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تعتبر عملٌة صنع القرار واتخاذه من العملٌات الهامة فً اإلدارة عامة والمدرسٌة خاصة،      
وأحد مكوناتها األساسٌة، بل أنها صنفت فً مقدمة عناصر اإلدارة ألهمٌتها واعتماد بقٌة 

مدرسة العملٌات اإلدارٌة من تخطٌط وتنظٌم ومتابعة وتقوٌم علٌها، وبالتالً ٌرتبط نجاح إدارة ال
إرتباًطا مإكًدا بفاعلٌة القرارات التً تتخذها، لدرجة أنه ٌمكن القول أن اإلدارة هى عملٌة اتخاذ 

( March 2010 : 22 )قرارات 
(1 ). 

وتعتبر المعلومات الدعامة األساسٌة لصنع واتخاذ القرار، حٌث تهدف إلى تطوٌر نوعٌة      
أوضحت العدٌد من الدراسات أن من أهم الصعوبات القرارات، وحل المشكالت الناجمة عنها، فقد 

التً تعترض عملٌة صنع القرارات عدم توافر البٌانات والمعلومات الجٌدة والمتجددة عن ظروف 
العمل وإمكاناته ، فصعوبة الحصول علٌها تمثل عابًقا أمام استخدامها فً صناعة القرارات، 

قٌض فإن الحصول علٌها من خالل االتصال خاصة فً حالة عدم وجود نظم للبٌانات. على الن
ٌُمكن صانع القرار من توظٌف هذه المعلومات  المباشر والمستمر عبر شبكات المعلومات 
والبٌانات فً حٌنها، وعلٌه فإن هناك حاجة ملحة لتوفٌر تقنٌات شبكٌة حدٌثة، تجعل القابمٌن 

 داخل المدرسة أو خارجها. على إدارة المدارس على اتصال مستمر بمصادر المعلومات سواء
من أهم التقنٌات الالسلكٌة الحدٌثة التً تٌسر الدخول  "WiMax"وتعد تقنٌة الواي ماكس      

على شبكات المعلومات من أي مكان وفً أي وقت نظًرا لما تتمتع به من ممٌزات عدٌدة منها: 
 4:2عالٌة تصل إلى  أنها تتٌح تبادل المعلومات بالصوت والصورة بٌن المستخدمٌن بسرعات

مٌجابٌت فً الثانٌة، كما أنها تمتاز بنظام التغطٌة الواسعة، فقد تصل المسافة بٌن المرسل 
ٌُعد مجال تغطٌة كبٌر بالنسبة لتقنٌات االتصال الالسلكً عبر  72والمستقبل حتى كٌلومتر، وهذا 

 الشبكات. 
 World Wide Interoperability for)هى اختصار  WiMaxالواي ماكس و     

Microwave Access)  وقد عرفها ،Nicoli  فً دراسته على أنها : تقنٌة اتصال حدٌثة
تهدف إلى توفٌر بٌبات السلكٌة عبر مسافات طوٌلة عن طرٌق الهاتف الخلوي )المحمول ( أو 

 .Nicoli 2009 :1)أجهزة الكمبٌوتر)
من حٌث الخدمات التً تقدمها أو من وفً ضوء مزاٌا عدٌدة تتمتع بها هذه التقنٌة، سواء      

حٌث سهولة التركٌب وسهولة العمل، فإنه ٌمكن استخدامها فً المدارس لتوفٌر اتصال مستمر 
ومباشر بشبكات المعلومات المحلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة وبالتالً الحصول على مصدر دابم 

اعة واتخاذ القرار بمدارس ومستمر للمعلومات والبٌانات ٌمكن أن ٌساهم فً تطوٌر عملٌة صن
 التعلٌم قبل الجامعً فً مصر.

 

 مشكلة البحث:
فً الوقت الذي تمثل فٌه عملٌة صناعة واتخاذ القرار لب وجوهر العملٌة اإلدارٌة، فإن      

البٌانات والمعلومات تمثل الدعامة األساسٌة لهذه العملٌة، وهذه البٌانات والمعلومات لكً تكون 
نع واتخاذ القرار، فإنها ٌجب أن تتمٌز بالعدٌد من المواصفات، منها أن تكون داعمة لعملٌة ص

                                                 
(

بٍٍ انقىصٍٍ إنى صُت َشش انًشجغ ، وٌشٍش انشقى انثاًَ إنى سقى انصفحت فً هزا انًشجغ  *( ٌشٍش انشقى األول  
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كافٌة ودقٌقة وذات عالقة بالموضوع، وأن ُتقدم فً الوقت المناسب والالزم التخاذ القرار، وأن 
تخدم صانع القرار فً كل مرحلة من مراحل عملٌة صناعة القرار.  و لكً تحصل إدارة المدرسة 

النوع من البٌانات والمعلومات، فإنه ٌجب أن ٌتوافر لدٌها مصدر دابم ومستمر على مثل هذا 
للحصول علٌها، وهذا المصدر ٌتمثل فً شبكات المعلومات مثل:  شبكة وزارة التربٌة والتعلٌم 

، والشبكة العالمٌة للمعلومات  )اإلنترنت(. ورغم الجهود التً قامت بها الدولة لمد (1))اإلنترانت (
بمدارس التعلٌم قبل الجامعً فً جمٌع محافظات مصر  تطوٌر التكنولوجًالمعلومات وال شبكات

ومنها محافظة الفٌوم، إال أنها اعتمدت فً ذلك على الكابالت األرضٌة وخطوط الكابل الرقمً 
، األمر الذي أدى إلى وجود العدٌد من المشكالت التً حالت دون توافر "DSL"الواسع النطاق 

صال بالشبكات داخل المدارس, وبالتالً حالت دون االستفادة من الخدمات التكنولوجٌة خدمة االت
المتاحة عبر هذه الشبكات فً دعم عملٌة صناعة واتخاذ القرار التً هى أساس تطوٌر العمل 

فالواقع الفعلً داخل محافظة الفٌوم ٌشٌر إلى أن هناك بعض جوانب اإلداري ككل داخل المدارس، 
ما ٌتعلق باستخدام تكنولوجٌا شبكات المعلومات فً عملٌات صنع واتخاذ القرار داخل القصور فٌ

 ( : 583, 360,  259: 2009)عبٌر أحمدالمدارس، بل وفً تطوٌر العمل اإلداري كله، منها
  أن هذه الجهود تغطً بعض المدارس دون األخرى مما ٌعنً بقاء عدد من المدارس لٌس

 كنولوجٌات .بالقلٌل محروم من هذه الت

  دور نظم االتصال المتاحة بالمدرسة ٌقتصر على كونها أداة لتبلٌغ  النشغرات والتعلٌمغات ولغٌس
نظام متكامل ٌسهم فً صناعة واتخاذ قرارات صاببة ٌمكن أن تإدي إلى تطغوٌر جمٌغع جوانغب 

 العمل المدرسً.

 ب المعلومـغـات أو نقصغها، ٌصعب على قٌادة المدرسة أحٌاناً اتخاذ القرار فً أمر مغا نظغراً لغٌغا
أو ألنهغغا تقغغدم فغغً صغغورة غٌغغر مجهغغزة ٌصغغعب االعتمغغاد علٌهغغا، أو عغغدم توافرهغغا فغغً الوقغغت 
المناسب لعدم وجود نظم معلومات مدرسغٌة متطغورة تغوفر معلومغات دقٌقغة وصغحٌحة وشغاملة 

 وفً الوقت المناسب تعتمد علٌها قٌادة المدرسة التخاذ قرارات جٌدة. 

  المدرسغغة علغغى الوسغغابل التقلٌدٌغغة مغغن مكاتبغغات ومراسغغالت فغغً القٌغغام بمختلغغف اعتمغغاد إدارة
عملٌات االتصغال سغواء داخغل المدرسغة أو خارجهغا ، وقغد ٌرجغع ذلغك إلغى تقٌغد إدارة المدرسغة 
باللغغـوابح والقغغوانٌن والنشغغرات التغغً تصغغدر مغغـن المسغغتوٌات اإلدارٌغغة العلٌغغا وعغغدم االتصغغال 

ادات مالٌة إلنشاء موقع للمدرسة على شغبكة الوٌغب ، أو قصغور بالشبكات،  أوعدم وجود اعتم
 مهارات أعضاء هٌبة إدارة المدرسة وعدم تحمسهم الستخدام تكنولوجٌا المعلومات .

                                                 
( اإلَخشاَج ػباسة ػٍ شبكت إَخشَج داخهٍت، صًًج نخذيت انحاجت إنى انًؼهىياث داخم انًُظًت باصخخذاو يفاهٍى 1)

ًُظًت، وبانخانـً حضخخذو نالحصاالث وأدواث وقذساث اإلَخشَج, ونكُها يخاحت فقط نًضخخذيٍٍ ٌؼًهىٌ داخم َفش ان

انذاخهٍت ويشاسكت انبٍاَاث وإداسة يصادس انًُظًت، إر حًكٍ انؼايهٍٍ بانًُظًت يٍ اإلطالع ػهى انقشاساث وانخطط 

واالصخفضاساث وطهب انًؼهىياث واصخشجاع انبٍاَاث يٍ قاػذة بٍاَاث انًُظًت ، يغ حىافش يضخىٌاث ػانٍت يٍ 

 .( Bill 2001 : 3 ( واصخخذاو األوصاط انًخؼذدة وقىاػذ انبٍاَاث انًخاحت ػهى انشبكتOn lineانخفاػم ػهى انخط )
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  حتى فً الوقت الذي توجد فٌه بعض التجهٌزات داخل المدارس، فإن كثٌر من المدارس داخل
 :(1)ات, وقد ٌرجع ذلك ألسباب عدٌدة منهامحافظة الفٌوم ال ٌوجد بها خدمة االتصال بالشبك

 عدم توفر خدمة االتصال بالشبكات فً الحٌز الجغرافً الذي توجد فٌه المدرسة . -

 عدم وضوح البند الخاص بالتطوٌر التكنولوجً داخل مٌزانٌة المدرسة . -

أن تكالٌف تركٌب خدمة االتصال بالشبكات داخل المدرسة ٌكلف المدرسة أكثر من البند  -
 مسموح به مـن المبال  المالٌة المخصصة ضمن سلفة الالمركزٌة. ال

معظم المدارس تستخدم فالشة اإلنترنت التً تحتاج إلى شحن كل عدة أٌام وهذا ٌكلف  -
 المدارس مبال  مالٌة كبٌرة .

سرعة االتصال بالشبكات المقدمة من خالل االشتراك فً الشركات الخاصة غٌر كافٌة وقد ال  -
الطالع والتصفح ، وفً الغالب ال تمكن المدرسة من رفع الملفات وتبادل البٌانات تسمح إال با

 والمعلومات مع المدارس األخرى أو المستوٌات اإلدارٌة األعلى .

 الكابالت المستخدمة تتلف بسرعة بسبب التعرض المستمر للشمس والرٌاح واألمطار . -

( DSLل األسالك أو الروترات)وصالت عندما تتلف بعض القطع الخاصة بتوصٌل اإلنترنت مث -
 ال تتمكن المدرسة من شراء قطع بدٌلة .

قد تتوقف خدمة االتصال بالشبكات داخل المدرسة بسبب سوء إدارتها، حٌث ٌتخذ مدٌر  -
المدرسة قرارات عشوابٌة وبشكل فردي دون الرجوع لقسم التطوٌر التكنولوجً الذي تتبعه 

ذا كان لدٌه خط تلٌفون أرضً بالمدرسة فإنه ٌحاول إدخال المدرسة ، بل إن مدٌر المدرسة إ
خدمة اإلنترنت إلى المدرسة من خالل االشتراك فً الشركات الخاصة، فٌقع فً المشكالت 

 السابقة .  

هذه المشكالت وغٌرها دفعت العدٌد من الدول األجنبٌة منها والعربٌة إلى استخدام تقنٌة      
ارها الخٌار األمثل لكً تحل محل األلٌاف البصرٌة ونظام باعتب "WiMax "الواي ماكس 

, وبالتالً الدخول " DSL "الكابالت ذات التكلفة العالٌة وخطوط الكابل الرقمً الواسع النطاق 
على شبكات المعلومات فً أي وقت ومن أي مكان وتوظٌفها فً تطوٌر العمل اإلداري داخل 

 مختلف أنواع المإسسات ومنها المدارس.
 فً ضوء ما تقدم ٌمكن أن تتمثل مشكلة البحث فً السإال الربٌس التالً:     

التعلٌم  فً تطوٌر عملٌة اتخاذ القرار بمدارس WiMaxكٌف ٌمكن توظٌف تقنٌة الواي ماكس  
 الفٌوم؟ محافظة قبل الجامعً فً 

 وٌتفرع من هذا السإال األسبلة الفرعٌة التالٌة: 

 الالزمة ألدابها بفاعلٌة ؟وما المتطلبات  بالمإسسات التعلٌمٌة ؟ار ما ماهٌة عملٌة اتخاذ القر .3

؟ وما تطبٌقاتها التربوٌة وخطوات استخدامها فً  WiMaxما ماهٌة تقنٌة الواي ماكس  .4
 ؟عملٌة اتخاذ القرار داخل المدارس

                                                 
()*

يقابالث شخصٍت  قايج بها انباحثت يغ بؼض يذٌشي يذاسس انخؼهٍى قبم انجايؼً و أخصائًٍ حكُىنىجٍا انخؼهٍى   

بًشاكز انخطىٌش انخكُىنىجً بؼذد يٍ إداساث انفٍىو  انخؼهًٍٍت.
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مات ما األدوار الوظٌفٌة لمدٌر المدرسة والوكالء؟ وماعالقتها بتوظٌف تقنٌات شبكات المعلو .3
 فً عملٌة اتخاذ القرار بمدارس التعلٌم قبل الجامعً ؟ 

التعلٌم قبل  ما واقع توظٌف تقنٌات شبكات المعلومات فً عملٌة اتخاذ القرار بمدارس .6
 الجامعً فً محافظة الفٌوم؟

 ما التصور المقترح لتوظٌف تقنٌة الواي ماكس فً تطوٌر عملٌة اتخاذ القرار بمدارس .7
 فً محافظة الفٌوم؟ التعلٌم قبل الجامعً

 أهمٌة البحث: تتمثل أهمٌة البحث الحالً فً النقاط التالٌة:
ُتعد عملٌة اتخاذ القرارات التربوٌة فً المدرسة من أهم عملٌات اإلدارة المدرسٌة ؛ إذ أن  -1

اتخاذ القرار ٌساعد على تطوٌر وتجدٌد المهام التً تقوم بها اإلدارة المدرسٌة ، وتإدي إلى 
الخبرة المكتسبة ألفرادها لتحمل المسبولٌة ومحاولة معالجة المشكالت التً  نوع من

 تعترض عملها.
هناك اهتمام عالمً بالثورة الحادثة فً مجال تكنولوجٌا شبكات المعلومات والتً ألقت  -2

بظاللها على مختلف جوانب العمل اإلنسانً، ومع ذلك فمازال أثر هذا التطور على إدارة 
لتعلٌمٌة فً مصر ) خاصة مدارس التعلٌم قبل الجامعً ( ضعًٌفا، مما ٌدعو إلى المإسسات ا

ضرورة إجراء مزٌد من الدراسات الستخدام تقنٌات العلم الحدٌث فً تطوٌر اإلدارة 
 التعلٌمٌة عامة والمدرسٌة خاصة.

ن البحوث مما ٌزٌد من أهمٌة البحث الحالى ندرة الدراسات التى تناولت هذا الجانب الهام م -3
التربوٌة, والذى ٌربط بٌن عملٌة اتخاذ القرار وتوظٌف تكنولوجٌا شبكات المعلومات داخل 

 المدارس .

 أهداف البحث:  ٌهدف البحث الحالً إلى:
والمتطلبات الالزمة ألدابها التعرف على ماهٌة عملٌة اتخاذ القرار بالمإسسات التعلٌمٌة,  -1

 بفاعلٌة . 
" وتطبٌقاتها التربوٌة وخطوات استخدامها "WiMaxتقنٌة الواى ماكس التعرف على ماهٌة  -2

 .فً عملٌات اتخاذ القرار داخل المدارس
تحدٌد األدوار الوظٌفٌة لمدٌر المدرسة والوكالء وعالقتها بتوظٌف تقنٌات شبكات المعلومات  -3

 فً عملٌة اتخاذ القرار بمدارس التعلٌم قبل الجامعً.
التعلٌم قبل  تكنولوجٌا شبكات المعلومات فً عملٌة اتخاذ القرار بمدارس دراسة واقع توظٌف -4

 الجامعً فً محافظة الفٌوم.
فً تطوٌر   "WiMax"تصور مقترح ٌمكن من خالله توظٌف تقنٌة الواي ماكس وضع  -7

 التعلٌم قبل الجامعً فً محافظة الفٌوم . عملٌة اتخاذ القرار بمدارس

 لبحث الحالً فً :حدود البحث: تتمثل حدود ا
توظٌف تقنٌة الواي ماكس فً عملٌة اتخاذ  حدود موضوعٌة: ٌقتصر البحث الحالً على -3

 التعلٌم قبل الجامعً.  القرار بمدارس
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حدود بشرٌة: ٌقتصر البحث الحالً على عٌنة عشوابٌة من معلمً التعلٌم قبل الجامعً  -4
ظٌف تكنولوجٌا شبكات المعلومات فً بمراحله الثالث، للتعرف على آرابهم حول واقع تو

 عملٌة اتخاذ القرار بمدارس التعلٌم قبل الجامعً فً محافظة الفٌوم .

 منهج البحث وأدواته:
استخدم البحث المنهج الوصفً، واعتمد على االستبانة كؤداة لجمع البٌانات  للتعرف على       

وجٌا شبكات المعلومات فً عملٌة اتخاذ آراء معلمً التعلٌم قبل الجامعً حول واقع توظٌف تكنول
 القرار بمدارس التعلٌم قبل الجامعً فً محافظة الفٌوم.

خطوات السٌر فً البحث: فى ضوء تساإالت البحث وأهدافه سوف ٌتناول البحث المحاور 
 التالٌة:

بها والمتطلبات الالزمة ألدابالمإسسات التعلٌمٌة, المحور األول: ماهٌة عملٌة اتخاذ القرار 
 بفاعلٌة؟

" وتطبٌقاتها التربوٌة وخطوات استخدامها "WiMaxماهٌة تقنٌة الواي ماكس المحور الثانى: 
 .فً عملٌة اتخاذ القرار داخل المدارس

األدوار الوظٌفٌة لمدٌر المدرسة والوكالء وعالقتها بتوظٌف تقنٌات شبكات  المحور الثالث:
 لتعلٌم قبل الجامعً. المعلومات فً عملٌة اتخاذ القرار بمدارس ا

 المحور الرابع: الجانب المٌدانى من الدراسة .

فً تطوٌر عملٌة  "WiMax "مقترح لتوظٌف تقنٌة الواي ماكس المحور الخامس: تصور 
 التعلٌم قبل الجامعً فً محافظة الفٌوم. اتخاذ القرار بمدارس

والمتطلبات الالزمة ألدابها  بالمإسسات التعلٌمٌة المحور األول: ماهٌة عملٌة اتخاذ القرار
  بفاعلٌة 
تعتبر عملٌة صنع القرار من العملٌات الهامة فً اإلدارة عامة والمدرسٌة خاصة وأحد      

مكوناتها األساسٌة، وقد صنفت عملٌة صنع القرار فً مقدمة عناصر اإلدارة ؛ ألهمٌتها واعتماد 
ى أن تركٌب التنظٌم اإلداري ٌتحدد بالطرٌقة إل Griffithبقٌة العملٌات اإلدارٌة علٌها, بل ٌشٌر 

 التً تصنع بها القرارات, وفً ضوء ذلك ٌتناول المحور الحالً من البحث العناصر التالٌة :

 أوال : المفاهٌم ذات العالقة باتخاذ القرار  
م عند النظر إلى عملٌة اتخاذ القرار ٌالحغظ أن هنغاك مفغاهٌم عدٌغدة مرتبطغة بهغا، وهغى مفغاهٌ     

: فقغغد تعغددت تعرٌفاتغغه Decisionالقغرار وصغغنع القغرار واتخغغاذ القغرار, فمغغن حٌغث مفهغغوم القغرار 

بتعدد المستفٌدٌن ومدارسهم الفكرٌة ، فٌعرف على أنه: "فعل ٌختاره الفرد بوصفه أنسغب وسغٌلة 
متاحغغة إلنجغغاز الهغغدف، أواألهغغداف التغغً ٌبتغٌهغغا مغغن حغغل المشغغكلة التغغً تشغغغله "    ) سغغالمة 

( , كمغغا ٌعغغرف علغغى أنغغه: "اختٌغغار ٌمكغغن للفغغرد مغغن خاللغغه التوصغغل إلغغى 27:  7002العظٌم عبغغد

, وبغذلك ٌفٌغد تعبٌغر قغرار حكًمغا أو (Smiriti 2015 : 1)استنتاجات حغول موقغف أو حالغة معطغاه"

قضاًء بشؤن مشكلة ما، وٌشٌر إلى تبنً حل ما من بٌن عدد من الحلغول الممكنغة للمشغكلة, والتغً 
دٌر المدرسة ومعاونوه لمواجهة هذه المشكلة والتغلب علٌها. ومغن حٌغث مفهغوم صغنع ٌقترحها م

: فإن البعض ٌخلط بٌن عملٌة صنع القرار واتخغاذه, إال أن األدبٌغات Decision Makingالقرار  
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التربوٌة تشٌر إلى أن عملٌة صنع القرار هى عملٌة ذات خطوات عدٌدة وهى األشمل واألعم، أمغا 
ذ القغرار فهغى خطغوة مغن خطغوات صغناعة القغرار. وٌمكغن تعرٌغف عملٌغة صغنع القغرار عملٌة اتخا

على أنها : "عملٌة ٌتم فٌها جمغع المعلومغات والبٌانغات الخاصغة بالمشغكلة محغل الدراسغة ، وذلغك 
من أجل تحدٌد وتحلٌل المشكلة بدقة وتحدٌد البدابل المقترحة لحل المشكلة ، ثم اختٌار أفضل هذه 

طبٌقهغغغا وفغغغً النهاٌغغغة ٌغغغتم التقغغغوٌم؛ لمعرفغغغة مغغغـدى نجغغغـاح البغغغدٌل المختغغغار فغغغً حغغغل البغغغدابل لت

(, كما ٌمكن تعرٌفها علغى أنهغا: "سلسغلة االسغتجابات الفردٌغة 22: 7002المشكلة")عبٌر عبدهللا 

أو الجماعٌغغة التغغى تنتهغغى باختٌغغار البغغدٌل األنسغغب فغغً مواجهغغة موقغغف معٌن")طغغارق عبغغدالرإف 

7022  :4.) 

ا على أنها: عملٌة ٌقوم بها وٌ       ًٌ مكن تعرٌف عملٌة صنع القرار داخل المدرسة تعرًٌفا إجراب
مدٌر المدرسة وحده أو بمشاركة المعلمٌن والعاملٌن فً المدرسة ، متضمنه مجاالت العمل 
المدرسً من خالل: تحدٌد المشكلة، ثم جمع البٌانات والمعلومات عن المشكلة، وطرح مجموعة 

لحلها، وتقٌٌم هذه البدابل فً ضوء معاٌٌر وضوابط تحكم العمل المدرسً، ثم اختٌار  من البدابل
حذر ودقٌق ألحد هذه البدابل وتنفٌذه ومتابعته، وفً النهاٌة ٌتم التقوٌم؛ لمعرفة مدى نجاح البدٌل 

: فقد ذكرت Taking Decisionالمختار فً حل المشكلة. أما من حٌث مفهوم اتخاذ القرار 

ت عدٌدة لعملٌة اتخاذ القرار كخطوة من خطوات صناعة القرار, منها أن عملٌة اتخاذ تعرٌفا
القرار هى: " دراسة لتحدٌد واختٌار بدابل اعتماًدا على شخصٌة وتفضٌالت متخذ 

, وهى:" عملٌة اختٌار بٌن مجموعة من البدابل وصوال إلى (Robert 2012,part2 : 1)القرار"

(, وهى:" 231: 7022ت معٌنٌن" ) طاهر حسن ، مضر العجى نتٌجة معٌنة فً موقف ووق

 :Eisen Fuhr . 2011)عملٌة اختٌار بدٌل من مجموعـة من البدابل لتحقٌق نتٌجة مرغوبة" 
تتضمن اختٌار من بٌن مجموعة  Fred. وبذلك فإن عملٌة اتخاذ القرار, وكما أشارت دراسة (15

ٌجب أن ٌنطوي على معرفة كٌفٌة تنفٌذه, كما أن النتٌجة من البدابل أو الخٌارات , و هذا االختٌار 
المرغوبة المشار إلٌها فً التعرٌف السابق تتضمن هدف ٌتم السعى لتحقٌقه، وذلك ٌعنى قٌام 

. ومع اعتبار أن صناعة (Fred2012:2)متخذ القرار بعملٌة عقلٌة للوصول إلى القرار النهابى 

لمدرسة ومعاونوه أما اتخاذ القرار فهو عملٌة فردٌة ٌقوم القرار عملٌة جماعٌة ٌقوم بها مدٌر ا
ا على أنه: عملٌة  ًٌ بها مدٌر المدرسة غالًبا بمفرده, فإنه ٌمكن تعرٌف اتخاذ القرار تعرًٌفا إجراب
ٌقوم بها مدٌر المدرسة الختٌار بدٌل من مجموعة من البدابل المتاحة على أساس بعض المعاٌٌر 

المدرسً, وذلك لتحقٌق نتٌجة مرغوبة فً موقف ووقت معٌنٌن داخل التً تتعلق ببٌبة العمل 
 المدرسة. 

ا: أهداف عملٌة اتخاذ القرار   ًٌ  ثان
ٌمكن تحقٌق العدٌد من األهداف من خالل عملٌة اتخاذ القرار كمحور لنشاط التنظٌمات وأهدافها  

 ( : 23:  7022، كما ٌلً ) فٌصل ٌونس 

 ر السلطة داخل التنظٌم .تحدد عملٌة اتخاذ القرار مصاد -
 تحدد المسبولٌات والصالحٌات والواجبات لألفراد فً التنظٌم ككل . -
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تحدد األهداف المرجوة منها ، وبٌانها للجهة المعنٌة من تنفٌذها ، والتزام هذه الجهة بالتنفٌذ  -
 الفعلً لها كما هو مطلوب .

زمة؛ لتنفٌذ هذه القرارات ونقلها تساعد على تحدٌد األسالٌب والوسابل اإلدارٌة والفنٌة الال -
ا مع األهداف العامة والخاصة للتنظٌم . ًٌ  إلى حٌز الوجود تماش

تجنب التنظٌم وأفراده من الوقوع فى األخطاء وإبعادهم عن اإلنحرافات والغموض من خالل  -
 المعلومات الدقٌقة التً ٌتضمنها القرار .

 متاحة للتنظٌم .السرعة فً إنجاز األعمال فً ضوء اإلمكانات ال -
ٌتضح من هذه األهداف مدى أهمٌة عملٌة اتخاذ القرار؛ لنجاح العمل اإلداري بل والتربوي       

داخل مإسسات التعلٌم عامة والمدارس خاصة، كما ٌتضح أًٌضا مدى أهمٌة توفٌر معلومات 
 صحٌحة وكافٌة وذات عالقة بموضوع القرار التخاذ قرارات صاببة.

  المإسسات التعلٌمٌةبات الالزمة ألداء عملٌة صناعة القرار بفاعلٌة فً ثالًثا: المتطل
اتباع  المإسسات التعلٌمٌةمن المتطلبات الالزمة ألداء عملٌة صناعة القرار بفاعلٌة فً      

مشاركة جمٌع األطراف المعنٌة فً هذه  األسلوب العلمً أثناء مراحل عملٌة صناعة القرار, و
وامل التً ٌمكن أن تإثر على هذه العملٌة فً االعتبار,وفٌما ٌلً توضٌح العملٌة, ووضع الع

 لهذه المتطلبات مع إبراز أهمٌة البٌانات والمعلومات فً كل منها: 
 اتباع األسلوب العلمً أثناء مراحل صناعة واتخاذ القرار : -أ

داخل المدارس أن هناك نموذجٌن أساسٌٌن لصناعة واتخاذ القرار  Fredأوضحت دراسة       

, وهو ما (Fred2010:2)بؤسلوب علمً، هما: النموذج العقالنً، ونمــوذج العقـالنٌة المـقٌدة, 

 ٌمكن توضٌحه كما ٌلً :

 : فً هذا النموذج تكون البدابل عقالنٌة ،( Rational Model )النموذج العقالنى -2أ /

لتؤكد ، إنهم ٌعرفون البدابل ونتابجها وبالتالً فإن مدٌري المدارس ٌتخذون القرارات بحالة من ا
، وٌعرفون معاٌٌر المفاضلة، وبالتالً لدٌهم القدرة على اتخاذ القرار األمثل 

, وطبقاً لهذا النموذج فإن عملٌة صناعة القرار تتضمن ست خطوات (Towler2010:45)وتنفٌذه

 :(Schoenfeld 2011 : 98)موضحة بالشكل التالً
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 خطوات عملٌة صناعة القرار طبًقا للنموذج العقالنً (2شكل ) 

 وهذه الخطوات ٌمكن شرحها تفصٌالً كما ٌلً:     

: إن الخطوة األولى فً صناعة القرار هى Identifying the problemتحدٌد المشكلة  - 2

فً  تحدٌد المشكلة ، وصٌاغتها فً جملة محددة وتعرٌفها بؤكبر قدر ممكن من الدقة, بحٌث ٌحدد
 هذه الجملة الوضع الحالً والوضع المستهدف، وكٌف ٌمكن تحقٌق هذا الوضع المستهدف 

 وللقٌام بذلك فإنه ٌجب  جمع البٌانات والمعلومات سواء كان ذلك من مصادر رسمٌة     

، والخطط التً وضعت للتغلب (MIS)مثل: التقارٌر الدورٌة ، تقارٌر نظم المعلومات اإلدارٌة  

ت سابقة قبل تفاقمها ، أو من مصادر غٌر رسمٌة من خالل تقٌٌم المواقف, على مشكال
والمالحظة الشخصٌة ، والمناقشات مـع العامـلٌن بالمدرسة، وعلـى مـدٌر المدرسة ومعـاونوه أن 
ٌكونوا نظام معلومات )رسمٌة أو غٌر رسمٌة ( تجمع فٌه هذه البٌانات كوسابل لتحدٌد 

. وبذلك فإن تحدٌد المشكلة سوف ٌتضمن جمع البٌانات والمعلومات ( Fred 2010 : 4)المشكلة

ذات العالقة بموضوع المشكلة وتحلٌلها تحلٌالً دقًٌقا حتى ٌمكن فهمها ومن ثم تحدٌدها تمهًٌدا 
 للبدء فً طرح حلول بدٌلة لحلها .

بر إبداًعا :  ربما تكون هذه الخطوة الجزء األكGenerating Alternativesتولٌد البدابل  – 7

فً دورة القرار، حٌث ٌتم تولٌد مسارات عمل محتملة عبارة عن بدابل لحل المشكلة، فمدٌري 
المدارس ٌجب أن ٌحددوا األهداف التً ٌؤملون تحقٌقها، ثم ٌبحثون عن البدابل التً تمكنهم من 

، وذلك حتى  تحقٌق هذه األهداف, وفً هذه المرحلة ٌجب تجمٌع المعلومات ذات العالقة بكل بدٌل

, على أن المعلومات التً ٌتم جمعها ٌجب أن تكون Fred 2010 : 4)ٌمكن استقصاء كل بدٌل )

ذات صلة بموضوع المشكلة ، وأن تكون كافٌة وصحٌحة ، كما أن مدٌر المدرسة ومعاونوه ٌجب 
 ا .أن ٌتصفوا بالحٌادٌة والمصداقٌة سواء فى طرح البدابل أو فً جمع المعلومات عن كل منه

: فً هذه الخطوة ٌتم تقٌٌم البدابل التً تم Evaluating Alternativesتقٌٌم البدابل  – 2

طرحها فً الخطوة السابقة، ولتقٌٌم كل بدٌل فإن مدٌري المدارس ٌجب أن ٌسؤلوا أنفسهم ثالثة 
 أسبلة هى: هل البدٌل ٌمكن تنفٌذه ؟, هل البدٌل مرضً ومقنع ؟, ما هو تؤثٌره على األفراد

. فالسإال األول ٌعنً ببساطة هل هذا البدٌل ٌمكن تنفٌذه فً ضوء ( Grant 2011 : 121)؟

اإلمكانات المتاحة ومجتمع المدرسة والمجتمع المحٌط ، أما السإال الثانً فٌتعلق بمدي قبول 
كون البدٌل كحل للمشكلة ، أما السإال الثالث فٌتعلق بتؤثٌر هذا البدٌل على األفراد، إذ ٌجب أن ٌ

 القرار مقبوالً من األفراد الذٌن سٌعاٌشون تبعات تنفٌذه.
وتمثل هذه الظروف معاٌٌر لتقٌٌم كل بدٌل، وهذه المعاٌٌر تمثل محكات ٌجب االحتكام إلٌها عند 

 المفاضلة بٌن البدابل حتى ٌتمٌز اتخاذ القرار بالمصداقٌة والحٌادٌة .
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ا لفشل عملٌة صناعة أن الفشل فـى مـراعاة هـ Hastieوٌرى         ًٌ ذه الظـروف ٌعد سبًبا قو

 . ( Hastie 2010 : 87)القـرار ككـل ، وبالتالً فشلها فـً حـل المشكلة

: بعد أن ٌنتهى مدٌر المدرسة من تقٌٌم البدابل Choosing an Alternativeاختٌار بدٌل   – 4

قٌٌم التً تمت فً الخطوة فإنه ٌحاول اختٌار البدٌل األفضل، وذلك فً ضوء نتابج عملٌة الت
السابقة، وعلى الرغم من أن المنطق ٌحتم اختٌار البدٌل الذي ٌتمتع بؤعلى ممٌزات وأقل عٌوب، 
إال أن أحد المداخل األساسٌة الختٌار البدٌل فً هذه الخطوة هو أن ٌكون هذا البدٌل قادًرا على 

ٌة والتنفٌذٌة وأن ٌكون مقبوالً من المساهمة فً حل المشكلة وأن ٌكون ممكًنا من الناحٌة العمل
جماعة العمل, إال أنه فً ضوء طبٌعة العمل المدرسً وكثرة العوامل المتداخلة فٌه وصعوبة 
فصل المتغٌرات فً كثٌر من األحٌان فإنه ٌمكن لمدٌر المدرسة أن ٌختار أكثر من بدٌل بشرط 

كلة وتحقٌق أهداف المدرسة, وهذه عدم التعارض بٌنها وإمكانٌة تنفٌذها ومساهمتها فً حل المش

 .Tacking Decisionالخطوة من خطوات صناعة القرار هى ماٌطلق علٌها عملٌة اتخاذ القرار

: بعد اختٌار البدٌل األنسب ) اتخاذ القرار ( Implementing the Decisionتنفٌذ البدٌل  -2

لجٌدة ٌمكن أن تفشل مع فإن مدٌر المدرسة ٌجب أن ٌركز جهوده على تنفٌذه ، فالقرارات ا
التنفٌذ الضعٌف، وهناك مقترحات ٌمكن أن تساعد مدٌر المدرسة ومعاونوه فً تنفٌذ القرارات 
بنجاح, منها "التؤكد من أن البدٌل الذي تم اختٌاره مفهوم تماًما من خالل توصٌل القرار لجمٌع 

وفٌر المصادر والموارد الالزمة ت األفراد المعنٌٌن بتنفٌذه وكذلك التشجٌع على قبوله كعمل الزم,
لتنفٌذ القرار بنجاح, تحدٌد مواعٌد زمنٌة قابلة للتطبٌق, وتحدٌد المسبولٌات بوضوح" 

Ahmed2011 : 47 ).) 

: هذه هى الخطوة األخٌرة فً Evaluating Decision Effectivenessتقٌٌم فعالٌة القرار  -1

عن أن عملٌة تنفٌذ القرار لم تحقق النتابج عملٌة صناعة القرار ، وحٌنما تسفر هذه الخطوة 
المرجوة، فإن هذا قد ٌرجع لعدة أسباب منها: عدم التعرٌف والتحدٌد الصحٌح للمشكلة ، أو تقٌٌم 
ضعٌف للبدابل ، أو تنفٌذ غٌر مناسب , وٌعد السبب األول هو األكثر شٌوًعا,  فعندما ال ٌتم 

بل التً ٌتم اختٌارها وتنفٌذها ال تعطً النتابج تعرٌف وتحدٌد المشكلة بشكل صحٌح فإن البدا
 الصحٌحة .

ٌُعد التقٌٌم عملٌة هامة إذ ٌمد مدٌري المدارس بالمعلومات التً ٌمكن أن تسرع مـن دورة       و
قـرار جدٌدة ، فقد ٌفشل البدٌل الذي تم اختٌاره فً حـل المشكلة ، وفـً هـذه الحـالة تبدأ دورة 

وٌرى البعض أن العدٌد من المشكالت الكبٌرة تحل من خالل تجرٌب بدابل صناعة قـرار جدٌدة ، 

, ( Hicks2005 : 37)عدٌدة بالتتابع بحٌث ٌقدم كل منها درجة من المساهمة فً حل المشكلة

وٌنطبق هذا بشكل خاص على القرارات التً ٌتم اتخاذها لعالج المشكالت المدرسٌة نظًرا لكثرة 
 عدد جوانب المشكلة فى كثٌر من األحٌانالعوامل المإثرة فٌها وت

 The Bounded Rationality Modelنموذج العقالنٌة المقٌدة  -7أ /
ٌتمٌز صانعى القرار فً النموذج العقالنى السابق بالعقالنٌة التامة ، ولكى ٌكونوا كذلك فإنهم      

وتؤثٌر كل منها،  ٌجب أن ٌكون لدٌهم معلومات تامة ، ٌعرفون كل البدابل ، ٌحددون نتٌجة
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ٌضعون مقٌاس كامل للمفاضلة بٌنها، واألكثر من ذلك أن خطوات عملٌة صناعة القرار ٌجب أن 
 تإدي إلى اختٌار البدٌل الذي ٌحقق أعلى فعالٌة فً حل المشكلة .

 ولكن مدٌري المدارس قد ال ٌكونون على وعً بالمشكالت الموجودة أحٌاًنا وحتى لو     
ه المشكالت فإنهم ال ٌبحثون عن كل الحلول البدٌلة الممكنة بشكل منهجً، فهم كانوا ٌعون هذ  

مقٌدون باعتبارات الوقت ، التكلفة ، والحصول على المعلومات ، ولهذا فهم ٌضعون قابمة بحلول 
جزبٌة للمشكلة اعتماًدا على خبرتهم، حدسهم، ومشورة اآلخرٌن، ومن المحتمل أن تقدم حلول 

مصطلح العقالنٌة  Herbert Simon, ولهذا فإن العقالنٌة هنا مقٌدة، وقد أضاف إبداعٌة أحٌاناً 

المقٌدة لكً ٌصف صانع القرار الذي ٌرٌد أن ٌؤخذ أفضل القرارات، ولكنه ٌصل عادة ألقل من 
المستوى األمثل الذي ٌرٌد الوصول إلٌه, وعلى الرغم من أن نموذج العقالنٌة المقٌدة ٌتبع نفس 

القرار فً نموذج العقالنٌة، إال أنه ٌستند إلى بعض المبادئ التً تمٌزه عن هذا  خطوات صناعة

 : Fred) ( 10-8 :2010 النموذج,  وهى 

: ٌرى البعض أن النموذج العقالنً المقٌد ٌعتمد على مبدأ الرضا، وهذا Satisficingالرضا  – 2

فراد المتؤثرٌن بالقرار حتى المدخل فً صناعة القرار ٌتضمن اختٌار أول بدٌل ٌحقق رضى األ
وإن كان ٌحظى بدرجة أقل بالنسبة لمعاٌٌر قبول البدٌل دون محاولة اكتشاف كل االحتماالت 

 . ( Nielsen2010 : 63)الممكنة، وهذا مدخل عادي ٌنتهجه بعض صانعً القرار 

بعض  :عندما ٌتخذ مدٌرو المدارس قرارات مرضٌة فإنهم ٌستخدمونHeuristicsاالستدالل – 7

االستدالت التً ترشدهم فـً قراراتهم وتساعدهم فً إٌجاد حلول للمشكالت المعقدة وغٌر 
الواضحة ، مثال ذلك بعض القواعد التً ٌتم االستناد إلٌها عند ممارسة العمل اإلداري داخل 
المدرسة, ومنها:" العمٌل دابماً على حق " ، " عامل الموظفٌن على أنهم كبار ناضجٌن " ، 

 رها .وغٌ

: بالرغم من أن صانعً القرار قد Primacy / Recency effectتؤثٌر الصدارة/ الحداثة  – 2

ٌكون لدٌهم استراتٌجٌات مختلفة للوصول إلى أهداف مختلفة ، إال أنهم ٌتؤثرون بشدة بالمعلومات 
شافها متؤخًرا التً ٌتم اكتشافها مبكًرا أثناء البحث عن المعلومات ) عامل الصدارة ( ، أو ٌتم اكت

 أثناء البحث ) عامل الحداثة ( .

: حتى قبل تجمٌع المعلومات التً ٌعتمد علٌها Bolstering the Alternativeدعم البدٌل  – 4

القرار، فإن مدٌر المدرسة قد ٌفضل بدٌل معٌن عن البدابل األخرى ، وبالتالً ٌبحث عن 
ا، فٌؤخذ فقط فً االعتبار المعلومات ذات المعلومات التً تجعل اختٌار هذا البدٌل اختٌاًرا  ًٌ عقالن

 العالقة بهذا البدٌل والتً تجعله مقبوالً ، وهذا ما ٌعرف بدعم البدٌل .

: الحدس هو إدراك سرٌع لموقف القرار ٌعتمد على الخبرات الماضٌة Intuitionالحدس  – 2

حدسه فً ذلك ومعتمًدا على  لمتخذ القرار ، فكثٌر من القرارات ٌتخذها مدٌر المدرسة مستخدًما
خبراته الماضٌة ، وقد أظهرت نتابج العدٌد من البحوث فً مجال السلوك اإلداري داخل المدارس 
أن مـدٌري المدارس ٌقومون بؤعمال موجهة من خالل حدسهم وخبراتهم ، كما أنهم ال ٌحبون 

 األنشطة التً تستغرق وقت طوٌل فً التفكٌر . 



 ... فً حطىٌش ػًهٍت احخار انقشاس  "WiMax "حىظٍف حقٍُت انىاي ياكش  
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 القرار المشاركة فى صناعة -ب
تعطً المنظمات التربوٌة وغٌر التربوٌة اهتماًما متزاًٌدا لجماعٌة صنع القرار على اعتبار      

أن مصادر المعلومات تكون موزعة عبر النظام ككل, فمشاركة األفراد فً مهام صنع القرار ٌعنً 
القرار أكثر أنهم سٌقومون بجمع كمٌة كبٌرة من المعلومات التً سوف ٌعتمدون علٌها فً صنع 

من المعلومات التً سٌتوصل إلٌها فرد واحد، وأحٌاًنا ال تكون الجماعة على علم تام بكل 
المعلومات الموجودة ولكن األفراد ٌتبادلون المعلومات بما ٌإدي إلى الوقوف على طبٌعة 

ل إلى المعلومات المتاحة ومعرفة وتحدٌد المعلومات الناقصة ، وبالتالً تحدٌد المشكلة والوصو
 أفضل حل مناسب لها .

ومما ٌإكد ذلك أن كثٌر من الدراسات قد اهتمت بعنصر المشاركة كعامل مإثر وحاكم فً      
والتً توصلت  Hoy and Miskel عملٌة صنع القرار وتنفٌذه، ومن هذه الدراسات دراسة 

 ( : 18،  17:  2000إلى عدد من النتابج من أهمها )نبٌل سعد 
إٌجابٌة بٌن مشاركة المعلمٌن فً صنع القرار داخل المدرسة ورضاهم عن  أن هناك عالقة -

 مهنة التدرٌس.
 ٌفضل المعلمون المدٌرٌن الذٌن ٌشاركونهم فً عملٌة صنع القرار. -
المعلمون ال ٌتوقعون وال ٌرٌدون المشاركة فً كل قرار، ألن الحقٌقة تإكد أن المشاركة  -

ن أدوار ووظابف المعلمٌن فً عملٌة صنع القرار تحتاج الزابدة قد تإدي إلى نتابج سلبٌة، وأ
 إلى أن تكون متنوعة طبًقا لطبٌعة ونوع ومستوى المشكلة .

ٌتضح من ذلك أن مشاركة المعلمٌن فً عملٌة صنع القرار تعد طرٌقة جٌدة للحصول على      
ت واالختالفات داخل تعاونهم فً مرحلة تنفٌذ القرار، كما أن هذه الطرٌقة تقلل من كمٌة الصراعا

الجماعة خالل عملٌة صنع القرار، ومن ثم فإن مشاركة المعلمٌن فً صنع القرارات تزٌد من 
 كفاٌة وفاعلٌة العملٌة التربوٌة داخل المدرسة .

 وضع العوامل المإثرة فً صناعة القرار التربوي فً االعتبار -ج
 رسة وغاٌتها، إال أن تحقٌق هذا ٌتوخى مدٌر المدرسة مـن قراراته تحقٌق أهداف المد   

االفتراض ال ٌتوقف فقط على الرغبة الصادقة والقدرة العلمٌة والعملٌة لمدٌر المدرسة 
 (: 34،  33:  2005ومعاونوه، بل على عوامل ومإثرات كثٌرة , منها) شمس الدٌن 

تإثر على العوامل الموضوعٌة: وهى تلك العوامل البٌبٌة الخارجٌة منها والداخلٌة التً  -1
العالقات  -العادات والتقالٌد  -القوانٌن والتشرٌعات  -القرار )االمكانات المادٌة والبشرٌة 

درجة اإلقبال على المشاركة فً  -أهداف المدرسة  –التنظٌمٌة بٌن أفراد المجتمع المدرسً 
 .........إلخ(.المركـزٌة الشدٌدة فً إدارة النظم التعلٌمٌة  -صنع واتخاذ القرار داخـل المدرسة

 العوامل الذاتٌة: وهى تلك العوامل المتعلقة والمتؤثرة بشخصٌة صانع القرار ومتخذه -2
)مستوى القدرة العلمٌة لمتخذ القرار ,خبرته ,طباعه, ذكاءه,  مدى قبول واقتناع األفراد  

 بالقرار الذي تم اتخاذه ,.....إلخ(.
صنع القرارات: من أهمها القصور عوامل ٌمكن أن تمثل مشكالت أساسٌة تعوق عملٌة  -3

فً كم ونوع البٌانات والمعلومات الالزمة التخاذ قرارات رشٌدة، إذ أن من أهم الصعوبات التً 
تعترض عملٌة صنع القرارات، عدم توافر البٌانات والمعلومات الجٌدة المتجددة عن ظروف 
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لومات داخل المدرسة ٌستمد العمل وإمكاناته، األمر الذى ٌتطلب ضرورة وجود نظام فعال للمع
فعالٌته وقوته من وجود قنوات اتصال مفتوحة باستمرار وفعالة تتٌح لصانعً القرار الحصول 
على المعلومات وقت الحاجة إلٌها ، وذلك من خالل شبكات المعلومات التً ٌجب أن تكون 

ا داخل المدرسة, ومع مشارك ًٌ ة جمٌع متاحة وبقوة على مدى األربع وعشرون ساعة ٌوم
األطراف المعنٌة فً عملٌة صناعة القرار وجمعهم وتبادلهم للمعلومات ذات العالقة بموضوع 

 القرار فإنه ٌمكن توفٌر العدٌد من المتطلبات الالزمة ألداء عملٌة صناعة القرار بفاعلٌة.
فً وتطبٌقاتها التربوٌة وخطوات استخدامها  WiMaxالمحور الثانى: ماهٌة تقنٌة الواي ماكس 

 عملٌة اتخاذ القرار داخل المدارس

ٌرجع تارٌخ االتصاالت الالسلكٌة إلى نهاٌة القرن التاسع عشر عندما اكتشف ماكسوٌل       
Maxwell  وبالمعادالت أنه ٌمكن نقل المعلومات دون الحاجة إلى أسالك(Prasad 2010 

، وتزداد استخداماته فً كل ، ومنذ هذا الحٌن والتطور فً هذا المجال ٌنمو بسرعة كبٌرة ( 1:
مجاالت العمل عامة ، والتربوٌة خاصة ، فمجال التربٌة لٌس بمنا عن التغٌرات والتطورات 
التكنولوجٌة التً ٌشهدها عالمنا المعاصر، وفً ضوء ذلك سوف ٌتناول الجزء الحالً من البحث 

 العناصر التالٌة:

 : " WiMax "أوال : ماهٌة تقنٌة الواي ماكس  
 هى اختصار WiMax: الواي ماكس "WiMax"مفهوم تقنٌة الواي ماكس  –أ 

(World Wide Interoperability for Microwave Access)  وقد جاء اسمها
, وهى بهذا المصطلح تحمل المعانً التالٌة )شركة 2001من منتدى واٌماكس الذي عقد عام 

 (:8،  5،  1: 2015بٌانات لخدمات الواي ماكس 
 ٌة التشغٌلٌة العالمٌة الخاصة بالموجات القصٌرة جًدا ,أو هى التشغٌل التداخلً عن هى البن

 طرٌق الموجات القصٌرة التً تستعمل فى تقنٌة الهاتف الخلوي .
 هى التقنٌة المطورة من الواي فاي" Wi-Fi"  من حٌث الخدمات الالسلكٌة ذات الحٌز

 الواسع)فهى تقنٌة الموجة الواسعة الالسلكٌة(  .
  هى من الشبكات اإلقلٌمٌة الالسلكٌةWireless Metropolitan Area Net Work 

"MAN". 
فً دراسته على أنها : تقنٌة اتصال حدٌثة تهـدف إلى توفٌر بٌبات  Nicoliوقد عرفها      

السلكٌة عبر مسافات طوٌلة عن طرٌق الهاتف الخلوي )المحمول ( أو أجهزة الكمبٌوتر, وهى 
 Wireless. MAN WiMax" 802.16 (Nicoli"عٌار القٌاسً العالمًمتوافقة مع الم

هذه التقنٌة الخٌار األمثل لكً تحل محل األلٌاف البصرٌة ونظام  Nicoli, وقد اعتبر (2009:1
أو الكابل  ، DSL"(Digital Subscriber Line)"الكابالت ذات التكلفة العالٌة وخطوط 

 الرقمً الواسع النطاق.
التعرٌفات السابقة أن تقنٌة الواي ماكس تقنٌة السلكٌة تمتاز بالسرعة العالٌة ٌتضح من      

ونظام التغطٌة الواسعة, ٌمكن أن تخدم االتصال الثابت ) من خالل أجهزة الكمبٌوتر(، واالتصال 
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المتحرك) من خالل التلٌفون الخلوى (, وبالتالً فهى إحدى الطرق التً توفر خدمة الدخول إلى 
 معلومات بؤقل تكلفة ممكنة وفً أي وقت ومن أي مكان.شبكات ال

": هناك متطلبات مادٌة الزمة لتركٌب تقنٌة WiMaxمتطلبات تركٌب تقنٌة الواي ماكس  " –ب
،)معهد واي ماكس  ( Joao 2010 : 21 - 23)الواي ماكس  ٌمكن عرضها فٌما ٌلً

 ( : 4،  3:  2015تكنولوجى 
وهو  " WiMax Tower / Base Station "ماكس  القاعدة األساسٌة أو برج الواي .1

شبه برج اإلرسال فً شبكات الهاتف المحمول )الجوال( ، وكل برج واي ماكس ٌغطً 
 مما ٌسمح بتغطٌة األماكن النابٌة والرٌفٌة .  2كم 8000مساحة تصل إلى 

وٌطلق علٌه أًٌضا جهاز  Antenna Receiverهوابً مشترك ) القط اتصال / ألاير (  .2
 ألكسس بوٌنت .ا

", حٌث ٌجب Modem( أو المودم "WiMax Receiverجهاز استقبال الواي ماكس)  .3
تركٌب هوابً مشترك خارج المبنً لكً ٌتم االتصال ببرج الواي ماكس من خالل موجات 

(  ثم ٌقوم الهوابً باستقبال اإلشارة من البرج ومن ثم ٌقوم (Radio Wavesالرادٌو 
 ستقبال )المودم( ومنه إلى جهاز الكمبٌوتر .بتوجٌهها إلى جهاز اال

على مستوى مإسسات العمل الصغٌرة كاإلدارات التعلٌمٌة والمدارس ٌوجد طرٌقتان لتركٌب  .4
 تقنٌة الواي ماكس ، هما :

إذا كان التوصٌل سلكٌا عن طرٌق كابالت فإنه باإلضافة إلى المتطلبات السابقة ٌلزم كال من:  -
,أجهزة كمبٌوتر) ثابتة أو محمولة (, داخل المإسسة زمة لتوصٌل اإلنترنت الكابالت السلكٌة الال

 ى أجهزة الكمبٌوتر داخل المإسسة ووحدة الراك أو السوٌتش بنل التً توزع موجات الرادٌو عل
)أنتٌنة( فإنه ٌلزم ) باإلضافة إلى البرج USBإذا كان التوصٌل السلكٌا عن طرٌق كارت  -

  بال ( كال من :أجهزة كمبٌوتر ) ثابتة أو محمولة (, وعدد كارت  والهوابً وجهاز االستق
USB ) حسب عدد أجهزة الكمبٌوتر بمعدل واحد لكل جهاز كمبٌوتر . ) أنتٌنة 

": تقنٌة الواي ماكس عبارة عن بث السلكً من WiMaxكٌفٌة عمل تقنٌة الواي ماكس" –ج 
وعند اشتراك المستخدم ٌتم تسجٌل الرقم أبراج خاصة العالقة لها بؤبراج شركات االتصاالت, 

ا) شركة بٌانات لخدمات  ًٌ التسلسلً للمودم ومباشرة تتعرف علٌه الشبكة وٌتصل باإلنترنت تلقاب
(, أما عن كٌفٌة عمل هذه التقنٌة فإنه ٌمكن شرحها فً الخطوات  5،  4:  2015الواي ماكس 

 (:8: 2015،) فتحٌة محمد ( Joao 2010: 23 , 24)التالٌة 
ٌتم التقاط اإلشارة)موجات الرادٌو التً تستخدم لنقل البٌانات( من أبراج الواي ماكس  لدى  .1

المستخدمٌن عن طرٌق هوابً مشترك) القط اتصال( ٌوضع خارج المبنى إما فـً أعلى 
السطح أو فً الجهة المقابلة للبرج وٌتم توجٌهه إلى البرج المزود للخدمة بشكل تقرٌبً 

 سال واستقبال اإلشارة من البرج إلى جهاز استقبال الواي ماكس .حٌث ٌقوم بإر
ٌتم توزٌع اإلشارة )موجات الرادٌو(على أجهزة الكمبٌوتر داخل المبنى إما سلكٌا عن طرٌق  .2

 . USBالكابالت ووحدة الراك أو السوٌتش بنل ، أو السلكٌا عن طرٌق كارت 
ٌل تلك الموجات المرسلة وفك تشفٌرها ٌقوم جهاز استقبال الواي ماكس)مودم اتصال( بتحو .3

وإعادة ترجمتها إلى بٌانات خاصة بالكمبٌوتر حٌث ٌتم عرضها وفهمها من قبل المستخدم، 
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وحٌث ترسل هذه البٌانات عبر شبكة المعلومات الدولٌة, وٌوضح الشكل التالً الخطوات 
 (:4،  2:  2015السابق شرحها) معهد واي ماكس تكنولوجى 

 
 " WiMaxفٌة عمل تقنٌة الواي ماكس  "( ك2ٌشكل)

فمن خالل تقنٌة الواي ماكس ٌتم إرسال البٌانات من جهاز كمبٌوتر إلى جهاز آخر عن  
مٌجابٌت / ثانٌة بغض النظر عن عدد المستفٌدٌن  280طرٌق موجات الرادٌو، بسرعة تصل إلى 

مٌجا / ثانٌة  54تها كٌلو متر، بعكس تقنٌة الواي فاي والتً ال تتجاوز سرع 50ولمساحة 
 متر فقط . 30ولمستفٌد واحد ولمساحة 

: إن أمن وحماٌة الشبكات من األمور الهامة فً " WiMax "حماٌة شبكات الواي ماكس  -د 
عالم االتصاالت وبشكل أخص االتصاالت الالسلكٌة ، ونظًرا لكون االتصاالت الالسلكٌة أقل تعقًٌدا 

اقها بطرٌقة عادٌة ، باإلضافة إلى أن االتصاالت الالسلكٌة من االتصاالت السلكٌة ٌسهل اختر
غالًبا ما توفر لعامة الناس ولٌس لمنطقة أو أشخاص معٌنٌن ، فٌكون سالمة وأمن البٌانات 
المرسلة مهمة صعبة، األمر الذي ٌحتم بناء نظام أمن قومً ومحكم فً الشبكات الالسلكٌة 

ٌتم تزوٌد شبكات الواي ماكس بنظام أمنً ٌستند على  وخصوًصا بعٌدة المدى كالواي ماكس، لذا
معٌار من أحدث األسالٌب المستعملة لضمان سرٌة البٌانات ومنع الدخول غٌر المصرح به 
للشبكة وٌدعم عملٌة التجوال والتنقل, وٌبنى هذا النظام داخل طبقة سرٌة داخلٌة موجودة فً 

دارة االتصاالت والحماٌة للشبكة ، المسبولة عن إ Media Access Control(MAC)طبقة
كما تستخدم عدة برامج كل منها ٌقوم بوظٌفة معٌنة فً عملٌة الحماٌة هذه مثل: برنامج كسمت 

" Kismet " الذي ٌستخدم لكشف محاوالت اختراق الشبكة, و برنامج نت ستمبلر" 
Netstumbler"   ,و برنامج آٌر الذي ٌستخدم لعمل التدقٌقات األمنٌة للشبكة الالسلكٌة
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الذي ٌستخدم لكشف حركة البٌانات داخل الشبكة الالسلكٌة ) ختام  "Air Snort " سنورت 
 ( . 1:  2015عاهد 

:  تستخدم تقنٌة الواي ماكس فً تطبٌقات " WiMax "ممٌزات تقنٌة الواي ماكس  –و 
عن بعد، وٌتوقع  مختلفة أهمها التصفح الالسلكً لإلنترنت والربط بٌن الشبكات وأنظمة التحكم

مواصفات الخبراء قفزة عالٌة الستخدام هذه التقنٌة فً السنوات القادمة، وذلك لما تتمتع به من 
 : ( Joao  2015 : 21)( ،      6،  5:  2005وممٌزات وقدرات أهمها) أشرف محمد 

 قبال. ال تتؤثر بالمبانً أو الحواجز الطبٌعٌة بٌن أجهزة اإلرسال المركزٌة وأجهزة االست .1
 280تتٌح تبادل المعلومات بالصوت والصورة بٌن المستخدمٌن بسرعات عالٌة تصل إلً  .2

, حٌث تمتاز هذه التقنٌة بالسرعة العالٌة ونظام ( Mbps 280 )مٌجابٌت فى الثانٌة 
 التغطٌة الواسعة .   

بكفاءة تتمٌز بكفاءة واستخدام المجال الترددي ، حٌث تتٌح استغالل تردد قنوات اإلرسال  .3
عالٌة عن طرٌق إعادة استخدام تردد هذه القنوات مما ٌزٌد من سعة خالٌا االتصال مع نمو 
الشبكة، وهذا بدوره ٌمكن من زٌادة عدد المشتركٌن مع عدم الحاجة الستبجار مجال ترددي 

 مما ٌوفر مبال  مالٌة كبٌرة .
 دم لكل قناة من( مستخ100صممت الترددات فً تقنٌة الواي ماكس لتندرج من) ا:  .4

 مٌجا هرتز.  20مٌجا هرتز إلى  1775قنوات التردد، حٌث تبدأ قنوات االتصال من تردد 
مرونة معاٌٌر وأدوات التشغٌل حٌث بإمكان الواي ماكس أن ٌعمل على عدة أنواع من  -5

 الشبكات ذات التراكٌب التصمٌمٌة المختلفة .
انات العتماد الواي ماكس على األنظمة األمنٌة الحماٌة والسرعة العالٌة للمعلومات والبٌ -6

 السابق ذكرها ، والتً تمتاز بقدرة أمنٌة عالٌة وقلة احتمالٌة اختراقها .
سرعة التوظٌف حٌث ٌمكن مباشرة العمل بنظام الواي ماكس دون الحاجة إلى تحمٌل أي  -7

ٌستعمل أي حزمة من برامج تشغٌلٌة أو أي أجزاء تكمٌلٌة للمنظومة ، وبإمكان المشغل أن 
 حزم البٌانات المسموح بها ضمن حدود المنظومة التشغٌلٌة .

ا والمناسبة لمختلف أنظمة االتصاالت حٌث ٌتم صنع منظومة الواي  -8 ًٌ التكلفة المنخفضة نسب
ماكس وفًقا للقٌاسات العالمٌة من حٌث التركٌبة الهندسٌة، هذا من ناحٌة، ومن ناحٌة 

السلكً ٌعمل على توفٌر كبٌر فً األسالك والمتطلبات الالزمة لمد أخرى فإن االتصال ال
 الشبكات األرضٌة والتً تعتبر مكلفة جًدا .

هذه التقنٌة تحل مكان الشبكات األرضٌة ، وبالتالً ٌمكن الحصول من خاللها على خدمة  -9
 اإلنترنت فً األماكن التً ٌصعب مد الشبكات األرضٌة فٌها .

قنٌة إمكانٌة تكوٌن شبكات خاصة )تخص مإسسة أو وزارة معٌنة ( وبكفاءة تتٌح هذه الت -10
ا. ًٌ  عالٌة نسب

 (DSL)سوف تكون البدٌل عن الكابل الرقمً ووصالت  WiMaxإن تقنٌة الواي ماكس      
وسوف تتٌح للفرد االتصال باإلنترنت من أي مكان ٌتواجد فٌه ، واألكثر من ذلك أن هذه التقنٌة 

فرد االتصال باإلنترنت لحظة تشغٌل جهاز الكمبٌوتر، حٌث ٌكون االتصال على سوف توفر لل
 (.Antenna Receiverأقرب القط اتصال) هوابً /ألاير 
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ا: أهمٌة البٌانات والمعلومات فً اتخاذ القرارات داخل المدارس والعوامل المإثرة علٌها : ًٌ  ثان
حل المشكالت الناتجة عنها ، والمعلومات تهدف المعلومات إلى تطوٌر نوعٌة القرارات و      

هنا ٌقصد بها المعرفة المتكونة حول القرار واآلثار المترتبة على كل بدٌل ، واحتمالٌة اختٌار كل 
فً دراسته إطار مفاهٌمى  Julie. وقد أقترح (Robert 2012, Part 2: 6)بدٌل, وهكذا

 Data-Driven Decision( DDDMلصناعة قرارات قابمة على البٌانات فً التعلٌم)
Makingًٌمكن توضٌحه بالشكل التال ,(Julie 2006:1– 9 ) : 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (DDDM)البٌانات  ى( إطار مفاهٌمً لصناعة قرارات قابمة عل5شكل )

ٌتضح من الشكل أن القرارات ٌتم صناعتها واتخاذها على أساس أنواع عدٌــدة من البٌانات      
واالجتماعٌة(,  ت متعلقة بالمدخالت ) بٌانات عن الطالب ومستوٌاتهم االقتصادٌة، تتضمن: بٌانا

 بٌانات متعلقة بالعملٌات ) بٌانات عن عملٌات التموٌل أو جـودة التدرٌس(,
 وبٌانات متعلقة بالمخرجات )آراء المعلمٌن وأولٌاء األمور أو المجتمع المحلى( .

ر المفاهٌمً السابق إلى أن مجرد وجود البٌانات الخام أًٌضا من خالل اإلطا Julieوٌشٌر      
وتجمٌعها ال ٌعنً استخدامها، إذ ٌجب أن ٌتم تجمٌعها وتنظٌمها وامتزاجها مع فهم واضح 
للموقف من خالل عملٌة تحلٌل وتلخٌص إلنتاج المعلومات، ثم تصبح هذه المعلومات معرفة 

مً البٌانات بتولٌف هذه المعلومات وتطبٌق عملٌة تطبٌقٌة قابلة للتنفٌذ عندما ٌقوم مستخد
حكمهم لتحدٌد األولوٌات من هذه المعلومات وتقدٌر المزاٌا النسبٌة للحلول الممكنة، فً هذه 
اللحظة ٌمكن للمعرفة العملٌة القابلة للتنفٌذ أن تساعد على صناعة واتخاذ أنواع مختلفة من 

تى قد تشمل تحقٌق األهداف وتقٌٌم مدى القرارات التً ٌجب تضمٌنها فً هذا الموقف، وال
 تحقٌقها، وتلبٌة االحتٌاجات الفردٌة والجماعٌة،...إلخ.

وبمجرد أن ٌتم اتخاذ القرار فإن هناك بٌانات جدٌدة ٌمكن تجمٌعها للبدء فغً تقٌغٌم فعالٌغة هغذه     
القرار ,  كمغا القرارات مما ٌإدي إلى دورة جدٌدة من تجمٌع البٌانات وتنظٌمها لدعم عملٌة صنع 
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فغغً دراسغغته مغغن خغغالل اإلطغغار المفغغاهٌمً السغغابق إلغغى أن هنغغاك عوامغغل تغغإثر علغغى  Julieٌشغغٌر 
  استخدام البٌانات والمعلومات لصناعة القرارات التعلٌمٌة، منها:

 سهولة الحصول على البٌانات.  -1
                     جـودة البٌانات, فـدرجة وثوق مـدٌري المـدارس فً جـودة ومصداقٌة      -2

 تإثر بالطبع على درجة استخدامهم لها . وكفاٌة البٌانات
ككل, بما ٌسمح  جودة وكفاءة شبكة االتصاالت سواء على مستوى المدرسة أوالنظام التعلٌمً -3

 بتدفق وانسٌاب المعلومات .
، والدافعٌة الدافعٌة الستخدام البٌانات من حٌث الضغوط الخارجٌة)المكافآت والجزاءات(-4

 الداخلٌة لدى مدٌري المدارس)رغبتهم الذاتٌة فً تحسٌن وتجوٌد األداء (.
توقٌت الحصول علً البٌانات إذ أن الحصول علٌها فً وقت متؤخر عن الوقت الالزم لصناعة  -5

 القرار سوف ٌإثر على فعالٌة القرار أو الحل المقترح .
ناعة القرارات)إعدادهم,تدرٌبهم, مهاراتهم,...(, قدرات العاملٌن على توظٌف البٌانات فً ص-6

 وكذلك الدعم المقدم لهم.
ضٌق الوقت, فعدم وجود الوقت الكافً لجمع وتحلٌل وتفسٌر البٌانات ومعالجتها وتحوٌلها  -7

 إلى معلومات ٌإدي إلى استخدام محدود لها.
ري المدراس الذٌن لدٌهم أن مدٌ Julieالثقافة التنظٌمٌة ونمط القٌادة، فقد أكدت دراسة  -8

توجه قوي نحو صناعة القرارات القابمة على البٌانات ونحو االنفتاح على مجتمع المعلومات 

والمشاركة فً صناعة القرارات ٌحاولون الحصول على البٌانات وٌوظفونها فً صناعة 

 القرارات، كما ٌبنون رإٌة قوٌة الستخدام البٌانات والمعلومات فً مدارسهم.

غزارة البٌانات والمعلومات ٌمكن أن تإدي إلى بعض المشاكل منها: أنها تحتاج إلى وقت  -9 

أطول لمعالجتها ، باإلضافة إلى عدم القدرة على إدارتها ومعالجتها وتقٌٌمها بشكل مناسب، 

وقد ٌحدث استخدام انتقابً للمعلومات ، حٌث ٌختار صانع القرار المعلومات التً تدعم حل 

قف معٌن, بل ٌمكن أن تإدي إلى حدوث تعب عقلً لدي صانع القرار مما ٌإدي مسبق أو مو

 .(Robert 2012, Part1:5)إلى بطء العمل أو سوء نوعٌته 

ٌتضح مما سبق مدي أهمٌة توافر البٌانات والمعلومات الالزمة لصنع واتخاذ القرار، وأن       

امل هامة جداً قد تتوقف علٌها كفاءة هذا كم ونوع ووقت توافر هذه البٌانات والمعلومات تعد عو

 القرار .

تطبٌقات توظٌف تقنٌة الواي ماكس وخطوات استخدامها فً عملٌة اتخاذ القرار  –ثالًثا 
 داخل المدارس 

 إن تقنٌة الواي ماكس سوف تمكن صانعً القرار داخل المدارس من الدخول السرٌع      
ً االستفادة من الخدمات اإللٌكترونٌة المتاحة على هذه والمباشر على شبكات المعلومات، وبالتال

الالزمة لصناعة واتخاذ القرار الشبكات باعتبارها مصدر مستمر ومتجدد للبٌانات والمعلومات 
 , كما ٌتضح مما ٌلً : داخل المدارس
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خل فً عملٌة اتخاذ القرار دااستخدام البرٌد اإللٌكترونً, و البرٌد الصوتً, و شبكة الوٌب  -أ
 المدارس:

: هو إحدى الخدمات المتاحة على شبكة اإلنترنت، وٌعنً ( E-mail)البرٌد اإللٌكترونً -1
ا على مستوى العالم  ًٌ  Helwan University)إرسال واستقبال الرسابل إلٌكترون

، وذلك سواء كانت هـذه الرسابل نصٌة أو مصحـوبة بعناصر متعددة األوسـاط ( 1: 2001
ة ، الفٌدٌو ،...الخ(, وبالتالً فهو ٌتٌح تبادل المعلومات بسرعة مثل )الصوت، الصور

وسهولة حٌث ٌمكن األفراد المتواجدون فً أماكن مختلفة من االتصال وتبادل البٌانات 
 والمعلومات فً أي وقت .

: شكل متطور من البرٌد اإللٌكترونً ٌعرف على Voice Mail ( V-Mail )البرٌد الصوتً -2
رى لتخزٌن وتمرٌر وإجراء الرسابل التلٌفونٌة عبر شبكة اإلنترنت مما أنه: نظام كمبٌوت

 : Efraim 2002)ٌتٌح إمكانٌة اتحاد الصوت مع الصورة مقدًما فوابد عدٌدة,  منها  
139 , 140 ) : 

إن الموظفٌن العاجزٌن عـن الكتابة ألي إعـاقة جسمٌة ٌمكنهم إدخـال بٌانات صوتٌة تجعل  -
 اء مهام مختلفة .الكمبٌوتر ٌقوم بؤد

 وفـرت علً العاملٌن ضرورة الذهاب Voice Terminalالوصالت الطرفٌة الصوتٌة  -

إلى الكمبٌوتر، إذ ٌمكنهم االتصال بالكمبٌوتر من خالل أماكن عملهم ، أو حتى وهم ٌمشون 
 باستخدام خطوط التلٌفون أو التجهٌزات الالسلكٌة .

تابة، كما أن نسبة وجوداألخطاء أقل منه أًٌضا فً االتصال الصوتً أسرع مرتٌن ونصف من الك -
 حالة الكتابة على لوحة المفاتٌح .

وٌطلق علٌها أًٌضا الشبكة  World Wide Web ( WWW )الشبكة العالمٌة لالتصال  -3
أو   (Sites) ، وهى تتكون مـن نظـام مـن المـواقع ( Web )العنكبوتٌة أو شبكة الوٌب 

المتصلة عبر العالم ، وهى عبارة من مجموعة من  ( Servers )الكمبٌوترات الخادمة 
الوثابق المخزنة بالكمبٌوترات المركزٌة فً جمٌع أنحاء العالم ، ٌمكن استعراض محتوٌاتها 

فهً تمكن من (, وبالتالً 93:  2003باستخدام برنامج تصفح المحتوٌات ) ٌورك برس 
فحات اإلنترنت والتً تعرضها بؤشكال الوصول إلً كل الوثابق المتاحة على مواقع وص

عدٌدة ومتكاملة ، كما أن تمتعها بخاصٌة الوسابط المتشبعة أو الفابقة ٌمكنها من تجمٌع 
 المعلومات المبعثرة لتصبح مترابطة ومقروءة بصورة كاملة .

وفً ضوء الخصابص السابقة لكل من البرٌد اإللٌكترونً والبرٌد الصوتً والشبكة      
تٌة، وغٌرها من خدمات االتصال المتاحة على شبكة اإلنترنت فإنه ٌمكن استخدامها للقٌام العنكبو

بعملٌة االتصال على مختلف المستوٌات، بما ٌساعد القابمٌن على إدارة المدرسة على االتصال 
ا دون مبارحة أماكنهم وبشكل آنً ، مما ٌرٌح من أعباء  ًٌ ببعضهم البعض والتنسٌق سو

لمتكررة مع إمكانٌة تبادل الملفات والرسابل النصٌة والصوتٌة، وهذا ٌعنً تدفق االجتماعات ا
 مستمر للمعلومات الالزمة لصناعة واتخاذ القرار كما ٌتضح من األمثلة التالٌة:
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ٌمكن استخدام البرٌد اإللٌكترونً من قبل مدٌري المدارس كوسٌلة لالتصال المباشر بجمٌع  -2

( للعاملٌن مـن ( Mailing Lists تخصصة إلعـداد قوابم برٌدٌة العاملٌن، فهناك برامج م

أجل إرسال رسابل لجـمٌع العاملٌن بمـا ٌوحدهم وراء رإٌة اإلدارة وتوجٌهاتها, وبعض 

(،  202:  7004المدٌرٌن ٌستخدمونه لتقاسم األخبار والمعلومات مع العاملٌن )نجم عبود 

ع واتخاذ القرار عن طرٌق إتاحة تبادل النماذج وبذلك ٌمكن تطوٌر سرٌان العمل وآلٌات صن
 اإللٌكترونٌة النجاز العمل بسرعة ودقة ومرونة وتقلٌل االعتماد على النماذج الورقٌة .

ٌمكن ربط المدارس ببعضها البعض بهدف االتصال بٌن الطالب والمعلمٌن والمدٌرٌن   -4
  Twining(Krishna 2005:  181)وغٌرهم من العاملٌن بالمدارس فٌما ٌعرف بالتوأمة

وكذلك االتصال بالمستوٌات اإلدارٌة العلٌا بما ٌعمل على تحسٌن عملٌات االتصال والتفاعل 
المستمر واآلنً على كافة المستوٌات الممكنة, واالتصال بالمتخصصٌن فى أي مكان بؤقل 

ن خالل تكلفة ووقت وجهد لإلستفادة من خبراتهم، وهذا ٌعنً تدفق مستمر للمعلومات م
توفٌر بٌبة ضخمة من قواعد البٌانات، وبالتالً الحصول علٌها وقت الحاجة لصنع واتخاذ 
القرارات داخل المدارس, فقد أوضحت بعض الدراسات أن ضعف أو عدم االتصال بٌن 
العاملٌن بالمدرسة ٌإدي إلى اتخاذ قرارات تعتمد على معلومات غٌر كاملة أو غٌر موجودة 

ضحت هذه الدراسات أن من أسباب ضعف عملٌات االتصال داخل المدرسة بالمرة ، كما أو
 غٌاب وحدة معالجة البٌانات وقصور توظٌف تكنولوجٌا المعلومات 

ا، وذلك من خالل  -2 ًٌ ا وإدار ًٌ ٌسهم االتصال الشبكً فـً تنظٌم وقت وعمل هٌبة إدارة المدرسة فن

 مل .إضافة كمبٌوترات شخصٌة للشبكة كلما دعت حاجة الع
عندما تتاح إمكانٌة االتصال بشبكات المعلومات) من خالل تقنٌة الواي ماكس ( فإنه ٌمكن  -4

استخدامها فً إدارة المإسسات التعلٌمٌة من خالل إنشاء موقع لكل مدرسة على هذه 
الشبكات لعرض معلومات عن المإسسة التعلٌمٌة، الوظابف التً تقدمها فً إطار 

لمتاحة بها، خبرتها، المعلومات المتعلقة بؤوضاع القبول وااللتحاق التخصصات التعلٌمٌة ا
بها، المصروفات، المسارات الدراسٌة المتاحة، األمر الذي ٌساعد علً جذب الملتحقٌن 
الجدد بالمإسسة التعلٌمٌة ومساندة أنشطتها على كافة مستوٌاتها وتخصصاتها) محمد 

ً مشاركات وآراء على نفس الموقع، األمر (، مع إمكانٌة تلق 713: 7002محمد الهادي 

ٌُعد مصدًرا هاًما للمعلومات التً ٌمكن االستناد إلٌها فً صناعة واتخاذ القرار داخل  الذي 
المدرسة ، خاصة إذا كانت هذه المشاركات تؤتً من قبل المسبولٌن بالمستوٌات اإلدارٌة 

 العلٌا والخبراء والمتخصصٌن فً المجال .

فً  Teleconferencing Systemنظم المإتمرات عن بعد "الفٌدو كونفرانس" استخدام  -ب  

عملٌة اتخاذ القرار داخل المدارس: الفٌدوكونفرانس من أشهر نظم المقابالت اإللٌكترونٌة 
كوسٌلة متطورة لالتصاالت المكتبٌة، حٌث ٌمكن لمجموعة من األفراد الموجودٌن فً مواقع 

مشتركة فٌما بٌنهم بالصوت والصورة دون انتقالهم من أماكنهم مما  جغرافٌة متباعدة عقد مقابلة
ٌوفر الوقت والمال, وبالتالً تعمل على تسهٌل العمل الجماعً، مثل اجتماعات اتخاذ القرار 
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والتصوٌت على قرارات بعٌنها ، خاصًة عندما ٌكون المشاركون فً إدارة المدرسة أو المعلمون 
 دٌن ألى سبب ما . أو أولٌاء األمور غٌر موجو

 Communication and Informationاستخدام خدمـات االتصـال والمعلـومـات للتعلـٌم-ج
Services for Education  :فً عملٌة اتخاذ القرار داخل المدارس 

هى أحد الخدمات التكنولوجٌة لشبكات المعلومات سواء كانت محلٌة أو عالمٌة ٌشٌع      
وربٌة والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة, وهى خدمة تنظم عملٌات االتصال استخدامها فً الدول األ

وتقدم المساعدات الالزمة بطرٌقة متكاملة لمستخدمٌها  (On line)وإدارة المعلومات على الخط 

(. 12,17: 7004من العاملٌن فـً المجال التعلٌمً وقت احتٌاجهم إلٌها مباشًرة، )عبٌر أحمد 

ن مصدًرا هاًما للحصول على المعلومات واالستشارات اإلدارٌة الالزمة وبالتالً ٌمكن أن تكو
 لصناعة واتخاذ القرار داخل المدارس.

استخدام نظم المعلومات فً عملٌة اتخاذ القرار داخل المدارس: استحدثت نظم المعلومات  -د
ة بعد أن لمواجهة مشكلة تضخم المعلومات التً تواجه العاملٌن على كافة مستوٌاتهم ، خاص

عجزت الوسابل التقلٌدٌة عن مواجهة هذا الكم الهابل من المعلومات باعتبارها من الموارد 
 فً توظٌفها ٌمكن التً المعلومات نظم أمثلة ومن األساسٌة للمدرسة وألي نظام وظٌفً فرعً,

 المدارس: داخل القرار واتخاذ صناعة عملٌة
: ٌعرف على أنه "نظام Decision Support System ( DSS )نظام دعم القرار -8/3

معلومات ٌعتمد على الكمبٌوتر، ٌمزج بٌن البٌانات المتاحة ونماذج اتخاذ القرارفً محـاولة لحـل 
, وعلى ذلك (Efraim 2002 : 443)المشكالت مع إشراك المستخدم لهذا النظام بشكل موسـع   

المدارس خاصة لما ٌتمتع به من ٌمكن االستعانة به فً إدارة  (DSS)فإن نظام دعم القرار
خصابص وإمكانات, منها : أنه نظام ٌدعم عملٌة اتخاذ القرار بالمدرسة أو أي مستوى إداري 
أعلى من خالل المساعدة فً صٌاغة البدابل واستدعاء البٌانات، وتطوٌر نماذج اتخاذ القرار 

ٌة االختٌار من أجل تحسٌن وتفسٌر نتابجها واختٌار الحلول وتحلٌل اآلثار المترتبة على عمل
(, وبالتالً ٌعمل هـذا النظام على :;3، 4;3: 4225فاعلٌة وكفاءة القرار)حمدي عبدالحافظ 

زٌادة المعلومات التً تعتمد علٌها القرارت اإلدارٌة، وزٌادة عدد المدٌرٌن والمدرسٌن 
استخدام المعلومات, كما والمستشارٌن وغٌرهـم من الهٌبة اإلدارٌة الذٌن تتاح لهم إمكانٌة بحث و

 أنه ٌمكن استخدامه من خالل شبكة الوٌب. 
 :هى نظمSchool Information Systems(SISs )نظم المعلومات المدرسٌة  -8/4

معلومات صممت خصًٌصا إلدارة المدرسة، وٌطلق علٌها أًٌضا نظم المعلومات اإلدارٌة المدرسٌة 
School Management Information Systems ، وبذلك ٌمكن تعرٌفها على أنها "نظام

صمم لٌوفق بٌن بنٌة المدرسـة والمهام اإلدارٌة والعملٌات التدرٌسٌة  (MIS)معلومات إداري
واالحتٌاجات الخاصة بالمدرسـة, وهى نظام اصطناعً تكنولـوجً ٌعتمد على الكمبٌوتر ٌقدم 

 : Moshe 2001 )داري أعلى"دعـم لعملٌة اتخاذ القرار على مستوى المدرسة أو أي مستوى إ

فهى عبارة عن برامج كمبٌوتر متكاملة تتضمن بٌانات عن تقدٌرات الطالب، حضوره،  ( 345
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فصله الدراسً، منطقته الجغرافٌة,وغٌرها مع إمكانٌة تكامل هذه البٌانات وتلخٌصها بطرق 
د على تدفق المعلومات تجعلها ذات معنً للمدٌرٌن وهٌبة العاملٌن بالمدرسة. إال أن هذا كله ٌعتم

داخل النظام التعلٌمً، أي على وجود نظام اتصال عبر شبكات المعلومات ٌتٌح هذه المعلومات 
 وقت الحاجة إلٌها, وهذه اإلتاحة ٌمكن أن تتحقق بدرجة عالٌة من خالل تقنٌة الواي ماكس .

وظٌف تقنٌات شبكات المحور الثالث : األدوار الوظٌفٌة لمدٌر المدرسة والوكالء وعالقتها بت
 المعلومات فً عملٌة اتخاذ القرار بمدارس التعلٌم قبل الجامعً 

تعتبر عملٌة صنع واتخاذ القرار من المهام الجوهرٌة لمدٌر المدرسة ، لذا فقد وصفت هذه      
العملٌة بؤنها قلب اإلدارة ، ووصف مدٌر المدرسة بؤنه متخذ قرارات, وٌشاركه فً ذلك بشكل 

لوكالء, كما ٌشاركه أٌضا المعلمون, إال أن دورهم لٌس ثابًتا بل ٌتغٌر بتغٌر المواقف أساسً ا
التً ٌتخذ قراًرا بشؤنها, لذا سوف ٌقتصر الجزء الحالى من البحث على عرض األدوار الوظٌفٌة 
لكل من مدٌر المدرسة ووكالبه, كما سوف ٌتم االقتصار فً عرض هذه األدوار على األدوار 

بصنع واتخاذ القرار وتوظٌف التقنٌات الشبكٌة الحدٌثة فً ذلك، ونظًرا ألن أداء المهام  المتعلقة
ٌتراوح ما بٌن المسبولٌة واإلشراف من جانب المدٌر والمساهمة والقٌام بالمهام من جانب أحد 
الوكالء أو كلهم وذلك على نفس المهام، فسوف ٌتم تجمٌع مهام المدٌر ووكالبه فً هذا الصدد 

 ( : 40 – 23:  2007ًعا لإلسهاب والتكرار كما ٌلً )وزارة التربٌة والتعلٌم من
 القٌام بمهام القٌادة التعلٌمٌة واإلدارة المدرسٌة ) أو المساهمة فٌها ( ، والتً تشمل : -1
 . اعتماد األسالٌب الحدٌثة لصناعة القرار 
 . دعم التواصل وخلق قنوات داخل وخارج المدرسة 
  التكنولوجٌا فً نواحى التعلٌم واإلدارة .حفز استخدام 
 . دعم مجتمع المعلومات داخل المدرسة من خالل تولٌد ونشر المعلومات 
اإلشراف) أو المساهمة فٌه( على جمٌع العاملٌن بالمدرسة ، وذلك فٌما ٌتعلق بالعدٌد من  -2

لمعلومات المهام واألعمال منها أعمال الحكومة اإللٌكترونٌة وتطبٌق نظام إدارة ا
Management Information System ( MIS )  من خالل إنشاء قاعدة بٌانات

 لكافة عناصر العملٌة التعلٌمٌة بالمدرسة . 
ٌضطلع مدٌر المدرسة ووكالبة بمهام  اإلشراف ) أو المساهمة فً اإلشراف ( على العملٌة  - 3

سالٌب التعلٌمٌة الحدٌثة بالتنسٌق التعلٌمٌة بالمدرسة والتؤكد من استخدام االستراتٌجٌات واأل
 مع التوجٌه التربوي، وذلك من خالل : 

  اتخاذ ) أو دعم عملٌة اتخاذ ( القرارات التعلٌمٌة بناء على نتابج المتعلمٌن والبٌانات
 واإلحصاءات الخاصة بالمدرسة ونظم التقوٌم المعتمدة .

 ممارسات التربوٌة ونشر األفكار االعتماد على نتابج البحوث اإلجرابٌة فً تحدٌد أفضل ال
المتعلقة بها بٌن العاملٌن, وكذلك المعلومات الخاصة بمستجدات الشبون المالٌة واإلدارٌة 

 والتً تإثر على العملٌة التعلٌمٌة وما ٌتعلق بها .
  تفعٌل)أو دعم تفعٌل( استخدام تكنولوجٌات التعلٌم فً العملٌة التعلٌمٌة وتفعٌل استخدام

 رفة المتعددة .مصادر المع
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  االتصال بالجهات األخرى)بالنسبة لمدٌر المدرسة ( دون قٌود بٌروقراطٌة فً حدود الصالح
 العام .

 من حٌث ضمان معاٌٌر الجودة واالعتماد ٌضطلع مـدٌر المـدرسة ووكالبه بالمهـام -4
 التالٌة : 

  ٌعكس أهداف قٌادة)أو المساهمة فً قٌادة( عملٌة وضع خطة التحسٌن المدرسً، بما
 وتوجهات الخطة االستراتٌجٌة العامة للوزارة .

   ،التؤكد مـن أن األهداف الموضوعة للخطة تعكس أولوٌات المتعلمٌن وأولٌاء األمور والعاملٌن
 وتراعً اللوابح والقوانٌن والتوجهات التربوٌة الحدٌثة . 

عم جهود التنمٌة المهنٌة من حٌث التنمٌة المهنٌة: ٌحرص مدٌر المدرسة ووكالبة على د – 5
المستدامة لجمٌع العاملٌن بالمدرسة، ونشر ثقافة التعاون المستمر بٌنهم على أن ٌتم التنسٌق 
مع التوجٌه الفنً لمتابعة وتقٌٌم وتقوٌم المعلمٌن واألخصابٌٌن ومع التوجٌه المالً واإلداري 

تم تحدٌد أوجه االحتٌاج إلجراء نفس الشؤن مع العاملٌن اإلدارٌٌن ، وفً كل األحوال ٌ
 التدرٌبً ، ووضع خطط التنمٌة المهنٌة المستدامة لهم .

وهذا كله ٌعنً عملٌة اتصال مع الجهات المختصة وتبادل المعلومات التخاذ قرارات بشؤن      
عملٌات التنمٌة المهنٌة لجمٌع العاملٌن بالمدرسة, وهذه المعلومات ٌمكن الحصول علٌها بسهولة 

توافر التقنٌات الشبكٌة الحدٌثة كالواي ماكس والتً تتٌح الدخول على شبكات فً حالة 
 المعلومات بشكل دابم وسرٌع .

 من حٌث المشاركة المجتمعٌة ٌضطلع مدٌر المدرسة ووكالبه بالمهام التالٌة : -6
  وضع الضمانات والمحفزات)أو التشجٌع والمساهمة فً ذلك( لمشاركة المجتمع فً عملٌة

نفٌذ خطط المدرسة للتحسٌن، مع حفز المبادرات التطوعٌة التً تسهم فً جهود وضع وت
 اإلصالح بالمدرسة .

  ًالعمل على)أو المساهمة فً( جعل المدرسة مركًزا لتنمٌة المجتمع المحٌط والمساهمة ف
 تنمٌته .

 والمنصـوص علٌها بموجـبٌتضح من العرض السابق لمهام مدٌر المدرسة ووكالبه)     
( أن هذه المهام تتطلب عملٌات صنع واتخاذ قرارات ، وهذا 4229( لسنة 377القانون رقم )     

ٌتطلب القٌام بعملٌات اتصال داخل المدرسة أو خارجها واستخدام تقنٌات تكنولوجٌة حدٌثة 
للحصول على البٌانات والمعلومات أثناء عملٌة االتصال لدعم عملٌات صنع واتخاذ قرارات 

وٌر العمل المدرسً ككل. ومع ذلك فإن الواقع الفعلً الممارس فً مدارس التعلٌم قبل صاببة وتط
الجامعً فً مصرعاًمة ومحافظة الفٌوم خاًصة ٌشٌر إلى جوانب قصور عدٌدة تحول دون قٌام 
القابمٌن على إدارة المدرسة من أداء المهام المنوطة بهم كما هو منصوص علٌها فٌما سبق، 

لمشكالت عند عرض مشكلة البحث, وسوف ٌتم تناولها تفصٌال من خالل الجانب وقد ذكرت هذه ا
 المٌدانً من الدراسة.

( بشؤن إنشاء 99م( صدر القرار الوزاري رقم )2002وتجدر اإلشارة إلى أنه منذ عام )     
)الحكومة  وحدة تسمى وحـدة المعلومات واإلحصاء بجمٌع المدارس فً كافة المراحل التعلٌمٌة
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إللٌكترونٌة( على أن تكون هذه الوحدة تحت اإلشراف المباشر لمدٌر المدرسة، وتهدف إلى ا
المساهمة فً تحقٌق نظام معلومات شامل ومتكامل ٌلبً كافة متطلبات المستوٌات اإلدارٌة 
المختلفة من معلومات وبٌانات ومإشرات داعمة التخاذ القرار بصورة دقٌقة وسرٌعة ابتداًءا من 

واإلدارة التعلٌمٌة والمدٌرٌة حتى دٌوان الوزارة فً ظل نظام الحكومة اإللٌكترونٌة )  المدرسة
(, وبالتالً أصبح لزاًما على كل مدرسة أن تكون 5، 4, 3: مواد  4224وزارة التربٌة والتعلٌم 

وحدة للمعلومات واإلحصاء تضطلع بكل المهام المتعلقة بالبٌانات والمعلومات بما ٌدعم صناعة 
اتخاذ القرار على كافة المستوٌات اإلدارٌة, ولتحقٌق ذلك تم تزوٌد كل مدرسة بثالث قواعد و

مبنى مدرسً (. إال أنه من المالحظ أن معظم أعمال هذه الوحدة والتً  -عاملٌن  –بٌانات )طالب 
معلومات بالمدرسة تتركزفً: إعداد البٌانات وال أخصابً تكنولوجٌا التعلٌمٌتم إسنادها غالًبا إلى 

التً تطلبها المستوٌات اإلدارٌة األعلى, وفً إجراء بعض العملٌات اإلدارٌة داخل المدرسة 
كإعداد قوابم الفصول وإجراء عملٌات تحوٌل الطالب بٌن المدارس, دون أن تكون أداة لتقدٌم 

 .(358,278: 2009)عبٌر أحمدالدعم المعلوماتى الالزم لصناعة واتخاذ القرار بالمدرسة 

 المحور الرابع : الجانب المٌدانى من الدراسة 
هذه الدراسة من النوع الوصفً التحلٌلً الذي ال ٌقف عند مجرد جمع البٌانات والمعلومات      

 بل ٌتجه إلى تحلٌلها، وسوف ٌتم عرض الجانب المٌدانً منها من خالل النقاط التالٌة :
دانً من الدراسة إلى  التعرف على آراء أهداف الدراسة المٌدانٌة: ٌهدف هذا الجانب المٌ - أ

معلمى التعلٌم قبل الجامعً بمحافظة الفٌوم حول واقع استخدام تكنولوجٌا شبكات المعلومات 
 فً صناعة واتخاذ القرارات بمدارس التعلٌم قبل الجامعً فً محافظة الفٌوم، وذلك من حٌث:

 .تجهٌزات تكنولوجٌا شبكات المعلومات المتوافرة بالمدارس -3
ممارسات اإلدارة المدرسٌة فً مجال توظٌف تكنولوجٌا شبكات المعلومات فً صناعة  -4

 واتخاذ القرارات.
المشكالت التً تعوق اإلدارة المدرسٌة عن استخدام تكنولوجٌا شبكات المعلومات فً  -5

 صناعة واتخاذ القرارات.
المعلومات فً الدراسات أداة البحث: ُتعد االستبانة من األدوات المناسبة والمتاحة لجمع  -ب

التربوٌة، وقد تم بناءها فى ضوء اإلطار النظري السابق من البحث, ومن خالل االستفادة من 
الدراسات السابقة واألدوات التً استخدمت فٌها, وتتكون االستبانة فً صورتها النهابٌة من 

 المكونات التالٌة:
ثهم على إبداء الرأى والتؤكٌد على خطاب موجه إلى عٌنة البحث ٌتضمن هدف االستبانه وح  -3

 ضمان سرٌة المعلومات التى ٌدلى بها المشارك .
 ( عبارة موزعة على ثالثة محاور كما ٌلً:79أسبلة االستبانه ، وهى تتكون من ) -4

( 36المحور األول: تجهٌزات تكنولوجٌا شبكات المعلومات المتوافرة بالمدارس,وٌتكون من )
 عبارة.

ارسات اإلدارة المدرسٌة فً مجال توظٌف تكنولوجٌا شبكات المعلومات فً المحور الثانً: مم
 ( عبارة.45صناعة واتخاذ القرارات, وٌتكون من )

المحور الثالث: المشكالت التً تعوق اإلدارة المدرسٌة عن استخدام تكنولوجٌا شبكات المعلومات 
 ( عبارة.42فً صناعة واتخاذ القرارات, وٌتكون من )
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أسبلة االستبانة فً صورة عبارات ٌستجٌب لها أفـراد العٌنة مـن خالل وضع عالمة وقد صٌغت 

أمام العبارة وفى الخـانة التى تناسب آرابهم ، وذلك من خـالل مقٌاس ثنابً)نعم ـ ال(   
ال ( بالنسبة للمحورٌن  –إلى حد ما  –بالنسبة للمحور األول, ومقٌاس ذى ثالث درجـات ) نعم 

 الث . الثانً والث

 ـ ثبات االستبانة:
تم حساب معامل ثبات االستبانة باستخدام طرٌقة إعادة التطبٌق على عٌنة استطالعٌة قوامها      

( فرد، واستخدام معادلة بٌرسون كؤحد الخٌارات المتاحة لحساب معامل االرتباط من خالل 42)
 "  . ;:28ووجد أن معامل الثبات ٌساوي  " " SPSS "برنامج 

 دق االستبانة:ـ ص
 تم عرض االستبانة فً صورتها النهابٌة على بعض االساتذة بكلٌة التربٌة / جامعة       

الفٌوم لمعرفة مدى صدق كل عبارة فً قٌاس ما وضعت من أجله، وبإجراء التعدٌالت الالزمة فً 
 أجله.ضوء آراء هإالء األساتذة اعتبرت االستبانة صادقة فً تحقٌق الغرض الذي وضعت من 

عٌنة البحث : طبقت االستبانة على عٌنة من معلمً التعلٌم قبل الجامعً بمدارس محافظة  -ج
الفٌوم، وذلك للتعرف على أرابهم حول واقع استخدام تكنولوجٌا شبكات المعلومات فً صناعة 
واتخاذ القرارات داخل هذه المدارس، وقد تم اختٌار عٌنة الدراسة باستخدام طرٌقة العٌنة 

لعشوابٌة العنقودٌة, فمن بٌن إدارات الفٌوم التعلٌمٌة السبع تم اختٌارأربع إدارات تعلٌمٌة ممثلة ا
لكل محافظة الفٌوم، وهى: إدارة طامٌة، إدارة شرق الفٌوم، إدارة غرب الفٌوم، إدارة ٌوسف 

بحٌث  الصدٌق, وداخل كل إدارة تم اختٌار عدد من المدارس االبتدابٌة واإلعدادٌة والثانوٌة
ٌراعى تمثٌل هذه المدارس لإلدارة ككل ولعدد المدارس بكل مرحلة تعلٌمٌة، وٌوضح الجدول 

المدارس التالً اإلدارات التعلٌمٌة التً تم اختٌارها وعدد المدارس فً اإلدارات األربع ، وعدد 
 التً تم اختٌارها من كل إدارة.

 التً تم اختٌارها من كل ادارةمدارس وعدد ال فً اإلدارات األربع مدارس ال( عدد 4جدول )
 اإلدارة التعلٌمٌة

 
 المرحلة الثانوٌة المرحلة اإلعدادٌة المرحلة اإلبتدابٌة

المجتمع 
 األصلً

المجتمع  العٌنة
 األصلً

المجتمع  العٌنة
 األصلً

 العٌنة

 3 32 5 59 6 2: إدارة طامٌة

 3 :3 4 63 6 95 إدارة شرق الفٌوم

 3 39 4 66 6 :8 إدارة غرب الفٌوم

 3 9 5 62 6 :8 إدارة ٌوسف الصدٌق

 6 74 32 384 38 ;:4 المجموع

المصدر : مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بمحافظة الفٌوم, مركز المعلومات واتخاذ القرار: دلٌل المدارس 
 .4236/4237بمحافظة الفٌوم 

 علـى المراحـل مدرسة للتطبٌق بها موزعة 52ٌتضح من الجدول السابق أنه تم اختٌار 
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مدرسة وبنسبة  725% بالنسبة لمدارس اإلدارات األربع البال  عددها 8;78الثالث بنسبة      
مدرسة للتعلٌم قبل الجامعً.  ;8;% بالنسبة لمدارس محافظة الفٌوم ككل البال  عددها  ;582

إلجمالً للعٌنة وداخل كل مدرسة تم اختٌار عدد من المعلمٌن بطرٌقة عشوابٌة بحٌث بل  العدد ا
%( من كل مرحلة على حده ومن المراحل الثالث ككل ، مما ٌعنً مراعاة 4( معلم بنسبة )672)

 التفاوت فً أعداد المعلمٌن بٌن المراحل الثالث, 
( معلم ثانوي, كما ٌتضح 62( معلم إعدادى, و)372( معلم إبتدابً, و)482فقد تضمنت العٌنة )
 من الجدول التالً:

 دد أفراد المجتمع األصلً والعٌنة المنتقاه ونسبتهم المبوٌة بالنسبة للمجتمع االصلى(ع3جدول )

المنتقاه عدد أفراد العٌنة عدد أفراد المجتمع األصلً المرحلة  النسبة المبوٌة 

 %4824 482 34:87 إبتدابً

 %;;38 372 9765 إعدادي

%4823 62 4:;3 ثانوي  

 %4 672 2;445 المجموع

ارة التربٌة والتعلٌم، اإلدارة العامة لنظم المعلومات واتخاذ القرار: كتاب اإلحصاء المصدر: وز
 . 49 – 44، ص ص 4237 -4236السنوي " الباب الرابع: المدرسٌن واإلدارٌٌن بالمدارس" 

 4236المجال الزمنً لتطبٌق الدراسة: طبقت الدراسة خالل النصف الثانً من العام الدراسً  -د
 ء شهر ماٌو.أثنا 4237/ 
المعالجة اإلحصابٌة: بعد تفرٌ  استجابات العٌنة بالنسبة لكل عبارة من عبارات االستبانة تم  -هـ

 حساب الوزن النسبً بالنسبة لكل عبارة على حدى، وذلك باستخدام المعادلة التالٌة:
 4x 3+ ك 3x 4ك                    

  الوزن النسبً = ـــــــــــــ
  x 4ن                       
: مجموع التكرارات لالختٌار " ال "، ن : 4: مجموع التكرارات لالختٌار " نعم " ، ك 3حٌث  ك

ال( ،  –عدد أفراد عٌنة البحث ، وذلك بالنسبة لعبارات المحور األول ثنابٌة اإلجابة ) نعم 
إلى  –الثٌة اإلجابة )نعم واستخدمت المعادلة التالٌة بالنسبة لعبارات المحورٌن الثانً والثالث ث

 ال (: –حد ما 
 5x 3+ ك 4x 4+ ك 3x 5ك                    

 الوزن النسبً = ـــــــــــــــــ
  x 5ن                                

 
: مجموع التكرارات لالختٌار " إلً حد  4: مجموع التكرارات لالختٌار " نعم " ، ك 3حٌث  ك     

 وع التكرارات لالختٌار " ال ".: مجم5ما " ، ك
 كما تم حساب النسبة المبوٌة الوزنٌة باستخدام المعادلة:    
      x 322النسبة المبوٌة الوزنٌة = الوزن النسبً للعبارة     
 تحلٌل نتابج البحث:فً ضوء أهداف الدراسة المٌدانٌة ٌمكن عرض النتابج كما ٌلً: -و
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نة) تجهٌزات تكنولوجٌا شبكات المعلومات المتوافرة نتابج المحور األول من االستبا
بمدارس التعلٌم قبل الجامعً فً محافظة الفٌوم(:ٌوضح الجدول التالً نتابج استجابات 

 أفراد العٌنة على عبارات هذا المحور : 
( نتابج استجابات العٌنة حول تجهٌزات تكنولوجٌا شبكات المعلومات  5جدول ) 

 لٌم قبل الجامعً فً محافظة الفٌومالمتوفرة بمدارس التع
 

النسبة المبوٌة  ال نعم العبارات م
 الوزنٌة

 الترتٌب

 % ك % ك

3 
 

عدد من أجهزة الكمبٌوتر ٌغطً 
جمٌع الوحدات التنظٌمٌة 

 بالمدرسة .

65 ;878 629 ;2866 7689: 32 

4 
 

ماسح ضوبً " سكنر " ) جهاز 
تقنً لنقل المستندات والصور 

 لى الكمبٌوتر(. من الورق إ

2 2 672 322 72 34 

 
( نتابج استجابات العٌنة حول تجهٌزات تكنولوجٌا شبكات المعلومات المتوفرة  5تابع جدول ) 

 بمدارس التعلٌم قبل الجامعً فً محافظة الفٌوم

النسبة  ال نعم العبارات م
المبوٌة 
 الوزنٌة

 الترتٌب

 % ك % ك

شبكة داخلٌة بالمدرسة تربط  5
 أجهزة الكمبٌوتر مًعا.

4;9 88 375 56 :5 5 

إمكانات االتصال بشبكة الوزارة  6
 )اإلنترانت (.

366 54 528 8: 88 8 

 7 8885 89855 525 54889 369 إمكانات االتصال بشبكة اإلنترنت. 7

قواعد بٌانات تسهل استدعاء كافة  8
 المعلومات لإلدارة المدرسٌة.

64: ;7833 44 68:; ;9878 4 

9 
 

نظم معلومات إدارٌة متطورة )مثل 
ونظم  [DSS]نظم دعم القرار 

 (.    [SIS]المعلومات المدرسٌة 

 م34 72 322 672 2 2

 9 8584 95878 553 48866 ;33 خدمة البرٌد اإللٌكترونً.  :

خدمة البرٌد الصوتً ) نقل الرسابل  ;
 التلٌفونٌة عبر اإلنترنت (

 م9 8584 95878 553 48866 ;33

 م9 8584 95878 553 48866 ;33 االتصال بالشبكة العنكبوتٌة . 32
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 م34 72 322 672 2 2 نظام المإتمرات عن ُبعد. 33

 
34 
 

خدمات االتصال والمعلومات للتعلٌم    
) خدمة مباشرة على اإلنترنت تحصل 
من خاللها اإلدارة المدرسٌة على 
المساعدات اإلدارٌة من الجهات 

 المعنٌة(.

52 8889 642 ;5855 7585 33 

 3 322 2 2 322 672 موقع للمدرسة على شبكة الوزارة 35

موقع للمدرسة على شبكة  36
 اإلنترنت . 

3;2 64844 482 7989: 9383 6 

ا وفقا       ًٌ وفٌما ٌلً تفسٌر النتابج الواردة فى الجدول السابق, مع عرض العبارات مرتبة تنازل
 لكل منها: للنسبة المبوٌة الوزنٌة

 نسبة (" ٌوجد موقع للمدرسة على شبكة الوزارة " جاءت فً الترتٌب األول ب35العبارة ) -
حٌث  قامت الوزارة بتخصٌص موقع لكل مدرسة على شبكتها بكود معٌن  (,322مبوٌة وزنٌة )

 لكل مدرسة، تستخدمه المدرسة لرفع أي بٌانات تطلبها الوزارة من المدارس.
قواعد بٌانات تسهل استدعاء كافة المعلومات لإلدارة المدرسٌة " , جاءت فً  ( ، "8العبارة ) -

(، حٌث قامت الوزارة بتزوٌد كل مدرسة بثالث 9878;الترتٌب الثانً بنسبة مبوٌة وزنٌة )
مبنى مدرسً( حتى ٌتمكن مسبولو الحكومة اإللٌكترونٌة  -عاملٌن -قواعد بٌانات جاهزة)طالب

 تعلقة بكل منها بشكل موحد بٌن جمٌع المدارس والمستوٌات اإلدارٌة . من إدخال البٌانات الم
( ، " شبكة داخلٌة تربط أجهزة الكمبٌوتر مًعا " جاءت فً الترتٌب الثالث بنسبة مبوٌة 5العبارة ) -

(، حٌث توجد هذه الشبكة فً معظم المدارس على شكل شبكة داخلٌة فً معمل 5:وزنٌة )
ة من خالل وصالت سلكٌة تربط حوالً خمسة كمبٌوترات داخل كمبٌوتر واحد داخل المدرس

 المعمل، وتستغل فقط فً عملٌات التدرٌب التً تتم أحٌاًنا داخل المدرسة.
( ، " موقع للمدرسة على شبكة اإلنترنت " , جاءت فً الترتٌب الرابع بنسبة مبوٌة 36العبارة ) -

فحة على أحد مواقع التواصل (, حٌث تسعى معظم المدارس إلى إنشاء ص93833وزنٌة )
اإلجتماعً كوسٌلة لجمع البٌانات والمعلومات لخدمة عملٌة صناعة واتخاذ القرارات داخل 

 المدرسة.
نسبة مبوٌة ( ، " إمكانٌة االتصال بشبكة اإلنترنت ", جاءت فً الترتٌب الخامس ب7العبارة ) -

لوزارة ) اإلنترانت ( ", جاءت فً (، " إمكانٌة االتصال بشبكة ا6(, والعبارة )8885)وزنٌة 
(, فعلى الرغم من وجود اإلمكانٌة المادٌة التصال معظم 88)نسبة مبوٌة وزنٌة الترتٌب السادس ب

المدارس بهذه الشبكات من حٌث الوصالت السلكٌة الالزمة، إال أن الخدمة نفسها غٌر متوافرة 
عٌنة إلى أن االتصال بهذه الشبكات ٌتم من بالغالبٌة العظمى من المدارس، وقد أشار معظم أفراد ال

 خالل إحدى الطرق التالٌة:
  قٌام المدرسة باالشتراك فً شركة خاصة من الشركات التً تزود المإسسات والمنازل

بخدمة اإلنترنت مقابل اشتراك شهري تدفعه المدرسة من األموال المخصصة تحت مسمى " 
فقات الالزمة, ونظًرا ألن إدارة المدرسة مقٌدة سلفة الالمركزٌة " وبعد الحصول على الموا

ببنود انفاق معٌنة فً سلفة الالمركزٌة, فإنها تضطر إلى االشتراك فً هذه الخدمة ستة 
شهور ووقفها ستة شهور أخرى, وحتى أثناء االشتراك فً الخدمة فإن هناك مشكالت 
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ت سواء الخاصة بالمدرسة أو االنقطاع المتكرر نتٌجة األعطال فً الوصالت السلكٌة والكابال
 بمزودي الخدمة .

  عند الضرورة تضطر إدارة المدرسة إلى التواصل مع الوزارة من خالل استعمال فالشات
النت الخاصة ببعض العاملٌن بالمدرسة، أو من خالل أحد مراكز النت الخاصة، أو ٌضطر أحد 

ز الكمبٌوتر الخاص به والمزود العاملٌن بالمدرسة إلى رفع البٌانات من منزله من خالل جها
 بخدمة اإلنترنت ، وهذا ما ٌحدث فً الغالب .

(،"خدمة البرٌد الصوتً" ،والعبارة ;( " خدمة البرٌد اإللٌكترونً"، والعبارة ):العبارة ) -
( " االتصال بالشبكة العنكبوتٌة", جاءت فً الترتٌب السابع والسابع مكرر بنسبة مبوٌة 32)

حٌث أن إتاحة هذه الخدمات داخل المدارس مرتبط بوجود خدمة اإلنترنت ( ،  8584وزنٌة ")
داخل المدرسة، وهى بالطبع غٌر متوفره كما تم إٌضاحه فً العبارة السابقة ، وحتى فً 
الحاالت التً ٌمكن فٌها استخدام شبكة اإلنترنت من خالل وسٌلة من الوسابل السابقة فإن 

ارس أو تستخدم ألغراض جمع البٌانات الالزمة لصناعة هذه الخدمات قلما تفعل داخل المد
 واتخاذ القرارات، وذلك كما أشارت معظم أفراد العٌنة.

 (، " عدد من أجهزة الكمبٌوتر ٌغطً  جمٌع الوحدات التنظٌمٌة بالمدرسة " ، 3العبارة ) -
أن أجهزة  (, وٌرجع ذلك إلى:7689جاءت هذه العبارة فً الترتٌب العاشر بنسبة مبوٌة وزنٌة )

الكمبٌوتر الخاصة بإدارة المدرسة تتمثل فً جهاز كمبٌوتر واحد ٌوجد فً حجرة المدٌر, أما 
مكاتب الوكالء والسكرتارٌة فغٌر مجهزة بؤٌة تجهٌزات تكنولوجٌة فً الغالب، بل أن معظم 

هامهم اإلدارٌٌن لٌس لدٌهم مهارات استخدام التقنٌات التكنولوجٌة الحدٌثة، وٌقومون بؤداء م
 بالطرق التقلٌدٌة الورقٌة المعروفة .

(، "خدمات االتصال والمعلومات للتعلٌم "، جاءت هذه العبارة فً الترتٌب الحادي 34العبارة ) -
(، حٌث أن هذه الخدمة كغٌرها من الخدمات المتاحة عبر شبكة 7585عشر بنسبة مبوٌة وزنٌة )

التربٌة والتعلٌم ال تضع هذه الخدمة على شبكة اإلنترنت ال ٌمكن الحصول علٌها نتٌجة أن وزارة 
 اإلنترنت بالصورة المتعارف علٌها فً كثٌر من دول العالم .

( " نظم معلومات إدارٌة متطورة " 9(، " ماسح ضوبً ) سكنر ( " ، والعبارة )4العبارة ) -
نً عشروالثانً ( " نظم المإتمرات عن ُبعد " ، جاءت هذه العبارات فً الترتٌب الثا33والعبارة )

( ، حٌث أجمع أفراد العٌنة على أن هذه التجهٌزات غٌر 72عشرمكرر بنسبة مبوٌة وزنٌة ) 
متوافرة تماًما بالمدارس)مجموع تكرارات نعم = صفر( ، وبالتالً تحرم المدارس من الخدمات 

 المتاحة عبر هذه التجهٌزات.
المدرسٌة فً مجال توظٌف تكنولوجٌا نتابج المحور الثانً من االستبانة )ممارسات اإلدارة 

شبكات المعلومات فً صناعة واتخاذ القرارات(:  ٌوضح الجدول التالً نتابج استجابات 
 أفراد العٌنة على عبارات هذا المحور : 

نتابج استجابات أفراد العٌنة حول ممارسات اإلدارة المدرسٌة فً مجال توظٌف  (6جدول )
 ً صناعة واتخاذ القراراتتكنولوجٌا شبكات المعلومات ف

النسبة  ال إلً حد ما نعم العبارات م
المبوٌة 
 الوزنٌة

الترتٌ
 ب

 % ك % ك % ك
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3 
 

تسعى إدارة مدرستك 
إلى الحصول على 
المعلومات الكافٌة؛ 
لتحدٌد المشكلة قبل 
 اتخاذ قرار بشؤنها .

:8 3;833 :; 3;89: 497 83833 74889 : 
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جابات أفراد العٌنة حول ممارسات اإلدارة المدرسٌة فً مجال توظٌف نتابج است (6جدول )تابع 
 تكنولوجٌا شبكات المعلومات فً صناعة واتخاذ القرارات

 
 م

النسبة  ال إلً حد ما  نعم  العبارات
المبوٌة 
 الوزنٌة

 الترتٌب

 % ك % ك % ك

4 
 

تعتمد إدارة مدرستك 
على البٌانات 

والمعلومات المستمدة 
البٌانات  من قواعد

 التخاذ القرارات .

34: 4:866 :3 3: 463 75878 7:84; 8 

تعتمد إدارة مدرستك  5
على التقارٌر المستمدة 
من نظم المعلومات 

(SIS,DSS)  التخاذ
 القرارات .

2 2 2 2 672 322 55855 3; 

ال تتردد إدارة مدرستك  6
فى اتخاذ القرارات التً 
تثق فً نتابجها حتى 

عن  وإن لم تتوافر
موضوعها معلومات 

 كافٌة

526 89878 82 35855 :8 3;833 :48:3 4 

ترفع إدارة مدرستك كل  7
المعلومات المتعلقة بها 
على موقعها على شبكة 

 المعلومات .

425 67833 ;; 44 36: 548:; 92896 6 

 
توظٌف نتابج استجابات أفراد العٌنة حول ممارسات اإلدارة المدرسٌة فً مجال  (6جدول )تابع 

 تكنولوجٌا شبكات المعلومات فً صناعة واتخاذ القرارات 
النسبة  ال إلً حد ما نعم العبارات م

المبوٌة 
 الوزنٌة

 الترتٌب

 % ك % ك % ك
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8 

تستخدم إدارة مدرستك 
الخدمات التكنولوجٌة 
المتاحة عبر شبكات 
المعلومات )البرٌد 

البرٌد  –اإللٌكترونً
خ ( للقٌام الصوتً ، ... ال

بما ٌلً عند اتخاذ 
 : القرارات

جمع البٌانات والمعلومات 
ذات العالقة بموضوع 

 القرار.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
;7 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
43833 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
67 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
532 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
8:8:; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

72896 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 

جمع البٌانات والمعلومات  9
الالزمة؛ لتقٌٌم البدابل 

 ة التخاذ القرار.المطروح

48 789: 5: :866 5:8 :789: 62 37 

: 
 

جمع البٌانات والمعلومات 
 الالزمة؛ لتقٌٌم تنفٌذ القرار.

78 34866 7 3833 5:; :8867 64 34 

جمع البٌانات والمعلومات  ;
الالزمة؛ إلعادة صناعة قرار 

 جدٌد

49 8 78 34866 589 :3878 6386: 36 
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تجابات أفراد العٌنة حول ممارسات اإلدارة المدرسٌة فً مجال توظٌف نتابج اس (6جدول )تابع 
 تكنولوجٌا شبكات المعلومات فً صناعة واتخاذ القرارات

النسبة  ال إلً حد ما نعم العبارات م
المبوٌة 
 الوزنٌة

 الترتٌب

 % ك % ك % ك

التوعٌة حول  32
القرارات التً 

تتخذ قبل البدء فً 
 تنفٌذها.

8 3855 7 3833 65; ;9878 5687; 39 

33 
 

جلب المصادر 
والموارد الالزمة؛ 
لتنفٌذ القرار 

 بنجاح.

: 389: 8 3855 658 ;88:; 568;8 38 

الحصول على  34
االستشارات 
الالزمة فً كل 

مرحلة من مراحل 
 صناعة القرار.

 م;3 55855 322 672 2 2 2 2

لحصول على  35
بعض القرارات 
المبرمجة لحل 

 المشكالت
الروتٌنٌة المتكررة 

 الحدوث.

 م;3 55855 322 672 2 2 2 2

توصٌل القرار  36
لألفراد المعنٌٌن 

 بتنفٌذه .

 م;3 55855 322 672 2 2 2 2

37 
 

االتصال بالعاملٌن 
 فً المدرسة .

 م;3 55855 322 672 2 2 2 2

38 
 

االتصال 
بالمدارس 

األخـــــرى لتبادل 
 الخبرات .

 م 34 64 8: 5:9 6844 ;3 :89; 66
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نتابج استجابات أفراد العٌنة حول ممارسات اإلدارة المدرسٌة فً مجال توظٌف  (6جدول )تابع 
 تكنولوجٌا شبكات المعلومات فً صناعة واتخاذ القرارات

النسبة  ال إلً حد ما  نعم العبارات م
المبوٌة 
 الوزنٌة

 الترتٌب

 % ك % ك % ك

39 
 

االتصال 
بالمستوٌات 

 ٌة األعلىاإلدار

334 468:; 72 33833 4:: 86 75885 9 

3: 
 
 
 

االتصال بالطالب 
وأولٌاء أمورهم 
وغٌرهم من 
أعضاء المجتمع 

 المحلً .

365 5389: 78 34866 

 
 
 

473 7789: 7:889 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3; 

أي من الفبات 
التالٌة ٌستخدم 
الخدمات المتاحة 
عبر شبكات 
المعلومات لتقدٌم 
الدعم المعلوماتً 
الالزم عند صناعة 
 واتخاذ القرارات :
مــــدٌر المدرسة 

 ووكالبه

 
 
 
 
 
 
 
 

322 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

44844 

 
 
 
 
 
 
 
 

5: 

 
 
 
 
 

 

 
 
:867 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

534 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8;855 

 
 
 
 
 
 
 
 

728;8 

 
 
 
 
 
 
 
 
; 

 33 6:8:3 ;:928 ;53 :3389 75 39855 :9 المعلمون 42

مسبول الحكومة  43
 اإللٌكترونٌة

554 95.9: 43 6889 ;9 43877 :6829 3 

44 
 

أخصابً 
 تكنولوجٌا التعلٌم

537 92 52 8889 327 45855 :4844 5 

سكرتارٌة  45
 المدرسة 

2 2 32 4844 662 ;989: 56829 3: 

ا وفقا       ًٌ وفٌما ٌلً تفسٌر النتابج الواردة فى الجدول السابق, مع عرض العبارات مرتبة تنازل
 لكل منها: ٌةللنسبة المبوٌة الوزن
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( ، " مسبول الحكومة اإللٌكترونٌة ", جاءت فً الترتٌب األول بنسبة مبوٌة 43العبارة ) -
( " أخصابً تكنولوجٌا التعلٌم " ، وجاءت فً الترتٌب الثالث 44" ، العبارة )6829:وزنٌة " 

لمتاحة عبر " ، وذلك باعتبارهما أهم الفبات التً تستخدم الخدمات ا4844:بنسبة مبوٌة وزنٌة " 
شبكات المعلومات لتقدٌم الدعم المعلوماتً الالزم عند صناعة واتخاذ القرار، وجدٌر بالذكر أنه 
فً معظم المدارس ٌكون مسبول الحكومة اإللٌكترونٌة هو نفسه أخصابً تكنولوجٌا التعلٌم ، 

 اخل المدارس.حٌث تم تدرٌب أخصابً تكنولوجٌا التعلٌم للقٌام بمهام الحكومة اإللٌكترونٌة د

( ، " ال تتردد إدارة مدرستك فً اتخاذ القرارات التً تثق فً نتابجها حتى وإن لم 6العبارة ) -
تتوافر عن موضوعها معلومات كافٌة " ، جاءت فً الترتٌب الثانً بنسبة مبوٌة وزنٌة 

" وهذا هو الحال فً معظم المدارس، حٌث أشار العدٌد من مدراء المدارس إلى أن 48:3:"
 عامل الخبرة الشخصٌة ٌإثر تؤثًٌرا كبًٌرا على طرٌقة اتخاذ القرار داخل المدارس.

(، " ترفع إدارة مدرستك كل المعلومات المتعلقة بها على موقعها على شبكة 7العبارة ) -
"، حٌث ٌتم ذلك بناًءا على 92896المعلومات " ، جاءت فً الترتٌب الرابع بنسبة مبوٌة وزنٌة " 

ت اإلدارٌة العلٌا حٌنما تطلب بعض المعلومات المتعلقة بالمدرسة ، أو بجهود طلب من الجها
تطوعٌة من أحد المعلمٌن بالمدرسة عندما ٌقوم برفع بعض المعلومات على صفحة المدرسة 

،  6على أحد مواقع التواصل اإلجتماعـً ، إال أن هـذا كله ٌتم بالكٌفٌة التً ذكرت فً العبارتٌن ) 
 ر األول .( من المحو 7

( "االتصال بالطالب وأولٌاء أمورهم وغٌرهم من أعضاء المجتمع المحلً"، :3العبارة ) -
"، وٌحدث هذا االتصال فً 7:889جاءت هذه العبارة فً الترتٌب الخامس بنسبة مبوٌة وزنٌة "

ً المدارس التً قام فٌها أحد المعلمٌن بإنشاء صفحة للمدرسة على أحد مواقع التواصل اإلجتماع
لٌتواصل مع الطالب، وهى جهود فردٌة قلٌلة ٌستخدم فٌها القابمون بالتواصل خدمات شبكات 

 المعلومات المتاحة بمنازلهم أو بمراكز اإلنترنت الخاصة ولٌس بالمدرسة .

( ، "تعتمد إدارة مدرستك على البٌانات والمعلومات المستمدة من قواعد البٌانات 4العبارة ) -
" حٌث ٌتم االعتماد ;7:84، جاءت فً الترتٌب السادس بنسبة مبوٌة وزنٌة "التخاذ القرارات " 

على البٌانات والمعلومات المخزنة بقواعد بٌانات المدرسة، خاصة قاعدة بٌانات الطالب، وذلك 
فً بداٌة العام الدراسً عند إعداد قوابم الفصول ، وعند التجهٌز لالمتحانات وإعداد استمارات 

ا إلى الوزارة ، كذلك عند الطالب الخاصة  ًٌ بامتحانات الشهادات ، وعند رفع غٌاب الطالب ٌوم
تحوٌل الطالب من مدرسة بإدارة تعلٌمٌة إلى مدرسة بإدارة تعلٌمٌة أخرى، وغٌرها من األعمال 

 الخاصة بتسٌٌر العمل داخل المدرسة، أما استخدامها فً اتخاذ القرار فهو قلٌل الحدوث .

االتصال بالمستوٌات اإلدارٌة األعلى " ، جاءت فً الترتٌب السابع بنسبة ( ،" 39العبارة ) -
" وفٌما عدا رفع المعلومات المطلوبة من المستوٌات اإلدارٌة األعلى بؤحد 75885مبوٌة وزنٌة "

( من المحور األول ، فإن االتصال غالًبا ما ٌكون  7،  6الوسابل المشار إلٌها فً العبارتٌن ) 
ا باست ًٌ  خدام الهواتف الجوالة )المحمولة(.هاتف
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( ، " االتصال بالمدارس األخرى لتبادل الخبرات"، والتً 38كذلك الحال بالنسبة للعبارة ) -

" حٌث ٌقتصر االتصال إن حدث 64جاءت فً الترتٌب الثانً عشر مكرر بنسبة مبوٌة وزنٌة "

 على استخدام االتصال الهاتفً .

تك إلى الحصول على المعلومات الكافٌة؛ لتحدٌد المشكلة (، " تسعى إدارة مدرس3العبارة ) -

" وتدل النسبة 74889قبل اتخاذ قرار بشؤنها " ، جاءت فً الترتٌب الثامن بنسبة مبوٌة وزنٌة "

المبوٌة المنخفضة للحدوث فً هذه العبارة على أنه ) وكما أشار معظم أفراد العٌنة ( ٌتم اتخاذ 

دارٌة والتربوٌة المتاحة وقلما ٌتم البحث عن معلومات كافٌة، إذ القرارات فً ضوء المعلومات اإل

تعتبر إدارة المدرسة وفً كثٌر من األحٌان أنها ملمة بجمٌع جوانب الموقف ، بل ٌتم اتخاذ 

 القرارات غالًبا دون اتباع الخطوات العلمٌة المتعارف علٌها فً اتخاذ القرارات .

به "، جاءت فً الترتٌب التاسع بنسبة مبوٌة وزنٌة ( ،" مدٌر المدرسة ووكال;3العبارة ) -

( ، " المعلمون " جاءت فً الترتٌب الحادي عشر بنسبة مبوٌة وزنٌة 42" ، والعبارة )8;728"

( ، " سكرتارٌة المدرسة "، جاءت فً الترتٌب الثامن عشر بنسبة 45" ، والعبارة )6:8:3"

نسب مبوٌة وزنٌة منخفضة جًدا للحدوث ، حٌث " ، وتدل هذه األرقام على 56829مبوٌة وزنٌة "

قلما ما ٌقوم أي من هذه الفبات باستخدام الخدمات المتاحة عبر شبكات المعلومات لتقدٌم الدعم 

المعلوماتً الالزم عند صناعة واتخاذ القرار، وأن القٌام بهذه المهام ٌوكل إلى مسبول الحكومة 

 اإللٌكترونٌة بالدرجة األولى.

(،" جمع البٌانات والمعلومات ذات العالقة بموضوع القرار"، جاءت فً الترتٌب 8العبارة ) -

" ، وهى العبارة الوحٌدة التً حظت بنسبة مبوٌة وزنٌة 72896العاشر بنسبة مبوٌة وزنٌة "

ا عن باقً العبارات المتعلقة باستخدام الخدمات التكنولوجٌة المتاحة عبر شبكات  ًٌ مرتفعة نسب

ء مراحل عملٌة صناعة القرار، فجمٌع العبارات حظت بنسبة مبوٌة وزنٌة المعلومات أثنا

( والموضحة 33, 32, ;, :, 9منخفضة جًدا كما تدل علٌها النسب المبوٌة الوزنٌة للعبارات )

(, وهذا ٌعنً ـ كما سبق القول ـ أن اإلدارة المدرسٌة بمدارس التعلٌم  6بالجدول السابق )جدول 

فظة الفٌوم قلما تستخدم الخدمات التكنولوجٌة المتاحة عبر شبكات قبل الجامعً فً محا

 المعلومات لجمع البٌانات والمعلومات الالزمة فً كل مرحلة من مراحل صناعة القرار .

 (SIS,DSS)(، "تعتمد إدارة مدرستك على التقارٌر المستمدة من نظم المعلومات 5العبارة ) -

" الحصول على االستشارات الالزمة فً كل مرحلة من  ( ،34التخاذ القرارات" ، والعبارة )

( ، " الحصول على بعض القرارات المبرمجة لحل 35مراحل صناعة القرار " ، والعبارة )

( ، " توصٌل القرار لألفراد المعنٌٌن 36المشكالت الروتٌنٌة المتكررة الحدوث " ، والعبارة ) 

ٌن فً المدرسة " كلها جاءت بنسبة مبوٌة وزنٌة " (، "االتصال بالعامل37بتنفٌذه "، والعبارة )



 

 د / هانت صؼٍذ ػبذ انؼاطى ابىانؼال ر

 

 
 

 
 2015انضُت انثالثىٌ أكخىبش              ػذد خاص                 –جايؼت انًُىفٍت  –يجهت كهٍت انخشبٍت 

 

286 
د.                                                                                                  

 ػبٍش أحًذ يحًذ ػهى

ا داخل المدارس ، حٌث ال توجد 55855 ًٌ " ، وهذا ٌعنً عدم القٌام بؤي من هذه الممارسات نهاب

نظم معلومات بالمدارس ٌمكن أن تعطً أٌة قرارات مبرمجة، كما أن االتصال باألفراد المعنٌٌن 

ا، كما أن إدارة المدرسة ال تستخدم بتنفٌذ القرار أو العاملٌن فً المدرسة ٌ ًٌ تم وجًها لوجه أو هاتف

أي من التكنولوجٌا المتاحة عبر الشبكات للحصول على استشارات من خارج المدرسة أثناء 

 مراحل عملٌة صناعة القرار.

وهكذا ٌالحظ انخفاض النسب المبوٌة الوزنٌة لمعظم عبارات هذا المحور، مما ٌدل على      

ة ضعٌفة جًدا لإلدارة المدرسٌة فً مجال توظٌف تكنولوجٌا شبكات المعلومات فً درجة ممارس

 صناعة واتخاذ القرارات . 

نتابج المحور الثالث من االستبانة) المشكالت التً تعوق اإلدارة المدرسٌة عن استخدام 

استجابات  تكنولوجٌا شبكات المعلومات فً صناعة واتخاذ القرارات(: ٌوضح الجدول التالً نتابج

 أفراد العٌنة على عبارات هذا المحور : 

المشكالت التً تعوق اإلدارة المدرسٌة عن استخدام نتابج استجابات أفراد العٌنة حول  (7جدول )

 تكنولوجٌا شبكات المعلومات فً صناعة واتخاذ القرارات.

 
درسٌة عن ( نتابج استجابات أفراد العٌنة حول المشكالت التً تعوق اإلدارة الم7تابع جدول )

 استخدام تكنولوجٌا شبكات المعلومات فً صناعة واتخاذ القرارات.

 ال إلً حد ما نعم العبارات م
النسبة المبوٌة 

 الترتٌب الوزنٌة

 % ك % ك % ك

النسبة  ال إلً حد ما نعم العبارات م
المبوٌة 
 الوزنٌة

 الترتٌب

 % ك % ك % ك

قلة  3
 المعلومات

46: 77833 :3 3: 343 488:; 98829 35 

عدم  4
مصداقٌة 
 المعلومات

463 75878 9; 39878 352 4:8:: 968:; 36 

قدم  5
 المعلومات

442 6:8:; 89 368:; 385 58844 928:; 39 
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عدم إتاحة شبكة  6
اإلنترانت 

الخاصة بالوزارة 
للحصول على 
 المعلومات.

536 8;89: 325 448:; 55 9855 :986: 6 

احة شبكة عدم إت 7
اإلنترنت داخل 

 المدرسة.

4;9 88 335 47833 62 :8:; :789 8 

القصور فً  8
توظٌف خدمات 
شبكات المعلومات 
المتاحة بالمدرسة 
للحصول على 
المعلومات )برٌد 

برٌد  –إلٌكترونى
 صوتى ,.... (.

575 9:866 89 368:; 52 8889 ;287; 4 

قصور قواعد  9
البٌانات 
الموجودة 
عدم بالمدرسة و
 حداثتها.

349 4:844 :5 3:867 462 75855 7:84; 3; 

ضعف نظم  :
المعلومات 

بالمدرسة وعلى 
مستوى اإلدارات 

 األعلى.

52; 8:889 :4 3:844 7; 35833 :783: 9 

ضعف مستوى  ;
شبكة االتصاالت 
 داخل المدرسة.

4;4 868:; ;3 42844 89 368:; :585 : 
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اد العٌنة حول المشكالت التً تعوق اإلدارة المدرسٌة عن ( نتابج استجابات أفر7تابع جدول )
 .استخدام تكنولوجٌا شبكات المعلومات فً صناعة واتخاذ القرارات

النسبة  ال إلً حد ما نعم العبارات م
المبوٌة 
 الوزنٌة

الترتٌ
 % ك % ك % ك ب

ضعف مستوى  32
شبكة االتصاالت 
بٌن المدرسة 

والجهات األخرى 
 خارجها.

4:9 8589: ;: 4389: 87 36866 :583 ; 

القابمون على جمع  33
وترتٌب البٌانات 
والمعلومات داخل 
مدرستك غٌر 

 مإهلٌن للقٌام بذلك

476 78866 :7 3:8:; 333 46889 99847 34 

عدم قٌام مسبولو  34
الحكومة 

اإللٌكترونٌة 
بتحدٌث قواعد 
بٌانات المدرسة 

 أول بؤول.

3;; 66844 337 47878 358 52844 9385 38 

ال تستخدم البٌانات  35
والمعلومات 

المخزنة بقواعد 
البٌانات داخل 

مدرستك إال حٌن 
طلبها من 

المستوٌات اإلدارٌة 
 األعلى.

4;9 88 8: 37833 :7 3:8:; :4859 32 
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( نتابج استجابات أفراد العٌنة حول المشكالت التً تعوق اإلدارة المدرسٌة عن 7تابع جدول )
 .م تكنولوجٌا شبكات المعلومات فً صناعة واتخاذ القراراتاستخدا

 
 

النسبة  ال إلً حد ما نعم العبارات م
المبوٌة 
 الوزنٌة

الترت
 % ك % ك % ك ٌب

36 
 

عزوف 

المرءوسٌن عن 

المشاركة فى 

 جمع المعلومات.

426 67855 343 488:; 347 4989: 94874 37 

37 
 

عزوف 

المرءوسٌن  عن 

تبادل 

ات)احتكار المعلوم

 المعلومات(.

47; 79878 327 45855 :8 3;833 9;87 33 

مٌل إدارة  38

مدرستك إلى 

تجمٌع المعلومات 

التى تعزز قرار 

 ترٌد اتخاذه

563 9789: 5; :889 92 37877 :889 7 

تضطر إدارة  39

المدرسة إلً 

استخدام فالشة 

 النت أحٌاًنا.

587 :3833 64 ;855 65 ;878 ;2874 5 

صل المدرسة تح :3

على خدمة 

اإلنترنت من خالل 

الشركات 

 الخاصة.

626 :;89: 36 5833 54 9833 ;684 3 
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( نتابج استجابات أفراد العٌنة حول المشكالت التً تعوق اإلدارة المدرسٌة عن 7تابع جدول )
 استخدام تكنولوجٌا شبكات المعلومات فً صناعة واتخاذ القرارات.

( 42،  ;3،  9ٌتضح مـن الجـدول السابق أن جمٌع عبارات هـذا المحور ماعدا العبارات )     
مرتفعة، مما ٌعنً أن هذه المشكالت موجودة فعالً بمدارس التعلٌم قبل  نسبة مبوٌة وزنٌةذات 

درسٌة عن استخدام تكنولوجٌا شبكات المعلومات الجامعً فً محافظة الفٌوم وتعوق اإلدارة الم
فً صناعة واتخاذ القرارات، إذ أن خدمة االتصال بشبكات المعلومات إما أنها غٌر موجودة أو 
ٌتم الحصول علٌها من خالل االشتراك فً الشركات الخاصة لبعض الوقت, أو استخدام فالشة 

حد العاملٌن فً المدرسة بالتواصل مع الجهات النت الخاصة بؤحد العاملٌن فً المدرسة، أو قٌام أ
 اإلدارٌة أو الطالب من خالل خدمة اإلنترنت المتاحة بمنزله.

 أما العبارات التً كانت لها نسبة مبوٌة وزنٌة منخفضة فهى:
( ، " حالة أجهزة الكمبٌوتر بمدرستك ال تسمح بتحمٌل البرامج الحدٌثة علٌها ;3العبارة ) -3

(، " حالة أجهزة الكمبٌوتر بمدرستك ال تسمح بتركٌب التجهٌزات 42ارة )( , والعب885;7)
( , وهذا ٌعنً أن معظم المدارس ٌوجد بها 728:4اإلضافٌة لالتصال الالسلكً عبر الشبكات )

بنٌة تحتٌة تسمح باستخدام بعض التقنٌات الالسلكٌة الحدٌثة لمد خدمة اإلنترنت إلى جمٌع 
 مبال  مالٌة كبٌرة . المدارس دون أن ٌتكلف ذلك

(, فهذه ;7:84(، " قصور قواعد البٌانات الموجودة بالمدرسة وعدم حداثتها )9العبارة ) -4
القواعد ٌتم تحدٌثها باستمرار سواء بمعرفة مسبول الحكومة اإللٌكترونٌة داخل المدرسة، أو 

النسبة  ال ماإلً حد  نعم العبارات م
المبوٌة 
 الوزنٌة

الترتٌ
 ب

 % ك % ك % ك

حالة أجهزة  ;3
الكمبٌوتر 
بمدرستك ال 
تسمح بتحمٌل 
البرامج الحدٌثة 

 علٌها.

346 49877 329 4589: 43; 6:889 7;885 3: 

42 
 

حالة أجهزة 
الكمبٌوتر 
بمدرستك ال 
تسمح بتركٌب 
التجهٌزات 

اإلضافٌة لالتصال 
الالسلكً عبر 

 بكاتالش

:6 3:889 8: 37833 4;: 88844 728:4 42 
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لتابعة لها المدارس, بمساعدة أقسام نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار باإلدارات التعلٌمٌة ا
ومع ذلك فإن اعتماد إدارة المدرسة على البٌانات والمعلومات المتاحة بها فً اتخاذ القرار قد 

"(, وهذا ٌعنً عدم 4%( )المحور الثانً عبارة";7:84حظى بنسبة مبوٌة وزنٌة منخفضة )
 تفعٌلها فً عملٌات صناعة واتخاذ القرار داخل مدارس محافظة الفٌوم .

فً تطوٌر عملٌة اتخاذ  "WiMax"ر الرابع: تصور مقترح لتوظٌف تقنٌة الواي ماكس المحو
 القرار بمدارس التعلٌم قبل الجامعً فً محافظة الفٌوم .

بالمإسسات بعد عرض اإلطار النظري الخاص بماهٌة كل من عملٌة صناعة واتخاذ القرار      
رض واقع استخدام تكنولوجٌا شبكات ، وكذلك ع "WiMax"، وتقنٌة الواي ماكس التعلٌمٌة 

المعلومات والخدمات التكنولوجٌة المتاحة عبرها فً صناعة واتخاذ القرارات بمدارس التعلٌم 
قبل الجامعً فً محافظة الفٌوم، والتعرف على المشكالت التً تواجه إدارة هذه المدارس فً هذا 

خل هذه المدارس، أو وجودها لبعض الصدد، والتً كان من أهمها: عدم وجود خدمة اإلنترنت دا
الوقت فقط، مما ترتب علٌه عدم إمكانٌة توظٌف تقنٌات شبكات المعلومات والخدمات التكنولوجٌة 
المتاحة عبرها فً تطوٌر عملٌة صناعة واتخاذ القرار داخل هذه المدارس، األمر الذي تطلب معه 

رح الحالً، وذلك وفًقا للخطوات محاولة التغلب على هذه المشكالت من خالل التصور المقت
 التالٌة:

 أهداف التصور المقترح: 

 ٌهدف التصور المقترح الحالً إلى :     
التغلب على مشكالت عدم توافر خدمات شبكات المعلومات بمدارس التعلٌم قبل الجامعً فً -3

من  محافظة الفٌوم من خالل التخطٌط لمد شبكة الواي ماكس على مستوي مدارس كل إدارة
 إدارات الفٌوم التعلٌمٌة السبع.

تطوٌر عملٌة صناعة واتخاذ القرارات بمدارس التعلٌم قبل الجامعً فً محافظة الفٌوم  -4
 باستخدام تكنولوجٌا شبكات المعلومات التً ٌمكن أن تتٌحها تقنٌة الواي ماكس. 

 إجراءات ومتطلبات التصور المقترح : 
ة القٌام بؤمرٌن هما: التخطٌط لمد شبكة الواي ماكس داخل ٌتطلب تحقٌق األهداف السابق     

محافظة الفٌوم ، ثم توظٌف تكنولوجٌا شبكات المعلومات التً ٌمكن أن تتٌحها تقنٌة الواي ماكس 
"WiMax" :ًفً تطوٌر عملٌة صناعة واتخاذ القرارات داخل المدارس, كما ٌل 

ل محافظة الفٌوم: ٌتطلب التخطٌط لمد داخ "WiMax"أوالً: التخطٌط لمد شبكة الواي ماكس 
شبكة الواي ماكس على مستوى مدارس كل إدارة من إدارات الفٌوم التعلٌمٌة اتباع الخطوات 

 التالٌة :
تحدٌد المتطلبات المادٌة الالزمة لمد شبكة الواي ماكس على مستوى مدارس كل إدارة من  -أ

( :828ستة مراكز إدارٌة بمساحة كلٌة تبل  )  إدارات الفٌوم التعلٌمٌة: حٌث تضم محافظة الفٌوم
, : د(, وٌوجد بها سبعة إدارات تعلٌمٌة هى: إدارات أبشواي, أطسا4234) محافظة الفٌوم 4كم

, وهذه اإلدارات تضم عدًدا من ٌوسف الصدٌق, وسنورس ,شرق الفٌوم, غرب الفٌوم , طامٌة
 3;مدرسة إعدادٌة, 532درسة ابتدابٌة,م :78( مدرسة );8;مدارس التعلٌم قبل الجامعً ٌبل  )

 4236مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بمحافظة الفٌوم ، مركز المعلومات واتخاذ القرار  مدرسة ثانوٌة()
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ولمد شبكة واي ماكس على مستوى مدارس التعلٌم قبل الجامعً بمحافظة الفٌوم فإنه (, 4237/ 
 ٌلزم توفٌر المتطلبات المادٌة التالٌة:

: وحٌث أن كل برج واي " WiMax Tower "ة األساسٌة أو برج الواي ماكس القاعد -3
فإن برج واي ماكس واحد ٌوضع فً منطقة  4( كم222:ماكس ٌغطً مساحة تصل إلى )

 .4( كم:828مركزٌة بمحافظة الفٌوم سوف ٌغطً محافظة الفٌوم بؤكملها والبال  مساحتها )
وٌطلق علٌه أًٌضا جهاز  Antenna Receiverهوابً مشترك ) القط اتصال / ألاير ( -2

: وهو جهاز ٌتم تركٌبه خارج المبنى المدرسً لكً ٌتم ( Access Point)أكسس بوٌنت
االتصال ببرج الواي ماكس حٌث ٌقوم باستقبال اإلشارة من البرج  خالل موجات الرادٌو ثم 

تالً فإن كل مدرسة ٌقوم بتوجٌهها إلى جهاز االستقبال ومنه إلى جهاز الكمبٌوتر، وبال
 واحد . ( Access Point)ٌلزمها جهاز أكسس بوٌنت

: الذي ٌستقبل Modemأو المودم WiMax Receiverجهاز استقبال الواي ماكس  -5
موجات الرادٌو من الهوابً وٌقوم بتحوٌلها وفك تشفٌرها وإعادة ترجمتها إلى بٌانات خاصة 

المستخدم ، وبالتالً فإن كل جهاز كمبٌوتر بالكمبٌوتر، حٌث ٌتم عرضها وفهمها من قبل 
 ترغب المدرسة فً تزوٌده بخدمة اإلنترنت البد من تركٌب مودم له .

عدد من أجهزة الكمبٌوتر ٌغطً الوحدات التنظٌمٌة األساسٌة إلدارة المدرسة ، والمعنٌة  -6
الوكالء، ثم  بعملٌة صنع واتخاذ القرار بالدرجة األولى: ولٌكن مكتب مدٌر المدرسة، مكتب

مكتب مسبول الحكومة اإللٌكترونٌة ) حٌث تبٌن من خالل الدراسة المٌدانٌة أن أخصابً 
تكنولوجٌا التعلٌم هو فً الغالب مسبول الحكومة اإللٌكترونٌة ( الذي ٌتوافر له بالفعل جهاز 

أجهزة كمبٌوتر محمل علٌه قواعد بٌانات المدرسة الثالث، وبالتالً فإنه ٌجب استكمال عدد 
 الكمبٌوتر الخاصة باإلدارة المدرسٌة إلى ثالثة أجهزة على األقل .

داخل المدرسة عن طرٌق الكابالت )الوصالت السلكٌة ( ، حالة توصٌل تقنٌة الواي ماكس فً  -7
 فإنه ٌلزم باإلضافة إلى ما سبق :

 كابالت سلكٌة لتوصٌل اإلنترنت داخل المدرسة. -
لتً توزع موجات الرادٌو على أجهزة الكمبٌوتر داخل وحدة الراك أو السوٌتش بنل ا -

 المدرسة، وذلك بمعدل وحدة واحدة لكل مدرسة .
وعلى افتراض أنه سوف ٌوجد بكل مدرسة ثالثة أجهزة كمبٌوتر خاصة باإلدارة المدرسٌة      

نترنت على اتصال دابم باإلنترنت فإنه ٌمكن اقتراح الشكل التالً لتقنٌة الواي ماكس وشبكة اإل
 المتاحة عبرها فً حالة التوصٌل السلكً عن طرٌق الكابالت:
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 ( 6)رقم شكل 

 لشبكة إنترنت سلكٌة متاحة من خالل تقنٌة الواي ماكس داخل المدرسة مقترح رسم تخطٌطً  
)األنتٌنة(: وهو توصٌل السلكً ال USBفً حالة التوصٌل الالسلكً عن طرٌق كارت الـ  - 8

حسب  USBعدد من كارت  (  6( إلى )3، فإنه ٌلزم باإلضافة إلى ماذكر من )ٌحتاج إلى كابالت 
عدد أجهزة الكمبٌوتر بمعدل كارت لكل جهاز كمبٌوتر، وبالتالً سوف ٌلزم عدد ثالثة كروت 

USB . ألجهزة الكمبٌوتر الثالثة المقترحة 
عبرها فً حالة التوصٌل  وٌمكن اقتراح الشكل التالً لتقنٌة الواي ماكس وشبكة اإلنترنت المتاحة

 USBالالسلكً عن طرٌق كارت 

 
 (  7) رقم شكل

 لشبكة إنترنت السلكٌة متاحة من خالل تقنٌة الواي ماكس داخل المدرسة. مقترح رسم تخطٌطً
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وجدٌر بالذكر أن المفاضلة هنا بٌن طرٌقة التوصٌل السلكٌة أو الالسلكٌة داخل المدارس      
اخل المدارس بالفعل، إذ أن العدٌد من المدارس لدٌها التوصٌالت ٌتوقف على ما هو متاح د

السلكٌة بالفعل ولكن خدمة اإلنترنت غٌر مفعلة، فً هذه الحالة ٌفضل استغالل اإلمكانات المتاحة 
داخل المدرسة، أما إذا كانت المدرسة ال توجد بها هذه الوصالت، فٌفضل التوصٌل الالسلكً من 

لك أقل فً التكلفة ، كما أنه ٌتغلب على مشكالت التوصٌل السلكً مثل فذ USBخالل كارت الـ 
 تلف الكابالت وتآكلها .

توفٌر مصادر تموٌل مد شبكة الواي ماكس وتوصٌل خدمة اإلنترنت لمدارس التعلٌم قبل  -ب
 الجامعً بمحافظة الفٌوم .

 ماكس، منها: هناك مصادر عدٌدة ٌمكن االعتماد علٌها عند البدء فً مد تقنٌة الواي
زٌادة المخصصات الحكومٌة سواء على المستوي القومً أو المحلً الموجهة إلى إمداد  -3

 المدارس بتكنولوجٌا شبكات المعلومات من خالل بند مباشر مخصص لذلك .
ٌمكن تخصٌص بند فً سلفة الالمركزٌة الخاصة بكل مدرسة الستكمال التجهٌزات المطلوبة  -4

ا على مبال  مالٌة لمد شبكات المعلومات داخ ًٌ ل المدارس حٌث تحصل كل مدرسة سنو
تتوقف على عدد التالمٌذ المقٌدٌن بالمدرسة بمتوسط ثمانٌة جنٌهات لكل طالب، فإذا فرضنا 

( طالب فإن تموٌل سلفة الالمركزٌة لهذة 500أن عدد الطالب المقٌدٌن بالمدرسة هو )
( ، إذ تفرض الوزارة على جنٌهات  x 8طالب  500جنٌه ) 4000المدرسة سٌكون 

المدارس بنود إنفاق محددة مثل أعمال الصٌانة وتركٌب الشبابٌك، وغٌرها حتى إن كانت 
المدرسة لٌست فً حاجة إلى ذلك، وبالتالً ٌمكن توفٌر بند ثابت فً هذه األموال للتطوٌر 

 التكنولوجً ومد الشبكات داخل المدرسة .
ٌمكن تخصٌص بند منه الستكمال التجهٌزات  المصروفات المدرسٌة أًٌضا مصدر هام -5

 المطلوبة لمد الشبكات داخل المدارس .
 فتح المجال لتلقً المنح والهبات المالٌة والعٌنٌة, وذلك من خالل: -6
الدولة والجهات الرسمٌة المعنٌة بتوفٌر تكنولوجٌا شبكات المعلومات على مستوى الوزارة  -

 بعًٌدا عن المٌزانٌات المرصودة للتعلٌم.  والمدٌرٌات واإلدارات التعلٌمٌة، وذلك
قٌام بعض الوزارات مثل: وزارة الصناعة، ووزارة االتصاالت بتقدٌم المساعدات المالٌة  -

 والعٌنٌة .
حث الشركات المنتجة للمكونات المادٌة والبرمجٌات على تقدٌم المساعدات مقابل بعض  -

 لتزوٌد المدارس بها . اإلعفاءات الضرٌبٌة أو شراء منتجاتها التكنولوجٌة
تلقً المساعدات المالٌة والعٌنٌة من أولٌاء األمور، خاصة الذٌن ٌعملون فً مجال تكنولوجٌا  -5 

المعلومات ) إنتاج / بٌع وتوزٌع / صٌانة ( ، مع تفوٌض إدارة المدرسة سلطة الحصول 
 على هذه التجهٌزات من مصادر أخرى غٌر الحكومٌة .

تتٌح الخدمات التكنولوجٌة المتوافرة لدٌها ألعضاء المجتمع المحلً على ٌمكن للمدارس أن  -6
أساس الدفع مقابل الخدمة فتجنً أموال تستغل فً توفٌر وصٌانة التجهٌزات التكنولوجٌة 

 المتاحة بها .
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وفً الوقت الذي ٌمكن أن ٌتطلب فٌه مد شبكة الواي ماكس وتوصٌل خدمة اإلنترنت لجمٌع      
ٌم قبل الجامعً فً محافظة الفٌوم مبال  مادٌة كبٌرة فإن العابد التعلٌمً والمادي من مدارس التعل

وراء ذلك ٌمكن أن ٌغطً هذه النفقات فً غضون سنوات قلٌلة، وبالنسبة للعابد المادي الذي 
 ٌمكن الحصول علٌه فإنه ٌتمثل فٌما ٌلً:

عً فً محافظة الفٌوم مقابل اشتراك عند توصٌل خدمة اإلنترنت لكل مدارس التعلٌم قبل الجام -1
( جنًٌها، وبالتالً فإن 15شهري أقل من الذي  تدفعه المدارس للشركات الخاصة، ولٌكن مثالً )

صافً الربح السنوي من مد الخدمة لجمٌع مدارس التعلٌم قبل الجامعً بمحافظة الفٌوم ٌمكن 
 حسابه كما ٌلً:

 شهر x12 جنٌهx 15الربح السنوي = عدد المدارس 
  =969 x 15 x 12  =174420 ا ًٌ  جنٌه سنو
عند توصٌل خدمة اإلنترنت لكل الطالب والمعلمٌن خارج المدرسة مقابل اشتراك شهري أقل  -2

( جنٌه فقط، وبفرض أنه من كل إدارة تعلٌمٌة تم 15مما ٌدفعونه للشركات الخاصة ولٌكن أًٌضا )
 صافً الربح السنوي ٌمكن حسابه كما ٌلً:( معلم وطالب فً هذه الخدمة فإن 1000اشتراك )

 1260000إدارات تعلٌمٌة =  x 7شهر  x 12جنٌه x 15 مشترك 1000الربح السنوي = 
ا. ًٌ  جنٌه سنو

وبالتالً فإن صافً الربح السنوي مقابل اشتراك المدارس وبعض المعلمٌن والطالب فً هذه      
ا, أي ما  1434420الخدمة سوف ٌصل إلى  ًٌ ٌقرب من الملٌون ونصف الملٌون جنٌه جنٌه سنو

ا . ًٌ  سنو
ونظًرا ألن تقنٌة الواي ماكس سوف تتٌح خدمة اإلنترنت فً أي وقت ومن أي مكان      

وبسرعات عالٌة، فإن جودة هذه الخدمة سوف ٌجعل هناك إقباالً متزاًٌدا علٌها، سواء من ناحٌة 
 إسسات األخرى فً المجتمع ككل.المعلمٌن والطالب وأولٌاء األمور، أو من ناحٌة الم

سبل إدارة المشروع على مستوى كل إدارة من إدارات الفٌوم التعلٌمٌة : ٌفضل أن ٌتم  –ج 
اسناد مسبولٌة إدارة مشروع مد تقنٌة الواي ماكس وتوصٌل خدمة اإلنترنت لجمٌع مدارس 

بع لكل إدارة من التعلٌم قبل الجامعً بمحافظة الفٌوم إلى قسم التطوٌر التكنولوجً التا
إدارات الفٌوم السبع التعلٌمٌة، وبحٌث تعمل المراكز السبعة تحت مظلة إدارة التطوٌر 
التكنولوجً بمدٌرٌة التربٌة والتعلٌم بالمحافظة، على أن ٌتولً قسم التطوٌر التكنولوجً 

 بكل إدارة تعلٌمٌة المهام التالٌة:
ًءا من المخصصات المالٌة التً سوف تجمع اإلشراف المالً على المشروع بكل جوانبه بد -1

للبدء فً تنفٌذ المشروع ثم النفقات الثابتة ) مد الشبكة وتوفٌر التجهٌزات الالزمة( ، 
والمتغٌرة ) صٌانة، أجور القابمٌن على المشروع، ......( وأخًٌرا إدارة ربح المشروع 

 والعابد المادي منه .
تقنٌة الواي ماكس وتوصٌل خدمة اإلنترنت لجمٌع اإلشراف على جمٌع مراحل مشروع مد  -2

 مدارس التعلٌم قبل الجامعً التابعة لإلدارة التعلٌمٌة, ولألفراد والمإسسات الخاصة .
متابعة عمل الشبكات ومستوى أداء الخدمة المقدمة، من قبل المختصٌن بقسم التطوٌر  -3

 التكنولوجً .
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برج الواي ماكس الربٌسً وحتى خدمة اإلنترنت  عمل صٌانة شهرٌة للمشروع ككل بدًءا من -4
 داخل المدارس والمإسسات الخاصة ولدى األفراد المشتركٌن فً الخدمة .

تخصٌص خط تلٌفون لتلقً أٌة شكاوى عن مستوى الخدمة، أو تلقً أٌة بالغات عن أي  -5
 عطل فً أي مكان تغطٌة الخدمة .

 حٌث:اإلشراف على حماٌة المشروع ككل وذلك من  -6
حراسة التجهٌزات المادٌة ) البرج، الهوابٌات، الكابالت، .....( الخاصة بالمشروع من خالل  -

 أفراد تخصص لهم أجور ثابته من عابد المشروع .
حماٌة الشبكة من االختراق ومحاوالت استخدام الخدمة من قبل غٌر المشتركٌن، سواء كان  -

 "إلشارة إلٌها فً اإلطار النظري مثل برنامج ذلك من خالل استخدام برامج الحماٌة السابق ا
Kismet"  وبرنامج"Netstumbler"  وبرنامج ،"Air Snort"   أو من حٌث تنظٌم

عملٌة االشتراك فً الخدمة سواء من قبل المدارس أو األفراد بحٌث ٌكون لكل جهاز كمبٌوتر 
الخدمة، وال ٌمكن مشترك فً الخدمة كود مشفر ٌمكن من خالله الوصول إلى مركز تقدٌم 

ألي فرد توصٌل خدمة اإلنترنت لفرد آخر دون الحصول على الخدمة من اإلدارة التعلٌمٌة 
 نفسها .

إعداد لوابح العمل المنظمة إلدارة المشروع ككل, وٌفضل التنسٌق بٌن أقسام التطوٌر  -7
جً بمدٌرٌة التكنولوجً باإلدارات التعلٌمٌة السبع وتحت إشراف إدارة التطوٌر التكنولو

 الفٌوم التعلٌمٌة.
 مقترحات لتوظٌف العابد المادي من مشروع الواي ماكس فً العملٌة التعلٌمٌة -د

إن العابد المادي المتحقق من تركٌب تقنٌة الواي ماكس وتقدٌم خدمة اإلنترنت للمدارس     
الح العملٌة والمإسسات الخاصة واألفراد على أساس الدفع مقابل الخدمة ٌمكن استغالله لص

التعلٌمٌة ككل ولٌس فقط دعم وظابف اإلدارة التعلٌمٌة والمدرسٌة، حٌث ٌمكن االستفادة منه فً 
 تحقٌق ما ٌلً:

تزوٌد المدارس بؤحدث األجهزة التكنولوجٌة سواء الخاصة بالنواحً التعلٌمٌة أو اإلدارٌة  -1
 داخل المدارس.

ونظم  (DSS)تطورة مثل: نظام دعم القرار شراء وتوفٌر نظم المعلومات اإلدارٌة الم -2 
 , واتاحتها لدعم العملٌة اإلدارٌة بالمدارس وتطوٌرها .( SIS )المعلومات المدرسٌة 

سكرتارٌة ( وكذلك المعلمٌن واألخصابٌٌن على  –وكٌل  –تدرٌب هٌبة إدارة المدرسة) مدٌر  -3
 ظٌفٌة.سبل توظٌف تكنولوجٌا شبكات المعلومات فً أداء مهامهم الو

 رعاٌة الطالب الموهوبٌن داخل المدارس، واعتماد المشارٌع العلمٌة المتمٌزة . -4
تفعٌل التعلٌم اإللٌكترونً بجمٌع المدارس، مع تخصٌص مكافآت للمعلمٌن المتمٌزٌن فً هذا  -5

 الصدد .
ب توصٌل خدمة اإلنترنت مجاًنا لكل من المعلمٌن واإلدارٌٌن المتمٌزٌن، وكذلك الطال -6

ا، والموهوبٌن والمبدعٌن . ًٌ  المتفوقٌن دراس
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إن هذا المشروع ٌمثل استثماًرا طوٌل المدى، فإذا تم تنفٌذه وإدارته بؤسلوب علمً مع      
اهتمام ورعاٌة المسبولٌن فإنه سوف ٌدر أرباًحا مالٌة كبٌرة ٌمكن توظٌفها فً مختلف جوانب 

 علٌمٌة .العملٌة التربوٌة سواء اإلدارٌة منها أو الت
ا: توظٌف تكنولوجٌا شبكات المعلومات التً ٌمكن أن تتٌحها تقنٌة الواي ماكس فً تطوٌر  ًٌ ثان

 عملٌة اتخاذ القرار بمدارس التعلٌم قبل الجامعً فً محافظة الفٌوم .
بعد مد تقنٌة الواي ماكس لتغطً إدارات الفٌوم التعلٌمٌة ومدارسها فإن خدمة االتصال       

علومات سوف تكون متاحة داخل المدارس فً أي وقت وبسرعات عالٌة وأٌا كان بشبكات الم
موقع المدرسة داخل المحافظة، وبالتالً ٌمكن أن ٌستفٌد مدٌر المدرسة ومعاونوه من الخدمات 
, التكنولوجٌة المتاحة عبر هذه الشبكات فً تطوٌر عملٌة صناعة واتخاذ القرار داخل المدرسة

 م بما ٌلً :وذلك من خالل القٌا
استخدام خدمات البرٌد اإللٌكترونً، والبرٌد الصوتً، والشبكة العنكبوتٌة، ونظم المإتمرات  -3

عن بعد، ونظم االتصال والمعلومات للتعلٌم كوسٌلة لجمع معلومات كافٌة وصحٌحة وذات 
حلة عالقة بموضوع كل قرار ٌمكن أن تقوم إدارة المدرسة بصناعته واتخاذه، وذلك فً كل مر

 من مراحل صناعة القرار كما ٌلً:
الحصول على المعلومات الكافٌة ؛ لتحدٌد المشكلة قبل اتخاذ قرار بشؤنها، وبالتالً عدم اتخاذ  -

أي قرار ال تتوافر عن موضوعه معلومات كافٌة، حتى وإن كانت إدارة المدرسة تثق فً 
 نتابج هذا القرار.

ٌم كل بدٌل من البدابل المطروحة التخاذ القرار، بحٌث جمع البٌانات والمعلومات الالزمة ؛ لتقٌ -
ٌتم معرفة ممٌزات وعٌوب كل بدٌل ومدى مساهمته فً حل المشكلة واآلثار المترتبة على 

 اختٌاره .

جمع البٌانات والمعلومات الالزمة ؛ لتقٌٌم تنفٌذ القرار، بما ٌقدم تغذٌة مرتدة مستمرة التخاذ  -
 ة فً الوقت المناسب.اإلجراءات التصحٌحٌة الالزم

نشر المعلومات الالزمة للتوعٌة حول القرارات التً تتخذ قبل البدء فً تنفٌذها، مما ٌٌسر  -
 عملٌة التنفٌذ وٌساهم بدرجة كبٌرة فً نجاحها.

الحصول على االستشارات المعلوماتٌة الالزمة فً كل مرحلة من مراحل صناعة القرار سواء  -
و المستوٌات اإلدارٌة األعلى، أو المتخصصٌن فً هذا المجال، من العاملٌن داخل المدرسة، أ

وذلك وقت االحتٌاج إلٌه من خالل هذه الخدمات المتاحة على شبكات المعلومات طوال الوقت 
. 

الحصول على بعض القرارات المبرمجة لحل المشكالت الروتٌنٌة المتكررة الحدوث وذلك من  -
 دل الخبرات .خالل التواصل مع المدارس األخرى وتبا

جمع البٌانات والمعلومات الالزمة ؛ إلعادة صناعة قرار جدٌد فً ضوء ما أسفرت عنه نتابج  -
 تنفٌذ القرار السابق ومدى نجاحه فً حل المشكلة موضوع القرار .

استخدام الخدمات التكنولوجٌة المتاحة عبر شبكات المعلومات فً القٌام بعملٌات اتصال  -4
فق المعلومات فً جمٌع االتجاهات سواء داخل المدرسة أوخارجها، وهذه شبكٌة تإدي إلى تد
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المعلومات بدورها تسهم فً إثراء وتطوٌر عملٌة صناعة واتخاذ القرار داخل المدارس حٌث 
 تقوم إدارة المدرسة بعملٌات االتصال التالٌة:

م فً صناعة االتصال بالعاملٌن فً المدرسة سواء لجمع معلومات منهم، أو طلب مشاركته -
القرار، أو إبالغهم بالقرار كؤفراد معنٌٌن بتنفٌذه, فمثالً ٌمكن إلدارة المدرسة أن تستخدم 
البرامج المتخصصة إلعداد قوابم برٌدٌة للعاملٌن  من أجل إرسال رسابل برٌدٌة إلٌكترونٌة 

 لجمٌع العاملٌن ٌمكن أن توحدهم وراء رإٌة اإلدارة وتوجٌهاتها.

ا االتصال بالمدا - ًٌ رس األخرى لتبادل الخبرات حٌث ٌمكن ربط المدارس ببعضها البعض شبك
بهدف االتصال بٌن الطالب والمعلمٌن والمدٌرٌن، وغٌرهم من العاملٌن بالمدرسة فٌما ٌعرف 

 بالتوأمة .

االتصال بالمستوٌات اإلدارٌة األعلى سواء للحصول على الدعم المعلوماتً أو الدعم المادي  -
ذ القرار، أو للحصول على االستشارات الالزمة، أو توصٌل المعلومات المتعلقة الالزم لتنفٌ

 بمختلف جوانب األداء المدرسً .

االتصال بالطالب وأولٌاء أمورهم بشكل دابم ومستمر، وبحٌث تحصل المدرسة منهم بشكل  -
علوماتٌة من دابم على تغذٌة مرتدة عن أدابها ، وبالتالً ٌمكن أن تكون إدارة المدرسة قاعدة م

آراء الطالب وأولٌاء أمورهم ٌمكن أن تساهم فً إمدادها بالمعلومات الالزمة وقت اتخاذ بعض 
 القرارات .

االتصال بؤعضاء المجتمع المحلً سواء لمعرفة آرابهم وأفكارهم فٌما ٌتعلق بؤداء المدرسة،  -
 أو لجلب المصادر والموارد الالزمة لتنفٌذ القرار بنجاح . 

وم إدارة كل مدرسة برفع المعلومات المتعلقة بها على موقعها سواء على  شبكة أن تق -5
الوزارة ) وهو موجود بالفعل ( أو على صفحة تنشبها المدرسة على أحد مواقع التواصل 
ٌُعد وسٌلة جٌدة لنشر المعلومات وتبادلها والحصول  االجتماعً، وذلك بشكل مستمر، مما 

 ٌة صناعة القرار داخل المدارس.علٌها، وبالتالً دعمها لعمل
أال تقتصر عملٌة صناعة القرار واتخاذه على مدٌر المدرسة ووكالبه بل ٌجب أن تتسع دابرة  -6

المشاركة بٌن جمٌع العاملٌن بالمدرسة، فمشاركة األفراد تعنً أنهم سٌقومون بجمع كمٌة 
وبالتالً التغلب على كبٌرة من المعلومات التً سوف ٌعتمدون علٌها فً صناعة القرار، 

مشكالت السلبٌة، واحتكار المعلومات من قبل المرءوسٌن، واالنفراد باتخاذ القرار من قبل 
 الرإساء .

 أن ٌقوم مسبول الحكومة اإللٌكترونٌة بدور فعال ومإثر فً: -7
  تقدٌم الدعم المعلوماتً الالزم لصناعة القرار وذلك باستخدام الخدمات المتاحة عبر شبكات

 لمعلومات .ا

  مبنى المدرسً( أول بؤول  –عاملٌن  –تحدٌث قواعد بٌانات المدرسة الثالث )طالب
 واعتبارها مصدًرا هاًما لتقدٌم المعلومات الالزمة لصناعة القرار .
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استخدام نظم المإتمرات عن بعد المتاحة عبرالشبكات فً اجتماعات اتخاذ القرار والتصوٌت  -8
ة عندما ٌكون المشاركون فً إدارة المدرسة أو المعلمون أو أولٌاء على قرارات بعٌنها، خاص

 األمور غٌر موجودٌن فً نفس المكان ألي سبب .
أن تسعى أقسام التطوٌر التكنولوجً باإلدارات التعلٌمٌة إلى تزوٌد المدارس بنظم المعلومات  -9

خاصًة عندما  ( SIS )ونظم المعلومات المدرسٌة  (DSS)نظام دعم القرار اإلدارٌة مثل 
ٌكون هناك فابض ربحً متوفر من مشروع الواي ماكس، فهذه النظم من شؤنها أن تقوم 
بعرض البٌانات والمعلومات بطرٌقة تجعلها ذات معنى إلدارة المدرسة، وبالتالً تقدم الدعم 

قبل الالزم التخاذ القرار، كما أنها تمكن إدارة المدرسة من الكشف عن المشكالت واألزمات 
وقوعها، وبالتالً ٌكون القرار المطلوب هنا لمنع وقوع المشكلة ولٌس لعالجها بعد وقوعها 

. 
ٌمكن ألقسام التطوٌر التكنولوجً باإلدارات أن تربط بٌن المدارس والمستوٌات اإلدارٌة  -8

األعلى باتصال شبكً ٌتٌح خدمات االتصال والمعلومات للتعلٌم بحٌث تحصل إدارة المدرسة 
 ى المساعدات اإلدارٌة وقت احتٌاجها إلٌها مباشًرة .عل

أن تتولى أقسام التطوٌر التكنولوجً مهام تدرٌب كل من مدٌر المدرسة والوكالء ومسبول  -9
الحكومة اإللٌكترونٌة على استخدام تكنولوجٌا شبكات المعلومات فً عملٌات صناعة واتخاذ 

سابقة، على أن ٌتعهد هإالء بنقل ما تدربوا علٌه القرار بالصورة المشارة إلٌها فً النقاط ال
إلى المعلمٌن والعاملٌن بالمدرسة، وعلى أن ٌتوافر فً هذه البرامج التدرٌبٌة الشروط 

 التالٌة:
  أن تكون هذه التدرٌبات إجبارٌة الستمرار العمل فً المواقع الوظٌفٌة ولٌس للترقٌة للوظابف

 األعلى فحسب .

 لبرامج التدرٌبٌة فً ضوء االحتٌاجات التدرٌبٌة الفعلٌة للمتدربٌن، وأن أن ٌتم التخطٌط لهذه ا
 ٌتم ذلك من خالل برامج متخصصة ومن خالل مدربٌن متخصصٌن .

  أن تهتم هذه البرامج بالدرجة األولى بالتدرٌب العملً للمتدربٌن على توظٌف تكنولوجٌا
قواعد البٌانات ونظم المعلومات شبكات المعلومات والخدمات التكنولوجٌة المتاحة عبرها و

اإلدارٌة المتطورة، فً تطوٌر عملٌة صناعة واتخاذ القرار داخل المدارس وإكسابهم 
 المهارات الالزمة لذلك .

 المراجع
 أوالً: المراجع العربٌة 

عام مصٌري لتكنولوجٌا واي ماكس، مجلة العالم الرقمً، العدد  4227أشرف محمد:  -3
 . 4227(، فبراٌر 326)

حمدى عبدالحافظ محمد السٌد :  فاعلٌة اتخاذ القراربالجامعة فً ضوء نظم المعلومات،  -4
م  4225جامعة القاهرة ،  –رسالة ماجستٌرغٌر منشورة, معهد الدراسات والبحوث التربوٌة 

. 

 ختام عاهـد الشرٌـدة: تقنٌة الـواي مـاكس، متاح على -5
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