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 دورانظماالمعلوماتااإلداريةافياتحسيناأداءااإلدارةاالمدرسة

 (افياالمدارساالرسميةافيالبنانSIMISدراسةاتجريبيةابالتطبيقاعلىابرنامجااإلدارةاالمدرسيةا)

 

 

 حسينامحمداسعد

ا

 ملخص الدراسة

سية،ادراسةاتجريبيةابالتطبيقاعلىابرنامجاهدفتاالدراسةاإلىاتقييماالعالقةابينانظماالمعلوماتااإلداريةاوأداءااإلدارةاالمدر

لدىااإلدارييناوالعاملينافياالمدارساالرسمية،اولتحقيقاالهدفاا(افياالمدارساالرسميةافيالبنان،SIMSاإلدارةاالمدرسيةا)

يقاًامناالدراسةااعتمداالباحثاالمنهجاالمسحياالوصفياالذيايعتمداعلىادراسةاالواقعاأواالظاهرة،اويهتمابوصفهااوصفاًادق

اعينةا ااختيار اتم احيث االغرض، الهذا ً اخصيصا اأعدادها اتم ااستبيان ااستمارة اتصميم اخالل امن اوكميّا، ً اكيفيّا اتعبيراً ويعبّر

اموظفامناالمدارساالرسميةافيالبنان.ا150عشوائيةامكونةامنا

اتوصلتاالدراسةاإلىامجموعةامناالنتائجاوالستنتاجاتاوالتياكانامناأهمها:ا

اتوفرتأنهاا- المكوناتاالماديةاوالبرمجيةاكلمااأصبحااستخدامابرنامجااإلدارةاالمدرسيةاأسهلاومتاحاعلىاالموظفينااكلما

امماايؤدياإلىاتحسيناأداءااإلدارةاالمدرسية.

كلماازادتامؤشراتاقياسانجاحانظامابرنامجااإلدارةاالمدرسيةازادتامعدلتاجودةاالمعلوماتاوالبرنامجاماايؤثراإيجاباًاا-

 وفعاليةااإلدارةاالمدرسية.اعلىاأداءا

ا
انظماالمعلوماتااإلدارية،اأداءااإلدارة،االمدارساالرسميةاالكلمات المفتاحية:

 

 

Abstract 

The study aimed to evaluate the relationship between management information systems and 

the performance of school administration. Applied study on the program of the school admin-

istration (SIMS) in public schools in Lebanon. 

This study has followed the analytical and descriptive method. A questionnaire has been used 

to gather the data for researching tools. It was applied on a sample of (150) employees who 

were randomly selected from their original society.  

The study reached a set of results and conclusions, the most important of which were: 

ا- The more software and hardware components are available the easier it will be to use the 

school administration program، which will improve the performance of school administration. 

ا- The more indicators to measure the success of the school management program the higher 

the quality of information and the program، which positively affects the performance and ef-

fectiveness of school administration. 

 
Keywords: Management Information Systems, Management Performance, Public Schools 
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ا

ا

 مقدمة الدراسة

اكبيرة،ا ابدرجة اعليه ايعتمد االمعاصر اعالمنا اوأصبح االعلمي، االمنطق اعلى اوتطوره االتكنولوجي االتقدم اآثار اانعكست لقد

اإلىاقطاعاالتربيةاوالتعليم،افأصبحتااوامتدتاهذه اآلثاراإلىامختلفامجالتاالحياةاوقطاعاتااألعمالاواإلنتاج،اوصولً
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هذهاالتكنولوجيةاحاجةاضروريةاإلىانظامامعلوماتامحكمايقابلاالظروفاالجديدةاوالمتغيراتاالحديثةاوأعدادها،اوتشابكا

اديمةاناجعةافياإدارةاالمنظمات.عملياتها،اوتعقدامشكالتها،ابحيثالماتعدااألساليباالق

ااعتمدتاوزارةا افقد اوالُمعقدة، االمتغيرة االبيئة افياظل االتعليم اواستمرار ابقاء افي اودوٌر اكبيرة اللمعلوماتاأهمية اكان ولما

قاالتربيةاوالتعليماالعاليافيالبنانابرنامجانظماالمعلوماتااإلداريةاالمدرسية،امنااجلاامتالكاإجراءاتافعالةاومنهجيةالتحقي

اإلىا ااألوليةاللتعليماوصولً امناحاجاتها ابدءاً االمدىالكياتنسجمامعامتطلباتاالمستوياتاالتعليميةاالمختلفة، االبعيدة أهدافها

امتطلباتااإلدارةاالعليااللتعليم.

ماوتعتبراأهميةاالمعلوماتاثورةاحقيقية،افهياليستامحصورةافق ابعمليةااتخاذاالقرارات،ابلاامتدتاإلىاوضعاالخط اورس

السياساتاوالرقابة،اوتقييمااألداءاوغيرها.ابحيثايساعداتوفراالمعلوماتاالصحيحةاوالدقيقةاإدارةاالمؤسساتاالتربويةاعلىا

اإلىا الديها اتكمنافيامدىاتوفراالمعلوماتاالمنظمة االعصريةاوكفاءتها ااإلدارة االقراراتاالسليمةاوالرشيدة،اإلناقوة اتخاذ

هاابطريقةاصحيحةاوفعالةامناأجلاالتخطي اللمستقبل،األناصلباعمليةاالتخطي اعبارةاجانبااستخدامهااومعالجتهااوتوظيف

اعنامعلوماتابنيتاعليهااقرارات.

وبفضلاالتقدماالتكنولوجي،اتتطورادورااإلدارةاالمدرسيةامعاطبيعةاالعصراومستجداتهاومتطلباته،ابحيثالمايعداهدفامديراا

اوتسي االنظام، االحفاظاعلى افي ايقتصر افشهدتاوزارةاالمدرسة االتقليدية، اوالوحداتابالطريقة الألقسام ااإلدارية االشؤون ير

التربيةاوالتعليماالعاليافيالبنانانقلةانوعيةافياأنظمةاالمعلوماتاالتياتمثلتافياتوظيفااستخداماالحواسيباوقواعداالبياناتا

ااألخرىاالتياساهمتاب اللوسائلاالتكنولوجية اباإلضافة امعلوماتامناخاللابرنامجاوشبكاتاالتصالاالمختلفة انظم وجود

(،االذيايعملاعلىامساعدةاالموظفيناوأولياءاأموراالطالب.الذلكاأتتاأهميةاالدراسةالتقييمادوراSIMSاإلداراتاالمدرسيةا)

نظماالمعلوماتااإلداريةافياوزارةاالتربيةاوالتعليماالعاليافيالبنان،اودورهاافياتحسيناأداءااإلدارةاالمدرسيةافياتحقيقا

اأهدافااستراتيجيةاالوزارةاوانعكاساهذاااألداءاعلىامستوىاالعمليةاالتعليمية.

 

 أوالً: مشكلة الدراسة وتساؤالتها

،اوهوانظاما2016(امنذاعاماSIMS)لقداقامتاوزارةاالتربيةاوالتعليماالعاليافيالبنانابتطبيقابرنامجااإلداراتاالمدرسيةا

مجاعلىاكافةاالمعلوماتاالمتعلقةابالمدارساكالتخطي الإلدارةاالمدرسيةاوإدخالاشاملاإلدارةاالمعلومات،اويحتوياهذااالبرنا

االدراسةا اهذه اأهمية اظهرت اوعليه اوالشهادات...وغيرها. االتقارير اواستصدار االداخلي اوالنقل االطالباوالموظفين بيانات

ا اأداء افياتحسين االمعلوماتااإلدارية النظم االحقيقي االدور اعلى التلقياالضوء الذلكاتوضرورتها االمدرسية. حددتااإلدارة

امشكلةاالدراسةابطرحااإلشكاليةاالرئيسةاالتالية:ا

 ؟للمدارس الرسمية في لبنان ما دور نظم المعلومات اإلدارية في تحسين أداء اإلدارة المدرسية

اويتفرعاعنااإلشكاليةاالرئيسةاالتساؤلتاالفرعيةاالتالية:

اماديةاوالبرمجيةالبرنامجااإلدارةاالمدرسيةافياالمدارساالرسميةافيالبنان؟هلاتتوفراالبنيةااألساسيةاللمكوناتاالا-

 هلاتتوفراالبنيةااألساسيةافياالموارداالبشريةااإلدارةاالمدرسيةافياالمدارساالرسميةافيالبنان؟ا-

البنان؟ماامعاييرانجاحابرنامجااإلدارةاالمدرسيةافياتحسيناأداءااإلدارةاالمدرسيةافياالمدارساالرسميةافياا-

اهلايؤثرابرنامجااإلدارةاالمدرسيةافياتحسيناأداءااإلدارةاالمدرسيةافياالمدارساالرسميةافيالبنان؟ا-

 فياتحسيناأداءاالوحداتااإلداريةافياالمدارساالرسميةافيالبنان؟ااإلدارةاالمدرسيةمااهيافعاليةااستخدامابرنامجاا-

 

 ثانياً: فرضيات الدراسة

 الفرضية األولى

لاتوجداعالقةاارتباطيةاذاتادللةاإحصائيةابيناالبنيةااألساسيةالنظماالمعلوماتااإلداريةاوأداءاا:0Hالصفرية  الفرضية -

 .اإلدارةاالمدرسيةافياالمدارساالرسميةافيالبنان

اوأا:1Hالفرضية البديلة  - االمعلوماتااإلدارية النظم ااألساسية االبنية ابين اإحصائية اذاتادللة اارتباطية اعالقة داءاتوجد

ااإلدارةاالمدرسيةافياالمدارساالرسميةافيالبنان.

 الفرضية الثانية

لايوجدافروقاتاذاتادللةاإحصائيةابينامؤشراتاقياسانجاحانظامابرنامجااإلدارةاالمدرسيةاا:0Hالفرضية الصفرية  -

ا.)جودةاالمعلومات،ااستخداماالبرنامج(اوأداءااإلدارةاالمدرسيةافياالمدارساالرسميةافيالبنان

يوجدافروقاتاذاتادللةاإحصائيةابينامؤشراتاقياسانجاحانظامابرنامجااإلدارةاالمدرسيةا)جودةاا:1Hالفرضية البديلة  -

االمعلومات،ااستخداماالبرنامج(اوأداءااإلدارةاالمدرسيةافياالمدارساالرسميةافيالبنان.

 الفرضية الثالثة

دللةاإحصائيةابيناالبنيةااألساسيةالنظماالمعلوماتااإلداريةاوفعاليةالاتوجداعالقةاارتباطيةاذاتاا:0Hالفرضية الصفرية  -

 .استخدامها)الوحدةاالمالية،االوحدةااإلدارية(افياالمدارساالرسميةافيالبنان

اوفعاليةاا:1Hالفرضية البديلة  - االمعلوماتااإلدارية النظم ااألساسية ابيناالبنية اإحصائية اذاتادللة اارتباطية اعالقة توجد

امها)الوحدةاالمالية،االوحدةااإلدارية(افياالمدارساالرسميةافيالبنان.استخدا
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 ثالثاً: منهجية الدراسة

 عناصر المنهجية وجمع البيانات -أ

اتماإعداداهذااالدراسةاعلىاعنصرينامتكاملين:

معلوماتااإلداريةافيااعتمدتاهذهاالدراسةاعلىاإجراءامراجعةالبعماالدراساتاالسابقةاالُمتعلقةادورانظماالاالعنصر األول:

ا البنان. افي االرسمية االمدارس افي االمدرسية ااإلدارة اأداء اتحسين االُكتبافي اعلى اوالطالع اعام، ابشكل االعربية البلدان

اوالمنشوراتاوالدراساتاالسابقةاوالمقالتاالتياتناولتاموضوعاالدراسة،اوذلكابهدفاإعداداإطاراالنظرياللدراسة.

اااالعنصر الثاني: لدراسةاعلىاالمنهجاالميدانياالذيايرتكزاعلىاجمعاالمعلوماتااألساسيةاوالناشطةاوالفعالةااعتمدتاهذه

االمدرسيةافياالمدارساالرسميةافيالبنان،اوذلكامناخاللا االمعلوماتااإلداريةافياتحسيناأداءااإلدارة المتعلقةادورانظم

ااستبياناتماإعدادهاإلبرازاأهميةاالدراسة.

 مجتمع وعينة الدارسة -ب

اتمثلاُمتجمعاالدراسةامناكافةاالعاملينافيامجالاالمكننةاوإدخالاالبياناتافياالمدارساالرسميةافيالبنان.ي

موظفيا-نظار-مفردةامنامدارسالبناناالمتمثلةابـا)مديرا150وتمااختياراعينةاعشوائيةا)طبقية(.اوتكونتاأفراداالعينةامنا

اكنموذجاتطبيقياللدر-المكننة االمعلوماتااإلداريةافياتحسيناأداءااإلدارةاموظفاُمدخلاالبيانات(. اسة،اإلظهارادورانظم

االمدرسيةافيامدراسالبنان.

 

 رابعا: متغيرات الدراسة

انظامامعلوماتاإدارةاالمدرسة.االمتغير المستقل:

اأداءااإلدارةاالمدرسيةافيامدرسالبنان.االمتغير التابع:

 

 خامسا: أهداف الدراسة

نظماالمعلوماتااإلداريةافياتحسيناأداءااإلدارةاالمدرسيةافياالمدارساالرسميةافيالبنان،اسعتاالدراسةاإلىاإظهارادورا

امناخاللااألهدافاالتالية:

االكشفاعلىامدىاتوفراالبنيةااألساسيةالنظماالمعلوماتااإلداريةافيامدارسالبنان.ا-

ادارةاالمدرسيةافيامدارسالبنان.التحققامنامعاييرانجاحانظماالمعلوماتااإلداريةاودورهاافياتحسيناأداءااإلا-

اإظهاراتأثيرابرنامجااإلدارةاالمدرسيةافياتحسيناأداءااإلدارةاالمدرسيةافيامدراسالبنان.ا-

اإظهارافعاليةااستخدامابرنامجااإلدارةاالمدرسيةافياتحسيناأداءاالوحداتااإلداريةافيامدارسالبنان.ا-

 

 سادسا: أهمية الدراسة

انقاطاالتالية:تمثلتاأهميةاالدراسةافياال

 األهمية النظرية-أ

افياا- االمدرسية ااإلدارة اأداء اتحسين افي االمعلوماتااإلدارية انظم اتدرسادور االتي االدراساتاالمعاصرة امن االدراسة أن

االمدارساالرسميةافيالبنان،اوغياباالدراساتاواألبحاثاموضوعاالدراسةافيالبنان.

االمسا- االدراسة امتغيرات اعن اواضح امعرفي اإطار اجمع ا)برنامج اوالتابعة اوأداءاتقلة االمدرسية ااإلدارية االمعلومات نظم

ا(.اإلدارةاالمدرسية

اتعملاعلىاإظهاراالتطوراالتكنولوجيافيااألداءااإلدارياواألساليباووسائلاالتصال.ا-

اتعملاهذهاالدراسةاعلىابيانامعاييرانظماالمعلوماتااإلداريةافياتحسيناأداءااإلدارةاالمدرسية.ا-

 ة العلميةاألهمي-ب

افياا- االمعلوماتااإلدارية اإدارة اونظم اعام ابشكل االتربية اقطاع االلبنانياوهو اللمجتمع اقطاعارئيساوهام االدراسة تتناول

االمدارساالرسمية.

 

 سابعا: حدود الدراسة

اتناولتاتقييمادورانظماالمعلوماتااإلداريةافياتحسيناأداءااإلدارةاالمدرسية.االحدود الموضوعية:

ا:اطبقتاالدراسةاعلىاالمدارساالرسميةالبنانكانيةالحدود الم

مدخليا-الناظرا–:اتمثلتافيااستطالعارأياموظفياالمدارساالرسميةافياجنوبالبناناالمتمثلةابـا)المديراالحدود البشرية

اموظفياالمكننة(.-البيانات

ا.2018/2019:اطبقتاالدراسةافياالمدارساالرسميةاخاللاالعاماالدراسياالحدود الزمانية

 

 ثامنا: الدراسات السابقة 

اهناكاعددامناالدراساتاالسابقةاالتياتناولتاموضوعاالدراسة.ا
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بعنوانادورانظماالمعلوماتااإلداريةافياتحسيناأداءااإلدارةاالمدرسيةامناخاللااستخدامابرنامجاا(2015)فروقة،ادراسةا

ا ااإلدارية االمعلومات اSIMS)نظم افي االمنهجا( اعلى االدراسة اواعتمدت اغزة، المحافظات االعالي اوالتعليم االتربية وزارة

ابينا االمدرسيةاوعالقة ااإلدارة االمعلوماتاوأداء النظم االبشرية ابيناالموارد اعالقة اإلىاوجود اوتوصلتاالدراسة الوصفي،

ابشكل االمدرسية ااإلدارة اوأداء االمعلوماتااإلدارية النظم اوالبرمجية ااالمكوناتاالمادية اطردي. ادراسة اأما ا(2013)حماد،

بعنواناتقييمامدىانجاحاالخدماتااإللكترونيةالوزارةاالتربيةاوالتعليمافياقطاعاغزةامناوجهةانظراالعاملين،اوالتياهدفتا

اكأح اغزة افي اوالتعليم االتربية اوزارة افي ااإللكترونية االخدمات انجاح اومدى اوقع اعلى االتعرف االحكومةاإلى اتطبيقات د

االمستخدميناعليها.ا امناخاللابحثادرجةاتوفيرامعاييرانجاحاالنظمااإلداريةاومدىارضا اإللكترونيةاالفلسطينيةاوتقييمها

واعتمدتاالدراسةاعلىاالمنهجاالوصفياالتحليلي،اوتوصلتاالدراسةاإلىاعدةانتائجاكانامناأبرزهااتوافرامتطلباتانجاحا

التياهدفاإلىاالتعرفاعلىامدىاتوفراا(2012)عطاونة،امناحيثاجودةاالمعلومات.اوفيادراسةانظماالمعلوماتااإلداريةا

انظما ادور امن اتحد اوالمعيقاتاالتي االفلسطينية، االعالي اوالتعليم االتربية اوزارة افي االمعلوماتااإلدارية النظم االتحتية البنية

رار،اواعتمدتاالدراسةاعلىاالمنهجاالوصفي،اوكانامناأبرزانتائجهااأناأكثراأبعادانظماالمعلوماتااإلداريةافياصناعةاالق

ا اهدفتادراسة افيما امرتفعة. ابدرجة االمعلوماتااإلدارية النظم االتحتية االبنية اهياتوافر اتطبيقا )خليفة،االمعلوماتااإلدارية

دارةااإللكترونيةاتأثيراًاعلىاجودةاالخدماتاوتقييماالمستفيدينالجودةاهذهاالخدماتاإلىاالتعرفاإلىاأكثراوظائفااإلا(2012

ابوجوداقصورافيامتطلباتاتطبيقااإلدارةااإللكترونيةاويعوداذلكاإلىا واعتمدتاالمنهجاالوصفي،اوكانتامناأهمانتائجها

ا ادراسة اأما اللمعلومات. ااإللكتروني االتبادل اتفعيل ااإللكترونيةاا(Anin, 2012)عدم االبوابة اأداء ادراسة اإلى اهدفت التي

لمؤسسةاصندوقاتمويلاالتعليماالعاليافياماليزيا،امناوجهةانظراالطالبافياثالثةاعواملاهياجودةاالنظام،اوجودةاالخدمةا

اجو االخدمة، اجودة االنظام، االمتغيراتاالمستقلةاجودة اإلىاجميع اوتوصلتاالدراسة اتؤثراعلىاوالمعلومات، االمعلومات، دة

ا(Darvish, 2011)رضااالمستخدميناوالىاأناالطالبايشعرونابالرضااوالرتياحامناأداءاالموقعااإللكتروني.اأماادراسةا

االمنهج االدراسة اواستخدمت اتركيا، افي اثانوية امدارس اخمس افي االمعلوماتية االخدمات اتوظيف اعن االكشف اإلى اهدفت

النوعي،اوكانامنااهمانتائجهااعدماوضعاالستراتيجيةاالصحيحةالستخداماتكنولوجياتااألنترنتافيامواقعهااعلىاشبكةا

ااألنترنتاوانالكلامرسةامجموعتهااالخاصةابهاامنااألبعادالموقعهاااإللكتروني.

احيثادوروبعد عرض الدراسات السابقة امن االموضوع، ااختيار الجهة امنها االستفادة اتم افياا، االمعلوماتااإلدارية نظم

،ا2015-ا2011تحسيناأداءااإلدارةاالمدرسية،اومناحيثاالزماناأنااغلباالدراساتاالسابقةاتمتافياالفترةاالواقعةامنا

االدراساتاالسابقةا امناحيثااألدواتافقدااستخدمتامعظم اأما ومناحيثاالمنهجابالعتماداعلىاالمنهجاالوصفياالتحليلي،

الدراسة،اومناحيثاالعيناتالكونهااتناولتاالموظفيناوالعاملينافياالمدارساوالهيئاتاالحكوميةاالرسمية.الستبانةاكأداةال

عناالدراساتاالسابقةاانهاتناولتاموضوعاحديثاًالجهةااستخداماالتطوراالتكنولوجي،اوهوااوما تميزت به الدراسة الحالية

ةاالمدرسية.اوهوامناالمواضيعاالتياقلتاالدراسةافيهاعلىاصعيدايدرسادورانظماالمعلوماتااإلداريةافياتحسيناأداءااإلدار

ادورانظماالمعلوماتااإلداريةافياالمدارساالرسمية.ا

 

 اإلطار النظري للدارسة

 تمهيد

ًافياكافةاالمجالتاالمختلفةاللمؤسساتاالمحيطةابالمجتمع،اومناضمنهاا اعميقا انتيجةاالعولمةاالسريعةاتطوراً االعالم يشهد

ابطرفاالمؤسساتاا اتتم االمعلوماتاوالمعرفة اجمع افأصبحتاطريقة االمعلوماتااإلدارية انظم االتياازدادتاأهمية لتربوية

ومواصفاتاعلميةاوموضوعيةاوأصبحتاالمعلوماتامورداًااستراتيجياافياتحسيناأداءااإلداراتاالمدرسيةاوالتربويةاوجزًءا

االمنطلق اومناهذا امنامقوماتانجاحاالمنظماتاالحديثة. اإلقاءاالضوءاعلىابعمااأساسيا يحاولااإلطاراالنظرياللدراسة

ا) ااإلدارية االمعلومات اإدارة انظم اوبرنامج االمدرسية، ااإلدارة اوأداء ااإلدارية االمعلومات ابنظم االمرتبطة (اSIMSالمفاهيم

االُمطبقافياوزارةاالتربيةاوالتعليماالعاليافيالبنان.

 المبحث األول: نظم المعلومات اإلدارية

ظامابأنه:ا"مجموعةامناالعناصراأوااألجزاءاالمترابطةاالتياتعملابتنسيقاتاماوتفاعل،اوآليةاعملامعينةافيانطاقايٌعرفاالن

اعام". اوهدف امشتركة اغايات التحقيق اامحدد، ا2007)النجار، اصفحة امترابطةا(11، امجموعة اانه اعلى ايعرف اكما .

ناصرا)األفراد،االتجهيزات،ااآللت،ااألموال،(االتياتتفاعلامعابعضهااالبعماداخلاإطارامعيناومتجانسةامناالموارداوالع

)إدريس،ااأياحدوداالنظام،اوتعملاكوحدةاواحدةانحواتحقيقاهدفاأوامجموعةامنااألهدافاالعامةاضمناالبيئةاالمحيطةابه

جملاالتعرفيناالسابقينابأناالنظاماهوامجموعةامناالعناصراالمترابطةاوالمتناسقةا.اويٌستخلصامنام(22،اصفحةا2007

اوالمتفاعلةابينياًاتعملاعلىاتحقيقاأهدافامحددةاأوامشاركة.اوهذهاالعناصراهي:ا

اف.تتمثلاالمدخالتافياالموارداالالزمةاللنظاماليتمكنامناالقياماباألنشطةاالمختلفةالتحقيقااألهداا:Inputالمدخالت  -

اويقصدابهااتحويلاالمدخالتاإلىامخرجات.ا:processالعمليات  -

وهيانتاجاعمليةاتحويلاالمدخالتاإلىامخرجاتابحيثاتعتبراهيااألداةاالتيامناخاللهاايتماالتحققاا:outputالمخرجات  -

 .(22حةا،اصف2003)الكردي،اامناأداءاالنظاماوقدرتهاعلةاتحقيقاأهدافه

اللمخرجاتاأياأداةاا:feedbackالمعلومات المرتدة  - االتصحيحية ااألداة اوتعتبراالمعلوماتاالمرتدة االراجعة أياالتغذية

ا.(Gupta, 2000, p. 13)االرقابةاعلىاالنظام
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عم،اوالهدفامنهااهواجمعاالمعلوماتاحولاهيامجموعةامناالعناصراالمرتبطةامعابعضهااالبامفهوم نظم المعلومات،

شيءامعين،التخاذاالقراراالمناسباالخاصافيهالذلكامناالمهماأناتكوناالمعلوماتاالتيايتماجمعهاادقيقةاوواضحةافإناأيا

اتقصيراأثناءاعمليةاالجمع،اسوفايؤدياإلىاعدمانجاحانظماالمعلوماتااإلداريةافيامهمتها.اترتب انظماالمعلوماتااإلدارية،

معاالواقعاالعمليافياالمؤسساتاوالشركاتاويعتمدااتخاذاأياقراراداخلابيئةاالعمل،اعلىاالمعلوماتاالتيايتماتوفيرها،امنا

ا.قبلافريقاعملامهمتهاجمعاالمعلومات

إناالهدفااألساسيالنظماالمعلوماتاهواتزويداالمستخدميناوالمنتفعينابالمعلوماتاالضروريةاالتيااأهدف نظم المعلومات:

تاجوناإليهاالتنميةامداركهم،اوإكسابهماتوجيهاتاوخبراتاتسهمافياتحقيقااألهدافاالتيايسعوناإليها،اوهناكاالعديدامنهاايح

االنظما الرب  اومنها االشاملة، ااألهدافاالعامة اتحقيق انحو ُ اجميعا اوتوجيهها االمتعددة، ااألهدافاالفرعية ارب  افي ايساعد ما

ًافياكيانامتكاملاي امعا اعملاعلىاتنسيقاتدفقاالبياناتاوتوفيراالمعلوماتاالصحيحةاوالمالئمةالمنايطلبهاالفرعيةاالعديدة

امنها:اولنظم المعلومات اإلدارية خصائص .ا(19،اصفحةا2010)طواف،ا

اينبغياأنايصمماالنظامابطريقةايضمناأعلىاكفاءةافياتقييماالخدماتاللمستفيدين.االخدمة: -

ابحيثايعملاالنظاماعلىاتقديماالمعلوماتالطالبهااوقتايحتاجها.التوقيت:ا -

اويتطلباذلكاسهولةاتداولاالمعلوماتابيناأجزاءاالنظاماذاتهاوبيناغيرهامناالنظم.االتوحيد: -

ادةاهواأساساالمحافظةاعلىااستمراراكفاءةاالنظامافيامواجهةاالتغيراتاالمتعددةالتحسيناطرقاالمعالجةاوزياالتطوير: -

ا.(23،اصفحةا2002)المغربي،ااسرعةاتوصيلاالمعلومات

 

 المبحث الثاني: اإلدارة المدرسية

تعتبرااإلدارةاالمدرسيةاوسيلةامهمةالتنظيماالجهوداالجماعيةافياالمدرسةامناأجلاتنميةاالطالبامفهوم اإلدارة المدرسية: 

ملةاوفقاًالقدراتهاواستعداداتهاوظروفاالبيئةاالتيايعيشافيها،اكمااالمعلم.افمناهنااأصبحتااإلدارةاتنميةاشاملةامتوازنةاومتكا

المدرسيةاذاتاأهميةاكبيرةابالنسبةاللطالباوالمعلمامنااجلاإتماماأمورهماالتعليمية،افقداأصبحاحسنااإلدارةاوكفاءتهاامنا

خصائص .اومنااهما(28،اصفحةا2010)الفرج،اامدرسةاالتقليدية.الخصائصاالمهمةاالتياتمتازابهااالمدرسةاالحديثةاعناال

اوألاتكوناذاتااإلدارة المدرسية الناجحة،  ابالمرونة، اوتتسم اللبالد، اوالسياسية االجتماعية االفلسفة امع أناتكونامتماشية

اينبغياأناتتكيفاحسبامقتضياتا اوثابتة،اوإنما المواقفاوتغيراالظروف،اواناتكوناعلميةاوتتميزابالكفاءةاقوالباجامدة

ا.(123،اصفحةا2008)محمدام.،ااوالفاعليةاويتحققاذلكابالنسجامااألمثلالإلمكاناتاالماديةاوالبشرية

المرحلةاالحالية،ابحيثالماتعداتقتصراالقداتغيرتاأهدافااإلدارةاالمدرسيةاواتسعتامجالتهاافيأهداف اإلدارة المدرسية: 

علىااألعمالاالروتينيةالتسييراشؤوناالمدرسةاوفقااالتعليماتاوالقواعد،ابلاأصبحتاعمليةاإنسانيةاتهدفالتوفيراالظروفا

االظروفا اتوفير االمدرسية: ااإلدارة اأهداف اومن اوالجتماعية. االتربوية ااألهداف اتحقيق اعلى اتساعد االتي واإلمكانات

االطالبابشكلامتوازناومتكاملاواإلمكان اعلىانمو افيااختياراالخبراتاالتياا–ياتاالتياتساعد اومساعدته االمتعلم توجيه

االشخصيا اوتحقيقاأهدافهاا–تساعداعلىانموه االمجتمع،اوحلامشكالته، االطالباوتشجيعهماا–المساهمةافيادراسة تربية

اوتقويةاكلاميلاإلىاالبتكاراوالتجدي )عبدالعظيم،ااالكشفاعلىاالطالباالموهوبيناورعايتهم.ا–داعلىاالتفكيرااإلبداعي،

ا.(30،اصفحةا2004

 

 المبحث الثالث: برنامج نظم إدارة المعلومات اإلدارية الُمطبق في وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

االمعلوماتاالمدرسيةا) االنظاماإلدارةا(انظامامعSIMSيُعدانظاماإدارة لوماتايُساعدافياجمعابياناتاالمدارس.اويُوفّراهذا

االرسميةا االمدارس افي االتعليمية االمهام اإدارة افي ااإلداريين اوالموظفين اوالمعلمين االمديرين المساعدة امنصة المدرسة

ينامناخاللاإدارةاالمهاماالتعليميةاالمختلفةابيناأطرافا.اويزيداهذااالنظاماأيضاامناإنتاجيةاالمستخدم(2016)المدرسية،ا

االمستويينا اعلى اأدلة اإلى االمستند االقرار االتخطي ابهدفااتخاذ التمكين االبياناتابدقة اجمع االنظام اويدعم ااألساسية. التعليم

االعالياوعلىامستوىاالمركزاالتربوياللبحوثاواإلنماء اوالتعليم االتربية اإدارةااإلقليمياوالمركزيالوزارة اويهدفانظام .

المعلوماتاالمدرسيةاإلىابناءانظاماقويالمعلوماتاإدارةاالمعلوماتاالمدرسية.اويُستخدمالمراقبةاعملياتاالتسجيلاوالحضورا

للطالبافياالمدارسابشكلامنهجي.اويضمانظاماالمعلوماتاإدارةاالمعلوماتاالمدرسيةاالوحداتاالتالية:اشؤوناالمدرسة،ا

اشؤون االمدرسة، االملفاامالية االطالب، اشؤون اوتخطي االدروس، االمدرسة ارزنامة االحصصالألساتذة، اجدول الموظف،

ا.(www.mehe.gov.lb, 2017) الصحي،االمؤشراتاواإلحصائيات،االمتحاناتاالرسميةا

 

 اإلطار العملي للدارسة

 تمهيد

مامناخاللهااإنجازااإلطاراالتطبيقيامناالدراسة،اوالحصولاعلىاالبياناتاتعتبرامنهجيةاالبحثاوإجراءاتهامحوراًارئيساًايت

ابموضوعا االمتعلقة اأدبياتاالدراسة افياضوء اتفسيرها االتيايتم االتحليلااإلحصائياللتوصلاإلىاالنتائج، المطلوبةاإلجراء

االدراسة،اوتحقيقااألهدافاالتياتسعىاإلىاتحقيقها.
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 أوالً منهج الدراسة 

دافاالدراسةاتماالعتماداعلىاالمنهجاالوصفياالتحليلي،االذيايعتمداعلىادراسةاالظاهرةاكمااهياواقعاً،ابهدفاتحقيقاأه

اويصفهااوصفاًادقيقاً،اويعبراعنهااكماًاونوعاً،اويوضحاخصائصهااوسماتها.ابحيثااعتمدتاالدراسةاعلى:

اللدراسة،اوالتياتمثلتافياجمعاالبياناتااألوليةامناخاللااستبااالمصادر األولية - اأساسية اكأداة اواعتمادها اأعدادها اتم نة

صممتاخصيصاالهذااالغرضابعدامراجعةاالدراساتاالسابقةاالتياتناولتاموضوعاالدراسة،اووزعتاعلىاعينةاالدراسةا

اموظفامدخلاالبيانات(.ا–موظفياالمكننةا-نظار-)مدراء

اوتمثلتافياالمصادر الثانوية - اوالمجالتااالتياعالجتااإلطاراالنظرياللدراسة الكتباوالمنشوراتاوالرسائلاالجامعية

االعلمية....(.

 

 ثانياً: مجتمع وعينة الدراسة 

اتمثلامجتمعاالدراسةا)عينةاعشوائيةا اعلىامشكلةاالدراسةاوأهدافها، االبالغاعددهماا–بناًء ا150طبقية(امنامدارسالبنان،

 موظفاً،اوهماموزعينافياالجدولاعلىاالشكلاالتالي:

 الدراسة عينة(: 1) رقم الجدول

 

ا

 

 ثالثاً: أداة الدراسة

االمدرسيةاتماإعدادااستبانةاحول االمعلوماتااإلداريةافياتحسيناأداءااإلدارة ،احيثاتعتبرالمدارساجنوبالبنانادورانظم

انيةاللحصولاعلىاالمعلوماتاوالبياناتاالتيايجرياتعبئتهاامناقبلاالفحوص،االستبانةااألداةاالرئيسةاالمالئمةاللدراسةاالميد

وتماإعدادهاابالعتماداعلىاالدراسةاالسابقةاوالطاراالنظري،اوقسمتاالستبانةاإلىاخمسةامحاورارئيسةاكماايلي:االمحورا

مؤشراتاقياسانجاحاالمحوراالثالث:اا-اريةاالبنيةااألساسيةالنظماالمعلوماتااإلدالمحوراالثاني:اا-األول:االبياناتاالشخصيةا

تأثيرااستخداماالمحوراالخامس:اا-فعاليةابرنامجانظماالمعلوماتااإلداريةاالمحوراالرابع:اا-نظامابرنامجااإلدارةاالمدرسيةا

ابرنامجااإلدارةاالمدرسيةاعلىاأداءااإلدارةاالمدرسية.

 

 

 

 
 

 
 

 
 رابعاً: اختبار قوة ثبات فقرات االستبيان.

 

 

 

 (: معامل ثبات فقرات االستبيان.2الجدول رقم )

امعاملاألفااكروانباخا

 المجموع مدخل بيانات موظف مكننة نظار مدير

ا150ا83ا29ا27ا11
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ا0.7االبنيةااألساسيةالنظماالمعلوماتااإلداريةالجهةاالمكوناتاالماديةاوالبرمجية.افقراتاالمحوراالثانيا)أ(

افقراتاالمحوراالثانيا)ب(
الجه االبشرية االموارد الجهة ااإلدارية االمعلومات النظم ااألساسية ايقدمهااالبنية االتي االمعلومات اجودة ة

ابرنامجااإلدارةاالمدرسية.
ا0.6

ا0.758امؤشراتاقياسانجاحانظامابرنامجااإلدارةاالمدرسيةالجهةااستخدامابرنامجااإلدارةاالمدرسية.افقراتاالمحوراالثالثا)أ(

ا0.826انامجااإلدارةاالمدرسية.مؤشراتاقياسانجاحانظامابرنامجااإلدارةاالمدرسيةالجهةانظامابرافقراتاالمحوراالثالثا)ب(

ا0.817افعاليةابرنامجانظماالمعلوماتااإلداريةالجهةااستخدامهافياالوحدةااإلدارية.افقراتاالمحوراالرابعا)أ(

ا0.907افعاليةابرنامجانظماالمعلوماتااإلداريةالجهةااستخدامهافياالوحدةاالمالية.افقراتاالمحوراالرابعا)ب(

ا0.668ايرااستخدامابرنامجااإلدارةاالمدرسيةاعلىاأداءااإلدارةاالمدرسية.تأثافقراتاالمحوراالخامس

ا(اقوةاثباتافقراتاالستبانة.2يظهراالجدولارقما)

للمحوراالثانياالفقرةاب،اا0.6للمحوراالثانياالفقرةاأ،اوا0.7تماحسابامعاملاألفااكروانباخالالتساقاالداخلياوبلغتاالنسبا)

اأ،اوا0.817للمحوراالثالثاالفقرةاب،اوا0.826أ،اواللمحوراالثالثاالفقرةا0.758و للمحوراا0.907للمحوراالرابعاللفقرة

ايُعتمداعليهاافيااعتمادانتائجاالدراسة.ا0.668الرابعاالفقرةاب،او وذلكابالرجوعااللمحوراالخامس(،اوهيانسباجيدةاجداً

 (اوعلىاضوءاذلكايمكناالقولابأنا0.6برامنا)،افإناقيمةامعاملاألفااتعتبرامقبولة،اإذااكانتاأك1(Cronbach,1970إلىا)

االمقياساالواردافيانتائجاالعينةايتمتعابالثباتاالداخليالعباراته.

 

 

 خامساً: تحليل البيانات الشخصية

 

 

 

 (: يبين توزيع البيانات الشخصية 3جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات البيانات الشخصية

 الجنس 

المستوى 

 التعليمي

 

ا%53.3ا80اذكر

ا%46.7ا70اأنثى

ا%83.3ا125اإجازةاجامعية

ا%13.3ا20اماجستير

                                                           
 ,Cronbach, L. Essentials of Psychological Testing .New York : Harper & Row Publisher, Incا1

1970. 
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ا%3.3ا5ادكتوراه

الُمسمى 

 الوظيفي 

ا%7.3ا11امديرا

ا%18ا27اناظرا

ا%19.3ا29اموظفامكننة

ا%55.3ا83امدخلابيانات

االعمر

ا%19.3ا29اا30إلىاا25منا

ا%48.7ا73اا35إلىاا31منا

ا%12.7ا19اا40إلىاا36منا

ا%19.3ا29اوماافوقاا40

ا(االنتائجاالتالية:ا3يظهراالجدولارقما)

هماإناث.اويرىاالباحثاأنادرجةااهتمامااإلناثاا70حسباعينةاالدراسة،اوا150مناأصلاا80أناعدداالذكورااالجنس: -

 متقاربةامنادرجةااهتماماالذكور.

%امنهمايحملونا13.3بتهايحملوناإجازاتاجامعية،او%اماانس83.3وقداأظهرتانتائجاالستبياناأنااالمستوى التعليمي: -

%ايحملوناشهادةاالدكتوراه.اويرىاالباحثاأناارتفاعانسبةاالموظفيناالذينايحملونااإلجازةاالجامعيةاحيثا7.3ماجستير،او

اتتطلباش الما انظراً ا)موظفامدخلاالبيانات( ااألكبرامنااستجاباتاالموظفيناكانتامناالمسمياتاالوظيفية رطاأناالنسبة

االتقدمالهذهاالوظيفيةاهواأنايكوناالمتقدمالهذهاالوظيفةاحاصلاعلىاإجازةافيااختصاصاالمعلوماتيةااإلدارية.

امدخلابيانات.ا83موظفامكننة،اا29ناظراً،اا27مديراً،اا11وقداجاءتاالنتائجاعلىاالشكلاالتي:ااالمسمى الوظيفي: -

سنة،اا40إلىاا36%امنا12.7%،او48.7يشكلونانسبةاا35لىاإا31%،اومنا19.3سنةايشكلوناا30إلىاا25منااالعمر: -

سنةاوماافوق.اويرىاالباحثاأناسبباارتفاعاسنواتاالخدمةالستجاباتاالموظفيناأناالنسبةااألكبراكانتامناا40%ا19.3و

اعينةاالدراسةامناموظفيامدخلاالمعلوماتانظراًالحداثاهذااالختصاص.

 

 تبيانسادساً: التحليل اإلحصائي لمحاور االس

االتكراراتاوالنسباالمئوية،اوالمتوس االحسابياوالنحرافاالمعياريالشرحانتائجاالتحليلااإلحصائيافياكلا تمااستخدام

افقراتاالمحاورالالستبيان.

 (: يبين البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية.4الجدول رقم )

 الفقرات الرقم
أوافق 

 بشدة
 ال أوافق محايد أوافق

ال 

أوافق 

 شدةب

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ا1
االحاسوبا اأجهزة تتوفر

اعملا الطبيعة المالئمة

االبرنامج.

ا12ا15ا30ا16ا77االتكرارات
ا1.4ا2.1

ا%51.3االنسبةا%

ا

ا

ا

ا

ا1.3%

ا%8ا%10ا%20ا10.7%

ا2
اإدخالا اوحدات تعتبر

االمفاتيح،ا ا)لوحة البيانات

اوتساعدا امتوفرة فأرة،(

افاءة.فياعمليةااإلدخالابك

ا3ا18ا42ا48ا39االتكرارات
ا1ا2.3

ا%2ا%12ا%28ا%32ا%26االنسبةا%

ا3
المنعا  ابرامجاحماية توجد

ااإلدارةا ابرنامج اختراق

االمدرسية.

ا15ا37ا29ا39ا30االتكرارات
ا1.3ا2.8

ا%15ا%24.7ا%19.3ا%26ا%20االنسبةا%

ا4
اقاعدةا اإلى االستناد يتم

افيا امركزية بيانات

لوماتاالحصولاعلىاالمع

ااإلدارةا ابرنامج من

االمدرسية.

ا4ا3ا35ا76ا32االتكرارات
ا0.7ا2.2

ا%3.7ا%2ا%23.3ا%50.7ا%21.3االنسبةا%

ا1.3ا2.5ا13ا24ا41ا26ا46االتكراراتتحدثاانقطاعاتاوأعطالاا5
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ا%8.7ا%16ا%27.3ا%17.3ا%30.7االنسبةا%افياالشبكةاالمستخدمة.

ا6
افيا اللبيانات اتكرار يوجد

االبياناتاالمخزنة.قواعدا

ا18ا9ا28ا57ا38االتكرارات
ا1.3ا2.5

ا%12ا%6ا%18.7ا%38ا%25.3االنسبةا%

ا7
اصيانةا اعمليات يوجد

امستمرةاللبرنامج.

ا42ا45ا25ا21ا17االتكرارات
ا1.4ا3.2

ا%28ا%30ا%16.7ا%14ا%11.3االنسبةا%

ا8
ااإلدارةا ابرنامج يوفر

االنسخا اخدمة المدرسية

االحتياطي.

ا3ا28ا27ا61ا31اراتالتكرا
ا1.1ا2.4

ا%2ا%18.7ا%18ا%40.7ا%20.7االنسبةا%

 0.689 2.5 مجموع فقرات البنية األساسية لنظام المعلومات لجهة المكونات المادية والبرمجية

 

عملا%اعلىاأناتتوفراأجهزةاالحاسوباالمالئمةالطبيعةا62هياموافقةابنسبةاا1(:اأنانتيجةاالفقرةا4يظهراالجدولارقما)

%ابحيثاتعتبراوحداتاإدخالاالبياناتا)لوحةاالمفاتيح،افأرة(امتوفرةاوتساعدافيا62هياموافقةابنسبةاا2البرنامج،اوالفقرةا

ا اوالفقرة ابكفاءة، ااإلدخال اا3عملية ابنسبة اموافقة ااإلدارةا46هي ابرنامج ااختراق المنع احماية ابرامج اتوجد اانه اعلى %

%اعلىاانهايتماالستناداإلىاقاعدةابياناتامركزيةافياالحصولاعلىاالمعلوماتا48هياموافقةابنسبةاا4المدرسية،اوالفقرةا

%اعلىاانهاتحدثاانقطاعاتاوأعطالافياالشبكةاالمستخدمة،ا48هياموافقةابنسبةاا5منابرنامجااإلدارةاالمدرسية،اوالفقرةا

هياغيراموافقةاا7تاالمخزنة،اوالفقرةا%اعلىاانهايوجداتكراراللبياناتافياقواعداالبيانا63.3هياموافقةابنسبةاا6والفقرةا

%اعلىاأناالبرنامجايوفرا60.7هياموافقةابنسبةاا8%اعلىاانهايوجداعملياتاصيانةامستمرةاللبرنامج،اوالفقرةا58بنسبةا

الإلدارةاالمدرسيةاخدمةاالنسخاالحتياطي.

عةاعملابرنامجااإلدارةاالمدرسية،ا(اأناتوفراأجهزتاالحاسوبافياالمدارسايتالءمامعاطبي4ويتبينامناخاللاالجدولارقما)

واناوحداتاإدخالاالبياناتاهيامتوافرةامماايساعداعلىاعمليةااإلدخالالهاابكفاءة،اووجودابرامجاحمايةالبرنامجااإلدارةا

اتحدثابهاأعطالانتيجةاالشبكةا ًاما المدرسيةايمنعااختراقهامناالفيروساتاأواعمليةاالسرقةاوالهاكرز،اواناالبرنامجاغالبا

ستخدمةاأوااستعمالهابطريقةاغيراصحيحة،الذلكايوفراالبرنامجاخدمةاالنسخاالحتياطيامناالملفاتاالتيايتماحفظهاافياالم

اقواعداالبياناتاالخاصةاللمدرسة.
 

 

 (: يبين البنية األساسية لنظم المعلومات لجهة الموارد البشرية.5الجدول رقم )

 الفقرات الرقم
أوافق 

 بشدة
 فقال أوا محايد أوافق

ال أوافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ا1
النظاما االفني القسم

المعلوماتايجيباعناأيا

ابالسرعةا استفسارات

االالزمة.

ا32ا59ا9ا6ا44االتكرارات
ا0.9ا1.9

ا%21.3ا%39.3ا%6ا%4ا%29.3االنسبةا%

ا2
االفنيا االقسم افي العاملون

اإداريةا اخبرات لديهم

االمهاما اوطبيعة تتناسب

االمناطةابهم.

ا4ا21ا43ا51ا41االتكرارات
ا1.1ا2.2

ا%2.7ا%14ا%24ا%28ا%31.3االنسبةا%

ا3
اللعاملينا اتدريب يتوفر

التطويرا ادوري بشكل

امهاراتهماوقدراتهم.

ا42ا47ا36ا4ا21االتكرارات
ا1.1ا2.3

ا%28ا%31.3ا%24ا%2.7ا%14االنسبةا%

ا4
االكافيا االفني االدعم يتوفر

ابرنامجا امشاكل لحل

ااإلدارةاالمدرسية.

ا6ا9ا37ا82ا31االتكرارات
ا0.7ا2

ا%4ا%6ا%24.7ا%54.7ا%20.7االنسبةا%

 0.711 2.1 مجموع فقرات البنية األساسية لنظام المعلومات لجهة الموارد المالية.

معلوماتايجيباعنا%اعلىاأناالقسماالفنيالنظاماال60.3هياغيراموافقةابنسبةاا1(:اأنانتيجةاالفقرةا5يُظهراالجدولارقما)

%اعلىاأناالعاملونافياالقسماالفنيالديهماخبراتا59.3هياغيراموافقةابنسبةاا2أيااستفساراتابالسرعةاالالزمة،اوالفقرةا

%اعلىاانهايتوفراتدريباللعاملينابشكلا59.3هياغيراموافقةابنسبةاا3إداريةاتتناسباوطبيعةاالمهاماالمناطةابهم،اوالفقرةا

اادوريالتطويرامهاراتهم اوالفقرة اا4وقدراتهم، ابنسبة االفنياالكافيالحلامشاكلا75.4هياموافقة ايتوفراالدعم %اعلىاانه

ابرنامجااإلدارةاالمدرسية.

(اأناالعاملينافياالقسماالفنيالايملكوناخبراتاإداريةاتتناسباوطبيعةاالمهاماالمناطةا5ويتبينامناخاللانتائجاالجدولارقما)

مجااإلدارةاالمدرسية،اوانهالايوجداتدريباللموظفيناعلىاالبرنامجابشكلادوريامنابهم،اويعملوناعلىاحلامشكالابرنا
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اجلاتطويرامهاراتاوقدراتامستخدمياالبرنامج،اوذلكامناوجهةانظراعينةاالدراسةامناخاللاتجربتهماالعمليةالبرنامجا

ااإلدارةاالمدرسة.

ة لجهة جودة المعلومات التي يقدمها برنامج اإلدارة (: مؤشرات قياس نجاح نظام برنامج اإلدارة المدرسي6الجدول رقم )

 المدرسية.

 الفقرات الرقم
أوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ا1
المعلوماتاالتيايوفرهاا

ااإلدارةا برنامج

اتحديثهاا ايتم المدرسية

اباستمرار.

ا3ا15ا47ا22ا63االتكرارات
ا1.1ا2.6

ا%2ا%10ا%31.3ا%14.7ا%42االنسبةا%

ا2
المعلوماتاالتيايوفرهاا

ااإلدارةا برنامج

اصحيحةا المدرسية

اوخاليةامنااألخطاء.

ا19ا9ا29ا59ا34االتكرارات
ا1.3ا2.5

ا%12.7ا%6ا%19.3ا%39.3ا%22.7االنسبةا%

ا3
ااستخراجا سرعة

ابرنامجا امن المعلومات

الا االمدرسية اإلدارة

اوصح ادقة اعلى ةايؤثر

االمعلومة.

ا30ا9ا25ا59ا27االتكرارات
ا1.4ا2.7

ا%20ا%6ا%16.7ا%39.3ا%18االنسبةا%

ا4
المعلوماتاالتيايوفرهاا

ااإلدارةا برنامج

اكافيةا اتعتبر المدرسية

اجوانبا اجميع وتغطي

االعملاالمطلوب.

ا19ا9ا29ا59ا34االتكرارات
ا1.2ا2.6

ا%12.7ا%6ا%19.3ا%39.3ا%22.7االنسبةا%

ا5
اا االتياتأتي لمعلومات

اترتيباًا امرتبة تحتاجها

ايسهلا ابحيث ً معينا

افهمه.

ا13ا15ا28ا17ا77االتكرارات
ا1.4ا2.1

ا%8.7ا%10ا%18.7ا%11.3ا%51.3االنسبةا%

ا6
اعنا االستغناء ايمكن ل

ايقدمهاا االتي المعلومات

ااإلدارةا برنامج

االمدرسية.

ا1.3ا2.6ا12ا24ا39ا37ا38االتكرارات

ا1.3ا2ا%8ا%16ا%26ا%24.7ا%25.3االنسبةا%

مجموع فقرات مؤشرات قياس نجاح نظام برنامج اإلدارة المدرسية لجهة جودة المعلومات التي 

 يقدمها برنامج اإلدارة المدرسية
2.4 0.89 

ا) ارقم االجدول ا6يُظهر االفقرة انتيجة اأن اا1( ابنسبة اموافقة ااإلدارةا56.7هي ابرنامج ايوفرها االمعلوماتاالتي اأن %اعلى

االمد اوالفقرة اباستمرار، اتحديثها ايتم اا2رسية ابنسبة اموافقة ااإلدارةا62هي ابرنامج ايوفرها االتي االمعلومات اأن اعلى %

ا اوالفقرة ااألخطاء، امن اوخالية اصحيحة اا3المدرسية ابنسبة االمعلوماتامنا57.3هياموافقة ااستخراج اأناسرعة %اعلى

%اعلىاأناالمعلوماتاالتيا62هياموافقةابنسبةاا4الفقرةابرنامجااإلدارةاالمدرسيةالايؤثراعلىادقةاوصحةاالمعلومة،او

موافقةابنسبةا%اا62.6هياا5يوفرهاابرنامجااإلدارةاالمدرسيةاتعتبراكافيةاوتغطياجميعاجوانباالعملاالمطلوب،اوالفقرةا

ًابحيثايسهلافهمه،اوانانتيجةاالفقرةا ًامعينا %ا50افقةابنسبةاهياموا6علىاانهاتأتياالمعلوماتاالتياتحتاجهاامرتبةاترتيبا

اعلىاانهالايمكناالستغناءاعناالمعلوماتاالتيايقدمهاابرنامجااإلدارةاالمدرسية.

ا

ا

 (: يبين مؤشرات قياس نجاح نظام برنامج اإلدارة المدرسية لجهة استخدام برنامج اإلدارة المدرسية.7الجدول رقم )

 الفقرات الرقم
أوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 ةبشد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ا1
ااإلدارةا ابرنامج يتميز

ابسهولةا المدرسية

االستخدام.

ا10ا12ا30ا17ا81االتكرارات
ا1.2ا2

ا%6.7ا%8ا%20ا%11.3ا%54االنسبةا%

ا2
اومعرفةا اخبرة تسهم

ازيادةا افي المستخدم

استخدامابرنامجااإلدارةا

االمدرسية.

ا13ا15ا30ا49ا43االتكرارات
ا0.9ا2.2

ا%8.6ا%10ا%20ا%32.7ا%28.7االنسبةا%

ا3
ااإلدارةا ابرنامج يساعد

اتطويرا افي المدرسية

اأدائياالوظيفي.

ا4ا21ا36ا40ا49االتكرارات
ا1.1ا2.3

ا%2.7ا%14ا%24ا%26.7ا%32.7االنسبةا%

ا4
أستعملابرنامجااإلدارةا

ابصورةا المدرسية

امتكررةاومنظمة.

ا10ا8ا20ا85ا27االتكرارات
ا0.7ا2.1

ا%6.6ا%5ا%13.3ا%56.7ا%18االنسبةا%

ا5
ااإلدارةا ابرنامج أصبح

امهماا اجزءا المدرسية

امنامهاماعملي.

ا4ا15ا48ا28ا55االتكرارات
ا1.1ا2.2

ا%2.7ا%10ا%32ا%18.7ا%36.7االنسبةا%

ابرنامجاا6 ااستخدام ا1.2ا2.4ا16ا6ا30ا61ا37االتكراراتيسهم
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افيا االمدرسية اإلدارة

اتحقيقاأهدافاالوزارة.
ا%10.7ا%4ا%20ا%40.7ا%24.7االنسبةا%

مجموع فقرات مؤشرات قياس نجاح نظام برنامج اإلدارة المدرسية لجهة استخدام برنامج اإلدارة 

 المدرسية
2.1 0.79 

سهولةا%اموافقةاعلىاأنايتميزابرنامجااإلدارةاالمدرسيةاب65.3هياموافقةابنسبةاا1(اأنانتيجةاالفقرةا7يُظهراالجدولارقما)

%اعلىاأناتسهماخبرةاومعرفةاالمستخدمافيازيادةااستخدامابرنامجا61.4هياموافقةابنسبةاا2الستخدام،اوانانتيجةاالفقرةا

%اعلىاانهايساعدابرنامجااإلدارةاالمدرسيةافياتطويراأدائيا59.4هياموافقةابنسبةاا3اإلدارةاالمدرسية،اوانانتيجةاالفقرةا

%اعلىاأناأستعملابرنامجااإلدارةاالمدرسيةابصورةامتكررةاومنظمة،ا74.7وافقةابنسبةاهياما4الوظيفي،اونتيجةاالفقرةا

هياا6%اعلىاانهاأصبحابرنامجااإلدارةاالمدرسيةاجزءاامهماامنامهاماعملي،اوالفقرةا55.4هياموافقةابنسبةاا5والفقرةا

اأهدافاالوزارة.%اعلىاانهايسهمااستخدامابرنامجااإلدارةاالمدرسيةافياتحقيقا65.4موافقةابنسبةا

ا

ا

 

 
 

 
 (: يبين فعالية برنامج نظم المعلومات اإلدارية لجهة استخدامه الوحدة اإلدارية والمالية.8الجدول رقم )

 الفقرات الرقم
فعال 

 جداً 
 متوسط فعال

غير 

 فعال

غير 

فعال 

 جداً 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  الوحدة اإلدارية -أ

ا1
امشاكلا افي ساهم

ادارية.المدارسااإل

ا21ا30ا18ا16ا65االتكرارات
ا1.5ا2.5

ا%14ا%20ا%12ا%10.7ا%43.3االنسبةا%

ا2
ارب ا افي ساهم

المدارسامعاالمنطقةا

االتربويةافياالجنوب.

ا21ا14ا29ا22ا64االتكرارات
ا1.4ا2.4

ا%14ا%9.3ا%19.3ا%14.7ا%42.7االنسبةا%

ا3
اعرضا افي ساهم

االمعلوماتا وإدارة

االخاصةابالمدارس.

ا13ا9ا39ا26ا63االتكرارات
ا1.3ا2.2

ا%8.7ا%6ا%26ا%17.3ا%42االنسبةا%

ا4
اعرضا افي ساهم

االتنظيميا الهيكل

اللمدارس.

ا19ا17ا28ا73ا13االتكرارات
ا1.2ا2.7

ا%12.7ا%11.3ا%18.7ا%48.7ا%8.7االنسبةا%

ا5
اإدخالا افي ساهم

االصفوفا تفاصيل

اوالغرف.

ا4ا37ا32ا12ا65االتكرارات
ا1.3ا2.4

ا%2.7ا%24.7ا%21.3ا%8ا%43.3االنسبةا%

ا6
اأياما افياإظهار ساهم

االعطلاالستثنائية.

ا16ا28ا21ا65ا20االتكرارات
ا1.2ا2.7

ا%10.7ا%18.7ا%14ا%43.3ا%13.3االنسبةا%

 1.02 2.5 مجموع فقرات لجهة فعالية استخدامه البرنامج في الوحدة اإلدارية

 الوحدة المالية-ب

ا7
اع افي رضاساهم

ارسوما وحساب

االطالب.

ا16ا21ا20ا78ا15االتكرارات
ا1.1ا2.6

ا%10.7ا%14ا%13.3ا%52ا%10االنسبةا%

ا8
اعرضا افي ساهم

اقائمةا وحساب

االحسابات

ا19ا19ا26ا70ا16االتكرارات
ا1.2ا2.7

ا%12.7ا%12.7ا%17.3ا%46.7ا%10.7االنسبةا%

ا9
اعرضا افي ساهم

اموردا الكل ملف

امعها تتعامل

االمدرسة.

ا15ا15ا19ا59ا42اتكراراتال
ا1.3ا2.4

ا%10ا%10ا%12.7ا%39.3ا%28االنسبةا%

ا10
اكلا امعرفة افي ساهم

امصاريفاالمدرسة.ا

ا22ا57ا19ا12ا40االتكرارات
ا1.5ا3

ا%14.7ا%38ا%12.7ا%8ا%26.7االنسبةا%
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ا11
اإدارةا افي ساهم

امنا االمدرسة موازنة

االمداخيلا حساب

اوحساباالنفقات.

ا18ا29ا34ا19ا50االتكرارات
ا1.4ا2.6

ا%12ا%19.3ا%22.7ا%12.7ا%33.3االنسبةا%

ا12
اتسجيلا افي ساهم

االعامةا االيومية القيود

اللمدرسة.

ا28ا32ا29ا13ا48االتكرارات
ا1.5ا2.9

ا%18.7ا%21.3ا%19.3ا%8.7ا%32االنسبةا%

ا13
اتسجيلا افي ساهم

اوإيصالا السلف،

اوإيصالا القبم،

االدفع.

ا31ا34ا21ا53ا11االتكرارات
ا1.3ا3.1

ا%20.7ا%22.7ا%14ا%35.3ا%7.3االنسبةا%

ا14

اإغالقا افي: ساهم

االمالية -السنة

االفتتاحية -األرصدة

االمخزون -إدارة

االمدرسة -أقساط

-الستهالك

كسفا-المناقصات

ا ميزانيةاا–حساب

اعمومية(

ا

ا34ا32ا30ا9ا55االتكرارات

ا1.5ا2.7
ا%16ا%21.3ا%20ا%6ا%36.7االنسبةا%

 1.1 2.75 وع فقرات لجهة فعالية استخدامه البرنامج في الوحدة الماليةمجم

ا) ارقم االجدول ا8يُظهر االفقرة انتيجة اأن اا1( ابنسبة افعال االمدارسا54هي افيامشاكل اتساهم ااإلدارية االوحدة اأن %اعلى

اوالفقرةا افيارب االمدارسامع57.4هيافعالابنسبةاا2اإلدارية، ااإلداريةاتساهم االتربويةافياا%اعلىاأناالوحدة المنطقة

ا اوالفقرة اا3الجنوب، ابنسبة افعال االخاصةا59.2هي االمعلومات اعرضاوإدارة افي اتساهم ااإلدارية االوحدة اانه اعلى %

%اعلىاأناالوحدةااإلداريةاتساهمافياعرضاالهيكلاالتنظيمياللمدارس،اوالفقرةا57.4هيافعالابنسبةاا4بالمدارس،اوالفقرةا

هيافعالابنسبةاا6نهاالوحدةااإلداريةاتساهمافياإدخالاتفاصيلاالصفوفاوالغرف،اوالفقرةا%اعلىاا51.3هيافعالابنسبةاا5

%اعلىاأناالوحدةا62هيافعالابنسبةاا7%اعلىاأناالوحدةااإلداريةاتساهمافياإظهاراأياماالعطلاالستثنائية،اوالفقرةا56.6

ا اوالفقرة االطالب، افياعرضاوحسابارسوم اتساهم اا8المالية افيا57.4هيافعالابنسبة اتساهم االمالية %اعلىاأناالوحدة

االماليةاتساهمافياعرضاملفالكلا67.3هيافعالابنسبةاا9عرضاوحساباقائمةاالحسابات،اوالفقرةا %اعلىاانهاالوحدة

%اعلىاأناالوحدةاالماليةاتساهمافيامعرفةاكلا52.7هياغيرافعالابنسبةاا10مورداتتعاملامعهاالمدرسة،اونتيجةاالفقرةا

اامصاريفاالمدرسة، اا11والفقرة افعال احسابا46هي امن االمدرسة اموازنة اإدارة افي اتساهم االمالية االوحدة اانه %اعلى

ا اوالفقرة اا12المداخيلاوحساباالنفقات، االيوميةا41.3هيافعالابنسبة افياتسجيلاالقيود اتساهم االمالية %اعلىاأناالوحدة

لوحدةاالماليةاتساهمافياتسجيلاالسلف،اوإيصالا%اعلىاأناا43.3هياغيرافعالابنسبةاا13العامةاللمدرسة،انتيجةاالفقرةا

-%اعلىااناالوحدةاالماليةاتساهمافي:اإغالقاالسنةاالمالية42.7هيافعالابنسبةاا14القبم،اوإيصالاالدفع،اونتيجةاالفقرةا

اميزانيةاعمومية(.ا–كسفاحسابا-المناقصات-الستهالكا-أقساطاالمدرسةا-إدارةاالمخزون-األرصدةاالفتتاحية

 تأثير استخدام برنامج اإلدارة المدرسية على أداء اإلدارة المدرسية(: يبين 9قم )جدول ر

 الفقرات الرقم
أوافق 

 بشدة
 ال أوافق محايد أوافق

ال أوافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ا1
ااإلدارةا برنامج

المدرسيةايقدماتقاريرا

اأوا ادورية متنوعة

اجوانبا الكافة خاصة

االعمل.

ا7ا21ا42ا41ا39اراتالتكرا
ا1.1ا2.5

ا%4.7ا%14ا%28ا%27.3ا%26االنسبةا%

ا2
ااإلدارةا برنامج

اعلىا ايعمل المدرسية

االبياناتا عرض

حسباحاجةاالمستفيدا

ابيانيةا ارسوم من

اومخططات.

ا19ا37ا28ا42ا24االتكرارات
ا1.2ا3

ا%12.7ا%24.7ا%18.7ا%28ا%16االنسبةا%

ا3
ااإلدارةا برنامج

ايتيح إنجازااالمدرسية

ابطريقةا المعامالت

االطريقةا امن أفضل

االتقليدية.

ا8ا6ا33ا72ا31االتكرارات
ا1ا2.3

ا%5.3ا%4ا%22ا%48ا%20.7االنسبةا%

ا4
اعلىا االعتماد يتم

ااإلدارةا ابرنامج نظام

ااألداءا المدرسية

المهامادوناالستعانةا

ابالطريقةاالتقليدية.

ا13ا24ا41ا26ا46االتكرارات
ا1.3ا2.6

ا%8.7ا%16ا%27.3ا%17.3ا%30.7ا%النسبةا

ا5
ااإلدارةا برنامج

امنا ايزيد المدرسية

ااإلدارةا اتمكين عملية

اأعمالهاا اتقييم من

اوتوقعا الحالية

االمستقبل.

ا19ا12ا28ا60ا31االنسبةا%
ا1.2ا2.5

ا%12.7ا%8ا%18.7ا%40ا%20.7االتكرارات

ا6
ااإلدارةا برنامج

ايقوما المدرسية

االحفظا بإجراءات

ا للبياناتاالحتياطي

احسباجدولازمني.

ا43ا22ا23ا46ا16االنسبةا%
ا1.4ا3.2

ا%28.7ا%14.7ا%15.3ا%30.7ا%10.7االتكرارات

 0.764 2.6 مجموع فقرات تأثير استخدام برنامج اإلدارة المدرسية على أداء اإلدارة المدرسية

نابرنامجااإلدارةاالمدرسيةايقدماتقاريرامتنوعةا%اعلىاأ53.3هياموافقةابنسبةاا1(،ااأنانتيجةاالفقرةا9يظهراالجدولارقما)

%اعلىاأنابرنامجااإلدارةاالمدرسيةايعملاعليا44هياموافقةابنسبةاا2دوريةاأواخاصةالكافةاجوانباالعمل،اونتيجةاالفقرةا

االفقرةا اونتيجة ابيانيةاومخططات، االمستفيدامنارسوم ابنسبةاا3عرضاالبياناتاحسباحاجة %اعلىاأنا68.7هياموافقة
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ابر االفقرة اونتيجة االتقليدية، االطريقة اأفضلامن االمعامالتابطريقة اإنجاز ايتيح االمدرسية ااإلدارة ابنسبةاا4نامج هياموافقة

اونتيجةا48 االتقليدية، ابالطريقة ادوناالستعانة االمهام ااألداء االمدرسية ااإلدارة ابرنامج اعلىانظام االعتماد ايتم %اعلىاانه

أنابرنامجااإلدارةاالمدرسيةايزيدامناعمليةاتمكينااإلدارةامناتقييماأعمالهااالحاليةاا%اعلى60.7هياموافقةابنسبةاا5الفقرةا

%اعلىاأنابرنامجااإلدارةاالمدرسيةايقومابإجراءاتاالحفظا43.4هياغيراموافقةابنسبةاا6وتوقعاالمستقبل،اونتيجةاالفقرةا

 الحتياطياللبياناتاحسباجدولازمني.

 سابعاً: اختبار الفرضيات 

 الفرضية األولىاختبار 

أوالً: اختبار العالقة بين البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية لناحية المكونات المادية والبرمجية وأداء اإلدارة 

 المدرسية في المدارس الرسمية في لبنان.

 اإلدارة المدرسية.(: يبين اختبار مربع كاي لقياس العالقة بين المكونات المادية والبرمجية وأداء 10الجدول رقم )

درجةااقيمةامربعاكاياالمجال

االحرية

امستوىاالدللة

المكوناتاالماديةا

اوالبرمجية

 0.001ا19ا45.733

ا ارقم االجدول اكاياتساويا10يظهر امربع اقيمة اأن ا45.733: االدللة امستوى اوأن االدللةاا0.001، امستوى امن اأقل أي

البرمجيةاتؤثرافياأداءااإلدارةاالمدرسية.،اوهذاايؤكداأناالمكوناتاالماديةاوا0.05المعنويةا

كمااتمااختبارامعاملاالرتباطاسيبرمان،القياساالعالقةابيناالمكوناتاالماديةاوالبرمجيةاوأداءااإلدارةاالمدرسية،اوظهرتا

االنتائجاعلىاالشكلاالتالي:

 ية(: يبين معامل االرتباط بين المكونات المادية وأداء اإلدارة المدرس11الجدول رقم )

Correlation Coefficientا

امعاملاالرتباط
.876 

Sig. (2-tailed)000. القيمةاالحتماليةا 

وهذااا0.876:اأنامعاملاالرتباطابيناالمكوناتاالماديةاوالبرمجيةاوأداءااإلدارةاالمدرسيةايساويا11يظهراالجدولارقما

ممااا0.05وهياأقلامنامستوىاالدللةاالمعنويةاا0.000يايدلاعلىاأناالرتباطابينهمااطردي،اوأناالقيمةاالحتماليةاتساو

يدلاعلىاوجوداارتباطامعنويابيناالمكوناتاالماديةاوالبرمجيةاوأداءااإلدارةاالمدرسية.اوبالتالياتُقبلاالفرضيةاالبديلةاالقائلةا

اية.ابانهاتوجداعالقةاذاتادللةاإحصائيةابيناالمكوناتاالماديةاوالبرمجيةاوأداءااإلدارةاالمدرس

ولعلاوجوداهذهاالعالقةايعوداإلىاأنهاكلمااتوفرتاالمكوناتاالماديةاوالبرمجيةاكلمااأصبحااستخدامابرنامجااإلدارةاالمدرسيةا

امتاحاًاعلىاالموظفينامماايؤدياإلىاتحسيناأداءااإلدارةاالمدرسية.

الموارد البشرية وأداء اإلدارة المدرسية في ثانياً: اختبار العالقة بين البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية لناحية 

 المدارس الرسمية في لبنان.

 (: يبين اختبار مربع كاي لقياس العالقة بين المواد البشرية وأداء اإلدارة المدرسية.12الجدول رقم )

مستوىاادرجةاالحريةاقيمةامربعاكاياالمجال

االدللة المواردا

االبشرية

 0.000ا10ا52.107

ا االجدول ايظهر اكاياتساويا12رقم امربع اقيمة اأن ا52.107: االدللة امستوى اوأن االدللةاا0.000، امستوى امن اأقل أي

ا،اوهذاايؤكداأناالمواداالبشريةاتؤثرافياأداءااإلدارةاالمدرسية.0.05المعنويةا

وظهرتاالنتائجاعلىااكمااتمااختبارامعاملاالرتباطاسيبرمان،القياساالعالقةابيناالموارداالبشريةاوأداءااإلدارةاالمدرسية،

االشكلاالتالي:

 (: يبين معامل االرتباط بين المواد وأداء اإلدارة المدرسية13الجدول رقم )

Correlation Coefficientا

امعاملاالرتباط
.654 

Sig. (2-tailed)000. القيمةاالحتماليةا 

ايدلاعلىاأناا0.654ارةاالمدرسيةايساويا:اأنامعاملاالرتباطابيناالمواداالبشريةاوأداءااإلد13يظهراالجدولارقما وهذا

ايدلاعلىاا0.05وهياأقلامنامستوىاالدللةاالمعنويةاا0.000الرتباطابينهمااطردي،اوأناالقيمةاالحتماليةاتساويا مما

داعالقةاذاتاوجوداارتباطامعنويابيناالمواداالبشريةاوأداءااإلدارةاالمدرسية.اوبالتالياتُقبلاالفرضيةاالبديلةاالقائلةابانهاتوج

ادللةاإحصائيةابيناالموارداالبشريةاوأداءااإلدارةاالمدرسية.ا

ولعلاوجوداهذهاالعالقةايعوداإلىاأنهاكلمااتوفراالكادراالبشرياالمدرباالفعالاكلمازادتافعاليةااإلدارةاالمدرسية،اوبالتحديدا

ابرنامجااإلدارةاالمدرسية.

 اختبار الفرضية الثانية
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ة بين مؤشرات قياس نجاح نظام برنامج اإلدارة المدرسية لناحية جودة المعلومات وأداء اإلدارة أوالً: اختبار العالق

 المدرسية في المدارس الرسمية في لبنان.

 (: يبين اختبار مربع كاي لقياس العالقة بين جودة المعلومات وأداء اإلدارة المدرسية.14الجدول رقم )

قيمةامربعااالمجال

اكاي

درجةا

االحرية

توىامس

االدللة  0.000ا20ا92.760اجودةاالمعلومات

ا ارقم االجدول اكاياتساويا14يظهر امربع اقيمة اأن ا52.107: االدللة امستوى اوأن االدللةاا0.000، امستوى امن اأقل أي

ا،اوهذاايؤكداأناجودةاالمعلوماتاتؤثرافياأداءااإلدارةاالمدرسية.0.05المعنويةا

لقياساالعالقةابيناجودةاالمعلوماتاوأداءااإلدارةاالمدرسية،اوظهرتاالنتائجاعلىاكمااتمااختبارامعاملاالرتباطاسيبرمان،ا

االشكلاالتالي:

 يبين معامل االرتباط بين جودة المعلومات وأداء اإلدارة المدرسية.ا(:15الجدول رقم )

Correlation Coefficientمعاملاا

االرتباط
.425 

Sig. (2-tailed)000. القيمةاالحتماليةا 

وهذاايدلاعلىاأناا0.425:اأنامعاملاالرتباطابيناجودةاالمعلوماتاوأداءااإلدارةاالمدرسيةايساويا15هراالجدولارقمايظ

ايدلاعلىاا0.05وهياأقلامنامستوىاالدللةاالمعنويةاا0.000الرتباطابينهمااطردي،اوأناالقيمةاالحتماليةاتساويا مما

اإلدارةاالمدرسية.اوبالتالياتُقبلاالفرضيةاالبديلةاالقائلةابانهاتوجداعالقةاوجوداارتباطامعنويابيناجودةاالمعلوماتاوأداءا

اذاتادللةاإحصائيةابيناجودةاالمعلوماتاوأداءااإلدارةاالمدرسية.ا

االمعلوماتا انظم االمعلوماتاالتياينتجها االمدرسيةامناخاللاوجود اعلىاأداءااإلدارة ًاوفعالً اإيجابيا وياُلحظاأناهناكاأثراً

اة.اإلداري

ثانياً: اختبار العالقة بين مؤشرات قياس نجاح نظام برنامج اإلدارة المدرسية لناحية استخدام البرنامج وأداء اإلدارة 

 المدرسية في المدارس الرسمية في لبنان.

 (: يبين اختبار مربع كاي لقياس العالقة بين استخدام البرنامج وأداء اإلدارة المدرسية.15الجدول رقم )

امستوىاالدللةادرجةاالحريةاقيمةامربعاكاياالمجال

استخداما

االبرنامج

 0.000ا17ا78.840

ا ارقم االجدول اكاياتساويا15يظهر امربع اقيمة اأن ا78.840: االدللة امستوى اوأن االدللةاا0.000، امستوى امن اأقل أي

ا،اوهذاايؤكداأنااستخداماالبرنامجاتؤثرافياأداءااإلدارةاالمدرسية.0.05المعنويةا

اختبارامعاملاالرتباطاسيبرمان،القياساالعالقةابينااستخداماالبرنامجاوأداءااإلدارةاالمدرسية،اوظهرتاالنتائجاعلىااكمااتم

االشكلاالتالي:

 (: يبين معامل االرتباط بين استخدام البرنامج وأداء اإلدارة المدرسية.16الجدول رقم )

Correlation Coefficientمعاملاا

االرتباط
.280 

Sig. (2-tailed)000. القيمةاالحتماليةا 

وهذاايدلاعلىاأناا0.280:اأنامعاملاالرتباطابينااستخداماالبرنامجاوأداءااإلدارةاالمدرسيةايساويا16يظهراالجدولارقما

ايدلاعلىاا0.05وهياأقلامنامستوىاالدللةاالمعنويةاا0.000الرتباطابينهمااطردي،اوأناالقيمةاالحتماليةاتساويا مما

ارتباطامعنويابينااستخداماالبرنامجاوأداءااإلدارةاالمدرسية.اوبالتالياتُقبلاالفرضيةاالبديلةاالقائلةابانهاتوجداعالقةاوجودا

اذاتادللةاإحصائيةابينااستخداماالبرنامجاوأداءااإلدارةاالمدرسية.ا

اباإل ايؤثر االذي اللبرنامج، ااإلتقان ازاد اكلما االستخدام امعدلت ازادت اكلما اأنه ااإلدارةاوياُلحظ اوفعالية اأداء اعلى يجاب

االمدرسية.

 اختبار الفرضية الثالثة

أوالً: اختبار العالقة بين البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية وفعالية استخدامه في الوحدة اإلدارية في المدارس 

 الرسمية في لبنان.

ة األساسية لنظم المعلومات اإلدارية وفعالية استخدامه (: يبين اختبار مربع كاي لقياس العالقة بين البني17الجدول رقم )

 في الوحدة اإلدارية.

 

امستوىاالدللةادرجةاالحريةاقيمةامربعاكاياالمجال

 0.000ا19ا96.133ااستخداماالبرنامج
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ا ارقم االجدول اكاياتساويا17يظهر امربع اقيمة اأن ا96.133: االدللة امستوى اوأن االدللةاا0.000، امستوى امن اأقل أي

اال ااإلداريةا0.05معنوية االوحدة افي ااستخدامه افعالية افي اتؤثر ااإلدارية االمعلومات النظم ااألساسية االبنية اأن ايؤكد اوهذا ،

اللمدرسة.

كمااتمااختبارامعاملاالرتباطاسيبرمان،القياساالعالقةاالبنيةااألساسيةالنظماالمعلوماتااإلداريةاتؤثرافيافعاليةااستخدامها

ادرسة،اوظهرتاالنتائجاعلىاالشكلاالتالي:فياالوحدةااإلداريةاللم

(: يبين معامل االرتباط بين البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية وفعالية استخدامه في الوحدة 18الجدول رقم )

 اإلدارية في مدارس جنوب لبنان.

Correlation Coefficientا

امعاملاالرتباط
.428 

Sig. (2-tailed)000. القيمةاالحتماليةا 

:اأنامعاملاالرتباطاالبنيةااألساسيةالنظماالمعلوماتااإلداريةاتؤثرافيافعاليةااستخدامهافياالوحدةا18يظهراالجدولارقما

وهياأقلاا0.000وهذاايدلاعلىاأناالرتباطابينهمااطردي،اوأناالقيمةاالحتماليةاتساوياا0.428اإلداريةاللمدرسة.ايساويا

اتؤثرافياا0.05منامستوىاالدللةاالمعنويةا االمعلوماتااإلدارية ايدلاعلىاوجوداارتباطامعنوياالبنيةااألساسيةالنظم مما

ابانهاتوجداعالقةاذاتادللةاإحصائيةا االبديلةاالقائلة اوبالتالياتُقبلاالفرضية اللمدرسة. ااإلدارية ااستخدامهافياالوحدة فعالية

ادامهافياالوحدةااإلداريةاللمدرسة.البنيةااألساسيةالنظماالمعلوماتااإلداريةاتؤثرافيافعاليةااستخ

ثانياً: اختبار العالقة بين البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية وفعالية استخدامه في الوحدة المالية في المدارس 

 الرسمية في لبنان.

ية وفعالية استخدامه (: يبين اختبار مربع كاي لقياس العالقة بين البنية األساسية لنظم المعلومات المال19الجدول رقم )

 في الوحدة المالية في مدارس جنوب لبنان.

درجةااقيمةامربعاكاياالمجال

االحرية

امستوىاالدللة

الوحدةا

االمالية

 0.000ا18ا124.920

ا االجدولارقم اكاياتساويا19يظهر امربع اقيمة اأن ا124.920: اوأنامستوىاالدللة أياأقلامنامستوىاالدللةاا0.000،

ا او0.05المعنوية االماليةا، االوحدة افي ااستخدامه افعالية افي اتؤثر ااإلدارية االمعلومات النظم ااألساسية االبنية اأن ايؤكد هذا

اللمدرسة.

كمااتمااختبارامعاملاالرتباطاسيبرمان،القياساالعالقةاالبنيةااألساسيةالنظماالمعلوماتااإلداريةاتؤثرافيافعاليةااستخدامها

اائجاعلىاالشكلاالتالي:فياالوحدةاالماليةاللمدرسة،اوظهرتاالنت

(: يبين معامل االرتباط بين البنية األساسية لنظم المعلومات المالية وفعالية استخدامه في الوحدة 20الجدول رقم )

 اإلدارية.

Correlation Coefficientا

امعاملاالرتباط
.169 

Sig. (2-tailed)000. القيمةاالحتماليةا 

رتباطاالبنيةااألساسيةالنظماالمعلوماتااإلداريةاتؤثرافيافعاليةااستخدامهافياالوحدةا:اأنامعاملاال20يظهراالجدولارقما

وهياأقلاا0.000وهذاايدلاعلىاأناالرتباطابينهمااطردي،اوأناالقيمةاالحتماليةاتساوياا0.169الماليةاللمدرسة.ايساويا

ايدلاعلىاوجوداارتباطامعنوياالبنيةا0.05منامستوىاالدللةاالمعنويةا اتؤثرافياامما االمعلوماتااإلدارية األساسيةالنظم

فعاليةااستخدامهافياالوحدةاالماليةاللمدرسة.اوبالتالياتُقبلاالفرضيةاالبديلةاالقائلةابانهاتوجداعالقةاذاتادللةاإحصائيةاالبنيةا

ااألساسيةالنظماالمعلوماتااإلداريةاتؤثرافيافعاليةااستخدامهافياالوحدةاالماليةاللمدرسة.ا

 ً  : نتائج الدراسةثامنا

ااوجود-1 ايساوي األفا امستوى اعند اإحصائية ادللة اذات اارتباطية النظما0.05عالقة اوالبرمجية االمادية االمكونات ابين ،

االماديةا االمكونات اتوفرت اكلما ابمعنى اأي اطردي، ابشكل البنان امدارس افي االمدرسية ااإلدارة اوأداء ااإلدارية المعلومات

ابرن ايؤدياإلىاتحسيناأداءااإلدارةاوالبرمجيةاكلمااأصبحااستخداما امجااإلدارةاالمدرسيةاأسهلاومتاحاعلىاالموظفينامما

 المدرسية.

،ابيناالموارداالبشريةالنظماالمعلوماتااإلداريةا0.05وجوداعالقةاارتباطيةاذاتادللةاإحصائيةاعندامستوىاألفاايساويا-2

المدرباالفعالاكلماازادةاالفعاليةاوبالتالياتحسيناأداءااإلدارةاوأداءااإلدارةاالمدرسيةابشكلاطردي،اأياأنهاكلمااتوفراالكادرا

 المدرسية.

،ابينامؤشراتاقياسانجاحانظامابرنامجااإلدارةاالمدرسيةاوهيا0.05وجوداعالقةاذاتادالةاإحصائيةاعندامستوىاألفاا-3

ازاد اكلما اانه اأي اطردي، ابشكل االمدرسية ااإلدارة اوأداء االبرنامج، اجودة االمعلومات، االمعلوماتاجودة تامعدلتاجودة

 والبرنامجاماايؤثراإيجاباًاعلىاأداءاوفعاليةااإلدارةاالمدرسية.
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،ابيناالبنيةااألساسيةالنظاماالمعلوماتااإلداريةاوالوحدةااإلدارةا0.05وجوداعالقةاذاتادالةاإحصائيةاعندامستوىاألفاا-4

جيةاوالموارداالبشريةاكلمااكانتاانعكاساتهااإيجابااعلىاوالماليةابشكلاطردي،اكلماازادتاتوفرتاالمكوناتاالماديةاوالبرم

 نظاماالمعلوماتالجهةاالوحدةااإلداريةاوالماليةالجهةاالمخرجاتاالتيايُعطيهااالبرنامج.

 تاسعاً: توصيات الدراسة

اتوصلتاالدراسةاإلىامجموعةامناالتوصياتاوهياكالتالي:

يةالنظاماالمعلوماتااإلداريةالناحيةاالمكوناتاالماديةاوالبرمجيةاوالموارداالمتابعةاوالستمرارافيارفعاكفاءةاالبنيةااألساس-1

االبشريةاوتطويرهااتبعاًاللتطوراتاوالمستجداتاالتكنولوجية.

إعداداقسماالتدريباالمستمراللموظفيناالمستخدمينالبرنامجانظاماإدارةاالمعلوماتااإلداريةابخصوصاكلامااهواجديدافيا-2

اسية.برنامجااإلدارةاالمدر

ضرورةاإجراءاتقييمامستمرالدورابرنامجانظماالمعلوماتااإلداريةاالتابعالوزارةاالتربيةاوالتعليماالعاليافيالبنانابهدفا-3

اتحسيناجودتهاوكفاءته.

 العملاعلىامواكبةامستمرالبرنامجانظماالمعلوماتااألدريةاتبعاًالمعاييراالجودةاالعالمية.-4

اعنداحدوثااتفعيلاقسماخاصابشكاوىاالموظفين-5 االمعلوماتااإلداريةامنااجلاتسهيلاعملهم المستخدمينالبرنامجانظم

ااألخطاءاوتوقفهاعناالعملانتيجةالظروفابيئةاالعمل.

ا

ا

 المصادر والمراجع

 المصادر العربية-أ

ا(،انظماالمعلوماتااإلداريةافياالمنظماتاالمعاصرة،االداراالجامعية،امصر.2007إدريس،اثابت،ا)-1

(،ااإلدارةاالمدرسيةاالبعداالتخطيطياوالتنظيمياالمعاصر،االطبعةااألولى،اداراالنهضةا2002عبداالرحمن،ا)األغبري،ا-2

االعربية،البنان.

ا(،اتقييمامدىانجاحاالخدماتااإللكترونيةالوزارةاالتربيةاوالتعليماقطاعاغزة،ارسالةاماجستير،اغزة.ا2003حمادةاأحمد،ا)-3

ا)-4 االمنعم، اهانياعبد اأطروحةا2012خليفة، االخدمات، اجودة افياتحسين ااإللكترونية ااإلدارة امقترحالستخدام امدخل ،)

ادكتوراه،اجامعةاقناةاالسويس،امصر.

ا(،ااتجاهاتاحديثةافيااإلدارةاالمدرسيةاالفعالة،اداراالفكراالعربي،اعمان.2004عبداالعظيم،احسن،ا)اسالمة-5

اواتخاذاالقرار،اجامعةاعمران،ااألردن.ا(،انظماالمعلوماتااإلدارية2007طواف،اعبداالخالق،ا)-6

(،اتحليلاواقعانظماالمعلوماتااإلداريةاودورهاافياصناعةاالقرارافياوزارةاالتربيةاوالتعليما2012عطاونة،اوجدي،ا)-7

االعالياالفلسطينية،ارسالةاماجستير،اجامعةاالخليل،افلسطين.

ا)-8 امحمد، احسني اأشرف ااإلد2015فروانة، االمعلومات انظم ادور ارسالةا(، االمدرسية، ااإلدارة اأداء اتحسين افي ارية

اماجستير،اجامعةااألقصى،اغزة.

ا)االكردي-9 المغربي،ا-10(،امقدمةافيانظماالمعلوماتااإلداريةاالمفاهيمااألساسيةاوالتطبيقات،ا2003منالاوالعبداجالل،

ا(،انظماالمعلوماتااإلداريةااألسساوالمبادئ،ااإلسكندرية.2002عبداالفتاح،ا)

 (،انظماالمعلوماتااإلدارية،اداراالحامداللنشراوالتوزيع،اعمان.2007نجار،افايزاجمعة،ا)ال-11

ا(،اتطويرااإلدارةاالمدرسيةابنظاماالحكومةااإللكترونية،اداراالعلماواإليمان،ااإلسكندرية.2008هبةاتقىامحمد،امحمد،ا)-12

ايةاوالصفية،امؤسسةاالوراقاللنشراوالتوزيع،اعمان.(،اقضاياافيااإلدارةاالتربويةاوالمدرس2010وجيهاسالماالفرج،ا)-13

ا

 المواقع اإللكترونية-ب

- www.mehe.gov.lb موقعاوزارةاالتربيةاوالتعليماالعاليافيالبنان(اا(  

 المصادر األجنبية-ج

1-Ainin, et.at, 2012, evaluating portal performance : a study of the national higher education 

fund corporation (PTPTN) portal 

2-Darvish, 2011, A study of the Information Services on Turkish High Schools. 

3-Gupta, M. &D. Bhattacharya, D. &Gulla U. (2012). E-service quality model for Indian gov-

ernment portals: citizens’ perspective. Journal of Enterprise Information Management Vol. 25 

No. 3. 

ا

ا

http://www.mehe.gov.lb/
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ا

 

 ملحق االستبانة 

ابعداالتحية...

:" دور نظم المعلومات اإلدارية في تحسين أداء اإلدارة المدرسية، )دراسة تجريبية بالتطبيق على برنامج دراسةابعنوان

 ولتحقيقاأهدافاالدراسةاقمتابإعداداهذااالستبيان.ا،( في المدارس الرسمية في لبنان(SIMISاإلدارة المدرسية )

رتكماالتكرماباإلجابةاعلىافقراتهاالمختلفة،اوذلكابماايتفقامعاوجهةانظركم،اعلماًابأنابياناتاهذهاالدراسةالذااأرجوامناحض

ا.لناتستخدماإلاألغراضاالبحثاالعلميافق ،اوستُعاملابالسريةاالتامة

 شكراً لكم وِلُحسن تعاونكم.

 الباحث حسين محمد سعد

 المحور األول: البيانات الشخصية

اأنثى□ااااذكرا□االجنس:ا

اوماافوق.ا41□ااااااا40إلىاا36منا□اااااا35إلىاا31منا□ااااااا30إلىاا25منا□االعمر:ا

ادكتوراه□اماجستيراااااااااا□اإجازةاااااااااااااااا□االمستوىاالتعليمي:ا

امدخلاالبيانات.□اموظفاالمكننةاااااا□االناظرااااااا□االمديراااا□االُمسمىاالوظيفي:ا

 البنية األساسية لنظم المعلومات اإلدارية.المحور الثاني: 

 لجهة المكونات المادية والبرمجية -أ الرقم
أوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

      تتوفراأجهزةاالحاسوباالمالئمةالطبيعةاعملاالبرنامج. 1

2 
افأرة(ا االمفاتيح، ا)لوحة االبيانات اإدخال اوحدات تعتبر

 عمليةااإلدخالابكفاءة.متوفرةاوتساعدكافيا
     

3 
ااإلدارةا  ابرنامج ااختراق المنع احماية ابرامج توجد

 المدرسية.
     

4 
يتماالستناداإلىاقاعدةابياناتامركزيةافياالحصولاعلىا

 المعلوماتامنابرنامجااإلدارةاالمدرسية.
     

      تحدثاانقطاعاتاوأعطالافياالشبكةاالمستخدمة. 5

      ناتافياقواعداالبياناتاالمخزنة.يوجداتكراراللبيا 6

      يوجداعملياتاصيانةامستمرةاللبرنامج. 7

      يوفرابرنامجااإلدارةاالمدرسيةاخدمةاالنسخاالحتياطي. 8

 لجهة المواد البشرية.-ب الرقم
أوافق 

 بشدة
 ال أوافق محايد أوافق

ال أوافق 

 بشدة

1 
ا اأي االمعلوماتايجيباعن النظام االفني استفساراتاالقسم

 بالسرعةاالالزمة.
     

2 
اتتناسبا اإدارية اخبرات الديهم االفني االقسم افي العاملون

 وطبيعةاالمهاماالمناطةابهم.
     

3 
امهاراتهما التطوير ادوري ابشكل اللعاملين اتدريب يتوفر

 وقدراتهم.
     

4 
ااإلدارةا ابرنامج امشاكل الحل االكافي االفني االدعم يتوفر

 المدرسية.
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 محور الثالث: مؤشرات قياس نجاح نظام برنامج اإلدارة المدرسيةال

 الرقم
لجهة جودة المعلومات التي يقدمها برنامج االدارة -أ

 المدرسية

أوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

1 
ايتما االمدرسية ااإلدارة ابرنامج ايوفرها االتي المعلومات

 تحديثهااباستمرار.
     

2 
االمدرسيةاصحيحةاالمعلوما ابرنامجااإلدارة تاالتيايوفرها

 وخاليةامنااألخطاء.
     

3 
سرعةااستخراجاالمعلوماتامنابرنامجاالدارةاالمدرسيةالا

 يؤثراعلىادقةاوصحةاالمعلومة.
     

4 
اتعتبرا االمدرسية ااإلدارة ابرنامج ايوفرها االتي المعلومات

 كافيةاوتغطياجميعاجوانباالعملاالمطلوب.
     

5 
ابحيثا ً امعينا ً اترتيبا امرتبة اتحتاجها االتي االمعلومات تأتي

 يسهلافهمه.
     

6 
ابرنامجا ايقدمها االتي االمعلومات اعن االستغناء ايمكن ل

 اإلدارةاالمدرسية.
     

 لجهة استخدام برنامج اإلدارة المدرسية-ب الرقم
أوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

      إلدارةاالمدرسيةابسهولةاالستخدام.يتميزابرنامجاا 1

2 
ابرنامجا ااستخدام ازيادة افي االمستخدم اومعرفة اخبرة تسهم

 اإلدارةاالمدرسية.
     

      يساعدابرنامجااإلدارةاالمدرسيةافياتطويراأداءاالوظيفي. 3

      أستعملابرنامجااإلدارةاالمدرسيةابصورةامتكررةاومنظمة. 4

      رةاالمدرسيةاجزءاامهماامنامهاماعملي.أصبحابرنامجااإلدا 5

6 
افياتحقيقاأهدافا االمدرسية ابرنامجااإلدارة ااستخدام يسهم

 الوزارة.
     

 لجهة استخدامه SIMSالمحور الرابع: فعالية برنامج 

 متوسط فعال فعال جداً  لجهة فعالية استخدامه في الوحدات التالية: الرقم
غير 

 فعال

غير فعال 

 جداً 

  ة اإلداريةالوحد -ب

     اساهمافيامشاكلاالمدارسااإلدارية. 1

     اساهمافيارب االمدارسامعاالمنطقةاالتربويةافياالجنوب. 2

     اساهمافياعرضاوإدارةاالمعلوماتاالخاصةابالمدارس. 3

     اساهمافياعرضاالهيكلاالتنظيمياللمدارس. 4

     اساهمافياإدخالاتفاصيلاالصفوفاوالغرف. 5

     اساهمافياإظهاراأياماالعطلاالستثنائية. 6

 الوحدة المالية-ب

     اساهمافياعرضاوحسابارسوماالطالب. 1

     اساهمافياعرضاوحساباقائمةاالحسابات. 2

     اساهمافياعرضاملفالكلامورداتتعاملامعهاالمدرسة. 3

     اساهمافيامعرفةاكلامصاريفاالمدرسة. 4

5 
امو اإدارة افي االمداخيلاساهم احساب امن االمدرسة ازنة

اوحساباالنفقات.
     

     اساهمافياتسجيلاالقيودااليوميةاالعامةاللمدرسة. 6

     اساهمافياتسجيلاالسلف،اوإيصالاالقبم،اوإيصالاالدفع. 7

8 

االمالية االسنة اإغالق افي: االفتتاحية-ساهم إدارةا-األرصدة

االمدرسة-المخزون كسفا-اتالمناقص-الستهالك-أقساط

اميزانيةاعمومية...(.ا–حسابا

     



INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES - II 

 

November 12-15, 2019                             Beirut , LEBANON                                        186 

 

ا

 تأثير استخدام برنامج اإلدارة المدرسية على أداء اإلدارة المدرسيةالمحور الخامس: 

 الرقم
تأثير استخدام برنامج اإلدارة المدرسية على أداء اإلدارة 

 المدرسية

أوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

1 
اال ااإلدارة اأوابرنامج ادورية امتنوعة اتقارير ايقدم مدرسية

 خاصةالكافةاجوانباالعمل.
     

2 
برنامجااإلدارةاالمدرسيةايعملاعلىاعرضاالبياناتاحسبا

 حاجةاالمستفيدامنارسومابيانيةاومخططات.
     

3 
ابطريقةا االمعامالت اإنجاز ايتيح االمدرسية ااإلدارة برنامج

 أفضلامناالطريقةاالتقليدية.
     

4 
اال ااألداءايتم االمدرسية ااإلدارة ابرنامج انظام اعلى عتماد

 المهامادوناالستعانةابالطريقةاالتقليدية.
     

5 
برنامجااإلدارةاالمدرسيةايزيدامناعمليةاتمكينااإلدارةامنا

 تقييماأعمالهااالحاليةاوتوقعاالمستقبل.
     

6 
برنامجااإلدارةاالمدرسيةايقومابإجراءاتاالحفظاالحتياطيا

 ناتاحسباجدولازمني.للبيا
     

ا

 

 ا


