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ت اإلاإطظاث هجاح  هى الري الخػلُم اإلاػلىماث ئدازة هظام غلى ٌػخمد الػىإلات غصس في التربٍى

 هظام أهمُت ئلى حشير الدزاطت هره هخائج. وفػالت مصداكُت وذاث دكُلت اطخسدام ممازطاث

س في هبير ودوز  والخػلُم اإلاػلىماث  هظام. واإلادلُت الػاإلاُت الخغيراث زظم في الخػلُم وجددًث جؼٍى

 للػملُاث اإلاسخلفت ؤلادازاث جدخاحها التي اإلاػلىماث ول جىفير غلى كادزة الخػلُم اإلاػلىماث ئدازة

ت س الخػلُم هىغُت غلى والظُؼسة اإلاشيلت، وجددًد ؤلاخصائي، واللُاض ؤلاداٍز  الاطدثماز وجؼٍى

ص مسب ليل ًمىً هرا، مؼ. والاجصاالث  ًفض ي حى لخلم وذلً اإلاػلىماث وجبادٌ أهفظهم حػٍص

ت ؤلادازة جددًد في الخػلُم ئدازة هجاح ًدغم  .التربٍى

 

 مستخلص

ت  ولماث أطاطُت  الجىدة، هظام اإلاػلىماث التربٍى
 

Abstract 

 The success of educational institutions in the era of globalization depends on the education 

information management system that is accurate, credible, and efficient usage practices. The 

results of this study indicate the importance of education information system and great role in 

the development and modernization of education in the midst of global and local changes. 

Education information management system able to provide all the information needed by the 

various departments for administrative processes, statistical measurement, problem 

identification, control the quality of education and develop investment and communication. 

With this addition, every educator can promote themselves and exchange information so as to 

create a conducive atmosphere that supports the success of education management in 

deciding policy. 

Keywords  Education Information Management, Quality 
 

Abstrak 

 Keberhasilan lembaga pendidikan di era globalisasi tergantung pada manajemen sistem 

informasi pendidikan yang akurat, kredibel, penggunaannya praktik dan efisien. Hasil 

penelitian ini menunjukkan tentang pentingnya sistem informasi pendidikan dan peranannya 

yang besar dalam pengembangan dan modernisasi pendidikan di tengah perubahan global dan 

lokal. Manajemen sistem informasi pendidikan mampu menyediakan semua informasi yang 

dibutuhkan oleh berbagai departemen untuk proses administrasi, pengukuran statistik, 

identifikasi masalah, mengontrol mutu pendidikan dan mengembangkan investasi maupun 

komunikasi. Dengan ini pula, setiap pendidik bisa mempromosikan diri dan melakukan 

pertukaran informasi sehingga tercipta suasana kondusif yang mendukung keberhasilan dalam 

memutuskan kebijakan manajemen pendidikan. 
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 مقدمت

ت اإلاػلىماث هظم ئدازة مصؼلح ٌشير  الػملُت بادازة اإلاخػللت اإلاػلىماث إلغداد جصمُمه ًخم الري الىظام ئلى التربٍى

ت  ذاث اإلاػلىماث وجلُُم وشس جدلُل، حمؼ، زاللها مً ًخم التي الفسغُت ألاهظمت مً مجمىغت هى أو هظامُت، بصىزة التربٍى

ت الظُاطت وصىؼ اللساز اجساذ غملُت دغم ألغساض حظخسدم والتي التربىي  بالىظام الػالكت  مىكؼ ًيىن  ما وغادة. التربٍى

 اإلاػلىماث وجىشَؼ وشس ػبؼ، جدلُل، حمؼ، غملُت غً مظإوٌ ًيىن  خُث التربُت وشازة ملس في التربىي  اإلاػلىماث هظام

ت للمظخىٍاث ت اإلاإطظت هجاح فان اإلاػلىماجُت غصس في وػِش أهىا وبما ألادوى، التربٍى  غلى هبيرة دزحت ئلى طُػخمد التربٍى

 ًىفسه أن ًجب ما وهرا وفػالت طهلت بصىزة لالطخسدام وكابلت مصداكُت وذاث دكُلت مػلىماث مً لديها ًخىفس ما ملداز

 (.2010)غلي:  التربىي  الىظام

 منهج

ت اإلاػلىماث بىظم لخػٍسف البدث هرا هدف  ؤلادازة في الخىىىلىحُا اطخسدام أهمُت وما .بها ًمس التي واإلاساخل ؤلاداٍز

ت ت ؤلادازة في هأدواث اطخسدامها ًمىً التي وؤلاجصاالث اإلاػلىماث جلىُاث وأهم التربٍى  جؼبُم مً الفائدة ومػسفت .التربٍى

ت ؤلادازة شجػذ التي اإلاميزاث أهم ومػسفت. التربىي  اإلاجاٌ في اإلاػلىماث هظام  وأهم الاهترهذ شبىت اطخسدام غلى التربٍى

ت ؤلادازة في اإلاػلىماث جلىُت اطخسدام جىاحه التي اإلاػُلاث ت للخدماث الالشمت الجىدة غىاصس ومػسفت .التربٍى  التربٍى

ت اإلاػلىماث هظم وأهمُت.الحدًثت  .التربُت في اجساذاللساز غملُت في ؤلاداٍز

 نتائج

 التربىيت إلاداريت املعلىماث نظام مفهىم

 إلاداريت املعلىماث نظام مفهىم

 ألافساد، اإلاػلىماث،) ألاحصاء مً مجمىغت مً ًخيىن  الري الىظام غً غبازة اإلاػلىماث هظم أن" :الصغبي ًسي 

  حػمل والتي اإلاترابؼت( ؤلاحساءاث الخجهيزاث،
 
ً، ججمُؼ،) اإلاىخظمت الػملُاث مً مجمىغت زالٌ مً مخىاطم بشيل مػا  جسٍص

 اللُام لدظهُل الىظام مً اإلاظخفُدًً اإلاسسحاث هره جدغم بدُث مسخلفت، بأشياٌ اإلاسسحاث وغسض( جدلُل مػالجت،

 . "اإلاسخلفت بأغمالهم

ت إلادارة مفهىم  :التربىيّ

ت، الىظائف مً واخدة هي ُّ ت، الخػلُم ت، اإلاإطظاث في الىجاح جدلُم غلى حػمل التي والتربٍى م غً التربٍى  جىفير ػٍس

  الدازلُت، ميىهاتها وافت بين الخػاون  مً بِئت
 
 اإلاادًت اإلايىهاث مً الاطخفادة ئلى يهدف بشسي، وشاغ: بأنها حػسف وأًظا

ت، للبِئت  جدلُم الىصىإللى في ٌظاهم مما هفاءة، أهثر وحػله الخػلُم، في للنهىض اإلاىاطبت الىطائل جىفير أحل مً التربٍى

 .والخػلُمي التربىي، الىجاح

  التربىي  املعلىماث نظام بها ًمر التي املراحل
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س ئن  غبد ذهس وكد التربىي، لىظام أهداف لخدلُم وذلً مساخل، بػدة ًمس حُد جسبىي  مػلىماحي هظام وبىاء جؼٍى

 :وهي اإلاساخل هره  زبه

 باإلاػلىماث الخاصت الاطخمازاث ئغداد ًخم خُث الاطدباهت بأطلىب البُاهاث حمؼ ًخم ألاخُان أغلب في: البُاهاث حمؼ 1

ت بصىزة   الجغسافُت اإلاىاػم غلى وجىشَػها مسهٍص
 
ت وبصىزة اإلادازض ئلى وصىال  الػملُت بهره ولللُام. غادة طىٍى

 مخسصصين، وفىُين مػلىماث، مدللي بُاهاث، مخسري ئلى بالحاحت الخاصت اإلاػسفت جىافس ئلى هدخاج صحُدت بصىزة

اث بين الخيظُم مً كدز أغلى جدلُم طمان ألاغلى اإلاظخىي  في التربىي  اللائد وغلى  جيىن  بدُث وافت اإلاظخٍى

  .وافت لألػساف غالُت وأهمُت كُمت ذاث ججمُػها ًخم التي البُاهاث

 لخىظُم زؼت وطؼ زالٌ مً البُاهاث مػالجت غملُت جبدأ اإلادازض مً البُاهاث ججمُؼ ًخم أن بػد: البُاهاث مػالجت 2

لت منها اإلاسخلفت ألاهىاع  ئدازة دائسة طمً وألاوطؼ ألاهم هي اإلاسخلت هره فان ولرلً لالطخسدام كابلت ججػلها بؼٍس

  وجخظمً اإلاػلىماث هظام
 
 ئدزاٌ بسهامج جصمُم وفدصها، الاطخمازة مساكبت: وواآلحي اإلاهمت اليشاػاث مً غددا

  .البرهامج جىفُر البرهامج، ازخُاز البُاهاث،

 مً صىف ول بين اإلادىم والسبؽ الدكُم والخصيُف اإلاػمم الخفىير البُاهاث جدلُل غملُت جخظمً: البُاهاث جدلُل 3

 اطخسدامها ًمىً بدُث مسخلفت بؼسق  هفظها البُاهاث جدلُل ًخم أن الظسوزي  ومً. الظابلت البُاهاث أصىاف

 .مسخلفت ألغساض

 هره وشس فبدون  التربىي، الىظام ئدازة غملُت مً أطاطُت خللت اإلاػلىماث وجىشَؼ وشس غملُت حػد: والخىشَؼ اليشس 4

 اإلاظخلبلي الخسؼُؽ غملُاث في منها الاطخفادة الصػب مً طُيىن  ئليها جدخاج التي للجهاث وئًصالها اإلاػلىماث

  .اللساز واجساذ

 طِظخسدمىن  اإلاظخىٍاث ول في التربىي  اإلاػلىماث هظام ًىفسها التي اإلاػلىماث اطخسدام ًيىن  أن ًمىً: ؤلاطخسدام 5

 
 
 دوز  غلى والخػسف اإلاىاطبت، اللسازاث اجساذ في اطخسدامها: مثل غدًدة ألغساض اإلاػلىماث هره مً غدًدة أهىاغا

 الخلل ومػالجت للمىازد الفػاٌ باالطخسدام الىفُلت الخؼؽ وطؼ وبالخالي التربىي  اللؼاع أداء في اإلاسخلفت الػىامل

اث وإلالازهت وحد، أًىما  الجغسافُت اإلاىاػم وبين أزسي  ئلى مدزطت مً اإلاسخلفت اإلادازض بين اإلاخدللت ألاداء مظخٍى

 .اإلاسخلفت

 مً جدىلذ والتي اإلاػلىماث هظام في اإلاىخجت اإلاػلىماث ئًصاٌ ًخم أن بػد(: الساحػت اإلاػلىماث) الػىظُت الخغرًت 6

  مخػددة غملُاث غبر اللساز اجساذ في اطخسدامها ًمىً مػلىماث ئلى مىظمت وغير مصىفت غير زام بُاهاث
 
 ئلى وصىال

 ما طمً التربىي  اإلاػلىماث هظام ئلى اإلاظخسدمين مً الساحػت اإلاػلىماث في جخمثل مػاهظت غملُت جبدأ اإلاظخسدمين،

س ئلى جدخاج التي اإلاجاالث أبسش  جددًد زاللها مً ًخم حػلم غملُت وهي الػىظُت الخغرًت بػملُت ٌػسف  حػدًل أو جؼٍى

 للمػلىماث، اإلاظخسدمين واطدُػاب فهم مدي غلى طيخػسف الػىظُت الخغرًت زالٌ فمً ، الىظام مساخل وافت في

س حدًدة أفياز هىان وهل  .اإلاػلىماث مً وغيرها الىظام لخؼٍى

 التربىيت إلادارة في التكنىلىجيا استخدام
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ٌ  أجلىخه ما أخدر مً حػخبر وؤلاجصاالث اإلاػلىماث جلىُت أن فُه، شً ال مما ت، الػلى  الخؼىز  هرا ًخىكف وال البشٍس

 أوحه مسخلف غلى فاغلت ومظاهمت هبير أزس الخلىُت لهره وان فلد آلازس، دون  الحُاة مجاالث مً مجاٌ أو مػين، خد غىد

  اإلادلُت، اإلاصالح وبين الػاإلاُت اللىي  بين ما صساع مً جظمىخه وما الػىإلات شيلذ فلد ؤلاوظاوي، اليشاغ
 
  جددًا

 
 جسبىٍا

،
 
  ًلاض أصبذ كد ألامم جلدم أّن  غً غدا هرا وطُاطُا

 
  .واإلاػازف اإلاػلىماث مً واطتهالهها ئهخاحها غلى ئغخمادا

ؼ اإلاػلىماث جىىىلىحُا جؼىز  أوحد وكد  والخلالُد الثلافاث حػد فلم ألازطُت، الىسة جؼىق  اجصاالث شبىت الظَس

ٌ  في حػِش اإلاسخلفت ، بػظها غً مػص
 
م غً جلخلي أصبدذ بل بػظا  مً الحظازاث ول أفساد بين والخفاغل الاجصاٌ ػٍس

ت، واإلاإجمساث ألاوادًمُت، والدزاطاث الىخب، اهدشاز زالٌ  ؤلاهجاشاث وبفظل وؤلاهترهذ، الاجصاٌ وشبياث والثلافُت، التربٍى

ٌ  غلى واإلاجخمػاث ألافساد كدزة اشدادث اإلاجاٌ، هرا في الىبيرة  غٍسظت للؼاغاث جىافسث ئذ ومػالجتها، مػلىماث غلى الحصى

بوالخد للخػلُم حدًدة أدواث الىاض مً  التربُت في اإلاظخسدم الخػلُم جىىىلىحُا أهم مً الحاطىب غدا هما اإلانهي، ٍز

ادة ئلى الػالي الخػلُم مإطظاث فُه جخؼلؼ الري الصمً مض ى وللد. الظىاء غلى غيرالىظامُت والتربُت الىظامُت  الؼالب ٍش

  بالىُف تهخم هىغُت هللت مً البد فيان الخػلُم، مسسحاث هىغُت غلى جسهص آلان وأصبدذ اإلاخػلمين،
 
 وجدشد الىم، مً بدال

د جدظين هدى اإلاخاخت وؤلامياهاث الجهىد  جىظُف مً أفظل ذلً ئلى مدزل مً ولِع ومسسحاجه، الخػلُم هىاجج وججٍى

  .اإلاسحىة ألاهداف لخدلُم الحدًثت الخلىُاث

 التربىيت إلادارة في كأدواث استخدامها ًمكن التي وإلاجصاالث املعلىماث جقنياث أهم

 (Computer) الحاطىب 1

: غلى وحشخمل ألاطاطُت الىظام وظائف جإدي التي اإلاترابؼت اإلايىهاث مً مجمىغت مً ًخيىن  وامل هظام الحاطىب

ت، اإلاػالجت ووخدة البُاهاث، ئدزاٌ أحهصة ً اإلاسسحاث، وأحهصة اإلاسهٍص  في مخػددة اطخسداماث وللحاطىب. والخسٍص

ً الػلمي، البدث ت، اإلاػلىماث وجدٍو  .واإلاداطبت والسجالث، اإلالفاث، هدفظ ؤلاداٍز

 (Telecommunications) بػد غً الاجصاٌ وطائل 2

 وطائل باطخسدام آزس ئلى ميان مً اإلاػلىماث، أو الصىزة، أو والصىث، شيل أي غلى اإلاػلىماث ئزطاٌ غملُت هي

  الاجصاالث وجلػب. طىئُت أو ئلىتروهُت
 
  دوزا

 
ت، ؤلادازة في مهما  بػد غً الاجصاٌ وطائل اطخسداماث وجخمثل التربٍى

  :الخالُت باإلاجاالث ؤلادازي  الػمل في

ىهُت، الاحخماغاث غلد في وحظخسدم: ؤلالىتروهُت الاحخماغاث هظم .أ   والاحخماغاث اللسازاث، اجساذ وغسف الخلفٍص

 .الفُدًى باطخسدام الاحخماع أو بػد، غً

 وخفظ الػملُاث، وطبؽ ؤلالىتروهُت، البُاهاث وجبادٌ لالطخػالماث، وحظخسدم: الػمل شإون مػالجت هظم .ب 

 .اإلاسخلفت ألاوشؼت ومساكبت البُاهاث،

د غلى وحشخمل: ؤلالىتروهُت الاجصاٌ هظم .ج  د الالىترووي، البًر  اإلاػلىماث، لىخت وهظم والفاهع، الصىحي، والبًر

ىوي، والىص   .غىدها الىكىف حظخدم التي ؤلاهترهذ شبىت وأهمها الخلفٍص

 (Satellites) الصىاغُت ألاكماز 3
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  الصىاغُت ألاكماز جلدم
 
 السادًى، لخدماث الجىدة غالي اطخلباٌ هخىفير الاجصاٌ، مجاٌ في الخدماث مً غددا

ىهُت، البرامج وهلل البُاهاث، وهلل والهاجف،  أي مً بىطىح وكىغها أزىاء وفي هبيرة بظسغت ألاخدار وهلل الخلفٍص

 .  الػالم في ميان

 مناقشت

ٌ  ًمىً، التربىي  اإلاجاٌ في اإلاػلىماث هظام جؼبُموفي   اإلاىظمت ان ػاإلاا كائمت اإلاػلىماث هظام الى الحاحت بان اللى

ٌ  اوشؼتها، وافت ومىاشهت وجىظُم جىحُه في خُت،هفإة البلاء جىىي   كازها ما ئذا زاصت احلها مً وحدث التي الىخائج الى للىصى

  .ومخؼىزة مخغيرة غمل بِئت في اإلاىظمت بلاء

مىً ت اإلاػلىماث هظم ًفُد ان ٍو  إلامازطت اإلاىظمت في الادازاث مسخلف في جدخاحها التي اإلاػلىماث جلدًم في الاداٍز

ت الػملُاث  الاداء غلى والسكابت والخىحُه والخىظُم الخسؼُؽ ممازطت ًمىً اإلاػلىماث هره طىء في آزس حػبير وفي.الاداٍز

ت الىخداث بين وغمىدًا افلُا الاجصاٌ كىىاث وجىطُذ جددًد الى اطافت. وفاغلُت بىفاءة  غملُت وحظهُل الػمل، في الاداٍز

 اإلاػاًير او اإلاإشساث زالٌ مً اإلاخاخت الؼاكاث ليافت الاطدثمازي  ومسدودها اإلاىظمت وشاػاث وجلُُم اإلاػلىماث اطترحاع

ظهل أهثرفاغلُت، كسازاث واجساذ الىخائج، وجلُُم الاداء هفاءة كُاض ألغساض الىظام ًفسشها التي  جلدًس اإلاىظمت غلى َو

 الاحساءاث مظبلا جددد ان الادازة بىطؼ ًيىن  وبرلً الػمل، بِئت في اإلاخىكػت الخغُير إلخخماالث ويهُئها اإلاظخلبل اخخُاحاث

 .مدخمل حغُير ألي الالشمت

 :الانترنت شبكت استخدام على التربىيت إلادارة شجعت التي املميزاث أهم: ألاول  املطلب

 اإلاىطىغاث، البُاهاث، كىاغد الالىتروهُت، الىخب: اإلاصادز جلً أمثاٌ ومً: اإلاػلىماث مصادز في الهائلت الىفسة 1

 .الخػلُمُت اإلاىاكؼ الدوزٍاث،

ىن  ٌظخؼُؼ خُث: اإلاتزامً غير اإلاباشس غير الاجصاٌ 2 د بُنهمباطخسدام فُما الاجصاٌ ؤلاداٍز د الالىترووي، البًر  والبًر

 .الصىحي

له غً: اإلاتزامً اإلاباشس الاجصاٌ 3  والخساػب الفىزي، الىخابي الخساػب بىاطؼت هفظها اللحظت في الخساػب ًخم ػٍس

 .اإلاسئُت واإلاإجمساث الصىحي،

 التربىيت إلادارة في املعلىماث جقنيت استخدام جىاجه التي املعيقاث أهم: الثاني املطلب

ت باألطالُب الخمظً غً الىاججت اإلالاومت 1   .الظائدة أو اللدًمت ؤلاداٍز

 .اإلاالُت اإلاىازد في اللصىز  2

ين أغداد في الىاضح الىلص 3  .الحدًثت الخلىُاث اطخسدام غلى اإلادزبين ؤلاداٍز

  .الحدًثت والخلىُاث ألاطالُب مؼ الخىُف في السغبت غدم 4

 والشػىز . اإلاػلىماجُت وألامُت اللغت، خاحص: الخالي بظبب الجدًدة الخغُيراث هدى اإلاباالة وغدم الاهخمام بػدم الشػىز  5

د الخغُير بأن   .حدًدة وػسق  أطالُب حػلم غلى والحاحت ؤلادازي، أغباء مً طيًز
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ت ؤلادازة جىظُم حمىد 6  ألاحهصة بين اوػدامه أو الخيظُم وطػف الاجصاٌ غملُاث في زلل غىه ًىجم مما التربٍى

  .ذلً وغير الخػلُمُت

 اإلاظخىي  واهفساد اللسازاث، وصىؼ الخػلُمُت، ألامىز  مىاكشت في حشازهُت جىحد ال خُث ؤلادازي  اللساز دهخاجىزٍت 7

  .اإلاخىكؼ الخغُير جددًد في ألاغلى ؤلادازي 

 .الحدًثت التربىيت للخدماث الالزمت الجىدة عناصر: الثالث املطلب

 .دائمت زدماث لخلدًم ؤلاهترهذ غلى الخػلُمُت للمإطظت مىكؼ جصمُم حىدة 1

 .وصُاهخه اإلاىكؼ حشغُل حىدة 2

  .اإلاىكؼ جددًث حىدة 3

 .البُاهاث كاغدة حىدة 4

 .اإلاػلىماث شبىت ئدازة حىدة 5

 واإلاإطظت الؼالب بين اإلاخداولت البُاهاث حشفير حىدة مخظمىت ؤلالىتروهُت الهجماث طد الخأمين هظم حىدة 6

 .ؤلاهترهذ شبىت زالٌ الخػلُمُت

  .الجدًدة الخدمت جصمُم حىدة 7

  .الخصمُم جىفُر حىدة 8

  التربيت في اجخاذالقرار وعمليت إلاداريت املعلىماث نظم: الرابع املطلب

  اإلاػلىماث هظم جىفس
 
  مصدزا

 
س زالٌ مً زاصت اللساز، اجساذ غملُت في الػلُا لإلدازة الالشمت للمػلىماث مهما  الخلاٍز

 ؤلادازة، جيخجها التي البُاهاث واطترحاع ؤلاطخفظاز ئمياهُاث زالٌ مً أو الىظم، هره جصدزها التي اإلاخىىغت الخلخُصُت

 مً اللساز اجساذ لػملُت اإلاهمت اإلاػلىماجُت اخخُاحاث الىظم هره جلبي خُث اللساز، اجساذ غملُت في اإلاػلىماث هره وحظاغد

س زالٌ ً مػلىماث وهظم( Decision Support Systems) اللسازاث مظاهدة هظم جؼٍى  .(Information Systems Executive) اإلادًٍس

 خالصت

ت اإلاػلىماث هظام هرا بدثىا في جىاولىا تواهمُتها، ؤلاداٍز ىاها التي الدزاطت زالٌ ومً التربٍى  البدث هرا في احٍس

ين غلى البد أهه( 1) :الخالي في جخلخص التي الاطخيخاحاث بػع غلى جدّصلىا  في ومظاًستها الػصس جؼىزاث مىاهبت مً ؤلاداٍز

ت اإلاػلىماث أهمُت( 2؛ )ؤلاًجابُت الجىاهب س في الفّػاٌ ودوزها التربٍى  الػاإلاُت الخغيراث ًىاهب ختى وجددًثه الخػلُم جؼٍى

ت اإلاػلىماث هظم ان وظخيخج هما( 3؛ )واإلادلُت  الػملُت إلامازطت الادازاث مسخلف جدخاحها التي اإلاػلىماث ول جلدم الاداٍز

تالا  ت ؤلادازة في الىىغُت الجىدة جدلُم طسوزة( 4؛ )اطبابها ومػسفت الىخائج كُاض اخصائُت وحظهُل داٍز  زالٌ مً التربٍى

 مً حى وزلم اإلاػلىماث، وجبادٌ الصخصُت الاجصاالث حصجُؼ غلى الػمل( 5؛ )وؤلاجصاالث اإلاػلىماث جىىىلىحُا اطدثماز

ت اللسازاث لدغم هظم حػخبر اإلاػلىماث هظم أن هما( 6؛ )وؤلادازة اإلاىظفين بين اإلاخبادلت الثلت  ًمىً الىظم وهره الاداٍز

ت اإلاهام وفم جصيُفها  .بها جخػلم التي الاداٍز
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