیجــة دراســة غنــیم ( مــع االتعلیمیــة بدرجــه كبیــرة، واتفقــت أیًضــ
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) ٢٠١٣فــي حــین اختلفــت مــع دراســة المغربــي ( ،التــي تواجــه اإلدارة اإللكترونیــة هــي المشــكالت المادیــة

  .لتطبیق اإلدارة اإللكترونیةالتي أشارت إلى أن المشكالت المادیة جاءت بدرجة منخفضة 

  نتائج محور المشكالت الفنیة .٣

فقــرات محــور المشــكالت الفنیــة لــدى عینــة الدراســة مــن أخصــائي  توصــلت نتــائج الدراســة أن

قواعد البیانات بمحافظة مسقط تراوحت بین الكبیرة والمتوسطة حیـث حصـلت الفقـرة التـي تـنص علـى 

مــزود الخدمــة خاصــة أثنــاء عملیــة إدخــال البیانــات فــي البوابــة "االنقطــاع المتكــرر لالتصــال مــن قبــل 

التعلیمیة" على درجة كبیرة جدا، وقـد یعـزى ذلـك إلـى أن اسـتخدام المـدارس لنظـام البوابـة بـنفس الفتـرة 

ا على النظام وبطأ في االتصـال، وقـد ُیعـزى إلـى اسـتهالك سـرعة اإلنترنـت وتوزیعهـا بـین یمثل ضغطً 

) التــي ٢٠١١ي فتـرة الـدوام. واتفقـت هـذه النتیجـة مـع نتیجـة دراسـة الهنـائي (أجهـزة المدرسـة خاصـة فـ

كـذلك مـع دراسـة الصـواعي  أشارت إلى االنقطاع المتكرر لالتصال فـي فتـرة الـدوام الرسـمي، وتتشـابه

  ) التي أكدت عدم استجابة البوابة في كثیر من األحیان بسبب االنقطاع المتكرر.٢٠١٠(

تــنص علــى "بــطء االتصــال بشــبكة االنترنــت" فــي المرتبــة الثانیــة وبدرجــة وجــاءت الفقــرة التــي 

أمـا الفقـرة التـي تـنص علـى  ،كبیرة ویمكن أن یعود ذلك إلـى ضـعف تزویـد المـدارس بخدمـة اإلنترنـت"

" جاءت بدرجة كبیرة، ویمكن أن یفسـر ذلـك إلـى  في أجهزة الحاسوب في المدرسة األعطال المتكررة"

في المدارس، وقلة الفنیین المتخصصـین إلصـالح األعطـال ممـا یـؤدي إلـى  ضعف عملیات الصیانة

) حیــث أشــارتا إلــى ٢٠١٥) وآل محیــا (٢٠١١ضــعف االســتخدام، وهــذا مــا أكدتــه دراســتي الهنــائي (

  ضرورة وجود فنیین متخصصین في كل المدارس للمساعدة في حل المشكالت الفنیة.

حدیثـة بالمـدارس واعتمادهـا علـى أجهـزة  ة حاسـوبأما الفقرة التي تنص على "قلة توافر أجهز 

قدیمة" فقد جـاءت بدرجـة كبیـرة، وقـد ُیعـزى ذلـك قلـة االعتمـادات المالیـة المخصصـة للمـدارس لتـوفیر 

أجهــزة حاســوب حدیثــة، وربمــا یُعــود أیضــا إلــى ســوء تصــرف إدارات المــدارس فــي المیزانیــة المعتمــدة 

اللتـان أشـارتا  )٢٠١١) الصـواعي (٢٠١٠راسـتي العمـري (للمدارس. واتفقت هذه النتیجة مع نتیجة د

إلــى قلــة تــوفیر أجهــزة حاســوب فــي غــرف المعلمــین وخدمــة االنترنــت. بینمــا جــاءت الفقــرة التــي تــنص 
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ــب اإلداریــــة بالمدرســــة" فــــي المرتبــــة األخیــــرة وبدرجــــة  علــــى "قلــــة تــــوافر أجهــــزة الحاســــوب فــــي المكاتــ

متوسـطة، وربمــا یفســر ذلـك لكثــرة الضــغط علــى األجهـزة اإلداریــة، ممــا یسـبب عطلهــا بصــفة متكــررة، 

  وبالتالي یؤدي ذلك إلى توقف العمل وعدم وجود أجهزة أخرى تسد النقص. 

  ت البشریةنتائج محور المشكال .٤

أبـرزت نتـائج الدراسـة أن فقــرات محـور المشـكالت البشـریة لــدى عینـة الدراسـة مـن أخصــائیي 

قواعــد البیانــات تراوحــت بــین الكبیــرة والكبیــرة جــدا والمتوســطة، حیــث جــاءت الفقــرة التــي نصــت علــى 

ا ممـا یـوثر سـلبً "یتطلب استخدام البوابة التعلیمیـة بشـكلها الحـالي الجلـوس لفتـرة طویلـة أمـام الحاسـوب 

وقـــد یعـــزى ذلــك بســـبب االنقطــاع المتكـــرر فــي شـــبكة االتصـــال،  ،علــى الصـــحة" فــي المرتبـــة األولــى

وبطء الشبكة، واألعطال المتكررة في أجهزة الحاسب اآللي، والتـي تـؤدي إلـى الجلـوس لفتـرات طویلـة 

نتیجــة دراســـة  وتتشـــابه هــذه النتیجــة مــع ،أمــام الحاســب اآللــي ممــا یـــؤثر بشــكل ســلبي علــى الصــحة

  ) والتي توصلت إلى أن بطء نظام البوابة التعلیمیة یؤثر صحیا على مستخدمیها.٢٠١١الهنائي(

بالمدرســة مــن زیــادة أعبــاء  وتلتهــا فــي المرتبــة الثانیــة الفقــرة التــي نصــت علــى " قلــق العــاملین

 ،طویلـة بالتـدریسمهامهم الوظیفیة" وربما ُیعزى إلى أن بعض الموظفین بالمدرسة قـد أمضـوا سـنوات 

ـــوب  ـــدم معــــرفتهم بالحاسـ ـــتهم للتجدیــــد والتغییــــر، أو لعـ واعتمــــدوا علــــى األســــالیب القدیمــــة، وعــــدم رغبـ

وربمــا یفســر ذلــك كثــرة األعمــال عنــد المعلمــین ،وانشــغالهم بــالمقررات  والتعامــل مــع البوابــة التعلیمیــة،

  وجدول الحصص.

ــور ب أمـــا الفقـــرة ـــي نصـــت علـــى "قلـــة وعـــي أولیـــاء األمـ ــتخدام البوابـــة التعلیمیـــة"الت   أهمیـــة اسـ

فقـد جـاءت بدرجـة كبیــرة، ویمكـن أن یعـزى ذلـك إلــى قلـة اسـتیعاب أولیـاء األمــور بأهمیـة نظـام البوابــة 

ــور  ــا یفســـر لقلــــة التوعیـــة الكافیـــة ألولیـــاء األمــ ــب، وربمـ   التعلیمیـــة ومـــا تقدمـــة مـــن خــــدمات لـــه ولطالـ

مــن قبــل المــدارس والمدیریــة والــوزارة، ویمكــن أن یعــود لقلــة امــتالك أولیــاء األمــور ألجهــزة الحاســوب 

  وخدمة اإلنترنت. 
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) التـــي كشـــفت عـــن قلـــة اســـتخدام ٢٠١٠واتفقـــت نتیجـــة الدراســـة مـــع نتیجـــة دراســـة العـــامري(

عــدم تــوفر الحاســب أولیــاء األمــور للبوابــة التعلیمیــة لعــدم قــدرتهم علــى اســتخدامها والتعامــل معهــا، و 

التـي توصـلت إلـى بعـدم اقتنـاع  )٢٠١١اآللي وخدمة اإلنترنت، كما اتفقـت مـع نتیجـة دراسـة الهنـائي(

) ٢٠١٤مـع نتیجـة دراسـة العریمـي( اأولیاء األمور بالتواصل اإللكتروني لمتابعة أبنائهم. واتفقـت أیًضـ

ــبكات اال ـــر الشـ ـــات تواصـــل أولیـــاء األمـــور عب جتماعیـــة للبوابـــة التعلیمیـــة التـــي أشـــارت إلـــى أن معوق

  جاءت بدرجة كبیرة.

ــــة تعطــــل األجهــــزة  ـــن المســــاءلة فــــي حال ــــى "الخــــوف مـ ــت عل ـــرة التــــي نصــ بینمــــا جــــاءت الفقـ

االلكترونیـة" فــي المرتبـة األخیــرة وبدرجـة متوســطة ویمكـن أن ُیعــزى ذلـك إلــى المشـاكل التــي تــواجههم 

  لمتخصصین لصیانة األجهزة بالمدارس. أثناء استخدام البوابة التعلیمیة بسبب قلة الفنیین ا

هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة  :نـــص الســـؤال الثـــاني مناقشـــة نتـــائج الســـؤال الثـــاني:

إحصـــائیة عنـــد المســـتوى الداللـــة  0.05   فـــي درجـــة تقـــدیر أفـــراد عینـــة

قواعد البیانات في إدارة البوابـة  الدراسة حول المشكالت التي تواجه أخصائیي

التعلیمیــة بمــدارس محافظــة مســقط فــي ســلطنة عمــان تعــزى لمتغیــرات؛ النــوع 

  االجتماعي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمرحلة الدراسیة؟"

  وسوف یتم ُمناقشة كل ُمتغیر على حدة كما یأتي:

  متغیر النوع االجتماعي: .١

ــتوى الداللـــة  ــد مسـ توصـــلت نتـــائج الدراســـة إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـ

 0.05   في استجابات عینة الدراسة حول المشكالت التي تواجه أخصـائي قواعـد البیانـات فـي

ي فـي إدارة البوابة التعلیمیـة بمـدارس محافظـة مسـقط فـي سـلطنة عمـان حسـب متغیـر النـوع االجتمـاع

جمیع المحاور عدا المحور الثالث: المشكالت المادیـة. حیـث جـاءت الفـروق االحصـائیة فیـه لصـالح 

ــد لجمیـــع مـــدارس اإلنـــاث  عینـــة اإلنـــاث، وقـــد یعـــزى ذلـــك إلـــى أن نظـــام البوابـــة التعلیمیـــة نظـــام موحـ

لتعلیمــات، والـذكور، ممـا یتطلـب مــنهم التعامـل مـع المشــاكل التـي تـواجههم بالنظــام بـنفس األسـالیب وا
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ویمكـن أن یرجــع أیضــا إلـى أن اشــراف مدیریــة التربیـة والتعلــیم بمحافظــة مسـقط بــنفس الدرجــة واآللیــة 

لمــدارس الـــذكور واإلنــاث، وربمـــا یعــود إلـــى أن تعامــل أخصـــائیو قواعــد البیانـــات مــع وظـــائف إداریـــة 

ــا بالنســـبة للمشـــكالت المادیـــة فقـــد جـــاءت لصـــالح عینـــة  وتدریســـیة متشـــابهة فـــي جمیـــع المـــدارس، أمـ

اإلنــاث فقــد یعــود ذلــك إلــى أن مــدارس اإلنــاث أكثــر متطلبــات للجوانــب المادیــة بســبب كثــرة األنشــطة 

 واألعمال التي یقمن بها.

) حـول عـدم وجـود ٢٠١٠) ودراسة العمـري (٢٠١٢واتفقت نتیجة الدراسة مع دراسة القتبي (

) حـــول وجـــود فـــروق تعـــزى ٢٠١١(فـــروق تعـــزى لمتغیـــر النـــوع. ولكنهـــا اختلفـــت مـــع دراســـة الهنـــائي 

  لمتغیر النوع. 

 متغیر المؤهل العلمي: .٢

ــتوى الداللــــة  ــد مســ ــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــ ــن عــــدم وجــ ــفت نتــــائج الدراســــة عــ كشــ

 0.05   في استجابات عینة الدراسة حول المشكالت التي تواجه أخصـائي قواعـد البیانـات فـي

إدارة البوابــة التعلیمیــة بمــدارس محافظــة مســقط فــي ســلطنة عمــان تعــزى لمتغیــر المؤهــل العلمــي فــي 

وقد یعود ذلك إلى سهولة التعامل مع النظام، وعدم تعقیـده، وقـد یفسـر أیضـا إلـى أن  ،جمیع المحاور

ل العلمـــي لـــیس مقیاســا لعـــدم حاجـــة النظـــام إلــى خبـــرة دراســـیة للتعامــل معـــه، ویمكـــن أن یعـــزى المؤهــ

الســـبب إلـــى أن معظـــم أخصـــائیو قواعـــد البیانـــات هـــم مـــن حملـــة تخصصـــات تربویـــة، ولعـــل مهـــارات 

اكتســاب التعامــل مــع البوابــة التعلیمیــة التــي یتمیــز بهــا أخصــائیو قواعــد البیانــات جعلهــم أكثــر إدراكــا 

  الت التي تواجه إدارة البوابة التعلیمیة.للمشك

) التــي أشــارت إلــى عــدم وجــود فــروق ٢٠١٠( واتفقــت هــذه النتیجــة مــع نتیجــة دراســة العمــري

) التــي كشــفت عــن ٢٠١١( تعــزى لمتغیــر المؤهــل العلمــي. ولكنهــا اختلفــت مــع نتیجــة دراســة الهنــائي

  وجود فروق تعزى لمتغیر المؤهل العلمي.
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  سنوات الخبرة: متغیر .٣

نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عنـد مسـتوى الداللـة بینت 0.05  

فــي اســتجابات عینــة الدراســة حــول المشــكالت التــي تواجــه أخصــائي قواعــد البیانــات فــي إدارة البوابــة 

برة، وقد یعزى ذلـك إلـى الـدورات التعلیمیة بمدارس محافظة مسقط في سلطنة عمان تعزى لمتغیر الخ

)، كمـا قـد یفسـر ذلـك بـأن نظـام icdlالتي تقدمها وزارة التربیـة والتعلـیم فـي قیـادة الحاسـوب مثـل دورة (

ــنفس  ــد لجمیـــع أخصــــائیو قواعـــد البیانــــات ممـــا یتطلـــب مــــنهم التطبیـــق بــ ـــة التعلیمیـــة نظــــام موحـ البواب

ولربمـــا یعـــزى ذلـــك أیضـــا إلـــى وعـــي أخصـــائیو مهمـــا كانـــت خبـــرة األخصـــائي.  التعلیمـــات واالســـالیب

وٕادراكهــم بضــرورة التعامــل مــع الصــعوبات،  تطبیــق خــدمات البوابــة التعلیمیــة، قواعــد البیانــات بأهمیــة

والتماشــي مــع مجتمــع عمــان الرقمــي، إضــافة إلــى إدراكهــم بأهمیــة نظــام البوابــة التعلیمیــة ودورهــا فــي 

یـد والتغییـر المسـتمر، والـتخلص مـن اإلدارة التقلیدیـة إلـى تسهیل األعمال اإلداریة، ورغبـتهم فـي التجد

) والتــي ٢٠١٠( ) والقتبــي٢٠١١( اإلدارة اإللكترونیــة، واتفقــت هــذه النتیجــة مــع نتیجــة دراســة الهنــائي

  خلصت إلى عدم وجود فروق تعزى لمتغیر الخبرة في صعوبات توظیف البوابة التعلیمیة.

  متغیر المرحلة الدراسیة: .٤

ـــرت ن ــتوى الداللــــــة أظهــ ـــائیة عنـــــد مســـ ــــة إحصــ ــــود فــــــروق ذات داللـ ـــدم وجـ ــــائج الدراســـــة عــ تـ

 0.05   فـي تقــدیرات عینــة الدراســة حــول المشــكالت التـي تواجــه أخصــائي قواعــد البیانــات فــي

إدارة البوابـة التعلیمیـة بمــدارس محافظـة مسـقط فــي سـلطنة عمــان تعـزى لمتغیـر المرحلــة الدراسـیة فــي 

جمیــع المحــاور، وقــد یعــزى ذلــك إلــى أن نظــام البوابــة التعلیمیــة نظــام موحــد لجمیــع المراحــل الدراســیة 

  یتطلب منهم اتباع التعلیمات واألسالیب نفسها في التعامل مع نظام البوابة التعلیمیة. مما
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  :ةـــات الدراســـتوصی

  في ضوء نتائج الدراسة وتفسیراتها توصي باآلتي: 

ــتیعاب  اتطـــویر موقـــع البوابـــة التعلیمیـــة بـــوزارة التربیـــة والتعلـــیم بصـــورة تجعلـــه قـــادرً  .١ علـــى اسـ

  ا.البیانات المتزایدة سنویً 

زیــادة فــرص مشــاركة أخصــائي قواعــد البیانــات فــي الــدورات التدریبیــة، والمشــاغل، والــورش  .٢

  التي تساعده على التطویر والتجدید في وظیفته.

اســتحداث تــدرج وظیفــي لوظیفــة أخصــائي قواعــد البیانــات بحیــث تتــیح لهــم المجــال للترقــي  .٣

  على في الُمدیریات ووزارة التربیة والتعلیم.للمناصب األ اوظیفیً 

 ،أجهـــزة حاســـوبیة وملحقاتهـــا، وتـــوفیر شـــبكات االتصـــال تـــوفیر البنـــى التحتیـــة الالزمـــة مـــن .٤

  .والبرامج الحاسوبیة التي تساهم في تفعیل البوابة التعلیمیة بالشكل األمثل في المدارس

شـاركة فـي خدمـة اإلنترنـت مثـل االتفاق مع شركات االتصال إلعفاء المدارس من رسـوم الم .٥

  شركة عمانتل وأوریدوا.

  ا.ا أو مادیً تحفیز أخصائیي قواعد البیانات المتمیزین، وذلك بالتكریم معنویً  .٦

  نشر الثقافة اإللكترونیة بین أولیاء األمور حول كیفیة التعامل مع البوابة التعلیمیة. .٧

مشـــاركة أخصـــائي قواعـــد  تخصـــیص مجلـــة شـــهریة أو فصـــلیة عـــن البوابـــة التعلیمیـــة ،ویـــتم .٨

  یعرض بها تجاربهم وطرق خلهم للمشكالت التي تواجههم.

ــذ  .٩ ـــــ ــــة واألخــ ـــة التعلیمیـــــ ـــــ ـــذ البوابـ ـــــ ـــداد نوافـ ـــــ ــــــي إعـ ــــات فـــ ـــــ ــــد البیان ـــائي قواعـــــ ـــــ ــــاركة أخصـ   مشـــــ

  بمقترحاتهم وآرائهم.

بالدراسة في مجـال تخصصـهم التقنـي الحـالي فـي  تأهیل أخصائي قواعد البیانات أكادیمیا .١٠

  المركز التخصصي للتدریب المهني للمعلمین.

اجتماعـات بشـكل دوري مـع  عقد ُمدیري المدارس والمسئولین في ُمدیریات التربیـة والتعلـیم .١١

أخصائي قواعد البیانـات لمعرفـة المشـكالت والتحـدیات التـي تـواجههم فـي إدارة نظـام البوابـة 

  في المدارس.التعلیمیة 
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  البحوث المقترحة:

  تقترح الدراسة إجراء البحوث اآلتیة:

ـــي  .١ ـــیم األساســـــ ـــــ ــــدارس التعل ــــــي مــــ ـــات فــ ــــ ـــد البیانـ ــــائي قواعـــــ ــــــة ألخصــــ ـــــات التدریبیــ   االحتیاجـــ

  بسلطنة ُعمان.

  الكفایات الوظیفیة الالزمة ألخصائي قواعد البیانات في ضوء مدخل اإلدارة االلكترونیة. .٢

ـــي  .٣ ــیم األساســــي فـ ـــد البیانــــات بمــــدارس التعلــ ـــداد وتأهیــــل أخصــــائي قواعـ   تصــــور مقتــــرح إلعـ

  سلطنة عمان.
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 قائمـــــــة املراجـــــع
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   : المراجع العربیةالً أو 

المتوســطة  معوقــات تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة فــي المــدارس).٢٠١٥آل محیــا، یحیــى عبــداهللا موســى(

ــــالة وجهـــــة نظـــــر مـــــدیري المـــــدارس ووكالئهـــــا بمنطقـــــة عســـــیر مـــــن ــــر  (رسـ ماجســـــتیر غیـ

  خالد، السعودیة. منشورة).جامعة الملك

معوقات استخدام مدیري مدارس محافظة مسـقط للبوابـة التعلیمیـة مـن  ).٢٠٠٩آل مكي، دعاء ابراهیم(

 (رسالة ماجستیر غیر منشورة). جامعة مؤتة، األردن. وجهه نظرهم

العربیـة  المملكـة (عجـالن محمـد، متـرجم). .القیادة التربویة والتخطیط للتقنیـة ).٢٠١١وبتشـیانو( أنتوني،

  السعودیة: مركز البحوث.

  عمــــان: وزارة ســــلطنة .بوابــــة ســــلطنة عمــــان التعلیمیــــة رؤیــــة وواقــــع ).٢٠١١إبــــراهیم( الجــــابري،

  التربیة والتعلیم.

  دار الرازي للنشر والتوزیع. عمان: .مقدمة في علم المعلومات ).٢٠٠٤الجرایدة، محمد سلیمان(  

ـــور، ـــنهج الوصــــفي بـــــین الـــــوعي ونمطیــــة الحـــــدث.٢٠١٢( ربیعـــــة جعفـ ــات، ).المــ ــر، ( دراســـ    )،١٩الجزائـــ

١٥٣- ١٤٤. 

ـــومي( حجــــازي، ــــدالفتاح بیـ ــــة ).٢٠٠٣عب ــــة الحكومــــة االلكترونی ـــكندریة:  .النظــــام القــــانوني لحمای   اإلسـ

 دار الفكر الجامعي.

  ق اإلدارة اإللكترونیــــــة فــــــي الجامعــــــات الفلســـــــطینیة معوقــــــات تطبیــــــ ).٢٠١١عــــــوض( الحســــــنات،

 جامعة عین شمس، القاهرة. (رسالة ماجستیر).

  دار الجامعة الجدیدة. اإلسكندریة: .الجودة في التعلیم اإللكتروني).٢٠٠٨حسین، سالمة عبدالعظیم(
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ـــــات تطبیقهـــــاا ).٢٠١١الحضـــــرمي، أحمـــــد ســـــعید( ـــــیم ومتطلب ـــــي التعل ـــــة ف ـــاهرة:  .إلدارة اإللكترونی   القــ

 دار الغندور للنشر والتوزیع.

مــــؤتمر الوقایــــة مــــن ).الضــــبط اإلداري كوســــیلة وقایــــة مــــن الجریمــــة اإللكترونیــــة. ٢٠٠١الحلــــو، ماجــــد(

ـــي الفتـــرة بـــین (  كلیـــة الشـــریعة والقـــانون، دبـــي: مـــایو)، ٨- ٦الجریمـــة فـــي عصـــر العولمـــة ف

 .٤١٦ص

مـــن خـــدمات البوابـــة التعلیمیـــة.  لالســـتفادةلـــم أثـــر التحـــدیات التـــي تواجـــه المع ).٢٠١٠حســـین( الخنبشـــي،

  .٤٣- ٤٠ )،٥٩( سلطنة عمان، ،رسالة التربیة

 مصر. القاهرة: .اإلدارة اإللكترونیة ).٢٠٠٤رأفت( رضوان،

  دار یافا للنشر والتوزیع. عمان: .الحكومة اإللكترونیة).٢٠١٠ابراهیم سلیمان( الرقب،

اإلدارة  اإلداري في إدارة التعلـیم العـام بلیبیـا فـي ضـوء االتصالتطویر  ).٢٠١٧فاطمة سعد علـي( سالم،

 مصر. جامعة القاهرة، (رسالة ماجستیر غیر منشورة). اإللكترونیة

ــعادة( ـــان:اســــتخدام الحاســــوب واإلنترنــــت فــــي میــــادین التربیــــة والتعلــــیم.  ).٢٠٠٧الســــرطاوي وســ    عمـ

 دار الشروق للنشر والتوزیع.

  .١٢٧ )،١٨سلطنة عمان،( ،رسالة التربیة البوابة التعلیمیة.).٢٠٠٧سلیمان( سالم الشرجي،

وجهة الضبط وعالقتها بضـغوط العمـل لـدى أخصـائي قواعـد البیانـات  ).٢٠١٢سالمة عبداهللا( الشعیبي،

 سلطنة عمان. جامعة نزوى، (رسالة ماجستیر غیر منشورة). بمدارس محافظة مسقط

 مكتبة الوفاء القانونیة. اإلسكندریة: .ل الخلیج العربيالحكومة اإللكترونیة في دو)٢٠٠٨حسن( الشیخ،

درجــة اســتخدام معلمـــي مــدارس التربیــة والتعلـــیم بمحافظــة مســقط للبوابـــة ).٢٠١٠هیــثم.( الصــواعي،

ـــورة). التعلیمیــــــة اإللكترونیــــــة والصــــــعوبات التــــــي یواجهونهــــــا ــــر منشـــ ـــتیر غیــ ـــالة ماجســـ   (رســـ

 األردن. جامعة الیرموك،

  دار الفكر الجامعي للنشر والتوزیع. االسكندریة: .اإلدارة اإللكترونیة )٢٠٠٦محمد( الصیرفي،
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تصور مقترح للبوابـة التعلیمیـة بـوزارة التربیـة والتعلـیم بسـلطنة عمـان  ).٢٠١٠محمد محسن( العامري،

معهــد البحــوث  (رســالة دكتــوراه غیــر منشــورة). والمعــاییر التعلیمیــة المعاصــرة االحتیاجــاتوفــق 

 القاهرة. بیة،والدراسات العر 

 )،١٣ســلطنة عمــان، ( ،رســالة التربیــة البوابــة التعلیمیــة والتحــول الكبیــر. ).٢٠٠٦ســالم ســلطان( العبــري،

٤٤- ٤٠.  

 دار وائل للنشر والتوزیع. عمان: .الحاسوب في التعلیم).٢٠٠٧حارث( عبود،

إمكانیــة تطبیــق اإلدارة االلكترونیــة فــي اإلدارة العامــة للتربیــة ).٢٠٠٨العریشـي، محمــد بــن سـعید محمــد(

ـــیم بالعاصـــمة المقدســـة بنـــین ــة  (رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة).جامعة أم القـــرى،والتعل المملكـ

  العربیة السعودیة.

ــل( العریمـــي، ــة فائـ   تفعیـــل الشـــبكات االجتماعیـــة لبوابـــة ســـلطنة عمـــان التعلیمیـــة ).٢٠١٤ســـمیر خلیفـ

  (رســــالة ماجســــتیر غیــــر منشــــورة).جامعة الســــلطان قــــابوس،ع أولیــــاء األمــــورفــــي التواصــــل مــــ

  سلطنة عمان.

تطــویر األداء اإلداري لمــدیري مـدارس الحلقــة الثانیــة للتعلــیم األساســي  ).٢٠١٠أحمــد حسـن.( العمـري،

جامعـــة الـــدول  (رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة). بســـلطنة عمـــان فـــي ضـــوء اإلدارة اإللكترونیـــة

  القاهرة. معهد البحوث والدراسات العربیة، العربیة،

 التربیــة، رســالة ).التعلــیم اإللكترونــي ضــمن البوابـة التعلیمیــة تجــارب ورؤى.٢٠٠٦رجــب علــي( العویسـي،

  .٦١- ٥٤ )،١٣( سلطنة عمان،

ـــادات، ـــد عیــ ــــف أحمــ ـــــه التربویـــــة ).٢٠٠٤( یوسـ ـــان: .الحاســـــوب التعلیمـــــي وتطبیقات ــــیرة  عمــ   دار المسـ

  .للنشر والتوزیع

 اإللكترونیــة فــي ســلطنة عمــان خطــوة أولــى نحــو مجتمــع المعلومــات. ةالحكومــ ).٢٠٠٩( یــاره الغــافري، 

 .٧٠- ٦٩ )،١١( سلطنة عمان، ،تواصل
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دور االدارة االلكترونیــة فــي تطــویر العمــل االداري ومعوقــات اســتخدامها فــي  ).٢٠٠٦أحمــد علــى.( غنــیم،

  .٢١٩- ١٤٣)،١٢(٨الریاض، - لمجلة التربویة. امدارس التعلیم العام للبنین بالمدینة المنورة

   القـــاهرة:تربویـــات الحاســـوب وتحـــدیات القـــرن الحـــادي والعشـــرین.  ).٢٠٠٠إبـــراهیم عبـــدالوكیل( الفـــأر،

 دار الفكر العربي للنشر والتوزیع.

معوقات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة فـي وزارة التربیـة والتعلـیم بسـلطنة عمـان ).٢٠١٢مریم سعید( القتبي،

ــــــزوى، البوابــــــة التعلیمیــــــة اإللكترونیــــــة نموذجــــــا ـــر منشــــــورة).جامعة ن ــــتیر غیـــ ـــالة ماجســ    (رســـ

 سلطنة عمان.

 دار أسامة. عمان: .الحكومة اإللكترونیة واإلدارة المعاصرة ).٢٠١٠محمود( القدوة،

ــات  ).٢٠١٢ســـعد(أحمـــد  طیـــب، ـــة فـــي المؤسسـ ـــق نمـــاذج االدارة االلكترونی ـــات تطبی تشـــخیص معوق

 العراق. جامعة الموصل، (رسالة ماجستیر غیر منشورة). التعلیمیة

متطلبات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في مركـز نظـم المعلومـات التـابع للحكومـة  ).٢٠٠٨( كلثم الكبیسي،

  .الدوحة الدولیة، االفتراضیةالجامعة  ماجستیر غیر منشورة).(رسالة اإللكترونیة في دولة قطر

المشكالت التي یواجهها مـدیرو وكالـة الغـوث الدولیـة للمرحلـة األساسـیة مـن  ).٢٠٠٧( هنیـة اللهواني،

رســالة ماجســتیر ( وجهــة نظــر مــدیري هــذه المــدارس ومعلمیهــا فــي محافظــات شــمال فلســطین

 فلسطین. جامعة النجاح الوطنیة، غیر منشورة).

  عمان: دار الیازورد. .الحكومة اإللكترونیة ).٢٠١١المبیض، صفوان(

 ،)١٢( ، ســلطنة عمــان،رســالة التربیــةنحــو مجتمــع تربــوي رقمــي.  ).٢٠٠٦( یوســف درویــش المالهــي، 

١٧٨- ١٧٧. 

  دار الیازوري للنشر والتوزیع. عمان: .استخدام الحاسوب في التعلیم ).٢٠٠٨یحي محمد( نبهان،

 الدار الجامعیة. اإلسكندریة: .الحكومة اإللكترونیة بین النظریة والتطبیق ).٢٠٠٨فرید راغب( النجار،



٧٩ 

واقـع توظیـف البوابـة التعلیمیـة اإللكترونیـة فـي اإلدارة المدرسـیة فـي سـلطنة  ).٢٠١١خالصة( الهنائي،

 سلطنة عمان. (رسالة ماجستیر غیر منشورة).جامعة نزوى، عمان

 مجموعة النیل العربیة. القاهرة: .الحكومة اإللكترونیة الواقع واألفاق).٢٠٠٦محمود( أبوبكر الهوش،

ــة اإللكترونیــة الكتــاب التعریفــي).٢٠٠٩وزارة التربیــة والتعلــیم(   هیئــة تقنیــة المعلومــات. .البوابــة التعلیمی

 سلطنة عمان.

وزارة التربیـــة  .المعتمـــدة لهـــا دلیـــل مهـــام الوظـــائف المدرســـیة واألنصـــبة ).٢٠١٥وزارة التربیـــة والتعلـــیم(

 والتعلیم: سلطنة عمان.

ـــیم.(  ــــة التعلیمیــــة اإللكترونیــــة دلیــــل خــــدمات الطالــــب،).٢٠٠٩وزارة التربیــــة والتعلـ ــة  ،البواب وزارة التربیــ

 سلطنة عمان. والتعلیم:

ــا العربیــــة ).٢٠٠٥یاســـین، ســــعد غالــــب(   مكتبــــة الملــــك  الریــــاض،- اإلدارة االلكترونیــــة وآفــــاق تطبیقاتهــ

 فهد الوطنیة.
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 مـــالحق الدراســــة
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  )١ملحق رقم (

  ةـــــــة اإلستطالعیـــــالدراس 

  

 سلطنة عمان

  زوىــــــــــة نـــــــجامع

  وم واآلدابـــــــــة العلــــــكلی

  قسم التربیة والدراسات االنسانیة
  

استبانة استطالعیه ألخصائي قواعد البیانات للتحقق من المشكالت التي تواجههم في إدارة البوابة التعلیمیة 

  بمدارس محافظة مسقط

  البیانات:أخصائیة قواعد  عزیزي أخصائي/

  تحیة طیبة وبعد:

تقوم الباحثة بدراسة استطالعیة هدفها التعرف المبدئي إلى مـا إذا كانـت هنـاك مشـكالت تـواجهكم فـي إدارة 

  البوابة التعلیمیة بالمدارس، علما بأن المعلومات ال تستخدم إال لغرض البحث العلمي:

 شكالت األخرى التي تواجهكم.أرجوا التكرم باإلجابة عن الفقرات بنعم أو ال مع ذكر الم

  ال  نعم  المشكالت  م

      .بطء شبكة اإلنترنت  ١

      قلة الصیانة ألجهزة الحاسوب واإلنترنت من قبل الفنیین المختصین.  ٢

      .قلة وعي أولیاء األمور بالبوابة التعلیمیة  ٣

      نقص الدعم المادي والمعنوي للمدارس من قبل الوزارة.  ٤

      باألعمال الورقیة بالرغم من وجودها إلكترونیا.المطالبة   ٥

      عزوف بعض المعلمین عن تفعیل البوابة التعلیمیة.  ٦

      المقدمة للتعامل مع البوابة التعلیمیة. قلة الدورات التدریبة  ٧

      محدودیة دور القطاع الخاص في المساهمة المالیة والفنیة.  ٨

      ا.یؤثر صحیً الجلوس لفترة طویلة أمام الحاسوب   ٩

  وا ذكر المشكالت األخرى إن وجدت:أرج

...............................................................................................................

...............................................................................................................

.................................................................  
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  )٢ملحق رقم (

  اإلستبانة في صورتها األولیة

 

 سلطنة عمان

  زوىــــــــــة نـــــــجامع

  وم واآلدابـــــــــة العلــــــكلی

  قسم التربیة والدراسات االنسانیة

  

  المحترم          أخصائي قواعد البیانات األستاذ الفاضل/

  المحترم          أخصائیة قواعد البیانات  األستاذة الفاضلة/

  ،،،السالم علیكم ورحمه اهللا وبركاته

  تحیة طیبة وبعد:

تقــوم الباحثــة بدراســة بعنــوان (المشــكالت التــي تواجـــه أخصــائي قواعــد البیانــات فــي إدارة البوابــة التعلیمیـــة 

اســتكماال لمتطلبــات الحصــول علـــى درجــة الماجســتیر فــي اإلدارة التعلیمیــة، حیــث قامـــت  بمــدارس محافظــة مســقط)

ــات فــي إدارة البوابــة  ــى التعــرف عــن المشــكالِت التــي تواجــُه أخصــائیي قواعــِد البیان ــة بأعــداد اســتبانة تهــدف إل الباحث

َدارِس التعلیِم األساسِي بمحافظِة مسقط. التعلیمیة
َ
  بم

ة االسـتبانة بدقـة، واإلجابـة علـى جمیـع فقراتهـا بموضـوعیة وصـدق، بوضـع عالمـة فنرجو منكم التكـرم بقـراء

ــ " أمــام كــل فقــرة منهــا تحــت الخانــة التــي تعبــر عــن وجهــة نظــركم فــي مــدى وجــود هــذه المشــكلة،√"
ً
ا بــأن جمیــع علم

لـه أكبـر األثـر  البیانات ستستخدم لغرض البحث التربـوي فقـط، وأود التـذكیر بـأن إجـابتكم علـى العبـارات بدقـة سـیكون

  في تحقیق نتائج البحث والوصول إلى توصیات تساهم في رفع كفاءة العمل اإلداري.

 شاكرین لكم حسن تعاونكم

  الباحثة: رحمة بنت حمد الفوریة

r_alfori@moe.om  
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  معلومـــــــــــات عامـــــــــــة:* 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع: .أ   الن
  

  ذكر  

  أنثى   

    

  المؤهــــــــل الدراســـــــــي: .ب

  

  

  دبلوم 

  بكالوریوس 

  أعلى من البكالوریوس 

    

  عــــدد ســــنوات الخبــــرة: .ج
  

  سنوات ٣أقل من  

  سنوات ٥-٣من    

  سنوات ٥أكثر من    

    

ــــــــــــــة المدرســــــــــــــة: .د   فئ
  

  )٤-١الحلقة األولى للتعلیم األساسي ( 

  )١٠-٥الحلقة الثانیة للتعلیم األساسي (   

  )١٢-١١الحلقة الثالثة ما بعد التعلیم األساسي (   

  

  الفقرة  م

  درجة وجود المشكلة

جدً 
رة 

بی
ك

ا
  

رة
بی
ك

طة  
س
تو

م
  

یل
قل

ةـــــ
جدً   

ة 
یل
قل

ا
  

  ألول: المشكالت اإلداریة:المحور ا   
  

  

ـــــة إلمـــــام إدارة المدرســـــة بمهـــــارات اســـــتخدام شـــــبكة اإلنترنـــــت  ١   .قل
  

          

المعلمـین نحـو المشـاركة فـي تفعیـل وجود اتجاه سلبي لدى بعـض   ٢

  .البوابة التعلیمیة
          

ا علــــى مطالبـــة المدیریـــة للمـــدارس إلنجـــاز معظـــم األعمـــال ورقًیـــ  ٣

  .الرغم من وجودها إلكترونیا ضمن خدمات البوابة التعلیمیة
          

  .قلــــــة األدلـــــــة التوضـــــــیحیة لكیفیــــــة اســـــــتخدام البوابـــــــة التعلیمیـــــــة  ٤
  

          

ـــــــوات   ٥ ـــــــین اإلدارة والعـــــــاملین بالمدرســـــــة االتصـــــــالضـــــــعف قن   .ب
  

          

ــــــرة األعمــــــال اإلداریــــــة التــــــي تلقــــــى علــــــى عــــــاتق أخصــــــائي  ٦   كث

  .قواعد البیانات
          

قلـــة تـــوافر الـــدورات المتخصصـــة لإلداریـــین للتعامـــل مـــع البوابـــة   ٧

  .التعلیمیة
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  الفقرة  م

  درجة وجود المشكلة

جدً 
رة 

بی
ك

ا
  

رة
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ة 
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ــــــیم   ٨   بــــــطء اســــــتجابة إدارة البوابــــــة التعلیمیــــــة بــــــوزارة التربیــــــة والتعل

  .بمطالب التغییر
          

  .وجود قرارات تحد من الترقـي الـوظیفي ألخصـائي قواعـد البیانـات  ٩
  

          

ــین الوحــدات اإلداریــة فــي المــدیریات التعلیمیــة  ١٠   .ضــعف التنســیق ب
  

          

  .قلــــــــة المعرفــــــــة الكافیــــــــة بتقنیــــــــات الحاســــــــوب عنــــــــد المعلمــــــــین  ١١
  

          

ـــــین  تضـــــارب  ١٢ ـــــة التعلیمیـــــة ب الصـــــالحیات الممنوحـــــة بنظـــــام البواب

  .الهیئات اإلداریة بالمدرسة
          

ــة والتدریســیة عــن الــدورات التدریبیــة   ١٣ غیــاب بعــض الكــوادر اإلداری

  .لتطبیقات البوابة التعلیمیة
          

ـــــــــة التعلیمیـــــــــة  ١٤ ـــــــــل مشـــــــــرفي البواب ـــــــــة وجـــــــــود دعـــــــــم مـــــــــن قب   قل

  .بالمدیریات التعلیمیة
          

  المحــور الثــاني: المشــكالت المادیــة  
  

  

قلة المخصصات المالیة المرتبطـة بالتـدریب والتأهیـل فـي التعامـل   ١

  .مع أنظمة البوابة التعلیمیة
          

قلــة الحــوافز المادیــة الداعمــة للهیئــات اإلداریــة والتدریســیة لتعزیــز   ٢

  .التعامل مع البوابة التعلیمیة
          

  .المترتبـــة علـــى اســـتخدام شـــبكة االنترنـــت التكلفـــة المادیـــة العالیـــة  ٣
  

          

المبــــاني الحالیــــة بالمــــدارس غیــــر مؤهلــــة لتطبیــــق نظــــام البوابــــة   ٤

  .التعلیمیة
          

ـــي العمـــل مـــن   ٥ ـــة للمتمیـــزین ف ـــة أو معنوی ـــدرة وجـــود حـــوافز مادی ن

  .أخصائي قواعد البیانات
          

  .نــــــــــــــدرة وجــــــــــــــود حـــــــــــــــوافز مادیــــــــــــــة لألعمــــــــــــــال اإلضـــــــــــــــافیة  ٦
  

          

ضــعف الــدعم المــالي المخصــص للبحــوث والدراســات فــي مجــال   ٧

  .البوابة التعلیمیة
          

  .محدودیـــة دور القطـــاع الخـــاص فـــي المســـاهمة (المالیـــة والفنیـــة)  ٨
  

          

  .ارتفــــــــــــــــاع أســــــــــــــــعار األجهـــــــــــــــــزة والمعــــــــــــــــدات اإللكترونیـــــــــــــــــة  ٩
  

          

ـــوزارة لتحـــدیث األجهـــزة   ١٠ ـــل ال ـــة المخصصـــة مـــن قب ضـــعف المیزانی

  .المدرسیة
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  المشــــــكالت الفنیــــــة والتقنیــــــة المحــــــور الثالــــــث:  

  

  

ضعف مستوى البنیة التحتیة التكنولوجیـة الالزمـة للتطبیـق األمثـل   ١

  .للبوابة التعلیمیة
          

المتكــرر لالتصــال مــن قبــل مــزود الخدمــة خاصــة أثنــاء  االنقطــاع  ٢

  .عملیة إدخال البیانات في البوابة التعلیمیة
          

  .المتكــــــــررة فــــــــي أجهــــــــزة الحاســــــــوب فــــــــي المدرســــــــةاألعطــــــــال   ٣
  

          

  قلــــة تــــوافر أجهــــزة حاســــوب حدیثــــة بالمــــدارس واعتمادهــــا علــــى  ٤

   .أجهزة قدیمة
          

قلــــة تـــــوافر الصـــــیانة الدوریـــــة ألجهـــــزة الحاســـــوب اآللـــــي وشـــــبكة   ٥

   .اإلنترنت بالمدرسة
          

ــــة بالمدرســــة  ٦ ــــب اإلداری ــــي المكات ــــوافر أجهــــزة الحاســــوب ف ــــة ت   .قل
  

          

ـــــــــــــــــات والمعلومـــــــــــــــــات  ٧ ـــــــــــــــــة للبیان ـــــــــــــــــرامج الحمای   .ضـــــــــــــــــعف ب
  

          

ـــــــــــــــین األجهـــــــــــــــزة داخـــــــــــــــل المدرســـــــــــــــة  ٨ ـــــــــــــــربط ب   .صـــــــــــــــعوبة ال
   

          

ــــــدان المعلومــــــات  ٩ ــــــة فق ــــــي حال   .عــــــدم وجــــــود نســــــخ احتیاطیــــــة ف
  

          

ـــــاطي عنـــــد حـــــدوث مشـــــاكل فـــــي نظـــــام  ١٠   عـــــدم وجـــــود نظـــــام احتی

  .البوابة التعلیمیة
          

  .تكنولوجیــــا المعلومــــات وصــــعوبة مســــایرتهاســــرعة التطــــور فــــي   ١١
  

          

ـــــــــــــــــــــــــــــــــت  ١٢ ـــــــــــــــــــــــــــــــــطء االتصـــــــــــــــــــــــــــــــــال بشـــــــــــــــــــــــــــــــــبكة االنترن   .ب
  

          

  .قلــــة تزویــــد غــــرف المعلمـــــین بــــأجهزة مــــزودة بخدمــــة اإلنترنـــــت  ١٣
  

          

وجود بعض أنظمة الحمایة في البوابة التعلیمیة یجعل مـن عملیـة   ١٤

ا صعًباالتصفح 
ً
  .أمر

          

  البشــــــــــــریةالمشــــــــــــكالت  المحــــــــــــور الرابــــــــــــع:  
  

  

ــــ  ١ ــــة التعلیمیــــة اجتماعًی ــــوعي الثقــــافي بالبواب   .اا وتنظیمًیــــضــــعف ال
  

          

ـــة والتدریســـیة. مقاومـــة التطـــویر  ٢ ـــات اإلداری   مـــن قبـــل بعـــض الهیئ
  

          

نقـــص الـــوعي بأهمیـــة أنظمـــة الحمایـــة واألمـــن المعلومـــاتي لـــدى   ٣

  .الهیئة االداریة والتدریسیة
          

  .الخــــوف مــــن المســـــائلة فــــي حالــــة تعطـــــل األجهــــزة االلكترونیـــــة  ٤
  

          

  انخفــــــــــاض ثقــــــــــة اإلدارة بقــــــــــدرتها علــــــــــى اســــــــــتخدام تطبیقــــــــــات   ٥

  .البوابة التعلیمیة
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ـــــــــــــة  ٦ ـــــــــــــة التعلیمی ـــــــــــــة بتطبیقـــــــــــــات البواب    .قلـــــــــــــة المعرفـــــــــــــة الكافی
  

          

  .قلــــــق اإلدارة والمعلمــــــین مــــــن زیــــــادة أعبــــــاء المهــــــام الوظیفیـــــــة  ٧
  

          

  .الـــــنقص فـــــي عـــــدد المـــــوظفین المتخصصـــــین لصـــــیانة األجهـــــزة  ٨
  

          

  .ضـــعف مهـــارات اللغـــة اإلنجلیزیـــة لـــدى المتعـــاملین مـــع النظـــام  ٩
  

          

  ضــــــــعف اإلعــــــــداد والتــــــــدریب للمــــــــوظفین الســــــــتخدام تطبیقــــــــات   ١٠

  .البوابة التعلیمیة
          

ـــــة  ١١   .قلـــــة وعـــــي أولیـــــاء األمـــــور بأهمیـــــة اســـــتخدام البوابـــــة التعلیمی
  

          

اســـتخدام البوابـــة التعلیمیـــة بشـــكلها الحـــالي یتطلـــب الجلـــوس لفتـــرة   ١٢

  .طویلة أمام الحاسوب مما یوثر سلبا على الصحة
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  )٣ملحق رقم (

  اإلستبانة في صورتها النهائیة

 

  زوىــــــــــة نـــــــجامع

  وم واآلدابـــــــــة العلــــــكلی

  االنسانیةقسم التربیة والدراسات 

  المحترم          األستاذ الفاضل/أخصائي قواعد البیانات

  المحترم          األستاذة الفاضلة/أخصائیة قواعد البیانات

  السالم علیكم ورحمه اهللا وبركاته

  تحیة طیبة وبعد:

المشـــكالت التـــي تواجـــه أخصـــائي قواعـــد البیانـــات فـــي إدارة ( تقــوم الباحثـــة بدراســة بعنـــوان

اسـتكماال لمتطلبـات الحصـول علـى درجـة الماجسـتیر فـي  بمدارس محافظة مسقط)البوابة التعلیمیة 

اإلدارة التعلیمیة، حیث قامـت الباحثـة بأعـداد اسـتبانه تهـدف إلـى التعـرف عـن المشـكالِت التـي تواجـُه 

  بَمَدارِس التعلیِم األساسِي بمحافظِة مسقط. أخصائیي قواعِد البیانات في إدارة البوابة التعلیمیة

  ا بأن االستبانة مكونه من قسمین: علم

  .البیانات العامة :القسم األول

  -محاور الدراسة وهي أربعة محاور رئیسیة على النحو اآلتي: القسم الثاني:

  المشكالت المادیة :المحور الثاني    المحور األول: المشكالت اإلداریة

  المشكالت البشریة :المحور الرابع  المشكالت الفنیة والتقنیة المحور الثالث:

فنرجـو مـنكم التكــرم بقـراءة االسـتبانة بدقــة، واإلجابـة علـى جمیــع فقراتهـا بموضـوعیة وصــدق، 

 هـذه وجـود مـدى فـي نظـركم وجهـة عـن تعبـر التـي الخانـة تحت منها فقرة كل أمام" √بوضع عالمة "

ذكیر بـأن إجـابتكم التـ وأود فقـط، التربـوي البحـث لغـرض ستسـتخدم البیانـات جمیـع بـأن علمـا المشكلة،

علــى العبــارات بدقــة ســیكون لــه أكبــر األثــر فــي تحقیــق نتــائج البحــث والوصــول إلــى توصــیات تســاهم 

  في رفع كفاءة العمل اإلداري.

  شاكرین لكم حسن تعاونكم

  الباحثة: رحمة بنت حمد الفوریة

r_alfori@moe.om 
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  -القسم األول: البيانات عامة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع: .أ   الن
  

  ذكر  

  أنثى   

    

  المؤهــــــــل الدراســـــــــي: .ب

  

  

  دبلوم 

  بكالوریوس 

  ماجستیر  

  دكتواره   

    

  عــــدد ســــنوات الخبــــرة: .ج
  

  سنوات ٣أقل من  

  سنوات ٥-٣من    

  سنوات ٥أكثر من    

    

  :المرحلــــــــة الدراســــــــیة .د
  

  )٤-١الحلقة األولى للتعلیم األساسي ( 

  )١٠-٥الحلقة الثانیة للتعلیم األساسي (   

  )١٢-١١الحلقة الثالثة ما بعد التعلیم األساسي (   

  -القسم الثاني: حماور الدراسة:
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  ألول: المشكالت اإلداریة:ا المحور   
  

  

ـــــة إلمـــــام إدارة المدرســـــة بمهـــــارات اســـــتخدام شـــــبكة اإلنترنـــــت  ١   .قل
  

          

انخفاض ثقة إدارة المدرسة بقدرتها على استخدام تطبیقـات البوابـة   ٢

  التعلیمیة.
          

            قلق إدارة المدرسة من زیادة أعباء المهام والواجبات الوظیفیة.  ٣

ا علــــى المدیریـــة للمـــدارس إلنجـــاز معظـــم األعمـــال ورقًیـــمطالبـــة   ٤

  .ا ضمن خدمات البوابة التعلیمیةالرغم من وجودها إلكترونیً 
          

  .قلــــــة األدلـــــــة التوضـــــــیحیة لكیفیــــــة اســـــــتخدام البوابـــــــة التعلیمیـــــــة  ٥
  

          

ـــــــوات   ٦ ـــــــین اإلدارة والعـــــــاملین بالمدرســـــــة االتصـــــــالضـــــــعف قن   .ب
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ــــــرة األعمــــــال اإلداریــــــة التــــــي تلقــــــى علــــــى عــــــاتق أخصــــــائي  ٧   كث

  .قواعد البیانات
          

قلـــة تـــوافر الـــدورات المتخصصـــة لإلداریـــین للتعامـــل مـــع البوابـــة   ٨

  .التعلیمیة
          

ــــــیم   ٩   بــــــطء اســــــتجابة إدارة البوابــــــة التعلیمیــــــة بــــــوزارة التربیــــــة والتعل

  .بمطالب التغییر
          

  .الترقـي الـوظیفي ألخصـائي قواعـد البیانـاتوجود قرارات تحد من   ١٠
  

          

ــین الوحــدات اإلداریــة فــي المــدیریات التعلیمیــة  ١١   .ضــعف التنســیق ب
  

          

ـــــین   ١٢ ـــــة التعلیمیـــــة ب تضـــــارب الصـــــالحیات الممنوحـــــة بنظـــــام البواب

  .الهیئات اإلداریة بالمدرسة
          

ـــــــــة التعلیمیـــــــــة  ١٣ ـــــــــل مشـــــــــرفي البواب ـــــــــة وجـــــــــود دعـــــــــم مـــــــــن قب   قل

  .بالمدیریات التعلیمیة
          

  المحــور الثــاني: المشــكالت المادیــة  
  

  

قلة المخصصات المالیة المرتبطـة بالتـدریب والتأهیـل فـي التعامـل   ١

  .مع أنظمة البوابة التعلیمیة
          

قلــة الحــوافز المادیــة الداعمــة للهیئــات اإلداریــة والتدریســیة لتعزیــز   ٢

  .التعامل مع البوابة التعلیمیة
          

  .التكلفـــة المادیـــة العالیـــة المترتبـــة علـــى اســـتخدام شـــبكة االنترنـــت  ٣
  

          

ـــي العمـــل مـــن   ٤ ـــة للمتمیـــزین ف ـــة أو معنوی ـــدرة وجـــود حـــوافز مادی ن

  .أخصائي قواعد البیانات
          

  .نــــــــــــــدرة وجــــــــــــــود حـــــــــــــــوافز مادیــــــــــــــة لألعمــــــــــــــال اإلضـــــــــــــــافیة  ٥
  

          

مجــال ضــعف الــدعم المــالي المخصــص للبحــوث والدراســات فــي   ٦

  .البوابة التعلیمیة
          

  .محدودیـــة دور القطـــاع الخـــاص فـــي المســـاهمة (المالیـــة والفنیـــة)  ٧
  

          

  .ارتفــــــــــــــــاع أســــــــــــــــعار األجهـــــــــــــــــزة والمعــــــــــــــــدات اإللكترونیـــــــــــــــــة  ٨
  

          

ـــوزارة لتحـــدیث األجهـــزة   ٩ ـــل ال ـــة المخصصـــة مـــن قب ضـــعف المیزانی

  .المدرسیة

  

          



٩١ 
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  والتقنیــــــةالمشــــــكالت الفنیــــــة  المحــــــور الثالــــــث:  

  

  

ضعف مستوى البنیة التحتیة التكنولوجیـة الالزمـة للتطبیـق األمثـل   ١

  .للبوابة التعلیمیة
          

المتكــرر لالتصــال مــن قبــل مــزود الخدمــة خاصــة أثنــاء  االنقطــاع  ٢

  .عملیة إدخال البیانات في البوابة التعلیمیة
          

  .األعطــــــــال المتكــــــــررة فــــــــي أجهــــــــزة الحاســــــــوب فــــــــي المدرســــــــة  ٣
  

          

  قلــــة تــــوافر أجهــــزة حاســــوب حدیثــــة بالمــــدارس واعتمادهــــا علــــى  ٤

   .أجهزة قدیمة
          

قلــــة تـــــوافر الصـــــیانة الدوریـــــة ألجهـــــزة الحاســـــوب اآللـــــي وشـــــبكة   ٥

   .اإلنترنت بالمدرسة
          

ــــة بالمدرســــة  ٦ ــــب اإلداری ــــي المكات ــــوافر أجهــــزة الحاســــوب ف ــــة ت   .قل
  

          

ـــــــــــــــــات   ٧ ـــــــــــــــــة للبیان ـــــــــــــــــرامج الحمای   .والمعلومـــــــــــــــــاتضـــــــــــــــــعف ب
  

          

ـــــــــــــــین األجهـــــــــــــــزة داخـــــــــــــــل المدرســـــــــــــــة  ٨ ـــــــــــــــربط ب   .صـــــــــــــــعوبة ال
   

          

ــــــدان المعلومــــــات  ٩ ــــــة فق ــــــي حال   .عــــــدم وجــــــود نســــــخ احتیاطیــــــة ف
  

          

ضعف وجود نظام احتیاطي عند حدوث مشاكل فـي نظـام البوابـة   ١٠

  التعلیمیة.
          

  .ســــرعة التطــــور فــــي تكنولوجیــــا المعلومــــات وصــــعوبة مســــایرتها  ١١
  

          

ـــــــــــــــــــــــــــــــــت  ١٢ ـــــــــــــــــــــــــــــــــطء االتصـــــــــــــــــــــــــــــــــال بشـــــــــــــــــــــــــــــــــبكة االنترن   .ب
  

          

  .قلــــة تزویــــد غــــرف المعلمـــــین بــــأجهزة مــــزودة بخدمــــة اإلنترنـــــت  ١٣
  

          

وجود بعض أنظمة الحمایة في البوابة التعلیمیة یجعل مـن عملیـة   ١٤

 
ً
  .اصعبً  االتصفح أمر

          

  المشــــــــــــكالت البشــــــــــــریة المحــــــــــــور الرابــــــــــــع:  
  

  

ــــة   ١ ــــوعي الثقــــافي بالبواب ــــضــــعف ال   .اا وتنظیمًیــــالتعلیمیــــة اجتماعًی
  

          

  .العــــــــاملین بالمدرســـــــــةمـــــــــن قبــــــــل بعـــــــــض  مقاومــــــــة التطــــــــویر  ٢
  

          

نقـــص الـــوعي بأهمیـــة أنظمـــة الحمایـــة واألمـــن المعلومـــاتي لـــدى   ٣

  .الهیئة االداریة والتدریسیة
          

  .الخــــوف مــــن المســـــائلة فــــي حالــــة تعطـــــل األجهــــزة االلكترونیـــــة  ٤
  

          

ـــــــــــــةقلـــــــــــــة المعرفـــــــــــــة   ٥ ـــــــــــــة التعلیمی ـــــــــــــة بتطبیقـــــــــــــات البواب    .الكافی
  

          

ــــق   ٦ ــــاء  العــــاملین بالمدرســــة مــــن زیــــادة قل ــــة.أعب   مهــــامهم الوظیفی
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  .الـــــنقص فـــــي عـــــدد المـــــوظفین المتخصصـــــین لصـــــیانة األجهـــــزة  ٧
  

          

  .ضـــعف مهـــارات اللغـــة اإلنجلیزیـــة لـــدى المتعـــاملین مـــع النظـــام  ٨
  

          

  ضــــــــعف اإلعــــــــداد والتــــــــدریب للمــــــــوظفین الســــــــتخدام تطبیقــــــــات   ٩

  .البوابة التعلیمیة
          

ـــــة  ١٠   .قلـــــة وعـــــي أولیـــــاء األمـــــور بأهمیـــــة اســـــتخدام البوابـــــة التعلیمی
  

          

یتطلـــب اســـتخدام البوابـــة التعلیمیـــة بشـــكلها الحـــالي الجلـــوس لفتـــرة   ١١

  .ا على الصحةطویلة أمام الحاسوب مما یوثر سلبً 
          

وجـود اتجــاه ســلبي لــدى بعـض العــاملین بالمدرســة نحــو المشــاركة   ١٢

  .في تفعیل البوابة التعلیمیة
          

            قلة المعرفة الكافیة بتقنیات الحاسوب عند العاملین بالمدرسة  ١٣

ـــــدورات   ١٤ غیـــــاب بعـــــض الكـــــوادر مـــــن العـــــاملین بالمدرســـــة عـــــن ال

  .التدریبیة لتطبیقات البوابة التعلیمیة
          

  

 

   



٩٣ 

) ٤ملحق رقم(  

 قائمة بأسماء المحكمین ألداة الدراسة

 م اسم الدكتور التخصص مكان العمل

  أ.د. محمــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــین إدارة تربویة جامعة السلطان قابوس
 

١ 

  د. عــــــــــــــــــــــــــــزام أحمــــــــــــــــــــــــــــد إدارة تربویة جامعة السلطان قابوس
 

٢ 

  د. نســـــــــــــــــــــــرین صـــــــــــــــــــــــالح إدارة تربویة جامعة السلطان قابوس
 

٣ 

  د. علــــــــــــــــــــــي الموســــــــــــــــــــــوي تكنولوجیا التعلیم جامعة السلطان قابوس
 

٤ 

ـــــــــــــــــــــي إدارة وتخطیط تربوي جامعة السلطان قابوس ـــــــــــــــــــــراهیم العتیق   د. اب
 

٥ 

  د. راشــــــــــــــــــــــــد الفهــــــــــــــــــــــــدي ادارة تربویة جامعة السلطان قابوس
 

٦ 

  د. وحیـــــــــــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــــــــــــاد إدارة تربویة جامعة السلطان قابوس
 

٧ 

  د. علـــــــــــــــــــــــــي خمـــــــــــــــــــــــــیس إدارة تربویة جامعة نزوى
 

٨ 

  أ.د. محمــــــــــــــــــــد الجرایــــــــــــــــــــده إدارة تربویة جامعة نزوى
 

٩ 

  د. محمــــــــــــــــــــــد النقــــــــــــــــــــــادي القیاس والتقویم جامعة نزوى
 

١٠ 

  د. محمــــــــــــــــــــود خورشــــــــــــــــــــید تكنولوجیا التعلیم جامعة نزوى
 

١١ 

ــــــــــــــــــــــوري االدارة التربویة وزارة التربیة والتعلیم ــــــــــــــــــــــي الجه   د. عل
 

١٢ 

ـــــــــــــــــــــــــوي التربویة اإلدارة وزارة التربیة والتعلیم   د. راشـــــــــــــــــــــــــد العل
  

١٣ 

 

   



٩٤ 

  ) ٥ملحق رقم(

  استمارة تسهیل مهمة باحث

 


