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   الرمحن الرحيمبسم اهللا
  

  
  

ّكِبر َِْمْسِا بَْأْرْقا"
ٍ َقلَ عِْن مَسانَناإلِْ ََْقَل خ*َ َقَلي خِذَّْل اَ

ع ،َِمَلْقْلِا بَمَّلَي عِذَّْلا*ُ َمرْكألَْ اَكَُّبَر وَْأرْْقا*
َ ــمّــلَ

  "ـــم َْلَع يْـــــمَـا لْ مَــانَْساإلن
  
  
  

  ) 5:العــــلق                                (                                          
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 ج     

  إهـــــــــــــــــداء
  

   /ً كل عالم ومتعلم تقدیراإلى
  

َِدُاهل َىَلع          ُُمّهنِ إِلمِ العِال ألهلِ إُخرَا الفَم           ُءَدالَى أَهدَْت اسْنَى مل
  ُاءَْدعَ أِْمِل العِهلَ ألَونُِلاهَاجلَ و                ِِهْنُس حبَانَا كَ مٍئِْر امُُل كَدرَوق       

ِا بَّي حِْشَع تٍْمِلعِ بُْزفف         ًأبدا      ِ هً َ   ُاءَْيحَ أِْمِل العُْلهََأى وَوتَ مُاسّالنَف         َ
  .إىل كل من حيب العلم والعلماء 
  .إىل أرواح الشهداء والصديقني

  .إىل أسرانا البواسل العظماء
  .إىل كل من يتمن اخلري لإلسالم واملسلمني 

  .بكلمةإىل كل من علمين حرفاً أو وجهين 
  .األعزاءإىل األهل واإلخوان 
 عنـــهم كـــرب الـــدنيا أعمـــارهم، وفـــرجإىل أبنـــائي أطـــال ا واآلخـــرة،  ا

  .سبيلوهداهم إىل خري 
  .إىل مجيع األصدقاء واألوفياء

  
  



   

 د     

  شــكــــر وتقــديـــــــــــر
وآلـــه ، شـــرف المرســـلینأوالـــصالة والـــسالم علـــى نبیـــه محمـــد ،  مالـــك یـــوم الـــدین،العـــالمینالحمـــد هللا رب  

  .إلى یوم الدین، وصحبه أجمعین
 هــذه الرســالة إنجــازب، ّعلــى عطائــه وامتنانــه علــي، أحمــدهأود فــي هــذا المقــام أن أشــكر اهللا عــز وجــل و

  .لنفع والمعرفة لإلسالم والمسلمیندرا ل آملة من اهللا سبحانه وتعالى أن تكون مص،المتواضعة
ـــة  ـــا، وعمـــادة كلیـــة التربیـــة ممثل أتقـــدم بالـــشكر والعرفـــان لرئاســـة جامعـــة األزهـــر، وعمـــادة الدراســـات العلی

  .بعمیدها وأساتذتها الكرام
الــدكتور / كمــا یطیــب لــي فــي هــذا المقــام الكــریم أن أتقــدم بعظــیم تقــدیري وشــكري إلــى أســتاذي الكــریمین

عامر یوسف الخطیب اللذین أشرفا علـى هـذه الرسـالة وقـدما لـي /  واألستاذ الدكتور، األغاصهیب كمال
 فجزاهمــا اهللا خیــر الجــزاء حیــث كانــا كریمــان فــي النــصح ،واإلرشــاد طــوال مراحــل إعــدادهاكــل النــصح 

  .واألداء المتمیز
          ایز األسود المحترمینف/  والدكتورفؤاد العاجز/ كما أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر لألستاذ الدكتور

 فلهمــا كــل الــشكر ،الــذي یــسعدني ویــشرفني أن یكونــا أعــضاء فــي لجنــة المناقــشة والحكــم علــى الرســالة
لهما بقبـول مناقـشة الرسـالة، وأرجـو مـن اهللا أن تـسهم مالحظاتهمـا القیمـة وآرائهمـا الـسدیدة ضوالتقدیر لتف

  .في إثراء هذه الرسالة
 إنجـازة طـوال فتـرة  لمـا قـام بـه مـن مجهـود ومتابعـ؛ للدكتور محمود خلـف اهللاوأتقدم بشكر خاص وممیز

  .زاه اهللا كل خیر ج،الرسالة
قـــسم  خاصـــة ،ٕ كـــل مـــن ســـاعدنا فــي تحكـــیم االســـتبانة واثـــراء الدراســـة بالمعلومـــاتإلـــىكمــا أتوجـــه بالـــشكر 

ــیم بغــزة لمــا كــان لهــم مــن أثــر واضــح فــ ي اطــالع الباحثــة علــى التخطــیط والحاســوب بــوزارة التربیــة والتعل
،  مــازن الخطیــب مــدیر دائــرة الحاســوبالمهنــدس / أخــص بالــذكر مــنهم ،المــستجدات فــي موضــوع الدراســة

  .صالح أستاذ قسم اإلحصاء بالوزارة واألستاذ أشرف ،األستاذ محمود مطر رئیس قسم التخطیط
عاون والسماح بتطبیـق أداة الدراسـة ولین في وزارة التربیة والتعلیم للتؤا أقدم شكري وجزیل عرفاني للمسمك 

 وكذلك مدیریات التربیة والتعلیم وأقسام التخطیط بها ،في مدارس محافظات غزة وتقدیم التسهیالت الالزمة
للحــصول علــى اســتجابات ومــدیري المــدارس لتعــاونهم واهتمــامهم بتعبئــة االســتبانة بدقــة ومــن واقــع عملهــم 

ي الـــذین ســـاندوني بالـــدعاء وكـــل مـــن أحـــاطني برعایتـــه أو قـــدم أخیـــرا أخـــص بالـــشكر أفـــراد أســـرت ،واقعیـــة
خیـــر جـــزاء واهللا ولـــي  ویجـــزیهم ً وأســـأل اهللا عـــز وجـــل أن یكـــرم هـــؤالء جمیعـــا،ًمـــساعدة لـــي أو توجیهـــا

                                                              .التوفیق
          الباحثة                                              



   

 ه     

  قائمة المحتویات
  

  الصفحة  وعـــــــــالموض

  ب  قرآن كریم
  ج  إهداء

  د  شكر وتقدیر
  ه  قائمة المحتویات

  ط  قائمة الجداول
  ك  قائمة األشكال
  ل  قائمة المالحق

  م  ملخص الدراسة باللغة العربیة
  ع  ملخص الدراسة باللغة اإلنجلیزیة 

 11-2  ة وخلفیتھ مشكلة الدراس/الفصل األول 
 2  ةــــــــــــــــــــــالمقدم

 5  ة ــــمشكلة الدراس
 6  ة فرضیات الدراســ

 7  ة ـــأهداف الدراس
 7  ةـــأهمیة الدراس
 8  ة ـــحدود الدراس

 8  مجتمع وعینة الدراسة
 9  مصطلحات الدراسة 

  39-12  الدراسات السابقة/ الفصل الثاني 
  13  مقدمة 

  13  لسابقة العربیة الدراسات ا
 31  الدراسات السابقة األجنبیة 



   

 و     

  الصفحة  وعـــــــــالموض

 ٣٧  التعقیب على الدراسات السابقة 
  اإلطار النظري/ الفصل الثالث

  األداء المھني لمدیر المدرسة/ ًأوال 
40 - 96  

 42  مقدمة
 45  األداء المهني لمدیر المدرسة 

 47  أدوار مدیر المدرسة 
 57  مسؤولیات مدیر المدرسة 

 60  المدرسة الفعال مدیر 
 64   اإلدارة المدرسیة المعوقات التي تواجه

 68  عولمة اإلدارة المدرسیة 
 68  المهارات القیادیة لمدیر المدرسة 

 77  أثر الحاسبات اإللكترونیة على اإلدارة المدرسیة 
 81  بعض أسالیب المدیر في مجال إدارة وتنظیم المدرسة 

 85  الجدیدة اإلداریة لمدیر المدرسة األسالیب الفكریة والمداخل 
 89  التحدیات التي تواجه مدیر المدرسة

  168- 97  اإلدارة اإللكترونیة/ ًثانیا 

 98  مقدمة
 100  مفهوم اإلدارة اإللكترونیة 

 106  أبعاد تطور مفهوم اإلدارة اإللكترونیة 
 112  أسباب التحول إلى اإلدارة اإللكترونیة 

 113  كترونیةأهداف اإلدارة اإلل
 117  أهمیة اإلدارة اإللكترونیة

  عناصر اإلدارة اإللكترونیة
  

120 

 129  وظائف اإلدارة اإللكترونیة



   

 ز     

  الصفحة  وعـــــــــالموض

 134  ممیزات اإلدارة اإللكترونیة
 136  عیوب اإلدارة اإللكترونیة

 139  متطلبات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة
 146  مجاالت تطبیق اإلدارة اإللكترونیة

 154  تطبیقیة لإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة البرامج ال
 157  مواصفات المدیر اإللكتروني

 159  معوقات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة
 161  واقع اإلدارة اإللكترونیة في مدارس التعلیم العام في فلسطین 

اإلدارة   فـــــيتطبیــــق اإلدارة اإللكترونیــــةل تجــــارب بعــــض الــــدول
  المدرسیة

164 

  196-169  الطریقة واإلجراءات/ لفصل الرابع ا

  170  تمهید
 170  منهج الدراسة

 170  مجتمع الدراسة 
 171  عینة الدراسة
 177  أداة الدراسة 

 177  خطوات بناء االستبانة 
  181  صدق االستبانة 

 193  ثبات االستبانة

 195  إجراءات تطبیق أدوات الدراسة

  المعالجات اإلحصائیة
  
  

196 

  231-197  نتائج الدراسة ومناقشتھا/ لفصل الخامسا



   

 ح     

  الصفحة  وعـــــــــالموض

 198  ةــــمقدم

 204  النتائج المتعلقة بالسؤال األول
 207  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
  211  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
 215  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

 218  النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس
 221  تعلقة بالسؤال السادسالنتائج الم

 225  النتائج المتعلقة بالسؤال السابع
 227  النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن

 230  ةــــــتوصیات الدراس
  231  مقترحات الدراســــــة

  251-232  عــــــالمراج

 233  المراجع العربیة

 249  المراجع األجنبیة
 251  مراجع اإلنترنت

 253  قائمة المالحق
  

  
 
 
 
 
 



   

 ط     

 
 

 

 رقم 
  الجدول

  

 رقم الصفحة  

 109  اإللكترونیةمقارنة بین اإلدارة التقلیدیة واإلدارة  1
 171  )الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة (توزیع عینة الدراسة حسب متغیرات  2
 172   منها متغیر الجنس والمؤهل العلمي والنسبة المئویة لكلتتكرارا 3
 173   )المنطقة التعلیمیة(توزیع عینة الدراسة حسب متغیر  4
 174  )المؤهل العلمي(توزیع عینة الدراسة حسب متغیر  5
 175  )الجنس(توزیع عینة الدراسة حسب متغیر  6
 176  )سنوات الخدمة(توزیع عینة الدراسة حسب متغیر  7
 178  حة الموزعة والعائدة والصالتعدد االستبیانا 8
 178  المقیاس الرباعي 9
 179  الحدود الدنیا والعلیا لمقیاس لیكرت والنسبة المئویة لكل خلیة ودرجة توافر المتطلب 10
 180  نتائج اختبار التوزیع الطبیعي 11
 181  مجاالت االستبانة وعدد فقرات كل منها 12
 بـاألداء المهنـي لمـدیر المدرسـة فـي الصدق الـداخلي بـین درجـة كـل فقـرة والدرجـة الكلیـة المتعلـق 13

  اإللكترونیةضوء تطبیق اإلدارة 
183 

الــــــصدق الــــــداخلي لفقــــــرات المحــــــور األول المزایــــــا واإلیجابیــــــات المترتبــــــة علــــــى تطبیــــــق اإلدارة  14
   في اإلدارة المدرسیة من وجهة نظر مدیري المدارساإللكترونیة

187 

 فـــي اإلدارة اإللكترونیـــةتعلـــق بواقـــع تطبیـــق اإلدارة  الـــصدق الـــداخلي لفقـــرات المحـــور الثـــاني الم 15
  المدرسیة من وجهة نظر مدیري المدارس

188 

 فـي اإلدارة اإللكترونیـةالصدق الداخلي لفقرات المحور الثالـث المتعلـق بمعوقـات تطبیـق اإلدارة   16
  المدرسیة من وجهة نظر مدیري المدارس

190 

 فــي اإلدارة اإللكترونیــةبــع المتعلــق بتطــویر تطبیــق اإلدارة  الــصدق الــداخلي لفقــرات المحــور الرا 17
                                                        المدرسیة من وجهة نظر مدیري المدارس

191 

 192  قیمة معامل االرتباط لدرجة كل مجال مع الدرجة الكلیة 18



   

 ي     

 رقم 
  الجدول

  

 رقم الصفحة  

 194  )طریقة التجزئة النصفیة لجتمان(معامل الثبات  19
 194  )طریقة التجزئة النصفیة لسبیرمان براون(معامل الثبات  20
 195  )طریقة ألفا كرونباخ(معامل الثبات  21
 199  المتوسطات واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة والترتیب لفقرات االستبانة حسب الوزن النسبي  22
لترتیــب لكــل فقــرة مــن فقــرات المجــال األول المتوســطات واالنحــراف المعیــاري والنــسبة المئویــة وا 23

  اإللكترونیةمزایا تطبیق اإلدارة 
205 

المتوســطات واالنحــراف المعیــاري والنــسبة المئویــة والترتیــب لكــل فقــرة مــن فقــرات المجــال الثــاني  24
  اإللكترونیةواقع تطبیق اإلدارة 

208 

 لكــل فقــرة مــن فقــرات المجــال الثالــث المتوســطات واالنحــراف المعیــاري والنــسبة المئویــة والترتیــب 25
  اإللكترونیةمعوقات تطبیق اإلدارة 

212 

المتوســطات واالنحــراف المعیــاري والنــسبة المئویــة والترتیــب لكــل فقــرة مــن فقــرات المجــال الرابــع  26
  اإللكترونیةكیفیة تطویر تطبیق اإلدارة 

216 
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 ملخص الدراسة

لــى واقــع األداء المهنــي لمــدیري المــدارس الحكومیــة فــي ضــوء تطبیــق إهــدفت الدراســة التعــرف  
  :اإلدارة اإللكترونیة بمحافظات غزة وذلك من خالل اإلجابة على تساؤالت الدراسة اآلتیة

  ة؟یدارة المدرساإلما مزایا تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في  .١
 ما واقع تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة ؟ .٢
 معوقات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة؟ ما .٣
 الدول في هذا المجال؟بعض كیف یمكن االستفادة من خبرات  .٤
ــدیري المــدارس الحكومیــة  .٥ ــي األداء المهنــي لم ــروق ذات داللــة إحــصائیة ف هــل توجــد ف

، المؤهــل العلمــي، الجــنس(بمحافظــات غــزة فــي ضــوء تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة تعــزى للمتغیــرات 
 ؟) المنطقة التعلیمیة، دمةسنوات الخ

 

وقامــت بتــصمیم اســتبانة ،  اتبعــت الباحثــة المــنهج الوصــفي التحلیلــيولتحقیــق أهــداف الدراســة
تطبیـق اإلدارة اإللكترونیــة فــي اإلدارة المزایــا ل(فقــرة موزعـة علــى أربعــة مجـاالت هــي ) 74(مكونـة مــن 

معوقــات تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة ، واقــع تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة  فــي اإلدارة المدرســیة، المدرســیة
كیفیــة تطـــویر تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة فــي اإلدارة المدرســـیة مــن وجهــة نظـــر ، فــي اإلدارة المدرســیة

  ).مدیري المدارس الحكومیة
  .وصدق االتساق الداخلي،  صدق المحكمین/ةاالستبانة بطریقوثبات أكد من صدق وتم الت

وتم توزیع االستبانة على عینة الدراسة المكونة ، طریقة التجزئة النصفیة وطریقة ألفا كرونباخ و
والبـالغ عـددهم ) 2011-2010(من جمیـع مـدیري المـدارس الحكومیـة بمحافظـات غـزة للعـام الدراسـي 

  ).92.4 %(أي بنسبة ) 318(ستجاب منهم وقد ا) 344(
معامـل ارتبـاط _ ) SPSS( برنـامج الـرزم اإلحـصائیة /ولمعالجة البیانات إحصائیا تم استخدام

النـسب المئویـة والمتوسـطات الحـسابیة والتكـرارات _ التجزئة النصفیة ومعامل ألفا كرونباخ _ بیرسون 
_ لعینتــین مــستقلتین ) ت(اختبـار _ یرمان بــراون معادلــة سـب_ معادلـة جتمــان _ واالنحـراف المعیــاري 

  . اختبار توكي للفروق المتعددة_ تحلیل التباین األحادي 
  /توصلت الدراسة إلى النتائج التالیةو
درجة األداء المهني لمدیري المدارس في ضوء تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في المدارس  .١

  حیث بلغت نسبة االستجابة على االستبانة الحكومیة بمحافظات غزة بصورة عامة بدرجة كبیرة
  %).    73.0(بشكل عام 
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                                                /وبالنسبة لمجاالت االستبانة فقد كانت النتیجة كما یلي 

ة اإلدارة اإللكترونیــة  فــي اإلدارة المدرســیة بمحافظــات غــز المترتبــة علــى تطبیــقالمزایــا  .١
مـــن وجهـــة نظـــر مـــدیري ســـیة  واقـــع تطبیـــق اإلدارة اإللكترونیـــة فـــي اإلدارة المدر،) %78.73(بنـــسبة 

 طبیق اإلدارة اإللكترونیـةالمعوقات التي تحول دون ت، )71.93%(المدارس في محافظات غزة بنسبة 
 كیفیـــة تطـــویر تطبیـــق اإلدارة، )64.32%(مـــن وجهـــة نظـــر مـــدیري المـــدارس بمحافظـــات غـــزة بنـــسبة 

  ).77.39 %(اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة من وجهة نظر مدیري المدارس بمحافظات غزة بنسبة 
بــین متوســط تقــدیر عینــة ) a≤0.05(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى الدالــة  .٢

ـــة فـــي ضـــوء تطبیـــق اإلدارة اإللكترونیـــة فـــي  الدراســـة لواقـــع األداء المهنـــي لمـــدیري المـــدارس الحكومی
لمجــاالت فــي المجمــوع الكلــي ) أنثــى_ذكــر(لمــدارس الحكومیــة بمحافظــات غــزة تعــزى لمتغیــر الجــنس ا

 تطبیـق اإلدارة واقـع  تطبیق اإلدارة اإللكترونیـة، مزایا( وهي نياألول والثا/  وفي المجاالت، االستبانة
 لــث والرابــعال الثابینمــا توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي المجــ ،) فــي اإلدارة المدرســیةاإللكترونیــة

 تطویر تطبیق اإلدارة اإللكترونیة فـي كیفیة في اإلدارة المدرسیة، و تطبیق اإلدارة اإللكترونیةمعوقات(
  .    لصالح الذكور) اإلدارة المدرسیة

بــین متوســط تقــدیر عینــة ) a≤0.05(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى الدالــة  .٣
 لمـــــدیري المـــــدارس الحكومیـــــة فـــــي ضـــــوء تطبیـــــق اإلدارة اإللكترونیـــــة الدراســـــة لواقـــــع األداء المهنـــــي

 ).  ماجستیر فما فوق ،بكالوریوس ،دبلوم(عزى لمتغیر المؤهل العلمي بمحافظات غزة  ت

بــین متوســط تقــدیر عینــة ) a≤0.05(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى الدالــة  .٤
س الحكومیـــــة فـــــي ضـــــوء تطبیـــــق اإلدارة اإللكترونیـــــة الدراســـــة لواقـــــع األداء المهنـــــي لمـــــدیري المـــــدار

 المنطقة التعلیمیة في الدرجة الكلیة ولكن توجد فروق في المجال الرابع بمحافظات غزة  تعزى لمتغیر
    . مقابل غرب غزة، ولصالح منطقة شرق غزة مقابل غرب غزةسلصالح منطقة خان یون

بــین متوســط تقــدیر عینــة ) a≤0.05(الــة ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى الد .٥
الدراســـــة  لواقـــــع األداء المهنـــــي لمـــــدیري المـــــدارس الحكومیـــــة فـــــي ضـــــوء تطبیـــــق اإلدارة اإللكترونیـــــة 

)  سـنوات١٠أكثـر مـن ، سـنوات١٠_٥مـن  ، سـنوات٥أقـل مـن (ى لمتغیر الخدمة بمحافظات غزة تعز
 .في المجموع الكلي لالستبانة وفي المجاالت
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  :ومن أهم توصیات الدراسة ما یلي
  .العمل على نشر التقانة اإلداریة اإللكترونیة .١
 .ٕالمدارس وامدادها بالشبكات العنكبوتیةجمیع وضع خطط إستراتیجیة لدعم  .٢

نحـو ) مـساعد إداري، سـكرتاریا، نـواب، مدیرین (إعداد وتهیئة أعضاء الهیئة اإلداریة بالمدرسة  .٣
ول إلــى اإلدارة اإللكترونیــة  مــن خــالل تحفیــزهم لحــضور دورات تدریبیــة هادفــة فــي مجــال اإلدارة التحــ

 .اإللكترونیة

تـــــوفیر العامـــــل الفنـــــي للحاســـــوب والمبـــــرمجین الـــــذین تحتـــــاجهم المـــــدارس للتحـــــول إلـــــى اإلدارة  .٤
 .اإللكترونیة

 .تخصیص موازنات مالیة تكفي لتطبیق مشروع اإلدارة اإللكترونیة .٥

توفیر أجهزة حاسوب وعتادها بمواصفات تناسـب التحـول إلـى اإلدارة اإللكترونیـة وبعـدد ضرورة  .٦
 .یكفي حاجة المدارس

تــوفیر البنیــة التحتیــة الالزمــة لتطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة مــن إعــدادات مادیــة وبــشریة بالتــدریب  .٧
 .المناسب لإلداریین في المدارس

خارجیا لدعم مشروع تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في زیادة مصادر تمویل متنوعة سواء داخلیا أو  .٨
 .اإلدارة المدرسیة

اســتقطاب الكفــاءات المدربــة والمتمیــزة مــن مــدربین وخبــراء تــصمیم وتطــویر البــرامج اإللكترونیــة  .٩
ٕوفنیین في مجال اإلدارة اإللكترونیة لالستفادة من خبراتهم في تدریب العاملین وانتاج بـرامج إلكترونیـة 

 .سبةحدیثة منا

 . تحدیث وصیانة األجهزة اإللكترونیة في المدارس بمتابعة الفنیین المتخصصین .١٠

عقــــد الــــدورات التدریبیــــة المتعلقــــة بتطبیــــق اإلدارة اإللكترونیــــة  لجمیــــع اإلداریــــین فــــي المــــدارس  .١١
 .لتطویر قدراتهم وتحفیزهم على العمل باإلدارة اإللكترونیة

علومات اإلداریة واحترام خصوصیتها لتوفیر جو من توفیر أجهزة حمایة لضمان سریة وأمن الم .١٢
 .الثقة و الطمأنینة
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Abstract 

The reality of the professional performance of the 
governmental schools' principals in the light of the 

application of electronic management in Gaza 
Governorates 

This study aimed to identify the reality of professional performance for 
principals of governmental schools' principals in the light of the 
application of electronic management in Gaza Governorates, by 
answering the questions the study follows:  

1. What are the advantages and positive aspects of the application of 
electronic management in managing school? 
2. What is reality of applying E-management in school administration?  
3. What are the constraints of the application of electronic 
management in school administration?  
4. How can we get benefit from the experiences of advanced countries 
in this area?  
5. Are there significant differences in the performance of professional 
principals of governorate schools in Gaza Governorates in the light of the 
application of electronic management due to the variables (sex, 
educational qualification, years of experience, the school district)?  

To achieve the objectives of the study, researcher followed the 
descriptive and analytical, and has designed a questionnaire consisting of 
(74) hints, distributed to the four areas (the benefits and advantages for 
the application of e-management in school administration, the reality of 
the application of e-management in school administration, obstacles to 
the application of e-management in school administration, how to 
develop the application of electronic management in school 
administration from the viewpoint of governorate principals' schools)  

The reality of the questionnaire has been confirmed in two ways / 
approved the arbitrators and the internal consistency and sincerity.  

The stability of the questionnaire has also been confirmed in two ways / 
method retail mid-term and the method Alpha Cronbach, questionnaire 
was distributed on the study sample consisting of all governorate 
principals' schools in Gaza Governorates for the academic year (2011-
2010) whose number (344), (318) has responded, i.e. (92.4%).  
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To treat the data statistically we use / Stochastic packages for social 
science (SPSS) – Bearson correlation coefficient – retail mid-term and the 
coefficient Alpha Cronbach - percentages, averages and frequencies, -
Jetman Coefficient , Spearman Brown Coefficient - (T) test for two 
independent samples - One Way ANOVA - Toky test for  multi 
differences .  

After analyzing the study data statistically, the study reached the 
following results /  

1 . The professional performance degree of school principals in the light 
of the application of electronic management in the governorate schools in 
Gaza Governorates greatly in general and the percentage of questionnaire 
response in general is (73.0%)  

For the areas of questionnaire, the result was as follows / 

The coherent benefits and advantages of the application of e-
management in school administration in Gaza Governorates are (78.73) , 
The reality of the application of e-management in school administration 
from the viewpoint of school principals in Gaza Governorates is 
(71.93%) , The obstacles that prevent the application of electronic 
management from the viewpoint of school principals in Gaza 
Governorates are (64.32%) ,How to develop the application of e-
management in school administration from the viewpoint of school 
principals in Gaza Governorates is (77.39%)  

2 . There are no statistically significant differences at the level of 
function (0.05 ≥ a) between the average estimate study sample of the 
reality of professional performance for principals of governorate  schools 
in the light of the application of e-management in the governorate 
schools in Gaza Governorates due to the variable sex (male - female) in 
the total sum of the questionnaire areas, and in the first, and the second 
area (advantages for the application of e-management and the reality of 
the application of the e-management), while there are statistically 
significant differences in the third and the fourth area (the obstacles of 
professional performance in the application of e-management and how to 
develop the application of e-management in school administration from 
the viewpoint of governorate principals' schools) in favor of males.  
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3 . There are no statistically significant differences at the level of 
function (0.05 ≥ a) between the average of estimate study sample of the 
reality of professional performance for governorate school principals in 
the light of the application of e-management in Gaza Governorates due 
to the variable qualification (Diploma, Bachelor, Master and above).  
4 . There are no statistically significant differences at the level of 
function (0.05 ≥ a) between the average of estimate study sample of the 
reality of professional performance for governorate school principals in 
the light of the application of e-management in Gaza Governorates due 
to the variable of the educational region, but there are differences in the 
fourth area for Khan Younis opposite the west of Gaza and for the east of 
Gaza opposite the west of Gaza.   

5. There are no statistically significant differences at the level of function 
(0.05 ≥ a) between the average estimate study sample of the reality of 
professional performance for governorate school principals in the light of 
the application of e- management in Gaza Governorates due to the 
variable service (less than 5 years, 5_10 years, more than 10 years) in the 
total sum of the questionnaire and in the areas.  

the results of studies and the most important are/  

1- Working on publishing electronic administrative technology.   

2- Setting Strategic plans to support schools and provide them with 
networking site.  

3- Preparing members of administrative staff at school (principals, 
deputies, secretaries, administrative assistant) to shift towards the            
e-management through motivating them to attend aimed training courses 
in the area of e- management.  

4- Providing  the technical factor of computer and programmers that  
schools need to convert to electronic management. 

5- The allocation of sufficient financial budgets for the application of e- 
management project. 

6- Supplying schools with modern computers, suit applications of the 
electronic management in all schools in order to deal with this technique.  
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7. Providing the necessary infrastructure for the application of 
electronic management of physical and human settings with appropriate 
training for administrators in schools.  
8. Increasing various funding sources, either internally or externally to 
support the application of e-management project in school management.  
9. Attracting trained and excellent staff of trainers, designing and 
developing electronic program experts and technicians in the field of e-
management to take advantage of their experience in training the 
employees at school and producing suitable modern electronic programs.  
10. Updating and maintaining the electronic devices at schools, by the 
follow-up technicians.  
11.  Holding training courses on the application of electronic 
management of all school administrators to develop their abilities and 
motivate them to work in the electronic management.  
12. Providing protection devices to ensure the secrecy and security the 
administrative information and respect her privacy to provide an 
atmosphere of confidence and peace. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وخلفیتها
 مقدمــة •

  ـةشكلة الدراسم •

  ةـالدراس رضیاتف •

  ـة أهداف الدراس  •

  أهمیة الدراســة  •

  دود الدراســة ح •
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•  
 فمـن عـصر الفـضاء واكتـشافاته، تعددت المسمیات التي أطلقت على العصر الذي نعیش فیـه، 

إلى عصر الكمبیوتر والسرعة، إلى عصر االتـصاالت وثورتهـا، إلـى عـصر التغیـر الـسریع والتكنولوجیـا ومـا 
" مي عــصرنا هــذا عــصر اإلدارة،إلـى ذلــك مــن مــسمیات مختلفـة، ولــو أمعنــا النظــر لوجــدنا أن األجـدر أن نــس

ألنهــا تقــف بقــوة وراء كــل نجــاح یحققــه أي نــشاط أو اكتــشاف أو خدمــة أو إنتــاج، وهــي التــي تفــسر تقــدم أي 
مجتمـــع أو تخلفـــه ومـــسؤولة عـــن النجـــاح أو الفـــشل الـــذي یـــصیب المؤســـسة أو المجتمـــع، فهـــدفها یتمثـــل فـــي 

  ).7-6: 2009،العمایرة"( أمثل بفاعلیة وكفایة ًاستخدام الموارد المتاحة المادیة والبشریة استخداما
  

لقد شهد العالم ثورة هائلة في العدید من المجاالت العلمیة والتكنولوجیة السیما عالم االنترنت   "
واالتــصاالت، الــذي أصــبح مــن الركــائز الجوهریــة والمعــول بهــا فــي إحــداث التنمیــة االقتــصادیة واالجتماعیــة، 

 االتـصالیة والمعرفیـة بـین دول العـالم إلـى حـث الـدول النامیـة إلـى التـسارع والجـري حیث أسهم انسیاب المواد
ًفـــي عجلـــة؛ الكتـــساب تقنیـــة االتـــصال وتأســـیس صـــناعات وطنیـــة اتـــصالیة لتأكیـــد حـــضورها الثقـــافي محلیـــا 

  ).114: 2001أبو خلف،" (ًوعالمیا 
  

االتصاالت  الختـصار الوقـت كما أدى النمو المضطرد والتنوع المتواصل والسریع في تقنیات " 
ٕوالجهد، واتاحة الفرصة لالستفادة منها في المؤسسات اإلداریة، والذي بدوره انعكس على اإلدارة العامة التـي 
تعتبــر اآللیــة التــي تحــرك عجلــة التنمیــة فــي الدولــة وتخــدم المــواطنین، وبــذلك تــم إدراج البرمجــة المعلوماتیــة 

  ).1986:136 اح،عبد الفت" (داخل نسق عمل اإلدارة 
  

ـــر المنظـــورة فـــي مجـــال اإلدارة "  ـــر المـــستمر والتحـــدیات غی ـــة التغیی ـــد مـــن االعتـــراف بحتمی  الب
ًالحكومیة ومؤسساتها، سواء كان في بنیتها أو سلوكیاتها أو تقنیاتها والبد من مواجهة هذه التغیرات بالبحوث 

والطبیعیـــة  واالقتـــصادیة، ة واالجتماعیـــة،النظریـــة والتطبیقیـــة بغـــرض التكیـــف مـــع الظـــروف البیئیـــة الـــسیاسی
 مـن أجـل أال تكـون ؛المتغیرة، وهنـا البـد مـن التركیـز علـى مواجهـة المـشكالت واألمـور المتوقعـة قبـل حـدوثها

 حیث ال ،اإلدارة العامة في مجتمعاتنا النامیة عبارة عن سلسلة من ردود أفعال لمعالجة األزمات بعد حدوثها
وال ، الدینامیكیة وال حتى الموارد الضروریة واالحتیاطات األخرى لمواجهـة هـذه األزمـاتتتوفر فیها اآللیة وال 

  .القدرة على التنبؤ بها قبل حدوثها
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ومن أجل أال یكون األسلوب اإلداري عبارة عن تقلید حرفي لحـل المـشكلة فـي مجتمـع آخـر لـه  
  .اوظروف مختلفة تؤدي إلى فشل الحل المطلق في بیئتن مقومات،

                      

ًلذا یـصبح االسـتثمار الكـافي فـي البحـث والتطـویر المـستمر ضـروریا فـي مجـال اإلدارة العامـة   
مــن أجــل تـــوفیر هندســة إداریــة مـــستمرة، لــضمان تــصمیم هیكلــي مناســـب فــي المؤســسة العامـــة  وتطبیقاتهــا،

تثمارات إســـتراتیجیة فـــي الفكـــر ٕوانجـــاز تعـــدیالت ســـلوكیة مهمـــة فـــي أدوار الموظـــف العـــام، وتخـــصیص اســـ
والعقلیة اإلداریة المتبعة وتوفیر صیانة ضروریة في مستوى التكنولوجیا المستعملة باإلضـافة إلـى تهیئـة بیئـة 

  ). 2000:17 محمد،("عمل مناسبة 
  

ومـن  ٕإن اإلبداع اإلداري لیس نتاج صدفة، وانما هو نتیجة حتمیة ألسس علمیة وقواعد متبعـة،
ٕواتاحــة المعلومــات وتطــور تقنیاتهــا التــي أحــدثت قفــزة نوعیــة هائلــة فــي  المــشاركة بــالفكر،: "اعــدأهــم هــذه القو

وزیـــادة إنتاجیتـــه، وتـــم تـــسخیر الحاســـوب واإلنترنـــت للقیـــام بكافـــة  ،ودقتـــه، وكفاءتـــه تطـــویر مجـــاالت العمـــل،
تــصاالت كأحــد األعمــال التــي كانــت تــؤدى بــشكل تقلیــدي حیــث أصــبح االعتمــاد علــى تقنیــة المعلومــات واال

أبـــرز الركـــائز الهامـــة التـــي تنطلـــق منهـــا اإلدارة الحدیثـــة، وتحكمـــت ثـــورة المعلومـــات واالتـــصاالت فـــي إدارة 
وأصــبحت إدارة المعلومــات وســیلة 24/10/2010 تــاریخ الــدخول  ،)2006الجدیــد،"(التغییــر بــشكل حاســم

  .لتحقیق أهداف المؤسسة من خالل ما یسمى باإلدارة اإللكترونیة
ظهور اإلدارة اإللكترونیة كثمرة من ثمار التطـور التقنـي والتكنولـوجي فـي مجـال االتـصاالت إن 

ألقـــى علـــى عـــاتق اإلدارة الحدیثـــة والمعاصـــرة فـــي مختلـــف المجـــاالت اإلداریـــة والفنیـــة عـــبء اإلعـــداد لتغییـــر 
ئــة الخارجیــة لتهیئــة مــن خــالل تطــویر التنظیمــات اإلداریــة داخلیــا بمــا تــتالءم و تغیــرات البی" ،أســالیب العمــل

 مما ینعكس بشكل مباشر على األداء عبر تحقیق التـوازن والتناسـق المرغـوب بـین ،الظروف المواتیة للنجاح
 وبـین جماعـات العمـل وبـین أسـالیب ونظـم األداء مـن ناحیـة ،المتغیرات وسلوك األفـراد والعالقـات مـن ناحیـة

  ). 67: 2000 القربوتي،(" أخرى
 

 ،تطبیـق اإلدارة اإللكترونیـة هـو تطـویر األداء والحـد مـن الـسلبیات الموجـودةإن الهدف من وراء 
وذلــك عــن طریــق الزیــادة فــي معــدالت الالمركزیــة بــین المــستویات اإلداریــة، واختــصار اإلجــراءات الروتینیــة 

بیـر مـن التي تبدد الكثیر من الوقت والجهد في عملیة اتخاذ القرارات من المستویات العلیـا، مـع إتاحـة قـدر ك
ٕالحریـــة للعـــاملین فـــي المـــستویات الـــدنیا التخـــاذ القـــرار واالســـتفادة مـــن قـــدراتهم وابـــداعاتهم فـــي االرتقـــاء إلـــى 

  .مستویات جدیدة
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تطبیـــق اإلدارة اإللكترونیـــة یتطلـــب إمكانـــات مادیـــة وبـــشریة غیـــر تقلیدیـــة وبالتـــالي یـــستدعي "  و
تغیرات البیئة الخارجیة لتهیئة الظـروف المواتیـة للنجـاح بمـا ًتطویر التنظیمات اإلداریة داخلیا بما یتالءم مع 

وســـلوك األفـــراد  یـــنعكس بـــشكل مباشـــر علـــى األداء عبـــر تحقیـــق التـــوازن والتناســـق المرغـــوب بـــین المتغیـــرات
  .والعالقات بین جماعات العمل وبین أسالیب ونظم األداء

  

مادیة والبـشریة أمـر غیـر ذي جـدوى  فتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في ظل عدم توفر اإلمكانات ال
نتیجـــة بـــطء األداء وعـــدم االســـتفادة مـــن الـــسرعة أو الدقـــة التـــي توفرهـــا اإلدارة اإللكترونیـــة فـــي مجـــال اإلدارة 

  )54: 2006آل مزهر،"(ٕوالى اإلدارة المدرسیة بصفة خاصة العامة بصفة عامة،
   

ي تــؤثر فــي تطــویر أداء مــدیري وتــرى الباحثــة أن هنــاك العدیــد مــن المــدخالت المدرســیة التــ   
المـدارس فــي المدرســة، ویمكــنهم التغلــب علیهــا عــن طریـق الــتخلص مــن المركزیــة الــشدیدة، ومــسایرة المبــادئ 
واألسالیب اإلداریة الحدیثة وترجمة هذا التوجه إلى سیاسات وممارسات داخل المدرسة، برفع كفاءة العـاملین 

ٕ تـسد طریـق التجدیـد أمـام اإلدارة المدرسـیة، وادخـال تكنولوجیـا التعلـیم والحد من كثـرة اللـوائح والتعلیمـات التـي
  . في المدارس، بتجهیز اإلمكانیات المادیة والبشریة لمواجهة تحدیات إدخال هذه التقنیة

 

بــل هــي معقــدة فــي طبیعتهــا،  والنظــرة الحدیثــة لمــن یقــوم بــإدارة مدرســة لیــست بــاألمر البــسیط،"
ًفلـم یعـد كافیـا أن یـدیر المـدیر  قـوم بهـا والمـسؤولیات والمهـام التـي تقـع علـى عاتقـه،ووظائفها واألدوار التـي ی

مدرســته مــن خــالل شخــصیته المحببــة وعالقاتــه واجتهاداتــه والحفــاظ علــى النظــام المدرســي وتوزیــع الــدروس 
 علـى رأس وجـراء وقوفـه ،وغیره، بل یتعدى هذا كله إلى تطـویر ذاتـه وتطـویر مدرسـته والعـاملین فیهـا..... .

تنظیم المدرسة فهو مسؤول عن تصریف األمور اإلداریة فیها وعن توفیر بیئة تربویة إیجابیـة وصـحیة تـوفر 
  "للطالب الجو األمثل للتعلیم

(Dressler, 2001: 4-5).   
                                   

نیات البیئة الخارجیة من ولتطویر أداء مدیري المدارس ترى الباحثة أنه یمكن االستفادة من إمكا
تعزیــز العالقــة بــین المؤسـسات التعلیمیــة والمؤســسات المجتمعیــة، ورفـع موقــع التعلــیم لــدى المنظمــات : خـالل

غیر الحكومیة، ودعم الشركات وأصحاب المصانع ومؤسسات األعمال األخـرى فـي تمویـل التعلـیم مـن أجـل 
تمــع المحلــي فــي التعــاون مــع إدارة المدرســة فــي تــسییر ٕتحقیــق الجــودة والتمیــز، واشــراك أولیــاء األمــور والمج

أمورهــا، مــن أجــل التفاعــل مــع البیئــة المحلیــة واســتثمارها بــشكل جیــد، ومواجهــة التحــدیات العالمیــة والتغیــرات 
  .السریعة في كافة المجاالت

  
  
  



   

    5 

ة مــــدى تطــــور اإلدارة المدرســــیة وانتقالهــــا لمرحلــــة اإلدار ومــــن هنــــا تلقــــي الــــضوء الباحثــــة علــــى 
ٕ وذلـك بتوضـیح مزایـا وایجابیـات تطبیـق اإلدارة اإللكترونیـة فـي اإلدارة المدرسـیة ووعـي المـدیرین ،اإللكترونیة

  والعاملین بخصائصها وممیزاتها، ومدى واقعیة أداء مدیر المدرسة المهني في ضوء 
  .تطبیق اإلدارة اإللكترونیة

  

وكیـف یمكـن التغلـب علیهـا مـن خـالل الوقـوف علـى  وهل یوجد معوقـات فعلیـة واقعیـة لتطبیقهـا،            
ٕســلبیاتها وایجابیاتهـــا، ووضـــع الحلـــول واالقتراحـــات مـــن قبـــل مـــدیري المـــدارس لتالفـــي هـــذه المعوقـــات، وذلـــك 
بدراسة الواقع من خالل أراء مدیري المدارس حول الصعوبات التي یواجهوها فـي تطبیـق اإلدارة اإللكترونیـة، 

  .اسبة لهذه الصعوبات من وجهة نظرهم بمنتهى الصدق والجدیةومن ثم وضع الحلول المن
  

•  
لــى واقــع األداء المهنــي لمــدیري المــدارس فــي المــدارس الحكومیــة إتــسعى هــذه الدراســة التعــرف  

بمحافظــات قطــاع غــزة فــي ضــوء تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة واالســتفادة مــن هــذا الواقــع فــي اإلعــداد للتنمیــة 
 فـــي ظـــل التطـــور الهائـــل الـــذي یـــشهده العـــالم وتزایـــد المعرفـــة وتـــضاعفها فـــي ،ریـــة و المدرســـیة الـــشاملةاإلدا

مجــاالت الحیــاة المختلفــة، خاصــة فــي مجــال تكنولوجیــا االتــصاالت واســتخدام نظــام اإلدارة التكنولوجیــة التــي 
ًهي بمثابة توفیر للوقت والجهد والتكلفة وتسهیل للعمل مادیا ومعنویا ً.  

  

لقد أحدثت تقنیات المعلومات قفزة نوعیة هائلة في مجال تطـویر العمـل وكفاءتـه ودقتـه وزیـادة " 
إنتاجیته وتم تسخیر الحاسوب واإلنترنت للقیام بكافة األعمال التـي كانـت تـؤدى بـشكل تقلیـدي، وخاصـة فـي 

كفـاءة وسـرعة الخـدمات المؤسسات التعلیمیة، وقد تنافست الدول في تسخیر شبكات االنترنت لزیـادة فعالیـة و
أبــو " (فــاإلدارة خــالل تاریخهــا الطویــل واجهــت ظــروف وتحــدیات التغیــر فــي التكنولوجیــا واألســواق  المقدمــة،

  .)89-90: 2002حرب،
   

وحقیقـة  وفي كل مرة كانت تضیف مفاهیم وأسـالیب جدیـدة تؤكـد اسـتجابتها الفعالـة والذكیـة،  
ـــه إن اإل" ولغاتـــه الوســـیطة وفـــي ســـرعة التـــشبیك وتـــسهیالته، وكـــذلك نترنـــت یتطـــور بـــسرعة فـــي بروتوكول

ممــا یجعــل جمیــع األعمــال وأبرزهــا اإلدارة تخــضع لقواعــد  البرمجیــات القیاســیة إلنجــاز العملیــات المختلفــة،
ًنترنـــت، و نظـــرا لحداثـــة تطبیـــق اإلدارة اإللكترونیـــة فـــإن نتـــائج تطبیقهـــا تتفـــاوت فـــي المؤســـسات وآلیـــات اإل

  "وفنیة  وبشریة،  وذلك لتركیزها على متطلبات التطبیق من إمكانات مادیة،،مدارسالحكومیة وخاصة ال
  .)2005:74 لبد،( 
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ألن  ٕومـــــا المعوقـــــات التـــــي تحـــــول دون ذلـــــك واغفالهـــــا مجـــــاالت التطبیـــــق اإلداریـــــة والفنیـــــة،   
لـي الـذي قـد تختلـف بـصورة كلیـة عـن التطبیـق العم ًالتوجهات النظریة غالبـا مـا تعكـس تـصورات وتوجهـات،"

  .)2008:144أبو جبل، (  "یتطلب توضیح المجاالت الفعلیة للتطبیق 
  

وكیفیـة توظیـف البرمجیـات فـي تحقیـق  وتحقیق االنفتاح الكامل والتـرابط بـین هـذه المجـاالت،   
ومرونتهــا وقابلیتهــا للتعــدیل  مجــاالت التطبیــق مــن خــالل قــدرتها علــى التعامــل مــع قطاعــات األعمــال كافــة،

  .  والعمل دون توقفوالصیانة
  

 المهنـــي لمـــدیر المدرســـة فـــي ضـــوء تطبیـــق ً وانطالقـــا مـــن إیمـــان الباحثـــة بأهمیـــة تطـــویر األداء
ًعامـا ودمجهـا فـي أول دورة تدریبیـة قامـت بهـا وزارة ) 11(اإلدارة اإللكترونیة، حیث تعمل مـدیرة مدرسـة منـذ 

 علــى الحاجــة الماســة ا ووقوفهــ فــي اإلدارة المدرســیة،التربیــة والتعلــیم العــالي بغــزة لتطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة
لمــدیري المــدارس فــي ضــوء تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة تبلــورت مــشكلة األداء المهنــي  واقــعوالملحــة لتوضــیح 

  :الدراسة في هذا السؤال الرئیس
  

ـــدارس فـــي ضـــوء تطبیـــق اإلدارة ـــي لمـــدیري الم ـــا واقـــع األداء المهن   م
  : عدة تساؤالت فرعیة وهيالرئیس السؤال ن ماإللكترونیة ؟وینبثق 

  ما مزایا تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة ؟ .١
  ؟لكترونیة اإلدارة اإلالمدرسیة لمبادئ ما واقع تطبیق اإلدارة  .٢
   ؟لكترونیة اإلدارة اإللمبادئ  مدرسیةما معوقات تطبیق اإلدارة ال .٣
 تطبیق اإلدارة اإللكترونیة  تطویرفي مجالالدول بعض كیف یمكن االستفادة من خبرات  .٤

   في اإلدارة المدرسیة ؟
بـــین متوســـطات ) a >0.05(عنـــد مـــستوى الدالـــة هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة  .٥

النـــوع ، المؤهـــل (للمتغیـــرات  تعـــزى فـــي ضـــوء تطبیـــق اإلدارة اإللكترونیـــةتقـــدیر أفـــراد العینـــة ألدائهـــم المهنـــي 
 ).نطقة التعلیمیةالعلمي، سنوات الخدمة، الم
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•  
ـــد مـــستوى الدالـــة ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة  .١ فـــي األداء المهنـــي ) a >0.05(عن

 .) أنثى-ذكر(لمتغیر النوع لمدیري المدارس في ضوء تطبیق اإلدارة اإللكترونیة تعزى  
ـــد مـــستوى الدالـــة ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة  .٢ داء المهنـــي فـــي األ) a >0.05(عن

 - بكـالوریوس أو لیـسانس-دبلوم (لمدیري المدارس في ضوء تطبیق اإلدارة اإللكترونیة تعزى للمؤهل العلمي
 .)ماجستیر فأعلى
 فـــي األداء المهنـــي ) a >0.05(عنـــد مـــستوى الدالـــة  ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة .٣

  10-5 مـن -سـنة5أقـل مـن  (ةدمـوات الخلمدیري المـدارس فـي ضـوء تطبیـق اإلدارة اإللكترونیـة تعـزى لـسن
 .  )  سنة 10 أكثر من -سنة

ـــد مـــستوى الدالـــة ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة  .٤ فـــي األداء المهنـــي ) a >0.05(عن
 -  الوسطى- خان یونس-رفح(للمنطقة التعلیمیة لمدیري المدارس في ضوء تطبیق اإلدارة اإللكترونیة تعزى 

 .  ) شمال غزة- غرب غزة-شرق غزة
 

•  
 
 

 

  .  مفهوم ونشأة اإلدارة اإللكترونیة والمبادئ التي تقوم علیهاالتعرف إلى .١
  . مزایا وسلبیات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیةالتعرف إلى .٢
ـــــى .٣ ـــــي لمـــــدیري المـــــدارس التعـــــرف إل ـــــألداء المهن ـــــي ضـــــوء تطبیـــــق اإلدارة  القیمـــــة المتوقعـــــة ل ف

  .اإللكترونیة
  . لى المشاكل والمعوقات التي تواجه مدیري المدارس في تطبیق اإلدارة اإللكترونیةإ التعرف .٤
ــــي ضــــوء تطبیــــق اإلدارة التعــــرف إلــــى .٥ ــــع اتجاهــــات مــــدیري المــــدارس نحــــو أدائهــــم مهنیــــا ف ً واق

  . اإللكترونیة
لمــدیري المــدارس فــي ضــوء تطبیــق اإلدارة   توصــیات مقترحــة لتطــویر واقــع األداء المهنــي تقــدیم .٦

 .اإللكترونیة
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•  
 

  :في اآلتيتنحصر أهمیة الدراسة 
إفادة القائمین بالقدرة على تخطیط وتنظیم الوقت والرقابة على اإلداریین من أجل حـسن اسـتغالل  .١

  .الوقت لتحقیق األهداف المنشودة
آلیــة العمــل بــاإلدارة اإللكترونیــة فــي جمیــع المــدارس التعلیمیــة بــوزارة قــد تــسهم الدراســة فــي تطــویر  .٢

  . واستغاللها في إنجاز األعمال بأسرع وقت وأقل تكلفة وتوفیر الجهد على العاملین،التربیة والتعلیم
تكمن أهمیة الدراسة بحداثة موضوعها وأهمیته، وتعتبر فریدة من نوعها وخاصـة أنهـا تطبـق بعـد  .٣

 .ٕوادخال اإلنترنت لمعظم المدارس الحكومیة لإلدارة  في المدارس الحكومیة في قطاع غزة،إجراء تحدیث 
قد یستفید منها الخریجون والمدیرون الجدد كمرجع في العمل لالطـالع علـى مهـام مـدیر المدرسـة  .٤

 .والتعامل في حدودها
ي لمدیر المدرسـة فـي قد تسهم هذه الدراسة في استنباط دراسات جدیدة تتناول تطویر األداء المهن .٥

 .ضوء الثورة التكنولوجیة والمعرفیة وتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في مجاالت أوسع
  

 ة ــــحدود الدراس •
 الحد الموضوعي : ًأوال 

بـــوزارة التربیـــة والتعلـــیم فـــي ضـــوء تطبیـــق الحكومیـــة معرفـــة واقـــع األداء المهنـــي لمـــدیري المـــدارس 
 .اإلدارة اإللكترونیة

   ؤسساتي د المالح: ًثانیا 
  .المدارس الحكومیة التابعة لوزارة التربیة والتعلیم  بمحافظات غزة

  الحد الزمني : ًثالثا 
  .لمدة فصلین دراسیین) 2010 - 2009 (العام الدراسي

  الحد البشري : ًرابعا 
  . المدارس الحكومیة التابعة لوزارة التربیة والتعلیم بمحافظات قطاع غزةومدیر

  ج الدراسة منھ: ًخامسا 
 لجمـــع االســـتبانة ة علـــى أداتعتمـــدا الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي واســـتخدمت  
  .المعلومات
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األســلوب الــذي یــالءم الدراســة وهــو التكــرارات، والمتوســط الحــسابي، واالنحــراف المعیــاري، والــوزن 
  .وتحلیل التباین األحادي) ت(النسبي، واختبار 

  

•  
  ویــشمل جمیــع مـــدیري المــدارس الحكومیــة التابعـــة لــوزارة التربیــة والتعلـــیم  :مجتمــع الدراســـة •

  .ًمدیرا ومدیرة حسب إحصائیة وزارة التربیة والتعلیم) 390(بمحافظات قطاع غزة وعددهم  
ــة الدراســة • لحكومیــة  ا مــن مــدیري المــدارسًمــدیرا ومــدیرة) 318(عــددهاعینــة عــشوائیة  : عین

مـــــن أفـــــراد مجتمـــــع الدراســـــة عینـــــة اســـــتطالعیة %) 10(حـــــوالي  بعـــــد اســـــتقطاعبمحافظـــــات قطـــــاع غـــــزة 
 ًمـدیرا ومـدیرة) 344(وعددهم عینة  %) 90(وباقي مجتمع الدراسة أي بنسبة ًمدیرا ومدیرة،  )40(وعددهم

 .ًمدیرا ومدیرة) 318(استجاب منهم 
  

•  
  "Performance ":   ني ــاألداء المه •

  

األداء المهنـــي بأنـــه كـــل مـــا یقـــوم بـــه المعلـــم مـــن تخطـــیط وتنفیـــذ ) 2003:8ســـمور، (یعـــرف  - 
  .وتقویم للعمل الذي یقوم به داخل وخارج بیئة الصف

بأنــه اإلنجــاز النــاجم عــن ترجمــة المعــارف النظریــة إلــى مهــارات ) 2002:94نــصر، ( ویعرفــه - 
 . النظریات وبواسطة الخبرات المتراكمة والمكتسبة في العملمن خالل الممارسة العملیة والتطبیقیة لهذه

  

ًوتعرفه الباحثة إجرائیا أنه جمیع الممارسات اإلداریة والفنیة واالجتماعیة والمالیة التي یقوم بها مدیر 
المدرســة خــالل تنفیــذه لألنــشطة والمهــام الملقــاة علیــه بــالطرق والوســائل المناســبة لتحقیــق األهــداف التربویــة 

  .لمنشودةا
  

 :األداء المهني لمدیر المدرسة  •
األعمال اإلداریـة والفنیـة واالجتماعیـة واإلبداعیـة التـي یمارسـها " أنه) 2004:7مسلم، (یعرفه  -

 " مدیر المدرسة من أجل تحقیق األهداف المنشودة للمدرسة ونجاح العملیة التعلیمیة 
وحــد أهــداف الفــرد وأهــداف هــو الــسلوك فــي العمــل الــذي ی" )Kashway,2002:156( یعرفــه -

 " المؤسسة قدر المستطاع 
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ًما یقوم بـه الفـرد فـي مجـال یتطلـب فعـال أو عمـال أو " أنه  ) 1982:319الرفاعي، (ویعرفه  - ً
ًإنجازا، حیث یقوم البعض بتسمیة هذا العمل والفعل باألداء ،ألن كلمـة أداء أكثـر شـمولیة مـن اإلنجـاز وهـي 

  " القیام الفعلي والحقیقي لهاتنطوي على اإلنجاز لمهنة ما و
السلوك الذي یقوم بـه مـدیر المدرسـة لتنفیـذ عمـل خـاص " أنه  ب)1992:150عبود، (ویعرفه  -
  " بمدرسته 

الـسلوك الـذي یقـوم بـه مـدیر المدرسـة ًوتعرف الباحثة األداء المهنـي لمـدیر المدرسـة إجرائیـا أنـه 
  .ألهداف التعلیمیة التعلمیةلینفذ أعمال  مدرسته ویؤدیها على أكمل وجه لتحقیق ا

  

  " Head teacher" أو  "  School Principal "ة ــمدیر المدرس •
الـشخص الـذي وقـع علیـه االختیـار وتـم "هـو) 2009 منشورات وزارة التربیة والتعلـیم،(تعرفه  -

ن كافـــة تعیینـــه مـــن قبـــل وزارة التربیـــة والتعلـــیم لیقـــوم بـــإدارة المدرســـة وتنظـــیم العمـــل فیهـــا، وهـــو المـــسؤول عـــ
 .األنشطة التربویة واألمور الفنیة والمالیة واإلداریة لتحقیق األهداف المنشودة

قائد تربوي یتصف بخصائص ومهارات تتطلبها طبیعة " أنه ) 2007:9الداعور، ( ویعرفه  -
 " رتیاحاألدوار التي یتوقع منه ممارستها في إدارته للمدرسة، لبلوغ أهدافها المنشودة في أجواء من األمن واال

 

الــذي یقــوم بتــوفیر كــل مــا یلــزم المدرســة مــن أدوات "  أنــه )220: 2003 أحمــد،( یعرفــه  -
 ،مدرســة، بمــا فیهــا مــن طلبــة وعــاملینوأجهــزة تــشمل كــل المجــاالت ویقــوم باتخــاذ القــرارات لمــا فیــه صــالح ال

الطلبــة وأولیــاء األمــور ًویقــوم بتــوجیههم إلــى الطــرق الــسلیمة مراعیــا فــي ذلــك العالقــات الطیبــة مــع المعلمــین و
  "داخل المدرسة وخارجها

 

ًمــن تــسند إلیــه إدارة المدرســة إداریــا وتعلیمیــا مــن قبــل " أنــه ) 2001:13 الطویــل،(ویعرفــه  - ً
وزارة التربیة والتعلیم بطریقة رسمیة وهو المضطلع والمسؤول مسؤولیة كاملة وتامـة أمـام الجهـات المختـصة، 

 "  وحدود المدرسة التي تختص به عن كل ما یجري ویحدث داخل نطاق
  

  

قائـــد تربـــوي ومـــشرف مقـــیم یتـــولى إدارة المدرســـة "  أنـــه  )28:م 1999العمـــري، ( ویعرفـــه  -
وتنظیمهــا واإلشــراف علیهــا وتنــسیق مختلــف الجهــود وتــوفیر التــسهیالت واإلمكانــات الكفیلــة بتحقیــق أهــداف 

  " مجتمعه  مدرسته المنبثقة من فلسفة وأهداف التربیة في
 

ه المــسؤول األول عــن كــل مــا یتعلــق بمدرســته وتنــدرج أنــالباحثــة مــدیر المدرســة          وتعــرف 
  )المستوى اإلداري والفني واالجتماعي واإلبداعي / مستویات أربعة هي(تحت هذه المسؤولیة
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والــذي یتــابع تطــورات عــصره والمجــدد والمــستغل لجمیــع اإلمكانــات ،  لتحقیــق األهــداف المنــشودة
ًیة والبشریة للحاق برحاب الدول المتقدمة علمیـا وتكنولوجیـا لیحقـق أهـداف مدرسـته فـي أقـل وقـت وجهـد الماد ً

  . وتكلفة
  

   " E-management    "اإلدارة اإللكترونیة •
االنتقــال مــن إنجــاز المعــامالت وتقــدیم الخــدمات مــن  "  أنهــا)65: 2005الــسبیعي،"(یعرفهــا 

  "كل اإللكتروني من أجل استخدام أمثل للوقت والمال والجهدالطریقة التقلیدیة الیدویة إلى الش
كــــسر "  أنهــــا )9 : 2004دیــــوان الخدمــــة المدنیــــة بالكویــــت،  مركــــز المعلومــــات،(ویعرفهــــا  -

حــاجز الزمــان والمكــان مــن الــداخل والخــارج للحــصول علــى الخــدمات عــن طریــق ربــط تكنولوجیــا المعلومــات 
لتـــزام بتطـــویر ومیكنـــة كافـــة النـــشاطات وتبـــسیط اإلجـــراءات وســـرعة واال بمهـــام ومـــسؤولیات الجهـــاز اإلداري،

 " وكفاءة إنجاز المعامالت 
  

اسـتخدام البیانـات والمعلومـات المتكاملـة فـي توجیـه  أنهـا  )2 : 2004رضـوان،  ( ویعرفها -
ٕسیاســــات واجــــراءات عمــــل المنظمــــة بهــــدف تحقیــــق أهــــدافها وتــــوفیر المرونــــة الالزمــــة لالســــتجابة للتغیــــرات 

 "تالحقة داخلیا وخارجیا الم
  

العملیـــة القائمـــة علـــى اإلمكانـــات المتمیـــزة لإلنترنـــت "  أنهـــا )2004:125 نجـــم،(ویعرفهـــا  -
بـدون حـدود  وشبكات األعمال في تخطیط وتوجیه والرقابـة علـى المـوارد والقـدرات الجوهریـة للـشركة وآخـرین،

 " من أجل تحقیق أهداف الشركة 
  

قــدرة المؤســسة علــى تقــدیم وتبــادل المعلومــات عــن " أنهــا  )7 : 2003العمــري، ( ویعرفهــا  -
طریق وسائل إلكترونیة بیسر وسهولة وبأقل تكلفة، ووقت وجهد، مع ضمان خصوصیة وأمن المعلومات في 

    " أي وقت ومكان
ــــــشرقاوي( وتعرفهــــــا  - اســــــتغالل اإلدارة لتكنولوجیــــــا المعلومــــــات "  أنهــــــا )23 : 2003، ال

 " ن وتطویر العملیات اإلداریة المختلفة داخل المنظمات واالتصاالت لتدبیر وتحسی
 

  

 :اإلدارة اإللكترونیة إجرائیاعلى تعریف ) 2003:7العمري ، (مع  الباحثة تتفقو 
 بأنها قدرة اإلدارة المدرسیة على ممارسة جمیع المهام، واألنشطة اإلداریـة والفنیـة باالعتمـاد علـى 

امها فیمـا بینهـا وبـین اإلدارات الرئیـسة التابعـة لهـا والمتفرعـة عنهـا تقنیة المعلومات واالتصاالت واسـتخد
بیسر وسهولة ودقة عالیة، وبأقـل تكلفـة وفـي أسـرع وقـت ممكـن مـع ضـمان خـصوصیة أمـن المعلومـات 

  .للمؤسسة وسریتها
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 الفصل الثاني
 الدراســات السابقة

  
 

  الدراســات السابقة العربیة •

  الدراســات السابقة األجنبیة •

  تعقیب على الدراسات السابقة •
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•  
ًتجاهــات الحدیثــة فــي عــالم التقنیــات الحدیثــة خاصــة بعــد انتــشار تعتبــر اإلدارة اإللكترونیــة مــن اال

ً مركـزا كبیـرا جـدا ًفهي اتجـاه معاصـر احتـل نترنت وعالم الرقمیات بدرجة كبیرة وعلى مستوى العالم أجمع،اإل ً ً
  .في التنافس بین دول العالم لتطبیقه في مختلف مجاالت ومناحي الحیاة

 مــن خــالل البحــث طــالعتنقیــب فــي مجــال هــذا الموضــوع واالممــا دفــع بالباحثــة إلــى الدراســة وال 
 الباحثـــة مـــن أن الدراســـات ذات الـــصلة بتطبیـــق اإلدارة تـــهوالدراســـة للدراســـات الـــسابقة ذات الـــصلة، لمـــا وجد

  .ًاإللكترونیة في المؤسسات التربویة تحتل مساحة قلیلة نوعا ما على خریطة الدراسات اإلداریة التربویة
ة بعـض الدراسـات الـسابقة ذات الـصلة بموضـوع الدراسـة وذلـك بعـد البحـث فـي ستعرض الباحثـت و

 والـــدوریات العلمیـــة ، والمجـــالت، والرجـــوع إلـــى الدراســـات الـــسابقة،نترنـــتمكتبـــات الجامعـــات وعبـــر شـــبكة اإل
 الباحثــة الدراســات الــسابقة إلــى دراســات عربیــة ودراســات ت وصــنف،المحكمــة فــي الجامعــات العربیــة والعالمیــة

  :جنبیة كاآلتيأ
   

ü  ًأوال الدراسات العربیة  
  

  )ه1424 -م 2003، عماد الدین: (دراسة  . 1
   
هدفت الدراسة إلى تقویم فاعلیة برنامج تطویر اإلدارة "   إ عداد مدیر المدرسة لقیادة التغییر"

  .ًالمدرسیة في تحقیق هدفه وهو إعداد مدیر المدرسة لیصبح قائدا للتغییر في مدرسته
به التجریبـي حیـث اسـتخدمت أسـلوب التنـاظر  إلضـفاء التكـافؤ علـى شـ الباحثـة المـنهج تماستخد

تـألف و، المجموعات كما جمعت بین األسالیب الكمیة والنوعیـة السـتخدامها فـي اإلجابـة علـى أسـئلة الدراسـة
، 1954(ًمجتمع الدراسة من أربع مجموعات كل منهـا مـن سـت مـدارس فـي األردن بـدءا مـن العـام الدراسـي 

) 1998 -م1997(، حیث طبقت الدراسة على ثالثة مجموعات مـن هیئـة العـاملین فیهـا  ثـم عـام )م1955
  ).م1999 -م 1998(ثم عام 

  

 توصـلت الدراسـة أن الممارسـات المرتبطـة بـإدارة التغییـر تعكـس الـسلوك :ومن أهم نتائج الدراسـة
عـة غیـر المـشاركة أن الممارسـات المرتبطـة بـإدارة  وأشـارت المجمو،اإلداري السائد في مدارسهم بدرجـة كبیـرة

  . مما یدل على نجاح البرنامج في تحقیق هدفه بدرجة كبیرة،التغییر تعكس السلوك اإلداري بدرجة متوسطة
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    ) هـ1424 -م 2003، دروزة: (ة دراس . 2
  " ٕمدى قدرة مدیر المدرسة على اتخاذ القرارات التطویریة واحداث التغییر"

 الدراسة إلى التحقق من مدى قدرة مدیر المدرسة في وكالة الغوث على اتخاذ القرارات هدفت
  .ٕالتطویریة واحداث التغییر في أربعة مجاالت هي البیئة والمعلم والتلمیذ والمنهاج

  . الباحثة اإلحصاء الوصفي وتحلیل التباین وكانت أداة الدراسة االستبانةتاستخدم
یري مدارس وكالة الغوث في منطقـة نـابلس فـي فلـسطین، وكانـت عینـة مد: مجتمع الدراسة وكان 

  ).40(ًمدیرا ومدیرة من أصل ) 26(الدراسة عشوائیة بلغت 
  

 توصـلت الدراسـة إلـى أن سـنوات الخبـرة فـي مجـال اإلدارة المدرسـیة لهـا : ومن أهم نتائج الدراسة
وأجمـع المـستجیبون أن النظـام البیروقراطـي  ضل،ٕأثر كبیر في اتخاذ القرارات التطویریة واحداث التغییـر األفـ

والروتین اإلداري واسـتئثار المـسؤولین باتخـاذ القـرارات وعـدم مـشاركة المـدیر بهـا وفقـر میزانیـة الدولـة وضـیق 
 هي األسباب التي تحول دون اتخاذ المدیر ،وقت المدیر والظروف السیاسیة التي یعیشها الشعب الفلسطیني

  .ٕ، واحداث التغییر في المدرسةللقرارات التطویریة
  
  

  ) هـ1427 -م2005، عساف: (دراسة  . 3
  " واقع اإلدارة المدرسیة في محافظة غزة في ضوء معاییر اإلدارة اإلستراتیجیة" 

ومـــدى  هـــدفت الدراســـة إلـــى دراســـة واقـــع اإلدارة المدرســـیة فـــي ضـــوء معـــاییر اإلدارة اإلســـتراتیجیة،
وكذلك التعرف على هذا النمط وقدرته على اإلصـالح  ارس محافظات غزة،تطبیق هذا النمط اإلداري في مد

  .في ظل التغیر الكمي والنوعي في البیئة
  .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي وكانت أداة الدراسة االستبانة

جمیع مدیري المدارس في محافظـات غـزة وكانـت عینـة الدراسـة مكونـة مـن : مجتمع الدراسةوكان 
  .م2005 -  2004في العام ) 128(وعددهم  دیري ومدیرات المدارس الحكومیة بمحافظة غزة،جمیع م

  

 أن مــدیري المــدارس لــدیهم مفــاهیم واضــحة لمبــادئ اإلدارة اإلســتراتجیة :ومــن أهــم نتــائج الدراســة
  .واتجاهات ایجابیة نحو تطبیقها في اإلدارة المدرسیة
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 ) هـ1422 -م 2001أبو خلف، : (دراسة  . 4
تحویل العملیات األكادیمیة واإلداریة في جامعة القدس المفتوحة من الورقیة إلـى اإللكترونیـة  " 

  " اإلمكانات والمعوقات
هــدفت الدراســة إلــى ســبر غــور اإلمكانــات المادیــة واإلداریــة والفنیــة بجامعــة القــدس المفتوحــة مــن  

لـــى إظهـــار المعوقـــات التـــي تعتـــرض عملیـــة التغییـــر وتهـــدف إ، خـــالل آراء المـــشرفین األكـــادیمیین المقیمـــین
  .المحتملة من حیث إدخال أسالیب جدیدة في نمط اإلدارة والتعلیم في الجامعة

وأعـــد الباحــــث اســــتبانة خاصــــة لتحویــــل العملیــــات  ،اســـتخدم الباحــــث المــــنهج الوصــــفي التحلیلــــي 
  .لكترونیةاألكادیمیة واإلداریة في جامعة القدس المفتوحة من الورقیة إلى اإل

وقد شملت هذه العینة جمیع المشرفین األكـادیمیین ، مجتمع الدراسة كله هو مجتمع وعینة الدراسة
  .م1999/1998مشرفا للعام الجامعي ) 99(المتفرغین في جامعة القدس المفتوحة وعددهم

  :ومن أهم نتائج الدارسة
 وأنه یمكـن ،وقات لیست كبیرة وال خطیرةأن اإلمكانیات اإلداریة والمالیة والفنیة متوفرة وكانت المع

وهذه نتیجة تعزز اإلمكانـات المتـوافرة ، المضي قدما في تنفیذ العملیة التحویلیة دون المجازفة بعواقب وخیمة
  .عند الجامعة للقیام بهذه العملیة

  

  )  ه1423- 2002منابري، : (دراسة  . 5
  

 أعمـــال اإلدارة المدرســـیة ومجـــاالت مـــدى أهمیـــة اســـتخدام الحاســـب اإللكترونـــي فـــي إنجـــاز"  
  " دراسة مسحیة على مدینة جدة–استخدامه من وجهة نظر المدیرات واإلداریات 

ـــة  ـــي فـــي إنجـــاز األعمـــال اإلداری ـــة اســـتخدام الحاســـب اآلل ـــى أهمی ـــى التعـــرف إل هـــدفت الدراســـة إل
تي قـد تحـد مـن االسـتخدام المدرسیة ومجاالت استخدامه اإلداریة، باإلضافة إلى محاولة معرفة الصعوبات ال

ٕاألمثــل للحاســـب اآللـــي وتطبیقاتـــه المدرســـیة مـــن وجهــة نظـــر مـــدیرات واداریـــات المـــدارس الثانویـــة الحكومیـــة 
  .للبنات بمدینة جدة

اسـتخدمت الباحثــة المــنهج الوصــفي التحلیلــي السـتطالع وجهــة نظــر المــدیرات واإلداریــات وتحلیــل 
  .البیانات وكانت أداة الدراسة االستبانة

ٕمـــدیرات واداریـــات المـــدارس الحكومیـــة بمدینـــة جـــدة وكانـــت عینـــة الدراســـة : مجتمـــع الدراســـةوكـــان 
  .ٕمدیرة واداریة) 548(من
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  : ومن أهم نتائج الدراسة
نترنـــت والبریـــد اإللكترونـــي فـــي جمیـــع المـــدارس الحكومیـــة، ولـــذلك ال               عـــدم تـــوافر خدمـــة اإل •

  .رسیةتستخدم في أعمال اإلدارة المد
ٕأظهرت الدراسة وعي مدیرات واداریات المـدارس بأهمیـة اسـتخدام الحاسـوب اإللكترونـي فـي  •

  .إنجاز األعمال اإلداریة المدرسیة
  :أهم الصعوبات التي تواجه المدارس في استخدام الحاسب في أعمال اإلدارة المدرسیة هي

  .محدودیة اإلمكانات المادیة •
  .ات واإلداریاتانعدام الدورات التدریبیة للمدیر •
  .عدم وجود متخصصة في الحاسب اإللكتروني في المدرسة •
  .تعثر الصیانة بشكل دوري •
 .  عدم تغطیة برامج الحاسب لكافة متطلبات اإلدارة المدرسیة •
  

  ) هـ 1423 -م 2002نداف، : ( دراسة  . 6
نـت فـي مـدارس مدى توافر أجهزة الحاسوب وملحقاتها والبرمجیات التعلیمیـة وشـبكة اإلنتر   " 

  " المملكة األردنیة الهاشمیة
هدفت الدراسة إلى معرفة مـدى تـوافر أجهـزة الحاسـوب وملحقاتهـا والبرمجیـات التعلیمیـة ، وشـبكة  

االنترنــت فــي مــدارس المملكــة األردنیــة الهاشــمیة وتحدیــد أهــم المعوقــات التــي تواجــه معلمــي الحاســوب فــي 
  .األردن

  .لتحلیلي في جمع البیانات وأداة الدراسة االستبانةاستخدم الباحث المنهج الوصفي ا
ًمعلمـــا ) 81(مجتمـــع الدراســـة معلمـــو الحاســـوب فـــي مـــدیریات عمـــان وكانـــت عینـــة الدراســـة مـــن و

  .ومعلمة ممن یدرسون الحاسوب للصفین األول والثاني الثانوي في مدیریات عمان
  : ومن أهم نتائج الدراسة

  .ة كبیرة معقولة وقلة توافر البرمجیات التعلیمیةتوافر وصالحیة أجهزة الحاسوب بدرج .١
امــتالك معلمــي الحاســوب الكنایــات التعلیمیــة الالزمــة لتحقیــق أهــداف تــدریس الحاســوب بدرجــة  .٢

  .كبیرة
الجـنس، المؤهـل / ال توجد فـروق دالـة إحـصائیا لمجـاالت اسـتخدام الحاسـوب تعـزى للمتغیـرات  .٣

 الحاســوب تعــزى فــروق دالــة للعوائــق التـي تواجــه معلمــيالعلمـي، الخبــرة فــي التــدریس وكـذلك ال توجــد 
 .لمتغیر الجنس والمؤهل العلمي بینما یوجد فروق تعزى لمتغیر الخبرة لصالح أصحاب الخبرة القلیلة
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 )هـ1424 –م 2003العتري، : (دراسة  . 7
دارس الحاجة ومدى االستخدام للحاسب اآللي في اإلدارة المدرسیة من وجهة نظر مـدیري مـ  " 

هـدفت الدراسـة إلـى تحدیـد مـدى حاجـة اإلدارة المدرسـیة لخـدمات الحاسـب  "   رعـالتعلیم العام في مدینة عـر
 والتعــرف علــى مــدى اســتخدام الحاســب اآللــي فــي مهــام ،اآللــي وذلــك فــي إطــار العملیــات اإلداریــة المختلفــة

ٕحاسـب اآللـي واعطـاء مقترحـات وحلـول اإلدارة المدرسیة والصعوبات التي تواجـه اإلدارة المدرسـیة لخـدمات ال
  .تساعد على إنهاء تلك الصعوبات أو الحد منها

      .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي واستخدم االستبانة كأداة للدراسة
  .ًمدیرا) 58(طبقت الدراسة على مدیري مدارس التعلیم العام بمدینة عرعر وعددهم و
  

  : ومن أهم نتائج الدراسة
مــدیرون أن أكبــر الــصعوبات والمــشكالت المعیقــة الســتخدام الحاســب اآللــي فــي اإلدارة رى الیــ .١

  .المدرسیة هو عدم وجود دورات تدریبیة للمدیرین في الحاسب اآللي والنقص في البرامج والتطبیقات الجاهزة
كانــت الحاجــة كبیــرة الســتخدام الحاســب اآللــي فــي جمیــع مهــام اإلدارة المدرســیة والتــي تتعلــق  .٢

  .مهام التخطیط والتنظیم والمتابعةب
كان االستخدام بدرجـة متوسـطة للحاسـب اآللـي فـي مهـام اإلدارة المدرسـیة والتـي تتعلـق بمهـام  .٣

  .التخطیط والتنظیم والمتابعة
كانــت هنـــاك فجــوة بـــین الحاجــة الســـتخدام الحاســـب اآللــي فـــي مهــام اإلدارة المدرســـیة ودرجـــة  .٤

 .استخدامه فیها
  

 ) هـ1425 – م 2004إبراهیم، آل  : (دراسة  . 8
واقع ومعوقات استخدام الحاسب اآللي فـي أعمـال إدارة المـدارس الثانویـة فـي سـلطنة عمـان  " 

  " من وجهة نظر المدیرین والمساعدین
هــدفت الدراســة إلــى التعــرف إلــى مــدى اســتخدام الحاســب اآللــي فــي األعمــال المدرســیة ومعوقاتــه  

ان مــن وجهــة نظــر المــدیرین ومــساعدیهم، وتحدیــد مــدى اخــتالف معوقــات بالمــدارس الثانویــة فــي ســلطنة عمــ
استخدامه باختالف كل من المسمى الوظیفي والمنطقة التعلیمیة والنوع والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخدمة 
فــي اإلدارة وعــدد ســنوات الخدمــة فــي اســتخدام الحاســب اآللــي، والــدورات التدریبیــة والفتــرة الزمنیــة الســتخدام 

  .لمدرسة للحاسب اآلليا
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  .المنهج الوصفي التحلیلي االستبانة أداة للبحث استخدمت الباحثة
ًمساعدا ومساعدة مدیر في إحدى عـشر منطقـة تعلیمیـة فـي ) 150(ًمدیرا ومدیرة و) 190(من العینة تألفت 

  .سلطنة عمان
   :ومن أهم نتائج الدراسة

ت الخمسة الستخدامات الحاسب اآللي في أعمال تقدیرات المدیرین والمساعدین على المجاال -١
ًغالبا وأحیانا"اإلدارة المدرسیة تراوحت بین  ً.  

تقــدیرات المــدیرین والمــساعدین علــى المحــاور الثالثــة لمعوقــات اســتخدام الحاســب اآللــي فــي  -٢
  .أعمال اإلدارة المدرسیة تراوحت بین عالیة ومتوسطة

توسطات تقدیرات أفراد العینة على جمیع المحاور المتعلقة ال توجد فروق دالة إحصائیاً بین م -٣
والمنطقــة  بمعوقــات اســتخدام الحاســب اآللــي فــي أعمــال اإلدارة المدرســیة تعــزى لمتغیــرات المــسمى الــوظیفي،

ـــة ،والنـــوع، ـــرة فـــي اســـتخدام  والمؤهـــل العلمـــي وعـــدد ســـنوات الخدمـــة فـــي اإلدارة، التعلیمی وعـــدد ســـنوات الخب
  .والفترة الزمنیة التي استخدمت المدرسة فیها الحاسب اآللي ات التدریبیة،والدور الحاسوب،

 

  )هـ1425 -م 2004رضوان، : (دراسة  . 9
  

هدفت الدراسة إلى معرفـة المتطلبـات التـي ینبغـي توافرهـا فـي المنظمـات  " اإلدارة اإللكترونیة" 
لـى تحدیـد المعوقـات التـي تحـول دون تطبیـق باإلضـافة إ، اإلداریة قبل الشروع في تطبیـق اإلدارة اإللكترونیـة

  .اإلدارة اإللكترونیة في المنظمات اإلداریة الحكومیة بجمهوریة مصر العربیة
استخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحلیلـي بطریقـة المـسح االجتمـاعي ومـن خـالل تطبیـق اسـتبانة 

  .الدراسة
  : ومن أهم نتائج الدارسة

هــا لتطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة فــي المنظمــات الحكومیــة تتمثــل أن أهــم المتطلبــات الــالزم توافر  .١
 وتـــوفیر أجهـــزة االتـــصال ،فـــي إعـــادة هندســـة الوظـــائف اإلداریـــة التقلیدیـــة وتحویلهـــا إلـــى وظـــائف إلكترونیـــة

 .اإللكترونیة الحدیثة وتدریب الكوادر البشریة المتخصصة في نظم المعلومات
  

ســة افتقــار القیــادات اإلداریــة إلــى أهمیــة اإلحــساس مــن أهــم المعوقــات التــي ظهــرت بهــا الدرا .٢
وقلــة اإلمكانــات المالیــة المخصــصة ، بالتقنیــة وانخفــاض الحمــاس لتطــویر التقنیــات والبرمجیــات اإللكترونیــة

، وانخفـاض الـوعي ألهمیـة الحاسـب اآللـي لـدى المـواطنین، لتطویر البنیة التحتیـة لتطبیـق اإلدارة اإللكترونیـة
 .شریة المؤهلة للعمل على الحاسبات اآللیةوقلة الكوادر الب
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معرفــة متطلبــات تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة ومعرفــة المعوقــات التــي تعتــرض تطبیقــات اإلدارة  .٣
 .اإللكترونیة

  

  )هـ1425 -م 2004عبد الحمید والسید، : (دراسة  . 10
  

  "محافظة الشرقیةواقع الحكومة اإللكترونیة في التعلیم أسالیبها وخطوات تطبیقها ب "  
ــیم   والتعــرف إلــى اإلمكانــات ، هــدفت الدراســة إلــى توضــیح مفهــوم الحكومــة اإللكترونیــة فــي التعل

ووضـع تـصور مقتـرح ألسـالیب وخطـوات تطبیـق ، المادیة والبشریة المتوفرة لدى المؤسسات التعلیمیة الحالیـة
  .الحكومة اإللكترونیة في التعلیم

التحلیلــي واســتخدم االســتبانة كــأداة میدانیــة للتعــرف إلــى جوانــب اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي 
ـــة الدراســـة تتكـــون ،  الواقـــع التعلیمـــي ـــوافر عین ـــى مـــدى ت مـــن بعـــض المـــدارس بمحافظـــة الـــشرقیة للتعـــرف إل

  .االحتیاجات واألجهزة التكنولوجیة الالزمة لتطبیق الحكومة اإللكترونیة
  

  : ومن أهم نتائج الدارسة
  .لمادیة والقوى البشریة الالزمة لتطبیق الحكومة اإللكترونیة في التعلیموجود اإلمكانات ا .١
تــسهیل حــصول المــواطنین علــى الخــدمات التــي یحتــاجون إلیهــا مــن المدرســة التعلیمیــة بیــسر  .٢
  .وسهولة ودقة
الهـدف مـن مـشروع الحكومـة اإللكترونیـة هـو تقــدیم خدمـة متمیـزة بـسهولة ویـسر وبأسـرع وقــت  .٣
  .وبأقل تكلفة
 مفهــوم اإلدارة اإللكترونیـة وفلــسفتها وأهـدافها عنــد جمهـور كبیــر مـن العــاملین خاصــة غمـوض .٤

  .في مجال اإلدارة المدرسیة
تطبیــق الحكومــة اإللكترونیــة فــي التعلــیم المـــصري ســوف یــساعد كثیــر مــن المــشاریع ببـــرامج  .٥

  .التطویر والتحدیث المنشودة
تطلب توفیر كل االحتیاجات التي یتـضمنها التطبیق الجاد للحكومة اإللكترونیة في التعلیم ی.  .٦

 .الكفاءات البشریة ومواقع متطورة على شبكة المعلومات واإلعالم والتمویل والتدریب: هذا البعد
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  ) ـ ه1426 – م 2005الشدي، : (دراسة  . 11 

  

ــل العمــل اإلداري المدرســي مــن وجهــة نظــر مــدیري ومــدیرات  "  دور الحاســب اآللــي فــي تفعی
   "رس التعلیم العام بمحافظة اإلحساء في المملكة العربیة السعودیةمدا

هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف إلـــى دور الحاســـب اآللـــي فـــي تفعیـــل العمـــل اإلداري المدرســـي مـــن 
   .مدیري ومدیرات مدارس التعلیم العام بمحافظة اإلحساء في المملكة العربیة السعودیة وجهة نظر

في التحلیلي لتحلیل بیانات دراسـته وقـام ببنـاء اسـتبانة السـتخدامها ستخدم الباحث المنهج الوصا
  .ًمدیرا ومدیرة من مدارس التعلیم العام)430(عینة الدراسة أداة للدارسة وكانت 

  

  :ومن أهم نتائج الدراسة
وأن معظــم المــدارس ال  وجــود عــشوائیة فــي تــأمین أجهــزة الحاســب اآللــي إلدارات المــدارس، -١
  . ض خدمات االتصالتتوفر فیها بع
  .وجود رؤیة مشتركة بین المدیرین والمدیرات تجاه أهمیة استخدام الحاسب اآللي -٢
وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي بعــض متغیــرات الدراســة لــصالح المــدیرین تجــاه واقــع  -٣

  . استخدام الحاسب اآللي من حیث المهارات واالستخدام
  

  )ـ ه1426 – م 2005الدعلیج، : (دراسة  . 12
  

رؤیة مستقبلیة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة بالمرحلة الثانویة من وجهة نظر مشرفات اإلدارة " 
  "لمدرسیة بمدینة مكة المكرمةا

هـــدفت الدراســـة إلـــى معرفـــة فاعلیـــة تطبیـــق اإلدارة المدرســـیة لـــإلدارة اإللكترونیـــة علـــى عناصـــر 
وقات التي تحول دون تطبیق اإلدارة اإللكترونیـة فـي المـدارس العملیة اإلداریة بالمدارس الثانویة ومعرفة المع

  .الثانویة والتوصل إلى طرق التغلب علیها
  .استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي

مــن جمیــع المــشرفات اإلداریــات العــامالت بالمــدارس الثانویــة بمدینــة مكــة عینــة الدراســة تكونــت 
  .ةالمكرم

   :ومن أهم نتائج الدراسة
د أثـــر فعـــال لتطبیـــق اإلدارة اإللكترونیـــة تمثـــل فـــي ســـرعة الحـــصول علـــى المعلومـــات وجـــو -١

  .وصحة وتكامل المعلومات وسهولة تخزین المعلومات، المطلوبة بدقة عالیة،
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وجود طرق للتغلب علـى معوقـات تطبیـق اإلدارة اإللكترونیـة تمثلـت فـي تطـویر نظـم العمـل  -٢

  .المدرسة بأهمیة اإلدارة اإللكترونیة وتوفیر المدربات الماهراتوخلق الوعي لدى منتسبي  وأسالیبه،
وجــــود معوقــــات تحــــول دون تطبیــــق اإلدارة اإللكترونیــــة تمثلــــت فــــي ضــــعف المخصــــصات  -٣

  .ونقص الكوادر البشریة والقصور في عقد الدورات التدریبیة المالیة لشراء األجهزة،
  

  )  هـ 1427 –م 2006غنیم، : (دراسة  . 13
 

ــیدو"  م ر اإلدارة اإللكترونیــة فــي تطــویر العمــل اإلداري ومعوقــات اســتخدامها فــي مــدارس التعل
   "  العام للبنین بالمدینة المنورة

هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف إلـــى إســـهام اإلدارة اإللكترونیـــة فـــي تطـــویر العمـــل اإلداري ومعوقـــات 
لتعــرف علــى مقترحــات المــدیرین لتفعیــل اســتخدامها والكــشف عــن الفــروق بــین آراء المــدیرین حیــال ذلــك، وا

ــیم  إســهامات اإلدارة اإللكترونیــة فــي تفعیــل العمــل اإلداري، والحــد مــن معوقــات اســتخدامها فــي مــدارس التعل
  .العام للبنین بالمدینة المنورة

  .اتبع الباحث المنهج الوصفي المسحي التحلیلي واستخدم استبانه كأداة للدراسة
  .ًمدیرا من جمیع مراحل التعلیم العام)227(تكونت عینة الدراسة من 

  

  : ومن أهم نتائج الدراسة
ــ .١ رى المــدیرون فــي جمیــع المراحــل أن اإلدارة اإللكترونیــة تــسهم فــي تطــویر العمــل اإلداري ی

  .بدرجة عالیة ویأتي مدیرو المرحلة المتوسطة في المقدمة
ًا للعمـــل اإلداري فـــي اتخـــاذ رى أفـــراد العینـــة أن أكثـــر إســـهامات اإلدارة اإللكترونیـــة تطـــویریـــ .٢

  .ًالقرارات وأقلها إسهاما في تطویر تقویم األداء
رى المدیرون في جمیع مراحل التعلیم العام أن اسـتخدام اإلدارة اإللكترونیـة تواجـه معوقـات ی .٣

  .بدرجة متوسطة
ــ .٤ رى أفــراد العینــة أن أكثــر معوقــات اســتخدام اإلدارة اإللكترونیــة فــي تطــویر العمــل اإلداري ی

 .لمعوقات المادیة وأقلها معوقات البرمجیاتا
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  )  هـ1427 – م 2006آل مزهر، : (دراسة  . 14
هدفت الدراسة إلى تقدیم  " لسعودیةإدارة التعلیم اإللكتروني في التعلیم العام بالمملكة العربیة ا" 

ووضع سیاساته  ونشره، یة السعودیة،نموذج تنظیمي إلدارة التعلیم اإللكتروني في التعلیم العام بالمملكة العرب
،وأسسه، وأهدافه ، وتنظیمه بطریقة تساعد على اإلفادة المثلى من توظیف تقنیات المعلومات واالتصاالت 

  .في التعلیم
  .االستبانة كأداة للدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي،

  .ًخبیرا) 41(الدراسة من عینة تكونت 
  : اسةومن أهم نتائج الدر

  .تحدید األسالیب التخطیطیة إلدارة التعلیم اإللكتروني في التعلیم العام .١
تحدید الهیكل التنظیمي للنموذج المقترح إلدارة التعلیم اإللكتروني في التعلـیم العـام بالمملكـة  .٢

  .العربیة السعودیة
  .ترحتحدید أفضل البرامج لتطبیق التعلیم اإللكتروني في ضوء النموذج التنظیمي المق .٣
تحدیـــد المعوقـــات التـــي تواجـــه النمـــوذج المقتـــرح إلدارة التعلـــیم اإللكترونـــي فـــي التعلـــیم العـــام  .٤

  .بالمملكة العربیة السعودیة
  

  
  

  )ـ ه1427 – م 2006كیالني، : (دراسة  . 15
  

  " نموذج مقترح للخدمات التي تقدمها الحكومة اإللكترونیة لطالب كلیة التربیة " 
والمبــررات التــي ســاهمت فــي إحــداث  توضــیح مفهــوم الحكومــة اإللكترونیــة،هــدفت الدراســة إلــى  

التحـــول إلـــى الحكومـــة اإللكترونیـــة، والتعـــرف إلـــى أهـــداف الحكومـــة اإللكترونیـــة ومـــدى تطبیقهـــا فـــي مجـــال 
وتقـدیم نمـوذج مقتـرح للخـدمات التـي تقـدمها الحكومـة اإللكترونیـة لطـالب  والتعرف إلـى خصائـصها، التعلیم،
  .تربیةكلیة ال

  . المنهج الوصفي التحلیلي واستخدمت االستبانة أداة للدراسةةاستخدمت الباحث
ًطالبـا وطالبـة مـن الفرقـة األولـى والثانیـة ) 846(عینة عـشوائیة طبقیـة مكونـة مـن الباحثة اختارت 

امعة المنصورة بكلیة التربیة بج)  التعلیم األساسي – الطفولة – األدبیة –العلمیة ( فقط من الشعب الدراسیة 
.  

   :ومن أهم نتائج الدراسة
      توصــلت الباحثــة إلــى وضــع نمــوذج مقتــرح للخــدمات التــي تقــدمها الحكومــة اإللكترونیــة لطــالب           

  وأن نسبة الذین أجابوا بدرجة كبیرة لصالح قناعة طالب كلیة التربیة بأهمیة  التربیة، كلیة
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والتحـول نحـو اسـتخدام الحكومـة اإللكترونیـة ) نترنـت كمبیوتر واإلال( استخدام التكنولوجیا الحدیثة 
  .كوسیلة للحصول على خدماتهم بسهولة ویسر وبسرعة وكفاءة عالیة

  

  )ـ ه1428 – م 2007ردنه، : (دراسة  . 16
  

 –استخدام التقنیات الحدیثة في إدارة المدارس الثانویة الحكومیة واألهلیة للبنین بمدینة جدة " 
هــدفت الدراســة إلــى التعــرف إلــى التقنیــات الحدیثــة المتــوفرة فــي إدارة المــدارس الثانویــة  "  والمــأمول الواقــع

  .ودرجة توافرها ودرجة استخدامها وأهمیة استخدامها، الحكومیة واألهلیة للبنین بمدینة جدة،
ســتخدامهم والمعوقــات التــي تواجــه مــدیري المــدارس الثانویــة الحكومیــة واألهلیــة والتــي تحــد مــن ا 

 باإلضـــافة إلـــى معرفـــة أبـــرز احتیاجـــات إدارة المـــدارس الثانویـــة بالنـــسبة الســـتخدام ،الفعـــال للتقنیـــات الحدیثـــة
  .التقنیة الحدیثة

  .اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي واستخدم استبانة أداة للدراسة
األهلیــة للبنــین بمدینــة جــدة ًمــدیرا مــن المــدارس الثانویــة الحكومیــة و) 110(عینــة الدراســة عــددهم 

  .مدیرو مدارس أهلیة) 43(مدیرو مدارس حكومیة و ) 67(منهم 
  

  :ومن أهم نتائج الدراسة
تــوافر التقنیــات الحدیثــة فــي المــدارس الثانویــة الحكومیــة واألهلیــة للبنــین بمدینــة جــدة وأكثرهــا  .١

ة الحاسـوبیة وجهــاز الطابعــة الخــاص ًتـوافرا آالت تــصویر المــستندات وجهــاز الحاسـب اآللــي والبــرامج اإلداریــ
  .بالحاسب اآللي
االســتخدام األكثــر بالنــسبة للمــدارس الثانویــة الحكومیــة واألهلیــة بمدینــة جــدة یكــون للتقنیــات  .٢

الضروریة إلنجاز العمل اإلداري مثل آلة التصویر والحاسب اآللي والبرامج اإلداریة وخدمة االنترنت والبریـد 
  .اإللكتروني
 العینة على أن التقنیات الحدیثـة تـسهم فـي إنجـاز العمـل المدرسـي بطرقـة أفـضل اتفاق أفراد .٣

  .والحصول على المعلومات بسرعة أكبر كما تساعد على توفیر الوقت والجهد، ًمن إنجازها یدویا،
أهـم معوقـات تقـدم وتطـور المـسیرة اإلداریـة فـي مجـال اسـتخدام التقنیـات الحدیثـة هـي نقــص  .٤

 باإلضافة إلى قلة الخبـرة لـدى العـاملین فـي مجـال اإلدارة المدرسـیة ،ًؤهلة فنیا الستخدامهاالكوادر البشریة الم
  .بطرق استخدامها

ًوجــود فــروق دالــة إحــصائیا بــین أفــراد العینــة حــول محــور تــوفر التقنیــات الحدیثــة فــي إدارة  .٥
  .المدارس الثانویة الحكومیة واألهلیة حسب عامل الخبرة
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ـــ .٦ ة إحـــصائیة بـــین أفـــراد العینـــة حـــول محـــور اســـتخدام التقنیـــات عـــدم وجـــود فـــروق ذات دالل
 ،ؤهـــل الدراســـي والم،الحدیثـــة فـــي إدارة المـــدارس الثانویـــة الحكومیـــة واألهلیـــة حـــسب اخـــتالف طبیعـــة العمـــل

 .والدورات التدریبیة ، والسن،وسنوات الخدمة
  

  )ـ ه1429 – م 2008المسعود، : (دراسة  . 17
  

دیة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في المدارس الحكومیة من وجهة نظر المتطلبات البشریة والما" 
هــدفت الدراســة إلــى التعــرف إلــى المتطلبــات البــشریة والمادیــة  "مــدیري المــدارس ووكالئهــا بمحافظــة الــرس 

  .لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في المدارس الحكومیة من وجهة نظر مدیري المدارس ووكالئها بمحافظة الرس
 األول یتعلـــق ، الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي المـــسحي واســـتخدم اســـتبانة مـــن محـــوریناتبـــع

  .بالمتطلبات البشریة والثاني تعلق بالمتطلبات المادیة الالزم توافرها لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة
ًمدیرا ووكیال للمدارس الحكومیة التابعة إلدارة ا) 238(عینة الدراسة شملت عینة الدراسة  لتربیة و ً

  .التعلیم بمحافظة الرس
  

    :ومن أهم نتائج الدراسة
ضرورة توافر الهیئـة اإلداریـة المدرسـیة المؤهلـة فنیـاً والقـادرة علـى اسـتخدام تقنیـة المعلومـات  .١

  .اإلداریة
الحاجــة إلــى تواجــد المبــرمجین القــادرین علــى تــصمیم وتطــویر الفنیــین المهــرة الــذین یعملــون  .٢

  .لتي تحدث في األجهزة الحاسوبیة وملحقاتها وشبكات االتصالعلى مواجهة األعطال ا
أهمیة توافر المدربین المؤهلین بإدارات التربیة والتعلیم لتدریب الهیئة اإلداریة المدرسیة على  .٣

   . استخدام تقنیة المعلومات اإلداریة
ٕ، والــــذي یقــــوم علــــى إدخــــال واخــــراج العنــــصر البــــشري الفاعــــل فــــي المدرســــةضــــرورة تــــوافر  .٤

  .بیاناتها
الحاجة إلى تحقیق الربط اإللكترونـي بـین إدارات التربیـة والتعلـیم والمـدارس التابعـة لهـا ،مـع  .٥

 . نترنت للتواصل مع المحیط الخارجيوجود موقع إلكتروني للمدرسة على شبكة اإل
  

الحاجة إلى تأمین أجهزة حواسیب آلیـة حدیثـة وملحقاتهـا ألعـضاء الهیئـة اإلداریـة المدرسـیة  .٦
 ذي سرعة عالیة في المدارس، مع تأمین البرامج الحاسوبیة الالزمة ADSLوخط هاتف  بكات االتصال،وش

 .لتطبیقات اإلدارة المدرسیة، وأنظمة الحمایة اآللیة المتطورة لحمایة بیانات المدارس
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ًعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي اســتجابات مجتمــع الدراســة علــى محاورهــا وفقــا  .٧

 ).ة، الدورات التدریبییة ، المؤهل العلمي، سنوات الخدمةــــة الدراسـالمرحل( المتغیرات التالیة لبعض 
 

     ) ـ ه1429 – م 2008الالمي، (دراسة  . 18
واقع استخدام تطبیقـات الحاسـب اآللـي فـي مجـاالت اإلدارة المدرسـیة مـن وجهـة نظـر مـدیري " 

هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف إلـى واقـع اسـتخدام تطبیقـات  " بـر ووكالء المدارس الثانویة بنین بمحافظـة الخ
الحاسب اآللي في مجاالت اإلدارة المدرسیة من وجهة نظر مدیري ووكـالء المـدارس الثانویـة بنـین بمحافظـة 

  .الخبر
  .اتبع الباحث المنهج الوصفي التحلیلي واستخدم استبانة من خمسة محاور

ًوكـــیال مـــن أصـــل ) 63(ًمـــدیرا و) 35(ً مـــدیرا مـــن أصـــل )33(طبقـــت الدراســـة علـــى عینـــة قوامهـــا 
  .ًوكیال) 85(

  

  :  ومن أهم نتائج الدراسة
توجـــد ممارســـة حقیقیـــة مـــن قبـــل مـــدیري المـــدارس ووكالئهـــا ألعمـــالهم اإلداریـــة مـــن خـــالل  .١

  .ًاستخدام تطبیقات الحاسب اآللي اإلداریة بدرجة عالیة جدا
  .ًاسوبیة الحالیة لإلدارة وبدرجة عالیة جداتوجد مساهمة حقیقیة تقدمها التطبیقات الح .٢
توجـــد مـــشاركة فعالـــة مـــن قبـــل مـــدیري ووكـــالء المـــدارس فـــي تطـــویر التطبیقـــات الحاســـوبیة  .٣

  .اإلداریة
حاجــة التطبیــق الحاســوبیة الحالیـــة إلــى مزیــد مــن التطـــویر والترقیــة لتتناســب مــع متطلبـــات  .٤

  .اإلدارة المدرسیة الحالیة
وذات العالقـة فــي جانـب تطـویر مهــارات المـدیرین والــوكالء قـصور دور الجهـات المختــصة  .٥

  .في مجال استخدام تطبیقات الحاسب اآللي واالرتقاء بها
  :وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط استجابات فئات متغیرات الدراسة التالیة .٦

 ).الوظیفة ، سنوات الخدمة (  
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   )ـ ه1429 – م 2008العریشي، (دراسة  . 19
"  والتعلـیم بالعاصـمة المقدسـة بنـینإمكانیة تطبیق اإلدارة اإللكترونیـة فـي اإلدارة العامـة للتربیـة" 

ــــیم  ــــة والتعل ــــي اإلدارة العامــــة للتربی ــــة ف ــــق اإلدارة اإللكترونی ــــة تطبی ــــى إمكانی ــــى التعــــرف إل هــــدفت الدراســــة إل
  .بالعاصمة المقدسة بنین

  .خدم استبانة مغلقة كأداة للدراسةاتبع الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، واست
  .طبقت الدراسة على جمیع العاملین باإلدارة العامة للتربیة والتعلیم بالعاصمة المقدسة بنین

  

  : ومن أهم نتائج الدراسة
رى أفراد العینة أن هناك عوامل مساعدة على إمكانیة تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة ی .١

  .بالعاصمة المقدسةالعامة للتربیة والتعلیم 
رى أفـــراد العینـــة أن هنـــاك معوقـــات لتطبیـــق اإلدارة اإللكترونیـــة فـــي اإلدارة العامـــة للتربیـــة یـــ .٢

  .والتعلیم بالعاصمة المقدسة
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بالنـسبة لمعوقـات تطبیـق اإلدارة اإللكترونیـة تعـزى لـدورات  .٣

  . دوراتالحاسب اآللي لصالح الحاصلین على أكثر من ثالث
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بالنـسبة لمعوقـات تطبیـق اإلدارة اإللكترونیـة تعـزى للمؤهـل  .٤

  .العلمي لصالح الحاصلین على الماجستیر
  

  ) ـ ه1429 – م 2008المنیع، (دراسة  . 20
  

هــدفت الدراســة إلــى  " مجــاالت تطبیقــات التعلــیم اإللكترونــي فــي اإلدارة و اإلشــراف التربــوي " 
شف عن الفجوة في اسـتخدام اإلدارة واإلشـراف التربـوي للتقنیـات الحدیثـة لالسـتفادة مـن مجـاالت تطبیقـات الك

التعلــیم اإللكترونــي فــي اإلدارة واإلشــراف التربــوي فیمــا یحقــق تطــویر الجوانــب اإلداریــة والعملیــة التعلیمیــة فــي 
  .المملكة العربیة السعودیة

  . واستخدم االستبانة أداة للدراسةاتبع الباحث المنهج الوصفي التحلیلي
  

  : ومن أهم نتائج الدراسة
ضــعف التطـــویر المهنـــي للمـــدیرین والمـــشرفین التربـــویین فــي التعلـــیم العـــام فـــي مجـــال تقنیـــة  .١

 .ًالمعلومات وخصوصا تطبیقات التعلیم اإللكتروني في مجال العمل اإلداري والتعلیمي
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نترنــت أو موقــع م فــي ربــط المــدارس التابعــة بــشبكة اإلیكــاد ینعــدم دور إدارات التربیــة والتعلــی .٢
  .نترنت یمكن المدارس من تبادل المعلومات والسجالت فیما بینها بسهولةعلى اإل

اســتخدام التعلــیم اإللكترونــي یــساعد المــدیر والمــشرف التربــوي علــى التغلــب علــى كثیــر مــن  .٣
 الوقــت للتفكیــر فـــي جوانبــه التطویریــة التخـــاذ العقبــات التــي تواجههمــا فـــي الجوانــب اإلداریــة والفنیـــة وتــوفیر

  .ًقرارات سلیمة بدال من االنشغال في جوانب إداریة روتینیة
ًیتــیح التعلــیم اإللكترونــي فرصــا للنقــاش وتبــادل اآلراء بــین مــدیري المــدارس أنفــسهم وبیــنهم  .٤

 .وبین مدیري التعلیم
 

  )ـه1429 -م 2008 أبو حبیب،: (دراسة  . 21
  

هدفت الدراسة إلى معرفة واقع  "  الفوائد والسلبیات -لكترونیة بین الواقع والتطبیق اإلدارة اإل " 
  .وتطبیق اإلدارة اإللكترونیة من حیث الفوائد والسلبیات في المؤسسات الفلسطینیة

  .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي االستبانة كأداة لجمع البیانات
مؤســـسة ) 45(وزارة و )12(مؤســـسة ومنهـــا )241(یة وشـــملت مجتمـــع الدراســـة الـــوزارات الفلـــسطین

     . حكومیة
  :  ومن أهم نتائج الدراسة

یجب العمل على التدریب المكثف والمستمر للموظفین على استخدام الحاسب اآللـي لنجـاح  .١
  .تطبیق اإلدارة اإللكترونیة

  .بناء شبكة داخلیة في المنظمة تربط مختلف األقسام والفروع مع بعضها .٢
  . وفیر نظام إلكتروني في المنطقةت .٣
  . إیصال المواطنین باإلنترنت وبناء صفحة إلكترونیة للمنظمة .٤
ًتحدیث المواقع واعادة هندسة بعض اإلجراءات لتطبیقها إلكترونیا .٥ ٕ.  
  .تطویر األنظمة داخل المنظمة لتناقل المعلومات مع استخدام تقنیات اإلنترنت .٦
  .قت الكافي والتنوعٕالتركیز على نشر الوعي واعطاؤه الو .٧
  .الحوافز والمكافآت والتشجیع على المشاركة إلنجاح اإلدارة اإللكترونیة .٨
  .أهمیة محو أمیة الحاسوب لجمیع المستویات اإلداریة .٩
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     ) ـه1429 -م 2008مقداد، : (دراسة  . 22
 التعلیمیــة مــن االنعكاســات التربویــة الســتخدام تكنولوجیــا االتــصال والمعلومــات فــي العملیــة " 

  "مدارس الثانویة في محافظات غزة وجهة نظر معلمي ال
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مـدى انعكـاس اسـتخدام اإلنترنـت فـي العملیـة التعلیمیـة مـن وجهـة  

الجنس،المنطقـــة التعلیمیـــة، : ًقطـــاع غـــزة تبعـــا للمتغیـــرات التالیـــة  نظـــر معلمـــي المـــدارس الثانویـــة بمحافظـــات
  .التخصص ة،سنوات الخدم

  . ًاستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي االستبانة أداة للدراسة
        مجتمــــــع الدراســــــة جمیــــــع معلمــــــي الحاســــــوب والتكنولوجیــــــا فــــــي محافظــــــات غــــــزة للعــــــام الدراســــــي

معلــم ومعلمــة ) 135(وكانــت العینــة عــشوائیة مــن  معلــم ومعلمــة) 389(والبــالغ عــددهم ) 2007 - 2006(
  .لحكومیةفي المدارس ا
  

  : ومن أهم نتائج الدراسة
ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة فــــي االنعكاســــات التربویــــة الســــتخدام تكنولوجیــــا االتــــصال  

ًوالمعلومات في العملیة التعلیمیـة التعلمیـة مـن وجهـة نظـر معلمـي المـدارس الثانویـة فـي محافظـات غـزة تبعـا 
  .نوات الخبرة، التخصص، المنطقة والقسمالمنطقة التعلیمیة، جنس المعلم، س/ للمتغیرات

  

  ) ـ ه1429 – م 2008حمدي، (دراسة  . 23
  

  "الصعوبات التي تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونیة في إدارة المدارس الثانویة بمدینة مكة " 
التي ) اإلداریة و البشریة و التقنیة والبرمجیة والمالیة( هدفت الدراسة إلى الكشف عن الصعوبات 

تحد من استخدام اإلدارة اإللكترونیة في إدارة المدارس الثانویة الحكومیة بمدینة مكة المكرمة من وجهة نظر 
وتحدید الفروق ذات الداللة اإلحـصائیة  والتعرف إلى درجة صعوبة كل عائق، مدیري ووكالء تلك المدارس،

  .بین وجهات نظر المدیرین والوكالء
  .واستخدم استبانة من خمسة محاور أداة للدراسة مسحي،اتبع الباحث المنهج الوصفي ال

ــالغ عــددهم  عینــة الدراســة  تكونــت مــن مــدیري ووكــالء المــدارس الثانویــة بمدینــة مكــة المكرمــة الب
  .ًوكیال) 91(ًمدیرا و ) 40(موزعون ) 131(
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  : ومن أهم نتائج الدراسة
سة إلى موظف فني مختص حاجة المدر( كشفت الدراسة عن وجود صعوبات إداریة أهمها  .١

في تشغیل وصیانة تقنیات اإلدارة اإللكترونیة، ندرة الدورات التدریبیة، غیاب اللوائح التي تـنظم طـرق تطبیـق 
اإلدارة اإللكترونیة، االفتقار إلـى خطـط السـتخدام اإلدارة اإللكترونیـة، البنیـة التحتیـة اإلنـشائیة للمـدارس غیـر 

  ).رونیة مهیأة الستخدام اإلدارة اإللكت
صــــعوبة التعامــــل مــــع البرمجیــــات  :كــــشفت الدراســــة عــــن وجــــود صــــعوبات بــــشریة أهمهــــا  .٢

صــعوبة إیجـاد الوقــت  ضــعف التأهیـل الفنــي للمـدیرین والـوكالء، اإللكترونیـة المعتمـدة علــى اللغـة اإلنجلیزیـة،
  .الكافي للتعامل مع اإلدارة اإللكترونیة

الهاتفیــــة، التــــأخیر فــــي الــــدعم الفنــــي، محدودیــــة الخطــــوط : وجــــود صــــعوبات تقنیــــة أهمهــــا  .٣
  .الصیانة الضعیفة، قدم األجهزة المتوفرة في المدارس

البرمجیــات المتــوفرة ال ترقــى لمــستوى التطبیقــات العالمیــة : وجــود صــعوبات برمجیــة أهمهــا  .٤
  .المتقدمة ، ندرة مصممي البرامج اإلداریة المدرسیة

  

  ) ـه1429 -م 2008 الفرا، : (دراسة . 24
  

ــــة بمحافظــــات غــــزة فــــي ضــــوء اإلدارة  "  تطــــویر االتــــصال اإلداري لمــــدیري المــــدارس الثانوی
  :هدفت الدراسة إلى معرفة" اإللكترونیة
درجة توافر متطلبـات تنفیـذ االتـصال اإلداري اإللكترونـي فـي المـدارس الثانویـة بمحافظـات   .١

بـین .)α ≥  ,05( عند مـستوى  و هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة،غزة من وجهة نظر مدیري المدارس
متوســطات تقــدیرات مــدیري المــدارس الثانویــة بمحافظــات غــزة لدرجــة تــوافر متطلبــات تنفیــذ االتــصال اإلداري 

  . مدة الخدمة_المؤهل العلمي_الجنس : اإللكتروني تعزى إلى متغیر 
س معوقــات االتــصال اإلداري فــي ضــوء اإلدارة اإللكترونیـــة مــن وجهــة نظــر مــدیري المـــدار .٢

  .     الثانویة بمحافظات غزة
ســـبل تطـــویر االتـــصال اإلداري لـــدى مـــدیري المـــدارس الثانویـــة بمحافظـــات غـــزة فـــي ضـــوء  .٣

 .  متطلبات اإلدارة اإللكترونیة
الجــزء األول ، وقــام بتــصمیم اســتبانة مكونــة مــن جــزأین ، اتبــع الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي 

اإلمكانـات _ اإلمكانات اإلداریـة _ اإلمكانات البشریة : االت هيفقرة موزعة على ثالثة مج) 35(تكون من 
فقرة تناولت المعوقات التـي تعتـرض تنفیـذ االتـصال اإلداري اإللكترونـي ) 17(والجزء الثاني تكون من، الفنیة

  .في المدارس الثانویة بمحافظات غزة
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ظــات غــزة والبــالغ عــددهم اســتخدم الباحــث عینــة مكونــة مــن جمیــع مــدیري المــدارس الثانویــة بمحاف

  )%.94,25(أي بنسبة) 82(وقد استجاب منهم) 87(
  

  :ومن أهم نتائج الدراسة
درجــة تــوافر متطلبــات تنفیــذ االتــصال اإلداري اإللكترونــي فــي المــدارس الثانویــة بمحافظــات  .١

حیـــث بلغـــت نـــسبة ، غـــزة مـــن وجهـــة نظـــر مـــدیري المـــدارس الثانویـــة بمحافظـــات غـــزة بـــصورة عامـــة ضـــعیفة
  .)%53,8(ستجابة على االستبانة بشكل عام اال

درجة توافر اإلمكانات اإلداریة لدى مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة لتنفیذ االتصال  .٢
   .)%63,4(اإلداري اإللكتروني كانت متوسطة حیث بلغت نسبتها

 االتصال درجة توافر اإلمكانات البشریة لدى مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة لتنفیذ .٣
  .)%50,4(اإلداري اإللكتروني كانت ضعیفة حیث بلغت نسبتها

درجة توافر اإلمكانات الفنیة لـدى مـدیري المـدارس الثانویـة بمحافظـات غـزة لتنفیـذ االتـصال  .٤
  )%.47(اإلداري اإللكتروني كانت ضعیفة حیث بلغت نسبتها

مـدارس الثانویـة بمحافظـات المعوقات التي تعترض تنفیذ االتصال اإلداري اإللكتروني في ال .٥
  )%.69(غزة توجد بدرجة متوسطة حیث بلغت نسبتها 

بــین متوســطات تقــدیرات )  α ≥0,05(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى  .٦
مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة لدرجة توافر متطلبات تنفیذ االتصال اإلداري اإللكترونـي تعـزى إلـى 

 .مدة الخدمة_مؤهل العلمي ال_ الجنس: متغیر 
  

  )ـ ه1430 –م 2009السمیري، : (دراسة  . 25
  

درجة توافر متطلبات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في المـدارس الثانویـة بمحافظـات غـزة وسـبل "  
هــدفت الدراســة إلــى التعــرف إلــى درجــة تــوافر متطلبــات تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة فــي المـــدارس   "التطــویر
  . بمحافظات غزة من وجهة نظر مدیري المدارس الثانویة وسبل تطویرهاالثانویة 

فقــرة موزعــة علــى ) 48( المــنهج الوصــفي التحلیلــي واســتخدمت اســتبانة مكونــة مــن ةاتبعــت الباحثــ
  ).السالمة واألمان،المالیة،اإلداریة،البشریة الفنیة، المادیة: المتطلبات(خمس مجاالت 

ـــــة مـــــن جمیـــــع مـــــ عینـــــة الدراســـــة ـــــة بمحافظـــــات غـــــزة للعـــــام الدراســـــي مكون دیري المـــــدارس الثانوی
  .مدیراً ومدیرة) 120(والبالغ عددهم ) 2009_2008(
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  :ومن أهم نتائج الدراسة

درجة توافر متطلبات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في المدارس الثانویة بمحافظات غزة بصورة  .١
  %.50,27عامة قلیلة وبلغت نسبة االستجابة 

وق ذات داللة إحصائیة بین متوسـط تقـدیر عینـة الدراسـة لدرجـة تـوافر متطلبـات ال توجد فر .٢
 .تطبیق اإلدارة اإللكترونیة تعزى لمتغیر الجنس

 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر المؤهل العلمي .٣
 . ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر مدة الخدمة .٤
  

 الدراسات األجنبیة: ًثانیا •
 

  ):1990: بنلوب(  )   Penelope,1990(دراسة  . 1
  

 " Case Study of Two Schools Use of Computer in Educational 
Administration"                                                                      
ریــة التربویــة فــي    دراســة حالــة اســتخدام تطبیقــات أنظمــة الحاســب اآللــي فــي الوظــائف اإلدا

هــدفت الدراســة إلــى دراســة حالـة اســتخدام تطبیقــات أنظمــة الحاســب اآللــي فــي الوظــائف اإلداریــة  "مدرســتین 
  .التربویة في مدرستین في والیة كالیفورنیا الجنوبیة بالوالیات المتحدة األمریكیة

  .استخدم الباحث المنهج الوصفي الوثائقي
  

  : ومن أهم نتائج الدراسة
مدیرین یستخدمون الحاسب اآللي في األعمال اإلداریة التي تتمثل في قوائم الجرد، خدمات ال . ١

التغذیة، واإلرشاد واإلعالم و المكتبة وكتابـة التقـاریر وفـي مجـال األعمـال التـي تتعلـق بـالنواحي المالیـة مثـل 
سجیالت تـــ بـــالطالب كعمـــل میزانیـــة المدرســـة وجـــداول المرتبـــات والـــشراء، وكـــذلك فـــي األعمـــال التـــي تتعلـــق

 .الحضور والغیاب و جداول الحصص ودرجات االختبارات و القبول والتسجیل
یوجد في كلتا المدرستین برید إلكتروني یستخدم بطریقة شاملة فـي إنجـاز التعیینـات و إرسـال  . ٢

  .الرسائل المختلفة
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  ):1991: ویتن وآخرون(  ) Others & Witten,1991( دراسة  . 2
  

  " Administrative Computer Use by Secondary principals "  
هدفت الدراسة إلى تحدیـد مـدى اسـتخدام  "استخدام الحاسوب من قبل مدیري المدارس الثانویة " 

  .الحاسوب من قبل مدیري المدارس الثانویة في والیة كنتاكي
  .ية في والیة كنتاكٕاستخدم الباحث استبانة وارسالها إلى جمیع مدیري المدارس الثانوی

   
  : ومن أهم نتائج الدراسة

ًغالبیة مدیري المدارس الثانویة في والیة كنتـاكي كانـت تجهـل وغیـر مدربـة تـدریبا جیـدا علـى  . ١ ً
ًاســتخدام الحواســیب فــي إدارة مدارســهم ،ونتیجــة لــذلك كانــت الحاســبات فــي أحــسن األحــوال تــستخدم عــشوائیا 

  .وبشكل غیر فعال
  

  ):1997: ین(   )  Yan,1997( دراسة  . 3
  

" Developing Computer Competence For Future School Leaders "  
  " هم في استخدام الحاسوبتلوجیا وخبراتجاهات مدیري المدارس االبتدائیة نحو التكنو "

هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف إلـــى آراء مـــدیري المـــدارس االبتدائیـــة تجـــاه التكنولوجیـــا وخبـــرتهم فـــي 
  .تخدام الحاسوباس

وتكونـت   فقرة واستخدم لتحلیل البیانـات عـدة أسـالیب إحـصائیة،36)(استخدم الباحث استبانة من 
  ).124(بتركیا وعددهم  ) Antalya(العینة من جمیع مدیري المدارس االبتدائیة في والیة 

  : ومن أهم نتائج الدراسة
 التكنولوجیا ،وأنه توجد عالقة بین اتجاهات مدیري المدارس االبتدائیة لدیهم اتجاهات ایجابیة نحو

  .مدیري المدارس االبتدائیة نحو التكنولوجیا وخبرتهم في استخدام الحاسوب
  

  ): 1999:جرمان وبول( ) Paul Joseph ,Gorman,1999( دراسة  . 4
ي االتـصاالت هـدفت الدراسـة إلـى  تبنـ "دور القائد في تبني واستخدام االتـصاالت اإللكترونیـة واإلنترنـت  "

ــــي الجامعــــةاإللكترونیــــة ــــت ف ــــادة أن یــــزودوا مجهــــودات تغی ، واإلنترن ــــدیم خدمــــة كــــدلیل أو مرشــــد للق ــــر وتق ی
، والتأكیــد علــى الكلیــة التقنیــة فــي إدارة األعمــال فــي حــرم واجتماعیــة أخــرى ،التكنولوجیــا فــي مواقــع تعلیمیــة

  .تحلیلي االستبانة كأداة للدراسةاستخدم الباحث المنهج الوصفي ال.الجامعة والمساكن البعیدة
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  : ومن أهم نتائج الدراسة

طـورت هـذه الدراســة نمـاذج تتمحـور فــي دور القائـد فـي اســتخدام هـذه النمـاذج فــي تحـسین الفــرص 
  . لتبني ناجح لمجهودات تكنولوجیا المعلومات واإلنترنت

  
  

  ):2005: جیمنز(   ) Jimenez ,2005( دراسة  . 5
  

" Learning Messages Notification System to Mobile Devices "    
هـدفت الدراســة إلـى عــرض  " نظـام اإلشــعار الرســائل التعلیمیــة بواسـطة أجهــزة الهــاتف النقــال " 

طریقة جدیدة إلرسال الرسائل التعلیمیة والتربویة عبر نظـام التعلـیم، حیـث تعتبـر أدوات االتـصاالت مـن أهـم 
لتعلیمـي باإلضـافة إلـى المحتویـات والتقـویم، وتتمثـل هـذه األدوات فـي نـوعین مـن الممیزات األساسیة لـألداء ا

مثل الهـاتف والمحادثـة اإللكترونیـة ودائـرة التلیفـون المغلقـة ) المتزامنة( االتصاالت مثل االتصاالت المباشرة 
)Videoconference ( اإللكترونــي، واالتــصاالت غیــر المباشــرة مثــل البریــد اإللكترونــي واالمیــل والمنتــدى

إلـــى الطـــالب إلخبـــارهم بمحتویـــات الدراســـة أو نتـــائج التـــدریبات واالختبـــارات ) SMS(حیـــث توجـــه الرســـائل 
التقویمیة واالختبارات النهائیة والجدول المدرسي، ومن جهة المعلم إخباره بالجدول المدرسـي والنـسب المئویـة 

  .للطالب الناجحین والراسبین
  

    :  ومن أهم نتائج الدراسة
عرضـــت الدراســـة ألول مـــرة تـــصمیم بنـــائي لنظـــام اإلشـــعار الرســـائل التربویـــة عبـــر الهـــاتف النقـــال 
والـــذي یمكـــن أن یـــساعد علـــى انتـــشار أدوات االتـــصال عبـــر االســـتخدام التجـــاري إلرســـال الرســـائل التعلیمیـــة 

تخدام التكنولوجیــا ًوكـذلك الزیــادة فـي اسـتخدام الهــاتف المتنقـل یــساعد كثیـرا علـى جعــل اسـ ،)LMS(القـصیرة 
ًشیئا ممتعا ومهما في تحسین عملیة التعلیم ً ً .  

  

  ):2003: عبد اهللا(   )Abdullah،2003( دراسة . 6
  

هـدفت الدراسـة  "تطبیق النظام اإللكتروني في إدارة الموارد البشریة وعالقتـه بـاألداء الـوظیفي " 
  .نیةإلى دراسة تطبیقات وحاالت إدارة الموارد البشریة اإللكترو

  . تتكون من الدوائر الحكومیة بإمارة دبيعینة الدراسة
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  : ومن أهم نتائج الدارسة
مجـــاالت المـــوارد البـــشریة اإللكترونیـــة تـــم تطبیقهـــا بـــشكل متوســـط فـــي جمیـــع األقـــسام فـــي الـــدوائر 

مـوظفي إال أن معظـم ، وعلـى الـرغم مـن وجـود بعـض المعوقـات فـي عملیـة تطبیـق البرنـامج، الحكومیة بدبي
وأن تطبیق النظام اإللكترونـي فـي إدارة المـوارد ، الدوائر الحكومیة بدبي لدیهم الدرایة الكاملة بأهمیة البرنامج

ٕالبشریة یؤثر بشكل إیجابي في األداء الوظیفي واألداء العام للدائرة وان معظم الدوائر الحكومیة بـدبي تمتلـك 
  .الموارد الكافیة لتطبیق البرنامج بشكل كامل

  
  

  :)2004: نجلبرت وبلستری( ) Gilbert and Balestrini,2004 (دراسة . 7
هــدفت الدراســة إلــى مناقــشة األســباب المختلفــة التــي  "حــدود وفوائــد تبنــي الحكومــة اإللكترونیــة " 

ـــدیم هـــذه  ـــة لتق ـــة أكثـــر قبـــوال مـــن الطـــرق التقلیدی ـــار الخدمـــة اإللكترونیـــة ألداء الخـــدمات الحكومی تجعـــل اختی
حیــث تقــوم الدراســة بدراســة العوامــل المتعلقــة باتخــاذ القــرار عنــدما یفكــر النــاس ویقیمــون اســتخدام ، تالخــدما

  .الخدمات الحكومیة مباشرة أي بطریقة إلكترونیة
البریطانیــة حیــث ) Guildford(أجریــت الدراســة علــى عینــة عــشوائیة مــن مدینــة:  مجتمــع الدراســة

ئص والتوجهات تجاه تقدیم الخدمات العامة مباشرة ثالثة منهـا استخدمت الدراسة تسعة عوامل لقیاس الخصا
وستة تقیس الموانع أو الحواجز لقبول التعامل اإللكتروني فـي ) التفاعل،التكلفة، تقلیل الوقت(توضح المنافع 

  ).الرغبة  ،الدقة، الضغط، السریة المالیة، كفاءة المعلومات ،الخبرة(الخدمات الحكومیة وهي 
  

  :ائج الدراسةومن أهم نت
ذات عالقة مع الرغبة واالستعداد السـتخدام خـدمات الحكومـة ) التفاعل(أن جمیع العوامل ما عدا 

، الثقـــة، الــسریة المالیــة ،التكلفــة المالیــة، الوقــت(اإللكترونیــة حیــث جــاءت األهمیــة بالنــسبة لمــستخدم مرتبــة 
الرغبة فـي اسـتخدام ، انخفاض الضغط، تكلفةال، الخبرة(كما أنه هناك عالقة متوسطة مع ) كفاءة المعلومات

  ).الخدمات الحكومیة مباشرة
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  ):2006: فاي(   ) Faye ,2006( دراسة  . 8
  

" The Use of Computers By Elementary School Principals "    
ــة "  ــدیري المــدارس االبتدائی ــل م هــدفت الدراســة إلــى الوقــوف علــى  "اســتخدام الحاســوب مــن قب

ــــى عــــدة متغیــــرات مثــــل الخــــصائص االجتماعیــــة اســــ ًتخدام مــــدیري المــــدارس االبتدائیــــة للحاســــوب بنــــاء عل
  .والدیمقرافیة والمواقف واالتجاهات حول الحاسوب واآلراء حول نتائج تطبیق استخدام الحاسوب

استخدم الباحث المـنهج الوصـفي التحلیلـي واسـتخدم اسـتبانة إلكترونیـة علـى عینـة عـشوائیة تتكـون 
  .ًمدیرا ومدیرة من مدیري المدارس االبتدائیة في الوالیات المتحدة ووالیة كولومبیا) 400(من 

  

   :ومن أهم نتائج الدراسة
  .هالمدیرین األكثر كفاءة في استخدام الحاسوب لدیهم اتجاهات إیجابیة نحو استخدام. ١
  .داریةًأن استخدامهم لشبكة االنترنت یسهم كثیرا في تسهیل مهامهم اإل . ٢
ًأن اسـتخدام الحاسـوب أظهــر اختالفـا واضـحا فــي الوقـت المـستغرق فــي إنجـاز المهـام وكــذلك  . ٣ ً

  .جودتها
أن المتغیــرات االجتماعیــة والدیمقرافیــة لــیس لهــا ارتبــاط بمــدى الكفــاءة فــي اســتخدام الحاســوب  . ٤

  ).، سنوات الخبرة اإلداریةرالعم الجنس،: ( لكل من المتغیرات
  

  ):2006: جوهر ورزنة ()  Rusnah Binti ,Johare ,2006 (ة ـــدراس . 9 
   

هــدفت الدراســة إلــى تحلیــل البــرامج  " نمــوذج لتطــویر التعلــیم والتــدریب فــي اإلدارة اإللكترونیــة " 
التعلیمیة والتدریبیة في اإلدارة اإللكترونیة وفحص االحتیاجات المرتبطة بالمعرفة والمهارات المطلوبة لـإلدارة 

  .یم نماذج للتدریب والتعلیم المهني واألدبي وحفظ المعرفة والمهارات المطلوبة لتفعیل اإلدارة اإللكترونیةوتقد
اسـتخدم الباحــث حالــة دراســیة تــرتبط بالمعلومــات الكمیـة والكیفیــة وتــم تجمیــع البیانــات مــن مــستوى 

حــث لتحقیــق وتعریــف األدوار عــال مــن األرشــیف العــالمي والمتــصل بالمنظمــات واســتخدم االســتبانة كــأداة للب
  .والمستویات

تم دراسة النموذج واختباره في مالیزیا من خالل خمس مجموعات للمناقـشة والتـي مجتمع الدراسة 
  .ناسبت الحالة المالیزیة
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  : ومن أهم نتائج الدراسة
طــورت هــذه الدراســة نمــوذج متــصل بفكــرة التــدریب والتعلــیم المهنــي وتعتمــد علــى وجهــة نظــر  .١

  .كار مختلفة في التعلیم والتدریبأف
استخدم هذا النموذج لمعرفة المسائل الضروریة التي تحتاج إلى المعرفة والمهارات في اإلدارة  .٢
 .اإللكترونیة

  

  ):2008: جوزیف()  Joseph ,2008 ( ة ـــدراس . 10
  

"The High School Principals Perspective And Role in Regard To The 
Integration of Technology in to The High School And How Has The 
Principals Role Been Impacted "      

وجهة نظر ودور مدیر المدرسة الثانویـة فیمـا یتعلـق بمجـال تكامـل التكنولوجیـا فـي المدرسـة " 
ر المدرسـة الثانویـة هدفت الدراسة إلى التركیز على كیفیة تغیـر دور مـدی " الثانویة ودرجة تأثر دور المدیر 

وتحدیـد نقـاط القـوة ونقـاط الـضعف و المعیقـات التكنولوجیـة التـي  عند استخدام التكنولوجیـا فـي مجـال عملـه،
  .تؤثر على التعلیم وعلى دور مدیر المدرسة

  

  .اتبع الباحث المنهج الوصفي وتبنى إجراء مقابالت مع مدیري المدارس الثانویة كأداة للدراسة
  

  : ج الدراسةومن أهم نتائ
أن التكنولوجیــا مفیــدة فــي إنجــاز المهــام الیومیــة مثــل التعــرف علــى معلومــات الطالــب الــسكنیة  . ١

  .روتحلیل معطیات االختبارات واالتصال بالموظفین وأولیاء األمو
  .من وجهة نظر المدیرین ساعدت التكنولوجیا وبدرجة كبیرة في تحسین إصدار التعلیمات . ٢
ســة أن التمویــل ومقاومــة المــوظفین للتغییــر، وســوء البنیــة التحتیــة للمــدارس تكــون أوضــحت الدرا . ٣

  .معوقات حقیقیة عند إدخال التكنولوجیا إلى المدرسة
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 التعقیب على الدراسات السابقة •
ـــة ومعوقـــات  ـــسابقة التـــي دار معظمهـــا حـــول موضـــوع اإلدارة اإللكترونی بعـــد اســـتعراض الدراســـات ال

  : ما یليةالباحث تتطبیقها الحظ
  

 

  :                                         الموضوعات التي تناولتها الدراسات السابقة  :ًأوال 
 فمنهـا مـا ،الموضوع العام للدراسات السابقة هو اإلدارة اإللكترونیة إال أنها تناولتها من زوایا مختلفـة

 مثــل دراســة :لفنیــة الالزمــة للتحــول إلــى اإلدارة اإللكترونیــةالمادیــة واإلداریــة واتطبیــق اإلدارة تنــاول متطلبــات 
ً، ومنهــا مــا وضــع نموذجــا مقترحــا للخــدمات التــي تقــدمها ) 2008المــسعود، (ودراســة  ، )2001أبــو خلــف،( ً

، ومنهـــا مـــا درس دور وواقـــع اســـتخدام )  2004عبـــد الحمیـــد والـــسید،(الحكومـــة اإللكترونیـــة مثـــل ودراســـة 
)  1998عمـر،(ودراسة )  2008الالمي،(ي في مجاالت اإلدارة المدرسیة مثل دراسة تطبیقات الحاسب اآلل

 Penelope(،ودراسة ) 2005الشدي،(،ودراسة ) 2002 منابري،(،ودراسة )  2004آل إبراهیم،(،ودراسة 
،ومنهـا مـا تنـاول تطـویر االتـصال اإلداري فـي ضـوء ) Witten& Others ,1991(،ودراسـة   ) 1990,
،ومنهـا مـا تنـاول وجهـة نظـر ) Jimenez ,2005(،ودراسـة ) 2008 الفـرا،(إللكترونیـة مثـل دراسـة اإلدارة ا

) Joseph, 2008(ودور مــدیر المدرســة فیمــا یتعلــق بمجــال تكامــل التكنولوجیــا فــي المدرســة مثــل دراســة 
لتكنولوجیـا مثـل ،ومنها ما بحث في العالقة بین أسالیب اتخاذ القرار لدى مـدیري المـدارس وقبـول واسـتخدام ا

  ).Jacoby, 2006(دراسة 
ـــة إلـــى المـــدخل التقنـــي أو   ـــم تتطـــرق غالبیـــة الدراســـات الـــسابقة التـــي تناولـــت اإلدارة اإللكترونی  ل

ولكنهـــا ركـــزت علـــى المـــدخل الهیكلـــي الـــذي تـــضمن ) م2005الـــسبیعي، (المـــدخل البـــشري باســـتثناء دراســـة 
أثـــر ذلــك علـــى األداء وهــذا یجعـــل تطبیــق اإلدارة اإللكترونیـــة و معوقــات اإلدارة اإللكترونیــة وكیفیـــة تطبیقهــا،

  .تطبیق جزئي وعدم االستفادة من تطبیق اإلدارة اإللكترونیة بصورة كاملة
  : أبرز النتائج التي توصلت إلیها الدراسات السابقة:ًثانیا 

بات تطبیق  إن النتائج المتوقعة من الدراسات السابقة تنحصر في عدة اتجاهات متشعبة، كمتطل 
  .اإلدارة اإللكترونیة والمعوقات التي تحد من فعالیة تطبیقها ومعوقات استخدامها

 بینمــا النتــائج المتوقعــة لــدى الباحثــة تنحــصر فــي واقــع تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة فــي المؤســسات 
ت حیویـة وبحاجـة ماسـة لتربیة والتعلـیم، باعتبارهـا مؤسـسالوزارة االتعلیمیة وخاصة المدارس التعلیمیة التابعة 

اإلدارة اإللكترونیـة الهیكلیـة والتقنیـة والبـشریة وواقـع األداء المهنـي لمـدیر المدرسـة فـي اصـر لالستفادة من عن
  .ضوء تطبیقها
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  :ومن أبرز هذه النتائج
  . التأكید على أهمیة اإلدارة اإللكترونیة في تطویر المؤسسات المختلفة٠ ١
دارة اإللكترونیة إعادة هندسة الوظائف التقلیدیة وتحویلها إلى إلكترونیة وتدریب الكوادر متطلبات تطبیق اإل أهم . ٢

  .وتوفیر األجهزة الحدیثة
  .ً توافر اإلداریین المؤهلین فنیا وكذلك المبرمجین لتصمیم وتطویر البرامج اإللكترونیة .٣
بكات االتــصال وملحقاتهــا واألجهــزة المرتبطــة  تــوافر الفنیــین القــادرین علــى مواجهــة األعطــال التــي تحــدث فــي شــ .٤
  .بها
 تـــوافر العناصـــر البـــشریة الفاعلـــة والمـــدربین المـــؤهلین لتـــدریب الهیئـــة اإلداریـــة علـــى اســـتخدام تقنیـــة المعلومـــات  .٥

  .اإلداریة
ٕوادارات  وجود مواقع إلكترونیة للمدارس علـى شـبكة االنترنـت مـع تحقیـق الـربط اإللكترونـي بـین إدارات المـدارس  .٦

  .التربیة والتعلیم التابعة لها
ـــى اإلدارة اإللكترونیـــة وتـــأمین أجهـــزة حاســـوب حدیثـــة وشـــبكات اتـــصال فـــي  .٧   رصـــد میزانیـــات كافیـــة للتحـــول إل

  .المدارس
  .  تأمین البرامج الحاسوبیة وأنظمة الحمایة اآللیة المتطورة لحمایة بیانات المدرسة .٨
یــوفر الوقــت والجهــد ویــذلل كثیــر مــن العقبــات ویــساعد علــى اتخــاذ قــرارات تطویریــة  تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة  .٩

  .سلیمة
 قبــول المــدیرون للتكنولوجیــا وأنهــا مــن وجهــة نظــرهم تــساعد فــي إنجــاز المهــام   واالتــصال بــالموظفین وأولیــاء  .١٠

  .األمور ومعرفة معلومات الطالب
  

  : السابقة والدراسة الحالیة أوجه االتفاق واالختالف بین الدراسات:ًثالثا 
تــشابهت الدراســة مــع جمیــع الدراســات الــسابقة فــي اســتخدام المــنهج التحلیلــي الوصــفي ماعــدا  .١

التــي اعتمــدت علــى المــنهج شــبه التجریبــي فــي الدراســة وكــذلك دراســة ) م 2003منــى عمــاد الــدین، ( دراســة 
)Jacoby,2006(،وكذلك دراسة  التي استخدمت المنهج الكمي)التـي اسـتخدمت مـنهج ) 1995اني ،القحط

التــي اســتخدمت المــنهج الوصــفي الوثــائقي ودراســة ) Penelop,1990(االنحــدار التــدریجي المتعــدد ودراســة 
)Yan,1997 ( ـــــــوى وكـــــــذلك دراســـــــة ،ودراســـــــة ) 2008 حمـــــــدي،(التـــــــي اســـــــتخدمت مـــــــنهج تحلیـــــــل المحت
 .الوصفي المسحيالتي استخدمت المنهج ) 2008البرقاوي،(،ودراسة )  2008المسعود،(
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 الباحثــة فــي اســتخدام اســتبانه كــأداة رئیــسة للدراســة مــع معظــم تمــن حیــث أداة الدراســة اتفقــ .٢
، التـــي اســـتخدمت )Joseph,2008(ودراســـة  )Rusnah,2006(الدراســـات الـــسابقة واختلفـــت مـــع دراســـة 

   .المقابلة الشخصیة باإلضافة إلى االستبانة
سـة الحالیـة مـن عـدة زوایـا أهمهـا األهـداف التـي سـعت كـل اختلفت الدراسات السابقة عن الدرا .٣

دراســة منهــا عــن أهــداف الدراســة الحالیــة بــسبب اخــتالف الموضــوعات التــي تناولتهــا الدراســات الــسابقة عــن 
  .الموضوع الذي تناولته الدراسة الحالیة

ســــات اختلـــف المجـــال الزمنــــي للدراســـات الـــسابقة عــــن المجـــال الزمنـــي للدراســــة الحالیـــة فالدرا .٤
بینمـــا أجریـــت الدراســـة الحالیـــة خـــالل العـــام ) م 2008 -م 2001( الـــسابقة أجریـــت فـــي الفتـــرة الزمنیـــة مـــن 

 ). م2010-م 2009( الحالي 
 علـى الدراسـات الـسابقة فـي إثـراء اإلطـار النظـري للدراسـة ا الباحثـة مـن اطالعهـتاسـتفاد: ًا ـــرابع

وكــذلك فــي  یات التــي تتطــابق مــع معظــم الفــروض الــسابقة،الحالیــة، وفــي بنــاء أداة الدراســة واختیــار الفرضــ
  .التعقیب على النتائج التي كشفت عنها الدراسة الحالیة

ودراســــــة ) 2008الفــــــرا ،( مــــــن حیـــــث مجتمــــــع وعینـــــة الدراســــــة اتفقـــــت مــــــع دراســـــة :ًا ــخامـــــس 
)Joseph,2008 ( ودراســة)Witten&Others,1991 (دارس،التــي كــان فیــه المجتمــع والعینــة مــدیري المــ 

حیــث كانــت العینــة طبقیــة عــشوائیة ) 2004عبــد الحمیــد والــسید ،(واختلفــت مــع دراســات أخــرى مثــل دراســة 
أبـو (ودراسـة .حیث تكون المجتمع من مراقبي التـسجیل المختلفـین فـي الـوزارات ) Rusnah,2006(ودراسة 
فـــي جامعـــة القـــدس حیـــث كانـــت عینـــة الدراســـة مـــن جمیـــع المـــشرفین األكـــادیمیین المتفـــرغین )2001خلـــف،

المفتوحة، حیث استخدمت الدراسة عینة عشوائیة طبقیة مكونة من عمیدات ووكیالت ورئیسات أقسام كلیات 
  . لبنات بالمملكة العربیة السعودیةالتربیة ل

  :أوجه التمیز للدراسة الحالیة
ًتمیــزت الدراســة الحالیــة عــن الدراســات الــسابقة أنهــا تناولــت موضــوعا حیویــا تــم تطبی -  قــه فــي معظــم مــدارس ً

ًمجتمـــــع الدراســـــة حـــــدیثا وهـــــو واقـــــع األداء المهنـــــي لمـــــدیري المـــــدارس الحكومیـــــة فـــــي ضـــــوء تطبیـــــق اإلدارة 
  .اإللكترونیة بمحافظات غزة

  .تم تطبیق الدراسة على جمیع مدیري المدارس الحكومیة بمختلف أنواعها للتعرف إلى واقع أدائهم - 
ذي كانــت جمیــع المــدارس یتــوفر فیهــا اإلنترنــت، فكانــت دراســة جـاءت هــذه الدراســة فــي الوقــت المناســب الــ - 

ًتكشف بصدق وجدیة األهداف التي وضعت من أجلها ،خصوصا أن الباحثـة تعمـل مـدیرة مدرسـة واعتمـدت 
ًكثیــرا علــى عالقاتهــا الممیــزة مــع الــزمالء والــزمیالت لتعبئــة االســتبانة بــصدق، وهــذا ســاعد كثیــرا فــي التوصــل  ً

  . اإلدارة اإللكترونیةلواقع حقیقي نحو 
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  األداء المھني لمدیر المدرسة: ًأوال 
  

 مقدمـــــــــــــــة  •

 ة ــــــــمفھوم األداء المھني لمدیر المدرس •

 ـــــــة ــر المدرســــــــــــــــــــــــــأدوار مدی •

 ـــةــــــر المدرســـــــــــــــــمسؤولیات مدی •

 عال ــــــر المدرســــــــــــــــة الفــــــــــــــمدی •

 ة ــــــاإلدارة المدرسیالمعوقات التي تواجھ  •

 ة اإلدارة المدرســـــــــــــــــیةـــــــــــــعولم •

 ـــــة ـر المدرســـــــــالمھارات القیادیة لمدی •

 یة ــــــــأثر الحاسبات اإللكترونیة على اإلدارة المدرس •

 بعض أسالیب المدیر في مجال إدارة وتنظیم المدرسة  •

 األسالیب الفكریة والمداخل الجدیدة اإلداریة لمدیر المدرسة  •

 طین ــــــــالتحدیات التي تواجھ مدیر المدرسة في فلس •
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  ــةــــــــــــمقدمـ •

َيرى ََسلوا فَ اعمُْلوق"                   صدق اهللا العظيم " ْونُِنْمُؤاملَه وُولَُسَرم وَُكَلمَ عُاهللاَ
حیـث تأكـدت  إن العمل عبادة ولذا نؤكد على أن العمل في سـلك التعلـیم هـو أفـضل أنـواع العبـادة،

ِ نـورا وعلمـا وضـیاء مـن أجـلُّالنظرة العامة إلى التعلیم أنه صناعة األجیال المتألقة التـي تـشع ً ً  التطـور والتقـدم ً
  .في المجتمع
   

ا یتضح دور الحارس األكبر والراعي لعملیة التعلیم والذي یقوم بأهم األدوار لتحسین التعلیم من هن
  :قال رسول اهللا صلى اهللا غلیه وسلم والتعلم،

  
ــُك"  ــُ وكٍاعَم رُلك ــْمُلك ــه ّعیَ عــن رٌسؤولَ م  للعملیــة التعلیمیــة ولــذلك تعتبــر اإلدارة المدرســیة ٍ والمــدیر راع"ت

  .یة في العملیة التربویة والتعلیمیة لتمكینها من تحقیق أهدافهاالناجحة هي حجر الزاو
  : به قال تعالىَفِّلُعمل كعن كل ن القرآن الكریم أن كل فرد مسؤول ّوقد بی

  
َوالئْسَ مَانَ كَدْهَعْ النَِّ إِدْهَعْالِ بْواُفْوأََو"   )34آیة  اإلسراء، " (َ
  
  )27 آیة األنفال،" (ونُمَلْعَ تْمُنتَأَ وْمُكِاتَانَم َأْواُونُخَتَ وَولُسَّالرَ وَ اهللاْواُونُخَ تَ الْواُنَامَ ءَینِذَّا الَهُّییاَأ"
  
ِسا إْفَ نُ اهللاُفِّلَكُ یَال" ْما اكتسبتا َهْیَلَعَ وْتَبَسَا كَا مَهَا لَهَعْسُ وَّالً َ َ َ ْ   )286 البقرة،آیة (َ
  

 جمیــع المــربین فــي أرجــاء العــالم فــي زمــن ًا یواجــهَّإن تحــسین نوعیــة التعلــیم والــتعلم أصــبح تحــدی"  
  الـــذي یعـــصف بكـــل منـــاحي الحیـــاة نتیجـــة النمـــو المعرفـــي والتكنولـــوجي المتـــسارع،،ســـمته األساســـیة التغییـــر

ومـن ثـم یمكـن القـول  ًیعـیش العـالم حالیـا فـي عـصر الثـورة اإلداریـة، وبفضل هذا التقـدم العلمـي والتكنولـوجي،
بــین الــبالد المتقدمــة والــبالد المتخلفــة هــي فــي الواقــع هــوة إداریــة بالدرجــة بــأن الهــوة الحــضاریة التــي تفــصل 

                               )1983:95عبود،( "وتبدید الجهودمن نتیجتها تضییع  األولى،
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 فهـــي المیـــدان الـــذي تعمـــل فیـــه كافـــة القـــوى ،والمدرســـة هـــي أصـــغر التنظیمـــات التربویـــة وأهمهمـــا 
فهو یقود  وقائد هذه الوحدة التنظیمیة هو مدیر المدرسة،، ستراتیجیات لبلوغ أهداف النظامة اإلوتطلق فیه كاف

ًفریقــا مـــن المعلمـــین ویـــشرف علــیهم، ویعمـــل كحلقـــة وصـــل بــین مـــستوى المدرســـة التنظیمـــي واإلدارة التربویـــة 
  .ًویؤلف جسرا للتواصل مع المجتمع المحلي المتوسطة التي تتبع لها مدرسته،

  
ویتطلــب منــه الفهــم الواضــح لــدوره   نجــد مــدیر المدرســة فــي موقــف تربــوي یفــرض علیــه التنــوع،لــذا

، لـذا یجـب عمـل نظـرة متفحـصة إلـى مـسؤولیاته الحدیثـة التـي رواإلدراك العمیق للتوقعات المرتبطة بهـذا الـدو
اإلداریـة المألوفـة بـل وأصـبحت هـذه المـسؤولیات تتعـدى المـسائل  ًتوضح أن هناك تطورا كبیرا قد طـرأ علیهـا،

وتفتــیح مــستمر للمــنهج وتنمیــة مهنیــة دائمــة للمعلمــین وتفاعــل  إلــى تــوفیر بیئــة تربویــة أفــضل لــتعلم التالمیــذ،
 المعلومـات تكنولوجیـاًملما بتطورات العصر من تقنیات حدیثة و خصب مع المجتمع المحلي والمجتمع العام،

  ).2004 ،م والتعلیوزارة التربیةمنشورات  (ةواالتصاالت اإللكترونی
  

 المهمــــة األساســــیة لمــــدیر المدرســــة فــــي إدارة المدرســــة وبرامجهــــا، )2001:48( وحــــدد عابــــدین 
ویـــساعده فـــي ذلـــك الهیئـــة التدریـــسیة ومـــا تتـــضمنه مـــن نـــواب ومـــساعدین فالمـــدیر حلقـــة الوصـــل بـــین اإلدارة 

لتعلیمــات ویرعــى التالمیــذ كــاألب التعلیمیــة الوســطى والمدرســة، ولــه أدوار مختلفــة، إذ یرشــد ویوجــه ویــصدر ا
  .الناصح، ویرعى المعلمین كالصدیق المخلص األمین

  
ـــیم ومـــا یـــصاحبها مـــن ) )2000:52عطیـــوي،(وأشـــار   إلـــى أن التغیـــرات المـــستمرة فـــي نظـــم التعل

 مشكالت إداریة وفنیة كتزاید الطلب االجتماعي على التعلیم، وزیادة عدد التالمیذ، وتنـوع الواجبـات واألعمـال
اإلداریــة والفنیــة والتغیــرات المــستمرة فــي المنــاهج التعلیمیــة لمواكبــة التقــدم المعرفــي الهائــل، والمــستحدثات مــن 
وســائل وتكنولوجیــا التعلــیم وغیرهــا مــن مــشكالت قــد تطلبــت أن یكــون مــدیرو المــدارس علــى درجــة عالیــة مــن 

  .الكفاءة اإلداریة والعلمیة
   
طــــاع غــــزة تنــــامي االهتمــــام للتحــــدیث وتطــــویر دور مــــدیر فــــي ق  انــــه )10 :1995،زاهــــر (َأكــــد و

 مـن مـدخالت ٌ مكـونٌ نظـامَ التـدریبَّ علـى اعتبـار أن،المدرسة من خالل عقد دورات تدریبیة مستمرة للمـدیرین
   .إال أنه من المؤسف أن نجد العنایة غیر الكافیة، وعملیات ومخرجات
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 یقـة عـن طبیعـة هـذا الـدورقاعـدة معلوماتیـة دق عـدم تـوفر :ولعل ذلك یرجع إلى عـدة أسـباب منهـا 
 حیث یتم على أساس األقدمیـة ، وكذلك النظام اإلداري المعمول به في اختیار المدیرین،واتجاهاته ومشكالته

، ر بطبیعـة مهـامهمُّصَفـي المحـل األول مـن بـین المدرسـین النـاجحین والـذین یمارسـون أدوارهـم دون وعـي وتبـ
بیـد أن األمـر علـى النقـیض مـن ذلـك  ،د الـسائد أن إدارة المدرسـة مـسألة هینـة ویـسیرةولعل ذلك مؤداه االعتقا

ًتماما حیث أنه بات مؤكدا أن اإلدارة المدرسیة مسألة ضخمة، تتزاید تعقیـداتها حـسب متغیـرات العـصر الـذي  ً
  .نحیاه  في ظل الغیاب للبیانات والمعلومات الحقیقیة عن دور مدیر المدرسة

  
 بــل ،شواهد علـى أن ممارســات مــدیر المدرسـة ال تــزال تعـاني مــن أزمــة خطیـرة، یــصعب و تـدلنا الــ

ونقله من مجرد عملیات روتینیـة إلـى عملیـات  ،ویر وتحدیث هذا الدور نحو األفضلمستحیل في ضوئها تط
  . والتقویم، والمتابعة، والتنظیم، والتنسیق،ٕخلق وابداع قوامها التخطیط الفعال

  
من خـالل التنـاقض القـائم بـین مـا  دد إشكالیة دور مدیر المدرسةَُب وت)2007:368الداعور،(یقول 

یحمله من فكر و تقنیات تقلیدیة بیروقراطیة، وبین تغیرات وتحدیات یستوجب استیعابها واالستعداد لها  ومما 
 الكیفیــة یعیــق مــأزق هــذا الــدور، تركیــز النــشاط التعلیمــي إلــى جانــب القــضایا الكمیــة علــى تنمیــة االتجاهــات

ٕوالــى اتخــاذ القــرارات الــسلیمة بــشأن مفــردات المنظومــة المدرســیة والحاجــة إلــى المــشاركة فــي تغییــر ، والنوعیــة
ـــر الـــسریع والمتزایـــد فـــي اإلعـــداد وتحـــسین  المنهـــاج و الهیاكـــل التنظیمیـــة للمـــدارس، لمواجهـــة مطالـــب التغیی

لك تـــسخیر إمكانـــات المجتمـــع المدرســـي لخدمـــة وتطـــویر كفایـــة وفعالیـــة العملیـــات التدریـــسیة والتعلیمیـــة، وكـــذ
قــضایا المجتمــع المحلــي وحــل مــشكالته، وواضــح أن هــذه التحــوالت لــم تكــن لتطــرح لــوال تــشكیلة مركبــة مــن 

  .التغییرات الحضاریة والمجتمعیة
  

 ، بــل هــي معقــدة فــي طبیعتهــا ووظائفهــا، إدارة المدرســة لیــست بــاألمر البــسیطیتــضح ممــا ســبق أن
ُي یقوم بها، والمسؤولیات والمهام التي تقع على عاتقه، فلم یعد كافیا أن یواألدوار الت ر المدیر مدرسته مـن ْیِدً

واإلشراف علـى حـضور وغیـاب ، خالل شخصیته المحببة وعالقاته واجتهاداته والحفاظ على النظام المدرسي
  .......).،تهمالتالمیذ ومتابع
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فیهـا   عن تـصریف األمـور اإلداریـةٌولؤ فمدیر المدرسة مسوجراء وقوفه على رأس تنظیم المدرسة 
بكل ما یتطلبه ذلك مـن متابعـة ، توفر للطالب الجو األمثل للتعلیم  ،یجابیة وصحیةإ وعن توفیر بیئة تربویة

 شــك فــإن هــذا الموقــع یعطــي مــدیر المدرســة ســلطة وصــالحیة تمكنــه مــن التــأثیر فــي بــدون أدنــىو، تنمیــةو
ًكما یجب على المدیر أن یكون مواكبـا لتطـورات العـصر الحـدیث  لمنهاج وتحصیل الطلبة،اوالطالب والمعلم 

ًمجددا ومطورا للعملیة التعلیمیة من خالل ممارسته ألدواره مستخدما التقنیات التربویة الحدیثة، والتـي فرضـها  ً ً
  .م العلميُعلینا التطور التكنولوجي الهائل وثورة المعلومات واالتصاالت والتقد

  
ة، وذلـك ألن فلـسفة التعلـیم والخطـط الدراسـیة َّحـِلُومن هنا تبرز أهمیة دور مدیر المدرسة بدرجة م"

ومحتویاتهــا والوســائل التعلیمیــة والمبــاني المدرســیة مهمــا بلغــت مــن األهمیــة، فــان فاعلیتهــا فــي نهایــة األمــر 
  .)163 :2000عبود ،( "ترتبط بدور مدیر المدرسة كقائد تربوي

ٕوالــى جهـــود  م المجتمعــات أو فــشلها یعـــزى إلــى نوعیــة اإلدارة التــي تــسوده،ُلباحثــة أن تقــدا وتــرى 
ُاإلداریین وفاعلیتهم وما یمتلكون من وسائل وتقنیات، مما أدى إلى اعتبار التقدم اإلداري معیارا ی عتمد للحكم ً

ات التربویـــة بـــصفة عامـــة وقـــد تزایـــد وتنـــامى اإلحـــساس بقیمـــة إدارة المؤســـس م األمـــم ورقیهـــا،ُتقـــدمـــدى علـــى 
وفــي تحقیــق أهــدافها المخططــة والمحــددة  والتعلیمیــة بــصفة خاصــة لمــا لهــا مــن مكانــة فــي العملیــة التربویــة،

  .ً أو سلفاًمسبقا
  

  :األداء المهني لمدیر المدرسة •
 .القضاء : ًاألداء لغـــــــة 

  )المنجد . ( إیصال الشيء إلى المرسل إلیه - 
 )مختار الصحاح . (السم منه أداء وهو من أدى األمانة أدى دینه أي قضى دینه وا - 
  
  . هو الدرجة التي عندها تقوم الجماعة بأداء العمل بوضوح : ًأما األداء المهني اصطالحا  - 
األداء المهني بأنه كل ما یقوم به المعلم مـن تخطـیط وتنفیـذ وتقـویم للعمـل ) 2003:8سمور، (یعرف  - 

  .صفالذي یقوم به داخل وخارج بیئة ال
بأنه اإلنجاز الناجم عن ترجمة المعارف النظریة إلـى مهـارات مـن خـالل ) 2002:94نصر، (ویعرفه  - 

 .الممارسة العملیة والتطبیقیة لهذه النظریات وبواسطة الخبرات المتراكمة والمكتسبة في العمل
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مـــل خــــاص هـــو الـــسلوك الــــذي یقـــوم بــــه مـــدیر المدرســـة لتنفیــــذ ع) "2000:224 أحمــــد، (ُهَفـــَّكمـــا عر - 

  "بمدرسته

ًبأنه ما یقوم به المـدیر فـي مجـال یتطلـب فعـال أو عمـال أو إنجـازا ) : "319: 1982،الرفاعي(فه ًوعر -  ً ً
داء أكثر شمولیة من اإلنجاز وهي تنطوي األحیث یقوم البعض بتسمیة هذا العمل والفعل باألداء، ألن كلمة 

  "على اإلنجاز لمهنة ما والقیام الفعلي والحقیقي لها

مــدیر المدرســة قائــد تربــوي مقــیم فــي مدرســته، یتــولى إدارتهــا وتنظیمهــا : )1999:28،العمــري (فــهًعرو - 
واإلشراف علیها وتنسیق جمیع الجهود وتوفیر التسهیالت واإلمكانات الكفیلة بتحقیق أهداف مدرسته المنبثقة 

 . من فلسفة وأهداف التربیة في مجتمعه

 اإلنجاز - ً سلوك العاملین طبقا لمهام وواجبات الوظیفة أنه) 1990:217 السامراني، ،الكعبي(فه تعر - 
 " الفعلي للفرد وسلوكه وأدائه بما یساعد على معرفة جوانب الخلل والقوة 

  
ًالباحثـــــة أن مـــــدیر المدرســـــة هـــــو الـــــشخص الـــــذي یواكـــــب تطـــــورات العـــــصر تربویـــــا  تـــــستنتجو             

اب عـصره، كـأداء جمیع الموارد البشریة في مدرسـته كـي یلحـق برًوتكنولوجیا، وهو القادر على تطویر أدائه و
ًواعیـــا لمـــا یجـــري حولـــه مـــستمدا قوتـــه مـــن قدراتـــه اإلداریـــة والفنیـــة واالجتماعیـــة واإلبداعیـــة فـــي ضـــوء   احتـــرامً

ًمتبادل، مراعیا لجمیـع العالقـات اإلنـسانیة، سـاعیا وراء كـل تقـدم وجدیـد مـستغال كـل طاقاتـه وجهـوده لمواكبـة  ً ً
  .ًرعة االتصال والتواصل بینه وبین جمیع من حوله أفقیا ورأسیاس
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  :أدوار مدیر المدرسة •

یضطلع مدیر المدرسة بمسؤولیات جسام وأعمال عدیـدة، وهـو المـسؤول أمـام اهللا سـبحانه وتعـالى، 
یـــه، وصـــنف ثـــم أمـــام رؤســـائه والمجتمـــع عـــن ســـیر العملیـــة التعلیمیـــة وعـــن األمانـــة العظیمـــة التـــي أوكلـــت إل

تناول الباحثـــة مجموعـــة مـــن هـــذه ت وســـ،ٕإداریـــة واشـــرافیة: المهمـــات واألدوار فـــي مجـــالین) 1991، العمـــایرة(
  :المهمات واألدوار الملقاة على كاهل مدیر المدرسة

  
  :شرافیة واإلداریة لمدیر المدرسةاألدوار اإل

ور أهداف المدرسة في المجتمع المعاصـر أدرك التربویون تعاظم دور اإلدارة المدرسیة نتیجة تط            
ًفأولــت األنظمــة التربویــة فــي العــالم عنایــة كبیــرة واهتمامــا فائقــا بــدور مــدیر المدرســة  وأصــبح علیــه أن یكــون ،ً

ًمشرفا تربویا مقیما لتحسین العملیة التعلیمیة ودفعها لألمام ً ً.  
  
ـــات و"  ـــى اكتـــشاف اإلیجابی ـــوعلیـــه أن یعمـــل عل ـــ دعمها،ی سلبیات لمواجهتهـــا وتـــصور واكتـــشاف ال

ولتحقیـــق ذلـــك البـــد مـــن عقـــد اجتماعـــات مـــع الهیئـــة التدریـــسیة للعمـــل اإلشـــرافي  الحلـــول المناســـبة لعالجهـــا،
حجـــــي ("  حـــــسن ســـــیر التعلـــــیم وتحـــــسینهیقـــــوم بزیـــــارات صـــــفیة لیقـــــف علـــــىأن  و،وتحـــــسین التعلـــــیم والـــــتعلم

،2000:373(.  
  

  :مهمات مدیر المدرسة اإلشرافیة
ًعدد من أدوار مدیر المدرسة إداریا واشرافیا فیما یلي)19: 1999ة،العمایر(حصر  ًٕ:   

  .ًتنمیة المعلمین مهنیا .١

 .إثراء المنهاج وتحسین تنفیذه .٢

 .القیام بدراسات وبحوث إجرائیة موجهة نحو تحسین العمل .٣

  ها المعلمـــــون وتحلیلهـــــا وتزویـــــدهم ُّدراســـــة خطـــــط المـــــواد الدراســـــیة ومـــــذكرات الـــــدروس التـــــي یعـــــد .٤
 .مالحظات والمقترحات الالزمةبال

 .ٕتحدید أسالیب التدریب والنمو المهني واختیار ما یتناسب وامكانات المدرسة وقدراتها .٥
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ًجسمیا ونفسیا وعقلیا واجتماعیا(توفیر فرص النمو المتكامل للتالمیذ ورعایتها  .٦ ً ً ً.( 

 .إیجاد نظام للتقویم المستمر للعمل والعاملین في المدرسة .٧

 .عالیة أسالیب القیاس والتقویم والتطویرتقویم مدى ف .٨

 .  متابعة ودراسة مستویات التحصیل المدرسي للطلبة .٩

  :وسنوضح فیما یلي كل منها .١٠

  :ً تطویر المعلمین وتنمیتهم مهنیادور مدیر المدرسة في: ًأوال 

ي أمـا  المعرفـي والـسلوك:جـانبینالیقصد بالنمو المعرفي للمعلمین تطویر كفـایتهم التعلیمیـة وتـشمل 
  ):234-238: 2003أحمد،(الجانب المعرفي فیتضمن تطویر كفایتهم في 

معرفـــة خـــصائص التالمیـــذ النفــــسیة والجـــسمیة واالجتماعیـــة ومراعــــاة هـــذه الخـــصائص فــــي  .١
  .التعلیم

 .المعلومات والحقائق والتعمیمات في المادة الدراسیة التي یقوم بتدریسها .٢

 .العلمیةحاجات المجتمع االجتماعیة واالقتصادیة و .٣

 .األسس التي تبنى علیها المناهج الدراسیة .٤

 .طرق التدریس المناسبة لمادته التي یقوم بتدریسها .٥

 .المكتشفات العلمیة واألدبیة التي تساعده على التقدم وتحسین إنتاجیته .٦

 . دورة في تحسین تنفیذ المناهج الدراسیة .٧

  : في)1992:256  نشوان، (حددهأما الجانب السلوكي فیشمل تطویر كفایتهم 
  .القدرة على إدارة غرفة الصف .١

 ).الیوميالفصلي والسنوي و( قدرة المعلم على التخطیط لدروسه بمستویاته الثالث  .٢

 .قدرة المعلم على استخدام الوسائل التعلیمیة .٣
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 .قدرة المعلم على تنظیم نشاطات صفیة وال صفیة مناسبة لتالمیذه .٤

 .یة السلیمة بوضوحقدرة المعلم على استخدام اللغة العرب .٥

 .قدرة المعلم على وضع اختبارات تقیس تحصیل التالمیذ .٦

  .قدرة المعلم على تحلیل نتائج االختبارات .٧

 ):2008:82العبیدي، (ویضیف 
 .قدرة المعلم على طرح األسئلة داخل الصف .٨

 .قدرة المعلم على إنتاج ما یلزمه من وسائل تعلیمیة .٩

 .ً فاعالًارسي توظیفقدرة المعلم على توظیف الكتاب المد .١٠

 .قدرة المعلم على إثراء المناهج الدراسیة .١١

 التربویــة مــن أجــل  قــدرة المعلــم علــى التواصــل اإلیجــابي مــع مــن یتعامــل معهــم فــي اإلدارة .١٢
  .تطویر مهاراته التعلیمیة

  

  :دور مدیر المدرسة في تحسین تنفیذ المناهج المدرسیة: ًثانیا 
، المحتــوى، األهــداف: یــشمل أربعــة عناصــر أساســیة هــي  المنهــاج " ): 2006الــسوادي، (تقــول

حـسب -  فإن مجاالت اهتمام مدیر المدرسة فیما یتـصل بالمنهـاج المدرسـي تتـضمنهوعلی، "التقویم، الخبرات
   :  ما یلي-خبرات الباحثة
  .إثراء المادة العلمیة .١

 .توظیف الكتاب المدرسي .٢

 . الالزمةاستخدام الوسائل التعلیمیةتوفیر و .٣

 .یف اإلذاعة المدرسیةتوظ .٤

 .توظیف المكتبة المدرسیة .٥

 .األنشطة الصفیة والالصفیة .٦
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 .توظیف المختبر المدرسي .٧

  .الرحالت المدرسیة .٨

 .االختبارات التشخیصیة .٩

 .االختبارات التحصیلیة .١٠

  .قیاس تحصیل التالمیذ وتقویمه .١١
   

  :دور مدیر المدرسة في رعایة التالمیذ: ًثالثا 

مجموعة إجراءات یقوم بها مدیر المدرسة في مجال رعایة التالمیذ  )56: 1995زاهر،(وقد حدد 
  :منها

 وأسـس النجـاح والرسـوب يإجراء خطط توجیهیة منظمة لتوعیة التالمیذ حول النظـام المدرسـ .١
  . من واجباتهوما للتلمیذ من حقوق وما علی

  .توفیر الظروف المناسبة لیمارس التلمیذ حقه في الدراسة .٢

 .ًسجیل وجمع المعلومات تراكمیا لتوجیه التلمیذ بفعالیة نحو اكتشاف طاقاتهإیجاد نظام لت .٣

 .مساعدة أعضاء هیئة التدریس في تنظیم الترتیبات الخاصة ببرامج التوجیه واإلرشاد .٤

 .  العمل على توثیق العالقة بین التالمیذ والمعلمین .٥

  : آخر من اإلجراءات كما یليًعددا) 1992:304 ،نشوان(ویضیف 
  

 .هًطالع التالمیذ مسبقا علیٕایجاد نظام واضح ومحدد لمحاسبة التالمیذ وإ .٦

 .مواجهة مشكالت التالمیذ النفسیة والمتعلقة بالنظام المدرسي .٧

 .تنسیق نشاطات التالمیذ المتعلقة بخدمة المجتمع المحلي .٨

ة ل تـدریبهم علـى ضـبط النظـام والمـساهممشاركة التالمیذ في تیسیر الیوم المدرسي من خـال .٩
 .   في بعض المهام اإلداریة
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  :دور مدیر المدرسة في التعارف مع البیئة المحلیة: ُرابعا 

یعتبــــر مــــن األدوار الممیــــزة والهامــــة التــــي تظهــــر الفــــروق الفردیــــة بــــین  مــــدیر المدرســــةن دور  إ
ین الـــسلوكیات اإلداریـــة مـــن مدرســـة إلـــى أخـــرى، فمـــدیر المدرســـة یجـــب أن یـــنجح فـــي إیجـــاد عالقـــة وطیـــدة بـــ

  .مدرسته والبیئة المحیطة بها، واالستفادة من هذه العالقة إلى أقصى درجة ممكنة لخدمة العمل التربوي

و مدیر المدرسة الواعي هو الذي یضع خطته واضحة األهداف، محدودة الطرائـق لالسـتفادة مـن  
 ویــولي معظــم وقتــه ًال أن یكــون ذلــك عــشوائیا و یــسیر حــسب الــصدفة البیئــة المحلیــة علــى النحــو المطلــوب،

وجهده و اهتماماته لتحـسین العملیـة التعلیمیـة باالسـتغالل األمثـل للطاقـات فـي البیئـة المحیطـة ومحاولـة ربـط 
  .المدرسة بالمجتمع المحیط

  :الدور االجتماعي لمدیر المدرسة •

ـــسلوك المتوقـــع مـــن الفـــرد فـــي الجماعـــة،"الـــدور االجتمـــاعي لمـــدیر المدرســـة  وهـــو الجانـــب  هـــو ال
ویتحــدد ســلوك  ینامیكي لمركــز المــدیر فالــدور یـشیر إلــى نمــوذج الــسلوك الــذي یتطلبـه المركــز االجتمــاعي،الـد

وهـــذه تتـــأثر بفهـــم المـــدیر واآلخـــرین للحقـــوق والواجبـــات  المـــدیر فـــي ضـــوء توقعاتـــه وتوقعـــات اآلخـــرین منـــه،
  .)354-356: 2000 ،رعبد القاد"(المرتبطة بمركزه االجتماعي 
 لمــدیر المدرســة یحــدد مــدى نجــاح مــدیر المدرســة فــي إیجــاد عالقــة وطیــدة بــین فالــدور االجتمــاعي

  .ًمدرسته والمجتمع المحلي الذي یحیط بها ومستفیدا ألقصى درجة من خدماته
  

  ):354-356: 2000عبد القادر،(ومن أهم األدوار التي یقوم بها المدیر كما یراه
جتماعیة وقدرتهم علـى التفكیـر العلمـي إعداد النشء في المدرسة إعدادا ینمي شخصیتهم اال .١

  .واالبتكار وتحمل المسؤولیة واإلنجاز والمشاركة

 .إعداد النشء لإلسهام في كل من التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة .٢
حفظ التراث الثقافي وتنقیته ،باعتبار أن المجتمع قد أوكل للمدرسة مسؤولیة تنشئة األجیال،  .٣

 .لتي أصبح من الصعب على غیرها القیام بهذا الدورلمعرفة ما تراكم من الخبرات ا
تبسیط الخبرة اإلنسانیة ،حیث تتسم الحیاة االجتماعیـة بالتعقیـد والتـشابك ،وهـذا یعنـي تحلیـل  .٤

 :وتضیف الباحثة .الخبرات اإلنسانیة إلى أبسط عناصرها لتصبح قابلة للتعلم
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 .ًمسكا بعاداته وتقالیده ٍإعداد جیل واع بقومیة بلده ذي انتماء حقیقي لوطنه مت .٥

فـــي الوقـــت الحـــالي اهتمـــت وزارة التربیـــة والتعلـــیم بعقـــد دورات تدریبیـــة لمـــدیري تـــرى الباحثـــة أنـــه           
ًفأصـــبح یقــضي المـــدیر وقتــا طـــویال فـــي  المــدارس، الدراســـة للتقــویم والوقـــوف علــى أشـــكال التفاعـــل  حجــرات ً

 محاولة الستغالل الطاقات الممیزة لدى أفراد البیئـة ،بالمدرسة واالهتمام بالمجتمع المحیط ، ومتابعته،الصفي
مــن طــالب  ًالمحیطــة أعظــم اســتغالل، محــاوال ربــط المدرســة بــالمجتمع المحــیط بمــا یعــود بــالنفع علــى الجمیــع

 .   وغیره..وأولیاء أمور

  

  :أهمیة دور مدیر المدرسة اإلشرافي

ضـــرورة   للعمـــل التربـــوي التعلیمـــي فـــي المدرســـة، یؤكـــد إن دور مـــدیر المدرســـة القیـــادي اإلشـــرافي          
ومن األمـور التـي تبـرز أهمیـة دور المـدیر فـي الـدور القیـادي "مساهمته بفاعلیة في عملیة اإلشراف التربوي، 

ًوتبنیـه لــه، وتجعلـه یــولي اهتمامـا كبیــرا للمــسؤولیات اإلشـرافیة إلــى جانـب المــسؤولیات األخـرى وذلــك لالرتقــاء  ً
ًتربوي التعلیمي إلى المستوى الذي یجعله محققا لألهداف التربویة للنظام التعلیمي، لجهود التطویر، بالعمل ال

كمــا یؤهلــه الوجــود المــستمر فــي میــدان العمــل لبنــاء عالقــة مهنیــة وشخــصیة مــع التالمیــذ والمعلمــین وجمیــع 
)  1993:27،أحمـد" (عـالیتهمالعاملین في المدرسـة، وتـساعده علـى إحـداث التـأثیر المطلـوب فـي دافعیـتهم وف

  .لزیادة فاعلیة العملیة التربویة في تحقیق أهدافها المنشودة

ولعــل هنــاك مــن یــشیر إلــى بعــض الــصعوبات التــي تقــف فــي وجــه مــدیر المدرســة عنــد ممارســته             
عــــدم وجــــود الوقــــت الكــــافي لكثــــرة "مثــــل لــــبعض منهــــا ) 12/01/2009 الحبیــــب،( یــــشیر لعملــــه اإلشــــرافي،

 فــي هــذا ً، ومــن الــصعوبات التــي تتــردد كثیــراٍ كــافٍمــسؤولیاته، وعــدم تــوفر المعینــات البــشریة والمادیــة بــشكل
وخاصــة عنـدما یتعلــق األمــر باإلشـراف علــى المعلمــین فــي  ، عــدم اإللمـام بالتخصــصات المختلفــةالمجـال هــو

 نتوقـع أن یباشـر المـدیر بنفـسه تنفیـذ نه من المعلـوم أننـا الإأما  بالنسبة لعدم توفر الوقت الكافي، ف المدرسة،
                  .كافة المسؤولیات سواء كانت إداریة أو فنیة
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أن ممــــا یعــــین المــــدیر علــــى تحقیــــق التــــوازن فــــي أدائــــه )  Fouty, 1998:17-20(ذكــــر    
بــد أن یباشــرها بنفــسه، هــو تــصنیف أعمالــه فیعــرف المــسؤولیات التــي ال لمــسؤولیاته وترتیبــه ألولویــات العمــل،

أمـا بالنـسبة لعـدم  وتلـك التـي ینبغـي أن یفوضـها لآلخـرین، والمسؤولیات التـي سیـشاركه اآلخـرین فـي تنفیـذها،
فان حقیقة شمولیة عملیة اإلشراف وتعـدد جوانبهـا تجعلنـا نـدرك أن هـذه  إلمام المدیر بالتخصصات المختلفة،

وهــــذه الجزئیــــة هــــي تنمیــــة المعلمــــین وتقیــــیمهم فــــي مجــــال الــــصعوبة تتعلــــق بجزئیــــة مــــن العمــــل اإلشــــرافي، 
  .تخصصهم

             

ــش، (یقــول      هنــاك مجــال واســع فــي تنمیــة المعلمــین فــي جوانــب أخــرى غیــر أن ) 1977دروی
ٕواثــارة تفاعــل الطــالب وبنــاء عالقــات إیجابیــة مــؤثرة مــع التالمیــذ  ٕالتخــصص مثــل ضــبط الــصفوف وادارتهــا،

  ....  . رى مثل التالمیذ والبیئة والمنهج باإلضافة إلى محاور أخ
            

إلشــــراف هــــو قیــــادة دیمقراطیــــة تعاونیــــة تعنــــي بــــالموقف أن ا) 2009منتــــدیات الجلفــــة، (تقــــولو   
  . وبیئة، وطرق تدریس، ووسائل، ومناهج، ومتعلم، وما یتصل به من معلم،التعلیمي التعلمي

 مـن أجـل ، للعمل على تحسینها وتطویرها، وتقویمها، وتحلیلها بهدف دراسة العوامل المؤثرة في ذلك الموقف
ٕ واشــراف المــدیر علــى المعلمــین وزیــارتهم فــي فــصولهم ال یتعــارض مــع ،تحقیــق أفــضل أهــداف للــتعلم والتعلــیم
ً بــل مكمــال لــه فكالهمــا وجهــان لعملــة واحــدة حیــث یعمــل كــل مــنهم علــى ،دور المــشرف التربــوي المتخــصص

 ثــم تقــدیم العــالج برســم خطــط تعــالج الــسلبیات وتعــزز اإلیجابیــات والتعــاون لرفــع ،مــيتـشخیص الموقــف التعلی
   . وتحسین وتطویر أداء المعلمین وزیادة تحصیل التالمیذ،مستوى العملیة التعلیمیة داخل المدرسة

             
أن دور مـــدیر المدرســـة كمـــشرف مقـــیم یقـــصد بـــه الجانـــب الفنـــي لـــدور القائـــد  یتـــضح ممـــا ســـبق  

ًوال یقــوم بــه بمهــارة إال مــن كــان مبــدعا ومتمكنــا وقارئــا ومطلعــا علــى جمیــع  لتربــوي فــي مؤســسته التعلیمیــة،ا ً ً ً
ًومتعلما مستمرا وخبیرا تربویا، المقررات الدراسیة، ً ً  ًولولبیا فـي مجـال المعرفـة التخصـصیة وغیـر التخصـصیة، ً

ًوبارعا في حل المشكالت وقادرا على اتخاذ الق ،ًواضعاومت   .رارات حسب المواقف التعلیمیة التعلمیةً
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بمــستوى الــروح المعنویــة تقــاس  فعالیــة أي برنــامج دراســي َّنأ )178: 1994 الفقــي، (ویــذكر             
فـالروح المعنویـة هـي  والقائد التربـوي بـدون روح معنویـة ال یـستطیع القیـام بـدوره القیـادي، للمدرسین والتالمیذ،

س ُرْدَویمكــن ضــبطه بواسـطة المــدیر القیـادي النــاجح الـذي یجــب أن یــ د فعـل عــاطفي معنـوي غیــر ملمـوس،ر
  .ویعمل على ترقیة ورفع وتنمیة میول كل فرد ویفهم رغبات ومواهب وأهداف المدرسین والتالمیذ،

  
  ة ع مدیر المدرسِبَیجب أن یت)  2002:13شرف، (ولرفع الروح المعنویة لدى المدرسین یقول

  : اآلتي
  .أن یكون هناك هدف عام واضح إیجابي .١

 .أن یكون رضاء من المدرسین للمشاركة والتعبیر عن أنفسهم .٢

    .شعور المدرسین بأنهم یتجهون نحو تحقیق هدفهم .٣

  :على ما تقدم) 2ج : 2007وآخرون، أبو دف،(ویضیف  
 

 .قهبناء هدف متوازن للمدرسین بین ما یأملون في تحقیقه وما یمكن تحقی .٤

تخطـــیط ووضـــع الخطـــوط العریـــضة مـــن قبـــل المدرســـین عـــن كـــل خطـــوة تحققـــت فـــي ســـبیل  .٥
 .تحقیق الهدف

 .شعور كل فرد من المدرسین أنه یضحي ویشعر بالمساواة .٦

 .  التعرف على المدرسین واالندماج العاطفي معهم .٧

 .فالترتیب واإلنتاجیة تعتبر إشارات واضحة على الروح المعنویة المرتفعة .٨

  
  وامل أخرى تساعد على رفع الروح المعنویة للمدرسین والتالمیذ مثل ما حدده وهناك ع

  ):179: 1994الفقي،(
  

 .إشراك المدرسین والتالمیذ في إدارة المدرسة والتنفیذ الفعلي للقوانین واللوائح .١
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 .ز إلى أي مدرس أو تلمیذ وتطبیق الموضوعیة والمساواةُّالعدالة وعدم التحی .٢

 .ف والتخویف واألمراض وغیرهاُّ والتالمیذ ضد التعستأمین المدرسین .٣

 .إتاحة فرص الترقي والتقدم للمدرسین وكذلك التالمیذ في دراستهم .٤

 .همُّتبادل الرأي بین إدارة المدرسة والمدرسین والتالمیذ والعاملین واآلباء في كل ما یخص .٥

 .وعالجهادراسة اتجاهات المدرسین والتالمیذ وآرائهم للوقوف على مشاكلهم  .٦

 .أن یكون المدیر قدوة حسنة للمدرسین والعاملین والتالمیذ .٧

 .معالجة نواحي القصور في السلوكیات بحكمة وحزم وفهم .٨

 .جتماعي مناسب للمدرسین والتالمیذتهیئة مناخ إداري ونفسي وا .٩

 .تهیئة فرصة لمزاولة بعض األنشطة الترفیهیة واالجتماعیة والتثقیفیة للمدرسین والتالمیذ .١٠

إصــــــدار مجــــــالت ومطبوعــــــات تــــــساعد علــــــى ربــــــط العالقــــــات اإلنــــــسانیة واآلراء واألفكــــــار  .١١
 .والمعلومات

م مــشاعرهم وروح ُّامــتالك القیــادة التــي تعمــل علــى حفــز العــاملین بإرضــائهم والتواصــل الفعــال وتفهــ    ):2009:16(ونضیف من منشورات التربیة والتعلیم 
 .المبادرة

 .تزویدهم بتغذیة راجعة عن عملهم .١٢

 .تحسین القائد لممارساته المتعلقة بالتخطیط الجید للعمل .١٣

 .توفیر المكان المناسب للعاملین وتهیئته لتأدیة مهماتهم .١٤

 .ةَّتكریم العاملین المبدعین بشهادات تقدیر خطی .١٥
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 .تزویدهم بالمستجدات والتطورات التربویة وتوفیر برامج للنمو المهني لهم أثناء الخدمة .١٦

 .یة تظهر إنجازات العاملین المتمیزینإعداد نشرة تربو .١٧

 لرفــع الــروح المعنویــة لــدى العــاملین بالمدرســة وتعــدیل اتجاهــاتهم ومــشاعرهم  أنــهالباحثــة تقــولو             
والـسماح لهـم  البد من منحهم المزید من الصالحیات ألداء أعمالهم دون التقید بتعلیمات جامدة، نحو العمل،

  . وتوفیر بیئة مناسبة للعمل خاصة في التعلم الصفي،لهم والدفاع عن أنفسهمبالمشاركة في تقویم أعما
ــآتهم وتحفیــزهم علــى تفــوقهم،  یفــسح المجــال أمــامهم  كمــا أن االعتــراف بــالفروق الفردیــة بــین العــاملین ومكاف

ًللتعـاون وانجــاز أعمــاال تفـوق توقعــاتهم، عهم للعمــل ممــا یعمــل علـى تقویــة العالقــة بــین المـدیر والعــاملین ویــدف ٕ
  .بكفاءة عالیة
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  :مسؤولیات مدیر المدرسة •

وهــو القــدوة  یعتبــر مــدیر المدرســة المــسؤول األول فــي مدرســته وهــو المــشرف علــى جمیــع شــؤونها،
ًالحسنة لزمالئه أداء وسلوكا، وتتبلور اختصاصاته في المسؤولیات التالیة ً:  

  .ؤولیات اجتماعیة  مس– مسؤولیات إداریة –مسؤولیات فنیة 
  

  : مجاالت رئیسةةثالث" مسؤولیات المدیر في )1994:180الفقي ،(یحصر  حیث 
  .ٕ تنظیم وادارة المدرسة-: أوال 
  . التوجیه واإلشراف التربوي للمعلمین-: ثانیا 
  .      عالقة المدرسة بالمجتمع المحلي-: ثالثا 

  
  :في اآلتي )11: 2007 ،عبد اهللا(یجملها    :المسؤولیات الفنیة : ًأوال 

  

ًوالتعــرف علــى خــصائص طالبهــا وفقــا لمــا جــاء فــي  اإلحاطــة الكاملــة بأهــداف المرحلــة وتفهمهــا،
ٕسیاســـة التعلـــیم وتهیئـــة البیئـــة التربویـــة الـــصالحة لبنـــاء شخـــصیة الطالـــب ونمـــوه مـــن جمیـــع الجوانـــب واكـــسابه 

  ):29-2007:28 العجمي،(ویضیف ، الخصال الحمیدة
  

إلمكانات المادیة والبشریة للمدرسة من حیـث أعـداد المعلمـین المطلـوب والتـي التعرف على ا .١
 .تحتاجه المدرسة والتجهیزات الالزمة للمدرسة

التعرف على طاقة المدرسة وقدرتها على استیعاب أعداد الطـالب وترتیبـات توزیـع المعلمـین  .٢
 .على الفصول المختلفة

یمیـة ومـدى مالءمتهـا لمدرسـته ومـساهمتها فـي  على أحدث التطورات التربویة والتعلطالعالا .٣
 .تطویر العمل والمناهج

القــدرة علــى إدارة االجتماعــات والمــؤتمرات للعــاملین إلبالغهــم بالتعلیمــات والقــرارات الوزاریــة  .٤
 .مع شرحها ومناقشتها
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ٕتقویم وتوجیه عمل المعلمین وابداء المالحظـات والقیـام بتخطـیط االختبـارات واإلشـراف علـى  .٥
 .ذها ونتائجها وعمل تغذیة راجعة لهاتنفی

      .ٕمتابعــة تقــدم الطــالب واعــداد تقــاریر بالتعــاون مــع المعلمــین إلطــالع أولیــاء األمــور علیهــا .٦
 ):                                        66 :2003، محمد وحافظ (ویضیف 

هم ومعـاونتهم علـى معرفة المدرسة الستعدادات وقدرات المعلمین ومدى االستفادة مـن جهـود .٧
 .تنمیة مستواهم العلمي والمهني

توجـــه المعلمـــین نحـــو أهـــداف العملیـــة التعلیمیـــة والتربویـــة وكـــذلك توجیـــه التالمیـــذ بمـــا یتفـــق  .٨
 .وخصائص نموهم العقلي والنفسي واالنفعالي والجسمي ومتطلبات المجتمع التربویة

قـدوة حـسنة لكـل مـن المعلـم والتلمیـذ فهـو تنمیة القیم األخالقیة الحمیدة والمثل العلیا باعتباره  .٩
 .یمثل القیادة الفكریة التربویة

  :المسؤولیات اإلداریة : ًثانیا 
)                                         66 :2003محمـــــــد، و حـــــــافظ (یقـــــــول كمـــــــا تـــــــشمل المـــــــسؤولیات اإلداریـــــــة لمـــــــدیر المدرســـــــة           

  :النواحي اآلتیة
  :وتتناول النقاط التالیة: میذ شؤون التال:ًأوال  
  .ٕقواعد قبول التالمیذ المستجدین والمحولین واعادة القید .١

 .قیمة الرسوم المدرسیة وقواعد اإلعفاء منها .٢

 .قواعد تأدیب التالمیذ وسجالت غیابهم .٣

 .برامج األنشطة المدرسیة والرحالت .٤

  :وتتناول: شؤون العاملین :ًثانیا 
  .بالمدرسة في اإلجازات والتقاریر والمكافآت وغیرهتنظیم وتوجیه ورقابة العاملین  .١

 .توجیه العاملین بما یتفق مع معاییر سلوكیات المدرسة وتقالیدها .٢
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 .تدعیم المكتبة المدرسیة بما یلزم .٣

 .اإلشراف على عمل المرشد االجتماعي والزائرین من طاقم الصحة المدرسیة .٤

  .م والدرایة بهاتحدید لوائح العمل بالمدرسة لیتسنى للجمیع العل .٥

  :على ما تقدم) 159-2001:161أحمد، (ویوضح 
  

 :وتشمل إشراف المدیر على النواحي التالیة:  شؤون الحسابات :ًثالثا 
  .لف المدرسیة الدائمة والمؤقتة واعتمادهاُّمراجعة الس .١

 ).الوارد(تحصیل التبرعات المدرسیة وحسابات األنشطة والمقاصف ومجلس اآلباء .٢

 من میاه وكهرباء وتلیفون وتأمینات) الصادر(غ المستحقة على المدرسة حساب المبال .٣

 .إعداد كشوف المرتبات واألجور والمكافآت .٤

  :وتشمل على:  شؤون التوریدات :ًرابعا 
 

  .المكاتبات الصادرة والواردة .١

ُطلب الكتب المدرسیة المقررة واإلشراف على توزیعها ،واعداد كشوف الم .٢  .رجعٕ

 .لمستلزمات الخاصة بالعمل المدرسيتجهیز األدوات وا .٣

 .تكوین اللجان المختلفة واإلشراف على أعمالهم .٤

ــة :ً  خامــسا  ویــشمل اإلشــراف علــى الوجبــات الغذائیــة للتالمیــذ وتوزیعهــا وعمــل :  شــؤون التغذی
  .تقاریر بما یحدث من مجریات األمور

 

هــا والمحافظــة علــى ســالمة  ویــشمل تنظــیم العمــل ب: اإلشــراف علــى المبــاني المدرســیة:ًسادســا   
  .   ایات الحریق واإلسعافات األولیةَّالمباني والقیام بأعمال الصیانة وسالمة طف
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  :المسؤولیات االجتماعیة: ًثالثا 

  

وتتضمن عالقة المدرسة بالبیئة المحیطة والمجتمع الخارجي، من أولیاء أمـور ومؤسـسات وهیئـات           
  .القة معها وتفعیل أدوارها لجعل الحیاة المدرسیة أكثر فاعلیةوجمعیات، وبرامج تحسین الع

             
 مـن خـالل -ًأن یـولي لهـا اهتمامـا مدیر المدرسة لالباحثة أن من أهم المسؤولیات التي البد رى ت    

 واستغالل جمیع الطاقات والجهـود ، مواكبة تطورات العصريه  -سنوات  )11(خبرتها بالعمل كمدیرة لمدة 
لتقــــدم التقنــــي الهائــــل وتــــدفق اً ومــــستغال ،لمادیــــة والمعنویــــة لالرتقــــاء بالمــــستوى التعلیمــــي للدرجــــة المطلوبــــةا

ًیــا بــاألخالق َّحیــث یكــون قــدوة حــسنة للعــاملین متحل المعلوماتیــة فــي إنجــاز مهماتــه بأســرع وقــت وأقــل تكلفــة،
ً كفاءة مهنیة عالیة ممثال لقیادة فكریة تربویة مطلعااالحمیدة ذ   . على كل ما یدور حوله من أعمالً

  

 :الَّمدیر المدرسة الفع •
 

  .الّویوضح الشكل التالي أهم ما یمتاز به المدیر الفع
  )1(شكل رقم
  
  

  
  
  
  

                               
    

  
  
  

)Robbins,Coulterm1999:16(  
  
  

 المدیر الفعال

 حل المشكالت

 إدارة الوقت

 یضع األھداف

 یدیر النزاعات

مل مع یع
 مجموعات العمل

مھارات شخصیة 
 قیادیة اتصال مع

 الخارج

 اتصاالت شفھیة
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یعمـــل علـــى تطـــویر الـــذي  مـــؤثرةالمهمـــة والقیادیـــة الشخـــصیة الال هـــو القائـــد ذو َّالمـــدیر الفعـــ      
ِمحققا ألهداف مدرسته البرنامج التعلیمي وتنفیذه، مدیر المدرسة  " على أكمل وجه بأقل وقت وجهد وتكلفة، وً

ٕواقدامـــه بـــسرعة علـــى طـــرح المبـــادرات واألفكـــار   عـــالیتین،ٍ وشـــهرةٍیرغـــب فـــي أن تكـــون مدرســـته ذات ســـمعة
 النفـسي وجرأتـه علـى ُهَالـة، وأمنـَّ المختلفـة واإلدارة الـصفیة الفعالجدیدة، ومعرفته الواسـعة باسـتراتیجیات التعلـیم

  ". وقدرته على التعامل مع المستجدات واألحداث بما ینفع مدرسته المحاورة والتجدید والتجریب،
 ) Blumberg & Greenfield , 1986 (  

            
لـى تحـسین العملیـة التعلیمیـة والتربویـة الة هـي التـي تـسعى إَّالباحثة أن اإلدارة المدرسیة الفع تقول      

بتهیئة منـاخ العمـل المدرسـي المناسـب للمعلمـین والتالمیـذ، و تعمـل علـى وجـود عالقـات إنـسانیة طیبـة قائمـة 
َّعلى التعاون المشترك بین المعلمین وادارة المدرسة، وأن تسمح بتبادل وجهات النظـر والحـوار الهـادف البنـ اء ٕ

   .ةلصالح العملیة التعلیمی
  

 :الَّالمدیر الفع) 19-2005:20صبح، (ویبین
هــو الــذي یــستطیع تحدیــد أهــداف مرغوبــة وذات قیمــة، ویــتمكن مــن تحقیقهــا بأمثــل اســتخدام  .١

  .للموارد المتاحة
  . یتبنى رؤیة واضحة ورسالة متمیزة في الحیاة .٢

 . المعرفة السلیمة والمتجددة بأساسیات علوم اإلدارة وأسالیبها .٣

ر المواقف، وتحدید المشكالت، واستخدام األسالیب اإلداریة ُّیة و الدقة في تصو القدرة اإلدار .٤
 .المناسبة في مواقعها المناسبة

 .الَّ التخطیط الجید والفع .٥

ٕالقـــدرة القیادیـــة وامكانیـــة التـــأثیر فـــي ســـلوك المعـــاونین وتوجیـــه هـــذا الـــسلوك ناحیـــة التحقیـــق  .٦
 .لألهداف

 .الختصاص وفهم أساسیاته وأبعاده الفنیةاإلحاطة والفهم بمجال النشاط موضع ا .٧

 ):152-2004:153أبو عودة، ( ویضیف.  تحدید األهداف .٨
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 .تنظیم العمل بشكل فعال ونسج رغبات األفراد مع متطلبات العمل .٩

 .الَّاألداء الفع .١٠

 .القدرة على اتخاذ القرارات .١١

 . واختیار المالئم للموقف،تشخیص المواقف بدقة .١٢

  .   من وفي أي موضوعیعرف أین ینفق وقته ومع .١٣
    

  :ال واإلدارة المدرسیةَّالمدیر الفع
 

ـــین اإلدارة المدرســـیة واإلدارة التعلیمیـــة ویقـــول َّالمـــدیر الفعـــ           ـــذي یعـــرف الفـــرق ب ال هـــو ال
  :ال یقوم باآلتيَّأن المدیر الفع)  1992:251 نشوان،(

  

  .حسن التخطیط والتنظیم والتنسیق والمتابعة والتقویم -

  .ذ القرارات المتعلقة بالعملاتخا -

 .إتباع األسالیب االیجابیة في حل مشكالت العمل -

 .م التعلیميَّلُاإلدراك التام ألهداف المرحلة التعلیمیة ومكانتها بین الس -

   ):43-1995:99أبو الوفا، (ویضیف .تحسین المنهاج والعملیة التعلیمیة -

 .ٕتنظیم وادارة وتنسیق العمل المدرسي -

 . برنامج النشاط المدرسي وتحسینهاإلشراف على -

 .القیادة المهنیة للمعلمین -

 .فُّتوجیه التالمیذ ومساعدتهم على التكی -

 . العالقات العامة والعمل مع البیئة -
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 :Blak; & Mouton" موتون بلیك و"ال من وجهة نظرَّ المدیر الفع
ًأن یكـون فاهمـا وواعیـا بالـسلوك ال من خالل الشبكة اإلداریة بالقائد الـذي یجـب َّیعرف المدیر الفع ً

  .وصنع القرار واتخاذه ووضع األهداف اإلنساني، والدافعیة، والحفز، واالتصال
  

  :Getzels & Guba" جتزل، جوبا "ًوطبقا لنموذج  أما هالین
یقول هو الذي یجمع بین بعدي الكفاءة والفاعلیة، فیقوم بالوصول إلى أهداف المنظمة            

  ).الجانب الشخصي(ویحقق العالقات اإلنسانیة وینمي شخصیة العاملین معه) لتنظیميالجانب ا(
  

الباحثة مما سبق أن المدیر الفعال هو القادر على تحقیق االنـسجام بـین البعـدین التنظیمـي ترى و 
 ویحــــاول تحقیــــق األهــــداف التعلیمیــــة علــــى جمیــــع مــــستویاتها بالتفاعــــل ،والشخـــصي وبــــین الكفــــاءة والفاعلیــــة

ً وتنمیة شخصیاتهم واعیا لسلوكهم متفهمـا إلمكانیـاتهم ورغبـاتهم ،اإلنساني مع العاملین في مؤسسته التعلیمیة ً
  .ًمستخدما التعزیز المالئم للموقف التعلیمي

  

 ویرتكــز علــى ثــالث مهــارات إنــسانیة وهــي التــي تــرتبط بمقــدرة الــشخص علــى التعامــل مــع األفــراد 
ن صــاحبها مــن رؤیــة المدرســة وحــدة متكاملــة وفهــم األمــور ِّرات فكریــة تمكــومهــا اآلخــرین لتحقیــق األهــداف،

  .المعقدة فیها ومهارة فنیة تتضمن القدرة على التعامل مع التكنولوجیا لتأدیة مهام معینة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

    64 

  :كاألتي)  1991 أحمد،( ذكرها  التي تواجه اإلدارة المدرسیةالمعوقات •
  

الــنقص فــي  بط بالعملیــة التعلیمیــة كانخفــاض أداء بعــض المعلمــین،وهــي تــرت: معوقــات فنیــة/ ًأوال
ي بعض الظواهر ِّتفش تباین سلوكیات المعلمین المهنیة وقلة التعاون بینهم، أعداد المعلمین ومستوى تأهیلهم،

عدم كفایـة الخـدمات الطالبیـة فـي المدرسـة نحـو  السلبیة كاستخدام الكتب المساعدة أو الدروس الخصوصیة،
  .افتقار بعض المدیرین إلى المهارات و الكفایات اإلشرافیة  رشاد والصحة المدرسیة وغیره،اإل

  

عدم  عدم توفر اإلمكانات واألموال الالزمة، : ترتبط بالعمل اإلداري مثل:معوقات إداریة/ ًثانیا
ء توزیع الوقت سو تجاوز نسب القبول، اكتظاظ الفصول، عدم وجود مساعد للمدیر، توفر األبنیة والمرافق،
                                    .على األعمال والمهام

 غیاب المركزیة في اإلدارة وفي اتخاذ القرار، : ترتبط بالنظام التربوي مثل:معوقات تنظیمیة/ ًثالثا          
دأ وعدم التعاون مع لزامیته مما یؤدي لسوء استخدام المبٕامجانیة التعلیم و ،الدعم المادي والمعنوي والحوافز

  .غیاب النظر إلى اإلدارة المدرسیة كمهنة المدرسة،
  

   :دریكوالعوامل التي تعیق عمل مدیر المدرسة كما أشار لها رو 
) Ro& Drake,1980:12  :(  
  .تحمیل مدیر المدرسة المسؤولیة الكاملة عما یجري بداخلها .١

ل ِّسلـسة ومنظمـة ممـا یجعـل المـدیر یقلـتركیز اهتمـام إدارة التعلـیم علـى تـأمین عملیـة إداریـة  .٢
 .ٕاهتمامه بالنواحي الفنیة األخرى لنیل رضا المسؤولین واعجابهم

ســــهولة عملیــــة تقــــویم أنــــشطة اإلدارة المدرســــیة ومتابعتهــــا مقابــــل صــــعوبة أكبــــر فــــي تقــــویم  .٣
 .میةُّلاألنشطة التعلیمیة التع

 والمتابعــة المهنیــة التــي تركــز ســیطرة الرقابــة اإلداریــة علــى عمــل المــدیر فــي غیــاب المراقبــة .٤
 .    على مهنیة اإلدارة المدرسیة

    ًكما أن هناك عوامل أخرى تؤثر على عمل اإلدارة المدرسیة وعدم أداء المـدیر لـدوره إضـافة                 
 – اقتـصادیة – جغرافیـة –اجتماعیـة (هـي ) 1994 مـصطفى،( فـي عـدة عوامـل ذكرهـا ًلما سبق ذكره متمثال

   .)اسیة سی
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  ):  1994 مصطفى،(العوامل التي تؤثر على عمل اإلدارة المدرسیة كما ذكرها 
    /عوامل اجتماعیة

  .كثرة التالمیذ وقلة الفصول وقلة المعلمین وكبر كثافة الفصل بالنسبة للبالد المتقدمة  -
  .انتشار األمیة أو انخفاض المستوى الثقافي لدى أولیاء األمور - 

 .طالب في الفصول الدراسیةعدم تجانس ال - 
 إما أن تكون المنطقة شدیدة الحر أو شدیدة البرودة أو متقلبة وهـذا یتطلـب تنظـیم /عوامل جغرافیة

 .وقت الدراسة وتوفیر األجهزة لتوفیر بیئة مدرسیة مناسبة
  .ي مستوى النمو واالزدهار االقتصادي في المجتمعِّتدن/ عوامل اقتصادیة

  .یاسة اإلدارة المركزیة س– أ  /عوامل سیاسیة

  . تقلب السیاسات التربویة بفعل اختالف األیدلوجیات–ب 

 غیاب التشریعات والقوانین التربویة والتعلیمیة المیسرة والداعمة لعمل المـدیر أو عـدم مالءمـة –ج 
  .التشریعات والقوانین القائمة

  

  :یضیف معوقات عمل اإلدارة المدرسیة في) 2001:256عابدین ،(أما 
  

  .عدم وجود فلسفة تربویة واضحة وموحدة لجمیع األقطار العربیة .١

 .إعجاب عدد كبیر من المجتمع بالتعلیم الخاص األجنبي وما یقدمه من تسهیالت .٢

  :الباحثة أن من أهم المعوقات التي تواجه مدیر المدرسة في فلسطین هوترى و
  

 .یر وفعالیتهاالفتقار إلى وجود معاییر واضحة ومحددة لتقییم مهام المد .١

 .ٕواغراق المدیر باألعمال الورقیة والكتابیة على حساب األعمال اإلبداعیة  .٢

مـع عـدم تـوفر األنـشطة الكفیلـة  كما أن تحدیات الثـورة التقنیـة والتغریـب فـي القـیم والـسلوك،  .٣
 .اوغیره.... نترنت بمواجهة تحدیات التغریب والفضائیات واإل

حزبیــة فــي المجتمــع الفلــسطیني التــي فــي معظــم األحیــان كــذلك االنتمــاء الــسیاسي وتعــدد ال  .٤
 .تؤدي إلى حدوث مشكالت في المدرسة
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قات تتطلب قیادة واعیة قادرة على رؤیة أبعاد التعلـیم والـتعلم الحقیقیـة مـع التعـاون ِّوهذه المعو               
 ممارسة أخالقیة ترتكز إلى قاعدة فإضافة إلى كون اإلدارة المدرسیة علم وفن فإنها المثمر لتحقیق األهداف،

  .أخالقیة واضحة أساسها الصدق والنزاهة والعدل
  

) 2001:316عابدین،(ولتكون عملیة اإلصالح والتطویر في اإلدارة المدرسیة مستقیمة ینصح 
  : مدیر المدرسة بما یلي

  

لحــق تبــاع مــا یرضــیه عــز وجــل ویتمیــز باإلیمــان وااأن یكــون والؤه هللا تعــالى ویحــرص علــى  .١
 .والعدل واالستقامة ویبثها في قلوب العاملین والتالمیذ

ًأن یفهم أهداف التربیة والتعلیم الكبرى والتي تـدور فـي فلكهـا مدرسـته واعیـا لتنـاغم األهـداف  .٢
 .ًومدركا للمسؤولیة

 .یلتزم بمنهج اهللا تعالى في قوله وعمله .٣
 .محاباةأن یخلص في أدائه مسؤولیته ویراعي األمانة فیها مع عدم ال .٤
 .یأخذ بمبدأ الشورى في عمله .٥
 .یأخذ بمبدأ العدل واإلنصاف في تعامله مع المعلمین والتالمیذ .٦
 .یحرص على توفیر المناخ المناسب لحریة التعبیر لدى الجمیع .٧

  : مدیر المدرسةأن یكونیجب ضیف الباحثة تو
  

 .ًمواكبا لتطورات العصر ًمطلعا على المستجدات الحدیثة، .١

 . فاعلةمدرستهلتطویرها وتحسینها لتكون  اقات الموجودة في مدرسته،ً مستغال للط .٢

ًحریـــصا علـــى تطـــویر أدائـــه المهنـــي مـــستفیدا مـــن التقنیـــات الحدیثـــة،  .٣ لزیـــادة كفایـــة المدرســـة  ً
 .وتحسین إنتاجیتها

  .ً محققا ألهدافه التربویة في أسرع وقت وأقل جهد وتكلفة .٤

                
  
  



   

    67 

د مدرســــته إلــــى اضــــطراب المنظومــــة التعلیمیــــة ،وعــــدم تحقیــــق األهــــداف التربویــــة فعــــال یقــــوالالمــــدیر غیــــر ف
ًالموضوعة، سواء أهدافا خاصـة أو أهـدافا عامـة ویتعـرض لمـا یعـرف باألزمـة التعلیمیـة والتـي سـنتعرف علـى  ً ً

  :مفهومها فیما یلي
 

                                                                  :                   مفهوم األزمة التعلیمیة •
أو حدوث  تحدث األزمة التعلیمیة نتیجة تراكم مجموعة من التأثیرات الخارجیة المحیطة بالنظام التعلیمي،

ًویشكل تهدیدا صریحا وواضحا لبقائه خلل مفاجئ یؤثر على المقومات الرئیسة للنظام التعلیمي، ً واألزمة  ، ً
 ): 56-60: 2008العجمي، وحسان(فها َّكما عر

     

ًبأنهــا موقــف أو وضــع یمثــل اضــطرابا للمنظومــة التعلیمیــة ویحــول دون تحقیــق األهــداف التعلیمیــة "         
 ،والعـودة بـاألمور إلـى حالتهـا الطبیعیـة ویتطلـب إجـراءات فوریـة للحیلولـة دون تفاقمهـا، والتربویـة الموضـوعة،

وتتمیــز  وعــدم التنظــیم وخلــل فــي اإلدارة، ل المــدارس فهــي حالــة مؤقتــة مــن الــضیق،أمــا األزمــة التعلیمیــة داخــ
وتـؤدي إلـى  بعدم قدرة المدیر على مواجهة موقف معـین باسـتخدام الطـرق التقلیدیـة فـي التعامـل مـع الموقـف،

  ".ًنتائج غالبا ما تكون غیر مرغوبة
  

 التقلیـــدي إلـــى قالـــب جدیـــد، یتجـــاوز ول اإلدارة مـــن القالـــبُّیقـــصد بهـــا تحـــ: "  إدارة األزمـــات   
الحــــدود الجغرافیــــة ویعطیهــــا القــــدرة علــــى التعــــایش مــــع المتغیــــرات العالمیــــة، المتمثلــــة فــــي ثــــورة االتــــصاالت 
والمعلومات، كأساس للمعرفة والتقدم العلمي والتكنولوجي، كي تعمـل علـى تحقیـق دیمقراطیـة اإلدارة ألنـه مـن 

 نفـــــسه فـــــي إطـــــار ثقافتـــــه، بعـــــد أن أصـــــبحت ثـــــورة المعلومـــــات الـــــصعب أو المـــــستحیل أن یحـــــبس مجتمـــــع 
ى وواقع المجتمع ومتطلباته َّواالتصاالت تخترق كل الحواجز، فالبد أن تتأثر ثقافة كل مجتمع بغیره بما یتمش

  .)2008:191الخطیب، .("في ضوء التحدیات العصریة الجدیدة

  

  

  

  

  

  



   

    68 

  "Management  Globalization: "  عولمة اإلدارة •

  أن المدرسة تتمیز بأنها وسط ثقافي له تقالیده وأهدافه وفلسفته :)2008:190 الخطیب،( یقول  
وقوانینه التي تتوافق مع فلـسفة المجتمـع، وقیمـه وأهدافـه وهـي وسـیلة المجتمـع فـي تحقیـق مـا یـصبوا إلیـه مـن 

 ومـــن  هنـــا ،یـــه التربـــويأهـــداف، فهـــي تعمـــل علـــى تـــدعیم األنمـــاط الثقافیـــة المرغوبـــة مـــن خـــالل عملیـــة التوج
ظهرت العولمة في العملیات اإلداریة وأصبحت تواكب تطـورات العـصر مـن انفجـار علمـي وتكنولـوجي وثـورة 

  .بة في دول تمتلك القوة والقدرة على نشرهاَّوهي أن تكون هناك أسالیب عالمیة مجر، عارمة في المعلومات
  

 :المهارات القیادیة لمدیر المدرسة •
أي أن اإلنـسان یكتـسبها   أداء العمل بسرعة ودقة وتتمیز بأنها مكتسبة ونامیـة ولیـست مورثـة،هي"          

تـوافر مجموعـة مـن المهـارات األساسـیة  )المـدیر/ القائد التربـوي (بالخبرة والممارسة والتدریب، ویتطلب نجاح 
  .وهي جمیعها الزمة للمدیر الناجح بدرجات متفاوتة

  

  : من هذه المهارات ما یلي) 163- 2008:160العبیدي، (ویذكر 
  .المهارات الذاتیة. ١

  .المهارات الفنیة. ٢
  .المهارات اإلنسانیة. ٣
  .المهارات اإلدراكیة. ٤
  

  " Individualistic Skills ": المهارات الذاتیة
 مثــل الــسمات الشخــصیة، والقــدرات تتمثــل فــي الــسمات والقــدرات الالزمــة فــي بنــاء شخــصیة الفــرد،         

  العقلیة، والمبادأة، واالبتكار، وضبط النفس، وتتطلب وجود القوة البدنیة ، والقدرة على 
والنـــشاط والحیویـــة وهـــي تحـــدد معـــالم شخـــصیته، وتـــؤثر فـــي ســـلوكه وتعاملـــه مـــع اآلخـــرین، وهـــذه التحمـــل،  

                                        .ئیة مختلفةمها بل تعتمد على االستعدادات الفطریة التي تتفاعل مع مؤثرات بیُّالمهارات ال یتم تعل
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  ): 97: 2001العمایرة ،( ومن هذه السمات كما یراها 
  

 .القوة الجسمیة والعصبیة أي الصحة الجیدة الالزمة ألداء مهامه .١
قوة الشخصیة حیث یكون تأثیره على مرؤوسیه قوي ویجذب ثقتهم فیه فیصدر القرارات دون  .٢

 .تردد
 .یة فالنشاط والحیویة والحماس من صفات المدیر المطلوبةالحیو .٣
 .الطالقة اللفظیة لیستطیع توصیل المعلومات والتعلیمات بأقل وقت وجهد .٤
الــصحة النفــسیة ومــا یالزمهــا مــن اســتقرار نفــسي وعــاطفي تــساعد علــى تحمــل ضــغط العمــل  .٥

 .ومواجهة المشكالت بثقة واتزان وهدوء
 .الخلق الطیب والقدوة الحسنة .٦
   .زُّالعدالة التامة في تعامله مع مرؤوسیه دون تحی .٧
  
الباحثــة أن المــدیر النــاجح یــدرس األمــور بعنایــة فائقــة قبــل أن یــصدر األحكــام وهــو الــذي تــرى و            

 كما أنه ،یمتلك عنصر الشعور بالمسؤولیة وقوة اإلرادة والعزیمة والثقة بالنفس في حدود ال تصل إلى الغرور
صفة المبــادأة حیــث تمكنــه مــن اتخــاذ القــرارات الــصائبة وتجعلــه یتــصف بالــشجاعة والقــدرة علــى حــسم یتمتــع بــ

فتــوفر عنــصر المبــادأة مــن المهــارات الذاتیــة الالزمــة لمــدیر  األمــور وســرعة التــصرف فــي المواقــف الطارئــة،
 روح النــشاط المدرســة القائــد الــذي یــستطیع كــشف عزیمــة كــل موظــف وقدراتــه ویــصل إلــى أفــضل الــسبل لبــث

  .والحیویة في كافة جوانب عمل المدرسة
   

   "       " Technical Skills:      المهارات الفنیة
ـــاء             ًهـــي التـــي تـــرتبط بمهـــام المـــدیر ومـــسؤولیاته ســـواء إداریـــة أو إشـــرافیة، بمـــا یـــساعده علـــى الوف

المدرسـة علـى  علـیم، وعلیـه البـد أن یكـون مـدیربمتطلبات عمله، والقیام بها وممارستها لبلوغ غایة اإلدارة والت
  .درایة بما یقوم به الموظفون تحت قیادته

  

ً والمهـــــارات الفنیـــــة تتـــــضمن قـــــدرا مـــــن المعلومـــــات واألصـــــول العلمیـــــة، كـــــالفهم العمیـــــق، وتحمـــــل 
ویقــصد بهــا مــدى كفــاءة القائــد فــي اســتخدام األســالیب  "المــسؤولیة، والحــزم، والحكــم الــصائب علــى األمــور،

  .والطرائق الفنیة أثناء ممارسته لوظیفته ومعالجته للمواقف المتعلقة بالعمل
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 "ً وهـــي تتطلـــب قـــدرا مـــن المعـــارف والحقـــائق العلمیـــة والعملیـــة التـــي یتطلبهـــا نجـــاح العمـــل اإلداري
ه وهي تتعلق باألسالیب والطرائق التـي یـستخدمها المـدیر فـي ممارسـت " ،)2009:7 منشورات وزارة التعلیم ،(

ـــة والفنیـــة التـــي یتطلبهـــا العمـــل اإلداري منهـــا  ـــوافر قـــدر مـــن المعلومـــات واألصـــول العلمی : لعملـــه وتتطلـــب ت
  ) " الرقابة– االتصال – التنظیم – اتخاذ القرار –التخطیط (

  .)83: 2004رسمي،( 
  

  :ما یلي) 101: 1999العمایرة ،(ومن الخصائص التي تمیز المهارات الفنیة یذكر

ًحقق من توافرها لدى المدیرین بسهولة مـن خـالل أدائهـم ألعمـالهم فهـي أكثـر تحدیـدا یمكن الت . ١
  .من المهارات األخرى

تتمیــــز بالمعرفــــة العالیــــة والقــــدرة علــــى التحلیــــل والتبــــسیط واســــتخدام الوســــائل الفنیــــة واألدوات  . ٢
  .الالزمة إلنجاز العمل

  .اكتسابها وتنمیتها أسهل من المهارات األخرى . ٣
  

  : أن من المهارات الفنیة لمدیر المدرسة) 65: 1975سمعان ومرسي،(یضیفو

 تنظیم – االتصال والعالقات العامة – إعداد المیزانیة – رسم السیاسة التعلیمیة العامة –التخطیط 
 – اإلشـــراف الفنـــي – تحدیـــد االختـــصاصات – توزیـــع العمـــل – اختیـــار العـــاملین – التقـــاریر –االجتماعـــات 

  . التربويوالتطویر
  

أن هناك العدید من المهارات الفنیة التي یقوم بهـا مـدیر المدرسـة ویتطلـب مثـل هـذا  الباحثةترى و           
توزیـع  تفـویض الـسلطة، ووضـع نظـام جدیـد لالتـصال، تخطـیط العملیـة التعلیمیـة،/ النوع مـن المهـارات منهـا 

  .الواجبات والمهام
  

فیحــرص علــى تنمیــة  اعــة مــدیر المدرســة بمبــدأ الــتعلم الــذاتي،وتنمیــة هــذه المهــارات یعتمــد علــى قن
 وینبغـي علـى ،لع على كل جدید في میدان اإلدارة في ضوء التطورات الحدیثةًمعرفته اإلداریة باستمرار ،ویط

وزارة التربیة والتعلیم إعداد دورات تدریبیة تهدف إلى إكساب مـدیر المدرسـة مثـل هـذه المهـارات خاصـة مهـارة 
یط والتقییم واإلشراف الفني فالتخطیط الجید یؤدي إلى تنفیذ جید وتقییم جید وبالتـالي إلـى تغذیـة راجعـة التخط
  .سلیمة
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   "   Human Skills: "المهارات اإلنسانیة 
هـــي الطریقـــة التـــي یعامـــل بهـــا مـــدیر المدرســـة العـــاملین فیهـــا بنجـــاح، وتنـــسیق جهـــودهم بالتعـــاون            

ٕ الجماعي، وفهم میولهم واستعداداتهم، وآرائهم واتجاهاتهم، واتاحة الفرصة للتعبیر عن آرائهـم المتبادل والعمل
ومــشكالتهم التــي یواجهونهــا أثنــاء القیــام بواجبــاتهم، للمــشاركة فــي اتخــاذ القــرار لمــا لــه مــن أثــر علــى روحهــم 

  .المعنویة واستعداداتهم وتفانیهم في العمل
  

بــشري متكامــل مــن خــالل عالقــات اجتماعیــة وألفــة وتعــاون، أي وخلــق بنــاء قــوي مــع العنــصر ال" 
  " قدرته على التعامل مع مرؤوسیه، وتنسیق جهودهم، ووجود فهم متبادل بینهم

ال حین تتوفر لدیه القدرة علـى التعامـل والتفاعـل َّتكتمل مهارات القائد الفع" ،  و)2004العمایرة، (
     .)298: 2001السلمي،(  "مع العاملین
  

وتتمثـــل المهـــارات فـــي االتـــصال، وتحدیـــد األهـــداف، وتحدیـــد المـــسؤولیات والمهـــام، وتحدیـــد معـــاییر األداء، "
  .)85: 2008سكیك،"(والتفاوض، والتغذیة الراجعة، والتوجیه أثناء اإلشراف والتقییم 

  
بنـاء وتكـوین   بنجـاح،خـرینقدرة مدیر المدرسة على التعامـل مـع اآل"   ویقصد بالمهارات اإلنسانیة

ي المهــارات اإلنــسانیة ِّ وتبنــ،متماســك ومتكامــل ومتعــاون مــن العــاملین بقــصد زیــادة إنتــاجهم فــي مجــال العمــل
التي تقوم علـى احتـرام الشخـصیة اإلنـسانیة ودفعهـا للعمـل واسـتخدام أسـلوب الترغیـب واالسـتمالة فـي التعامـل 

م المتبــــادل بــــین أفــــراد المجموعــــة الواحــــدة ال أســــلوب القهــــر واإلرهــــاب، وبنــــاء الثقــــة واالحتــــرا مــــع العــــاملین،
  .)7: 2009منشورات وزارة التعلیم،"(

            
ـــذي یعمـــل مـــع المرؤوســـین مـــن أجـــل أن یـــصنع رؤى مـــستقبلیة، واســـتراتیجیات      ـــد الفاعـــل ال القائ

مــا ) 182: 2001محمــد،(كمــا یــضعها كوســائل لتحقیــق األهــداف ومــن المهــارات اإلنــسانیة لمــدیر المدرســة 
   :یلي

  

 . عندما یشارك القائد أتباعه في جهود وأعمال السیطرةEmpowermentالتمكین  .١
 . أي فحص الحالة وتوقع التغیرات وتكوین الثقةIntuitionالحدس أو البدیهة  .٢
 . لمعرفة الضعف والقوةSelf-understandingمعرفة الوضع الشخصي للقائد  .٣
 .تلف  أي القدرة على تصور مستقبلي مخVisionsوضع رؤى  .٤
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 . القدرة على فهم المبادئValue-Congruenceتوحید القیم  .٥

أي أن مدیر المدرسة قادر علـى تكـوین العالقـات والقیـام باالتـصاالت التـي تحقـق األهـداف التـي "           
  .)2001:277نصر اهللا ،"( یسعى لها 

  
بیعـة العنـصر البـشري الـذي یعمـل أن المـدیر القائـد یجـب أن یكـون علـى علـم تـام بط الباحثـةترى و          

ودوافعــه وحاجاتــه اإلنــسانیة وكیفیــة إشــباعها وهــذه المهــارات مهمــة للقیــادة التربویــة لكونهــا تتعامــل مــع  معــه،
  .وغیره.....فتشمل المعلمین واإلداریین والطلبة وأولیاء األمور  مجموعة كبیرة ومتنوعة من البشر،

  
 علـــى نتـــائج البحـــوث اطالعـــه المهـــارات مـــن خـــالل ویمكـــن لمـــدیر المدرســـة اكتـــساب مثـــل هـــذه 

ووعیـه بـالفروق الفردیـة بـین األفـراد  ٕوالمامه بطبیعة العالقة بین التربیة والمجتمع، والدراسات في هذا المجال،
  .واتجاهاتهم وأن یلم بأسس ومبادئ العالقات اإلنسانیة فیصبح أكثر كفاءة وفاعلیة ودوافعهم،

   
   "Concept tonal Skills :  "المھارات اإلدراكیة

  

هــي القــدرة علــى رؤیــة التنظــیم وفهمــه للــربط بــین أجزائــه ونــشاطاته أي تحلیــل المواقــف إلــى  -
 . مكوناتها واستنباط النتائج المحتملة لها

وهـي القـدرة علــى إدراك مجموعـة العالقـات الوظیفیــة بـین األنـشطة التنظیمیــة علـى اخــتالف " -
اعتمـاد المـدیر علیهـا فـي اسـتخدام مهاراتـه : ا تـصبح أكثـر أهمیـة مـن خـاللمستویاتها، وفـي المـستویات العلیـ

 .)44 : 2004رسمي، ("وتوافرها ینعكس على سلوك مرؤوسیه وتمیزه باإلبداع والتعاون اإلنسانیة،

 وهي تمیـز المـدیر ،وبالضرورة امتالك المدیر خصائص مهنیة تمثل جوهر العمل اإلداري"  -
  " في مهنة یؤمن بها وینتمي إلیها ویلتزم بقواعدها األخالقیةالذي یتخذ من مركزه الوظی

  .)2000:132 األغبري، (
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  :)2009:7 منشورات وزارة التعلیم، كما تراها ومن المهارات اإلدراكیة لمدیر المدرسة -

   المهارات التـصوریة التـي یقـصد بهـا مـدى كفـاءة الفـرد علـى ابتكـار األفكـار والـشعور بالمـشكالت
ــــول لهــــا،وال ــــى حل ــــة، توصــــل إل ــــائج المحتمل ــــف إلــــى مكوناتهــــا واســــتنباط النت ــــل المواق ــــط األســــباب  وتحلی ورب

  .بالمسببات
  
الباحثـــة أن المهـــارات اإلدراكیـــة تتـــضمن قـــدرة مـــدیر المدرســـة علـــى ربـــط العملیـــة التعلیمیـــة تـــرى و           

 الخبـرة الـسابقة : وتعتمـد علـى عـاملین همـا،التعلمیة بالمجتمع ووعیه التام بخطورة المهمة الملقـاة علـى عاتقـه
ًیكـون قـادرا علـى اإلحـساس بالمـشكالت وابتكـار األفكـار ممـا یـساعده فـي التخطـیط والتعامـل مـع أن والـذكاء و

القضایا حسب أولویاتها فیتخذ القرار السلیم في الوقت المناسب والقیادة التربویة ذات الكفاءة هي التي تحتفظ 
 وارتبــــاط النظــــام التعلیمــــي بــــالمجتمع ككــــل وتــــساعد المهــــارة ،الكلیــــة ال الجزئیــــة للتربیــــةفــــي ذهنهــــا بالــــصورة 

 وتوجیهه وترتیب األولویات وتوقعه لألمور المستقبلیة، التصویریة مدیر المدرسة في تخطیط العمل وتنظیمه،
   .ویمكن أن یكتسب مدیر المدرسة هذه المهارة من خالل الحلقات الدراسیة

  
  "Administrative skills: "داریةالمهارات اإل

یحتاج القائد اإلداري إلى مهارات إداریة في اختیار مساعدیه ،وتشكیل فرق العمل المتجانسة "               
، والفعالــــة التــــي یعهــــد إلیهــــا بمهــــام إدارة األداء مرتبــــة متفوقــــة فــــي هیكــــل المهــــارات القیادیــــة للقائــــد اإلداري 

  )33 :2008سكیك ،("المعاصر 
  

 ولكــي یقـــوم الفـــرد بـــدوره خیـــر قیـــام عنـــدما یكــون أحـــد أعـــضاء التنظـــیم ال بـــد أن یمتلـــك المهـــارات 
فــــإذا أراد مــــدیر المدرســــة أن تــــسود العالقــــات اإلنــــسانیة الطیبــــة فــــي الجماعــــة  "األساســــیة التــــي تلــــزم لــــذلك، 

 ویهتدي في أفعالـه بهـدي ،الجماعة تعیش وتعمل في انسجام المدرسیة البد أن تكون لدیه الرغبة في أن ترى
واهتمامـه بـشعور اآلخـرین ورغبـاتهم وأن یكـون عملـه فـي الجماعـة مـدعاة إلـى  إیمانه بأعـضاء هیئـة التـدریس

  " ٕ والى إعاقة تكوین جماعات تنافسیة داخل الهیئة،القضاء على تصارع أعضاء هیئة التدریس
فیــة والمهــارات اإلنــسانیة هــذه المهــارات هــي المهــارات المعرو) 173-174: 1973، محجــوب( 

  . والمهارات الفنیة
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ن المهـارات الفنیـة تتمثـل فـي فهـم نظـم ولـوائح التعلـیم إ :)235: 1984النـوري ،(ویقول           
ٕوقوانینــه وادراك المــدیر لحقوقــه واختــصاصاته ومــسؤولیاته وهــذه المهــارة تكتــسب بــالخبرة الطویلــة فــي ممارســة 

   . برامج التدریب المهني أثناء العملالمهنة التربویة ومن خالل
  

والشكل التالي یظهر المهارات اإلداریـة الفكریـة واإلنـسانیة والفنیـة بـالنظر إلـى المـستویات          
      .  اإلداریة المختلفة

  
  )2(شكل رقم 

 
  اإلدارة العلیا                          ا                                     ا     اإلدارة العلی        

    
                                                                                                      

                                                                                   
          

  
اإلدارة الدنیا                                                                       ا       ا    اإلدارة الدنی         

  
  

  )119: 1992 نشوان ،(  ًالمهارات اإلداریة طبقا للمستوى اإلداري
  

الباحثة أن المهارات الفنیة تتزاید بالخبرة والتدریب لذا تعمل وزارة التربیة والتعلیم في فلسطین  وترى
 وذلك بإشـراكهم فـي دورات ،البرامج التدریبیة لمدیري المدارس من أجل رفع مستوى أدائهم المهنيعلى إعداد 

  .وندوات ولقاءات تربویة مختلفة على مدار العمل
  

  : مهارة االتصال والتواصل •

هو العملیة التي تشمل نقل أو توصیل رسـالة أو إشـارة أو رمـز إمـا منطوقـة أو مكتوبـة / االتصال 
  من مصدر معین إلى شخص معین أو جماعة بواسطة وسیلة أو أكثر ) من الرمز(أو مرمزة 

  
  

 
                     مھارات إنسانیةمھارات

  
  
  

فكریة                                                      
                          

         مھارات                                                     
  

                                                      
                                                          فنیة                                    

 سطةالمتواإلدارة            سطةالمتواإلدارة           
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 وتستخدم عملیة االتصال وتبادل المعلومات في اإلدارة التربویة كمـا تـشیر لهـا ، قنوات محددةعبر
  ):2010:8، منشورات وزارة التربیة والتعلیم لتهیئة المدیرین الجدد(

  
  

  .عرفة من شخص آلخر إلبراز العمل التعاونينقل المعلومات وجوانب الم   – ١
  

  ):1984:16الطوبجي، (ویضیف 
  

  .توجیه نشاط األفراد والعاملین في اإلدارة نحو إنجاز برامج العمل المحققة لألهداف   – ٢
ٕحفز المدیرین والعاملین واثارة دوافعهم واطالق طاقاتهم نحو العمل التعاوني   – ٣ ٕ.  
ـــأثرین بقراراتهـــا بقـــصد  تكـــوین وتعـــدیل االتج  – ٤ اهـــات والمواقـــف واألفكـــار للعـــاملین فـــي اإلدارة والمت

  .اإلقناع ومن ثم التأثیر في سلوكهم
  .تنمیة شبكة متطورة من العالقات اإلنسانیة الجیدة بین عناصر اإلدارة   – ٥
  

األخبار الباحثة أن االتصال یمكن المدیر من أن یحیط مرؤوسیه بما یلزم من المعلومات أو ترى و
 كما أن الحدیث المتواصل مع ،بغرض التأثیر على سلوكهم والعمل على تغییره وتعدیله وتوجیهه أو األفكار،

ممــا یــساعده فــي اســتخدام األســالیب  المعلمــین وأولیــاء األمــور یــساهم فــي تطــویر عالقــة ثقــة وشــراكة بیــنهم،
  . المدرسة بشكل تعاوني ومشتركالمالئمة لبناء الثقة وتبادل المعلومات ودعمهم لتحقیق أهداف

  

  : أهمیة االتصال وأهدافه
  

v  ٕتحسین العالقات اإلنسانیة، واشعار المرؤوسین بأهمیتهم من في یفید االتصال مدیر المدرسة
  . خالل فهم قرارات اإلدارة

v  كمـــا یعطــــي فرصــــة المـــشاركة فــــي اتخــــاذ القـــرارات، أو إبــــداء الــــرأي فیهـــا مــــن خــــالل عــــرض
 .جه المرؤوسین ومعوقات أداء عملهمالمشكالت التي توا

   ) :2007:39العجمي، ( ویضیف 
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v ین ألهــــداف اإلدارة، ومقاصـــــدها وخططهــــا وسیاســـــاتها َّ یحقــــق االتــــصال فهـــــم األفــــراد المنفـــــذ
ًكمـــــــــا یحقـــــــــق تعریفـــــــــا لكـــــــــل فـــــــــرد بـــــــــدوره وواجباتـــــــــه ومـــــــــسؤولیاته ممـــــــــا                                   واإلجـــــــــراءات الواجـــــــــب إتباعهـــــــــا،

 .یؤدي إلى ضبط سلوك المرؤوسین وتوجیههم

v  كمــا یــساعد فــي مجــال تقــویم األداء وانتاجیــة العمــل وتحدیــد المعــاییر والتنــسیق بــین الوحــدات ٕ
  .وربط مختلف األقسام في وحدة متكاملة

   ):2001 عابدین،(ویضیف 
   
v  كما تسهم عملیة االتصال في ربط أفراد المجتمع المدرسي ببعضهم البعض وبالبیئة الخارجیة

 .ل المتغیرات ورفع الروح المعنویةُّوفي إعدادهم لتقب
  

  ):2010:9 ،منشورات وزارة التربیة والتعلیم لتهیئة المدیرین الجدد(وتضیف  
  

v تعریف المشكالت وسبل عالجها.  

v  ٕوانتاجیة العملتقییم األداء. 

v ٕتحدید معاییر ومؤشرات األداء واصدار األوامر والتعلیمات. 
 

أن عملیــة االتــصال الفــردي والجمــاعي تتطلــب مهــارات معینــة لــدى مــدیر المدرســة  الباحثــةتــرى و
  فعلیـه تقـدیم أنـشطة للتعامل مع العاملین أولیاء األمور والمجتمع المحلي الذین هم من بیئات ثقافیة متباینة،

ولخلــق جــو  وحفــالت ونــدوات وغیرهــا إلقامــة عالقــات جیــدة داخــل المدرســة وخارجهــا، مناســبة مــن دعــوات،
  .یننفسي واجتماعي مناسب

  

 وتقـدیر المـدیر للعــاملین واحتـرام رأیهـم ومقترحــاتهم یرفـع مـن معنویــاتهم ویـدفعهم للمـشاركة الفاعلــة 
مل على إعاقة قنوات االتصال بین المدرسة والمجتمع فسوء التنظیم والتخطیط یع التي تحقق أهدافه التربویة،

والمدیر الناجح هو الذي یستخدم وسائل االتصال الحدیثة وخاصة اإللكترونیة التـي  المحلي وكذلك العاملین،
  .توفر الوقت والجهد وتعمل على سرعة االتصال بالمحیطین

  
  



   

    77 

  

  : على اإلدارةأثر الحاسبات اإللكترونیة •

حواسـیب فـي متنـاول مجموعـة واسـعة ومتنامیـة مـن المـستخدمین بعـد أن كانـت أصبحت تقنیـة ال " 
ٍحكــرا علــى فئــات ویمكــنهم تبــادل   الحواســیب الشخــصیة معالجــة بیانــاتهم اإلداریــةوفیــستطیع مــستخدم  محــددة،ً

ر من إعداد التقاریتمكنهم  و االستفادة من هذه الحواسیب ،ملفات كبیرة من البیانات عبر شبكات االتصاالت
  .الة من أدوات العمل اإلداريَّ مما یجعل الحاسبات أداة فع،والخطط والمراسالت وطباعتها بسرعة كبیرة

  

 فمــا زال األثــر الكامــل للحاســبات اإللكترونیــة علــى اإلدارة موضــع الدراســة، وربمــا مــضت بــضع "
 ونتیجــة لتطبیــق ،ة العامــةر التــي تركهــا الحاســب اإللكترونــي علــى اإلداراثــ اآله قبــل أن یــتم تقیــیم هــذٍســنوات

 فـــإن تـــدریب ،ٕالتقنیـــات اإلداریـــة والحاســـبات اآللیـــة فـــي اتخـــاذ القـــرارات ومعالجـــة المعلومـــات واجـــراء البحـــوث
 لتطویر العملیة التعلیمیة بما یجعلها تتماشى مـع التطـور ياإلداریین على استخدام تلك التقنیات هام وضرور

    .)2003:56 ، حافظ  وأحمد ("الكبیر في التكنولوجیا اآللیة
  

  :نظریة التنظیم: أوال 
وأدى اســتخدامه ، ال شــك أن دور الحاســب اإللكترونــي یعــزز العــودة للنظریــة التقلیدیــة فــي التنظــیم

  .إلى تزاید االهتمام بالتنظیم والبناء الرسمي
  
، بــرڤ كمــا ظهــرت اتجاهــات معاصــرة تــدعو إلــى تقــدیر النمــوذج التنظیمــي الــذي وضــعه مــاكس "

  . ومكوناته وخصائصهٕي أبداها جولیك وایرویك بصدد التنظیم الرسمي ،تضا إلى االقتناع باآلراء الوأی
  

هذه النماذج قد أحـرزت انتـصارات جعلتهـا تـصمد فـي وجـه االنتقـادات أن  ویقول دعاة العودة إلى 
والنفـــوذ والتـــدرج وكـــان أســـاس النقـــد أن الـــسلطة ، فـــي مجـــال الدراســـات الـــسلوكیة إلیهـــا التـــي وجههـــا العلمـــاء 

وقـد ، الرئاسي أمـور مـشكوك فیهـا الرتباطهـا بالتنظیمـات العـسكریة والكتابیـة المعتمـدة علـى التـسلط مـن أعلـى
  . امتد هذا االتجاه الناقد إلى أعمال تایلور واإلدارة العلمیة

  " Taylorismالتایلوریزم  "  ویؤمن أصحاب هذا الفكر بوجود ارتباط وثیق بین      
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  "  على استخدام الحاسب اإللكترونيًالعملیات القائمة أصالث بین بحوو
   ).1ط:2002كوجان بیدج، وآخرون، (
  
  :فاق جدیدة في البحثآ: ثانیا  

 فـــي آفـــاق البحـــث ً هـــائالًل الحاســـبات اإللكترونیـــة توســـعااكـــان مـــن نتـــائج التوســـع فـــي اســـتعم              
ًوانمــا یقــوم أیــضا، جــد المعلومــات ویختزنهــا فحــسب فالحاســب اإللكترونــي لــم یعــد ی،العملــي  بعملیــات التحلیــل ٕ

 طویلـة مـن عملیـات لـم تعـد تـستغرق اآلن أكثـر مـن بـضع ٍالریاضي التي كانت تحتـاج فـي الماضـي إلـى أیـام
  .ساعات

  

  كذلك أصبح من الممكن اآلن القیام بالعملیـات التـي كـان یتعـذر القیـام بهـا مـن قبـل والتـي كانـت تحتـاج إلـى
عن  لذا نرید المدیر المنتج والمبدع وال نرید المدیر المتقوقع على نفسه الباحث" أعداد ضخمة من العاملین ،

 فــأي عملیــة تطــویر وتغییــر لألفــضل تبــدأ مــن البــدایات الطبیعیــة ،الهــدوء الــذي هدفــه عــدم المــشاكل والخــالف
 ینم الـدور العظـیم المكلفـُّ المـدارس تفهـ لذا وجب على مـدیري، لنصل بتطویرنا إلى تحقیق األهداف المنشودة

  "المسؤول األول عن مدرستهو المشرف المقیم  مدیر المدرسة باعتبارمنفسهأبه والبدء بتطویر 
  ).19.02.2009(تاریخ الدخول  )األستاذ عز، شبكة الزاجل التعلیمیة(
  

 ال حـصر لهـا مـن ٍادن أساس هذا التطور یتركز في قدرة الحاسب اإللكترونـي علـى تنـاول أعـد   إ
ٕالمتغیــرات، وبــذلك أصــبح عــامال حاســما فــي إجــراء الدراســات التــي تعتمــد علــى بیانــات واحــصاءات وفیــرة فــي  ً ً

 على كل طالعباالفوجب على كل مدیر یرید أن یصل بمدرسته إلى درجة من الكفاءة والفاعلیة  زمن وجیز،
ً ومحاولة تطبیقه عملیا في ،ف على كل ما هو جدیدو للتعر ة،َّما هو جدید في عالم البحث والدراسات البحثی

  .نترنت في تطویر مدرسته بالبحث المستمر والتطبیق العمليمدرسته لیستغل قدرات الحاسب اآللي واإل
  

                                                                              :  اتخاذ القرارات: ثالثا
مــدیر المدرســة فهــو بر مــن العملیــات األساســیة للعملیــة اإلداریــة والفنیــة المنوطــة یعتبــر اتخــاذ القــرا

یحتاج إلى اتخاذ القرارات السریعة والمؤجلة ویجد بعض المعیقات التي تعتبر مضیعات خاصة باتخاذ القـرار 
  :تتمثل في) 237: 2003أحمد،(من وجهة نظر و
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  .اتخاذ قرارات متسرعة - 

 .اراتالتردد في اتخاذ القر - 

 .التسویف والمماطلة والتأجیل في اتخاذ القرارات - 

 .باع أسلوب اتخاذ القرارات من خالل اللجانِّتا - 

 . الحرص الزائد على جمع المعلومات عند اتخاذ القرارات - 

القائـــد التربـــوي للعملیـــة _ویتوقـــف نجـــاح المدرســـة فـــي تحقیـــق أهـــدافها علـــى كفایـــة مـــدیر المدرســـة 
ــــرارات كمــــا یراهــــا  فــــي صــــنع القــــرا_التعلیمیــــة ــــى مــــدیر المدرســــة عنــــد اتخــــاذ الق ــــذا وجــــب عل ــــسلیمة ل رات ال

  /مراعاة اآلتي) 313: 1990بلقیس،(
  

  .فهم ووضوح أهداف المدرسة - 

 .توضیح أهداف المدرسة للمعلمین - 

 .تحدید المشكلة بوضوح - 

 .   تحدید خطة عمل لتنفیذ القرارات - 

بـــــاع خطــــــوات التخــــــاذ القــــــرار الــــــسلیم ِّتاولكـــــي یتخــــــذ مــــــدیر المدرســــــة قـــــرارات ســــــلیمة البــــــد مــــــن 
  /  أن هذه الخطوات هي) 163-165: 1994مصطفى،(رىی

 تحدیــد المــشكلة حیــث یــتم التعــرف علــى المــشكلة المطلــوب وضــع الحلــول لهــا واتخــاذ قــرار  - 
 .بشأنها

 .  جمع المعلومات والبیانات واإلحصاءات واألفكار والحقائق المتعلقة بالمشكلة - 

ً وأحیانـا الطـالب ،ٕ واشـراك المعلمـین، وحلول مختلفـة،فیتم طرح آراء) لالبدائ( وضع الحلول  - 
 .أو أولیاء األمور حسب طبیعة المشكلة

 . تقییم الحلول بدراسة اإلیجابیات والسلبیات والمفاضلة بینها - 
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 . اختیار الحل األفضل - 

 .   تنفیذ ومتابعة القرار وتقییم النتائج - 
 

لعملیة نالت عنایـة فائقـة مـن علمـاء االجتمـاع وعلمـاء الدراسـات الـسلوكیة الباحثة أن هذه اترى و            
 على الدور الذي یمكن أن یؤدیه الحاسـب اإللكترونـي  فـي ً، وقد تركز االهتمام أخیرایناألخیرقدین خالل الع

ن َّسوقــد أثبتــت التجــارب التــي أجریــت فــي هــذا الــصدد أن الحاســب اإللكترونــي  قــد حــ، عملیــة اتخــاذ القــرارات
ًكثیــرا مــن عملیــة اتخــاذ القــرارات فــي بعــض المنظمــات، وأن تحــسینات أكثــر أهمیــة قــد حــدثت حینمــا ركــزت 
الجهود على توفیر أكبر قدر من البیانات التي یتطلبها القرار في النموذج الذي یعمل علیه الحاسـب، وكـذلك 

وكانـت مثـل هـذه البیانـات مـن قبـل إمـا ، استخدمت قدرة الحاسـب علـى تـوفیر البیانـات المالئمـة التخـاذ القـرار
  .أو كان الحصول علیها عملیة غیر اقتصادیة، ًة تكنولوجیایلمستح

  

  :التغیر في الهیكل التنظیمي: رابعا
  

أدى اســتخدام الحاســب اإللكترونــي فــي بعــض المنظمــات إلــى نــوع مــن التكامــل التنظیمــي نتیجــة   
 وعلــى ســبیل المثــال كانــت إحــدى المنظمــات لهــا ثالثــة أقــسام  لزیــادة الفاعلیــة اإلداریــة فــي معالجــة البیانــات،

وثالثــة ســجالت للحفــظ، وباســتخدام الحاســب اإللكترونــي  نجحــت فــي تجمیــع كــل البیانــات فــي ســجل واحــد 
  .وأصبحت بذلك قادرة على القیام بكل العمل في نطاق وحدة إداریة واحدة

  
عدیــد علــى ال مــن األقــسام موزعــة ًظیمهــا یحــوى عــدداوكــذلك فــإن إحــدى المؤســسات التــي كــان تن             

أصـبحت بفـضل اســتخدام الحاسـب اإللكترونــي  قـادرة علـى أن تــستغني عـن األقــسام ، مـن المنـاطق الجغرافیــة
  .ًوتتخذ القرارات مركزیا بسبب توفر البیانات الكاملة المتجددة لدیها بالمركز، اإلقلیمیة

  
تیجــة اســتعمال الحاســب اإللكترونــي إلــى درجــة كبیــرة علــى یتوقــف حجــم التغیــرات التنظیمیــة ن" و 

بــشكل یجعلهــا ویمكــن أن نتوقــع أنــه كلمــا أمكــن تطــویر النمــاذج  ،مــدى التقــدم فــي فــن البرمجــة وبنــاء النمــوذج
                                              ًأكثر دقة وتكامال في القرارات، فإنه سوف یصاحبها إدماج في الوحدات 
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أصــبح المــدیرون ، التنظیمیــة، وفــي نفــس الوقــت كلمــا تحولــت القــرارات مــن المــدیرین إلــى الحاســب
ًقادرین على توسیع نطاق إشرافهم وادارة وحدات أكبر وأكثر تعقیدا ٕ"   

  .)260: 2008العجمي، وان،َّحس(
  
لها اإلدارات عندما یصبح العمل لدیها كثیر یتعذر  فالمعلومات تعتبر وسیلة حدیثة ومتقدمة تلجأ "

 ومــن هنـا بــدأت معظــم اإلدارات تعتمـد علــى المعلومــات فــي ،معـه معالجــة القــضایا بالوسـائل الیدویــة التقلیدیــة
 الزیغـام،( "ٕادارة أعمالها ونشاطاتها بالرغم من األعباء المالیة والحاجة إلى عناصر بشریة متخصـصةوتنظیم 

2010 (.             

  :بعض أسالیب مدیر المدرسة في مجال إدارة وتنظیم المدرسة •

 یقــف علــى علــى مــدیر المدرســة أن یــدرك األهــداف التربویــة فــي مراحــل التعلــیم المختلفــة وأن               
 فالمــدیر النــاجح یتخــذ القــرار الــسلیم فــي الوقــت المناســب ،الــصعوبات التــي تعتــرض بلــوغ األهــداف التربویــة

 حیـث یتجنـب ویقلـل ،م نظم ولوائح التعلیم وقوانینه ویكتسب المهارات من خالل الخبرة والتدریب المهنيویتفه
هناك بعض األسالیب التي یمكن أن یتبعها مدیر المدرسة في و ،من األخطاء التي یمكن حدوثها في مدرسته

  .مجال إدارة مدرسته وتنظیمها

  ):1969:148شعالن وآخرون،  (
  

  :جال إدارة المدرسةفي م/ ًأوال 

 .أسلوب مشاركة العاملین .١
 .إصدار األوامر دون الرجوع للعاملین .٢
 .عدم المحاباة أو التفرقة بین العاملین .٣
 .توزیع المسؤولیات في ضوء تخصص وقدرات كل معلم .٤
 .الحزم مع اللین .٥
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 . الحزم والجدیة وعدم التهاون مع العاملین  .٦
 .الحزم والمرونة .٧
 .اع السابقةالربط بین بعض األنو .٨

  :في مجال النواحي اإلداریة واإلشرافیة/ ًثانیا 

 مـدیر أن مـن أهـم الوسـائل واألسـالیب التـي یمكـن أن یتبعهـا) 191-193: 2001عابـدین،(یقول 
  :المدرسة في مجال النواحي اإلداریة واإلشرافیة ما یلي

 .التركیز على النواحي اإلداریة في إدارة وتنظیم المدرسة .١
 . لألعمال الكتابیةٍ وأهمیةٍكاف ٍإعطاء وقت .٢
 .التركیز على النواحي اإلشرافیة .٣
 . للتالمیذ وهیئة التدریس والمجتمع المحليٍ وأهمیةٍ كافٍإعطاء وقت .٤
 . التنسیق بین النواحي اإلداریة واإلشرافیة  .٥
  .الربط بین بعض األنواع السابقة .٦

  : في مجال تنظیم المدرسة/ًثالثا 

بعهــا مــدیر المدرسـة فــي مجــال َّاألســالیب التــي یمكـن أن یت) 1969:148 ،شــعالن وآخـرون(یحـدد 
  :تنظیم المدرسة كاآلتي

 .المرونة بالدرجة الكافیة .١
 .التركیز على المادة الدراسیة .٢
 .التركیز على النشاطات المدرسیة .٣
 . التعلیم الذاتي داخل الفصل وخارجة  .٤
 .النمو الوظیفي للعاملین .٥
 .تشجیع روح عمل الفریق الواحد .٦
 . بین بعض األنواع السابقة لربطا .٧
  :في مجال اتخاذ القرار/ ًرابعا   

فحـــددت الوســـائل واألســـالیب التـــي یتبعهـــا ) 26-2009:30(أمـــا منـــشورات وزارة التربیـــة والتعلـــیم 
  :مدیر المدرسة في مجال اتخاذ القرارات اإلداریة فیما یلي

 . ًأن یكون القرار فردیا .١
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 .ون المدرسةؤعلق بشمشاركة البعض في اتخاذ قرار مت .٢
 .إعطاء دور للتالمیذ للمشاركة في اتخاذ القرار .٣
 .حضور جمیع األطراف المتعلقة بالقرارباتخاذ القرار  .٤
 . مراجعة اإلدارة التعلیمیة بعد اتخاذ القرار  .٥
 

   :في مجال الفاعلیة والكفاءات/ ًخامسا 

ؤثرة ویعول علیه فـي تطـویر أن المدیر الفعال ذو شخصیة قیادیة م) 230: 2001عابدین،(یقول 
  : ویتوجب علیه اآلتي،رنامج التعلیمي وتنفیذه وفي تحقیق أهداف المدرسةبال

  

 . والتعلیمیة للمدرسة العمل على تحقیق األهداف التربویة .١
 .ٕالعمل على تحقیق واشباع رغبات العاملین .٢
 .مراعاة الظروف المحیطة بالموقف المتعلق باتخاذ القرار  .٣
 .امل بین العالقات اإلنسانیة وأداء العاملین وموقف األداءعمل توازن وتك .٤
 .اإللمام بالمنهج الدراسي لكل المراحل  .٥
 .فهم النواحي اإلداریة والمالیة واإلشرافیة المتعلقة بالمدرسة  .٦

    ):manasse,1985:439(ویضیف 

ِّ تـــوفیر مناخـــا مدرســـیا مالئمـــا للمعلمـــین یحفـــ– ١ ً ً  وبنـــاء العالقـــات زهم ویـــستثیر نـــشاطهم بـــالتعزیزً
  .ٕالجیدة واتباع الدیمقراطیة في التعامل

ه یــدیم التواصــل مــع الدراســات واألبحــاث والمؤلفــات المرتبطــة بالفاعلیــة المدرســیة ویتابعهــا َّ أنــ– ٢
  . على مضامینهاطالعواالعلیها التعرف هل للمعلمین َّویس

  

    : في مجال النمو المهني للعاملین/ ًسادسا 

الوســــائل واألســــالیب اإلشــــرافیة التــــي یمكــــن مــــن خاللهــــا تحــــسین وتطــــویر أداء یوجــــد العدیــــد مــــن 
منـــشورات وزارة التربیـــة (المعلمـــین ورفـــع كفـــایتهم المهنیـــة مـــن أجـــل تحـــسین العملیـــة التعلیمیـــة التعلمیـــة تـــذكر 

   :بعض منها)  64-69: 2009والتعلیم ،
 المتمیــزین داخــل صــف نــشاط عملــي یقــوم بــه المــشرف أو أحــد المعلمــین/الــدروس التطبیقیــة -

  .معین وبحضور عدد من المعلمین
 .الزیارات التبادلیة بین المعلمین -
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وســیلة اتــصال بــین المــشرف والمعلــم مــن خاللهــا یــتم نقــل بعــض الخبــرات / النــشرة اإلشــرافیة -

 .والقراءات والمقترحات بقدر معقول من الجهد والوقت
 .اللقاءات و الندوات التربویة -
ن المعلم من الحصول على مزید من الخبرات ِّبرامج منظمة ومخططة تمك/ یةالبرامج التدریب -

 .الثقافیة والمهنیة وتزید من طاقاته وترفع من مستوى عملیة التعلم
 

القیــام بزیــارة مخطــط لهــا إلــى المؤســسات والمواقــع ذات العالقــة بالتربیــة / الزیــارات الخارجیــة -
 . والتعلیم خارج نطاق المدرسة

 

  ج    : ئة في اإلدارة المدرسیةمفاهیم خاط
 صعبة في عمله حیث تمـارس بعـض المفـاهیم الخاطئـة فـي اإلدارة ٌتصادف مدیر المدرسة ظروف

  :مثل) 2009:8منشورات وزارة التربیة والتعلیم ،(حددتها 
  

اعتقــاده أن تعیینــه فــي وظیفــة مــدیر مدرســة یعطیــه الحــق فــي قیــادة أعــضاء هیئــة التــدریس  .١
 .سب وال یصاحب الوظیفة بطریقة أولیةفالقیادة أمر یكت
 .اعتقاده أن أعضاء هیئة التدریس یجب أن یتالءموا مع مدیر المدرسة .٢
اعتقاده أن الـوالء لألشـخاص ولـیس لـآلراء واألفكـار ،فـالوالء هـو الموافقـة علـى كـل مـا یقولـه  .٣

قـة األعــضاء فیـه كمــا أو یفعلـه مـدیر المدرســة فـي كـل المواقــف یـضعف فـي النهایــة مـن ثقـة المــدیر بنفـسه وث
 .یؤدي إلى تفكك الهیئة التدریسیة

 .اعتقاده أن ما یحسه اآلخرون أمر غیر هام .٤
 .اعتقاده بأنه یمكن أن ینفرد باتخاذ القرارات دون مشاركة اآلخرین .٥
 . اعتقاده بأنه یمكن إبقاء جدول المدرسة على ما هو علیه دون تغییر .٦
 .لى إتباع النظام الدیمقراطي بوسائل أوتوقراطیةاعتقاده بأنه یمكن إجبار هیئة التدریس ع .٧
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  :األسالیب الفكریة والمداخل الجدیدة اإلداریة لمدیر المدرسة •

  :  اإلدارة اإلستراتیجیة •

اإلدارة اإلســـتراتیجیة أنهـــا عملیـــة تقـــوم اإلدارة العلیـــا مـــن خاللهـــا بتحدیـــد ) 2006 ،فـــوده(عـــرف   
المنـــشأة مـــن خـــالل التنفیـــذ المناســـب والتقـــویم المـــستمر لإلســـتراتیجیة وكـــذلك أداء ، هـــات طویلـــة األجـــلُّالتوج

الـة َّسـتراتیجیات فعإ وهي سلسلة متصلة مـن القـرارات والتـصرفات التـي تـؤدي إلـى تنمیـة وتكـوین ،الموضوعیة
  .تساعد في تحقیق أهداف المنشأة

  
  :إدارة األداء •

دارة العاملین فـي المدرسـة، ویعتمـد علـى هي أسلوب من أسالیب اإلدارة الحدیثة یتعلق بكیفیة إ    
مــدیریهم حیــث یهــدف إلــى التوصــل لتوقعــات وفهــم واضــح لألعمــال المــراد واالتــصال المباشــر بــین المــوظفین 

  .إنجازها
الجهـــود الهادفـــة مـــن قبـــل المنظمـــات والمؤســـسات المختلفـــة لتخطـــیط وتنظـــیم وتوجیـــه األداء "وهـــي

ــــــــردي والجمــــــــاعي ووضــــــــع معــــــــاییر ومقــــــــاییس و ــــــــع لقبولهــــــــاالف "                         اضــــــــحة ومقبولــــــــة كهــــــــدف یــــــــسعى الجمی
  .)2006، تیشوري(

  
 :إدارة المعرفة   •

مــن األســالیب اإلداریــة التــي یعــود ظهورهــا إلــى أهــم التحــدیات التــي تواجــه و ،أســلوب حــدیث فــي علــم اإلدارة 
  :اإلدارة

 .لین وخبراتهمن المؤسسات من إعادة ترتیب أفكار العامِّاآللیات التي تمك .١
 .استخدام تقنیة المعلومات للحصول على مكانة .٢

  .  للعمالء) االنترنت(تقدیم أفضل الخدمات عبر الشبكة العنكبوتیة 
 

  :)143-144: 2007،عامر( كما حددها     ویمكن تعریف إدارة المعرفة
 متـدفق مـن الخبـرة أنها األسالیب والطرق والمناهج اإلداریـة المبتكـرة التـي تـستخدم لتحقیـق مـزیج  "

والقیم المؤطرة والمعرفة المنهجیة والرؤى الخبیرة التـي تـوفر إطـار عمـل لتقیـیم وتـضمین الخبـرات والمعلومـات 
  ".الجدیدة 
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  :إدارة الجودة الشاملة   •

هي عملیة تطبیق مجموعة من المعاییر والمواصفات التعلیمیة والتربویة الالزمـة لرفـع مـستوى "              
وفــي جمیــع جوانــب العمــل  ة وحــدة المنــتج التعلیمــي بواســطة كــل فــرد مــن العــاملین بالمؤســسة التعلیمیــة،جــود

فـي التعلـیم إلـى محاولـة إیجـاد ثقافـة  ) T.Q.M( التعلیمي والتربوي بالمؤسسة، وعلیه تهـدف الجـودة الـشاملة 
 مـن أجـل ،ل صـحیح منـذ بدایتـهمتمیزة وسائدة بین العـاملین بالمؤسـسات التربویـة حـول سـبل أداء العمـل بـشك

   )63-65: 2003حافظ، وأحمد ("تحقیق جودة المنتج التعلیمي بصورة أفضل وبفاعلیة أعلى
  

جودة العملیة التعلیمیة التي یمارسها كل مدیر أو قائد وتتألف هذه العملیة من عناصر  یقصد بهاو
داء، و جودة العملیة اإلداریة وحسن اسـتخدام التخطیط و التنظیم و القیادة و الرقابة و تقویم األ: هي أساسیة

ٕوالمالیــة والمعلوماتیـة، حتــى وان ) المبــاني ، الكتـب ، المعامــل ، التجهیـزات(المـوارد المتاحـة البــشریة والمادیـة 
 ویدخل في إطار جودة اإلدارة المدرسـیة جـودة التخطـیط االسـتراتیجي لإلفـادة ممـا تتیحـه البیئـة ،تواضع قدرها

   .ید ما تفرضه من تحدیاتمن فرص وتحی
  
      :إدارة الوقت    •

یقـــصد بـــإدارة الوقـــت بواســـطة مـــدیر المدرســـة أنهـــا إدارة األنـــشطة واألعمـــال التـــي تـــؤدى فـــي الوقـــت، وتعنـــي 
مهمة، وتتضمن إدارة الوقت  إلمكانیات المتوافرة وبطریقة تؤدي إلى تحقیق أهدافااالستخدام األمثل للوقت و

  . والتخطیط لالستفادة منه بشكل فعال في المستقبل وقت في الزمن الحاضر وتحلیله،معرفة كیفیة قضاء ال
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 :)60-63: 2009السمیري، (عرفهات:   اإلدارة اإللكترونیة •
  

هــي أســلوب حــدیث مــن أســالیب اإلدارة الحدیثــة ظهــر نتیجــة التطــور التكنولــوجي الهائــل فــي "    
ة إلكترونیـوم اإلدارة اإللكترونیـة علـى تحویـل اإلدارة الورقیـة إلـى معـامالت االتصاالت وتقنیة المعلومـات، وتقـ

لتحــــسین أداء المدرســــة، وتــــوفیر المعلومــــات وتبادلهــــا بأســــرع وقــــت وأقــــل جهــــد ممكــــن، ولــــذلك تلعــــب اإلدارة 
ًاإللكترونیة دورا هاما وأساسیا في حل معظم المشكالت التي تواجهها اإلدارة المدرسیة كما تـسهل وتـ ً سرع فـي ً

  .ةاتخاذ القرارات ورسم السیاسات التعلیمی
ًونظرا للفوائد المتعددة والمهمة لإلدارة اإللكترونیة ، وتطبیقها في اإلدارة المدرسیة وأهمیة استخدام مدیري     

 ،ًالمدارس لهذا النوع من اإلدارة، رأت الباحثة ضـرورة التطـرق لهـذا الموضـوع ودراسـته جیـدا مـن جمیـع أبعـاده
ومــن خــالل الفــصل التــالي ســتتعرض الباحثــة فــي كــل مــا ، یتم تخــصیص الفــصل التــالي لهــذا الموضــوع وســ

  :یخص اإلدارة اإللكترونیة من
-  ممیزاتها وعیوبها- عناصرها ووظائفها-  أهمیتها-هدافها-تطور مفهوم اإلدارة في ظل تطبیقها-مفهومها

    . وبعض التجارب العالمیة لتطبیقها-ي فلسطین وواقع تطبیقها ف- ومجاالت تطبیقها-متطلبات تطبیقها
  

  : الحدیثةةالمدرسالمهارات والقدرات المطلوبة في مدیر 
  ) 3(شكل رقم 

   
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  )33: 2005النوري،(مهارات المدیر االستراتیجي  

     
           

  مھارات المدیر 
 االستراتیجي

یة للدفع قابل
 نحو الھدف

السیاسة 
 الجیدة

 

 إحاطة جیدة
 

النشاط 
خبرة  الممیز

 ومعرفة
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 وذلــك لمــا _ فحــسبهلــم تعــد أدوار مــدیر المدرســة ومــسؤولیاته تنحــصر فــي مراقبــة العمــل المدرســي وتــسییر 

 بــل تعــدت إلــى أدوار _تعهـده مــن تطــورات علمیـة وتقنیــة متــسارعة فــي عـصر الثــورة المعلوماتیــة الــذي نعیـشه
ً ســعیا وراء ،ٕقیادیــة ومــسؤولیات تهــتم بنــوع العمــل التربــوي وتطــویره، وانجــازه فــي أســرع وقــت وأقــل جهــد وتكلفــة

 تربـــوي للقیـــام بهـــذه األدوار فـــي ظـــل تحـــدیات القـــرن تحقیـــق كفاءتـــه وفاعلیتـــه ولیـــتمكن مـــدیر المدرســـة كقائـــد
كمـــا یراهـــا البـــد مـــن توافرهـــا فـــي مـــدیر المدرســـة قـــدرات ومهـــارات  فإنـــه بحاجـــة إلـــى ،الحـــادي والعـــشرین

  : منها)133: 2008حمدي،(
  

القــدرة علــى االتــصال والتواصــل باســتخدام وســائل االتــصال اإللكترونیــة المختلفــة فــي داخــل  .١
 .المدرسة وخارجها

ستخدام الحاسب اآللـي فـي متابعـة العـاملین فـي المدرسـة ومتابعـة تحـضیرهم بواسـطة شـبكة ا .٢
 .محددة

 .استخدام الحاسب اآللي في إعداد ومتابعة السجالت المدرسیة المختلفة .٣
عمل تقاریر األداء الخاصة بالعاملین باستخدام القنوات التقویمیة واالستعانة ببرامج الحاسب  .٤

 .اآللي المختلفة
ًشــراف إداریــا علــى العــاملین ومالحظــتهم فــي اإل مــن هخدام األجهــزة المتطــورة التــي تمكنــاســت .٥

 .األماكن المختلفة من المدرسة من موقعه ، وأجهزة الهاتف ، وأجهزة الدخول والخروج
القدرة على تكوین فریق عمل متـرابط یعمـل علـى تحقیـق األهـداف التربویـة المحـددة ویـشارك  .٦

 . مدرسیة وحل المشكالتفي اتخاذ القرارات ال
     

مـن المهـارات الالزمـة لمـدیر المدرسـة فـي الوقـت الـراهن االسـتخدام "أن ) 64:  2007ردنـه،(وترى
ً مـن أجـل إدارة مدرسـته، وأیـضا تهیئـة مثـلاألمثل للتقنیات الحدیثـة، ووسـائل االتـصال وتوظیفهـا التوظیـف األ

ًالستخدام المالئم للتقنیة، خصوصا تقنیـة المعلومـات مـن أجـل  والبیئة المناسبة للعاملین معه ل،المناخ المالئم
) 256 :2000العجمــي، (، وأورد "دفــع عجلــة التطــور والتقــدم فــي العملیــة التربویــة، وزیــادة الفاعلیــة اإلداریــة

  :یجب على مدیر المدرسة الحدیثة توظیفها في مجال الحاسوب منهاالتي قدرات المهارات وبعض ال
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 .عدة معلومات مدرسیة متطور یتناول بیانات وأحوال الطلبةبناء نظام قا .١
 .ضبط نتائج الطلبة واستخراج كشوف الدرجات والشهادة المدرسیة .٢
 .متابعة حضور وغیاب الطالب وحفظ السجالت .٣
  .الوزارة باإلحصاءات المدرسیةفي تغذیة اإلدارة العامة للتخطیط  .٤

ت المطلوبـــة التـــي یتمیـــز بهـــا مـــدیر المدرســـة مـــن المهـــارات والقـــدرا)  2005 تیـــشوري،(كمـــا أورد 
  :الحدیثة

 .توقع التغییر - 
 .المهارة التكنولوجیة - 
 .االنفتاح - 
 .القدرة على إدارة الجماعات - 
 .تنوع المعرفة وتعدد المهارات - 

     .قبول الالمركزیة ودیمقراطیة اإلدارة
  

  :التحدیات التي تواجه مدیري المدارس في قطاع غزة •

ًالتعلــیم جــادة علــى تطــویر أداء المــدیرین باعتبــارهم العنــصر األكثــر أهمیــة فــي تعمــل وزارة التربیــة و
 اوعمـل الـدورات التدریبیـة لهـم ولمـساعدیهم لكـي یـستطیعو النظام التربوي من خـالل تحـسین شـروط اختیـارهم،

هم رغـم ولكن مواجهة تحدیات العصر، واللحاق بالتطور التكنولوجي الهائل في االتصاالت وتقنیة المعلومات،
ًذلــك یواجهــون كثیــرا مــن التحــدیات والمعوقــات التــي فرضــتها طبیعــة المجتمــع وخــصوصیته، وتحــدیات أخــرى 

  :ومن هذه التحدیات والمعوقات ما یليفرضتها المتغیرات العالمیة المعاصرة 
والعــزل عــن العـالم الخــارجي، الــذي فرضـته الظــروف الــسیاسیة لقطــاع غـزة  الحـصار الــشامل /ًأوال 

ًهرة بسبب سیادة االحتالل على الشعب الفلسطیني عامة وعلـى قطـاع غـزة خاصـة حیـث ال تـستطیع وزارة القا ً
 مدرسـیة، أو تـرمیم مـدارس السـتیعاب التزایـد الـسكاني الهائـل، وازدیـاد ٍالتربیة والتعلیم توفیر ما یلزم مـن مبـان

  ر بعض المدارس بسبب الحرب على قطاع غزة، یدمتعدد الطالب و
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جتیاحـــات المتواصـــلة حتـــى یومنـــا هـــذا، كمـــا ســـاهم هـــذا الحـــصار فـــي نقـــص األثـــاث واألدوات واألجهـــزة الوا

  .والمعدات والقرطاسیة والكتب والمواد المخبریة
  

 انتــشار القیــادات الحزبیــة بــشكل كبیــر فــي قطــاع غــزة والــذي ال یقــل خطــورة عــن حــصار /ًثانیــا 
فــــي ًســـلبا مــــا یـــؤثر میاســــیة واقتـــصادیة بالغـــة الخطـــورة، االحـــتالل لمـــا یحـــدث مــــن انقـــسامات اجتماعیـــة وس

ولیات ومواجهـة مـشاكل الطـالب ؤًالمنظومة التعلیمیة وخاصة اإلدارة المدرسیة لما أضاف إلیها من زیـادة مـس
  .من ذوي التیارات المختلفة وصراعاتها ، مما یضیع الوقت والجهد في حل هذه النزاعات والتصارعات

  
 أولیــــاء األمــــور بــــسبب المــــستوى الثقــــافي لهــــم، وعــــدم وعــــیهم بأهمیــــة دورهــــم  قلــــة مــــشاركة/ًثالثــــا 

  . مستوى الطلبة التعلیمي وعدم انتظامهم في الدراسةعلىومشاركتهم في التواصل مع المدرسة، مما یؤثر 
  

فـي سـلك التعلـیم ، ممـا اضـطر المتواصـلة ٕ كبر حجم المنـاهج الدراسـیة واضـرابات العـاملین /ًرابعا 
تعیین مجموعات جدیدة من المدیرین والمعلمین الذین یحتاجون إلـى جهـد كبیـر فـي التـدریب، ممـا إلى الوزارة 

ًأضفى عبئا جدیدا على اإلدارة المدرسیة ً.   
  
  ):2008سعد و أبو حصیرة، (وتضیف  
  

وتحـــدیات   تحــدیات مرتبطــة بــالتنظیم وغیــاب الــوعي ألهمیــة التــدریب وســیادة المركزیــة،/ًخامــسا 
وأخــرى مرتبطــة بالتمویــل حیــث تعتمــد وزارة  الطالب بــسبب تــدني مــستواهم وارتفــاع نــسبة التــسرب،مرتبطــة بــ

التربیــة والتعلــیم علــى التمویــل الحكــومي المــرتبط بالتمویــل الخــارجي مــن الــدول المانحة،عــدا اخــتالف المنــاهج 
  .المعمول بها مابین الضفة وغزة

  
مام بالتخصـصات األدبیـة علـى حـساب التخصـصات التخلف العلمي والتقني وزیادة االهت /ًسادسا 

وعـــدم تكـــافؤ فـــرص التعلـــیم وتـــدهور مخرجـــات التعلـــیم وتـــدني مـــستوى اللغـــة العربیـــة مقابـــل التبـــاهي  العلمیـــة،
ــیم والجهــل الــدیني، باالهتمــام باللغــات األجنبیــة،  وضــعف عالقــة التعلــیم بالتنمیــة، وانتــشار العامیــة فــي التعل
   .ر مناسبة أو غیر سلیمةواعتماد أسالیب تدریس غی
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  ):2001:309عابدین، (ویضیف

  

 انتــشار بعــض مظــاهر الــسلوك الــسیئ وســوء التــصرف الناشــئ عــن عجــز األفــراد والتــي /ًســابعا 
والمـــشكالت  والفئویـــة، والتحیـــز، والمخـــدرات، تـــسبب مـــشكالت فـــي المجتمـــع مثـــل انتـــشار الجریمـــة والجنـــوح،

   .وغیرها من السلوك... الزوجیة 
  
الباحثة أنه في ظل هذه التحدیات التي تواجه مدیري المدارس في قطاع غزة البد مـن إعـادة ترى و

تدریب وتأهیل مدیري المدارس لیتسنى لهم مواكبة التطورات السریعة في عالم التكنولوجیا ومالحقة انفجـارات 
ًا مخططا لتدریب وتأهیل مدیري  فوجب على وزارة التربیة والتعلیم إعداد برنامج،العصر في عالم االتصاالت ً

  .المدارس لتهیئتهم لمواجهة هذه التحدیات
  

 : تدریب مدیر المدرسة •

إن من أهم االتجاهات الحدیثة في اإلدارة المدرسیة مواصلة نمو مدیر المدرسة المهني، وذلك مـن 
عة الفائقـة فـي ًخالل التدریب المستمر المواكب لتطورات العصر ،خصوصا ونحن في عصر االنترنـت والـسر

ة بـسبب تزایـد مهـام مـدیر المدرسـة، َّاالتصاالت الحدیثة، وأصبح التدریب المـستمر أثنـاء الخدمـة ضـرورة ملحـ
ًمن أجل رفع كفاءته وتطور أدائه واالرتقاء به لیصبح قائدا تربویا قادرا على إدارة مدرسته بنجاح ً ً.  

  
لتزویـــد الفـــرد بـــالخبرات والمهـــارات التـــدریب أنـــه النـــشاط المـــستمر ) 1990:28 صـــادق،(ویعـــرف 

      . ًواالتجاهات التي تجعله صالحا لمزاولة عمل ما
  

أنه تدریب المدیرین على تقنیات وتكنولوجیا التعلیم بالـصورة التـي ) 2008:46 الخطیب ، (وعرفه
األهـداف تجعلهم مالحقین لما یستحدث فـي مجـال اإلدارة، عـن طریـق الـدورات التدریبیـة المخططـة والمحـددة 

                         .ًمسبقا
           

التــدریب أنــه نــشاط مــستمر یــدرب المــدیرین علــى تقنیــات وتكنولوجیــا التعلــیم عــن عــرف الباحثــة تو
  .طریق الدورات التدریبیة المخطط لها والمحددة األهداف
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نولوجیا التعلیم حیث یـتم تـدریب وفي اآلونة األخیرة اهتم المربون التربویون باإلدارة اإللكترونیة وتك
المدیرین على تقنیات وتكنولوجیا التعلیم لمواكبة التطـورات الحدیثـة فـي عـصر االنترنـت وسـرعة االتـصاالت، 

  .وكیفیة التخطیط االستراتیجي
  

 وقـــد قامـــت وزارة التربیـــة والتعلـــیم العـــالي الفلـــسطینیة مـــن خـــالل اإلدارة العامـــة للتـــدریب واإلشـــراف 
بإعـداد بـرامج تدریبیـة لتـدریب مـدیري المـدارس أثنـاء الخدمـة، وتـشمل هـذه البـرامج علـى موضـوعات التربوي، 

حدیثة مثل القیادة ومهارات العمل اإلداري واإلدارة التنظیمیـة والتخطـیط االسـتراتیجي والقیـاس والتقـویم ومـدیر 
ٕرســیة وادارة الــصراع وادارة المعرفــة  والبحــوث اإلجرائیــة واإلرشــاد التربــوي والثقافــة المد،المدرســة مــشرف مقــیم ٕ

  .وغیرها...... 
ـــسطینیة تعتبـــر ضـــرورة ملحـــة تـــرى و   ـــیم الفل ـــرامج التـــي أعـــدتها وزارة التربیـــة والتعل ـــة أن الب الباحث

لتطویر أداء مدیري المدارس، وخاصة في عصر التطور والتقدم التكنولوجي الهائل في عالم االتصاالت وما 
حدیات الناجمة عن االحتالل اإلسرائیلي، وأكثر هذه التحـدیات ضـراوة هـو الحـصار تواجهه من العدید من الت

ًالشامل الذي تواجهه الدولة من جمیع النواحي اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا و ً   إلخ .....ً
 ومن أهـم التحـدیات التـي تواجـه الـوزارة فـي هـذا المجـال غیـاب التـدریب الـواعي الفاعـل النـابع مـن 

ومـا یتبعهــا  ن، وكـذلك ظهـور نظریــات جدیـدة وتطـور المعرفـة فـي المجــال التربـوي بـسرعة فائقـة،رغبـة العـاملی
ًمــن تغیــرات فــي بنــاء المنــاهج وأســالیب التعلــیم والــتعلم والتحــدیات التربویــة حیــث تتــضاعف المعرفــة أضــعافا 

 مـدیر المدرسـة فـي ممـا فـرض ضـرورة تـدریب  وهذا یترتب علیـه مواجهـة هـذه التحـدیات الجدیـدة،، یومیاكثیرة
ًفلسطین خاصة لیصبح متطورا وفاعال قادرا على مواجهة هذه التحدیات وقد ذكرت اإلدارة العامة للتدریب ً ً ً.  

  
  ):الخطیب والعیلة(فیما یلي شكل یبین تصمیم البرنامج التدریبي الناجح كما یراه 
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  )4( شكل رقم 
  )122: 1998،العیلةو الخطیب(  تصمیم البرنامج التدریبي

  
  
  
  

                
            

  
  
  

                مدى                                                                         مدى                  
  صلة                                                                        مراعاة                

  البرنامج                                البرنامج                                                      
     بكل من                                لكل من                                                       

                                                                                            
             

   
                                                                                            

  
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                   

 تحدید احتیاجات المدیرین التدریبیة

 تحدید محتوى البرنامج التدریبي وتتابعھ

 كتابة وإعداد المادة التدریبیة

 المواد التدریبیة المساعدة التي سیتم إدخالھا

 اد تدریبھماختیار فئة المدیرین المر

 اختیار المحاضرین والمدربین

 اختیار المركز التدریبي

 التقییم والمتابعة والتغذیة الراجعة

 تحدید احتیاجات المدیرین التدریبیة
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  :اختیار مدیر المدرسة    •
  

ًنظرا  ألن هناك تحدیا كبیرا یواجـه اإلدارة المدرسـیة، فالبـد أن تكـون عملیـة اختیـار مـدیر المدرسـة  ً ً
  : مبنیة على أسس سلیمة، ومن الضوابط العامة التي یجب مراعاتها عند عملیة االختیار

مراعــاة مبــادئ العدالــة والمــساواة وتكــافؤ الفــرص لجمیــع المرشــحین، واعتمــاد أســس الجــدارة  -
واالستحقاق وتوزیع األشخاص حسب مؤهالتهم وخبراتهم وقدراتهم، فاالختیار السلیم واختیار الرجـل المناسـب 

 في المكان المناسب یساعد على إتقان العمل، ورفع مستوى كفاءة 

  :أسالیب اختیار مدیر المدرسة •

  :تلك األسالیب إلى ثالثة أصناف)  1993 ، حسنومحمد (صنف 

  . أسلوب مقاییس الرتب–سلوب الجدارة  أ–أسلوب األقدمیة 

إلـى أن هنـاك )  1994الروسـان،(و) 1993وبطـاح ، الـسعود،(وقد أشار عدد من الباحثین   •
 :ًأسسا مقترحة لألخذ بها في عملیة اختیار مدیري المدارس مثل

  

 ).الشهادة الجامعیة األولى على األقل(حصول الشخص المرشح على مؤهل جامعي  .١
 .ویة وقدرة على القیادة واإلشرافالتمتع بشخصیة ق .٢
 .التمتع بالسیرة الحسنة والخلو من الجنح واألحكام القضائیة .٣
 . الخبرة بما ال یقل عن خمس أو ثالث سنوات .٤
 . الحصول على مؤهل تربوي أو شهادة تدریب .٥
 .الحصول على تقاریر جیدة من الرؤساء والمشرفین التربویین .٦
 .ولین والزمالءؤالحصول على ترشیح المشرفین والمس .٧
 .المظهر الالئق والسالمة الجسمیة .٨
 .االلتزام بأخالق مهنة التدریس خالل السنوات السابقة .٩
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 .اجتیاز االمتحانات الكتابیة المقررة .١٠

 .اجتیاز المقابلة الشخصیة الخاصة باختیار المرشحین .١١
    ):84: 1990أحمد،(ویضیف 

ًأن یكون معدا وجاهزا نفسیا أوال وقبل كل شيء  .١٢ ً ً  .لتحمل أعباء العمل الموكل إلیهً
ًأن یجتاز اختبارا على درجة عالیة جدا في العالقات اإلنسانیة .١٣ ً .  

  

  :                               ضیف الباحثة عالوة على ما تقدمتو

أن یكـــون اختیـــار مـــدیري المـــدارس مـــن المدرســـین ذوى الموهبـــة والقـــدرة علـــى تحمـــل أعبـــاء  .١
ًعتبار أن المعلم الناجح لیس بالضرورة أن یكون مدیرا ناجحاالقیادة مع األخذ في اال ً. 

 .أن یكون على مستوى الكفاءة واالمتیاز وقوة الشخصیة .٢
ًأن یكون حاصال على تقدیر جید جدا فما فوق في سنتین من الثالث األخیرة .٣ ً. 
 .أن یكون أمضى عامین على األقل في وظیفته األخیرة .٤

  :تقییم مدیر المدرسة •

ناك ضرورة للوقوف على عمل المدیر ودرجة أدائه مع المعاییر المقبولة ومـدى تحقیقـه حیث أن ه
فــإن وزارة التربیــة والتعلــیم تعتمــد نمـــاذج  ألهــداف المدرســة وذلــك لتثبیتــه أو ترقیتــه أو نقلــه أو إنهــاء خدمتــه،

  :محددة لتقییم مدیري المدارس ویتعلق وفق تدرج خماسي في أربعة مستویات هي
  
توزیـــــع المهمـــــات المدرســـــیة  وتنظـــــیم العمـــــلو مـــــن حیـــــث الخطـــــة الـــــسنویة :وى اإلداري المـــــست*

والتواصـــل مـــع  شـــؤون المـــوظفین والطلبـــة،واالجتماعـــات المدرســـیة والـــدوام المدرســـي والتـــشكیالت المدرســـیة و
  .الشؤون المالیة وولین،ؤالمس

  
  .یماإلشراف التربوي والتقو  من حیث المواد التعلیمیة،:المستوى الفني* 
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والتواصــل بــین أفــراد المجتمــع   مــن حیــث العالقــة مــع المجتمــع المحلــي،:المــستوى االجتمــاعي* 
  .المدرسي

  
  .)53: 2009السمیري،" (من حیث االبتكار والتجدید  :المستوى اإلبداعي* 

ًویقــوم مــدیر التربیــة والتعلــیم أو نائبــه بمراجعــة النمــوذج وابــداء مالحظاتــه وفقــا للتقــدیر العــام ا لــذي ٕ
  .وعلیه یتم تقییم مدیر المدرسة) ممتاز وضعیف(یحصل علیه المدیر والمتدرج بین 

  
ًنظــرا لمــا یواجهــه المجتمــع الفلــسطیني مــن تحــدیات وجــب علــى مــدیر المدرســة تــرى الباحثــة أنــه و

یــة  لتقــوم بــدورها فــي مواجهــة التحــدیات وتلب،تهیئــة الظــروف واإلمكانــات وقیــادة المدرســة قیــادة واعیــة راشــدة
  .مطالب التنمیة وعدم استهالك المدنیة المعاصرة والتكنولوجیا المتطورة واجترارهما

  

 ومــسؤول عمـا اســترعاه اهللا فهـو مطالــب بقیـادة المدرســة وحمـل الطــالب والمـوظفین علــى ٍفهـو راع 
منـة الثقافیـة  وتعزیـز القـیم والتماسـك مـع رفـض الهی،احترام العقل واستخدامه لترسیخ الهویة العربیـة اإلسـالمیة

 بالتعـــاون والتحفیـــز وتـــوفیر ،والقیمیـــة والتبعیـــة للخـــارج واألخـــذ بـــالتطور فـــي ظـــل العـــادات والتقالیـــد اإلســـالمیة
 فالمدرسـة علـم وفـن وكـذلك ممارسـة أخالقیـة ، ومـسؤولٍالفرص لألفراد لتنمیة استعداداتهم ومیـولهم بـشكل واع

 .    ترتكز إلى الصدق والنزاهة والعدل
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  اإلدارة اإللكترونیة/ ًثانیـــا 
     مقدمــــــــــــــــــــــة •

 ة ـــــــــــوم اإلدارة اإللكترونیــــــــــــمفھ •
  ة ــــــــاد تطور اإلدارة اإللكترونیــــــــأبع •

  ة ـــــأسباب التحول إلى اإلدارة اإللكترونی •

  ة ـــــــــداف اإلدارة اإللكترونیـــــــــــــأھ •

  ة ـــــــــــمیة اإلدارة اإللكترونیـــــــــــــأھ •

  ة ـــــــــر اإلدارة اإللكترونیــــــــــــعناص •

  ة ــــــــائف اإلدارة اإللكترونیــــــــــــوظ •

  ة ـــــــــیزات اإلدارة اإللكترونیـــــــــــمم •

  ة ـــــــــــوب اإلدارة اإللكترونیــــــــــــعی •

 ة ــــــبات تطبیق اإلدارة اإللكترونیــلمتط •
  ة ـــــــاالت تطبیق اإلدارة اإللكترونیــمج •

  ة ــــــالبرامج التطبیقیة لإلدارة اإللكترونی •

  ي ــــــفات المدیر اإللكترونــــــــــــمواص •

  ة ــــوقات تطبیق اإلدارة اإللكترونیـــــمع •

 طین ـــــــــم العام في فلسواقع اإلدارة اإللكترونیة في مدارس التعلی •
تجارب بعض الدول لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة  •

 المدرســـــــــــــیة 
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  اإلدارة اإللكترونیة •
  ةـــــــــــــــــمدمق •

ًیشهد عالمنا الیوم تطورا سریعا في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت اإللكترونیة التي     ً
 وتوســعت الــشركات فــي تحـسین هــذا المجــال فاســتعمال ،ة فـي تــسهیل أمــور الحیــاة الیومیـةتعتبـر نقلــة نوعیــ

 فـــدخلت دول ،التكنولوجیــا أصــبح مــن أساســیات الحیــاة ولــزم علــى مجتمعاتنــا العربیــة مواكبــة هــذا التطــور
  .الوطن العربي عالم االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات

  

التـصاالت فـي عـصرنا الـراهن وكـذلك النمـو المتـسارع قد أدى تطور تكنولوجیا المعلومـات واف   
 إذ ،في المعطیات المعرفیـة والتقنیـة وانتـشار شـبكة اإلنترنـت إلـى تغییـر جـذري فـي ممارسـة المهـام اإلداریـة

أصــبحنا نــسمع مــصطلحات جدیــدة مثــل اإلدارة اإللكترونیــة، والحكومــة اإللكترونیــة، والتجــارة اإللكترونیــة، 
حیث یبدو أن تحسین األداء في اإلدارة لن یتم بدون الثورة  ي وغیره من المفاهیم الحدیثة،والتعلیم اإللكترون

ًاإللكترونیــة، فمــن الطبیعــي جــدا أن نجــد اهتمامــا لــدى الكثیــر فــي الحــصول علــى معلومــات وافیــة عــن هــذه  ً
كترونیـــة ومـــن خـــالل المعلومـــات الموجـــودة علـــى الـــساحة، نجـــد أن الحكومـــة اإلل ،المـــصطلحات والمفـــاهیم

  .تحظى بالقدر الكبیر من االهتمام، حیث تنقلنا بدورها إلى اإلدارة اإللكترونیة
  
أن اإلدارة اإللكترونیـــة هـــي المدرســـة األحـــدث فـــي اإلدارة   "): 2004:121،نجـــم(وقـــد أوضـــح   

 - متابعــة – تنفیــذ – تنظــیم –تخطــیط (التــي تقــوم علــى اســتخدام اإلنترنــت فــي إنجــاز وظــائف اإلدارة مــن 
ً فاإلنترنـت هــو التكنولوجیـا األرقــى واألكثـر عولمــة حتـى اآلن ومــن هنـا أصــبح لزامـا علــى ،) ورقابــة-قیـادة 

وطریقـة توظیفهـا  رجال التربیة وضع خطط واستراتیجیات تعلیمیة تعلمیه وتألیف كتب تتعلـق بالمعلوماتیـة،
د جیـل جدیـد مثقـف یـسهم فـي مواكبـة ٕواالستفادة منها من أجل اللحاق بركب العالم المتقـدم ومـسایرته وایجـا

  .عجالت التقدم العلمي في مختلف مجاالت الحیاة الیومیة
ًوعلى هذا اإلدارة اإللكترونیة تمثل اتجاها جدیدا وربما غیر مألوف من اإلدارة، ألنـه یقـوم علـى " ً

ت للطریقــة أســس ومبــادئ مختلفــة عمــا كــان متعــارف علیــه، فهــذه التغیــرات الكثیــرة والعمیقــة هــي التــي مهــد
جـاءت تغییـرات واسـعة  )Digitals(الحدیثة في اإلدارة، وبفعل ثورة اإلنترنت وشبكات اإلعالم و الرقمیـات 

  . "وعمیقة جعلت اإلدارة اإللكترونیة ال تشبه اإلدارة التي عهدناها
 ) Gilbert and Balestrini , (2004)     (  
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رؤیـــة "  بعنـــوان دراســـتهافـــي ) ٨:٢٠٠٥علیج، الـــد(وهـــذا مـــا أكـــدت علیـــه الباحثـــة الـــسعودیة    
حیث شهد العالم ثورة االتصاالت ساهم في التحول  " أم القرىتطبیق اإلدارة اإللكترونیة بجامعة ل مستقبلیة

ــیم أكــد حتمیــة تغییــر االســتراتیجیات  بفــضل اإلنترنــت والحاســبات الجدیــدة واألجهــزة التــي تقــوم بمهمــة التعل
فز إلى المستقبل النتهاز الفرص إلى التوسع والتخطیط لخفض أعداد العاملین أي والبحث عن االرتقاء والق

  .نشر ثقافة تكنولوجیا التعلیم واإلدارة التكنولوجیة اإللكترونیة
  
أنه لیتـسنى للتعلـیم فـي مجتمعنـا مواجهـة التحـدیات ) 2007:163التمام، (وأوضحت دراسة     

ًالمطروحة عالمیا ومحلیا فإن التنظیم ا ٕإلداري الجید ذلك المعتمد على تكنولوجیا المعلومات واتباع أسالیب ً
حدیثة تتسم بالدقة والمرونة وعلى كافة المستویات من خـالل العمـل علـى میكنـة اإلدارة التعلیمیـة فـي كافـة 

ًوذلــك بـــربط مهــام اإلدارة بـــشبكات الحاســب اآللــي ســـعیا لتحقیــق ســـرعة اإلنجــاز وجـــودة األداء "مــستویاتها 
أن األنشطة الحیاتیة تتحول بالتدریج إلى ) 2006السالمي، (وأكد ) 2005:37الحامد، وآخرون، "(دارياإل

  .أنشطة إلكترونیة لالستفادة من هذه التقنیة
     

ن اإلدارة اإللكترونیـــــة تغطـــــي العدیـــــد مـــــن األعمـــــال إ) 2002التكریتـــــي، وآخـــــرون، ( ویقـــــول     
التــأمین والتوزیــع والنــشر، كمــا تعتبــر أداة فعالــة لحفــز المــشروعات والمجــاالت كــالبنوك والتــسویق والتجــارة و

كمــا تتــیح فــرص العمــل الحــر أمــام األفــراد  المتوســطة والــصغیرة علــى المــشاركة فــي نظــام التجــارة العالمیــة،
ًوتــساعد أیــضا المؤســسات الحكومیـــة فــي تقــدیم خـــدماتها للجمهــور بــصورة أفـــضل وتــساعدهم فــي تحـــسین 

 وفــتح قنــوات اتــصال جدیــدة للمؤســسات الحكومیــة لالتــصال بــین القــائمین علــى ،جرائهــاخــدماتها وتبــسیط إ
  :)2003الشرقاوي، ( وتضیف .إدارتها وبین المواطنین واألفراد اآلخرین

  
 إلـــى اســـتخدام الحاســـب اآللـــي ، وقـــد أدى التطـــور فـــي الـــصناعات التكنولوجیـــة واإللكترونیـــة"  

اتخــاذ القــرار وتـسجیل وقبــول الطــالب وتــوزیعهم ومتــابعتهم مــن جمیــع كوسـیلة فــي عملیــة اإلدارة المدرســیة و
، ..... ، جـداول ، أعمـال(  كما ساهم في متابعة شئون الموظفین مـن،.....)صحیة ،تعلیمیة ،( النواحي 
وأخـــــذت ) 2005توفیـــــق، (، ویـــــضیف ".....  )معلمـــــین ،فنیـــــین ،إداریـــــین ،مـــــشرفین ،(وكـــــذلك  ،)رقابـــــة 

تحول من أنشطة عادیة إلى أنشطة إلكترونیة واستفادت منها فـي مجـال تقـدیم الخـدمات األنشطة الحیاتیة ت
  .اإلداریة أو ما یطلق علیه اإلدارة اإللكترونیة
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ً فنظرا لما تمتاز به اإلدارة اإللكترونیة من سرعة ودقة في إنجاز األعمـال ورفـع مـستوى اإلنتاجیـة،  
 لــذا وجــب علینــا دراســة ، اآلن وهــو أشــبه بثــورة تعلیمیــة ناجحــةالحاســب اآللــي أقــوى نظــام طــور حتــىألن 

 ،موضوع من أهم الموضوعات التي تستدعي إجراء مسح دقیق للنظام القائم الـذي یـسعى إلـى هـذا التحـول
استجابة لهذه المرحلة بهدف تحدیـد اإلمكانـات المتـوفرة واإلسـقاطات المتوقعـة والتـي تمكـن المخططـین مـن 

 أال وهــو دراســة موضــوع اإلدارة ،الالزمــة للتغییــر علــى ضــوء احتمــاالت النمــو المتوقعــةاتخــاذ اإلجــراءات 
تطرق الباحثــــة لموضــــوع اإلدارة ت ومــــن هنــــا ســــ.اإللكترونیــــة وتطبیقاتهــــا فــــي مجــــاالت الحیــــاة المختلفــــة

  .اإللكترونیة
  

                                                                      ) :Electronic Management( مفهوم اإلدارة اإللكترونیة  •

   ) 302: م 1960مصطفى وآخرون، (یعرفها :  اإلدارة في اللغــة
  

  " تعني اإلحاطة، وأدار الرأي واألمر أي أحاط بهما " 
 

إنجـاز األعمـال عـن طریـق أشـخاص آخـرین عبـر عملیـة " أنها )2008:42أبو ناصر، ( یعرفها   -
ومـن بـین عناصـر هـذه المـسؤولیة توجیـه وتكامـل  ولیة عـن التخطـیط االقتـصادي،اجتماعیة تتضمن المـسؤ

  .اإلشراف على أفراد المنظمة وتحفیزهم إلنجاز أعمال المنظمة
 

 مــن النـــاس نحــو تحقیـــق فــن قیـــادة وتوجیــه أنــشطة جماعـــة "  أنهـــا )2008:8البــدري،  ( یعرفهــا  -
  "هدف مشترك 

 

ًجــازا لألعمــال علــى اإلنترنــت، وأنهــا تــشیر إلــى أیــة وظیفــة اإلدارة اإللكترونیــة لیــست مجــرد إن   
إلكترونیة تساعد المنظمات والمؤسسات على تنفیذ أعمالها، ویعتبر مفهوم اإلدارة اإللكترونیـة مـن المفـاهیم 
الحدیثة وأسلوب من األسالیب الحدیثة في اإلدارة، ظهر نتیجة تطورات  العصر واالنتقـال مـن عـالم الـورق 

  .ت إلى عالم العمل اإللكترونيوالمكاتبا
  

 ومن الضروري مقارنة المصطلحات األساسیة التي شـاع اسـتخدامها فـي اآلونـة األخیـرة، مـن 
ـــــز واضـــــح، وهـــــذه المـــــصطلحات هـــــي ـــــدقیق أو تمیی ـــــة / ت ـــــي، التجـــــارة ،اإلدارة اإللكترونی ـــــیم اإللكترون التعل

   .فهوم للمصطلح على حدةاألعمال اإللكترونیة وهذا یقودنا إلى طرح كل م، اإللكترونیة
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  ) : E –business( األعمال اإللكترونیة: أوال 
هي مدخل متكامل ومرن لتوزیـع قیمـة األعمـال مـن خـالل ربـط الـنظم بالعملیـات التـي تنفـذ مـن  

خاللهــا أنظمــة األعمـــال الجوهریــة، بدقـــة مبــسطة ومرنـــة وباســتخدام تكنولوجیـــا اإلنترنــت، وعلـــى ذلــك فـــإن 
 هي استخدام تقنیات العمل باإلنترنت والـشبكات لتطـویر أنـشطة األعمـال الخاصـة " :لكترونیة األعمال اإل

  .)20 : 2005 ،یاسین"(أو لخلق أنشطة أعمال افتراضیة جدیدة 
  

  ) :E –Learning( التعلیم اإللكتروني : ًثانیا 
تـــصال الحدیثـــة هـــو شـــكل مـــن أشـــكال الـــتعلم عـــن بعـــد وهـــو طریقـــة للتعلـــیم باســـتخدام آلیـــات اال"    

كالحاســب والــشبكات والوســائط المتعــددة وبوابــات اإلنترنــت مــن أجــل إیــصال المعلومــات للمتعلمــین بأســرع 
" وقــــت وأقــــل تكلفــــة وبــــصورة تمكــــن مــــن إدارة العملیــــة التعلیمیــــة وضــــبطها وقیــــاس وتقیــــیم أداء المتعلمــــین

  .)٤: 2002الموسى،(
  

صــوت وصــورة ورســومات (لحدیثــة بجمیــع أنواعهــا مــن هــو طریقــة للتعلــیم باســتخدام التقنیــة ا "أو   
فــي ) ســواء كانــت عــن بعــد أو فــي الفــصل الدراســي وآلیــات بحــث ومكتبــات إلكترونیــة وبوابــات اإلنترنــت،

  " توصیل المعلومات للمتعلم بأقصى سرعة وأقل جهد وأكبر فائدة
  .)٤: 2008 سعد الدین،(
  

حــدود جــدران الفــصول التقلیدیــة واالنطــالق لبیئــة غنیــة لتتجــاوز  عملیــة التعلــیم والــتعلم  توســیع"أو   
ًمتعددة المصادر یكون لتقنیة التعلیم التفاعلي عن بعد دورا أساسیا  فیها بحیث تعـاد صـیاغة دور كـل مـن ،ً

ٕالمعلـــم والمـــتعلم مـــن خـــالل اســـتخدام تقنیـــة الحاســـب اآللـــي فـــي دعـــم واختیـــار وادارة عملیـــة التعلـــیم والـــتعلم 
  .)1-2003:2 الراشد،("

  

  : ما یلي ) 2002،الموسى(ومن أهم مزایا التعلیم اإللكتروني كما یراها  •

  .تجاوز المكان والزمان في العملیة التعلیمیة - 

 .ًإتاحة الفرصة للمتعلمین للتفاعل الفوري إلكترونیا فیما بینهم وبین المعلمین - 

 .ات المتعلمیننشر ثقافة التعلم والتدریب الذاتیین التي تمكن من تحسین وتنمیة قدر - 

رفع شـعور الطلبـة بالمـساواة فـي توزیـع الفـرص فـي العملیـة التعلیمیـة وكـسر حـاجز الخـوف والقلـق  -
 .وتمكینهم من التعبیر عن أفكارهم
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  ):٢٠٠٦الصبحي، (وتضیف الموسوعة الحرة 
 

 فــي تخفـیض األعبـاء اإلداریــة للمقـررات الدراســیة مـن خــالل اسـتغالل الوســائل واألدوات اإللكترونیـة -
 .إیصال المعلومات والواجبات للمتعلمین وتقییم أدائهم

 .استخدام أسالیب متنوعة ومختلفة أكثر دقة وعدالة في تقییم المتعلمین -
  . تمكین الطالب من تلقي المادة التعلیمیة بالطریقة واألسلوب الذي یناسبه

  

  ):1-3: 2003الراشد،(ویضیف 
  

ل وجــود الــروابط ذات العالقــة باهتمامــاتهم العلمیــة توســیع مــدارك الطــالب والمعلمــین مــن خــال -
  .ًوالنظریة والترفیهیة أحیانا

ســـرعة تطـــویر وتغییـــر المنـــاهج والبـــرامج علـــى اإلنترنـــت بمـــا یواكـــب خطـــط الـــوزارة ومتطلبـــات  -
 . باهظةالعصر دون تكالیف إضافیة 

إلـى الطـالب  )المنـاهج والمراجـع(ادة العلمیـة تخطي جمیع العقبات التي تحول دون وصـول المـ -
  .في األماكن النائیة

  : عوائق التعلیم اإللكتروني •

مــن أهــم عوائــق التعلــیم اإللكترونــي ضــعف البنیــة التحتیــة لــشبكة اإلنترنــت ممــا یحــد مــن ســرعة "   
  ."تدفق المعلومات والبیانات ویجعل عملیة البث المباشر أمر مزعج لبطئ البث

)Ann willer, 2000   (  
  
  ) : E –commerce( كترونیةأما التجارة اإلل •

لتــدوین عملیــات التبــادل بمــا فــي ذلــك بیــع  )اتــصاالت إلكترونیــة(هــي اســتخدام وســائل إلكترونیــة    
وشراء المنتجات والخدمات التي تتطلب وسائل نقل مختلفة من مكان آلخر، وهي وجه مـن أوجـه األعمـال 

المــصارف  ،)e-marking( یق اإللكترونــيالتــسو، )e- mailing(البریــد اإللكترونــي: اإللكترونیــة مثــل 
  .)e-Engineering(، الهندسة اإللكترونیة )e-Banking(اإللكترونیة
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  :أما فیما یخص  اإلدارة اإللكترونیة   فتناولها الباحثون عبر عدة تعریفات

  

 هــي العملیــة اإلداریــة القائمــة علــى اإلمكانــات المتمیــزة لإلنترنــت") 127: 2004،نجــم (عرفهــا 
شبكات األعمال في تخطیط وتوجیه ورقابة على الموارد والقدرات الجوهریة للشركة واآلخرین، بدون حدود و

  ".من أجل تحقیق أهداف الشركة 
  

 والفنیة أنها قدرة اإلدارة على میكنة جمیع المهام واألنشطة اإلداریة " ) 2005:5 السبیعي،( عرفها
ت واســتخدامها فیمــا بینهـــا وبــین اإلدارات الرئیــسة التابعــة لهـــا باالعتمــاد علــى تقنیــة المعلومـــات واالتــصاال

والمتفرعة منها بیسر وسهولة ودقة عالیـة وبأقـل تكلفـة فـي أقـصر وقـت ممكـن مـع ضـمان خـصوصیة أمـن 
    . المعلومات

  

 اإلداریــة أنهــا عملیــة میكنــة جمیــع مهــام ونــشاطات المؤســسة"  )2006:34 الــسالمي،(كمــا عرفهــا 
ًكافــة تقنیــات المعلومــات الــضروریة، وصــوال إلــى تحقیــق أهــداف اإلدارة الجدیــدة فــي تقلیــل باعتمادهــا علــى 

اســتخدام الــورق وتبــسیط اإلجــراءات والقــضاء علــى الــروتین، واإلنجــاز الــسریع والــدقیق للمهــام والمعــامالت، 
   ."لتكون كل إدارة جاهزة للربط مع الحكومة اإللكترونیة الحقا

  

 داخـل أسلوب جدیـد فـي العمـل اإلداري"ًإجرائیا في دراسته أنها " ) 2006:364 الكیالني،( وعرفها
كلیــة التربیــة یــستخدم المعلوماتیــة واإللكترونیــة فــي تقــدیم الخــدمات للطــالب، وذلــك بهــدف تبــسیط وتــسهیل 
التعامــل مــع الكلیــة والطــالب وأعــضاء هیئــة التــدریس وأولیــاء األمــور، وتــوفیر المعلومــات والخــدمات بــشكل 

  ".امل وسریع لجمیع الطالب، وتسهیل حصول الطالب على الخدمة وتخفیض تكلفتهامتك
  

 االتـــصاالت أنهـــا منظومــة إلكترونیـــة متكاملـــة تعتمــد علـــى تقنیـــات" )28 :2007، عـــامر(وعرفهـــا 
  . "وجمع المعلومات لتحویل العمل اإلداري الیدوي إلى أعمال تنفذ بواسطة التقنیات الرقمیة الحدیثة

  

 إنجــاز المعــامالت اإلداریــة وتقــدیم الخــدمات العامــة عبــر شـــبكة"أنهـــا "  ) 2006،ربــاكی(رفهــاوع      
                         اإلنترنــــــــت، بــــــــدون أن یــــــــضطر العمــــــــالء مــــــــن االنتقــــــــال إلــــــــى اإلدارات شخــــــــصیا إلنجــــــــاز معــــــــامالتهم،

ادخل علـى "أي " ل وال تنتقلاتص" بمعنى"مع ما یترافق من اإلنترنت أو إهدار الوقت أو الجهد أو الطاقات
    ".الخط وال تدخل في الخط
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ـــسمیري(هـــاتو عرف  أنهـــا قـــدرة إدارة المدرســـة الثانویـــة علـــى تحویـــل العمـــل"ًإجرائیـــا ) 2009:62 ،ال
اإلداري المدرســـي التقلیـــدي إلـــى عمـــل إلكترونـــي باالعتمـــاد علـــى تقنیـــة المعلومـــات واالتـــصاالت لتحـــسین 

  ."وتعزیز فاعلیتها في تحقیق األهداف المرجوة منهامستوى أدائها، ورفع كفایتها 
  

 طـول  هي تحویل كافة األعمال والخـدمات اإلداریـة التقلیدیـة مـن) "2010 ،مبارك، الزیغام(وعرفها
اإلجــراءات واســـتخدام األوراق إلــى أعمـــال وخــدمات إلكترونیـــة تنفـــذ بــسرعة عالیـــة ودقــة متناهیـــة باســـتخدام 

  . أوراقتقنیات اإلدارة أي إدارة بال
  
  :عرفها الباحثة إجرائیا أنهاتو

 قدرة اإلدارات المدرسیة في المؤسسات التعلیمیة على ممارسة جمیع المهام واألنشطة اإلداریة  "
والفنیة  باالعتماد على تقنیة المعلومات واالتصاالت، واستخدامها فیما بینها وبین اإلدارات الرئیسة التابعة 

 وبأقل تكلفة وفي أسرع وقـت ممكـن مـع ضـمان خـصوصیة أمـن المعلومـات ،یةلها بیسر وسهولة ودقة عال
  ". للمدرسة وسریتها

  

 ) E-Government, Management: (اإلدارة اإللكترونیة والحكومة اإللكترونیة 
وقد كثر الخلط بین الحكومة اإللكترونیة واإلدارة اإللكترونیة حیث ترى فریق من الباحثین أنهمـا 

جـزء مـن الحكومـة اإللكترونیـة "فترى فریق أن اإلدارة اإللكترونیـة هـي، ریق آخر أنهما مختلفانوف مترادفان،
وهي تعني تحویل جمیع العملیات اإلداریة الورقیة إلـى عملیـات إلكترونیـة باسـتخدام التقنیـات الحدیثـة وهـي 

                                 .)26: 2006الضافي،"(تعمل على تطویر البنیة المعلوماتیة داخل المؤسسة

 أما الحكومـة اإللكترونیـة فهـي كـل متكامـل، واإلدارة اإللكترونیـة جـزء منهـا، حیـث یعتبرهـا هـذا  
العملیـــات اإللكترونیـــة التـــي یـــتم مـــن خاللهــا الـــربط بـــین المؤســـسات التـــي تطبـــق نظـــام اإلدارة "الفریــق أنهـــا 

الیـــة، وهــذا یعنــي أن اإلدارة اإللكترونیـــة هــي مرحلـــة اإللكترونیــة وذلــك بالتـــشغیل الحاســوبي ذي التقنیــة الع
  .)26، 2006،الضافي("سابقة من الحكومة اإللكترونیة 

حیــث تــم ترجمــة المــصطلح بحــذافیره لــم یــراع المعنــى، ولــذلك یــرون  "أمــا فریــق آخــر تــرى أنــه  
 مصطلح الحكومـة ضرورة استخدام مصطلح اإلدارة اإللكترونیة بدال من الحكومة اإللكترونیة، حیث یرتبط

اإللكترونیــة فــي ذهــن القــارئ بالعمــل الــسیاسي وهــذا ال یتفــق وشــمولیة المــصطلح، فــالتعبیر بكلمــة حكومــة 
ٕتعبیــر محــدود ألنــه یعبــر عــن مجموعــة مــن األشــخاص، والعالقــة ال تكــون مــع جمیــع األشــخاص وانمــا مــع 

  .مؤسسات وهیئات محدودة  ومعلومة
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و أعــم وأشــمل ویعبــر عــن إطــار واســع ومفتــوح یــصل إلــى علــى النقــیض مــن مــصطلح اإلدارة فهــ
جمیع األفراد وجمیع المستویات في الدولة،  كما أن الحكومة اإللكترونیـة ال تـستطع أي حكومـة فـي العـالم 
القیــام بجمیــع األعمــال الموكلــة إلیهــا عــن طریــق اإلنترنــت إذا ال یمكــن ألیــة حكومــة أن تــدیر مــوارد بلــد مــا 

   .) 2006 ،باكیر("ل إلى عمل عن طریق اإلنترنت وتحول عملها بالكام
  

 واإلدارة e-businessن اإلدارة اإللكترونیة تتكون من بعدین هما األعمال اإللكترونیة  أیتضحومن هنا  
   e-governmentالعامة الحكومیة أو الحكومة اإللكترونیة 

  

التـــي تـــضم فـــي مجملهـــا التجـــارة فـــاإلدارة اإللكترونیـــة مـــا هـــي إال حـــصیلة مـــن األعمـــال اإللكترونیـــة 
 باإلضــافة إلــى األعمــال الغیــر تجاریــة والحكومــة اإللكترونیــة فهــي اعــم وأشــمل مــن كــل منهمــا ،اإللكترونیــة

ًوالقاســم المــشترك بینهــا جمیعــا هــو شــبكة اإلنترنــت التــي تعتبــر حلقــة وصــل لجمیــع األطــراف و فــي الــشكل 
  .یةنالتالي رسم توضیحي یبین هیكل اإلدارة اإللكترو

  )٥(شكل رقم 
  هیكل اإلدارة اإللكترونیة

      
  
  
  

      
    

  
  
  
  
  

  
  

  ) 2004:18 یاسین والعالق،( 

  ة اإللكترونی اإلدارة
E-management 

 

  ةاإللكترونیاألعمال 
E-business 

 ةاإللكترونیالحكومة 
E-government 

  ةاإللكترونیالتجارة 
E-commerce 

 األعمال الغیر تجاریة
 اإللكترونيالتعلیم 
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لباحثـــة مـــن خـــالل التعریفـــات الـــسابقة والـــشكل الـــسابق العالقـــة الوثیقـــة بـــین مفـــاهیم یتـــضح لو       
یـة، والقاسـم المـشترك الـذي اإلدارة اإللكترونیة واألعمال اإللكترونیة والحكومة اإللكترونیة والتجـارة اإللكترون

یجمع كل هذه المنظومات مع بعضها هو شبكة اإلنترنت، ومن األهمیة اإلشارة إلى أن اإلدارة اإللكترونیة 
ال یمكن اعتبار مولدها مع ظهور اإلنترنت، ولكن قد ظهرت منذ مدة طویلة قبل اإلنترنت وذلك باستخدام 

 ولكــن مــع ظهــور اإلنترنــت أصــبحت إدارة للمعلوماتیــة ولــیس وغیــره،.... الفــاكس والهــاتف والتخــزین اآللــي 
  .إدارة مادیة للتجهیزات

  

     :أبعاد تطور مفهوم اإلدارة اإللكترونیة •

أن هناك إمكانات متمیزة لإلنترنت وشبكات األعمال التي تفسر البعد اإللكترونـي فـي مـصطلح      
وكـذلك التفاعــل اآللــي ) Hyper connection(ئق اإلدارة اإللكترونیـة، ومــن هـذه اإلمكانــات التـشبیك الفــا

والتفاعـل فـي ، أیـام فـي األسـبوع) 7(سـاعة فـي الیـوم و ) 24(أي) 7,24(وعلـى مـدار الـساعة وفـق قاعـدة 
كذلك السرعة الفائقة إلرسال الرسالة عبر القارات ، كل مكان عبر العالم بیسر وسهولة وتكلفة محدودة جدا

  .ةثانی) 15(خالل ثوان ال یتعدى
  

واإلدارة اإللكترونیة هي إدارة الموارد والعمل عن بعد وبال حـدود، فهـي ال تهـتم بالفواصـل المادیـة أو 
فهـــذه الــــسمات واإلمكانـــات تــــؤدي إلـــى تطـــویر قــــدرات اإلدارة الجوهریـــة، ومــــن أجـــل فهــــم اإلدارة  ،البـــشریة

  :أبعاد تطورها على المستویات اآلتیة اإللكترونیة سنطرح 
  

 : اد تطور اإلدارة اإللكترونیة مستویات أبع •

  :مستویات أبعاد تطور اإلدارة اإللكترونیة) 129-130: 2004نجم،( ذكر
  

  /إن اإلدارة اإللكترونیة امتداد للمدارس اإلداریة وتجاوز لها  :ًأوال 
نیة هي إذا ربطنا اإلدارة اإللكترونیة بالمدارس اإلداریة المختلفة، سنجد أن اإلدارة اإللكترو          

ًامتداد لها وتجاوز لها فالمختصین حددوا مسارا تاریخیا متصاعدا لتطور الفكر اإلداري، والمدارس اإلداریة  ً ً
  :على مدى أكثر من قرن من الزمان كما یالحظ في الجدول اآلتي
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  )6(شكل رقم 
  ةــتطور المدارس اإلداری
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  ) 2004:129 ،نجم(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ة التعلممنظوم

نھایة 
 الثمانینات

 المدرسة الموقفیة

 مدرســة النظم

  المدخل الكمي

  مدرسة سلوكیة

  مدرسة تقلیدیة



   

    108 

  
  :اإلدارة اإللكترونیة هي التطور التكنولوجي باتجاه اإلنترنت واإلدارة الرقمیة:ثانیا 
 هي امتداد للتطور التكنولوجي فـي اإلدارة الـذي اتجـه منـذ البدایـة إلحـالل اآللـة / اإللكترونیة اإلدارة

محل العامل، وذلك في بدء العملیـات التـشغیلیة واألعمـال الیدویـة النمطیـة، ثـم انتقـل إلـى أعمـال التخطـیط 
 مــن خــالل الــذكاء الــصناعي، والرقابــة القابلــة للبرمجــة، ثــم انتقــل إلــى األعمــال الذهنیــة المحاكیــة لإلنــسان

ًووصــوال إلــى اإلنترنــت وشــبكات األعمــال، وهــي التكنولوجیــا األرقــى واألكثــر عولمــة وأســرع توصــیال وأكثــر  ً
ٕتشبیكا والتطور التكنولوجي في مجال اإلنترنت ال یقف عنـد األجهـزة، وانمـا یتجاوزهـا إلـى البرمجیـات التـي  ً

   . والصفقات عن بعدٕتتعلق بالوظائف والعالقات وانجاز األعمال
            

  )7(شكل رقم 
 التطور التكنولوجي تجاه اإلنترنت واإلدارة الرقمیة

  
  

  
 
  
  

                                                                                                                                                              
  اتجاه التطور                                                 
  
  

  )130 : 2004 ،نجم(
  

لقــد كانــت اإلدارات التقلیدیــة تعتمــد علــى المــستندات الورقیــة فــي إنجــاز األعمــال وكثــرة التــسجیل 
ثــــائق األمــــر الــــذي یــــؤدي إلــــى كثــــرة األخطــــاء والــــبطء فــــي إنجــــاز األعمــــال باإلضــــافة إلــــى ضــــیاع الو

ٕواجــراء  والمــستندات مــن كثــرة تــداولها واســتعمالها وباســتخدام الحاســبات اإللكترونیــة یــتم تجمیــع البیانــات،
  ٕواعطاء تحالیل ومقارنات وغیره، فالعمل باإلدارة  عملیات حسابیة عدیدة بسرعة فائقة،

  
  
  

   الحرفیة
Craftsmanshi

p 

      اآللیة
Mechanizatio

n 

 األتمتة
Automatio  

 الذكاء الصناعي 
Artificial        

       

   اإلنترنت
Internet     

     

 اإلدارة اإللكترونیة اإلدارة التقلیدیة

اإلنسان ھو العامل 
 األساسي في اإلنتاج

اآللة تحل محل 
العمل الیدوي في  

 اإلنتاج

اآللة تحل محل 
العمل المرتبط 

ببرمجة ورقابة  
 العمل و اإلنتاج 

اآللة  تقلد و تحاكي 
 والسلوك الذكاء

 اإلنسان 

آلة التشبیك الفائق 
من استخدام 

البیانات  إلجھاز 
العملیات رقمیا عن 

 بعد 

   الحرفیة
Craftsmanshi

p 

      اآللیة
Mechanizatio

n 

 األتمتة
Automatio  

 الذكاء الصناعي 
Artificial        

       

   اإلنترنت
Internet     

     

 دارة اإللكترونیةاإل اإلدارة التقلیدیة

اإلنسان ھو العامل 
 األساسي في اإلنتاج

اآللة تحل محل 
العمل الیدوي في  

 اإلنتاج

اآللة تحل محل 
العمل المرتبط 

ببرمجة ورقابة  
 العمل و اإلنتاج 

اآللة  تقلد و تحاكي 
الذكاء والسلوك 

 اإلنسان 
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ي اإلدارة إلـى نمـوذج اإللكترونیة یعني تخطیط وتنفیـذ التحـول مـن النمـوذج التقلیـدي لألعمـال فـ     

   :مقارنة بین اإلدارة التقلیدیة واإلدارة اإللكترونیة فیما یلي جدید یستند إلى موارد اإلنترنت والمعرفة،
                          

  )1(جـــدول رقم 
  ةمقارنة بین اإلدارة التقلیدیة واإلدارة اإللكترونی

  

  أسس المقارنة
  

  اإلدارة التقلیدیة
  

  لكترونیةاإلدارة اإل

 المراسالت الورقیة االتصاالت المباشرة  المستخدمة لوسائل ا
  

  شبكات االتصال اإللكترونیة
  

  نادرا بالهاتف أو الرسائل،غالبا مباشرة  العالقة
  

شبكات ، ال توجد عالقة مباشرة −
  االتصال اإللكترونیة

  

 یحتاج لوقت كاف تكرار الرسالة  التفاعل
  

ئي في إرسال الرسالة لعدد ال نها −
 نفس الوقت
  

  

  الوثائق المستخدمة
  

  الورقیة
  

  اإللكترونیة

  إمكانیة تنفیذ كل
  مكونات العملیة

  إللكترونیة ایمكن من خالل الشبكات  التقلیدیة االتصال یصعب في ظل وسائل
  

  
  
  

  خدمة العمالء
خمسة أیام في األسبوع وقت الدوام 

في مقر المنظمة أو الفاكس أو  ساعات)8
  البرید المعتادالهاتف أو
  

أربع  سبعة أیام في األسبوع
موقع  وعشرون ساعة

 البرید،)اإلنترنت(الشبكة
  الفاكس، الهاتف، اإللكتروني 

على  مدى االعتماد
  اإلمكانات

  

  المادیة

تعتمد على استغالل أمثل لإلمكانات 
  المادیة والبشریة

استخدام تكنولوجیا الواقع االفتراضي 
 .والبشریة ادیةوالتقلیل من األصول الم

  
 
  

   )2008:32حمدي ، ( 
  

لباحثــة أن اإلدارة اإللكترونیــة مــا هــي إال امتــداد لــإلدارة التقلیدیــة وتطــویر ألســالیب  یتــضح ل       
ممارســتها ووســائلها، مــن األداء الیـــدوي والــورقي إلــى األداء اإللكترونــي وبـــسرعة فائقــة وهــي أقــل عرضـــة 

  ي لحظات یسیرة، وتقدم الخدمات في كل مكان وزمان ًللخطأ والنقص فهي تؤدى آلیا وف
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ًأربـع وعـشرین ســاعة یومیـا ، وطیلـة ســبعة أیـام فـي األســبوع فهـي تعمــل ) 7,24(حیـث تعمـل بنظــام 

علــى تــوفیر الوقــت والجهــد المهــدور وبأقــصى ســرعة ممكنــة، كمــا تعمــل علــى خدمــة العملیــة التعلیمیــة فــي 
  . على فعالیتها وایجابیتهاإیجاباین بصفة عامة مما ینعكس المدرسة بصفة خاصة، وعلى المتعلم

  

  /اإلدارة اإللكترونیة نتاج تطور التبادل اإللكتروني للبیانات : ًثالثا 
  

ـــات والمعلومـــات فـــي نطـــاق ضـــیق واتـــسعت مـــع             ـــادل البیان إن اإلدارة التقلیدیـــة كانـــت تتب
أصـــبحت اإلدارة نتـــاج التبـــادل اإللكترونـــي للبیانـــات بـــین التجـــارة اإللكترونیـــة لتـــصل إلـــى المـــدى الواســـع، ف

ًحاسوب وآخر أو مجموعة حواسیب وأخرى، حیـث كـان التبـادل قـدیما متخصـصا فـي مجاالتـه الـضیقة أمـا  ً
 ،)Extranetُ)وشـبكة خارجیـة ) Intranet(التبادل اإللكتروني للبیانات أصبح مع اإلنترنت شبكة داخلیـة 

بـر الویــب مـع جمیــع مـستخدمي اإلنترنـت فــي العـالم وفیمــا یلـي شــكل یبـین تطــور وكـذلك التبـادل المفتــوح ع
  .تبادل البیانات اإللكتروني من المجال الضیق إلى األعمال اإللكترونیة الواسعة

  
  ) 8(شكل رقم                                    

  ةار   تطور تبادل البیانات اإللكترونیة واإلد                        
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  )  131: 2004نجم،(
  
  
  
  

 قبل
تبادل البیانات 

  اإللكترونیة
EDI       

التجارة 
   كترونیةاإلل

E-commerce 
  

   اإللكترونیة  األعمال 
E-Business       

     اإلدارة 
 إلى    التقلیدیة

  اإلدارة التعلیمة 
 اإللكترونیةاإلدارة 

 اإلدارة اإللكترونیة
E- management 
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  :من التفاعل اإلنساني إلى التفاعل اآللي : ًرابعا 
لقــد كانــت اإلدارة القدیمــة تنظــر إلــى التفاعــل اإلنــساني نظــرة ســلبیة ألنــه یــؤدي إلــى نــشوب     

ن عالقات شخصیة وتنظیمات غیر رسمیة، حیث كان من مبادئها األساسیة فصل العالقـات الشخـصیة عـ
العمل، ثم ظهرت اإلدارة السلوكیة التي نظرت إلى التفاعل اإلنساني نظرة إیجابیة وشجعت على العالقات 
اإلنسانیة ألنها تؤدي إلى تفاعل وتعاون إیجـابي بـین العـاملین ،وكـذلك بیـنهم وبـین اإلدارة، ولكنهـا واجهـت 

ن التفاعــل حیــث كــان االتــصال مــشكلة تباعــد المــسافات بــین المــستویات، وصــعوبة االتــصال التــي تحــد مــ
ًبریدیاً ویتطلب وقتا طویال وكذلك یواجه مشكلة التكلفـة واالنقطـاع، ولكـن اإلنترنـت جعـل االتـصال فـي كـل  ً
مكـان وبـسرعة عالیــة وتكلفـة أقـل، وذلــك لكثافـة التفاعـل وتنــوع مجاالتـه واتـساعه، فالتفاعــل اإلنـساني الــذي 

  .فاعل آلي حاسوبيًكان هدفا تحول مع هذه البرمجیات إلى ت
  

ن اإلدارة اإللكترونیـــة تعنــــي تحویــــل جمیــــع العملیــــات اإلداریــــة ذات الطبیعــــة الورقیــــة إلــــى عملیــــات إ
حیـث تعمــل علـى تطــویر ) العمــل اإللكترونـي(إلكترونیـة باسـتخدام التطــورات التقنیـة الحدیثـة، أو مــا یـسمى 

سة اإللكترونیــة مــن ســـمات كــإدارة المـــوارد البنیــة المعلوماتیــة داخـــل مؤســساتها، فنــرى مـــا تتمیــز بــه المؤســـ
البـــشریة، والمالیـــة والمعلوماتیـــة واالرتقـــاء بمـــستوى أداء األفـــراد والمؤســـسة مـــن خـــالل التحـــول اإللكترونـــي، 
فجمیـــع هـــذه الـــسمات تـــؤدي بـــدورها إلـــى الـــدعم والتوجـــه نحـــو اإلدارة اإللكترونیـــة حیـــث تـــسعى إلـــى إجـــراء 

ًصرة، األمر الذي یترتب علیه تحقیق عددا من المزایـا األساسـیة تتمثـل تحسینات فعالة في المنظمات المعا
  .في تحسین مستوى أداء المنظمات وتبسیط اإلجراءات
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  :  أسباب التحول إلى اإلدارة اإللكترونیة  •

فرضــــت التطــــورات العالمیــــة المعاصــــرة التحــــول إلــــى اإلدارة اإللكترونیــــة كوســــیلة فعالــــة      
لالستفادة من مخرجات التقدم العلمي والتقني، وضمان سـالمة العملیـات وزیـادة جـودة الخـدمات المقدمـة 

ل عامل الوقت أحـد المـوارد اإلداریـة المهمـة التـي تمـنح ممیـزات تنافـسیة للمنظمـات، ألن ویمث"باضطراد 
تأخیر تنفیذ العملیات بدعوى التحسین والتجوید یحد من القدرة التنافسیة فـي ظـل ارتبـاط فـرص المنافـسة 

  .)5: 2004رضوان،"(بالسبق في اإلنجاز
إلــــى التحــــول واالتجــــاه نحــــو اإلدارة ومــــن هــــذا المنطلــــق نجــــد مجموعــــة مــــن األســــباب التــــي أدت 

  ):45: 2006عامر،(اإللكترونیة ومنها  
  

 .لاإلجراءات والعملیات المعقدة وأثرها على زیادة تكلفة األعما .١

 .القرارات والتوجیهات الفوریة التي من شأنها إحداث عدم التوازن في التطبیق .٢

 .العجز عن توحید البیانات على مستوى المؤسسة .٣

 .البیانات المتداولة للعاملین في المؤسسةصعوبة توفیر  .٤

 :   على ما تقدم)  18 -2003:17 العمري،( ویضیف 

أدت الثـــورة التكنولوجیـــة إلـــى ظهـــور مزایـــا نـــسبیة عدیـــدة :  تـــسارع التقـــدم العلمـــي والتكنولـــوجي .٥
لتـــي لتطبیقاتهــا العملیـــة فـــي مختلــف مجـــاالت الحیـــاة اإلنـــسانیة، بمــا فـــي ذلـــك نوعیــة الـــسلع والخـــدمات ا

 .توفرها المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء ألفراد المجتمع

أسهمت التوجهات العالمیة المتزایدة نحو  :ترابط المجتمعات اإلنسانیة في ظل توجهات العولمة .٦
االنفتـــاح والتـــرابط والتكامـــل بـــین المجتمعـــات اإلنـــسانیة المختلفـــة، بنـــشأة العولمـــة كظـــاهرة حدیثـــة تحكـــم 

ٕذات أبعــاد سیاســیة واقتــصادیة واجتماعیــة واداریــة وقانونیــة  یــة مــن منطلــق فلــسفة جدیــدةالعالقــات الكون
 .وبیئیة متكاملة

فـــرض انتـــشار وتطبیـــق مفهـــوم وأســـالیب : االســتجابة لمتطلبـــات البیئـــة المحیطـــة والتكیـــف معهــا .٧
ًور تجنبــا اإلدارة اإللكترونیـة فـي كثیـر مـن المنظمـات والمجتمعـات، وعلـى كـل الـدول اللحـاق بركـب التطـ

 والتنافس في تقدیم  الحتماالت العزلة والتخلف عن مواكبة عصر السرعة والمعلومات،

  



   

    113 

والكفایــة والنوعیــة  والفاعلیــة، والــسهولة، الخــدمات والــسلع بنــاء علــى المعــاییر العالمیــة للجــودة،           
  .والكمیة المالئمة في الوقت المناسب

 

أســـهمت حركــات التحـــرر : مـــن متغیــرات وتوقعـــات اجتماعیــةالتحــوالت الدیمقراطیــة ومـــا رافقهــا  .٨
العالمیــة التــي قامــت علــى أســاس إتاحــة مزیــد مــن االنفتــاح والحریــة والمــشاركة واحتــرام حقــوق اإلنــسان فــي 
 إحداث تغییرات في البناء االجتماعي بصفة عامة، وطبیعة األنظمة السیاسیة واالجتماعیة بصفة خاصـة،

ًبمــا فــي ذلــك تبنــي أهــدافا جدیــدة  رتفــاع فــي مــستوى الــوعي والتوقعــات الــشعبیة،وقــد رافــق تلــك التغیــرات ا
یأتي في مقدمتها تحسین مستوى األداء الكلي لمؤسسات القطاع العام السیاسیة  للقطاع العام بأبعاده كافة،

 . واإلداریة والقضائیة

  : أهداف اإلدارة اإللكترونیة  •

وتطبیقها وسیلة جیدة  یة نتیجة طبیعیة فرضها التغیر العالمي،یعتبر التحول إلى اإلدارة اإللكترون   
وقــد تطــرق البــاحثون لمــا یمكــن أن یحققــه تطبیقهــا  لرفــع كفایــة اإلدارة وجهازهــا اإلداري وتــزداد فعالیتهمــا،

ومــن هنــا ) مــن فوائــد وتــسهیالت مختلفــة(للمؤســسة أو المنظمــة التــي تعمــل بهــا، واألفــراد المــستفیدین منهــا 
     :لى أهداف اإلدارة اإللكترونیة حیث یمكن تقسیمها كالتاليننتقل إ
  

  . أهداف اقتصادیة– أهداف علمیة – أهداف اجتماعیة –أهداف إداریة 
  

  :األھداف اإلداریة) 33: 2007عامر،(یذكر    :أھداف إداریة:  ًأوال 

 .تقلیل كافة اإلجراءات اإلداریة وما یتعلق بها من عملیات .١

 . اإلدارة من خالل تعاملها مع المواطنین والمؤسسات والشركاتزیادة كفاءة عمل .٢

تطـــویر اإلدارة بـــشكل عـــام باســـتخدام التقنیـــات الرقمیـــة الحدیثـــة مـــن حلـــول وأنظمـــة، والتـــي مـــن  .٣
 .شأنها تطویر العمل اإلداري وخلق جیل جدید من الكوادر القادرة على التعامل مع التقنیات الحدیثة

 .رسسة مما یقدم خدمات أفضل وتواصل وارتباط أكباالرتباط بین إدارات المؤ .٤

 .  إدارة ومتابعة جمیع مقرات وفروع المؤسسة وكأنها وحدة واحدة مركزیة .٥

  .   بها مع تدعیم أكبر لمراقبتهاتركیز نقطة اتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة .٦
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   :) 2006كیر،با( ویضیف  .   تقلیل أوجه الفرق في متابعة عملیات اإلدارة المختلفة

اســتیعاب أكبــر عــدد مــن العمــالء فــي وقــت واحــد إذ أن قــدرة اإلدارة التقلیدیــة بالنــسبة لتخلــیص  .٧
 .المعامالت للعمالء تبقى محدودة وتضطرهم إلى االنتظار في صفوف طویلة معظم األحیان

تعنـــي ( التأكیـــد علـــى مبـــدأ الجـــودة الـــشاملة بمفهومهـــا الحـــدیث كمـــا هـــي فـــي قـــاموس أكـــسفورد  .٨
 ).لدرجة العالیة من النوعیة أو القیمةا

 . تجمیع البیانات بصورة موحدة ومن مركزها األصلي لتصل المعلومة كما هي .٩

  :على ما تقدم) 4: 2004رضوان،( ویضیف
تقلیـــل معوقـــات اتخـــاذ القـــرار بتـــوفیر البیانـــات المطلوبـــة مـــن مركزهـــا الـــرئیس وربطهـــا ومراقبتهـــا  .١٠
   :على ما تقدم) 22: 2006الضافي،(ویضیف.  باستمرار

ٕإلغـــاء عامـــل المكـــان حیـــث تعمـــل علـــى تحقیـــق تعیینـــات المـــوظفین والتخاطـــب معهـــم وارســـال  .١١
 .        األوامر والتعلیمات واإلشراف على األداء من خالل الشبكة اإللكترونیة لإلدارة

 .الدقة والوضوح في العملیات اإلداریة المختلفة داخل المنظمة  .١٢

 . لدى العاملین في المؤسسات بتوظیف تكنولوجیا المعلوماتدعم الثقافة التنظیمیة .١٣

   :)2006 باكیر،(یحددها : أهداف اجتماعیة: ًثانیا 
 .القضاء على البیروقراطیة بمفهومها الجامد وتسهیل تقسیم العمل والتخصص به .١

ا یـؤدي إلغاء عامل العالقة المباشرة بین طرفي المعادلة أو التخفیف منه إلى أقصى حد ممكـن، ممـ   .٢
 .إلـــــــى الحـــــــد مـــــــن العالقـــــــات الشخـــــــصیة والنفـــــــوذ فـــــــي إنهـــــــاء المعـــــــامالت المتعلقـــــــة بأحـــــــد العمـــــــالء

  :)33: 2007عامر،(ویضیف

 .القضاء على تعقیدات العمل الیومیة .٣

 .خلق تأثیر إیجابي في األفراد من خالل تنمیة المعارف والمهارات التكنولوجیة بینهم .٤

  :ا تقدمعلى م) 190: 2005یاسین،(ویضیف      
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تعزیز الشفافیة من خالل تقدیم معلومات على درجة عالیة من الموثوقیة وااللتزام القوي بنـشر وتـداول  .٥
  .هذه المعلومات

  . الحفاظ على سریة المعلومات وتقلیل مخاطر فقدها .٦
  

  : أهداف علمیة:  ًثالثا 
    : أن من أهم األهداف العلمیة لإلدارة اإللكترونیة )33: 2007عامر،(رىی
 . توظیف تكنولوجیا المعلومات وتنمیة معارفها ومهاراتها بین أفراد المجتمع .١

 ):     4: 2004رضوان،(ویضیف
 . التعلیم المستمر وبناء المعرفة .٢
  

 ):                                      2006 باكیر،(ویضیف إلى ما تقدم 
دة وفكـــرة أخـــذ العطـــل أو اإلجـــازات إلغـــاء عامـــل الزمـــان ففكـــرة الـــصیف والـــشتاء لـــم تعـــد موجـــو .٣

  .إلنجاز بعض المعامالت اإلداریة تم الحد منها إلى أقصى حد ممكن
  

  ):2008:40 السالمي،(ویضیف 
ٕإلغـــاء عامـــل المكـــان إذ أنهـــا تطمـــح إلـــى تحقیـــق تعیینـــات المـــوظفین والتخاطـــب معهـــم وارســـال  .٤

ومــن ) الفیــدیو كرنفــراس(مــؤتمرات مــن خــالل ٕاألوامــر والتعلیمــات واإلشــراف علــى األداء واقامــة النــدوات وال
 .خالل الشبكة اإللكترونیة لإلدارة

  

 :أهداف  اقتصادیة : ًرابعا  
   : كما یلي) 2006علي حسن، باكیر،(یحددها  

  

االســتغناء عــن نظــام األرشــیف الــوطني الــورقي واســتبداله بنظــام أرشــفة إلكترونــي مــع مــا یحملــه  .١
 ومقدرتـه علـى تـصحیح األخطـاء الحاصـلة بـسرعة ونـشر الوثـائق ألكثـر من لیونة في التعامل مع الوثـائق،

 .من جهة واحدة في أقل وقت ممكن، واالستفادة منها في أي وقت كان
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اســـتیعاب أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن العمـــالء فـــي وقـــت واحـــد، إذ أن قـــدرة اإلدارة التقلیدیـــة بالنـــسبة  .٢

یــر مــن األحیــان إلــى االنتظــار فــي صــفوف لتخلــیص معــامالت العمــالء تبقــى محــدودة، وتــضطرهم فــي كث
 .طویلة

  ): 2007:34عامر، (ویضیف   
                                                                                

تقلیــل كلفــة اإلجــراءات اإلداریــة وتكــالیف التــشغیل مــن خــالل خفــض كمیــات الملفــات والخــزائن  .٣
 .   دمة واإلنجاز السریع للمعاملةلحفظها وكمیات األوراق المستخ

تحــسین االقتــصاد للدولــة وجــذب عملیــات االســتثمار مــن خــالل اآللیــات المتطــورة المتــوفرة فــي  .٤
 .المؤسسات ذات العالقة

ـــة عـــدد المـــستخدمین  .٥ ـــوفیر الوقـــت والجهـــد وقل ـــات الحدیثـــة  ،)العـــاملین(ت ـــك باســـتخدام التقنی وذل
 .اإللكترونیة في اإلدارة اإللكترونیة

 الباحثـــة مـــن خـــالل العـــرض الــسابق ألهـــداف اإلدارة اإللكترونیـــة أن اســـتخدامها فـــي اإلدارة   تــرى  
التعلیمیــة وخاصــة اإلدارة المدرســیة وقیــام المــدیر بــدور فعــال مــن خــالل تطبیقــات اســتخدامها، ســوف یــؤدي 

ــاج جهــاز المدرســة اإلدار ي، ممــا یــنعكس بالــضرورة إلــى رفــع كفــاءة العمــل المدرســي وتطــویره وفاعلیــة إنت
إیجابــا علــى كافــة أبعــاد العملیــة التربویــة وتحــسینها وتطویرهــا، وهــذا بــدوره ینقلنــا إلــى فوائــد وأهمیــة اإلدارة 

  :اإللكترونیة التي سنعرضها فیما یلي
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  : ةأهمیة اإلدارة اإللكترونی •

ـــــ        ـــــادة قـــــدرات اإلدارات عل ـــــى زی ـــــة إل ـــــة طالمـــــا تهـــــدف اإلدارة اإللكترونی ى االســـــتفادة مـــــن تقنی
فهذا بدوره سوف یـؤدي إلـى زیـادة الكفـاءة والفاعلیـة واإلنتاجیـة، فهـي تقـدم  المعلومات واالتصاالت للتنمیة،

الدعم في إعداد سیاسات تقنیة المعلومات للبنیة التحتیة واالتصاالت والتطبیقـات، بحیـث تكـون قـادرة علـى 
لة لرفـع مـستوى أداء اإلدارة لتحقیـق الفاعلیـة والكفـاءة فهـذا استیعاب المستجدات في هذا المجال، فهـي وسـی

ــــه ومــــضامینه  ــــة، إذ أن التحــــول التنمــــوي بكــــل معانی ــــي غایــــة األهمی التحــــول فــــي أنمــــاط اإلدارة مــــسألة ف
االقتصادیة والسیاسیة والحضاریة یستوجب عناصـر الـسرعة والدقـة واإلتقـان فـي األداء فنـرى اهتمـام العـالم 

  . باستخدام تقنیات المعلومات اإلداریة لما له من فوائد وأهمیة كبیرةالمتقدم والنامي
  

تتجلـــى أهمیــــة اإلدارة اإللكترونیـــة فــــي قـــدرتها علــــى مواكبـــة التطــــور ) 2005:26 یاســــین،(  یقـــول 
النــوعي والكمــي الهائــل فــي مجــال تطبیــق تقنیــات ونظــم المعلومــات، ومــا یرافقهــا مــن انبثــاق مــا یمكــن أن 

  :ًالمعلوماتیة المستمرة، أو ثورة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الدائمة ویذكر عددا منهانسمیه بالثورة 
 .اختصار وقت تنفیذ إنجاز المعامالت اإلداریة المختلفة .١
 .الدقة والوضوح في العملیات اإلنجازیة داخل المؤسسات التي تعمل باإلدارة اإللكترونیة .٢
  

   ):  38-37: 2008السالمي،(ویضیف
  

هیل إجـــراءات االتـــصال والتواصـــل بـــین فـــروع المؤســـسة وكـــذلك بـــین المؤســـسة والمؤســـسات تـــس .٣
 .األخرى داخل وخارج الدولة

تخفیف العبء على المؤسسة في األوراق وتوثیقها ونظام األرشفة، وذلك بتقلیل استخدام الورق  .٤
 . وعدم الحاجة ألماكن تخزین حیث یتم االستفادة منها في أمور أخرى

 

  ):  34: 2007عامر،(ویضیف 
    
تحــسین فاعلیــة األداء واتخــاذ القــرار مــن خــالل إتاحــة المعلومــات والبیانــات لمــن یریــد وتــسهیل  .٥

ٕالحــصول علیهــا مــن خــالل تواجــدها علــى الــشبكة الداخلیــة ،وامكانیــة الحــصول علیهــا بأقــل مجهــود خــالل 
  .وسائل البحث اآللي المتوفرة
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  ):27: 2005سعد، یاسین،(ویضیف

 

لمرونة في عمل الموظف بحیث یمكنه الدخول إلى الـشبكة الداخلیـة مـن أي مكـان یتواجـد فیـه ا .٦
 .الذي یرغب فیهما)الزمان والمكان(والقیام بالعمل في الوقت والمكان 

إلغــاء عنــصر الزمــان والمكــان عمــل علــى تــوفیر الوقــت والجهــد والمــال ممــا یــؤدي إلــى فاعلیــة  .٧
 .ٕوایجابیة اإلدارة اإللكترونیة

بـــین اإلدارات ) Video Conferencing(ســـهولة عقـــد االجتماعـــات والمـــؤتمرات عـــن بعـــد  .٨
 . ًالمتباعدة جغرافیا

سهولة وسرعة وصول التعلیمات الـصادرة مـن اإلدارة للعـاملین والمـوظفین والمـراجعین بالتعامـل  .٩
 .ًإلكترونیا
 الطبیعیـة مـن خـالل سهولة تخزین وحفـظ البیانـات والمعلومـات وحمایتهـا مـن الكـوارث والعوامـل .١٠

االحتفــاظ بنــسخ االحتیــاطي فــي أمــاكن خــارج حــدود المؤســسة، وهــو مــا یعــرف بنظــام التحــوط مــن الكــوارث 
)DRS  .( 

 .ضمان تحقیق العدالة والدقة والشفافیة عند تنفیذ األعمال والمعامالت المختلفة .١١
ولمـة والفـضاء الرقمـي االستجابة القویة لتحدیات عالم القرن الحادي والعشرین التي تختـصر الع .١٢

ـــة فـــي كـــل متغیراتـــه وحركـــة  واقتـــصادیات المعلومـــات والمعرفـــة وثـــورة اإلنترنـــت وشـــبكة المعلومـــات العالمی
 .  اتجاهاته

  : إلى ما تقدم) 20: 2006القحطاني،(ویضیف 
   

تبسیط اإلجراءات داخل المؤسسات وهـذا یـنعكس إیجابـا علـى الخـدمات التـي تقـدمها للمـواطنین  .١٣
 .ر جودة ودقةفتكون أكث
المــشاركة الفعالــة لألفــراد مــن خــالل اســتطالع أراء المــواطنین ووجهــات نظــرهم حــول الخــدمات  .١٤

 . ًالتي تقدمها المؤسسة إلكترونیا
ــــا اإلدارة اإللكترونیــــة اســــتخدام اإلنترنــــت فــــي األغــــراض التعلیمیــــة  وتــــرى الباحثــــة أن مــــن أهــــم مزای

كوجان بیدج، وآخـرون، (أوضحها ید باستخدام اإلنترنت كما ومساعدة التالمیذ على االستمتاع والتعلم الج
  :فیما یلي) 2002:130

استخدام اإلنترنت للعـب، والـشعور باالنـدماج فـي هـذا العـالم مـن قواعـد البیانـات قبـل اسـتخدامه  .١
 .لتوصیل معلومات دراسیة
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تعمـــل علیـــه تحدیـــد اســـتخدام التالمیـــذ لإلنترنـــت أو إنترانـــت حیـــث اإلنترانـــت هـــي المكـــان الـــذي  .٢
الــشبكة الداخلیــة التــي تــصل بــین عــدة أجهــزة كمبیــوتر حیــث تعمــل األجهــزة علــى اإلنترنــت ولكنهــا ال تكــون 

 .مفتوحة على العالم الخارجي بأكمله

استخدام اإلنترنت في البحث عن شيء باختیار موضوع معین والبحث فیه والمقارنة بین كفاءة  .٣
 .آلیات البحث المختلفة في تناول الموضوع

ال یــستخدم اإلنترنــت كحافظــة للمــصادر التعلیمیــة بــل یجــب التعریــف بهــذا العــالم الــصاخب مــن  .٤
 .المعلومات

 .تحدید النتائج المرغوبة من عملیة التعلم من اإلنترنت .٥

 .استخدام التالمیذ لإلنترنت بتنفیذ مهام معینة .٦

 .مهارات البحث هي أفضل من قدر أهمیة المعلومات التي یحصل علیها .٧

 .كیر في تصمیم صفحات لفاعلیة خاصةالتف .٨

التـشجیع للطـالب علــى تـصمیم صـفحات واكتــساب المهـارات الالزمـة لتطــویر صـفحات یمكـن نــشرها 
  .للجمیع

 الباحثة أن اإلدارة اإللكترونیة تسعى إلى إجراء تحـسینات فعالـة فـي المنظمـات المعاصـرة ترىو     
 تتمثل فـي تحـسین الخـدمات المقدمـة وتحـسین العالقـة مـع األمر الذي یترتب علیه تحقیق مزایا أساسیة لها

 كمـا أنهـا تـؤثر علـى كـل الوظـائف واألنـشطة التـي تمارسـها المنظمـات ،المجتمع وزیادة  العائد االقتصادي
  . وغیرها- - - -كتطویر المنتجات وخدمات الصیانة 

  

علیــة والــسرعة وخفــض  فهــي تعمــل علــى اســتخدام أســالیب إلكترونیــة جدیــدة تتــسم بالكفــاءة والفا
التكلفة كما تعمل على تطبیق الفكر المعاصـر واسـتخدام التقنیـات اإللكترونیـة المتقدمـة ذات التـأثیر الفعـال 
فــي حیــاة النـــاس باســتخدام شـــبكات اإلنترنــت بأســـهل الطــرق وانــضباطها وكفاءتهـــا األمــر الـــذي یــسهم فـــي 

اطنین فـــي معـــامالتهم مـــع المنظمـــات وهـــذا القـــضاء علـــى المـــشكالت والعقبـــات التـــي تواجـــه وتعتـــرض المـــو
یضمن توفیر العدالة والدقة والشفافیة عند تنفیذ األعمال والمعـامالت المختلفـة فـاإلدارة اإللكترونیـة  و ثـورة 

)  وشـبكات االتـصاالت – والبرمجیـات –عتاد الحاسـوب (المعلومات هي صیغة االمتزاج الخصب لثالثیة 
  .عة عناصر مكونة لإلدارة اإللكترونیةومن هذه الثالثیة نصل إلى أرب
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   :العناصر الرئیسة المكونة لإلدارة اإللكترونیة •

  :كما یلي) 2005:24 یاسین،( یحددها 
  

 ).Software(البرمجیات و)Hardware(عتاد الحاسب اآللي ومكوناته المادیة وملحقاته  .١

 ).Communication(شبكات االتصاالت  .٢

من الخبراء والمختصین الذین یمثلون البنیـة اإلنـسانیة والوظیفیـة ) Brain ware(صناع المعرفة  .٣
  . لمنظومة اإلدارة اإللكترونیة

  

  )2006:215 العمري،  والعلي( العناصر التي یتكون منها الحاسوب
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  )Buses(نقل البیانات / باصات                                
  

                                 

  
  

                        
  
  
  
  

  Secondary storgeالتخزین الثانوي 
  Magnetic diskالقرص الممغنط 

  Optical diskالقرص الضوئي 
 Magnetic tapsاألشرطة الممغنطة 

  معدات ووسائل اتصال
Communications 

Devices 

التخزین 
  المركزي

Primary 
storage 

وحدة المعالجة 
  المركزیة
C P U 

       Outputوسائل إخراج معلومات 
                   Printersطابعات      

             Display     شاشة عرض 
                Terminalsراسمات    

        Plottersمخرجات صوتیة  
 

  put Devicesوسائل إدخال البیانات 
                 Keyboardلوحة مفاتیح 
                     Mouseفأرة حاسوب 

     Touch Screenلمس الشاشة      
                 Othersمعدات أخرى     
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  لماذا نستخدم الحاسب اآللي ؟
  :       أنه) 6-2010:2 سمان،(نستخدم الحاسب اآللي لعدة أسباب یذكر منها

 .ًآلة حاسبة سریعة جدا انتشرت في جمیع مرافق الحیاة .١

 .یحفظ المعلومات الحرفیة والرقمیة ویرجعها بسرعة كبیرة وبكیفیات غیر محدودة .٢

  .معلومات وخاصة البیانات المخرجةدقیق ال .٣

  . الخ- - - - - -محاكاة بعض األجهزة مثل الفیدیو والفاكس والتلیفون و  .٤

  ).Network – Intranet(الدخول على الشبكات العالمیة والخاصة  .٥

 .التحكم في التشغیل وتوقیف األجهزة واآلالت .٦

 .الرسم الدقیق والسریع للخرائط والرسومات بأنواعها .٧

  ):2007:220 عامر،(ویضیف 

ٕالمبــادرات التــي أطلقتهــا الــشركات والمجتمعــات المحلیــة بتمویــل المؤســسات بالبرمجیــات واغــراء  .٨
  .المدارس بتخفیضات على األجهزة

اهتمــام العدیـــد مـــن النـــدوات والمـــؤتمرات واللقـــاءات بالحاســب اآللـــي وتـــوفیر الكتـــب التـــي تعـــالج  .٩
 . موضوع استخدام الحاسب اآللي

 أن الحاسوب یمثل قمة ما أنتجته التقنیـة الحدیثـة حیـث دخـل جمیـع منـاحي الحیـاة فـي  الباحثةترىو
  ٕكل مكان، وممیزاته العدیدة وقدرته على اختزان المعلومات وارجاعها بسرعة

، دعت إلى اسـتخدام الحاسـب اآللـي ً كبیرة جدا لتفوق سرعة الضوء مما یوفر الوقت والجهد والتكلفة
فــي أي وقــت یــشاء المــستخدم مــع التعامــل مــع أكثــر مــن  ًجــدا علــى تقــدیم المعلومــاتكمــا أن قدرتــه الفائقــة 

  .عمیل أو شخص في نفس الوقت وفي نفس اللحظة
  

 فیقــدم تغذیــة راجعــة ، فیــسمح بتــشعب األفكــار وتزویــد األفــراد بالمعلومــات الكافیــة دون أخطــاء تــذكر
تخدمین فـي حالـة إثـارة ونـشاط مـستمر وحریـة مما جعل المتعلمـین والمـس فوریة وفعالة لجمیع المستخدمین،

فكـل هـذه المزایــا تـدعو بنـا إلـى اسـتخدام الحاســب اآللـي فـي جمیـع المجـاالت البیتیــة  فـي التفاعـل الحـواري،
   .والمدرسیة والمؤسساتیة وغیرها من المناحي
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  : من الخدمات التي تقدمها شبكة اإلنترنت ما یلي

  

  ): Electronic Mail( البرید اإللكتروني -١
هــو عبــارة عـــن رســالة یعبـــر عنهــا بطریقـــة إلكترونیــة یكتبهـــا الــشخص علـــى الحاســب اآللـــي "       

الخاص به بعد فتح الصفحة الخاصة ببریده اإللكتروني، والتي لها رقم سري واسم مستخدم وال یمكن لغیـره 
فیـــتم إرســـال الرســـالة   )Send (الـــدخول إلیـــه، وبعـــد الكتابـــة یقـــوم بالـــضغط علـــى أمـــر معـــین فـــي الـــصفحة

ویــستطیع إرســال الرســالة إلــى شــخص مقــیم فــي نفــس المدینــة أو دولــة أخــرى فــي لحظــات محــدودة وتتــوافر 
 وال یمكن اختراق البرید اإللكتروني لـشخص إال بمعرفـة كلمـة المـرور الخاصـة ،فیها عوامل األمان والسریة

لـذلك فهـو وسـیلة آمنـة وسـریعة  لحاسـب اآللـي،به أو بطرق فنیة معقدة ال یجیـدها إال المخترقـون لـشبكات ا
  .)31: 2007حجازي،" (ورخیصة التكلفة مقارنة بغیرها من وسائل التراسل

  

ویرجـع ذلـك إلـى المزایـا العدیـدة  وهو أفضل بدیل عصري للرسائل البریدیة والورقیة وألجهـزة الفـاكس،
  ): 37: 2006القحطاني،(التي یتمتع بها ومنها ما یلي 

  .سائط بین المرسل للرسالة والمستقبلال یوجد و  .أ 

  .سرعة وصول الرسالة إلى أي مكان في العالم في لحظات أو ثوان معدودة  .ب 

 .یستطیع المرسل أن یقوم بإرسال عدة رسائل في وقت واحد إلى جهات مختلفة  .ج 

  :)169: 2006ربیع،(ویضیف 
  

  .والرد علیهاقراءة الرسالة من قبل المستخدم تتم في وقت قد هیأ نفسه للقراءة "   .د 

یمكــــن لمرســــل الرســــالة أن یــــدرج فــــي رســــالته أي قــــدر مــــن المعلومــــات لــــشرح وجهــــة نظــــره أو   .ه 
 ."مطالبه

  

  ): chatting) (المتزامن( االتصال المباشر – ٢
  

 عــــن طریقــــه یــــتم التخاطــــب فــــي نفــــس  واالتــــصال المباشــــر)2004:175 عیــــادات،(یقــــول         
  : اللحظة بواسطة
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حیــث یكتــب الــشخص مــا یریــد بواســطة لوحــة المفــاتیح ) : Rela Chat (التخاطــب الكتــابي  .أ 

والشخص المقابل ترى ما یكتب في نفس اللحظة فیرد علیه بالطریقة نفسها بعد انتهاء األول مـن كتابـة مـا 
  .یرید

ًحیـث یـتم التخاطـب هاتفیـاً فـي نفـس اللحظـة ) : Voice Conferencing(التخاطب الصوتي   .ب 
  .عن طریق اإلنترنت

 حیث یكون التخاطب على ) : Video Conferencing(لتخاطب بالصوت والصورة ا  .ج 

  .الھواء بالصوت والصورة
  

  ) : F T P) (File Transfer Protocol( نقل الملفات –٣ 
تعتبر عملیة نقل الملفات وتبادلها بین المشتركین بالـشبكة مـن مجـاالت االسـتخدام الـشائعة فـي      

یع أي مستخدم أن ینقل إلى جهازه الملف الذي یحتاجه من أي مكان في العالم الوقت الحالي ،حیث یستط
 "ًوتعتبــر طریقـة بروتوكــول نقـل الملفــات مـن أكثــر الطـرق اســتخداما فـي هــذا المجــال خـالل دقــائق محـدودة،

   .)61:  2008العجمي،(
  

  ): News Groups( مجموعة األخبار– ٤
وهــي " وتبــادل اآلراء واألفكــار حــول موضــوع معــین ،هــذه الخدمــة صــورة مــن صــور المناقــشات      

خدمــة تــدعم مجموعــة كبیــرة مــن المتحــاورین الــذین یتحــادثون حــول موضــوع مخــین لهــم اهتمــام مــشترك بــه 
  ).32: 2008آل قطیح ،"(عبر شبكة اإلنترنت 

  

  ):  w w w) (World Wide Web( النسیج العالمي للمعلومات – ٤
ســتدعاء المعلومــات متفــرد فــي خصائــصه یتمتــع بــسهولة فــي االســتخدام وهــو نظــام التخــزین وا"      

للتشعیب في الموضوع ) Hyper Text(،حیث یستخدم شاشة مدعمة بالصور وتستخدم النصوص الفائقة 
   .)2003:180 الهرش وآخرون،" (عبر هذه النصوص أو الصور

رفع كفاءة التشغیل ودعم صناعة وبشكل عام تدعم الشبكات تطبیقات اإلدارة اإللكترونیة وتسهم في 
  ):2008:329 السالمي،( القرارات من خالل ما یلي

  .كفاءة وسرعة االتصال وسهولة نقل المعلومات وتبادلها  .أ 

 .التشغیل االقتصادي لألجهزة الملحقة بالحاسب وذلك بالمشاركة في استخدامها  .ب 
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 تكــــون متاحــــة للعناصــــر المــــشاركة فــــي البرمجیــــات فــــالبرامج المتــــوفرة لــــدى كــــل فــــرد یمكــــن أن  .ج 
   .األخرى

  .المشاركة في المعلومات وقواعد البیانات  .د 

التـــي تعنـــي توزیـــع المهـــام علـــى ) Distributed Processing(تطبیـــق المعالجـــة الموزعـــة   .ه 
 .عناصر الشبكة المختلفة مما یؤدي إلى سرعة إنجازها ورفع اقتصادیات تشغیل هذه العناصر

  ):e-communication network( االتصال عن بعد – ٦
  

یــوفر هــذا البرنــامج إمكانیــة الوصــول إلــى كمبیــوتر آخــر فــي منطقــة أخــرى وشــبكة أخــرى "          
مباشرة عبر اإلنترنت مما یمكنه من التعامل مع ملفات وبرامج الكمبیوتر المضیف من نقل وتعدیل وتنفیـذ 

  .)167: 2004أبو مغایض،"(وتحمیل دون الحاجة لكلمة مرور أو تكلفة مادیة
  

 :االتصال الالسلكي •
  

هو االتـصال الـذي یـتم عبـر الهـواء عـن طریـق الموجـات الكهرومغناطیـسیة التـي ال تحتـاج      
إلــى وســط مــادي لنقلهــا ویــتم الــتحكم بهــا عــن طریــق جهــاز اإلرســال،وترجع أهمیــة اســتخدام هــذا النــوع مــن 

ات االتـصال الالسـلكي ال یمكـن االسـتفادة مـن االتصال إلى دوره الحیوي في اإلدارة اإللكترونیة فبدون تقنی
  .تطبیقات وخدمات اإلدارة اإللكترونیة

  
  :ویتضمن االتصال الالسلكي نمطین هما

      

  ):Microwave(المیكروویف . ١
هي أجهزة للتحكم بالموجات مثبتة على أماكن عالیة كاألبراج الحدیدیة أو المباني العالیة "          

ٕویة تقــوم باســتقبال الموجــات وتقویتهــا واعــادة بثهــا بتــردد معــین وتــستخدم فــي اإلرســال وعلــى مــسافات متــسا
  ).167: 2004أبو مغایض،" (الخاص بالرادیو والتلفاز 

  

  ): satellites(األقمار الصناعیة  .١
ًكیلـــومتر تقریبـــا فـــوق كوكـــب األرض فـــي مـــدار یـــسمح لهـــا بالبقـــاء علـــى ) 35700(تنتـــشر علـــى ارتفـــاع "

ة مــن نقطــة معینــة علــى األرض لكــي تــتمكن مــن تخطــي العوائــق الطبیعیــة وبالتــالي تغطیــة مــسافات ثابتــ
  )167: 2004أبو مغایض،( .ًمساحات جغرافیة كبیرة جدا من مستوى الكرة األرضیة
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وضـــع القمـــر الــــصناعي فـــي مـــدارة یـــوفر خــــدمات متعـــددة الجوانـــب فـــي دعــــم "كمـــا أن          

تخدمین ســواء كــانوا مــرتبطین فــي شــبكات تقلیدیــة أو غیــر مــرتبطین االتــصاالت فیمــا بــین مختلــف المــس
   " ،باإلضافة إلى تسییر االتصاالت مع األهداف المتحركة كالبواخر والطائرات وغیرها

   .)71: 1995بیوض،(
  

وتوفر األقمار مزایا عدیدة أهمها نقل البیانـات عبـر مـسافات بعیـدة بمختلـف التـرددات وبدرجـة "     
المرونـة وتكـالیف منخفـضة وكـذلك نقـل البیانـات مـن نقطـة إلـى عـدة نقـاط وتقـدیم خـدمات البریـد عالیة من 

اإللكترونــي فتتــیح اســتخدام شــبكة اتــصاالت متكاملــة مــن خــالل إمكانیــة االتــصال مــع مختلــف المحطــات 
   .)229: 2007محمد، برهان،" (األرضیة المنتشرة في جمیع أنحاء العالم

  

نواعهــا المختلفــة لهــا أهمیــة كبــرى فــي تطبیقــات اإلدارة اإللكترونیــة ومجــاالت إن االتــصاالت بأ     
للحواسیب أهمیة قصوى فهي تبسط الكثیر من األعمال التجاریة واإلداریة الصعبة التي " استخدامها وكذلك

ًتأخــذ وقتــا طــویال إلنجازهــا وتتــیح ألعمــال اإلدارة كــم هائــل مــن المعلومــات، عمــل كمــا تــساعد األفــراد فــي  ً
النماذج واختبار الحواسیب  في فهم األشیاء بطریقة أفضل وتكمن قیمة الحواسیب في مقـدرتها علـى القیـام 

  : بأعمال أساسیة معینة بسرعة تخزین هائلة ودقة متناهیة وتشمل هذه المهام

  . حل المسائل الرقمیة المعقدة في جمیع المجاالت .١

 . قدرة هائلةاسترجاع المعلومات وتخزینها بدقة متناهیة و .٢

تـــــاریخ الـــــدخول )  2010الموســـــوعة العربیـــــة العالمیـــــة ،. (إنـــــشاء الوثـــــائق والـــــصور وعرضـــــها .٣
)15.3.2010(.  
  

  : عوائق إدخال الحاسوب في المؤسسات التعلیمیة  •
یوجــد العدیــد مــن العوائــق التــي تحــد مــن تعمــیم إدخــال الحاســوب فــي المــدارس والمؤســسات التعلیمیــة 

   :منها) 2003:40 خرون،وآ الهرش،(كما یراها 

  .قلة عدد المتخصصین في الحاسوب .١

 .قلة عدد المختبرات وقلة عدد األجهزة فیها فهي ال تناسب عدد الطلبة في الصف الواحد .٢
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  .غالء ثمن أجهزة الحاسوب .٣

  .تطور صناعة الحاسوب السریع والمستمر یتطلب مواكبة التطور وتحدیث الشبكات القدیمة .٤

  .لیمیة التي تخدم المناهج المختلفةقلة البرمجیات التع .٥

  ):58: 2007القرني،(ویضیف   . قلة عدد الدورات التدریبیة .٦

  .حاجة البرمجیات المنتجة إلى تطویر لتناسب اإلصدارات الحدیثة ألجهزة الحاسوب وبرمجیاته .٧

  .قلة عدد المدربین المتخصصین في علوم وهندسة الحاسوب .٨

  .یةالكلفة المادیة وقلة الموارد المال .٩

 .قلة الدعم المادي المخصص إلنتاج البرمجیات التعلیمیة .١٠
         

  

  : المشكالت التي تواجه الشركات المنتجة للبرمجیات التعلیمیة •
  

  ) :41: 2003وآخرون، الهرش،( یحددها  

  .تعدد أنظمة الحاسوب المتبعة في اإلنتاج .١

  .واستخدام التقنیات الجدیدةالتسارع التقني والعلمي والتطور الهائل في إنتاج البرمجیات  .٢

قلــة البرمجیــات المنتجــة باللغــة العربیــة فمعظمهــا مــصمم ومنــتج بلغــة أجنبیــة وتعــرب بلغــة غیــر  .٣
  ):65: 2006القحطاني،(ویضیف   .سلیمة

  .ًخلو البرمجیات المنتجة من الجانب التطبیقي أحیانا .٤

  .یق العربيٕتصمیم وانتاج البرمجیات التعلیمیة في غیاب الحد األدنى من التنس .٥

افتقـار الــشركات والمؤســسات المنتجــة للبرمجیـات إلــى شــبكة عربیــة تبـین وتكــشف مــا تــم إنتاجــه  .٦
 .من برمجیات تعلیمیة وما هو قید اإلنتاج ،وما هو بحاجة إلى إنتاج في المستقبل

  



   

    127 

  

  : آلیة المعالجة المقترحة لحل هذه المشكالت •
اآلتیـــة كمـــا یراهـــا  ) الحلـــول(د مـــن مراعـــاة األمـــور لتجــاوز ومعالجـــة العوائـــق والمـــشكالت الـــسابقة البـــ

  ): 43-40: 2003الهرش وآخرون،(

  .العمل على تشكیل فریق متكامل ومتخصص لتغطیة الساحة العربیة .١

إتبــاع قواعــد توحـــد األنظمــة المتبعـــة فــي إنتــاج البرمجیـــات التعلیمیــة المناســـبة تراعــي المعـــاییر  .٢
  .التربویة

  ).ربط جمیع المؤسسات باإلنترنت(عربیة عالمیة  ،ربیة عربیةشبكات حاسوب تعلیمیة عإنشاء  .٣

تعمــیم التجــارب العربیــة والعالمیــة الناجحــة فــي إنتــاج البرمجیــات التعلیمیــة علــى أقطــار الــوطن  .٤
  . العربي

  .تشجیع عقد الدورات والمؤتمرات والورش واالستمرار في سیاسة التعلیم المستمر .٥

  .على اللغة العربیة في إنتاج البرمجیات التعلیمیةتوحید المصطلحات المعربة والتأكید  .٦

ـــة ذات طـــابع تطبیقـــي تـــساعد األفـــراد علـــى اكتـــساب المهـــارات  .٧ ـــاج برمجیـــات تعلیمی تـــشجیع إنت
  .وتحقیق األهداف التربویة المنشودة

 الباحثـة أنــه لمـا أصــبح للبرمجیـات التعلیمیــة مـن أهمیــة كبیـرة ووســائل تعلیمیـة رئیــسة تـرىو         
ًوجدته من اهتماما كبیـرا مـن قبـل المعلمـین والمتعلمـین فـي المیـدانولما   وتـشجیع مـن المؤسـسات التربویـة ،ً

 لمـــا یمتـــاز بـــه الحاســـوب مـــن تقنیـــات تـــسهل عملیـــة برمجتـــه وتوظیفـــه فـــي خدمـــة العملیـــة ،ورجـــال التربیـــة
  : فیتحتم،التعلیمیة التعلمیة

v یـة ومراكـز تـسد حاجـات األفـراد على جمیع المؤسسات والمدارس توفیر أجهزة حاسوب كاف
  .من حیث عددها وصیانتها

v  وتعیـــین معـــاونین فنیـــین متخصـــصین فـــي المجـــال لمتابعـــة المراكـــز والعمـــل علـــى صـــیانة
ً یجب ربطها جمیعا بشبكات اإلنترنت عربیا وعالمیا.أجهزتها ً ً. 
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v  وضــع خطــط وبــرامج إنتاجیــة ذات صــبغة عربیــة شــاملة كخطــط طموحــة متطــورة محــددة

  .قیت زمني محدد بالسنواتبتو

v  ــاج وتطــویر البرمجیــات التعلیمیــة وتعمیمهــا علــى أقطــار یجــب توزیــع وتبــادل عملیــات إنت
  .الوطن العربي لالستفادة منها

v  ًسعیا لتحقیق سـرعة اإلنجـاز وجـودة اإلنتـاج اإلداري البـد مـن وضـع برنـامج موحـد لـإلدارة
  .لتربیة والتعلیم واإلدارات التابعة لهااإللكترونیة حتى یمكن الربط والتواصل بین وزارة ا

v  ًلیتسنى للتعلیم مواجهة التحدیات المطروحة عالمیا ومحلیـا وعـصرنة اإلدارة التعلیمیـة فـإن ً
ٕالتنظــیم الجیــد ذلــك المعتمــد علــى تكنولوجیــا المعلومــات واتبــاع أســالیب حدیثــة تتــسم بالدقــة والمرونــة علــى 

 . التعلیمیةجمیع المستویات من خالل میكنة اإلدارة 
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  :وظائف اإلدارة اإللكترونیة   •
    

ًنظــــرا ألن اإلدارة اإللكترونیــــة منظومــــة وظیفیــــة مرنــــة تتبــــادل تأثیراتهــــا مــــع البیئــــات الداخلیــــة       
 العملیــات المترابطــة لعناصــر اإلدارة والعملیــات اإلداریــة مــن والخارجیــة فهــي تعتبــر مجموعــة متكاملــة مــن

ومواكبــــة الســــتخدام التقنیــــات  ًتخطــــیط وتنظــــیم وتوجیــــه ورقابــــة واتخــــاذ القــــرارات وفقــــا لمتطلبــــات العــــصر،
والمعلومـات، والمعرفـة المنظمـة  المعلوماتیة الحدیثة مثل عتاد الحاسوب، والبرمجیات وشبكات االتـصاالت

ذكیة وفاعلة لذلك یمكن وضع وظائف اإلدارة اإللكترونیة في إطار جدید وهو إطار الوسائل من قبل إدارة 
ووسـائلها وأدواتهـا وعالقاتهـا ویتطلـب تحلیـل  والتقنیات الحدیثة للمعلومات التـي أثـرت فـي العملیـة اإلداریـة،

 2005یاسین،( تي ذكرها التي طرأت على وظیفتها الوظائف اإلدارة اإللكترونیة دراسة التغیرات الجوهریة
  : فیما یلي)40-36:

  

   :االنتقال من نظم المعلومات اإلداریة التقلیدیة إلى نظم المعلومات اإلداریة الذكیة .١
أي قدرة اإلدارة اإللكترونیة علـى التفكیـر والـتعلم والمعرفـة باسـتخدام المنظومـات والتقنیـات المحوسـبة 

دمــة فــي مجــال شــبكات االتــصاالت والتبــادل اإللكترونــي حیــث أصــبحت تعمــل وتــستفید مــن التقنیــات المتق
  .للبیانات والمعلومات

  

  : العمل من خالل الشبكات .٢
حیــث تعمــل اإلدارة اإللكترونیــة علــى ربــط نظــم المعلومــات بتقنیــات االتــصاالت المهمــة مثــل شــبكات 

ًجـزءا )  والخارجیـةالداخلیـة(حیث تعتبر شـبكات المنظمـة ) Extranet(واالكسترانت ) Intranet(اإلنترنت 
ًمهما من البنیة الشبكیة لإلدارة اإللكترونیة فضال عن كونها قاعدة انطالق تقنیة األعمال اإللكترونیة ً.  

  

االنتقــال مــن منظومــة المعلومــات المحوســبة المــستقلة إلــى منظومــة المعلومــات المحوســبة  .٣
 تعمـل بالتقنیـات المتقدمـة والحدیثـة حیث تحولت النظم التي كانت تعمل مستقلة إلى نظم شبكیة:  الشبكیة

 .ًفي مجال شبكات االتصاالت وتبادل المعلومات والبیانات إلكترونیا
  

ًوالتي تعتبـر تطـویرا : االنتقال من نظم المعالجة بالدفعات إلى نظم المعالجة التحلیلیة الفوریة .٤
یـرة والـسریعة لألعمـال حیـث تتطلـب ًنوعیا لنظم المعالجة بالدفعات التقلیدیـة والتـي ال تناسـب الطبیعـة المتغ

ًتحدیثا مستمرا للبیانات وانتاجا مستمرا للمعلومات ً ًٕ".  
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  ):1998سالمة، عبد الحافظ، (ویضیف 

  

وهـي ضـمن   ):Client Server Computing(العمل علـى أسـاس تقنیـة حوسـبة المـزود .٥
ات اإلنترنـت واالكـسترانت وتقنیـات األدوات التي تستخدمها اإلدارة اإللكترونیة التي تعتبر أساس عمل شـبك

 .الخدمة اإللكترونیة الفوریة وبفضل هذا النظام یمكن تنفیذ أنواع مختلفة من األنشطة بسرعة ومرونة
 

 وبـسرعة فائقـة ودقـة متناهیـة تنحصر قیمة الحواسیب في قدرتها علـى القیـام بأعمـال أساسـیة .٦
     .معلومات ،إنشاء الوثائق والصور وعرضهاحل المسائل الرقمیة ،استرجاع ال/ وتشمل هذه المهام 

  ):1996شاهین، (ویضیف 
   
  حیث تحولت :تحول المنظمات من الهیاكل المركزیة إلى الهیاكل المرنة البیئیة .٧
المنظمات من المركزیـة الوظیفیـة إلـى الهیاكـل المرنـة واالیكولوجیـة المـستندة إلـى المعلومـات وعمـل  

ٕوادارة الـشبكات والتوجـه نحـو  ل الفرد ورافق هذا االتجـاه انبثـاق اقتـصاد جدیـد،ًالفریق بدال من األحكام وعم
واالســتخدام المكثــف للتقنیــات الحدیثــة والمتجــددة فــي مجــال إدارة المــوارد وتطــویر أســالیب العمــل  العولمــة،
داریــة وفـي تغییــر مــضامین وأسـالیب العملیــة اإل فأسـهمت فــي خلـق أســلوب جدیــد لـإلدارة الحدیثــة، اإلداري،

ًفلم تعد وظیفتها التخطیط كالسابق نشاطا روتینیا وكذلك تغیرت وظائف التنظیم والرقابة ً.   
  

  ):2005:40یاسین، ( ویضیف 
  

حیـث عملـت علـى : االنتقال من مفهوم المیزة النسبیة إلى مفهـوم المیـزة التنافـسیة المؤكـدة  .٨
لحقیقي للمستفیدین ،فمنظومة اإلدارة اإللكترونیة توفیر قدرات تقدیم الخدمة الممتازة بصورة فوریة وبالوقت ا

مكنــت كــل المــدیرین التنفیــذیین مــن االتــصال مباشــرة بوحــدات التــشغیل فــي المنظمــة دون المــرور بمــستوى 
اإلدارة الوسطى وبالتالي أسهمت هذه التكنولوجیا في توسیع نطاق توزیع ونشر المعلومات واتخـاذ القـرارات 

 .رنة بالوسائل السابقةبصورة فوریة وسریعة مقا
  

ن ظهـــــور اإلدارة اإللكترونیـــــة للمنظمـــــة المحوســـــبة التـــــي تـــــستند إلـــــى شـــــبكات  وتـــــرى الباحثـــــة أ    
االتصاالت أدى إلى انبثاق أدوار جدیدة للمدیرین باإلضافة إلـى أدوارهـم التقلیدیـة فالمـدیرون الیـوم معـالجو 

   Knowledge Coordinator ومنسقو معرفة Information Processorمعلومات 
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 فـــي إدارة عالقـــة المنظمـــة مـــع القـــوى Innovator ومبتكـــرون Data Minnerومنقبـــو بیانـــات 
المؤثرة في بیئتها ویحتاج المدیر إلى رؤیة إستراتیجیة لـصیاغة عالقـة تكنولوجیـا المعلومـات باحتیاجـات 

   :نیة على وظائف اإلدارة فیما یليتأثیر اإلدارة اإللكتروالمدرسة وبفرض وتهدیدات األعمال وسنتناول 
  

  :  التخطیط اإللكتروني: ًأوال 
ًال یوجـــد فـــرق بـــین اإلدارة التقلیدیـــة واإلدارة اإللكترونیـــة الحدیثـــة فـــي وظیفـــة التخطـــیط حیـــث كـــال 

) 35: 2008المنیـع، ( منهما تهدف إلى وضع األهداف ووسائل تحقیقهـا والفـرق بینهمـا بـسیط كمـا یـراه
  : یتحدد في

 ).مرونة التخطیط (یة التخطیط ستكون مستمرة وقابلة للتجدید عمل .١

 .دقة واستمراریة التخطیط بسبب تدفق المعلومات لإلدارة .٢

 .ًتغیر مستمر على الخطط وتعاد كتابتها إلكترونیا في كل مرة .٣

جمیـع العــاملین یعملـون فــي خـط أمــامي واحـد ویــساهمون فـي التخطــیط اإللكترونـي مــع كــل  .٤
فـالتخطیط التقلیـدي یكـون مـن أعلـى  وفـي كـل وقـت لتتحـول إلـى فرصـة عمـل،  موقـع،فكرة تنشأ في كـل

 .إلى أسفل أما اإللكتروني فهو تخطیط أفقي یسمح لجمیع العاملین بالمشاركة والتواصل مع اإلدارة

أن قوة التخطیط فـي اإلدارة اإللكترونیـة تكمـن فـي القـدرة )  242-237: 2004نجم،(رى یو     
لــى األفكــار الجدیــدة، واألســواق والمنتجــات والخــدمات غیــر الموجــودة والتــي تخــرج عــن علــى الوصــول إ

ممــا یجعــل تركیزهــا علــى تفاعــل فریــق العمــل مــع األســواق العالمیــة وخصائــصها ومــع  اهتمــام التخطــیط،
  .المستفیدین ورغباتهم المتغیرة

  
  

  :   التنظیم اإللكتروني : ًثانیا 
  كمـــا یراهـــافـــق مـــع إعـــادة التنظـــیم فـــي ظـــل التنظـــیم اإللكترونـــيیمكـــن تحدیـــد التغیـــرات التـــي تتوا

  : كالتالي) Stevens( ًنقال عن)  2008:43 حمدي،(
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التنظیم الشبكي مقابل التنظیم التقلیدي حیـث یتمیـز التنظـیم الـشبكي بثالثـة أنـواع مـن الـشبكات  .١
تـشبیك مـن خـالل البریـد اإللكترونـي تقـوم علـى ال) شبكات رسمیة،شبكات غیر رسمیة،شبكات إلكترونیة(

 .واستخدام برمجة الحوسبة التشابكیة

 .التشبیك الواسع والفائق ویتم بین جمیع العاملین عن طریق الشبكة الداخلیة .٢

الشركة أو المؤسسة االفتراضیة مع شبكات األعمال واإلنترنت واالستفادة من القدرات الجوهریة  .٣
 .والمزایا األساسیة للشركات األخرى

تغیرات مهمة في قوة العمل وتتمثل فـي اسـتخدام عـاملین ذوي تخصـصات ومهـارات عالیـة مـن  .٤
مهنیین وعمال المعرفة الذین ال یمكن استغالل قـدراتهم بـالتنظیم التقلیـدي  ،واسـتخدام العـاملین عـن بعـد 

 ". على أساس الحاسب

    :)44: 2008حمدي،(ویضیف
ة تتطلب أن یتضمن التنظیم اإلداري لها العدید من الوحدات واإلدارة اإللكترونیة للمنظمات المعاصر

  : اإلداریة الجدیدة أهمها الوحدات التالیة

 . ًإدارة قواعد البیانات والمعلومات والمعرفة إلكترونیا -

 .إدارة الدعم التقني للعمیل -

  . ًإدارة عالقات العمالء إلكترونیا -

  :  الرقابة اإللكترونیة: ًثالثا
   

اإلدارة التقلیدیة تمثل مقارنة بین التخطیط والتنفیذ وتأتي بعد هاتین العملیتین لتحدید كانت        
ًاالنحراف وأسبابه واتخاذ القـرارات واإلجـراءات للتـصحیح وال یمكـن التـصحیح فـورا واعتمادهـا علـى نظـام 

وكتابــة التقــاریر  وجــدولتها وتحلیلهــا ،التقــاریر القــائم علــى جمــع البیانــات والمعلومــات مــن جهــات متعــددة
ًواآلن شــهدت تطــورا كبیــرا فأصــبحت فــي عــصر اإلنترنــت أكثــر "یحتــاج إلــى وقــت طویــل فتــصل متــأخرة، ً

ًوتحقیـق رقابـة مـستمرة بـدال مـن الدوریـة  قدرة على معرفة المتغیرات الخاصة بالتنفیذ في الوقت الحقیقي،
" راط العــاملین فــي معرفــة المنظمــةممــا یحــد مــن وجــود مفاجــآت وتعــزز العالقــة القائمــة علــى الثقــة وانخــ

  .)40-41: 2005یاسین،(
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  :  مزایا تطبیق الرقابة اإللكترونیة) 60: 2007بخش ،(ویحدد

 .سهولة وصول المعلومات وتقنین الدخول علیها .١

 .ًنشر اللوائح واإلجراءات الخاصة بالخدمات اإلداریة ومعاییر تقویمها إلكترونیا .٢

 .متخذي القرار والقدرة على المحاسبة عند ارتكاب األخطاءتحدید المسئولیة بالتعرف على  .٣

 .إتاحة قنوات اتصال متعددة لتبادل المعلومات .٤

ًالـــتمكن مـــن إنهـــاء الخـــدمات إلكترونیـــا عبـــر الـــشبكة المعلوماتیـــة بوضـــع معلومـــات كاملـــة عـــن  .٥
 .اإلجراءات اإلداریة ومتطلباتها مما یسهل عملیة المتابعة

إمكانیة وضع مشاریع القوانین واألنظمة على المواقع اإللكترونیـة ممـا یـسهل معرفتهـا مـن كافـة  .٦
 .أطراف الخدمة

 .تعزیز مبدأ المحاسبة والمسائلة اإلداریة .٧
 

 الباحثــة أن اإلدارة اإللكترونیــة وتقنیــة المعلومــات واالتــصاالت أســهمت بدرجــة كبیــرة فــي تــرىو     
وعملـت علـى  ة التقلیدیـة مـن تخطـیط وتنظـیم ومتابعـة ورقابـة واتخـاذ قـرارات،تغییر مـضامین وظـائف اإلدار

 وتحدیـد ، أسلوب جدید لإلدارة یتمشى مع متطلبات العصر الحدیث واالنفجـار المعرفـي والتكنولـوجيابتكار
ل أدوار جدیدة للمدیرین إلى جانب أدوارهم التقلیدیة التـي تـساعد علـى تطـورهم وكفـاءة أدائهـم للعمـل فـي ظـ

 ووجـود اإلنترنـت فـسهل علـى المـدیر مراقبـة أعمالـه وتقویمهـا ممـا ،تحدیات العصر ومواكبة التطـور التقنـي
یـــسهل عملیـــة المتابعـــة وتالشـــي وجـــود األخطـــاء لدیـــه عنـــد الرقابـــة علـــى األعمـــال اإلداریـــة التـــي یقـــوم بهـــا 

ائح والقوانین واإلجراءات الخاصة  حیث تنشر اللوًلمعرفته لقوانین العمل واهتمامه بحل المشكالت أوال بأول
ٕبالخــدمات التعلیمیــة ومعــاییر تقییمهــا واتاحــة قنــوات اتــصال متعــددة مــع المــسؤولین والقــدرة علــى المحاســبة 

  .عند ارتكاب األخطاء وتعزیز هذا المبدأ 
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  :  ةممیزات اإلدارة اإللكترونی •
 

  :)168- 166: 2003نجم، (ه ما ذكرتتمیز اإلدارة اإللكترونیة بعدة ممیزات منها" 
تـــوفر المعلومــــات الغزیــــرة للمؤســـسات وهــــذا مــــا أصـــبح یتجــــاوز قواعــــد البیانـــات إلــــى مــــستودع  .١
   .البیانات

تــوفر إمكانیــة عظیمــة لالتــصاالت الــشبكیة وتبــادل المعلومــات اإللكترونیــة فــي كــل مكــان بمــا  .٢
 االتـصاالت داخـل المؤسـسة یجعل المؤسسة تتجاوز نقص وضعف االتصاالت وبطئها وتحقق اإلفراط في

 .وخارجها في كل مكان

تعمـل بــالنقرات التــي تنتقــل بــسرعة انتقــال التیــار الكهربــائي وعبــر األقمــار الــصناعیة بمــا یقــارب  .٣
 .سرعة الضوء

ًتعطي المنافسة بعدا عالمیا غیر مسبوق ألنها تمثل مزیجـا فریـدا وفعـاال مـن تكنولوجیـات كثیـرة  .٤ ً ً ً ً
 .التصاالت والشبكات وغیرهاكتكنولوجیا الحاسبات وا

تــوفر مجــال غیــر منظــور فــي فــضاء األعمــال فــإدارة األشــیاء المادیــة تقابلهــا اإلدارة اإللكترونیــة  .٥
  .بالنقرات على اإلنترنت

  :أهم مزایا اإلدارة اإللكترونیة ما یلي
  

  :فیما یلي )3: 2004رضوان، (هایحدد :ًأوال مزایا اإلدارة اإللكترونیة للمنظمة
  .ومتابعة اإلدارات المختلفة للمنظمة وكأنها وحدة مركزیةإدارة  .١

  .  الدقة والسرعة في إنجاز األعمال .٢

  ):19: 2005السبیعي،(ویضیف 
  .زیادة اإلنتاجیة اإلداریة .٣

  .ًتوفیر المعلومات الالزمة إلكترونیا لجمیع المستویات اإلداریة .٤

  .زیادة الكفاءة والفاعلیة للمنظمة .٥

 .تقلیل مخالفة األنظمة .٦
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  :ًثانیا مزایا اإلدارة اإللكترونیة للمتعاملین مع المنظمة
  

  ):25: 2008آل قطیح،(یذكرها 
  .الشفافیة والوضوح في كیفیة الحصول على الخدمات من المنظمة .١

  .إمكانیة التواصل مع المنظمة في أي مكان وزمان .٢

  .سرعة الحصول على الخدمات .٣

   ):2007:43المصري، (ویضیف     

  .رسم سیاسة المنظمة من خالل التغذیة الراجعةالمشاركة في  .٤

  .وصول الخدمات للمتعاملین مع ضمان سریة وأمن المعلومات .٥

ٕإتاحة الخیارات المتعددة للمتعاملین في نوعیة الخدمة المطلوبة وفقا لرغباتهم وامكاناتهم .٦ ً. 
  

   :ًثالثا مزایا اإلدارة اإللكترونیة للعاملین بالمنظمة
  

  :ًعددا منها) 87: 2007القرني،(یذكر 
  

  .وضوح االختصاصات والمسؤولیات للعاملین في ضوء تطبیق اإلدارة اإللكترونیة .١

  .تنمیة مهارات وقدرات العاملین التقنیة .٢

 .سهولة أداء األعمال لتوحید نماذج إجراءات العمل اإللكتروني .٣

  ):26: 2008آل قطیح،(ویضیف 
  .ت اإلداریةاستمرار االتصال الفعال بین العاملین والمستویا .٤

  .تحقیق الالمركزیة اإلداریة مما یحقق سرعة أداء المهام بیسر وسهولة .٥

  .سرعة الحصول على المعلومات الالزمة ألداء العمل من خالل األرشیف اإللكتروني .٦

ــــسري لشخــــصیة كــــل موظــــف ممــــا  .٧ ــــرقم ال ــــي لجهــــود العــــاملین مــــن خــــالل ال ــــق اإللكترون      التوثی
 .یحفزهم لإلبداع والتمیز
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 :وب اإلدارة اإللكترونیة عی •
 ، إن مع تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في المؤسـسات قـد زالـت بعـض المـشكالت لـإلدارة التقلیدیـة      

وحلت مشكلة الزمان والمكان لألفراد ألنها البد وأن یكون لها بعض العیوب التي تحتاج إلى تدقیق مستمر 
ًرا وتــوفیرا للوقــت والجهــد والمــالومتواصــل لیــتم تقــدیم الخــدمات بأمثــل الطــرق اختــصا  مــع مراعــاة منفــذي ،ً

اإلدارة اإللكترونیــة القیــام بعمــل خطــط مرنــة یتــوافر فیهــا البــدائل فــي حالــة التعثــر ووجــود عقبــات فــي عمــل 
وتعتبــــر هــــذه المــــشكالت مــــن عیــــوب اســــتخدام اإلدارة  اإلدارة اإللكترونیــــة بــــسبب مــــشكلة مــــا قــــد تواجهــــه،

  :  في التالياإللكترونیة التي تنحصر
  

  :التجسس اإللكتروني: ًأوال 
     

عنـــدما تقـــوم المؤســـسة باالعتمـــاد علـــى نظـــام اإلدارة اإللكترونیـــة فإنهـــا ســـتحول األرشـــیف الـــذي     
 مما یعرض هذا األرشیف إلى مخاطر كبیرة تكمن في عملیة التجسس علـى إلكترونيبحوزتها إلى أرشیف 

لــذا   ونقلهــا أو إتالفهــا بإدخــال الفیروســات الخطــرة أو غیــر ذلــك،هــذا األرشــیف بمــا فیــه مــن وثــائق وكــشفها
ًهنــاك مخــاطر كبیــرة علــى المعلومــات والوثــائق فــي أرشــیف اإلدارة اإللكترونیــة مــن الناحیــة األمنیــة ،ســواء 

 ویكمـــن الخطـــر هنـــا فـــي عـــدم تحـــصین الجانـــب ،متعلقـــة باألشـــخاص أو بالـــشركات أو اإلدارات أو الـــدول
  .إللكترونیةاألمني لإلدارة ا

  : مصادر خطر التجسس تأتي من ثالث فئات هي  " 
  

  .  أجهزة االستخبارات العالمیة للدول–  ج .)الهاكرز( القراصنة –  ب . األفراد العادیون–أ 
ٕوخطــر الفئتــین أ ،ب یكمــن فــي تخریــب الموقــع أو إعاقــة عملــه وایقافــه وتــستطیع اإلدارة تالفــي هــذه 

   أما خطر الفئة ج فیتعدى ذلك ،عداد نسخ احتیاطیة عن الموقعالسلبیات بطرق وقائیة أو إ
 ممــا ،بكثیـر ویـصل إلــى درجـة االضــطالع الكامـل علـى كافــة وثـائق الحكومــة والمؤسـسات واإلدارات

ــــــــــة المــــــــــراد التجــــــــــسس علیهــــــــــا ــــــــــومي واالســــــــــتراتیجي للدول ــــــــــى األمــــــــــن الق ــــــــــا عل ــــــــــدا فعلی ــــــــــشكل تهدی ًی ً               ."
    ):2004عبد الحمید، والسید، (ویضیف )44: 2007المیر،(

اإلداریـة علـى نطـاق واسـع ممـا األعمال اإللكترونیة الجیدة أدت إلى نشر المواهـب والقـدرة :  ًثانیا 
ًأظهـــر نقـــصا فـــي هـــذه المواهـــب والقـــدرات فـــال یوجـــد هنـــاك مـــا یكفـــي مـــن المـــدیرین الـــذین یتقنـــون التعامـــل 

  .شكل سيءاإللكتروني وأصبحت األعمال اإللكترونیة تدار ب
  ):2001داوود، حسن ماهر، (ضیف  وی
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إلــى تقــویض الكثیــر مــن األعمــال التقلیدیــة أدت األعمــال اإللكترونیــة بخصائــصها الجیــدة : ًثالثــا 
  .وبنیتها التحتیة واستثماراتها العظیمة

  

ـــا  ـــرویج : ًرابع ـــة كوســـیلة للت ـــسخ المجانی ـــي الن والخدمـــة للزبـــون الســـتخدام المؤســـسات التوســـع ف
ــاج اإللك ترونیــة لتكتیكــات وقــدرات اقتــصاد المعلومــات الرقمیــة القائمــة علــى التكلفــة الــصفریة فــي إعــادة إنت

  .المنتج المعلوماتي الرقمي وهذا یعني القفز على حقوق الملكیة في البراءة وحق النشر
  

لـشركات للمؤسـسة رغـم أن بعـض اصعوبة التكامل بین الموقع المادي والموقـع اإللكترونـي :ًخامسا      
هـذا الجمـع یتطلـب  فـإن الـبعض اآلخـر أخفـق فـي الجمـع بـین االثنتـین ألن، ظلت إمـا تقلیدیـة أو إلكترونیـة

جهودا كبیرة في إدارة الموقع  اإللكتروني لصالح األعمال التقلیدیة وجهودا كبیرة في توظیف قـدرات الویـب 
األسواق الحالیة وفتح أسواق جدیدة لصالح في التفاعل مع الموردین والزبائن تخفض تكلفة التورید وتوسیع 

  .األعمال اإللكترونیة
  

  ):68: 2005توفیق،(ویضیف
  

ممــا أدى إلــى أن تقــع قــدمت األعمــال اإللكترونیــة تــسهیالت للحــصول علــى المعلومــات  :سادســا 
ة فالمتعـــاملون باألعمـــال اإللكترونیـــ، تبادالتهـــا تحـــت وطـــأة األســـعار األقـــل فـــي ظـــل الوضـــوح والتنافـــسیة 

یــستطیعون مقارنــة العطــاءات والخــدمات بــسهولة ممــا یجعــل المؤســسات اإللكترونیــة تعــاني مــن عــدم القــدرة 
  .على تحقیق فوائد حقیقیة وربحیة فعلیة

  

  :)59–61: 2004نجم، (ضیفوی 
  

  .االعتقاد الخاطئ بأن كل األعمال تصلح لإلدارة اإللكترونیة: سابعا 
  

فاإلنترنـت یتطلـب االنفتـاح والـشفافیة وتقاسـم ع ثقافـة اإلنترنـت عدم تطابق ثقافـة الـشركة مـ: ثامنا 
  .المعلومات مع اآلخرین في حین حمایة أعمال الشركة وأسرارها تتطلب الحد من كل ذلك

  

  : الضغوط المختلفة على األعمال اإللكترونیة وتشمل: " تاسعا  
 .ضغط المسؤولین للتحسین المستمر .١

 .ظمة التهدیدات من المنافسین الجددضغط التنافسیة حیث تواجه المن .٢
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ضغط التكنولوجیـا حیـث التطـورات الـسریعة فـي االتـصاالت وتكنولوجیـا المعلومـات التـي تواجـه  .٣
 . تحدیات كبیرة أمام الشركات العاملة في مجال األعمال اإللكترونیة

  .ضغط العمالء لتقدیم مزید من الخدمات والمنتجات اإللكترونیة استجابة لهم .٤
  

واالنتقـــال مـــن الـــنمط ٕالتطبیـــق غیـــر الـــدقیق لمفهـــوم واســـتراتیجیة اإلدارة اإللكترونیـــة : " ًاشـــرا ع
التقلیدي لإلدارة دفعة واحدة إلى اإلدارة اإللكترونیة دون التسلسل والتدرج في االنتقـال أدى إلـى شـلل فـي 

دارة اإللكترونیــة بمفهومهــا وظــائف اإلدارة ،ألنــه عنــدما تتخلــى عــن الــنمط التقلیــدي لــإلدارة ولــم ننجــز اإل
الـشامل ســوف یـؤدي إلــى تعطیــل الخـدمات التــي تقـدمها اإلدارة أو توقیفهــا وهنــا سنـضطر آســفین العــودة 

  .للنظام التقلیدي بعد خسارة كل شيء
  

  ):2006باكیر، ( ویضیف
 زیادة التبعیة للخارج  فالـدول العربیـة لیـست رائـدة فـي مجـال تكنولوجیـا المعلومـات: حادي عشر

 رغـم أن هنـاك العدیـد مـن –واالتصاالت وهي دول مستهلكة ومستعملة لهـذه التكنولوجیـا ولیـست منتجـة 
 وهــذا ســیزید تبعیتهــا للــدول األجنبیــة ویــؤدي إلــى –علمــاء التكنولوجیــا فــي دول العــالم مــن أصــل عربــي 

 معلوماتنا وتطبیقها انعكاسات سلبیة أمنیة لها فاالعتماد الكلي على تقنیات أجنبیة في الحفاظ على أمن
  ".على الشبكات الرسمیة التابعة للدول العربیة وهو تعریض األمن الوطني والقومي لهذه الدول للخطر

  

ً الباحثة أن تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في إدارة مـدارس قطـاع غـزة التعلیمیـة هـي إنجـازا ترىو       
التحــول لمــا لــه مــن ایجابیــات جمــة تنحــصر  یــشهده – فــي ظــل الظــرف القاســیة التــي یعیــشها –ًعظیمــا 

أهمهـــا فـــي ســـرعة ودقـــة تـــوفیر المعلومـــات الغزیـــرة مـــن خـــالل اإلمكانـــات العظیمـــة لالتـــصاالت الـــشبكیة 
 مما یساعد مدیري المدارس من استغالل وقتهم وجهـدهم أعظـم اسـتغالل ،وتبادل المعلومات اإللكترونیة

  .لعملیة التربویة وزیادة كفاءة وفعالیة العاملین والمدرسةمحاولین االستفادة من ایجابیاتها في تحسین ا
وعلى الرغم من كل ایجابیاتها إال أنه هناك بعض السلبیات التي البد وأن یتالفاها المدیرون        

 وهـذا ،وخطـر الـسطو علـى معلومـات مهمـة تخـص األفـراد  مثل سلب المعلومات والتجسس اإللكتروني 
 المدرســة الــذكي واإلداري النــاجح مــن یتالفــى هــذه العیــوب بالحفــاظ علــى ســریة یــدفع بنــا القــول إن مــدیر

 وذلــك بالتكامــل بــین الموقــع ،المعلومــات وعــدم إتاحــة الفرصــة ألي شــخص بــالقفز علــى حقــوق الملكیــة
  المادي والموقع اإللكتروني للمدرسة والتدرج في تطبیق اإلدارة اإللكترونیة دون القفز دفعة 
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 نشر الوعي بین الموظفین وأولیاء األمور بكیفیة التعامل واحترام الرأي والرأي اآلخر  كذلك،واحدة
واســـتغالل جمیـــع ایجابیـــات التطبیـــق وتالفـــي ســـلبیاته لبلـــوغ األهـــداف المنـــشودة التـــي تزیـــد مـــن تحـــسین 

  . العملیة التعلیمیة في المدرسة

  :متطلبات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة •

ًیعــد موضــوع اإلدارة اإللكترونیــة مــن أبــرز التطبیقــات اإلداریــة الحدیثــة حیــث یــشغل حیــزا        
ًولهـــذا أصـــبح موضـــوع اإلدارة اإللكترونیـــة موضـــوعا  ًكبیـــرا فـــي مـــستقبل اإلدارة خـــالل الـــسنوات القادمـــة،

یة أرحــب ًحیویــا ویحظــى بأهمیــة بالغــة فــي مختلــف دول العــالم حیــث فتحــت أمــام اإلنــسان رؤى مــستقبل
 و اســـــتخدام اإلدارة ،للرفـــــع مـــــن مـــــرد ودیـــــة التـــــدبیر والتـــــسییر اإلداري والرفـــــع مـــــن كفـــــاءة عمـــــل اإلدارة

ًاإللكترونیــــة یمثــــل تحــــوال شــــامال وكــــامال فــــي المفــــاهیم والنظریــــات واألســــالیب التــــي تقــــوم علیهــــا اإلدارة  ً ً
یعات لهـا فهـي عملیـة لیـست بـسیطة  كما یعتبر تحول في اإلجراءات والهیاكـل والتـشر،المدرسیة التقلیدیة

  . وغیرها....وتشمل نظام متكامل من المكونات المادیة والبشریة واإلداریة والفنیة والمالیة
  

ًونظرا ألن اإلدارة اإللكترونیة تعتبر نظاما متكامال من المكونات التقنیة والمعلوماتیة والتشریعیة "  ً ً
ویتطلـب تطبیـق ) 29: 2007المالك،"( من المقومات المتكاملة لذا فإن تطبیقها یستلزم العدید، والبشریة

اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارات المدرسیة توافر العدید من المتطلبات من اجـل إخراجهـا إلـى حیـز التنفیـذ 
  : ومن أهم هذه المتطلبات ما یلي

  

  /متطلبات إداریة : ًأوال 
بویــة بكافــة مــستویاتها لتــوفیر األطــر اإلداریــة توجــد عــدة متطلبــات ینبغــي أن تقــوم بهــا اإلدارة التر

  : التنظیمیة الستخدام اإلدارة اإللكترونیة منها
  

تطبیـــق اإلدارة اإللكترونیـــة ال یمكـــن  نجـــد أن:  وضـــع خطـــط واســـتراتیجیات التأســـیس .١
 بــل تتطلــب ،تحقیقــه بمجــرد إصــدار أوامــر أو لــوائح إداریــة مــن القیــادة العلیــا أو إرســال قــانون لتطبیقهــا

ًغییرا شامال یبدأ بتفكیر المسؤولین وطریقـة إدارتهـم ومـسؤولیاتهم و نظـرتهم إلـى وظـائفهمت  وهـذا یتطلـب ،ً
 ولیتم ذلك هناك خطوات ذكر منها ،وضع خطط جدیدة واستراتیجیات حدیثة لتأسیس اإلدارة اإللكترونیة

  : ًنقال عن الحمادي ما یلي) 2006:26القحطاني، (

  .لى وضع اإلستراتیجیة لمشروع اإلدارة اإللكترونیة تشكیل لجنة علیا تتو–أ 
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  . وضع الخطط الفرعیة للمشروع–ب 
  . االستعانة بالجهات المختصة واالستشاریة  والبحثیة للمشاركة في الدراسة ووضع الخطط–ج 
  . االستعانة بالقطاع الخاص لتنفیذ بعض مراحل المشروع أو المشاركة في بعضها–د 

               

 الباحثــة أنــه البــد إلدارات المــدارس مــن وضــع خطــط ورؤى واضــحة لمــشروع التحــول تــرىو              
 حیث یتم بواسطة هـذه الـرؤى والمخططـات تحدیـد الكیفیـات التـي سـیكون علیهـا مـشروع ،للعمل اإللكتروني

 یحققهــا تطبیــق األداء  وكــذلك أبعــاده ومتطلباتــه وأهدافــه التــي،اإلدارة اإللكترونیــة فــي فتــرة مــستقبلیة قادمــة
 . فــالتخطیط الجیــد یــؤدي إلــى تنفیــذ جیــد،اإلداري بمــا یعــود علــى العملیــة التعلیمیــة بالفائــدة وحــسن األداء

  :ً عددا من المتطلبات اإلداریة كما یلي)237: 2005یاسین،(ویضیف 
  

ة  ویـــشمل إصــدار التـــشریعات أو قــوانین ومـــا یتعلــق منهـــا بالخـــصوصی:القــوانین والتـــشریعات  .٢
فالبـدء بالتعامـل عـن  ًوالسریة للبیانات المتداولة حفظا لحقوق الملكیة الفكریة في أعمالها على الشبكات،

 ،طریـــق الـــشبكات قبـــل إصـــدار التـــشریعات الالزمـــة والـــضروریة أو تحـــدیث التـــشریعات الحالیـــة وتعـــدیلها
اء على ثقة العاملین في سیفتح المجال لألشخاص للقیام باألعمال غیر المشروعة التي تؤدي إلى القض

 .المدرسة والمستفیدین من خدماتها بهذا النوع من التعامل
  

 لكـي یتـسنى إلدارة المدرسـة مـن تطبیـق اإلدارة اإللكترونیـة فـي :التخطیط االستراتیجي للتحول  .٣
 ووضــع ،إدارتهــا بطریقــة منظمــة البــد مــن التخطــیط االســتراتیجي لعملیــة التحــول نحــو اإلدارة اإللكترونیــة

 كما عالقة بالعملیة التعلیمیة، خطط متكاملة بینها وبین من له
یــتم التركیــز علــى دراســة حاجــات المــستفیدین مــن خــدمات المدرســة للعمــل علــى إشــباعها منــذ بدایــة 

  .العمل بها
  

إن اإلدارة المدرس  یة اإللكترونی  ة ال ت  ستطیع العم  ل ف  ي ھیك  ل : الھیك  ل اإلداري اإللكترون  ي .٤
ومـن   واالتصال ببعد واحد من حیث مجرى األوامر من أعلى ألسـفل وبـالعكس،تنظیمي هرمي عمودي

ًهنــــا فــــإن النمــــوذج الهرمــــي التقلیــــدي للمدرســــة لــــم یعــــد مالئمــــا لعــــصر تكنولوجیــــا المعلومــــات، فــــاإلدارة 
اإللكترونیة تتطلب وجود بنیة تنظیمیة شبكیة تستند إلى قاعدة تقنیة ومعلوماتیة وثقافیة تنظیمیة تتمحور 

 . ول قیمة االبتكار والمبادرة والریادة في األداء والكفاءة والفاعلیة في إنجاز األعمالح
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  ) /   أجھزة وبرامج (متطلبات مادیة : ًثانیا 

تتمثــل المتطلبــات المادیــة فــي مجموعــة المكونــات المادیــة التــي مــن خاللهــا یمكــن تنفیــذ تطبیــق      
كمــا س وتتمثــل المكونــات المادیــة فــي األجهــزة المختلفــة والبــرامج وهــي اإلدارة اإللكترونیــة فــي إدارات المــدار

   :)330-336:  2008السالمي،(یحددها

بمختلــف أنواعهــا وقــدرتها ،إضــافة لألجهــزة الملحقــة بــه والمــساندة لــه والتــي : أجهــزة الحاســوب  .١
 .بمختلف أنواعهاتعتبر ضروریة للعمل لتمكن االستفادة من قدرات الحاسوب كأجهزة اإلدخال واإلخراج 

  . نظم برامج التشغیل  ونظم برامج التطبیقات المختلفة .٢

ــــة التحتیــــة ألعمــــال الحاســــوب داخــــل مبنــــى المدرســــة مثــــل  .٣ ــــة / متطلبــــات البنی ــــع المكانی المواق
   .والتوصیالت السلكیة واألجهزة المساندة ،وستا ندات الحاسوب وغیر ذلك

ًمـــل إلكترونیـــا لقیامهـــا بـــدور نقـــل المعلومـــات شـــبكات الحاســـوب وتعـــد العمـــود الفقـــري لتنفیـــذ الع .٤
  كما یحددها وتبادلها عبر المواقع المختلفة وتتكون من عنصرین

  ): 32: 2007المالك،(
  

ًأقنیة اتصال وهي الوسط الناقل للمعلومات من موقع آلخر سواء عبر األقنیة الـسلكیة والمتمثلـة  –أ 
لیـاف البـصریة التـي تتمیـز بنقـل المعلومـات بـسرعة عالیـة في الكابالت السلكیة النحاسیة ،أم كـابالت األ

،أم عبر األقنیة الالسلكیة والتي منها ما یعمل من خالل أقمار االتصال والتي تعرف باألقنیة الفـضائیة 
وتتمیز األقنیة الالسلكیة بأنها ال تفرض االرتباط بموقع ثابـت بـل تـسمح بالحركـة مـع اسـتمرار االتـصال 

  .أي التجوال
 محطــات االتــصال وتمثــل العنــصر المــتحكم بنقــل المعلومــات وتتكــون مــن مكونــات إلكترونیــة –ب 

ًمختلفة قد توجد كلیا أو جزئیا في المحطات المختلفة تبعا لوظائف المحطة ومن هذه المكونات ً ً :  
    فة والتوجیه التي تعمل على تجمیعوأجهزة المضاع أجهزة خاصة بإرسال واستقبال المعلومات

  .ٕلومات من مصادر مختلفة وارسالها عبر قناة واحدةالمع
        إلــى جانــب المكونــات  إضــافة لتوجیــه المعلومــات عبــر أفــضل الطــرق بــین المرســل والمــستقبل،      

ًاإللكترونیة التي تكفل التكامل بین شبكات االتصال بالربط بینهما إلكترونیا وبالتالي تحقیق الفاعلیة في 
          .       االستخدام
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والــــشبكات ) Internet(ًوتتمثـــل عناصـــر البنیـــة الـــشبكیة إلدارة المدرســـة إلكترونیـــا فـــي اإلنترنـــت 

ًوقـد تـم الحـدیث سـابقا عـن كـل ) Extranet(واالكـسترانت ) Intranet(واالنترانـت ) L A N(المحلیـة   
  .من هذه المكونات في هذا الفصل

  

زة المـستخدمة للـربط بـین مـوقعین أو أكثـر وهـي عبـارة عـن األجهـ :ائط االتـصال ـــوس .٥
ًعنــصرا رئیــسا فــي بنــاء الــشبكات لكونهــا وســیلة تحقــق االتــصال بــین أجهــزة الحاســوب المختلفــة  ،وتعــد ً

كمـــا ،وبالتـــالي تعتبـــر أحـــد متطلبـــات اإلدارة اإللكترونیـــة فـــي إدارة المدرســـة ومـــن هـــذه الوســـائط مـــا یلـــي 
 :)334: 2008السالمي،(یذكرها 

  

ً وهــي تــستخدم األســالك والكــابالت فــي نقــل المعلومــات والبیانــات ســواء /ســائط الــسلكیة الو –أ 
  : كانت ممثلة بإرشادات قیاسیة أو عددیة وتشمل

v  األسالك المجدولة المزدوجة)Twisted-pair Wire ( وهي كما في الخطوط الهاتفیـة
 .العادیة
v كمـا قـسم إلـى قـسمین رئیـسین الكابالت المحوریة وتتمثل باألسالك المتعددة المحاور وت
 :)34: 2007المالك ،(أوضحها 

  

 .الكابل المحوري ذو الحیز األساسي ،و الكابل المحوري ذو الحیز العریض
v  كــابالت األلیـــاف الــضوئیة )Fiber Optics ( ویتكـــون مـــن حزمــة مـــن المواصـــالت

 .الزجاجیة المصنوعة من السلیكون النقي والقادرة على نقل الضوء
 

ــــصوتیة بواســــطة الموجــــات /ئط الالســــلكیة الوســــا–ب  ــــصوت والمعلومــــات ال ــــث ال ــــستخدم لب  وت
ٕالكهرومغناطیــسیة التــي ال تحتــاج إلــى وســط مــادي لنقلهــا وانمــا تعتمــد علــى خصائــصها الفیزیائیــة والتــي 

وسائط االتصال إلى دوره الحیـوي  وترجع أهمیة هذا النوع من یمكن التحكم بها بواسطة جهاز اإلرسال،
  .دارة اإللكترونیة فبدونه ال یمكن االستفادة من تطبیقات وخدمات اإلدارةفي اإل
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ـــا  ـــات الفنیـــة والبـــشریة /متطلبـــات فنیـــة بـــشریة : ًثالث كمـــا أوضـــحها  وتـــشمل المتطلب
  : ما یلي )238: 2005یاسین،(
  

تحــدیث وتتمثــل فــي الكفــاءات الجوهریــة القــادرة علــى االبتكــار والالقیــادة اإلداریــة اإللكترونیــة  .١
. ٕواعــــــادة هندســــــة الثقافــــــة التنظیمیــــــة ،ووضــــــع المعرفــــــة فــــــي المدرســــــة ســــــاعیة للــــــتعلم بــــــصفة مــــــستمرة

     :) 2006باكیر،(ویضیف
                                                             

ویـشمل تـدریب العـاملین فـي إدارة المدرسـة علـى طـرق اسـتخدام أجهـزة التدریب وبناء القدرات  .٢
ـــى إدارة ا ـــات وكافـــة المعلومـــات الالزمـــة للعمـــل عل ـــشبكات ،وقواعـــد المعلومـــات والبیان ٕلحاســـوب وادارة ال

 .وتوجیه اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة بشكل سلیم
  

التـــي تــساعد علـــى تبــسیط وتـــسهیل اســـتخدام اإلدارة تــوفیر بعـــض العناصـــر التقنیـــة والفنیـــة  .٣
بمــا یتناســب مــع ثقافــة جمیــع العــاملین فیهــا ،ومــن هــذه العناصــر توحیــد اإللكترونیــة فــي إدارة المدرســة 

  .أشكال المواقع اإلداریة ،وتوحید طرق استخدامها
     

مــن محللـــین ومبــرمجین وفنیــین ومتخصـــصین فــي تقنیـــة تــوفیر الكـــوادر والكفــاءات الرقمیـــة  .٤
  .االتصاالت وفي تشغیل األجهزة وصیانتها

ي تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في مـدارس قطـاع غـزة ال یتطلـب فقـط  الباحثة أن التحول فترىو    
ً بــل أیــضا البــد مــن التركیــز علــى مــن ،العناصــر البــشریة التــي تمتلــك المهــارات والقــدرات الفنیــة واإلداریــة

 لتــتمكن ،لـدیهم قناعــات لتقبــل فكــرة اإلدارة اإللكترونیــة ولیكونــوا علـى وعــي بأبعادهــا ومتطلباتهــا وأهــدافها
حقیــــق تغیــــرات فــــي الثقافــــة التنظیمیــــة الســــتیعاب مفــــردات العمــــل اإللكترونــــي ولتــــصبح العملیــــات مــــن ت

اإللكترونیة أحد أهداف المدرسة ولتتجنب معارضي التغییر وتـستطیع تـوفیر البیئـة المدرسـیة التـي تتقبـل 
  .التغییر نحو اإلدارة اإللكترونیة

 مـــن وجهـــة ارة اإللكترونیـــة فـــي إدارة المدرســـةیتطلـــب تطبیـــق اإلد   /المتطلبـــات المالیـــة : ًرابعـــا 
  : توفیر)2005:238یاسین ،(نظر

ٕ الــدعم المــالي لتــوفیر المتطلبــات للبنیــة التحتیــة فیمــا یتعلــق بــشراء األجهــزة وتوفیرهــا وانــشاء  .١
  .  المواقع وربط الشبكات

  .ةالدعم المالي الالزم لتطویر البرامج اإللكترونیة أو تصمیمها في اإلدارة المدرسی .٢

 .الموارد المالیة الالزمة لالستعانة بالمدرسین والفنیین المؤهلین لتدریب القوى البشریة .٣
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 .الموارد المالیة الالزمة لصیانة األجهزة والبرامج اإللكترونیة .٤

 .الدعم المالي الالزم لتحدیث الحاسبات والبرمجیات .٥
        

ً كبیــرا یقــف أمــام متبنــي اإلدارة اإللكترونیــة فــي ً الباحثــة أن التكلفــة المالیــة تعتبــر عائقــاتــرىو       
محافظات قطاع غزة ،حیث ال تتوفر الموارد الالزمة بسبب ارتفـاع نـسبة الفقـر والبطالـة، واعتمـادهم فـي 
قطاع غزة على المعونات والمساعدات الخارجیة التي تتحكم في الموارد الرئیسة والمصدر الوحیـد للـدعم 

لــذلك البـد مـن التخطــیط المـسبق واالســتراتیجي الـذي یــضع   التعلیمیــة برمتهـا،المـالي، ممـا یعیــق العملیـة
االقتراحات والحلول للمشاكل التي تواجه القائمین على المشاریع اإللكترونیة، كمـا یجـب دراسـة المـشروع 

  .بمعرفة التكلفة المالیة التي یحتاجها المشروع في كل مرحلة من مراحله قبل الشروع في تطبیقه
   

  

  : متطلبات السالمة واألمان:ًامسا خ
  

تتمثل متطلبات السالمة واألمان في ضمان أمن وحمایة قاعـدة البیانـات المدرسـیة ویقـصد بهـا    
 ،الوسائل واألدوات واإلجراءات الالزم توافرها لضمان حمایة المعلومات من المخاطر الداخلیة والخارجیة

ة فــي الـــشبكات عنهــا فـــي الحاســب اآللـــي المــستقل غیـــر وتعتبــر متطلبـــات الــسالمة واألمـــان أكثــر أهمیـــ
فـالترابط بـین أجهـزة الحاسـب اآللـي عـن طریـق الـشبكات أدى إلـى زیـادة الخـوف  المرتبط بهذه الـشبكات،

 ولیـــتم تحقیـــق الـــسالمة ،والهـــواجس األمنیـــة لـــدى المؤســـسات التـــي تـــرتبط حاســـباتها بالـــشبكات العالمیـــة
كة اإلنترنـــت فالبـــد مـــن وضـــع إجـــراءات للتعامـــل وتطبیـــق هـــذه واألمـــان وتقلـــیص مخـــاطر اســـتخدام شـــب

  .اإلجراءات
   

  :)2003:22 العمري،(ویضیف 
 

ـــسطو اإللكترونـــي وانتهـــاك خـــصوصیات  .١ ـــات التـــي تحـــد مـــن ال ـــوائح والعقوب وضـــع القـــوانین والل
 . المعلومات وحق األفراد في براءة النشر واإلدارة اإللكترونیة

 .األمان لتقنیات المعلومات بما فیها خدمات اإلنترنتوضع سیاسات متعلقة بالسالمة و .٢

بــث الفــضائل والقـــیم الحــسنة فـــي نفــوس األفــراد وخاصـــة الفــضائل اإلســـالمیة لتحــصین األفـــراد  .٣
  .وحمایتهم من التأثیرات السلبیة لإلنترنت على األمن بمفهومه الشامل
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 ):2003الهرش، وآخرون، (ویضیف  
یــــات الحدیثــــة التــــي تــــستخدمها اإلدارات المدرســــیة والمتعلقــــة تطــــویر أدوات تــــشفیر فــــي البرمج .٤

 .بخدمات اإلنترنت لتساعد على سریة المعلومات وسالمتها والحفاظ على تعامالتها مع الشبكة

التعــــاون فیمــــا بــــین المؤســــسات والتنــــسیق لــــضبط التــــأثیرات الــــسلبیة لإلنترنــــت وتــــشجیع تــــوفر  .٥
 الذي یزیـد قـدرات المؤسـسات ویزیـد مـن فعالیـة التنـسیق بینهـا بمـا اإلمكانات الفنیة للرقابة بالعمل الجماعي

 .ًیحقق أهداف كال  منها

  :ضمان أمن وحمایة المعلومات في اإلدارة اإللكترونیة •

أنهـــا حمایـــة وتـــأمین كافـــة المـــوارد المـــستخدمة فـــي معالجـــة ) "2001:160داوود،(           یعرفـــه 
عــــاملین فیهــــا، وأجهــــزة الحاســــبات المــــستخدمة فیهــــا، ووســــائط المعلومــــات بحیــــث تــــؤمن المنــــشأة نفــــسها وال

المعلومــات التــي تحتــوي علــى بیانــات المنــشأة عــن طریــق إتبــاع إجــراءات ووســائل حمایــة متعــددة لــضمان 
ًسالمة المعلومات التي تعد كنزا ثمینا للمنشأة یجب المحافظة علیه ً ."  

ت أدى إلـى تغییـر جـذري فـي ممارسـة المهـام  الباحثة أن انتشار الشبكات وخاصـة اإلنترنـترىو     
وعلیه البد من توفر متطلبات تطبیقها  اإلداریة ، وتحسین المهام ال یتم بدون الثورة اإللكترونیة في اإلدارة،

ٕفي اإلدارة المدرسیة، واخراجهـا إلـى الواقـع العملـي لـإلدارة وذلـك بوجـود مفكـرین متطـورین وقیـادیین إداریـین 
طیط االستراتیجي المنظم والقادر على الوقوف أمام عوائق وعقبات التطبیق اإللكترونـي یعتمدون على التخ
  .وكذلك توفر الوعي التام بأهمیة الخروج لإلدارة اإللكترونیة في أحسن وجه ممكن لإلدارة المدرسیة،
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  :    مجاالت تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة •

كنولوجیــا المعلومــات طفــرة حقیقیــة فــي أســالیب أداء العمــل وســرعة ودقــة اإلنجــاز، لقــد أحــدثت ت    
الـــشيء الـــذي یـــساهم فـــي تحقیـــق التنمیـــة الـــشاملة فاألهـــداف العامـــة ترمـــي إلـــى تزویـــد األفـــراد بـــإدارة فعالـــة 
وســریعة وتمكنــه مــن الحــصول علــى طلباتــه اإلداریــة بــسرعة تفــادى بهــا ضــیاع الوقــت، فــربح الوقــت جــاء 

  .یجة لالنتقال من التدبیر الورقي إلى التدبیر المعلوماتيكنت
واســتخدام اإلدارة اإللكترونیــة ال یعنــي اســتخدام الحواســیب فــي التعلــیم والتــدریس داخــل حجــرة        
ٕ وانمــا یتعــدى ذلــك لیــصل إلــى اإلدارة وللعملیــة التعلیمیــة واســتخدامه فــي جمیــع األعمــال التــي لهــا ،الدراســة

 مـن خــالل التعامــل مــع ،لتعلیمیــة حیـث هــدف إلــى زیــادة فعالیـة العملیــة التعلیمیــة وتحــسینهاصـلة بالعملیــة ا
البیانات من خالل الشبكات فمن هذه األعمال مالـه صـلة بـالطالب ومنـه مالـه صـلة بالعـاملین ومنهـا مالـه 

لجــة األمــور بحیــث یــسهم الحاســب اآللــي فــي معا، صــلة بــاإلدارة العامــة والقــائمین علــى العملیــة التعلیمیــة
  : وأدائها بشكل دقیق وسریع وتصنف مجاالت تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة كما یلي

  
  )10(شكل رقم 

  مجاالت تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة
  
  
  
  

        
  
  
  
  

  
  )2003:35العمري، (

  
  
  

رة مجاالت تطبیق اإلدا
  اإللكترونیة

 في اإلدارة المدرسیة

 شؤون الموظفین
 

شــــــــــؤون 
 المدرسة

 شـــــــــؤون
 الطلبة
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 .مجال شؤون الطلبة .١
 ).الموظفین(مجال شؤون العاملین  .٢
 : وسیتم عرضها فیما یلي) .البیئة المدرسیة (مجال شؤون المدرسة  .٣
  
  

  /إدارة شؤون الطلبة:ًأوال 
وذلك بتطبیـق اإلدارة اإللكترونیـة فـي كـل مالـه عالقـة بالطلبـة ومـا یخـصهم مـن بیانـات عامـة 

ام بواجبهـا  ممـا یـساعد المدرسـة علـى القیـ،وما یتعلق بمـستواهم التعلیمـي والـصحي وأحـوالهم االجتماعیـة
  : نحو التالمیذ وتحقیق كفاءة في العمل بأقصى سرعة وأقل تكلفة وجهد وذلك بالقیام بالخدمات التالیة

  /  بناء قاعدة بیانات متطورة مدرسیة خاصة بالطالب التخاذ القرار األنسب .١

تساعد قاعدة البیانات مدیر المدرسة في إنجاز أعماله بسهولة ویسر حیث یستخدم الحاسوب 
ي تنظــیم البیانــات ووضــعها فــي قواعــد تمكــن الرجــوع إلیهــا فــي أي وقــت یــشاء واســتخدامها فــي اتخــاذ فــ

كمــا یمكــن تحــدیث هــذه البیانــات بــین الحــین والحــین وتطویرهــا بإضــافة بیانــات جدیــدة أو  قــرارات بنــاءة،
بیـنهم وأمـور حذف منها ووضعها في اإلنترنت لیستفید منهـا اإلدارات األخـرى فـي تـنقالت الطـالب فیمـا 

 كمــا  ویمكــن لمــدیر المدرســة أن یقـوم ببنــاء قاعــدة بیانــات مدرســیة متطـورة تحمــل بیانــات التالمیــذ،أخـرى
   :مثل) 25: 2003العجمي،(ذكرها 

واسـتقبال الطـالب  التسرب، والتطور الكمي للطـالب، التنقالت، الجنسیة، األحوال الشخصیة،
انــات وجـدولتها ومعالجتهـا بعـد تحلیلهـا واسـتنتاج المعلومــات والتعـدیالت التـي تطـرأ علـى هـذه البی الجـدد،

ًورفــع مــستوى التعلــیم بهــا تحقیقــا لحاجــات  حتــى تــستطیع كــل مدرســة أن تعمــل علــى تطــویر نــشاطاتها،
  . المجتمع وتطلعاته المستقبلیة

  
  ):30-2003:42العمري،  (/توزیع الطلبة حسب الصفوف .٢

كـــل شـــعبة علـــى حـــدة  صول أو الـــشعب المدرســـیة،یمكـــن اســـتخدام الحاســـوب فـــي عمـــل قـــوائم للفـــ
ٕلتـــسهیل عملیــــة تـــوزیعهم علــــى الفــــصول ویمكـــن للمعلمــــین نـــسخ هــــذا الــــسجل واضـــافة أعمــــدة لتــــسجیل 

وهـذا یـوفر  ً واسـتخراج النتـائج النهائیـة لهـا سـواء شـهریة أو یومیـة أو فـصلیة،،معلومات جدیـدة وتخزینهـا
  .یهاالوقت والجهد لإلدارة المدرسیة والعاملین ف
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 / متابعة حضور وغیاب الطلبة .٣

 

یــستخدم الحاســوب فــي متابعــة حــضور وغیــاب تالمیــذ الــصف الواحــد أو المدرســة ویبــرمج حیــث 
 ویــزود المعلــم بــشكل آلــي أســماء الطــالب المتجــاوزین ،یــستطیع المعلــم متابعــة أســماء الطلبــة المتغیبــون

ًم الحاســـب أیـــضا فـــي كتابـــة الرســـائل لآلبـــاء المـــدة القانونیـــة فـــي الغیـــاب ویعـــین تـــواریخ الغیـــاب ویـــستخد
  .إلبالغهم عن غیاب أبنائهم

  
  

  ):24-2003:25العجمي، (/استخراج نتائج الطلبة وتحلیلها وتقویمها .٤

یــستخدم الحاســوب فــي رصــد درجــات الطــالب واســتخراج النتــائج بكــل دقــة وســرعة كــذلك یــستخرج 
مئویـة للنتـائج والمتوسـطات الحـسابیة واالنحرافـات الشهادة المدرسیة ویساعد في معرفة النتائج والنـسب ال
وتعتبـر الجــداول اإللكترونیـة خیـار أساسـي لرصــد  المعیاریـة وثبـات االختبـارات لكـل صــف فـي المدرسـة،

فهـــي تـــوفر الوقـــت والجهـــد لـــإلدارة المدرســـیة عـــدا الدقـــة  وحفـــظ وتحلیـــل الـــدرجات بدقـــة وســـرعة عالیـــة،
ــذاتي وتوضــیح مــستویات الطلبــة بأشــكال  ویقــو،المتناهیــة فــي اســتخراج النتــائج م الحاســب بالتــصحیح ال

بیانیــة مختلفــة ممــا یــساعد فــي تحدیــدها لجوانــب القــصور وأوجــه معالجتهــا بعمــل خطــط عالجیــة وأخــرى 
  .إثرائیة وغیره من اإلجراءات

  
  

  /    حفظ وأرشفة السجالت الصحیة للطلبة .٥

ة من حیث السیرة المرضیة والحوادث یستخدم الحاسوب في حفظ سجالت الحاالت الصحیة للطلب
 التي قد تعرض لها الطلبة ویتابع مدیر المدرسة بمشاركة ولـي األمـر هـذا الـسجل ألنـه خـاص بالطالـب،
ٕوالحاســب یمكنــه حــصر الحــاالت المرضــیة وارشــاد العــاملین بطــرق التعامــل معهــا مــن خــالل مــا تــوفره 

بـــوي والتـــي تـــساعد علـــى ســـرعة التوجـــه التخـــاذ بعـــض التطبیقـــات الحاســـوبیة المتـــوفرة لـــدى المرشـــد التر
  .األسالیب الصحیحة في التعامل مع الحاالت الدائمة والطارئة

  
  

  ):124 ،1998زیدان، ( /التواصل مع أولیاء األمور .٦

یعــد البریــد اإللكترونــي مــن أهــم الخــدمات لــإلدارة اإللكترونیــة فــي تــوفیر االتــصال بأولیــاء األمــور 
ًهم وارسال نتائج التقویم المستمر لهم دوریا لیتمكن ولي األمر من المتابعة لمناقشتهم في أمور أبنائ ٕ  
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  . وكل ما یتعلق بأبنائه وحضوره وغیابه، المستمرة ألبنائه واالطالع المستمر على أدائه،

  /حفظ ملفات تحتوي قوائم بأسماء الطلبة .٧

  : ملف الطالب)27: 2002وآخرون، النجار(یبین 
ًم تتضمن أسماء الطلبة لكل صف ولكل شعبة تكـون مرتبـة هجائیـا حـسب اسـم تحتفظ المدارس بقوائ

  .ةالطالب ویمكن تحدیث هذه القوائم وتقدیم تقاریر عنها بكل یسر وسهول
  

  )11(شكل رقم 
                                   مجال شؤون الطلبة

  
  
  
  
  
  

  
  

  )262: 2006حسین،(
  
  

  /ة في شؤون الموظفینتطبیق اإلدارة اإللكترونی: ًثانیا 
  

إن عملیــة متابعــة المــوظفین تحتــاج إلــى جهــد ووقــت بــسبب إدخــال تعــدیالت مــستمرة علــى ســجالتهم 
، كما حددها من حیث تنقالت وتعیینات وترقیات وما یتعلق باألمور المالیة والمقصود بشؤون الموظفین

  :هي)2006:163حسین، (
  

 وغیره والذین ... معلمین ووكیل ومرشد تربوي وسكرتیرالقیام بجمیع شؤون العاملین في المدرسة من
 كمـا یقومون بمهام موكلة إلیهم فـي المدرسـة ومـن المهـام التـي یقـوم بهـا الحاسـب اآللـي فـي هـذا المجـال

  :ما یلي) 2002:87منابري، (یراها 
  

 اإللكترونیةتطبیقات اإلدارة 
 ن الطلبةؤوفي ش

  بناء قاعدة
 بیانات للطلبة

  متابعة حضور
 وغیاب الطلبة

استخراج 
  نتائج

الطلبة 
 وتحلیلھا

  حفظ وأرشفة
سجالت 
 صحیة

  معالتواصل 
 أولیاء األمور
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كــل و) ....أسـماء كاملــة ، أرقـام هویـات ، عنــاوین ، مـؤهالت ،(إدخـال بیانـات جمیــع العـاملین  .١

  .وحفظها بطریقة منظمة السترجاعها في أي وقت یشاء ما یخصهم ویلزم لإلدارة المدرسیة،
متابعة تقییم الموظفین من خالل البـرامج الخاصـة بمتابعـة أداء العـاملین وتكـوین قواعـد بیانـات  .٢

 .تمكن من متابعتهم بشكل أكثر إیجابیة
 .یع مستویاتھم إداریین وعاملینتوفیر الخدمات التي یحتاجھا الموظفون في المدرسة بجم .٣

 )١٢(شكل رقم 
  

  مجال شؤون الموظفین

         
  
 

      
  
  
  
  

  )   2006:263 حسین،                             ( 
  

ن تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة فــي إدارة شــؤون المدرســة لــه أهمیــة بالغــة ودور  وتــرى الباحثــة أ       
والمــساعدة فــي معرفــة احتیاجاتهــا الحالیــة والمــستقبلیة مــن خــالل تــوفیر كبیــر فــي رعایــة شــؤونها المختلفــة 

  :ً بعضا منها):2008،53المسعود، (یذكر  معلومات وبیانات إحصائیة وخدمات مختلفة
  /تطبیقات االتصاالت .١

تتضمن تطبیقات الحاسب اآللي والبرمجیات والشبكات في استخدام شبكات االتصال "         
جیة في إدخـال البیانـات والمعلومـات والمالحظـات التـي تـرتبط باألعمـال الیومیـة الداخلیة والخار
ٕوالتواصل مـع أولیـاء األمـور وادارة التربیـة والتعلـیم والـوزارات والمـدارس األخـرى  داخل المدرسة،

وكـذلك تفعیـل الرسـائل اإلخباریــة  ،عـن طریـق البریـد اإللكترونــي وموقـع المدرسـة علـى اإلنترنــت
   ." الهاتفیة اآللیة والرسائل الصوتیة والنصیةوالمكالمات

  
  
  

 اإللكترونیةتطبیقات اإلدارة 
 ون الموظفینؤفي ش

أرشفة وحفظ 
 بیانات الموظفین

توفیر الخدمات 
 للموظفین

متابعة أداء 
الموظفین 
 وتقییمھم
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  : مجاالت رئیسة هي ةوتتضمن ثالث   /التطبیقات المكتبیة

 

  : مجاالت رئیسة هي ةوتتضمن ثالث 
 أنظمـــة الملفـــات والوثـــائق – الوســـائط المتعـــددة     ج –تطبیقـــات فـــي معالجـــة النـــصوص   ب  –أ 

  .ةوالجداول اإللكترونی
  

أثبتــت الدراســات والبحــوث أن مــدیر المدرســة یقــضي معظــم : معالجــة النــصوص  تطبیقــات فــي –أ 
ًوقتــه فــي األعمــال الروتینیــة والكتابیــة فــي الــرد علــى المكاتبــات، ویعطیهــا المــدیر اهتمامــا كبیــرا أكثــر مــن 

 تحـول األعمال التربویة التي تتمثل في اإلشـراف علـى العملیـة التعلیمیـة، وعنـد اسـتخدام اإلدارة اإللكترونیـة
 ،عمل المدیر إلى العكس حیث أفاد معالج النصوص على الحاسب اآللي في تخفیف عمل المدیر الكتابي

   كما یحددها فهو یسهم في إعداد أشیاء كثیرة تتمثل
  : في اآلتي )2008:162العمیري، (

ًإعـــداد التقـــاریر وحفظهـــا واســـترجاعها وقـــت الحاجـــة ،ســـواء داخـــل المدرســـة أو خارجهـــا لـــإلدارة   .أ 
  .التعلیمیة

  ).السنویة والفصلیة (ٕتجهیز واعداد الخطة المدرسیة   .ب 

ًكتابة وارسال الخطابات ألولیاء األمور من خالل جهاز الحاسوب دون أن تستغرق وقتا طویال   .ج  ً ٕ
  .ًأو انتظار المدیر ألن الجهاز یقوم بإرسالها تلقائیا عند وضع أرقام الفاكس 

اصـة بالـشؤون اإلداریـة باسـتخدام الحاسـب اآللـي وهـذا السرعة والدقة في الرجوع للمعلومـات الخ  .د 
 .ال یتوفر في اإلدارة التقلیدیة

  

 Powerالبوربوینــت  (یمثــل برنــامج  " :)27: 2008المنیــع،(یقــول /  الوســائط المتعــددة–ب 
Point(  أحــد الوســائط المتعــددة التــي یــستخدمها المــدیر فــي عــرض مــا لدیــه مــن أفكــار وتقــدیم العــروض

 وكـذلك فـي الحفـالت المدرسـیة واللقـاءات ،ًاالجتماعات سواء مع المعلمین أو مـع أولیـاء األمـورالشیقة في 
 وأفالم الفیدیو،) ثابتة ومتحركة ( وتحتوي الوسائط المتعددة على األلوان والصوت والصور ،داخل المدرسة

   ."كما یستخدم الوسائط في اإلرشادات والتعلیمات
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  ):1984:132الطوبجي، (یقول / ألسبوعي إعداد الجدول المدرسي ا

  

یساعد الحاسوب على إعداد جدول الدروس األسبوعي وتوزیعه علـى المعلمـین والطلبـة            " 
بأقل جهد ووقت ممكنین باستخدام بـرامج معینـة معـدة لـذلك بحیـث یـستطیع مـدیر المدرسـة إجـراء تعـدیالت 

ة مواد جدیدة أو حـذف مـادة أو أي تعـدیالت علـى هیكلیـة وقتما شاء في حاالت تنقالت المعلمین أو إضاف
   ".) أو غیره....مثل نصاب المعلم من الحصص (المدرسة 

  

    : ما یلي)160-150: 2004عیادات،( یذكر :ومن مزایا وضع الجدول بالحاسوب

  .یوفر الوقت والجهد في كتابة الجداول .١

  .إنتاج جداول مختلفة بسرعة وبأقل تكلفة .٢

  . لتخطیط الجید وتنظیم المدارسیساعد على ا .٣

 /  تطبیقات خاصة باللوازم المدرسیة .٢
تتـــضمن بنـــاء ملـــف علـــى الحاســـب اآللـــي لجمیـــع المـــستلزمات المدرســـیة مـــن مـــواد وأثـــاث           

مدرسي بحیث یتضمن عدد قطع كل نوع وتحدید المستهلك منها والجدیـد فـي المـستودعات وأعـداد مـا یلـزم 
  .خطة المدرسیةًللمدرسة بناء على ال

  

  )/ السجل المالي(تطبیقات خاصة بالموازنة المدرسیة  .٣
ًإن موازنـــة المدرســـة تعتمـــد اعتمـــادا كلیـــا                الرســـوم المدرســـیة التـــي یـــدفعها الطلبـــة علـــى ً

 ویـستطیع مـدیر ، وغیرهـا....ٕوعلى المنح وایجارات المقاصف ومبیعات المعارض وتبرعات أولیاء األمـور 
ن یــستخدم الحاســب اآللــي فــي رصــد ومعالجــة األمــور المالیــة وحفظهــا وتوزیعهــا بنــسب مختلفــة أالمدرســة 

  . على أنشطة المدرسة مع رصد النفقات والمصروفات وكذلك اإلیرادات لیسهل تدقیقها بكل سهولة
  

     ):2008:28المنیع،  ( یقول/تطبیقات خاصة بالمكتبات المدرسیة .٤
 قاعـــدة بیانـــات باســتخدام الحاســـب اآللـــي وبرمجیاتـــه والـــشبكات فـــي تتـــضمن تـــوفیر            أنهــا 

وتــسهیل البحــث عــن الكتــب والمــصادر والمراجــع ممــا یــساعد الطالــب والمعلــم فــي ســهولة  حوســبة المكتبــات
إلـى غیـر ذلـك مـن المعلومـات  معرفة وجود كتاب معین في المكتبة ومعرفة رقـم تـصنیفه وهـل معـار أم ال،

  . ن الكتاب أو اسم المؤلفمن خالل إدخال عنوا
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  )13(شكل رقم 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )264: 2006حسین،(
  /تطبیقات خاصة بالبحوث التربویة وتقویم المناهج المدرسیة وتطویرها . ٧

یــسهل الحاســوب علــى المعلمــین ورجــال التربیــة إجــراء البحــوث وتقــویم الكتــب المدرســیة التــي "     
 وكذلك یساعد على عملیة ،عرفة جوانب القوة أو الضعف في الكتب والمباحث الدراسیةتسهم نتائجها في م

 ویــساعد فــي انتقــاء البــرامج ،تطــویر المنــاهج المدرســیة وتحــسینها بطریقــة صــحیحة حــسب نتــائج مدروســة
ـــ  وآخـــرون، ،رالنجـــا ("ة مـــن تحلیـــل وتعلیـــلاإلحـــصائیة المناســـبة للبحـــوث وكـــل مـــا تـــشمله البحـــوث العلمی

2002:29(.  
  

 الباحثـــة أن تطبیـــق اإلدارة اإللكترونیـــة فـــي المـــدارس ســـیوفر الكثیـــر مـــن الوقـــت والجهـــد تـــرىو     
التخفیــف مــن األعمــال الكتابیــة التــي كــان یقــضي كــذلك  و،ویخفــف مــن األعبــاء الملقــاة علــى عــاتق المــدیر

ــ،المــدیر معظــم وقتــه ألدائهــا فیتفــرغ لإلشــراف علــى العملیــة التعلیمیــة ى مــشاكل كثیــرة تواجهــه  ویتغلــب عل
ٕكازدحـــام الفـــصول وحفـــظ واســـترجاع األعمـــال اإلداریـــة وتـــسییر وادارة شـــؤون االختبـــارات المدرســـیة وتقـــویم 

 كمــا أن الحاســوب وســیلة ، ممــا یحــسن األداء المهنــي والــوظیفي لمــدیر المدرســة،العــاملین ومتابعــة أدائهــم
واإلدارة العلیـا وتخفیـف العـبء االقتـصادي والمـالي ناجحة لالتصال والتواصل مع أولیاء األمـور والعـاملین 

 عـــدا ذلـــك واألهـــم فـــي ، الـــخ....مـــن مـــصروفات المدرســـة علـــى الـــورق والنقـــل والطباعـــة والتخـــزین وغیـــرة 
اســتخدام الحاســوب تــوفیر عنــصر الــشفافیة والمــصداقیة عنــد التعامــل مــع العــاملین وعــدم التحیــز والمحابــاة 

د الحاسوب في رفع مستوى كفـاءة وفاعلیـة المدرسـة وسـرعة الحـصول علـى  هذا ویساع،ًخاصة عند التقییم
  .البیانات وتوصیلها

  
  

 في اإللكترونیةتطبیقات اإلدارة 
 ون المدرسةؤش

اتصاالت 
 المدرسة

األعمال 
 المكتبیة

الجدول 
 األسبوعي

اللوازم 
 رسیةالمد

الموازنة 
 المدرسیة

المكتبات 
 المدرسیة
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 : البرامج التطبیقیة لإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة •
  

البــرامج التطبیقیــة هــي التــي تلبــي حاجــات المــستخدمین ویمكــن تقــسیمها حــسب جهــة التطــویر إلــى 
  ):68: 2008الالمي،(ًنقال عن ) 98: 2009السمیري،(كما توضحها  قسمین 

  . البرامج الجاهزة–أ 
مثــل تلــك التــي نــستخدمها فــي المــدارس والبــرامج التطبیقیــة لــإلدارة : بــرامج التطبیقــات الخاصــة -ب 

اإللكترونیة هي احد فروع البرامج التطبیقیة الخاصة ،وتصمم من قبل شركات متخصصة تقوم بإنتاجها 
ن وتعمـــل هـــذه البـــرامج علـــى مـــساعدة الهیئـــة التدریـــسیة علـــى القیـــام أو مـــن قبـــل أشـــخاص متخصـــصی

   .بأعمالها بالمدرسة بسرعة كبیرة وفائقة وكذلك بدقة متناهیة
وأظهـــرت المـــدارس اســـتجابة ) windows(ًوالبـــرامج العربیـــة المتـــوفرة حالیـــا تخـــدم تحـــت بیئـــة النوافـــذ 

  :  ومن هذه البرامج" ،العرض اإلسالميلحاجتها لتطویر العمل اإلداري بما یتماشى مع متطلبات 
تـــم بنـــاؤه بلغـــة ) windows( یعمـــل هـــذا البرنـــامج تحـــت بیئـــة النوافـــذ العربیـــة /برنـــامج معـــارف .١

)Power Builder ( وقـام بإعـداده مجموعـة مـن العـاملین فـي وزارة التربیـة والتعلـیم الـسعودیة ،ویحتـوي
طته یستطیع المدیر بناء قاعـدة معلومـات شـاملة البرنامج على مجموعة من السجالت اإللكترونیة وبواس

عن المدرسة ومن خالله تستطیع وزارة التربیة والتعلیم الحصول على جمیع المعلومات التـي تریـدها مـن 
 "ًالمدیریات ومن المدارس سواء معلومات تخص المـوظفین أو الطـالب أو المبـاني والممتلكـات المدرسـیة

  .) 2008دراسة حمدي،(
كمـا )90-92: 2008حمـدي،(ًنقال عن ) 100: 2009السمیري، (  تحددها/نامجوظائف البر .٢
   :یلي

یشمل بیانات الموظفین األساسیة والوظیفیة والتعلیمیـة والـدورات والتـنقالت واإلجـراءات المتخـذة  .١
 .له وغیرها من البیانات األخرى

تحــصیل الدراســي یــشمل بیانــات الطــالب مــن جمیــع النــواحي االجتماعیــة والــصحیة واألولیــة وال .٢
  .وسلوكیات الطالب وغیرها من البیانات التي تفید المدرسة

ٕتشمل رصد درجات الطالب واصدار كشوف لها  ،وا .٣ ومـا ) مكملـین أو راسـبین(شـعارات للطلبـة ٕ
 .نیة ،واستخراج الشهادات المدرسیةیخص االختبارات من إحصائیات وتحلیل النتائج والرسوم البیا
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 .یة في المدرسة مثل الصادر والوارد والخطة المدرسیة وغیرهاتشمل األعمال اإلدار .٤

ومـــا یجـــري علیهـــا مـــن إضـــافة أو ) مـــستهلكة ،دائمـــة (تـــشمل كافـــة العهـــد المدرســـیة بأنواعهـــا  .٥
 .استهالك

تشمل حوسبة كل محتویات المكتبة المدرسیة مـن كتـب وبحـوث ودوریـات ومـا یتبعهـا مـن عهـد  .٦
 .نشطة المكتبیة المختلفةدائمة ونظام اإلعارة واإلرجاع واأل

تـــشمل حوســـبة عهـــد المختبـــرات المدرســـیة واحتیاجاتهـــا مـــن المـــوارد واألدوات والتقـــاریر الـــسنویة  .٧
 .والشهریة لها

   

  )/حقیبة مدیر المدرسة (برنامج اإلدارة المدرسیة  . ٢
 لیتخـصص وهو ثاني أهم البرامج اإلداریة التي یستخدم فیها الحاسب اآللي وصمم هذا البرنامج    

 ویعتمـــد هــذا البرنــامج علـــى ،فــي المهــام اإلداریــة والفنیـــة لمــدیر المدرســة ونائـــب المــدیر والمــساعد اإلداري
  .قواعد بیانات برنامج معارف وقوائم أخرى كل منها یحتوي على خدمات إداریة متنوعة

  

   :)حقیبة المدرسة (وظائف البرنامج 

ـــ .١ ـــره مـــن یـــشمل كافـــة مهـــام مـــدیر المدرســـة مـــن تخطـــیط وتق ویم وســـجالت وزیـــارات صـــفیة وغی
 .السجالت المختلفة كما یشمل تقاریر تقویم األداء للموظفین بالمدرسة والتقاریر الشهریة

یشمل مهام نائـب مـدیر المدرسـة مـن سـجالت متابعـة حـضور وغیـاب الطـالب واسـتقبال الجـدد  .٢
 .وتوزیع الحصص للمعلمین الغائبین وبعض األعمال األخرى

 .لمساعد اإلداري في المدرسةیشمل مهام ا .٣

مرضـــــیة –عادیـــــة –طارئـــــة (یـــــشمل تقـــــاریر وبیانـــــات للمـــــوظفین كطلبـــــات اإلجـــــازات بأنواعهـــــا  .٤
  . ومباشرة عمل الموظفین وغیرها من الخدمات التي تخص الموظفین)وغیره....

یشمل كشوف منوعة تحمل بیانات الطالب من غیاب وحضور وأحوال وجمیع األمور المتعلقة  .٥
  .بالطالب

 .یشمل خدمات تخص المدرسة كالتنبیه بالتوقیت الزمني للحصص وغیرها .٦
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وهنــاك عــدد مــن البــرامج المــساندة أو ذات الــصفات التــي تخــدم اإلدارة المدرســیة فــي مجــاالت  .٧
  :معینة

  .  یتیح إرسال رسائل نصیة للطالب والمعلمین وأولیاء األمور: نظام رسائل الجوال–أ 
م هاتفي یساعد ولي األمر في الحصول على كافة المعلومات عن أبنائه   نظا: برنامج تواصل–ب 

 و یمكــن ولــي األمــر ، وغیرهــا....،واجباتــه ،درجاتــه ،مخالفاتــه غیابــه وحــضوره، لتحــصیلي،مثــل المــستوى ا
 وهذا النظام یوفر الوقـت والجهـد ،من الحصول على نسخة من اإلشعارات عن طریق الفاكس في أي وقت

ً وعلـى المدرسـة أیـضا ویخفـف مـن عنـاء االتـصال بأولیـاء األمـور لتوصـیله آلیـا معلومـات على ولـي األمـر ً
  .الطالب بالرسائل الصوتیة عند رفع الهاتف

  
  

یتــیح هـذا النظــام الوصــول إلـى بیانــات المعلــم " : نظــام االســتعالم الهــاتفي لــشؤون المعلمــین.    ٣
هـاتف ویمكـن المعلمـین مـن خاللـه االسـتعالم عـن الشخصیة لدى مدیریة التعلیم في أي وقت عـن طریـق ال

 ،النقــل والتأكــد مــن صــحته بإدخــال رقــم الــسجل المــدني واالضــطالع علــى نتــائج حركــة النقــل بعــد صــدورها
رغبات أو إضافة مؤھالت علمیة وكذلك تسجیل رسائل صوتیة والحصول على رقم وارد عند طلب تعدیل 

  .) (5.6.2009  )2009تقني،مؤسسة المدار ال( تأو دورات أو استفسارا
  

یـستخدم كأحـد التطبیقـات للحاسـوب فـي مجـال اإلدارة المدرسـیة " :النظام اإلحصائي اإللكتروني .١
،ویقــوم بحــصر البیانــات العامــة للمدرســة كأعــداد الطــالب والمــوظفین والمبــاني والتجهیــزات والعهــد وغیرهــا 

مدرسـة واسـتخدام البیانـات كمعلومـات إحـصائیة بهدف توفیر قاعدة بیانات محدثة للتعرف إلى احتیاجات ال
 .للتخطیط المستقبلي

  

ویخـدم هـذا البرنـامج جوانـب قبـول الطلبـة وتـسجیلهم ومـا یتبـع ذلـك  : برنامج القبول والتـسجیل .٢
 .من إجراءات تنظیمیة وغیرها 

 

یعد تطبیق البرنامج فیوضع الجداول الخاصة بحـصص المعلمـین  : برنامج الجداول المدرسیة .٣
ستند إلى أسالیب حدیثة في التوزیع والتنسیق مراعاة لألنظمة واللوائح المتبعة في الجداول المدرسیة وهذا وی

 .)79 – 2008:83 الالمي،( "یساعد على التخلص من الطریقة التقلیدیة التي تقتل الوقت والجهد
  

  

إللكترونیــة واالســتفادة  الباحثــة أن جمیــع المــدارس فــي قطــاع غــزة تــستلزم تطبیــق اإلدارة اتــرىو      
  ًمن البرامج التطبیقیة لإلدارة المدرسیة وخاصة برنامج معارف، فتطبیق البرنامج یساعد 
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المــدیر علــى أداء كافــة األعمــال المنوطــة لــه حیــث یــوفر الوقــت والجهــد ویــساعد المــدیر علــى      

ثــــل اإلشــــراف اإلداري  م،اســــتغالل الوقــــت فــــي أداء مهمــــات وواجبــــات أخــــرى علــــى مــــستوى مــــن األهمیــــة
  .والتطویر المدرسي واالهتمام باألنشطة المدرسیة

 غیــر أن هنـــاك مجموعـــة مـــن المــدارس تعمـــل بنظـــام البریـــد اإللكترونــي مـــن خـــالل شـــبكة اإلنترنـــت 
حیث تم تفعیل هذه البرامج مع انفجار المعرفة وزیادة التقنیات الحدیثـة فـي  المرتبطة بوزارة التربیة والتعلیم،

 وعلـــى رأس هـــذه ،االت وتحـــدیث اإلدارة المدرســـیة وتطویرهـــا وذلـــك بنقلهـــا إلـــى اإلدارة اإللكترونیـــة االتـــص
العملیــة یقــوم مــدیر المدرســة بمتابعــة تطبیقهــا لیــنهض بمــستوى أداء مدرســته وهــذا ینقلنــا إلــى دور المــدیر 

  .اإللكتروني
  

    :مواصفات المدیر اإللكتروني •
  :لكتروني بالعدید من الصفات ومن أھمھاالمدیر اإل)  41: 2007عامر، (صفی
  .ًیكون المدیر مبتكرا ألسالیب وطرق جدیدة في العمل: االبتكاریة .١

  .  تكون المعلومة حاضرة لدى المدیر:المعلوماتیة .٢

  .یكون المدیر متعدد المعارف: التعددیة .٣

  .ًیتصف المدیر اإللكتروني بالحیویة والنشاط دائما: الحیویة .٤

  .ًكتروني نظام الذاكرة المؤسسیة إلدارة موارد المؤسسة إلكترونیایعتمد المدیر اإلل .٥

  .إدارة األعمال عن بعد .٦

  .ًحفظ كافة الوثائق واألعمال إلكترونیا .٧

  .التحول إلى المجتمع الالورقي .٨

  .ًضبط الحضور واالنصراف واالجتماعات إلكترونیا .٩

  .اعتماد دلیل اتصال داخلي وصادر ووارد إلكتروني .١٠

 .اول المعلومات والبیانات في أقل وقت وبأقل التكالیفحمایة وسریة تد .١١
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  .منفتح دینامیكي واسع االضطالع متابع لما یجري في حقل التطورات التقنیة واالتصاالتیة .١٢

 الباحثــة أن المــدیر اإللكترونــي هــو الرجــل القائــد والمبتكــر القــادر علــى إدارة مدرســته تــرىو         
 ، والعمل باالیجابیات باعتمـاده علـى تطبیـق البـرامج اإللكترونیـة ومتابعتهـا،ًإلكترونیا مع تالفي السلبیات

ً متطورا ومنفتحا على العالم الخارجي لمواكبة تغیرات ،والقیام بجمیع األعمال اإللكترونیة بكفاءة وفاعلیة ً
اب وهــو الرجــل المطلــع علــى أســب لــه القــدرة علــى حمایــة المعلومــات وســریتها بأقــل التكــالیف، و،العــصر

  .  التقدم والتطور مع التقنیات الحدیثة
  

    :المهارات الواجب توافرها في القیادة اإللكترونیة
  : التي یتوافر لدیها مهارات محددة منهااهأن) 2007:53، عامر( یقولالقیادة اإللكترونیة الفعالة

  
تــصاالت مثــل تقنیــة المعلومــات فــي الحاســبات اآللیــة وشــبكات اال: مهــارات المعــارف التقنیــة .١

 والتعامــل الجیــد معهــا باإلضــافة إلــى تطــویر األنظمــة المعلوماتیــة ،اإللكترونیــة والبرمجیــات الخاصــة بهــا
 .والمعرفیة كل في مجال تخصصه التطبیقي

 

حیـث ینبغـي فـي هـذا األمـر ضـرورة تأسـیس عالقـات : مهارات االتـصال الفعـال مـع اآلخـرین .٢
 ).مكتوبة ،شفویة(صاالت عمل جدیدة من خالل استخدام جمیع أنواع االت

  
 

ــة. .٣ تتــضمن مهــارات تحفیــز األفــراد اآلخــرین بالمنظمــة حــول العمــل الجمــاعي : مهــارات إداری
  .والتعاون ،باإلضافة إلى مهارات التخطیط والتنظیم والمتابعة والرقابة

  
كمــا یعتمــد التطبیــق الفعــال والكــفء علــى اســتخدام شــبكة االتــصاالت اإللكترونیــة المتقدمــة      

حیــــث یقــــوم المــــدیرون باالتــــصال   بحیــــث یــــتم إنجــــاز وتنفیــــذ كــــل عملیــــات التوجیــــه،،كــــشبكة اإلنترنــــت
  . وترغیبهم في العمل بغیة تحقیق األهداف المرجوة،بالمرؤوسین وتبلیغهم المهام واإلرشادات المطلوبة
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  /  معوقات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة  •
ــــع المؤســــسات     ــــى الــــرغم مــــن أن جمی ــــي حاجــــة ماســــة لتطبیــــق اإلدارة عل والمــــدارس والهیئــــات ف

 تحــسین فاعلیــة األداء واتخــاذ : حیــث هنــاك أهمیــة قــصوى وفوائــد عدیــدة منهــا،اإللكترونیــة والعمــل بموجبهــا
 وتــسهیل الحــصول علیهــا مــن خــالل الــشبكة الداخلیــة بأقــل ،القــرار مــن خــالل إتاحــة المعلومــات والبیانــات

معوقـات وعوامـل تعیـق مـن   إال أن تطبیقهـا قـد یواجـه،سهل وصول التعلیمـات مما ی،مجهود بالبحث اآللي
  ):105 :2009السمیري،  ( كما تذكرهاتطبیقها منها

التحــول مــن العمــل اإلداري التقلیــدي إلــى اإللكترونــي ال یعنــي إلغــاء كــل الــنظم الیدویــة والعــودة  .١
الخـوف  وهتمـام بالـسریة مـن قبـل الموظـف، وفقدان السریة في المعلومات بل سوف یـدعم اال،لنقطة البدایة

ســلبیات (مـن التغییـر مـن قبـل المــسؤولین والمـوظفین واالنتقـال مـن النظـام التقلیــدي إلـى النظـام اإللكترونـي 
  ).النظام والتعقیدات العملیة وفقدان الوظیفة 

) سـتراتیجيا ،إداري قـرار فنـي،(تداخل مسؤولیات اتخاذ القرار لإلقدام علـى التغییـر أو االنتقـال  .٢
  .وضعف التنسیق

 . قلة االعتمادات  المالیة للتطبیقات الحدیثة .٣
 .عدم االضطالع على نماذج ناجحة في البیئة المجاورة .٤
عدم توافر اإلنترنت بشكل واسع في المؤسسات أو اقتصارها على فئة معینة دون غیرها بسبب  .٥

 .التكلفة العالیة ومتطلب اللغة اإلنجلیزیة للتعامل
 .ق اللغة والمصطلحات في بعض األحیانوجود عائ .٦
 .عدم الثقة الكاملة بالتقنیات الحدیثة في استمرار عملها وقلة وعي الجمهور بالممیزات المرجوة .٧
 .  قلة الكفاءات البشریة الستخدام التقنیات .٨
النمــاذج الحالیــة القائمــة علــى الحاســوب لــم تغیــر اإلجــراءات التقلیدیــة فــي التعامــل ،وبالتــالي لــم  .٩

 .نع اآلخرین باالنتقال للنظام اإللكتروني الكاملتق
ًاالهتمام باألداء لم یكن سابقا محورا یدفع عملیة التغییر .١٠ ً.  

  / هناك معوقات أخرى): 55: 2007طارق، عامر،(ویضیف
  

  .الخوف من التعبیر  .١١
  . غیاب التشریعات المناسبة  .١٢
 .   غیاب الشفافیة ونفوذ مجموعات المصالح الخاصة .١٣
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  :)35: 2010مبارك، الزیغام،(ویضیف  
  

عــدم االهتمــام بــضرورة التخطــیط والتحــضیر المــسبقین فــي التمهیــد الســتخدام هــذه التكنولوجیــا  .١٤
  .وتأمین مستلزمات عملها

ًعدم تحدید واضح لألولویات فـي تطبیقـات هـذه التكنولوجیـا سـواء علـى مـستوى الوحـدة اإلداریـة  .١٥
 .  أو على مستوى الدولة ككل

ـــسیاس .١٦ ـــة وفـــي بعـــض التخـــبط ال ـــى مقاطعـــة مبـــادرة اإلدارة اإللكترونی ـــذي یمكـــن أن یـــؤدي إل ي ال
ًاألحیان تبدل وجهتها حیث یشكل هذا العنصر خطرا كبیرا على مشروع اإلدارة اإللكترونیة ً.  

  

  :وتضیف الباحثة
  

الكوارث الوطنیة الناجمـة عـن نـزاع إقلیمـي والتـي یمكنهـا تعطیـل البنیـة التحتیـة لفتـرة مـن الـزمن  .١٧
 .  وهذا من شأنه أن یعیق تنفیذ إستراتیجیة اإلدارة اإللكترونیة

  
 الباحثة أن معوقات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في المدارس التعلیمیة بقطاع غـزة یعـود الـسبب ترىو 

األكبر فیه إلى وجود االحتالل الغاشم الذي دمر البنیة التحتیة للقطاع ومـا شـنه مـن عملیـات دمـار واسـعة 
 وعملیة الحصار الذي فرضه بجبروتـه علـى القطـاع ممـا أدى إلـى عـدم القـدرة ،رس والمراكز والوزاراتللمدا

على بناء مدارس جدیدة وبالتالي عدم توفیر مراكـز حاسـوب فـي المـدارس والملحقـات الـضروریة للحاسـوب 
 المــدارس، وتخریــب لــشبكات االتــصاالت وشــبكات اإلنترنــت، واقتــصرت اإلدارات اإللكترونیــة علــى بعــض

كذلك عدم توافر طواقم مدربة أو إلحاق الموظفین بدورات تدریبیة الستخدام اإلنترنت وشـبكات االتـصاالت 
الحدیثة، وكذلك التبعیة للخارج في عملیات التمویل حیث تتحكم الدول المانحة في عملیات التمویل المالي 

 ممــا یــدفعنا إلــى النظــر فــي ، أخــرىوعــدم وجــود مــصادر دعــم بدیلــة مــن مؤســسات أو جهــات الــذي یلــزم 
الموضـــوع بجدیـــة ودراســـته للوقـــوف علـــى المعوقـــات الحقیقیـــة لتطبیـــق مـــشروع اإلدارة اإللكترونیـــة ووضـــع 

  .االقتراحات واالستراتیجیات للحلول الممكنة والالزمة لتطبیقها 
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 :واقع اإلدارة اإللكترونیة في مدارس التعلیم العام في فلسطین    •
  

إن الظـروف الـسیاسیة الـصعبة التـي یمـر بهـا الـشعب الفلـسطیني مـن حـصار شـامل ودمـار       
وسیاســة تجهیـــل التــي یتبعهـــا االحـــتالل ضــد أبنـــاء شــعبنا كـــذلك اقتحامـــه المــدارس واجتیاحاتـــه المتكـــررة 
والمتواصــلة علــى قطــاع غــزة عملــت علــى تــدمیر مــدارس كثیــرة وقتــل الطلبــة فــي فــصولهم وعلــى مقاعــد 

وكــذلك اعتقــال المعلمــین والطــالب ووجــود الجــدار العــازل فــي الــضفة ممــا یعمــل علــى صــعوبة  الدراســة،
  .كل ذلك كان له األثر السلبي على العملیة التعلیمیة برمتها وصول الطلبة إلى أماكن دراستهم،

  

ـــیم بإدخـــال التقن      ـــات وعلـــى الـــرغم مـــن كـــل المآســـي والـــصعوبات اهتمـــت وزارة التربیـــة والتعل ی
ـــى وضـــع الخطـــط اإلســـتراتیجیة واســـتحداث إدارة عامـــة  ـــت تعمـــل جاهـــدة عل ـــة للمـــدارس، ومـــا زال الحدیث

 فاهتمــت ببنــاء نظــام للمعلومــات التربویــة مــستخدمة أحــدث الــنظم فــي جمــع البیانــات ،للتقنیــات التعلیمیــة
مــدارس  كمــا قامــت بــربط عــدة ،وحوســبتها وعملــت علــى إدخــال مختبــرات الحاســوب فــي معظــم المــدارس

  .ًإلكترونیا بالوزارة والتواصل معها عن طریق شبكات اإلنترنت
  

ًوالـذي یـضم عـددا مـن مـدارس ) زاجـل(وأطلقت الوزارة موقع شـبكة المـدارس الفلـسطینیة           
 م 2007 وتــم تنفیــذ أول دورة تدریبیـــة خاصــة بحوســبة اإلدارات المدرســیة فــي ســـبتمبر ،الــضفة الغربیــة

ـــامج اإلدارة برعایـــة دائـــرة الت ـــیم العـــالي، وبرن ـــة والتعل ـــة وتكنولوجیـــا المعلومـــات بـــوزارة التربی قنیـــات التربوی
المدرســـیة تـــم إنتاجـــه مـــن خـــالل شـــبكة برویتـــك بالتعـــاون مـــع دائـــرة تكنولوجیـــا المعلومـــات بـــوزارة التربیـــة 

                                 )                               زاجل–شبكة المدارس الفلسطینیة .  (والتعلیم العالي
  

ودمجـــت وزارة التربیـــة والتعلـــیم فـــي قطـــاع غـــزة مـــشروع الـــوزارة اإللكترونیـــة كـــأول وزارة            
 وذلـك مـن خـالل الـربط اإللكترونـي بـین الـوزارات والمـدیریات والمـدارس واإلدارات ،محوسبة فـي فلـسطین

 مـن خـالل ، فـي دائـرة الحاسـوبرة التربیـة والتعلـیم بغـزة بوزا) مازن الخطیب  ( وأوضح المهندس،العامة
 وتـــم  فـــي أول األمـــر مدرســـة بالبریـــد اإللكترونـــي واإلنترنـــت250المقابلـــة الشخـــصیة معـــه أنـــه تـــم ربـــط 

 وهـذا النظـام المحوسـب ، لمتابعـة مختبـرات الحاسـوب الموجـودة فـي المـدارسإلكترونـياستحداث برنـامج 
وقع ومتابعة طلبته من حضور وغیاب وتـسرب وانتقـال ورصـد درجـاتهم سیمكن كل معلم من الدخول للم

ـــى  وغیـــره مـــن األمـــور األخـــرى، ـــا والتعـــرف عل ـــائهم إلكترونی ـــاء األمـــور مـــن متابعـــة أبن ًكمـــا یـــساعد أولی
 ،ومتابعة حضورهم وغیابهم وغیره من أحوال الطلبة )الشهریة والفصلیة(مستویاتهم التحصیلیة ودرجاتهم 

  لحاسوب بالوزارة من تسجیل بیانات وتمكنت دائرة ا
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جمیع الطلبة بعد إنشاء قاعدة البیانات المركزیـة عبـر اإلنترنـت ممـا یـساعد فـي تقلیـل األخطـاء التـي 

  .كانت تحدث في السابق
وأوضــح المهنــدس أن هنــاك عــدة ممیــزات لهــذه القاعــدة وهــي االتــصال المباشــر بــالوزارة مــن خــالل  

ٕ ویمكــن إجــراء تعــدیالت فــي بیانــات الطلبــة واجــراء نقــل البیانــات مباشــرة بــین ،ريالــدخول للموقــع بــالرقم الــس
المـــدارس والمـــدیریات المختلفـــة فـــي حالـــة تـــنقالت الطلبـــة بـــین المـــدارس والتـــسرب وجمیـــع األمـــور المتعلقـــة 

مـــازن  (ً والـــشكل التـــالي یوضـــح تخطیطـــا یبـــین كیفیـــة التعامـــل مـــع الـــشبكة كمـــا وضـــحه المهنـــدس،بالطلبـــة
  ):یب بوزارة التربیة والتعلیم العالي غزة الخط

     )14( شكل رقم                                          
   كما وضحها المهندسرالسیرفشبكة                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مــن أنالتربیـة والتعلــیم بغـزة المهنـدس األســتاذ مـازن الخطیــب مـدیر دائــرة الحاسـوب بــوزارة   أضـاف 
ممیــزات هــذه الــشبكة االتــصال والتواصــل الــسریع والمباشــر بــین المــشتركین باســتخدام الــرقم الــسري وكلمــة 

 یتم مباشرة بینها وبین المؤسسة األخرى، فعند تغییـر بیانـات ،وأن أي تصحیح في معلومات أحدها المرور
ًا فـي مكـان آخـر كمدیریـة التربیـة  تظهر التغییرات تلقائی،أحد الطلبة على سبیل المثال  في إحدى المدارس

  .والتعلیم 

  حاسوب خادم
Server  

  قواعد
 بیانات

مدیریة 
 التعلیم

  مدرسة
 

Coffee  
shop 

Custo
mer  

منزل 
 ولي أمر

 مدرسة
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حیـــث یمكنـــه تـــوفیر عنـــصر حمایـــة  وال یـــستطیع أحـــد التغییـــر فـــي البیانـــات الخاصـــة بـــشخص آخـــر

  : فأشار إلى  "المعلومات وسریتها
v  مـــن خـــالل تقنیـــة ) الـــشبكة الالســـلكیة(وجـــود شـــبكة لـــربط المـــدارسwimax وتعمـــل علـــى ربـــط 

  .wimaxالوزارة من خالل شبكة محلیة بتقنیة المدارس ومؤسسات 
v  وسـوف یـتم ) 2010-2009(فـي عـام ) 14(إعداد النظام باإلدارة اإللكترونیة تم تطبیقه علـى

 .تطبیقه على باقي المدارس في قطاع غزة
v  مـــدارس تعـــذر الوصـــول إلیهـــا وتـــسعى الـــوزارة ) 5(تـــم توصـــیل جمیـــع المـــدارس باإلنترنـــت عـــدا

 . ل لتوصیلهاجاهدة إلى إیجاد حلو
v  عــزز هــذا التوجــه اســتخدام المراســالت اإللكترونیــة فــي نظــام التواصــل اإللكترونــي الموجــود فــي

 . الوزارة
v  حوسـبة الــشؤون المالیـة واللــوازم الخاصـة بمؤســسات الــوزارة مـن مــدیریات ومـدارس بعــد االنتهــاء

 . من حوسبة الشؤون اإلداریة
v  فـي البریـد اإللكترونـي بمعرفـة ملـف الطالـب الخـاص تفعیل دور أولیاء األمور من خالل التنقل

 )وغیره....  ، - صحة عالمات – تسرب –ملف انضباط ( بأبنائه 
v 2010مازن، الخطیب،( " التوجه إلنشاء بوابة تعلیمیة إلكترونیة خاصة بالوزارة ( .  
ترنــت وذلــك كمــا تــم تطــویر آلیــة تــسجیل بیانــات طلبــة الثانویــة العامــة فــي الــضفة وغــزة عبــر اإلن " 

باالستفادة من البیانات الرسمیة بوزارة الداخلیة في فلسطین حیث یكتفي المسجل بإدخال رقم هویة الطالـب 
ووفـــق نظـــام التـــسجیل اآللـــي  للتحقـــق مـــن كافـــة البیانـــات الخاصـــة بـــه وبـــذلك ال یحـــدث تالعـــب أو تزویـــر،

ر قاعــدة البیانــات المركزیــة ســتتمكن كــل مدرســة مــن تــسجیل بیانــات طلبتهــا والتحقــق مــن شخــصیاتهم عبــ
  " بالوزارة والمشتركة مع كافة المدیریات والمدارس

 بتوقیــت 41:12 ،2852 یونیــو8.6.2009:فلــسطین اآلن (ًنقــال عــن )106: 2009الــسمیري، (
  )القدس 

 الباحثــة أنــه فــي اآلونــة األخیــرة أصــبحت المهــارة فــي اســتخدام الحاســوب أحــد الــشروط تــرىو        
بـول فـي الوظـائف اإلداریـة المختلفـة التـي تـصدرها جمیـع الـوزارات، خاصـة وزارة التربیـة والتعلـیم الرئیـسة للق

وظهر اهتمام وزارة التربیة والتعلیم وجهودها الفعلیة بتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في إدارات بعض المـدارس، 
ب للعــــام الدراســــي الحــــالي ًوبــــذلت جهــــودا فعلیــــة أوضــــحتها فــــي خطتهــــا الــــسنویة لــــدائرة التقنیــــات والحاســــو

  .)1ملحق رقم ( أنظر  ) 2010_(2009
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وتأمــل  ً إال أنهــا تواجــه العدیــد مــن العقبــات والــصعوبات التــي تقــف حــائال دون تطبیــق هــذا التوجــه،

ًالوزارة بأن تتغلب على جمیـع التحـدیات والـصعوبات العـام القـادم، وتـستطیع ربـط جمیـع المـدارس إلكترونیـا 
  .ً اهللا أوال، ومن ثم تضافر جمیع جهود العاملین والقائمین على هذا المجالبالوزارة بعون

  

   : لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیةتجارب بعض الدول •

  

  :     فلسطینقلقیلیة بتجربة إنشاء مشروع مدرسة إلكترونیة في : ًأوال 
  : نهاج الفلسطینيتجربة إنشاء مشروع مدرسة قلقیلیة اإللكترونیة حسب الم

  

  )   15(  شكل رقم                                  
   إنشاء مدرسة قلقیلیة اإللكترونیة                          

  
  التربیة

  المیةــــاإلس
  مركز

  ادرـــــالمص
  المكتبة     

  یةــــالمدرس 
  مختبرات  الریاضیات

  میةـــعل
  اللغة
  ةـــالعربی

               )                       www.qaledu.net(           

ة باســم مدرســة قلقیلیــة اإللكترونیــة لتكــون أول إلكترونیــ وضــعت الخطــوط العریــضة إلنــشاء مدرســة 
مدرسـة قلقیلیـة "ة علـى مـستوى فلـسطین وحـسب المنهـاج الفلـسطیني الجدیـد وسـیكون موقـع إلكترونیـمدرسـة 

 : اإللكترونیة على شبكة اإلنترنت هو
)net.qaledu.WWW  ( ولتكن منظومة المدرسة اإللكترونیة التي سـیتم بناؤهـا علـى أسـس تربویـة

 ولـیكن العـام الدراسـي ،وتعلیمیة متیحة للعدید مـن الممیـزات والخـدمات المدرسـیة والطالبیـة وألولیـاء األمـور
 وكـــان مـــن أهـــداف المدرســـة ،إلبـــداع والخـــروج مـــن الـــروتین المـــألوفالجدیـــد عـــام التكنولوجیـــا واالبتكـــار وا

  : االعتناء بالطالب لیكتسب خبرات ذاتیة تكون شخصیته ومن هذه األهداف ما یلي
  .توفیر مناخ الحریة واالنطالق للطالب .١

  .االرتقاء بمدارس المحافظة بشكل خاص ومدارس فلسطین بشكل عام .٢

  .الموقع وتحدیثه من خالل ورشات عمل لإلدارةإشراك الطالب والمعلمین في تطویر  .٣

 ).الطالب ،المدرس ،ولي األمر(التواصل بین مختلف فئات القطاع التعلیمي  .٤
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  .ربط الطالب بالمدرسة خارج الدوام .٥

  .نشر الثقافة التكنولوجیة في الحاسوب .٦
  

  /تجربة المملكة العربیة السعودیة •

 اإلدارة اإللكترونیــة فــي التنمیــة اإلداریــة فــي كونهــا أدركــت المملكــة العربیــة الــسعودیة أهمیــة      
والمــساعدة فــي اتخــاذ القــرارات وتفعیــل  أداة لتــسهیل وتبــسیط اإلجــراءات اإلداریــة وزیــادة إنتاجیــة العــاملین

 بـن عبـد العزیـز إلدخـال الحاسـب عبـد اهللاً واسـتنادا لـذلك یـأتي المـشروع الـوطني للملـك ،عملیة اإلشـراف
 والـذي مــن أهدافــه تمكــین المـدیرین لإلفــادة مــن شــبكة المـشروع فــي تقــدیم المعلومــات اآللـي فــي المــدارس

  .)144: 2006غنیم،( والتعلیمات والبیانات إلى األطراف المعنیة المرتبطة بالمدارس 
  

وكذلك قدمت فكرة مشروع المدرسة اإللكترونیة والتي تهدف إلى إیجاد موقـع یخـدم القطـاع        
مــي بالدرجــة األولــى ویــرتبط بــشبكة اإلنترنــت وبنــاء المعلومــات فــي موقــع المــشروع علــى اإلداري والتعلی

 مـــع اســـتخدام نظـــام الحمایـــة إلعطـــاء صـــالحیات مختلفـــة للـــدخول فـــي المواقـــع ،شـــكل صـــفحات ویـــب
وضرورة إیجاد وسائل للرقابة على أنظمة المواقع لزیادة فاعلیـة اسـتخدامه ومعرفـة نقـاط ضـعفه وتالفیهـا 

  .)601: 2006حسین ،(
  

م حیـث كانـت تخـدم 2001بدأ تطبیق اإلدارة اإللكترونیة فـي جامعـة الـسلطان قـابوس عـام "      
م فیهـــا بمركـــز نظـــم 1986ًحـــوالي ثالثـــة عـــشر ألفـــا مـــن المـــستخدمین حیـــث بـــدأ دخـــول الحاســـوب عـــام 

ة  واســتخدام هــذه التقنیــات لمــساندCISInformation System Center Of (CIS)(المعلومــات 
الجامعـة األكادیمیـة والبحثیـة واإلداریـة المتعلقـة بخدمــة المجتمـع مـن خـالل المراكـز البحثیـة، والمستــشفى 

   "الجامعي المنتشرة في أرجاء الكلیات والمراكز في الجامعة
   .)182: 2007طارق،  عامر،(
  

 –م 1425كانــــت البدایــــة  عــــام ): ســــماتك (ومــــن تجاربهــــا تجربــــة المدرســــة اإللكترونیــــة        
 مؤسسة سماء للتقنیة بهـدف ومسئوليهـــ حیث تم اللقاء بین العاملین في مركز التقنیات التربویة 1426

ً ویكــون قــابال ،المــشاركة فــي إنتــاج نظــام للتعلــیم اإللكترونــي وفــق المعــاییر العالمیــة فــي هــذا الخــصوص
ــةللتطــویر وتــم االنتهــاء بعــد عــام مــن هــذا النظــام لیــشتمل علــى نظــام االخت  ،بــارات اإللكترونیــة المتكامل

        لكل مقرر دراسي وتم إلكترونيإضافة إلى بنك أسئلة لكافة األعداد وتم تجهیز كتاب 
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تفعیــل البوابــة اإللكترونیــة لــربط الطالــب وولــي أمــره بالمدرســة مــن داخــل المدرســة وخارجهــا بهــدف  
  .تحقیق أعلى درجات التعلم

  
  

  :  دة تجربة اإلمارات العربیة المتح •

ًتعتبر دولة اإلمارات بصورة عامة وامارة دبي بصورة خاصة مركـزا ً للتجـارة والـصناعة وسـوقا عالمیـة ٕ
ًلتجارة اإللكترونیات والحاسوب ومركزا مهما للتجارة اإللكترونیة وترتكز جهود تحویل اقتصاد اإلمارات إلـى  ً ً

 ممثلــة بمنظمــة دبــي للتكنولوجیــا ،ماتیــة متطــورةاقتــصاد المعرفــة واإلدارة اإللكترونیــة علــى بنیــة تقنیــة ومعلو
وأنــشئت المنطقــة الحــرة لهــذا الغــرض فــتم إنــشاء ثالثــة مــشاریع أساســیة هــي  والتجــارة اإللكترونیــة واإلعــالم،

حیث كان هدفها إنشاء مركز لصناعات ، للمشاریع وواحة دبي ومدینة دبي لإلنترنت، مدینة دبي لإلعالم،
      .)300: 2005سعد، یاسین، ( "صاد المعرفةتكنولوجیا المعلومات واقت

  
" دیره االبتدائیة للفتیات "بدأت اإلمارات في تطبیق مشروع اإلدارة اإللكترونیة من خالل مدرسة  

وذلك الستخدام التكنولوجیا اإلداریة والتعلیمیة في  "دیره نت  "التي افتتحت فیها القاعة اإللكترونیة باسم 
 وال تقتصر هذه التجربة على خدمة الحاسوب واإلنترنت فقط لإلدارة ،ٕیة وادارتهاخدمة العملیة التعلیم

ٕ وانما إلى ربط جسور التعاون مع الهیئة المحیطة بالمدرسة والتي تتمثل في ،والهیئة التدریسیة والطالبات
  .أولیاء األمور وغیرهم من المهتمین بشؤون العملیة التربویة

  
 وقدمت اإلمارات ،جهاز حاسوب) 30(ٕلزم وامدادها بأكثر من  وتم تجهیز القاعة بكل ما ی

 ومشروع ،مشروعین ناجحین في مجال اإلدارة المدرسیة اإللكترونیة في مشروع مدرسة العین النموذجیة
 حیث تم إنشاء بنیة تحتیة للشبكة المعلوماتیة بهما وتوفیر التجهیزات الالزمة ،مدرسة الشارقة النموذجیة

 ، والعمل على تأهیل اإلداریین والمعلمین وتقدیم الدعم الفني للشبكة إلكترونيمج وأرشیف من أجهزة وبرا
    "وتدریس نظم المعلومات واإلنترنت في المناهج الدراسیة المدرسیة

    .)140: 2004متولي،( 
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  : تجربة الوالیات المتحدة األمریكیة  •

ي الــستینات بــدعم مــن وزارة الــدفاع األمریكیــة بــدأت شــبكات الحاســوب فــي الوالیــات األمریكیــة فــ" 
 عـام  E – Mail ثـم اسـتحدث البریـد اإللكترونـي ،ألغـراض عـسكریة بالتعـاون مـع الجامعـات األمریكیـة

م ثم توسعت الـشبكة لـتعم مراكـز البحـوث والجامعـات فـي جمیـع أنحائهـا لیـصبح كـل فـرد مـشترك 1972
  .)2002:307 النجار وآخرون، ("ت التي یرغب فیهافیها الدخول ألي موقع والحصول على المعلوما

م بتــضافر الجهــود بــین 1996وبــدأت الوالیــات تطبیــق تقنیــات اإلدارة والتعلــیم فــي مدارســها عــام " 
القطـاعین العـام والخـاص وتوجیههــا لالسـتثمار األمثـل فـي تطــویر ونـشر تقنیـات اإلدارة والتعلـیم وأثمــرت 

نترنــــت لتكتمــــل خطـــــوة مهمــــة مــــن خطــــوات تعمـــــیم اإلدارة مـــــن مدارســــها باإل% 98الخطــــة عــــن ربــــط 
  .)600: 2006حسین،" ( اإللكترونیة في المدارس األمریكیة

بمدینة هایـت سـتاون ) Peddie School(ومن تجارب المدارس األمریكیة تجربة مدرسة بیدي " 
)Hight Stown (الر وهي أكبر بوالیة نیوجیرسي حیث تبرع أحد خریجي المدرسة بمبلغ مائة ملیون دو

منحة فردیة اسـتغلتها المدرسـة فـي تطبیـق بـرامج تقنیـة واسـتخدام الحاسـب اآللـي وتطـویر مجمـل العملیـة 
ًاإلداریــة والتعلیمیــة حیــث تــدار المدرســة إلكترونیــا باســتخدام البریــد اإللكترونــي الــذي یعتبــر فیهــا  طریقــا  ً

  .للحیاة المدرسیة
تكنولوجیـــا االتـــصاالت بـــشكل ســـلیم تمكـــن مـــن تغییـــر  وأثبتـــت المدرســـة أن اســـتخدام الحاســـوب و

ـــة حـــب االســـتطالع واالبتكـــار والعمـــل الجمـــاعي ،واتاحـــة  ـــة وعمـــل علـــى تنمی ٕالعملیـــة التعلیمیـــة واإلداری
  .الفرصة للوصول لمعلومات أكثر وأسرع عند الحاجة إلیها

المعلومـــات  ویمكـــن االســـتفادة مـــن تجربـــة بیـــدي فـــي اهتمامهـــا بتخـــصیص میزانیـــة إلدخـــال تقنیـــة 
 "للمدرســـة وتوزیعهـــا علـــى األجهـــزة والبرمجیـــات وغیرهـــا والبحـــث عـــن شـــركاء محلیـــین للمـــساعدة والـــدعم

   .)104: 2008العریشي،(
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  :تجربة االتحاد األوروبي 

م أقـروا وجـود 2000في اجتماع رؤسـاء االتحـاد األوروبـي فـي لـشبونة فـي مـارس عـام              
ام تقنیـة المعلومــات واالتـصاالت فـي المجــال اإلداري والتعلیمـي وســببها الـنقص فــي مـشكالت تواجـه اســتخد

ٕ واعداد المعلمین واإلداریین المؤهلین في مجال التقنیـة فـي المـدارس وكـذلك ،معدات الحواسیب والبرمجیات
اسـتخدام ممـا یـشكل عقبـة فـي طریـق  التكلفة العالیة لالتصاالت الالسلكیة على مـستوى االتحـاد األوروبـي،

  .اإلنترنت وتعمیم الثقافة اإللكترونیة
 فاعتمدت المفوضیة مبادرة تهدف إلى اسـتخدام التقنیـات الرقمیـة مـن الحواسـیب والوسـائط المتعـددة "

 السـیما فـي المـدارس الثانویـة ولتحقیـق المبـادرة طالـب المعنیـون ،لتحسین نوعیة العملیة اإلداریـة والتعلیمیـة
  :یة لإلدارة والتعلیم اإللكتروني ذات نوعیة عالیة من خاللبتسریع إقامة بنیة تحت

  .تزوید المدارس باإلنترنت والموارد ذات الوسائط المتعددة: ًأوال 
  .المدارس بالشبكات الخاصة باألبحاثجمیع وصل : ًثانیا 
  "م 2004ًطالبا لكل حاسب قبل نهایة عام  )5-15(بلوغ نسبة من : ًثالثا 

  .)2004:140 متولي، (
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  الفصل الرابع
 الطریقة واإلجراءات

 تمهیـد •
  ة ـمنهج الدراس •
 مجتمع الدراسـة  •
 عینة الدراسـة  •
 أداة الدراســة  •
  االستبانـة خطوات بناء •
 صدق االســتبانـة  •
 ثبات االســتبانـة  •
 إجراءات تطبیق أدوات الدراسة •
 المعـالجات اإلحصائیــة •
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  :تـمـھـیــــــــد  •
 

ًیتناول هذا المبحث وصفا تحلیلیا لمـنهج الدراسـة ، وأفـراد مجتمـع الدراسـة وعینتهـا، وكـذلك أداة الدراسـة  ً
ًالمستخدمة و طرق إعدادها، وصدقها وثباتها، كمـا یتـضمن هـذا الفـصل وصـفا لإلجـراءات التـي قامـت 

ًهــا الباحثــة فــي تقنــین أدوات الدراســة وتطبیقهــا، وأخیــرا المعالجــات اإلحــصائیة التــي اعتمــدت الباحثــة ب
  :علیها في تحلیل الدراسة وفیما یلي وصف لهذه اإلجراءات

  

  :منهج الدراسة: ًأوال  •
 

ي ًاتبعـــت الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي فـــي إجـــراء الدراســـة لكونـــه مـــن أكثـــر المنـــاهج اســـتخداما فـــ
ًیـصف موضـوع الدراسـة ویحلـل ویقـارن ویقـیم أمـال "الدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، والذي یعرف بأنـه 

في التوصل إلى تعمیمات، تزید من رصید العلـم ویـتم ذلـك مـن خـالل دراسـة ماضـي موضـوع الدراسـة، 
الــضعف ألخــذ العبــرة والعظــة ثــم دراســة حاضــر الموضــوع لتــشخیص جوانــب القــوة لتــدعیمها، وجوانــب 

  )2006:566الخطیب، " (لعالجها، والتنبؤ بما سیؤول إلیه موضوع الدراسة
حیث تم االطالع على الكتب والدوریات والمنشورات والمقاالت المتخصصة، والمتعلقة وكذلك األبحاث 
والدراسات السابقة، كمـا تـم تـصفح العدیـد مـن المواقـع اإللكترونیـة علـى شـبكة اإلنترنـت، والتعـرف علـى 

سس والطرق العلمیة السلیمة في كتابة الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عن أخر المستجدات التي األ
  .حدثت في مجال الدراسة

  

 :مجتمع وعینة الدراسة: ًثانیا  •
ًمـدیرا )390(    یشمل مجتمع الدراسة جمیع مدیري المدارس الحكومیة  في قطاع غزة والبـالغ عـددهم 

لتربیـــة والتعلـــیم العـــالي، وعلیـــه تـــم اعتبـــار جمیـــع أفـــراد المجتمـــع عینـــة ومـــدیرة حـــسب إحـــصاءات وزارة ا
  ).7(للدراسة لصغر حجم المجتمع أنظر ملحق رقم

  
م  وزعین ح  سب الن  وع یوض  ح أع  داد م  دیري الم  دارس لمجتم  ع الدراس  ة ) 3(فیم  ا یل  ي ج  دول رق  م 

التعل  یم بغ  زة للع  ام ًوالمؤھ  ل العلم  ي وس  نوات الخب  رة وفق  ا لإلح  صائیات وزارة التربی  ة و) الج  نس(
  . م 2010-2009
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  )2(جدول رقم 

  أعداد مدیري المدارس موزعین حسب الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة
  

    المؤهل العلمي
 ماجستیر فأعلى بكالوریوس دبلوم الجنس

  
 المجموع

 190 18 163 9 ذكر
 200  14 181 5 أنثى

 390 32  344 14 المجموع
  نوات الخدمة           س

 سنة10أكثر من   سنة10-5من   سنة5أقل من 
 

 190 95  65 30 ذكر
 200  98 70 32 أنثى

 390  193 135 62 المجموع
  

  )2010 وزارة التربیة والتعلیم العالي،غزة ،اإلدارة العامة للتخطیط،(
ًا ومـــدیرة، مـــنهم مـــدیر) 390(أن عـــدد أفـــراد المجتمـــع ) 2(           یتـــضح مـــن الجـــدول الـــسابق رقـــم 

ــــوم و) 14( ًمــــدیرا ومــــدیرة عینــــة )40(ماجــــستیر فــــأعلى واســــتقطع ) 32(بكــــالوریوس و)344 (دبل
واسـتجاب ) 344( مدارس ال تعمل باإلدارة اإللكترونیة فكـان مجتمـع الدراسـة ) 6(استطالعیة واستبعد 

تبـر نـسبة جیـدة علـى من مجمـوع أفـراد المجتمـع، وتع % ) 92.4(ًمدیرا ومدیرة أي نسبة ) 318(منهم 
  .حد علم الباحثة تمثل مجتمع الدراسة وتكون ذات نتائج صادقة

  

) 40(مــن مجمــوع أفــراد المجتمــع ویبلــغ عــددهم  %) 10(تــم اســتقطاع حــوالي  : ســتطالعیةاالعینــة ال 
ًمــدیرا ومــدیرة ، وتــم اختیارهــا عــشوائیا لالســتطالع والكــشف عــن صــدق االســتبانة ، و تــم اســتبعاد  ً)6 (

  .رس ال تعمل باإلدارة اإللكترونیة لعدم توفر اإلنترنت بالمدرسة لوقوعها في أماكن نائیةمدا
  

ــة الدراســة ) 344(اســتبانه علــى ) 344(ًمــدیرا ومــدیرة، حیــث تــم توزیــع ) 318(عینــة الدراســة  :  عین
) 318( همًمدیرا ومدیرة على جمیع المناطق التعلیمیة للعاملین في المدارس الحكومیة، وقد استجاب من

  من مجموع العینة والتي قام بتعبئتها %) 92.4(ًمدیرا ومدیرة  أي بنسبة 
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الجــنس والمؤهــل العلمـــي ( مــدیري المــدارس الحكومیــة بــشكل تــام وكامــل مــوزعین فــي ضــوء متغیــرات 
  .كل حسب المنطقة التعلیمیة) وسنوات الخدمة

  )3(جدول رقم 
  ة المئویة لكل منهاتكرارات متغیر الجنس والمؤهل العلمي والنسب
   المؤهل العلمي

 ماجستیر بكالوریوس دبلوم  الجنس

  
  المجموع

 
 ذكر 144 14 122 8 التكرار

 %45.3 % 4.4 % 38.4  %2.5 النسبة المئویة
 أنثى 174 10 159 5 التكرار

  % 54.7   %3.1   %50  %1.6 النسبة المئویة
 المجموع 318 24 281  13 التكرار

 % 100.0 %7.5 % 88.4 % 4.1 لمئویةالنسبة ا
  

حاصلین على ) 122(منهم %)  45.3(أي بنسبة ) 144(أن عدد الذكور ) 3(یتضح من جدول رقم 
حاصــلین علـــى ) 159(مــنهم %) 54.7(أي بنــسبة ) 174(البكــالوریوس أو اللیــسانس، وعــدد اإلنـــاث 

ـــ ـــاث الحاصـــلین عل ـــر مـــن عـــدد درجـــة البكـــالوریوس أو اللیـــسانس، أي أن عـــدد اإلن ى البكـــالوریوس أكب
  . الذكور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

    173 

    توزیع عینة الدراسة حسب متغیر المنطقة التعلیمیة– 1
  )4(جدول رقم 

  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر طبیعة المدیریة
 النسبة المئویة التكرار المدیریة 

 17.6 % 56 شمال غزة
 23.6 % 75 غرب غزة
 18.2 % 58 شرق  غزة
 10.1 % 32 الوسطى

 20.1 % 64 خان یونس
 10.4 % 33 رفح

 100.0 % 318 المجموع
  

) المدیریـة(توزیع عینة الدراسة حسب متغیر طبیعة المنطقة التعلیمیة ) 16(یبین الشكل التالي رقم 
:  

  

  )16(شكل رقم                                             

33
10.38%

64
20.13%

32
10.06%

58
18.24%

75
23.58%

56
17.61% رفـــح

ـــــانیونس خ
الوســـطى
غزة شرق 
غرب غزة
غزة شمال 

المدیریـــــة

  
مــن عینــة الدراســة وهــي % ) 23.6 (غــرب غــزة تمثــلطقــة منأن ) 4(رقــم ضح مــن الجــدول الــسابق یتــ

ثــم شـمال غــزة وتمثــل %) 18.2(تمثــل  ثــم شــرق غـزة، %)20.1(أكبـر منطقــة، ثـم خــان یــونس وتمثـل 
مــن عینــة الدراســة أي أن عــدد %) 10.1(، ثــم الوســطى وتمثــل%)10.4(، ثــم رفــح وتمثــل %)17.6(

   .المدارس أكبر في منطقة غرب غزة 
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  :المؤهل العلميینة الدراسة حسب متغیر  توزیع ع –   2

  )5(جدول رقم 
  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر المؤهل العلمي

 النسبة المئویة التكرار المستوى الدراسي

  %4.1 13 دبلوم
  %88.4 281 بكالوریوس

  %7.5 24 ماجستیر فأعلى
  %100.0 318 المجموع

 

  : الدراسة حسب متغیر المؤهل العلمي توزیع عینة ) 17( یبین الشكل التالي رقم 
  )17(شكل رقم 

24
7.55%

281
88.36%

13
4.09%

ــــــتیر ماجس
ـــــــالوریوس بك
ــــوم دبل

ــي ــل العلم المؤھ

 

من عینة الدراسة من الحاصلین على درجة الـدبلوم،  % )4.1(أن ) 5(یتضح من الجدول السابق رقم 
من عینة الدراسة من الحاصلین على درجة البكالوریوس أو مـا یعادلهـا مـن اللیـسانس،  % ) 88.4( و
حاصـــلین علـــى درجـــة الماجـــستیر فـــأعلى، أي أن معظـــم عینـــة مـــن عینـــة الدراســـة مـــن ال %) 7.5( و

الدراسة من مدیري المدارس الحاملین للمؤهـل العلمـي المتوسـط لیـسانس أو بكـالوریوس هـم أكبـر نـسبة، 
  .وهذا یبین أن غالبیة مجتمع الدراسة هم من حملة البكالوریوس
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  :توزیع عینة الدراسة حسب متغیر الجنس  – 3
  )6(جدول رقم                                       

  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر الجنس
 النسبة المئویة التكرار الجنس

 45.3 144 ذكر
 54.7 174 أنثى

 100.0 318 المجموع

  
  :توزیع عینة الدراسة حسب متغیر الجنس ) 18(رقم یبین الشكل التالي 

  )18(شكل رقم 

174
54.72%

144
45.28%

ــــثى ان
كر ذ

ـــس الجن

  
  من عینة الدراسة من الذكور%) 45.3 (أن ) 6(ول السابق رقم یتضح من الجد             

مــن عینــة الدراســة مــن اإلنــاث حــسب متغیــر الجــنس أي أن عــدد مــدیري المــدارس مــن  % ) 54.7(و 
اإلنـــــاث أكبـــــر مـــــن عـــــدد الـــــذكور و ذلـــــك ألن عـــــدد مـــــدارس البنـــــات أكثـــــر مـــــن عـــــدد مـــــدارس البنـــــین 

  %).         9.4(بنسبة
  
  
  



   

    176 

  :لدراسة حسب متغیر سنوات الخدمة في اإلدارة المدرسیة توزیع عینة ا– 4
  )7(جدول رقم 

  الخدمة  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر سنوات
 النسبة المئویة التكرار الخدمة سنوات

 %19.5 62 سنوات 5 من أقل
 %23.0 73 سنوات 10-5 من
 %57.5 183 سنوات 10 من أكثر

 %100.0  318 المجموع
  
  

  :توزیع عینة الدراسة حسب متغیر سنوات الخدمة) 19(تالي رقم یبین الشكل ال
  )19(شكل رقم 

183
57.55%

73
22.96%

62
19.5%

ــن  ــثر م  ســــنوات١٠أك
-١٠من   ســــنوات٥

من  قل   ســــنوات٥أ

ســـنوات الخـــبرة

  

من عینة الدراسة من ذوى الخدمة األقل مـن خمـس  %)19.5(أن ) 7(یتضح من الجدول السابق رقم 
  من عینة الدراسة من ذوى الخدمة من%) o.23(سنوات في اإلدارة المدرسیة، و

 سنوات أي أن 10 عینة الدراسة من ذوى الخدمة األكثر من من %) 57.5(سنوات، وأن ) 10 – 5(
فكانـت ) سـنوات10أكثـر مـن (هنـاك أكبـر عـدد مـن المـدیرین والمـدیرات ممـن تتـراوح مـدة الخدمـة لـدیهم 

   . سنوات10أكبر نسبة، وهذا یبین أن غالبیة مجتمع الدراسة هم من أصحاب الخدمة األكثر من 
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  :أداة الدراسة: ًثالثا    •
حقیـــق أهـــداف الدراســـة قامـــت  الباحثـــة  بإعـــداد اســـتبانة للكـــشف علـــى واقـــع األداء المهنـــي لمــــدیري لت

المدارس الحكومیة في ضوء تطبیق اإلدارة اإللكترونیة بمحافظات قطاع غزة، ومن ثم تفریغها وتحلیلها 
اإلحـصائي، ) SPSS 15، )Statistical Package for Social Scienceباسـتخدام برنـامج 

ستخدام االختبارات اإلحصائیة المناسبة بهدف الوصول لـدالالت ذات قیمـة ومؤشـرات تـدعم موضـوع وا
  .الدراسة

  

  :خطوات بناء االستبانة   •
  :قامت الباحثة ببناء االستبانة وفق الخطوات التالیة

  .تحدید المجاالت الرئیسة التي شملتها االستبانة - 
  .صیاغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال - 
فقــرة موزعــة علــى أربعــة مجــاالت أنظــر ) 78( االســتبانة فــي صــورتها األولیــة وتكونــت مــن إعــداد - 

 ).2(ملحق رقم 
عــرض االســتبانة علــى المــشرفین مــن أجــل اختیــار مــدى مالءمتهــا لجمــع البیانــات وتعــدیلها بــشكل  - 

 .أولي حسب ما یروه
ت التربویـة والبحثیـة عرض االستبانة في صورتها األولیـة علـى مجموعـة مـن األسـاتذة فـي المؤسـسا - 

 ).3(المختلفة حیث قاموا بتدوین مالحظاتهم وآرائهم أنظر ملحق رقم 
قــام بالتــدقیق اللغــوي لالســتبانه المــشرف التربــوي للغــة العربیــة بمدیریــة التربیــة والتعلــیم بخــان یــونس  - 

 .األستاذ الفاضل أمین عبد الغفور
ً وادخـــال التعـــدیالت الالزمـــة علیهـــا طبقـــا ًبعـــد اســـترجاع االســـتبانات مـــن المحكمـــین ودراســـتها جیـــدا -  ٕ

فقـرات منهـا ثـالث فقـرات فـي ) 4(ٕلمقترحاتهم من حذف واضافة وتعدیل بعض الفقرات حیـث تـم حـذف 
 :المجال األول وهي

 .  تشجیع االتصال والتواصل السریع بالمستفیدین- ١
 .  اإلسهام في رفع الروح المعنویة لدى العاملین– ٢
 .ة والقرارات السریعة توفیر القیادة الذاتی– ٣

  : وحذف فقرة في المجال الثالث 
  .  عدم توفر متطلبات السالمة واألمان لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة- ١

  .ثم تعدیل بعض الفقرات تم وضع االستبانة على صورتها النهائیة
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عـــشوائیة ًمــدیرا ومــدیرة مـــن مجتمــع الدراســة تــم اختیــارهم بطریقــة ) 40(تــم تطبیــق االســتبانة علــى  - 

 .موزعة على جمیع المناطق للتأكد من صدق وثبات االستبانة كعینة استطالعیة
ًبنــاء علــى التعــدیالت الــسابقة وبإشــراف األســاتذة المــشرفین علــى الدراســة أصــبحت االســتبانة مكونــة  - 

وفیمـا ).  4(فقرة موزعة على أربعة مجاالت كما هي في صورتها النهائیـة أنظـر ملحـق رقـم ) 74(من 
 :ي عدد االستبانات الموزعة والعائدةیل
  

  )8(جدول رقم 
  عدد االستبیانات الموزعة والعائدة والصالحة

  العدد الكلي
 

النسبة المئویة  الصالح المستبعد العائد الفاقد
 للصالح

350 
 

26 0 6 318 92.4%  

  

مــدیرة مــوزعین ًمــدیرا و) 318(یتــضح أن عینــة الدراســة مكونــة مــن ) 8(مــن خــالل الجــدول الــسابق رقــم 
 وأن عــدد االســتبانات التــي تــم توزیعهــا علــى أفــراد العینــة )ٕذكــور وانــاث( علــى جمیــع المنــاطق التعلیمیــة

 %). 92.4(أي بنسبة ) 318(استبانة والصالح منها ) 350(هي 
وقد اعتمدت الباحثة على المقیاس الرباعي لإلجابة عن الفقرات الخاصة بالبیانات الشخـصیة للباحـث، 

  ).9(ا هو موضح في الجدول رقم حسب م
  )9(جدول رقم 

  المقیاس الرباعي
  

بدرجــــــــــــــــــــــــــة  بدرجة كبیرة بدرجة كبیرة جدا  التصنیف
 متوسطة 

 بدرجة قلیة 

 1 2 3 4 الدرجة

  
أن المقیاس الرباعي المستخدم یحدد درجات كل فئة حیث اختارت الباحثة ) 9(یتضح من الجدول رقم 

،وهـــو یتناســـب مـــع %) 100(ًبیـــرة جـــدا وبـــذلك یكـــون الـــوزن النـــسبي لالســـتجابة بدرجـــة ك) 4(الدرجـــة 
االســتجابة لمعرفــة واقــع األداء المهنــي لمــدیري المــدارس الحكومیــة فــي ضــوء تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة 

  .بمحافظات غزة
  :لقد تم تقسیم االستبانة إلى جزأین كما یلي  
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Ø فقـرات ) 4(ن  لعینـة الدراسـة ویتكـون مـن ویتكـون مـن البیانـات  الشخـصیة للمـدیری:الجزء األول

 .والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة في اإلدارة والجنس) المدیریة (وهي المنطقة التعلیمیة 
Ø و یتناول واقع األداء المهني لمدیري المدارس الحكومیة فـي ضـوء تطبیـق اإلدارة : الجزء الثاني

) 74(ى أربعة  مجاالت وتتكـون االسـتبانة مـن اإللكترونیة بمحافظات غزة، حیث تم تقسیم االستبانة إل
  : فقرة موزعة على أربعة مجاالت كالتالي

 .مزایا تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة: المجال األول - 
 .واقع تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة: المجال الثاني - 
 .ونیة في اإلدارة المدرسیةمعوقات تطبیق اإلدارة اإللكتر: المجال الثالث - 
  .كیفیة تطویر تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة: المجال الرابع - 
  

 وتـم تقـسیمه علـى 3 = 1 – 4ثم حساب المدى ) الحدود العلیا والدنیا(الرباعي ) مقیاس لیكرت(وفق و
ك تــم إضــافة هـــذه  وبعــد ذلــ0.75= 4 ÷ 3أكبــر قیمــة فــي المقیــاس للحــصول علــى طــول الخلیــة أي 

لتحدیـد الحـد األعلـى لهـذه الخلیـة ) بدایـة المقیـاس وهـي واحـد صـحیح(القیمة إلى أقل قیمة في المقیاس 
  وهكذا ...... 

  

  )10(جدول رقم                                       
  الحدود الدنیا والعلیا لمقیاس لیكرت والنسبة المئویة لكل خلیة ودرجة واقع األداء

  
 درجة واقع األداء  النسبة المئویة المقابلة   الخلیة طول

 قلیلة    %25- 43.75من   1 – 1.75من 

 متوسطة 43.75- 62.5 %من   1.75 – 2,5أكبر من 

 كبیرة 62.5- 81.25 %من   2.5 – 3.25أكبر من  

 ًكبیرة جدا  %81.25 – 100من   3.25 – 4أكبر من  
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 Sample-1 سمرنوف –اختبار كولمجروف (یعي اختبار التوزیع الطب

kolomogorov -  Smirnov(    :  
  )11(جدول رقم 

  اختبار التوزیع الطبیعي
عـــــــــــــدد  عنوان المجال المجال 

 الفقرات 
المتوســــــــــط 

 الحسابي
االنحـــراف 

 المعیاري
  قیمة 

Z 
ــــستوى  م

 الداللة
 256. 1.013 4745. 3.1493 15 المزایا واالیجابیات األول
ـــــــــــــــــق اإلدارة  الثاني واقـــــــــــــــــع تطبی

 اإللكترونیة
22  

2.8774 
  

.4901 
  

.952 
  

.325 
ــــــــــــق اإلدارة  الثالث ــــــــــــات تطبی معوق

 اإللكترونیة
18   

2.5729 
  

.6202 
  

.623 
  

.832 
ـــــــــــــق اإلدارة  الرابع إمكانیـــــــــــــة تطبی

 اإللكترونیة
19   

3.096 
  

.6852 
  

1.114 
  

.275 
 719.  695. 3463. 2.9239 74  المجموع

  
 ســمرنوف لمعرفــة هــل البیانــات موزعــة –نتــائج اختبــار كــولمجروف ) 11(جــدول رقــم یتــضح مــن      

ًتوزیعا طبیعیا أم ال وهـو اختبـار ضـروري فـي حالـة اختبـار الفرضـیات ألن معظـم االختبـارات المعلمیـة  ً
ًتشترط أن یكون توزیع البیانات طبیعیا أي یتبع منحنى التوزیع االعتـدالي ویتبـین مـن الجـدول أن قیمـة 

وهذا یـدل علـى أن البیانـات موزعـة ) sig <0.05( أي ) 0.05(مستوى المعنویة لكل مجال أكبر من 
ًتوزیعا طبیعیا ویجب استخدام االختبارات المعلمیة ً. 

  
  

  :صدق وثبات االستبانة: ً رابعا  •
علـى یعد الـصدق مـن األمـور الواجـب توافرهـا فـي أداة الدراسـة لبیـان مـدى قـدرة كـل عبـارة مـن عباراتهـا 

صدق المحكمین وصـدق : قیاس ما وضعت لقیاسه، ولذا تم التحقق من صدق هذه االستبانة بطریقتین
  .طریقة التجزئة النصفیة وطریقة ألفا كرونباخ: االتساق الداخلي وثبات االستبانة بطریقتین 

Ø تـــم التأكــد مــن صـــدق فقــرات االســـتبانة بطریقــة صـــدق األداة أو مــا یعـــرف :اختبــار الـــصدق 
 :المحكمین وصدق االتساق الداخليبصدق 
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  :صدق المحكمین .١

ّتــــم عــــرض االســــتبانة بعــــد صــــیاغتها بالــــصورة األولیــــة علــــى عــــدد مــــن األســــاتذة التربــــویین والبحثیــــین 
  :المتخصصین وهم 

  .محكمین من أعضاء الهیئة التدریسیة في  برامج  الجامعات الفلسطینیة المختلفة) 9 (- ١
  . اللغة العربیة بمدیریة التربیة والتعلیم بخان یونس مدقق لغوي مشرف ومدقق- ٢
  . أحد المتخصصین في علم اإلحصاء- ٣

ٕ وقــد اســتجابت الباحثــة آلراء المحكمــین وقامــت بــإجراء مــا یلــزم مــن حــذف وتعــدیل واضــافة فــي ضــوء 
یة على مقترحاتهم بعد تسجیلها في نموذج تم إعداده لهذا الغرض واستقرت االستبانة في صورتها النهائ

،الجــدول التــالي )4(فقــرة موزعــة كمــا فــي الجــدول التــالي علــى األربعــة مجــاالت أنظــر ملحــق رقــم ) 74(
  :یبین المجاالت األربعة لالستبانه وعدد فقرات كل مجال منها ) 12(رقم 

 )12(جدول رقم 
  مجاالت االستبانة األربعة وعدد فقرات كل مجال منها

عـــــــــــــــــدد  المجال مسلسل
 الفقرات

زایا المترتبة على تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة الم 1
 .المدرسیة 

15 

 22 .واقع تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة  2
 18 معوقات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة 3
 19 كیفیة تطویر تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة 4

 74 جموعالم 
  

المزایـــــا المترتبـــــة علـــــى تطبیـــــق اإلدارة (أن عـــــدد فقـــــرات المجـــــال األول) 12(یتـــــضح مـــــن الجـــــدول رقـــــم
واقـــــع تطبیـــــق اإلدارة (فقـــــرات المجـــــال الثـــــاني فقـــــرة وأن عـــــدد) 15) (اإللكترونیـــــة فـــــي اإلدارة المدرســـــیة
قــــات تطبیــــق اإلدارة معو(فقــــرة وأن عــــدد فقــــرات المجــــال الثالــــث) 22(اإللكترونیــــة فــــي اإلدارة المدرســــیة
كیفیـة تطـویر تطبیـق اإلدارة (فقـرة وأن عـدد فقـرات المجـال الرابـع) 18(اإللكترونیـة فـي اإلدارة المدرسـیة 
  .فقرة) 74(فقرة فیكون مجموع فقرات االستبانة) 19(اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة
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 : وصـدق االتسـاق الداخلي  .٢

اط فقــرات االســتبانة ببعــضها الــبعض بحــساب معامــل ارتبــاط یقــصد بــصدق االتــساق الــداخلي مــدى ارتبــ
بیرسون بین كل فقرة ومجموع درجات المجال الذي تنتمي إلیه هذه الفقرة ،مـع بیـان مـستوى الداللـة فـي 

  :كل حالة وذلك باستخدام معادلة بیرسون
  )مج ص . مج س  ( –) ص .س(                     ن مج 

  _____________________________________=           ر 
  } ) 2مج ص( _ 2 ن مج ص{ } 2)مج س( _ 2 ن مج س  {               

  درجات المتغیر األول ، =معامل االرتباط بین المتغیرین ، س= ر : حیث 
  .درجات المتغیر الثاني= ص 

   المتغیر ص xمجموع حاصل ضرب درجات المتغیر س = مج س ص 
  مجموع درجات المتغیر ص = مج ص  تغیر س    ،مجموع درجات الم= مج س 
  )س(مجموع مربعات درجات المتغیر األول  = 2مج س

  )س(مربع مجموع درجات المتغیر األول  = 2)مج س(
  )ص(مجموع مربعات درجات المتغیر الثاني  = 2مج ص

  )ص(مربع مجموع درجات المتغیر الثاني  = 2)مج ص(
ًمــدیرا ومــدیرة مــن أفــراد ) 40(داخلي لالســتبانه بتطبیقهــا علــى وقــد جــرى التحقــق مــن صــدق االتــساق الــ

مجتمع الدراسة تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة من جمیع المنـاطق التعلیمیـة وتـم حـساب معامـل ارتبـاط 
بیرسـون بـین كـل فقـرة مـن فقــرات االسـتبانة والدرجـة الكلیـة للمجـال التابعــة لـه وكـذلك تـم حـساب معامــل 

ین درجات كل مجال مـن مجـاالت االسـتبانة والدرجـة الكلیـة لالسـتبانه وذلـك باسـتخدام ارتباط بیرسون ب
  :كما یلي) SPSS(البرنامج اإلحصائي 

  

  :صـدق االتسـاق الداخلـي بیـن الفقرة والدرجة الكلیة للمقیاس -أ 
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  )13(جدول رقم 

  قیاسیوضح قیمة معامل االرتباط بین الفقرة  والدرجة الكلیة للم
معامل   الفقرة الرقم

 االرتباط
 مستوى الداللة

 0.01 دالة عند ** 0.459 .توفیر الوقت في إنجاز المعامالت والخدمات المدرسیة 1
 0.01 دالة عند ** 0.518 . تخفیض تكلفة الخدمات المقدمة للجمهور 2
 0.01 دالة عند ** 0.506 .سهولة تبادل المعلومات بین المدارس 3
 0.01 دالة عند ** 0.407 .ل الجهود في إنجاز المهام للعاملین في اإلدارة المدرسیةتقلی 4
 0.01 دالة عند ** 0.654 . تحقیق المساواة بین المستفیدین في تلقي الخدمات 5
 0.01 دالة عند ** 0.542 .تقلیل استخدام األوراق في األعمال المدرسیة 6
 0.01 دالة عند ** 0.688 .یدین من خدمات اإلدارة المدرسیةالرد الفوري على استفسارات المستف 7
 0.01 دالة عند ** 0.606 . الدقة والوضوح والسرعة في إنجاز المعامالت  8
 0.01 دالة عند ** 0.536 .ضمان حمایة وأمن المعلومات والبیانات الخاصة باإلدارة المدرسیة 9

 0.01 دالة عند ** 0.510 .في االتصال والتواصلتشجیع العاملین على ابتكار أسالیب جدیدة  10
 0.01 دالة عند ** 0.611 .سرعة البحث عن البیانات والمعلومات المدرسیة 11
 0.01 دالة عند ** 0.479 .تحسین مستوى الخدمات والمعامالت المقدمة للمستفیدین 12
 0.01لة عند  دا** 0.496 .تقلیل تأثیر العالقات الشخصیة على إنجاز األعمال 13
 0.01 دالة عند ** 604 .0 .تقلیل مخالفات األنظمة ومحاولة تخطیها 14
 0.01 دالة عند ** 654 .0 .نشر الثقافة التقنیة بین العاملین في اإلدارات المدرسیة 15
 0.01 دالة عند ** 0.591 .تسهم  اإلدارة اإللكترونیة في نشر الثقافة التقنیة بین المستفیدین 16
 0.01 دالة عند ** 0.553 .  تشجع اإلدارة اإللكترونیة مدیر المدرسة على التدریب المستمر 17
 0.01 دالة عند ** 0.458 .تشجع اإلدارة اإللكترونیة العاملین في المدرسة على التدریب المستمر 18
 0.01 دالة عند ** 0.422 .تساعد اإلدارة اإللكترونیة على رفع الروح المعنویة لدى مدیر المدرسة 19
  0.01 دالة عند ** 0.442 .تساعد اإلدارة اإللكترونیة على رفع الروح المعنویة لدى العاملین في المدرسة 20
 0.01 دالة عند ** 0.551 .تساعدني اإلدارة اإللكترونیة على السرعة الفائقة في إنجاز األعمال 21
  0.01 دالة عند ** 0.441 . كبیرة لتنفیذ الخدماتتتیح اإلدارة اإللكترونیة لدینا درجة مرونة  22
  0.01 دالة عند ** 0.412 ).اإلنترنت(األداة الفعالة لإلدارة اإللكترونیة في مؤسستنا هي الشبكة العالمیة للمعلومات  23

24 
ـــــدینا األنظمـــــة الحاســـــوبیة المتكاملـــــة داخـــــل المدرســـــة كأســـــاس للعمـــــل بـــــاإلدارة  ـــــوفر ل تت

 .اإللكترونیة
0.4 39 

 0.01 دالة عند **

25 
 0.01 دالة عند ** 0.437 .تقلل اإلدارة اإللكترونیة في مؤسستنا من األخطاء والمخالفات لألنظمة اإلداریة
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معامل   الفقرة الرقم
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01 دالة عند ** 0.447 .التحول لإلدارة اإللكترونیة ساعدنا فعلیا على التجدید في أسالیب اإلدارة المدرسیة 26

27 
ي مدرســــتنا شــــجعتنا علــــى االتــــصال المفتــــوح بــــین المــــستفیدین مــــن اإلدارة اإللكترونیــــة فــــ

 .خدمات اإلدارة المدرسیة
0.427 

 0.01 دالة عند **

28 
قـــدمت اإلدارة اإللكترونیـــة لـــدینا العدیـــد مـــن الخـــدمات لعـــدد كبیـــر مـــن المـــستفیدین بأســـرع 

 .وقت
0.608 

 0.01 دالة عند **

 0.01 دالة عند ** 0.716 .ن الخدمات لعدد كبیر من المستفیدین بأقل تكلفةقدمت اإلدارة اإللكترونیة لدینا العدید م 29
 0.01 دالة عند ** 90 0.4 . مدى توفیر اإلدارة اإللكترونیة لدي القیادة الذاتیة والقرارات السریعة 30

 0.01الة عند  د** 0.497 .درجة إتاحة  التفاعل اآلني بین عاملي مدرستي في تبادل المعلومات اإللكترونیة 31

32 
اإلدارة اإللكترونیــة التــي نمارســها فــي مدرســتنا تــشجع علــى المبــادرة والمهــارة والمرونــة فــي 

 .التكیف مع البیئة المتغیرة
0.504 

 0.01 دالة عند **

 0.01 دالة عند ** 0.530 . تنمي اإلدارة اإللكترونیة لدینا تحمل المسؤولیة والقدرة على متابعة العاملین 33
 0.01 دالة عند ** 0.505 . ساعدت اإلدارة اإللكترونیة في نشر المواهب والقدرات اإلداریة على نطاق واسع 34

35 
تـــم االســـتغناء عـــن عـــدد كبیـــر مـــن العـــاملین لـــدینا، نتیجـــة تطبیـــق اإلدارة اإللكترونیـــة فـــي 

 0.974 . مؤسستنا
 0.01 دالة عند **

 0.01 دالة عند ** 0.532 .لحصول على البیانات والمعلومات الالزمةساعدتنا اإلدارة اإللكترونیة في سرعة ا 36
 0.01 دالة عند ** 0.555 .وفرت اإلدارة اإللكترونیة المعلومات التي تسهل إجراء البحوث العلمیة 37
 0.01 عند  دالة** 0.662 . عدم قناعة المدیرین والعاملین في اإلدارة المدرسیة بجدوى تطبیق اإلدارة اإللكترونیة 38
 0.01 دالة عند ** 0.587 .ضعف البنیة التحتیة لالتصاالت القادرة على تحمل الضغط الكبیر علیها 39
 0.01 دالة عند ** 0.381 .افتقار اإلدارة المدرسیة إلى العناصر المدربة على تطبیق اإلدارة اإللكترونیة 40
 0.01 دالة عند ** 0.606 .توفر دورات على اإلنترنتافتقار عناصر اإلدارة المدرسیة إلى التدریب وعدم  41
 0.01 دالة عند ** 0.428 .عدم توفر برامج تدریبیة متقدمة على استخدامات الشبكات الحدیثة العالمیة لإلنترنت 42
 0.01 دالة عند ** 0.409 .قناعات بعض مدیري المدارس بأن سلبیات العمل اإللكتروني أكثر من إیجابیاته 43
  0.01 دالة عند ** 0.616 .انتشار األمیة الحاسوبیة بین المدیرین والعاملین في اإلدارة المدرسیة 44
 0.01 دالة عند ** 0.576 .  االفتقار إلى توفر خدمات االتصال بشبكة اإلنترنت 45

 0.01 دالة عند ** 0.668 ارتفاع تكلفة خدمات االتصاالت لتقدیم الخدمات اإللكترونیة  46
 0.01 دالة عند ** 0.644 .صعوبة الحفاظ على سریة المعلومات وأمنها 47
 0.01 دالة عند ** 0.599 .  جمود اللوائح والتشریعات اإلداریة 48
 0.01 دالة عند ** 0.598 .  ارتفاع تكلفة توفیر بنیة تقنیة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة 49
 0.01 دالة عند ** 0.611 .  إلدارة اإللكترونیةعدم دعم اإلدارة العلیا لسیاسة تطبیق ا 50
  0.01 دالة عند ** 0.543 .مقاومة بعض مدیري المدارس والعاملین للتغییر وخوفهم من تهدید مصالحهم 51
 0.01 دالة عند ** 0.699 .  نقص اإلمكانات المادیة الالزمة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة 52
 0.01 دالة عند ** 0.605 زمة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة نقص اإلمكانات الفنیة الال 53
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معامل   الفقرة الرقم
 االرتباط

 مستوى الداللة

54 

 .  نقص اإلمكانات المالیة الالزمة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة
0.630 

  0.01 دالة عند **
  
  

 0.01 دالة عند ** 0.775 .التمسك باللوائح والقوانین القدیمة وعدم مرونة تنفیذها  55

56 
المـدارس والعـاملین فـي اإلدارة المدرسـیة علـى االسـتخدامات توفر التدریب الفعـال لمـدیري 

 0.473 .الحدیثة للحاسب اآللي
 0.01 دالة عند **

 0.01 دالة عند ** 0.470 .زیادة الحوافز المادیة والمعنویة للعاملین في اإلدارة اإللكترونیة 57

58 
یـــق اإلدارة اســـتقطاب المتخصـــصین ذوي الكفـــاءة فـــي الحاســـوب لإلســـهام فـــي إنجـــاح تطب

 .اإللكترونیة 
0.596 

 0.01 دالة عند **

 0.01 دالة عند ** 0.557 .نشر الوعي التقني بأهمیة اإلدارة اإللكترونیة وذلك من خالل الحمالت اإلعالمیة 59
 0.01 دالة عند ** 0.532 .نشر ثقافة اإلنترنت بین اإلدارات المدرسیة والعاملین فیها  60
 0.01 دالة عند ** 0.680 . لمؤتمرات المتخصصة في تطبیقات اإلدارة اإللكترونیةزیادة الندوات وا 61

62 
تـــوفیر دورات تدریبیـــة متخصـــصة فـــي اســـتخدام اإلنترنـــت للمـــدیرین والعـــاملین فـــي اإلدارة 

 . المدرسیة
0.645 

 0.01 دالة عند **

 0.01 دالة عند ** 0.620 .  رسیةتخصیص میزانیة كافیة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارات المد 63
 0.01 دالة عند ** 0.559 .توفیر سیاسات خاصة بالمعلومات وأمنها في اإلدارات المدرسیة 64
 0.01 دالة عند ** 0.605 .توفیر فنیین مختصین بصیانة الحاسوب وملحقاته لكل إدارة مدرسیة 65
 0.01 دالة عند ** 0.606 .ة في اإلدارة المدرسیةتوفیر برامج جاهزة خاصة بتطبیق اإلدارة اإللكترونی 66
  0.01 دالة عند ** 0.565 . توفیر األجهزة وملحقاتها الالزمة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة 67
 0.01 دالة عند ** 0.587 .مناسب لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في المدارس) مناخ تنظیمي(توفیر بیئة عمل  68
  0.01 دالة عند ** 0.573 .  توفیر دلیل إجرائي لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة 69
 0.01 دالة عند ** 0.575 توفیر برامج حمایة وأنظمة آلیة متطورة لحمایة بیانات المدرسة  70
 0.01 دالة عند ** 0.620 .نیةتصمیم وتوصیف وظائف ومهام العاملین لتتالءم مع تطبیقات اإلدارة اإللكترو 71
  0.01 دالة عند ** 0.688 .توفیر مناهج جدیدة بالكلیات تتالءم مع التقدم في التقنیة ونظم المعلومات 72
 0.01 دالة عند ** 0.461 .الربط اإللكتروني بین وزارة التربیة والتعلیم والوزارات األخرى لتسهیل االتصال 73
 0.01 دالة عند ** 0.367 . على التعامل مع الحاسوب واإلنترنت عند تعیینهم بوظیفة مدیر مدرسةاعتبار قدرة المدیرین  74

 0.05ً◌ عند دالة إحصائیا*=                                  0.01ً◌ عند دالة إحصائیا  **= 
  ًأن جمیــــــع الفقــــــرات  دالــــــة إحــــــصائیا عنــــــد مــــــستوى داللــــــة )  13(یتــــــضح مــــــن جــــــدول رقــــــم          

مما یدلل على أن المقیاس على درجة عالیة مـن االتـساق الـداخلي حیـث تنحـصر جمیـع قـیم  ) (0.01
فتكـون قیمـة ر )0.974(و ) 0.323(معامل االرتباط لدرجـة كـل فقـرة والدرجـة الكلیـة للمقیـاس مـا بـین 
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 وهـذا یـدل علـى أن) 48(عنـد درجـات حریـة ) 0.273(أكبـر مـن قیمـة ر الجدولیـة) 0.648(المحسوبة
  ).0.01(هناك اتساق داخلي على درجة عالیة عند مستوى الداللة 

  
  
  
 : صـدق االتسـاق الداخلـي بیـن الفقرة والدرجة الكلیة لكل مجال  للمقیاس على حدة كالتالي-ب 
  

    :الصدق الداخلي لفقرات المجال األول
 )14(جدول رقم 

لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة  لق بالمزایایوضح قیمة معامل االرتباط بین فقرات المجال األول المتع
 والدرجة الكلیة

معامــــــــل                                     الفقرة
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01 دالة عند ** 0.543 .توفیر الوقت في إنجاز المعامالت والخدمات المدرسیة 1

 0.01عند  دالة ** 0.648 . تخفیض تكلفة الخدمات المقدمة للجمهور 2

 0.01 دالة عند ** 0.743 .سهولة تبادل المعلومات بین المدارس 3

 0.01 دالة عند ** 0.553 .تقلیل الجهود في إنجاز المهام للعاملین في اإلدارة المدرسیة 4

 0.01 دالة عند ** 0.515 . تحقیق المساواة بین المستفیدین في تلقي الخدمات 5

 0.01 دالة عند ** 0.581 . األعمال المدرسیةتقلیل استخدام األوراق في 6

  0.01 دالة عند ** 0.726 .الرد الفوري على استفسارات المستفیدین من خدمات اإلدارة المدرسیة 7

 0.01 دالة عند ** 0.730 . الدقة والوضوح والسرعة في إنجاز المعامالت 8

  0.01 دالة عند ** 0.699 . المدرسیةضمان حمایة وأمن المعلومات والبیانات الخاصة باإلدارة 9

 0.01 دالة عند ** 0.535 .تشجیع العاملین على ابتكار أسالیب جدیدة في االتصال والتواصل 10

  0.01 دالة عند ** 0.700 .سرعة البحث عن البیانات والمعلومات المدرسیة 11

  0.01 دالة عند ** 0.665 .  تحسین مستوى الخدمات والمعامالت المقدمة للمستفیدین 12

 0.01 دالة عند ** 0.640 .تقلیل تأثیر العالقات الشخصیة على إنجاز األعمال 13

 0.01 دالة عند ** 0.465 .تقلیل مخالفات األنظمة ومحاولة تخطیها 14

 0.01 دالة عند ** 0.671 .نشر الثقافة التقنیة بین العاملین في اإلدارات المدرسیة 15
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  0.05 عند دالة إحصائیا                      *=  0.01 عند حصائیادالة إ    **= 
المزایــــا (معــــامالت االرتبــــاط بـــین كــــل فقــــرة مـــن فقــــرات المجــــال األول ) 14(یتـــضح مــــن الجــــدول رقـــم 

  والدرجة الكلیة لفقراته ) واإلیجابیات المترتبة على تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة
  

حیـث أن قیمـة ر ) 0.01(ًدالـة إحـصائیا عنـد مـستوى الداللـة ) 0.743(و0.465) (ن والمحـصورة بـی
عنـد مـستوى الداللـة ) 48(عنـد درجـات حریـة ) 0.273(أكبر من قیمة ر الجدولیة) 0.604(المحسوبة

  .وبذلك تعتبر فقرات المجال األول صادقة لما وضعت لقیاسه)  0.05(
  :الصدق الداخلي لفقرات المجال الثاني 

  )15(جدول رقم 
اإللكترونیة في  اإلدارة تطبیق یوضح قیمة معامل االرتباط بین فقرات المجال الثاني المتعلق بواقع

  اإلدارة المدرسیة والدرجة الكلیة
  

معامــــــــل  الفقرة
 االرتباط

 مستوى الداللة

ـــــین  1 ـــــة ب ـــــة فـــــي نـــــشر الثقافـــــة التقنی تـــــسهم  اإلدارة اإللكترونی
 .المستفیدین

 0.01 عند دالة**  0.739

ـــــدریب  2 ـــــة مـــــدیر المدرســـــة علـــــى الت تـــــشجع اإلدارة اإللكترونی
 .المستمر

  0.01 دالة عند ** 0.685

ــــــى  3 ــــــة العــــــاملین فــــــي المدرســــــة عل تــــــشجع اإلدارة اإللكترونی
 .التدریب المستمر

 0.01دالة عند **  0.581

ـــة لـــدى  4 ـــة علـــى رفـــع الـــروح المعنوی ـــساعد اإلدارة اإللكترونی ت
 .مدیر المدرسة

  0.01 دالة عند ** 0.636

ـــة لـــدى  5 ـــة علـــى رفـــع الـــروح المعنوی ـــساعد اإلدارة اإللكترونی ت
 .العاملین في المدرسة

  0.01 دالة عند ** 0.568

تساعدني اإلدارة اإللكترونیة علـى الـسرعة الفائقـة فـي إنجـاز  6
 .األعمال

 0.01دالة عند **  0.784

 مرونـــــة كبیـــــرة لتنفیـــــذ تتـــــیح اإلدارة اإللكترونیـــــة لـــــدینا درجـــــة 7
 .الخدمات

  0.01 دالة عند ** 0.705

األداة الفعالــة لــإلدارة اإللكترونیــة فــي مؤســستنا هــي الــشبكة  8
 ).اإلنترنت(العالمیة للمعلومات 

 0.01دالة عند **  0.476

 0.01دالة عند **  0.540تتـــوفر لـــدینا األنظمـــة الحاســـوبیة المتكاملـــة داخـــل المدرســـة  9
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معامــــــــل  الفقرة
 االرتباط

 مستوى الداللة

 .كأساس للعمل باإلدارة اإللكترونیة
تقلـــــــل اإلدارة اإللكترونیــــــــة فــــــــي مؤســــــــستنا مــــــــن األخطــــــــاء  10

 .والمخالفات لألنظمة اإلداریة
 0.01دالة عند **  0.640

التحــول لــإلدارة اإللكترونیــة ســاعدنا فعلیــا علــى التجدیــد فــي  11
 .أسالیب اإلدارة المدرسیة 

 0.01 دالة عند ** 0.660

ة فـــــي مدرســـــتنا شـــــجعتنا علـــــى االتـــــصال اإلدارة اإللكترونیـــــ 12
 .المفتوح بین المستفیدین من خدمات اإلدارة المدرسیة 

 0.01 دالة عند ** 0.640

ـــد مـــن الخـــدمات لعـــدد  13 ـــدینا العدی ـــة ل قـــدمت اإلدارة اإللكترونی
 .كبیر من المستفیدین بأسرع وقت

 0.01 دالة عند ** 0.803

ـــدینا العد 14 ـــة ل ـــد مـــن الخـــدمات لعـــدد قـــدمت اإلدارة اإللكترونی ی
 .كبیر من المستفیدین بأقل تكلفة

  0.01 دالة عند ** 0.815

مــدى تــوفیر اإلدارة اإللكترونیــة لــدي القیــادة الذاتیــة والقــرارات  15
 . السریعة

 0.01 دالة عند ** 0.644

16 
 

درجة إتاحـة  التفاعـل اآلنـي بـین عـاملي مدرسـتي فـي تبـادل 
 .المعلومات اإللكترونیة

  
0.636               

  
 0.01دالة عند ** 

اإلدارة اإللكترونیــة التــي نمارســها فـــي مدرســتنا تــشجع علـــى  17
 .المبادرة والمهارة والمرونة في التكیف مع البیئة المتغیرة

 0.01دالة عند **  0.645

تنمي اإلدارة اإللكترونیـة لـدینا تحمـل المـسؤولیة والقـدرة علـى  18
 . متابعة العاملین

 0.01 دالة عند ** 0.579

١٩  
 

ســــاعدت اإلدارة اإللكترونیـــــة فـــــي نـــــشر المواهـــــب والقـــــدرات 
 . اإلداریة على نطاق واسع

 0.01 دالة عند ** 0.700

تـــم االســــتغناء عــــن عــــدد كبیـــر مــــن العــــاملین لــــدینا، نتیجــــة  20
 . تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في مؤسستنا

  0.01 دالة عند ** 0.449

ارة اإللكترونیــــــة فــــــي ســــــرعة الحــــــصول علــــــى ســــــاعدتنا اإلد 21
 .البیانات والمعلومات الالزمة

 0.01 دالة عند ** 0.694

وفـــــرت اإلدارة اإللكترونیـــــة المعلومـــــات التـــــي تـــــسهل إجـــــراء  22
 .البحوث العلمیة

 0.01 دالة عند ** 0.680

  0.5ً◌ عند دالة إحصائیا*=                      0.01ً◌ عند دالة إحصائیا     **= 
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معامالت االرتباط بین كل فقرة مـن فقـرات المجـال الثـاني ) 15(یتضح من جدول رقم                
والمعـدل الكلـي لفقراتـه والـذي یبـین أن معـامالت ) واقع تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة(

االرتبـــاط محــــصورة بــــین ، ومعــــامالت )0.01(ًاالرتبـــاط المبینــــة دالـــة إحــــصائیا عنـــد مــــستوى الداللـــة 
  عند) 0.273(وكذلك قیمة ر المحسوبة أكبر من قیمة ر الجدولیة) 0.815(و) 0.449(

وبـــذلك تعتبـــر فقـــرات المجـــال الثـــاني صـــادقة لمـــا ) 0.05(الداللـــة  عنـــد مـــستوى) 48( درجـــات حریـــة 
  .وضعت لقیاسه

  
  : الصدق الداخلي لفقرات المجال الثالث 

  )16(جدول رقم 
اإللكترونیة  اإلدارة تطبیق امل االرتباط بین فقرات المجال الثالث المتعلق بمعوقاتیوضح قیمة مع

  في اإلدارة المدرسیة والدرجة الكلیة
  

معامــــــــل                                       الفقرة
 االرتباط

 مستوى الداللة

عــدم قناعــة المــدیرین والعــاملین فــي اإلدارة المدرســیة بجــدوى  1
 . رة اإللكترونیةتطبیق اإلدا

 0.01 دالة عند ** 0.494

ـــــصاالت القـــــادرة علـــــى تحمـــــل  2 ضـــــعف البنیـــــة التحتیـــــة لالت
 .الضغط الكبیر علیها

 0.01دالة عند **  0.509

افتقــار اإلدارة المدرســیة إلــى العناصــر المدربــة علــى تطبیــق  3
 .اإلدارة اإللكترونیة

 0.01دالة عند **  0.740

 المدرســـیة إلـــى التـــدریب وعـــدم تـــوفر افتقـــار عناصـــر اإلدارة 4
 .دورات على اإلنترنت

 0.01دالة عند **  0.692

عدم توفر بـرامج تدریبیـة متقدمـة علـى اسـتخدامات الـشبكات  5
 .الحدیثة العالمیة لإلنترنت

  0.01 دالة عند ** 0.796

قناعــــــات بعــــــض مــــــدیري المــــــدارس بــــــأن ســــــلبیات العمــــــل  6
 .اإللكتروني أكثر من إیجابیاته

 0.01دالة عند **  0.680

  0.01 دالة عند ** 0.612 .انتشار األمیة الحاسوبیة بین المدیرین والعاملین في اإلدارة المدرسیة 7
 0.01دالة عند **  0.693 .  االفتقار إلى توفر خدمات االتصال بشبكة اإلنترنت  8
ارتفــــــــاع تكلفــــــــة خــــــــدمات االتــــــــصاالت لتقــــــــدیم الخــــــــدمات  9

 اإللكترونیة 
 0.01دالة عند **  0.676

 0.01دالة عند **  0.615 .صعوبة الحفاظ على سریة المعلومات وأمنها 10
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معامــــــــل                                       الفقرة
 االرتباط

 مستوى الداللة

  0.01 دالة عند ** 0.713 .  جمود اللوائح والتشریعات اإلداریة 11
 0.01دالة عند **  0.581 .  ارتفاع تكلفة توفیر بنیة تقنیة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة 12
 .  ارة العلیا لسیاسة تطبیق اإلدارة اإللكترونیةعدم دعم اإلد 13

0.738 
  0.01دالة عند ** 

 
مقاومـــة بعـــض مـــدیري المـــدارس والعـــاملین للتغییـــر وخـــوفهم  14

 .من تهدید مصالحهم
 0.01دالة عند **  0.674

 0.01دالة عند **  0.629.  نقص اإلمكانات المادیة الالزمة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة 15
 0.01دالة عند **  0.687 . نقص اإلمكانات الفنیة الالزمة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة 16
  0.01 دالة عند ** 0.669 .  نقص اإلمكانات المالیة الالزمة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة 17
 0.01دالة عند **  0.763 .التمسك باللوائح والقوانین القدیمة وعدم مرونة تنفیذها 18
 0.05ً◌ عند دالة إحصائیا*=                   0.01ً◌ عند دالة إحصائیا*=     *

  
  

معوقـــات (معــامالت االرتبــاط بـــین كــل فقــرة مــن فقــرات المجــال الثالــث ) 16(یتــضح مــن الجــدول رقــم 
والمعدل الكلي لفقراته أي أن معامالت االرتبـاط المبینـة ) تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة

) 0.796(و) 0.494(، ومعـامالت االرتبـاط محـصورة بـین )0.01(ًالة إحـصائیا عنـد مـستوى الداللـة د
عنـد ) 48(عند درجات حریة ) 0.273(أكبر من قیمة ر الجدولیة ) 0.605(وكذلك قیمة ر المحسوبة

  .وبذلك تعتبر فقرات المجال الثالث صادقة لما وضعت لقیاسه) 0.05(مستوى الداللة 
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  : الصدق الداخلي لفقرات المجال الرابع 
  )17(جدول رقم 

 اإلدارة تطبیق یوضح قیمة معامل االرتباط بین فقرات المجال الرابع المتعلق بإمكانیة تطویر
  اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة والدرجة الكلیة

  
معامــــــــل                                  الفقرة

 االرتباط
 ةمستوى الدالل

تــــــوفر التــــــدریب الفعــــــال لمــــــدیري المــــــدارس والعــــــاملین فــــــي اإلدارة  1
 .المدرسیة على االستخدامات الحدیثة للحاسب اآللي

 0.01دالة عند  ** 0.535

 0.01دالة عند  ** 0.766 .زیادة الحوافز المادیة والمعنویة للعاملین في اإلدارة اإللكترونیة 2
ي الحاســـوب لإلســـهام فـــي اســـتقطاب المتخصـــصین ذوي الكفـــاءة فـــ 3

 .إنجاح تطبیق اإلدارة اإللكترونیة
 0.01دالة عند  ** 0.729

نــــشر الــــوعي التقنــــي بأهمیــــة اإلدارة اإللكترونیــــة وذلــــك مــــن خــــالل  4
 .الحمالت اإلعالمیة

 0.01دالة عند  ** 0.717

 0.01 دالة عند ** 0.713 .نشر ثقافة اإلنترنت بین اإلدارات المدرسیة والعاملین فیها 5
 0.01دالة عند  ** 0.826 . زیادة الندوات والمؤتمرات المتخصصة في تطبیقات اإلدارة اإللكترونیة ٦
تـــوفیر دورات تدریبیـــة متخصـــصة فـــي اســـتخدام اإلنترنـــت للمـــدیرین  7

 . والعاملین في اإلدارة المدرسیة
 0.01دالة عند  ** 0.744

ـــة كافیـــة لتطبیـــق اإلدارة اإلل  8 ـــة فـــي اإلدارات تخـــصیص میزانی كترونی
 .  المدرسیة

  0.01 دالة عند ** 0.834

 0.01دالة عند  ** 0.745 .توفیر سیاسات خاصة بالمعلومات وأمنها في اإلدارات المدرسیة 9
 0.01دالة عند  ** 0.795 .توفیر فنیین مختصین بصیانة الحاسوب وملحقاته لكل إدارة مدرسیة 10
  0.01 دالة عند ** 0.732 .تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیةتوفیر برامج جاهزة خاصة ب 11
تـــوفیر األجهـــزة وملحقاتهـــا الالزمـــة لتطبیـــق اإلدارة اإللكترونیـــة فـــي  12

 . اإلدارة المدرسیة
 0.01دالة عند  ** 0.801

مناســـــــب لتطبیـــــــق اإلدارة ) منـــــــاخ تنظیمـــــــي(تـــــــوفیر بیئـــــــة عمـــــــل  13
 .اإللكترونیة في المدارس

 0.01دالة عند  ** 0.778
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معامــــــــل                                  الفقرة
 االرتباط

 ةمستوى الدالل

  0.01 دالة عند ** 0.708.  توفیر دلیل إجرائي لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة 14
 0.01دالة عند  ** 0.756 .توفیر برامج حمایة وأنظمة آلیة متطورة لحمایة بیانات المدرسة 15
تطبیقـــات تـــصمیم وتوصـــیف وظـــائف ومهـــام العـــاملین لتـــتالءم مـــع  16

 .اإلدارة اإللكترونیة
  0.01 دالة عند ** 0.803

تـــــوفیر منـــــاهج جدیـــــدة بالكلیـــــات تـــــتالءم مـــــع التقـــــدم فـــــي التقنیـــــة ونظـــــم  17
 0.01دالة عند  ** 0.641 .المعلومات

18  
 

الـــــربط اإللكترونـــــي بـــــین وزارة التربیـــــة والتعلـــــیم والـــــوزارات األخـــــرى 
 .لتسهیل االتصال

  0.01 دالة عند ** 0.531

اعتبــار قــدرة المــدیرین علــى التعامــل مــع الحاســوب واإلنترنــت عنــد  19
 . تعیینهم بوظیفة مدیر مدرسة

 0.01دالة عند  ** 0.367

 0.05ً◌ عند دالة إحصائیا*=                              0.01ً◌ عند دالة إحصائیا**= 
  

إمكانیـة تطـویر (رات المجال الرابع معامالت االرتباط بین كل فقرة من فق) 17(یتضح من الجدول رقم 
والدرجة الكلیة لفقراته أي أن معـامالت االرتبـاط المبینـة ) تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة

) 0.834(و) 0.367(ومعامالت االرتباط محصورة بین  ، و)0.01(ًدالة إحصائیا عند مستوى الداللة 
عنــد ) 48(عنــد درجــات حریــة ) 0.273( قیمــة ر الجدولیــة أكبــر مــن) 0.6(وكــذلك قیمــة ر المحــسوبة

  .وبذلك تعتبر فقرات المجال الرابع صادقة لما وضعت لقیاسه) 0.05(مستوى الداللة 
  :صـدق االتسـاق الداخلـي بیـن المجال  والدرجة الكلیة للمقیاس

    ) 18(جدول رقم 
  یةیوضح قیمة معامل االرتباط لدرجة كل مجال  مع الدرجة الكل

قیمــــــــــــة معامــــــــــــل  المجال
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند **  0.790 واالیجابیات المزایا
 0.01دالة عند **  0.724 اإللكترونیة اإلدارة تطبیق واقع

 0.01دالة عند **  0.315 اإللكترونیة اإلدارة تطبیق معوقات
 0.01دالة عند **  0.794 اإللكترونیة اإلدارة تطیق إمكانیة

 0.01دالة عند **   0.656 الدرجة الكلیة
 0.05ً◌ عند دالة إحصائیا*=                            0.01ً◌ عند دالة إحصائیا**= 
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  صدق االتساق الداخلي البنائي لمجاالت الدراسة 
  
  
  
  

أن معـــامالت االرتبـــاط بـــین معـــدل كـــل مجـــال مـــن مجـــاالت الدراســـة ) 18( یتـــضح مـــن الجـــدول رقـــم 
  ومعامــــــل الثبــــــات الكلــــــي ) 0.794(و ) 0.315(الكلــــــي لفقــــــرات االســــــتبانة محــــــصورة بــــــین والمعــــــدل 

ــــة ) 0.656( ــــة إحــــصائیا عنــــد مــــستوى دالل ،وأن ر المحــــسوبة (0.01)ًأي أن معــــامالت االرتبــــاط دال
ممـا یـدلل علـى أن االسـتبانة ) 48(عند درجات حریـة ) 0.273(أكبر من قیمة ر الجدولیة ) 0.656(

  .لیة من االتساق الداخليتتمتع بدرجة عا
  

 :ثبات فقرات االستبانة: ًخامسا  •
Ø وقد أجرت الباحثة خطوات التأكد من ثبات االستبانة وذلك بعد تطبیـق االسـتبانة : اختبار الثبات

  : على أفراد العینة االستطالعیة بطریقتین وهما طریقة التجزئة النصفیة ومعامل ألفا كرونباخ كالتالي
  ) : Split-Half Coefficient(صفیة طریقة التجزئة الن .١

تــم إیجــاد معامــل ارتبــاط بیرســون بــین معــدل الفقــرات الفردیــة الرتبــة ومعــدل الفقــرات الزوجیــة الرتبــة لكــل 
 مجال وقد تم تصحیح معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبیرمان براون للتصحیح 

 )Spearman-Brown Coefficient ( لیة حسب المعادلة التا)، 1988:189عبیدات:(  
  ر2               

   ___________    =    ث 
  ر+ 1              

  معامل الثبات لالختبار كلھ = حیث ث 
القیم ة المح سوبة لمعام ل االرتب اط (معامل االرتباط بین درجات األف راد عل ى ن صفي االس تبانة = ر 

  .بین الدرجات على نصفي االختبار
  ) 19 (جدول رقم 

  )طریقة التجزئة النصفیة لجتمان(معامل الثبات 
  

 معامل جتمان   المجال

 0.767 المزایا واالیجابیات
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  0.829 إمكانیة تطیق اإلدارة اإللكترونیة
 

  

أن جمیـــع معـــامالت الثبـــات لفقـــرات المجـــالین األول والثـــاني دالـــة عنـــد ) 19(یتـــضح مـــن الجـــدول رقـــم 
 جتمــــان وتــــم اســــتخدام معامــــل جتمــــان ألن النــــصفین غیــــر باســــتخدام معامــــل) 0.01(مــــستوى الدالــــة 

  .متساویین
  

  )20(جدول رقم 
  )طریقة التجزئة النصفیة لسبیرمان براون(معامل الثبات 

  

 معادلة سبیرمان براون  معامل االرتباط  المجال

 0.920 0.852 واقع تطبیق اإلدارة اإللكترونیة

 0.876 0.779 معوقات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة
  0.803112 0.671 الدرجة الكلیة

 
  

أن معـامالت الثبـات لفقـرات المجـالین الثالـث والرابـع دالـة ) 20(              یتضح من الجـداول رقـم 
) 0.803(باستخدام معادلة سـبیرمان بـراون حیـث أن معامـل الثبـات الكلـي ) 0.01(عند مستوى الدالة 

عالیــة مــن الثبــات تطمــئن الباحثــة إلــى تطبیقهــا علــى عینــة وهــذا یــدل علــى أن االســتبانة تتمتــع بدرجــة 
  .الدراسة

أن المقیــــاس علـــى درجــــة عالیـــة مــــن الثبـــات حیــــث أن ) 20‘19(مـــن الجـــداول الــــسابقة رقـــم          
 وهذا یؤكـد صـدق االتـساق الـداخلي البنـائي لالسـتبانة )0.01( دالة عند مستوى الدالة  الثباتتمعامال

  .طبیقها على عینة الدراسةو یطمئن الباحثة إلى ت
  

   ):Cronbaches Alpha( طریقة ألفا كرونباخ  .٢
استخدم الباحث طریقة أخرى مـن طـرق حـساب الثبـات وهـي طریقـة معامـل ألفـا كرونبـاخ كطریقـة ثانیـة 
لقیاس معامـل الثبـات لالسـتبانه حیـث حـصل علـى قیمـة معامـل ألفـا لكـل مجـال مـن مجـاالت االسـتبانة 

 :ككل حسب المعادلة التالیةوكذلك لالستبانة 
   س2مج س ع                                    ن                   

  )_______________    - 1     (    ______ =معامل ألفا كرونباخ 
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  2ع                             1 –                        ن 
  
  

  . فقرة74= عدد فقرات االستبانة = حیث ن 
  . المجموع الكلي لتباین كل فقرة من فقرات االستبانة=  س 2ج ع م

  .تباین االستبانة ككل  =  2ع 
معــامالت الثبــات بمعامــل ألفــا كرونبــاخ لكــل مجــال مــن مجــاالت االســتبانة ) 18(، ویبــین جــدول رقــم 

  وكذلك االستبانة ككل 
  )21(جدول رقم 

  ستبانة ككل للمجاالت ولال) طریقة ألفا كرونباخ(معامل الثبات 

 معامل ألفا كرونباخ   المجال

 0.888 المزایا واالیجابیات

 0.933 واقع تطبیق اإلدارة اإللكترونیة
 0.925 معوقات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة
 0.946 إمكانیة تطیق اإلدارة اإللكترونیة

 0.940 الدرجة الكلیة

، وهـذا یـدل علـى أن االسـتبانه تتمتـع )0.940(أن معامـل الثبـات الكلـي ) 21(یتضح من الجـدول رقـم 
بدرجة عالیة من الثبـات تطمـئن الباحثـة إلـى تطبیقهـا علـى عینـة الدراسـة ویعنـي ذلـك أن هـذه األداة لـو 
ًأعید تطبیقها على أفراد الدراسة أنفسهم أكثر من مرة لكانـت النتـائج مطابقـة بـشكل كامـل تقریبـا ویطلـق 

  .على نتائجها بأنها ثابتة
  

 :إجراءات تطبیق أدوات الدراسة: ًسا ساد  •
 .إعداد األداة بصورتها النهائیة .١
حـصلت الباحثـة علـى كتـاب موجـه مـن عمـادة كلیـة الدراسـات العلیـا بجامعـة األزهـر إلـى وكیـل وزارة  .٢

التربیة والتعلیم العالي لتـسهیل مهمـة الباحثـة فـي توزیـع االسـتبانات علـى مـدیري ومـدیرات المـدارس فـي 
 . محافظات غزة

بعد حصول الباحثة على تـسهیل مهمـة مـن قبـل وزارة التربیـة والتعلـیم العـالي فـي غـزة قامـت الباحثـة  .٣
 ).5(استبانة أولیة للتأكد من صدقها وثباتها أنظر ملحق رقم ) 40(بتوزیع 
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اسـتبانه علـى جمیـع أفـراد مجتمـع الدراسـة كعینـة للدراسـة وذلـك لـصغر ) 344(قامت الباحثة بتوزیـع  .٤
ـــیم بغـــزة بمـــساعدة أقـــسام حجـــم ال مجتمـــع حیـــث وزعـــت علـــى مـــدیري المـــدارس بمـــدیریات التربیـــة والتعل

 .التخطیط التابعة لكل مدیریة ومن ثم جمعها
بعد جمع االستبانات مـن أفـراد العینـة تـم اسـتبعاد االسـتبانات الغیـر صـالحة  فحـصلت الباحثـة علـى  .٥
 .استبانة صالحة للدراسة) 318(

ً الدراســة وتــم توزیــع البیانــات حــسب األصــول ومعالجتهــا إحــصائیا مــن خــالل تــم تــرقیم وترمیــز أداة .٦
 .جهاز الحاسوب للحصول على نتائج الدراسة

  

  :  المعالجات اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة:ً سابعا  •
 اإلحصائي  ) (SPSS 15تم تفریغ وتحلیل االستبانة من خالل برنامج الرزم اإلحصائیة  .١
 )Stochastic Package for Social Science ( لتحلیل البیانات ومعالجتها. 
  ):أداة الدراسة(تم استخدام المعالجات اإلحصائیة التالیة للتأكد من صدق وثبات االستبانة  .٢
v  معامل ارتباط بیرسون للتأكد من صدق االتساق الداخلي لالستبانة، وذلك بإیجاد معامـل ارتبـاط

 .الستبانةبیرسون بین كل مجال والدرجة الكلیة ل
v ،غیر للتجزئة النصفیة  ومعامل جتمان معامل ارتباط سبیرمان براون للتجزئة النصفیة المتساویة

 .)أداة الدراسة (المتساویة ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات االستبانة
 :  لتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة المعالجات اإلحصائیة التالیةتم استخدام .٣
v ئویــة والمتوســطات الحــسابیة للكــشف عــن درجــة واقــع األداء المهنــي لمــدیري المــدارس النــسب الم

 .الحكومیة بمحافظات غزة في ضوء تطبیق اإلدارة اإللكترونیة
v  لبیان داللة الفروق بین متوسطات عینتین مستقلتین یعزى لمتغیر الجنس) ت(اختبار. 
v ات ثـالث عینـات فـأكثر یعـزى لمتغیـرات تحلیل التباین األحادي لبیان داللـة الفـروق بـین متوسـط

 . المنطقة التعلیمیة، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة: الدراسة 
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  الفصل الخامس
  تحلیل وتفسیر النتائج

 مقدمة  •
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها  •
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشته •
 ؤال الثالث ومناقشتهاالنتائج المتعلقة بالس •
 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها •
 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس ومناقشتها •
 النتائج المتعلقة بالسؤال السادس ومناقشتها •
 النتائج المتعلقة بالسؤال السابع ومناقشتها •
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن ومناقشتها •
  توصیات الدراسة •
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  :ـــةـــــــــــــمقدمـــــ •
ًهـذا الفـصل عرضـا لنتـائج الدراسـة، وذلـك مـن خـالل اإلجابـة علـى أسـئلة الدراسـة واسـتعراض یتضمن 

التعـرف إلــى واقــع األداء السـتبانة التــي تـم التوصــل إلیهـا مــن خـالل تحلیــل فقراتهـا بهــدف أبـرز نتــائج ا
في ضوء تطبیق اإلدارة اإللكترونیة ، والكشف عن بمحافظات غزة المهني لمدیري المدارس الحكومیة 

رات داللــة الفــروق بــین متوســطات تقــدیرات أفــراد عینــة الدراســة عــن واقــع هــذا األداء والتــي تعــزى لمتغیــ
") المدیریــة " الجــنس، المؤهــل العلمــي، ســنوات الخدمــة فــي اإلدارة، المنطقــة التعلیمیــة (الدراســة وهــي 

  .،وذلك بغیة التوصل إلى المقترحات والتوصیات لتطویر هذا الواقع والنهوض به في هذه المدارس

  :اإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من صحة فرضیاتها •
  )22(جدول رقم 

  ع فقرات االستبانة حسب الوزن النسبيترتیب جمی
  

المتوســـــط   الفقرة الرقم
 الحسابي 

االنحــراف 
 المعیاري

الــــــــــــــــــوزن 
 النسبي

رقــــــــــــــــم 
 الفقرة

 2A 93.333 0.790 2.993 .تخفیض تكلفة الخدمات المقدمة للجمهور 1
 

ــــسارات المــــستفیدین مــــن خــــدمات  2 ــــرد الفــــوري علــــى استف ال
 0.766 3.157 .اإلدارة المدرسیة

91.66
6 

7A 

 .تحسین مستوى الخدمات والمعامالت المقدمة للمستفیدین 3
3.163 0.718 

89.66
6 

12A 

 .توفیر الوقت في إنجاز المعامالت والخدمات المدرسیة 4
3.333 0.666 

87.33
3 

1A 
 

 14A 87.333 0.735 3.044 .تقلیل مخالفات األنظمة ومحاولة تخطیها 5

 13A 86 0.745 3.106  إنجاز األعمالتقلیل تأثیر العالقات الشخصیة على 6
 3A 86 0.703 3.333 .سهولة تبادل المعلومات بین المدارس 7
 4A 85.333 0.761 3.059 .الجهود في إنجاز المهام للعاملین في اإلدارة المدرسیةتقلیل  8

 
 9A 85.333 0.797 3.059ضمان حمایة وأمـن المعلومـات والبیانـات الخاصـة بـاإلدارة  9
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 .المدرسیة

  5A 83 0.746 3.069 .تحقیق المساواة بین المستفیدین في تلقي الخدمات 10

ــــین  11 ــــة ب ــــشر الثقافــــة التقنی ــــة فــــي ن تــــسهم  اإلدارة اإللكترونی
 .المستفیدین

3.213
836 

0.695
772 

80.34
51 

 
1B 

 .نشر الثقافة التقنیة بین العاملین في اإلدارات المدرسیة 12
3.201 0.685 

80.33
3 

 
15A 

تــــشجع اإلدارة اإللكترونیــــة مــــدیر المدرســــة علــــى التــــدریب  13
 .المستمر  

3.207
547 

0.665
276 

80.18
8 

 
2B 

 11A 80 0.749 3.267 سرعة البحث عن البیانات والمعلومات المدرسیة 15
ـــــوزارات  16 ـــــیم وال ـــــة والتعل ـــــین وزارة التربی ـــــي ب ـــــربط اإللكترون ال

 .األخرى لتسهیل االتصال
3.198

113 
0.863

78 
79.95

283 
 

18D 
تـــوفیر بـــرامج حمایـــة وأنظمـــة آلیـــة متطـــورة لحمایـــة بیانـــات  17

 .المدرسة
3.191

824 
0.886

81 
79.79

56 
 

15D 
توفر التدریب الفعال لمدیري المدارس والعاملین في اإلدارة  18

 .المدرسیة على االستخدامات الحدیثة للحاسب اآللي
3.169

811 
0.842

166 
79.24

528 

 
 

1D 
3.160 .ر ثقافة اإلنترنت بین اإلدارات المدرسیة والعاملین فیهانش 19

377 
0.807

732 
79.00

943 

 

5D 

ـــــــي الحاســـــــوب  20 ـــــــاءة ف اســـــــتقطاب المتخصـــــــصین ذوي الكف
 .لإلسهام في إنجاح تطبیق اإلدارة اإللكترونیة 

3.154
088 

0.904
684 

78.85
22 

 
3D 

ارة مناســب لتطبیــق اإلد) منــاخ تنظیمــي(تــوفیر بیئــة عمــل  21
 .اإللكترونیة في المدارس

3.125
786 

0.917
699 

78.14
465 

 
13D 

ــــــــــق اإلدارة  22 ــــــــــوفیر األجهــــــــــزة وملحقاتهــــــــــا الالزمــــــــــة لتطبی ت
 .اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة

3.125
786 

0.921
13 

78.14
465 

 
12D 

توفیر منـاهج جدیـدة بالكلیـات تـتالءم مـع التقـدم فـي التقنیـة  23
 .ونظم المعلومات

3.122
642 

0.888
441 

78.06
604 

 
17D 

توفیر بـرامج جـاهزة خاصـة بتطبیـق اإلدارة اإللكترونیـة فـي  24
 .اإلدارة المدرسیة

3.119
497 

0.901
207 

77.98
742 

 
11D 

تـــوفیر سیاســـات خاصـــة بالمعلومـــات وأمنهـــا فـــي اإلدارات  25
 .المدرسیة

3.113
208 

0.873
595 

77.83
019 

 
9D 

ــــــــة متخصــــــــصة 26 ــــــــوفیر دورات تدریبی ــــــــي اســــــــتخدام ت  ف
 .اإلنترنت للمدیرین والعاملین في اإلدارة المدرسیة

3.110
063 

0.914
565 

77.75
157 

 
7D 
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  تصمیم وتوصیف وظائف ومهام العاملین لتتالءم مع 27
  

 . تطبیقات اإلدارة اإللكترونیة 

3.097
484 

0.866
441 

77.43
711 

 
16D 

ــتــشجع اإلدارة اإللكترونیــة العــاملین 28 ى  فــي المدرســة عل
 .التدریب المستمر

3.078
616 

0.751
517 

76.96
541 

 
3B 

تــــوفیر دلیــــل إجرائــــي لتطبیــــق اإلدارة اإللكترونیــــة فــــي  29
 .اإلدارة المدرسیة

3.066
038 

0.942
534 

76.65
094 

 
14D 

ـــك  30 ـــي بأهمیـــة اإلدارة اإللكترونیـــة وذل نـــشر الـــوعي التقن
 .من خالل الحمالت اإلعالمیة

3.059
748 

0.858
92 

76.49
371 

 
4D 

تخــــصیص میزانیــــة كافیــــة لتطبیــــق اإلدارة اإللكترونیــــة  31
 .في اإلدارات المدرسیة

3.053
459 

0.992
227 

76.33
648 

 
8D 

 .الدقة والوضوح والسرعة في إنجاز المعامالت  32
3.169 0.779 

76.33
3 

 
8A 

ضــعف البنیــة التحتیــة لالتــصاالت القــادرة علــى تحمــل  33
 .الضغط الكبیر علیها 

3.047
1 

0.902
6 

76.17
9 

 
2C 

تـــوفیر فنیـــین مختـــصین بـــصیانة الحاســـوب وملحقاتــــه  34
 .لكل إدارة مدرسیة 

3.034
591 

0.960
776 

75.86
478 

 
10D 

 .تقلیل استخدام األوراق في األعمال المدرسیة 35
3.160 0.903 

75.66
6 

 
6A 

زیــادة النـــدوات والمـــؤتمرات المتخصــصة فـــي تطبیقـــات  36
 .اإلدارة اإللكترونیة

3.018
868 

0.873
527 

75.47
17 

 
6D 

تــساعدني اإلدارة اإللكترونیــة علــى الــسرعة الفائقــة فــي  37
 .إنجاز األعمال 

3.018
868 

0.778
024 

75.47
17 

 
6B 

األداة الفعالــــة لــــإلدارة اإللكترونیــــة فــــي مؤســــستنا هــــي  38
 ) .اإلنترنت(الشبكة العالمیة للمعلومات 

3.006
289 

0.877
312 

75.15
723 

 
8B 

اعتبــــار قــــدرة المــــدیرین علــــى التعامــــل مــــع الحاســــوب  39
 .واإلنترنت عند تعیینهم بوظیفة مدیر مدرسة

2.996
855 

0.882
706 

74.92
138 

 
19D 

ســـــاعدتنا اإلدارة اإللكترونیـــــة فـــــي ســـــرعة الحـــــصول علـــــى  40
 .البیانات والمعلومات الالزمة

2.930
818 

0.848
97 

73.27
044 

 
21B 

نیــــة لــــدینا درجــــة مرونــــة كبیــــرة لتنفیــــذ تتــــیح اإلدارة اإللكترو 41
 .الخدمات 

2.927
673 

0.812
63 

73.19
182 

 
7B 
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  تشجیع العاملین على ابتكار أسالیب جدیدة في االتصال 42
  

 . والتواصل
3.119 0.748 

72.66
6 

 
10A 

زیــــــادة الحــــــوافز المادیــــــة والمعنویــــــة للعــــــاملین فــــــي اإلدارة  43
 .اإللكترونیة

2.905
66 

1.079
154 

72.64
151 

 
2D 

تــساعد اإلدارة اإللكترونیــة علــى رفــع الــروح المعنویــة لــدى  44
 .العاملین في المدرسة

2.889
937 

0.780
576 

72.24
843 

5B 

تــساعد اإلدارة اإللكترونیــة علــى رفــع الــروح المعنویــة لــدى  45
 .مدیر المدرسة

2.886
792 

0.790
169 

72.16
981 

4B 

ــ 46 ــدینا العدی د مــن الخــدمات لعــدد قــدمت اإلدارة اإللكترونیــة ل
 .كبیر من المستفیدین بأسرع وقت

2.883
648 

0.771
526 

72.09
119 

 
13B 

وفــــرت اإلدارة اإللكترونیــــة المعلومــــات التــــي تــــسهل إجــــراء  47
 .البحوث العلمیة 

2.883
648 

0.871
373 

72.09
119 

 
22B 

التحول لـإلدارة اإللكترونیـة سـاعدنا فعلیـا علـى التجدیـد فـي  48
 .ة المدرسیة أسالیب اإلدار

2.880
503 

0.801
141 

72.01
258 

 
11B 

ــــدرة  49 ــــدینا تحمــــل المــــسؤولیة والق ــــة ل تنمــــي اإلدارة اإللكترونی
 .على متابعة العاملین

2.861
635 

0.778
075 

71.54
088 

 
18B 

عدم توفر برامج تدریبیة متقدمة على استخدامات الشبكات  50
 .الحدیثة العالمیة لإلنترنت

2.858
491 

0.856
653 

71.46
226 

 
5C 

ــدینا العدیــد مــن الخــدمات لعــدد  51 قــدمت اإلدارة اإللكترونیــة ل
 .كبیر من المستفیدین بأقل تكلفة 

2.839
623 

0.742
62 

70.99
057 

 
14B 

اإلدارة اإللكترونیــــة فــــي مدرســــتنا شــــجعتنا علــــى االتــــصال  52
 .المفتوح بین المستفیدین من خدمات اإلدارة المدرسیة 

2.808
176 

0.772
759 

70.20
44 

 
12B 

درجة إتاحة  التفاعل اآلني بین عاملي مدرستي في تبـادل  53
 .المعلومات اإللكترونیة

2.808
176 

0.792
908 

70.20
44 

 
16B 

اإلدارة اإللكترونیـــة التـــي نمارســـها فـــي مدرســـتنا تـــشجع  54
علــى المبــادرة والمهــارة والمرونــة فــي التكیــف مــع البیئــة 

 .المتغیرة 

2.805
031 

0.829
108 

70.1
2579 

 
17B 

مــــدى تــــوفیر اإلدارة اإللكترونیــــة لــــدي القیــــادة الذاتیــــة  55
 .والقرارات السریعة

2.795
597 

0.752
941 

69.8
8994 

 
15 B 

نقــــــــص اإلمكانــــــــات الفنیــــــــة الالزمــــــــة لتطبیــــــــق اإلدارة   56
 .اإللكترونیة 

2.776
73 

1.070
316 

69.4
1824 

 
16C 
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ــــــدینا األنظمــــــة الحاســــــوبیة المتكام 57 لــــــة داخــــــل تتــــــوفر ل
 .المدرسة كأساس للعمل باإلدارة اإللكترونیة

2.735
849 

0.905
314 

68.3
9623 

 
9B 

تقلــــل اإلدارة اإللكترونیــــة فــــي مؤســــستنا مــــن األخطــــاء  58
 .والمخالفات لألنظمة اإلداریة

2.726
415 

0.861
365 

68.1
6038 

 
10B 

افتقـــار اإلدارة المدرســـیة إلـــى العناصـــر المدربـــة علـــى  59
 .رة اإللكترونیة تطبیق اإلدا

2.720
126 

0.979
427 

68.0
0314 

 
3C 

ــــــــشر المواهــــــــب  60 ــــــــي ن ــــــــة ف ســــــــاعدت اإلدارة اإللكترونی
 .والقدرات اإلداریة على نطاق واسع

2.694
969 

0.879
869 

67.3
7421 

19B 

نقـــــــص اإلمكانـــــــات المالیـــــــة الالزمـــــــة لتطبیـــــــق اإلدارة  61
 .اإللكترونیة

2.654
088 

0.995
177 

66.3
522 

 
17C 

2.650 .فتقار إلى توفر خدمات االتصال بشبكة اإلنترنتاال 62
943 

0.936
897 

66.2
7358 

 
8C 

نقــــــص اإلمكانــــــات المادیــــــة الالزمــــــة لتطبیــــــق اإلدارة  63
 .اإللكترونیة

2.628
931 

0.979
625 

65.7
2327 

 
15C 

انتــشار األمیــة الحاســوبیة بــین المــدیرین والعــاملین فــي  64
 .اإلدارة المدرسیة 

2.619
497 

0.951
438 

65.4
8742 

 
7C 

ارتفــــــــاع تكلفــــــــة تــــــــوفیر بنیــــــــة تقنیــــــــة لتطبیــــــــق اإلدارة  65
 .اإللكترونیة

2.603
774 

0.877
47 

65.0
9434 

 
12C 

2.503 .جمود اللوائح والتشریعات اإلداریة 66
145 

0.894
245 

62.5
7862 

 
11C 

ارتفــــاع تكلفــــة خــــدمات االتــــصاالت لتقــــدیم الخــــدمات  67
 .اإللكترونیة 

2.468
553 

0.904
223 

61.71
384 

 
9 C 

التمسك باللوائح والقـوانین القدیمـة وعـدم مرونـة تنفیـذها  68
. 

2.430
818 

0.972
781 

60.77
044 

 
18C 

2.418 .صعوبة الحفاظ على سریة المعلومات وأمنها  69
239 

0.971
801 

60.45
597 

 
10C 

تم االستغناء عن عدد كبیر مـن العـاملین لـدینا، نتیجـة  70
 .اإللكترونیة في مؤسستناتطبیق اإلدارة 

2.418
239 

1.052
823 

60.45
597 

 
2oB 
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عــــــــدم دعــــــــم اإلدارة العلیــــــــا لــــــــسیاسة تطبیـــــــــق اإلدارة  71
  .اإللكترونیة

2.352
201 

1.030
38 

58.80
503 

 
13C 

قناعـــات بعـــض مـــدیري المـــدارس بـــأن ســـلبیات العمـــل  72
 .اإللكتروني أكثر من إیجابیاته

2.327
044 

0.982
476 

58.17
61 

 
6C 

عـــدم قناعـــة المـــدیرین والعـــاملین فـــي اإلدارة المدرســـیة  73
 .بجدوى تطبیق اإلدارة اإللكترونیة

2.229
56 

1.001
957 

55.73
899 

 
1D 

مقاومـــــة بعـــــض مـــــدیري المـــــدارس والعـــــاملین للتغییـــــر  74
 .وخوفهم من تهدید مصالحهم 

2.201
258 

0.984
292 

55.03
145 

 
14D 

  
  
  
  

ًلــذي یبــین ترتیــب فقــرات االســتبانة ترتیبــا تنازلیــا حــسب النــسبةا) 22(یتــضح مــن الجــدول الــسابق رقــم  ً 
المئویــة لدرجــة الفقــرات بالنــسبة ألفــراد العینــة الكلیــة للدراســة أن اســتجابات أفــراد عینــة الدراســة تراوحــت 

فـــي أدناهـــا وفیمـــا یلـــي عـــرض لنتـــائج فقـــرات ) 55.031 %(فـــي أعالهـــا و ) 93.33 %(مـــابین 
  : االستبانة

ًرة علـى نــسبة اسـتجابة كبیــرة جـدا حیــث كانـت النــسبة المئویـة تتــراوح مـا بــین فقــ) 10(حـصلت  .١
 .ًوهي نسبة جیدة جدا) 93.33 %(و ) 83 %(

فقرة على نسبة استجابة كبیرة حیث تراوحت النسبة المئویـة لالسـتجابات مـابین ) 56(حصلت  .٢
 .وتعتبر نسبة جیدة) 83 %(و ) 62.57 %(

 متوسـطة حیـث كانـت النـسبة المئویـة لالسـتجابات  تتـراوح فقرة على نسبة اسـتجابة) 8(حصلت  .٣
 .وهي نسبة ضعیفة مقارنة بالعدد الكلي) 55.03 %(و ) 61.71 %(مابین 

درجــة األداء المهنــي لمــدیري المــدارس الحكومیــة فــي ضــوء تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة بمحافظــات  .٤
  .%) 73.09(االستبانة بشكل عام غزة بصورة عامة بدرجة كبیرة حیث بلغت نسبة االستجابات على 
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  ؟ ما مزایا تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة :السؤال األول 

  )23(جدول رقم 
  اإللكترونیةترتیب فقرات المجال األول الخاص بمزایا تطبیق اإلدارة 

  
المتوســـــــــــــط  الفقرة م

 الحسابي 
االنحــــــــــراف 

 المعیاري
ــــــــــــــــــــــــــوزن  ال

 النسبي
 الترتیب

 4 87.333 0.666141 3.333333 .توفیر الوقت في إنجاز المعامالت والخدمات المدرسیة  1

 1 93.333 0.790295 2.993711 .تخفیض تكلفة الخدمات المقدمة للجمهور  2

 7 86 0.703005 3.333333 .سهولة تبادل المعلومات بین المدارس   3

إلدارة تقلیــــل الجهــــود فــــي إنجــــاز المهــــام للعــــاملین فــــي ا 4
 .المدرسیة

3.059748 0.761587 85.333 8 

 10 83 0.746132 3.069182 .تحقیق المساواة بین المستفیدین في تلقي الخدمات 5
 14 75.666 0.903587 3.160377 .تقلیل استخدام األوراق في األعمال المدرسیة 6

الرد الفوري على استفسارات المستفیدین من خـدمات  7
 .ةاإلدارة المدرسی

3.157233 0.766281 91.666 
2 

 13 76.333 0.779934 3.169811 .الدقة والوضوح والسرعة في إنجاز المعامالت  8

ضـــمان حمایـــة وأمـــن المعلومـــات والبیانـــات الخاصـــة  9
 .باإلدارة المدرسیة

3.059748 0.797996 85.333 
9 

تــــشجیع العــــاملین علــــى ابتكــــار أســــالیب جدیــــدة فــــي  10
 .صلاالتصال والتوا

3.119497 0.748203 72.666 
15 

 12 80 0.749931 3.267296 .سرعة البحث عن البیانات والمعلومات المدرسیة 11

تحــــــــــسین مــــــــــستوى الخــــــــــدمات والمعــــــــــامالت المقدمــــــــــة  12
 3 89.666 0.718166 3.163522 .للمستفیدین

تقلیـــــــل تـــــــأثیر العالقـــــــات الشخـــــــصیة علـــــــى إنجـــــــاز  13
 .  األعمال

3.106918 0.745893 86 
6 

  .تقلیل مخالفات األنظمة ومحاولة تخطیها 14
 

3.044025 0.735284 87.333 
5 

 11 80.333 0.685863 3.201258 نشر الثقافة التقنیة بین العاملین في اإلدارات المدرسیة   15

 78.7316 0.474544 3.149266 الدرجة الكلیة 
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دارة اإللكترونیة على درجـة عالیـة مـن خـالل أن مستوى مزایا تطبیق اإل) 23(یوضح الجدول رقم  §

) 72.6(المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري حیث كان الوزن النسبي لجمیع الفقرات ینحصر مابین 
ممــا یؤكــد علــى أن لتطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة فــي اإلدارة المدرســیة مــن وجهــة نظــر عینــة ) 93.3(و 

 .ٕالدراسة مزایا وایجابیات عدیدة
  

ٕترتیب فقرات المجال األول والخاص بمزایا وایجابیات تطبیق اإلدارة ) 23(من الجدول رقم یتضح  §
 و) 72.66 %(أن مستوى االستجابة ینحصر مابین اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیةً  

ٕوهــذا علــى درجــة كبیــرة ممــا یــدل علــى أن مــدیري المــدارس مــدركین لمزایــا وایجابیــات ) 93.33 %(
 . اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیةتطبیق اإلدارة 

  

: في أعالها وهي تخفیض تكلفة الخدمات المقدمة للجمهور وتعزي الباحثة هذا إلى) 2(الفقرة رقم  §
عــدم الحاجــة إلــى التنقــل ألمــاكن بعیــدة للحــصول علــى المعلومــات، وتــوفیر المــال الــالزم لــشراء الكتــب 

 .والمصادر العلمیة بسبب إتاحة المعلومات
  

وهي الرد الفوري على استفسارات المستفیدین منها وتعـزي الباحثـة ذلـك ألنهـا ) 7( الفقرة رقم كذلك §
  .تتمیز باالتصال السریع

 

وهــي تــشجیع العــاملین علــى ابتكــار أســالیب جدیــدة فــي االتــصال والتواصــل التــي ) 10(الفقــرة رقــم  §
ت المجــال األول األخــرى وبنــسبة كانــت الترتیــب األخیــر فهــي أقــل فقــرة فــي الــوزن النــسبي بالنــسبة لفقــرا

 .ولكن هي نسبة كبیرة حسب مقیاس الدراسة%) 72.66(
 

تــم تطبیقــه فــي معظــم المــدارس )تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة فــي اإلدارة المدرســیة (موضــوع الدراســة  §
ًحـدیثا لمـا لـه مـن مزایـا وایجابیـات عدیـدة خاصـة فـي محافظـات غـزة حیـث تتبنـى الـوزارة مـشروع العمــل  ٕ ً

اإلدارة اإللكترونیـــة لمـــا لهـــا مـــن إیجابیـــات حـــسب نتـــائج هـــذه الدراســـة حیـــث تراوحـــت النـــسبة المئویـــة بـــ
وهــي تــدل علــى ) 93.33%(و  %) 72.66(الســتجابات عینــة الدراســة الخاصــة بهــذا المجــال مــابین 

ٕتفهم مدیري المدارس وادراكهم لمزایا وایجابیات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدر   . سیةٕ
 

ٕوجـــود مزایـــا وایجابیـــات عدیـــدة شـــجعت علـــى ارتفـــاع مـــستوى واقـــع أداء مـــدیري المـــدارس المهنـــي  §
 لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة حیث تراوحت النسبة المئویة لواقع 
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ًوهـي نـسبة عالیـة جـدا وتـدل علـى أن هنـاك قناعـات ) 80.34 %(و) 60.455 %(أدائهـم مـابین  §
 .ً عالي جدا بأهمیة تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیةبمستوي

 

في وجود مزایا عدیدة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسـیة مـع نتـائج اتفقت هذه النتائج  §
القرنـــي، (ودراســـة ) 2006كیالنـــي، (ودراســـة ) 2006القحطـــاني، (ودراســـة ) 2006الـــضافي، (دراســـة 
أبـــو (ودراســـة ) 2008كـــساب، (ودراســـة ) 2008آل قطـــیح، (ودراســـة ) 2007ردنـــه، (ودراســـة ) 2007

 ) .2008حبیب، 
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مـــا واقـــع تطبیـــق اإلدارة اإللكترونیـــة فـــي اإلدارة المدرســـیة فـــي : الـــسؤال الثـــاني •
 ةالمدارس الحكومی

  )24(جدول رقم 
  دارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیةترتیب فقرات المجال الثاني الخاص بواقع تطبیق اإل

  

المتوســـــــط  الفقرة لرقم
 الحسابي 

االنحـــــــراف 
 المعیاري

الـــــــــــــــوزن 
 النسبي

 الترتیب

1 
تــسهم  اإلدارة اإللكترونیــة فــي نــشر الثقافــة التقنیــة 

 .بین المستفیدین 
3.213836 0.695772 80.34591 

1 

2 
تــــشجع اإلدارة اإللكترونیــــة مـــــدیر المدرســــة علـــــى 

 .ب المستمر  التدری
3.207547 0.665276 80.18868 

2 

3 
ـــة العـــاملین فـــي المدرســـة  تـــشجع اإلدارة اإللكترونی

 .على التدریب المستمر  
3.078616 0.751517 76.96541 

3 

4 
تـــــــساعد اإلدارة اإللكترونیـــــــة علـــــــى رفـــــــع الـــــــروح 

 .المعنویة لدى مدیر المدرسة
2.886792 0.790169 72.16981 

9 

5 
ة اإللكترونیـــــــة علـــــــى رفـــــــع الـــــــروح تـــــــساعد اإلدار

 .المعنویة لدى العاملین في المدرسة
2.889937 0.780576 72.24843 

8 

6 
تــساعدني اإلدارة اإللكترونیــة علــى الــسرعة الفائقــة 

 .في إنجاز األعمال 
3.018868 0.778024 75.4717 

4 

7 
تتــیح اإلدارة اإللكترونیــة لــدینا درجــة مرونــة كبیــرة 

 .لتنفیذ الخدمات 
2.927673 0.81263 73.19182 

7 

8 
األداة الفعالة لإلدارة اإللكترونیة في مؤسـستنا هـي 

 ) .اإلنترنت(الشبكة العالمیة للمعلومات 
3.006289 0.877312 75.15723 

5 

9 
تتـــوفر لـــدینا األنظمـــة الحاســـوبیة المتكاملـــة داخـــل 

 .المدرسة كأساس للعمل باإلدارة اإللكترونیة
2.735849 0.905314 68.39623 

19 

10 
ــــــــي مؤســــــــستنا مــــــــن  ــــــــة ف ــــــــل اإلدارة اإللكترونی تقل

 68.16038 0.861365 2.726415 .األخطاء والمخالفات لألنظمة اإلداریة
20 

 12 72.01258 0.801141 2.880503ًالتحول إلى اإلدارة اإللكترونیة سـاعدنا فغلیـا علـى  11
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 التجدید في أسالیب اإلدارة المدرسیة 

12 
ـــــى اإلدارة اإل ـــــي مدرســـــتنا شـــــجعتنا عل ـــــة ف لكترونی

االتــــصال المفتــــوح بــــین المــــستفیدین مــــن خــــدمات 
 .اإلدارة المدرسیة 

2.808176 0.772759 70.2044 

15 
 

13 
ــــــــد مــــــــن  ــــــــدینا العدی ــــــــة ل قــــــــدمت اإلدارة اإللكترونی

 .الخدمات لعدد كبیر من المستفیدین بأسرع وقت
2.883648 0.771526 72.09119 

10 

14 
ــــــــد مــــــــن قــــــــدمت اإلدارة ا ــــــــدینا العدی ــــــــة ل إللكترونی

 .الخدمات لعدد كبیر من المستفیدین بأقل تكلفة 
2.839623 0.74262 70.99057 

14 

15 
مدى تـوفیر اإلدارة اإللكترونیـة لـدي القیـادة الذاتیـة 

 . والقرارات السریعة
2.795597 0.752941 69.88994 

18 

16 
درجـة إتاحـة  التفاعــل اآلنـي بــین عـاملي مدرســتي 

 .بادل المعلومات اإللكترونیةفي ت
2.808176 0.792908 70.2044 

16 

17 
اإلدارة اإللكترونیـــــة التـــــي نمارســـــها فـــــي مدرســـــتنا 
تشجع على المبادرة والمهارة والمرونـة فـي التكیـف 

 .مع البیئة المتغیرة 
2.805031 0.829108 70.12579 

 
17 

18 
تنمـــي اإلدارة اإللكترونیــــة لــــدینا تحمــــل المــــسؤولیة 

 . قدرة على متابعة العاملینوال
2.861635 0.778075 71.54088 

13 

19 
ســــاعدت اإلدارة اإللكترونیــــة فــــي نــــشر المواهـــــب 

 . والقدرات اإلداریة على نطاق واسع
2.694969 0.879869 67.37421 

21 

20 
تــم االســتغناء عــن عــدد كبیــر مــن العــاملین لــدینا، 

 . نتیجة تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في مؤسستنا
2.418239 1.052823 60.45597 

22 

21 
ســـاعدتنا اإلدارة اإللكترونیـــة فـــي ســـرعة الحـــصول 

  .على البیانات والمعلومات الالزمة
 

2.930818 0.84897 73.27044 

6 

22 
وفــرت اإلدارة اإللكترونیــة المعلومــات التــي تــسهل 

 .إجراء البحوث العلمیة
2.883648 0.871373 72.09119 

11 

 71.93396 0.490193 2.877358 یةالدرجة الكل 
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المتوســط الحـسابي واالنحـراف المعیـاري والــوزن النـسبي لفقـرات المجــال ) 24(یوضـح الجـدول رقـم  §
وهـي نـسبة كبیـرة وهـذا یـدل علـى ارتفـاع مـستوى واقـع ) 80.3( و)60.4(الثاني والتي تنحصر ما بین 

 .اإللكترونیةاألداء المهني لمدیري المدارس في ضوء تطبیق اإلدارة 
 
ًترتیــب فقــرات المجــال الثــاني ترتیبــا تنازلیــا والخــاص بواقــع تطبیــق ) 24(یتــضح مــن الجــدول رقــم  § ً

اإلدارة اإللكترونیــة فــي اإلدارة المدرســیة أن واقــع تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة فــي اإلدارة المدرســیة علــى 
لـــضرورة تطبیـــق التقنیـــات الحدیثـــة درجـــة عالیـــة مـــن األداء وهـــذا یـــدل علـــى تفهـــم المـــدیرین والمـــدیرات 

 .ووسائل التكنولوجیا في اإلدارة المدرسیة
 

 كانـت أعلـى سهم اإلدارة اإللكترونیـة فـي نـشر الثقافـة التقنیـة بـین المـستفیدینوهي ت) 1(الفقرة رقم  §
درجــة وذلــك لــسرعة الحــصول علــى المعلومــة فــي أي مكــان وزمــان یــشجع علــى التعامــل مــع االنترنــت 

ى خبــرات اآلخــرین ممــا یــساعد فــي نــشر الثقافــة اإللكترونیــة والتقنیــة وشــجع المــستفیدین واالطــالع علــ
  . باستمراریة االطالع على المستجدات الحدیثة ومتابعتها

 

حیث حـصلت اإلدارة اإللكترونیة مدیر المدرسة على التدریب المستمر تشجع وهي ) 2(الفقرة رقم  §
ًب التطـور التكنولـوجي الـسریع وتـضاعف المعرفـة یومیـا ، تعـزي الباحثـة ذلـك بـسب)80.34(على نـسبة 

وظهور أجهزة حدیثة مما یضطر مدیري المدارس إلى البحث والتنقیب للتعرف إلى كیفیة اسـتخدام هـذه 
األجهــزة وكیفیــة اســتخدام بـــرامج إلكترونیــة جدیــدة لتـــسهیل العمــل، وهــذا ال یـــتم إال مــن خــالل التـــدریب 

ًامج الحدیثة، فیصبح العمل باإلدارة اإللكترونیة حافزا یشجع المدیرین علـى المستمر لكیفیة استخدام البر
  .التدریب المستمر

 

وهي ساعدت اإلدارة اإللكترونیة في نـشر المواهـب والقـدرات اإلداریـة علـى نطـاق ) 19(الفقرة رقم  §
 لم تنـشر وهي درجة متوسطة ویدل على أن المدیرین یرون) 67.374(واسع كانت النسبة المئویة لها 

 :القدرات اإلداریة على نطاق واسع وذلك ألن 
  .المواهب فطریة وال تكتسب بسرعة إال بالتدریب المستمر - 
 .القدرات اإلداریة تأتي بالممارسة والخبرة الطویلة في العمل باإلدارة - 
 

تــــم االســـتغناء عــــن عـــدد كبیــــر مـــن العــــاملین لـــدینا نتیجــــة تطبیــــق اإلدارة وهـــي ) 20(الفقـــرة رقــــم  §
وهي درجة متوسـطة ممـا یـدل ) 60.455(أقل درجة كانت النسبة المئویة لها لكترونیة في مؤسستنا اإل

أن المدیرین یرون أن تطبیق اإلدارة اإللكترونیة لم یؤثر في عدد العاملین وال یمكن االستغناء عن عدد 
 :كبیر منهم وتفسر الباحثة ذلك إلى أسباب منها
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  .یغني عن وجود العدد المحدد من المعلمین الالزمین للتدریستطبیق اإلدارة اإللكترونیة ال  - 
تطبیق اإلدارة اإللكترونیة ال یغني عن وجود اإلداریین كالسكرتاریة ونائب المدیر والمـساعد اإلداري  - 

 .ألن لكل منهم عمل خاص ال تغني اإلدارة اإللكترونیة عن القیام به
 
تخصــصات أخــرى كــالفنیین والمبــرمجین وهــذا یتطلــب یحتــاج تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة عــاملین فــي  - 

 .زیادة عدد العاملین
 

واقـــع األداء المهنـــي لمـــدیري المـــدارس فـــي ضـــوء تطبیـــق اإلدارة اإللكترونیـــة بدرجـــة جیـــدة حیـــث  §
وتعـزي ) 2.877(بمتوسـط حـسابي ) 71.933(تراوحت النسبة المئویـة لواقـع األداء فـي الدرجـة الكلیـة 

معظم المدیرین ألهمیة تطبیق اإلدارة اإللكترونیة وما تتمتع به من مزایا عدیـدة، الباحثة هذا إلى إدراك 
 . وكذلك رغبتهم في تحسین أدائهم اإلداري بما یتفق مع التطور التكنولوجي الهائل

 

نتــــائج هــــذه الدراســــة تتفــــق فــــي واقــــع األداء المهنــــي لمــــدیري المــــدارس فــــي ضــــوء تطبیــــق اإلدارة  §
 ).2008كساب، (ودراسة ) 2006الضافي، (اإللكترونیة مع دراسة 
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  في اإلدارة المدرسیة ؟اإللكترونیةما هي معوقات تطبیق اإلدارة : السؤال الثالث
  )25(جدول رقم 

  یوضح ترتیب فقرات المجال الثالث الخاص بمعوقات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة
 

 المتوســـــــــــــط الفقرة الرقم
 الحسابي 

االنحــــــــــراف 
 المعیاري

ــــــــــــــــــــــــــوزن  ال
 النسبي

 الترتیب

عدم قناعة المدیرین والعاملین فـي اإلدارة المدرسـیة  1
 . بجدوى تطبیق اإلدارة اإللكترونیة

2.2295
6 

1.0019
5 

55.738
9 

 
17 

2 
درة علـــــى ضــــعف البنیـــــة التحتیـــــة لالتـــــصاالت القـــــا

 .تحمل الضغط الكبیر علیها
3.0471

7 
0.9026

6 
76.179

2 
1 

3 
افتقار اإلدارة المدرسیة إلـى العناصـر المدربـة علـى 

 .تطبیق اإلدارة اإللكترونیة
2.7201

2 
0.9794

2 
68.003

1 
5 

4 
افتقار عناصر اإلدارة المدرسیة إلـى التـدریب وعـدم 

 .توفر دورات على اإلنترنت
2.8207

5 
0.9276

3 
70.518

8 
3 

5 
عــدم تــوفر بــرامج تدریبیــة متقدمــة علــى اســتخدامات 

 .شبكات الحدیثة العالمیة لإلنترنتال
2.8584

9 
0.8566

5 
71.462

2 
2 

6 
قناعات بعض مدیري المـدارس بـأن سـلبیات العمـل 

 .اإللكتروني أكثر من إیجابیاته
2.3270

4 
0.9824

7 
58.176

1 
16 

7 
ن والعـــاملین انتـــشار األمیـــة الحاســـوبیة بـــین المـــدیری

 .في اإلدارة المدرسیة
2.6194

9 
0.9514

3 
65.487

4 
9 

8 
االفتقـــــــار إلـــــــى تـــــــوفر خـــــــدمات االتـــــــصال بـــــــشبكة 

 .  اإلنترنت
2.6509

4 
0.9368

9 
66.273

5 
7 

9 
ـــــدیم الخـــــدمات  ـــــة خـــــدمات االتـــــصاالت لتق ارتفـــــاع تكلف

  .اإللكترونیة
2.4685

5 
0.9042

2 
61.713

8 
12 
 

10 
2.4182 .صعوبة الحفاظ على سریة المعلومات وأمنها

3 
0.9718

0 
60.455

9 
14 

11 
2.5031 .  ح والتشریعات اإلداریةجمود اللوائ

4 
0.8942

4 
62.578

6 
11 

12 
ارتفــــــاع تكلفــــــة تــــــوفیر بنیــــــة تقنیــــــة لتطبیــــــق اإلدارة 

 .  اإللكترونیة
2.6037

7 
0.8774

7 
65.094

3 
10 

13 
ـــــــــسیاسة تطبیـــــــــق اإلدارة  عـــــــــدم دعـــــــــم اإلدارة العلیـــــــــا ل

 .  اإللكترونیة
2.3522

0 
1.0303

8 
58.805

0 
15 
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 المتوســـــــــــــط الفقرة الرقم
 الحسابي 

االنحــــــــــراف 
 المعیاري

ــــــــــــــــــــــــــوزن  ال
 النسبي

 الترتیب

مـــدارس والعـــاملین للتغییـــر مقاومـــة بعـــض مـــدیري ال 14
 .وخوفهم من تهدید مصالحهم 

2.2012
5 

0.9842
9 

55.031
4 

18 
 

15 
نقـــــــص اإلمكانـــــــات المادیـــــــة الالزمـــــــة لتطبیـــــــق اإلدارة 

 .  اإللكترونیة
2.6289

3 
0.9796

2 
65.723

2 
8 

16 
نقــــــــص اإلمكانـــــــــات الفنیــــــــة الالزمـــــــــة لتطبیـــــــــق اإلدارة 

 .اإللكترونیة 
2.7767

3 
1.0703

1 
69.418

2 
4 

17 
نقــــــــص اإلمكانــــــــات المالیــــــــة الالزمــــــــة لتطبیــــــــق اإلدارة 

 .  اإللكترونیة
2.6540

8 
0.9951

7 
66.352

2 
6 

18 
التمـــــسك بـــــاللوائح والقـــــوانین القدیمـــــة وعـــــدم مرونـــــة 

 .تنفیذها 
2.4308

1 
0.9727

8 
60.770

4 
13 

 الدرجة الكلیة 
2.5728

5 
0.6202

6 
64.321

2 
 

 
ـــا الخاصـــة بمعوقـــات  ترتیـــب فقـــرات  ) 25(یتـــضح مـــن الجـــدول رقـــم  § ـــث ترتیبـــا تنازلی ًالمجـــال الثال ً

تطبیق اإلدارة اإللكترونیة فـي اإلدارة المدرسـیة حیـث تراوحـت نـسب معوقـات تطبیـق اإلدارة اإللكترونیـة 
  .وهي نسبة مابین قلیلة وكبیرة ) 55.03( وفي أدناها ) 76.17(في أعالها 

صاالت القــادرة علــى تحمــل الــضغط الكبیــر وهــي ضــعف البنیــة التحتیــة لالتــ) 2(كانــت الفقــرة رقــم  §
حیـث تعـزو الباحثـة ضـعف من وجهة نظر العینة، ) 76.179(بنسبة حصلت على أعلى درجة علیها 

  : إلى عدة أسباب أهمها في المدارس البنیة التحتیة 
 . في معظم المدارسقلة توافر األجهزة والمعدات الالزمة والمناسبة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة - 
لــــة تــــوافر الفنیــــین المتخصــــصین والمبــــرمجین المختــــصین لــــصیانة الحواســــیب والــــشبكات الخاصــــة ق - 

 .باإلنترنت
ٕقلة البرامج التدریبیة الخاصة بتطبیق اإلدارة اإللكترونیة للعـاملین فـي المـدارس مـن مـدیرین واداریـین  - 

 .ةومعلمین للتدریب على الحاسوب والتقنیات الحدیثة والخاصة باإلدارة المدرسی
 فـــــي اإلدارة قلــــة الــــدعم المــــالي للمـــــدارس لتــــوفیر االحتیاجــــات الالزمـــــة لتطبیــــق اإلدارة اإللكترونیــــة - 

 .المدرسیة دون عراقیل
 . وبالعاملین فیهاعدم امتالك المدارس لشبكات داخلیة تربط اإلدارة بأماكنها المختلفة - 
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 .وأمن المعلومات والبیانات الخاصةصعوبة الحفاظ على سریة  - 
وافر األجهـــزة واإلنترنـــت لـــدى معظـــم أولیـــاء األمـــور تـــساعد علـــى التعامـــل مـــع التقنیـــة الحدیثـــة قلـــة تـــ - 

قلـة ا من حصار وبطالة وقلة فرص العمل ووالتعامل اإللكتروني بسبب الظروف الصعبة التي یعیشونه
 .وجود ثقافة تقنیة خاصة بالتعامل مع اإلدارة اإللكترونیة المدرسیة لدى أولیاء األمور

 )65.094(و ) 76.179( المحصورة بین فقرات حسب النسبة المئویة) 10( أعلى  یتضح أن     §
ي معوقـات تطبیـق اإلدارة اإللكترونیـة الستجابات عینة الدراسة حصلت على درجة كبیرة ومعظمهـا تعـز

اإلدارة  إلى ضعف البنیة التحتیة وعدم توافر الدعم المادي والمـالي الكـافي لتطبیـق في اإلدارة المدرسیة
) 2008 ،البرقـاوي( ودراسـة )  2008،ريالـسمی(اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة وهذا یتفق مع دراسـة 

ــــــــب(ودراســــــــة ) 2008 ،حمــــــــدي(ودراســــــــة  ــــــــو حبی ــــــــع(ودراســــــــة ) 2008 ،أب ودراســــــــة ) 2008 ،المنی
 ) 2008،العمیـري(ودراسـة ) 2008 ،المـسعود(ودراسـة ) 2008 ،الالمي(ودراسة )  2008،العریشي(

 ودراسة ) 2006 ،القحطاني(ودراسة 
و ) Joseph,2008(ودراســــة ) 2008 ،كــــساب(ودراســــة  )2007 ،ردنــــه( ودراســــة )2007 ،القرنــــي(

  .)Penelope,1990( دراسة 
 لـــسیاسة تطبیـــق اإلدارة دعـــم اإلدارة العلیـــاوهـــي عـــدم ) 58.805(بـــوزن نـــسبي ) 6(الفقـــرة رقـــم  §

ـــــة  ودراســـــة )  2008،الالمـــــي(ودراســـــة ) Gorman,1999( وهـــــذا یتفـــــق مـــــع دراســـــة اإللكترونی
 ودراسة )  2008،الحضرمي( ودراسة ) 2008 ،آل قطیح(ودراسة )  2008،العمیري(
  .) 2006،الضافي(ودراسة ) 2007 القرني،(
وهـي مقاومــة بعـض مــدیري المـدارس والعــاملین للتغییـر وخــوفهم مـن تهدیــد ) 14(وأدناهـا فقـرة رقــم    •

 أنه ال یوجد تهدید لمصالح المدیرین في ممارسـة عینة الدراسة ترى )55.031( بوزن نسبي مصالحهم
 :وتعزي الباحثة ذلك إلىاإلدارة اإللكترونیة 

 فــال مجــال لمقاومــة المــدیرین حیــث تــسم بالحیادیــة والــشفافیةی تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة - 
  .توجد قناعة لدى المدیرین بأهمیة تطبیقها في اإلدارة المدرسیة

ـــتم معـــاملتهم وتقیـــیمهم ال یهـــدد  -  ـــة فـــي اإلدارة المدرســـیة حیـــث ی مـــصالحهم تطبیـــق اإلدارة اإللكترونی
  .بمنتهى الحیادیة وال أثر للعالقات الشخصیة على هذا التقییم

 

 نقص اإلمكانات المالیة الالزمة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة بوزن نسبي ) 17(   الفقرة رقم  §
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هــي نقــص اإلمكانــات الفنیــة الالزمــة لتطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة بــوزن و) 16(الفقــرة رقــم  و) 66.352(
 ،القحطـاني (ودراسـة )  2006،غنـیم(ودراسـة  )  2005،الـسبیعي(دراسـة یتفق مع ) 69.418(نسبي 
  ،البرقاوي(ودراسة ) 2008 ،الفرا( ودراسة  ) 2007 ،القرني(ودراسة  ) 2006

 
( ودراسـة ) 2008 ،العریـشي( ودراسة) 2008 ،و حبیبأب( ودراسة )  2008،ودراسة حمدي) 2008
، )2006 الغوطي،( ودراسة ) 2006، القحطاني(ودراسة ) 2007 ردنه،( ودراسة ) 2008 ،المسعود

 :إلىوالفني بمحافظات غزة  توافر الدعم الماديعزو الباحثة قلة ت
عب فـي محافظـات رس شبكات حاسوب داخلیة وذلك بسبب الوضع السیاسي الـصاعدم امتالك المد .١

 .غزة والحصار الشامل علیها
 عـدم تـوفر التمویـل الكـافي لتجهیـز المبــاني الالزمـة واألدوات واألجهـزة الحدیثـة التـي تناسـب التقنیــة  .٢

 . بسبب ضعف االقتصاد الفلسطیني وقلة اإلیراداتالحدیثة
 . ثاث أخرى كالمباني والصیانة واأل توجیه التمویل إلى متطلبات أساسیة أكثر أهمیة .٣
تـدمیر مـدارس كثیــرة مـن قبــل االحـتالل أثنــاء حربـه علــى غـزة واجتیاحاتــه المـستمرة ممــا یـدفع الــوزارة  .٤

  .بإعادة بناء وترمیم هذه المدارس
  

ـــى العناصـــر افتقـــار وهـــي ) 4(الفقـــرة رقـــم  § ـــوفر  تـــدریباإلدارة المدرســـیة إل علـــى دورات وعـــدم ت
كبیــرة مــن اســتجابات العینــة ویتفــق هــذا مــع وحــصولها علــى نــسبة ) 70.518(اإلنترنــت بــوزن نــسبي 

 ودراسة)  2008،حمدي( ودراسة )  2009،السمیري(سةمعظم الدراسات السابقة مثل درا
  ودراسة)  2008العمیري ،( ودراسة ) 2008 ،المسعود( ودراسة ) 2008 ،المنیع ( 
  2006)،طـانيالقح(ودراسـة ) 2006 ،الـضافي(ودراسـة) 2007،القرنـي(ودراسـة )  2008،آل قطیح(

  .)2005 ،الدعلیج(ودراسة ) 2006 ،الغوطي( ودراسة 
وتــرى الباحثــة أن محافظــات غــزة تفتقــر إلــى الــدورات التدریبیــة الخاصــة بتطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة فــي 

 :اإلدارة المدرسیة وهذا یعزى إلى
 عــن طریــق أقــسام تبنــي وزارة التربیــة والتعلــیم جمیــع الــدورات التدریبیــة وتنفــذها وفــق خطــط معینــة .١

 .التدریب التابعة لها
تهم أو  الفرصة الكاملة لمـدیري المـدارس الختیـار البـرامج أو القیـام بتنفیـذها حـسب رغبـاعدم توفیر  .٢

 .توفیر المدربین المتخصصین
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 كمــا أن التمویــل المــالي للـــدورات ال یتــوفر لــدى المــدیرین ألن الـــوزارة تتبنــى هــذا التمویــل ومـــدیري  .٣
مقاصف المدرسیة ومنح الوزارة فقط وهي ال تكفي سد حاجة المدارس مدون على إیرادات الالمدارس یعت

 .من صیانة وقرطاسیه ولوازم أساسیة للمدرسة
  
مجــال تطــویر تطبیــق اإلدارة الــدول فــي بعــض كیــف یمكــن االســتفادة مــن خبــرات : الــسؤال الرابــع •

 ؟ اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة
  )26(جدول رقم 

في تطویر  لكیفیة االستفادة من خبرات بعض الدول رتیب فقرات المجال الرابع الخاص یوضح ت
  تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة 

 
المتوســـــــــــــط  الفقرة الرقم

 الحسابي 
االنحــــــــــراف 

 المعیاري
ــــــــــــــــــــــــــوزن  ال

 النسبي
 الترتیب

1 
تــوفر التــدریب الفعــال لمــدیري المــدارس والعــاملین فــي اإلدارة 

 .درسیة على االستخدامات الحدیثة للحاسب اآلليالم
3.1698

1 
0.8421

6 
79.245

2 
3 

2 
ـــــــة للعـــــــاملین فـــــــي اإلدارة  ـــــــادة الحـــــــوافز المادیـــــــة والمعنوی زی

 .اإللكترونیة
2.9056

6  
1.0791

5 
72.641

5 
19 

3 
ـــــاءة فـــــي الحاســـــوب  اســـــتقطاب المتخصـــــصین ذوي الكف

 .لإلسهام في إنجاح تطبیق اإلدارة اإللكترونیة
3.1540

8 
0.9046

8 
78.852

2 
5 

4 
نشر الـوعي التقنـي بأهمیـة اإلدارة اإللكترونیـة وذلـك مـن 

 .خالل الحمالت اإلعالمیة
3.0597

4 
0.8589

2 
76.493

7 
14 

5 
3.1603 . نشر ثقافة اإلنترنت بین اإلدارات المدرسیة والعاملین فیها

7 
0.8077

3 
79.009

4 
4 

6 
تطبیقــــات زیــــادة النــــدوات والمــــؤتمرات المتخصــــصة فــــي 

 . اإلدارة اإللكترونیة
3.0188

6 
0.8735

2 
75.471

7 
17 

7 
تــوفیر دورات تدریبیــة متخصــصة فــي اســتخدام اإلنترنــت 

 . للمدیرین والعاملین في اإلدارة المدرسیة
3.1100

6 
0.9145

6 
77.751

5 
11 

8 
تخــصیص میزانیــة كافیــة لتطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة فــي 

 .  اإلدارات المدرسیة
3.0534

5 
0.9922

2 
76.336

4 
15 

9 
تـــــوفیر سیاســـــات خاصـــــة بالمعلومـــــات وأمنهـــــا فـــــي اإلدارات 

 .المدرسیة
3.1132

0 
0.8735

9 
77.830

1 
10 

10 
توفیر فنیـین مختـصین بـصیانة الحاسـوب وملحقاتـه لكـل 

 .إدارة مدرسیة
3.0345

9 
0.9607

7 
75.864

7 
16 
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المتوســـــــــــــط  الفقرة الرقم
 الحسابي 

االنحــــــــــراف 
 المعیاري

ــــــــــــــــــــــــــوزن  ال
 النسبي

 الترتیب

11 
تــوفیر بـــرامج جـــاهزة خاصـــة بتطبیـــق اإلدارة اإللكترونیـــة 

 . اإلدارة المدرسیةفي
3.1194

9 
0.9012

0 
77.987

4 
9 

12 
تــــــــوفیر األجهــــــــزة وملحقاتهــــــــا الالزمــــــــة لتطبیــــــــق اإلدارة 

 . اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة
3.1257

8 
0.9211

3 
78.144

6 
7 

13 
مناسـب لتطبیـق اإلدارة ) مناخ تنظیمي(توفیر بیئة عمل 

 .اإللكترونیة في المدارس
3.1257

8 
0.9176

9 
78.144

6 
6 

14 
ـــــق اإلدارة اإللكترونیـــــة فـــــي  ـــــوفیر دلیـــــل إجرائـــــي لتطبی ت

 .  اإلدارة المدرسیة
3.0660

3 
0.9425

3 
76.650

9 
13 

15 
تـوفیر بـرامج حمایـة وأنظمــة آلیـة متطـورة لحمایـة بیانــات 

 .المدرسة
3.1918

2 
0.8868

1 
79.795

6 
2 

16 
تــصمیم وتوصــیف وظــائف ومهــام العــاملین لتــتالءم مــع 

 .ة اإللكترونیةتطبیقات اإلدار
3.0974

8 
0.8664

4 
77.437

1 
12 

17 
تــــوفیر منــــاهج جدیــــدة بالكلیــــات تــــتالءم مــــع التقــــدم فــــي 

 .التقنیة ونظم المعلومات
3.1226

4 
0.8884

4 
78.066

0 
8 

18 
الـــربط اإللكترونــــي بـــین وزارة التربیــــة والتعلـــیم والــــوزارات 

 .األخرى لتسهیل االتصال
3.1981

1 
0.8637

8 
79.952

8 
1 

19 
ـــــى التعامـــــل مـــــع الحاســـــوب اع ـــــار قـــــدرة المـــــدیرین عل تب

 . واإلنترنت عند تعیینهم بوظیفة مدیر مدرسة
2.9968

5 
0.8827 

74.921
3 

18 

 الدرجة الكلیة 
3.0959

9 
0.6852

3 
77.399

8 
 

  
الدول في مجال تطبیق بعض والخاص بكیفیة االستفادة من خبرات ) 26(یتضح من الجدول رقم  §

 )72.6( اإلدارة المدرسیة وكان الوزن النسبي لفقرات هـذا المجـال تتـراوح مـا بـین اإلدارة اإللكترونیة في
ًوهي نسبة عالیة تدل على أهمیة توفیر اإلمكانات الخاصة بتطبیق اإلدارة اإللكترونیـة أسـوة ) 79.9(و

 جیـدة وأن هناك رغبة في تطـویر تطبیـق اإلدارة اإللكترونیـة فـي اإلدارة المدرسـیة بدرجـة خرىبالدول األ
،حیـــث یـــسعى معظـــم المـــدیرین لوضـــع مقترحـــات ومخططـــات جدیـــدة لتطبیـــق اإلدارة اإللكترونیـــة فـــي 

  .مدارسهم واالستفادة من هذه التقنیة 
الــــربط اإللكترونــــي بــــین وزارة التربیــــة والتعلــــیم وهــــي ) 18(فقــــرة رقــــم جــــاءت فــــي المرتبــــة األولــــى  §

) 3.198(بمتوسـط حــسابي ) 79.952(نـسبي حیـث كـان الـوزن الوالـوزارات األخـرى لتـسهیل االتـصال 
 أعلى فقرة وتفسر الباحثة هذا بأنه ال تتوفر هذه الخدمة في مدارس التعلیم 
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العام الحكومیة فكل وزارة من الوزارات األخرى في محافظات غزة تعمل على حدة وبمعزل عن         
یــة لــوزارة التربیــة والتعلــیم ، وعــدم وجــود وزارة التربیــة والتعلــیم ویعــزى ســبب هــذا العجــز قلــة المــوارد الماد

 .الدعم الخارجي للوزارة
 
وهـذه الفقـرة وهي توفیر برامج حمایة وأنظمة آلیة متطورة لحمایـة بیانـات المدرسـة ) 15(فقرة رقم ال §

وتفـــسر الباحثـــة ضـــرورة ســـریة ) 79.795(حـــصلت علـــى نـــسبة عالیـــة مـــن االســـتجابات بـــوزن نـــسبي 
طالبهــا حتــى ال تكــون مباحــة للجمیــع بــل ال یــستطع االطــالع علیهــا ســوى معلومــات المدرســة وبیانــات 

 . ولي أمر الطالب
 بــوزن وهــي زیــادة الحــوافز المادیــة والمعنویــة للعــاملین فــي اإلدارة اإللكترونیــة) 2(وأدنــى فقــرة رقــم  §

یـست وهي درجة عالیة حیـث تفـسر الباحثـة أن الحـوافز المادیـة والمعنویـة للعـاملین ل) 72.641(نسبي 
ضــــروریة لتطبیـــــق اإلدارة اإللكترونیـــــة بدرجــــة كبیـــــرة بـــــل یــــأتي تطبیـــــق اإلدارة اإللكترونیـــــة فـــــي اإلدارة 
المدرسـیة للــضرورة الملحــة لمواكبــة تطــورات العــصر، كمـا أن تــوفر عنــصر النزاهــة لــدى المــدیرین یــدفع 

 .بهم للعمل دون النظر إلى األمور المادیة
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في األداء المهني لمدیري المدارس الحكومیـة : الخامسالسؤال 
        نوع الجنس؟لمتغیر بمحافظات غزة في ضوء تطبیق اإلدارة اإللكترونیة تعزى 

  ) 27(جدول 
والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاري  لقیاس األداء المهني لمدیري المدارس ) ت(اختبار 

  لحكومیة بمحافظات غزة في ضوء تطبیق اإلدارة اإللكترونیة تعزى لنوع الجنسا

 المجال

 الجنس

المتوســـــــــــــــــــــــط  العدد
 الحسابي

  االنحراف
 مستوى الداللة قیمة ت المعیاري

 واالیجابیات المزایا 40124. 3.2324 144 ذكر
 51869. 3.0805 174 أنثي

2.875 .004 
 دالة إحصائیا

 ةواقـــع تطبیـــق اإلدار 46277. 2.9924 144 ذكر
 49309. 2.7821 174 أنثي اإللكترونیة

3.892 
.000 

 دالة إحصائیا

       معوقـــــات تطبیـــــق 63591. 2.5208 144 ذكر
 60546. 2.6159 174 أنثي اإللكترونیة اإلدارة

1.362 
.174 

 غیر دالة إحصائیا
 تطیـق تطـویر إمكانیـة 64910. 3.1400 144 ذكر

 اإللكترونیة اإلدارة
 

 71357. 3.0596 174 أنثي
1.042 

.298 
 غیر دالة إحصائیا

 2.242 34803. 2.9714 144 ذكر الكلیة الدرجة
.026  

 دالة إحصائیا
    34080.  2.8845 174 أنثى 

 1.65= 316 عند درجات حریة 0.05 قیمة ت الجدولیة عند مستوى داللة     
 2.34 = 316 عند درجات حریة 0.01اللة   قیمة ت الجدولیة عند مستوى د     
أكبر من القیمة ت الجدولیة والتـي ) 2.242(أن القیمة ت المحسوبة ) 27(یتضح من الجدول رقم  §

معوقـــات تطبیـــق (، و قیمـــة ت المحـــسوبة للمجـــال الثالـــث ءللدرجـــة الكلیـــة لواقـــع األدا) 1.65(تـــساوي 
ومـستوى ) 1.65(یمـة ت الجدولیـة والتـي تـساوي وهي أقل مـن ق) 1.36( تساوي ) اإلدارة اإللكترونیة 

 ( لذا توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ،)0.05( عند مستوى الداللة ) 174.(الداللة یبلغ 
  . المتعلق بمعوقات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة لصالح الذكور الثالثفي المجال0.01)

  

ــــروق فــــي المجــــالین الثالــــث   ــــة وجــــود ف ــــسر الباحث ــــة فــــي اإلدارة (تف ــــات تطبیــــق اإلدارة اإللكترونی معوق
إمكانیــــة االســــتفادة مــــن خبــــرات بعــــض الــــدول فــــي تطــــویر تطبیــــق اإلدارة  (الرابــــعالمجــــال و) المدرســــیة

  : لصالح الذكور لألسباب التالیةتعزى لمتغیر الجنس) اإللكترونیة
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  . إلدارة المدرسیةًن المدیرین الذكور أكثر اهتماما بتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اأ - 
قــد یعـــزى ذلـــك لفــراغ الـــذكور أكثـــر مــن اإلنـــاث ووجـــود الوقــت لـــدیهم لممارســـة حــبهم ألمـــور أشـــغال  - 

 .التكنولوجیا والحاسوب
طبیعـة البیئـة والمجتمـع الفلـسطیني وعاداتـه وتقالیـده مـن حیـث قـدرة الرجـل علـى االتـصال والتواصــل  - 

 .مع المجتمع المحلي ومؤسساته
 .على تحمل األعباء أكثر من اإلناث الذكور لدیهم قدرة - 
الــذكور لــدیهم الوقــت الكــافي لاللتحــاق بالــدورات فــي مجــال الحاســوب واإلنترنــت أكثــر مــن المــدیرات  - 

اللــواتي ال تتــوفر لــدیهن الحریــة والوقــت الكــافي لتنمیــة المهــارات فــي هــذا المجــال بــسبب كثــرة األعبــاء 
 .عمل بیتي وعمل خارجيالملقاة على عاتقهن من 

) 1.042(تــساوي ) تطــویر إمكانیــة تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة (قیمــة ت المحــسوبة للمجــال الرابــع  §
عنـــد مـــستوى ) 298.( ومـــستوى الداللـــة یبلـــغ) 1.65(وهـــي أقـــل مـــن قیمـــة ت الجدولیـــة والتـــي تـــساوي 

 ابـعالر المجـال  فـي(0.01)الدالـة  لـذا توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى ) 0.05( الداللة 
  لـصالح الـذكور والدرجـة الكلیـة   فـي اإلدارة المدرسـیةالمتعلق بتطویر إمكانیة تطبیق اإلدارة اإللكترونیة

 فــي متوســطات درجــات األداء المهنــي لمــدیري المــدارس الحكومیــة بمحافظــات غــزة فــي اثلــصالح اإلنــ
زایـــــا تطبیـــــق اإلدارة م( األول ضـــــوء تطبیـــــق اإلدارة اإللكترونیـــــة تعـــــزى لنـــــوع الجـــــنس، وبـــــاقي األبعـــــاد

واقــــع األداء المهنــــي لمــــدیري المــــدارس فــــي تطبیــــق اإلدارة (والثــــاني) اإللكترونیــــة فــــي اإلدارة المدرســــیة
، لــذا ال توجــد )0.05(و) 0.01( عنــد مــستوى الدالــة ً دالــة إحــصائیا)اإللكترونیــة فــي اإلدارة المدرســیة

 . فروق ذات داللة إحصائیة في هذین المجالین
 2008،الفرا(وكذلك مع دراسة ) 2008السمیري ،(ة في هذه النتیجة مع نتائج دراسة تتفق الدراس §
ـــداد(ودراســـة )  ـــراهیم( ودراســـة ) 2008،مق ـــداف( ودراســـة ) 2004،آل إب ودراســـة )  2002،ن
)Faye,2006 (، تفــسرالتــي مــن نتائجهــا ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة تعــزى لمتغیــر الجــنس  

  :سبب هذه النتیجة بالباحثة
توافر المعلومات المتعلقة بتطبیق اإلدارة اإللكترونیة والدورات التدریبیة التي توفرها اإلدارة العلیا  .١

 .نفس القدر لذا تقدیراتهم متقاربةللمدیرین والمدیرات ب
 .ى المدیرین والمدیرات بنفس الدرجةاإلمكانات المالیة والمادیة المتوفرة لد .٢

  
 

یة بمـا فیهـا مـن المـدیرین والمـدیرات نفـس الظـروف المتقاربـة والبیئیـة تواجه معظم اإلدارات المدرسـ .٣
 .المتشابهة لذا تقدیراتهم متشابهة
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قیمــة مــستوى الداللــة لكــل مجــال مــن المجــاالت األخــرى أقــل مــن قیمــة مــستوى الداللــة الجدولیــة   •

) 2.242(والتـي تبلـغ وبالنظر إلى الدرجة الكلیة قیمة مستوى الداللة المحـسوبة ،)(1.65والتي تساوي 
مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللـة  ،)2.34(أقل من قیمة مستوى الداللة الجدولیة والتي تبلغ 

درجــة واقـع األداء المهنـي لمـدیري المـدارس الحكومیـة فــي (إحـصائیة بـین إجابـات المبحـوثین حـول 
 ممــا یعنــي قبــول الفــرض تعــزى لمتغیــر الجــنس) ضــوء تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة بمحافظــات غــزة 

 .الصفري وأن فرض الباحثة صحیح
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ــسؤال الــسادس • ــة إحــصائیة فــي األداء المهنــي لمــدیري المــدارس :  ال هــل توجــد فــروق ذات دالل
  الحكومیة بمحافظات غزة في ضوء تطبیق اإلدارة اإللكترونیة تعزى للمنطقة التعلیمیة ؟

  )28(جدول رقم 
ط الحسابي واالنحراف المعیاري إلمكانیة تطبیق اإلدارة اإللكترونیة یعزى لمتغیر یوضح المتوس

  المنطقة التعلیمیة
     االنحراف المعیاري     المتوسط الحسابي العدد المدیریة البعد

 67324. 3.1429 56 غزة شمال
 70317. 2.8168 75 غزة غرب
 54757. 3.3721 58 غزة شرق

 77869. 2.9786 32 الوسطى
 64662. 3.1900 64 خان یونس

 65448. 3.0973 33 رفح

  تطویر إمكانیة 
  تطبیق اإلدارة 

 اإللكترونیة
 
 
 

 68524. 3.0960 318 الدرجة الكلیة

 
أنــه ال توجــد فــروق تكــون ذات داللــة إحــصائیة فــي واقــع األداء  )28(یتــضح مــن الجــدول رقــم  §

 تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة بمحافظــات غــزة تعــزى لمتغیــر المهنـي لمــدیري المــدارس الحكومیــة فــي ضــوء
 ،)685.(وانحـراف معیـاري ) 3.96( في الدرجة الكلیـة حیـث كانـت بمتوسـط حـسابي المنطقة التعلیمیة

 :وتفسر الباحثة هذا بأن
  .   جمیع المناطق التعلیمیة تتلقى الدعم المادي لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة بنفس المستوى-
  . مدیري المدارس لجمیع المناطق نفس الدورات التدریبیة الخاصة باإلدارة اإللكترونیة یتلقى-
 معظم مدیري المدارس في جمیع المناطق من حملة البكالوریوس فهم بـنفس الكفـاءة اإلداریـة الالزمـة -

  .لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة
نـــي لمـــدیري المـــدارس تعـــزى لمتغیـــر یتـــضح أنـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة لواقـــع األداء المه

حیح وهــــذا یعنــــي قبــــول الفــــرض  صــــةهــــذا یــــدل علــــى أن الفــــرض الــــصفري للباحثــــالمنطقــــة التعلیمیــــة و
  .الصفري
فـــي عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة ) 2004 ،آل إبـــراهیم(ذه الدراســـة مـــع دراســـة وتتفـــق هـــ §

 . یمیةة تعزى لمتغیر المنطقة التعللمتوسطات تقدیرات أفراد الدراس
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عنــد تحلیــل التبــاین األحــادي لقیــاس متوســطات درجــات األداء المهنــي لمــدیري المــدارس فــي ضــوء  §
ــــة بــــین المجموعــــات وداخــــل  تطبیــــق اإلدارة اإللكترونیــــة تعــــزى للمنطقــــة التعلیمیــــة كــــان مــــستوى الدالل

  ) :29(المجموعات للمجاالت األربعة وللدرجة الكلیة كما هو موضح في الجدول اآلتي رقم 
  ) 29(جدول رقم 

تحلیل التباین األحادي لقیاس  متوسطات درجات األداء المهني لمدیري المدارس الحكومیة 
  بمحافظات غزة في ضوء تطبیق اإلدارة اإللكترونیة تعزى للمنطقة التعلیمیة

مجمــــــــــــــــوع  البیان البعد
 المتوسطات

درجـــــــــــــــــــة 
 الحریة

متوســـــــــــط 
 المربعات

قیمــــــــــة 
 ف

مـــــــــستوى 
 الداللة

 325. 5 1.627 بین المجموعات
 224. 312 69.758 داخل المجموعات

 یجابیاتواال المزایا

  317 71.386 المجموع

1.456 
  
  

.204  
ـــة   غیـــر دال

 إحصائیا 
 073. 5 367. بین المجموعات

 243. 312 75.804 داخل المجموعات
واقــــع  تطبیــــق
 اإللكترونیة اإلدارة

  317 76.172 المجموع

.302 
  
  

.911  
ـــة   غیـــر دال

 إحصائیا
 419. 5 2.095 بین المجموعات

 384. 312 119.863 داخل المجموعات
   معوقات

 تطبیـــق اإلدارة
  317 121.957 المجموع اإللكترونیة

1.090 
  
  

.366 
ـــة   غیـــر دال

 إحصائیا
 2.279 5 11.394 بین المجموعات

 441. 312 137.454 داخل المجموعات
تطــــــویر إمكانیــــــة 

  تطبیق اإلدارة
  317 148.848 المجموع اإللكترونیة 

5.172 
  
  

.000  
دالــــــــــــــــــــــــــــة  

 إحصائیا 
 198. 5 989. بین المجموعات

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
 المجموعات

37.019 312 .119 

  
  الدرجة الكلیة

  317 38.008 المجموع

1.668 
.142 

غیـــــر دالـــــة 
 إحصائیا

 2.39 )= 5، 312( عند درجات حریة0.05لة قیمة ف الجدولیة عند مستوى دال          
  3.73 ) =312،5( عند درجات حریة 0.01یمة ف الجدولیة عند مستوى داللة          ق
 Fأقـل مـن قیمـة ) 1.668(  المحـسوبة للدرجـة الكلیـة Fأن قیمـة ) 29( من الجدول رقم یتضح §

  .)0.05(  الداللة عند مستوى ) 142.( ومستوى الداللة ) 2.39( الجدولیة والتي تساوي 
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المــدارس الحكومیــة  ممــا یــدل أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي واقــع األداء المهنــي لمــدیري 
   . یعزى إلى المنطقة التعلیمیةللدرجة الكلیةفي ضوء تطبیق اإلدارة اإللكترونیة بمحافظات غزة 

تطــویر إمكانیــة تطبیــق اإلدارة ( ع  المحــسوبة للمجــال الرابـF أن قیمــة )29( رقـم یتـضح مــن الجــدول §
ـــغ ) اإللكترونیـــة  عنـــد مـــستوى ) 000.( الجدولیـــة ومـــستوى داللـــة Fوهـــي أكبـــر مـــن قیمـــة ) 5.17(تبل

ـــة  ـــة إحـــصائیة داخـــل المجموعـــات وتوضـــح فـــي ) 0.05(الدالل ـــى وجـــود فـــروق ذات دالل ـــدل عل ممـــا ی
  : التاليالجدول 

  )30(جدول رقم 
  اتاختبار توكي  لقیاس فروق المتوسط

 

 المدیریة  أ البعد
  المدیریة 

 ب 
 فــــروق

 الداللة مستوى المتوسطات
 غزة غرب غزة شرق

.55521 
.000 

 دالة إحصائیا
  تطویر إمكانیة

ـــــــــــق اإلدارة   تطبی
 غزة غرب خان یونس اإللكترونیة

.37313 
.014 

 دالة إحصائیا
  
 

الجدولیـة لـذا ال توجـد أن القیمة ف المحسوبة أصغر مـن القیمـة ف ) 30(یتضح من الجدول رقم  §
فروق ذات داللة إحصائیا في المجاالت  والدرجة الكلیة  في متوسطات درجات األداء المهنـي لمـدیري 

المنطقــة التعلیمیــة المــدارس الحكومیــة بمحافظــات غــزة فــي ضــوء تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة تعــزى لنــوع 
بلــغ مــستوى ) اإللكترونیــة اإلدارة تطبیــق ةبتطــویر إمكانیــ( ماعــدا المجــال الرابــع المتعلــق ،)المدیریــة(

لـصالح شـرق غـرة مقابـل غـرب غـزة  وبلـغ ) 0.05(دالة إحصائیا عنـد مـستوى الداللـة ) 000.(الداللة 
لـصالح خـان یـونس مقابـل غـرب غـزة  ممـا یـدلل 0.05) (عنـد مـستوى الداللـة ) 014.(مستوى الداللة 

یــة والرغبــة فــي تطــویر تطبیقهــا فــي منطقتــي شــرق غــزة ًعلــى أن هنــاك اهتمامــا بتطبیــق اإلدارة اإللكترون
 :ق إلى عدة أمور هيوخان یونس ویعزو الباحثة هذه الفرو

  
ًأن مـــدیري هـــذه المنـــاطق مـــن المـــؤهلین علمیـــا والمهتمـــین بـــالتعلیم ویرغبـــون فـــي تطـــویر أنفـــسهم     .١

 .باستمرار
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ً اإللكترونیة إضافة إلـى أن مـدیري التربیـة كما أنها توجد لدیهم إمكانات البنیة التحتیة لتطبیق اإلدارة .٢
ًوالتعلــــیم فــــي هــــذه المنــــاطق یولــــون اهتمامــــا خاصــــا بتطبیــــق اإلدارة اإللكترونیــــة فــــي اإلدارة المدرســــیة  ً

 . ومتابعتهم في التنفیذوتشجیعهم المستمر للمدیرین في تطبیق اإلدارة اإللكترونیة
 عـــــدد المـــــدیرین الـــــذكور فـــــي المنطقتـــــین بـــــالرجوع إلـــــى جـــــدول التكـــــرارات لمتغیـــــر الجـــــنس نجـــــد أن .٣

 .بأعداد المدیرین الذكور المستجیبین في المناطق األخرىًالمستجیبین للدراسة كبیر مقارنة 
فــي نتــائج الدراســة ال توجــد فــروق ذات داللــة ) 2004آل إبــراهیم ،(تتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة  §

 .نطقة التعلیمیةة تعزى لمتغیر المإحصائیة بین درجات تقدیر عینة الدراس
ــا ســبق  ــدارس الحكومیــة   مم ــدیري الم ــي األداء المهنــي لم ــة إحــصائیة ف ال توجــد فــروق ذات دالل

وهــذا یتفــق مــع الفــرض الــصفري الــذي ) المدیریــة (بمحافظــات غــزة تعــزى لمتغیــر المنطقــة التعلیمیــة
  .فرضته الباحثة
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ــسابع  • ــسؤال ال ــة : ال ــروق ذات دالل ــدیري المــدارس  هــل توجــد ف ــي لم ــي األداء المهن إحــصائیة ف
  المؤهل العلمي ؟لمتغیر الحكومیة بمحافظات غزة في ضوء تطبیق اإلدارة اإللكترونیة تعزى 

  )31(جدول  
تحلیل التباین األحادي لقیاس  متوسطات درجات األداء المهني لمدیري المدارس الحكومیة 

  ونیة تعزى للمؤهل العلميبمحافظات غزة في ضوء تطبیق اإلدارة اإللكتر
  

مجمـــــــــــــــــــوع  البیان     البعد     
 المتوسطات

متوســـــــــــــــط  درجة الحریة
 المربعات

قیمــــــــــة 
 ف

مـــــــــستوى 
 الداللة

 081. 2 162. بین المجموعات
 226. 315 71.224 داخل المجموعات

ــــــا  المزای
 واالیجابیات

   317 71.386 المجموع

.359 
  
  

.699  
غیــــر دالــــة 

  إحصائیا 
 472. 2 945. بین المجموعات

 239. 315 75.227 داخل المجموعات
   ع تطبیقواق

 اإلدارة
   317 76.172 المجموع اإللكترونیة

1.978 
  
  

.140  
غیــــر دالــــة 

  إحصائیا
 516. 2 1.033 بین المجموعات

 384. 315 120.925 وعاتداخل المجم
معوقــــــــــــــــــــات 

  تطبیق
 اإلدارة

 اإللكترونیة
   317 121.957 المجموع

1.345 
  
  

.262  
غیــــر دالــــة 

  إحصائیا

 645. 2 1.291 بین المجموعات
 468. 315 147.557 داخل المجموعات

   إمكانیة
  تطبیق
 اإلدارة

 اإللكترونیة
  317 148.848 المجموع

1.378 
  
  

.254  
غیــــر دالــــة 

  إحصائیا

 224. 2 448. بین المجموعات
 119. 315 37.561 داخل المجموعات

   الدرجة
 الكلیة 

  317 38.008 المجموع
1.878 

.155  
غیــــر دالــــة 

 إحصائیا
           
   . 2.24 )=315،2( عند درجات حریة 0.05قیمة ف الجدولیة عند مستوى داللة            
   . 3.08 ) =315،2( عند درجات حریة 0.01قیمة ف الجدولیة عند مستوى داللة            
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أصغر من القیمـة ف ) 1.878(أن القیمة ف المحسوبة والتي تبلغ ) 31(یتضح من الجدول رقم  §
لذا ال توجد فروق ذات داللة إحصائیا في ) 0.05(عند مستوى الداللة ) 2.24(الجدولیة والتي تساوي 

ومیة بمحافظـات المجاالت  والدرجة الكلیة  في متوسطات درجات األداء المهني لمدیري المدارس الحك
ــــوع المؤهــــل ــــق اإلدارة اإللكترونیــــة تعــــزى لن دبلــــوم ( التعلیمــــي حــــسب الــــدرجات  غــــزة فــــي ضــــوء تطبی

ممـا یـدلل علـى أن الفــرض الـصفري للباحـث صــحیح ) ،بكـالوریوس أو مـا یعادلها،ماجـستیر أو دكتــوراه 
  .أي قبول الفرض الصفري

 2008المسعود ،(ودراسة )  2008،الفرا(دراسات السابقة مثل دراسة تتفق هذه الدراسة معظم ال §
) 2003العمري ،) 2004آل إبراهیم ،(ودراسة ) 2006 ،القحطاني(ودراسة )  2007ردنه،(ودراسة ) 

التـي مـن )  2008العریشي ،(وتختلف مع دراسة ) 2008 ،البرقاوي(ودراسة )  2002،نداف(ودراسة 
  .ت المفحوصین تعزى للمؤهل العلميانتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة متوسط

  :الباحثة هذه النتیجة إلى عدة أمور منهاتعزو و
حــــضور جمیــــع المــــدیرین والمــــدیرات للــــدورات التدریبیــــة واألیــــام الدراســــیة المتعلقــــة بتطبیــــق اإلدارة  - 

ـــساعات والمعلومـــات  ـــنفس المـــستوى والقـــدر مـــن ال ـــات الحدیثـــة ب بغـــض النظـــر عـــن اإللكترونیـــة والتقنی
 .هم التعلیمیةمؤهالت

ًمعظــم المــدیرین والمــدیرات یحــصلون علــى درجــة الماجــستیر فــي تخصــصات مختلفــة بعیــدا عــن  - 
 .اإلدارة التربویة

عدم تركیز المـؤهالت العلیـا فـي التربیـة علـى دراسـة المـساقات التـي تهـتم باالتجاهـات الحدیثـة فـي  - 
 .ًاإلدارة خاصة اإلدارة اإللكترونیة

ن والمدیرات فـي درجـة واحـدة وهـي البكـالوریوس أو مـا یعادلهـا  فمعظـم تتركز معظم أعداد المدیری - 
 .االستجابات لهم تكون متقاربة

 فروق ذات داللة إحصائیة في واقع األداء المهني لمـدیري المـدارس تعـزى یتضح مما سبق ال توجد
 .لمتغیر المؤهل العلمي وهذا یتفق مع الفرض الصفري للباحثة
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ــامالــسؤال ال  • ــة إحــصائیة فــي األداء المهنــي لمــدیري المــدارس : نث هــل توجــد فــروق ذات دالل
   ؟دمةالحكومیة بمحافظات غزة في ضوء تطبیق اإلدارة اإللكترونیة تعزى لسنوات الخ

  )32(جدول رقم 
تحلیل التباین األحادي لقیاس  متوسطات درجات األداء المهني لمدیري المدارس الحكومیة 

   تطبیق اإلدارة اإللكترونیة تعزى لسنوات الخدمةبمحافظات غزة في ضوء
مجمـــــــــــــــــــــــــــــوع  البیان البعد

 المتوسطات
درجـــــــــــــــــــــة 

 الحریة
متوســــــــــــط 

 المربعات
قیمــــــــــة 

 ف
مـــــــــــــــستوى 

 الداللة
 195.  2 391. بین المجموعات
 225. 315 70.995 داخل المجموعات

 واالیجابیات المزایا

  317 71.386 المجموع

.867 
 
 

.421 
 غیر دالة
 ًإحصائیا

 444. 2 887. بین المجموعات
 239. 315 75.284 داخل المجموعات

   اإلدارة واقع تطبیق
 اإللكترونیة

  317 76.172 المجموع

1.856 
 
 

.158 
غیر دالة 
 إحصائیا

 060. 2 119. بین المجموعات
 387. 315 121.838 عاتداخل المجمو

   معوقات
   تطبیق
   اإلدارة
 اإللكترونیة

  317 121.957 المجموع

.154 
 
 

.857 
غیر دالة 
 إحصائیا

 129. 2 258. بین المجموعات
 472. 315 148.590 داخل المجموعات

 إمكانیة تطبیق
 اإللكترونیة اإلدارة 

  317 148.848 المجموع

.273 
 
 

.761 
غیر دالة 
 إحصائیا

 163. 2 326. بین المجموعات
 120. 315 37.682 داخل المجموعات

 الكلیة الدرجة

  317 38.008 المجموع
1.362 

.258 
دالة غیر 

 إحصائیا
  .2.24)= 315،2 ( عند درجات حریة 0.05قیمة ف الجدولیة عند مستوى داللة 
  .3.08) = 2، 315( عند درجات حریة 0.01قیمة ف الجدولیة عند مستوى داللة 

  

للدرجــة ) 1.362(والتــي تــساوي أن القیمــة ف المحــسوبة ) 32(یتــضح مــن الجــدول رقــم  §
 لــذا ال توجــد )0.05(عنــد مــستوى الداللــة ) 2.24(الكلیــة أصــغر مــن قیمــة ف الجدولیــة والتــي تــساوي 

   .تعزى لمتغیر سنوات الخدمة ) 0.05(فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة 
 :عزو الباحثة هذه النتیجة للدراسة إلىت §
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  .ة المدرسیة من الموضوعات الحدیثةكترونیة في اإلدارأن موضوع تطبیق اإلدارة اإلل - 
وحداثــة موضــوعها یعطــي فرصــة لجمیــع المــدیرین والمــدیرات إلــى العمــل بهــا بــنفس الدرجــة بغــض   - 

 .النظر عن مستوى خبراتهم السابقة وسنوات خدمتهم
 فــي اإلدارة ة كمــا أن المــدیرین والمــدیرات بــنفس الدرجــة بــالعلم بمتطلبــات تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــ - 

 .المدرسیة
لذا ال توجد فروق ذات داللة إحصائیا في المجاالت  والدرجة الكلیة  في متوسطات درجـات واقـع    

األداء المهني لمدیري المدارس الحكومیة بمحافظات غزة فـي ضـوء تطبیـق اإلدارة اإللكترونیـة تعـزى 
 ممــا یــدل علــى أن )ســنوات١٠ ، أكثــر مــن ١٠-٥ســنوات ، مــن ٥أقــل مــن (لمتغیـر ســنوات الخدمــة

  .قبول الفرض الصفري أيالفرض الصفري للباحث صحیح 
 :نتائج الدراسة

مــن نتــائج الدراســة الــسابقة واإلجابــة علــى أســئلتها وتفــسیرها نجــد أن واقــع األداء المهنــي لمــدیري 
 داءالمدارس الحكومیة في ضوء تطبیق اإلدارة اإللكترونیة بمحافظات غزة علـى درجـة عالیـة مـن األ

  : بنتائج الدراسات العربیة السابقةومقارنة
v الفـــرا (ودراســـة )  2008،البرقـــاوي(ســـات الـــسابقة مثـــل دراســـة تتفـــق هـــذه الدراســـة مـــع معظـــم الدرا
ودراســة )  2007،التمــام (ودراســة) 2007 ردنــه،(ودراســة )  2008،المــسعود(ودراســة )  2008،
 ) 2002،نـداف(ودراسـة)  2003،العمـري(سـة ودرا) 2004 ،آل إبراهیم(ودراسة )  2006،القحطاني(

زى في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة متوسطات الدراسة تع) Faye ,2006(ودراسة 
 .لمتغیر سنوات الخبرة اإلداریة

v  فــي وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي درجــة متوســطات ) 2008 ،الالمــي( تختلــف مــع دراســة
 . الخبرة اإلداریةالمبحوثین تعزى لمتغیر سنوات

v  وجــود فــروق تعــزى لمتغیــر المؤهــل العلمــي للحاصــلین علــى ) 2008العریــشي، (تختلـف مــع دراســة
 .الماجستیر، بینما هذه الدراسة ال توجد فروق تعزى لمتغیر المؤهل

v  ــــدة لتطبیــــق اإلدارة ــــا وایجابیــــات عدی ــــي وجــــود مزای ــــة الــــسابقة ف ــــع الدراســــات العربی ــــق مــــع جمی ٕتتف
 .أنها تعمل على توفیر الوقت والجهد بأقصى سرعةاإللكترونیة و

v  اتفقت مع جمیع الدراسات السابقة في وجود معوقات عدیدة تتمثل في قلـة تـوافر متطلبـات التطبیـق
 .ًوخاصة البنیة التحتیة المتعلقة بالجانب المادي

v اإلدارة اتفقـــت مـــع معظـــم الدراســـات العربیـــة الـــسابقة فـــي جـــودة األداء الـــوظیفي للعـــاملین بتطبیـــق 
 .اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة
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  :     ومقارنة بنتائج الدراسات األجنبیة
v  اتفقــت نتــائج الدراســة مــع دراســة)Joseph, 2008 ( أن ســوء البنیــة التحتیــة للمــدارس معــوق

 .حقیقي لإلدارة اإللكترونیة، واختلفت معها في مقاومة الموظفین للتغیر أنها معوق حقیقي بدرجة عالیة
v  اتفقت الدراسة مع دراسة)Joseph, 2008 ( ودراسة)Faye, 2006 ( ودراسة)Jimenez, 

ٕفــي مزایــا وایجابیــات تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة وأهمهــا تــوفیر الوقــت فــي إنجــاز المهــام وجــودة ) 2005
 المعلومات وجودة األداء، وكذلك اتفقت معها في عدم وجود فروق دالة بـین المفحوصـین تعـزى لمتغیـر

 ).الجنس،سنوات الخبرة(كل من 
v  اتفقـــت الدراســـة مـــع دراســـة)Abdullah, 2003 ( ودراســـة)Akbabal, 2001 ( ودراســـة
)Katona, 1999 ( ودراســة)Gorman, 1999 ( ودراســة)Yan, 1997 ( ودراســة)witten, 

فــي جــودة األداء الــوظیفي للمــوارد البــشریة رغــم وجــود بعــض المعوقــات، كمــا یوجــد اتجاهــات ) 1991
 .إیجابیة لدى المفحوصین لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة

v  اتفقــت الدراســـة مـــع دراســـة)Johare, 2000 ( علـــى أهمیـــة تـــدریب العـــاملین لتطبیـــق اإلدارة
  .اإللكترونیة وضرورة تقدیم نماذج للتدریب لتفعیل تطبیقها
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•  
 المهنــي لمــدیري المــدارس فــي ضــوء تطبیــق اإلدارة اقترحــت الدراســة توصــیات لتطــویر واقــع األداء

 ونتـائج الدراسـات اإللكترونیة باالعتماد على نتائج تحلیل نتائج أداة الدراسة واستجابات أفـراد العینـة
 /السابقة وأهمها

v العمل على نشر التقنیة اإلداریة اإللكترونیة.  
v وتیةٕرس وامدادها بالشبكات العنكبوضع خطط إستراتیجیة لدعم المدا. 
v نحـــو ) مـــساعد إداري،ســـكرتاریا، نـــواب،مـــدیرین (إعـــداد وتهیئـــة أعـــضاء الهیئـــة اإلداریـــة بالمدرســـة

التحـــول إلـــى اإلدارة اإللكترونیـــة مـــن خـــالل تحفیـــزهم لحـــضور دورات تدریبیـــة هادفـــة فـــي مجـــال اإلدارة 
 .اإللكترونیة

v س نیــة فــي جمیــع المــدارإمــداد المــدارس بــأجهزة حواســیب حدیثــة تناســب تطبیقــات اإلدارة اإللكترو
 .لیتسنى التعامل مع هذه التقنیة

v  تــوفیر العامــل الفنــي للحاســوب والمبــرمجین الــذین تحــاجهم المــدارس للتحــول إلــى اإلدارة
 .اإللكترونیة

v تخصیص موازنات مالیة تكفي لتطبیق مشروع اإلدارة اإللكترونیة. 
v وبعـدد لـى اإلدارة اإللكترونیـةضـرورة تـوفیر أجهـزة حاسـوب وعتادهـا بمواصـفات تناسـب التحـول إ 

  .یكفي حاجة المدارس
v یب تـــوفیر البنیـــة التحتیـــة الالزمـــة لتطبیـــق اإلدارة اإللكترونیـــة مـــن إعـــدادات مادیـــة وبـــشریة بالتـــدر

 .المناسب لإلداریین في المدارس
v  زیــادة مــصادر تمویــل متنوعــة ســواء داخلیــا أو خارجیــا لــدعم مــشروع تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة فــي
 .دارة المدرسیةاإل
v  اســتقطاب الكفــاءات المدربــة والمتمیــزة مــن مــدربین وخبــراء تــصمیم وتطــویر البــرامج اإللكترونیــة

ٕوفنیین في مجال اإلدارة اإللكترونیة لالستفادة من خبـراتهم فـي تـدریب العـاملین وانتـاج بـرامج إلكترونیـة 
 .حدیثة مناسبة

v بمتابعة الفنیین المتخصصین تحدیث وصیانة األجهزة اإللكترونیة في المدارس . 
v  عقد الدورات التدریبیة المتعلقة بتطبیق اإلدارة اإللكترونیة  لجمیع اإلداریین في المـدارس لتطـویر

كاسـتعادة البیانـات فـي حالـة تلفهـا (قدراتهم وتحفیزهم على العمل باإلدارة اإللكترونیـة وكیفیـة العمـل بهـا 
 ).أو تعطیل األجهزة 

v لتـوفیر جـو مـن  لضمان سریة وأمن المعلومات اإلداریـة واحتـرام خـصوصیتهاتوفیر أجهزة حمایة 
 .الثقة و الطمأنینة
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v رســــــیة والنــــــشرات المتعلقــــــة تزویــــــد المــــــدارس بــــــدلیل تطبیــــــق اإلدارة اإللكترونیــــــة فــــــي اإلدارة المد
 .بالموضوع

v فـــي قـــسم حوســـبة جمیـــع أقـــسام وزارة التربیـــة والتعلـــیم وفروعهـــا والعمـــل بتطبیـــق هـــذه التقنیـــة بمـــا 
 .اإلشراف والتوجیه التربوي وغیره

v  العمل على نشر التعلـیم اإللكترونـي فـي مـدارس التربیـة والتعلـیم وتطبیقـه علـى المراحـل التعلیمیـة
 .المختلفة

 
 : مقترحات مستقبلیة  •
v  تطبیــق الدراســة علــى مجتمــع دراســة جدیــد مثــال تطبیــق الدراســة علــى جمیــع المــدارس الحكومیــة

 .ارنة النتائج بنتائج هذه الدراسةالغوث والخاصة ومقوالتابعة لوكالة 
v دراسة اتجاهات جمیع العاملین في المدارس نحو تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة.  
v  تصور مقترح عن كیفیة تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة في جمیـع مـدارس التعلـیم

 .غربیةع والضفة الالعام على مستوى مدارس القطا
v لعـام فـي دراسة مقارنة حول التحدیات التـي تواجـه تطبیـق اإلدارة اإللكترونیـة فـي مـدارس التعلـیم ا

  .ع غزةوقطاالضفة الغربیة 
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  اجعالمر
  
  المراجـــع العربیة: أوال    

  المراجع األجنبیــة: ثانیا 
 مراجــــع االنترنت: ثالثا    
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  عــــالمراج
 

 المراجع العربیة

 :كتب: أوال
  .، دار المسیرة للنشر، عمان األردن"ویةمدخل إلى اإلدارة الترب":)2008(أبو ناصر، فتحي  .١

ــــة ، "نحــــو تطــــویر اإلدارة المدرســــیة"):1991(أحمــــد، أحمــــد إبــــراهیم  .٢ دراســــات نظریــــة ومیدانی
  .، مصر2باإلسكندریة،دار المطبوعات الجدیدة للنشر ط 

، دار المطبوعــــات الجدیــــدة "نحــــو تطــــویر اإلدارة المدرســــیة ):"1996(أحمــــد، أحمــــد إبــــراهیم  .٣
 .ة، مصر،اإلسكندری

مكتبــة المعــارف الحدیثــة، " اإلدارة المدرســیة فــي األلفیــة الثالثــة):"2001(أحمـد، أحمــد إبــراهیم  .٤
 .، مصر1اإلسكندریة، ط 

ـــــراهیم  .٥ اإلدارة المدرســـــیة وتحـــــدیات القـــــرن الحـــــادي والعـــــشرین ):"2003(أحمـــــد، أحمـــــد إب
 .،اإلسكندریة، مصر"
 ،م للكتـبعـال،"ة المؤسسات التربویة إدار"): 2003(محمد صبري  ، حافظ فرج و حافظ،أحمد .٦

 . جمهوریة مصر العربیة،الشمسعین 

ــاذج تطبیقیــة–اإلدارة اإلســتراتیجیة ):"2006(إدریــس، ثابــت والمرســي، جمــال  .٧ ــاهیم ونم   المف
 .،الدار الجامعیة، مصر"
، دار "المدرسیة ،البعد التخطیطي والتنظیمي المعاصراإلدارة ):"2000(األغبري، عبد الصمد  .٨

 .نهضة العربیة، بیروت، لبنانال
ــإلدارة المدرســیة فــي تنمیــة القیــادة التدریبیــة:")2008(طــارق  ،البــدري .٩  االتجاهــات الحدیثــة ل
 .ة للنشر والتوزیع ، عمان ،األردن،دار الثقاف"

 . الكویتدار القلم، ،"مدخل إلى اإلدارة التربویة ):"1983(حسین  أحمد وطه، ،بستان .١٠

ــة اإل):"1990(بلقــیس، أحمــد  .١١ ــة الحدیث ،الرئاســة  " مبادئهــا ودور اإلداري فیهــا–دارة التربوی
 .العامة لوكالة الغوث الدولیة، عمان، األردن

األعمـــال اإللكترونیـــة وتحـــدیات ):"2002(ســـعد غالـــب والعـــالف ،بـــشیر ،عبـــاس  ،التكریتــي .١٢
 .،األردن، الطبعة األولىدار المناهج للنشر والتوزیع ،"المستقبل 
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،  مركـز الخبـرات المهنیـة لـإلدارة،،القـاهرة" اإلدارة اإللكترونیة):"2003(لـرحمن عبد ا ،توفیق .١٣
 .، مصرالطبعة األولى

،مركـــز الخبـــرات "اإلدارة اإللكترونیـــة وتحـــدیات المـــستقبل ):"2005(عبـــد الـــرحمن  ،توفیـــق .١٤
  .، مصرالطبعة الثانیة القاهرة، المهنیة لإلدارة بمبك،

،   "اإلثبــات الجنــائي فــي جــرائم الكمبیــوتر واالنترنــت"):2007(حجــازي، عبــد الفتــاح بیــومي  .١٥
 .دار الكتب القانونیة، مصر

 ،،اإلسكندریة" الحكومة اإللكترونیة ونظامها القانوني:")2004( بیومي حعبد الفتا ،حجازي .١٦
 .جمهوریة مصر العربیة دار الفكر العربي،

لمــسیرة للنــشر والتوزیــع دار ا ،" اإلدارة التربویــة):"2008( محمــد حــسن و العجمــي، حــسان، .١٧
 .، األردن الطبعة األولى، عمان،والطباعة

دار المــسیرة للنــشر والتوزیــع  ،" اإلدارة التربویــة):"2007( محمــد حــسن و العجمــي، حــسان، .١٨
 .، األردن الطبعة األولى، عمان،والطباعة

 اإلدارة المدرســیة والــصفیة المتمیــزة الطریــق إلــى): "2006(حــسین، ســالمة عبــد العظــیم  .١٩
 .، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، األردن"المدرسة الفعالة

ــي ):"1976(حــسین، منــصور، ومحمــد زیــدان  .٢٠ ســیكولوجیة اإلدارة المدرســیة واإلشــراف الفن
 .، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة"التربوي 

الحكومـة اإللكترونیـة ): "2004(الحمادي، بسام بـن عبـد العزیـز، الحمیـضي، ولیـد بـن سـلمان  .٢١
الواقع والمعوقات وسبل التطبیق بدول مجلس التعاون الخلیجـي، الریـاض، معهـد اإلدارة العامـة، 

 ."السعودیة
، غـزة،  "أصول التربیـة وتحـدیات القـرن الحـادي والعـشرین):"2008(الخطیب، عامر یوسـف  .٢٢

 .جامعة األزهر، كلیة التربیة، مكتبة القدس، فلسطین
تخطیط وتصمیم برنامج لتدریب المعلمین أثناء الخدمة في ):"1998(عامر یوسف الخطیب،  .٢٣

العـــدد –،جامعـــة األزهـــر، مجلـــة البحـــوث والدراســـات التربویـــة الفلـــسطینیة ،المجلـــد األول  "فلـــسطین
 . الثاني، فلسطین

،غـزة ،جامعـة الزهـر،  "أصـول التربیـة الثقافیـة واالجتماعیـة):"1995(الخطیب، عامر یوسـف  .٢٤
 .ة التربیة، مطبعة المقداد، فلسطینكلی
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، معهـــد اإلدارة العامـــة، ضالریـــا ،"الحاســـب وأمـــن المعلومـــات ):"2001(حـــسن طـــاهر  ،داوود .٢٥

 .المملكة السعودیة
 ،قـاهرةال ، مكتبـة األنجلـو المـصریة،" اإلدارة العامـة):"1977(لیلى  ، عبد الكریم وتكال،درویش .٢٦

 .جمهوریة مصر العربیة

، مكتبــة  " الحاســوب واالنترنــت–تكنولوجیــا التعلــیم المعاصــر ):"2006(شعان ربیــع، هــادي مــ .٢٧
 .المجتمع العربي للنشر والتوزیع، عمان، األردن

، اإلســـكندریة، دار الوفـــاء "الـــسلوك التنظیمـــي فـــي اإلدارة التربویـــة ):"2004(رســـمي، محمـــد  .٢٨
 .للنشر، الطبعة األولى، مصر

ــةأساســیات اإلدارة ):"2004(رســمي، محمــد  .٢٩ ،مــصر، اإلســكندریة، دار الوفــاء للنــشر،  "التربوی
 .الطبعة األولى

اإللكترونیــة، مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار بمجلــس اإلدارة ):"2004(رأفــت  ،رضــوان .٣٠
 . جمهوریة مصر العربیة، القاهرة،"الوزراء 

ارس فاعلیــة دور الغــدارة المدرســیة فــي إعــداد مــدیري المــد):"1982(الرفــاعي، أحمــد بهجــت  .٣١
 .،مجلة كلیة التربیة، جامعة الزقازیق، مصر "بسلطنة عمان

، التربیـة "الوظائف الحدیثة لإلدارة المدرسیة من منظـور نظمـي):" 1995(زاهر، ضیاء الدین  .٣٢
 .العربیة، المجلد األول، العدد الرابع، مصر

الوي ، دار مجــد "حــاالت وبحــث فــي اإلدارة بــین النظریــة والتطبیــق):"1996(زویلــف، مهــدي  .٣٣
 .للنشر والتوزیع، عمان، األردن

 .، دار وائل للنش، عمان "أتمتة المكاتب المتقدمة):"2008(السالمي، عالء عبد الرازق  .٣٤

 .، دار وائل للنشر، األردن، عمان "اإلدارة اإللكترونیة):"2006(السالمي، عالء عبد الرازق  .٣٥

، العربیـة لعلـوم الحاسـب ، القـاهرة،" نظم إدارة المعلومـات:")2003 (قلراز اعالء عبد ،السالمي .٣٦
 .مصر

استخدام الحاسوب واالنترنت في میـادین التربیـة ):"2007(سعادة، جودت والسرطاوي، عـادل  .٣٧
 .، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األردن"والتعلیم 

ـــادة المعرفـــة ): "2008(ســـعد الـــدین، محمـــد  .٣٨ التعلـــیم اإللكترونـــي طریقـــة مبتكـــرة للتعلـــیم وزی
 .، مصر"ل مشرق نحو تقنیات أكثر تفاعلیة في التعلیم ومستقب
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ــار مــدیر المدرســة الثانویــة فــي األردن):"1993(الــسعود، راتــب ویطــاح ،أحمــد  .٣٩ ، أســس  "اختی
  .مقترحة، أبحاث الیرموك، األردن

 . ، مصر، القاهرة ،مكتبة غریب "إدارة األفراد والكفایة اإلنتاجیة):"2001(السلمي، علي  .٤٠

 . ، مكتبة غریب،القاهرة، مصر "تحلیل النظم السلوكیة):"1991(على السلمي،  .٤١

،مـــصر، القـــاهرة، عـــالم  "اإلدارة المدرســـیة الحدیثـــة):"1975(ســـمعان، وهیـــب ومرســـي، منیـــر  .٤٢
  .الكتب

البنیــة التحتیــة للمفــاتیح العمومیــة فــي دعــم الحكومــة دور ): "2003(الــسویل، محمــد إبــراهیم  .٤٣
 .الریاض، معهد اإلدارة العامة، السعودیة" بیة السعودیة اإللكترونیة في المملكة العر

 .، مصر2العربیة لعلوم الحاسوب ، ط  ،، القاهرة"شبكة انترنت ):"1996(بهاء  ،شاهین .٤٤
 مكتبـــة النهــــضة ،"ة دراســــات فـــي اإلدارة التعلیمـــي):"2003(مـــریم محمـــد إبـــراهیم  ،الـــشرقاوي .٤٥

 . جمهوریة مصر العربیة،العربیة، القاهرة

أصـــول اإلدارة العامـــة، ماهیـــة اإلدارة العامـــة تعریفهـــا ):"2004( إبـــراهیم عبـــد العزیـــز شـــیحا، .٤٦
 .، جامعة اإلسكندریة، كلیة الحقوق، مصر"وطبیعتها وأهم مشكالتها 

 .، فلسطینغزة ، دار المقداد للنشر،"اإلدارة التربویة)" 2005(فتحي  ،صبح .٤٧

 ،3350العدد  ،ة العاشرةالسن ،" سطینجریدة األیام الصادرة في فل):" أ2005(صبري  ،صیدم .٤٨
 .19/5/2005بتاریخ   ،13الصفحة 

العــدد  ، الــسنة العاشــرة،" جریــدة األیــام الــصادرة فــي فلــسطین:")ب2005 (صــبري  ،صــیدم .٤٩
 .2/5/2005بتاریخ  ،13الصفحة   ،3333

 .، دار القلم، الكویت" وسائل االتصال والتكنولوجیا في التعلیم):"1984( حسین ،الطوبجي .٥٠

عـــة والنـــشر دار وائـــل للطبا ،" اإلدارة التربویـــة والـــسلوك التنظیمـــي:")2001(هـــاني  ، الطویـــل .٥١
 . األردن،،الطبعة الثانیة ،عمان
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 .، دار الشروق للنشر، عمان "اإلدارة المدرسیة الحدیثة):"2001(عابدین، محمد عبد القادر  .٥٢
 

، دار الــسحاب للنــشر والتوزیــع،  "عاصــرةاإلدارة اإللكترونیــة نمــاذج م:")2007( عــامر، طــارق .٥٣
 . جمهوریة مصر العربیة،القاهرة

 
ـــع ):"2004(أحمـــد ســـالم  ،العـــامري .٥٤ ـــي القطـــاع الحكـــومي الواق إعـــادة هندســـة نظـــم العمـــل ف

 .، السعودیةجامعة الملك سعود ،، الریاض" والتحدیات
 

 .للمالیین، لبنان، بیروت، دار العلم  "التخطیط التربوي):"1984(عبد الدایم، عبد اهللا  .٥٥
 

، اإلســـكندریة، المكتـــب العربـــي الحـــدیث  "اإلدارة العامـــة):" 1986(عبـــد الفتـــاح، محمـــد ســـعید  .٥٦
 .للطباعة والنشر، الطبعة الخامسة

، المنــصورة، كلیــة  "اإلدارة العامــة):"2000(عبـد القــادر، محمـد عبــد القــادر، قابیـل، حــاتم سـعد  .٥٧
 .لعربیةالتجارة، الطبعة الثالثة، جمهوریة مصر ا

  
مكتبــــة النهــــضة العربیــــة، القــــاهرة،  ، "إدارة المدرســــة االبتدائیــــة):"2000(عبــــود، عبــــد الغنــــي  .٥٨

 .مصر

، القــــاهرة  مكتبــــة النهــــضة العربیــــة،  "إدارة المدرســــة االبتدائیــــة):"1992(عبــــود، عبــــد الغنــــي  .٥٩
 . مصر

 . ، مصر2بي ط، القاهرة، دار الفكر العر "اإلدارة المدرسیة):"2000(العجمي، محمد حسنین  .٦٠

، العالمیــــة للنــــشر  "اإلدارة المدرســــیة ومتطلبــــات العــــصر):"2003(العجمــــي، محمــــد حــــسنین  .٦١
 .والتوزیع، المنصورة، مصر

،دار المـسیرة "اسـتراتیجیات اإلدارة الذاتیـة للمدرسـة والـصف):"2008(العجمي، محمد حـسنین  .٦٢
 .للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، األردن

 والتوزیــع،، دار الثقافــة للنــشر "إدارة الــصفوف وتنظــیم بیئــة الــتعلم " ):2007( بــشیر عربیــات، .٦٣
 .األردن عمان،

 .، عمان، دار الیازوري للنشر، األردن "إدارة الجودة الشاملة):"2005(العزاوي، محمد  .٦٤
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المركـز  ،"تطویر اإلدارة المدرسیة في ضوء معاییر الجـودة الـشاملة: ")2008(محسن  ،عزب .٦٥

 . مصر، اإلسكندریة،التربویة والتنمیةالقومي للبحوث 
ــــة واإلشــــراف التربوي،أصــــولها وتطبیقاتهــــا:")2008( جــــودت عطــــوي، .٦٦ ، دار "اإلدارة التعلیمی

 . األردن،الثقافة للنشر والتوزیع، عمان
 

اإلدارة المدرســـیة الحدیثـــة، مفاهیمهـــا النظریـــة وتطبیقاتهـــا ):"2001(عطـــوي، جـــودت عـــزت  .٦٧
 شر والتوزیع، عمان، األردن، دار الثقافة للن"العملیة 

الخدمات اإللكترونیة بین النظریـة والتطبیـق مـدخل تـسویقي ):" 2004(بشیر عباس  ،العالق .٦٨
 .، مصرالمنظمة العربیة للتنمیة ، القاهرة،"استراتیجي 

ر الیــــازوري للنــــشر دا ،"أســــس اإلدارة الحدیثــــة نظریــــات ومفــــاهیم ):"1999(بــــشیر  ،العـــالق .٦٩
 .، األردنعة األولى،الطبوالتوزیع ، عمان

   كلیـــــــــــة العلــــــــــوم التربویـــــــــــة ،"مبـــــــــــادئ اإلدارة المدرســـــــــــیة):"2004(العمــــــــــایرة، محمــــــــــد  .٧٠
 . ،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،عمان ، الطبعة الثالثة، األردن

المـــسیرة دار  ،كلیــة العلــوم التربویــة ،" مبــادئ اإلدارة المدرســـیة):"2002(محمــد  ،العمــایرة .٧١
 .نیة، األردنالطبعة الثا ، عمان،والطباعةللنشر والتوزیع 

ـــادئ اإلدارة المدرســـیة):"1999(العمـــایرة، محمـــد حـــسن  .٧٢ ـــة ، "مب ـــوم التربوی ـــة العل دار  ،كلی
 .ولى، األردنالطبعة األ ،المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان

بـة الملـك ، مكت"التقنیة الحدیثـة فـي إدارة المـدارس الثانویـة للبنـات):"A -1998(عمر، فدوى  .٧٣
 .فهد الوطنیة، جدة، المملكة العربیة السعودیة

ــــــة–اإلدارة اإلســــــتراتیجیة ):"2001(عــــــوض، محمــــــد أحمــــــد  .٧٤ ،  " األصــــــول واألســــــس العلمی
 .اإلسكندریة، الدار الجامعیة، مصر

، دار المـسیرة للنـشر  "الحاسوب التعلیمي وتطبیقاته التربویـة):"2004(عیادات، یوسف أحمد  .٧٥
 .األردنوالتوزیع، عمان، 

، س، بنغـــازي ، جامعـــة  قـــار یـــون"اإلدارة المدرســـیة المعاصـــرة ):"1994(الفقـــي، عبـــد المـــؤمن  .٧٦
 .تونس

تطـور اإلدارة المدرسـیة فـي ):"1993(فهمي، محمد سیف الدین، ومحمـود، حـسن عبـد المالـك  .٧٧
 .  ، الریاض، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، السعودیة"دول الخلیج العربي
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الــــسلوك التنظیمــــي، دراســــة الــــسلوك اإلنــــساني الفــــردي ):" 2000(تي، محمــــد قاســــم القربــــو .٧٨
 .،عمان، دار الشروق للنشر والتوزیع، األردن "والجماعي في المنظمات المختلفة

، هیئــة "إدارة األفــراد مــدخل تطبیقــي ):"1990(الكعبــي، نعمــة، الــسامراني، مؤیــد عیــد ســعید  .٧٩
 . المعاهد الفنیة، الطبعة األولى

، "توظیف تكنولوجیـا المعلومـات فـي المـدارس):"2002(وجان، بیدج، نیك باكارد، فیل ریس ك .٨٠
 .،األردن١دار الفاروق للنشر والتوزیع، شعبة الدراسات التربویة، ط 

 ، عمـــان، دار وائـــل للنــشر والتوزیـــع،" ٕالتنظـــیم واجــراءات العمـــل:")A-2002(موســـى  ،اللــوزي .٨١
 .، األردنالطبعة األولى

 الطبعـــة الثانیـــة، دار وائـــل للنـــشر والتوزیـــع، ،" التنمیـــة اإلداریـــة):"B-2002(ســـى مو ،اللـــوزي .٨٢
 . األردن،عمان

، مؤسـسة "كیمبـول وایلـز" "نحو مدارس أفـضل ):"1973(محجوب، فاطمة، محمد، أحمد زكـي  .٨٣
 .فرانكلین للطباعة، القاهرة، الطبعة الثانیة، مصر

، الجبیهة، دار الحامـد  "النظریات والوظائف المبادئ و–اإلدارة ):" 2001(محمد، موفق حدید  .٨٤
 . للنشر، الطبعة األولى، األردن

اإلدارة العامة، هیكلـة األجهـزة وضـع الـسیاسات وتنفیـذ البـرامج ):"2000(موفق حدیـد  محمد، .٨٥
 .، األردنالطبعة األولى ، جامعة آل البیت،" الحكومیة

، دار "ن وتنفیذ استراتیجیات التنافساإلدارة اإلستراتیجیة ،تكوی):" 2002(مرسي، نبیل محمد  .٨٦
 . الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، مصر

ــا:")2001( محمــد منیــر ،مرســي .٨٧ ــة أصــولها وتطبیقاته ، عــالم الكتــب، القــاهرة، "اإلدارة التعلیمی
 .مصر

 . القاهرة، مصر، عالم الكتب،"اإلدارة التعلیمیة أصولها وتطبیقاتها:")1982(محمد  ،مرسى .٨٨

الطبعـــة األولـــى، دار " اإلدارة المدرســـیة ودورهـــا فـــي اإلشـــراف التربــوي:")٢٠٠٥(مــساد،عمر  .٨٩
 .صفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن

، مكتبــة األنجلــو  "اتجاهــات جدیــدة فــي اإلدارة المدرســیة):"1985(مـصطفى، حــسن، وآخـرون  .٩٠
 .المصریة، القاهرة، مصر
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ي ضــــــوء الفكــــــر اإلداري اإلدارة المدرســــــیة فــــــ):" 1994(مـــــصطفى، صـــــالح عبــــــد الحمیـــــد  .٩١
 .،دار المریخ للنشر ، الریاض ،السعودیة"المعاصر

 –نظریاتهـا –اإلدارة التربویـة، مفهومهـا ):"1986(مصطفى، صالح عبد الحمید ونجاة النابة  .٩٢
 .، دار القلم للنشر، دبي لعالم جدید، دار الفكر العربي، القاهرة ، مصر1،ط  "وسائلها

 .، عمان، الوحدة األولى، األردن"مبادئ اإلدارة):"2009(ة منشورات جامعة القدس المفتوح .٩٣

 ، عمان"أنظمة المعلومات اإلداریة):" 2007(منشورات جامعة القدس المفتوحة  .٩٤

 .، األردن1، ط 

المـادة التدریبیـة لـدورة إعـداد مـدیري المـدارس ):" 2009(منشورات وزارة التربیـة والتعلـیم غـزة  .٩٥
 . ، غزة، فلسطین "ونوابهم

، غـزة،  "دورات إلعـداد مـدیري المـدارس ونـوابهم):"2004(رات وزارة التربیة والتعلیم غـزة منشو .٩٦
 .فلسطین

، مركـز النجـار  "الحاسـوب وتطبیقاتـه التربویـة):"2002(النجار، إیاد عبد الفتاح، وآخرون  .٩٧
  . الثقافي للنشر والتوزیع، إربد ،عمان 

 جامعـة ، "سـتراتیجیة والوظـائف والمـشكالتاإلدارة اإللكترونیـة، اإل:")2004(نجـم عبـود  ،نجم .٩٨
 . األردن،الزیتونة دار المریخ للنشر

ــساني):"2001(، عمــر نــصر اهللا .٩٩ ــوي واإلن ــصال الترب ــادئ االت ، عمــان ،دار وائــل للطباعــة "مب
  .والنشر، األردن

جامعـــــة الزیتونـــــة  ،"اإلدارة العامـــــة المفـــــاهیم والتطبیقـــــات):"2002(حنـــــا  ،هللانـــــصر  .١٠٠
 عة األولى، األردنألردنیة، الطبا

، دار الثقافـــــة،  "اتجاهـــــات جدیـــــدة فـــــي اإلدارة التعلیمیـــــة):" 2005(النـــــوري، عبـــــد الغنـــــي  .١٠١
 ،الفرقان للطباعة والنـشر والتوزیـعدار  ، "اإلدارة واإلشراف التربوي: ")1992(یعقوب  ،نشوان.قطر

 .، األردنالطبعة الثالثة ،عمان

ٕمجیــــات التعلیمیــــة وانتاجهــــا وتطبیقاتهــــا تــــصمیم البر):" 2003(الهــــرش، عایــــد، وآخــــرون  .١٠٢
 . ،مركز عمان الثقافي،إربد، عمان "التربویة
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، معهـد مركـز البحـوث ،"اإلدارة اإللكترونیة وآفاق تطبیقاتها العربیة :")2005(سعد  ،یاسین .١٠٣
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .اإلدارة العامة، السعودیة

ـــد الفتـــاح  .١٠٤ ـــاغي، عب أهمیـــة تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة فـــي فغالیـــة البـــرامج ):"1980(ی
 . ، المجلة العربیة للتدریب، العدد الثاني، عمان، األردن"التدریبیة

  
  
 :الدوریات والرسائل: ثانیا

 
یة للمـشاركة دور اإلدارة المدرسیة في تهیئة المـوارد البـشر:" )1995(أبو الوفا، جمال محمد  .١٠٥

الـث، المـؤتمر الـسنوي الث ، دراسة حالة عـن محافظـة القلیوبیـة"في انجاز سیاسة التغییر التربوي الفعال
 . القاهرة، مصر، عین شمس،كلیة التربیة

برنامج مقترح لتحسین أداء مدیري مدارس التعلـیم األساسـي فـي ): "2008(مطیع  ،أبو جبل .١٠٦
  .جامعة الدول العربیة، معهد البحوث والدراسات العربیة، مصر رسالة دكتوراه غیر منشورة ،"فلسطین

ـــ .١٠٧ ـــق :" )2008(محمـــود صـــبري  ،بأبـــو حبی ـــع والتطبی ـــین الواق ـــة ب ـــد -اإلدارة اإللكترونی الفوائ
 . غزة، فلسطین، كلیة تكنولوجیا المعلومات،رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة " والسلبیات

الــسائد لـــدى مــدیري ومـــدیرات المــدارس الثانویـــة نمـــط القیــادة ):" 2002(ســعید  ،أبــو حــرب .١٠٨
  . رسالة ماجستیر غیر منشورة ،جامعة األزهر ،كلیة التربیة، فلسطین "بمحافظات غزة

تحویــــل العملیـــات األكادیمیــــة واإلداریـــة فــــي جامعـــة القــــدس : " )2001(، نـــادر أبـــو خلـــف .١٠٩
ــة  ــة إلــى اإللكترونی ــات(المفتوحــة مــن الورق راســات التربویــة لــة البحــوث والدمج،  ")اإلمكانــات والمعوق

 . ، فلسطین142- 114 ص6العدد  ،الفلسطینیة بیرسا

ــسطیني كمــدخل للتمییــز):"2007(أبــو دف، وآخــرون  .١١٠ ــام الفل ــیم الع ، كتــاب "الجــودة فــي التعل
 .المؤتمر التربوي الثالث، الجزء الثاني، فلسطین

تواجــه مــدیر المدرســة المــشكالت والــصعوبات التــي : ")2004(، فــوزي حــرب رشــید أبــو عــودة .١١١
 .، مصرمنشورة، جامعة عین شمس، القاهرةرسالة دكتوراه غیر " الثانویة في محافظات غزة 
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رسـالة  "الحكومة اإللكترونیة في المؤسسات العامة بالسعودیة): "2004(یحیـى  ،أبو مغایض .١١٢
 .لریاض، السعودیة جامعة الملك سعود بالریاض، ا،منشورة، كلیة العلوم اإلداریةماجستیر غیر 

المــسئولیات اإلداریــة والفنیــة لمــدیر المدرســة بوجــه : " )1994(األغبــري ، بــدر علــي غالــب  .١١٣
مجلـة المـؤتمر العلمـي الـسادس ، الجمعیـة  " عام وفي مجال اإلدارة المدرسـیة فـي الـیمن بوجـه خـاص

 .31 - 2المصریة للمناهج وطرق التدریس ، القاهرة، مصر ،ص
دار " اإلدارة المدرسیة، البعد التخطیطي والتنظیمي المعاصر): "2000 (عبد الصمد ،األغبري .١١٤

 .النهضة العربیة، بیروت
واقــع ومعوقــات اســتخدام الحاســب اآللــي فــي أعمــال ): "2004(آمــال بنــت أحمــد  ،آل إبــراهیم .١١٥

رسـالة ماجـستیر غیـر " إدارة المدارس الثانویة في سلطنة عمان من وجهة نظر المدیرین ومساعدیهم
 .، عمان، جامعة السلطان قابوسشورة، كلیة التربیةمن

ــاألجهزة : " )2008(حمــد قــبالن  ،آل قطــیح .١١٦ دور اإلدارة اإللكترونیــة فــي التطــویر التنظیمــي ب
 .السعودیة ، الریاض،علوم األمنیة منشورة ،جامعة نایف العربیة للررسالة ماجستیر غی " األمنیة

 التعلــیم اإللكترونـي فــي التعلـیم العــام بالمملكــة إدارة: " )2006(، سـعید محمــد علـي آل مزهـر .١١٧
الدراسـات العلیـا، كلیـة ، عمادة رسالة دكتوراه غیر منشورة "  نموذج تنظیمي مقترح–العربیة السعودیة 

 .سعود، المملكة العربیة السعودیة، جامعة الملك التربیة
ت بالمملكـــة العربیـــة اإلدارة اإللكترونیـــة فـــي كلیـــات التربیـــة للبنـــا): " 2007(بخـــش، فوزیـــة  .١١٨

رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، كلیــة التربیــة، قــسم اإلدارة  " الــسعودیة فــي ضــوء التحــوالت المعاصــرة
 .التربویة والتخطیط، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة

اإلدارة اإللكترونیـــة فـــي ریـــاض األطفـــال الحكومیـــة : " )2008(، نجـــود بنـــت عبـــاس البرقـــاوي .١١٩
رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة، كلیـــة التربیـــة، قـــسم اإلدارة "  برنـــامج مقتـــرح –ة المكرمـــة بمدینـــة مكـــ

 .والتخطیط، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة
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ـــة كمـــدخل للتطـــویر اإلداري: " )2007(، عبـــد اهللا بـــن علـــي التمـــام .١٢٠ رســـالة  " اإلدارة اإللكترونی
، قـسم اإلدارة التربویـة والتخطـیط، جامعـة أم القـرى، المملكـة العربیـة ة، كلیة التربیـماجستیر غیر منشورة

  .السعودیة
تـصور مقتـرح لتطـویر إدارة معاهـد الـسلطان قـابوس " : )2008(، أحمـد بـن سـعید ميالحضر .١٢١

 رسالة ماجستیر غیر منشورة، "للعلوم اإلسالمیة بسلطنة عمان في ضوء متطلبات اإلدارة اإللكترونیة 
 .، جمهوریة مصر العربیة، جامعة األزهربالقاهرةكلیة التربیة 

الــصعوبات التــي تواجــه اســتخدام اإلدارة اإللكترونیــة ): " 2008(حمــدي، موســى بــن عبــد اهللا  .١٢٢
" في إدارة المدارس الثانویة للبنین بمدینة مكـة المكرمـة مـن وجهـة نظـر مـدیري المـدارس ووكالئهـا 

العلیــا، كلیــة التربیــة، جامعــة أم القــرى، المملكــة العربیــة رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، عمــادة الدراســات 
 .السعودیة

متطلبــات نجــاح إدارة الوثــائق اإللكترونیــة فــي ):" 2008(خیــر محمــد، كــساب، عــزات عمــرو  .١٢٣
رســالة ماجــستیر، الجامعــة اإلســالمیة كلیــة التجــارة،    " الهیئــة العامــة للتــأمین والمعاشــات فــي فلــسطین

 .غزة، فلسطین

دور مـــدیر المدرســـة الثانویـــة كقائــد تربـــوي فـــي محافظـــات غـــزة ):" ٢٠٠٧(ســعید الــداعور،  .١٢٤
رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة،كلیة " وعالقتــه بالثقافــة التنظیمیــة للمدرســة مــن وجهــة نظــر المعلمــین

 .التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین
لقــرارات التطویریـــة مــدى قـــدرة مــدیر المدرســـة علــى اتخـــاذ ا): " 2003(دروزة، أفنــان نظیــر  .١٢٥

  . 40 - 5 ص 41مجلة الجامعات العربیة، العدد " ٕواحداث التغییر 

ـــة : " )2005(فوزیـــة بنـــت عبـــد العزیـــز  ،الـــدعلیج .١٢٦ ـــق اإلدارة اإللكترونی ـــة مـــستقبلیة لتطبی رؤی
اجــستیر رســالة م " بالمحلــة الثانویــة مــن وجهــة نظــر مــشرفات اإلدارة المدرســیة بمدینــة مكــة المكرمــة

 .رة ،كلیة التربیة، قسم اإلدارة التربویة والتخطیط، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیةغیر منشو
ورقــة عمــل مقدمــة لنــدوة  " التعلــیم اإللكترونــي واقــع وطمــوح): "2003( فــارس إبــراهیم ،الراشــد .١٢٧

 .التعلیم اإللكتروني، مدارس الملك فیصل، السعودیة

ـــن فـــؤاد  .١٢٨ ـــد ب ـــه، ولی ام التقنیـــات الحدیثـــة فـــي إدارة المـــدارس الثانویـــة اســـتخد): " 2007(ردن
رسالة ماجستیر غیـر منـشورة، قـسم اإلدارة التربویـة والتخطـیط،  " الحكومیة واألهلیة للبنین بمدینة جدة

 .كلیة التربیة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة
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ات ودعــم اتخــاذ القــرار بمجلــس مركــز المعلومــ " اإلدارة اإللكترونیــة: " )2004(، رأفــت رضــوان .١٢٩

 . القاهرة، جمهوریة مصر العربیة،یدانیةدراسة م الوزراء،
 تطویر معاییر الختیار مدیري المدارس الثانویة فـي األردن):" 1994(الروسان، محمد صالح  .١٣٠

 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة األردنیة،عمان،األردن"

كانیــة تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة فــي اإلدارة العامــة إم: " )2005( منــاجي عبــد اهللا ،الــسبیعي .١٣١
معــة نــایف العربیــة للعلــوم جا ،رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة " للمــرور مــن وجهــة نظــر العــاملین فیهــا

 .، المملكة السعودیة،الریاضاألمنیة
فعالیــة مــدیر المدرســة فــي وكالــة الغــوث " ): 2008(ســعد، نیفــین محمــد، أبــو حــصیرة، أحمــد  .١٣٢

رسـالة ماجـستیر،  "  بغزة من وجهة نظر المشرفین التربویین في ضوء معاییر الجودة الـشاملةالدولیة
 .جامعة األزهر، غزة، فلسطین

تنمیة مهارات مدیري المـدارس الثانویـة فـي مجـال " ): 2008(سكیك، سامیة إسماعیل هاشـم  .١٣٣
یة، كلیــة التربیــة، غــزة، رســالة ماجــستیر، الجامعــة اإلســالم " التخطــیط االســتراتیجي فــي محافظــات غــزة

 . فلسطین

برنــــامج مقتـــرح لتطــــویر األداء المهنـــي لـــدى معلمــــي مرحلـــة التعلــــیم ): "2003(ســـمور، ریـــاض .١٣٤
رســالة دكتــوراه غیــر منـشورة، جامعــة األقــصى، كلیــة التربیــة، برنــامج الدراســات " الثـانوي بمحافظــات غــزة

 .العلیا المشترك مع عین شمس
تـــوافر متطلبـــات تطبیـــق اإلدارة اإللكترونیـــة فـــي المـــدارس درجـــة ):" 2009(الــسمیري، مـــریم  .١٣٥

 .غزة، الجامعة اإلسالمیة، كلیة التربیة، فلسطین" الثانویة بمحافظات غزة وسبل التطویر

دور الحاســب اآللــي فــي تفعیــل العمــل اإلداري المدرســي مــن " ): 2005(الــشدي، ســعید فهــد  .١٣٦
رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة،  " افظـة اإلحـساءوجهة نظر مدیري ومدیرات مـدارس التعلـیم العـام بمح

 .كلیة التربیة جامعة الملك فیصل، المملكة العربیة السعودیة
دراسة تقویمیة لـدور مـدیر المدرسـة بمرحلـة التعلـیم األساسـي "): 2002(شرف،مروان خلیل  .١٣٧

یـة التربیـة،  جامعـة األزهـر، كل"ٕالدنیا كمشرف فني واداري مقیم في المدارس الحكومیة بمحافظات غزة
 .غزة، فلسطین

رســــالة " تطــــویر نظــــام تــــدریب القیـــادات التربویــــة بقطــــر): " 1990(صـــادق، حــــصة محمـــد  .١٣٨
 .ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، مصر
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واقع إدارة الوقت لدى مدیري ومدیرات مـدارس التعلـیم "): 2008(الصوري، كمال عبد الحمید  .١٣٩
 .رسالة ماجستیر، جامعة األزهر، كلیة التربیة، غزة، فلسطین " العام بمحافظات غزة

  
 

ـــي ): "2006(محمـــد بـــن عبـــد العزیـــز  ،الـــضافي .١٤٠ ـــة ف ـــق اإلدارة اإللكترونی ـــة تطبی مـــدى إمكانی
جامعـة نـایف العربیـة للعلـوم  ، رسالة ماجـستیر غیـر منـشورة"المدیریة العامة للجوازات بمدینة الریاض 

 .   الریاضاألمنیة،
ــیم أســالیبها وخطــوات : " )2004(والــسید حمیــد، عبــد ال .١٤١ ــي التعل ــة ف ــة اإللكترونی ــع الحكوم واق

  . ، جمهوریة مصر العربیة مركز البحوث، القاهرة"تطبیقها بمحافظة الشرقیة 
الحاجة ومدى االستخدام للحاسب اآللي في اإلدارة المدرسیة مـن ): "2003(العتري، معیوف  .١٤٢

رسالة ماجستیر غیـر منـشورة، كلیـة التربیـة،  " لعام في مدینة عرعروجهة نظر مدیري مدارس التعلیم ا
 .قسم اإلدارة التربویة والتخطیط، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة

إمكانیــة تطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة فــي اإلدارة العامــة ): " 2008(العریــشي، محمــد بــن ســعید  .١٤٣
 رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة ، كلیــة التربیــة، قــسم اإلدارة  "للتربیــة والتعلــیم بالعاصــمة المقدســة بنــین

 . التربویة والتخطیط، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة

رســالة ماجــستیر  " مــشكالت اإلدارة فــي المرحلــة الثانویــة): " 1990(عریــف، فاطمــة عبــد اهللا  .١٤٤
ثـون، الــسنة العاشــرة، مكتـب التربیــة لــدول غیـر منــشورة، مجلـة رســالة الخلــیج العربـي، العــدد الثــاني والثال

 .الخلیج العربي

واقــع اإلدارة المدرســیة فــي محافظــة غــزة فــي ضــوء " ): 2005(عــساف، محمــود عبــد المجیــد  .١٤٥
  . رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة" معاییر اإلدارة اإلستراتیجیة 

ــر : ")2003(، منــى مــؤتمن عمــاد الــدین .١٤٦ ــادة التغیی مركــز الكتــاب  " إعــداد مــدیر المدرســة لقی
 .األكادیمي، عمان، المملكة األردنیة الهاشمیة

ـــوافر):"B–1998(عمـــر، فـــدوى  .١٤٧ ـــة مـــدى ت ـــي المـــدارس الثانوی ـــة ف  واســـتخدام وســـائل التقنی
رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة، كلیـــة التربیـــة، جـــدة، " الحكومیـــة واألهلیـــة مـــن وجهـــة نظـــر المـــدیرات

   .دیةالسعو
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رســالة " المتطلبــات اإلداریــة واألمنیــة لتطبیــق اإلدارة اإللكترونیــة : " )2003(، ســعید العمــري .١٤٨
 .السعودیة الریاض، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، ماجستیر غیر منشورة،

نمــوذج مقتــرح لتــدریب مــدیري المــدارس اإلعدادیــة بقطــاع ): " 1999(العمـري، عطیــة محمـد  .١٤٩
 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، غزة،  فلسطین " وء حاجاتهم التدریبیةغزة في ض

متطلبــات اســـتخدام اإلدارة اإللكترونیــة فـــي الجامعـــات ): " 2008(العمیــري، حمــود بــن فـــواز  .١٥٠
رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة، كلیـــة التربیـــة، قـــسم اإلدارة التربویـــة والتخطـــیط، جامعـــة أم  " الـــسعودیة

 .رى، المملكة العربیة السعودیةالق
 " الدور المثالي والرسـمي والـواقعي لمـدیر المدرسـة الثانویـة): " 1990(الغامدي، أمیرة راشد  .١٥١

 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الملك سعود، السعودیة
ري ومعوقـات دور اإلدارة اإللكترونیة فـي تطـویر العمـل اإلدا: " )2006(، أحمد بن علي غنیم .١٥٢

ـــــورة ـــــة المن ـــــین بالمدین ـــــام للبن ـــــیم الع ـــــدارس التعل ـــــي م ـــــة " اســـــتخدامها ف ـــــة التربوی ـــــدالمجل  ، المجل
  .، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت)81(العدد)21(

متطلبــات نجــاح مــشروع الحكومــة اإللكترونیــة مــن : ")2006(إبــراهیم عــد اللطیــف  ،الغــوطي .١٥٣
كلیـة التجـارة  ، رسـالة ماجـستیر، الجامعـة اإلسـالمیة"الفلـسطینیة وجهة نظر اإلدارة العلیا في الـوزارات 

 . فلسطین ،غزة ،
تطــــویر االتــــصال اإلداري لمــــدیري المــــدارس الثانویــــة : " )2008(نعــــیم حــــسن حمــــاد  ،الفــــرا .١٥٤

 ، غـزة، كلیة التربیـة، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة "بمحافظات غزة في ضوء اإلدارة اإللكترونیة
 . فلسطین

برنــامج تــدریبي مقتــرح معــد وفــق أســلوب الــنظم لتوظیــف مهــارات : " )2005(ممــدوح  ،الفقـي .١٥٥
، معهـد رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة " االتصال التعلیمي اإللكتروني لـدى أخـصائي تكنولوجیـا التعلـیم

 .  جامعة القاهرة، مصر،الدراسات التربویة

ـــق اإلدارة مجـــاالت ومتط ":)2006(شـــائع بـــن ســـعد مبـــارك ، القحطـــاني .١٥٦ ـــات تطبی ـــات ومعوق لب
معــة نــایف العربیــة للعلــوم جا ،ســالة ماجــستیر غیــر منــشورةر " اإللكترونیــة    فــي الــسجون الــسعودیة

 .السعودیة الریاض، ،األمنیة
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ــة ،دراســة : " )2007(عبــد الــرحمن  ،القرنــي .١٥٧ ــي األجهــزة األمنی ــات اإلدارة اإللكترونیــة ف تطبیق
لعلوم جامعة نایف العربیة ل ،رسالة ماجستیر غیر منشورة"   الریاضمسحیة على ضباط شرطة منطقة

 .األمنیة، الریاض، السعودیة
 

نموذج مقترح للخدمات التي تقدمها الحكومة اإللكترونیـة لطـالب ): " 2006(كیالني، شادیة  .١٥٨
 ) 357 – 478ص (، م 2006ینـایر ) 60( مجلة كلیة التربیة بجامعة المنـصورة، العـدد "كلیة التربیة 

 .مصر، 
واقع استخدام تطبیقات الحاسب اآللـي فـي مجـاالت اإلدارة ): " 2008( الالمي، عوض علـي  .١٥٩

رسـالة ماجـستیر  " المدرسیة من وجهـة نظـر مـدیري ووكـالء المـدارس الثانویـة بنـین بمحافظـة الخبـر
 .غیر منشورة، كلیة التربیة، الجامعة الخلیجیة، مملكة البحرین

دور مدیري المدارس الثانویة الحكومیـة فـي تـشجیع التعلـیم اإلبـداعي ): "2005(لبد، ریاض  .١٦٠
 .74رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة األزهر، كلیة التربیة، ص " في محافظات غزة

األبعـاد اإلداریــة واألمنیـة لتطبیقـات اإلدارة اإللكترونیـة فــي ): "2007(المالـك، بـدر بـن محمـد  .١٦١
 غیر منـشورة، قـسم العلـوم اإلداریـة، كلیـة الدراسـات العلیـا، جامعـة رسالة ماجستیر" المصارف السعودیة

 .نایف للعلوم األمنیة، المملكة العربیة السعودیة

أثـر التـدریس باسـتخدام الفـصول االفتراضـیة عبـر ): " 2003(المبارك، أحمد بن عبـد العزیـز  .١٦٢
علیم واالتصال بجامعة الملك الشبكة العالمیة االنترنت على تحصیل طالب كلیة التربیة في تقنیات الت

 .رسالة ماجستیر، جامعة الملك سعود، كلیة التربیة " سعود

تحدید منظومة التعلـیم الثـانوي فـي ضـوء مفهـوم التعلـیم ): "2004(متولي، نبیل عبد الخالق  .١٦٣
 ، 115-160 ص2004ینـــایر ) 46(مجلـــة كلیـــة التربیـــة بالزقازیق،العـــدد"  تـــصور مقتـــرح-اإللكترونـــي
 .قازیق، جمهوریة مصر العربیةجامعة الز

المتطلبـــــات البـــــشریة والمادیـــــة لتطبیـــــق اإلدارة ): "2008(المـــــسعود،  خلیفـــــة بـــــن صـــــالح  .١٦٤
رسـالة  " اإللكترونیة في المدارس الحكومیة من وجهة نظر مدیري المدارس ووكالئها بمحافظة الرس

 . السعودیةماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة
تصور مقترح لتطویر أداء مدیر المدرسة الثانویة كقائـد ): " 2004(مسلم، عبد الحمید مـسلم  .١٦٥

رسـالة ماجـستیر، جامعـة  " تربوي في محافظات غزة في ضوء اتجاهات معاصـرة فـي اإلدارة المدرسـیة
 .األزهر، غزة، فلسطین
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ــات اســتخدام ال): " 2007(المــصري، صــالح عبــد الحكــیم  .١٦٦ ــع اإللكترونــي فــي إدارة متطلب توقی

ــي قطــاع غــزة ــات الفلــسطینیة ف ــي الجامع ــا المعلومــات ف ــز تكنولوجی رســالة ماجــستیر الجامعــة  " مراك
 . اإلسالمیة، كلیة التجارة، غزة، فلسطین

  
 

االنعكاســــات التربویــــة الســــتخدام تكنولوجیــــا االتــــصال ): " 2008(مقــــداد، مــــصطفى محمــــد  .١٦٧
رسـالة  " یة من وجهة نظر معلمي المدارس الثانویة في محافظات غزةوالمعلومات في العملیة التعلیم

 . ماجستیر، جامعة األزهر، غزة، فلسطین
مــدى أهمیــة اســتخدام الحاســب اإللكترونــي فــي انجــاز ): "2002(منــابري، عبیــر بنــت عمــر  .١٦٨

یة أعمــال اإلدارة المدرســیة و مجــاالت اســتخدامه مــن وجهــة نظــر المــدیرات واإلداریــات، دراســة مــسح
 .رسالة ماجستیر، جامعة الملك عبد العزیز، جدة، المملكة العربیة السعودیة " على مدینة جدة

مجــاالت تطبیــق التعلــیم اإللكترونــي فــي اإلدارة واإلشــراف ): " 2008(المنیــع، محمــد عبــد اهللا  .١٦٩
ـــوي  ـــیم العـــام، قاعـــة الملـــك " الترب ـــیم اإللكترونـــي األول فـــي التعل ـــدم إلـــى ملتقـــى التعل فیـــصل، بحـــث مق
  .     07sp/ps/sa.gov.elf://http )  5/2008 /19(الریاض،

-خصائـــصه–مفهومــه –التعلــیم اإللكترونـــي ): " 2002(الموســى، عبــد اهللا بــن عبـــد العزیــز  .١٧٠
 . كلیة التربیةورقة عمل مقدمة لندوة مدرسة المستقبل، جامعة اإلمام محمد بن سعود، " عوائقه-فوائده

" مهارات اإلدارة المدرسیة في القیـادة والتنظـیم والتقـویم ): " 1993(المیداني، محمود عصام  .١٧١
مجلة التربیة عن اللجنة الوطنیة القطریة للتربیة والثقافة والعلوم السنة الثانیة والعشرون، اللجنة الوطنیـة 

 .104القطریة، الدوحة، قطر، العدد 
" متطلبات تنمیة المـوارد البـشریة لتطبیـق اإلدارة اإللكترونیـة):" 2007(المیر، إیهاب خمیس  .١٧٢

رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، قــسم العلــوم اإلداریــة، كلیــة الدراســات العلیــا، جامعــة الملــك نــایف للعلــوم 
 .األمنیة، المملكة العربیة السعودیة

تعلیمیـــة وشـــبكة مـــدى تـــوافر أجهـــزة الحاســـوب وملحقاتهـــا والبرمجیـــات ال): " 2002(نـــداف  .١٧٣
 .رسالة ماجستیر، عمان، المملكة األردنیة الهاشمیة " االنترنت في مدارس المملكة األردنیة الهاشمیة

المـؤتمر " تطویر برامج إعداد المعلم وتدریبه فـي ضـوء مفهـوم األداء):"٢٠٠٢(نصر، محمد  .١٧٤
 جامعة عین شـمس، القـاهرة، العلمي الرابع عشر، مفاهیم التعلیم في ضوء مفهوم األداء، المجلد األول،

 .مصر
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المـــشكالت التـــي تواجـــه المـــدیرین الجـــدد فـــي مـــدارس ): " 2002( الهبـــاش، أســـامه محمـــد  .١٧٥
  .رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین " محافظات غزة وسبل مواجهتها

 

رسـالة ماجـستیر غیـر " ویـةٕنظم اختیار واعداد مـدیري المـدارس الثان):"1982(هاشم، عبد اهللا  .١٧٦
  .منشورة، جامعة أم القرى، السعودیة

واقــع اإلدارة اإلســتراتیجیة فــي الجامعــات الفلــسطینیة فــي : ")2008(وهبــه، هــاني عبــد الكــریم  .١٧٧
 .ن، فلسطی، غزة، كلیة التربیةرسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة " محافظات غزة وسبل تطویرها
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  )١(ملحق رقم 
  اد المدارس في قطاع غزةقائمة بإحصائیات أعد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اإلجمالي الكلي خاصة

  

  المالحق
  

أعــــداد المــــدارس حــــسب خطــــة وزارة  .١
  التربیة والتعلیم بغزة

الخطة السنویة لوزارة التربیـة والتعلـیم  .٢
 بغزة 

 االستبانة في صورتها األولیة .٣
 طلب تحكیم االستبانة  .٤
 ئمة بأسماء المحكمینقا .٥
 االستبانة في صورتها النهائیة .٦
  تسهیل مهمة طالب ماجستیر .٧
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  )١(ملحق رقم 

  بغزة أعداد املدارس حسب خطة وزارة الرتبية والتعليم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اإلجمالي الكلي خاصة حكومة المدیریة
  77 9 68 شمال غزة
  86 8 78 خان یونس

  37 2 35 رفح
  51 6 45 الوسطى

  93 8 85  شرق غزة
  92 13 79 غرب غزة

  436 46 390 اإلجمالي الكلي
     
     
     

 اإلجمالي الكلي مختلط ذكور إناث المدیریة
 77 10 33 34 شمال غزة
 86 12 37 37 خان یونس

 37 6 15 16 رفح
 51 10 23 18 الوسطى

 93 6 43 44 شرق غزة
 92 26 37 29 غرب غزة

 436 70 188 178 اإلجمالي الكلي
     
     

    حكومة المدیریة
 حكومة اإلجمالي مختلط كورذ اناث 

 68 3 32 33 شمال غزة
 78 8 36 34 خان یونس

 35 4 15 16 رفح
 45 8 21 16 الوسطى

 85 1 40 44 شرق غزة
 79 16 35 28 غرب غزة

 390 40 179 171 اإلجمالي الكلي
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  )٢(ملحق رقم 
  الخطة السنویة لوزارة التربیة والتعلیم بغزة

  
الجهة   األهداف  المجاالت

  المشرفة
التكلفة   المؤشرات

  دیریةالتق
المنفذ أو 
  المنسق

الفئة 
  المستهدفة

جهة 
  التمویل

تطویر 
أدوات 
  العمل

تطبیق نظام محوسب إلنجاز 
التشكیالت واالمتحانات وتدریب 

  الموظفین

التقنیات 
التخطیط 
  االمتحانات

  .تصمیم البرامج المحوسبة

  تدریب الموظفین

  حوسبة التشكیالت المدرسیة

1000 
  دوالر

التقنیات 
  التخطیط

و موظف
التخطیط 
  واالمتحانات

  ذاتي

تطویر نظام محوسب للشئون   
  اإلداریة

التقنیات 
الشئون 
  اإلداریة

  تصمیم البرنامج المحوسب

  تدریب العاملین

1000 
  دوالر

التقنیات 
الشئون 
  اإلداریة

موظفو شئون 
  الموظفین

  ذاتي

تطویر صفحة الوزارة   
  اإللكترونیة

 -التقنیات 
  العالقات

تضمن الصفحة كافة 
البیانات والتسهیالت 

  المقترحة

500 
  دوالر

المكتب 
  اإلعالمي

  ذاتي  

إقرار واعتماد قانون التعلیم من 
  المجلس التشریعي

التخطیط 
الشئون 
  القانونیة

ٕتفعیل قانون التعلیم واخراجه 
  لحیز التنفیذ

الشئون   0
  القانونیة

جمیع موظفي 
  علیمالت

  ذاتي

إعداد وطباعة األنظمة 
  والتعلیمات

التخطیط 
الكتب 
الشئون 
  القانونیة

وجود نسخ كافیة من 
األنظمة والتعلیمات توزع 
  على المدیریات والمدارس

الكتب  5000
  والمطبوعات

العاملین في 
  الوزارة

  ذاتي

تفعیل 
العمل 

بالقوانین 
واألنظمة 
وتطویر 
  التعلیمات

إعداد دراسة الهیكل التنظیمي 
  ومالءمته لألهداف

یمي جدید إعداد هیكل تنظ  التخطیط
  یتواءم مع األهداف

التخطیط   500
  والتقنیات

العاملین في 
  الوزارة

  ذاتي

ربط المدارس بالبرنامج المالي 
  المحوسب وبالمدیریات وبالوزارة

المالیة 
التخطیط 
  التقنیات

المدارس   التقنیات 10000  تصمیم البرنامج المحوسب
المدیریات 

  المالیة

  ذاتي

سبة النظام المالي في حو
  المحافظات الجنوبیة

-المالیة 
  التقنیات

المدیریات   التقنیات 5000  تصمیم البرنامج المحوسب
  المالیة

  ذاتي

حوسبة 
العمل 
  اإلداري

  

  

  
  ذاتيالسكرتاریة   التقنیات 2000  تصمیم البرنامج المحوسب    
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الجهة   األهداف  المجاالت
  المشرفة

التكلفة   المؤشرات
  دیریةالتق

المنفذ أو 
  المنسق

الفئة 
  المستهدفة

جهة 
  التمویل

  المدیرون  

إعداد آلیات لتحدیث البیانات 
  ًدوریا ودمجها

وجود آلیات لتحدیث البیانات   التخطیط
  ٕواقرارها

  ذاتي  السكرتاریة  التخطیط  500

إعداد نظام الرقابة على نوعیة 
  التعلیم

التخطیط 
  الرقابة

عقد ورش العمل المتعلقة 
  ببناء النظام الرقابي

  ذاتي    الرقابة 500

إجراء دراسات لتقویم البرامج 
  والمشاریع الریادیة

طیط التخ
التعلیم 
  العام

جمع بیانات ومعلومات عن 
  المشاریع الریادیة

برامج التعلیم   التعلیم العام 3000
  غیر النظامي

  ذاتي

تطویر آلیة 
ونظم دعم 

القرار 
دراسات 
  البیانات

التخطیط   حوسبة ملف الطالب
  التقنیات

تدریب المعلمین والسكرتاریة 
  على البرنامج المحوسب

السكرتاریة   التخطیط 50000
معلمي 
  الحاسوب

  الیونیسیف

تطویر شبكة حاسوب الوزارة 
وملحقات الشبكة ودعم تقنیات 

  االتصال الالسلكي

التقنیات 
  اللوازم

 زیادة سرعة –توفیر األجهزة 
  تحسین السیرفر–التصفح 

  ذاتي  موظفو الوزارة  التقنیات 40000

تطویر أجهزة الوزارة والمدیریات 
وتوفیر أجهزة مضادة 

  للفیروسات

التقنیات 
  اللوازم

 رصد واقع –ر األجهزة توفی
  األجهزة في الوزارة

موظفو الوزارة   التقنیات 30000
والمدیریات 
  والمدارس

جهات 
  مانحة

بناء شبكة تراسل بیانات 
  )شبكة السلكیة(عریضة 

التقنیات 
  اللوازم

 –توفیر أجهزة الشبكة 
تحسین الجانب الفني 

  للشبكات

الوزارة   التقنیات 15000
المدیریات 
  والمدارس

ت جها
  مانحة

توصیل سائر المدارس بخط 
  االنترنت

التقنیات 
  واللوازم

التواصل مع وزارة 
 تخصیص –االتصاالت 

  سیزفر للوزارة

  ذاتي  المدارس  التقنیات 10000

تطویر بیئة 
  عملال

  توفیر األجهزة المكتبیة 

  

  

   –حصر أعداد الموظفین   اللوازم

  

  

  ظفو الوزارة مو  اللوازم 350000

  

  

  جهات 
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الجهة   األهداف  المجاالت
  المشرفة

التكلفة   المؤشرات
  دیریةالتق

المنفذ أو 
  المنسق

الفئة 
  المستهدفة

جهة 
  التمویل

والمدیریات   التوصل مع الجهات المانحة  والمعدات الالزمة للعمل
  والمدارس

  مانحة

توفیر القرطاسیة والمواد 
  المستهلكة

 –حصر أعداد الموظفین   اللوازم
  التوصل مع الجهات المانحة

جمیع   اللوازم 50000
  الموظفین

  ذاتي

إنشاء مختبرات علمیة في 
  المدارس وترمیم القدیمة

التقنیات 
واألبنیة 

  زمواللوا

  عدد المختبرات الجدیدة

عدد المختبرات المعاد 
  ترمیمها

األبنیة   200000
  التقنیات

جهات   الطالب
  مانحة

رفع كفایات المعلمین في مجال 
  التكنولوجیا

التقنیات 
  اإلشراف

–عدد معلمي التكنولوجیا 
إقبال معلمي التكنولوجیا 
  على استخدام المختبرات

التقنیات  13000
  اإلشراف

جهات   المعلمین
  مانحة

توفیر مختبرات الحاسوب 
  وتزویدها بأجهزة العرض

التقنیات 
األبنیة 
  اللوازم

عدد المختبرات التي تم 
عدد األجهزة –تطویرها 

  الجدیدة

جهات   الطالب  التقنیات 120000
  مانحة

التجهیزات 
  المدرسیة

إنشاء مختبرات حاسوب جدیدة 
  وتزویدها باألجهزة الالزمة

التقنیات 
األبنیة 
  اللوازم

ت الحاسوب عدد مختبرا
  الجدیدة

جهات   الطالب  التقنیات 200000
  مانحة

تطویر 
أداء 

العاملین  
  في التعلیم

بناء قاعدة بیانات لإلدارة العامة 
تشمل بیانات العاملین والدورات 

  التي یتم التعامل معها

التقنیات 
  اإلشراف

  تزوید الغدارة العامة بالبیانات

  تصمیم قاعدة البیانات

  ناتحوسبة قاعدة البیا

المشرفون   التقنیات 0
مشرفو 
  التدریب

  ذاتي

  
  م2011 – 2010الخطة السنویة لوزارة التربیة والتعلیم غزة للعام    
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  )٣(ملحق رقم 
 بسم  ا الرمحن الرحيم

  ة    /المحترم  ............................................  ة المدرسة/ة مدیر/السید
  .......       السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ                    

یشرفني أن تكونوا أحد الذین أسترشد بآرائھم، لذا أضع بین یدي سیادتكم اس تبانة تع د متمم ا لدراس ة   

واقع األداء المھني لمدیري المدارس الحكومیة في ض وء تطبی ق الماجستیر في اإلدارة التربویة، حول 

ق  درة اإلدارة : " ، علم  ا ب  أن اإلدارة اإللكترونی  ة تع  رف عل  ى أنھ  ا"ات غ  زةاإلدارة اإللكترونی  ة بمحافظ  

المدرس  یة عل  ى ممارس  ة جمی  ع المھ  ام ، واألن  شطة اإلداری  ة والفنی  ة باالعتم  اد عل  ى تقنی  ة المعلوم  ات 

واالتصاالت واستخدامھا فیم ا بینھ ا وب ین اإلدارات الرئی سة التابع ة لھ ا والمتفرع ة عنھ ا بی سر وس ھولة 

 عالی  ة ، وبأق  ل تكلف  ة وف  ي أس  رع وق  ت ممك  ن م  ع ض  مان خ  صوصیة أم  ن المعلوم  ات للمؤس  سة ودق  ة

  "وسریتھا 

واق ع األداء المھن ي لم دیري الم دارس الحكومی ة ف ي وتھدف ھذا االس تبانة إل ى التع رف إل ى 

  : وذلك من خالل المجاالت األربعة التالیةضوء تطبیق اإلدارة اإللكترونیة بمحافظات غزة ،

المزای   ا واالیجابی   ات المترتب   ة عل   ى تطبی   ق اإلدارة اإللكترونی   ة ف   ي اإلدارة : ل األولالمج   ا .١

  . المدرسیة

 واق  ع ممارس  ة اإلدارة اإللكترونی  ة ف  ي اإلدارة المدرس  یة م  ن قب  ل الم  دیرین :المج  ال الث  اني  .٢

  .والعاملین بھا

  .ة معوقات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسی:المجال الثالث  .٣

 كیف یمكن تطویر تطبیق اإلدارة اإللكترونیة ف ي اإلدارة المدرس یة م ن وجھ ة :المجال الرابع  .٤

  .نظر مدیري  المدارس

والباحثة إذ تشكر لكم مساھمتكم الكریمة، تعلمكم أن المعلومات الواردة في االس تبانة ل ن تك ون 

عیة أثن اء اإلجاب ة عل ى بن  ود إال ألغ راض البح ث العلم ي، راجی ة م ن س یادتكم تح  ري الدق ة والموض و

  .االستبانة

  وتفضلوا فائق االحترام والتقدیر،،،،

  سھیر ماضي: الباحثة
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  : البیانات الشخصیة / ًأوال  االستبانة في صورتها األولیة     

 الجنس دمةسنوات الخ المؤهل العلمي یریةالمد

    

  :فقرات االستبانة: ثانیا
فیما یلي عدد من العناصر التي ترتبط بمزایا وإیجابیات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة، 

  .في العمود الذي یمثل رأیك  ) × ( رجاء وضع عالمة 

  

وح
ض
و

رة  
عبا
ال

مة  
الء

م
رة 

عبا
ال

س
قیا
لل

  
ء  
تما

ان
رة 

عبا
ال

ور
مح

لل
 

تبة على تطبیق اإلدارة المزایا واإلیجابیات المتر:لمجال األولا م
 :اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة

حة
ض
وا

ر  
غی

حة
ض
وا

مة 
الئ
م

 

ر 
غی

مة
الئ
م

یة 
تم
من

 

ر 
غی

یة
تم
من

 

       .توفیر الوقت في إنجاز المعامالت والخدمات المدرسیة  ١

       . مة للجمھور تخفیض تكلفة الخدمات المقد ٢

       .سھولة تبادل المعلومات بین المدارس   ٣

       .تقلیل الجھود في إنجاز المھام للعاملین في اإلدارة المدرسیة ٤

       . تحقیق المساواة بین المستفیدین في تلقي الخدمات ٥

       .تقلیل استخدام األوراق في األعمال المدرسیة ٦

       .ي على استفسارات المستفیدین من خدمات اإلدارة المدرسیةالرد الفور ٧

       . الدقة والوضوح والسرعة في إنجاز المعامالت  ٨

       .ضمان حمایة وأمن المعلومات والبیانات الخاصة باإلدارة المدرسیة ٩

       .تشجیع العاملین على ابتكار أسالیب جدیدة في االتصال والتواصل ١٠

       .سرعة البحث عن البیانات والمعلومات المدرسیة   ١١

       .تحسین مستوى الخدمات والمعامالت المقدمة للمستفیدین   ١٢

       .تقلیل تأثیر العالقات الشخصیة على إنجاز األعمال   ١٣

       .تقلیل مخالفات األنظمة ومحاولة تخطیھا   ١٤

       .لعاملین في اإلدارات المدرسیة  نشر الثقافة التقنیة بین ا ١٥

       .تشجیع التواصل واالتصال السریع بالمستفیدین  ١٦

       . اإلسھام في رفع الروح المعنویة لدى العاملین  ١٧

       توفیر القیادة الذاتیة والقرارات السریعة  ١٨
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ف ي العم ود ال ذي یعك س ذل ك ) × ( اإللكترونی ة ، رج اء وض ع عالم ة  تطبی ق اإلدارة بواق عفیما یلي عدد من البنود الت ي ت رتبط  
  :الواقع في مؤسستكم

ح 
ضو

و
رة
عبا
ال

مة  
الئ
م

رة
عبا
ال

ء  
تما

ان
رة 

عبا
ال

ور
مح

لل
 

 في اإلدارة المدرسیة اإللكترونیةواقع تطبیق اإلدارة : المجال الثاني 
    

حة
ض
وا

 

ر 
غی

حة
ض
وا

مة 
الئ
م

مة 
الئ
ر م

غی
 

یة
تم
من

ر  
غی

یة
تم
من

 

       .تسھم  اإلدارة اإللكترونیة في نشر الثقافة التقنیة بین المستفیدین  ١

       .تشجع اإلدارة اإللكترونیة مدیر المدرسة على التدریب المستمر   ٢
       .تشجع اإلدارة اإللكترونیة العاملین في المدرسة على التدریب المستمر   ٣
       .رفع الروح المعنویة لدى مدیر المدرسةتساعد اإلدارة اإللكترونیة على  ٤
       .تساعد اإلدارة اإللكترونیة على رفع الروح المعنویة لدى العاملین في المدرسة ٥
       .تساعدني اإلدارة اإللكترونیة على السرعة الفائقة في إنجاز األعمال  ٦
       . الخدمات تتیح اإلدارة اإللكترونیة لدي درجة مرونة كبیرة لتنفیذ ٧
األداة الفعال  ة ل  إلدارة اإللكترونی  ة ف  ي مؤس  ستنا ھ  ي ال  شبكة العالمی  ة للمعلوم  ات  ٨

 ) .االنترنت(
      

تت  وفر ل  دینا األنظم  ة الحاس  وبیة المتكامل  ة داخ  ل المدرس  ة كأس  اس للعم  ل ب  اإلدارة  ٩
 .اإللكترونیة

      

       .خطاء والمخالفات لألنظمة اإلداریةتقلل اإلدارة اإللكترونیة في مؤسستنا من األ ١٠
       .التحول لإلدارة اإللكترونیة ساعدنا فعلیا على التجدید في أسالیب اإلدارة المدرسیة  ١١
اإلدارة اإللكترونیة في مدرستنا شجعتنا على االتصال المفتوح بین الم ستفیدین م ن  ١٢

 خدمات اإلدارة المدرسیة 
      

ة اإللكترونیة لدینا العدید من الخدمات لعدد كبیر من المستفیدین بأسرع قدمت اإلدار ١٣
 .وقت

      

قدمت اإلدارة اإللكترونیة لدینا العدید من الخ دمات لع دد كبی ر م ن الم ستفیدین بأق ل  ١٤
 .تكلفة 

      

       . مدى توفیر اإلدارة اإللكترونیة لدي القیادة الذاتیة والقرارات السریعة ١٥

       .درجة إتاحة  التفاعل اآلني بین عاملي مدرستي في تبادل المعلومات اإللكترونیة ١٦

اإلدارة اإللكترونی  ة الت  ي نمارس  ھا ف  ي مدرس  تنا ت  شجع عل  ى المب  ادرة والمھ  ارة  ١٧
 .والمرونة في التكیف مع البیئة المتغیرة 

      

       . القدرة على متابعة العاملینتنمي اإلدارة اإللكترونیة لدینا تحمل المسؤولیة و ١٨

       . ساعدت اإلدارة اإللكترونیة في نشر المواھب والقدرات اإلداریة على نطاق واسع ١٩

تم االستغناء عن عدد كبیر من العاملین لدینا، نتیجة تطبی ق اإلدارة اإللكترونی ة ف ي  ٢٠
 . مؤسستنا

      

       .عة الحصول على البیانات والمعلومات الالزمةساعدتنا اإلدارة اإللكترونیة في سر ٢١

       .وفرت اإلدارة اإللكترونیة المعلومات التي تسھل إجراء البحوث العلمیة ٢٢
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  فیما یلي عدد من المعوقات التي تحول دون تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة 
  .ثل رأیك في العمود الذي یم) × ( رجاء وضع عالمة 

ح 
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 :معوقات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة: المجال الثالث  م

حة
ض
وا

 
ر 
غی

مة
الئ
م

 

ر 
غی

مة
الئ
م

یة 
تم
من

ر  
غی

یة
تم
من

 

ق اإلدارة عدم قناعة المدیرین والعاملین في اإلدارة المدرسیة بجدوى تطبی ١
 . اإللكترونیة

      

       .ضعف البنیة التحتیة لالتصاالت القادرة على تحمل الضغط الكبیر علیھا  ٢
افتقار اإلدارة المدرسیة إلى العناصر المدربة على تطبیق اإلدارة اإللكترونیة  ٣

. 
      

افتقار عناصر اإلدارة المدرسیة إلى التدریب وعدم توفر دورات على  ٤
 .االنترنت 

      

عدم توفر برامج تدریبیة متقدمة على استخدامات الشبكات الحدیثة العالمیة  ٥
 .لالنترنت

      

قناعات بعض مدیري المدارس بأن سلبیات العمل اإللكتروني أكثر من  ٦
 .إیجابیاتھ

      

       .انتشار األمیة الحاسوبیة بین المدیرین والعاملین في اإلدارة المدرسیة  ٧
       .  االفتقار إلى توفر خدمات االتصال بشبكة االنترنت ٨
       .ارتفاع تكلفة خدمات االتصاالت لتقدیم الخدمات اإللكترونیة  ٩

       .صعوبة الحفاظ على سریة المعلومات وأمنھا  ١٠

       .  جمود اللوائح والتشریعات اإلداریة ١١

       .  یة تقنیة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیةارتفاع تكلفة توفیر بن ١٢

       .  عدم دعم اإلدارة العلیا لسیاسة تطبیق اإلدارة اإللكترونیة ١٣

مقاومة بعض مدیري المدارس والعاملین للتغییر وخوفھم من تھدید  ١٤
 .مصالحھم 

      

       .  نقص اإلمكانات المادیة الالزمة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة ١٥

       .نقص اإلمكانات الفنیة الالزمة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة  ١٦

       .  نقص اإلمكانات المالیة الالزمة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة ١٧

       .التمسك باللوائح والقوانین القدیمة وعدم مرونة تنفیذھا  ١٨

       .دارة اإللكترونیة عدم توفر متطلبات السالمة واألمان لتطبیق اإل ١٩
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  فیما یلي عدد من المقترحات الكفیلة بتسھیل تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة 
  . أمام العمود الذي یمثل رأیك  ) × ( رجاء وضع عالمة 

ح 
ضو

و
رة
عبا

ال
مة  

الء
م

رة 
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ال

س
قیا
لل

ء  
تما

ان
رة 
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ال

ور
مح

لل
 

كیف یمكن تطویر تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة : المجال الرابع  م
  نظر مدیري  المدارسالمدرسیة من وجھة

حة
ض
وا

 

ر 
غی

حة
ض
وا

مة 
الئ
م

 

ر 
غی

مة
الئ
م

یة 
تم
من

 

ر 
غی

یة
تم
من

 

توفر التدریب الفعال لمدیري المدارس والعاملین في اإلدارة المدرسیة على  ١
 .االستخدامات الحدیثة للحاسب اآللي 

      

       .حوافز المادیة والمعنویة للعاملین في اإلدارة اإللكترونیةزیادة ال ٢
استقطاب المتخصصین ذوي الكفاءة في الحاسوب لإلسھام في إنجاح تطبیق  ٣

 .اإلدارة اإللكترونیة 
      

نشر الوعي التقني بأھمیة اإلدارة اإللكترونیة وذلك من خالل الحمالت  ٤
 .اإلعالمیة

      

       .االنترنت بین اإلدارات المدرسیة والعاملین فیھا نشر ثقافة  ٥
       . زیادة الندوات والمؤتمرات المتخصصة في تطبیقات اإلدارة اإللكترونیة ٦
توفیر دورات تدریبیة متخصصة في استخدام االنترنت للمدیرین والعاملین  ٧

 . في اإلدارة المدرسیة
      

       .   اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارات المدرسیةتخصیص میزانیة كافیة لتطبیق ٨
       .توفیر سیاسات خاصة بالمعلومات وأمنھا في اإلدارات المدرسیة  ٩

       .توفیر فنیین مختصین بصیانة الحاسوب وملحقاتھ لكل إدارة مدرسیة  ١٠

       .المدرسیة توفیر برامج جاھزة خاصة بتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة  ١١

توفیر األجھزة وملحقاتھا الالزمة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة  ١٢
 . المدرسیة

      

مناسب لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في ) مناخ تنظیمي(توفیر بیئة عمل  ١٣
 .المدارس

      

       .  رسیةتوفیر دلیل إجرائي لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المد ١٤

       .توفیر برامج حمایة وأنظمة آلیة متطورة لحمایة بیانات المدرسة  ١٥

تصمیم وتوصیف وظائف ومھام العاملین لتتالءم مع تطبیقات اإلدارة  ١٦
 .اإللكترونیة 

      

       .توفیر مناھج جدیدة بالكلیات تتالءم مع التقدم في التقنیة ونظم المعلومات  ١٧

الربط اإللكتروني بین وزارة التربیة والتعلیم والوزارات األخرى لتسھیل  ١٨
 .االتصال

      

اعتبار قدرة المدیرین على التعامل مع الحاسوب واالنترنت عند تعیینھم  ١٩
 . بوظیفة مدیر مدرسة
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  )٤(ملحق رقم 
  بسم هللا الرحمن الرحیم

  استبانة موجھة للسادة المحكمین    
     

  جامعة األزھر                                  
  عمادة الدراسات العلیا

  كلیة التربیة      
  قسم أصول التربیة                                      

یتشرف وثقة الباحث في خبرة سیادتكم ،ًنظرا لمكانة سیادتكم العلمیة ومساهمتكم في البحث العلمي 
للحصول على درجة الماجستیر المعدة االستبانة  على  الكریم لالطالعالباحث باختیار شخصكم

  :المتخصصة بدراسة أعدها الباحث بعنوان 
 بمحافظات اإللكترونیةواقع األداء المهني لمدیري المدارس الحكومیة في ضوء تطبیق اإلدارة ما "

  "غزة
ًللموافقة وابداء الرأي حیالها وافادتي بما ترونه مناسبا  ٕ  أو حذف أو تعدیل أي عبارات ترونها بإضافةٕ

  :ًعلما بأن تساؤالت الدراسة، شاكرین حسن تعاونكم مناسبة
   في اإلدارة المدرسیة؟ اإللكترونیةیجابیات تطبیق اإلدارة ٕاما هي مزایا و  )١
   في اإلدارة المدرسیة ؟اإللكترونیةما هي معوقات تطبیق اإلدارة  )٢
 في اإللكترونیةتطبیق اإلدارة المتقدمة في مجال كیف یمكن االستفادة من خبرات الدول    )٣

  ؟اإلدارة المدرسیة 
 في ضوء  هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في األداء المهني لمدیري المدارس الحكومیة  )٤

   بمحافظات غزة تعزى لنوع الجنس ؟تطبیق اإلدارة اإللكترونیة 
في ضوء یري المدارس الحكومیة هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في األداء المهني لمد  )٥

  بمحافظات غزة تعزى للمؤهل العلمي ؟تطبیق اإلدارة اإللكترونیة 
في ضوء هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في األداء المهني لمدیري المدارس الحكومیة   )٦

  بمحافظات غزة تعزى لسنوات الخبرة التعلیمیة ؟تطبیق اإلدارة اإللكترونیة 
في ضوء داللة إحصائیة في األداء المهني لمدیري المدارس الحكومیة  هل توجد فروق ذات  )٧

  بمحافظات غزة تعزى لمكان السكن ؟  تطبیق اإلدارة اإللكترونیة 
  واقبلوا وافر التحیة والتقدیر

  سهیر حافظ ماضي    / ة الباحث                                                                    
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  )٥(ملحق رقم 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مكان العمل االسم الرقم

 مدیریة التربیة والتعلیم  األستاذ أمین عبد الغفور 1

 جامعة القدس المفتوحة  األستاذ حمادة ماضي 2

 الجامعة اإلسالمیة   الدكتور داوود حلس 3

 جامعة األقصى  حسین الحجار  الدكتور رائد 4

 جامعة األقصى    الدكتور رزق عبد المنعم شعت 5

 جامعة األقصى   الدكتورة رندا عید شریر 6

 جامعة القدس المفتوحة   الدكتور زھیر النواجحة 7

 جامعة القدس المفتوحة   الدكتور سعید المشوخي 8

 جامعة القدس المفتوحة   الدكتور صبحي نصر هللا 9

 الجامعة اإلسالمیة  الدكتور عوض قشطھ 10

 الجامعة اإلسالمیة الدكتور فؤاد العاجز.  أ  11

 جامعة األقصى  الدكتور محمود خلف هللا ١٢

 جامعة القدس المفتوحة الدكتور منیر رضوان ١٣
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  )٦(ملحق رقم 
  االستبانة في صورتھا النھائیة

  
  : البیانات الشخصیة / ًأوال 

  

 الجنس دمةسنوات الخ لمؤھل العلميا المدیریة

    

  
  :فقرات االستبانة: ثانیا

فیما یلي عدد من العناصر التي ترتبط بمزایا تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة، رجاء وضع 
  .في العمود الذي یمثل رأیك  ) × ( عالمة 

  

  
  
  
  
  
  

كترونیة في اإلدارة المزایا المترتبة على تطبیق اإلدارة اإلل:لمجال األولا م
 :المدرسیة

بدرجة 
كبیرة 

 جدا

بدرجة 
 كبیرة

بدرجة 
متوس

 طة

بدرجة 
قلیلة 

 جدا

     .جاز المعامالت والخدمات المدرسیةتوفیر الوقت في ان ١
     . ض تكلفة الخدمات المقدمة للجمھورتخفی ٢
     .بین المدارسسھولة تبادل المعلومات  ٣
     .لمھام للعاملین في اإلدارة المدرسیةتقلیل الجھود في إنجاز ا ٤
     . تحقیق المساواة بین المستفیدین في تلقي الخدمات ٥
     .تقلیل استخدام األوراق في األعمال المدرسیة ٦
     .الرد الفوري على استفسارات المستفیدین من خدمات اإلدارة المدرسیة ٧
     . التوضوح والسرعة في إنجاز المعامالدقة وال ٨
     .ضمان حمایة وأمن المعلومات والبیانات الخاصة باإلدارة المدرسیة ٩

     .تشجیع العاملین على ابتكار أسالیب جدیدة في االتصال والتواصل ١٠
     .ن البیانات والمعلومات المدرسیةسرعة البحث ع ١١
     . والمعامالت المقدمة للمستفیدینتحسین مستوى الخدمات ١٢
     .قات الشخصیة على إنجاز األعمالتقلیل تأثیر العال ١٣
     .امخالفات األنظمة ومحاولة تخطیھتقلیل  ١٤
     . العاملین في اإلدارات المدرسیةنشر الثقافة التقنیة بین ١٥
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ف ي ) × ( ة فیما یلي عدد من البنود الت ي ت رتبط  بواق ع تطبی ق اإلدارة اإللكترونی ة ، رج اء وض ع عالم 
  :العمود الذي یعكس ذلك الواقع في مؤسستكم

بدرجة  .واقع تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة: المجال الثاني  م
كبیرة 
 جدا

بدرجة 
 كبیرة

بدرجة 
متوس
 طة

بدرجة 
 قلیلة 

     .تسھم  اإلدارة اإللكترونیة في نشر الثقافة التقنیة بین المستفیدین  .١
       .دارة اإللكترونیة مدیر المدرسة على التدریب المستمرتشجع اإل .٢
     .تشجع اإلدارة اإللكترونیة العاملین في المدرسة على التدریب المستمر   .٣
     .تساعد اإلدارة اإللكترونیة على رفع الروح المعنویة لدى مدیر المدرسة .٤
ل  دى الع  املین ف  ي ت  ساعد اإلدارة اإللكترونی  ة عل  ى رف  ع ال  روح المعنوی  ة  .٥

 .المدرسة
    

     .تساعدني اإلدارة اإللكترونیة على السرعة الفائقة في إنجاز األعمال  .٦
     تتیح اإلدارة اإللكترونیة لدینا درجة مرونة كبیرة لتنفیذ الخدمات  .٧
األداة الفعال   ة ل   إلدارة اإللكترونی   ة ف   ي مؤس   ستنا ھ   ي ال   شبكة العالمی   ة  .٨

 ) .تاالنترن(للمعلومات 
    

تت  وفر ل  دینا األنظم  ة الحاس  وبیة المتكامل  ة داخ  ل المدرس  ة كأس  اس للعم  ل  .٩
 .باإلدارة اإللكترونیة

    

تقل  ل اإلدارة اإللكترونی  ة ف  ي مؤس  ستنا م  ن األخط  اء والمخالف  ات لألنظم  ة  .١٠
 .اإلداریة

    

التحول لإلدارة اإللكترونی ة س اعدنا فعلی ا عل ى التجدی د ف ي أس الیب اإلدارة  .١١
 .المدرسیة 

    

اإلدارة اإللكترونی   ة ف   ي مدرس   تنا ش   جعتنا عل   ى االت   صال المفت   وح ب   ین  .١٢
 .المستفیدین من خدمات اإلدارة المدرسیة 

    

ق   دمت اإلدارة اإللكترونی   ة ل   دینا العدی   د م   ن الخ   دمات لع   دد كبی   ر م   ن  .١٣
 .المستفیدین بأسرع وقت

    

لخ   دمات لع   دد كبی   ر م   ن ق   دمت اإلدارة اإللكترونی   ة ل   دینا العدی   د م   ن ا .١٤
 .المستفیدین بأقل تكلفة 

    

     . مدى توفیر اإلدارة اإللكترونیة لدي القیادة الذاتیة والقرارات السریعة .١٥

درج  ة إتاح  ة  التفاع  ل اآلن  ي ب  ین ع  املي مدرس  تي ف  ي تب  ادل المعلوم  ات  .١٦
 .اإللكترونیة

    

عل   ى المب   ادرة اإلدارة اإللكترونی   ة الت   ي نمارس   ھا ف   ي مدرس   تنا ت   شجع  .١٧
 .والمھارة والمرونة في التكیف مع البیئة المتغیرة 

    

تنم   ي اإلدارة اإللكترونی   ة ل   دینا تحم   ل الم   سؤولیة والق   درة عل   ى متابع   ة  .١٨
 . العاملین

    

س  اعدت اإلدارة اإللكترونی  ة ف  ي ن  شر المواھ  ب والق  درات اإلداری  ة عل  ى  .١٩
 . نطاق واسع

    

م  ن الع  املین ل  دینا، نتیج  ة تطبی  ق اإلدارة ت  م االس  تغناء ع  ن ع  دد كبی  ر  .٢٠
 . اإللكترونیة في مؤسستنا

    

ساعدتنا اإلدارة اإللكترونیة في سرعة الحصول على البیان ات والمعلوم ات  .٢١
 .الالزمة

    

     .وفرت اإلدارة اإللكترونیة المعلومات التي تسھل إجراء البحوث العلمیة .٢٢
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  تي تحول دون تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة فیما یلي عدد من المعوقات ال

  .في العمود الذي یمثل رأیك ) × ( رجاء وضع عالمة 
  

معوقات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة : المجال الثالث  م
 :المدرسیة

بدرجة 
كبیرة 
 جدا

بدرجة 
 كبیرة

بدرجة 
متوسط

 ة

بدرجة 
 قلیلة 

والعاملین في اإلدارة المدرسیة بجدوى تطبیق عدم قناعة المدیرین  ١
 . اإلدارة اإللكترونیة

    

    ضعف البنیة التحتیة لالتصاالت القادرة على تحمل الضغط الكبیر علیھا  ٢
افتقار اإلدارة المدرسیة إلى العناصر المدربة على تطبیق اإلدارة  ٣

 .اإللكترونیة 
    

 إلى التدریب وعدم توفر دورات على افتقار عناصر اإلدارة المدرسیة ٤
 .االنترنت 

    

عدم توفر برامج تدریبیة متقدمة على استخدامات الشبكات الحدیثة  ٥
 .العالمیة لالنترنت

    

قناعات بعض مدیري المدارس بأن سلبیات العمل اإللكتروني أكثر من  ٦
 .إیجابیاتھ

    

عاملین في اإلدارة المدرسیة انتشار األمیة الحاسوبیة بین المدیرین وال ٧
. 

    

     .  االفتقار إلى توفر خدمات االتصال بشبكة االنترنت ٨
     .ارتفاع تكلفة خدمات االتصاالت لتقدیم الخدمات اإللكترونیة  ٩

     .صعوبة الحفاظ على سریة المعلومات وأمنھا  ١٠

     .  جمود اللوائح والتشریعات اإلداریة ١١

     .  اع تكلفة توفیر بنیة تقنیة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیةارتف ١٢

     .  عدم دعم اإلدارة العلیا لسیاسة تطبیق اإلدارة اإللكترونیة ١٣

مقاومة بعض مدیري المدارس والعاملین للتغییر وخوفھم من تھدید  ١٤
 .مصالحھم 

    

     .  لكترونیةنقص اإلمكانات المادیة الالزمة لتطبیق اإلدارة اإل ١٥

     .نقص اإلمكانات الفنیة الالزمة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة  ١٦

     .  نقص اإلمكانات المالیة الالزمة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة ١٧

     .التمسك باللوائح والقوانین القدیمة وعدم مرونة تنفیذھا  ١٨
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  بیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة تسھیل تطلفیما یلي عدد من المقترحات 
  . أمام العمود الذي یمثل رأیك  ) × ( رجاء وضع عالمة 

كیف تطویر تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة : المجال الرابع  م
 المدرسیة من وجھة نظر مدیري  المدارس

بدرجة 
كبیرة 
 جدا

بدرجة 
 كبیرة

بدرجة 
متوسط

 ة

بدرجة 
 قلیلة 

وفر التدریب الفعال لمدیري المدارس والعاملین في اإلدارة المدرسیة ت ١
 .على االستخدامات الحدیثة للحاسب اآللي 

    

     .زیادة الحوافز المادیة والمعنویة للعاملین في اإلدارة اإللكترونیة ٢
استقطاب المتخصصین ذوي الكفاءة في الحاسوب لإلسھام في إنجاح  ٣

 .لكترونیة تطبیق اإلدارة اإل
    

نشر الوعي التقني بأھمیة اإلدارة اإللكترونیة وذلك من خالل الحمالت  ٤
 .اإلعالمیة

    

     .نشر ثقافة االنترنت بین اإلدارات المدرسیة والعاملین فیھا  ٥
زیادة الندوات والمؤتمرات المتخصصة في تطبیقات اإلدارة  ٦

 . اإللكترونیة
    

یبیة متخصصة في استخدام االنترنت للمدیرین توفیر دورات تدر ٧
 . والعاملین في اإلدارة المدرسیة

    

تخصیص میزانیة كافیة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارات  ٨
 .  المدرسیة

    

     .توفیر سیاسات خاصة بالمعلومات وأمنھا في اإلدارات المدرسیة  ٩
     .وب وملحقاتھ لكل إدارة مدرسیة توفیر فنیین مختصین بصیانة الحاس ١٠

توفیر برامج جاھزة خاصة بتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة  ١١
 .المدرسیة 

    

توفیر األجھزة وملحقاتھا الالزمة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في  ١٢
 . اإلدارة المدرسیة

    

ة اإللكترونیة في مناسب لتطبیق اإلدار) مناخ تنظیمي(توفیر بیئة عمل  ١٣
 .المدارس

    

     .  توفیر دلیل إجرائي لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في اإلدارة المدرسیة ١٤

     .توفیر برامج حمایة وأنظمة آلیة متطورة لحمایة بیانات المدرسة  ١٥

تصمیم وتوصیف وظائف ومھام العاملین لتتالءم مع تطبیقات اإلدارة  ١٦
 .اإللكترونیة 

    

توفیر مناھج جدیدة بالكلیات تتالءم مع التقدم في التقنیة ونظم  ١٧
 .المعلومات 

    

الربط اإللكتروني بین وزارة التربیة والتعلیم والوزارات األخرى  ١٨
 .لتسھیل االتصال

    

اعتبار قدرة المدیرین على التعامل مع الحاسوب واالنترنت عند  ١٩
 . تعیینھم بوظیفة مدیر مدرسة
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