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واقع اإلدارة اإللكترونية في المدارس الحكومية في الجمهورية العربية السورية
ومعوقات تطبيقها من وجهة نظر مديري المدارس الحكومية في محافظة درعا
*
رامي عبد الرحمن الخليل
**

الملخص

أ.د".محمد أمين" حامد القضاة

ىدؼ الدراسة تعرؼ كاقع اإلدارة اإللكرتكنية يف ادلدارس احلكومية يف اجلمهورية العربية السورية
كمعوقات تطبيقها من كجهة نظر مديرم ادلدارس احلكومية يف زلافظة درعا ،كتكونت عينة الدراسة من
( )050مديران كمديرة ،اختريكا بالطريقة العشوائية الطبقية ،كبعد تطبيق الدراسة كمجع البيانات حللت
باستخداـ ا دلتوسطات احلسابية كاالضلرافات ادلعيارية كاختبار (ت) كربليل التباين األحادم ،كاتضح من
نتائج الدراسة َّ
أف بعد كاقع تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية كاف تقديره متوسطان.
كما بينت النتائج كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة ( )0.05 ≤ αيف كاقع
تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية تبعان دلتغري اخلربة لصاحل ذكم اخلربة من ( -7أقل من  5سنوات) ،كدلتغري ادلؤىل
العلمي لصاحل مؤىل الدبلوـ ،كدلتغري مستول ادلدرسة لصاحل مستول الثانوم ،كمل تظهر فركؽ ذات داللة
إحصائية تبعان دلتغري اجلنس.
كاتضح من نتائج الدراسة َّ
أف معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية كاف تقديرىا متوسطان ،كىي على
التوايل معوقات (تقنية ،مالية ،بشرية ،إدارية).
كبينت النتائج كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة ( )0.05 ≤ αيف معوقات
تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية تبعان دلتغري اجلنس لصاحل الذكور ،كدلتغري ادلؤىل العلمي لصاحل مؤىل
كانت الفركؽ يف متغري اخلربة
البكالوريوس ،كدلتغري مستول ادلدرسة لصاحل مستول التعليم األساسي ،ك ْ
لصاحل من ( 70 -5سنوات) ،لصاحل (أكثر من 70سنوات).
الكلمات المفتاحية :اإلدارة االلكرتكنية ،ادلدارس احلكومية.

* باحث ،سوريا
** كلية العلوـ الرتبوية ،اجلامعة األردنية ،األردف
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The reality of e-management in public schools in the
Syrian Arab Republic and constraints of its application from
the view points of public school principals in the Governorate
of Daraa
Rami Abd Alrahman Alkhalil, Syria
Prof.Dr.Mohammad Amen Hamed Alkudat, Jordan
Abstract
The study aimed to identify the reality of e-management in the
public schools in the Syrian Arab Republic and constraints of its
application from the perspective of managers state schools in the
governorate of Daraa.The sample consisted of (250) principals
who were selected by using random stratified one.After
application of the study and data collection were analyzed
through the use of means, standard deviations and t-test and
analysis of variance and it became clear from the results of the
study area and the reality of the application of e-management was
a moderate appreciation. The results also showed the existence of
statistically significant differences at the level of significance (α
≤ 0.05) in the application of e-management according to the
variable of experience and for experienced (1 - less than 5 years)
and variable of qualification and for diploma qualification ,and
variable at the school level and in favor of the level of secondary.
It also became clear from the results of the study that the
obstacles to the application of e-management was a moderate
respectively (technical, financial, human and administrative).
The results also showed the existence of statistically
significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) in
the obstacles to the application of e-mangement according to the
sex variable in favor of males ; the variable of qualification in
favor of bachelor, at the school level in favour of the basic level
;and the differences in the variable of experience in favour of
those who have the experience (more than 10 years).
Keywords: electronic administration, public schools.
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 -1المقدمة:
أىػػم السػػمات الػػمت سبيػػع العصػػر احلػػايل ازديػػاد ادلعلومػػات مػػن حولنػػا ،كانتشػػارالتكنولوجيا القائمػػة علػػى
استخداـ ىذه ادلعلومات يف حياتنا اليومية ،كمع بدايات القرف احلادم كالعشرين ،كظهور الثورة ادلعلوماتية
اذلائلة يف التقنيات ادلختلفػة ،كجػ علػى مجيػع ادلؤسسػات اسػتخداـ أسػالي إداريػة حديثػة حػ تواكػ
ىػذا العصػر ،إذ أسػهمت التغػريات التكنولوجيػة يف إغلػاد أسػلوب جديػد لػئلدارة احلديثػة ؼلتلػ عػن
األسػلوب التقليػدم القػد  ،فمضػامن العمليػة اإلداريػة التقليديػة مػن زبطػي ،،كتنظػيم ،كرقابػة ،كتنسػيق،
كازبػػاذ قػرارات ،مل تعػػد تنفػػذ بػػالطرائق التقليديػػة ،بػػل انتقلػػت إى اتبػػاع كسػػائل حديثػػة تعتمػػد تقنيػػات
تكنولوجيػا ادلعلومػات ،كاالتصػاالت ،فضحػ ت ادلؤسسػات قػادرة علػى اسػتثمار مجيػع اإلمكانػات ادلاديػة
كالبشرية ،بضسرع كقت كأقل تكلفة ،ما جعل تلك األسالي احلديثة يف اإلدارة حركرية للت وؿ من ظلاذج
األعماؿ التقليدية إى ظلاذج األعماؿ اإللكرتكنية.
إف ظهور شبكة اإلنرتنت أدل إى تطوير آليات عمل جديدة ربت مسميات عديدة تناس اجملاالت
كالقطاعات ادلختلفة ،مثل احلكومة اإللكرتكنية كاإلدارة اإللكرتكنية كاالقتصاد الرقمي كالتجارة اإللكرتكنيػة،
كصار العامل مفتوحان من خبلؿ بوابات اإلنرتنت كدخل االستخداـ الرقمي كل رلاالت العمل كاإلدارة.
كتعتمػد عمليػة الت ػوؿ مػن اإلدارة التقليديػة إى اإلدارة اإللكرتكنيػة علػى طرائػق علميػة كتكنولوجيػا
كتقنيات إدارية متخصصة ،تتطل خربات كزبصصات رائدة  .كاالنتقػاؿ مػن اإلدارة التقليديػة إى اإلدارة
اإللكرتكنيػة يف الػدكؿ الناميػة ،ربػوؿ صػع كمعقػد ،يبعػد كػل البعػد عػن االنتقػاؿ مػن أسػلوب عمػل إى
آخر ،دكف عقبات كمقاكمة كربديات ،كما أف إغلاد ثقافة الت وؿ إى اإلدارة اإللكرتكنية لدل ادلؤسسات
اإلدارية يتطلػ إجػرا تغيػريات جوىريػة يف كػل األنظمػة اإلداريػة الػمت تػؤثر يف ادلصػادر البشػرية مػن حيػث
ادلهارات الفنية ،كأساسيات تنفيذ العمل ،كسياسات ادلؤسسات ،كسلوؾ القائد الذم يؤدم الدكر األىػم
يف النجػاح بغػ النظػر عػن صػعوبة العمػل الػذم يواجهػو العػاملو .كحػ تسػتطيع ادلؤسسػات التقػدـ إى
ادلسػػتقبل ،ال بػػد أف تػػنهج طريػػق اإلدارة اإللكرتكنيػػة الػػمت تعػ طد متطلبػان إجباريػان لتلػػك ادلؤسسػػات الػػمت تب ػػث
عن التميع يف األدا  .كمػع ثػورة التكنولوجيػا ادلعاصػرة ،كتعايػد حػدة ادلنافسػة أخػذت ادلؤسسػات تػدرؾ شػيًان
فشػػيًان أعليػػة اإلدارة اإللكرتكنيػػة .كدكرىػػا ؽلكػػن أف يكػػوف منظمػان ،كمنهجيػان مػػن أجػػل التوصػػل إى خػػدمات
كأسالي جديدة ربقق أدا ن أفضل(الشهرم.)0077،
كتسعى دكؿ العامل إى تطوير مؤسساهتا الرتبوية بكافة مستوياهتا التعليميػة ،تلػك ادلؤسسػات الػمت يػتم
فيه ػػا إع ػػداد اإلنس ػػاف إع ػػدادان خبوليػ ػان خبطػ ػوات راس ػػخة لل ف ػػاظ عل ػػى كينون ػػة رلتمعاهت ػػا يف الق ػػرف احل ػػادم
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كالعشػ ػرين ال ػػذم ػلم ػػل الكث ػػري م ػػن الت ػػديات ل ػػدكؿ الع ػػامل ،كأك ػػرب ى ػػذه الت ػػديات يتمث ػػل يف التط ػػور
التكنول ػػوجي ادلتس ػػارع ال ػػذم تغلغ ػػل يف من ػػاحي احلي ػػاة كاف ػػة كأص ػػبح الرس ػػوخ التق ػػو يف رل ػػاؿ ادلعلوم ػػات
كاالتصاالت عنوانان للدكؿ ادلتقدمة (أبو سنينو.)0000 ،
كتع طد التكنولوجيػا مػن أىػم السػبل دلواجهػة العديػد مػن الت ػديات الػمت تواجػو النظػاـ التعليمػي كالرتبػوم
كاإلدارم يف اجلمهوريػة العربيػة السػورية ،ذلػذا تسػعى ادلؤسسػات الرتبويػة للتكيػ مػع اجملتمػع ادلعلومػا مػن
خػبلؿ دمػج التكنولوجيػا يف التعلػيم كاإلدارة الرتبويػة ،كىػو تػراب ،ؽلكػن أف يػؤدم إى ربػوالت جوىريػة يف
أسالي التعليم كالتعلم كاإلدارة ،كيعد بديبلن مل ان كمتطلبان آنيان يتيح للمتعلمن إمكانية اكتساب ادلهارات
الػمت تعيػنهم علػى التعامػل مػع العصػر ادلعلومػا الػذم غلتػاح منػاحي احليػاة كلهػا (كزارة الرتبيػة السػورية ،
.)0070
فالتوجػػو العػػادلي ضلػػو تطبيػػق اإلدارة اإللكرتكنيػػة يعتمػػد اعتمػػادان أساسػػيان علػػى التقنيػػات احلديثػػة ،ككزارة
الرتبيػػة خطػػت خط ػوات كبػػرية يف ىػػذا اجملػػاؿ ،فقػػد اىتمػػت بتطبيػػق اإلدارة اإللكرتكنيػػة ،مػػن خػػبلؿ إنشػػا
كحدة دمج التكنولوجيػا يف التعلػيم كاإلدارة الرتبويػة يف مػديريات الرتبيػة يف اجلمهوريػة العربيػة السػورية ،الػمت
مػػن شػػضيا تػػدري الك ػوادر اإلداريػػة كالبش ػرية ،كإقامػػة الػػدكرات التدريبيػػة علػػى اسػػتخداـ احلاسػػوب كإدارة
الشبكات كاإلدارة اإللكرتكنية ،كمن ىذا ادلنطلق تعد اإلدارة اإللكرتكنية من أىم السبل دلواجهة العديد من
الت ديات المت تواجو النظاـ اإلدارم يف مجيع اجملاالت ،ذلذا تعمل ادلؤسسات الرتبوية حاليان – كزارة الرتبية
يف سػػورية – علػػى التكي ػ مػػع اجملتمػػع ادلعلومػػا مػػن خػػبلؿ جهػػود كػػربل لػػدمج التكنولوجيػػا يف التعلػػيم
كاإلدارة الرتبوية يف مديريات الرتبية كمدارسها كافة يف اجلمهورية العربية السورية (سعد.)0070 ،
كتسعى ىػذه الدراسػة للكشػ عػن كاقػع اإلدارة اإللكرتكنيػة يف ادلػدارس احلكوميػة يف اجلمهوريػة العربيػة
الس ػورية كمعوق ػػات تطبيقه ػػا ،مػػن خ ػػبلؿ تع ػػرؼ كجهػػة نظ ػػر م ػػديرم ادلػػدارس احلكومي ػػة يف زلافظ ػػة درع ػػا.
كالعديػػد مػػن الػػدكؿ العربيػػة كمنهػػا سػػورية تعمػػل علػػى إعػػادة النظػػر يف نظامهػػا الرتبػػوم كاإلدارم كالتعليمػػي
بكامل ػػو ،كتكييف ػػو ليتواف ػػق م ػػع نت ػػائج الث ػػورة الرقمي ػػة ادلتمثل ػػة باحلكوم ػػة اإللكرتكني ػػة ،كاإلدارة اإللكرتكني ػػة،
كادلدرسة اإللكرتكنية ،كدكر ادلدير يف قيادهتا كفق متطلبات العصر.
ػرؽ بعػػد إى مسػػتول النظريػػة ػػري أيػػا
كتعػػرؼ اإلدارة بضيػػا عرلموعػػة مػػن ادلبػػادئ كاالفرتاحػػات الػػمت مل تػ ل
تسػػهم يف ربديػػد األطػػر العامػػة الػػمت ينبغػػي أف تسػػري عليهػػا ادلؤسسػػة يف سػػبيل ربقيػػق أىػػدافهاع (الصػػرييف،
.)07 ،0001
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أم ػػا اإلدارة اإللكرتكني ػػة فتع ػػد ادلدرس ػػة األح ػػدث يف م ػػدارس اإلدارة القائم ػػة عل ػػى اس ػػتخداـ اإلنرتن ػػت
كشبكات األعماؿ ،كتكنولوجيػا ادلعلومػات يف إصلػاز كظػائ اإلدارة (التخطػي ،،التنظػيم ،القيػادة ،كالرقابػة
اإللكرتكنية) (صلم.)0002 ،
فقػد بػدأت اإلدارة اإللكرتكنيػػة أكؿ مػرة عػػاـ 7190ـ عنػدما ابتكػرت شػػركة ( )IBMمصػطلح معػػا
الكلم ػػات عل ػػى فعالي ػػات طابعته ػػا الكهربائي ػة ،كك ػػاف س ػػب إط ػػبلؽ ى ػػذا ادلص ػػطلح لف ػػت نظ ػػر اإلدارة يف
ادلكاتػ إى إنتػػاج ىػػذه الطابعػػات عنػػد ربطهػػا باحلاسػػوب كاسػػتخداـ معػػا الكلمػػات ،كأكؿ برىػػاف علػػى
أعليػػة مػػا طرحتػػو ىػػذه الشػػركة ظهػػر عػػاـ 7192ـ عنػػدما أنتجػػت ىػػذه الشػػركة جهػػازان طرحتػػو يف األس ػواؽ
(( )MT/STالشري ،ادلمغن ،،كجهاز الطابعة) ،ككانت ىذه الطابعة مع شري ،شلغػن ،،فعنػد كتابػة أيػة
رسالة باستخداـ ىذه الطابعة يتم زبعين الكلمات علػى الشػري ،ادلمغػن ،،كؽلكػن طباعػة ىػذه الرسػالة بعػد
اسرتجاعها من الشري ،على الطابعة بعد أف نطبع اسم كعنواف الشخص ادلرسل إليو ،كىذه العمليػة كفػرت
جهػػدان كبػريان كخاصػػة عنػػد إرسػػاؿ نفػػس الرسػػالة إى عػػدد كبػػري مػػن ادلرسػػل إلػػيهم ،كتػواى ظهػػور العديػػد مػػن
التقنيػػات يف اجملػػاؿ اإلدارم ،لتطبيقهػػا يف ادلؤسسػػات علػػى اختبلفهػػا كصػػوالن إى ربقيػػق األىػػداؼ ادلنشػػودة
بضقل التكالي كجبودة عالية من األدا (السادلي.)0002 ،
كيوحح صلم ( )0001أف التطور التكنولوجي ال يكفي ،كإظلا ضلتاج إى البعد اإلدارم ادلتمثل بتطوير
ادلفاىيم اإلدارية المت تراكمت عقودان عديدة ح نعمل على ربقيق ادلعيد من ادلركنة يف التفػوي كالتمكػن
اإلدارم.
كإذا كانت اإلدارة منذ ياية القرف التاسع عشر ح ياية القرف العشرين شػهدت انعطافػات كربػديات
عميق ػػة ككاس ػػعة عل ػػى مس ػػتول الفك ػػر اإلدارم كم ػػدارس اإلدارة ،أك عل ػػى مس ػػتول ادلمارس ػػة كالتطبيق ػػات
اإلدارية ،فقػد اسػتطاعت أف تتمثلهػا كتتطػور معهػا بطريقػة حققػت معهػا نضػوجان متصػاعدان ذبسػد يف زيػادة
فاعليػػة العمليػػة اإلداريػػة ككفا هتػػا ،كىػػذا مػػا تسػػعى إليػػو كزارة الرتبيػػة يف سػػورية مػػن خػػبلؿ مواكبػػة التطػػورات
احلديثػػة ،كمػػا يسػػتجد فيهػػا ،فتبػػادؿ ادلعلومػػات باسػػتخداـ احلاسػ ايفيل كشػػبكاتو يسػػهم يف تطػػوير كفػا ة
اإلدارة ادلدرسية من الناحية التعليمية كالرتبوية ،ككذلك يتم االتصاؿ بن اجلهات التعليمية لتخفي الع
االقتصادم ادلايل ادلصركؼ على الورؽ كالنقل كتوفري الوقت (السراج.)0001 ،
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 -2مفهوم اإلدارة اإللكترونية:
اإلدارة اإللكرتكنية ىي استخداـ التكنولوجيا كتبادؿ ادلعػامبلت كاألعمػاؿ بػن األطػراؼ إلكرتكنيػان بػدؿ
االعتمػػاد علػػى الوسػػائل ادلاديػػة األخػػرل ،كاإلس ػراع جيػػذا األدا كإغلػػاد آليػػة عمػػل متطػػورة لتبػػادؿ ادلعلومػػات
داخل ادلؤسسة كخارجها مع ادلؤسسات األخرل ( نيم.)0002 ،
كتع ػػرؼ بضي ػػا :اس ػػتخداـ الوس ػػائل كالتقني ػػات اإللكرتكنيػ ػػة بك ػػل م ػػا تقتض ػػيو ادلمارس ػػة أك التنظػ ػػيم أك
اإلجرا ات ،كتتيح اإلدارة اإللكرتكنيػة اجملػاؿ الواسػع جلميػع اإلداريػن يف التعامػل الفػورم كايفم مػع بعضػهم
لت قيػػق األىػػداؼ ادلشػػرتكة كلضػػماف مصػػاحل ادلؤسسػػة كالعػػاملن كالعمػػبل (الطعامنػػة كالعلػػوش.)0002 ،
كيعرفها آخركف بضيا مفهوـ كمنظومة كبنية كظػائ كأنشػطة ،تتضػمن كػل األنشػطة كالعمليػات يف مسػتول
األعماؿ اإللكرتكنية من جهة كاألعماؿ احلكومية اإللكرتكنية من جهة أخرل (التكريمت كالعبلؽ.)0000،
كمػػا بػػن ىػػوبكنع كماركهػػاـ ( )0009أيػػا تطبيػػق متميػػع للتقنيػػات ادلعتمػػدة علػػى اإلنرتنػػت يف الػػنظم
ادلرتبطة بادلوارد البشرية على نطاؽ كاسع يوفر فرصان عديدة إلدارة تلك ادلعلومات.
أما األموم ( )0001فرألت أف اإلدارة اإللكرتكنية إسرتاتيجية إدارية جديدة ،هتدؼ إى ربسن اجلودة
كتعتمد على تقنية ادلعلومات كاالتصاالت ،يف إصلاز الوظائ اإلدارية كتبادؿ ادلعلومات ،مػن خػبلؿ إغلػاد
تفاعػػل رقمػػي بػػن طال ػ اخلدمػػة ،كمقػػدمها ،متجػػاكزة بػػذلك عوائػػق العمػػاف كادلكػػاف ،كتعقيػػدات اذلياكػػل
التنظيمية.
إف مفهػػوـ اإلدارة اإللكرتكنيػػة يشػػري إى ذلػػك اإلطػػار الػػذم ػلػػوم علػػوـ الكمبيػػوتر ،كنظػػم ادلعلومػػات،
كشبكات االتصاؿ كتطبيقاهتا يف سلتل رلاالت العمل اإلنسام ادلنظم ،فػاإلدارة اإللكرتكنيػة ىػي ادلنظومػة
ال ػػمت ذبم ػػع ك ػػل م ػػا يتعل ػػق باحلواس ػػي ع ػػرب أبع ػػاد ثبلث ػػة ى ػػي :األجه ػػعة كالربرلي ػػات كادل ػوارد ادلعرفي ػػة (عل ػػي
كحجازم.)0009 ،
كتشػ ػػري عمليػ ػػة تطبيػ ػػق اإلدارة اإللكرتكنيػ ػػة إى مصػ ػػطل ات مثػ ػػل :االسػ ػػتعماؿ ،كإعػ ػػادة االسػ ػػتعماؿ،
كاالسػػتفادة ،كالتطبيػػق ( .)DentonK 2002فػػاإلدارة اإللكرتكنيػػة تػػض مػػن العمػػل ككيفيػػة تعليمهػػا
لآلخػػرين كتتطل ػ الػػتعلم كالشػػرح ،كالػػتعلم يػػض عػػن طريػػق التجري ػ كالتطبيػػق مػػا ػلسػػن مسػػتول اإلدارة
اإللكرتكنية كيعمقها ،كيف حو ذلك غل أف يضخذ تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية باالعتبار يف ادلقػاـ األكؿ أف
ال عمل ببل أخطا  ،كما على ادلؤسسة إال أف تستوع ذلك (.)HawkinsK 2000
إف تطبي ػػق اإلدارة اإللكرتكني ػػة يق ػػود إى عملي ػػات اإلب ػػداع كالتخػ ػعين لت س ػػن األدا التنظيم ػػي .كك ػػي
تسػػتطيع ادلؤسسػػات تنفيػػذ مػػا تعرفػػو عليهػػا أف ربػػدد النمػػوذج ،فنمػػاذج اإلدارة اإللكرتكنيػػة ىػػي الػػمت ترشػػد
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اإلدارات إى كيفية استثمار اإلدارة اإللكرتكنية لوحع إسرتاتيجية اإلدارة اإللكرتكنية موحع التنفيذ ،إذ يعد
التطبيق من أكثر عمليات اإلدارة اإللكرتكنية تعقيدان كتشابكان (ىوبكنعك ماركهاـ.)0001،
كتكمن ادلشكلة اجلوىرية يف ىذه ادلرحلة ،يف كيفية إغلاد الفهػم كاإلدراؾ العميػق عنػد ادلػديرين ألعليػة
الوظػائ احليويػة اجلديػدة لػئلدارة اإللكرتكنيػة ،كبنػوع كمسػتول الػدعم ادلطلػوب لتنفيػذىا كإدراؾ أعليػة
األسالي التنظيمية ،كالتدريبية ،كنظم العمل كأساليبو.

 -1-2المتطلبات التنظيمية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية:
تتطلػ البيًػػة اإللكرتكنيػػة نظامػان إداريػان كػػضم منظومػػة إداريػػة تقليديػػة ( ػػري إلكرتكنيػػة) كمػػن ادلتطلبػػات
التنظيمية المت تؤثر كتتضثر عند تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية ألم جهاز إدارم:

البناء التنظيمي :بإدخاؿ التقنية احلديثة إى رلريات العمل يف ادلؤسسة اإلدارية كإشراؾ كسائل ىذه

التقنية (حاسوب ،شبكة إنرتنت ،فاكس ،تلفوف )...باعتبارىا من العناصر كادلستجدات المت تؤثر
كتسهم بشكل أساسي يف صلاح ادلؤسسات كأدا ادلهاـ ادلنوطة جيا ،كإف كاف االىتماـ جيا ؼلتل من
مؤسسة إى أخرل كمن بيًة إى أخرل .إف استخداـ كسائل التقنية يف ادلؤسسات كاألجهعة احلكومية
يتطل توفر متطلبات تنظيمية زلددة ككاح ة (.)NewtonK 2000
كمن الضركرم االىتماـ بالبنا التنظيمي من حيث كحوح أىػداؼ ادلؤسسػة ،ككجػود تقسػيمات إداريػة
تتناسػق كتنسػػجم مػػع التطػػورات احلاليػػة كادلسػػتقبلية لتكنولوجيػػا ادلعلومػػات ،كتكػػوف ىػػذه التغيػريات يف البنػػا
التنظيم ػػي زل ػػددة خبارط ػػة تنظيمي ػػة معتم ػػدة كمعلن ػػة ،كربدي ػػد تل ػػك الوح ػػدات كارتباطه ػػا كعبلقته ػػا الرأس ػػية
كاألفقيػػة كربديػػد الوظػػائ كأكصػػافها بكػػل دقػػة ككحػػوح ،كىػػذه عوامػػل مهمػػة كأساسػػية تس ػهل اسػػتخداـ
التقنية بشكل مستمر كفعاؿ .لذلك يف ىذه ادلؤسسة ال بد من االبتعػاد عػن ادلعوقػات كاطلفػاض اإلنتاجيػة
كزيادة التكالي (حسن.)0077 ،
إعادة هندسة إجراءات العمل (الهنددرة  :ؽلكػن للتقنيػة أف ربقػق للمؤسسػة أىػدافها بكفػا ة كسػرعة
كدقة ،كجبهود كتكالي أقل .كمن ىذا ادلنظػور فػإف تقيػيم أعليػة التقنيػة ال يقتصػر علػى كجودىػا بػل يعتمػد
على مدل كفا ة استخدامها لت قيق النتائج ادلرجػوة مػن تطبيقهػا ،لػذلك فػإف االىتمػاـ بػإجرا الدراسػات
ادلتخصصػػة ذلػػا كمتابعػػة ربػػديثها مػػن حػػن يفخػػر كتصػػميم النمػػاذج كالسػػجبلت كالتقػػارير البلزمػػة مػػن قبػػل
العاملن يف ادلؤسسة أك ادلستفيدين من خدمتها ،سيؤدم إى تطػوير أدا ادلؤسسػة كربقيػق أىػدافها بفعاليػة
(الصرييف.)0001 ،
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المركزية والالمركزية :إف تناسق العبلقة كاالتصاؿ بن سلتل مستويات اذليكل التنظيمي عامل
أساسي كمباشر يف توفري أقصى درجات ادلركنة كالنجاح ،فالقياـ بوظائ اإلدارة (التخطي -،التنظيم-
التوجيو -الرقابة) يعتمد صلاحو على ما يتوفر من ادلعلومات من حيث أعليتها كتكاملها ككحوحها كدقتها
كتوقيت توفرىا كحفظها ،لذلك تعد تقنية ادلعلومات احلديثة عامبلن أساسيان كمهمان ألدا ادلؤسسة مهامها
بكفا ة كفعالية.
األنظمددة واللددواتش والت:ددريعات :يػػرل رح ػواف ( )0002أف االنتقػػاؿ إى البيًػػة اإللكرتكنيػػة أدل إى

اعتمػػاد إصلػػاز ادلعػػامبلت اليوميػػة علػػى أجهػػعة احلاس ػ ايفيل ،كجعػػل حجػػم ادلعػػامبلت ادلنفػػذة كحػػخامة
ادلعلومات ادلخعنة يف األجهعة عرحة لئلسا ة كاالستغبلؿ لذا تعد ادلعايري األمنية كاخلصوصية مػن العناصػر
ادلهمػػة يف إغلػػاد الثقػػة للتعام ػل مػػع أنشػػطة اإلدارة اإللكرتكنيػػة الػػمت تعػػد ادلػػدخل ادلطمػػًن كايفمػػن يف نظػػاـ
اإلدارة اإللكرتكنية.
كلل فاظ على ىذه اخلصوصية كالدرجة العالية من األماف للمعلومات ال بد من تضمن نظاـ زلكم من
األنظمة كاللوائح كالتشريعات تكوف كاح ة كزلددة كمستقرة كمرنة .كلذلك يتعن على ادلؤسسة القياـ بػ:
أ .ربديػػد شػػرعية تػػداكؿ البيانػػات بػػن سلتل ػ ادلسػػتويات اإلداريػػة ،كتنظػػيم صػػبلحية التعامػػل مػػع ىػػذه
البيانات.
ب .بنا نظاـ متكامل لل فاظ على سرية البيانات كخصوصيتها.
ج .تصميم نظاـ متطور لعملية دخوؿ ادلستخدمن كادلستفيدين من اخلػدمات اإللكرتكنيػة ادلقدمػة مػن
خبلؿ الرقم الوطو أك ىوية إلكرتكنية ربدد صبلحية استخداـ اخلدمة ادلقدمة.
د .دعم كمحاية التوقيع اإللكرتكم كتطوير استخداماتو.
ق .محاية أمسا كزلتويات ادلواقع المت تقدـ من خبلذلا اخلدمات اإللكرتكنية.
الهيكل الوظيفي :غل توصي كل كظيفة من كظائ ادلؤسسة كربديد متطلبػات شػغلها مػن تضىيػل
كتدري ك ريه كإعادة ىيكلتها من حن يفخر دبا يلػ متطلبػات حاجػة العمػل ،كألعليػة اسػتخداـ كسػائل
التقني ػػة كتطبي ػػق اإلدارة اإللكرتكني ػػة ال ػػمت تس ػػهم يف تط ػػوير األدا كرف ػػع الكف ػػا ة كزي ػػادة اإلنتاجي ػػة كخف ػ
التكػػالي غل ػ هتيًػػة العػػاملن بادلؤسسػػة لتلػػك ادلسػػتجدات مػػن تقنيػػات ككسػػائل مػػن خػػبلؿ تػػوفري فػػرص
التػػدري كإعػػادة التضىيػػل لتطػػوير أدائهػػم كربفيػػعىم إى التفاعػػل اإلغلػػا معهػػا ( & Newman
.)ConardK 2006

772

واقع اإلدارة اإللكترونية في المدارس الحكومية في الجمهورية العربية السورية ومعوقات  .....الخميل ،أ.د .القضاة

 -2-2المتطلبات الب:رية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية:
ال يقتصر الت وؿ إى نظاـ اإلدارة اإللكرتكنية على توفري حواسي آلية ،كشبكات اتصاؿ ،كتعكيد
ادلوظفن جيا .فالت وؿ إى ادلؤسسة اإللكرتكنية قضية إدارية أكالن قبل أف تكوف قضية فنية ،إف الت وؿ إى
ما يسمي اإلدارة اإللكرتكنية لن يلغي العنصر البشرم فلن ربل ايفلة زلل اإلنساف أبدان .كلذلك فإف
ادلؤسسة اإللكرتكنية ربتاج أكالن إى إدارة عامة سليمة ،دبا يشملو ذلك من فكر كرأم سليم كتنظيم إدارم
قائم على األسس السليمة لعلم اإلدارة العامة ،كإى نظم إدارية كقانونية مناسبة ،كإى قيادة إدارية كاعية
كمت مسة لفكرة اإلدارة اإللكرتكنية قادرة على مواجهة متطلبات ىذا الت وؿ ،كإى عاملن أك موظفن
متقبلن أيضان لتلك الفكرة ملمن بضبعادىا كقادرين على العطا (عبد الغو.)0009 ،
كيعد العنصر البشرم يف اإلدارة اإللكرتكنية أىم عناصر العمل كزلوران أساسيان للوصوؿ إى أىدافها،
فإف توفرت موارد مادية ،كمالية ،كتكنولوجية ،كىياكل تنظيمية ،تبق خامات ربتاج إى اإلنساف الك
القادر على التعامل معهاعلى ضلو يسهم يف دعم ادليعة التنافسية للمؤسسة (ادلسعود.)2008 ،
لقػد أدل تطػور اإلدارة اإللكرتكنيػة إى ظهػور فًػات جديػدة مػن العػاملن مل تكػن اإلدارة التقليديػة
تعرفها ،أك تسمع عنها ،كىذه الفًات ىي :ادلربرلوف ،كمدخلو البيانػات ،كمػديرك ادلعلومػات ،كمستشػارك
ادلعلومات ،ككسطا ادلعلومات ك ريىم.

 -3-2أهمية اإلدارة اإللكترونية

تتضح أعلية اإلدارة اإللكرتكنية من خبلؿ استغبلؿ تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت يف ظل
التطورات كادلستجدات المت يشهدىا العامل ايفف لت قيق متطلبات كاحتياجات ادلؤسسات شلثلة دبوظفيها
كعمبلئها ،فاإلدارة اإللكرتكنية تشكل ظلوذجان إلعادة ىيكلة األعماؿ بصورة أكثر دقة كشفافية ذات طابع
تقو توفر فرصة إلصبلح العملية اإلدارية ،كبتكات قوة اإلدارة اإللكرتكنية مع ادلهارات البشرية كالقيادية
يتشكل ظلوذج من ادلؤسسات احلديثة على مستول توقعات أطراؼ ادلؤسسة .كيسمح ظلوذج احلكومة
اإللكرتكنية بتقد اخلدمات اإللكرتكنية بصورة أكثر استجابة دلتطلبات ادلواطنن كأكثر مبادرة لتلبيتها ،كما
يتيح للمواطن فرصة تويل مسؤكلية إدارة عبلقاتو مع احلكومة (اإلدارة اإللكرتكنية) .كقد ساعدت
التكنولوجيا احلديثة على إزالة احلواجع بن اجلهات احلكومية كمجيع الوكاالت كادلستويات احلكومية الشي
كصلاح تقد اخلدمات كتكامل البيانات كادلعلومات (إيفانع.)0001،
كتساعد اإلدارة اإللكرتكنية على إصلاز أكرب قدر من األعماؿ ذات ادلتطلبػات الكثػرية يف أقػل كقػت،
كتعمل على استغبلؿ الفرص المت توفرىا ادلعلوماتية دكف تردد أك تضخري ،ألف عدـ التجاكب معها سيؤدم
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إى عرقلػة تقػدـ األعمػاؿ كتطويرىػا كخسػارة يف اإلنتاجيػة كاختفػا اإلبػداع .أمػا االسػتجابة السػريعة ذلػذه
التغيريات ادلتسارعة فسوؼ تقود إى االبتكار كاإلبداع يف األعماؿ كظهور أسالي حديثة كمعايري متطورة
إلدارة األعمػاؿ بطرائػق سلتلفػة عػن الطرائػق التقليديػة ادلتبعػة ،كتتطلػ االسػتجابة السػريعة لتطػورات
تكنولوجيػا االتصػاالت كادلعلومػات كجػود قيػادات إداريػة كاعيػة ذات نظػرة شػاملة كإسػرتاتيجية قػادرة علػى
أخذ زماـ ادلبادرة كمواكبة التطورات ادلختلفػة يف بيًػة العمػل الػمت تفرحػها ىػذه التقنيػات الرقميػة كمواجهػة
ربدياهتا (السادلي.)0070 ،
كتكمن أعلية اإلدارة اإللكرتكنية يف دكرىا ادلهم يف إصلاح ادلؤسسات كاستخدامها من خبلؿ ما يعكده
ىذا النظاـ من قدرة متفوقة سبكن اإلدارة من القياـ بوظائفها كافة كصوالن إى ادليعة التنافسية كجودة خدمة
أفضل .كتطبيػق ادلعلومػات جػوىر العمليػة اإلداريػة يف ادلؤسسػة ،فمػن كاجػ كػل مؤسسػة أك منشػضة القيػاـ
برسم سياسات كإسرتاتيجيات لتطوير موارد معلوماهتا لعيادة فعالية اخلدمات (الوليد.)0001 ،
كيػػرل ياسػػن ( )0005أف أعليػػة اإلدارة اإللكرتكنيػػة تػػض مػػن حػػماف حصػػوؿ ادلسػػتفيدين علػػى
اخلدمات المت تقدمها ادلؤسسة على مدار السنة مباشرة دكف احلاجة إى حضورىم إى ادلؤسسة من خبلؿ
الشبكة اإللكرتكنية .كسبكن ادلديرين من تضدية أعماذلم بطريقة أفضل ،من خبلؿ مسػاعدهتم علػى ادلتابعػة
الدكرية لطرائق أدا العمل يف مجيع مراحلو ،كتوفري الوقت ليتمكنوا من الرتكيع على جوانػ العمػل ادلهمػة
بدالن من األعماؿ الكتابية الورقية.
إف تكنولوجيا االتصاالت كادلعلومات الركيعة األساسية لبلقتصاد القائم على ادلعرفػة ،كقػد أدل تػضخر
اسػتخداـ تطبيقاهتػا يف بعػ اجملتمعػات إى خسػارة حقيقيػة يف كفػا ة كفعاليػة قطاعػات اإلنتػاج ادلختلفػة
(.)Al-zoubi & BelwalK 2008
 -4-2أهداف اإلدارة اإللكترونية

إف تطبيػػق مفهػػوـ اإلدارة اإللكرتكنيػػة حػػمن إس ػرتاتيجية كرؤيػػة كاح ػ ة تنبػػع مػػن قيػػادة كاعيػػة كمؤمنػػة
بضعليتهػػا كترتكػػع علػػى البنيػػة الت تيػػة األساسػػية السػػتغبلؿ التكنولوجيػػا احلديثػػة للتطػػوير كالت سػػن ادلسػػتمر
سػػي قق رلموعػػة مػػن األىػػداؼ تػػنعكس علػػى القطاعػػات احلكوميػػة كادلػػوظفن كادلػواطنن كالقطػػاع اخلػػاص،
كؽلكن حصرىا حس ادلتويل ( )0002فيما يلي:
 ربسن أدا ادلؤسسات من خبلؿ خف النفقات كخف دكرة الوقت ،باإلحافة إى االنفتاح
على العامل اخلارجي كتعرؼ التقنيات احلديثة المت تقدـ اخلدمات كتبس ،اإلجرا ات
احلكومية.
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 تقليل ادلستويات اإلدارية يساعد على سرعة صنع القرار كتقد اخلدمات.
 زيادة عائدات االستثمار كدعم مشاريع التنمية االقتصادية كاالجتماعية من خبلؿ رفع
إنتاجية ككفا ة القطاع العاـ.

 تطوير مهارات العاملن يف القطاعات احلكومية ادلختلفة.
 تيسري كتسهيل حصوؿ ادلواطن على اخلدمات كتوفري الوقت كاجلهد كادلاؿ باإلحافة إى توفري
آلية إلكرتكنية ل لمواطن دلتابعة معامبلتو على درجة عالية من الشفافية كالدقة كاألماف Evan
).)& YenK 2006

 -5-2عناصر اإلدارة اإللكترونية:
بن الطعامنة كآخر ( )0002أف عناصر اإلدارة اإللكرتكنية تتمثل يف التايل:
 احلاسػػوب ايفيل :شلػػثبلن بالعقػػل كدبػػا يػػوفره مػػن قواعػػد منطقيػػة ميسػػرة لتوثيػػق البيانػػات كادلعلومػػاتكتداكذلا.
 نظم االتصاؿ (الشبكات) :شلثبل لشبكة األعصػاب دبػا يػوفره مػن سػرعة نقػل البيانػات كادلعلومػاتبن الوحدات اإلدارية كادلؤسسات كادلديريات ادلختلفة.
 ادلعلوماتي ػػة (الربرلي ػػات) :شل ػػثبل للمعرف ػػة ادلتج ػػددة دب ػػا ت ػػوفره م ػػن ص ػػي مربرل ػػة عالي ػػة الدق ػػة دلعاجل ػػةالبيانات كترمجتها إى معلومات.
 -6-2فواتد اإلدارة اإللكترونية:

يػػرل السػػادلي ( ) 0002أف اىتمػػاـ العػػامل ادلتقػػدـ باسػػتخداـ التقنيػػات اإلداريػػة مل يػػضت مػػن فػراغ ،بػػل
لت قيػػق فوائ ػػد كبػػرية نتيج ػػة اسػػتخداـ ى ػػذه التقنيػػات يف تطبي ػػق اإلدارة اإللكرتكنيػػة ،كلع ػػل مػػن أى ػػم ى ػػذه
الفوائد:
 تبسي ،اإلجرا ات داخل ادلؤسسات الذم ينعكس إغلابيا على مستول جودة اخلدمة ادلقدمة. اختصار كقت تنفيذ إصلاز ادلعامبلت اإلدارية ادلختلفة. الوحوح كالدقة يف العمل. تسهيل إجرا ات االتصاؿ بن دكائر ادلؤسسة الواحدة كادلؤسسات األخرل. استخداـ اإلدارة اإللكرتكنية استخدامان ص ي ان يقلل من اسػتخداـ الػورؽ بشػكل مل ػوظ كيػؤثرإغلابا يف عمل ادلؤسسة.
 تقليل استخداـ الورؽ ؼلف من مشكلة احلفظ كالتوثيق.771
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 ربويل األيدم العاملة العائدة عن احلاجة إى أيدم عاملة ذلا دكر أساسي يف تنفيذ اإلدارة.كما تتجسد فوائد اإلدارة اإللكرتكنية من خبلؿ إعادة ىندسة النظم كاذلياكل كاإلجرا ات كالنمػاذج
احلكومية لتوفر خدمة أفضل بكلفة أقل ،كما كزبدـ احلكومة اإللكرتكنية نفسها من خبلؿ خف التكلفة
كاجلودة كالسرعة ،أم ربقق سلرجات ذات قيمة للعميل (جرب كرزكقي.)0005 ،

 -7-2اإلدارة اإللكترونية في سورية:

انطلق مشركع دمج التكنولوجيا يف التعليم كاإلدارة الرتبوية بالتعاكف بن كزارة الرتبية كاألمانة السورية
للتنمية لتنمية قدرات مديرم ادلدارس ك ادلدرسن كادلعلمن يف مجيع ادلراحل التعليمية ،إحافة إى مواكبة
التطورات التكنولوجية ادلتسارعة ،كدعم قدراهتم كتععيع التواصل بينهم باستخداـ التقنيات احلديثة ؛ إذ
قامت كزارة الرتبية عن طريق تطبيق مشركع دمج التكنولوجيا يف التعليم كاإلدارة الرتبوية يف شهر شباط من
عاـ  0005بتدري ( )550مدرسان كمديران كموجهان 50( ،مدربان رئيسيان  500 +مدرسان متدربان) كقد
اختري ادلدربوف كادلتدربوف من  700مدرسة مرتبطة بشبكة الوزارة كموزعة توزعان جغرافيان متساكيان يف
زلافظات القطر كافة (كحدة دمج التكنولوجيا يف التعليم كاإلدارة الرتبوية.)0005 ،
كذبػػدر اإلشػػارة إى أف التوجػػو العػػادلي ضلػػو دمػػج التكنولوجيػػا يف التعلػػيم كاإلدارة الرتبويػػة يعتمػػد أساس ػان
على التقنيات احلديثة يف استخداـ ادلعرفة ،ككزارة الرتبية خطت خطوات كبرية يف ىذا اجملاؿ ،فقد اىتمػت
بتكنولوجيا ادلعلومات كاإلدارة الرتبوية كدكرىا يف تنمية أدا ادلعلمن كادلدرسػن كادلػديرين يف مجيػع ادلراحػل،
كذلك من خبلؿ إنشا كحدة دمج التكنولوجيا يف التعليم كاإلدارة الرتبوية ،المت من شضيا تدري الكوادر
اإلدارية كالبشرية ،كإقامة الػدكرات التدريبيػة علػى اسػتخداـ احلاسػوب كإدارة الشػبكات كاإلدارة اإللكرتكنيػة
(كزارة الرتبية.)0001 ،
كأك ػػدت كزارة الرتبي ػػة ع ػػرب قرارى ػػا رق ػػم  522/2200ت ػػاري  0070/1/1أعلي ػػة دم ػػج التكنولوجي ػػا يف
التعليم كاإلدارة الرتبوية كأعلية دكر تكنولوجيا ادلعلومات يف تطوير العملية التعليميػة كاإلداريػة (كزارة الرتبيػة،
.)0070
كما أكد كزير الرتبية يف أعماؿ الدكرة الػ  /712/للمجلس التنفيذم لليونسكو ،أف إسرتاتيجية سورية
يف رلاؿ التطوير الرتبوم تركع على ربقيق نوعية التعليم كما تقتضيو من تعميق كتعميم لدمج التكنولوجيا
يف التعليم كاإلدارة الرتبوية كطرؽ التدريس البلزمة ذلا (سعد.)0070 ،
كأصدرت كزارة الرتبية رلموعة من القرارات إلقامة كرشات عمل تدريبية على استخداـ احلاسوب
كإدارة الشبكات كاإلدارة اإللكرتكنية كالربامج اخلدمية مثل :برنامج ربرير ادلستندات ( )Wordك برنامج
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عرض الشرائح ( )Power Pointكبرنامج قواعد البيانات ( )Accessكبرنامج ربليل العمليات
احلسابية ( )Excelللموجهن األكائل يف اإلدارة ادلركعية يف الوزارة كادلوجهن االختصاصن كادلدرسن
كادلعلمن كمديرم ادلدارس يف مديريات الرتبية يف القطر ،إحافة إى تفري بع ادلدرسن تفريغان جعئيان
مدربن كمنسقن كأمنا سر ،لتطوير العملية التعليمية كمواكبتها للمستجدات المت ربصل على ادلسرح
العادلي( ،كزارة الرتبية.)0070 ،

 -8-2معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية:
إف أم مشركع ال يتم تنفيذه بسهولة دكف مواجهة بع الت ديات كىذه الت ديات تتطل دراسة
عميقة دلا ربتويو من برامج كبرية خلدمة ادلواطنن ،لذا على القائمن على تنفيذ أم مشركع األخذ بعن
االعتبار ىذه الت ديات كادلعوقات:
المعوقدات القانونيدة :إف قيػاـ إدارة إلكرتكنيػة يتطلػ سػن تشػريعات كقػوانن تػنظم العبلقػات بػن
اإلدارات احلكوميػة كطالػ اخلدمػة اإللكرتكنيػة ،كىنػاؾ احتمػاالت اإلبطػا كالتػضخري يف سػن التشػريعات
كالقػوانن الػمت تسػهم يف إغلػاد مصػداقية التعامػل مػع اخلػدمات اإللكرتكنيػة يف عمليػة تبػادؿ ادلعلومػات
(دكدج)0009 ،
فالتقدـ السريع للتكنولوجيا يعد عائقان أماـ اجلهات القانونية ،كيصع مواكبة تطوير القوانن
كالتشريعات ذلذا التقدـ اذلائل كالسريع يف التكنولوجيا ،لذا البد من التنسيق احلثيث بن اجلهات احلكومية
لسن القوانن كالتشريعات البلزمة (ادلهتدم .)0077 ،كما أف الدكؿ المت تسعى لتطبيق اإلدارة
اإللكرتكنية قد ذبد نفسها تعمل يف ظل قوانن قد يتعارض بعضها مع بعضها ايفخر ( نيم.)0002 ،
المعوقات الب:رية :إف مشركع اإلدارة اإللكرتكنية مشركع تواصل كامل مع العميل أك ادلراجع ،لذا

ػلتاج إى ثقافة أخرل ري الثقافة التقليدية ادلتمثلة يف أف يذى إى ادلؤسسة احلكومية كػلاكؿ أف يصل
ألم موظ ح يستطيع أف ينجع معاملتو ،فالتغيري الثقايف االجتماعي ىو الت دم األكرب يف مشاريع
احلكومة اإللكرتكنية كليس العنصر التقو ،فالتكنولوجيا أصب ت سهلة كتقريبان يف متناكؿ اجلميع
كاقتصادياهتا جيدة كبالذات يف عصر اإلنرتنت ،كتطوير النظم كالربامج التكنولوجية كىي القضية األسهل،
لكن القضية ىي كي نرب ،النظاـ التكنولوجي ادلعلوما بنظاـ مؤسسي متكامل فعاؿ يؤدم أىدافو
بصورة مباشرة للعميل .ىذا التكامل يستدعي تغريان يف الطرؼ ايفخر كىو العنصر البشرم كادلؤسسة
ككل ،كىو الت دم األكرب يف ذلك (دكدج.)0009 ،

771

مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس .….................المجمد العشرون  -العدد األول – 2222

كما يواجو تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية يف كثري من الدكؿ النامية عدـ توفر ادلوارد البشرية ادلؤىلة ادلدربة
القادرة على العمل يف رلاالت ىذه اإلدارة كتنفيذ كإصلاز أعماذلا كمعامبلهتا ( نيم)0002 ،
المعوقات األمنية والخصوصية على ال:بكة :إف التوجو إلنشا اإلدارة اإللكرتكنيػة ؽلكػن أف ػلػدث

ىػواجس كسلػاكؼ أمنيػة ،كىػذه القضػية غلػ أف ال تشػكل عائ نقػا أمػاـ الت ػوؿ ،ألنػو ال توجػد نسػبة %
100من األمػن يف أيػة كسػيلة كلػيس فقػ ،يف الوسػائل اإللكرتكنيػة ،كغلػ علػى ادلسػؤكلن أف يكونػوا قػد
تدربوا أحسن تدري على استعماؿ التقنية ككسائطها بشكل فعاؿ ،كذلك دبفهوـ ػلػرتـ حقػوؽ ادلػواطنن،
مػع العلػم أف التكنولوجيػا ادلتقدمػة كىندسػة األنظمػة تسػتطيع تػوفري حػمانات أكثػر قػوة يف ىػذا اجملػاؿ ،ك
تسػتطيع الػت كم بطريقػة أفضػل بادلعلومػات احلساسػة ادلتاحػة للعمػوـ كىػذه متقدمػة أكثػر مػن الضػمانات
العادية ،كذلػك بتطػوير أدكات متعايػدة التعقيػد حػ تعمػل علػى محايػة نظػم دائػرة العمػل باسػتخداـ بػرامج
اجلدراف النارية ،كمع أف إجرا ات األمن احلالية مل تساير بعد إيقاع التقدـ التكنولوجي ،كىي رلاؿ حساس
لكل دائرة عمل ،إال أنو بسب ىذه الدكافع فإف طرائق محاية نظم دائرة العمل سوؼ تستمر يف الت سن
كالتطور ( دكدج.)0009 ،
المعوقدات الماديدة :تتمثػل ادلعوقػات ادلاديػة يف احلاجػة الكبػرية إى اإلمكانيػات ادلاديػة لتػوفري تقنيػة
ادلعلومػات خاصػة علػى مسػتول الدكلػة ككػل ،كمػا أف ىػذه التقنيػة يف تطػور مسػتمر ،األمػر الػذم غلعػل
الل ػاؽ جيػذه التطػورات صػعبنا ،كىػذه التقنيػة متشػابكة كمتكاملػة كمػن ادلسػت يل التػدرج يف توفريىػا
(اخلالػػدم0001 ،؛ كالبدانيػػة .)0000 ،فنظػػاـ اإلدارة اإللكرتكنيػػة نظػػاـ بػػاىظ الػػثمن ،كإذا مل يػػدعم مػػن
احلكومة أكمن شركات كبرية فلن يكوف ىناؾ إمكانية للتطبيق (ىوبكنعكزميلو.)0009 ،
المعوقددات اإلداريددة :تتمثػػل ادلعوقػػات اإلداريػػة كمػػا يػػرل اخلالػػدم ( )0001كالبدانيػػة (  )0000يف

ايف :
موض ادلفهوـ :ما زاؿ كثري من القيادات اإلدارية غلهلوف ىذا ادلصطلح ،لذلك فإف األمر ػلتاج إى
توحح ادلفهوـ كتوفري األرحية الفكرية لو يف ادلؤسسات من خبلؿ نشر ادلفهوـ بن الدكائر احلكومية
ادلختلفة ،مث توحيد كجهات نظر الدكائر ادلختلفة حوؿ ادلفهوـ كتطبيقو.
التناس بن أعداد ادلوظفن كاإلدارة اإللكرتكنية :إف االنطباع السائد أف الت وؿ اإللكرتكم سيؤدم
إى البطالة ليس يف موقعو ،ألف الت وؿ سيخلق فرص عمل كرلاالت جديدة ،كادلوظ الذم لديو
االستعداد لتطوير نفسو باستمرار لن يرتؾ عملو زبوفنا من ىذا الت وؿ اإللكرتكم.
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مقاكمة التغيري :ادلشاريع الصغرية تكوف معوقاهتا صغرية كادلشاريع الكبرية مثل مشركع اإلدارة اإللكرتكنية
تكوف معوقاهتا كبرية ،كإقامة مثل ىذا ادلشركع ػلمل يف طياتو الكثري من التغيريات على صعيد ادلؤسسات
تغيريا يف القيادات اإلدارية كادلراكع
كاألقساـ كالشع  ،كإعادة توزيع ادلهاـ كالصبلحيات ما يستلعـ ن
الوظيفية ،لذا فمن ادلتوقع ظهور مقاكمة ذلذا التغيري.
إحافة إى عدـ كجود رؤية كاح ة لتبو اجلهة اإلدارية االبتكار كسيلة للت ديث ،تساعد على
التكي السريع مع متغريات البيًة العادلية ،كمنها الت وؿ إى نظاـ اإلدارة اإللكرتكنية (حجازم،
.)0001
المعوقات التكنولوجية :يتطل

تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية استخداـ شبكات متقدمة لبلتصاالت

اإللكرتكنية ،كيفرض ذلك ربديات جساـ لنجاح كفعالية ىذا التطبيق ( نيم.)0002 ،
كما غل الت قق من توافق ىذا النظاـ مع أجهعة الكمبيوتر كالربامج ادلتوفرة كغل معرفة إذا كانت
شبكة اإلنرتنت اخلاصة بادلؤسسة تتمتع دبعدؿ السرعة ادلطلوبة لنقل البيانات ،كذلك من أجل ربقيق
اإلمكانات الوظيفية ادلضمولة كالت قق من توفر ادلساحة التخعينية ادلطلوبة بوحدات اخلدمة القائمة
(ىوبكنعكزميلو.)0009 ،
المعوقات الثقافية :ذكرىوبكنع كآخر( )0009ادلعوقات الثقافية يف تنفيذ نظاـ اإلدارة اإللكرتكنية يف

أشكاؿ عديدة منها:
استعداد ادلؤسسة للتغيري :فقد يكوف ىناؾ اعتقاد عاـ أف العاملن يقوموف بعملهم على أفضل كجو،
فبل حاجة لنظاـ اإلدارة اإللكرتكنية ،كىنا غل العمل على تغيري تلك احلالة من الرحا ،كتقليل ثقة
العاملن يف قدرة ادلؤسسة على القياـ بعملها على ضلو مناس بالطرائق التقليدية.
استعداد العاملن كقبوذلم للتغريات ادلرتبطة بسلطات العمل :قد يكوف لدل ادلديرين اعتقادات تعارض
ادلسؤكليات ادلضافة المت قد تنتج من خبلؿ تنفيذ مثل ىذا النظاـ.
فهم العاملن بالشركة لنظاـ اإلدارة اإللكرتكنية :قد غلد كثري من العاملن صعوبة يف فهم ىذا النظاـ
كإمكاناتو .لذلك سيكوف على ادلديرين إعداد برنامج للتعري جيذا النظاـ اجلديد.
 -3م:كلة الدراسة وأسئلتها:
يعد دمج التكنولوجيا يف التعليم كاإلدارة الرتبوية يف مديريات الرتبية كمدارسها يف اجلمهورية العربية
السورية مهمان ،فادلعلومات كادلعرفة من مقومات احلضارة اإلنسانية ،كيتطل الولوج إى عامل ادلعرفة
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العمليات التقليدية للوصوؿ إى

استخداـ التقنيات احلديثة ،لذا البد من إعادة النظر يف أسالي
ادلعلومات (كزارة الرتبية السورية.)0070 ،
كالىتماـ كزارة الرتبية يف اجلمهورية العربية السورية بتطبيق اإلدارة اإللكرتكنية يف مديريات الرتبية كيف
ادلدارس احلكومية يف سورية كمنها مديرية الرتبية يف زلافظة درعا ،كأعلية تطبيقها يف ادليداف الرتبوم عن
طريق مشركع دمج التكنولوجيا يف التعليم كاإلدارة الرتبوية ،فقد تولد لدل الباحث إحساس جيذه ادلشكلة،
كدفعو للقياـ جيذا الب ث لتعرؼ كجهة نظر مديرم ادلدارس احلكومية يف زلافظة درعا يف كاقع اإلدارة
اإللكرتكنية كادلعوقات المت تعرتض تطبيقها كربوؿ دكف االستفادة منها .كربديدان أجابت الدراسة عن
األسًلة ايفتية:
 -7-2ما كاقع تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية يف ادلدارس احلكومية يف زلافظة درعا من كجهة نظر مديرم
ادلدارس؟
 -0-2ىل ؼلتل كاقع تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية عند مستول داللة(  )0.05 ≤ αمن كجهة نظر
مديرم ادلدارس تبعان دلتغريات(اجلنس ،اخلربة يف العمل اإلدارم ،ادلؤىل العلمي ،مستول ادلدرسة)؟
 -2-2ما معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية يف ادلدارس احلكومية يف زلافظة درعا من كجهة نظر
مديرم ادلدارس؟
 -2-2ىل زبتل معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية عند مستول داللة(  )0.05 ≤ αمن كجهة نظر
مديرم ادلدارس تبعان دلتغريات(اجلنس ،اخلربة يف العمل اإلدارم ،ادلؤىل العلمي ،مستول ادلدرسة)؟
 -4أهداف الدراسة:
سعت الدراسة لت قيق األىداؼ ايفتية:
 -7-2تعرؼ كاقع كمعوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية يف ادلدارس احلكومية يف زلافظة درعا.
 -0-2معرفة االختبلؼ يف كاقع كمعوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية يف ادلدارس احلكومية يف زلافظة
درعا عند مستول داللة ( )0.05 ≤ αتبعان دلتغري اجلنس ،اخلربة يف العمل اإلدارم ،ادلؤىل العلمي،
مستول ادلدرسة.
 -5أهمية الدراسة:
تستمد ىذه الدراسة أعليتها شلا يلي:
 -7-5إلقا الضو على كاقع كأعلية تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية يف ادلدارس احلكومية يف زلافظة درعا،
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كربديد أىم ادلعوقات المت ربوؿ دكف تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية.
 -0-5من ادلتوقع أف تقدـ الدراسة معلومات عن اإلدارة اإللكرتكنية كادلوحوعات ادلتصلة جيا.
 -2-5من ادلضموؿ أف تسهم الدراسة يف بياف دكر اإلدارة اإللكرتكنية يف تنمية العمل اإلدارم يف ظل
مشركع دمج التكنولوجيا يف التعليم كاإلدارة كالرتبوية.
 -2-5من ادلضموؿ أف تكش الدراسة نقاط القوة كنقاط الضع  ،كادلشاكل المت تواجو التطبيق ،ككيفية
تععيع نقاط القوة كالعمل على ترسيخها يف ادليداف ،ليكوف نقطة دعم كتععيع للمشركع الرتبوم
كصلاحو.
 -5-5من ادلضموؿ أف تكوف الدراسة مرجعان للب وث القادمة المت ستجرل يف نفس ادلوحوع أك يف
موحوعات أخرل قريبة ،ككذلك مرجعان لئلدارين كادلعلمن الرا بن يف العمل يف ىذا االذباه
احلديث كادلتطور.
 -6التعريفات االصطالحية واإلجراتية:

 -1-6اإلدارة اإللكترونية :العملية اإلدارية القائمة على اإلمكانات ادلتميعة للتقنية احلديثة
لبلتصاالت كاإلنرتنت كشبكات األعماؿ يف التخطي ،كالتوجيو كالرقابة على ادلوارد ببل حدكد من أجل
ربقيق األىداؼ (صلم .)0002 ،كتعرؼ إجرائيا بضيا اإلدارة المت تستخدـ فيها التقنيات احلديثة مثل
الكمبيوتر كشبكة االتصاالت احمللية كاإلنرتنت كالشبكة العادلية ألدا ادلهاـ اإلدارية كالتواصل بن اإلدارة
يف مستوياهتا اإلشرافية كالتنفيذية.

 -2-6واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية :تعرؼ إجرائيان بضيا درجة تطبيق ادلدارس احلكومية لئلدارة
االلكرتكنية من خبلؿ استخداـ تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت لت سن أدائها كربقيق جودة العمل
اإلدارم ،كتقاس بضداة مت تطويرىا بالرجوع لبع الدراسات السابقة يف معرفة كاقع تطبيق اإلدارة
اإللكرتكنية.

 -3-6معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية :تعرؼ إجرائيان بضيا كل ما ػلوؿ دكف تطبيق اإلدارة
اإللكرتكنية يف ادلدارس احلكومية يف زلافظة درعا ،سوا أكانت بشرية أـ مادية ،أـ تقنية ،كتقاس بضداة
بناىا الباحث مستفيدان من الدراسات السابقة يف معرفة معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية.
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 -7حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة على مديرم كمديرات ادلدارس احلكومية يف زلافظة درعا يف اجلمهورية العربية
السورية للعاـ الدراسي (.)0070-0077
 -8الدراسات السابقة:
فيما يػض عػرض للدراسػات السػابقة ذات العبلقػة بالدراسػة احلاليػة مقسػمة إى دراسػات عربيػة كأخػرل
كأجنبية من األقدـ إى األحدث ،كفيما يلي أىم ىذه الدراسات:
 -1-8الدراسات العربية:
أج ػرل ن ػػيم ( )0009دراس ػػة ى ػػدفت إى تع ػػرؼ درج ػػة إس ػػهاـ اإلدارة اإللكرتكني ػػة يف تط ػػوير العم ػػل
اإلدارم كمعوقات استخدامها تبعا دلتغريات الدراسة ،كتعػرؼ مقرتحػات ادلػديرين لتفعيػل إسػهامات اإلدارة
اإللكرتكنيػػة يف تطػػوير العمػػل اإلدارم كاحلػػد مػػن معوقاهتػػا يف مػػدارس التعلػػيم العػػاـ للبنػػن بادلدينػػة ادلنػػورة.
كتكونت عينة الدراسة من ( )001مديرا من مجيع مراحل التعليم العاـ اختريكا بالطريقة الطبقية العشوائية،
كاستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي ادلس ي الت ليلي ،كما مت االستعانة باالستبانة أداة جلمع ادلعلومات.
كتوصلت النتائج إى أف ادلديرين يركف أف اإلدارة اإللكرتكنية تسهم يف تطوير العمل اإلدارم بدرجة عالية،
كي ػػض م ػػديرك ادلرحل ػػة ادلتوس ػػطة يف ادلقدم ػػة ،كي ػػركف أف أكث ػػر إس ػػهامات اإلدارة اإللكرتكني ػػة تط ػػويرا للعم ػػل
اإلدارم يف ازباذ القرارات ،كأقلها إسهاما يف تطوير تقو األدا  ،كما يركف أف استخداـ اإلدارة اإللكرتكنية
يف مجي ػػع مراح ػػل التعل ػػيم الع ػػاـ تواج ػػو معوق ػػات بدرج ػػة متوس ػػطة ،كأف أكث ػػر معوق ػػات اس ػػتخداـ اإلدارة
اإللكرتكنية يف تطوير العمل اإلدارم ادلعوقات ادلادية ،كأقلها معوقات الربرليات.
كأجرل التماـ ( )0001دراسة ىػدفت إى تعػرؼ كاقػع تطبيػق اإلدارة اإللكرتكنيػة يف الكليػات التقنيػة
بادلملكة العربية السعودية من كجهة نظر أعضػا اذليًػة التعليميػة كالتدريبيػة ،كمت اسػتخداـ ادلػنهج الوصػفي
ادلسػ ي الت ليلػي كاختيػار عينػة عشػوائية بلػ تعػدادىا ( )221مب وثػا ،كمػا مت االسػتعانة باالسػتبانة أداة
جلمع ادلعلومات ،كتوصلت الدراسة إى نتائج من أعلها :أف الكليات التقنية تطبق من كجهة نظر أعضا
اذليًػة التعليميػة كالتدريبيػة بدرجػة متوسػطة ،كأف تطبيػق اإلدارة اإللكرتكنيػة يسػهم يف ربسػن مسػتول إدارة
الكليات التقنية بدرجة عالية.
كما أجرل العوائد ( )0001دراسة يف سلطنة عماف اذلدؼ منها تعرؼ درجة امتبلؾ مديرم ادلدارس
احلكومية يف زلافظة ظفار يف سلطنة عماف كفايات اإلدارة اإللكرتكنية من كجهة نظر ادلعلمن كادلعلمات.
كتكػػوف رلتمػػع الدراسػػة مػػن ادلعلمػػن كادلعلمػػات يف ادلػػدارس احلكوميػػة التابعػػة حملافظػػة ظفػػار البػػال عػػددىم
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( )2011كتكونت عينة الدراسة من ( (571معلمان كمعلمة ،كاستخدـ الباحػث ادلػنهج الوصػفي ،كمػا مت
االستعانة باالستبانة أداة جلمع ادلعلومات كتوصلت الدراسة إى أف درجة امتبلؾ مديرم ادلدارس احلكومية
يف زلافظة ظفار كفايات اإلدارة اإللكرتكنية كانت متوسطة ،كما أظهرت نتائج الدراسة كجود فركؽ ذات
داللة إحصػائية تعػعل ألثػر اجلػنس يف مجيػع اجملػاالت ،كجػا ت الفػركؽ لصػاحل اإلنػاث ،كعػدـ كجػود فػركؽ
ذات داللة إحصائية تععل ألثر اخلربة العلمية أك ادلؤىل العلمي يف مجيع اجملاالت.
كأجرل ش ادة ( )0001دراسة ىدفت إى الكش عن درجػة إمكانيػة تطبيػق اإلدارة اإللكرتكنيػة يف
م ػػدارس زلافظ ػػة مس ػػق ،م ػػن كجه ػػة نظ ػػر م ػػديرم كم ػػديرات م ػػدارس التعل ػػيم األساس ػػي (احللقت ػػن األكى
كالثانيػػة) ،كخبلػػت عينػػة الدراسػػة ( )29مػػديرا كمػػديرة يف زلافظػػة مسػػق ،بسػػلطنة عمػػاف يشػػكلوف رلتمػػع
الدراسػة الكلػػي ،كاسػتخدمت الدراسػػة ادلػػنهج الوصػفي ،كمػػا مت االسػػتعانة باالسػتبانة أداة جلمػػع ادلعلومػػات
كتوص ػػلت الدراس ػػة إى أف درج ػػة تطبي ػػق اإلدارة اإللكرتكني ػػة يف م ػػدارس زلافظ ػػة مس ػػق ،بس ػػلطنة عم ػػاف
تراكحػػت بػػن درجػػة (كبػػرية) ك(متوسػػطة) ،علػػى مجيػػع زلػػاكر أداة الدراسػػة ،كعػػدـ كجػػود فػػركؽ ذات داللػػة
إحصػػائية لتقػػديرات أفػراد عينػػة الدراسػػة تعػػعل دلتغ ػريات (اجلػػنس ،ادلؤىػػل العلمػػي ،اخلػػربة اإلداريػػة) ،ككجػػود
فركؽ ذات داللة إحصائية لتقديرات أفراد العينة تعػعل دلتغػريات نػوع ادلدرسػة يف احملػور ادلتعلػق بػالتجهيعات
اإللكرتكنية احلديثة بادلدرسة ،ككانت الفركؽ لصاحل ادلدارس اخلاصة ،كما كشفت الدراسة عن كجود فركؽ
ذات داللة إحصائية لتقديرات أفراد عينة الدراسة تععل دلتغري نوع ادلدرسة للبعدين (النظاـ ادلدرسي كمرافق
ادلدرسة) للم ور الثالث ادلتعلق بتطبيق اإلدارة اإللكرتكنية يف اإلدارة ادلدرسية.
كمػػا قػػاـ العريشػػي ( )0001بدراسػػة ىػػدفت لتعػػرؼ درجػػة أعليػػة تطبيػػق اإلدارة اإللكرتكنيػػة يف اإلدارة
العامػ ػػة للرتبيػ ػػة كالتعلػ ػػيم يف مدينػ ػػة مكػ ػػة ادلكرمػ ػػة ،كأىػ ػػم العوامػ ػػل ادلسػ ػػاعدة علػ ػػى إمكانيػ ػػة تطبيػ ػػق اإلدارة
اإللكرتكنيػػة فيهػػا ،كأبػػرز معوقػػات تطبيػػق اإلدارة اإللكرتكنيػػة ،كربديػػد الفػػركؽ ذات الداللػػة اإلحصػػائية بػػن
أفػراد عينػػة الدراسػػة يف إمكانيػػة تطبيػػق اإلدارة اإللكرتكنيػػة تعػعل دلتغػريات( :ادلؤىػػل العلمػػي ،العمػػل احلػػايل،
سػػنوات اخلػػربة ،دكرات احلاسػ ايفيل) .تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػن مجيػػع العػػاملن يف اإلدارة العامػػة للرتبيػػة
كالتعلػػيم دبدينػػة مكػػة ادلكرمػػة اختػػريكا بالطريقػػة الطبقيػػة العش ػوائية ،كاسػػتخدمت الدراسػػة ادلػػنهج الوصػػفي
ادلسػ ي الت ليلػػي ،كاالسػػتبانة أداة جلمػػع ادلعلومػػات .كأظهػػرت النتػػائج أف أف ػراد عينػػة الدراسػػة يػػركف أعليػػة
لتطبيػق اإلدارة اإللكرتكنيػة ،كأف ىنػاؾ عوامػل مسػػاعدة علػى إمكانيػة تطبيػق اإلدارة اإللكرتكنيػة ،كمعوقػػات
لتطبيق اإلدارة اإللكرتكنية ،كما كشفت الدراسة عن كجود فركؽ ذات داللػة إحصػائية يف معوقػات تطبيػق
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اإلدارة اإللكرتكنية تععل دلتغريات ادلؤىل العلمػي لصػاحل احلاصػلن علػى ادلاجسػتري ،كدكرات احلاسػ ايفيل
لصاحل احلاصلن على أكثر من ثبلث دكرات.
كأجرت الرشيدم ( )0001دراسة ىدفت إى استقصا اذباىات مػديرم كمػديرات ادلػدارس احلكوميػة
بدكلػػة الكويػػت ضلػػو اسػػتخداـ اإلدارة اإللكرتكنيػػة يف العمػػل اإلدارم .كتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػن ()750
مػ ػػديران كمػ ػػديرة ،اختيػ ػػاركا بالطريقػ ػػة الطبقيػ ػػة العش ػ ػوائية ،كاسػ ػػتخدمت الدراسػ ػػة ادلػ ػػنهج الوصػ ػػفي ادلس ػ ػ ي
الت ليلي ،كاالستبانة أداة جلمع ادلعلومات .كأظهرت النتػائج أف درجػة اذباىػات مػديرم كمػديرات ادلػدارس
احلكومية بدكلة الكويػت ضلػو اسػتخداـ اإلدارة اإللكرتكنيػة عاليػة كفػق ادلعيػار الػذم اعتمدتػو الدراسػة ،كمػا
كشػػفت عػػن عػػدـ كجػػود فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية يف اذباىػػاهتم ضلػػو اسػػتخداـ اإلدارة اإللكرتكنيػػة يف
العم ػػل اإلدارم تع ػػعل دلتغ ػػري ادلؤى ػػل العلم ػػي ،كمتغ ػػري اخل ػػربة التعليمي ػػة ،كذل ػػك يف أم رل ػػاؿ م ػػن رل ػػاالت
الدراسة.
كأج ػػرت البش ػػرم ( )0001دراس ػػة ى ػػدفت إى تع ػػرؼ معوق ػػات تطبي ػػق اإلدارة اإللكرتكني ػػة يف إدارات
جامعة أـ القرل يف مدينة مكة ادلكرمػة يف ادلملكػة العربيػة السػعودية ،كأبػرز ايفليػات ادلقرتحػة للتغلػ علػى
تلك ادلعوقات من كجهة نظر اإلداريػات كأعضػا ىيًػة التػدريس ،كتكونػت عينػة الدراسػة مػن ( )227مػن
اإلداري ػػات كأعض ػػا ىيً ػػة الت ػػدريس ادلكلف ػػات بالعم ػػل اإلدارم كمت اختي ػػارىن بالطريق ػػة الطبقي ػػة العشػ ػوائية
حس ادلرتبة الوظيفية لئلداريات كأعضا ىيًػة التػدريس .كاسػتخدمت الدراسػة ادلػنهج الوصػفي ادلسػ ي،
كاالس ػػتبانة أداة جلم ػػع ادلعلوم ػػات .كأظه ػػرت النت ػػائج كج ػػود معوق ػػات إداري ػػة كتقني ػػة كبش ػ ػرية كمالي ػػة ،كأف
متوسػطات معوقػػات التطبيػػق كانػػت بدرجػة كبػػرية ،ككػػاف ترتيبهػػا علػى الن ػػو التػػايل( :ادلعوقػػات اإلداريػػة ،مث
البشرية ،فالتقنية ف ادلالية) ،كما أظهرت كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بػن متوسػطات اسػتجابات أفػراد
عينػة الدراسػة حػوؿ مجيػػع معوقػات تطبيػق اإلدارة اإللكرتكنيػػة كفػق متغػريات الدراسػػة ،بينمػا ال توجػد فػػركؽ
داللػػة إحصػػائيا لصػػاحل متغػػري ادلرتبػػة الوظيفيػػة لؤلعضػػا القائمػػات بعمػػل إدارم ،ككجػػود فػػركؽ ذات داللػػة
إحصػػائية بػػن متوسػػطات اسػػتجابات أفػراد العينػػة حػػوؿ ايفليػػات الػػمت ؽلكػػن مػػن خبلذلػػا التغلػ علػػى تلػػك
ادلعوقات كفق متغريات الدراسة ،بينما ال توجد فركؽ داللة إحصائيا لصاحل متغري ادلرتبة الوظيفية للقائمات
بعمل إدارم ،كما أظهرت الدراسة كجود عبلقة ارتباطية موجبة بن معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية.
كم ػػا أج ػػرت خل ػػوؼ ( )0070دراس ػػة ى ػػدفت لتع ػػرؼ كاق ػػع تطبي ػػق اإلدارة اإللكرتكني ػػة يف ادل ػػدارس
احلكومية الثانوية يف الضفة الغربية من كجهة نظر ادلديرين كادلديرات ،كبياف أثر متغريات الدراسة (اجلػنس،
ادلؤىل العلمي ،رلاؿ التخصص ،ادلوقع اجلغرايف ،كموقع احملافظة ،كعػدد الػدكرات التدريبيػة يف رلػاؿ اإلدارة
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اإللكرتكنيػػة) يف كاقػػع تطبيػػق اإلدارة اإللكرتكنيػػة .تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػن ( )200مػػديران كمػػديرة اختػػريكا
بالطريقة الطبقية العشوائية ،كاستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي ادلس ي الت ليلػي ،كاالسػتبانة أداة جلمػع
ادلعلوم ػػات .كأظه ػػرت النت ػػائج أف ىن ػػاؾ كاقعػ ػان منخفض ػان لتطبي ػػق اإلدارة اإللكرتكني ػػة يف ادل ػػدارس احلكومي ػػة
الثانوية ،كأف ىناؾ فركقػان يف كاقػع تطبيػق اإلدارة اإللكرتكنيػة مػن كجهػة نظػر ادلػديرين كادلػديرات تعػعل دلتغػري
اجلنس لصاحل الذكور ،كدلتغري ادلؤىل العلمي محلػة ادلاجسػتري فػضعلى ،كدلتغػري ادلوقػع اجلغػرايف لصػاحل ادلدينػة،
كدلتغري عدد الدكرات التدريبية لصاحل الذين تدربوا دكرة تدريبية كاحدة أك أكثر يف رلاؿ اإلدارة اإللكرتكنية،
كما أظهرت النتائج عدـ كجود فركؽ يف كاقع تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية تععل دلتغريات (اخلربة اإلدارية ،أك
رلاؿ التخصص أك موقع احملافظة).

 -2-8الدراسات األجنبية:

أجػرل راملػػي ( )RamliK 1999دراسػػة بعنػواف اسػػتخداـ احلاسػ ايفيل يف اإلدارة ادلدرسػػية مػػن
قبػػل مػػديرم ادلػػدارس يف كواالدلبػػور ،ىػػدفت إى دراسػػة كاقػػع االسػػتخداـ احلػػايل لل اس ػ ايفيل أل ػراض
اإلدارة ادلدرسػػية ،كتعػػرؼ أىػػم ادلشػػكبلت الػػمت تواجػػو مػػديرم ادلػػدارس يف اسػػتخداـ احلاسػ ايفيل لػػئلدارة
ادلدرسية ،كمت اختيار العينة عن طريق ادلسح جلميع رلتمع ادلديرين يف كواالدلبور البال عددىم ( )11مديران
كاسػػتخدمت االسػػتبانة ،ككجػػدت الدراسػػة أف مجيػػع ادلػػدارس الثانويػػة يف كواالدلبػػور تسػػتخدـ احلاس ػ يف
اإلدارة ادلدرسػػية ،كأف مسػػتول اسػػتخدامو يف العمليػػات اإلداريػػة يعػػد منخفض ػان .كمػػا أظهػػرت النتػػائج أف
 %50م ػ ػػن اس ػ ػػتخداـ لل اسػ ػ ػ ايفيل يف ادل ػ ػػدارس ك ػ ػػاف إلع ػ ػػداد قػ ػ ػوائم ادلعلم ػ ػػن كس ػ ػػجبلت ادل ػ ػػوظفن
كسػػجبلت الطلبػػة كاجلػػدكؿ ادلدرسػػي كنتػػائج االمت انػػات كالتقػػارير ،كأقػػل مػػن  %0أشػػاركا إى اسػػتخداـ
اإلنرتنت كالربيد اإللكرتكم.
كأجػرل ألتػوف ( )AltunK 2001دراسػة بعنػواف موقػ مػديرم ادلػدارس االبتدائيػة مػن التكنولوجيػا
كخ ػرباهتم احلاسػػوبية كالعبلقػػة بيػػنهم ،كقػػد خبػػل رلتمػػع الدراسػػة كػػل مػػدريرم ادلػػدارس االبتدائيػػة يف أنطاليػػا
برتكيا ،كتكونت العينة من ( )702مديرا يف انطاليا ،تركيا ،ككجدت أف مدريرم ادلدارس أجابوا أف لديهم
موقفا إغلابيا ذباه التكنولوجيا كمع ذلك مل يقرر ادلديركف ذباه التكنولوجيا كاإلدارة ككػذلك أبعػاد اسػتخداـ
التكنولوجيػػا ،كقػػد كجػػدت الدراسػػة أنػػو مل تكػػن ىنػػاؾ فػػركؽ ىامػػة بػػن مواق ػ ادلػػدريرين ذبػػاه التكنولوجيػػا
كخرباهتم يف احلاسوب.
كأجػػرت ىػػايف ( )HaugheyK 2006دراسػػة بعن ػواف مػػدل تػػضثري الكمبيػػوتر يف عمػػل مػػدريرم
ادلدارس يف تغيػري القيػادة ادلهنيػة لػديها ،فقػد قامػت الباحثػة دبقػاببلت مػع ( )20مػديران ،كسػؤاذلم عػن تػضثري
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الكمبيوتر يف أعماذلم كاستكشاؼ استجاباهتم من خبلؿ مفاىيم اخلطاب (الكبلـ) كنوعية القيادة ادلهنية
ل ػػديهم كإدارة ادلعرف ػػة كاىتمام ػػاهتم باس ػػتخداـ الكمبي ػػوتر يف إع ػػداد تق ػػاريرىم كاس ػػتخداـ الربي ػػد اإللك ػػرتكم
كشبكة اإلنرتنت كتوزيع القيادة .ككجدت الدراسة أف ىناؾ بع األدلة على أف ادلدارس تسػتخدـ شػبكة
عمل اإلنرتنت.
كقػاـ رسػل ( )RussellK 2010بدراسػة عنوايػا كيػ يسػتطيع مرشػدك ادلػدارس االسػتفادة مػن
احللوؿ المت تقدمها اإلدارة اإللكرتكنية ،دراسة نوعية ،ىدفت إى تعرؼ إسهامات اإلدارة اإللكرتكنية يف
العمػل ،كمػدل تضثريىػا اإلغلػا يف مرشػدم الطلبػة ذكم االحتياجػات اخلاصػة يف أكىػايو ،كادلعوقػات الػمت
تواجػو اسػتخداـ اإلدارة اإللكرتكنيػة يف ادلػدارس ،كاسػتخدـ الباحػث ادلػنهج الوصػفي الوثػائقي ،كتوصػلت
الدراسػة إى عػدد مػن النتػائج منهػا :أف اإلدارة اإللكرتكنيػة تسػهم يف زيػادة اإلنتاجيػة ،كتقليػل التكػالي ،
كربقيػق رحػا ادلسػتفيدين مػن العمليػة التعليميػة ،كزيػادة ادلشػاركة ،كربسػن فاعليػة العمليػات كخػدماهتا
الداخلية ،كالتخلص من األعماؿ الورقية ،كتقد اخلدمات بشكل آيل ،ما يؤدم إى توفري اجلهد.
كيف دراسة أجراىا كػل مػن آم كإيسػن كإيػدف ) (AniK EsinK & EdemK 2010بعنػواف
مدل تبو اإلدارة اإللكرتكنية يف اجلامعات النيجريية ،كقد مت استخداـ استبانو مس ية أداة لل صوؿ على
البيانات .كأظهرت نتائج الدراسة أف ىنػاؾ سػت جامعػات زلوسػبة بشػكل كامػل ،كتسػع جامعػات كانػت
يف مرحلػة احلوسػبة الكليػة ،كقػػد أظهػرت الدراسػة أيضػان أف العوائػق الرئيسػة الػػمت تػؤثر يف االسػتخداـ كالتبػػو
الفاع ػػل لػ ػئلدارة اإللكرتكني ػػة يف اجلامع ػػات النيجريي ػػة نق ػػص ادلػ ػوارد ادلالي ػػة ،كال ػػنقص احل ػػاد يف الكهرب ػػا يف
نيجرييا.

 -3-8التعقيب على الدراسات السابقة:

من خبلؿ ىذا العرض للدراسات السابقة اتضح أيا تنقسم إى أربعة أقساـ يف تناكذلا ذلدؼ الدراسة،
القسم األكؿ ركع على كاقع اإلدارة اإللكرتكنية .كالثام ركػع علػى مػدل اجلاىعيػة لتطبيػق اإلدارة اإللكرتكنيػة
كالثالث ركع على دكر اإلدارة اإللكرتكنية يف تطوير العمػل اإلدارم كادلؤسسػا  .أمػا القسػم الرابػع فقػد ركػع
على معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية ،كأجريت ىذه الدراسات خارج اجلمهورية العربية السورية.
كما ؽليع ىذه الدراسة من الدراسات السابقة أيا تناكلت كاقع اإلدارة اإللكرتكنيػة يف ادلػدارس احلكوميػة
يف اجلمهورية العربية السورية إحافة إى معوقات تطبيقها (ادلعوقات ادلالية كالتقنية كالبشرية كاإلدارية).
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 -9المنهجية والتصميم

 -1-9مجتمع الدراسة :تكوف رلتمع الدراسة من مديرم كمديرات ادلدارس األساسية كالثانوية يف
زلافظة درعا يف اجلمهورية العربية السورية البال عددىم ( )962مديران كمديرة للعاـ الدراسي -0077
0070ـ ،كحصرت األعداد بالرجوع إى سجبلت مديرية الرتبية يف زلافظة درعا.
 -2-9عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة من ( )050مديران كمديرة اختريكا بالطريقة العشوائية
الطبقية ،كشكلت ( )%09من رلتمع الدراسة ،كاجلدكؿ ( )7يبن توزيع أفراد عينة الدراسة حس
مستويات متغرياهتا.

الجدول (1

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مستويات متغيراتها

متغيرات الدراسة
الجنس
الخبرة في
العمل

اإلداري

العدد

ذكور

176

إناث

74

اقل من 5سنوات

88

-5أقل من 11
سنوات

11سنوات فأكثر

متغيرات الدراسة
المؤهل العلمي
مستوى المدرسة

71
91

العدد

بكالوريوس

127

دبلوم عالي تربية

123

تعليم ثانوي

121

تعليم أساسي

129

الكلي

 -3-9أداة الدراسددة :قػػاـ الباحث ػاف بتطػػوير أداة للدراسػػة لقيػػاس كاقػػع اإلدارة اإللكرتكنيػػة يف ادلػػدارس
احلكوميػػة يف اجلمهوريػػة العربيػػة السػػورية كمعوقػػات تطبيقهػػا مػػن كجهػػة نظػػر مػػديرم ادلػػدارس احلكوميػػة يف
زلافظة درعا ،كقد مت إعداد فقرات االستبانة من خبلؿ القياـ بعدد من اإلجرا ات سبثلت دبراجعة األدب
النظػػرم ادلتعلػػق بواقػػع اإلدارة اإللكرتكنيػػة يف ادلػػدارس احلكوميػػة ،باإلحػػافة إى اإلطػػبلع علػػى العديػػد مػػن
الدراس ػػات الس ػػابقة ذات العبلق ػػة دبعوق ػػات تطبي ػػق اإلدارة اإللكرتكني ػػة ،كربلي ػػل ادلق ػػاييس كاألدكات ال ػػمت
تناكلػػت مفهػػوـ اإلدارة اإللكرتكنيػػة كمعوقػػات تطبيقهػػا ،مثػػل دراسػػة العريشػػي ( ،)0001دراسػػة البشػػرم
( )0001كدراسة خلوؼ (.)0070
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كتكونت االستبانة من ثبلثة أجعا :
 اجلػػع األكؿ :معلومػػات عامػػة تشػػمل متغ ػريات الدراسػػة(اجلنس ،اخلػػربة يف العمػػل اإلدارم دلػػدير
ادلدرسة ،ادلؤىل العلمي دلدير ادلدرسة ،مستول ادلدرسة).
 اجلع الثام :كاقع اإلدارة اإللكرتكنية :كتكوف من ( )79 -7فقرة.
 اجلع الثالث :معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية كاشتمل ىذا اجلع علػى معوقػات تطبيػق اإلدارة
اإللكرتكنية يف ادلدارس احلكومية كتتضمن مخسة أبعاد:
 البعػػد األكؿ ادلعوقػػات اإلداريػػة :كتتضػػمن عػػدـ كحػػوح مفهػػوـ اإلدارة اإللكرتكنيػػة ،كعػػدـ
كفاية التشريعات كالقوانن الناظمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتكنية ،كتػدؿ الفقػرات مػن (-71
 )02على ىذا البعد.
 البع ػ ػػد الث ػ ػػام ادلعوق ػ ػػات التقني ػ ػػة :كتتض ػ ػػمن مس ػ ػػتول احلماي ػ ػػة ادلت ػ ػػوفرة كاألم ػ ػػن الش ػ ػػبكي
كاخلصوصية ،كاألنظمة التقنية كالشبكة كاألجهعة كالربامج ادلستفادة منها ،كالصيانة ،كتػدؿ
الفقرات من ( )22-05على ىذا البعد.

 البعد الثالث ادلعوقات البشػرية :كتتعلػق بتصػرفات اإلنسػاف ادلسػتفيد كادلسػتخدـ ،كمسػتول
الوعي الذم يتمتع بو العاملوف كمديرك ادلػدارس ،كمسػتول الثقػة بالتقنيػات احلديثػة ،كتػدؿ
الفقرات من ( )20-22على ىذا البعد.
 البعد الرابع .ادلعوقات ادلالية :كتتمثل يف احلاجة الكبرية إى اإلمكانات ادلادية لتوفري تقنية
ادلعلومات كاالتصاالت خاصة على مستول الدكلة ،كما أف ىذه التقنية يف تطور مستمر،
األمر الذم غلعل الل اؽ جيذه التطورات صعبنا ،كىذه التقنية متشابكة كمتكاملة األمر
الذم غلعل من ادلست يل التدرج يف توفريىا .كتدؿ الفقرات من ( )25-27على ىذا
البعد.
كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث تػػدريج ليكػػرت اخلماسػػي ،كتكػػوف ادلقيػػاس مػػن عبػػارات تقريريػػة تعػػرب عػػن كاقػػع
اإلدارة اإللكرتكنيػػة يف ادلػػدارس احلكوميػػة يف اجلمهوريػػة العربيػػة السػػورية كمعوقػػات تطبيقهػػا مػػن كجهػػة نظػػر
مديرم ادلدارس احلكومية يف زلافظة درعا ،باختيار كاحدة من مخس إجابات ىػي :تطبػق دائمػان ،كأعطيػت

( 5درجػػات) .وتطب ػػق الب ػان ،كأعطي ػػت ( 2درج ػػات) .وتطبػػق أحيان ػان ،كأعطي ػػت ( 2درج ػػات) .وتطب ػػق

نادران ،كأعطيت (درجتاف) .وال تطبق إطبلقان ،كأعطيت (درجة كاحدة) .كمت اعتماد ادلعيار التايل لل كم:
احلد األعلى

احلد األدىن
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كبنا ن على ما سبق مت تصني نتيجة الطال على ىذا ادلقياس يف ثبلث فًات ىي:
الفًة األكى :ادلستجي الذم حصل على متوس ،بن ( )0.22 -7يف إحػدل الفقػرات أك البعػد ؽلتلػك
مس ػػتول منخفضػ ػا .كالفً ػػة الثاني ػػة :ادلس ػػتجي ال ػػذم حص ػػل عل ػػى متوس ػػ ،ب ػػن ( )2.91 - 0.22يف
إحػدل الفقػرات أك البعػد ؽلتلػك مسػتول متوسػطا .الفًػة الثالثػة :ادلسػتجي الػذم حصػل علػى عبلمػة بػػن
( )5 -2.91يف إحدل الفقرات أك البعد ؽلتلك مستول مرتفعا.

 -4-9صدددا األداة :للت قػػق مػػن صػػدؽ زلتػػول األداة عرحػػت بصػػورهتا األكليػػة علػػى رلموعػػة زلكمػػن
مػػن ذكم اخلػػربة كاالختصػػاص يف القيػػاس كالتقػػو كاإلدارة الرتبويػػة كطرائػػق التػػدريس يف اجلامعػػات األردنيػػة
كاجلامعات السورية ،إلبدا الرأم يف بنود االستبانة كفقراهتا كأبعادىا كتدكين مبلحظاهتم من حيث :درجة
انتما الفقرات لكل بعد من أبعاد االستبانة .كدرجة مبل مػة الفقػرات مػن حيػث الصػيا ة اللغويػة .كدرجػة
مناسبة الفقرات للبيًة السورية.
كبينت آرا احملكمن مناسبة فقرات االستبانة لقياس ما كحعت لقياسو ،كمت اإلبقا على الفقرات
المت كافقت عليها ىيًة احملكمن باعتماد معيار اتفاؽ ( )%10على األقل من احملكمن ،كيف حو
مبلحظات احملكمن كاقرتاحاهتم عدلت االستبانة ،كذلك بدمج بع الفقرات كإحافة بعضها كتعديل
كحذؼ بعضها ايفخر ،ح أصب ت األداة بصورهتا النهائية تتضمن ( )25فقرة بعد أف كانت تتضمن
( )50فقرة.
 -5-9ثبات األداة :للت قق من ثبات أداة الدراسة طبقت األداة على ( )20مديران كمديرة من خارج

عينة الدراسة شلن تنطبق عليهم خصائص رلتمع الدراسة ،كحس معامل االتساؽ الداخلي كركنباخ ألفا،
كاجلدكؿ ( )0يبن قيم معامبلت الثبات.
الجدول (2
قيم معامالت الثبات

نوع الثبات

أبعاد األداة

عدد الفقرات

واقع اإلدارة اإللكترونية

16

0.90

المعوقات اإلدارية

8

0.92

المعوقات التقنية

9

0.80

المعوقات الب:رية

7

0.86
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المعوقات المالية

0.85

5

يتبن من اجلدكؿ السابق قيم معامبلت الثبات ،كما مت حساب معامل ارتباط كل فقرة بالبعد الذم
تنتمي إليو كاجلدكؿ ( )2يبن ىذه النتائج.
الجدول (3

معامل ارتباط الفقرة مع البعد الذي تنتمي إليه
واقع اإلدارة

المعوقات

اإللكترونية

اإلدارية

---

**0.64

**0.71

المعوقات اإلدارية

---

---

**0.74

**0.53

المعوقات التقنية

---

---

---

**0.63

**0.83

المعوقات الب:رية

---

---

---

---

**0.56

**0.73

المعوقات المالية

---

---

---

---

---

**0.86

األداة ككل

---

---

---

---

---

---

األبعاد
واقع اإلدارة
اإللكترونية

المعوقات التقنية

المعوقات

المعوقات

الب:رية

المالية

**0.55

**0.64

**0.88

**0.72

**0.86
**0.90

األداة ككل

يتبن من اجلدكؿ ( )2أف مجيع معامبلت االرتباط موجبة كمرتفعة كدالة إحصائيان عند مستول
الداللة  0.07=αكىذا يدؿ على أف ما تقيسو الفقرة يقيسو البعد.
 -6-9متغيرات الدراسة:
 الجنس.

 المؤهل العلمي :لو مستوياف :بكالوريوس كبكالوريوس +دبلوـ تضىيل تربوم.

 الخبرة في التدريس :ذلا ثبلثة مستويات :أقل من  5سنوات ،كمن  -5أقل مػن  70سػنوات،
70سنوات فضكثر.

 المدرسة :ثانوم كأساسي.

 المتغير التابع :كجهة نظر مديرم ادلدارس احلكومية يف كاقع كمعوقات اإلدارة اإللكرتكنية.

 -7-9المعالجة اإلحصاتية:

اإلحصائية باستخداـ الربنامج اإلحصائي

لئلجابة عن أسًلة الدراسة متَّ استخداـ األسالي
(:)SPSS
 -7-1-1لئلجابة عن السؤالن األكؿ كالثالث استخدمت ادلتوسطات احلسابية كاالضلرافات ادلعيارية.
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 -0-1-1لئلجابة عن السؤالن الثام كالرابع مت استخداـ اختبار (ت) T-Testلعينتن مستقلتن من
أجل معرفة الفركؽ يف كاقع اإلدارة اإللكرتكنية يف ادلدارس احلكومية كما مت حساب ربليل التباين
األحادم للكش عن الفركؽ بن ادلتوسطات الستجابات الطلبة على أداة الدراسة حس متغري
اخلربة(ادلكوف من ثبلثة مستويات مستقلة) ،كما مت استخداـ اختبار شيفيو دلعرفة الفركؽ المت ظهرت
لصاحل أم من ادلتغريات.
-11

عرض النتاتج ومناق:تها

 -1-11السؤال األول :مدا واقدع تطبيدق اإلدارة اإللكترونيدة فدي المددارس الحكوميدة فدي محافظدة
درعا؟ لئلجابة عن السؤاؿ حسبت ادلتوسطات احلسابية كاالضلرافات ادلعيارية ألدا أفراد عينة الدراسة على
أداة الدراسة كادلتوس ،الكلي لبعد كاقع اإلدارة اإللكرتكنية .كاجلدكؿ ( )2يبن نتائج ذلك.
الجدول (4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظر عينة الدراسة

العدد
واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية

المتوسط

االنحراف

2.84

1.73

الحسابي

251

المعياري

التقدير
متوسط

يتبن مػن اجلػدكؿ ( )2أف ادلتوسػ ،الكلػي لبعػد كاقػع تطبيػق اإلدارة اإللكرتكنيػة بلػ ( )0.12بػاضلراؼ
معي ػػارم ( )0.12بتق ػػدير متوس ػػ .،كق ػػد يع ػػعل ذل ػػك إى اعتم ػػاد ادل ػػدارس عل ػػى األكراؽ يف تعامبلهت ػػا إى
جان ادلعامبلت احلاسوبية ،كح يف احلاالت المت يستخدـ فيها احلاسوب يف ادلعامبلت ،غل أف تكوف
ىناؾ نسخة كرقية موازية لعمل احلاسوب ،كقد يكوف السب يف ذلك قلة الثقة بالتكنولوجيا كمرفقاهتا ،أك
ارتبػػاط التكنولوجيػػا بعوامػػل أخػػرل مثػػل شػػبكة اإلنرتنػػت كالطاقػػة الكهربائيػػة ،فانقطػػاع أحػػدعلا أحيان ػان عػػن
ادلدرسة يعيق استخداـ التكنولوجيا.
كال تعاؿ بع ادلدارس ري مربوطة بشبكة اإلنرتنت ،كىذا يفػرض عليهػا التعامػل مػع احلاسػوب داخػل
ادلدرس ػػة فق ػػ ،،كبع ػػد ذل ػػك يس ػػتكمل العم ػػل كرقيػ ػان للتواص ػػل ،كيتع ػػذر يف ى ػػذه ادل ػػدارس اس ػػتخداـ الربي ػػد
اإللك ػػرتكم خاص ػػة يف ادلراس ػػبلت ال ػػمت ذب ػػرل ب ػػن ادلدرس ػػة كمديري ػػة الرتبي ػػة ،أك بن ػػا تواص ػػل إلك ػػرتكم ب ػػن
الطبلب كمدرسيهم ،أك بن ادلدرسة كاجملتمع احمللي.
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ػرؽ إى مسػػتول متقػػدـ،
كيضػػاؼ إى ذلػػك أف التػػدري الػػذم يتلقػػاه ادلعلمػػوف أك مػػديرك ادلػػدارس ،مل يػ ل
كتتفػػق ىػػذه النتػػائج جعئي ػان مػػع دراسػػة (خلػػوؼ )0070 ،يف أف التػػدري الػػذم يتلقػػاه ادلعلمػػوف أك مػػديرك
يرؽ إى مستول متقدـ.
ادلدارس ،مل ل
كتع ػػام بع ػ ادل ػػدارس احلكومي ػػة م ػػن نق ػػص يف البني ػة الت تي ػػة ،فمخت ػربات احلاس ػػوب عل ػػى قل ػػة ع ػػدد
األجهعة فيها سلصصة لبلستخداـ التعليمي ،كإصلاز العمليػات ادلدرسػية اإلداريػة ،كبعػ ادلعلمػن كادلػديرين
ال ػلبػػذكف اسػػتخداـ التكنولوجيػػا ،بػػل ؼلشػػويا كيب ثػػوف عػػن مػػربرات لعػػدـ األخػػذ جيػػا ،كالتقػػت مػػع دراسػػة
(التماـ )0001 ،كدراسة ( نيم )0009 ،كدراسة ( )RussellK 2010كدراسة (خلوؼ،)0070 ،
يف أف ادلدارس احلكومية تعام نقصا يف البنية الت تية ،كأف بع ادلعلمن كادلػديرين بعيػدكف كػل البعػد عػن
استخداـ التكنولوجيا.
 -2-11السددؤال الثدداني :هددل يختلددع واقددع تطبيددق اإلدارة اإللكترونيددة عنددد مسددتوى داللددة (≤α

 1.15تبع داً لمتغي درات (الجددنس ،المؤهددل العلمددي ،مسددتوى المدرسددة ؟ لئلجابػػة عػػن ىػػذا الس ػؤاؿ

اسػػتخدـ اختبػػار (ت)  T-Testلعينتػػن مسػػتقلتن ،دلقارنػػة متوسػػطات درجػػات أف ػراد العينػػة الناذبػػة عػػن
اسػػتجابتهم علػػى أداة الدراسػػة ،كذلػػك حسػ متغػػري (اجلػػنس ،كادلؤىػػل العلمػػي ،كمسػػتول ادلدرسػػة) (أليػػا
تتكػػوف مػػن مسػػتوين مسػػتقلن) كيتضػػح ذلػػك مػػن خػػبلؿ اجلػػدكؿ ( .)5كمػػا مت حسػػاب ربليػػل التبػػاين
األحادم للكش عن الفركؽ بن ادلتوسػطات السػتجابات الطلبػة علػى أداة الدراسػة حسػ متغػري اخلػربة
(ادلكوف من ثبلث مستويات مستقلة) ،كادلوحح يف اجلدكؿ (.)9
الجدول (5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" للفروا بين متوسطات مستويات متغيرات الدراسة في
بعد واقع اإلدارة اإللكترونية

المتوسط

االنحراف
1.59

1.45
-

متغيرات الدراسة

العدد

ذكور

176

2.78

إناث

74

2.93

1.85

بكالوريوس

127

2.61

1.77

العلمي

دبلوم

123

3.16

1.65

مستوى

ثانوي

121

3.16

1.79

الجنس
المؤهل

الحسابي

المعياري

722

قيمة ت
-

4.93

مستوى
داللة

1.146
*1.11

التقدير
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
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مدرسة
الكلي

أساسي

129

2.55

1.71

ددد

2.84

1.72

-

4.91
ددد

*1.11
ددد

متوسط
متوسط

داؿ إحصائيان عند مستول داللة ()0.05≤ α
يتض ػػح م ػػن اجل ػػدكؿ ( ،)5كج ػػود ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحصائي ػ ػان عن ػػد مس ػػتول ( )0.05≤ αب ػػن محل ػػة
البكػػالوريوس كمحلػػة الػػدبلوـ يف كاقػػع تطبيػػق اإلدارة اإللكرتكنيػػة؛ إذ بلغػػت قيمتػػو ت ( ،)2.12 -دبسػػتول
داللػػة ( ،)0.00كادلتوسػػ ،احلسػػا لػػدرجات محلػػة الػػدبلوـ يف بعػػد كاقػػع تطبيػػق اإلدارة اإللكرتكنيػػة كػػاف
( )2.09كىػػو أكػػرب م ػن متوسػػ ،درجػػات محلػػة البكػػالوريوس البػػال ( ،)0.90كىػػذا يشػػري إى أف الفػػركؽ
كانت لصاحل محلة الػدبلوـ يف كاقػع تطبيػق اإلدارة اإللكرتكنيػة .كقػد يعػعل سػب ىػذه الفػركؽ إى أف محلػة
الػػدبلوـ العػػايل يف الرتبيػػة درس ػوا مسػػاقات تتعلػػق بالتكنولوجيػػا كاسػػتخدامها كأعليتهػػا يف دراسػػتهم للػػدبلوـ،
تتض ػػمن توس ػػيعان دل ػػدارؾ ادل ػػديرين ،باإلح ػػافة إى ذل ػػك ،ف ػػإف ش ػػركط كزارة الرتبي ػػة تقتض ػػي أف يك ػػوف م ػػدير
ادلدرسػػة مػػؤىبلن ببكػػالوريوس علػػى األقػػل ،كقػػد ال يػػدرس أثنػػا البكػػالوريوس مسػػاقات تتعلػػق بالتكنولوجيػػا
كاستخدامها كأعليتها.
كم ػػا يتض ػػح م ػػن اجل ػػدكؿ ( )5كج ػػود ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحصائيػ ػػة عن ػػد مس ػػتول ( )0.05≤ αب ػػن
مػػدارس التعلػػيم الثػػانوم كمػػدارس التعلػػيم األساسػػي يف مسػػتول ادلدرس ػة؛ إذ بلغػػت قيمػػة ت (،)2.10 -
دبسػتول داللػػة ( ،) 0.00كادلتوسػػ ،احلسػػا لػػدرجات مػػديرم مػدارس التعلػػيم الثػػانوم يف بعػػد كاقػػع تطبيػػق
اإلدارة اإللكرتكنيػػة كػػاف ( )2.79كىػػو أكػػرب مػػن متوسػػ ،درجػات مػػديرم مػػدارس التعلػػيم األساسػػي البػػال
( ،)0.55كىػذا يشػػري إى أف الفػػركؽ كانػػت لصػػاحل مػػديرم مػػدارس التعلػػيم الثػػانوم يف كاقػػع تطبيػػق اإلدارة
اإللكرتكنية .كقد يعود سب كجود ىذه الفركؽ إى أف مدارس التعليم الثانوم ،قد تتلقى دعمان من الػوزارة
بضعػػداد أجهػػعة حاسػػوبية أكػػرب كتكنولوجيػػا أحػػدث مػػن ادلتػػوفرة يف مػػدارس التعلػػيم األساسػػي ،كمػػا تتلقػػى
متابعػػة دكريػػة يف صػػيانة احلواسػػي كشػػبكة اإلنرتنػػت ،فكلمػػا ارتفػػع مسػػتول ادلدرسػػة زادت األعبػػا ادلوكلػػة
إليها ،كتلقت دعمػان كمتابعػة أكػرب مػن كزارة الرتبيػة ،حسػ مػا أفػاد رئػيس شػعبة ادلعلوماتيػة يف كزارة الرتبيػة
السورية.
كما مل يظهر اجلدكؿ ( ،)5كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول ( )0.05≤ αبػن الػذكور
كاإلناث يف متغػري اجلػنس ،إذ بلغػت قيمتػو ت ( ،)1.45دبسػتول داللػة ( .)0.729كقػد يعػعل ذلػك إى
أف الذكور كاإلناث يقوموف بضعماؿ إدارية متشاجية إى حد كبري بالرجوع إى التعليمات الصػادرة عػن كزارة
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الرتبيػػة .كاختلفػػت مػػع نتػػائج دراسػػة (العوائػػد )0001 ،يف كجػػود فػػركؽ ذات داللػػة إحصائيػػة عنػػد مسػػتول
( )0.05≤αبن الذكور كاإلنػاث يف كاقػع تطبيػق اإلدارة اإللكرتكنيػة كىػذه الفػركؽ كانػت لصػاحل اإلنػاث،
كما بينت النتائج.
كإلسبػاـ اإلجابػة عػن ىػذا السػؤاؿ اسػتخدـ ربليػل التبػاين األحػادم(،)One Way ANOVA
كذلػػك للمقارنػػة بػػن متوسػػطات درجػػات ادلف وصػػن علػػى بعػػد كاقػػع تطبيػػق اإلدارة اإللكرتكنيػػة Kحس ػ
متغري اخلربة ،كيتضح ذلك من خبلؿ جدكؿ (.)9

الجدول (6
نتاتج تحليل التباين األحادي لمتغير الخبرة على بعد واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل

المجموعات
المجموع

مجموع مربعات

درجات الحرية

متوسط االنحراف

3655.51

2

1827.75

34213.17

247

دددد

ددد

37868.58

249

االنحراف

138.51

قيمة(ف

13.19

الداللة*

*1.11

دددد

يتضػػح مػػن اجلػػدكؿ ( ،)9كجػػود فػػركؽ ذات داللػػة إحصائي ػػة عنػػد مسػػتول الدالل ػػة اإلحص ػػائية (α
≤ )0.05ب ػػن مس ػػتويات متغ ػػري اخل ػػربة عل ػػى بع ػػد كاقػ ػع تطبي ػػق اإلدارة اإللكرتكني ػػة ،إذ بلغ ػػت قيمت ػػو ؼ
( ،)72.715دبستول داللة ( .)0.00كدلعرفة ىذه الفركؽ لصاحل أم من مستويات متغري اخلػربة مت إغلػاد
اختبار شيفيو للمقارنات البعدية يف اجلدكؿ (.)1
الجدول (7

نتاتج اختبار شيفية للمقارنات البعدية لمتغير الخبرة

مستوى الخبرة

عدد

أفراد

العينة

المتوسط
الحسابي
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أقل من 5
سنوات

من-5أقل من
11سنوات

11سنوات
فأكثر
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أقل من  5سنوات

88

3.13

ددد

* 5.52 -

*8.98

من-5أقل من 11سنوات

71

2.78

ددد

ددد

3.457

11سنوات فأكثر

91

2.57

ددد

ددد

ددد

2.82

ددد

ددد

ددد

الكلي

* داؿ إحصائيان عند مستول داللة ()0.05≤ α
يتضح من اجلدكؿ ( ،)1أف ىذه الفػركؽ ذات داللػة إحصػائية ،بػن األفػراد الػذين ؽلتلكػوف خػربة (أقػل
مػػن 5سػػنوات) ك (مػػن -5أقػػل مػػن 70سػػنوات) ،كىػػذا الفػػرؽ لصػػاحل الػػذين ؽلتلكػػوف خػػربة (أقػػل مػػن5
سػػنوات) ،كمػػا كجػػدت فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػن األفػراد الػػذين ؽلتلكػػوف خػػربة (أقػػل مػػن 5سػػنوات)
ك(70سػػنوات فػػضكثر) ،كىػػذا الفػػرؽ لصػػاحل الػػذين ؽلتلكػػوف خػػربة (أقػػل مػػن 5سػػنوات) .كقػػد يعػػعل سػػب
كجود ىذه الفركؽ إى أف ىذه الفًة ىػي األصػغر سػنان ،كانسػجامهم كاسػتخدامهم للتكنولوجيػا ىػو األكثػر
إذا ما قورف بفًات اخلربة الطويلة المت ؽلتلكها ادلديركف األكرب عمران يف العادة الذين ال يتقبلػوف التكنولوجيػا
بود ،كال يفضلوف التعامل معها ،فغالبان ما يكوف ذلك حمن التعليمػات الػمت تػرد مػن كزارة الرتبيػة ،كالتقػت
مع دراسة (خلوؼ )0070،المت توصلت إى كجود فركؽ لصاحل اخلربة (أقل من 5سنوات) يف بعػد كاقػع
تطبيػػق اإلدارة اإللكرتكنيػػة ،كاختلفػػت مػػع دراسػػة (الرشػػيدم )0001 ،الػػمت توصػػلت إى عػػدـ كجػػود أثػػر
للخربة يف اذباىات ادلديرين ضلو تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية.
 -3-11الس ددؤال الثال ددث :م ددا معوق ددات تطبي ددق اإلدارة اإللكتروني ددة ف ددي الم دددارس الحكومي ددة ف ددي

محافظددة درعددا؟ لئلجابػػة عػػن ىػػذا الس ػؤاؿ مت حسػػاب ادلتوسػػطات كاالضلرافػػات ادلعياريػػة لؤلبعػػاد الفرعيػػة
دلعوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية كادلتوس ،الكلي ،كيتضح ذلك من اجلدكؿ (.)1
الجدول (8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألبعاد الفرعية والمتوسط الكلي لمعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية

البعد

عدد

من وجهة نظر عينة الدراسة مرتبة تنازلياً.

متوسط

االنحراف

الترتيب

التقدير
متوسط

الفقرات

حسابي

المعياري

معوقات تقنية

9

3.67

1.12

1

معوقات مالية

5

3.57

1.56

2

متوسط

معوقات ب:رية

7

2.91

1.14

3

متوسط
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معوقات إدارية

8

2.77

1.21

الكلي

29

3.22

1.23

4

متوسط
متوسط

يتبػػن مػػن اجلػػدكؿ ( )1أف ادلتوسػػ ،الكلػػي بلػ ( )2.00بػػاضلراؼ معيػػارم ( )7.02بتقػػدير متوسػػ،،
كأف بعد ادلعوقات التقنية كػاف تقػديره متوسػطان إذ بلػ ادلتوسػ ،احلسػا ( K)2.91كبعػد ادلعوقػات ادلاليػة
كػػاف تقػػديره متوسػػطان دبتوسػػ ،احلسػػا ( ،)2.51كبعػػد ادلعوقػػات البشػػرية كػػاف تقػػديره متوسػػطان دبتوسػػ،
احلسا ( K)0.10كبعد ادلعوقات اإلدارية كاف تقديره متوسطان كمتوسطو احلسا (.)0.11
كقػػد يعػػعل يف بع ػػد ادلعوقػػات التقنيػػة إى ع ػػدـ موا مػػة الربرليػػات لنوعي ػػة التطبيقػػات يف أعم ػػاؿ اإلدارة
ادلدرسية ،كعدـ كجود مركع معتمد دلديرية الرتبية يف ادلناطق حمن احملافظة الواحػدة ،كالتقػت ىػذه النتيجػة
مع نتيجة دراسة (العريشي )0001 ،المت أشارت إى كجػود معوقػات تقنيػة يف تطبيػق اإلدارة اإللكرتكنيػة،
كاختلف ػػت مػ ػػع دراسػ ػػة ( ن ػػيم )0009 ،الػ ػػمت أشػ ػػارت إى قلػ ػػة ت ػػضثري ادلعوقػ ػػات التقنيػ ػػة يف تطبيػ ػػق اإلدارة
اإللكرتكنية.
كمػا قػد تعػػعل يف بعػد ادلعوقػات البشػرية إى عػدـ تضىيػل ادلػػديرين تػضىيبلن معلوماتيػان عاليػان ،كقلػة الػربامج
التدريبيػػة الػػمت ترفػػع مػػن كفػػا ة ادلػػديرين يف التعامػػل مػػع أجهػػعة احلاسػػوب ،كعػػدـ ادلعرفػػة الكافيػػة بتقنيػػات
احلاس ػ ايفيل ،كالرىبػػة كاخل ػػوؼ الػػذم يتملػػك بع ػ ادلػػديرين عنػػد اس ػػتعماذلم احلاس ػ  ،كقناعػػة بع ػ
ادلػديرين بعػدـ جػدكل اسػػتخداـ احلاسػ  ،كعػدـ تقػػد حػوافع ماديػة للمػديرين ،كالتقػػت ىػذه النتيجػة مػػع
نتيجػػة دراسػػة (العريشػػي )0001 ،الػػمت أشػػارت إى كجػػود معوقػػات بش ػرية يف تطبيػػق اإلدارة اإللكرتكنيػػة،
كاختلف ػػت م ػػع دراس ػػة ( ن ػػيم )0009 ،ال ػػمت أش ػػارت إى قل ػػة ت ػػضثري ادلعوق ػػات البشػ ػرية يف تطبي ػػق اإلدارة
اإللكرتكنية.
كمػػا قػػد تعػػعل يف بعػػد ادلعوقػػات ادلاليػػة إى أف اسػػتخداـ اإلدارة اإللكرتكنيػػة يتطل ػ تكلفػػة كبػػرية نظ ػران
لؤلعداد الكبػرية ألجهػعة احلاسػوب ادلطلوبػة ،كارتفػاع أسػعار أجهػعة احلاسػ ايفيل ،كحػركرة ربػديثها دائمػا
مع التقدـ ادلتسارع لتقنية احلاسػوب كالربرليػات ،كقلػة ادليعانيػات ادلخصصػة لشػرا كصػيانة أجهػعة احلاسػ
ايفيل كتػػدري ادلػػديرين ،كالتقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع نتيجػػة دراسػػة ( نػػيم )0009 ،كالػػمت أشػػارت إى كجػػود
معوقات مالية يف تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية.
كما قد تععل يف بعد ادلعوقات اإلدارية إى ادلركعية الشديدة يف إدارة ادلدرسة ،ك موض الرؤية السديدة
كاحلكيمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتكنية ،كما أف اإلجرا ات الركتينية تؤخر عمل اإلدارة اإللكرتكنية إى جان
حع الوعي بضعلية تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية ،ما أدل إى ب ،استجابة إدارات ادلدارس دلطال التغيري،
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إحافة إى حع الت فيػع بنوعيػو ادلػادم كادلعنػوم السػتخداـ التقنيػات احلديثػة .كالتقػت ىػذه النتيجػة مػع
نتيجػػة دراسػػة (العريشػػي )0001 ،الػػمت أشػػارت إى كجػػود معوقػػات إداريػػة يف تطبيػػق اإلدارة اإللكرتكنيػػة.
كاختلف ػػت م ػػع دراس ػػة ( ن ػػيم )0009 ،ال ػػمت أش ػػارت إى قل ػػة ت ػػضثري ادلعوق ػػات اإلداري ػػة يف تطبي ػػق اإلدارة
اإللكرتكنية.

 -4-11السؤل الرابع :هل تختلع معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية عند مستوى داللة

( 1.15≤αتبعاً لمتغيرات (الجنس ،الخبرة ،المؤهل العلمي ،مستوى المدرسة ؟ لئلجابة عن ىذا
السؤاؿ مت استخداـ اختبار (ت)  T-Testلعينتن مستقلتن ،للمقارنة بن متوس ،درجات أفراد العينة
الناذبة من استجابتهم على أداة الدراسة ،كذلك حس متغري اجلنس ،كادلؤىل العلمي ،كمستول ادلدرسة،
كيتضح ذلك من خبلؿ اجلدكؿ (.)1
كما مت حساب ربليل التباين األحادم للكش عن الفركؽ بن ادلتوسطات الستجابات الطلبػة علػى
أداة الدراسة حس متغري اخلربة ،كادلوحح يف اجلدكؿ (.)70
الجدول (9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والكلي واختبار "ت" للفروا بين متغيرات الدراسة لمعوقات تطبيق
اإلدارة اإللكترونية

متغيرات الدراسة
الجنس
مؤهل علمي
مستوى مدرسة
الكلي

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف المعياري

ذكور

176

3.32

1.93

إناث

74

2.98

1.92

بكالوريوس

127

3.65

1.71

دبلوم

123

2.77

1.94

ثانوي

121

3.53

1.81

أساسي

129

3.65

1.96

دد

دد

3.31

1.87

قيمة ت

مستوى
داللة

2.57

*1.11

8.21

*1.11

5.73 -

*1.11

داؿ إحصائيان عند مستول داللة ()0.05≤ α
يتضػػح مػػن اجلػػدكؿ ( ،)1كجػػود فػػركؽ ذات داللػػة إحصائيػػة عنػػد مسػػتول ( )0.05≤αبػػن الػػذكور
كاإلنػػاث يف معوقػػات تطبيػػق اإلدارة اإللكرتكنيػػة ،إذ بلغػػت قيمػػة ت ( ،)0.51دبسػػتول داللػػة (،)0.07
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كادلتوس ،احلسا لدرجات الذكور يف بعد معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية كاف ( )2.20كىو أكرب من
متوسػػ ،أدا اإلنػػاث ( )0.11كىػػذا يشػػري إى أف الفػػركؽ كان ػت لصػػاحل الػػذكور .كقػػد يعػػعل سػػب كجػػود
ىذه الفركؽ لصاحل الذكور ،إى أف عدد الذكور الذين خضعوا لدكرات يف بعد اإلدارة اإللكرتكنيػة أقػل مػن
عػػدد اإلنػػاث  ،كىػػذا مػػا تبػػن نتيجػػة اطػػبلع الباحػػث علػػى أرشػػي الػػدكرات ادلتبعػػة يف بعػػد مشػػركع دمػػج
التكنولوجيا يف التعليم كاإلدارة الرتبوية ،حيث مت تفري معظم اإلناث اللوا خضعن ذلذه الدكرات ،للعمل
يف سلتربات احلاسوب.
كما يتضح من اجلدكؿ ( ،)1كجود فركؽ ذات داللة إحصائيػة عند مستول ( )0.05≤αبن محلة
البك ػػالوريوس كمحل ػػة ال ػػدبلوـ يف معوق ػػات تطبي ػػق اإلدارة اإللكرتكني ػػة ،حي ػػث بلغ ػػت قيمت ػػو ت (،)1.07
دبستول داللة ( ،)0.00كما يتضح من نفس اجلدكؿ أف ادلتوس ،احلسا لدرجات محلة الدبلوـ يف بعد
معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتكنيػة كػاف ( )0.11كىػو أقػل مػن متوسػ ،أدا محلػة البكػالوريوس (،)2.95
كىػػذا يشػػري إى أف الفػػركؽ كانػػت لصػػاحل محلػػة البكػػالوريوس .كقػػد يعػػعل سػػب كجػػود ىػػذه الفػػركؽ إى أف
محلػػة البكػػالوريوس مل يتلقػوا مسػػاقات تتعلػػق بالتكنولوجيػػا كاسػػتخدامها كأعليتهػػا ،كعلػػى ىػػذا األسػػاس فقػػد
يقفػػوف عػػاجعين أمػػاـ ىػػذه ادلعوقػػات ،كتظهػػر ىػػذه ادلعوقػػات أمػػامهم بوحػػوح كيشػػعركف بوجودىػػا أكثػػر شلػػا
يشعر جيا مديرك ادلدارس من محلة الدبلوـ.
كمػػا يتض ػػح مػػن اجل ػػدكؿ ( ،)1كجػػود ف ػػركؽ ذات داللػػة إحصائي ػػة عنػػد مس ػػتول ( )0.05≤ αب ػػن
مديرم مدارس التعليم الثانوم كمديرم مػدارس التعلػيم األساسػي يف مسػتول ادلدرسػة ،حيػث بلغػت قيمتػو
ت ( ،)5.12 -دبستول داللة ( ،)0.00كادلتوسػ ،احلسػا لػدرجات مػديرم مػدارس التعلػيم الثػانوم يف
بعد معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية كاف ( )2.52كىو أقل من متوس ،درجات مديرم مدارس التعليم
األساسػػي ( ،)2.95كىػػذا يشػػري إى أف الفػػركؽ كانػػت لصػػاحل مػػديرم مػػدارس التعلػػيم األساسػػي ،كىػػذه
النتيجة متناسقة مع نتائج السؤاؿ الثالث ادلتعلقة بواقع تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية المت جا ت لصاحل مديرم
مػػدارس التعلػػيم الثػػانوم ،كقػػد يعػػعل سػػب ىػػذه الفػػركؽ إى أف مػػدارس التعلػػيم الثػػانوم تتلقػػى دعم ػان مػػن
الوزارة أجهعه حاسوبية أكثر كتكنولوجيا أحدث من ادلتوفرة يف مدارس التعليم األساسي كما تتلقػى متابعػة
دكريػػة يف صػػيانة احلواسػػي كشػػبكة اإلنرتنػػت ،فكلمػػا ارتفػػع مسػػتول ادلدرسػػة زادت األعبػػا ادلوكلػػة إليهػػا،
كتلقت دعمان كمتابعة أكرب من كزارة الرتبية ،حس ما أفاد رئيس شعبة ادلعلوماتية يف كزارة الرتبية السورية،
كىكذا تقل معوقات تطبيق اإلدراة اإللكرتكنية يف ادلدارس الثانوية ،فيما تعداد يف ادلدراس االبتدائية.

720

واقع اإلدارة اإللكترونية في المدارس الحكومية في الجمهورية العربية السورية ومعوقات  .....الخميل ،أ.د .القضاة

كإلسبػػاـ اإلجابػػة عػػن ىػػذا الس ػؤاؿ اسػػتخدـ ربليػػل التبػػاين األحػػادم( ،)ANOVAللمقارنػػة بػػن
متوسطات درجات ادلف وصن على بعد معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية ،حس متغري اخلربة ،كيتضػح
ذلك من خبلؿ اجلدكؿ (.)70
الجدول (11

نتاتج تحليل التباين األحادي لمتغير الخبرة على بعد معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية
مصدر التباين

مجموع مربعات االنحراف

درجات الحرية

متوسط االنحراف

بين المجموعات

31792.85

2

15896.42

داخل المجموعات

154841.51

247

المجموع

186633.34

249

626.88

الداللة*

قيمة(ف

*1.11

25.36

* داؿ إحصائيان عند مستول داللة ()0.05≤ α
يتضػػح مػػن اجلػػدكؿ ( ،)70كجػػود فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتول الدالل ػػة اإلحص ػػائية (α
≤ )0.05بػػن مسػػتويات متغػػري اخلػػربة علػػى أبعػػاد معوقػػات تطبيػػق اإلدارة اإللكرتكنيػػة ،حيػػث بلغػػت قيمتػػو
ؼ ( K)05.29دبسػػتول داللػػة ( ،)0.00كدلعرفػػة ىػػذه الفػػركؽ لصػػاحل أم مػػن مسػػتويات متغػػري اخلػػربة مت
استخداـ اختبار شيفيو للمقارنات البعدية كما يلي:
الجدول (11

نتاتج اختبار شيفية للمقارنات البعدية لمتغير الخبرة

أقل من5

 -5أقل من

 11سنوات

*15.16-

 *26.61*11.44 -

مستوى الخبرة

عدد أفراد العينة

المتوسط

أقل من 5سنوات

88

2.73

دد

71

3.62

دد

دددد

91

3.65

دد

دددد

ددد

ددد

3.33

دد

دددد

ددد

من -5أقل من
11سنوات

 11سنوات
فأكثر

الكلي

سنوات

11سنوات

فأكثر

* داؿ إحصائيان عند مستول داللة ()0.05≤ α
يتضح من اجلدكؿ ( ،) 77أف ىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية ،بن األفراد الذين ؽلتلكوف خربة من
(أقل من  5سنوات) كمن ( -5أقل مػن 70سػنوات ) ،كىػذا الفػركؽ لصػاحل الػذين ؽلتلكػوف خػربة مػن (5
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– أقل من  70سنوات) ،كقد يععل سب ىذه الفركؽ إى أف ىذه الفًة ىي األكثر انسجامان كاستخدامان
للتكنولوجيػػا ،كاطبلعهػػم علػػى التقنيػػات احلديثػػة يكػػوف أكػػرب ،كيػػنعكس ىػػذا علػػى عػػدـ رحػػاىم عػػن كاقػػع
التطبيق ر بة منهم يف السعي ضلو األفضل ،فتظهر ادلعوقات لػديهم بصػورة جليػة ،إذا مػا قػورف مػع فًػة مػن
(أقل من  5سنوات) ،المت يف األ لػ تكػوف أكثػر رحػا عػن كاقػع تطبيقهػا لػئلدارة االلكرتكنيػة ،نتيجػة قلػة
اخلربة ،كأقل قدرة على رؤية ادلعوقات بوحوح .أك ردبا يعود السػب إى أف أصػ اب اخلػربة مػن ( – 5أقػل
من  70سنوات) غلدكف صعوبة يف تطبيق اإلدارة اإللكرتكنية كادلعوقات ظهرت لػديهم أكثػر مػن أصػ اب
اخلربة (أقل من  5سنوات).
كما يظهر اجلدكؿ ( )77فركقان ذات داللة إحصائية بن األفراد الذين ؽلتلكوف خربة مػن (أقػل مػن5
سنوات) ك من ( 70سنوات فضكثر) من جهة كمن جهة أخرل كانت الفركؽ بن الذين ؽلتلكوف خربة من
( – 5أقػػل مػػن  70سػػنوات) كمػػن ( 70سػػنوات فػػضكثر) ،كىػػذا الفػػرؽ لصػػاحل الػػذين ؽلتلكػػوف خػػربة مػػن
(70سنوات فضكثر) ،المت ؽلتلكها ادلديركف األكرب عمران الذين ال يتقبلوف التكنولوجيا بود ،فادلعوقات كثػرية
ب ػرأيهم لعػػدـ ثقػػتهم جبػػدكل تطبيػػق اإلدارة اإللكرتكنيػػة ،إحػػافة إى خػػوفهم مػػن فقػػداف مركػػعىم الػػوظيفي،
لذلك يتهربوف من تطبيقها باختبلؽ األعذار حوؿ كثرة ادلعوقات المت تواجو التطبيق.
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المقترحات

 -7-77أشارت نتائج الدراسة إى أف كاقع تطبيػق اإلدارة اإللكرتكنيػة يف ادلػدارس احلكوميػة يف اجلمهوريػة
العربية السورية كػاف بدرجػة متوسػطة مػن كجهػة نظػر مػديرم ادلػدارس احلكوميػة يف زلافظػة درعػا ،لػذا
يوصي الباحثاف دبايلي:
 حػػركرة اسػػتمرار تػػدري ادلػػديرين خاصػػة ،كادلعلمػػن عامػػة علػػى اسػػتخداـ اإلدارة اإللكرتكنيػػة يف
العمل ادلدرسي اإلدارم كالفو.
 حركرة اشرتاؾ مجيػع ادلػدارس بشػبكة اإلنرتنػت ،لتسػهيل تػداكؿ ادلعلومػات بػن ادلدرسػة كادلديريػة
أك الوزارة.
 اعتمػػاد امػػتبلؾ مهػػارات اس ػتخداـ تقنيػػات احلاسػػوب شػػرطان مػػن شػػركط تعيػػن ادلػػديرين اجلػػدد،
لتخفي الع ادلستقبلي على ادلدرسة من جهة إصلاز أعماذلا اإلدارية.
 العمػػل علػػى إنشػػا مراكػػع صػػيانة تابعػػة دلديريػػة الرتبيػػة يف ادلنػػاطق حػػمن احملافظػػة الواحػػدة ،تضػػم
فريق ػان مػػن ادلهندسػػن ادلتخصصػػن يف ىػػذا اجملػػاؿ كتتػػوفر فيػػو اإلمكانػػات الفنيػػة كادلاديػػة الكافيػػة
كالبلزمة خلدمة ادلنطقة التعليمية كتقد االستشارة الفنية كالدكرية.
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 -0-77كمػػا أشػػارت نتػػائج الدراسػػة إى أف معوقػػات تطبيػػق اإلدارة اإللكرتكنيػػة يف ادلػػدارس احلكوميػػة يف
اجلمهورية العربية السورية كانت بدرجة متوسطة من كجهة نظر مػديرم ادلػدارس احلكوميػة يف زلافظػة
درعا ،لذا يوصي الباحثاف دبايلي:
 توعي ػػة م ػػديرم كم ػػديرات ادل ػػدارس كمجي ػػع ادل ػػوظفن يف ادل ػػدارس م ػػن خ ػػبلؿ اإلع ػػبلـ كالنشػ ػرات
كالندكات بضعلية اإلدارة اإللكرتكنية للمػدارس كإغلابياهتػا ،كذلػك كلئلقبػاؿ علػى التػدرب يف رلاذلػا
بوصفو أحد متطلبات إتقاف مهامها ،مػن خػبلؿ إعػداد دليػل خػاص دبفهػوـ اإلدارة اإللكرتكنيػة
كأىدافها ،كرلاالهتا يف اإلدارة ادلدرسية ،لئلسهاـ يف نشر ثقافة أكرب لئلدارة اإللكرتكنية.
 قيػاـ كزارة الرتبيػة ببػث الثقػة كالطمضنينػة يف نفػوس العػاملن للتغلػ علػى ادلخػاكؼ الػمت يبػديها
بعضػهم مػن تطبيػق اإلدارة اإللكرتكنيػة ،أك مقاكمػة بعػ ادلػديرين خوفػان علػى مراكػعىم القياديػة
نتيجػة التغػريات الػمت تطػرأ نتيجػة تطبيػق اإلدارة اإللكرتكنيػة ،ألف اإلدارة اإللكرتكنيػة تعػو قتػل
بريكقراطية األدا كالت وؿ ضلو شفافية األدا .
 توجي ػػو طلب ػػة الدراس ػػات العلي ػػا يف أقس ػػاـ اإلدارة العام ػػة كاإلدارة الرتبوي ػػة كالتخط ػػي ،الرتب ػػوم يف
اجلامعػػات السػػورية ،إلج ػرا معيػػد مػػن الب ػػوث كالدراسػػات النوعيػػة عػػن كاقػػع كمعوقػػات تطبيػػق
اإلدارة االلكرتكنيػػة يف ادلػػدارس احلكوميػػة كيف الػػوزارات األخػػرل يف اجلمهوريػػة العربيػػة السػػورية؛ إذ
تبن من خبلؿ الب ث كجود نقص حاد يف الدراسات ادلرتبطة جيذا ادلوحوع.
 توسيع نطاؽ الدراسة ليشمل دراسة متغريات أخرل لئلدارة اإللكرتكنية كخبوؿ قطاعات أخرل،
كاستخداـ أسالي متعددة جلمع ادلعلومات مثل أسلوب ربليل احملتول كادلقابلة ،ك ريىا من
األسالي .
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أوالً :المراجع العربية:

المراجع

 أبوسػػنينة ،عونيػػة ( .)0000اإلدارة اإللكترونيددة بمدددارس التعلدديم مددا قبددل الجددامعي فددي المملكددة
األردنيددة الهاشددمية مددن وجهددة نظددر مددديري المدددارس -دراسددة ميدانيددة .الريػػاض .ادلملكػػة العربيػػة

السعودية.

 األم ػػوم ،إين ػػاس س ػػي ال ػػدين ( .)0001دور اإلدارة اإللكترونيد ددة فد ددي تحسد ددين جد ددودة الخدمد ددة
التأمينية :دراسة تطبيقية على واقع المؤسسات التأمينية فدي سدورية .رسػالة ماجسػتري ػري منشػورة،

جامعة دمشق ،سورية.

 إيفانع ،جوريا ( .)0001الحكومة اإللكترونية  .اذليًة ادلصرية العامة للكتاب ،القاىرة ،مجهورية مصر
العربية.

 باكري ،علي حسن ( .)0009ادلفهوـ الشامل لتطبيق اإلدارة اإللكرتكنية .مجلة آراء حول الخليج.
مركع اخلليج لؤلحباث(اإلمارات) ،العدد  ،02ص.17-21

 البداينة ،ذياب ( .(0000األمن وحرب المعلومات .عماف ،األردف :دار الشركؽ للنشر كالتوزيع.

 البشرم ،مىن عطية ( .)0001معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارات جامعة أم القرى في
مدينة مكة المكرمة من وجهة نظر اإلداريات وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة .رسالة ماجستري
ري منشورة ،جامعة أـ القرل ،مكة ادلكرمة ،ادلملكة العربية السعودية.

 التكػ ػريمت ،س ػػعد الػ ػ ياس ػػن ،كالع ػػبلؽ ،عب ػػاس بش ػػري ( .)0000األعم ددال اإللكترونيدددة .األردف.
عماف .دار ادلناىج للنشر كالتوزيع.

 التماـ ،عبد اهلل بن علػي ( .)0001اإلدارة اإللكترونية كمدخل للتطوير الدوظيفي .دراسدة تطبيقيدة
علددى الكليددات التقنيددة مددن وجهددة نظددر أعضدداء الهيئددة التعليميددة والتدريبيددة " .أطركحػػة دكتػػوراه ػػري
منشورة ،جامعة أـ القرل ،مكة ادلكرمة ،ادلملكة العربية السعودية.

 توفي ػػق ،عب ػػد ال ػػرمحن ( .)0002اإلدارة اإللكتروني ددة وتح ددديات المس ددتقبل .مص ػػر .الق ػػاىرة .مرك ػػع
اخلربات ادلهنية لئلدارةعدبيكع.
 جػرب ،زلمػػد صػداـ ،كرزكقػػي ،نعيمػػة حسػن جػػرب ( .)0005الحكومددة اإللكترونيددة وإمكانيددة تطبيقهددا
في سلطة عمان .عماف .معهد اإلدارة العامة.

722

واقع اإلدارة اإللكترونية في المدارس الحكومية في الجمهورية العربية السورية ومعوقات  .....الخميل ،أ.د .القضاة

 حج ػػازم ،عب ػػد الفتػ ػػاح بي ػػومي ( .)0001الحكومد ددة اإللكترونيد ددة بد ددين الواقد ددع والطمد ددو  .مصػ ػػر.
اإلسكندرية .دار الفكر اجلامعي.

 حس ػ ػػن ،زلم ػ ػػد حس ػ ػػن ،)0077( ،اإلدارة اإللكتروني د ددة .األردف ،عم ػ ػػاف :دار ال ػ ػػوراؽ للخ ػ ػػدمات
احلديثة.

 اخلالدم ،زلمد ( .)0001التكنولوجيا اإللكترونية .األردف .عماف .دار كنوز ادلعرفة للنشر كالتوزيع.

 خلوؼ ،إؽلاف حسن مصػطفى ( .)0070واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونيدة فدي المددارس الحكوميدة
الثانوية في الضفة الغربية من وجهة نظر المديرين والمديرات .رسالة ماجستري ري منشورة ،جامعة

النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطن.

 دكدج ،أيػاف .(0009( .اإلدارة اإللكترونيدة .ترمجػة ،عبػد احلكػيم امحػد اخلعامػي ،دار الفجػر للنشػر
كالتوزيع ،القاىرة.

 الرشيدم ،عايشة معيد مطلػق ( .)0001اتجاهات مديري ومديرات المدارس الحكومية فدي دولدة
الكوي ددح نح ددو اس ددتخدام اإلدارة اإللكتروني ددة ف ددي العم ددل اإلداري .رسػػالة ماجسػػتري ػػري منشػػورة،

اجلامعة األردنية ،عماف ،ادلملكة األردنية اذلاخبية.

 رحػواف ،رأفػت ( ،)0002اإلدارة اإللكترونيدة .ادللتقػى اإلدارم الثػام للجمعيػة السػعودية لػئلدارة،
القاىرة ،مركع ادلعلومات كدعم القرار.

 السػػادلي ،عػػبل عبػػد الػػرزاؽ ،)0070( ،تكنولوجيددا المعلومددات .دار ادلنػػاىج للنشػػر كالتوزيػػع ،عمػػاف،
األردف.

 السادلي ،عبل ( .)0002نظم إدارة المعلومات .معهد التنمية اإلدارية .الدكحة .قطر.

 السػراج ،زلمػػد عػػامر ( .)0001م:ددروع دمددج التكنولوجيددا فددي التعلدديم واإلدارة التربويددة .ص ػ يفة
الفرات ،العدد  ،7950دير العكر :مؤسسة الوحدة للص افة كالنشر كالتوزيع.

 سػػعد ،علػػي ( ،)0070الكلمػػة االفتتاحيػػة :للدددورة الد د  / 184 /للمجلددس التنفيددذي لليونسددكو.
ادلنعقدة خبلؿ الفرتة  27آذار –  75نيساف ،ادلنظمة العربية للرتبية كالثقافة كالعلوـ :تونس.

 ش ػ ادة ،مع ػػاذ يوس ػ زلم ػػود ( .)0001درج ددة إمكاني ددة تطبي ددق اإلدارة اإللكتروني ددة ف ددي م دددارس
محافظة مسقط بسلطنة عمان .رسالة ماجستري ري منشورة ،جامعة الريموؾ .اربد .األردف.

 الشػػهرم ،زلمػػد علػػي ( . 0077أثددر تطبيددق اإلدارة اإللكترونيددة فددي مسددتوى أداء العدداملين دراسددة
تطبيقية في جامعة تبوك .رسالة ماجستري ري منشورة ،جامعة مؤتة ،الكرؾ ،ادلملكة األردنية اذلاخبية.
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 الصرييف ،زلمد ( .)0001اإلدارة اإللكترونية .مصر .اإلسكندرية .دار الفكر اجلامعي.

 الصرييف ،زلمد ( .)0001اإلدارة اإللكترونية للموارد الب:رية .مصر .اإلسكندرية .مؤسسة حورس
الدكلية للنشر كالتوزيع.

 الطعامنػػة ،زلمػػد زلمػػود ،كالعلػػوش ،طػػارؽ ش ػري ( .)0002الحكومددة اإللكترونيددة وتطبيقاتهددا فددي
الوطن العربي .مصر .القاىرة .ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية.

 عبد الغو ،فت ي زلمد ( ،)0009إعادة هندسة األعمال واإلدارة اإللكترونية .ندكة تضثري اإلنرتنت
علػى اإلدارة يف ادلؤسسػػات احلكوميػػة ،جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة ،ادلنظمػػة العربيػػة للتنميػػة اإلداريػة ،القػػاىرة.
مصر.

 العريشػػي ،زلمػػد بػػن سػػعيد زلمػػد ( .)0001إمكانيددة تطبيددق اإلدارة اإللكترونيددة فددي اإلدارة العامددة
للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة (مكدة المكرمدة بندين .رسػالة ماجسػتري ػري منشػورة ،جامعػة أـ
القرل ،مكة ادلكرمة ،ادلملكة العربية السعودية.

 علػػي ،نبيػػل كحجػػازم ،ناديػػة ( .)0009الفجػػوة الرقميػػة (رؤيػػة عربيػػة جملتمػػع ادلعرفػػة) .سلسددلة عددالم
المعرفة ،الكويت :اجمللس الوطو للثقافة كالفنوف كايفداب ،العدد  ،271ص.210

 العوائد ،زلمد بن سامل بن زلاد ( .)0001درجة امدتالك مدديري المددارس الحكوميدة فدي محافظدة
ظفار في سلطنة عمان لكفايات اإلدارة اإللكترونية .رسالة ماجستري ري منشورة ،جامعػة الريمػوؾ،

اربد .األردف.


ن ػػيم ،امح ػػد ب ػػن عل ػػي ( .)0009دور اإلدارة اإللكتروني ددة ف ددي تط ددوير العم ددل اإلداري ومعوق ددات

اسددتخدامها فددي مدددارس التعلدديم العددام للبنددين بالمدينددة المنددورة .حبػػث ػػري منشػػورة ،جامعػػة طيبػػة،
ادلدينة ادلنورة ،ادلملكة العربية السعودية.


نػػيم ،امح ػػد زلم ػػد ( .)0002اإلدارة اإللكتروني ددة "آف دداا الحال ددر وتطلع ددات المس ددتقبل .مص ػػر.

جامعة ادلنصورة.

 ادلتويل ،زلمد ( . 0002تأهيل الكوادر الب:درية لتطبيدق الحكومدة اإللكترونيدة فدي الددول العربيدة.
ادلعهد العر إلظلا ادلدف ،مسق.،
 ادلسعود ،خليفة بن صاحل ،)0001( ،المتطلبات الب:رية والمادية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في

المدارس الحكومية ،من وجهدة نظدر مدديري المددارس ووكالتهدا بمحافظدة الدرس المملكدة العربيدة
السعودية .جامعة أـ القرل ،رسالة ماجستري ري منشورة.
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 ادلهتدم ،سوسن زىري ( .)0077تكنولوجيا الحكومة اإللكترونية .األردف .عماف .دار أسامة للنشر
كالتوزيع.

 صلػم ،عبػود صلػم ( )0001اإلدارة اإللكترونيدة :اإلسدتراتيجية والوظداتع والمجداالت .عمػاف :دار
اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع.

 صلػػم ،عبػػود صلػػم ( .)0002اإلدارة اإللكترونيددة" :اإلسددتراتيجية والوظدداتع والم:ددكالت" .ادلملكػػة
العربية السعودية .الرياض .دار ادلري للنشر.

 ىػوبكنع ،برايػاف ،ماركهػاـ ،جػيمس ( .)0001اإلدارة اإللكترونيدة للمدوارد الب:درية ،ترمجػة :خالػد
العمرم ،ط  ،7القاىرة ،دار الفاركؽ للنشر كالتوزيع.

 ىػػوبكنع ،برايػػاف ،كماركهػػاـ ،جػػيمس ( .)0009اإلدارة اإللكترونيددة للمددوارد الب:ددرية .ترمجػػة :خالػػد
العمرم .مصر .القاىرة :دار الفاركؽ للنشر كالتوزيع.
 وح ددة دمددج التكنولوجيددا فددي التعلدديم واإلدارة التربويددة ( .)0005مديريػػة الرتبيػػة يف زلافظػػة درعػػا،
اجلمهورية العربية السورية.

 كزارة الرتبي ػ ػ ػػة ( .)0001ورش د د ددة عم د د ددل :للمت د د دددربي (الم د د ددوجهين ،المدرس د د ددين  ،القػ ػ ػ ػرارات رق ػ ػ ػػم
 ،2509/2259/220/215/099/12دمشق ،اجلمهورية العربية السورية.

 كزارة الرتبية ( .)0070دورة دمج التكنولوجيدا فدي التعلديم .القػرارات رقػم  ،2200/2192دمشػق،
اجلمهورية العربية السورية.

 الوليد ،بشار ( ،)0001نظام المعلومات اإلدارية .األردف ،عماف ،دار الراية للنشر كالتوزيع.

 ياس ػػن ،س ػػعد ( .)0005اإلدارة اإللكتروني ددة وآف دداا تطبيقاته ددا العربي ددة .ادلملك ػػة العربي ػػة الري ػػاض.
السعودية .معهد اإلدارة العامة .مركع الب وث كالدراسات.
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