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المعوقات التي تواجه مديري المدارس الثانوية الحكومية في تطبيق اإلدارة اإللكترونية وعالقتها بكفاءتهم
اإلدارية في محافظة البلقاء– األردن
Obstacles that face government secondary school principals in implementing electronic
– administration and its relationship to their administrative efficiency in Balqa Governorate
Jordan

الباحث /عالء محمد محمود الغراغير
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟتربﻮيﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟرش ،ﺍﻟممﻠكﺔ ﺍألردنﻴﺔ ﺍﻟهﺎشمﻴﺔ

الملخص :
هدفت ﺍﻟدرﺍسﺔ إﻟى تﻌرف درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وعالقتهﺎ
بكفﺎءتهم ﺍإلدﺍريﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ﻣن وﺟهﺔ نظر ﺍﻟمديرين أنفسهم .ﺍستخدﻣت ﺍﻟدرﺍسﺔ ﺍﻟمنهج ﺍﻟﻮصفي ﺍﻟتحﻠﻴﻠي ذﺍ ﺍﻟﻌالقﺔ
ﺍالرتبﺎطﻴﺔ ،وتكﻮنت عﻴنﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ ﻣن ﺟمﻴع ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣديريﺔ ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم بمحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ﻟﻠﻌﺎﻡ
ﺍﻟدرﺍسي  6102/6102وﺍﻟبﺎﻟغ عددهم ( )01ﻣديرﺍً .وﻟتحقﻴق أهدﺍف ﺍﻟدرﺍسﺔ ﺍستخدﻣت ﺍالستبﺎنﺔ ﻟقﻴﺎس درﺟﺔ ﻣﻌﻮقﺎت تطبﻴق
ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ،ودرﺟﺔ ﺍﻟكفﺎءة ﺍإلدﺍريﺔ ﻟمديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ .وقد تم ﺍﻟتأﻛد ﻣن صدق ﺍألدﺍة وثبﺎتهﺎ وﺍستخدﻡ
برنﺎﻣج ﺍﻟتحﻠﻴل ﺍإلحصﺎئي (( spssﻟمﻌﺎﻟجﺔ ﺍﻟبﻴﺎنﺎت إحصﺎئﻴﺎً .وتﻮصﻠت ﺍﻟدرﺍسﺔ ﺍﻟى ﺍﻟنتﺎئج ﺍآلتﻴﺔ :أن درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه
ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ﺟﺎءت ﻣرتفﻌﺔ ،وأن درﺟﺔ ﻛفﺎءة ﻣديري
ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ﺟﺎءت ﻣتﻮسطﺔ ،وعدﻡ وﺟﻮد فروق ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ عند ﻣستﻮى ﺍﻟدالﻟﺔ تﻌزى
ألثر ﺍﻟخبرة وﺍﻟجنس في درﺟﺔ تحديد ﺍﻟمﻌﻮقﺎت بﻴنمﺎ تﻮﺟد فروق دﺍﻟﺔ ﺍحصﺎئﻴﺎ ً بﻴن ﻣتﻮسطﺎت ﺍﺟﺎبﺎت أفرﺍد عﻴنﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ تﻌزى
إﻟى ﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي وﻟصﺎﻟح حمﻠﺔ ﺍﻟدﻛتﻮرﺍة ،وتﻮﺟد فروق ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ عند ﻣستﻮى ﺍﻟدالﻟﺔ تﻌزى ألثر ﺍﻟخبرة وﺍﻟجنس
وﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي ،في تحديد درﺟﺔ ﻛفﺎءة ﺍﻟمديرين ﻟصﺎﻟح  01سنﻮﺍت فأقل وﺍإلنﺎث وحمﻠﺔ ﺍﻟدﻛتﻮرﺍة .وفي ضﻮء هذه ﺍﻟنتﺎئج تﻮصﻠت
ﺍﻟدرﺍسﺔ ﻟمجمﻮعﺔ ﻣن ﺍﻟتﻮصﻴﺎت أبرزهﺎ ﺍﻟﻌمل عﻠى تشجﻴع وتحفﻴز ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﺍالستمرﺍر بﺎستخدﺍﻡ ﺍإلدﺍرة
ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﺍﻟﻌمل ﺍإلدﺍري
الكلمات المفتاحية :ﺍإلدﺍرة ﺍالﻟكترونﻴﺔ ،ﻣﻌﻮقﺎت تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍالﻟكترونﻴﺔ ،ﺍﻟكفﺎءة ﺍإلدﺍريﺔ.
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Obstacles that face government secondary school principals in implementing electronic
administration and its relationship to their administrative efficiency in Balqa
Governorate – Jordan

Abstract:
The study aimed to identify the degree of obstacles facing the public secondary school principals
in applying the electronic management, and their relationship with their Administrative Effeciency
As Perceived by Them. The study used the descriptive and analytical method with correlation
relationship; the study sample consisted of all secondary and governmental school principals in
the Directorate of Education in Balqa governorate for the academic year 2016/2017 totaling (90)
principals. To achieve the objectives of the study we used the questionnaire to measure the degree
of obstacles in applying the electronic management and the degree of administrative efficiency for
principals of public secondary schools, it has ensured the veracity of the tool and persistence using
the Statistical Package (spss) to address the data statistically,
the findings of the study were: the degree of obstacles that face the Public secondary school
principals in applying the electronic management in Balqa governorate was high, and that the
degree of efficiency of the public secondary school principals in Balqa governorate came medium.
No statistically significant differences at the level of significance due to the experience and gender
in the degree of identify constraints while there are significant differences in the academic
Qualification for the Doctorate, There are significant differences at the level of significance due
to the experience, gender and the academic Qualification In determining the degree of competence
of managers for (10) years and less also for female and the Doctorate, In view of these results,
researcher introduced recommendations, the most notably is to encourage and stimulate public
secondary schools principals to continue using the electronic management in administrative work.

Keywords: Electronic management, the obstacles of applying electronic management,
Administrative Effeciency
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المقدمة:
تؤدي ﺍﻟمؤسسﺎت ﺍﻟتربﻮيﺔ دورﺍً ﻣهمﺎ ﺟدﺍ في ﺍﻟمجتمﻌﺎت ،حﻴث أنهﺎ ﺍﻟجهﺔ ﺍﻟمسؤوﻟﺔ عن شؤون ﺍﻟتﻌﻠﻴم وإدﺍرته .وﺍﻟسبب
في ذﻟك أن ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم همﺎ ﺍﻟمدخل إﻟى إﺟرﺍء عمﻠﻴﺔ ﺍﻟتغﻴﻴر وﺍﻟتطﻮير ،ﺍﻟتي تحﺎول ﺍﻟمجتمﻌﺎت ﺍﻟﻮصﻮل ﺍﻟﻴهﺎ .وتﻌد ﺍإلدﺍرة
ﺍﻟتربﻮيﺔ ﺍألدﺍة ﺍﻟحﻴﻮيﺔ ،وﻣفتﺎح عمﻠﻴﺔ ﺍإلصالح وﺍﻟتطﻮير ﻟﻠتﻌﻠﻴم ،ﻟﻴتمﺎشى ﻣع حﺎﺟﺎت ﺍﻟمجتمع وتطﻠﻌﺎته ،ﻣن خالل ﺍستخدﺍﻡ
ﺍألسﺎﻟﻴب وﺍﻟﻮسﺎئل ﺍإلدﺍريﺔ ﺍﻟحديثﺔ ،وﺍﻟتنسﻴق ﺍﻟفﻌّﺎل بﻴن ﻣكﻮنﺎت ﺍﻟنظﺎﻡ ﺍﻟتربﻮي وﺍﻟمجتمع ،وﺍﻟتفﺎعل ﻣع ﺍﻟقضﺎيﺎ وﺍﻟتﻮﺟهﺎت
ﺍإلقﻠﻴمﻴﺔ وﺍﻟﻌﺎﻟمﻴﺔ ﻣن خالل ﺍﻟتﻮسع في ﺍستخدﺍﻡ ﺍﻟتكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎتﻴﺔ ﻟتحقﻴق ﺍالستثمﺎر ﺍألﻣثل ﻟﻠمﻮﺍرد ﺍﻟبشريﺔ ﺍﻟمتﺎحﺔ بإدﺍرتهﺎ
إﻟكترونﻴﺎً.
إن ﻟتكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت دورﺍً ﻛبﻴرﺍً في حﻴﺎة ﺍﻟمجتمﻌﺎت سﻮﺍء أﻛﺎن ذﻟك عﻠى ﻣستﻮى ﺍﻟفرد ،أﻡ ﺍﻟجمﺎعﺔ ،أﻡ عﻠى ﻣستﻮى
ﺍﻟمنظمﺎت وﺍﻟمؤسسﺎت ،فقد سﺎعد ﺍستخدﺍﻡ ﺍﻟتكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ في إحدﺍث تغﻴﻴرﺍت ﻣهمﺔ ﺟدﺍً ،تمثﻠت في ﺍﻟجﻮﺍنب ﺍالﺟتمﺎعﻴﺔ ،وﺍﻟثقﺎفﻴﺔ،
وﺍﻟحض ﺎريﺔ ،إال أن ﻟهذه ﺍﻟتغﻴﻴرﺍت ﺍنﻌكﺎسﺎتهﺎ عﻠى ﺍﻟﻌمﻠﻴﺔ ﺍﻟتربﻮيﺔ بشكل عﺎﻡ ،وعﻠى طبﻴﻌﺔ عمل ﺍإلدﺍرة ﺍﻟمدرسﻴﺔ ودورهﺎ
وﻣكﺎنتهﺎ بشكل خﺎص ،إذ غدت تكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣطﻠبﺎ ً أسﺎسﻴﺎ ً وﻟﻴس ترفﺎ ً ﻟإلدﺍرﺍت ﺍﻟبﺎحثﺔ عن ﺍﻟكفﺎءة وﺍﻟفﺎعﻠﻴﺔ في أدﺍء
وظﺎئفهﺎ ،وﺍﻟرﺍغبﺔ في إﺟرﺍء ﺍﻟتطبﻴق ﺍﻟﻌﻠمي في ﺍﻟتﻌﺎﻣل ﻣع ﺍﻟبﻴﺎنﺎت وﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ،بمﺎ يمكن ﺍﻟمنظمﺎت ﻣن ﺍتخﺎذ ﺍﻟقرﺍرﺍت ﺍﻟفﻌﺎﻟﺔ
في ﺍﻟمستﻮيﺎت ﺍإلدﺍريﺔ ﻛﺎفﺔ ،وفي شتى ﻣجﺎالت أنشطتهﺎ .وقد سﺎعدت ﺍﻟتطﻮرﺍت ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في تحسﻴن ﻣستﻮى أدﺍء ﺍﻟمنظمﺎت،
وزيﺎدة إنتﺎﺟﻴتهﺎ وﻛفﺎءتهﺎ ،وتحسﻴن ﻣستﻮى ﺟﻮدة ﺍﻟخدﻣﺎت وتﻌرف حﺎﺟﺎت ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴن ورغبﺎتهم فﻴهﺎ (حريم وﺍﻟسﺎعد،6112 ،
.)01
ﻟقد شﺎع ﺍستخدﺍﻡ ﻣصطﻠح ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ نتﻴجﺔ ﻟتطﻮر تقنﻴﺎت ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت وﺍالتصﺎالت ﺍﻟذي أدى إﻟى تحقﻴق نقﻠﺔ نﻮعﻴﺔ
هﺎئﻠﺔ في ﻣجﺎل تطﻮير ﺍﻟﻌمل ،وﻛفﺎءته وأﻣنه ،وزيﺎدة إنتﺎﺟﻴته بﺎستخدﺍﻡ ﺍﻟتقنﻴﺎت ﺍﻟحديثﺔ ،ﺍﻟمتمثﻠﺔ في ﺍﻟحﺎسب ﺍآلﻟي (ﺍﻟﻌبﻮد،
 )62،6112ﻛمﺎ أن ﺍستخدﺍﻡ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ يسهم في تبسﻴط إﺟرﺍءﺍت ﺍﻟﻌمل ﻣن خالل ،إﻟغﺎء بﻌض ﺍإلﺟرﺍءﺍت ﺍﻟمﻌقدة غﻴر
ﺍﻟمفﻴدة ،وتﻮفﻴر إﺟرﺍءﺍت سريﻌﺔ ودقﻴقﺔ ﻟتأديﺔ ﺍﻟﻌمل ،وتقﻠﻴل تكﻠفﺔ إﺟرﺍءﺍت ﺍﻟﻌمل ،وﺍختصﺎر ﺍﻟﻮقت ﺍﻟالزﻡ إلنهﺎء ﺍﻟمﻌﺎﻣالت
وﺍﻟتخﻠص ﻣن بطء ﺍألنظمﺔ ﺍﻟتقﻠﻴديﺔ في إﺟرﺍءﺍت ﺍﻟﻌمل (ﺍﻟمغربي.)62 ،6112 ،
وقد أدى إدخﺎل ﺍﻟنهج ﺍالﻟكتروني في ﺍألعمﺎل ﺍإلدﺍريﺔ إﻟى تطﻮير ﺍﻟﻌمل ﺍإلدﺍري ،وذﻟك عن طريق تقديم خدﻣﺎت أﻛثر
ﺍتسﺎقﺎً ،وﻣﻮثﻮقﻴﺔ بسبب غﻴﺎب ﺍألخطﺎء ،وأﻛثر سرعﺔ وتقﻠﻴل ﺍﻟﻮقت ﺍﻟالزﻡ إلنهﺎء ﺍﻟمهﺎﻡ ﺍﻟروتﻴنﻴﺔ ﺍﻟمختﻠفﺔ ،وتﻮفﻴر ﺍﻟجهد ،ﺍألﻣر
ﺍﻟذي يتﻴح ﺍﻟفرصﺔ ﻟﻠمديرين ﻣن ﻣمﺎرسﺔ ﺍألعمﺎل ﺍإلشرﺍفﻴﺔ ،ﻛمﺎ تﻌمل عﻠى تقﻠﻴل ﺍﻟتكﺎﻟﻴف ،وتهﻴئﺔ ﻣكﺎن ﺍﻟﻌمل ﻟمزيد ﻣن ﺍإلنتﺎﺟﻴﺔ
نظرﺍً ﻟتمﻴزه بﺎﻟنظﺎﻡ ،وتقﻠﻴل ﺍستخدﺍﻡ ﺍألورﺍق ،وتﻮفﻴر نظﺎﻡ فﻌّﺎل ﻟحفظ ﺍﻟمﻠفﺎت وإدﺍرة ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت بطريقﺔ يسهل ﺍﻟرﺟﻮع إﻟﻴهﺎ
(تﻮفﻴق.)61 ،6116 ،
إن ﻣن ﺍﻟمتﻌﺎرف عﻠﻴه أن إدﺍرﺍت ﺍﻟمدﺍرس في ﺍألردن سبﺎقﺔ في تبني فكرة ﺍستخدﺍﻡ ﺍﻟتقنﻴﺎت ﺍإلﻟكترونﻴﺔ إلنجﺎز أعمﺎﻟهﺎ
ﺍإلدﺍريﺔ ،وذﻟك إيمﺎنﺎ ً ﻣنهﺎ بمكﺎنتهﺎ في تطﻮير ﺍﻟنظﺎﻡ ﺍﻟتربﻮي ﺍﻟﻌﺎﻡ في ﺍﻟممﻠكﺔ ،وتحديثه بﻮصفهﺎ رﺍفدﺍً ﻟﻠتﻌﻠﻴم ،وحﺎفزﺍً ﻟه عﻠى
ﺍﻟتحديث وﺍﻟتنﻮيع ،وقد عمﻠت وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم ﺍألردنﻴﺔ عﻠى تأسﻴس نظم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتﻴﺔ ،وأوعﻴﺔ حفظ فﻌّﺎﻟﺔ تﻮظف ﺍﻟتقنﻴﺎت،
ووسﺎئل ﺍالتصﺎل ﺍﻟمتطﻮرة ،ﺍﻟتي تتﻴح ﻟصﺎنﻌي ﺍﻟقرﺍر ،وﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴن في ﺍﻟمؤسسﺎت ﺍﻟتربﻮيﺔ،
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إﻣكﺎنﻴﺔ ﺍﻟحصﻮل عﻠى ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟسريﻌﺔ ﺍﻟدقﻴقﺔ ،وتم ّكن ﺍﻟﻮسﺎئل وﺍألدوﺍت ﺍﻟتكنﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟمﻌﻠمﻴن وﺍﻟمﻌنﻴﻴن ﻣن تﻮفﻴر ﺍﻟمحتﻮى
ﺍﻟتﻌﻠﻴمي بﻌدة أنمﺎط تتمثل بﻌرض ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت بطريقﺔ عمﻠﻴﺔ ﻟمسﺎعدة ﺍﻟمتﻌﻠمﻴن عﻠى ﺍﻟتﻌﻠم عن طريق ﺍﻟﻌمل بشكل أﻛثر ﺟﻮده و
فﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣن خالل ﺍﻟﻮسﺎئل ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ويتمكنﻮن ﻛذﻟك ﻣن ﺍسترﺟﺎع ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت وتﻮظﻴفهﺎ ضمن أدﺍئهم إيمﺎنﺎ ً ﻣنهﺎ بأهمﻴﺔ تكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻣن حﻴث تأثﻴرهﺎ في أدﺍء ﺍﻟمدﺍرس و تطﻮيرهﺎ ﻟﻠبنﻴﺔ ﺍﻟتحتﻴﺔ ﻟتكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت وﺍالتصﺎالت ﺍﻟدﺍعمﺔ ﻟﻌمﻠﻴﺔ ﺍﻟتﻌﻠﻴم
وﺍﻟتﻌﻠم وﺍإلدﺍرة ﺍﻟتربﻮيﺔ .وعﻠى ﺍﻟرغم ﻣن ﺍﻟمزﺍيﺎ وﺍإليجﺎبﻴﺎت ﺍﻟﻌديدة ﺍﻟتي تمتﺎز بهﺎ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ،وﻣﺎ تقﻮﻡ به وزﺍرة
ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم ﺍألردنﻴﺔ اإال أنه يﻠحظ أن بﻌض ﺍﻟمدﺍرس ال تﻮظف ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ بفﺎعﻠﻴﺔ في ﺍﻟمﻴدﺍن ﺍﻟتربﻮي (وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ
وﺍﻟتﻌﻠﻴم.)6102 ،
وﻟهذﺍ ﺟﺎءت هذه ﺍﻟدرﺍسﺔ ﻣحﺎوﻟﺔ ﺍﻟتﻌرف عﻠى ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة
ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وﻣﻌرفﺔ عالقﺔ تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ بكفﺎءتهم ﺍإلدﺍريﺔ.

مشكلة الدراسة:
يﻮﺟد ضﻌف وقﻠﺔ ﺍستخدﺍﻡ ﻟﻠتكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺍﻟحﺎسﻮب في ﻛثﻴر ﻣن ﺍألﻣﻮر ﺍإلدﺍريﺔ ﻣثل ﺍﻟمرﺍسالت وﺍﻟكتب ﺍﻟرسمﻴﺔ ،وﺟدﺍول
ﺍﻟﻌالﻣﺎت ،وحصﻮل ﺍﻟمﻮﺍطنﻴن عﻠى شهﺎدﺍتهم ﻣن سنﻮﺍت سﺎبقﺔ ﻣن أﺟل إﻛمﺎل ﻣﻌﺎﻣالت رسمﻴﺔ تتطﻠب ﺍﻟحصﻮل عﻠى هذه ﺍﻟﻮثﺎئق
ﻣن ﺍﻟمدرسﺔ ﺍﻟتي ﺍﻟتحقﻮﺍ بهﺎ سﺎبقﺎ ً أو ألبنﺎئهم ﺍﻟذين ﻣﺎ زﺍﻟﻮﺍ عﻠى ﻣقﺎعد ﺍﻟدرﺍسﺔ .وبﺎﻟرغم ﻣن إدرﺍج بند تحسﻴن ﺍﻟمرﺍسالت
وﺍﻟبريد ﻣن وﺍﻟى ﺍﻟمديريﺔ في ﺍﻟخطﺔ ﺍﻟسنﻮيﺔ ﻟمدير ﺍﻟمدرسﺔ ،بﺎإلضﺎفﺔ إﻟى إدرﺍك فريق تطﻮير ﺍﻟمدرسﺔ ﻟمﺎ تمثﻠه ﺍﻟتقنﻴﺎت ﺍﻟحديثﺔ
ﻣن أهمﻴﺔ في ﺍﻟﻌصر ﺍﻟحﺎضر ،وﺍﻟمتمثل في ﺍختصﺎر ﺍﻟﻮقت ،وتقﻠﻴل ﺍﻟجهﻮد ﺍﻟبشريﺔ وﺍﻟمﺎديﺔ في تأديﺔ ﺍألعمﺎل بﺎستخدﺍﻡ ﺍإلنترنت،
وﺍﻟحﻠﻮل ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ﺍألخرى بهدف إعﺎدة صﻴﺎغﺔ ﻣختﻠف ﺍﻟمﻌﺎﻣالت وﺍﻟخدﻣﺎت بسبب تﻌدد ﺍستخدﺍﻡ ﺍﻟتكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ في ﻣختﻠف
وظﺎئف ﺍﻟﻌمﻠﻴﺔ ﺍإلدﺍريﺔ ،حﻴث تم تﻮظﻴفهﺎ في عمﻠﻴﺎت ﺍإلدﺍرة ،وﻣﺎ يرتبط بهﺎ ﻣن قرﺍرﺍت إدﺍريﺔ ،ترتبط بجمﻴع ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴن ،بﺎإلضﺎفﺔ
إﻟى ﺟمﻴع ﺍﻟمستفﻴدين ،وفي ﻣقدﻣتهم ﺍﻟطﻠبﺔ (أبﻮ عﺎشﻮر و ﺍﻟنمري .)6102 ،وﻣن خالل عمل ﺍﻟبﺎحث ﻛمﻌﻠم وﺟد أن هنﺎك ضﻌفﺎً
في ﺍستخدﺍﻡ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ﻣن قبل ﺍإلدﺍرة ﺍﻟمدرسﻴﺔ ،وﻣن خالل ﺍستطالع آرﺍء ﺍﻟﻌديد ﻣن ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس في ﻣحﺎفظﺔ
ﺍﻟبﻠقﺎء أﻛد ﺍﻛثرهم أن هنﺎك ضﻌفﺎ ً وقﻠﺔ ﺍستخدﺍﻡ ﻟﻠتكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺍﻟحﺎسﻮب في ﻛثﻴر ﻣن ﺍألﻣﻮر ﺍإلدﺍريﺔ في أغﻠب ﺍﻟمدﺍرس.
ﻣن هنﺎ برزت ﺍﻟحﺎﺟﺔ إﻟى هذه ﺍﻟدرﺍسﺔ بهدف ﺍﻟكشف عن درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت وأهمﻴﺔ ﺍإلدﺍرة في تأديﺔ تﻠك ﺍﻟخدﻣﺎت إﻟكترونﻴﺎً
ﻟالستفﺎدة ﻣنهﺎ ،وﻣﻌرفﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وعالقتهﺎ بكفﺎءتهم ﺍإلدﺍريﺔ.
وفي ضﻮء ذﻟك تم تحديد ﻣشكﻠﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ بﺎإلﺟﺎبﺔ عن ﺍﻟسؤﺍل ﺍآلتي :ﻣﺎ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ
في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء وﻣﺎ عالقتهﺎ بكفﺎءتهم ﺍإلدﺍريﺔ ﻣن وﺟهﺔ نظرهم؟

أسئلة الدراسة:
تسﻌى ﺍﻟدرﺍسﺔ ﻟإلﺟﺎبﺔ عن ﺍألسئﻠﺔ ﺍآلتﻴﺔ:
 .1ﻣﺎ درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟت ي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ بمحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ﻣن وﺟهﺔ
نظرهم؟
 .2ﻣﺎ درﺟﺔ ﺍﻟكفﺎءة ﺍإلدﺍريﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ﻟدى ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ﻣن وﺟهﺔ
نظرهم؟
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 .3هل تﻮﺟد فروق ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ بﻴن ﻣتﻮسطﺎت إﺟﺎبﺎت أفرﺍد عﻴنﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ عند ﻣستﻮى ﺍﻟدالﻟﺔ ( )α ≥1.12في تقديرهم
ﻟدرﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء تﻌزى
ﻟمتغﻴرﺍت ﺍﻟجنس وﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي وﺍﻟخبرة؟
 .4هل تﻮﺟد فروق ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ بﻴن ﻣتﻮسطﺎت إﺟﺎبﺎت أفرﺍد عﻴنﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ عند ﻣستﻮى ﺍﻟدالﻟﺔ ( )α ≥1.12في تقديرهم
ﻟدرﺟﺔ ﺍﻟكفﺎءة ﺍإلدﺍريﺔ ﻟمديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء تﻌزى ﻟمتغﻴرﺍت ﺍﻟجنس وﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي
وﺍﻟخبرة؟
 .5هل هنﺎك عالقﺔ ﺍرتبﺎطﻴﺔ ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ عند ﻣستﻮى ﺍﻟدالﻟﺔ ( )α ≥1.10بﻴن درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري
ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣمﺎرستهم ﻟإلدﺍرة ﺍالﻟكترونﻴﺔ وبﻴن درﺟﺔ ﻛفﺎءتهم ﺍإلدﺍريﺔ في ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ
في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء؟

أهداف الدراسة:
هدفت ﺍﻟدرﺍسﺔ إﻟى:
 .0ﺍﻟتﻌرف درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي يﻮﺍﺟههﺎ ﻣديرو ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء في ﻣمﺎرسﺔ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ
ﻣن وﺟهﺔ نظرهم.
 .6ﺍﻟتﻌرف درﺟﺔ ﻛفﺎءة ﺍﻟمديرين ﺍإلدﺍريﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء.
 .2ﺍﻟكشف عمﺎ إذﺍ ﻛﺎنت هنﺎك فروق ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ بﻴن ﻣتﻮسطﺎت إﺟﺎبﺎت عﻴنﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ في تقديرهم ﻟدرﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت
ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء تﻌزى ﻟمتغﻴرﺍت ﺍﻟجنس،
وﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي ،وﺍﻟخبرة.
 .2ﺍﻟكشف عمﺎ إذﺍ ﻛﺎنت هنﺎك فروق ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ عند ﻣستﻮى ﺍﻟدالﻟﺔ (  )α ≥1.12بﻴن ﻣتﻮسطﺎت إﺟﺎبﺎت أفرﺍد عﻴنﺔ
ﺍﻟدرﺍسﺔ في تقديرهم ﻟدرﺟﺔ ﺍﻟكفﺎءة ﺍإلدﺍريﺔ ﻟمديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء تﻌزى ﻟمتغﻴرﺍت ﺍﻟجنس،
وﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي ،وﺍﻟخبرة.
 .2ﺍﻟكشف عمﺎ إذﺍ ﻛﺎنت هنﺎ ك عالقﺔ ﺍرتبﺎطﻴﺔ بﻴن درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﺍﻟمديرين في ﻣمﺎرستهم ﻟإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وبﻴن
درﺟﺔ ﻛفﺎءتهم ﺍإلدﺍريﺔ في ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ.

أهمية الدراسة:
تتﻠخص أهمﻴﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ فﻴمﺎ يأتي:
 .1تنﺎوﻟت ﻣﻮضﻮع ذﺍت أهمﻴﺔ ﻛبﻴرة في ﺍﻟدرﺍسﺎت ﺍإلدﺍريﺔ ﺍﻟتربﻮيﺔ ﺍﻟحديثﺔ وﺍﻟتي تخص زيﺎدة فﺎعﻠﻴﺔ ﺍإلدﺍرة ﺍﻟمدرسﻴﺔ.
 .2تسﻠط ﺍﻟضﻮء عﻠى وﺍقع ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة
ﺍإلﻟكترونﻴﺔ.
 .3ﻣن ﺍﻟمؤﻣل أن تفﻴد ﺍﻟبﺎحثﻴن في ﻣجﺎل ﺍإلدﺍرة ﺍﻟتربﻮيﺔ وتفتح ﺍﻟمجﺎل أﻣﺎﻣهم إلﺟرﺍء بحﻮث ﻣشﺎبهﺔ في ﻣجﺎل ﺍستخدﺍﻡ ﺍﻟتقنﻴﺎت
ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﺍﻟمجﺎل ﺍﻟتﻌﻠﻴمي وﺍإلدﺍري ﺍﻟتربﻮي.
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 .4ﻣن ﺍﻟمؤﻣل أن تسهم هذه ﺍﻟدرﺍسﺔ في تقديم تﻮصﻴﺎت ألصحﺎب ﺍﻟقرﺍرﺍت في وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم وﻣديريﺎتهﺎ ﻟﻠحد ﻣن
ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﺍإلدﺍرة ﺍﻟحديثﺔ في تطبﻴقهم ﻟإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ.
 .5ﻣن ﺍﻟمؤﻣل أن تثري ﺍألدب ﺍﻟتربﻮي بمزيد ﻣن ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت حﻮل ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ.

حدود الدراسة:
تتحدد ﺍﻟدرﺍسﺔ بﺎﻟحدود ﺍآلتﻴﺔ:
 .1ﺍﻟحد ﺍﻟمﻮضﻮعي :إقتصرت هذه ﺍﻟدرﺍسﺔ عﻠى درﺍسﺔ درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في
ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء في تطبﻴقهم ﻟإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وعالقتهﺎ ﻣع ﻛفﺎءة ﺍﻟمديرين.
 .2ﺍﻟحد ﺍﻟبشري :طبقت هذه ﺍﻟدرﺍسﺔ عﻠى ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء.
 .3ﺍﻟحد ﺍﻟمكﺎني :طبقت هذه ﺍﻟدرﺍسﺔ عﻠى ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء.
 .4ﺍﻟحد ﺍﻟزﻣﺎني :طبقت هذه ﺍﻟدرﺍسﺔ خالل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟدرﺍسي .6102/6102
مصطلحات الدراسة:
تستدعي ﺍﻟدرﺍسﺔ ﺍﻟتﻌريف بﺎﻟمصطﻠحﺎت ﺍﻟتﺎﻟﻴﺔ:
ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ" :هي ﻣجمﻮعﺔ ﺍألﺟهزة وﺍﻟبرﻣجﻴﺎت وقﻮﺍعد ﺍﻟبﻴﺎنﺎت وﺍﻟشبكﺎت ﺍﻟتي تستخدﻣهﺎ ﺍإلدﺍرة ﺍﻟمدرسﻴﺔ في أدﺍئهﺎ
ألعمﺎﻟهﺎ ﺍﻟمختﻠفﺔ" (ﺍﻟهﻮش.)01 ،6112 ،
ﺍﻟمﻌﻮقﺎت" :هي عبﺎرة عن ﺍﻟحﺎﺟز أو ﺍﻟمﺎنع ﺍﻟمﺎدي أو ﺍﻟمﻌنﻮي أو ﺍﻟنفسي أو ﺍالﺟتمﺎعي ﺍﻟذي يقف ﻛﺎﻟسد بﻴن ﺍﻟمرء وبﻴن طمﻮحه
أو تحقﻴق حﺎﺟﺎته" (ﺟرﺟس.)22 ،6112 ،
ﻣﻌﻮقﺎت تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ إﺟرﺍئﻴﺎً :ﺍﻟدرﺟﺔ ﺍﻟتي يتم ﺍﻟحصﻮل عﻠﻴهﺎ ﻣن ﺍﺟﺎبﺎت عﻴنﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ عﻠى فقرﺍت ﺍالستبﺎنﺔ ذﺍت
ﺍﻟصﻠﺔ بﺎﻟمﻌﻮقﺎت
ﺍﻟكفﺎءة ﺍإلدﺍريﺔ ﺍﺟرﺍئﻴﺎً :ﺍﻟدرﺟﺔ ﺍﻟتي تم ﺍﻟحصﻮل عﻠﻴهﺎ ﻣن إﺟﺎبﺎت عﻴنﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ عﻠى فقرﺍت ﺍالستبﺎنﺔ ذﺍت ﺍﻟصﻠﺔ بﺎﻟكفﺎءة
ﺍإلدﺍريﺔ.
ﺍﻟمدرسﺔ ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ :هي إحدى ﻣرﺍحل ﺍﻟتﻌﻠﻴم ﺍﻟمدرسي ،ﺍﻟتي تﻠي ﺍﻟمرحﻠﺔ ﺍألسﺎسﻴﺔ وهي ﺍﻟمدرسﺔ ﺍﻟتي تضم ﺍﻟصفﻴن ﺍﻟحﺎدي عشر
وﺍﻟثﺎني عشر ،أو ﻛحد أدنى ﺍﻟحﺎدي عشر وقد يضم بﻌض صفﻮف ﺍﻟمرحﻠﺔ ﺍألسﺎسﻴﺔ (وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم.)6112 ،

اإلطار النظري:
أوالً :أهمﻴﺔ ﺍإلدﺍرة ﺍالﻟكترونﻴﺔ:
تكمن أهمﻴﺔ ﺍستخدﺍﻡ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﻣقدرتهﺎ عﻠى تأديﺔ أعمﺎل ﺍإلدﺍرة ﺍﻟمدرسﻴﺔ بكفﺎءة عﺎﻟﻴﺔ ﻣن خالل ﺍﻟسرعﺔ
وﺍﻟدقﺔ في تخزين ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ،وتكﻮين ﻣﺎ يسمى ببنك ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﻣﻌﺎﻟجﺔ وتشغﻴل ﺍﻟبﻴﺎنﺎت ،وﺍسترﺟﺎع ﺍﻟنتﺎئج في وقت قصﻴر
ﻣقﺎرنﺔ بﺎﻟنظﺎﻡ ﺍﻟﻴدوي ،وﺍال ستجﺎبﺔ ﻟحﺎﺟﺎت ورغبﺎت ﺍﻟمستفﻴدين ﻣن ﺍﻟﻌمﻠﻴﺔ ﺍﻟتﻌﻠﻴمﻴﺔ بكفﺎءة وفﺎعﻠﻴﺔ .ﺍألﻣر ﺍﻟذي يؤدي إﻟى تحقﻴق
رضﺎ ﺍﻟمستفﻴدين وتقديم خدﻣﺎت شﺎﻣﻠﺔ بأقل ﺍﻟتكﺎﻟﻴف ،وﺍﻟجهد وﺍﻟﻮقت (نﻮفل.)22 ،6112 ،
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ويمكن ﻟمدير ﺍﻟمدرسﺔ ﺍستخدﺍﻡ ﺍالتصﺎل ﺍإلﻟكتروني في أعمﺎل ﺍإلدﺍرة ﺍﻟمدرسﻴﺔ ،ﻣن خالل إطالع أوﻟﻴﺎء أﻣﻮر ﺍﻟطالب عﻠى
ﻣستﻮى تحصﻴل أبنﺎئهم ،وﺍنتظﺎﻣهم في ﺍﻟدرﺍسﺔ ،وﻣﻌرفﺔ وﺟهﺎت نظر أوﻟﻴﺎء أﻣﻮر ﺍﻟطالب عن ﺍﻟخدﻣﺎت ﺍﻟتي تقدﻡ ألبنﺎئهم ،ﻣمﺎ
يؤدي إﻟى تﻮثﻴق ﺍﻟﻌالقﺔ بﻴن ﺍﻟمنزل وﺍﻟمدرسﺔ ،وتقديم خدﻣﺎت تﻌﻠﻴمﻴﺔ ذﺍت ﺟﻮدة عﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠطالب ،ﻛمﺎ يستخدﻣه ﺍﻟمديرون ﻛﻮسﻴﻠﺔ
ﺍتصﺎل بمديريﺎت ﺍﻟتﻌﻠﻴم بإرسﺎل وﺍستقبﺎل ﺍﻟتﻌﺎﻣﻴم وﺍﻟﻮثﺎئق (غﻠﻮﻡ.)20 ،6112 ،
عنﺎصر ﺍإلدﺍرة ﺍالﻟكترونﻴﺔ:
تقﻮﻡ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ عﻠى عنﺎصر أسﺎسﻴﺔ هي ،ﺍﻟحﺎسﻮب ،وﻣكﻮنﺎته ﺍﻟمﺎديﺔ ،وﻣﻠحقﺎته وبرﺍﻣج ﺍﻟحﺎسﻮب ،وشبكﺎت
ﺍالتصﺎل ،وصنﺎع ﺍﻟمﻌرفﺔ ﻣن ﺍﻟخبرﺍء ،وﺍﻟمختصﻴن ،ﺍﻟذين يمثﻠﻮن ﺍﻟبنﻴﺔ ﺍإلنسﺎنﻴﺔ ،وﺍﻟﻮظﻴفﻴﺔ ﻟمنظﻮﻣﺔ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ.
ﺍﻟحﺎسﻮب هﻮ آﻟﺔ ﺍﻟكترونﻴﺔ ذﺍت سرعﺔ عﺎﻟﻴﺔ ﺟدﺍً ،ودقﺔ ﻣتنﺎهﻴه ،يمكنهﺎ قبﻮل ﺍﻟبﻴﺎنﺎت وتخزينهﺎ وﻣﻌﺎﻟجتهﺎ ﻟﻠﻮصﻮل ﺍﻟى
ﺍﻟنتﺎئج ﺍﻟمطﻠﻮبﺔ ويتكﻮن ﻣن وحدﺍت ﺍإلدخﺎل :ﺍﻟتي تستخدﻡ ﻟتغذيﺔ ﺍﻟحﺎسب بﺎﻟبﻴﺎنﺎت عﻠى ﺍختالف صﻮرهﺎ ،وﻣنهﺎ ﻟﻮحﺔ ﺍﻟمفﺎتﻴح،
وﺍﻟمﺎسحﺎت ﺍﻟضﻮئﻴﺔ ،وﺍﻟكﺎﻣﻴرﺍت ﺍﻟرقمﻴﺔ ،وﺍﻟفأرة ووحدﺍت ﺍﻟمﻌﺎﻟجﺔ :وهي ﺍﻟتي تقﻮﻡ بمﻌﺎﻟجﺔ ﺍألوﺍﻣر ،وتنفﻴذ ﺍﻟﻌمﻠﻴﺎت ﺍﻟحسﺎبﻴﺔ،
وﺍﻟمنطقﻴﺔ ،وﺍﻟتي تصﻠهﺎ ﻣن قبل ﺍﻟمستخدﻣﻴن عﻠى هﻴئﺔ تﻌﻠﻴمﺎت ﻟﻠبرنﺎﻣج .ﻛذﻟك وحدﺍت ﺍﻟتخزين وﺍﻟتي يتم ﺍستخدﺍﻣهﺎ في عمﻠﻴﺔ
تخزين ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺍﻟبﻴﺎنﺎت وﻣن ثم ﺍسترﺟﺎعهﺎ عند ﺍﻟحﺎﺟﺔ و وحدﺍت ﺍإلخرﺍج ﺍﻟتي تستخدﻡ هذه ﺍﻟﻮحدﺍت إلظهﺎر ﺍﻟبﻴﺎنﺎت،
وﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠمستخدﻣﻴن ،وﻣن أﻣثﻠتهﺎ شﺎشﺎت ﺍﻟﻌرض ،وﺍﻟطﺎبﻌﺎت وﺍﻟسمﺎعﺎت ﺍﻟصﻮتﻴﺔ وﺍﻟرﺍسمﺎت (نجم.)02 ،6112 ،
شبكﺎت ﺍالتصﺎل عبﺎرة عن ﻣجمﻮعﺔ ﻣن ﺍﻟحﻮﺍسﻴب ﻣتصﻠﺔ ﻣﻌﺎ بشكل ﻣبﺎشر بﻮﺍسطﺔ ﻛﻴبل ﻣخصﻮص ،أو عن طريق
خطﻮط ﺍﻟهﺎتف ﺍﻟسﻠكﻴﺔ ،وﺍﻟالسﻠكﻴﺔ ،أو عن طريق ﺍألقمﺎر ﺍﻟصنﺎعﻴﺔ ،بغرض ﺍﻟحصﻮل عﻠى ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت وﺍﻟبﻴﺎنﺎت ،وتبﺎدﻟهﺎ فﻴمﺎ
بﻴن هذه ﺍﻟحﻮﺍسﻴب .ويمكن أن تكﻮن ﺍﻟشبكﺎت عﻠى شكل ﻣجمﻮعﺔ ﻣن ﺍﻟحﻮﺍسﻴب تتصل ﻣع بﻌضهﺎ ،وهي ﻣﺎ تسمى بﺎﻟشبكﺔ
ﺍﻟمحﻠﻴﺔ .وقد تكﻮن ﺍﻟمسﺎفﺔ أبﻌد فﻴمﺎ بﻴن ﺍألﺟهزة حﻴث تصل فﻴهﺎ ﻣسﺎحﺔ ﺍالتصﺎل بﻴن ﺍﻟحﻮﺍسﻴب إﻟى أﻛثر ﻣن عشرة ﻛﻴﻠﻮﻣترﺍت
وغﺎﻟبﺎ ﻣﺎ تستخدﻡ بهﺎ ﻛﺎبالت ﺍألﻟﻴﺎف ﺍﻟبصريﺔ ،ﻟربط أﺟهزة ﺍﻟحﺎسﻮب يبﻌضهﺎ وهي تسمى شبكﺔ ﺍﻟمدن .وعﻠى نطﺎق أوسع تﻮﺟد
ﺍﻟشبكﺔ ﺍﻟﻮﺍسﻌﺔ ،فهي تغطي ﻣسﺎحﺔ ﺟغرﺍفﻴﺔ ﻛبﻴرة ،تقﻮﻡ بهﺎ ﺍﻟحﻮﺍسﻴب ﺍﻟشخصﻴﺔ ،أو ﺍﻟشبكﺎت ﺍﻟصغﻴرة ،بﺎالتصﺎل بحﻮﺍسﻴب
ﻣرﻛزيﺔ ،تسمى بﺎﻟحﺎسب ﺍﻟمضﻴف ،بﻴنمﺎ تسمى ﺍﻟحﻮﺍسﻴب ﺍﻟمتصﻠﺔ بهﺎ بﺎﻟحﺎسبﺎت ﺍﻟطرفﻴﺔ ،ويكﻮن ﺍﻟحﺎسب ﺍﻟمرﻛزي ﻣﻮصل
بأﺟهزة وخطﻮط هﺎتف ﻣحمﻠﺔ ببرﺍﻣج خﺎصﺔ ،تمكن ﺍﻟحﻮﺍسﻴب ﺍﻟطرفﻴﺔ بﺎالتصﺎل بهﺎ ،ويمكن ﻟﻠحﻮﺍسﻴب ﺍﻟطرفﻴﺔ ﺍﻟحصﻮل عﻠى
أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣتﻮفرة عﻠى ﺍﻟحﺎسب ﺍﻟمضﻴف ،وتسمى هذه ﺍﻟﻌمﻠﻴﺔ بﺎﻟتحمﻴل ،وهي أﻣكﺎنﻴﺔ نقل ﺍﻟبﻴﺎنﺎت ،وﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣن ﺍﻟحﺎسب
ﺍﻟمضﻴف ﺍﻟى ﺍﻟحﺎسب ﺍﻟطرفي .أﻣﺎ بﺎﻟنسبﺔ ﻟشبكﺔ ﺍإلنترنت فهي شبكﺔ ضخمﺔ ﻣن ﺍﻟحﻮﺍسﻴب ﺍﻟمنتشرة عبر ﺍﻟﻌﺎﻟم ،ﻣرتبطﺔ ببﻌضهﺎ
ﺍﻟبﻌض ﻣن خالل ﺍﻟشبكﺎت ﺍﻟمحﻠﻴﺔ ،وﺍﻟشبكﺎت ﺍﻟﻮﺍسﻌﺔ ﻣهمتهﺎ نقل ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﺍﻟبﻴﺎنﺎت عﻠى هذه ﺍﻟشبكﺔ ،ﻛمﺎ أن ﺍإلنترنت عبﺎرة
عن شبكﺔ عمالقﺔ ،تضم عشرﺍت ﺍألﻟﻮف ﻣن ﺍﻟشبكﺎت ،وﺍﻟحﻮﺍسﻴب ﺍﻟمرتبطﺔ ﻣع بﻌضهﺎ ﺍﻟبﻌض في عشرﺍت ﺍﻟدول ،تزود
ﺍﻟمستخدﻣﻴن بﺎﻟﻌديد ﻣن ﺍﻟخدﻣﺎت ،ﻛﺎﻟبريد ﺍإلﻟكتروني ونقل ﺍﻟمﻠفﺎت وﺍألخبﺎر (.)61162212،O'brien
فمن دوﺍعي تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﺍإلدﺍرة ﺍﻟمدرسﻴﺔ بأنه ﺍستخدﺍﻡ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ يؤدي دورﺍً فﺎعالً في تطﻮير
ﺍﻟﻌمل ﺍإلدﺍري ﺍﻟمدرسي ،ويؤﻛد فﺎيربﺎنك وآخرون ( )00 ،6112 ،Fairbanks & Othersعﻠى ضرورة إدخﺎل تغﻴرﺍت أسﺎسﻴﺔ
في أنظمﺔ ﺍﻟﻌمل وﺍﻟهﻴﺎﻛل ﺍﻟتنظﻴمﻴﺔ ،وتقديم ﺍﻟخدﻣﺎت ﻟﻠمستفﻴدين ﻟتحسﻴن أدﺍئهﺎ ،وتحقﻴق ﺍألهدﺍف بكفﺎءة وفﺎعﻠﻴﺔ حﻴث أن ﺍإلدﺍرة
ﺍإلﻟكترونﻴﺔ تستخدﻡ في تصمﻴم ﺍﻟخطط ﺍﻟتربﻮيﺔ ،وتﻮزيع ﺍﻟخدﻣﺎت ﺍﻟتربﻮيﺔ ،وﺍﻟبريد ﺍالﻟكتروني وﺍﻟصﻮتي،
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وتﻮزيع ﺍﻟقﻮى ﺍﻟبشريﺔ وفق ﺍﻟتخصصﺎت ،وإنجﺎز ﺍألعمﺎل عبر ﺍﻟشبكﺎت ﺍﻟدﺍخﻠﻴﺔ وﺍﻟخﺎرﺟﻴﺔ .ويؤﻛد رودنت
( ) 6112262،Rodentأن ﺍستخدﺍﻡ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﺍﻟﻌمل ﺍإلدﺍري ﺍﻟمدرسي يحسن ﻣن ﺍألدﺍء ،ويﻌﻮد بفﻮﺍئد عديدة عﻠى
ﺍﻟﻌمل وﻣنهﺎ ،ﺍستثمﺎر ﺍﻟتكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ في تطﻮير وتحديث ﺍﻟﻌمل ﺍإلدﺍري وﺍﻟتﻌﻠﻴمي في ﺍﻟمدرسﺔ ،بمﺎ يتنﺎسب وﻣﻌطﻴﺎت ﺍﻟمرحﻠﺔ
ﺍﻟحﺎﻟﻴﺔ ،وﺍﻟتي أصبحت ﺍألسﺎﻟﻴب ﺍﻟتقﻠﻴديﺔ؛ وحتى ﺍﻟتطﻮير ﺍﻟجزئي ال يﻠبي ﺍالحتﻴﺎﺟﺎت ﺍﻟمدرسﻴﺔ ﺍﻟمستقبﻠﻴﺔ .هذﺍ بﺎإلضﺎفﺔ إﻟى أن
ﺍستخدﺍﻡ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ يمد ﺟسﻮر ﺍﻟتﻮﺍصل ﺍﻟفﻌّﺎل بﻴن ﺍﻟمدرسﺔ وﺍﻟبﻴت ،عبر ﺍﻟشبكﺎت ﺍﻟمحﻮسبﺔ ﺍﻟتي تتسم بطﺎبع شمﻮﻟي.
دور ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في تطﻮير ﺍﻟﻌمل ﺍإلدﺍري بﺎﻟمدرسﺔ:
إن تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﺍﻟمدرسﺔ ،يسﺎعد ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴن فﻴهﺎ عﻠى ﻣﻌرفﺔ ﻛل ﻣﺎ هﻮ ﺟديد ،ﻛمﺎ أن ﺍﻟتﻮﺍصل عبر ﺍﻟﻮسﺎئط
ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ،يﻮﺟد ﺟﺎنبﺎ ً ﺍﺟتمﺎعﻴﺎ ً تجﺎه هذه ﺍﻟمستحدثﺎت ،ويحسن ﻣهﺎرﺍت ﺍالتصﺎل .وﻣن ﺍﻟممكن أن يؤدي تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ
في ﺍﻟمدرسﺔ ،ﺍﻟى ﺍﻟحصﻮل عﻠى ﻣمﻴزﺍت وفقﺎ ً ﻟمﺎ أوردهﺎ ﻛالً ﻣن ،غنﻴم ( ،)22 ،6112وﺍﻟحﻠفﺎوي ( )02 ،6112وهي ﻛمﺎ يأتي:
 .0ت حقﻴق رضﺎ ﺍﻟمستفﻴدين ﺍﻟذين تقدﻡ ﻟهم ﺍﻟمدرسﺔ خدﻣﺎتهﺎ ،وتسﻌى إﻟى تحقﻴق رضﺎهم وتفﺎعﻠهم ﻣﻌهﺎ ،وتطبﻴق ﺍإلدﺍرة
ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في أعمﺎل ﺍﻟمدرسﺔ ﻟﻴس هدفﺎ بحد ذﺍته ،وإنمﺎ هﻮ وسﻴﻠﺔ ﻟتحقﻴق ﺍﻟرضﺎ ﻟﻠمستفﻴدين ،وذﻟك عن طريق تقديم خدﻣﺎت
تﻌﻠﻴمﻴﺔ تتمﻴز بتبسﻴط ﺍألدﺍء ،وسرعﺔ ﺍإلنجﺎز ،وﺍﻟحصﻮل عﻠى ﺍﻟخدﻣﺔ بأقل ﺟهد ،وفي أي وقت.
 .6تﻌدد ﻣصﺎدر ﺍﻟمﻌرفﺔ بصﻮرهﺎ ﺍﻟمختﻠفﺔ ﺍﻟسمﻌﻴﺔ ،وﺍﻟمرئﻴﺔ ،وﺍﻟمكتﻮبﺔ ،ﻣع تﻮفر إﻣكﺎنﻴﺔ تسجﻴﻠهﺎ ونسخهﺎ ،وطبﺎعتهﺎ وسهﻮﻟﺔ
تخزينهﺎ وحفظ ﺍﻟبﻴﺎنﺎت ،وﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ،وحمﺎيتهﺎ ﻣن ﺍﻟكﻮﺍرث ،وﺍﻟﻌﻮﺍﻣل ﺍﻟطبﻴﻌﻴﺔ ،ﻣن خالل ﺍالحتفﺎظ بﺎﻟنسخ ﺍالحتﻴﺎطﻴﺔ ،في
أﻣﺎﻛن خﺎرج ﺍﻟمدرسﺔ.
 .2إتﺎحﺔ ﺍﻟفرصﺔ ﻟﻠمﻌﻠمﻴن ﻟالتصﺎل بزﻣالئهم ،وﻛذﻟك ﻣﻌرفﺔ أحدث ﺍإلصدﺍرﺍت في ﻣجﺎل ﺍﻟمﺎدة ،ﻣع تكﻮين ﺟمﺎعﺎت ذﺍت
ﺍهتمﺎﻡ عﻠمي ﻣشترك ،وتﻠقي ﺍﻟتدريب عبر وسﺎئط ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وﻣسﺎعدتهم في إﺟرﺍء ﺍﻟبحﻮث ،وتبﺎدل ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت،
وتﻌزيز ﻣهﺎرﺍتهم ،وتﻮﺟﻴه ﻣطﺎﻟبهم.
ﺍﻟمهﺎرﺍت ﺍﻟالزﻡ تﻮﺍفرهﺎ في ﺍﻟهﻴئﺔ ﺍإلدﺍريﺔ ﺍﻟمدرسﻴﺔ ﻟتطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ:
ينبغي عﻠى ﺟمﻴع أعضﺎء ﺍﻟهﻴئﺔ ﺍإلدﺍريﺔ ،وﺍﻟذين يمثﻠﻮن أصحﺎب ﺍﻟقرﺍر في ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﺍﻟمدرسﺔ ،أن يمتﻠكﻮﺍ
ﺍﻟثقﺎفﺔ ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ،حتى يتمكنﻮﺍ ﻣن ﺍﻟمشﺎرﻛﺔ ﺍﻟفﺎعﻠﺔ في ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ،وتتضمن ﺍﻟثقﺎفﺔ ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ﻣجمﻮعﺔ ﻣن ﺍﻟمهﺎرﺍت
ﺍﻟتي ينبغي عﻠﻴهم إتقﺎنهﺎ ،وﻣنهﺎ ﺍستخدﺍﻡ ﺍﻟبريد ﺍإلﻟكتروني وﺍﻟمقدرة عﻠى ﺍستخدﺍﻡ برﺍﻣج ﺍﻟمحﺎدثﺔ عﻠى ﺍإلنترنت ،وﺍﻟتي تسﺎعد
في ﺍﻟتحدث ﻣع ﺍآلخرين ،وﻣﻌرفﺔ ﺍستخدﺍﻡ ﺍﻟشبكﺔ ﺍﻟﻌنكبﻮتﻴﺔ ﺍﻟتي تمثل ﻣرﻛز ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ﺍﻟﻌﺎﻟمﻴﺔ ،حﻴث يمكن ﻣن خالﻟهﺎ ﺍﻟحصﻮل
عﻠى ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت نصﻴﺔ ،وسمﻌﻴﺔ ،وﻣرئﻴﺔ عن طريق ﺍﻟتصفح .ﻛذﻟك ﺍستخدﺍﻡ تطبﻴقﺎت ﺍﻟحﺎسب ﺍآلﻟي ﻟمﻌﺎﻟجﺔ ﺍﻟنصﻮص ،وقﻮﺍعد
ﺍﻟبﻴﺎنﺎت وﺍﻟجدﺍول ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وﺍﻟنﺎشر ﺍﻟمكتبي وبرﺍﻣج ﺍﻟرسﻮﻡ وﺍﻟﻮسﺎئط ﺍﻟمتﻌددة ،إضﺎفﺔ إﻟى أنه ينبغي أن يكﻮن ﻟديهم ﺍﻟمقدرة
عﻠى ﺍﻟتطﻮير ،وﺍﻟتجديد ،وﺍﻟتﻌﺎﻣل ﻣع ﺍﻟتقنﻴﺔ ﺍﻟحديثﺔ .وﺍستخدﺍﻡ ﺍﻟمﺎسحﺎت ﺍﻟضﻮئﻴﺔ وﺍﻟكﺎﻣﻴرﺍت ﺍﻟرقمﻴﺔ ونﺎسخ ﺍألقرﺍص ﺍﻟمدﻣجﺔ
ﻛذﻟك ينبغي أن يكﻮن ﻟديهم ﺍﻟمقدرة عﻠى تفﻌﻴل شبكﺎت ﺍالتصﺎل ﺍﻟمحﻠﻴﺔ ،في تنفﻴذ ﺍألسﺎﻟﻴب ﺍإلشرﺍفﻴﺔ وﺍﻟمقدرة عﻠى ترﻛﻴب،
وصﻴﺎنﺔ ﺍألﺟهزة ﺍﻟحﺎسﻮبﻴﺔ ،وﻣﻠحقﺎتهﺎ ،وشبكﺎت ﺍالتصﺎل ( .ﺍﻟخﺎن)02 ،6112،
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تطبﻴقﺎت ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في إدﺍرة ﺍﻟمدرسﺔ
صنفت تطبﻴقﺎت ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﺍإلدﺍرة ﺍﻟمدرسﻴﺔ ،وفقﺎ ً ﻟمﺎ أوردهﺎ ﻛل ﻣن ﺍﻟمﻮسى ( )2 ،6112وشريفي ( )22 ،6111وﺍﻟفﺎر
( )02 ،6116وهي ﻛمﺎ يﻠي:
 .0ﺍﻟتطبﻴقﺎت ﺍﻟطالبﻴﺔ  :وتتضمن تطبﻴقﺎت ﺍﻟحﺎسب ﺍآلﻟي ،وبرﻣجﻴﺎته ،وﺍﻟشبكﺎت في تنظﻴم ﺍﻟجدﺍول ﺍﻟمدرسﻴﺔ ،وﺍﻟفصﻮل،
وﺍﻟتقﺎرير ﺍﻟمختﻠفﺔ ﻟﻠدرﺟﺎت ،وﺍﻟحضﻮر ﺍﻟﻴﻮﻣي ،وتصحﻴح ﺍالختبﺎرﺍت وﺍﻟسجالت ﺍﻟصحﻴﺔ ،وﺍﻟتنظﻴم ﺍﻟتﻌﻠﻴمي ،وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺍﻟتﻮزيع ﺍﻟطالبي ،وﺍﻟبﻴﺎنﺎت ﺍألوﻟﻴﺔ ﻟﻠطالب وﺍﻟتﻮﺍصل ﻣع أوﻟﻴﺎء أﻣﻮر ﺍﻟطالب.
 .6ﺍﻟمﻌﻠمﻴن وﺍﻟمﻮظفﻴن :وتتضمن ﺍﻟتطبﻴقﺎت في ﺍﻟبﻴﺎنﺎت ﺍألوﻟﻴﺔ ﻟﻠمﻌﻠمﻴن وﺍﻟمﻮظفﻴن ،وبﻴﺎنﺎت ﺍﻟمؤهالت ﺍﻟﻌﻠمﻴﺔ ،وﻣستحقﺎتهم،
وتقﺎرير ﺍألدﺍء ﺍﻟﻮظﻴفي ،وﺍﻟحﺎﻟﺔ ﺍﻟصحﻴﺔ ،وتقﺎرير ﺍألعمﺎل ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وتﻌﻴﻴنﺎتهم ،وﻣتﺎبﻌﺔ ﺍﻟغﻴﺎب وﺍﻟتأخر.
 .2ﻣسﺎر ﺍﻟتﻌﻠم وﺍﻟمكتبﺎت  :وتتضمن تطبﻴقﺎت ﺍﻟحﺎسب ﺍآلﻟي ،وبرﻣجﻴﺎته ،وﺍﻟشبكﺎت في تﻮفﻴر قﺎعدة بﻴﺎنﺎت ﻟﻠبحث عن ﺍﻟكتب،
وﺍﻟمصﺎدر ،وﺍﻟمرﺍﺟع ،وتنظﻴم ﺍالستﻌﺎرة ،وﺍﻟزيﺎرة ،وإعدﺍد ﺍﻟﻌروض ﺍﻟتقدﻣﻴﺔ ﻟﻠدروس ،وﺍﻟﻮسﺎئل ﺍﻟتﻌﻠﻴمﻴﺔ ،وتنظﻴمهﺎ.
 .2ﺍﻟتطبﻴقﺎت ﺍﻟمكتبﻴﺔ :وتتضمن ﺍﻟتطبﻴقﺎت في ﻣﻌﺎﻟجﺔ ﺍﻟنصﻮص ،وأنظمﺔ ﺍﻟمﻠفﺎت ،وﺍﻟﻮثﺎئق وقﻮﺍعد ﺍﻟبﻴﺎنﺎت ،وﺍﻟبريد
ﺍإلﻟكتروني ،وﺍﻟصﻮتي ،وﺍﻟرسﻮﻡ ﺍﻟبﻴﺎنﻴﺔ ﻟتمثﻴل ﺍﻟنتﺎئج ﺍﻟطالبﻴﺔ ،وﺍﻟجدﺍول ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ،وبرﺍﻣج ﺍﻟنﺎشر ﺍﻟمكتبي ،وﺍﻟﻮسﺎئط
ﺍﻟمتﻌددة.
 .2ﺍالتصﺎالت :تتضمن تطبﻴقﺎت ﺍﻟحﺎسب ﺍآلﻟي ،وﺍﻟبرﻣجﻴﺎت ،وﺍﻟتﻮﺟﻴهﺎت ﺍﻟتي ترتبط بأدﺍء ﺍﻟﻌمل ﺍﻟﻴﻮﻣي دﺍخل ﺍﻟمدرسﺔ،
وﺍﻟتﻮﺍصل ﻣع أوﻟﻴﺎء أﻣﻮر ﺍﻟطﻠبﺔ ،وﻛذﻟك ﺍﻟتﻮﺍصل ﻣع ﺍﻟﻮزﺍرة وﻣديريﺎت ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم ،وﺍﻟمدﺍرس ﺍألخرى ،وﺍﻟدوﺍئر
ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ ،عن طريق ﺍﻟبريد ﺍإلﻟكتروني ،وﻣﻮقع ﺍﻟمدرسﺔ عﻠى ﺍإلنترنت ،وتفﻌﻴل ﺍﻟرسﺎئل ﺍإلخبﺎريﺔ ،وﺍﻟمكﺎﻟمﺎت ﺍﻟهﺎتفﻴﺔ
ﺍآلﻟﻴﺔ وﺍﻟرسﺎئل ﺍﻟصﻮتﻴﺔ وﺍﻟنصﻴﺔ.
واقع اإلدارة اإللكترونية بالمملكة األردنية الهاشمية
قﺎﻣت وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم بربط ﺍﻟمدﺍرس بخدﻣﺔ ﺍإلنترنت ﻣن خالل ﺍﻟمجﻠس ﺍﻟﻮطني ﻟﻠمﻌﻠﻮﻣﺎت عبر ﺍﻟﻮاليﺎت ﺍﻟمتحدة
ﺍألﻣريكﻴﺔ ﻣبﺎشرة ﻣن خالل ﻣؤسسﺔ سبرنت ﻟﻴنك ﺍألﻣريكﻴﺔ ( )Sprint Linkﺍألﻣر ﺍﻟذي سهل ﺍالتصﺎل ﻣع ﻣؤسسﺎت ﺍﻟقطﺎع
ﺍﻟﻌﺎﻡ ،وﺍﻟجﺎﻣﻌﺎت ثم ﺍنتشر ﻟﻴشمل ﺍﻟقطﺎع ﺍﻟخﺎص عبر هﻴئﺔ تنظﻴم قطﺎع ﺍالتصﺎالت (سﻌﺎدة وﺍﻟسرطﺎوي.)22 ،6112 ،
وهذﺍ يستدعي أن تتﻮﺍفر في قﻴﺎدة ﺍﻟمدرسﺔ ﻣهﺎرﺍت ﻣحددة ﻟﻠتﻌﺎﻣل ﻣع ﺍﻟمستجدﺍت وﺍﻟتجهﻴزﺍت ،ﻟالستفﺎدة ﻣنهﺎ في
تطﻮير ﺍألدﺍء ﺍإلدﺍري ﻟﻴنسجم ﻣع ﺍالحتﻴﺎﺟﺎت ﺍﻟﻮطنﻴﺔ ،وﺍﻟتحديﺎت ﺍﻟﻌﺎﻟمﻴﺔ في ﺍﻟﻌصر ﺍﻟحﺎضر .ﻛمﺎ أن وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم
ﺍألردنﻴﺔ عمﻠت عﻠى ﻣﻮﺍﻛبﺔ ﺍﻟتطﻮرﺍت ،حﻴث نفذت عددﺍً ﻣن ﺍﻟﻮرشﺎت ،وﺍﻟندوﺍت ﺍﻟتدريبﻴﺔ ﻟمديري ﺍﻟمدﺍرس الطالعهم عﻠى ﻛل
ﻣﺎ هﻮ ﺟدي د ،وعﻠى تجﺎرب بﻌض ﺍﻟدول في ﻣجﺎل ﺍﻟتطﻮير ﺍإلدﺍري وﺍﻟتﻌﻠﻴمي ﻣن ﺍﺟل ﺍﻟﻌمل عﻠى تحسﻴن عمﻠﻴﺔ ﺍﻟتﻌﻠم وﺍﻟتﻌﻠﻴم
حﻴث وضﻌت نظﺎﻡ رتب ﺍﻟمﻌﻠمﻴن رقم ( )20ﻟسنﺔ ( 6116وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم )6116،ﺍﻟذي ينص عﻠى تحسﻴن أدﺍء ﺍﻟمﻌﻠمﻴن
و تشجﻴﻌهم عﻠى ﺍﻛتسﺎب ﺍﻟمﻌﺎرف ،وﺍﻟمهﺎرﺍت ،وﺍﻟخبرﺍت ﺍﻟجديدة ﺍﻟتي تؤهﻠهم ﻟﻠقﻴﺎﻡ بﻮﺍﺟبﺎتهم ،وفقﺎ ألحكﺎﻡ ﺍﻟنظﺎﻡ (وزﺍرة
ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم .) 6112 ،أﻣﺎ ﺍﻟمﺎدة ﺍﻟخﺎﻣسﺔ ﻣن ﺍﻟنظﺎﻡ ﺍﻟجديد فتشترط إن يحصل ﺍﻟمﻌﻠم عﻠى شهﺎدة ﻣﻌتمدة دوﻟﻴﺎ في ﺍستخدﺍﻡ
ﺍﻟحﺎسﻮب في ﺍﻟﻌمﻠﻴﺔ ﺍﻟتربﻮيﺔ ،أو تكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت بمﻌدل ( )021سﺎعﺔ ﻟﻴحصل عﻠى رتبﺔ ﻣﻌﻠم أول ،وقد بﺎشرت ﺍﻟﻮزﺍرة
بتدريب ﺍﻟمﻌﻠمﻴن ،وﺍإلدﺍريﻴن قبل صدور هذه ﺍﻟتﻌﻠﻴمﺎت (وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم.)6112 ،
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ﻟذﺍ أصبح ﻣن ﺍﻟضروري عﻠى ﻣدير ﺍﻟمدرسﺔ ،حسب نظﺎﻡ ﺍﻟرتب ﺍﻟمﻌمﻮل به في وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم ،ﺍﻟحصﻮل عﻠى
ﺍﻟرخصﺔ ﺍﻟدوﻟﻴﺔ ﻟقﻴﺎدة ﺍﻟحﺎسﻮب ( ،) I.C.D.Lأو ﻣﺎ يﻌﺎدﻟهﺎ وذﻟك ﻟمسﺎعدة ﺍإلدﺍريﻴن ،وﺍﻟمﻌﻠمﻴن في ﺍستخدﺍﻡ برﺍﻣج تكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣن خالل حقﺎئب تﻌﻠﻴمﻴﺔ تقﻮﻡ عﻠى ﺍﻟتخطﻴط ،وﺍﻟتنفﻴذ ،وﺍﻟمتﺎبﻌﺔ .ﻛمﺎ قﺎﻣت ﺍﻟﻮزﺍرة ،بﺎﻟﻌمل عﻠى تطﻮير دور ﺍإلدﺍرة
ﺍﻟمدرسﻴﺔ ﻟخدﻣﺔ ﺍﻟﻌمﻠﻴﺔ ﺍﻟتﻌﻠﻴمﻴﺔ بﺎستخدﺍﻡ برﺍﻣج تكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ،حﻴث قﺎﻣت بإعدﺍد ﺍﻟﻌديد ﻣن ﺍﻟمشﺎريع ،وﺍﻟمكتبﺎت
ﺍالﻟكترونﻴﺔ ،وﻣرﺍﻛز ﻟتكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﺍﻟبﻮﺍبﺎت ﺍالﻟكترونﻴﺔ (وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم.)6116 ،
معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية
إن ﻣجرد وﺟﻮد إسترﺍتﻴجﻴﺔ ﻣتكﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠتحﻮل إﻟى نمط "ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ال يﻌني أن ﺍﻟطريق ﻣمهدة ﻟتطبﻴق وتنفﻴذ هذه
ﺍالسترﺍتﻴجﻴﺔ بسهﻮﻟﺔ وسالسﺔ وبشكل سﻠﻴم ،وذﻟك ألن ﺍﻟﻌديد ﻣن ﺍﻟﻌﻮﺍئق وﺍﻟمشكالت ستﻮﺍﺟه تطبﻴق ﺍﻟخطﺔ ،ﻣمﺎ يستﻮﺟب عﻠى
ﺍﻟمسئﻮﻟﻴن عند وضع وتنفﻴذ ﻣشروع" ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ" ﺍﻟتمتع بفكر شﺎﻣل ،وﻣحﻴط بكﺎفﺔ ﺍﻟﻌنﺎصر ،وﺍﻟمتغﻴرﺍت ﺍﻟتي يمكن أن
تطرأ ،وتﻌﻴق خطﺔ عمل وتنفﻴذ ﺍسترﺍتﻴجﻴﺔ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ،وذﻟك إﻣﺎ ﻟتفﺎديهﺎ ،أو إليجﺎد ﺍﻟحﻠﻮل ﺍﻟمنﺎسبﺔ ﻟهﺎ ،وقد تم تصنﻴفهﺎ،
وفقﺎ ً ﻟآلتي:
 .0ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍإلدﺍريﺔ تتمثل هذه ﺍﻟمﻌﻮقﺎت في ضﻌف ﺍهتمﺎﻡ ﺍإلدﺍرة ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ بتقﻴﻴم وﻣتﺎبﻌﺔ تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ .وغﻴﺎب
ﺍﻟتنسﻴق بﻴن ﺍألﺟهزة وﺍإلدﺍرﺍت ﺍألخرى ذﺍت ﺍﻟﻌالقﺔ بنشﺎط ﺍﻟمنظمﺔ (ﺍﻟﻌمري .)6112،66،ﻛذﻟك عدﻡ ﺍﻟتدرج في تطبﻴق
ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ،وضﻌف ﺍﻟدعم ﺍﻟسﻴﺎسي ﻣن ﺍﻟقﻴﺎدﺍت ﺍﻟسﻴﺎسﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟمشروع ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ (ﺟبر،)610 ،6116 ،
وعدﻡ تﻮفر ﺍﻟمرونﺔ في ﺍختﻴﺎر ﺍﻟحل ﺍألفضل بسبب ﺍﻟطرق ﺍﻟمتبﻌﺔ في نظﺎﻡ ﺍﻟمشتريﺎت ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ وعقﻮد ﺍﻟصﻴﺎنﺔ وﺍﻟتشغﻴل
(ﺍﻟهمﻴﻠي ،)020 ،6112 ،وعدﻡ تﻮﺍفر ﺍﻟتدريب ﺍﻟمتخصص بشكل وﺍسع في ﺍﻟمﻮﺍقع ﺍﻟمرغﻮبﺔ (ﻣفتى.)62 ،6112،
 .6ﻣﻌﻮقﺎت بشريﺔ :تتمثل هذه ﺍﻟمﻌﻮقﺎت وفقﺎ ً ﻟمﺎ أورده ،أحمد ( )62،6110في ﻣقﺎوﻣﺔ هﺎئﻠﺔ ﻟﻠتغﻴر ﻣن قبل ﺍﻟمﻮظفﻴن ﺍﻟذين
يخشﻮن عﻠى عمﻠهم بﻌد تبسﻴط ﺍالﺟرﺍءﺍت ،ﻛذﻟك قﻠﺔ عدد ﺍﻟمﻮظفﻴن ﺍﻟمﻠمﻴن بﺎﻟمهﺎرﺍت ﺍألسﺎسﻴﺔ الستخدﺍﻣﺎت ﺍﻟحﺎسبﺎت ﺍالﻟﻴﺔ،
وشبكﺔ ﺍالنترنت .وﻛمﺎ أورد ﺍﻟﻌمﺎر ( )022 ،6112قﻠﺔ برﺍﻣج ﺍﻟتدريب في ﻣجﺎل ﺍﻟتقنﻴﺔ ﺍﻟحديثﺔ ﺍﻟمتطﻮرة ،وضﻌف ﻣهﺎرﺍت
ﺍﻟﻠغﺔ ﺍإلنجﻠﻴزيﺔ ﻟدى بﻌض ﺍﻟمﻮظفﻴن ،وﺍﻟرهبﺔ ﻣن ﺍﻟتﻌﺎﻣل ﻣع ﺍألﺟهزة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ (ﺍﻟﻌمري .)62،6112 ،وﻛمﺎ أورد رضﻮﺍن
( ) 2 ،6112ضﻌف دور ﺍﻟحﻮﺍفز ﺍﻟمﺎديﺔ وﺍﻟمﻌنﻮيﺔ ﻟتشجﻴع ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴن في ﻣجﺎل نظم ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ﺍإلدﺍريﺔ عﻠى ﺍﻟتطﻮير وﻣتﺎبﻌﺔ
ﺍﻟتﻌﻠﻴم وﺍﻟتدريب ،وتقﺎدﻡ ﻣهﺎرﺍت ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴن ﺍﻟتقنﻴﺔ ،وﻣقﺎوﻣتهم الستخدﺍﻡ ﺍﻟتقنﻴﺔ ﺍﻟحديثﺔ.
 .2ﻣﻌﻮقﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ :وتتمثل هذه ﺍﻟمﻌﻮقﺎت وفقﺎ ً ﻟمﺎ ذﻛره (ﻣفتي )62 ،6112 ،قﻠﺔ ﺍﻟمﻮﺍرد ﺍﻟمتﺎحﺔ بسبب ﺍالرتبﺎط بمﻴزﺍنﻴﺎت ثﺎبتﺔ
وﻣحدد فﻴهﺎ أوﺟه ﺍإلنفﺎق وﺍرتفﺎع تكﺎﻟﻴف تﻮفﻴر ﺍﻟبنﻴﺔ ﺍﻟتحتﻴﺔ ﻣن شرﺍء ﺍألﺟهزة وﺍﻟبرﺍﻣج ﺍﻟتطبﻴقﻴﺔ وإنشﺎء ﺍﻟمﻮﺍقع وربط
ﺍﻟشبكﺎت .ﻛذﻟك ﻣحدوديﺔ ﺍﻟمخصصﺎت ﺍﻟمﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟمخصصﺔ ﻟتدريب ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴن في ﻣجﺎل نظم ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت .وﺍرتفﺎع تكﺎﻟﻴف خدﻣﺔ
ﺍﻟصﻴﺎنﺔ ألﺟهزة ﺍﻟحﺎسبﺎت ﺍآلﻟﻴﺔ.
 .2ﻣﻌﻮقﺎت فنﻴﺔ :تتمثل هذه ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ،ﻛمﺎ وردت في عبﺎس ( )22 ،6110في صﻌﻮبﺔ وﻣشكالت تشغﻴل ﺍﻟحﺎسبﺎت ﺍآلﻟﻴﺔ
وﺍالفتقﺎر إﻟى ﻣهﺎرﺍت صﻴﺎنﺔ أﺟهزة ﺍﻟحﺎسبﺎت ﺍآلﻟﻴﺔ ،وتطﻮيرهﺎ ،وعدﻡ ﻣنﺎسبﺔ بﻌض تقنﻴﺎت نظم ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت الستخدﺍﻣﺎت
ﺍﻟﻠغﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ،ﺍضﺎفﺔ ﺍﻟى عدﻡ تﻮﺍفر ﻣﻮﺍصفﺎت ،وﻣﻌﺎيﻴر ﻣحددة ﻟتحديد ﺍألﺟهزة ،وﺍﻟبرﺍﻣج في ﻣجﺎل تقنﻴﺔ ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت.
 .2ﻣﻌﻮقﺎت حضﺎريﺔ :تتمثل هذه ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﻛمﺎ وردت عند ﺍﻟضﺎفي (،)62 ،6112
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 .2في حدﺍثﺔ ﺍﻟتقنﻴﺔ ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎتﻴﺔ في ﺍﻟمجتمﻌﺎت ﺍﻟنﺎﻣﻴﺔ ،ﻣمﺎ يثﻴر ﺍﻟتردد ،وﺍﻟتخﻮف ﻣن ﺍﻟتﻌﺎﻣل ﻣﻌهﺎ وﺍنتشﺎر ﺍألﻣﻴﺔ ﺍﻟرقمﻴﺔ بﻴن
ﺍﻟﻌديد ﻣن أفرﺍد ﺍﻟمجتمع .ﻛذﻟك قﻠﺔ ﺍﻟﻮعي عن ﺍﻟمزﺍيﺎ ﺍﻟنﺎﺟمﺔ ﻣن تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﺍﻟمنظمﺎت ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ ،وﺍﻟفجﻮة
ﺍﻟحضﺎريﺔ بﻴن ﻣﺎﻟكي تقنﻴﺔ ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ،وبﻴن ﺍﻟذين ال يمﻠكﻮنهﺎ.

منهجية الدراسة:
ﺍعتمدت ﺍﻟدرﺍسﺔ ﻣنهج ﺍﻟبحث ﺍﻟﻮصفي ﺍﻟمسحي ذﺍ ﺍﻟﻌالقﺔ ﺍالرتبﺎطﻴﺔ ﺍﻟذي يُﻌتبر ﻣن أﻛثر ﺍﻟمنﺎهج ﺍﻟبحثﻴﺔ ﻣالءﻣﺔً ﻟتحقﻴق
هدف ﺍﻟدرﺍسﺔ في تحديد درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وعالقتهﺎ
بكفﺎءتهم ﺍإلدﺍريﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ﻣن وﺟهﺔ نظر ﺍﻟمديرين أنفسهم.

ُمجت َمع الدّراسة:
تكﻮن ُﻣجت امع ﺍﻟدرﺍسﺔ ﻣن ﺟمﻴع ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ،وﺍﻟبﺎﻟغ عددهم ( )01ﻣديرﺍً حسب
إحصﺎئﻴﺎت قسم ﺍﻟتخطﻴط في ﻛل ﻣن ﻣديريﺔ تربﻴﺔ ﻟﻮﺍء ديرعال وﻟﻮﺍء ﺍﻟشﻮنﺔ ﺍﻟجنﻮبﻴﺔ وﻣديريﺔ ﺍﻟتربﻴﺔ ﻟمنطقﺔ ﺍﻟسﻠط وﻟﻮﺍء عﻴن
ﺍﻟبﺎشﺎ ﺍﻟمﻠحق (.)0

عينة الدراسة:
تكﻮنت عﻴنﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ ﻣن ﺟمﻴع أفرﺍد ﻣجتمع ﺍﻟدرﺍسﺔ وﺍﻟبﺎﻟغ عددهم ( )01ﻣديرﺍ ﻣن ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في
ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟدرﺍسي 6102/6102

أداة الدراسة:
ﺍستخدﻣت ﺍالستبﺎنﺔ ﻛأدﺍة رئ ﻴسﻴﺔ ﻟتحديد درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة
ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وعالقتهﺎ بكفﺎءتهم ﺍإلدﺍريﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ﻣن وﺟهﺔ نظر ﺍﻟمديرين أنفسهم ،حﻴث ﺍشتمﻠت عﻠى ثالثﺔ أقسﺎﻡ:
ﺍﻟقسم ﺍألول :ﺍﻟبﻴﺎنﺎت ﺍألوﻟﻴﺔ ﻟمجتمع ﺍﻟدرﺍسﺔ تكﻮن ﻣن ( )2ﻣتغﻴرﺍت هي( :ﺍﻟجنس ،وﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي ،وسنﻮﺍت ﺍﻟخبرة).
ﺍﻟقسم ﺍﻟثﺎني :وتشمل عﻠى ﻣجمﻮعﺔ ﻣن ﺍﻟفقرﺍت بﻠغت ( )62فقرة تمت صﻴﺎغتهﺎ ﻟﻮصف درﺟﺔ ﻣﻌﻮقﺎت تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ
ﻟدى ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء.
ﺍﻟقسم ﺍﻟثﺎﻟث :ويشمل ﻣجمﻮعﺔ ﻣن ﺍﻟفقرﺍت بﻠغت ( ) 22فقرة تمت صﻴﺎغتهﺎ ﻟﻮصف درﺟﺔ ﺍﻟكفﺎءة ﺍإلدﺍريﺔ في ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ
ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء .وصﻴغت ﺟمﻴع فقرﺍت ﺍﻟقسم ﺍﻟثﺎني وﺍﻟثﺎﻟث ﻣن ﺍالستبﺎنﺔ في ﺍالتجﺎه ﺍإليجﺎبي حﻴث تم ﺍستخدﺍﻡ ﻣقﻴﺎس
ﻟﻴكرت ( )Likertﺍ ﻟخمﺎسي ﺍﻟتدرج (أوﺍفق بشدة ،أوﺍفق ،أوﺍفق ﻟحد ﻣﺎ ،ال أوﺍفق ،ال أوﺍفق بشدة) .ﻟﻴختﺎر ﺍﻟمستجﻴب (ﺍﻟمدير)
إحدﺍهﺎ حسب تقديره ﻟدرﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮق ودرﺟﺔ ﺍﻟكفﺎءة ﺍإلدﺍريﺔ.
صدق أداة الدراسة:
 .2صدق االستبانة:
تم ﺍﻟتحقق ﻣن صدق ﺍﻟمحتﻮى الستبﺎنﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة
ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وعالقتهﺎ بكفﺎءتهم ﺍإلدﺍريﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ﻣن وﺟهﺔ نظر ﺍﻟمديرين ﺍنفسهم في صﻮرتهﺎ ﺍألوﻟﻴﺔ ﻣﻠحق رقم ()6
ﻣن خالل عرضهﺎ عﻠى ﻣجمﻮعﺔ ﻣن ﺍﻟمحكمﻴن ﻣن ذوي ﺍالختصﺎص في ﻣجﺎل ﺍإلدﺍرة ﺍﻟتربﻮيﺔ وﺍﻟقﻴﺎس وﺍﻟتقﻮيم في ﺍﻟجﺎﻣﻌﺎت
ب إﻟﻴهم درﺍسﺔ ﺍألدﺍة،
ﺍالردنﻴﺔ وﺍﻟبﺎﻟغ عددهم( )06ﻣحكمﺎ ً ﺍﻟمﻠحق ( ،)2وطُﻠِ ا
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وتنﻮع
وإبدﺍء رأيهم فﻴهﺎ ﻣن حﻴث :درﺟﺔ ﻣنﺎسبﺔ ﺍﻟفقرة ﻟﻠمحتﻮى ،و درﺟﺔ ﻛفﺎيﺔ أدﺍة ﺍﻟدرﺍسﺔ ﻣن حﻴث عدد ﺍﻟفقرﺍت ،وشمﻮﻟﻴّتهﺎُّ ،
نﺎسبﺔ فﻴمﺎ يتﻌﻠق بﺎﻟتّﻌديل ،أو ﺍﻟتّغﻴﻴر ،أو ﺍﻟحذف وفق ﻣﺎ يرﺍه ﺍﻟمحكم الزﻣﺎً .حﻴث تم ﺍختﻴﺎر
ﻣحتﻮﺍهﺎ ،أو أيَّﺔ ﻣالحظﺎت يا اروناهﺎ ُﻣ ِ
نسبﺔ ﺍتفﺎق ( ) 21%فأعﻠى ﻣنﺎسبﺔ ﻟﻠحكم عﻠى قبﻮل ﺍو حذف ﺍو تﻌديل ﺍﻟفقرﺍت وتبﻌﺎ ﻟذﻟك تم ﺍالخذ بمالحظﺎتهم وإعﺎدة صﻴﺎغﺔ
بﻌض ﺍﻟفقرﺍت ،حﻴث تم ﺍﻟتﻮصل ﻟﻠصﻮرة ﺍﻟنهﺎئﻴﺔ ألدﺍة ﺍﻟدرﺍسﺔ.
 .0صدق االتساق الداخلي:
تم ﺍﻟتحقق ﻣن صدق ﺍالتسﺎق ﺍﻟدﺍخﻠي في ﻛل فقرﺍت أدﺍة ﺍﻟدرﺍسﺔ ،ﻣن خالل إيجﺎد درﺟﺔ ﺍالرتبﺎط بﻴن ﺍﻟفقرﺍت وﺍﻟدرﺟﺔ
ﺍﻟكﻠﻴﺔ ،وﺍﻟتأﻛد ﻣن عدﻡ ﺍﻟتدﺍخل بﻴنهﺎ ،وتم ﺍﻟتحقق ﻣن ذﻟك بإيجﺎد ﻣﻌﺎﻣالت ﺍالرتبﺎط بﺎستخدﺍﻡ ﻣﻌﺎﻣل ﺍالرتبﺎط بﻴرسﻮن
(.)Pearson
ﻟمقﻴﺎس درﺟﺔ ﺍﻟكفﺎءة ﺍإلدﺍريﺔ ﻟدى ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء تم ﺍﻟتحقق ﻣن صدق ﺍالتسﺎق ﺍﻟدﺍخﻠي
في ﻛل فقرﺍت أدﺍة ﺍﻟدرﺍسﺔ.
ثبﺎت أدﺍة ﺍﻟدرﺍسﺔ:
تم حسﺎب ﻣﻌﺎﻣل ثبﺎت ﺍدﺍة ﺍﻟدرﺍسﺔ في ﺟزأيهﺎ ﻣن خالل ﻣﻌﺎﻣل ﺍرتبﺎط ﻛرونبﺎخ أﻟفﺎ ،ﺍذ بﻠغ ( )1.20ألدﺍة ﺍﻟمﻌﻮقﺎت
وبﻠغ ( )1.00ألدﺍة ﻛفﺎءة ﺍﻟمديرين وﺍعتبرت هذه ﺍﻟقﻴم ﻣالئمﺔ ﻟغﺎيﺎت هذه ﺍﻟدرﺍسﺔ.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوالً :النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
بﻴّنت نتﺎئج ﺍﻟسؤﺍل ﺍالول َّ
أن ﺍﻟمتﻮسطﺎت ﺍﻟحسﺎبﻴﺔ قد ترﺍوحت ﻣﺎ بﻴن ( ،)2.22-2.22حﻴث ﺟﺎءت ﺍﻟفقرة رقم ( )2وﺍﻟتي
تنص عﻠى "ضﻌف ﺍﻟتحفﻴز بنﻮعﻴه (ﺍﻟمﺎدي وﺍﻟمﻌنﻮي) الستخدﺍﻡ ﺍﻟتقنﻴﺎت ﺍإلﻟكترونﻴﺔ" في ﺍﻟمرتبﺔ ﺍألوﻟى وبمتﻮسط حسﺎبي بﻠغ
( ،)2.22وبدرﺟﺔ ﻣرتفﻌﺔ ،بﻴنمﺎ ﺟﺎءت ﺍﻟفقرة رقم ( ) 0وﺍﻟتي تنص عﻠى "ﺍالفتقﺎر ﺍﻟى ﺍﻟتخطﻴط ﺍﻟسﻠﻴم ﻟﻌمﻠﻴﺔ ﺍﻟتحﻮل نحﻮ ﺍإلدﺍرة
ﺍإلﻟكترونﻴﺔ" في ﺍﻟمرتبﺔ ﺍﻟثﺎنﻴﺔ وبمتﻮسط حسﺎبي بﻠغ ( ،)2.22وبدرﺟﺔ ﻣرتفﻌﺔ ،وﺟﺎءت ﺍﻟفقرة ( )2وﺍﻟتي تنص عﻠى "ﺍﻟمرﻛزيﺔ
ﺍﻟشديدة في ﺍإلدﺍرة" في ﺍﻟمرتبﺔ ﺍﻟثﺎﻟثﺔ وبمتﻮسط حسﺎبي بﻠغ ( )2.62وبدرﺟﺔ ﻣرتفﻌﺔ ،وﺟﺎءت ﺍﻟفقرة رقم ( )6وﺍﻟتي تنص عﻠى
"ضﻌف ﺍﻟتنسﻴق بﻴن ﺍﻟﻮحدﺍت ﺍإلدﺍريﺔ" في ﺍﻟمرتبﺔ ﺍﻟرﺍبﻌﺔ وبمتﻮسط حسﺎبي بﻠغ ( )2.61وبدرﺟﺔ ﻣرتفﻌﺔ.
ثانياُ :تفسير النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
ﻛشفت نتﺎئج هذﺍ ﺍﻟسؤﺍل إﻟى ﺍن ﺍﻟمتﻮسطﺎت ﺍﻟحسﺎبﻴﺔ قد ترﺍوحت ﻣﺎ بﻴن ( ،)2.21-2.02حﻴث أن درﺟﺔ ﻛفﺎءة ﻣديري
ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ﺟﺎءت ﻣتﻮسطﺔ وبمتﻮسط حسﺎبي بﻠغ ( ،)2.26بﺎنحرﺍف ﻣﻌﻴﺎري ( ،)220.ويﻌزى
ﺍﻟسبب في ذﻟك أن ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء يقﻮﻣﻮن بمﺎ هﻮ ﻣطﻠﻮب ،وﻟكن ﺍﻟمﻌﻴقﺎت ﻣثل ضﻌف
ﺍﻟبنﻴﺔ ﺍﻟتحتﻴﺔ وعدﻡ ﺟﺎهزيتهﺎ وقﻠﺔ ﺍﻟمﻮﺍرد ﺍﻟمﺎﻟﻴﺔ يحﻮل دون أدﺍئهم ﻟﻌمﻠهم بسرعﺔ وإتقﺎن ﺍو عدﻡ رضﺎ ﺍﻟمستفﻴدين ﺟﺎءت ﺍﻟفقرة
رقم ( ) 02وﺍﻟتي تنص عﻠى "أقﻮﻡ بﺎستخدﺍﻡ ﺍالنترنت في عمﻠﻴﺔ (قبﻮل وﺍنتقﺎل ﺍﻟطﻠبﺔ)" في ﺍﻟمرتبﺔ ﺍألوﻟى وبمتﻮسط حسﺎبي بﻠغ
( ،)2.21وبدرﺟﺔ ﻣرتفﻌﺔ ،وﺟﺎءت ﺍﻟفقرة رقم ( ) 0وﺍﻟتي تنص عﻠى "أقﻮﻡ بتﻌبئﺔ ﻣﻠفﺎت خﺎصﺔ ﻟكل ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴن في ﺍﻟمدرسﺔ عﻠى
ﺍﻟحﺎسﻮب" في ﺍﻟمرتبﺔ ﺍﻟثﺎنﻴﺔ وبمتﻮسط حسﺎبي ( )2.02وﺟﺎءت ﻣرتفﻌﺔ،
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وﺟﺎءت ﺍﻟفقرة رقم ( )2وﺍﻟتي تنص عﻠى "أقﻮﻡ بتﻮظﻴف ﺍﻟبرﺍﻣج ﺍﻟالزﻣﺔ ألعدﺍد قﻮﺍئم ﻣحﻮسبﺔ بأسمﺎء ﺍﻟطﻠبﺔ" في ﺍﻟمرتبﺔ ﺍﻟثﺎﻟثﺔ،
وبمتﻮسط حسﺎبي بﻠغ ( )2.02وﺟﺎءت ﻣرتفﻌﺔ.
ثالثا :نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث:
ﻟإلﺟﺎبﺔ عﻠى هذﺍ ﺍﻟسؤﺍل تم ﺍستخرﺍج ﺍﻟمتﻮسطﺎت ﺍﻟحسﺎبﻴﺔ وﺍالنحرﺍفﺎت ﺍﻟمﻌﻴﺎريﺔ ﻟدرﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري
ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء حسب ﻣتغﻴرﺍت ﺍﻟجنس وﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي وﺍﻟخبرة ،أظهرت ﺍﻟنتﺎئج تبﺎينﺎ ً ظﺎهريﺎ ً في
ﺍﻟمتﻮسطﺎت ﺍﻟحسﺎبﻴﺔ وﺍالنحرﺍفﺎت ﺍﻟمﻌﻴﺎريﺔ ﻟدرﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء
بسبب ﺍختالف فئﺎت ﻣتغﻴرﺍت ﺍﻟجنس وﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي وﺍﻟخبرة .
فﻴمﺎ يتﻌﻠق بمتغﻴر ﺍﻟجنس فقد تبﻴن عدﻡ وﺟﻮد فروق ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ عند ﻣستﻮى ﺍﻟدالﻟﺔ ( )α ≥ 1.12تﻌزى ألثر
ﺍﻟجنس ،حﻴث بﻠغت قﻴمﺔ ف ( )0.201وبدالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ بﻠغت ( .)1.600وهذﺍ يﻌني أن أفرﺍد عﻴنﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ ﺍﻟذﻛﻮر وﺍإلنﺎث يتفقﻮن
حﻮل درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ألن ﺍﻟمﻌﻮقﺎت عﺎﻣﺔ ﻟﻴست خﺎصﺔ وتشمل
ﺍﻟجمﻴع وﻟهذﺍ ﺍﻟكل ينظر ﻟهﺎ بﺎﻟمستﻮى نفسه .و فﻴمﺎ يتﻌﻠق بمتغﻴر ﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي فقد تبﻴن وﺟﻮد فروق ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ عند
ﻣستﻮى ﺍﻟدالﻟﺔ (≥  )1.12 αتﻌزى ألثر ﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي.
أﻣﺎ فﻴمﺎ يتﻌﻠق بمتغﻴر سنﻮﺍت ﺍﻟخبرة فقد تبﻴن عدﻡ وﺟﻮد فروق ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ عند ﻣستﻮى ﺍﻟدالﻟﺔ (  )≥ α1.12تﻌزى
ألثر ﺍﻟخبرة ،حﻴث بﻠغت قﻴمﺔ ف( )1.622وبدالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ بﻠغت ( )1.202في ﺟمﻴع ﺍﻟفقرﺍت وفي ﺍﻟدرﺟﺔ ﺍﻟكﻠﻴﺔ وهذﺍ يﻌني أن
أفرﺍد عﻴنﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ وبغض ﺍﻟنظر عن ﺍالختالف في سنﻮﺍت خبرتهم إالا أنهم يتفقﻮن عﻠى ﺍﻟدرﺟﺔ ﺍﻟمرتفﻌﺔ ﻣن ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي
تﻮﺍﺟههم في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ.
رابعاً :نتائج االجابة عن السؤال الرابع:
ﻟإلﺟﺎبﺔ عن هذﺍ ﺍﻟسؤﺍل تم ﺍستخرﺍج ﺍﻟمتﻮسطﺎت ﺍﻟحسﺎبﻴﺔ وﺍالنحرﺍفﺎت ﺍﻟمﻌﻴﺎريﺔ ﻟدرﺟﺔ ﻛفﺎءة ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ
ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء حسب ﻣتغﻴرﺍت ﺍﻟجنس وﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي وﺍﻟخبرة ،وأظهرت ﺍﻟنتﺎئج تبﺎينﺎ ً ظﺎهريﺎ ً في ﺍﻟمتﻮسطﺎت
ﺍﻟحسﺎبﻴﺔ وﺍالنحرﺍفﺎت ﺍﻟمﻌﻴﺎريﺔ ﻟدرﺟﺔ ﻛفﺎءة ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء بسبب ﺍختالف فئﺎت ﻣتغﻴرﺍت
ﺍﻟجنس وﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي وﺍﻟخبرة .فﻴمﺎ يتﻌﻠق بمتغﻴر ﺍﻟجنس فقد تبﻴن وﺟﻮد فروق ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ عند ﻣستﻮى ﺍﻟدالﻟﺔ ( ≥1.12
 ،)αتﻌزى ألثر ﺍﻟجنس .أﻣﺎ فﻴمﺎ يتﻌﻠق بمتغﻴر ﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي فقد تبﻴن وﺟﻮد فروق ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ عند ﻣستﻮى ﺍﻟدالﻟﺔ (
 ) α ≥1.12تﻌزى ألثر ﺍﻟمؤهل ﺍﻟﻌﻠمي .أﻣﺎ فﻴمﺎ يتﻌﻠق بمتغﻴر سنﻮﺍت ﺍﻟخبرة ،فقد تبﻴن وﺟﻮد فروق ذﺍت دالﻟﺔ إحصﺎئﻴﺔ بﻴن
ﻣتﻮسطﺎت إﺟﺎبﺎت أفرﺍد عﻴنﺔ ﺍﻟدرﺍسﺔ عند ﻣستﻮى ﺍﻟدالﻟﺔ (  )≥ α1.12تﻌزى ألثر ﺍﻟخبرة.
خامساً :نتائج اإلجابة عن السؤال الخامس:
ﻟإلﺟﺎبﺔ عن هذﺍ ﺍﻟسؤﺍل تم ﺍستخرﺍج ﻣﻌﺎﻣل ﺍرتبﺎط بﻴرسﻮن بﻴن درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﺍﻟمديرين في ﻣمﺎرستهم
ﻟإلدﺍرة ﺍالﻟكترونﻴﺔ ودرﺟﺔ ﻛفﺎءتهم في ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ،وأظهرت ﺍﻟنتﺎئج إﻟى عدﻡ وﺟﻮد عالقﺔ
دﺍﻟﺔ إحصﺎئﻴﺎ بﻴن درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﺍﻟمديرين في ﻣمﺎرستهم ﻟإلدﺍرة ﺍالﻟكترونﻴﺔ وبﻴن درﺟﺔ ﻛفﺎءتهم ﺍإلدﺍريﺔ في ﺍﻟمدﺍرس
ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء .وتبﻴن أن ﺍﻟدرﺟﺔ ﺍﻟمرتفﻌﺔ ﻣن ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﻟﻴس بﺎﻟضرورة أن تؤثر في ﺟﻮهر ﺍﻟكفﺎءة ﺍإلدﺍريﺔ
ﻛكل،

477

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

وﻟكنهﺎ قد تؤثر في بﻌض ﺍﻟجﻮﺍنب ﺍﻟمهمﺔ ﻣثل ﺍختصﺎر ﺍﻟجهد وﺍﻟﻮقت ﺍﻟالزﻣﻴن ﻟتقديم ﺍألعمﺎل ﺍإلدﺍريﺔ وتقديم ﺍﻟخدﻣﺎت بشكل
عﺎﻡ ﻟﻠمستفﻴدين بكل يسر وسهﻮﻟﺔ .وتكمن أهمﻴﺔ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في أنهﺎ تﻌمل عﻠى تحسﻴن فﺎعﻠﻴﺔ ﺍألدﺍء ،وﺍتخﺎذ ﺍﻟقرﺍر بسرعه
ﻣن خالل إتﺎحﺔ ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﺍﻟبﻴﺎنﺎت ﻟمن أرﺍدهﺎ ،وتسهﻴل ﺍﻟحصﻮل عﻠﻴهﺎ بأقل ﻣجهﻮد وأقل وقت ﻣن خالل وسﺎئل ﺍﻟبحث ﺍآلﻟي
ﺍﻟمتﻮفرة ،وهذﺍ يؤدي ﺍﻟى ﺍﻟمرونﺔ في عمل ﺍﻟمدير.

ملخص البحث
هدفت ﺍﻟدرﺍسﺔ إﻟى تﻌرف عﻠى درﺟﺔ ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ في تطبﻴق ﺍإلدﺍرة
ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وعالقتهﺎ بكفﺎءتهم ﺍإلدﺍريﺔ في ﻣحﺎفظﺔ ﺍﻟبﻠقﺎء ﻣن وﺟهﺔ نظر ﺍﻟمديرين أنفسه ،وتتجﻠى أهمﻴﺔ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في
ﺍﻟممﺎرسﺎت ﺍإلدﺍريﺔ ﺍﻟتربﻮيﺔ ﺍﻟحديثﺔ وﺍﻟتي تﻌمل عﻠى زيﺎدة فﺎعﻠﻴﺔ ﺍإلدﺍرة ﺍﻟمدرسﻴﺔ وتكﻮين ﺍتجﺎهﺎت حديثﺔ وﻣتطﻮرة ﻟمﻮﺍﻛبﺔ
ﺍﻟتطﻮرﺍت وتفﺎدي ﺍﻟتحديﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟههم .ﻛمﺎ أنهﺎ تسﻠط ﺍﻟضﻮء عﻠى وﺍقع ﺍﻟمﻌﻮقﺎت ﺍﻟتي تﻮﺍﺟه ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ
ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ ،وتفتح ﺍﻟمجﺎل أﻣﺎﻡ ﺍﻟبﺎحثﻴن إلﺟرﺍء بحﻮث في ﻣجﺎل ﺍستخدﺍﻡ ﺍﻟتقنﻴﺎت ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﺍﻟمجﺎل ﺍﻟتﻌﻠﻴمي وﺍإلدﺍري
ﺍﻟتربﻮي وإبرﺍز فﺎعﻠﻴتهﺎ وتطﻮيرهﺎ.
التوصيات:
بنﺎ ًء عﻠى هذه ﺍﻟنتﺎئج فقد أوصت ﺍﻟدرﺍسﺔ بمﺎ يأتي:
 .0تشجﻴع وتحفﻴز ﻣديري ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟثﺎنﻮيﺔ ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ ،نحﻮ ﺍالستمرﺍر في ﺍستخدﺍﻡ ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﺍﻟﻌمل ﺍإلدﺍري
ﺍﻟتربﻮي ،وﺍالهتمﺎﻡ بﺎﻟمستجدﺍت ﺍﻟﻌصريﺔ بﺎستمرﺍر ﻟالرتقﺎء بﺎﻟﻮﺍقع ﺍإلدﺍري ﺍﻟحﺎﻟي.
 .6زيﺎدة ﺍالهتمﺎﻡ بمستﻮى ﺍﻟبنﻴﺔ ﺍﻟت حتﻴﺔ ،ﺍﻟالزﻣﺔ ﻟتطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ،وﺍإلﻣكﺎنﻴﺎت ﺍﻟمﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟالزﻣﺔ ﻟتطبﻴق ﺍإلدﺍرة
ﺍإلﻟكترونﻴﺔ.
 .2عقد ﺍﻟدورﺍت وﺍﻟتـدريب ﺍﻟمـستمر ﻟﻠمديرين بهـدف تـطﻮير ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتهم ﻣن خالل ﺍﻟدورﺍت ﺍﻟتدريبﻴﺔ ﺍﻟتي يﻠتحقﻮن بهﺎ،
ويكتسبﻮن ﻣن خالﻟهـﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣهﺎرﺍت وﻣﻌﺎرف ﻣختﻠفﺔ في ﺍﻟمجﺎل ﺍﻟتخصصي بﺎﻟدرﺟـﺔ ﺍألوﻟـى ،وﺍﻟمجﺎالت ﺍﻟمهنﻴﺔ
وﺍﻟثقﺎفﻴﺔ بﺎﻟدرﺟﺔ ﺍﻟثﺎنﻴﺔ

قائمة المصادر والمراجع:
اوالً .المراجع بالعربية:
أبﻮ عﺎشﻮر ،خﻠﻴفﺔ وﺍﻟنمري ،ديﺎنﺎ ( .)6102ﻣستﻮى تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻴرﻣﻮك ﻣن وﺟهﺔ نظر ﺍﻟهﻴئﺔ ﺍﻟتدريسﻴﺔ
وﺍإلدﺍريﻴن .ﺍﻟمجﻠﺔ ﺍألردنﻴﺔ في ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟتربﻮيﺔ .)6(0 .ﺍربد ،ﺍالردن.
أحمد ،ﻣحمد سمﻴر ( .)6110ﺍإلدﺍرة ﺍالﻟكترونﻴﺔ .عمﺎن :دﺍر ﺍﻟمسﻴرة ﻟﻠنشر وﺍﻟتﻮزيع وﺍﻟطبﺎعﺔ.
تﻮفﻴق ،عبد ﺍﻟرحمن ( .)6112ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وتحديﺎت ﺍﻟمستقبل .ﺍﻟقﺎهرة :ﻣرﻛز ﺍﻟخبرﺍت ﺍﻟمهنﻴﺔ ﻟإلدﺍرة.
تﻮفﻴق ،ﻣحمد شريف ( .) 6116درﺟﺔ ﺍﻟحﺎﺟﺔ ﻟتنظﻴم ﺍﻟتﻮزيع ﺍالﻟكتروني ﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت تقﺎرير ﺍالعمﺎل بﺎﻟتطبﻴق عﻠى ﺍﻟقطﺎع
ﺍﻟمصرفي وﺍسﺎﻟﻴب ﺍﻟتنفﻴذ وﺍﻟمحﺎسبﺔ عن عمﻠﻴﺎت ﺍﻟتجﺎرة ﺍالﻟكترونﻴﺔ .ﻣـؤتمر ﺍﻟتجـﺎرة ﺍالﻟكترونﻴﺔ ﺍآلفﺎق وﺍﻟتحدي ،ﻛﻠﻴﺔ
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ﺍﻟتجﺎرة – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍإلسكندريﺔ 6-2 ،تمﻮز.
ﺟرﺟس ،ﻣﻴشﺎل ( .)6112ﻣﻌجم ﻣصطﻠحﺎت ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم عربي-فرنسي –إنجﻠﻴزي .دﺍر ﺍﻟنهضﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ،بﻴروت ،ﻟبنﺎن.
ﺟبر ،ﻣحمد صدﺍﻡ ( .)6116ﺍﻟمﻮﺟﺔ ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ﺍﻟقﺎدﻣﺔ :ﺍﻟحكﻮﻣﺔ ﺍإلﻟكترونﻴﺔ .ﻣجﻠﺔ ﺍإلدﺍري ،)0(62 ،ﻣﻌهد ﺍإلدﺍرة ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻣسقط ،عُمﺎن.
حريم ،حسﻴن وﺍﻟسﺎعد ،رشﺎد ( .)6112نظرة ﺍﻟمديرين ﻟﻠمسؤوﻟﻴﺔ ﺍالﺟتمﺎعي ودرﺟﺔ ﻣسﺎهمﺔ ﻣنظمﺎتهم في تحمﻠهﺎ بحث ﻣﻴدﺍني
في عﻴنﺔ ﻣن ﺍﻟمنظمﺎت ﺍﻟصنﺎعﻴﺔ ﺍالستخرﺍﺟﻴﺔ بﺎألردن .ﻣجﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟتطبﻴقﻴﺔ ،)6( 2 ،عمﺎن ،ﺍالردن.
ﺍﻟحﻠفﺎوي ،وﻟﻴد ( .)6112ﻣستحدثﺎت تكنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟتﻌﻠﻴم في عصر ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎتﻴﺔ .عمﺎن :دﺍر ﺍﻟفكر.
ﺍﻟخﺎن ،بدر ﺍﻟهدى .)6112( .ﺍسترﺍتﻴجﻴﺎت ﺍﻟتﻌﻠم ﺍإلﻟكتروني .سﻮريﺎ :شﻌﺎع ﻟﻠنشر وﺍﻟﻌﻠﻮﻡ.
رضﻮﺍن ،رأفت .)6112( .ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ .ﺍﻟمﻠتقى ﺍإلدﺍري ﺍﻟثﺎني ﻟﻠجمﻌﻴﺔ ﺍﻟسﻌﻮديﺔ ﻟإلدﺍرة ﺍإلدﺍرة وﺍﻟمتغﻴرﺍت ﺍﻟﻌﺎﻟمﻴﺔ
ﺍﻟجديدة .ﺍﻟريﺎض ،ﺍﻟممﻠكﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﺍﻟسﻌﻮديﺔ.
سﻌﺎدة ،ﺟﻮدة وﺍﻟسرطﺎوي ،عﺎدل ( .)6112ﺍستخدﺍﻡ ﺍﻟحﺎسﻮب وﺍإلنترنت في ﻣﻴﺎدين ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم .عمﺎن :دﺍر ﺍﻟشروق ﻟﻠنشر
وﺍﻟتﻮزيع.
شريفي ،هشﺎﻡ ( .)6111درﺍسﺔ ﻟﻮﺍقع ﺍستخدﺍﻡ ﺍﻟحﺎسب ﺍآلﻟي في إدﺍرة ﺍﻟمدﺍرس ﺍﻟتﺎبﻌﺔ إلدﺍرة ﺍﻟثقﺎفﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم بﻮزﺍرة ﺍﻟدفﺎع
وﺍﻟطﻴرﺍن وسبل تطﻮيره .رسﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟستﻴر غﻴر ﻣنشﻮرة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟمﻠك سﻌﻮد ،ﺍﻟريﺎض ،ﺍﻟممﻠكﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﺍﻟسﻌﻮديﺔ.
ﺍﻟضﺎفي ،ﻣحمد ( .)6112درﺟﺔ ﺍﻣكﺎنﻴﺔ تطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ في ﺍﻟمديريﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠجﻮﺍزﺍت في ﻣدينﺔ ﺍﻟريﺎض .ﺍطروحﺔ
دﻛتﻮرﺍه ،غﻴر ﻣنشﻮرة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ نﺎيف ﺍﻟﻌربﻴﺔ ،ﺍﻟممﻠكﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﺍﻟسﻌﻮديﺔ.
عبﺎس ،هشﺎﻡ عبد هللا ( .)6110ﺍﻟﻌرب وعصر ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت :تحديﺎت وﻣﻮﺍﺟهﺔ .درﺍسﺎت عربﻴﺔ في ﺍﻟمكتبﺎت وعﻠم ﺍﻟمﻌﻠﻮﻣﺎت2 ،
( ،)6ﺍﻟممﻠكﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﺍﻟسﻌﻮديﺔ.
ﺍﻟﻌبﻮد ،فهد ( .)6112ﺍﻟحكﻮﻣﺔ ﺍإلﻟكترونﻴﺔ بﻴن ﺍﻟتخطﻴط وﺍﻟتنفﻴذ .ﻣجﻠﺔ ﻣكتبﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟمﻠك فهد ﺍﻟﻮطنﻴﺔ ،ﺍﻟريﺎض-220 ،)6(06 ،
.222
ﺍﻟﻌمﺎر ،عبد هللا سﻠﻴمﺎن ( .)6112ﺍإلدﺍرة ﺍﻟتقﻠﻴديﺔ وﺍﻟتحﻮل ﺍإلﻟكتروني .ﻣجﻠﺔ ﺍﻟجزيرة ﻟﻠصحﺎفﺔ وﺍﻟطبﺎعﺔ وﺍﻟنشر ،ﺍﻟممﻠكﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ
ﺍﻟسﻌﻮديﺔ .ﻣن خالل رﺍبط ﻣبﺎشر:
https://www.al-jazirah.com/2008/20081111/cu7.htm
ﺍﻟﻌمري سﻌﻴد ﻣﻌال ( .)6112ﺍﻟمتطﻠبﺎت ﺍألدريﺔ ﺍألﻣنﻴﺔ ﻟتطبﻴق ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ .رسﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟستﻴر غﻴر ﻣنشﻮرة ﺍﻛﺎديمﻴﺔ نﺎيف
ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍألﻣنﻴﺔ ،ﺍﻟريﺎض ،ﺍﻟسﻌﻮديﺔ.
غﻠﻮﻡ ،ﻣنصﻮر ( .)6112ﺍﻟتﻌﻠم ﺍإلﻟكتروني في ﻣدﺍرس وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ .ﺍﻟكﻮيت :دﺍر ﺍﻟقﻠم ﻟﻠنشر وﺍﻟتﻮزيع.
ﺍﻟفﺎر ،ﺍبرﺍهﻴم .)6116( .ﺍستخدﺍﻡ ﺍﻟحﺎسﻮب في ﺍﻟتﻌﻠﻴم .عمﺎن :دﺍر ﺍﻟفكر ﻟﻠنشر وﺍﻟتﻮزيع.
ﺍﻟمغربي ،عبد ﺍﻟحمﻴد .)6112( .وظﺎئف ﺍﻟمديرين في ﻣنظمﺎت ﺍﻟقرن ﺍﻟحﺎدي وﺍﻟﻌشرين .ﺍﻟقﺎهرة :ﺍﻟمكتبﺔ ﺍﻟﻌصريﺔ.
ﻣفتي ،ﻣحمد حسن ( 2004).ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ وتطبﻴقﺎتهﺎ ،ﺍﻟمجﻠﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ،)89( ،ﺍﻟريﺎض ،ﺍﻟسﻌﻮديﺔ.
نجم ،عبﻮد .)6112( .ﺍإلدﺍرة ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ﺍالسترﺍتﻴجﻴﺔ وﺍﻟﻮظﺎئف وﺍﻟمشكالت .ﺍﻟممﻠكﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﺍﻟسﻌﻮديﺔ :دﺍر ﺍﻟمريخ ﻟﻠنشر.
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نﻮفل ،ﻣحمد حسن .)6112( .ﺍﻟحكﻮﻣﺔ ﺍإلﻟكترونﻴﺔ بﺎﻟمدينﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ بﻴن ﺍﻟطمﻮحﺎت وﺍﻟمحﺎذير .ﻣؤتمر ﺍﻟحكﻮﻣﺔ ﺍإلﻟكترونﻴﺔ :ﺍﻟﻮﺍقع
وﺍﻟتحديﺎت ،في ﺍﻟفترة  06-01ﻣﺎيﻮ ،ﻣسقط ،سﻠطنﺔ عُمﺎن.
ﺍﻟهﻮش ،أبﻮ بكر ﻣحمﻮد ( .)6112ﺍﻟحكﻮﻣﺔ ﺍإلﻟكترونﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍقع وﺍآلفﺎق .ﻣجمﻮعـﺔ ﺍﻟنﻴل ﺍﻟﻌربﻴﺔ .ﻣصر ،ﺍﻟقﺎهرة.
ﺍﻟهمﻴﻠي ،يﻮسف ﺟﺎسم .)6112( .وﺍقع ﺍالستفﺎدة ﻣن ﺍﻟحﺎسب ﺍآلﻟي في ﺍﻟقطﺎع ﺍﻟحكﻮﻣي بﺎﻟممﻠكﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﺍﻟسﻌﻮديﺔ :ﺍﻟمﻌﻮقﺎت
وﺍﻟحﻠﻮل .ﻣﻌهد ﺍإلدﺍرة ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺍﻟريﺎض ،ﺍﻟسﻌﻮديﺔ.
وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم .)6102( .إطﺎر ﺍسترﺍتﻴجﻴﺔ تكــنﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟمﻌــﻠﻮﻣﺎت وﺍالتصﺎالت في وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم .ﻣن خالل
ﺍﻟرﺍبط:
http://www.moe.gov.jo/Departments/DepartmentNewsDetails.aspx?DepartmentNewsID=6
41&DepartmentID=22 .
وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم .)6112( .تﻌﻠﻴمﺎت وصف وتصنﻴف ﺍﻟﻮظﺎئف ﻟﻠمدﺍرس ﺍﻟحكﻮﻣﻴﺔ رقم ( .)2عمﺎن ،ﺍﻟممﻠكﺔ ﺍالردنﻴﺔ
ﺍﻟهﺎشمﻴﺔ.
وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم .)6116( .نظﺎﻡ رتب ﺍﻟمﻌﻠمﻴن في وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم رقم ( )20ﻟسنﺔ  .6116عمﺎن ،ﺍﻟممﻠكﺔ ﺍالردنﻴﺔ
ﺍﻟهﺎشمﻴﺔ.
وزﺍرة ﺍﻟتربﻴﺔ وﺍﻟتﻌﻠﻴم ﺍﻟﻌﺎﻟي .)6112( .تشخﻴص ﺍﻟﻮﺍقع ﺍﻟتربﻮي .رﺍﻡ هللا ،فﻠسطﻴن.
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