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متطلبات تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االستراتيجي بوزارة التربية والتعليم في
سلطنة عمان1#
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هدفت الدراسةةةةةةةة إلى التعرف على واقع متطلبات تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط
االستراتيجي بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان من وجهة نظر العاملين فيها ،والكشف عن
درجة اختالف توظيفها في التخطيط االسةةتراتيجي في ضةةوم مترير الجنس ،والمسةةمى الوظيفي،
ومكان العمل ،كما سةةةةةةعت الدراسةةةةةةة إلى التعرف على متطلبات تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في
التخطيط االستراتيجي ،وقد تم االعتماد على المنهج الوصفي من خالل تصميم استبانة مكونه من
 33عبارة ،موزعة على أربعة مجاالت هي :تشةةةخيل الوضةةةع الراهن (التإلليل اإلسةةةتراتيجي)،
وصةةةيااة اإلسةةةتراتيجية ،وتنفير اإلسةةةتراتيجية ،والمتابعة والتقويم ،ولقد تألفت عينة الدراسةةةة من
 112موظفا ً في وزارة التربية والتعليم ،و قد بينت نتائج ا لدراسةةةةةةةة أن واقع تفعيل التكنولوج يا
 1#هرا البإلث مستل من رسالة ماجستير بعنوان" :إجرامات مقترحة لتفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط
االستراتيجي بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان" والتي تم مناقشتها بتاريخ  2018-7-17في جامعة السلطان
قابوس.
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 جام بدرجة تفعيل،اإلدارية في التخطيط االسةةةةتراتيجي بوزارة التربية والتعليم في سةةةةلطنة عمان
 كما ال توجد،متوسةةةطة في األداة ككل ومجاالتها األربعة حسةةةس اسةةةتجابات أفراد عينة الدراسةةةة
 بين متوسةةطات اسةةتجابات أفراد عينة الدراسةةة0.05 هناك فروق دالة إحصةةائيا ً عند مسةةتود الداللة
حول واقع تفعيةةل التكنولوجيةةا اإلداريةةة في التخطيط االسةةةةةةةتراتيجي بوزارة التربيةةة والتعليم في
 بينما توجد فروق دالة إحصةةةةةائيا ً تعزد، واألداة ككل تعزد لمترير مكان العمل،المجاالت األربعة
 ولمترير،لمترير الجنس في مجال صةةةةيااة االسةةةةتراتيجية يرجع لصةةةةال الركور وفي االداة ككل
 وجميع المجاالت عدا مجال،المسةةةةةةمى الوظيفي لصةةةةةةال مدير عاع ومسةةةةةةاعدوك في األداة ككل
 و رحت. ورئيس قسةةةةةةم،المتابعة والتقويم الري أتت الداللة فيه لصةةةةةةال مدير عاع ومسةةةةةةاعدوك
الدراسةةةة العديد من اإلجرامات المقترحة ألهم المتطلبات لتفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط
.االستراتيجي بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان
، البعد االجتماعي، البعد العقلي، البعد اآللي، التخطيط اإلستراتيجي:الكلمات المفتاحية
.التكنولوجيا
Abstract
The study aimed to identify the reality of requirements for activating
administrative technology in the strategic planning in Ministry of
Education in the Sultanate of Oman from the point of view of its
employees, and to reveal the degree of difference in their employment in
strategic planning in light of the gender variable, job title, and workplace.
The study also sought to identify requirements for activating
administrative technology in strategic planning, and the descriptive
method has been relied upon through designing a questionnaire consisting
33 phrases, distributed in four areas: diagnosing the current situation
(strategic analysis), formulating the strategy, implementing the strategy,
and following up and evaluation. The study sample consisted of 112
employees in the Ministry of Education, and the results of the study
showed that the reality of activating administrative technology in strategic
planning in the Ministry of Education in the Sultanate of Oman came with
an average degree of activation in the tool as a whole and its four fields
according to the responses of the members of the study sample. There are
also no statistically significant differences at the level of 0.05 between the
averages of responses of the study sample to the reality of activating of
administrative technology in the strategic planning of the Ministry of
Education in the four fields, and the tool as whole is attributed to the
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variable of the workplace. There are differences of statistical function
attributable to the gender variable in strategy formulation that are for the
benefit of males and the tool as a whole, and to the job title variable for the
general manager and his assistants in the tool as a whole, and all areas
except the follow-up and evaluation area in which the indication has come
to benefit of a general manager and his assistants, and a department head.
The study presented several suggested measures for the most important
requirements for activating administrative technology in strategic planning
in the Ministry of Education in Sultanate of Oman.
Keywords: Strategic Plan, Automatic Dimension, Mental Dimension,
Social Dimension, Technology.
المقدمة
تماشةةةيا ً مع التإلوالت والتريرات السةةةريعة في العالم ،تسةةةعى المؤسةةةسةةةات التعليمية بتطوير
العملية التخطيطية من خالل التوجه نإلو التخطيط االسةةةةةةتراتيجي الري يرسةةةةةةم خار ة ريقها،
ويبلور رؤاها االسةةةةةةتراتيجي ة إلنجاح عملياتها وخططها ويلة المدد وفق أهدافها المرسةةةةةةومة
( ،)O’Dell & Combes, 2009كونه إحدد وظائف اإلدارة المعاصةةةةةةرة ،الري تم انتهاجه
كأسةةةةةةلو حديث بم يادين التعليم في كا فة ب لدان ال عالمً نظرا ً ألهمي ته في النهوض بمسةةةةةةتق بل
المؤسسات التعليمية.
ومن أهم مراحل التخطيط االستراتيجي هي :التإلليل االستراتيجي ،وصيااة االستراتيجية،
والتنفير االسةةتراتيجي ،والمتابعة والتقويم االسةةتراتيجي ،والتي تسةةهم في رفع كفامة وجودة العمل
اإلداري التخطيطي (مإلمد.)2011 ،
لقد أشةةار تقرير التخطيط االسةةتراتيجي في منظومة األمم المتإلدة بأن التكنولوجيا في الوقت
اآلني ،تعتبر وسةةيلة تسةةتخدع لتإلديد االحتياجات التي تنشةةأ أننام تنفير الخطط االسةةتراتيجية المرنة
بالمنظمةً لتمكينها من التكيف مع عوامل البيئة الخارجية ).(Inomata, 2012
وانطالقًا من هرا المدخلً أصةةةةةبإلت التكنولوجيا اإلدارية مدخالً أسةةةةةاسةةةةةيا ً يمكن تفعيله في
التخطيط االستراتيجي ،فالتكنولوجيا اإلدارية ذات أبعاد نالنة وهي :البعد العقلي المتمثل باستخداع
األسةةةاليس العلمية ،والموضةةةوعية التي تقوع على أصةةةول التفكير والتإلليل الموضةةةوعي المنظم،
والتي تعين المخططين على صنع القرارات الصائبة ،وإصدار األحكاع العقالنية ،ووضع الرؤية
الثاقبة للمستقبل عند صيااة االستراتيجية .في حين البعد االجتماعي يقوع على ديمقرا ية اإلدارة
والمشاركة وتوسيع فرص الإلوار والمناقشة عند وضع الخطط االستراتيجية وتنفيرها.
أمةا البعةةد اآللي يقوع على اسةةةةةةتخةةداع اآلالت الإلةةديثةةة في مراحةل التخطيط االسةةةةةةتراتيجي
المتتابعة ،من خالل االعتماد على األجهزة التقنية والإلاسةةبات اإللكترونية ،في معالجة المعلومات
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وحفظها واسترجعها ،إلى جانس توظيف البرامج المستإلدنة في التإلليل البيئي الرباعي ،والمتابعة
والتقويم (السالمي.)2010 ،
وبنا ًم على ما سةةةةبقً أولت الإلكومة الرشةةةةيدة بسةةةةلطنة عمان عنايتها بتكنولوجيا المعلومات
واالتصةةةاالت ،وسةةةعت لنشةةةرها وتطبيقها في المؤسةةةسةةةات الإلكومية والخاصةةةة ،نظرا ً للتإلديات
والمتطلبات التي يفرضها الواقع المعاصر.
وبما أن السةةةةةةلطنة بلد مترابط مع العالم الخارجي ،فبدأت تخطو خطواتها نإلو التكنولوجيا
اإلداريةةة ،من خالل تبنيهةةا لالسةةةةةةتراتيجيةةة الو نيةةة لمجتمع عمةةان الرقمي ،من أجةةل تسةةةةةةهيةةل
اإلجرامات والمعامالت والعمليات اإلدارية ،والإلصول على البيانات الدقيقة والفورية ،التي تسهم
في اتخاذ القرارات السديدة (القتبية.)2012 ،
ومن أجل الدفع بعجلة التنمية توجهت المؤسةةسةةات الإلكومية بالسةةلطنة للقياع بوظائفها وتقديم
خدماتها اإللكترونية ،والتي تتمثل باالتجاك نإلو التكنولوجيا المعاصةةةةةةرة ،ومن هنا أولت وزارة
التربية والتعليم اهتمامها بتفعيل التكنولوجيا في قطاع التعليم ،واالسةةةةةةتفادة من التقنيات الرقمية
المعاصةةةرة في تطوير العملية التعليمية ،وتوفير البنية التإلتية والشةةةبكات اإللكترونيةً لتسةةةهم في
سةةةرعة تبادل المعلومات والبيانات ،وتطوير األسةةةاليس اإلدارية التي تسةةةاعد في اتخاذ القرارات،
وإجرام الخطط والمشةةةاريع التربوية برؤية واضةةةإلة ،مسةةةترشةةةدة بالبيانات الفورية الدقيقة ،وإلى
جانس تعزيز كفامة وفاعلية عمليات التخطيط االسةةةةةةتراتيجي للمشةةةةةةاريع المنفرة ومتابعة تقويمها
(الجابري.)2011 ،
وإدراكا ً ألهمية هرا الجانس الإليوي من جوانس التنمية ،جامت الدراسةةةة الإلالية لتسةةةير جنبا
إلى جنس مع الجهود المبرولة في السةةةةةةلطنة ،وعلى وجه الخصةةةةةةوص بوزارة التربية والتعليم،
لتطوير العمةل التربوي اإلداري بةالوزارة ،من خالل توظيف التكنولوجيةا اإلداريةة في التخطيط
االستراتيجي.
الدراسات السابقة
وقد أجريت العديد من الدراسةةةةةةات العربية واألجنبية التي تتعلق بالتكنولوجيا اإلدارية ،ومنها
دراسة بسكورال ( )Pasquerilla, 2008التي هدفت إلى التركيز على كيفية ترير دور مدير المدرسة
الثانوية نتيجة لدمج التكنولوجيا ،ولقد انتهجت الدراسةةة المنهج النوعي من خالل إجرام المقابالت شةةبة
المنظمة للتعرف على ممارسةةةةة مديري المدارس الثانوية في ار والية بنسةةةةلفانيا ،وتوصةةةةلت نتائج
الدراسةةةةة إلى أن أالبية مدرام المدراس الثانوية لديهم دراية بالتكنولوجيا ،كما أظهرت نتائج الدارسةةةةة
استنادا ً إلى وجهة نظر مديري المدارس الثانوية بأن التكنولوجيا مفيدة لهم في استكمال المهاع اليومية،
وإدخال معلومات الطلبة ،وتإلليل بيانات االختبارات ،باإلضافة إلى أنه أصب التواصل مع الموظفين
وأوليام األمور أكثر كفامة ،وتبين من نتائج الدراسةةةةةةة أن الموارد المالية ،ومقاومة الموظفين للتريير،
وسوم البنية التإلتية من المعوقات األساسية عند دمج التكنولوجيا في المدارس الثانوية من وجهة نظر
مديري المدارس الثانوية.
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كما اسةةةةتهدفت دراسةةةةة أبو شةةةةر ( )2009للتعرف على درجة فاعلية أدام مديري مدارس
وكالة الروث بمإلافظات ازة في ضةةةةةوم التكنولوجيا اإلدارية المعاصةةةةةرة وسةةةةةبل تطويرها ،كما
هةةدفةةت إلى الكشةةةةةةف عن الفروق في درجةةة أدائهم تعزد لمترير الجنس ،والمرحلةةة التعليميةةة،
والتخصةةل ،وسةةنوات الخدمة ،وتكونت عينة الدراسةةة من  191مديرا ً ومديرة ،ولقد اسةةتخدمت
الدراسةةة المنهج الوصةةفي التإلليلي من خالل إعداد اسةةتبانة مكونه من  41فقرة ،وأوضةةإلت نتائج
الدراسة بأن درجة فاعلية أدام مديري مدارس وكالة الروث الدولية في ضوم التكنولوجيا اإلدارية
المعاصرة جامت بدرجة جيدة.
في حين جامت دراسةةةةةة أبو جامع ( )2011للتعرف على درجة اسةةةةةتخداع مديري المدارس
لتكنولوجيا المعلومات واالتصةةةةةةةاالت في العمليات اإلدارية في مإلافظة الزرقام من وجهة نظر
مديري المدارس والمعلمين ،وقد تكونت عينة الدراسةةةة من  452فردا ً ،ولقد اسةةةتخدمت الدراسةةةة
المنهج الوصةةفي من خالل تصةةميم اسةةتبانة مكونة من  45فقرة ،ولقد توصةةلت نتائج الدراسةةة إلى
أن درجة استخداع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العمليات اإلدارية متوسطة.
كما أجريت دراسةةات أجنبية وعربية تناولت التخطيط االسةةتراتيجي ،ومنها دراسةةة شةةويدح
( )2015التي هدفت إلى التعرف على درجة ممار سة دائرة التربية والتعليم بوكالة الروث الدولية
برزة لإلدارة اإللكترونية وعالقتها بعمليات التخطيط االستراتيجي ،ولقد تكونت عينة الدراسة من
 224مديرا ً ومديرة ،ولقد اعتمدت الدراسةةةةةة على المنهج الوصةةةةةفي التإلليلي من خالل تصةةةةةميم
اسةةةةتبانتين هما :اسةةةةتبانة قياس ممارسةةةةة دائرة التربية والتعليم بوكالة الروث الدولية برزة لإلدارة
اإللكترونية من وجهة نظر مديري المدارس ،وقد تكونت من  47فقرة ،بينما كانت االسةةةةةةتبانة
االخرد لقياس درجة ممارسةة دائرة التربية والتعليم بوكالة الروث الدولية برزة لعمليات التخطيط
االسةةتراتيجي من وجهة نظر مديري المدارس ،وقد تكونت من  37فقرة ،وتوصةةلت الدراسةةة إلى
عدة نتائج أهمها بأنه توجد عالقة ارتبا ردية متوسةةطة بين درجة ممارسةةة اإلدارة اإللكترونية
ودرجة ممارسة عمليات التخطيط االستراتيجي.
و قد أجرد أنيني وأريري ) )Anyieni & Areri, 2016دراسةةةةةةةة لتإلديد أنر تنفير الخطةة
االسةةةتراتيجية على األدام التنظيمي في مدارس الثانوية العامة بكينيا ،إلى جانس تإلليل تأنير األسةةةلو
القيادي واالتصال في التنفير الناج للخطط االستراتيجية ،ولقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي من
خالل تصةةميم اسةةتبانة تتأةةمن أسةةئلة كمية ونوعية ،إلى جانس تإلليل السةةجالت والونائق ،وتوصةةلت
نتائج الدراسةةةة إلى أن النمط الديمقرا ي لإلدارة من األسةةةاليس األكثر تفأةةةيالً ،حيث يعتبر مشةةةاركة
الموظفين في صةةنع القرار المفتاح الري يؤنر على تنفير الخطط االسةةتراتيجية ،وهرا يؤكد بأن أسةةاليس
القيادة تؤنر بشكل كبير في تنفير الخطط االستراتيجية في المدارس الثانوية العامة بكينيا.
التعقيب على الدراسات السابقة
من خالل اال الع على الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات العالقة بموضوع الدراسة
في مإلوريها ،يتبين بأن أالس الدراسات استخدمت المنهج الوصفي كدراسة (أبو شر ،)2009 ،
ودراسة (شويدح ،)2015 ،وايرها من الدراسات التي اتخرت المنهج الوصفي منهجا ً لها ،باستثنام
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دراسةةةةةةة بسةةةةةةكورال ) ،(Pasquerilla, 2008التي انتهجتا المنهج النوعي .كما أن تتشةةةةةةابه أالس
الدراسات في االستعانة باالستبانة كأداة أساسية للدراسة ،كدراسة (أبو جامع ،)2011 ،ودراسة أنيتي
وأريري ) ،(Anyieni & Areri, 2016وايرها من الدراسةةةةات ،في حين دراسةةةةة بسةةةةكورال
) (Pasquerilla, 2008اعتمدت على المقابالت كأداة لها.
للدراسةةات السةةابقة دور فعال وحيوي في الدراسةةة الإلالية ،حيث تم االسةةتفادة منها من خالل
إنرام األد النظري للدراسةةةةةة من خالل التعرف على الدراسةةةةةات السةةةةةابقة المتعلقة بالتكنولوجيا
اإلدارية والتخطيط اإلستراتيجي ،إلى جانس االستفادة من الدراسات السابقة في بنام أداة الدراسة،
فيما يتناسةةةس مع الدراسةةةة ،كما أسةةةهمت في اختيار المنهج المناسةةةس ،واألداة المالئمة للدراسةةةة،
باإلضافة إلى تإلديد اإلجرامات المتبعة لإلجابة عن أسئلة الدراسة الإلالية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
إن المتتبع لواقع التخطيط االستراتيجي في وزارة التربية والتعليم ،قد يالحظ مإلدودية تفعيل
التكنولوجيةةا اإلداريةةة في مراحةةل التخطيط االسةةةةةةتراتيجي ،وعلى الرام من الجهود المبةةرولةةة
لتفعيلهاً إال أن استثمارها يعتبر مقتصرا ً على بعض أبعاد التكنولوجيا اإلدارية كالبعد اآللي وليس
جميع أبعادها ،وهرا بدورك قد ال يسهم بشكل فعال في تإلسين وتجويد التخطيط االستراتيجي ،إلى
جانس ندرة البرامج اإللكترونية المإلوسةةةةةةبة ،التي يمكن االعتماد عليها في المراحل التخطيطية
المختلفة (البإلري.)2010 ،
كما أكدت نتائج العديد من الدراسةةةات منها دراسةةةة الإلوسةةةني ( )2008أن عمليات التخطيط
االسةةةةتراتيجي في وزارة التربية والتعليم بسةةةةلطنة عمان ،يتم تطبيقها بدرجة متوسةةةةطة في جميع
مراحلها من خالل اتباع األسةةلو التقليدي ،وأنبتت نتائج دراسةةة السةةرحني ( )2010أن المدرام
بوزارة التربية والتعليم ينفرون عمليات التخطيط االستراتيجي بدرجة متوسطة ،كما توجد عوائق
تإلول من تنفيرك بالشكل الفعالً لرا أوصت الدراسة بتوفير قاعدة بيانات واضإلة بنظم المعلومات
بالوزارةً من أجل ضمان صدق وو ضوح البيانات التي تبنى عليها ال سيا سات واال ستراتيجيات،
باإلضافة إلى ذلك جامت نتائج دراسة الشامسي ( )2010لتبين بأن هناك مشكالت تقلل من فعالية
التخطيط االسةةةةتراتيجي ،كاسةةةةترراق عملياته وقتا ً ويالً وتكلفة عالية ،باإلضةةةةافة إلى عدع توافر
نظاع مناسةةةةةةةس للمعلومات ،يمد المديرين في منظمات التربية والتعليم بالمعلومات الالزمة عن
البيئة المإليطة ،وهرا بدورك يإلد من فاعليته ،أما دراسةةةةةةة اللواتي ( )2013فقد أشةةةةةةارت إلى أنه
توجد معوقات كبيرة في تنفير التخطيط االسةةةةةةتراتيجي للعاملين بالمديريات العامة للتربية والتعليم
بسلطنة عمان :ك صعوبة التنبؤ بأنر بعض المتريرات الداخلية الطارئة على الخطة االستراتيجيةً
بسةةبس ضةةعف الوسةةائل المسةةتخدمة ،وقلة دقة المعلومات المتوفرة ،نظرا ً لسةةرعة المتريرات في
ظل العولمة ،عالوة على ذلك ايا مواكبة العاملين للتقدع التكنولوجي ،والتطورات العلمية في
مجال التخطيط االستراتيجي وتقيدهم بالروتين في العمل.
وللتأكد من مشكلة الدراسة ،تم إجرام دراسة استطالعية للتعرف على التكنولوجيا اإلدارية
المسةةةةةةتخدمة في التخطيط االسةةةةةةتراتيجي ،والمشةةةةةةكالت التي تواجه المسةةةةةةؤولين عن التخطيط
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اال ستراتيجي في وزارة التربية والتعليم ،ولقد تم ا ستخداع ا ستمارة مكونه من نالنة أ سئلة مفتوحة
كأداة بإلثيةً حيث بقت على عينة عشةةةةوائية مكونة من  18موظف وموظفة ،تتأةةةةمن كل من:
(مدير دائرة ومساعدك ،ورئيس قسم ،وعأو تخطيط تربوي) ،وأظهرت استجابات عينة الدراسة
االستطالعية بعد تإلليلها النتائج التالية:
 .1إن الوسةةةةةائل المسةةةةةتخدمة للتواصةةةةةل بين أجهزة التخطيط بالوزارة ،والمديريات التعليمية،
واألجهزة الإلكومية من أجل وضةةع الخطط االسةةتراتيجية ،وتبادل اآلرام والمقترحات تعتمد
على المراسةةةةةةالت اإللكترون ية ،والبر يد اإللكتروني دا خل الوزارة وال مدير يات التعليم ية،
والمراسةةةةةةالت الخطية مع الجهات الإلكومية األخرد ،إلى جانس التركيز على االجتماعات
واللقةةامات الةةدوريةةة بةةالوزارة مع ممثلين من المةةديريةةات التعليميةةة بةةالمإلةةافظةةاتً لوضةةةةةةع
األهداف التفصيلية للخطة ،ولمتابعتها وتقويمها.
 .2توجد معوقات تواجه متخري القرارات عند تإلليل البيئة الداخلية والخارجيةً بسةةةةةبس االعتماد
على البرامج اإللكترونية الب سيطة ،والتي تقتصر على تطبيقات مايكروسوفت أوفيس المبدئية
كالوورد واإلكسةةةةةةيل ،وبعض الوسةةةةةةائل اإللكترونية المرتكزة على شةةةةةةبكة اإلنترنت ،كالبريد
اإللكتروني ونظاع المراسةالت بالبوابة التعليمية السةتخراا اإلحصةائيات والمعلومات ،إضةافة
إلى استخداع الكتس والزيارات الميدانية.
 .3بةةةالرام من اإلمكةةةانيةةةات المتةةةاحةةةة لتفعيةةةل التكنولوجيةةةا اإلداريةةةة في مراحةةةل التخطيط
االستراتيجي ،إال أنه توجد صعوبات تإلول دون توظيفها عند القياع بالتخطيط االستراتيجيً
بسةةةةةةبس عدع توفر قاعدة بيانات إلكترونية لتإلليل واقع األدام ،و رح الإللول الركية ،وقلة
وعي العاملين باستخداع البرامج التكنولوجية المتقدمة ،وضعف في دقة البيانات اإلحصائية،
والتي قد تؤنر سلبا ً على اتخاذ القرارات ،وعدع توفر برامج تسهم في المتابعة والتقييم لسير
عمل الخطة.
وفي ضةةةوم نتائج الدراسةةةة االسةةةتطالعية ،يتأةةة بأن هناك مشةةةكالت تواجه القائمون على
التخطيط االسةةةةةةتراتيجي بوزارة التربيةةة والتعليم ،والمةةديريةةات التعليميةةة التةةابعةةة لهةةا عنةةد القيةةاع
بالتخطيط االستراتيجيً وقد يرجع ذلك إلى ضعف تفعيل التكنولوجيا اإلدارية بالشكل المطلو ،
وخاصةةةةةةةا ً في البعد اآللي ،وبالتالي ينعكس ذلك على بقية أبعادها المتمثلة بالبعد العقلي والبعد
االجتماعي ،التي قد تسةةهم في تطوير صةةيااة الخطط بطريقة منهجية علمية سةةليمة ،لجعلها أكثر
فاعلية في تإلقيق األهداف واألنشةةةةةطة المنو ة بها ،من خالل تيسةةةةةير عمليات المراجعة والتقييم
المستمر ،باإلضافة إلى ذلك ربما يعود السبس إلى قلة الوسائل والبرامج التقنية الإلديثة المستخدمة
التي قد تخدع العملية التخطيطية في المؤسةةةةسةةةةة التعليميةً لرا تسةةةةعى الدراسةةةةة الإلالية أن تسةةةةلط
الأوم على موضوع حيوي ومهم ،من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1مةا واقع تفعيةةل التكنولوجيةةا اإلداريةة في التخطيط االسةةةةةةتراتيجي من وجهةةة نظر العةةاملين
بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصةةةائية عند مسةةةتود الداللة  0.05بين اسةةةتجابات أفراد عينة
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الدراسةةة حول تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االسةةتراتيجي بوزارة التربية والتعليم
تعزد لمترير الجنس ،والمسمى الوظيفي ،ومكان العمل؟
 .3ما متطلبات تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االسةةةةتراتيجي بوزارة التربية والتعليم في
سلطنة عمان؟
أهداف الدراسة
تسعى الدراسة إلى تإلقيق ما يلي:
 .1التعرف على واقع تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االسةةةةةةتراتيجي من وجهة نظر
العاملين بوزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية التابعة لها.
 .2الكشةةف عن درجة اختالف اسةةتجابات أفراد عينة الدراسةةة حول تفعيل التكنولوجيا اإلدارية
في التخطيط االسةةةةةةتراتيجي بوزارة التربية والتعليم في سةةةةةةلطنة عمان ،باختالف متريرات
الدراسة المختلفة (الجنس ،والمسمى الوظيفي ،ومكان العمل).
 .3تإلديد متطلبات تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االستراتيجي بوزارة التربية والتعليم
في سلطنة عمان.
أهمية الدراسة
يؤمل أن تفيد نتائج الدراسة الإلالية في اآلتي:
 .1أن يستفيد منها واضعو السياسات ومتخرو القرارات التربوية في وزارة التربية والتعليم من
التكنولوجيةةا اإلداريةةة ،وتوظيفهةةا بفةةاعليةةة في مراحةةل التخطيط االسةةةةةةتراتيجي ،لمواجهةةة
المشكالت التي تعيق تنفير العمليات التخطيطية بالشكل المطلو  ،وتطوير أساليبه لمواجهة
متريرات ومتطلبات المستقبل ،من خالل نتائج الدراسة والمقترحات والتوصيات.
 .2أن تسةةهم الدراسةةة في إنرام النتاا الفكري المإلدود في مجال التكنولوجيا اإلدارية ،وأن تفيد
الفئات المستهدفة في الدراسة ،وجميع العاملين في قطاع التعليم.
حدود الدراسة
تتمثل حدود الدراسة في اآلتي:


الحدود الموضوووعية :تقتصةةر الدراسةةة الإلالية على أبعاد التكنولوجيا اإلدارية الثالنة وهي:
(البعد العقلي ،والبعد االجتماعي ،والبعد اآللي) في عمليات التخطيط االستراتيجي.



الحدود البشووورية :اشةةةتملت الدراسةةةة الإلالية على العاملين المعنيين بالتخطيط االسةةةتراتيجي
حسةةةس المسةةةمى الوظيفي (مدير عاع ومسةةةاعدوك ،ومدير دائرة ومسةةةاعدوك ،ورئيس قسةةةم،
وعأو تخطيط تربوي).



الحدود المكانية :بقت الدراسةةة على وزارة التربية والتعليم بسةةلطنة عمان ،مشةةتملة ديوان
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عاع الوزارة ،وسةةةةةةتة مديريات تعليمية تابعة لها وهي :مإلافظة مسةةةةةةقط ،ومإلافظة ظفار،
ومإلافظة شمال الشرقية ،ومإلافظة شمال البا نة ،ومإلافظة الداخلية ،ومإلافظة الظاهرة.


الحدود الزمنية :تم تطبق الدراسة في العاع الدراسي 2018/2017ع.

مصطلحات الدراسة
تتمثل المصطلإلات األساسية للدراسة الإلالية فيما يلي:
التكنولوجيوووا اإلداريوووة  :Administrative Technologyتعرف بةةةأنهةةةا "مجموعةةةة
المعارف العلمية ،واألسةةةةاليس المنظمة التي تطبق في مواجهة المشةةةةكالت العملية ،برية حلها في
ميدان اإلدارة ،دون أن يعني ذلك بالأةةةرورة اسةةةتخداع اآلالت في التطبيق" (الرناع ،1981 ،ص
.)108
وتعرف التكنولوجيا اإلدارية إجرائياً :تفعيل العاملين بوزارة التربية والتعليم لألسةةةةةةةاليس
العلمية بشةةتى أبعادها المعرفية ،والتقنية ،واالجتماعية ،في التخطيط االسةةتراتيجي ،باإلضةةافة إلى
اسةةةتخداع األجهزة والبرامج الإلديثة في مراحل العملية التخطيطيةً لتإلسةةةين األدام وتوفير الوقت
والجهد والتكلفة ،ولتإلقيق أهداف الخطط االستراتيجية من خالل تنفيرها بطريقة أكثر فاعلية.
التخطيط االستراتيجي  :Strategic planningيعرف بأنه "اتخاذ القرارات المتعلقة بتإلديد
رسالة المؤسسة ،وتكوين السياسات وتإلديد األهداف ،وتقرير المسار األساسي الري يستخدع لتنفير
أهداف المؤسسة ،والري يإلدد أسلوبها وشخصيتها ويميزها عن ايرها من المؤسسات"(انيمة،2005 ،
.)434
ويعرف التخطيط االسةةةتراتيجي إجرائياً :مجموعة من العمليات المتتابعة انطالقًا من التإلليل
االسةةتراتيجي للبيئة ،وتإلديد الرسةةالة والرؤية وصةةيااة االسةةتراتيجية واألهداف ،نم تنفير الخطة
االسةةةةةةتراتيجية ،وصةةةةةةوالً إلى تقويمها في فترة زمنية مإلددة من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة
بتطوير العملية التعليمية التعلمية بمنظومة التعليم.
منهج الدراسة
اعتمدت الدراسةةةة الراهنة على المنهج الوصةةةفي بخطواته وإجراماته ،والتي تتمثل في جمع
البيانات وتإلليلها ،وعرض النتائج ومناقشةةةةةتهاً وذلك نظرا ً لمالممته لطبيعة الدراسةةةةةة وأهدافهاً
حيث يهتم المنهج الوصةةةةفي بوصةةةةف الوضةةةةع الإلالي للظاهرة ،ويإلدد الظروف و بيعة العالقة
الموجودة بين المتريرات وأسبابها ( ربية.)2014 ،
ويظهر الوصةةةف في هرك الدراسةةةة من خالل شةةةرح ما هو كائن بها ،وذلك بوصةةةف الجانس
النظري من الدراسةةةةة المتعلق بالتكنولوجيا اإلدارية المعاصةةةةرة والتخطيط االسةةةةتراتيجي ،عالوة
على ذلك التركيز على جانس التطبيق الميداني من خالل االسةةتعانة باسةةتبانة كأداة لجمع البيانات،
لوصف وتإلليل وتفسير واقع تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االستراتيجي بوزارة التربية
والتعليم في سةةةةةةلطنة عمان من وجهة نظر العاملين بديوان عاع الوزارة والمديريات التعليمية
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التابعة لها ،بهدف التعرف على الواقع الفعلي بها ،واسةةةةةةتخالص أهم النتائج المتعلقة بموضةةةةةةوع
الدراسة من أجل تإلديد متطلبات تفعيلها في التخطيط االستراتيجي.
المشاركون
المشاركون في هرك الدراسة هم العاملون بديوان عاع وزارة التربية والتعليم وستة مديريات
تعليم ية من ال قائمين بعمل ية التخطيط االسةةةةةةتراتيجي من حاملي المسةةةةةةمى الوظيفي ( مدير عاع
ومسةةاعدوك ،ومدير دائرة ومسةةاعدوك ،ورئيس قسةةم ،وعأةةو تخطيط تربوي) ،والبال عددهم 62
فردا ً من مدرام العموع ومسةةاعدوهم على مسةةتود ديوان عاع الوزارة التربية والتعليم والمديريات
التعليمية التابعة لها حسةةةةةس الكتا السةةةةةنوي لإلحصةةةةةامات التعليمية لعاع 2017/2016ع (دائرة
اإلحصام والمؤشرات )2017،باإلضافة إلى  108فردا ً من العاملين بدائرة التخطيط واالحتياجات
وما يمثلها في المديريات التعليمية ،والبال عددها  11مإلافظة تعليمية حسةةةس إحصةةةائيات وزارة
التربية والتعليم للعاع الدراسةةةي 2018 /2017ع (دائرة اإلحصةةةام والمؤشةةةرات ،)2017 ،ليصةةةل
عدد أفراد مجتمع الدراسةةةةةةة  170فرداً ،وقد تم توزيع أداة الدراسةةةةةةة على أفراد المجتمع وقد تم
اسةةةترداد  112اسةةةتبانة صةةةالإلة للتإلليل ما نسةةةبته  %65.88من إجمالي االسةةةتبانات الموزعة،
وجدول ( )1يوض عدد االستبانات المسترجعة من المشاركين حسس مكان العمل.
جدول ( :)1المسترجعة ألفراد عينة الدراسة حسس مكان العمل.
مكان العمل
ديوان عاع الوزارة
مإلافظة مسقط
مإلافظة شمال البا نة
مإلافظة الظاهرة
مإلافظة الداخلية
مإلافظة شمال الشرقية
مإلافظة ظفار
المجموع

االستبانات المسترجعة
38
9
16
11
13
9
16
112

أداة الدراسة
لتإلقيق أهداف الدراسةةةةةة وجمع البيانات من العينة المسةةةةةتهدفة تم إعداد اسةةةةةتبانه ،وذلك من
خالل االسةةتفادة من األد النظري والدراسةةات السةةابقة المرتبطة بموضةةوع الدراسةةة ،إلى جانس
االستفادة من أدوات الدراسات السابقة ذات العالقة كدراسة (السالمي ،)2010 ،ودراسة (شويدح،
 ،)2015واستنادا ً إلى ذلك تكونت االستبانة بصورتها النهائية من قسمين:
القسووم الول :يشةةمل مصةةطلإلات الدراسةةة األسةةاسةةية ،والبيانات األولية عن خصةةائل عينة
الدراسة والتي تأمنت كل من الجنس ،والمسمى الوظيفي ،ومكان العمل ،وسنوات الخبرة.
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القسوووووم ال اني :ركز على واقع تفعيل أبعاد التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط اإلسةةةةةتراتيجي
من خالل أربعة مجاالت هي :مجال تشةةةخيل الوضةةةع الراهن (التإلليل اإلسةةةتراتيجي) واشةةةتمل
على  12عبارات ،ومجال صيااة اإلستراتيجية وتأمن  10عبارات ،ومجال تنفير اإلستراتيجية
واحتود على  9عبارات ،ومجال المتابعة والتقويم وتكون من  10عبارات.
ولقةةد تم تقةةدير اسةةةةةةتجةةابةةات أفراد العينةةة لواقع توظيف التكنولوجيةةا اإلداريةةة في التخطيط
اإلستراتيجي من خالل سلم خماسي حسس مقياس ليكرت ) ،(Likert Scaleمن (كبيرة جداً إلى
ضعيفة جدا ً) وتتراوح الدرجات المقابلة من ( 5إلى .)1
صدق أداة الدراسة :صدق المحكمين
للتإلقق من صدق أدام الدراسة والتي تكونت في صورتها األولية من  41عبارة -كما سبقت
مإلكم ةا من ذوي
اإلشةةةةةةةةارة ،وقةةد تم عرضةةةةةةهةةا على مجموعةةة من المإلكمين بل عةةددهم 19
ً
االختصةةةةةةاص والخبرة في المجال التربوي واإلداري بجامعة السةةةةةةلطان قابوس ،ووزارة التربية
والتعليم ،و جامعة ظفار ،وقد لس منهم إبدام آرائهم في عبارات االسةةةةةةتبانة من حيث وضةةةةةةوح
العبارات ،وانتمائها لكل مجال ،وكرلك أبدام مالحظاتهم حول الصةةةةةةيااة اللروية لعبارات األداة،
واقتراح التعديالت المناسةةةبة بفضةةةافة عبارات أخرد يرونها مالئمة لتإلقيق أهداف الدراسةةةة ،أو
حرف بعض العبا رات لعدع أهميتها أو تكرارها ،وعلى ضةةةةةةوم ما ورد من المإلكمين من آرام
ومالحظات وتوجيهات ،تم إجرام التعديالت المناسةةةةةبة على العبارات ،والتي تركزت في مجملها
حول حرف عدد منها ( 4بالمجال األول ،وعبارة واحدة بالمجال الثاني ،وعبارة بالمجال الثالث،
عبارتان بالمجال الراب ع) ،كما تم إعادة صةةةةةةيااة بعض العبارات ،وبرلك تكونت االسةةةةةةتبانة في
صورتها النهائية من  33عبارة.
ثبات أداة الدراسة
للتإلقق من نبات أداة الدراسةةةة تم احتسةةةا االتسةةةاق الداخلي بطريقة ألفا كرونبا Cronbach
 Alphaلكل مجال من مجاالت االسةةةتبانة األربعة على حدة ،وكرلك لالسةةةتبانة ككل ،كما هو موضةةة
في جدول  2التالي:
جدول ) :(2قياس نبات مجاالت االستبانة حسس معامل ألفا كرونبا .
م
1
2
3
4

المجاالت
تشخيل الوضع الراهن (التإلليل اإلستراتيجي)
صيااة اإلستراتيجية
تنفير اإلستراتيجية
المتابعة والتقويم
األدام ككل

عدد العبارات
8
9
8
8
33

معامل ألفا كرونباخ
0.853
0.684
0.859
0.894
0.936

يتأةةةةةة من جدول  2أن نبات مجاالت االسةةةةةةتبانة ككل حسةةةةةةس معامل ألفا كرونبا بلرت
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 ،0.936وقد تراوحت نبات مجاالت االسةةتبانة من  0.684إلى  ،0.894مما يدل على نبات األداة
بدرجة مرتفعة ،ومؤشةةةةرا على مدد االتسةةةةاق الداخلي لعبارات االسةةةةتبانةً وعليه اعتبرت األداة
نابتة ومناسبة لتإلقيق أهداف الدراسة.
إجراءات تطبيق الدراسة
بعد التإلقق من صدق أداة الدراسة في صورتها النهائية ،وتإلديد مجتمع الدراسة وعينته ،تم
تطبيق األداة من خالل مخا بة الجهات المسةةةةةةؤولة بجامعة السةةةةةةلطان قابوس ووزارة التربية
والتعليم ،لتسهيل مهمة تطبيق أداة الدراسة ،ومن نم بقت أداة الدراسة على العينة المستهدفة من
خالل توزيع االسةةةتبانة ورقيا ً وإلكترونياً ،حيث تم التوزيع إلكترونيا ً من خالل تصةةةميم االسةةةتبانة
بصةةةةورتها النهائية عن ريق اسةةةةتخداع تطبيق  ،Google Driveباإلضةةةةافة إلى توزيعها عبر
نظاع المراسةةةةةالت بالوزارة ،ولقد بلرت عدد االسةةةةةتجابات إلكترونيا  72اسةةةةةتجابة ،كما تم إعداد
االسةةةتبانة ورقيا ً وتوزيعها على العينة المسةةةتهدفة ،وبلرت عدد االسةةةتجابات ورقيا ً  40اسةةةتجابة،
ولقد تم جمع االسةةةةتبانات بعد توزيعها على جميع أفراد عينة الدراسةةةةة والبال عددهم  131فرداً،
حيث تم اسةةترداد  112اسةةتبانة ،أي ما نسةةبته  %85.5من إجمالي االسةةتبانات الموزعة ،حيث أن
 19استبانة لم تسترد من أفراد العينة.
المعالجة اإلحصائية
بعد جمع البيانات المسةةتقاة من اسةةتجابات عينة الدراسةةة على األداة ،تم المعالجة اإلحصةةائية
باسةةةةتخداع برنامج الإلزمة اإلحصةةةةائية للعلوع االجتماعية  ،SPSSحيث تم اسةةةةتخداع األسةةةةاليس
اإلحصائية التالية:
 .1معامل ألفا كرونبا  ًCronbach’s Alphaلإلسةةةا االتسةةةاق الداخلي لثبات أداة الدراسةةةة ككل
ومجاالتها.
 .2لإلجابة عن السةةؤال األول تم اسةةتخراا المتوسةةطات الإلسةةابية ،واالنإلرافات المعيارية ،وقيم
الترتيس مرتبه ترتيبا ً تنازلياً ،لجميع مجاالت االستبانة األربعة وفقراتها حسس استجابات أفراد
عينة الدراسة.
 .3لإلجابة عن السةةؤال الثاني تم اسةةتخداع اختبار ت ) (T-Testلعينتين مسةةتقلتينً وذلك للمتريرات
التي تأةةةةةةمنت فئتان ،كما تم اسةةةةةةتخداع اختبار تإلليل التباين األحادي )(One Way Anova
للمتريرات التي تأةةةةةةمنت أكثر من فئتان ،واختبار ) )LSD Testللمقارنة البعدية المتعددة
للكشف عن الفروق حسس استجابات أفراد العينة وفق للمتريرات الري يوجد بها داللة إحصائية.
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
لقد تم اعتماد المقياس الخماسةةةةةةي (ليكرت) لتصةةةةةةنيف درجة تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في
التخطيط االسةةةةةتراتيجي بوزارة التربية والتعليم في سةةةةةلطنة عمانً وذلك تسةةةةةهيالً لعرض نتائج
الدراسة ومناقشتها ،حيث تم تإلديد معيار الإلكم على مجاالت وعبارات الدراسة الستجابات أفراد
العينة حسس المتوسطات الإلسابية ،ويوض جدول  3توزيع درجات المقياس الخماسي.
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جدول ( :)3معيار الإلكم على درجة تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االستراتيجي لدد
العاملين.
م
1
2
3
4
5

درجة التفعيل
كبيرة جداً
كبيرة
متوسطة
ضعيفة
ضعيفة جدا ً

فئات قيم المتوسط الحسابي
4.20 – 5
3.40 – 4.19
2.60 – 3.39
1.80 – 2.59
1 - 1.79

أوالً :النتائج المتعلقة بالسؤال الول ومناقشته
نل السؤال األول على "ما واقع تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االستراتيجي من
وجهة نظر العاملين بوزارة التربية والتعليم؟"
ولإلجابة عن هرا السةةةةؤال تم اسةةةةتخراا المتوسةةةةطات الإلسةةةةابية ،واالنإلرافات المعيارية ،وقيم
الترتيس مرتبة ترتيبا ً تنازليا ً على األداة ككل ،وعلى مجاالت االسةةةةةةتبانة األربعة ،كما تم اسةةةةةةتخراا
المتوسةةةةةةطات الإلسةةةةةةابية واالنإلرافات المعيارية ،وقيم الترتيس مرتبة ترتيبا ً تنازليا ً لجميع عبارات
المجاالت.
النتائج اإلجمالية المتعلقة بالسؤال الول
يبين جدول  4النتائج اإلجمالية السةةتجابات أفراد عينة الدراسةةة على واقع تفعيل التكنولوجيا
اإلدارية في التخطيط االستراتيجي بوزارة التربية والتعليم حسس وجهة نظر العاملين بها في أداة
الدراسة ككل ومجاالتها.
جدول ( :)4المتوسةةطات الإلسةةابية واالنإلرافات المعيارية والترتيس السةةتجابات أفراد العينة على
األداة ككل ومجاالتها.
م
1
2
3
4

المجاالت
صيااة االستراتيجية
تشخيل الوضع الراهن (التإلليل
االستراتيجي)
تنفير االستراتيجية
المتابعة والتقويم
إجمالي الداة ككل

درجة
المتوسط االنحرافات
الترتيب
التفعيل
الحسابي المعيارية
متوسطة
1
0.64
3.34
متوسطة
2
0.65
3.28
3.21
3.20
3.26

0.66
0.74
0.61

3
4

متوسطة
متوسطة
متوسطة

يتأةةة من جدول  4بأن واقع تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االسةةةتراتيجي بوزارة
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التربية والتعليم حسةةةةةس اسةةةةةتجابات أفراد عينة الدراسةةةةةة على األداة ككل والمجاالت جام بدرجة
متوسةةطةً حيث بل المتوسةةط الإلسةةابي لألداة ككل  ،3.26وانإلراف معياري  ،0.61ولقد جامت
مجاالت تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االسةةةةةةتراتيجي من وجهة نظر العاملين بوزارة
التربية والتعليم في سةةةةلطنة عمان مرتبة ترتيبا تنازليا ً وفقا السةةةةتجاباتهم كما يلي :مجال صةةةةيااة
االستراتيجية في المرتبة األولى ،نم مجال تشخيل الوضع الراهن (التإلليل االستراتيجي) ،وتالك
مجةةال تنفيةةر االسةةةةةةتراتيجي ة ة ،وفي المرتبةةة األخيرة جةةام مجةةال المتةةابعةةة والتقويم ،إذ تراوحةةت
المتوسطات الإلسابية بين .3.34 – 3.20
وقد يعزد حصةةةةةول األداة ككل ومجاالتها على درجة متوسةةةةةطة إلى أنه بالرام من الجهود
المبرولة لتفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االسةةةةةةتراتيجي بوزارة التربية والتعليم ،إال أن
تفعيلها قد يكون دون المسةةةتود المطلو ويإلتاا إلى المزيد من الجهد والتدريس ،وقد يرجع ذلك
أيأةةةةةةا ً إلى أنه ما زال هناك تإلديات على أرض الواقع تعيق من تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في
التخطيط االسةةةتراتيجي بالوزارة ،ومن أهم هرك التإلديات :ضةةةعف تدعيم مشةةةاركة أفراد المجتمع
المإللي ومؤسةةةةةسةةةةةات القطاع الخاص في مراحل التخطيط االسةةةةةتراتيجي المختلفة ،وندرة تفعيل
البرامج اإللكترونية التي قد تسةةهم بشةةكل كبير في سةةير عمل العملية التخطيطية بسةةبس قلة وعي
العاملين بكيفية اسةتخداع هرك البرامج في التخطيط االسةتراتيجي وممارسةتهم لها ،وقلة عدد برامج
التةةأهيةةل والتةةدريةةس التي تتبنى األسةةةةةةةةاليةةس العلميةةة الإلةةديثةةة الةةري يمكن تفعيلهةةا في التخطيط
االستراتيجي بسبس وجود عجز في الميزانية نظرا ً إلى األزمة االقتصادية التي تمر بها السلطنة،
كمةةا أن هةةرك البرامج والورت التةةدريبيةةة تعتمةةد على الجةةانةةس النظري وتهمةةل الجةةانةةس العملي،
باإلضةةةةةةةافة إلى ندرة إمداد العاملين بوزارة التربية والتعليم بالمعلومات والخبرات المتجددة في
المجال اإلداري التخطيطي ،إلى جانس ضةةعف مواكبة المسةةتجدات المتعلقة بالتكنولوجيا اإلدارية
المعاصرة.
وتتفق هرك النتائج مع دراسةةة أبو جامع ( )2011الري أظهرت أن درجة اسةةتخداع تكنولوجيا
المعلومات واالتصةةةاالت في العمليات اإلدارية متوسةةةطة ،ودراسةةةة بسةةةكورال (Pasquerilla,
) 2008التي أظهرت نتائجها أن الموارد المالية من المعوقات األساسية لدمج التكنولوجيا.
النتائج المتعلقة بالمجال الول :تشخيص الوضع الراهن (التحليل االستراتيجي)
لعرض نتائج المجال األول ومناقشةةةةةته تم حسةةةةةا المتوسةةةةةطات الإلسةةةةةابية ،واالنإلرافات
المعيارية ،كما تم تإلديد قيم الترتيس مرتبة ترتيبا ً تنازليا ً لعبارات المجال ،فكانت النتائج كما
يوضإلها جدول .5
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جدول ( :)5المتوسطات الإلسابية واالنإلرافات المعيارية والترتيس لمجال تشخيل الوضع الراهن
(التإلليل االستراتيجي).
رقم
العبارات
7

8

4
1
2
5

6
3

العبارة
تفعيل شبكات االتصال (البريد
اإللكتروني ،خدمات الإلوار،
خدمات الملفات) لتبادل
المعلومات.
استخداع أساليس اير تقليدية
لتإلديد االحتياجات الفعلية
كالعصف الرهني وحل
المشكالت وايرها.
اعتماد العاملين في التخطيط
على مهارات التفكير العليا عند
التإلليل االستراتيجي.
استخداع التإلليل الرباعي
(سوات  )SWOTفي تإلليل
الوضع الإلالي للوزارة.
إشراك األقساع اإلدارية في
تإلليل البيئة الداخلية (جوانس
القوة والأعف) للوزارة.
عقد ورت عمل باستقطا
مختصين وخبرام بالتإلليل
البيئي للعاملين في التخطيط
االستراتيجي.
توظيف قاعدة بيانات مختصة
بتإلليل العوامل المؤنرة في
البيئة الداخلية والخارجية.
إشراك أفراد المجتمع المإللي
في تإلليل البيئة الخارجية
(العوامل السياسية واالجتماعية
والتكنولوجية واالقتصادية
والقانونية وايرها).

الترتيب
1

المتوسط
الحسابي
3.95

االنحراف
المعياري
0.87

درجة
التفعيل
كبيرة

2

3.42

0.80

كبيرة

3

3.34

0.81

متوسطة

4

3.29

0.92

متوسطة

5

3.29

0.93

متوسطة

6

3.27

1.00

متوسطة

7

3.10

1.03

متوسطة

8

2.62

0.96

متوسطة
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يتأ ة من جدول  5بأن هرا المجال يشةةمل على  8عبارات تراوحت متوسةةطاتها الإلسةةابية وفق
اسةةةةةةتجابات أفراد عينة الدراسةةةةةةة ككل بين  ،3.95 – 2.62أي بدرجة تفعيل متوسةةةةةةطة إلى كبيرة
للتكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االسةةةتراتيجي بوزارة التربية والتعليم ،كما يتبين أن العبارة  7جامت
بالمرتبة األولى ،حيث بل إجمالي المتوسةةةةةةط حسةةةةةةابي  ً3.95أي بدرجة تفعيل كبيرة للتكنولوجيا
اإلدارية في التخطيط االستراتيجي ،ويرجع ذلك إلى أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتماما ً كبير للبعد
اآللي المتمثل في تكنولوجيا المعلومات واالتصةةةةةةاالت نظرا ً لإلرص السةةةةةةلطنة على تفعيل التقنيات
الرقمية الإلديثة في مؤسةةةسةةةاتها الإلكوميةً لرا سةةةعت الوزارة إلى التخلي عن النظاع التقليدي في تبادل
المعلومات من خالل االعتماد على البريد اإللكتروني ونظاع المراسةةةالت لتوفير الجهد والوقت والمال
للعاملين المنتسبين بها ،ولتإلسين إنجاز األعمال بسرعة ودقة عالية ،وتطوير أدام العاملين في العملية
التخطيطية.
وهرا ما يتفق مع ما أشةةةةةةار إليه أبو شةةةةةةر ( )2009عن مميزات التكنولوجيا اإلدارية في
التخطيط االسةةةتراتيجي ،حيث أنها توفر الوقت وتؤدي إلى سةةةرعة اإلنجاز ،وتوفر التكاليف اير
المطلوبة بشكل جوهري في التخطيط.
في حين احتلت العبارة  3على المرتبة األخيرة وفق ا ستجابات أفراد عينة الدرا سة بمتو سط
حسةةابي بل  ً2.62مما يشةةير إلى درجة تفعيل متوسةةطة للبعد االجتماعي في التكنولوجيا اإلدارية
بالمجال األول ،وربما يشةةير ذلك إلى أن وزارة التربية والتعليم لديها قصةةور في جانس المشةةاركة
المجتمعية عند تإلليل الوضةةةع الراهن لها ،وقد يرجع ذلك إلى ضةةةعف اتجاهات العاملين بالوزارة
حول أهمية إشةةةةراك أفراد المجتمع المإللي في تإلليل البيئة الخارجية ،واالسةةةةتفادة من مقترحاتهم
وآرائهم التي قد تؤدي إلى تطوير المؤسةةسةةة التعليمية عند وضةةع الخطة االسةةتراتيجية ،وقد يعود
ذلك أيأةةةةةةةا ً إلى اعتقاد ال قائمين على التخطيط االسةةةةةةتراتيجي أن عملية تإلليل البيئة الخارجية
للوزارة من ضمن مسؤولياتهم ،كون إن الوزارة تتبع المركزية في اتخاذ القرارات.
النتائج المتعلقة بالمجال ال اني :صياغة االستراتيجية
لعرض نتائج المجال الثاني ومناقشةةةةةته تم حسةةةةةا المتوسةةةةةطات الإلسةةةةةابية ،واالنإلرافات
المعيارية ،كما تم تإلديد قيم الترتيس مرتبة ترتيبا ً تنازليا ً لعبارات المجال ،فكانت النتائج كما
يوضإلها جدول .6
يتبين من جدول  6أن عبارات المجال تتكون من  9عباراتً حيث تراوحت متوسةةةةةةطاتها
الإلسةةابية وفق اسةةتجابات أفراد عينة الدراسةةة بين  ،4.00 – 2.46أي بدرجة تفعيل ضةةعيفة إلى
كبيرة ،ولقد حصةةلت العبارة  6على المرتبة األولى وفق اسةةتجابات أفراد عينة الدراسةةة بمتوسةةط
حسابي بل  ً4.00مما يشير على درجة تفعيل كبيرة للبعد اآللي للتكنولوجيا اإلدارية ،وقد يعزد
ذلك إلى حرص الوزارة في توفير البرامج اإللكترونية وقواعد البيانات التي تسةةةةةةهم في تطوير
العملية التخطيطية.
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جدول ( :)6المتوسطات الإلسابية واالنإلرافات المعيارية والترتيس لمجال صيااة اإلستراتيجية.
رقم
العبارات
توفير قاعدة للبيانات تبني عليها
6
أهداف الخطة االستراتيجية.
وضع خطة زمنية واضإلة لجميع
3
إجرامات الخطة االستراتيجية وفق
أسس علمية واقعية.
تشجيع العمل الجماعي للوصول
5
إلى البدائل والإللول االستراتيجية.
االستعانة بكوادر بشرية متخصصة
4
وبيوت خبرة لالستشارة في
صيااة االستراتيجية.
اعتماد العاملين على المهارات
2
التإلليلية واألسلو العلمي في
صيااة االستراتيجية.
إتاحة الفرصة للعاملين بفبدام
1
آرائهم في صيااة الرؤية،
والرسالة ،واألهداف العامة.
تنظيم ورت عمل وبرامج تدريبية
9
عن بعد حول كيفية صيااة الخطة
االستراتيجية.
توفير برنامج إلكتروني يسهم في
7
رح الإللول والبدائل التخاذ
القرارات االستراتيجية بشكل
فوري.
استخداع برنامج (يأمر
8
 )Yammerاإللكتروني لتسهيل
عملية التشاور في وضع الخطة.
العبارة

المتوسط االنحراف
الترتيب
الحسابي المعياري

درجة
التفعيل

1

4.00

2.90

كبيرة

2

3.79

0.82

كبيرة

3

3.77

0.83

كبيرة

4

3.42

0.90

كبيرة

5

3.40

0.85

كبيرة

6

3.38

0.92

متوسطة

7

3.14

1.08

متوسطة

8

2.98

0.98

متوسطة

9

2.46

1.03

ضعيفة

بينما جامت العبارة  8في المرتبة األخيرة وفق اسةةتجابات أفراد العينة بمتوسةةط حسةةابي بل
 ً2.46أي درجة تفعيل ضةةةةةةعي فة ،وقد يرجع ذلك إلى أنه بالرام من توافر البرامج التكنولوجية
بوزارة التربية والتعليم لمسةةةةةةايرة عصةةةةةةر تكنولوجيا المعلومات ،إال أن العاملين بها ليس لديهم
الدراية الكافية بمميزات البرنامج وكيفية تفعيلها في التخطيط االسةةتراتيجيً بسةةبس عدع مشةةاركة
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الوزارة العاملين بمسةةتجداتها التقنية ،وقد يعود ذلك أيأ ةا ً إلى قلة البرامج والورت التدريبية التي
تقدمها الوزارة للعاملين لتعريفهم بالبرامج اإللكترونية الإلديثة التي تتبناها.
النتائج المتعلقة بالمجال ال الث :تنفيذ االستراتيجية
لعرض نتائج المجال الثالث ومناقشةةةةةته تم حسةةةةةا المتوسةةةةةطات الإلسةةةةةابية ،واالنإلرافات
المعيارية ،باإلضةةةةةةةافة إلى تإلديد قيم الترتيس مرتبة ترتيبا ً تنازليا ً للعبارات ،النتائج كما يبينها
جدول .7
جدول ( :)7المتوسطات الإلسابية واالنإلرافات المعيارية والترتيس لمجال تنفير اإلستراتيجية.
رقم
العبارات
إشراك جميع الدوائر واألقساع في
1
تنفير الخطة اإلستراتيجية ضمن
أدوار ومهاع مإلددة وواضإلة.
تنفير الخطة اإلستراتيجية وفق
3
معايير قياسية وعلمية واضإلة.
إشراك الكوادر الفنية واإلدارية
6
المتخصصة في تنفير اإلستراتيجية.
تشجيع العاملين على اإلبداع
7
واالبتكار في التنفير.
إشراك الجهات االستشارية
4
والخبرام اإلقليمين والدوليين في
تنفير بعض مراحل الخطة
اإلستراتيجية.
توظيف برنامج إلكتروني لتسهيل
2
التواصل المستمر بين المنفرين
والمخططين.
إتاحة الفرصة للقطاع الخاص
8
وأفراد المجتمع المإللي للمشاركة
في تنفير بعض مراحل الخطة
اإلستراتيجية.
استخداع تقنية (الفيديو
5
كونفرانس )Video-Conference
عند عقد االجتماعات لتنفير
اإلجرامات اإلستراتيجية.
العبارة

المتوسط االنحراف
الترتيب
الحسابي المعياري

درجة
التفعيل

1

3.83

0.78

كبيرة

2

3.52

0.77

كبيرة

3

3.38

0.88

متوسطة

4

3.31

0.94

متوسطة

5

3.19

0.94

متوسطة

6

3.13

1.06

متوسطة

7

2.77

0.98

متوسطة

8

2.55

1.01

ضعيفة

أشةةةةةةارت النتائج في جدول  7أن المتوسةةةةةةطات الإلسةةةةةةابية لواقع تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في
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التخطيط االسةةتراتيجي بمجال تنفير اإلسةةتراتيجية من وجهة نظر العاملين بوزارة التربية والتعليم على
عبارات المجال الثمانية تراوحت بين  ،3.83 – 2.55أي ما بين درجة تفعيل ضعيفة إلى كبيرة ،حيث
أوضةةإلت اسةةتجابات أفراد عينة الدراسةةة بأن العبارة  1تأتي بالمرتبة األولى بمتوسةةط حسةةابي ً3.83
أي بدرجة تفعيل كبيرة للتكنولوجيا اإلدارية ،وقد يعزد ذلك إليمان الوزارة بأهمية المشاركة الجماعية
في التخطيط من خالل من الفرصةةةةة لمنتسةةةةبيها في اتخاذ القرارات وتنفيرها ،حيث تعتبر المشةةةةاركة
الجماعية ركيزة التكنولوجيا االجتماعية ،والتي تسةةةهم في تنفير االسةةةتراتيجية وإنجازها بالشةةةكل الري
يإلقق األهداف المبتراة منها ،ولقد جامت هرك النتيجة باالتفاق مع دراسةةةةةةة أنيني وأريري Anyieni
) )& Areri, 2016التي أظهرت نتائجها أن مشةةةةةاركة الموظفين في صةةةةةنع القرار يؤنر على تنفير
الخطط االستراتيجية.
بينما حصةةةلت العبارة  5على المرتبة األخيرة بمتوسةةةط حسةةةابي بل  ً2.55أي درجة تفعيل
ضةةعيفة للتكنولوجيا اإلدارية وفق اسةةتجابات أفراد العينة في مجال تنفير االسةةتراتيجية ،وقد يرجع
ذلك إلى تدني المسةةةةةةتود التقني لدد القائمين على العملية التخطيطية بوزارة التربية والتعليمً
بسةةةةةةبس قلة حرص الوزارة على رح البرامج التدريبية المتعلقة بتفعيل التقنيات الإلديثة بشةةةةةةكل
مسةةةةةةتمر ،عالوة على ذلك قد يعزد السةةةةةةبس ورام القصةةةةةةور في تفعيل التكنولوجيا اإلدارية إلى
اعتماد العاملين بالوزارة على الوسةةةائل التقليدية كاالجتماعات عوضةةةا ً عن الوسةةةائل الإلديثة التي
توفر الوقت والتكلفة بالرام من توافرهاً مما قد يشةةةير إلى ضةةةعفهم في القدرة على التعامل معها
وتفعيلها من خالل معرفة مميزاتها.
النتائج المتعلقة بالمجال الرابع :المتابعة والتقويم
لعرض نتائج المجال الرابع ومناقشةةةةةته تم حسةةةةةا المتوسةةةةةطات الإلسةةةةةابية ،واالنإلرافات
المعيارية ،كما تم تإلديد قيم الترتيس مرتبة ترتيبا ً تنازليا ً للعبارات ،فكانت النتائج كما يظهرها
جدول .8
جدول ( :)8المتوسطات الإلسابية واالنإلرافات المعيارية والترتيس لمجال المتابعة والتقويم.
رقم
العبارات
7
6
4

العبارة
اسةةةةةةةتخةةةداع المؤشةةةةةةةرات الكميةةةة
والرسةةةومات واألشةةةكال البيانية في
توضي النتائج.
و جود معةةةا ي ير ع ل ميةةةة مال ئمةةةة
وواضإلة لمتابعة أدام التنفير.
األخةةر بةة رام ومقترحةةات المنفةةرين
لتطوير العمل التخطيطي.

المتوسط االنحراف
الترتيب
الحسابي المعياري

درجة
التفعيل

1

3.65

0.98

كبيرة

2

3.41

0.90

كبيرة

3

3.33

0.91

متوسطة

 ...تابع جدول رقم ()8
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رقم
العبارات
5
2
1
3
8

العبارة
وضةةةةةةع خطط وقةةائيةةة مبنيةةة على
منهجيةةة علميةةة لمواجهةةة التريرات
الطارئة في الخطة والتكيف معها.
اسةةةةةةتخةةةداع البرامج المإلوسةةةةةةبةةةة
المتطورة في إعداد التقارير دورية
عن مدد تإلقق األهداف.
االعتمةةةاد ع لى نظةةةاع إلكتروني
لمتةةابعةةة مةةا تم إنجةةازك في الخطط
االستراتيجية وتقويم نتائجها.
توفير برنامج يقدع التررية الراجعة
بشةةةةةةكةةةل فوري عنةةةد حةةةدوث أي
انإلرافات عن مسار التنفير الفعلي.
عقد الندوات واللقامات اإللكترونية
لتعريف المجتمع المإللي بنتةةةائج
تقويم الخطة.

المتوسط االنحراف
الترتيب
الحسابي المعياري

درجة
التفعيل

4

3.29

0.89

متوسطة

5

3.23

1.05

متوسطة

6

3.08

1.00

متوسطة

7

2.85

1.01

متوسطة

8

2.79

1.11

متوسطة

يتبين من جدول  8أن مجال المتابعة والتقويم يتأةةةةةةمن  8عبارات تراوحت متوسةةةةةةطاتها
الإلسابية وفق استجابات أفراد عينة الدراسة ككل بين  ،3.65 – 2.79أي بدرجة تفعيل متوسطة
إلى كبيرة للتكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االسةةةةةتراتيجي بوزارة التربية والتعليم ،ويتأةةةةة أن
العبارة  7احتلت على المرتبة األولى وفق اسةةةتجابات أفراد عينة الدراسةةةة ،بمتوسةةةط حسةةةابي بل
 ً3.65أي بدرجة تفعيل كبيرة ،وقد يعزي ذلك إلى أن أفراد عينة الدراسةةةةة يقومون باسةةةةتخدامها
فعال في ممارسةةةةتهم اليومية ضةةةةمن بيعة المهاع والمسةةةةؤوليات الوظيفية المطلوبة منهم تأديتهاً
ومن خالل اال الع على بطاقة وصف الوظيفة ألفراد عينة الدراسة ،جامت النتيجة تؤكد بأن من
مهامهم مراجعة التقارير الدورية المتعلقة باإلنجازات واألنشةةةةطة التي تنفر بشةةةةكل دوري (قسةةةةم
تنظيم وترتيةس الو ظائف ً)2018 ،لرا أفراد عينةة ا لدراسةةةةةةةة على درا ية كافيةة بدر جة تفعيةل
المؤشةةةةرات الكمية في التقارير التي تقدع لهم لتوضةةةة نتائج تإلقق األهداف المنشةةةةودة من الخطة
االستراتيجية.
في حين أتت العبارة  8في المرتبة األخيرة بمتوسةةةةةط حسةةةةةابي بل  ً2.79أي بدرجة تفعيل
متوسطة في مجال المتابعة والتقويم ،وقد يعزد ذلك إلى أنه بالرام من أن وزارة التربية والتعليم
لديها العديد من القنوات في شةةةبكات التواصةةةل االجتماعي إال أنها تفعيلها لهرك الشةةةبكات من أجل
عرض نتائج تقويم الخطة االسةةةةتراتيجية ألفراد المجتمع المإللي يعتبر متوسةةةةطاً ،وقد يرجع ذلك
إلى أن الوزارة تقوع بتأةةيق مسةةاحة المشةةاركة المجتمعية خاص ةا ً فيما يختل بنتائج تقويم الخطة
االستراتيجية ،وقلة استفادتها من مرئيات ومقترحات أفراد المجتمع المإلليً وقد يعود السبس في
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2022 )4(36ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ذلك إلى قلة وعي العاملين بالوزارة بأهمية رحها هرك النتائج ألفراد المجتمع.
ثانياً :النتائج المتعلقة بالسؤال ال اني ومناقشته
نل السؤال الثاني على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستود داللة  0.05بين
استجابات أفراد عينة الدراسة حول تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االستراتيجي بوزارة
التربية والتعليم تعزد لمترير الجنس ،والم سمى الوظيفي ،ومكان العمل؟" لإلجابة عن ال سؤال تم
اسةةةةتخراا المتوسةةةةطات الإلسةةةةابية واالنإلرافات المعيارية بفجرام اختبار ت ) (T-Testلعينتين
مسةةةةةةتقلتين بالفئات المتعلقة بالجنس ،كما تم تطبيق اختبار تإلليل التباين األحادي (One Way
) ANOVAللتإلقق من داللة الفروق تبعا ً لمترير المسمى الوظيفي ،ومكان العمل ،باإلضافة إلى
ذلك تم تنفير اختبار  LSDللمقارنة البعدية المتعددة للكشف عن الفروق بين المتريرات التي يوجد
بها داللة إحصةةائية ،ولقد تم تقسةةيم السةةؤال لإلجابة عنه إلى أربعة أجزام وفقا ً لمتريرات الدراسةةة
وهي كما يلي:
النتائج المتعلقة بمتغير الجنس
لإلجابة عن الجزم األول من السةةةةةةؤال الثاني لعرض النتائج ومناقشةةةةةةتها ،تم إجرام اختبار ت
) (T-Testللكشةةف عن الفروق بين المتوسةةطات الإلسةةابية في مجاالت أداة الدراسةةة واألداة ككل تبعا ً
لمترير الجنس ( ،ذكور =  ،95واإلناث =  ، )17نظرا للفرق الكبير بين أعداد الركور واإلناث في
العينة – يرجع هرا األمر لطبيعة هرك الوظائف – فقد تم اختيار عينة عشةةةةةوائية تقدر بثالث أمثال عينة
اإلناث لكي يتم عليها التإلليل لدراسة الفروق بالنسبة لمترير الجنس ،وجدول  9يوض نتائج اختبار ت
للمقارنة بين اسةةةةةةتجابات أفراد العينة لدرجة تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االسةةةةةةتراتيجي
بوزارة التربية والتعليم تعزد لمترير الجنس.
جدول ( :)9نتائج اختبار ت للمقارنة بين استجابات أفراد العينة لدرجة تفعيل التكنولوجيا اإلدارية
في التخطيط االستراتيجي بوزارة التربية والتعليم تعزد لمترير الجنس.
م

المجاالت

حجم المتوسط االنحراف
النوع
العينة الحسابي المعياري
0.532 3.402
ذكر 51

تشخيل الوضع
 1الراهن (التإلليل
االستراتيجي)

أنثى

17

3.074

0.788

صيااة
2
اإلستراتيجية
تنفير
3
اإلستراتيجية

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

51
17
51
17

3.473
3.078
3.304
3.037

0.654
0.554
0.594
0.741

قيمة
ت

مستوى اتجاه
الداللة الداللة

0.056 1.942
0.029 2.232
0.137 1.507

اير
دالة
لصال
الركور
اير
دالة
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 ...تابع جدول رقم ()9

مستوى اتجاه
حجم المتوسط االنحراف قيمة
النوع
م المجاالت
الداللة الداللة
العينة الحسابي المعياري ت
0.752 3.351
ذكر 51
اير
0.118 1.583
 4المتابعة والتقويم
دالة
0.774 3.015
أنثى 17
0.569 3.385
ذكر 51
لصال
مجموع مجاالت
0.050 1.998
الركور
األداة
0.672 3.052
أنثى 17
يتأة من جدول  9أن قيمة (ت) المإلسةوبة في مجال صةيااة االسةتراتيجية ،أكبر من قيمة
(ت) الجدولية عند مسةةةةتود الداللة  ،0.05وهرا يؤكد وجود فروق دالة إحصةةةةائيا ً في اسةةةةتجابات
أفراد العينة لواقع تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االسةةةةةةتراتيجي بوزارة التربية والتعليم
والمديريات التعليمية التابعة تعزد لمترير الجنس لصال الركور في مإلور صيااة االستراتيجية
واألداة ككل.
وقةةد يرجع ذلةةك إلى توجةةه الةةركور في االنخرا في العمةةل اإلداري التخطيطي بشةةةةةةكةةل يفوق
توجهات األناث ،ويؤكد ذلك ما تشير إليه عينة الدراسة ،إذ تشير إلى أن عدد الركور  51موظفا ً وبرلك
فهو يفوق عدد االناث البال  17موظفة ،باإلضةةةةةةافة إلى بيعة البيئة العمانية وعاداتها وتقاليدها
االجتماعية من حيث قدرة الركر على التعلم الراتي من خالل حأةةةةةةور الدورات والورت التدريب ية
المتعلقة بالعمل على الصعيد المإللي والدولي ،على عكس األنثى المنشرلة بالعمل المنزلي ومسؤوليتها
األسرية.
كما يتبين من الجدول  9أن قيمة (ت) المإلسةةةةةةوبة في بقية المجاالت أصةةةةةةرر من قيمة (ت)
الجدولية ،ولرلك فال توجد فروق ذات داللة إحصةةةةائية عند مسةةةةتود الداللة  0.05في اسةةةةتجابات
أفراد العينة لواقع تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االسةةةةةةتراتيجي بوزارة التربية والتعليم
والمديريات التعليمية التابعة تعزد لمترير الجنس في باقي مجاالت أداة الدراسة.
وقد يعزد ذلك إلى أن جميع أفراد عينة الدراسةةةة يخأةةةعون إلى نفس ظروف العمل برض
النظر عن جنسةةةهم ،ويؤدون أعمالهم وفق ما ورد في اللوائ التنظيمية والقوانين المقررة من قبل
وزارة التربية والتعليم ،كما أنهم يتلقون نفس الدورات التدريبية المعتمدة من الوزارة من حيث
الكم والنوع لالسةةةةةةتفادة منها في تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في مراحل التخطيط االسةةةةةةتراتيجي
المتعلقة بتشةةخيل الوضةةع الراهن ،وتنفير االسةةتراتيجية ،والمتابعة والتقويم على اختالف مواقعهم
في الوزارة أو في المديريات التعليمية ،عالوة على ذلك أن حاجتهم للتطوير ورابتهم في تإلسةةةةةةين
التخطيط االستراتيجي واحدة.
النتائج المتعلقة بمتغير المسمى الوظيفي
لإلجابة عن الجزم الثاني من السةةةةؤال الثاني ،ولعرض النتائج ومناقشةةةةتها ،تم تطبيق اختبار
تإلليل التباين األحادي للتعرف على داللة الفروق في كل مجال من مجاالت األداة واألداة ككل
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2022 )4(36ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol36/iss4/19

Al-Shanfari et al.: Requirements to activate administrative technology in strategic p

شيماء الشنفري ،وآخرون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 765

وفقا ً لمترير المسمى الوظيفي ،وأتت النتائج كما هو موض في جدول .10
جدول ( :)10نتائج تإلليل التباين األحادي للمقارنة بين استجابات أفراد العينة لدرجة تفعيل
التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االستراتيجي بوزارة التربية والتعليم تعزد لمترير المسمى
الوظيفي.

يتبين من جدول  10وجود فروق دالة إحصةةائيا ً بين متوسةةطات اسةةتجابات أفراد العينة لواقع
تفعيةةل التكنولوجيةةا اإلداريةةة في التخطيط االسةةةةةةتراتيجي بوزارة التربيةةة والتعليم والمةةديريةةات
التعليمية التابعة لها في مجاالت األداة األربعة ،واألداة ككل تعزد لمترير المسمى الوظيفي ،حيث
جامت قيمة ف المإلسةةوبة دالة إحصةةائيا ً عند مسةةتود الداللة  ،0.05ولمعرفة اتجاك الفروق الدالة
إحصةةةةةةةائيا ً تم اسةةةةةةتخداع اختبار ) (LSDللمقارنات البعدية المتعددة ،ويظهر جدول  10نتائج
االختبار.
يتأةةة من جدول  10أن هناك فروقا ً ذات داللة إحصةةةائية عند مسةةةتود داللة  0.05تعزد
لمترير المسمى الوظيفي بين فئة مدير عاع ومساعدوك ،ومدير دائرة ومساعدوك ،وع أو تخطيط
تربوي في جميع المجاالت واألداة ككل لصةةةةال مدير عاع ومسةةةةاعدوك ،وهرا يدل على أن مدرام
العموع ومسةةةةةةاعدوك يقومون بتفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االسةةةةةةتراتيجيً وقد يكون
السةةةةبس في ذلك إلى أن الواقع العملي والميداني للوظيفة يتطلس اإلشةةةةراف والتخطيط والتنسةةةةيق
والرقابة على كافة األعمال المتعلقة بوضةةةةةةع وتنفير الخطط والبرامج لتإلقيق األهداف المراوبة،
كون أن الوظيفة ترتكز في قمة وظائف المديريات العامة للتربية والتعليم التابعة لمعالي وزير
التربية والتعليم الموقر.
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جدول ( :)11نتائج اختبار ) (LSDللفروق الدالة إحصائيا ً وفقا ً لمترير المسمى الوظيفي على
المجاالت األربعة واألداة ككل.
م

المجاالت

1

تشخيل الوضع
الراهن
صيااة
اإلستراتيجية

2
3

تنفير اإلستراتيجية

4
المتابعة والتقويم
مجموع مجاالت األداة

المسمى
الوظيفي (أ)
مدير عاع
ومساعدوك
مدير عاع
ومساعدوك
مدير عاع
ومساعدوك
مدير عاع
ومساعدوك
رئيس قسم
مدير عاع
ومساعدوك

المسمى الوظيفي
(ب)
مدير دائرة ومساعدوك
عأو تخطيط تربوي
مدير دائرة ومساعدوك
عأو تخطيط تربوي
مدير دائرة ومساعدوك
عأو تخطيط تربوي
مدير دائرة ومساعدوك
عأو تخطيط تربوي
مدير دائرة ومساعدوك
مدير دائرة ومساعدوك
عأو تخطيط تربوي

فرق
المتوسطات
*0.45139
*0.43306
*0.51235
*0.34827
*0.59722
0.33097
*0.87500
*0.37500
*0.59821
*0.60606
*0.37111

مستوى
الداللة
0.032
0.002
0.015
0.012
0.006
0.019
0.000
0.017
0.034
0.002
0.004

ما بينته النتائج أيأةةةةا ً أن مجال المتابعة والتقويم جامت الداللة به لصةةةةال رئيس قسةةةةم ،وقد
يرجع ذلك إلى بيعة الوظيفة واختصاصاتها ،حيث أنها تختل باإلشراف على األعمال المتعلقة
بتنفير البرامج وتقويمها ،ويشةةير ذلك إلى أن رؤسةةام األقسةةاع يقومون بتفعيل التكنولوجيا اإلدارية
بفعالية في هرك المرحلةً كونها المرحلة األقر لمهامهم الوظيفية وتخولهم لرلك ،ولقد اختلفت
هرا النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة.
النتائج المتعلقة بمتغير مكان العمل
لإلجابة عن الجزم الثالث من السةةةةةةؤال الثاني لعرض النتائج ومناقشةةةةةةتها ،تم تنفير اختبار تإلليل
التباين األحادي للتعرف على داللة الفروق في جميع مجاالت األداة ،واألداة ككل وفقا ً لمترير مكان
العمل ،وجامت النتائج كما هو مبين في جدول .12
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جدول ( :)12نتائج تإلليل التباين األحادي للمقارنة بين استجابات أفراد العينة لدرجة تفعيل
التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االستراتيجي بوزارة التربية والتعليم وفقا ً لمترير مكان العمل

يتبين من النتائج المو ضإلة في جدول  12بأنه ال توجد هناك فروق دالة إح صائيا عند مستود
الداللة  0.05بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في
التخطيط االستراتيجي بوزارة التربية والتعليم في المجاالت األربعة ،ومجموع مجاالت األداة ترجع
لمترير مكان العمل ،وقد يرجع ذلك إلى أنه بالرام من اختالف أماكن عمل أفراد عينة الدراسةةةةة إال
أن وزارة التربية والتعليم بالسةةةةلطنة تقوع بتوفير المتطلبات األسةةةةاسةةةةية لتفعيل التكنولوجيا اإلدارية
لجميع العاملين بديوان عاع الوزارة والمديريات التعليمية بدون استثنام مع مراعاة الطبيعة الجررافية
لكل مديرية تعليميةً لرلك كان تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االسةةةةةتراتيجي في المديريات
التعليمية متمانل ،فال يوجد فروق في التفعيل بين ديوان عاع الوزارة والمديريات التعليمية التابعة لها
التي تم تطبيق الدراسةةةةةةة بها ،وقد يعزد ذلك إلى توافر أبعاد التكنولوجيا اإلدارية الثالنة بشةةةةةةكل
متسةةةةةةةاوي في مواقع عمةةل أفراد عينةةة الةةدراسةةةةةةةة ،أكةةان ذلةةك من خالل توافر التقنيةةات الإلةةديثةةة
والإلواسةةيس ،أو من خالل اسةةتخداع األسةةاليس العلمية في التخطيط االسةةتراتيجي ،وتدريس العاملين
وتأهليهم ،ولقد اختلفت هرا النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة.
الخاتمة
في ضوم نتائج الدراسة الميدانية يسعى هرا الفصل لإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة الري
ينل على " ما متطلبات تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االسةةةةةةةتراتيجي بوزارة التربية
والتعليم في سلطنة عمان؟" ،وذلك من خالل وضع مكونات لإلجرامات المقترحة لمتطلبات تفعيل
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التكنولوجيا اإلدارية التي تلعس دورا ً أسةةةاسةةةيا ً في العمل اإلداري من خالل االعتماد على التطور
الكبير في التكنولوجيا اآللية وإمكاناتها الهائلة ،إلى جانس االعتماد على أسةةةةةةاليس التفكير العقلي
والتإلليل الموضوعي المنظم في حل المشكالت اإلدارية ،والتوسع في فرص المشاركة وتإلسين
العالقات االجتماعية سةةةةوام من داخل وزارة التربية والتعليم أو من خارجها في المراحل األربعة
للتخطيط اال ستراتيجيً لتإل سين العملية التخطيطية واالرتقام بكفامة العمل ،باإل ضافة إلى تطوير
المهةةارات األدائيةةة للعةةاملين بوزارة التربيةةة والتعليم ،وتطوير وعيهم ومعرفتهم بةةالتكنولوجيةةا
اإلدارية المعاصرة وكيفية تفعيليها في التخطيط االستراتيجي.
نتائج الدراسة الميدانية
أسفرت الدراسة الميدانية على عدة نتائج من أبرزها:
 .1أن واقع تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االستراتيجي بوزارة التربية والتعليم حسس
استجابات أفراد عينة الدراسة في األداة ككل ومجاالتها جام بدرجة متوسطة.
 .2أنبتت الدراسةةةةةةة الميدانية اتفاق العينة حول مجاالت تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط
االسةةةةةةتراتيجي بوزارة الترب ية والتعليم مرت بة ترتي با ً ت نازل ياً ،ح يث جام م جال صةةةةةة يا اة
االستراتيجية بالمرتبة األولى ،نم مجال تشخيل الوضع الراهن (التشخيل االستراتيجي)،
وتالك مجال تنفير االستراتيجية ،وختاما ً أتى مجال المتابعة والتقويم بالمرتبة األخيرة.
 .3توجد فروق ذات داللة إحصةةائية عند مسةةتود الداللة  0.05بين متوسةةطات اسةةتجابات أفراد
عينة الدراسةةةةةةةة حول واقع تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االسةةةةةةتراتيجي بوزارة
التربية والتعليم تعزد لمترير الجنس في مجال صةيااة االسةتراتيجية لصةال الركور واألداة
ككل.
 .4أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستود داللة  0.05تعزد لمترير المسمى الوظيفي
لصال مدير عاع ومساعديه في األداة ككل وجميع مجاالتها ،عدا المجال الرابع الري جامت
الداللة فيه لصال كل من مدير عاع ومساعديه ورئيس قسم.
 .5ليسةت هناك فروق دالة إحصةائيا ً عند مسةتود الداللة  0.05بين متوسةطات اسةتجابات أفراد
عينة الدراسةةةةةةةة حول واقع تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االسةةةةةةتراتيجي بوزارة
التربية والتعليم في المجاالت األربعة ،والدرجة الكلية لألداة ترجع لمترير مكان العمل.
 .6ال توجد هناك فروق دالة إحصائيا عند مستود الداللة  0.05بين متوسطات استجابات أفراد
عينة الدراسةةةةةةةة حول واقع تفعيل التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االسةةةةةةتراتيجي بوزارة
الترب ية والتعليم في الم جاالت األرب عة لألداة ،وا لدر جة الكل ية ل ها تعزد لمترير سةةةةةةنوات
الخبرة.
مكونات اإلجراءات المقترحة
تم تصنيف مكونات اإلجرامات المقترحة حسس مجاالت الدراسة كما هو موض في شكل  1التالي:
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شكل ( :)1مكونات اإلجرامات المقترحة.
 .1اإلجراءات المقترحة المتعلقة بتشخيص الوضع الراهن (التحليل االستراتيجي)
أ .تفعيل قاعدة بيانات مختصةةةةةةة بتإلليل العوامل البيئية المختلفة الداخلية للوزارة ،والخارجية
كالعوامل السةةةةياسةةةةية ،واالجتماعية ،والتكنولوجية ،واالقتصةةةةادية ،والتشةةةةريعية ،والثقافية
وايرها.
 .تصميم برنامج إلكتروني يدعم عملية اتخاذ القرار االستراتيجي والتنبؤ بالمتريرات البيئية بشكل
فوري.
ا .أن يتم تفعيةل الشةةةةةةراكةة المجتمعيةة في تإلليةل البيئةة الخةارجيةة من خالل األخةر بمرئيةةات
ومقترحات أصإلا المنفعة والرأي العاع في المجتمع المإللي واالستفادة منها.
 .2اإلجراءات المقترحة المتعلقة بصياغة االستراتيجية
أ .عقد دورات تدريبية مسةةتمرة عن بعد للعاملين بالوظائف اإلشةةرافية من رئيس قسةةم فما
فوق ،والوظائف التنفيرية كأعأةةام التخطيط التربوي من خالل االسةةتعانة باألسةةاترة من
الجامعات الإلكومية والخاصة ،والخبرام في المراكز العلمية البإلثية ،ويتطلس أن تشمل
الدورات التدريبية اإلجرامات التالية:
 تنميةةة اإل ةةار المرجعي للفئةةات المةةركورة بمةةا يتعلق بةةالتخطيط االسةةةةةةتراتيجي
وتصةةويس األفكار والمفاهيم المرتبطة به من خالل توظيف األسةةاليس التكنولوجية
الإلديثة.
 اسةةةتخداع أسةةةاليس حديثة في تإلديد األهداف االسةةةتراتيجية كأسةةةلو المشةةةاركة،
ودراسة الإلالة ،وفرق العمل ،والعصف الرهني ،وأسلو دلفاي من أجل الخروا
بأهداف واضإلة ومقننه تتماشى مع احتياجات الوزارة وأصإلا المنفعة.
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 اسةةةةةةتخةداع بعض األسةةةةةةةاليةس والتقنيةات التكنولوجيةة المعةاصةةةةةةرة في التخطيط
االسةةةةةةتراتيجي كأسةةةةةةلو تإلليل النظم ،وأسةةةةةةلو بيرت ،حيث أن صةةةةةةيا اة
االسةةةةةةتراتيجية تتطلس قدرات فكرية ومهارات تإلليلية عالية لدد القائمين على
إعدادها.
 .إجرام نةةدوات تثقيفيةةة للعةةاملين بةةالوزارة والمةةديريةةات التعليميةةة لتعريفهم بةةالبرامج
والتقنيات الإلديثة التي توفرها الوزارة لهم لتسةةةةةةهيل العمل وتجويدك ،وكيفية توظيفها
ضمن مهاع أعمالهم التخطيطية التي يقومون بها.
ا .توفير برنامج إلكتروني يسةةهم في رح الإللول والبدائل التخاذ القرارات االسةةتراتيجية
بشكل فوري.
 .3اإلجراءات المقترحة المتعلقة بتنفيذ االستراتيجية
أ .عقد اللقامات واالجتماعات الدورية بين المخططين والمنفرين عن ريق اسةةةةةةتخداع
التقنيات الإلديثة كالفيديو كونفراس  Video-Conferenceلتعرف على المسةةةةةةتجدات
المرتبطة بالتنفير االسةةتراتيجي ،ولتنفير اإلجرامات اإلسةةتراتيجية وفق ما تم تإلديدك في
الخطة.
 .إتاحة الفرصةةة للقطاع الخاص بالمشةةاركة في الدعم المالي ،والتقليل من االعتماد الكلي
على التمويل المعتمد من الوزارة.
ا .تفعيةةل نظم المعلومةةات للقيةةاع بةةاألعمةةال الالزمةةة المرتبطةةة بةةفجرامات تنفيةةر الخطةةة
االستراتيجية إلكترونياً.
 .4اإلجراءات المقترحة المتعلقة بالمتابعة والتقويم
أ .تنظيم ندوات ول قامات إلكترون ية أو على أرض الواقع لتعريف أفراد المجتمع المإللي
والعاملين في الإلقل التربوي بنتائج تقويم الخطة اإلسةةتراتيجية ،واإلصةةرام لمقترحاتهم
ومرئياتهم لتطوير العمل التخطيطي.
 .تبادل الخبرات في مجال المتابعة والتقويم المرتبطة بالتخطيط االسةةةةةةتراتيجيً ألهمية
ذلك في إنرام تجار وزارة التربية والتعليم ومنتسبيها.
ا .إجرام دراسات مسإلية موضوعية لرضا العاملين ،والمستفيدين حول خدمات الوزارة
عن الخطط االسةةةةةةتراتيجي ة التي تم تنفيرها ،واالسةةةةةةتفادة من نتائجها في تجويد الخطط
االستراتيجية األخرد.
د .تفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصةةةةةةاالت من خالل الربط بين نظم التنفير والمتابعة،
حيث يقوع نظاع المتابعة بتررية نظاع التنفير بنتائج لتصةةةةةإلي المسةةةةةار ،باإلضةةةةةافة إلى
توفير برنامج إلكتروني يقدع التررية الراجعة بشةةةةةةكل فوري عند حدوث أي انإلرافات
للخطة عن المسار الفعلي للتنفير.
ك .اسةةةةةةتخداع قاعدة بيانات ألنظمة المتابعة والتقويم من أجل تطوير العمل ،ومتابعة ما تم
إنجازك في الخطة االسةةةةةةتراتيجية ،لتزويد المعنيين في اإلدارة العليا بالوزارة والقائمين
على التخطيط االستراتيجي بالتقارير الموضوعية بشكل دوري وفي الوقت المالئم.
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و .تفعيةةل األسةةةةةةةاليةةس الإلةةديثةةة المرتبطةةة بةةالتكنولوجيةةا اإلداريةةة كنظةةاع إدارة المعلومةةات
التربويةً ألهميته في تإلقيق التخطيط والتقويم ومتابعة تنفير األنشطة والبرامج المتعلقة
بالخطة االستراتيجية.
ثال اً :توصيات عامة وآليات تنفيذها
أ .إعداد حقائس تدريبية تإلتوي على حزع من البرامج المختلفة التي تسةةةةةةهم في تنمية القدرات
والمهارات الفكرية للقائمين على التخطيط االستراتيجي ،وتتناسس مع احتياجاتهم في التأهيل
وال تدر يس ،باإلضةةةةةةةا فة إلى ال تدر يس بالتطبيقي العملي ل كل مرح لة من مرا حل التخطيط
االستراتيجي ،وعدع االقتصار على الجانس األكاديمي النظري.
 .تدريس العاملين بوزارة التربية والتعليم على المهارات الخاصةةةةةة المتعلقة بكيفية تفعيل أبعاد
التكنولوجيا اإلدارية في التخطيط االسةةةتراتيجي من خالل اسةةةتقداع الخبرام والمختصةةةين في
مجال اإلدارة التربوية والتخطيط االسةةةةةةتراتيجي لعقد الدورات والورت التدريبية للقائمين
على التخطيط االستراتيجي من أجل رفع مستود أدائهم ،واال الع على التجار والخبرات
الناجإلة في الدول األخرد لتطوير التإلليل االستراتيجي بالوزارة.
ا .تطوير مركز التدريس والتأهيل المهني التابع للوزارة بالمديريات التعلمية من خالل زيادة
عدد المدربين المختصةةةةين ،وتوفير شةةةةبكة اتصةةةةال فائقة السةةةةرعة بين المركز وديوان عاع
الوزارة ليسهل التواصل بين المعنيين على التخطيط االستراتيجي من أجل إجرام الدراسات
والبإلوث التي تدرس واقع الخطة االستراتيجية بسلطنة عمان والتشاور في اتخاذ القرارات.
د .نشر نقافة التعامل مع تقنيات المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا الإلديثة ،وأهمية توظيفها
في جميع مراحل التخطيط االستراتيجي من خالل ندوات ومؤتمرات يشارك فيها خبرام في
تكنولوجيةةا المعلومةةاتً وذلةةك للتعةةامةةل مع معطيةةات الثورة التكنولوجيةةة ،والمعلومةةاتيةةة،
والعلمية.
ك .االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل تصميم برنامج إلكتروني للمتابعة
والتقويم يسةةةهم في إمداد القيادات العليا بتقارير موجزة فورية عن أدام الخطة االسةةةتراتيجية
بشةةةةةكل مسةةةةةتمر في مرحلة التنفير في حالة حدوث أي انإلرافات عن الخطة التي يتم تنفيرها
وبرامجها المطروحة.
المراجع العربية


أبو جامع ،منال مإلمد صةةةةةةةال ( .)2011درجة اسةةةةةةتخداع مديري المدارس لتكنولوجيا
المعلومات واالتصةةةةةةاالت في العمليات اإلدارية في مإلافظة الزرقام من وجهة نظر مديري
المدارس والمعلمين (رسةةالة ماجسةةتير اير منشةةورة) .الجامعة الهاشةةمية ،المملكة األردنية
الهاشمية.



أبو شةر  ،هشةاع حامد ( .)2009درجة فاعلية أدام مديري مدارس وكالة الروث بمإلافظات
ازة في ضةةةةةوم التكنولوجيا اإلدارية المعاصةةةةةرة وسةةةةةبل تطويرك (رسةةةةةالة ماجسةةةةةتير اير
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منشورة) .الجامعة اإلسالمية ،ازة.


البإلري ،زوينة بنت ناصةةةةر ( .)2010التخطيط اإلسةةةةتراتيجي كمدخل لتخطيط االحتياجات
التعليمية من الموارد البشةةةةةةرية بوزارة التربية والتعليم في سةةةةةةلطنة عمان :نموذا مقترح
(رسالة ماجستير اير منشورة) .جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.



الجابري ،إبراهيم بن سةةةةعيد ( .)2011بوابة سةةةةلطنة عمان التعليمية :رؤية وواقع .مسةةةةقط:
وزارة التربية والتعليم.



الإلوسةةةةةةني ،مإلمد شةةةةةةامس ( .)2008بنام أنموذا للتخطيط اإلسةةةةةةتراتيجي لوزارة التربية
والتعليم بسلطنة عمان (رسالة دكتوراك اير منشورة) .الجامعة األردنية.
ال سالمي ،أحمد مبارك ( .)2010تطوير اإلدارة المدر سية بمرحلة التعليم األ سا سي ب سلطنة
عمان في ضةةةوم التكنولوجيا اإلدارية المعاصةةةرة (رسةةةالة ماجسةةةتير اير منشةةةورة) .جامعة



الدول العربية ،جمهورية مصر العربية.


السةةرحني ،أحمد بن حمود ( .)2010واقع التخطيط اإلسةةتراتيجي في وزارة التربية والتعليم
في سلطنة عمان :دراسة ميدانية من وجهة نظر المديرين (رسالة ماجستير اير منشورة).
جامعة اليرموك ،المملكة األردنية الهاشمية.



الشةةةامسةةةي ،سةةةالم بن راشةةةد ( .)2010قياس فعالية تطبيق التخطيط اإلسةةةتراتيجي في إدارة
وتنمية الموارد البشةةرية :دراسةةة ميدانية على وزارة التربية والتعليم بسةةلطنة عمان (رسةةالة
دكتوراك اير منشورة) .جامعة تشرين ،الجمهورية العربية السورية.



شةةةويدح ،مإلمد مإلمد ( .)2015درجة ممارسةةةة دائرة التربية والتعليم بوكالة الروث الدولية
برزة لإلدارة اإللكترونية وعالقتها بعمليات التخطيط اإلسةةةتراتيجي (رسةةةالة ماجسةةةتير اير
منشورة) .الجامعة اإلسالمية برزة ،دولة فلسطين.



الرناع ،أحمد (مايو  .)1981التكنولوجيا اإلدارية .وقائع الندوة العلمية حول اختيار وتأهيل
الكوادر القيادية في اإلدارة التربوية بدول الخليج العربي .الكويت :مك تس الترب ية العربي
لدول الخليج ومكتس اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية( .ص ص )177-106



عمان :دار المسةةةةةةيرة للنشةةةةةةر والتوزيع
انيمة ،مإلمد متولي ( .)2005التخطيط التربويّ .
والطباعة.



القتبية ،مريم بنت سةةةةةةعيد ( .)2012معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في وزارة التربية
والتعليم بسلطنة عمان (البوابة التعليمية اإللكترونية) من وجهة نظر موظفي المديرية العامة
لتقنية المعلومات (رسالة ماجستير اير منشورة) .جامعة نزود ،سلطنة عمان.
اللواتي ،أمةةل بنةةت داود ( .)2013معوقةةات التخطيط اإلسةةةةةةتراتيجي التي تواجةةه العةةاملين
بمديريات التربية والتعليم في سةةلطنة عمان (رسةةالة ماجسةةتير اير منشةةورة) .جامعة مؤتة،



المملكة األردنية الهاشمية.
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