
 2221أكتوبر  112-111، ص ص(2(، العدد )8جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية اجمللد )جملة 

 151 
 

 

 

 االبتدائيَّة باملدينة املنورة املرحلةيف مدارس ومعوقاتها جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية  درجة

 ماجدة حسن مهنا احلازمي
 مشرفة تربوية يف إدارة اجلودة وقياس األداء
 اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة املدينة املنورة

 أريج محزة حممود السيسي
 واقتصادايت التعليم املشاركأستاذ ختطيط 

 جامعة طيبة –قسم اإلدارة الرتبوية 
 م6/9/0203 ُقِبل البحث للنشر بتاريخ: م31/7/0203 :اسُتلم البحث بتاريخ

هدفت الدراسة إىل الكشف عن مؤشرات جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية : مستخلص البحث

االبتدائيَّة )بنات( يف املدينة املنورة؛ لدراسة مدى حتقق يف مدارس التعليم العام للمرحلة 

جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية للمدارس واستكشاف معّوقاتها، ولتحقيق ذلك ُاتبع املنهج 

، وتكوَّن جمتمع الدِّراسة من قائدات مدارس بشقيه )الكمي والنوعي( الوصفي املسحي

رتبويات يف إدارتي تقنية املعلومات والتجهيزات املدرسية، املرحلة االبتدائيَّة واملشرفات ال

دراسة، وُطبقت االستبانة على عيِّنة للوجلمع البيانات مت تصميم االستبانة واملقابلة كأداتي 

 عيِّنة على املقابلة طبقت بينما قائدة، 30١عشوائية من القائدات الرتبويات بلغ عددها 

 التجهيزات وإدارة املعلومات تقنية إدارتي من كلٍّ من ومشرفتني قائدات 1 من قصدية

أّن جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية متحققة  لالستبانة أظهرت نتائج التحليل الكميو. املدرسية

بدرجة منخفضة يف مدارس التعليم العام للمرحلة االبتدائيَّة باملدينة املنورة، باإلضافة إىل 

ُتعزى ملتغري نوع املبنى املدرسي لصاحل املدارس ذات املبنى  إحصائيًّاوجود فروق دالة 

ُتعزى ملتغري املكتب التابعة له املدرسة لصاحل مكتب  إحصائيًّااحلكومي، ووجود فروق دالة 

لمقابالت عن جمموعة من التحليل النوعي ل تعليم شرق املدينة، بينما أسفرت نتائج

ة التقنية يف مدارس التعليم العام للمرحلة االبتدائيَّة يف معوقات حتّقق جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّ

املدينة املنورة، متثلت يف عدم كفاءة خدمة شبكات اإلنرتنت املتوفرة يف املدارس، واخنفاض 

 .اجلاهزيَّة املتعلقة باملوارد املادية والربجمية، وضعف خدمات الدعم الفين املقدمة

 .مدارس املرحلة االبتدائية، البنية التحتية التقنية، التقنيةاجلاهزية  الكلمات املفتاحية:
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The Degree of the Readiness of the Technical Infrastructure and its Obstacles 

in the Elementary Schools in Medina 

Abstract: 

The study aimed to specify indicators of technical infrastructure readiness in 

public schools for the elementary stage (girls) in Medina, to study the extent of 

achieving the readiness of technical infrastructure of schools and specify their 

obstacles. To achieve these objectives, a descriptive survey method was used, both 

(quantitative and qualitative). To collect the study data, a questionnaire was applied 

to a random sample of 125 elementary schools' leaders while the interview was 

applied to a selective sample of 3 elementary schools' leaders and two supervisors 

from each of IT and School Supplies departments. The results of the quantitative 

data showed that the readiness of the technical infrastructure was achieved to a low 

degree in schools for the elementary stage in Medina. In addition, there are 

statistically significant differences between indicators of technical infrastructure 

readiness in elementary schools attributable to the school's building type and 

educational office. On the other hand, the qualitative analysis for the interviews' 

results have presented a set of obstacles to achieving the readiness of the technical 

infrastructure in schools, represented by the inefficiency of the available Internet 

network service in the schools, the low technological readiness of the material and 

software resources, and the weakness of the provided technical support services.  

Key words: Technical Readiness, Technical Infrastructure, Elementary Stage's 

Schools. 
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 املقد ِّمة:

يشهد عاملنا املعاصر العديد من املتغريات السريعة واملتالحقة يف جمال تقنية املعلومات 

أصبح الوصول إىل وواالتصاالت، كسرت احلواجز الزمانية واملكانية بني دول العامل، 

هذه التطورات العلمية لذا كان لزاًما مواكبة مصادر املعرفة واملعلومات سهاًل وميسوًرا، 

مما استدعى االهتمام ببناء وصيانة  ،العمل على التحول الرقميوواملعلوماتية  والتكنولوجية

اجملال وحتديث البنى التحتية لتقنية االتصاالت واملعلومات يف مجيع اجملاالت، خاصة يف 

إكساب فاعلّية يف حداث التغيري يف اجملتمعات واألداة األكثر إلالبوابة الكربى نه أل التعليمي؛

ملواكبة التطورات السريعة واملتنامية، اليت يشهدها لومات واملهارات الالزمة الطالب املع

 العامل.

اليت ، التقنية تتطلَّب التجديدات والتغريات الرتبوية تبين مستوى عاٍل من اجلاهزيَّةو

القدرة واالستعداد لالستفادة من تقنية املعلومات واالتصاالت املتوفرة يف املؤسسة تتمثل يف 

وتشمل ثالثة أبعاد رئيسة، تتمّثل يف تطوير العملية التعليمية وتطوير األفراد التعليمية، 

)معلمني وإداريني وطالب(، وتطوير البيئة التعليمية، حيث إّن التغيري يف العملية التعليمية 

توى بجب أن يرافقه تغيري البيئة التعليمية، وتغيري يف معرفة األفراد ومهاراتهم أو أو احمل

ويتمثل  .(0239)بغدادي،  مواقفهم، والعالقة بني عناصر التطوير الثالثة عالقة تفاعلّية

الرتكيز على التغيريات واالحتياجات املطلوبة، سواء على  يفاهلدف من حتديد اجلاهزيَّة 

 (. 0202 ،واخلواجة مة التعليمية أم على مستوى األفراد )الغامديمستوى املنظو

وُتشكِّل الُبنية التَّحتيَّة لتقنية املعلومات اللبنة األساسية اليت تقوم عليها جاهزية 

ُتشري إىل توفر املتطلبات الضرورية واألساسية مثل األجهزة إذ املؤسسات التعليمية، 

يت تستخدم لتوليد املعلومات وخزنها ومعاجلتها، واملعدات واألنظمة والتطبيقات ال

 .(023٢)الكساسبة،  باإلضافة إىل وسائل االتصال السريعة والكفؤة واملتجددة باستمرار
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تركز على املهارات الفنية املتطورة اليت  عتمد على املوارد البشرية العاملة يف جماهلاكما ت

يف عمليات الربجمة، والتشغيل، وحتليل وتصميم األنظمة، وإدارة قواعد  املتمثلةواملعقدة، 

(. وبعبارة أخرى، جند أن الُبنية التَّحتيَّة التقنية ال تقتصر على 0237البيانات )حسن، 

املعدات والربجميات، فهي أيًضا حتتوي على النظم التطبيقية، والنشاطات والعالقات، 

، الذي يعمل على مجميع املعلومات والبيانات لالستفادة الدعم الفين طاقم باإلضافة إىل

منها، وبناء التطبيقات واخلدمات، والتأهيل والتدريب الضروري لتحقيق مستهدفات هذه 

 .الُبنية املعلوماتية

وتتجّلى أهمّية الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف تسخري التقنيات التعليمية وتوظيفها التوظيف 

لتعليم والتعّلم؛ لتحقيق الكفاءة والفاعلية، ويتضح ذلك من خالل األمثل يف خدمة ا

قدرتها على التحسني املستمر لعمليات التنسيق والتنظيم بني منسوبي اهليئة التعليمية 

تتيح أعلى درجات الكفاءة واجلودة يف تصميم تيسري العملية التعليمية، فهي ، وواإلدارية

 .(0237احلميد، )عبداملواد التعليمية املختلفة  وإنتاج

ملواكبة  -0212ضمن رؤيتها الطموحة -وتسعى حكومة اململكة العربّية السعودية 

تحديث مناهجها الدراسية مبا يتوافق ومستحدثات لوتبذل اجلهود الكبرية  التطورات

ُأطلقت و (،0203العصر، ولتضمني كل جديد يف بيئاتها ومقرراتها )اهلاللي والصالحي، 

املشاريع واملبادرات يف التعليم، بهدف إعادة النظر يف كيفية تطبيق العملية التعليمية عدد من 

وتطويرها وحل مشكالتها وإدارتها واإلشراف عليها بفاعلّية )رؤية اململكة العربية السعودية 

لتحّول الرقمي، لدعم توجهات الوزارة املستقبلية اوحدة ُدشِّنت حيث (، 0236 ،0212

هذه الرؤية، واالستفادة من التقنيات احلديثة الداعمة للعملية التعليمية،  املنسجمة مع

وتبذل الوزارة جهوًدا كبريًة على مستوى اإلنتاج والتدريب، والتواصل مع اجلهات ذات 

العالقة داخل اململكة وخارجها، والتنسيق مع إدارات التعليم فيما يتعلق جباهزيَّة الُبنية 

 (.023٢لتعليم، لرتبية وائتها )الشركة الوطنية لالتقنية للمدارس وتهي
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نتيجة االستثمار يف جمال التعليم واجلهود -وأصبحت اململكة العربية السعودية 

أكثر قدرة على احتواء وإدارة  -واملبادرات املبذولة من وزارة التعليم حنو التحول الرقمي

ا من خالل تغيري وترتيب أولوياتها فور حدوث األزمة، األزمات، األمر الذي ظهر جليًّ

بتطبيقات مايكروسوفت ودعمت منظومة التعليم املوحد مبنصة مدرسيت  ُاستبدلتحيث 

لنظام تعليمي افرتاضي، ُتدار فيه العملية التعليمية على قدر من الفاعلّية والكفاءة  لتوحوِّ

 (. 0202 واملعلومات، )وزارة االتصاالت خالل جائحة كورونا هذا العام

ُأجريت العديد من الدراسات تطرقت إىل جاهزية البنية التحتية التقنية يف قد و

( دراسة واقع اجلاهزية التكنولوجية 0202املؤسسات التعليمية، حيث تناول حسب النيب )

اءة يف املدارس اإلعدادية الكندية واإليرلندية واألملانية والربيطانية، وذلك لتقويم مدى كف

اجلاهزية التكنولوجية يف املدارس اإلعدادية يف مصر باستخدام أسلوب املقارنة املرجعية، 

معلم، وُاستخدمت أداة االستبانة، وذلك وفق املنهج  02١ومتثلت عينة الدراسة يف 

الوصفي، وكان من أبرز نتائج الدراسة وجود ضعف يف اجلاهزية التكنولوجية يف املدارس 

ية يعود لعدد من املعوقات، ومن أهمها ضعف البنية التحتية التقنية يف اإلعدادية املصر

وقلة عدد فرق الصيانة، وضعف الشبكات  ،املدارس وعدم توافر الدعم الفين للمعلمني

 الالسلكية والسلكية. 

عن مستوى توافر متطلبات يف دراستهم  (0237) العساف واملناعسة بينما كشف

العشوائية  املعلومات واالتصاالت يف املدارس الثانوية، ومتثَّلت عينتهااستخدام تكنولوجيا 

املنهج الوصفي،  وجلمع البيانات مت استخدام أداة االستبانة وفق معّلًما ومعّلمة، 072 يف

أن مستوى توافر متطلبات استخدام تكنولوجيا املعلومات  نتائجها أبرز من وكان

ان متوسًطا؛ بسبب قلة توافر األجهزة وشبكات واالتصاالت يف املدارس الثانوية ك

 االتصال.

وعلى الرغم من األهمية واملزايا املتعددة لتوظيف التقنية يف التعليم، إال أنَّ املؤسسات 
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متثلت أبرزها يف عدم توفري املوارد املالية التعلمية ال زالت تواجه الكثري من التحديات، 

ات وموظفني ودعم فين قادر على متابعة بيئات التعلم واملادية والبشرية من مجهيزات وبرجمي

الطلبة ملهارات التعلم  معرفة تدنيإضافًة إىل اإللكرتونية ومتابعة املعلومات املستجدة، 

(. وتناولت عدد من الدراسات معوقات 0239اإللكرتوني )أبو مساقة والعواودة، 

يف  (0202الضمور ) كشف التعليم، حيث وصعوبات حتقيق جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف

عن املعوقات املادية واإلدارية اليت تواجه املعلمات يف توظيف التقنية يف التعليم يف دراسته 

معلمة،  3١2املدارس األساسية والثانوية التابعة حملافظة الكرك، ومتثلت عينتها العشوائية يف 

ملنهج الوصفي التحليلي، وكان من أبرز وُاستخدمت أداة االستبانة جلمع البيانات وفق ا

نتائج الدراسة أن درجة املعوقات املادية واإلدارية جاءت بدرجة مرتفعة، باإلضافة إىل عدم 

 بني املدارس األساسية والثانوية فيما يتعلق باملعوقات املادية. إحصائيًّاوجود فروق دالة 

لصعوبات اليت تواجه تطبيق ( يف التحديات وا023٢املالك )عبدوحبث بن معيزة وبن 

تكنولوجيا التعليم يف املدارس االبتدائيَّة باجلزائر من وجهة نظر املعلمني، وتكونت عيِّنة 

معلًما، واستخدم الباحثان أداة املقابلة وفق املنهج الوصفي التحليلي،  12الدِّراسة من 

مدارس املرحلة االبتدائيَّة أن عملية دمج التعلم النقال يف  وكان من أبرز نتائج الدِّراسة

 جاءت بدرجة ضعيفة، وذلك يرجع إىل العديد من العوامل اإلدارية والفنية واملادية.

( دراسة هدفت إىل حتديد درجة توافر الُبنية 023١احلميد )عبدبينما أجرى علي و

معوقات  التَّحتيَّة التقنية الالزمة الستخدام اإلنرتنت يف هذه مدارس منطقة الباحة، وحتديد

( معّلمة، واستخدم الباحثان أداة ٢١( معّلًما و)7١استخدامه، ومتّثلت عيِّنة الدِّراسة يف )

االستبانة وفق املنهج الوصفي التحليلي، وكان من أبرز نتائج دراستهم أن درجة توّفر الُبنية 

 متوسطة إىل قليلة، التَّحتيَّة التقنية يف مدارس املرحلتني املتوسطة واالبتدائيَّة تراوحت ما بني

كما أظهرت الدِّراسة أهم املعوقات يف بطء االتصال باإلنرتنت وعدم توفر أجهزة حاسوبية 

 كافية.
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 مشكلة الد ِّراسة:
ة البداية احلقيقّيوتعّد القاعدة اليت يرتكز عليها إعداد الناشئني، ُتمثل املرحلة االبتدائية 

ها البيئة اجلديدة اليت ينتقل إليها الطفل من ما أّنك. لعملية التنمية الشاملة ملدارك األطفال

أن التكوين النفسي واالنفعالي للطفل، استوجب يف إىل فعالية تأثري تلك البيئة  اونظًر ،بيته

)آل  ر لكل منزل تأمينه للطفلتكون تلك البيئة مناسبة وغنية باخلربات واملثريات مما ال يتيّس

 . (023٢حسني، 

لتعليم على ضرورة توظيف أدوات متنوعة يف عمليات التقويم، وزارة ا أّكدتقد و

 لالئحةالتفسريية  يف مذكرتها وتوفري خربات حقيقية حمفزة إلظهار قدرات الطالب ومهاراته

 ،(0237وزارة التعليم، ( )1تقويم الطالب باملرحلة االبتدائيَّة، يف املادة اخلامسة الفقرة )

الستخدام التقنيات التعليمية ومجهيز الُبنية  االبتدائيَّةاملرحلة ويف ضوء ذلك تظهر حاجة 

واضحة، وتوظيفها التوظيف وفق معايري حمددة ومؤشرات التَّحتيَّة التقنية يف مدارسها، 

 األمثل مبا حيّسن من مستويات املخرجات التعليمّية.

هزيَّة وعلى الرغم من كّل اجلهود وامليزانيات اليت ُتصرف على دعم وحتسني ورفع جا

الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف التعليم بالشراكة مع هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات وشركة تطوير 

من توفري شبكات وخطوط اتصاالت وأجهزة مدرسية متكاملة  للخدمات التعليمية،

ومعامل حاسوبية وغرف مصادر تعلم، إال أن نتائج عدد من الدراسات احلديثة ذات 

ج التقنية يف التعليم يف اململكة العربية السعودية أظهرت حاجة املدارس لتحسني العالقة بدم

( اليت أكدت على ضرورة توفري بنية حتتية 0202البنية التحتية التقنية مثل دراسة )الريس، 

تقنية لتوظيف اسرتاتيجيات التعليم اإللكرتوني يف التعليم االبتدائي، ودراسة )عسريي، 

أهمية توفري املتطلبات املادية والتكنولوجية الالزمة إلدارة املرافق  ( اليت أظهرت0239

التعليمية، حيث ُتعد من أهم املشكالت اليت تواجه القيادة املدرسية. كما أن إحدى 

 من خالل عملها كمشرفة تربوية، الحظت من خالل الزيارات امليدانية والتقارير نيالباحثت
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املتعلقة بقياس جودة بيئات التعلم وقياس ضمان جودة  واإلحصائيات هلذا العام الدراسي

األداء املدرسي يف مدارس التعليم العام، ضعًفا يف جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية، خاصة يف 

مدارس املرحلة االبتدائيَّة، متّثل يف بطء شبكات االتصال واخنفاض كفاية األجهزة التقنية يف 

املشكلة ومسبباتها، كان ال بّد من تقييم الوضع الراهن جلاهزيَّة عدد من املدارس، ولتحديد 

الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف املدارس من خالل مؤشرات ومقاييس حمددة، لذا تهدف هذه 

الدراسة إىل استكشاف مؤشرات جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة الرقمية يف مدارس التعليم العام 

ت(؛ وذلك لدراسة مدى حتقق اجلاهزيَّة التقنية للمدارس والكشف للمرحلة االبتدائيَّة )بنا

 عن معوقاتها. 

 أسئلة الد ِّراسة:
 على النحو اآلتي: أسئلة الدراسةومن خالل ما سبق، ميكن صياغة 

حتقُّق جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف مدارس التعليم العام للمرحلة االبتدائيَّة  درجةما  .3

 ؟قائدات املدارسمن وجهة نظر  يف املدينة املنورة

جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف مدارس التعليم العام حتقق ما الداللة اإلحصائية لدرجة  .0

ينة املنورة، بالنسبة لنوع املبنى املدرسي واملكتب التابعة له للمرحلة االبتدائيَّة يف املد

 املدرسة؟

ما معوقات حتقيق جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف مدارس التعليم العام للمرحلة  .1

من وجهة نظر قائدات املدارس ومشرفات إدارتي تقنية  االبتدائيَّة يف املدينة املنورة

 ؟درسيةاملعلومات والتجهيزات امل

 أمهية الد ِّراسة:
قد وتنبع أهمية الدِّراسة من أهمية موضوع دمج التقنية والتحول الرقمي يف التعليم، 
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إلعداد خطط واسرتاتيجيات يف إدارة تعليم املدينة املنورة ُصّناع القرار تساعد نتائج الدراسة 

؛ ليكون التطبيق حلة االبتدائيةيف مدارس املرشاملة تعزز الُبنية التَّحتيَّة والتجهيزات التقنية 

وقد تفيد نتائج هذه الدِّراسة املسؤولني يف وزارة  .أكثر فاعلية وحيّقق األهداف املرجوة

التعليم؛ من خالل توافر البيانات اإلحصائية عن مدى جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف 

، بهدف إبجاد املقرتحات لتحسينها للمرحلة االبتدائية باملدينة املنورة مدارس التعليم العام

مدارس املدينة املنورة، وعلى نطاق واسع  وتطويرها يف مرحلة التعليم بعد جائحة كورونا يف

اململكة العربية السعودية، كما تعد هذه الدِّراسة من  مدارس التعليم العام يفمجيع يف 

 تناق  جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف مدارس التعليم العام، لذا قد الدِّراسات القليلة اليت

 تثري املكتبات العلمية يف هذا اجملال.

 حدود الد ِّراسة:
تتحدد الدِّراسة موضوعيًّا يف مؤشرات جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف مدارس التعليم 

دها على التجهيزات التقنية املزودة فقط من وزارة العام دون التعليم األهلي، وذلك العتما

على املرحلة االبتدائيَّة؛ لتمثيلها بداية السلم التعليمي اإللزامي يف  واقتصرتالتعليم، 

اململكة العربية السعودية إلعداد الطالبة وتهيئتها للتحول الرقمي يف عملية التعليم والتعلم، 

س الذكور لتيّسر الوصول للعيِّنة. وتتحدد هذه كما تقتصر على مدارس البنات دون مدار

الدِّراسة بشريًّا على قائدات مدارس التعليم العام، وذلك أن القائدات ُيمثلن القيادة املنوط 

بها تنفيذ هذه الصالحية، إضافة إىل املشرفات الرتبويات العتبارهم من صناع القرار يف 

ا على مدارس املدينة املنورة فيأتي ملربر فرضته اإلدارة العامة للتعليم، أما تطبيقها مكانيًّ

ا على العام الدراسي احلالي اإلمكانات املادية والوقتية املتاحة، وتتحدد هذه الدِّراسة زمانيًّ

 هـ.3٢٢0
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 مصطلحات الد ِّراسة:
  :( املؤشـر بأنـه الـدليل الـذي يصـف احلالـة أو الظـاهرة        0232عّرف بـن جليلـي )  املؤشر

املراد دراستها للوصول إىل حكم وفًقا ملعايري متفق عليها، وتعرفـه الدراسـة إجرائًيـا بأنـه     

؛ وذلـك  التقنيـة البنيـة التحتيـة   اهزيَّـة  جاملقياس أو الشاهد الكمي أو الكيفي الذي يصف 

بهدف الوصـول إىل القـرار السـليم    جهة نظر قائدات املدارس، من و ملعرفة درجة حتققها

 ة ملعاجلة نواحي اخللل والقصور.واختاذ اإلجراءات املناسب

 درجة االستعداد املبنية على املوارد األساسية للمؤسسة لتلبية االحتياجات هي  :جلاهزيَّةا

لقدرة واالستعداد لتوظيف وتعّرفها الدراسة إجرائيًّا بأنها ا ،(Scaccia, 2014) املستقبلية

التقنية يف العملية التعليمية حسب الواقع الفعلي لإلمكانات املتاحة املادية واملهارية يف 

 مدارس التعليم العام االبتدائيَّة.

  :ُتعرَّف الُبنية التَّحتيَّة لتكنولوجيا املعلومات بأّنها عبارة عن املوارد الُبنية التَّحتيَّة التقنية

املشرتكة اليت ُتزوِّد القاعدة األساسية لتطبيقات نظام املعلومات يف املؤسسة، اليت التقنية 

(، وتعّرفها 023٢تتضمن االستثمار يف األجهزة والربجميات واخلدمات )الكساسبة، 

الدراسة إجرائًيا بأنها مجيع املوارد التقنية األساسية اليت تدعم عملية توظيف التقنية يف 

عام املتمثلة يف خطوط وشبكات االتصال والربجميات املعيِّنة، مدارس التعليم ال

والتجهيزات املدرسية التقنية، باإلضافة إىل الدعم الفين املقدم من العاملني يف تقنية 

 املعلومات.

 :منهجية الد ِّراسة وإجراءاهتا
 :منهج الدِّراسة

فاجملال الكمي مبجاليه الكمي والنوعي، ، الدِّراسة املنهج الوصفي املسحي اتبعت

درجة حتقق جاهزية البنية التحتية التقنية يف مدارس التعليم العام يعطي وًصفا دقًيقا يوضح 



 د. أريج السيسي، ماجدة احلازمي ابملدينة املنورة جاهزيَّة البُنية التَّحتيَّة التقنية ومعوقاهتا يف مدارس املرحلة االبتدائيَّة  درجة

 111 
 

للمرحلة االبتدائية يف املدينة املنورة ودرجة ارتباطها وعالقتها بنوع املبنى املدرسي واملكتب 

، SPSSمن خالل التحليل اإلحصائي لبيانات االستبانة باستخدام برنامج  التابعة له املدرسة

معرفة معوقات أما اجملال النوعي ُيمكِّن من التعرف إىل معلومات أكثر وأعمق تساعد يف 

عينة قصدية من قائدات من خالل املقابلة شبه املقننة مع حتقق اجلاهزية التقنية للمدارس 

يعّد من أكثر املناهج  حيث، لومات والتجهيزات املدرسيةاملدارس ومشرفات تقنية املع

مالءمًة للدراسة احلالية، العتماده على وصف الواقع احلقيقي للظاهرة ومن ثم حتليل 

، وبذلك (0231)عبيدات وآخرون،  احلاليالنتائج وبناء االستنتاجات يف ضوء الواقع 

  مدارس التعليم العام للبنات باملدينة املنورة.يعطي وصًفا جلاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف

 :جمتمع وعي ِّنة الد ِّراسة
يتكون اجملتمع األصلي للدراسة من قائدات املرحلة االبتدائيَّة، واملشرفات الرتبويات  

( قائدة تربوية، 3٢١يف إدارتي تقنية املعلومات والتجهيزات املدرسية، والبالغ عددهّن )

اإلحصائية الصادرة من اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة  ما ُذكر يف وفق( مشرفة تربوية 06و)

وُحددت عيِّنة عشوائية ممثلة جملتمع الدراسة من  .هـ(3٢٢3) املدينة املنورة للعام الدراسي

مدارس املرحلة االبتدائيَّة، بناء على معادلة حتديد حجم العيِّنة لكلٍّ من كرجسي ومورجان 

(1970 Krejcie & Morgan,) مدرسة، وُاختريت عيِّنة قصدّية  30١، وقد بلغت العيِّنة

قائدات تربويات للمدارس االبتدائيَّة،  1( مفردات إلجراء املقابلة، مكونة من 7مكونة من )

ومشرفتني من كلٍّ من إدارتي تقنية املعلومات والتجهيزات املدرسية، كونهّن ميلكن 

قات حتقيق اجلاهزيَّة التقنية، وبذلك يسهمن يف معلومات أكثر من غريهن يف معرفة معو

 حتقيق أهداف الدِّراسة.

 :خصائص مفردات الد ِّراسة
اليت هلا مؤشرات دالة على نتائج الدِّراسة، ، ُحدِّد عدد من املتغريات الرئيسة 
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ساعد يف إرساء الدعائم اليت ُتبنى عليها تتعكس اخللفية العلمية ملفردات الدِّراسة، وو

 التحليالت املتعلقة بالدِّراسة، وتفصيل ذلك فيما يأتي:

 (: توزيع مفردات الد ِّراسة وفق متغري نوع املبىن املدرسي واملكتب التعليمي التابعة له1جدول )

 املكتب التعليمي
 نوع املبىن الدراسي

 مستأجر حكومي  النسبة املئوية اجملموع

 مشال املدينة
 ٢3 30 ك

١1 ٢1٪ 
٪ 32٪ 11٪ 

 شرق املدينة
 9 09 ك

1٢ 12٪ 
٪ 01٪ 7٪ 

 غرب املدينة
 00 30 ك

1٢ 07٪ 
٪ 32٪ 37٪ 

 اجملموع
 70 ١1 ك

30١ 322٪ 
٪ ٢0٪ ١٢٪ 

تتبع  ٪٢1( من مفردات عينة الدِّراسة ميثلن ما نسبته ١1(: أنَّ )3يّتضح من اجلدول )

من إمجالي مفردات  ٪12ما نسبته ( منهن ميثلن 1٢مكتب تعليم مشال املدينة، بينما )

من إمجالي  ٪07( منهن ميثلن ما نسبته 1٢الدِّراسة تتبع ملكتب تعليم شرق املدينة، و)

من مفردات عينة  ٪١٢مفردات الدِّراسة تتبع مكتب تعليم غرب املدينة. كما يّتضح أن 

ارس ذات املباني منهن تتبع للمد ٪٢0الدِّراسة تتبع للمدارس ذات املبنى املستأجر، بينما 

 احلكومية.

 :أدوات الد ِّراسة
ُاستخدمت االستبانة واملقابلة كأدوات جلمع البيانات؛ نظًرا ملناسبتها ألهداف 

 الدِّراسة، ومنهجها، وجمتمعها، ولإلجابة عن تساؤالتها. 
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 : االستبانة:أواًل

الصلة مبوضوع بعد االطالع على األدبيات، والدِّراسات السابقة ذات  االستبانة:بناء 

 الدِّراسة احلالية، ويف ضوء معطيات وتساؤالت الدِّراسة وأهدافها، ُبنيت االستبانة،

أهم مؤشرات جاهزية البنية التحتية التقنية يف مدارس التعليم العام  تصرحيث ُح

وخاصة املرحلة االبتدائية، ومت تصنيفها حتت أربعة حماور متثلت يف املوارد املادية، 

 تكّونتوالربجميات، وخطوط االتصال والشبكات، وأشكال الدعم الفين، وبذلك 

وى القسم األول على البيانات األولية يف صورتها النهائية من قسمني، احتاالستبانة 

نوع  - املكتب التابعة له - اخلاصة مبفردات الدِّراسة، واملتمثلة يف: )اسم املدرسة
متثل أهم مؤشرات جاهزية  ( عبارة0٢املبنى املدرسي(، بينما تكوًّن القسم الثاني من )

( 0ة، واجلدول )، موزعة على أربعة حماور رئيسالبنية التحتية التقنية يف املدرسة

 يوضح عدد عبارات االستبانة، توزيعها. 

 حماور االستبانة وعباراهتا :(1جدول )

 اجملموع عدد العبارات احملور القسم

مؤشرات جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة 

 التقنية يف املدرسة.

 ٣١ املوارد املادية

٨٢ 
 ٤ الربجميات

 ٤ خطوط االتصال والشبكات

 ٧ الفين أشكال الدعم

 وُعربُاستخدم مقياس ليكرت اخلماسي للحصول على استجابات مفردات الدِّراسة، 

( ٢( درجات، متحقق بدرجة عالية )١كميًّا، وفًقا للتالي: متحقق بدرجة عالية جًدا ) عنه

(، غري متحقق 0( درجات، متحقق بدرجة منخفضة )1درجات، متحقق بدرجة متوسطة )

ومت استخدام طول املدى يف احلصول على حكم موضوعي على متوسطات استجابات (. 3)

 .إحصائيًّامفردات الدِّراسة، بعد معاجلتها 
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صدق أداة الدِّراسة يعين التأكد من أنها تقيس ما ُأعدت لقياسه، كما  صدق االستبانة:

يقصد به مشول األداة لكل العناصر اليت تدخل يف التحليل من ناحية، ووضوح 

عباراتها من ناحية أخرى، حبيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها، وقد مت التأكد 

 من صدق أداة الدِّراسة من خالل:

 تبانة الصدق الظاهري لالس .3

ُعرضت االستبانة بصورتها األولية على عدد من احملكِّمني املختصني يف موضوع 

( حمكِّمني، وُطلب منهم تقييم جودة األداة، 32الدِّراسة، حيث وصل عدد احملكِّمني إىل )

وذلك من خالل حتديد وضوح العبارات، وانتمائها للمحور، وأهميتها، وسالمتها لغويًّا، 

ه من تعديل، أو حذف، أو إضافة للعبارات، وبعد أخذ اآلراء، واالطالع وإبداء ما يرون

على امللحوظات، مت إجراء التعديالت الالزمة اليت اتفق عليها غالبية احملكِّمني، ومن ثم 

 إخراج األداة بصورتها النهائية.

 صدق االتساق الداخلي لالستبانة: .0

ساب معامل ارتباط بريسون؛ للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة، مت ح

 للتعرف إىل درجة ارتباط كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور.

 (: معامالت ارتباط بريسون لعبارات االستبانة مع الدرجة الكلية للمحور1جدول )

 رقم العبارة احملور
معامل االرتباط 

 ابحملور
 معامل االرتباط ابحملور رقم العبارة

 املوارد املادية

3 2٠٢20** ٢ 2٠٢20** 

0 2٠٢١2** 9 2٠٢١1** 

1 2٠٢77** 32 2٠١١1** 

٢ 2٠79١** 33 2٠1١6** 

١ 2٠67٢** 30 2٠7٢9** 
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6 2٠796** 31 2٠77١** 

7 2٠٢٢2** - - 

 الربجمّيات
3٢ 2٠٢٢٢** 36 2٠9٢6** 

3١ 2٠906** 37 2٠919** 

 خطوط االتصال والشبكات
3٢ 2٠7١7** 02 2٠٢3٢** 

39 2٠79١** 03 2٠7١0** 

 أشكال الدعم الفين

00 2٠٢١٢** 06 2٠91١** 

01 2٠919** 07 2٠796** 

0٢ 2٠90١** 0٢ 2٠٢11** 

0١ 2٠٢9٢** - - 

 فأقل. 1٫11** دال عند مستوى الداللة  

( أّن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع حمورها 1يتضح من اجلدول )

( فأقل؛ مما يشري إىل صدق االتساق 2٠23عند مستوى الداللة ) إحصائيًّاموجبة، ودالة 

 الداخلي بني عبارات االستبانة، ومناسبتها لقياس ما ُأعدت لقياسه. 

 مت التأّكد من ثبات أداة الدِّراسة من خالل استخدام معامل الثبات ألفا ثبات االستبانة:

 وطريقة التجزئة النصفية، وجاءت النتائج كما يظهر اجلدول اآلتي: كرونباخ،

 كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية  نتائج ثبات االستبانة بطريقة معامل ألفا(: 1) جدول

 عدد العبارات احملور
 ثبات احملور

معامل ألفا  
 كرونباخ

معامل التجزئة 
 النصفية

 2٠٢79 2٠91٢ 31 املوارد املادية

 2٠92١ 2٠9٢1 ٢ الربجميات
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 2٠١٢9 2٠762 ٢ خطوط االتصال والشبكات

 2٠٢93 2٠٢١1 7 أشكال الدعم الفين

 2٠923 2٠96٢ 0٢ الثبات العام

( أّن معامل الثبات العام عن طريق معامل ألفا كرونباخ بلغ ٢يّتضح من اجلدول ) 

(، وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع 2٠923(، وعن طريق التجزئة النصفية بلغ )2٠96٢)

 بدرجة ثبات مرتفعة ميكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداني للدراسة.

 

  :ثانًيا: املقابلة

اليت من خالهلا توجه األسئلة نفسها وبالطريقة نفسها ُأعّدت أداة املقابلة شبه املقننة؛ 

الكريم، عبدجلميع املشاركات، ألنها متّكن من فهم تفكري املشاركات وسلوكهن )ال

معوقات حتقيق جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف مدارس على (؛ لغرض التّعرف 0239

ة املنورة، من وجهة نظر ثالث قائدات التعليم العام للمرحلة االبتدائيَّة للبنات باملدين

تربويات للمدارس االبتدائيَّة، ومشرفتني من كلٍّ من إدارتي تقنية املعلومات والتجهيزات 

املدرسية؛ وقد ُحددت قائدات املدارس مع مراعاة التنوع يف نوع املبنى املدرسي واملكتب 

يمية ذات العالقة مبوضوع التابعة له، وُحددت املشرفات الرتبويات من اإلدارات التعل

الدِّراسة، وهي إدارة التجهيزات املدرسية وإدارة تقنية املعلومات يف اإلدارة العامة للتعليم 

باملدينة املنورة، ومتت املقابالت فرديًّا حتى تشعر املشاركات باالطمئنان والثقة، فتصبح 

 شبه املقننة، وفق اخلطوات اآلتية: املقابلة أكثر صدًقا، وقد مّر إعداد أداة املقابلة امليدانية

 بناء أداة املقابلة امليدانية شبه املقن نة: 

ُاستعني يف تصميم أسئلة املقابلة امليدانية شبه املقننة، بأدبيات الدِّراسة، واللوائح 

واألنظمة املتعلقة مبدارس املرحلة االبتدائيَّة املعتمدة من وزارة التعليم، واحتوت أداة املقابلة 
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على سؤال مفتوح حول معوقات حتقيق جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف مدارس التعليم العام 

 -بعد التصميم األولي هلا-للمرحلة االبتدائيَّة للبنات باملدينة املنورة، وُعرضت األداة 

إلبداء  على جمموعة من احملكِّمني املختصني يف اإلدارة الرتبوية والتخطيط وتقنيات التعليم؛

آرائهم مجاه األداة. وبناًء على ما ورد من مرئيات ومقرتحات، ُعّدلت حتى أصبحت يف 

 .صورتها النهائية، وبذلك ُأعّد دليل املقابالت امليدانية

 إجراءات مجع البياانت وحتليلها النوعي:

مع القائدات واملشرفات الرتبويات حول معوقات حتقيق جاهزية  بعد إجراء املقابالت

جرى تفريغ البيانات، وتقسيمها إىل لبنية التحتية التقنية يف مدارس املرحلة االبتدائية، ا

، وكتابة مسودة البيانات بشكل أولي، العمل املكلفة به مفردة عينة الدراسةجزأين حبسب 

 التقنية عن معوقات حتقيق اجلاهزية للبحث عن معلومات إضافية، ثم العودة إىل امليدان

، كخطوة من خطوات التحليل النوعي امت التوصل إليه املعوقات اليتى والرتكيز عل

(، Word، ُوعوجلت البيانات ورمزت، باستخدام برناجمي الوورد )(0239الكريم، عبد)ال

(، اللذين ساعدا يف تنظيم البيانات وتصنيفها وترميزها MaxQDAوماكس كيو دي إيه )

واسرتجاعها بكل سهولة وُيسر، ولتحقيق املصداقية وانسجام التفسريات مع احلقائق 

؛ حرًصا القائدات واملشرفات الرتبوياتالواقعية، ُأدرجت اقتباسات مباشرة من حديث 

ُحّددت درجة استجابات أفراد  العبارات األكثر تكرارًا،بناًء على وعلى صدق النتائج، 

العيِّنة القصدية حول معوقات حتقيق جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف مدارس التعليم العام 

  اآلتي: يف اجلدول ، على النحو املوضحللمرحلة االبتدائيَّة )بنات( باملدينة املنورة
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التَّحتيَّة التقنية يف مدارس التعليم العام للمرحلة االبتدائيَّة  درجة أتثري العائق يف حتقيق جاهزيَّة الُبنية(: 5)جدول 
 (1املشرفات الرتبوايت )ن=القائدات و ستجاابت يف املدينة املنورة وفق ا

 1-1 1-1 1-1 1-5 1 التكرار
 ندرة قلة متوسطة غالبية إمجاع درجة تأثري العائق

 :نتائج الد ِّراسة وتفسريها
حتقق جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف مدارس التعليم العام للمرحلة  درجةالسؤال األول: ما 

 ؟من وجهة نظر قائدات املدارس االبتدائيَّة يف املدينة املنورة

الستجابات املعياري  واالحنرافمت حساب املتوسط احلسابي إلجابة على السؤال ل

 تائج العامة اآلتية:( يوضح الن6، واجلدول )االستبانةعلى  قائدات املدارس

الد ِّراسة ملؤشرات جاهزيَّة البُنية التَّحتيَّة التقنية يف مدارس التعليم عينة نتائج استجاابت مفردات (: 1)جدول 
 ة تنازلًيا حبسب املتوسط احلسايبالعام للمرحلة االبتدائيَّة يف املدينة املنورة مرتب

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب احملور
 3٠0٢٢ 0٠1٢ الربجميات

 2٠97٢ 0٠0٢ املوارد املادية

 3٠23٢ 0٠03 أشكال الدعم الفين

 2٠92١ 0٠33 خطوط االتصال والشبكات

 2٠902 0٠01 املتوسط العام 

جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف مدارس  يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله أن

بدرجة منخفضة مبتوسط حسابي حتققت  االبتدائيَّة يف املدينة املنورةالتعليم العام للمرحلة 

أبرز مؤشرات جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف مدارس التعليم العام  ومتثل(، 0٠01بلغ )

(، يليه 0٠1٢للمرحلة االبتدائيَّة يف املدينة املنورة يف حمور )الربجميات( مبتوسط حسابي بلغ )
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 حسابي حمور )الدعم الفين( مبتوسطثم (، 0٠0٢د املادية( مبتوسط حسابي )حمور )املوار

(، وقد يرجع 0٠33(، وأخرًيا حمور )خطوط االتصال والشبكات( مبتوسط حسابي )0٠03)

ذلك إىل أداء اإلدارة التعليمية أو الشريك املعين بتوفري اخلدمة، كما قد يعود إىل التكلفة 

يب معامل حاسب آلي وخمتربات عملية أكثر من تكلفة تنص املادية، إذ تعد تكلفة مجهيز

 األنظمة والربامج احلاسوبية.

 وفيما يأتي النتائج التفصيلية:

 احملور األول: املوارد املادية:

الد ِّراسة حول مؤشرات جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف مدارس عينة نتائج استجاابت مفردات (: 1)جدول 
سب متوسطات حبا العام للمرحلة االبتدائيَّة يف املدينة املنورة املتعلقة مبحور املوارد املادية مرتبة تنازلي  التعليم 

 االستجاابت

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارات
 3٠16٢ 1٠22 آلة تصوير وثائق.

 0٠٢2 3٠١39 (.Data Showجهاز عرض البيانات )

 3٠٢19 0٠69 كامريات رقمية.

 3٠092 0٠66 أجهزة حاسب آلي بكامل ملحقاتها.

 3٠٢99 0٠١7 جهاز نظام صوتي كامل.

 3٠076 0٠٢2 طابعات متصلة بالشبكة.

 3٠19٢ 0٠17 شاشات عرض كبرية.

 3٠19٢ 0٠1١ ماسحات ضوئية

 3٠٢20 0٠21 جهاز تشغيل فيديو

غرفة مصادر تعلم جمهزة بأحدث )التجهيزات/ 

 اخلاصة بها.الربجميات( 
3٠٢6 3٠٢31 

 2٠962 3٠7٢خمتربات علمية جمهزة بأحدث )التجهيزات/ الربجميات( 
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 اخلاصة بها.

 2٠699 3٠1١ سبورات ذكية يف مجيع الفصول.

معمل حاسب آلي كامل )التجهيزات/ الربجميات( 

 اخلاصة به.
3٠13 2٠٢17 

 2٠97٢ 0٠0٢ املتوسط العام للمحور

حتقق جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف مدارس التعليم درجة ( أن 7اجلدول )من يتضح 

منخفضة  تالعام للمرحلة االبتدائيَّة يف املدينة املنورة املتعلقة مبحور املوارد املادية جاء

( "توفر آلة تصوير وثائق" املرتبة ٢العبارة رقم )حيث تصدرت  .(0٠0٢مبتوسط حسابي بلغ )

أن أفراد عينة الدراسة وافقوا بدرجة مما يشري إىل . (1٠22ابي بلغ )األوىل مبتوسط حس

جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية املتعلقة بتصوير املستندات، ويؤكد ذلك  ،هاتوفرمتوسطة على 

، مما يؤثر يف حتقيق اجلاهزية التقنية للمدارس ولكنها ليست كافية حلجم العمل املطلوب

(، اليت بينت أن درجة توفر 023١احلميد، عبدمع نتيجة دراسة )علي ووتتفق هذه النتيجة 

الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف مدارس املرحلتني املتوسطة واالبتدائيَّة تراوحت ما بني متوسطة إىل 

 قليلة.

أن أقل مؤشرات جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف مدارس التعليم العام كما يتضح 

( 33للمرحلة االبتدائيَّة يف املدينة املنورة املتعلقة مبحور املوارد املادية، متثَّل يف العبارة رقم )

وهي: "توفر معمل حاسب آلي كامل )التجهيزات/ الربجميات( اخلاصة به" باملرتبة الثالثة 

(، ويؤكد 3٠13رة من حيث عدم موافقة مفردات الدِّراسة عليها مبتوسط حسابي بلغ )عش

ذلك بأن املدارس االبتدائيَّة تفتقر إىل معامل حاسب آلي جمهزة، وقد يعود ذلك إىل االعتقاد 

بأن مدارس املرحلة االبتدائيَّة ليست حباجة هلا بسبب عدم وجود مقررات حاسب آلي، إال 

احلالية واعتماد التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا، باإلضافة إىل اعتماد  أنه يف الظروف

ظهرت احلاجة امللحة  إدخال مقرر املهارات الرقمية يف الصفوف العليا من املرحلة االبتدائيَّة،
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( اليت أظهرت 023٢املالك، عبدهلا، وتّتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )بن معيزة وبن 

تعلم النقال يف مدارس املرحلة االبتدائيَّة جاءت بدرجة ضعيفة جدًّا، أن عملية دمج ال

( اليت أوصت بضرورة توفري املعدات 023٢، والسردي وتنسجم مع دراسة )راضي

 وبنوعية متطورة وكفاءة عالية وتوفري الصيانة الدورية. بشكل كاٍفيف املدارس واألجهزة 

 احملور الثاني: الربجميات:

نتائج استجاابت مفردات الد ِّراسة حول مؤشرات جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف مدارس التعليم (: 1)جدول 
 سب متوسطات املوافقةحبالعام للمرحلة االبتدائيَّة يف املدينة املنورة املتعلقة مبحور الربجميات مرتبة تنازلًيا 

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارات
 3٠٢3٢ 0٠٢٢ اية من الفريوسات أصلية.برامج مح

 3٠1٢2 0٠16 أنظمة حاسب آلي أصلية.

 3٠176 0٠16 برامج حاسوبية تطبيقية أصلية.

 3٠٢1٢ 0٠10 برامج محاية من االخرتاق أصلية.

 3٠0٢٢ 0٠1٢ املتوسط العام للمحور

( أن املتوسط احلسابي ملؤشرات جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف ٢يتضح يف اجلدول )

مدارس التعليم العام للمرحلة االبتدائيَّة يف املدينة املنورة املتعلقة مبحور الربجميات، بلغ 

(، وهي: 36، حيث احتلت العبارة رقم )حتققها بدرجة متوسطة(، مما يشري إىل 0٠1٢)

(، 0٠٢٢الفريوسات أصلية" املرتبة األوىل مبتوسط حسابي بلغ ) "توفُّر برامج محاية من

ويشري ذلك إىل أن املدارس حباجة إىل تزويدها بربامج أصلية للحماية من الفريوسات، 

وذلك لتوفري بيئة عمل تقنية آمنة، وبالتالي رفع جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف مدارس 

ائيَّة يف املدينة املنورة املتعلقة مبحور الربجميات، وتتفق هذه التعليم العام للمرحلة االبتد

( اليت أوضحت أّن من أهم معيقات استخدام 023١احلميد، عبدالنتيجة مع دراسة )علي و
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التقنية يف العملية التعليمية هو انتشار الفريوسات يف األجهزة احلاسوبية، لذا أوصت 

 لفريوسات.بضرورة توفري برامج أصلية للحماية من ا

( وهي: "توّفر برامج محاية من االخرتاق 37واحتلت املرتبة األخرية العبارة رقم )

ضعف جاهزيَّة الُبنية ذلك (، ويؤكد 0٠12أصلية" بدرجة منخفضة ومبتوسط حسابي بلغ )

من التَّحتيَّة التقنية يف مدارس التعليم العام للمرحلة االبتدائيَّة املتعلقة بتوفُّر برامج محاية 

وخاصة العمليات اليت  سري العمليات اإلدارية والتعليمية، يعوقاالخرتاق أصلية، مما قد 

 تستلزم الدخول لألنظمة الوزارية يف املدرسة. 

 احملور الثالث: خطوط االتصال والشبكات:

الد ِّراسة حول مؤشرات جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف مدارس عينة نتائج استجاابت مفردات (: 1)جدول 
التعليم العام للمرحلة االبتدائيَّة يف املدينة املنورة املتعلقة مبحور خطوط االتصال والشبكات مرتبة تنازلًيا حسب 

 متوسطات املوافقة

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارات
 3٠١19 0٠9١ مفّعل.خط اتصال هاتفي 

 3٠32٢ 0٠١٢ اشرتاك إنرتنت عالي السرعة

 3٠267 3٠١٢ اتصال السلكي يغطي املدرسة بالكامل.

نقاط شبكة مفّعلة يف مجيع )الفصول/ املعامل/ الغرف 

 املساندة(.
3٠٢0 2٠9١1 

 2٠92١ 0٠33 املتوسط العام للمحور

( أن املتوسط احلسابي ملؤشرات جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف 9يف اجلدول ) يظهر

مدارس التعليم العام للمرحلة االبتدائيَّة يف املدينة املنورة املتعلقة مبحور خطوط االتصال 

الدِّراسة جاءت بدرجة عينة (، مما يشري إىل أن استجابات مفردات 0٠33والشبكات بلغ )

 منخفضة. 
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استجابات أفراد عيِّنة الدِّراسة جاءت بدرجة متوسطة على العبارة رقم  كما يتضح أن

يؤكد ذلك أّن و(، 0٠9١مفّعل" مبتوسط حسابي بلغ ) هاتفي ( وهي: "توفُّر خط اتصال3٢)

اإلدارة التعليمية حريصة على توفري خطوط اتصال مفعلة للتواصل مع األسر يف حالة 

ية التَّحتيَّة التقنية يف مدارس التعليم العام للمرحلة الضرورة، مما عزز من جاهزيَّة الُبن

مفعل وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )قطناني  هاتفي االبتدائيَّة املتعلقة بتوفر خط اتصال

اليت بينت أن درجة استخدام تقنيات املعلومات واالتصال لدى مديري  (0239وعليمات، 

 متوسطة. مدارس املرحلة الثانوية احلكومية جاءت بدرجة

الدِّراسة موافقات بدرجة منخفضة على عينة أن مفردات كذلك  أعالهاجلدول  ظهروُي

(، 0٠١٢( وهي: "توفر اشرتاك إنرتنت عالي السرعة" مبتوسط حسابي بلغ )39العبارة رقم )

وقد يرجع ذلك إىل أن اإلدارة التعليمية عادة توفر خطوط إنرتنت، ولكن ليس بالسرعة 

تفي حبجم االستخدام، مما قلَّل من جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية املتعلقة بتوفر املطلوبة اليت 

( 023١احلميد، عبداشرتاك إنرتنت عالي السرعة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )علي و

 اليت أوضحت أن درجة توافر اإلنرتنت كانت ضعيفة يف بعض املدارس.

(، 02، 03الدِّراسة غري موافقات على العبارتني رقم )عينة النتائج أن مفردات  وتشري

( وهي: "توفُّر اتصال السلكي يغطي املدرسة بالكامل" املرتبة 03حيث احتلت العبارة رقم )

بتوفري  (، وقد يرجع إىل عدم اهتمام اإلدارة التعليمية3٠١٢الثالثة مبتوسط حسابي بلغ )

( وهي: "توفُّر 02نما احتلت العبارة رقم )اتصال السلكي العتقادها بعدم احلاجة له، بي

نقاط شبكة مفعلة يف مجيع )الفصول/ املعامل/ الغرف املساندة(" املرتبة األخرية مبتوسط 

(، وقد يرجع إىل أن اإلدارة التعليمية ُتزوِّد غرف املصادر واملختربات 3٠٢0حسابي بلغ )

ملتطلبات تشغيلها، باإلضافة إىل  ولكن سرعة اإلنرتنت فيها غري كافية ،بنقاط شبكة مفعلة

أّن الفصول والغرف املساندة غالًبا ال ُتزود بنقاط شبكة يف املدارس، ألّنها تعتمد على 

حيث كان  (Gao & Murphy, 2016املتابعة املباشرة للطلبة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )



 2221أكتوبر  112-111، ص ص(2(، العدد )8جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية اجمللد )جملة 

 

111  
 

ر ـة وتطويـة السرعـية عالـمن أبرز نتائجها وجود حاجة ملحة إىل توفري شبكات السلكي

( 023٢شامل للبنية التحتية التقنية يف املدارس، كما أوصت دراسة )قطناني وعليمات، 

بضرورة استخدام ميزات ذات جودة عالية لشبكات االنرتنت لدعم العملية التعليمية 

 بفاعلية وكفاءة.

 احملور الرابع: أشكال الدعم الفين:

الد ِّراسة حول مؤشرات جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف مدارس عينة نتائج استجاابت مفردات (: 11)جدول 
ة تنازلًيا حسب التعليم العام للمرحلة االبتدائيَّة يف املدينة املنورة املتعلقة مبحور أشكال الدعم الفين مرتب

 متوسطات املوافقة

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارات 

 
إلداري/ التعليمي( على استخدام تدريب الكادر )ا

 )األجهزة/ الربجميات/ الشبكات(.
0٠١٢ 3٠32٢ 

 3٠66 0٠03 صيانة األجهزة التقنية دوريًّا. 

 3٠390 0٠3١ حتديث الربامج احلاسوبية بصفة دورّية. 

 
توفري أدلة )التعليمات/ اإلرشادات( لكيفية استخدام 

 )األجهزة / الربجميات / الشبكات(.
0٠3٢ 3٠302 

 3٠3٢3 0٠3٢ حتديث الربامج األمنية التقنية دوريًّا. 

 3٠3١0 0٠3٢ صيانة أجهزة االتصال والشبكات دوريًّا. 

 3٠3١9 0٠3٢ حتديث أنظمة احلاسب اآللي دوريًّا. 

 3٠23٢ 0٠03 املتوسط العام للمحور

( أّن املتوسط احلسابي ملؤشرات جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف 32يّتضح يف اجلدول )

مدارس التعليم العام للمرحلة االبتدائيَّة يف املدينة املنورة املتعلقة مبحور أشكال الدعم الفين 

على هذه  بدرجة منخفضةوافقوا الدِّراسة أفراد عينة (، مما يشري إىل أن 0٠03بلغ )
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( وهي: "تدريب الكادر )اإلداري/ 07تلت املرتبة األوىل العبارة رقم ). حيث احاملؤشرات

الشبكات("، مبتوسط حسابي بلغ  لى استخدام )األجهزة/ الربجميات/التعليمي( ع

يف جمال  م(، وقد يرجع إىل أن الكادر )اإلداري/ التعليمي( عادة ما يتم تأهيله0٠١٢)

هم على استخدام )األجهزة/ الربجميات/ الوظيفية للعمل، مما قلَّل من تدريب ممهامه

(، اليت توصلت إىل 023١غ، ئالشبكات(، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )الصا

ضرورة تدريب املعلمني على استخدام التقنيات احلديثة، مما يسهم يف دعم الُبنية التَّحتيَّة 

( وهي: 00ءت العبارة رقم )التقنية يف مدارس املرحلتني املتوسطة واالبتدائيَّة، بينما جا

"صيانة األجهزة التقنية دوريًّا" باملرتبة الثانية من حيث موافقة مفردات الدِّراسة عليها بدرجة 

(، وهذا يوضح اخنفاض اجلاهزيَّة املتعلقة بصيانة 0٠03منخفضة مبتوسط حسابي بلغ )

لصيانة مما قّلل من األجهزة، وقد يعود إىل أن املدارس ال يوجد بها فريق أو قسم خاص با

( اليت 0239صيانة األجهزة التقنية بصفة دورية. وتنسجم هذه النتيجة مع دراسة )دلول، 

وضحت أن هناك عالقة ارتباطية موجبة قوية بني توفر البنية التحتية التقنية واملورد البشري 

 ة.ية التعليمذو اخلربة واملهارة والقادر على استخدام وصيانة األجهزة التقنية يف املؤسس

( وهي: "حتديث أنظمة احلاسب اآللي دوريًّا" املرتبة األخرية 01واحتلت العبارة رقم )

(، 0٠3٢من حيث موافقة مفردات الدِّراسة عليها بدرجة منخفضة مبتوسط حسابي بلغ )

وتفسر هذه النتيجة ضعف خدمات الدعم الفين املقدم من إدارة التعليم للمدارس املتعلق 

ألجهزة والربامج، مما قّلل من جاهزيتها يف جانب االهتمام بتحديث أنظمة بصيانة ا

 احلاسب.

يتضح من خالل ما سبق، أن جاهزية البنية التحتية التقنية يف مدارس التعليم العام 

الرتكيز عليها والعمل  للمرحلة االبتدائية يف املدينة املنورة متحققة بدرجة منخفضة مما يتطلب

هيكلة مجيع جوانب العملية التعليمية، مبا يتالءم مع طبيعة التطورات املتسارعة إعادة  على

إنَّ النقلة النوعية يف طريقة تعليم الطالب، وخاصة طالب حيث  ،0212وحتقيق رؤية 
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املرحلة االبتدائيَّة للعام احلالي، بسبب جائحة كورونا، من خالل األنظمة اآللية واملنصات 

الفرتاضية، فتحت آفاق جديدة لدى املعلمني والطالب يف طرق التعليمية والفصول ا

، واملفاهيم واملهارات واستثمار التطبيقات التقنية يف حتقيق اإلبداع واالبتكاراكتساب املعرفة 

مل على تسهيل وتبسيط اخلربات اليت يقّدمها استخدام التقنية يف العملية التعليمية يعف

، ألساليب اليت تسهم يف حتسني التحصيل الدراسياملعلمون للطالب وبناء وتطوير ا

 .وّفرت قدًرا كبرًيا من اجلهود والتكاليف التشغيلية للمدارس باإلضافة إىل أنها

ترتبط ارتباًطا وثيًقا مبخرجات  اجلاهزية التقنية للمدارسنًّ أ ميكننا القول وبعبارة أخرى

ا يف بلورة التعليمية دوًرا أساسيًّالتعليم واألهداف املوضوعة ألجله، حيث تلعب التقنية 

 العملية التعليمّية.

درجة حتقُّق جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف لحصائية اإلداللة ما الإجابة السؤال الثاني: 

لنوع املبنى املدرسي  بالنسبةمدارس التعليم العام للمرحلة االبتدائيَّة يف املدينة املنورة 

 املدرسة؟املكتب التابعة له و

 باختالف متغري نوع املبنى املدرسي:  الداللة االحصائية (3

قائدات للتعرف إىل ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات 

طبًقا الختالف متغري نوع املبنى املدرسي مت استخدام اختبار "ت" لتوضيح داللة املدارس 

 وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول اآلتي:الفروق بني استجابات مفردات الدِّراسة، 

ختالف متغري للفروق بني متوسطات استجاابت أفراد عي ِّنة الد ِّراسة طبًقا ال نتائج اختبار "ت" :(11)جدول 
 نوع املبىن املدرسي

 احملور
نوع املبىن 

 املدرسي
 املتوسط العدد

االحنراف 
 املعياري

 التعليق الداللة قيمة ت

 املوارد املادية
 3٠207 0٠79 ١1 حكومي

 دالة **2٠222 6٠3٢0
 2٠729 3٠٢1 70 مستأجر



 د. أريج السيسي، ماجدة احلازمي ابملدينة املنورة جاهزيَّة البُنية التَّحتيَّة التقنية ومعوقاهتا يف مدارس املرحلة االبتدائيَّة  درجة

 111 
 

 الربجميات
 3٠093 0٠9٢ ١1 حكومي

 دالة **2٠222 ٢٠١3٢
 3٠306 3٠96 70 مستأجر

خطوط االتصال 

 والشبكات

 3٠21٢ 0٠02 ١1 حكومي
 غري دالة 2٠11٢ 2٠936

 2٠79٢ 0٠2١ 70 مستأجر

 أشكال الدعم الفين
 3٠2٢6 0٠١3 ١1 حكومي

 دالة **2٠221 0٠9٢7
 2٠91١ 3٠9٢ 70 مستأجر

مؤشرات جاهزيَّة 

الُبنية التَّحتيَّة التقنية 

 يف املدرسة

 2٠96٢ 0٠66 ١1 حكومي

 دالة **2٠222 ٢٠٢07
 2٠7٢6 3٠90 70 مستأجر

 فأقل . 1٠11 مستوى عند دالة** 

عدم وجود فروق ذات داللة ( 33يتضح من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول )

( فأقل يف امجاهات مفردات الدِّراسة حول )خطوط االتصال 2٠2١إحصائية عند مستوى )

والشبكات( باختالف متغري نوع املبنى املدرسي، وقد يرجع ذلك إىل أّن اإلدارة التعليمية 

ميع املدارس؛ توفر خط اتصال هاتفيًّا واشرتاًكا يف خدمة اإلنرتنت بنفس اجلودة والنوعية جل

 بغّض النظر عن نوع املبنى املدرسي.

وجود فروق ذات داللة  أعالهمن خالل النتائج املوضحة يف اجلدول  يظهربينما 

( فأقّل يف امجاهات مفردات الدِّراسة حول )املوارد املادية، 2٠2١إحصائية عند مستوى )

باختالف متغري نوع املبنى املدرسي لصاحل املدارس ذات ( الربجميات، أشكال الدعم الفين

املبنى احلكومي، وقد يرجع ذلك إىل وفرة الغرف الصفّية ذات املساحات اجلّيدة، مما ُيمّكن 

من مجهيزها كغرف مصادر تعلم أو معامل حاسب آلي يف املدارس ذات املباني احلكومية، 

رة توفري بيئة صفية مناسبة داعمة للعملية ( على ضرو023٢وهذا ما أكدته دراسة )النجار، 

تأثري تهيئة البيئة الصفية  (Pima et al., 2016)التعليمية، ويف نفس السياق، أوضحت دراسة 

 التحصيل الدراسي للطالب. يفالتقنية  علىاملعتمدة 
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 باختالف املكتب التابعة له املدرسة:  الداللة االحصائية (0

قائدات ُاستخدام "حتليل التباين األحادي"؛ لتوضيح داللة الفروق يف استجابات 

طبًقا الختالف متغري املكتب التابعة له املدرسة، وجاءت النتائج كما يوضحها  املدارس

 اجلدول اآلتي:

متغري ف نتائج "حتليل التباين األحادي" للفروق يف استجاابت مفردات الد ِّراسة طبًقا الختال :(11)جدول 
 املكتب التابعة له املدرسة

 مصدر التباين احملور
جمموع 
 مربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية
 التعليق

 املوارد املادية.

 9٠13٢ 0 3٢٠609 بني اجملموعات

 2٠٢02 300 322٠2١1 داخل اجملموعات دالة **2٠222 33٠1١٢

 - 30٢ 33٢٠6٢0 اجملموع

 الربجميات.

 7٠7٢١ 0 3١٠١72 بني اجملموعات

 3٠١١٢ 300 392٠311 داخل اجملموعات دالة **2٠22٢ ٢٠99١

 - 30٢ 02١٠721 اجملموع

خطوط االتصال 

 والشبكات.

 0٠31٢ 0 ٢٠076 بني اجملموعات

 2٠797 300 97٠0٢3 داخل اجملموعات غري دالة 2٠270 0٠6٢0

 - 30٢ 323٠١١7 اجملموع

أشكال الدعم 

 الفين.

 7٠229 0 3٢٠237 بني اجملموعات

 2٠912 300 331٠١3١ داخل اجملموعات دالة **2٠223 7٠١10

 - 30٢ 307٠١10 اجملموع

مؤشرات جاهزيَّة 

الُبنية التَّحتيَّة التقنية 

 يف املدرسة.

 6٠7٢6 0 31٠١70 بني اجملموعات

 2٠7٢9 300 93٠172 اجملموعاتداخل  دالة **2٠222 9٠263

 - 30٢ 32٢٠9٢1 اجملموع

 فأقل .1٫11** دالة عند مستوى 
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( 2٠2١( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )30يتضح من اجلدول )

فأقّل يف امجاهات مفردات الدِّراسة حول )خطوط االتصال والشبكات( باختالف متغري 

أن خدمات خطوط االتصال واالنرتنت ُتوزع إىل  املدرسة، وقد يرجع ذلكاملكتب التابعة له 

 على مجيع مدارس املدينة املنورة بنفس اجلودة والنوعية.

وجود فروق ذات داللة  أعالهمن خالل النتائج املوضحة يف اجلدول  يظهربينما 

( فأقل يف امجاهات مفردات الدِّراسة حول )املوارد املادية، 2٠23إحصائية عند مستوى )

 الربجميات، أشكال الدعم الفين( باختالف متغري املكتب التابعة له املدرسة.

اختبار شيفيه،  املكتب التابعة له املدرسة، ُاستخدمولتحديد صاحل الفروق بني فئات 

 تي:الذي جاءت نتائجه كاآل

 املكتب التابعة له املدرسةنتائج اختبار شيفيه للتحقق من الفروق بني فئات (: 11)جدول 

 العدد املكتب التعليمي احملور
املتوسط 
 احلسايب

مشال 
 املدينة

شرق 
 املدينة

غرب 
 املدينة

 املوارد املادية.

   - 3٠92 ١٢ مشال املدينة

  - * 0٠٢2 1٢ املدينةشرق 

 -   0٠3١ 11 غرب املدينة

 الربجميات.

   - 3٠99 ١٢ مشال املدينة

  - * 0٠79 1٢ شرق املدينة

 -   0٠١٢ 11 غرب املدينة

 أشكال الدعم الفين.

  ** - 3٠90 ١٢ مشال املدينة

  -  0٠72 1٢ شرق املدينة

 -   0٠33 11 غرب املدينة

  ** - 3٠9٢ ١٢ مشال املدينةمؤشرات جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة 
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  -  0٠73 1٢ شرق املدينة التقنية يف املدرسة.

 -   0٠36 11 غرب املدينة

  .فأقل   1٫15* دالة عند مستوى  .فأقل  1٫11** دالة عند مستوى 

وجود فروق ذات داللة إحصائية  أعالهضح من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول يتَّ

الالتي مدارسهن تابعة ملكتب تعليم مشال بني مفردات الدِّراسة  ( فأقّل2٠23عند مستوى )

أشكال حول ) الالتي مدارسهن تابعة ملكتب تعليم شرق املدينةومفردات الدِّراسة املدينة 

، لصاحل مفردات الدِّراسة درسة(الدعم الفين، مؤشرات جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف امل

 .الالتي مدارسهن تابعة ملكتب تعليم شرق املدينة

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إىل كما تشري نتائج اختبار شيفيه

تابعة ملكتب تعليم مشال املدينة ومفردات الدِّراسة ال( فأقّل بني مفردات الدِّراسة 2٠2١)

ابعة ملكتب تعليم شرق املدينة حول )املوارد املادية، الربجميات(، لصاحل مفردات الدِّراسة الت

تابعة ملكتب تعليم شرق املدينة، وقد ُيعزى ذلك إىل تأثري املوقع اجلغرايف على املمارسات ال

ا داخل املدارس التابعة ملكتب تعليم شرق املدينة، حيث إّن املدارس جزء ال يتجزأ من حميطه

اخلارجي، فنجدها تتأثر بنوعية املنطقة السكنية واخلدمات املقدمة فيها، إضافة إىل تأثرها 

بدعم املكتب التعليمي، الذي ميثل اإلدارة الوسطى بني املدرسة واإلدارة التعليمية، وهذا ما 

(، اليت أشارت إىل وجود فروق ذات داللة حول 0202يتفق مع دراسة )اخلرميي وطيب، 

 اجلغرايف للمدارس يف مدينة جدة.ة املدارس وفًقا للموقع جاهزيَّ

إجابة السؤال الثالث: ما معوقات حتقيق جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف مدارس التعليم 

من وجهة نظر قائدات املدارس ومشرفات  العام للمرحلة االبتدائيَّة يف املدينة املنورة

 ؟والتجهيزات املدرسيةإدارتي تقنية املعلومات 

ولإلجابة عن هذا السؤال اتُِّبع أسلوب املقابالت امليدانية شبه املقننة، مع ثالث قائدات 

مدارس ابتدائية، ومشرفتني تربويتني من كلٍّ من إدارتي تقنية املعلومات والتجهيزات 
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من امسها(، املدرسية، وُيرمز هلّن يف التحليل النوعي )ق= قائدة تربوية، واحلرف األول 

، لبيانات املقابالتالنوعي )م= مشرفة تربوية، واحلرف األول من امسها(، وبعد التحليل 

 ظهرت أهم املعوقات يف النقاط اآلتية:

 :عدم كفاءة خدمة اإلنرتنت املقدَّمة يف مدارس املرحلة االبتدائيَّة .3

متّثل عدم كفاءة خدمة اإلنرتنت أبرز معوقات حتقيق جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف  

مدارس التعليم العام للمرحلة االبتدائيَّة باملدينة املنورة، حيث أمجعت عليها مجيع 

أفادت املشاركة )ق، ن( "أن سرعة خدمة اإلنرتنت يف املدرسة ال تليب فاملشاركات، 

عمال اإلدارية مما يضطرني إلحضار املودم اخلاص بي"، وأيدتها املشاركة احتياجات األ

)ق، ف( بقوهلا "عندما يكون لدّي أعمال إدارية تستلزم العمل على الربامج الوزارية، مثل 

نظام نور ونظام فارس، أعمل عليها يف منزلي لضمان توفر اإلنرتنت وعدم انقطاعه"، 

جودة خدمة اإلنرتنت تعتمد على عدد األجهزة املتصلة به وعلَّلت املشاركة )م، ع( "أّن 

وعلى سرعته، لذا أقرتح على اإلدارة التعليمية أن تراعي ذلك يف توزيعها"، وقد يرجع بطء 

أو انقطاع اتصال اإلنرتنت يف املدارس إىل موقع املدرسة، فقد تكون يف حي سكين غري 

نرتنت املقدمة من اإلدارة التعليمية، مغطى أو ذي تغطية ضعيفة من قبل مزود خدمة اإل

( اليت تفيد بأن بطء سرعة اإلنرتنت 023١احلميد، عبدوهذا ما اتفقت معه دراسة )علي و

مع ما هذا يف مدارس منطقة الباحة متثل عائًقا يف عملية دمج التقنية يف التعليم، وينسجم 

نه بجب االستمرار يف ( للتغلب على هذا العائق، بأ0202أوصت به دراسة )حسب النيب، 

نرتنت، واالنتقال من شبكات االنرتنت واسعة النطاق إىل شبكات زيادة سرعة شبكات اإل

 .نرتنت القائمة على الكابالت الضوئيةاإل

 ضعف اجلاهزيَّة التكنولوجية املتعلقة باملوارد املادية والربجمّية: .0

أمجعت غالبية املشاركات على أن مدارس املرحلة االبتدائيَّة يف حاجة إىل توفري املوارد  

املادية التقنية والربجميات اخلاصة بها، حيث أوضحت املشاركة )ق، أ( بنربة حزن "أّن 
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اإلدارة التعليمية ال تهتم بتوفري غرفة مصادر تعلم ومعمل للحاسب اآللي وخمتربات علمية 

، حبجة أن املبنى مستأجر وال توجد فيه مساحة كافية"، ويف نفس السياق، يف مدرسيت

أوَضحت املشاِركة )م، أ( بقوهلا: "هناك فرق بني االبتدائي واملتوسط والثانوي، حيث ال 

توجد مقررات تطبيقية يف املرحلة االبتدائيَّة، أما املرحلة املتوسطة والثانوية هم أوىل بوجود 

واملعامل، ألنَّ لديهم مقررات عملية وتطبيقية مثل احلاسب اآللي غرف مصادر التعلم 

والفيزياء والكيمياء اليت تستلزم وجودها"، كما قد يعود ضعف اجلاهزيَّة التقنية املتعلقة 

بالربجميات إىل عدم توفر أجهزة حاسوبية ذات أنظمة وتطبيقات حديثة تدعم العملية 

( بقوهلا: "حنن نعاني من عدم توفر أجهزة حديثة التعليمية، حيث أكدت املشاركة )ق، ف

تتالءم مع الربجميات اجلديدة واملستحدثات التقنية، مما يدعوننا إىل حتديث األنظمة احلاسوبية 

(، اليت نتج 0202والربامج وحتميلها من اإلنرتنت"، ويتفق ذلك مع دراسة )الضمور، 

يق توظيف التقنية يف التعليم بدرجة مرتفعة عنها وجود عدد من املعوقات املادية واإلدارية تع

يف املدارس األساسية والثانوية يف حمافظة الكرك، وينسجم ذلك أيًضا، مع ما أوصت به 

( بأهمية توافر وصيانة أجهزة احلاسب وبرجمياته بشكل 0202 دراسة )حسب النيب،

ضرورية ( اليت أكدت على ضرورة إجراء التحديثات ال0239دوري، ودراسة )دلول، 

 للربجميات بشكل مستمر مبا يضمن احلفاظ عليها من التقادم. 

 ضعف خدمات الدعم الفين والتقين: .1

اهزيَّة التقنية هو ضعف اجلاملشاَركات على أن من أبرز معوقات حتقيق  اّتفق غالبية 

خدمات الدعم الفين والتقين، حيث تقول املشاركة )ق، ن( بنربة حزن: "إن التواصل مع 

الدعم الفين غالًبا ما يكون غري ُمْجٍد، مما يدعونين أحياًنا إىل صيانة أجهزة املدرسة  خدمات

على حسابي اخلاص"، وبشعور األسف ُتعّلق املـُشاِركة )ق، أ( مجاه ضعف الدعم التقين، 

قائلة: "ضعف الدعم التقين ُيوقف أعمالنا، ويصعِّب علينا إجنازها بالسرعة والدقة 

ضروري جًدا وجود فريق تقين ُمدرَّب جيًدا للصيانة والتدخل العاجل عند املطلوبة، لذلك 



 د. أريج السيسي، ماجدة احلازمي ابملدينة املنورة جاهزيَّة البُنية التَّحتيَّة التقنية ومعوقاهتا يف مدارس املرحلة االبتدائيَّة  درجة

 111 
 

حدوث املشكالت املختلفة؛ سواء لألجهزة أم خدمة اإلنرتنت"، وينسجم ذلك مع نتيجة 

( اليت وضحت أن عدم توافر الدعم الفين للمعلمني وقلة 0202 دراسة )حسب النيب،

التقنية يف املدارس، ويتفق ذلك مع دراسة عدد فرق الصيانة من أبرز معوقات اجلاهزية 

(، اليت أكدت على ضرورة وجود فريق تقين خمتص ملعاجلة األعطال 023٢)النجار، 

التقنية العاجلة يف كل مدرسة، كما أوصت بشدة املشاركة )م، ف(: "بجب على اإلدارة 

ت التقنّية ذات التعليمية االهتمام بتدريب وتأهيل طاقم الدعم الفين على مجيع املستحدثا

 العالقة بالتعليم". 

 :توصيات الد ِّراسة
يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها، توصي الدراسة املسؤولني يف وزارة التعليم 

 باآلتي:

رفع جاهزيَّة البنى التَّحتيَّة التقنية يف مدارس التعليم العام للمرحلة االبتدائيَّة، من  .3

 خالل: 

  الفاعل لتجهيز الُبنية التَّحتيَّة التقنية املادية والربجمية يف مجيع إبجاد الشريك التقين

 املدارس.

  مبزّود خدمة  هيئة االتصاالت واملعلومات وتزويد كّل مدرسة  تعزيز الشراكة مع

 اإلنرتنت املناسب هلا حسب فاعلّيته وكفاءته يف املنطقة احمليطة بها. 

 فريق دعم تقين فين يف مجيع  حتديث التشكيالت املدرسية واعتماد تشكيل

 مدارس التعليم العام، مما ُيمكن من تيسري العملية التعليمية.

استمرار العمل باالستغناء عن املباني املدرسية املستأجرة عن طريق ضم املدارس  .0

وتقليص ساعات الدوام الرمسي، مما ُيمكن االستفادة من املباني احلكومية ومجهيزاتها 

 ل فرتة الدوام املدرسي.ألكثر من مدرسة خال
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العمل على تذليل معوقات حتقيق جاهزية البنية التحتية يف مدارس التعليم العام من  .1

 خالل:

  منح صالحيات لقادة املدارس مبرونة التحكم يف بنود امليزانية التشغيلية واالستفادة

 منها يف دعم وحتسني البنية التحتية التقنية يف املدارس.

 كادر التعليمي واإلداري على التقنيات احلديثة بصفة مستمرة.تدريب وتأهيل ال 

  تدريب قادة املدارس على اإلدارة املالية، إلبجاد بدائل متويلية تساهم يف دعم الُبنية

 التَّحتيَّة التقنية يف املدارس.

  حّث وحتفيز الكادر التعليمي واإلداري على التطوير املهين التقين، وذلك من

 بقات واملنافسات، اليت تشجع على االبتكار واإلبداع التقين. خالل عمل املسا

 مقرتحات للدراسات املستقبلية
سبل تعزيز جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة التقنية يف كإجراء الدِّراسات املستقبلية  تانتقرتح الباحث

جاهزيَّة الُبنية التَّحتيَّة تطوير و ،مدارس التعليم العام يف القرى التابعة ملنطقة املدينة املنورة

 ،التقنية يف مدارس التعليم العام يف ضوء خصخصة تقنية املعلومات والتجهيزات املدرسية

استخدام أداة اخلرائط املدرسية كأداة من أدوات التخطيط الرتبوي لتحسني خدمة شبكة و

 العام. اإلنرتنت يف مدارس التعليم

 قائمة املراجع
 :العربيةاملراجع أواًل: 

مستوى جاهزية التعلم اإللكرتوني يف  (.0239والعواودة، وليد. ) ،أبو مساقة، هدى

، ]رسالة ماجستري اجلامعات األردنية الرمسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 . قاعدة معلومات دار املنظومة[. جامعة آل البيت
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إحصائية الكوادر البشرية يف اإلدارة  .(3٢٢3اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة املدينة املنورة. )

 .. وزارة التعليمالعامة للتعليم مبنطقة املدينة املنورة

تصور مقرتح لتحسني اجلاهزية التكنولوجية يف املدارس الثانوية.  (.0239بغدادي، منار. )

 .711-6١9(، ١9) اجمللة الرتبوية،

-0(، 96)9 ،جملة جسر التنميةمؤشرات النظم التعليمية.  (.0232) .بن جليلي، رياض
3٢.  

التحديات والصعوبات اليت  (.023٢العزيز. )عبداملالك، عبدوبن  ،احلليمعبدبن معيزة، 

تواجه تطبيق تكنولوجيا التعليم يف املدارس االبتدائية باجلزائر من وجهة نظر 

-1٢٢(، 3٢)، جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية .املعلمني: التعلم النقال منوذجًا
٢29. 

الثورة الصناعية الرابعة وتطوير اجلاهزية التكنولوجية يف  (.0202حسب النيب، أمحد. )

التعليم اإلعدادي يف إيرلندا وكندا وأملانيا وإجنلرتا وإمكانية اإلفادة منها يف تطوير 

 دراسات يف التعليم اجلامعي،اجلاهزية التكنولوجية باملدارس اإلعدادية يف مصر. 

(٢7 ،)7١-692. https://doi.org/10.21608/DEU.2020.102195 

اجمللة انعكاسات قدرات تقنية املعلومات يف جودة التعليم اجلامعي.  (.0237حسن، حممد. )

  .3٢١-336(، 3)٢العراقية لتكنولوجيا املعلومات، 
https://doi.org/10.34279/0923-008-001-006 

 يف املهنية التعلم جمتمعات تطبيق جاهزية درجة (.0202. )عزيزة وطيب، ،بيان اخلرميى،

 (،03)0 الرتبية، يف العلمي البحث جملة. جدة مبدينة احلكومية الثانوية املدارس

٢٢-١٢. 
 https://doi.org/10.21608/JSRE.2020.80205 

مدى تطور البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وعالقتها بكفاءة  (.0239دلول، حممود. )

نظم املعلومات احملاسبية يف مؤسسات التعليم العالي احلكومية الفلسطينية بقطاع 

https://doi.org/10.21608/DEU.2020.102195
https://doi.org/10.34279/0923-008-001-006
https://doi.org/10.21608/JSRE.2020.80205
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  .30٢ -323 (،1) 1جملة اقتصاديات املال واألعمال،غزة: دراسة تطبيقية. 
https://doi.org/10.37170/1986-003-003-005 

مستوى جودة تطبيق معياري البنية التحتية  (.023٢راضي، مريفت؛ والسردي، حممد. )

واخلدمات التعليمية بالكليات التقنية الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء هيئة 

العربية لضمان اجمللة دير البلح.  -كلية فلسطني التقنية  -التدريس: دراسة حالة 

 .333-٢١، ( 1٢) 33 جودة التعليم اجلامعي،
 https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.38.4 

مسرتجع بتاريخ  .برنامج التحول الوطين (.0236. )0212رؤية اململكة العربية السعودية 

 من موقع  0203، 06إبريل، 

https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/ntp/ 

استخدام اسرتاتيجيات التعليم اإللكرتوني يف تعلم وتعليم  (.0202الريس، ياسر. )

)االبجابيات  39- الرياضيات لدى تالميذ املرحلة االبتدائية يف ظل جائحة كرونا

 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، -جملة العلوم الرتبوية(. والتحديات

03(٢)، ٢7-326. 

وزارة  –. تعزيز االعتماد على التقنية (00، مايو 023٢الشركة الوطنية للرتبية والتعليم. )

 من موقع 0203، 06مسرتجع بتاريخ إبريل،  التعليم تنشئ وحدة التحّول الرقمي.

https://edu.com.sa/news/ 

امكانية تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات كمصدر للميزة  (.023١. )دغ، حممئالصا

جملة الغري للعلوم التنافسية: دراسة ميدانية يف عدد من كليات جامعة الكوفة. 

 . 3٢1-366(، 11) االقتصادية واإلدارية،

املعوقات املادية واإلدارية الستخدام املعلمات مبرحلة التعليم  (.0202. )ةالضمور، رويد

جملة األساسية والثانوية يف حمافظة الكرك للتعلم اإللكرتوني من وجهة نظرهن. 

 .١١-٢2(، 1) ٢ العلوم الرتبوية والنفسية،

https://doi.org/10.37170/1986-003-003-005
https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.38.4
https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/ntp/
https://edu.com.sa/news/
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 https://doi.org/10.26389/AJSRP.R110519 

. التعليم اإللكرتوني ومستحدثات تكنولوجيا التعليم (.0237العزيز. )عبداحلميد، عبد

 املكتبة العصرية للنشر والتوزيع.

 دار النشر العلمي.  .البحث النوعي يف الرتبية (.0239). الكريم، راشدعبدال

مستوى توافر متطلبات استخدام تكنولوجيا  (.0237)واملناعسة، صفاء.  ،العساف، محزة

املعلومات واالتصاالت يف املدارس الثانوية احلكومية وعالقته مبستوى أداء املديرين 

 .01١-031(، ٢٢) ٢ دراسات العلوم الرتبوية،ملهماتهم اإلدارية. 
https://doi.org/10.35516/0102-044-985-012 

معوقات إدارة املرافق التعليمية من وجهة نظر قادة مدارس  (.0239عسريي، حممد. )

-3، ( 61) اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية،التعليمية.  التعليم العام يف منطقة عسري
03. 

دراسة تقوميية لواقع استخدام اإلنرتنت  (.023١احلميد، حممد. )عبدو ،شاهينازعلي، 

 .373-333(، 32٢) 06جملة كلية الرتبية،  ة.كأداة تربوية يف املدارس مبنطقة الباح

 الرياض مدينة يف املعلمات جاهزية مستوى (.0202. )أمرية واخلواجه، ،آالء الغامدي،

-١3 (،300) النفس، وعلم الرتبية يف عربية دراسات. الرقمية الكتب الستخدام
6٢. 

درجة استخدام تكنولوجيا املعلومات  (.0239وعليمات، عبري. ) ،مسرقطناني، 

واالتصاالت لدى مديري املدارس احلكومية الثانوية يف لواء العاصمة من وجهة 

-111(، ٢)07، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية نظرهم.
1١٢. 

 اجمللة. االبتدائية املرحلة مدارس قائدات لدى اإلبداعية القيادة (.023٢. )سارة حسني، آل

 .397-97 (،3١) ،والنفسية الرتبوية للعلوم الدولية

 املذكرة التفسريية والقواعد التنظيمية لالئحة تقويم الطالب (.0237وزارة التعليم. )

  /https://departments.moe.gov.sa. هـ3٢1٢

https://doi.org/10.26389/AJSRP.R110519
https://doi.org/10.35516/0102-044-985-012
https://departments.moe.gov.sa/GACEducationalPrograms/Forms/Documents/المذكرة%20التفسيرية%20والقواعد%20التنفيذية%20للائحة%20تقويم%20الطالب%20اصدار%20عام%201438هـ.pdf
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البحث العلمي:  (.0231) الرمحن.عبداحلق، كايد؛ وعدس، عبدعبيدات، ذوقان؛ و

 . دار الفكر.(3١ط) مفهومه وأدواته وأساليبه

. حتسني فاعلية األداء املؤسسي من خالل تكنولوجيا املعلومات .(02٢)الكساسبة، وصفي. 

 دار اليازوري العلمية.

التقنيات التعليمية احلديثة وصعوبات توظيفها يف مدارس التعليم  (.023٢النجار، يسرى. )

 ،اجمللة الرتبوية الدولية املتخصصة .عمان -احلكومي يف مديرية تربية لواء القويسمة 

7(1 ،)3١3-363. 
 http://doi.org/10.36752/1764-007-003-013 

 معلمي لدى الرقمي العصر كفايات واقع (.0203. )حممد والصالحي، عطية؛ اهلاللي،

 جملة". ISTE 2016" التعليم يف للتقنية الدولية اجلمعية معايري ضوء يف العام التعليم

  .٢3-3١ (،010) واملعرفة، القراءة
https://doi.org/10.21608/MRK.2021.148909 

التحول  39 تقرير الواقع اجلديد بعد كوفيد ، مايو(.0202وزارة االتصاالت واملعلومات. )

 . مركز استشراف التقنية. الرقمي الالمسبوق
https://www.mcit.gov.sa/sites/default/files/postcovid19.pdf 

 املذكرة التفسريية والقواعد التنظيمية لالئحة تقويم الطالب (.0237) وزارة التعليم.

 .ـهـ3٢1٢
https://departments.moe.gov.sa/  
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