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مقدمة
امللخص

�أ�سهم التطور التكنولوجي الكبري ،وما رافق ُه من ثورة
املعلومات واالت�صاالت ،ودخول الأدوات واملفاهيم التكنولوجة
احلديثة جميع جماالت العمل باختالف �أنواعه وقطاعاته يف تطوير
العمل الإداري على نطاق وا�سع ،مما �أدى �إىل تغريات جوهرية يف
�أ�ساليب العمل الإداري ،فلم تعد ت�صلح الأدوات القدمية والطرائق
التقليدية لتنفيذ الأعمال والن�شاطات بال�شكل املطلوب لتحقيق
الأهداف املن�شودة من � ّأي ن�شاط �إداري كما ينبغي .مما �شكل حتدي ًا
حقيقي ًا على املنظمات واحلكومات على حد �سواء ل�رضورة مواكبة
هذا التطور كعن�رص جوهري� ،أو كمحور �أ�سا�سي ل�ضمان ا�ستمرار
عمل هذه املنظمات (الزعبي.)2014 ،
ومن هنا ف� ّإن الإدارة املدر�سية لي�ست بعيدة عن هذا التطور،
وعن الثورة التكنولوجية واملعرفية ،وحتى تكون فاعلة ومواكبة
لهذه التطورات ؛ كان لزام ًا عليها � ْأن ت�ستجيب لها وتتفاعل معها
فعال وناجح،
ب�شكل ميكّنها من تنفيذ املهام املنوطة بها ب�شكل ّ
و� ْأن تت�سم كذلك باملرونة والر�شاقة لتتمكن من اال�ستفادة الق�صوى
من هذا التطور.
يكمن يف حتول الإدارة املدر�سية من �إدارة
�أ�صبح التحدي
ُ
تقليدية تعتمد على الأعمال الورقية و الإجراءات اليدوية والروتينية
يف اتخاذ القرار ،وتبادل الربيد واملعلومات ،و االت�صال يف تنفيذ
�أن�شطتها ومهماتها املتنوعة� ،سواء على �صعيد العمل الإداري �أوعلى
�صعيد العملية التعليمة�إىل املدر�سة الإلكرتونية التي تعتمد على
الأ�ساليب احلديثة يف ا�ستخدام التكنولوجيا ومنتجاتها املعرفية،
من برامج و�أدوات وو�سائل ات�صال ومفاهيم وتطويعها لتنفيذ
املهام والأن�شطة ب�شكل فعال (امل�سعود.)2008 ،
وخالل ال�سنوات الأخرية بد أ� اتـ�ساع تطبيقـات ال�شبكة الدولية،
بالتزامن مـع ثـورة املعلوماتيـة واالت�صاالت والذي �أدى لظهور
مفاهيم علمية جديدة كالإدارة الإلكرتونيـة واحلكومـة الإلكرتونية
والت�سويق الإلكرتوين والنقود الإلكرتونية والتعليم الإلكرتوين،
وعليه بـد أ� الدار�سون والباحثون يف البحث عن الإدارة الإلكرتونية
التي ت�ساعدهم يف مواجهة حتديات الع�رص ،و�إيجاد احللول ال�سليمة
واملنا�سبة للم�شاكل (�شلبي ،2011 ،خلوف.)2010 ،
وت�سلط هذه الدرا�سة ال�ضوء على الإدارة الإلكرتونية ودورها
يف حت�سني الأداء ب�شكل عام و�أداء مديري املدار�س احلكومية
مو�ضوع هذه الدرا�سة ب�شكل خا�ص ،حيث تربز احلاجة �إىل الإدارة
الإلكرتونية والتي تعني االنتقال من العمل التقليدي �إىل تطبيقات
معلوماتية مبا فيها �شبكات احلا�سب الآيل لربط الوحدات التنظيمية
مع بع�ضها البع�ض؛ لت�سهيل احل�صول على البيانات ،واملعلومات
التخاذ القرارات املنا�سبة ،و�إجناز الأعمال ،وتقدمي اخلدمات
للم�ستفيدين بكفاءة ،وب�أقل تكلفة ،و�أ�رسع وقت ممكن ،ومبعنى
�أدق � ّإن الإدارة الإلكرتونية هي منظومة رقمية متكاملة تهدف �إىل
حتويل العمل الإداري العادي من النمط اليدوي �إىل النمط الإلكرتوين
وذلك باالعتماد على نظم معلوماتية قوية ت�ساعد يف اتخاذ القرار
الإداري ،ب�أ�رسع وقت وب�أقل التكاليف .وهذا بطبيعة احلال يرتتب

هدفت الدرا�سة التعرف �إىل دور الإدارة الإلكرتونية يف حت�سني
�أداء مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم ،ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحثون املنهج الو�صفي ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )94مديرا ومديرة� ،أي ما ن�سبته ( )% 70.6من
جمتمع الدرا�سة مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية .و�أعد الباحثون
ا�ستبانة مكونة من ( )28فقرة ك�أداة رئي�سية جلمع البيانات ،ومت
حتليل اال�ستبانات با�ستخدام برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم
االجتماعية (.)SPSS
�أ�شارت النتائج �إىل � ّأن م�ستوى دور الإدارة الإلكرتونية لدى
مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم جاء بدرجة عالية،
�إذ بلغت الدرجة الكُلية ( )3.91وانحراف معياري( .) .41وح�صل
جمال الكفايات الإمكانات الب�رشية على �أعلى متو�سط ح�سابي بلغ
( ،) .4يليه جمال الربجميات ونظم املعلومات ،يليه جمال البنية
ثم جمال املمار�سات الإدارية ملدراء املدار�س.
التحتيةّ ،
كما �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤ . 05يف م�ستوى دور الإدارة الإلكرتونية
لدى مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم تعزى ملتغري
(اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،وعدد �سنوات اخلربة يف الإدار).
الكلمات املفتاحية :الإدارة الإلكرتونية ،حت�سني الأداء،
املدار�س احلكومية.

Abstract:
The study aims at identifying the role of
electronic management in improving the performance
of the principals at public schools in the Bethlehem
governorate. To achieve the objectives of the study, the
descriptive approach was used, while the study sample
consisted of (94) managers, that is, 70.6% of the study
population were randomly selected. The researchers
prepared a questionnaire consisting of (28) items as a
main tool for data collection, the questionnaires were
analyzed using the SPSS software.
The results indicated that the level of the role of
electronic management in improving the performance
of the principals at public schools in the governorate
of Bethlehem is high. The variable of competencies
and capabilities at the level of arithmetic average
language scored 4.0, followed by the variable of
infrastructure, and then the variable of management
practices by the principals.
The results also indicated that there is no
≤statistically significant differences at the level of a
.05 in the level of the management role of principals at
public schools in the Bethlehem governorate.
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دور اإلدارة اإللكترونية في حتسني أداء مديري املدارس احلكومية في محافظة بيت حلم

عليه فوائد كال�رسعة يف �إجناز العمل ،وامل�ساعدة يف اتخاذ القرار
بالتوفري الدائم للمعلومات بني يدي متخذي القرار ،مع خف�ض
تكاليف العمل الإداري ،ورفع �أداء الإجناز  ،وجتاوز م�شكلة البعدين
اجلغرايف والزمني ،ومعاجلة البريوقراطية؛ �أي �إحداث �إ�صالحات يف
الهيكل الإداري وتطوير �آلية العمل ومواكبة التطورات �إ�ضافة �إىل
جتاوز م�شاكل العمل اليومية مع وجود بنية حتتية معلوماتية �آمنة،
ومتوافقة فيما بينها .وهذا التحول يقود وفقا ملعظم الدرا�سات �إىل
حت�سني جودة الأداء �سواء من خالل توفري الوقت واجلهد �أو من خالل
حتقيق ال�شفافية والو�ضوح والدقة للأعمال اليومية والتنفيذية.
(.)Newmam & Conard, 2000
وميكن �أن ي�سهم هذا الت�أثري �أي�ض ًا يف تطوير م�ستويات العمل
الإداري املدر�سي لدى املدير واملعلمني ،وعليه جاءت هذه الدرا�سة
لتبحث يف دور الإدارة الإلكرتونية يف حت�سني �أداء مدراء املدرا�س
احلكومية يف مدينة بيت حلم.

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل:
1.1دور الإدارة الإلكرتونية يف حت�سني �أداء مديري املدار�س
احلكومية يف حمافظة بيت حلم من وجهة نظرهم �أنف�سهم من خالل
جماالت البنية التحتية ،والربجميات ونظم املعلومات ،والكفايات
والإمكانيات الب�رشية ،واملمار�سات الإدارية ملدراء املدار�س.
2.2الوقوف على دور متغريات الدرا�سة :اجلن�س ،وامل�ؤهل
العلمي ،وعدد �سنوات اخلربة يف الإدارة من وجهة نظر مديري
املدار�س �أنف�سهم يف حمافظة بيت حلم يف دور الإدارة الإلكرتونية
يف حت�سني �أداء مديري املدار�س احلكومية.

أهميّة ال ّدراسة:
تنبثق �أهمية هذه الدرا�سة من كونها تناولت مو�ضوعا حديثا
يعد من املوا�ضيع التي ال زالت بحاجة �إىل مزيد من البحث والدرا�سة،
حيث تناولت مو�ضوعني هامني هما الإدارة الإلكرتونية  ،وكيفية
تطبيق الإدارة الإلكرتونية ودورها يف حت�سني �أداء مديري املدار�س.
كما تنبع �أهمية هذه الدرا�سة من كونها م�صدرا ميكن � ْأن
ي�شكل فائدة للم�س�ؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل؛ وذك من
خالل م�ساهمتها يف حت�سني وتطوير الأداء الإداري ملديري املدار�س
يف حمافظة بيت حلم ورفع م�ستواهم يف جمال تطبيق الإدارة
الإلكرتونية.

مشكلة الدراسة:
مع ظهور الثورة املعلوماتية ،وحدوث الطفرة التكنولوجية
الهائلة يف التقنيات املختلفة ،التي ّحتمت على جميع املنظمات
باختالف نوع ن�شاطها ا�ستخدام �أ�ساليب �إدارية حديثة تواكب هذا
الع�رص ،ومع ازدياد التناف�س للإفادة الق�صوى من هذه التقنيات
التكنولوجية احلديثة يف خمتلف املجاالت ،برزت �أهمية بدء تطبيق
مفاهيم الإدارة الإلكرتونية يف املدار�س لتمكينها من معاجلة
وثائقها ،وال�سيطرة على املخزون الورقي الهائل لديها ،والتخلي عن
�أ�ساليب الإدارة التقليدية.
ولهذا �سعت هذه الدرا�سة للتعرف �إىل دور الإدارة الإلكرتونية
يف حت�سني �أداء مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم
مـن وجهة نظر املدراء �أنف�سهم  ،حيث � ّإن تفعيـل تطبيقـات الإدارة
الإلكرتونية وما حتققه من �رسعة ودقة و�شفافية يف العمل ،مدخ ًال
للتطوير التنظيمي  ،وتطوير الأداء واحلـد مـن الـ�سلبيات املوجودة
من خالل زيادة الالمركزية بني امل�ستويات الإدارية بغر�ض
اخت�صار الإجراءات الروتينية التي تبدد الكثري من الوقت واجلهد
يف عملية اتخاذ القرارات يف امل�ستويات العليا ،مع �إتاحـة قـدر �أكرب
من احلرية للعاملني يف امل�ستويات الدنيا التخاذ القرار واال�ستفادة
مـن قـدراتهم و�إبـداعاتهم .وبهذا تبلورت م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال
الآتي:
◄◄ما دور الإدارة الإلكرتونية يف حت�سني �أداء مديري املدار�س
احلكومية يف حمافظة بيت حلم؟

مصطلحات ال ّدراسة:
الإدارة الإلكرتونية :هي العملية الإدارية القائمة على
الإمكانات املتميزة للأنرتنت و�شبكات الأعمال ،يف التخطيط
والتوجيه والرقابة على املوارد ،والقدرات اجلوهرية للم�ؤ�س�سة
والآخرين بدون حدود من �أجل حتقيق �أهداف ال�رشكة (جنم،2004 ،
ب�سي�سو.)2010 ،
ويعرف الباحثون الإدارة الإلكرتونية �إجرائيا :ب�أنها الإدارة
التي تعمل على ا�ستخدام التقنية احلديثة للقيام بالأعمال الإدارية
بهدف حت�سني الأداء وتنفيذ �أعمال الإدارة املدر�سية.
وعرفها (الزيغام« )2010 ،هي حتويل كافة الأعمال واخلدمات
الإدارية التقليدية من طول الإجراءات وا�ستخدام الأوراق �إىل �أعمال
وخدمات �إلكرتونية تنفذ ب�رسعة ودقة متناهية با�ستخدام تقنيات
الإدارة؛ � ّأي (�إدارة بال �أوراق).
الأداء الوظيفي :عرفه (ال�شمري )11 :2008 ،ب أ� ّنه»قيام
املوظفني بتنفيذ املهام والواجبات املنوطة بهم ،وفهم امل�س�ؤوليات
التي حتددها �أجهزتهم ،لتحقيق �أهداف الوظائف التي ي�شغلونها».
ويعرف الباحثون الأداء الوظيفي �إجرائيا :هو املخرجات التي
يقوم الفرد بتحقيقها نتيجة جهده بالقيام بالواجبات واملهمات
املكلف بها.
الإدارة املدر�سية :هي عبارة عن جمموعة من العمليات ت�شتمل
على التخطيط والتن�سيق والرقابة والتقومي يف �ضوء الأهداف ،وت�ؤدى
هذه الوظيفة من خالل الت�أثري يف �سلوك الأفراد ومبا يحقق �أهداف
املدر�سة (البوهي.)2001 ،

أسئلة الدراسة:
حتاول هذه الدرا�سة الإجابة عن ال�س�ؤالني الأتيني:
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما دور الإدارة الإلكرتونية يف حت�سني �أداء
مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم؟
◄◄ال�س�ؤال الثاين :هل تختلف تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
لدور الإدارة الإلكرتونية يف حت�سني �أداء مديري املدار�س احلكومية
يف حمافظة بيت حلم باختالف متغريات الدرا�سة( :اجلن�س ،وامل�ؤهل
العلمي ،وعدد �سنوات اخلربة يف الإدارة)؟
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مدير املدر�سة :هو الإداري الأول ملجموعة من املعلمني
واملوظفني والتالميذ التابعني ملدر�سته ،لذا جتده ي�ضطلع بعمل
يغلب عليه طابع التخطيط والتنظيم والتن�سيق والإ�رشاف والتقييم،
ويف ممار�سته لهذه الوظائف يتخذ العديد من القرارات ويقوم بعدة
�إجراءات (مزغي�ش.)2018 ،

حدود ال ّدراسة:
تتمثل حدود الدرا�سة بالآتي :
 احلد الب�رشي :اقت�رصت هذه الدرا�سة على مديري املدار�س
احلكومية يف حمافظة بيت حلم يف دولة فل�سطني.
 احلد الزماين :مت تطبيق هذه الدرا�سة خالل الف�صل الثاين
من العام الأكادميي .2019\2018
 احلد املكاين� :أجريت هذه الدرا�سة يف حمافظة بيت حلم
يف دولة فل�سطني.
 احلد القيا�سي :تقت�رص نتائج هذه الدرا�سة على الأداة التي
مت ا�ستخدامها يف هذه الدرا�سة ،والتي مت �إعدادها من قبل الباحثني.

اإلطار النظري
اإلدارة اإللكرتونية
الإدارة الإلكرتونية تعترب مدخ ًال معا�رصاً لتحديث وتطوير
الإدارة املدر�سية ،والق�ضاء على م�شكالتها التقليدية ،وحت�سني �أداء
العمل باملدر�سة من خالل ا�ستخدام �أ�ساليب الكرتونية جديدة تت�سم
بالكفاءة ،والفاعلية وال�رسعة ،فالإدارة الإلكرتونية لها �آثار وا�سعة
يف بعدها املتمثل يف التكنولوجيا الرقمية ،ويف بعدها الإداري
املتمثل يف تطوير املفاهيم والوظائف الإدارية ،فهي تعمل على
حتقيق املزيد من املرونة الإدارية يف التخطيط والتنظيم واملتابعة
الإدارية ،وكذلك التفوي�ض والتمكني الإداري ،وحت�سني فاعلية الأداء
واتخاذ القرار.
وميكن القول � ّإن تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف �إدارة املدر�سة،
�سوف يمُ ك ّْن مدير املدر�سة من التحكم ب�شكل �أكرب يف �إدارة العملية
التعليمية ،ويعمل على اتاحة فر�صة �أكرب ملتابعة ما يجري يف
كل جوانب العملية التعليمية ،والتعرف �أو ًال ب�أول على نقاط القوة
وال�ضعف التي قد يت�سم بها الأداء اليومي للعمل التعليمي من كافة
جوانبه ،وهذا يي�رس عمليات املراجعة والتقومي امل�ستمر ،بالإ�ضافة
�إىل توفري قدر عالٍ من ال�شفافية وو�ضوح الر�ؤيا ،مما يح�سن ثقة
املواطنني يف التعليم ،ويدفعهم للم�شاركة الإيجابية يف برامج
التخطيط والتمويل والإ�صالح الالزمة (احلميدين وال�رسحان،
.)2015
من هنا تربز احلاجة �إىل الإدارة الإلكرتونية من خالل االنتقال
من العمل التقليدي �إىل تطبيقات معلوماتية ،لت�سهيل احل�صول على
البيانات واملعلومات من �أجل اتخاذ القرارات املنا�سبة ،و�إجناز
الأعمال  ،وتقدمي اخلدمات للم�ستفيدين بكفاءة بتكلفة ووقت
�أقل ،و� ّأن الإدارة الإلكرتونية تهدف �إىل حتويل العمل الإداري من
اليدوي �إىل الإلكرتوين باالعتماد على نظم معلوماتية قوية ت�ساعد
يف اتخاذ القرار الإداري .ويرتتب عليه �أي�ض ًا ال�رسعة يف �إجناز
العمل ،وامل�ساعدة يف توفري املعلومات ملتخذي القرار ،مع تقليل

التكاليف ،ورفع �أداء الإجناز  ،وجتاوز م�شكلة البعدين اجلغرايف
والزمني ،ومعاجلة البريوقراطية ؛ �أي �إحداث �إ�صالحات يف الهيكل
الإداري يف املجتمع وتطوير �آلية العمل ومواكبة التطورات �إ�ضافة
اىل جتاوز م�شاكل العمل اليومية مع وجود بنية حتتية معلوماتية
�آمنة ،ومتوافقة فيما بينها (خلوف.)2010 ،
يعد م�صطلح الإدارة الإلكرتونية من امل�صطلحات العلمية
متاما يف جمال العلوم الع�رصية؛ �إذ مت الإ�شارة �إىل
امل�ستحدثة
ً
بع�ض مو�ضوعاتها وب�شكل خجول ومتوا�ضع يف البحوث والدرا�سات
والأدبيات العلمية ذات العالقة .ومت تعريف الإدارة الإلكرتونية على
أ� ّنهاالإدارة التي ت�ستخدم فيها التقنيات احلديثة مثل احلا�سوب
و�شبكة االت�صاالت بني الإدارة يف م�ستوياتها الإ�رشافية والتنفيذية
(الفرا)2008 ،
� ّأما (فرج اهلل )2012 ،فقال :هي ا�ستخدام نظم تكنولوجيا
املعلومات واالت�صال ،خا�صة �شبكة االنرتنت و�شبكات الأعمال يف
العمليات الإدارية ،بغية حت�سني العمليات االنتاجية ،وزيادة كفاءة
وفاعلية �أداء امل�ؤ�س�سة.
وعرفها (الزيغام )2010 ،هي حتويل كافة الأعمال واخلدمات
الإدارية التقليدية من طول الإجراءات وا�ستخدام الأوراق �إىل �أعمال
وخدمات �إلكرتونية تنفذ ب�رسعة ودقة متناهية با�ستخدام تقنيات
الإدارة؛ �أي (�إدارة بال �أوراق).
أهداف اإلدارة اإللكرتونية
ظهرت العديد من التق�سيمات لأهداف الإدارة الإلكرتونية؛
فقد ق�سمها ال�ساملي(� )2006إىل �إدارة امللفات بد ًال من حفظها،
ومراجعة حمتوى الوثيقة بد ًال من كتابتها ،والربيد االلكرتوين بد ًال
من ال�صادر والوارد ،واكت�شاف امل�شاكل بد ًال من املتابعة.
يف حني ق�سمها (فرج اهلل� )2012 ،إىل تقدمي اخلدمات
للم�ستفيدين ب�صوره مر�ضية خالل � 24ساعة وطيلة �أيام الإ�سبوع
 ،وحتقيق ال�رسعة املطلوبة لإجناز العمل وبتكلفة مالية منا�سبة ،و
�إيجاد جمتمع قادر على التعامل مع متغريات الع�رص التكنولوجي،
وتعميق مفهوم ال�شفافية والبعد عن املح�سوبية ،واحلفاظ على
حقوق املوظفني من حيث تنمية روح الإبداع واالبتكار ،واحلفاظ
على �أمن و�رسية املعلومات وتقليل خماطر فقدها.
وقد حدد ( Formanفورمان )2002 ،كما ورد يف (خلوف،
 )2010مبادئ ا�سرتاتيجية الإدارة الإلكرتونية يف املدر�سة ب� ْأن
تكون مركزة على الطالب ،وموجهة �إىل النتائج ،ومعتمدة على
حاجات الطلبة والعاملني يف املدر�سة ،وم�شجعة للإبداع  ،وبغية
حتقيق هذه املبادئ �أ�صبح من ال�رضوري ا�ستثمار هذه املبادئ و
الأ�ساليب  ،والتقنيات الإدارية الإلكرتونية يف الإدارة املدر�سية،
وت�سهيل عملية االت�صال بينها وبني الأفراد امل�ستفيدين من اخلدمة
التعليمية.
وتطبيق تلك الأ�ساليب الإدارية الإلكرتونية املعا�رصة لي�س
و�صفة جاهزة لال�ستخدام �إمنا يتطلب �إمكانات مادية ،وب�رشية،
وفنية غري تقليدية ،وي�ستلزم التهيئة املنا�سبة ملقوماتها العديدة،
وتطوير البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمات الإدارية  ،وتوفري
الظروف املواتية لنجاح التطبيق ،مما ينعك�س ب�شكل مبا�رش على
�أداء الإدارة املدر�سية (ال�ضايف.)2006 ،
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دور اإلدارة اإللكترونية في حتسني أداء مديري املدارس احلكومية في محافظة بيت حلم

الإدارية  ،مع �رضورة وجود قيادات �إدارية �إلكرتونية تتعامل بكفاءة
وفعالية مع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،مع قدرتها على
االبتكار و�إعادة هند�سة الثقافة التنظيمية ،و�صنع املعرفة.

متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية.
بينّ (العيا�شيّ � )2013 ،أن تطبيق الإدارة الإلكرتونية يتطلب
توليفة متكاملة من العنا�رص اجلوهرية التي تتبادل من الوظائف
والأدوار يف �سياق تطوير عملية التحول الإلكرتوين للم�ؤ�س�سة وهي
لي�ست و�صفة جاهزة �أو خربة م�ستوردة ميكن نقلها وتطبيقها فقط،
بل �إ ّنها عملية معقدة ت�شتمل على نظام متكامل من املكونات
التقنية واملعلوماتية واملادية والب�رشية وغريها .وبالتايل البد من
توفر متطلبات عديدة ومتكاملة لتطبيق الإدارة الإلكرتونية.
ق�سم العمالء الإدارة الإلكرتونية من حيث املتطلبات �إىل
متطلبات ب�رشية ومتطلبات مالية ومتطلبات �إدارية ومتطلبات
�أمنية.

املتطلبات األمنية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية.
يق�صد بتطبيق الإدارة الإلكرتونية حماية وت�أمني كافة املوارد
امل�ستخدمة يف تطبيق الإدارة الإلكرتونية حيث �أورد (القرين)2007 ،
� ّإن التعدي على املعلومات و�رسقة البيانات وامللفات واخرتاق
الأنظمة وبرامج احلماية ،ومن �أهم �أ�سباب تخوف امل�ؤ�س�سات من
التعامالت الإلكرتونية ،ويق�صد ب�أمن املعلومات حماية وت�أمني
كافة املوارد امل�ستخدمة يف معاجلة املعلومات ،بحيث ت�ؤمن
امل�ؤ�س�سة نف�سها والعاملني بها ،و�أجهزة احلا�سبات امل�ستخدمة فيها،
وو�سائط املعلومات التي حتتوي على بيانات امل�ؤ�س�سة عن طريق
�إتباع �إجراءات وو�سائل حماية متعددة ل�ضمان �سالمة املعلومات
التي تعد كنزا ثمينا للم�ؤ�س�سة يجب احلفاظ عليه ،و�أورد (العمار،
ّ � )2008أن هناك بع�ض الإجراءات التي تطلبها الإدارة الإلكرتونية
لتحقيق �أمن املعلومات منها أ� ّنه يجب على الإدارة العليا يف
امل�ؤ�س�سة دعم �أمن نظم املعلومات لديها ،ويجب �أن توكل م�س�ؤولية
�أمن نظم املعلومات يف امل�ؤ�س�سة للأ�شخا�ص املحددين ،وحتديد
�آليات املراقبة والتفتي�ش لنظم املعلومات و�شبكات احلا�سوب،
واالحتفاظ بن�سخ احتياطية لنظم املعلومات ب�شكل �آمن.

املتطلبات البشرية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية
ال �شك � ّأن املتطلبات الب�رشية هو الركيزة الأ�سا�سية ومن �أهم
املتطلبات؛ ل ّأن العن�رص الب�رشي هو من �أوجدها وطورها وطبقها.
بني (العمارّ � )2008 ،أن العن�رص الب�رشي من �أهم املوارد
التي ميكن ا�ستثمارها لتحقيق النجاح يف �أي م�رشوع �أو يف �أي
م�ؤ�س�سة ،فلذلك يعترب العن�رص الب�رشي ذا �أهمية بالغة يف تطبيق
الإدارة الإلكرتونية� ،إذ يعد هو املن�ش�أة ،فهو الذي اكت�شفها ومن ثم
و�سخرها لتحقيق �أهدافه التي ي�صبو �إليها ،لذلك ف� ّإن الإدارة
طورها ّ
الإلكرتونية من و�إىل العن�رص الب�رشي.
ع ّدها (باكري )2006 ،التدريب وبناء القدرات ،وهو ي�شمل
تدريب كافة املوظفني على �أجهزة احلا�سوب  ،و�إدارة ال�شبكات
وقواعد املعلومات والبيانات ،وكافة املعلومات الالزمة للعمل على
�إدارة وتوجيه الإدارة الإلكرتونية ب�شكل �سليم ،ويف�ضل � ْأن يتم ذلك
بوا�سطة مراكز تدريب متخ�ص�صة تابعة للحكومة� ،أ�ضف �إىل ذلك
�أ ّنه يجب ن�رش ثقافة ا�ستخدام الإدارة الإلكرتونية وطرق وو�سائل
أي�ضا.
ا�ستخدامها للمواطنني � ً

األداء الوظيفي:
الأداء الوظيفي مفهوم �إداري مهم ،حظي باهتمام كبري
من البحث يف الدرا�سات الإدارية ودرا�سات املوارد الب�رشية على
وجه اخل�صو�ص؛ �إذ يحتل هذا املفهوم �أهمية كبرية على م�ستوى
الأفراد واملنظمات معاً ،ويعرب ب�شكل �أ�سا�س عن حم�صلة نتائج
�أعمال املنظمة ،ويف �إطار تفاعلها مع بيئتها الداخلية واخلارجية،
وبالتايل فهو الذي يحددمدى جناح املنظمة يف حتقيق �أهدافها من
عدمه (الزير.)2018 ،
و�أ�شار ﺤﻣﻤﺪ ،ونن�سي ،وحممد ( )2019يف درا�ستهم ب�رضورة
توفري جميع املتطلبات (التقنية،و الأمنية ،واملالية) ل�ضمان جناح
تطبيق م�رشوع الإدارة االلكرتونية داخل اجلامعة ،وهذا يتطلب
وجود الإدارة اجليدة واملدركة لأهمية تبني هذه التقنيات احلديثة،
وحماولة توفري متطلبات تطبيقها داخل الإدارات .

املتطلبات املالية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية.
� ّإن تطبيق الإدارة الإلكرتونية يحتاج �إىل ميزانية وذلك لتوفري
الأجهزة الالزمة لتطبيق الإدارة الإلكرتونية .و � ّإن م�رشوع الإدارة
الإلكرتونية من امل�شاريع ال�ضخمة والتي حتتاج �إىل �أموال طائلة
لكي ت�ضمن له اال�ستمرار وبلوغ الأهداف ،لتح�سني م�ستوى البنية
التحتية وتوفري الأجهزة والأدوات الالزمة والربامج الإلكرتونية
وحتديثها من وقت لآخر ،وتدريب العنا�رص الب�رشية با�ستمرار،
ولذلك ال بد من توفري التمويل الكايف لهذا امل�رشوع ،كما � ّأن التخطيط
املايل الر�شيد يعترب من �أهم متطلبات الإدارة ،مما يقت�ضي �رضورة
ر�صد ميزانية م�ستقلة للم�رشوع بحيث تكون حتت املراجعة دوريا
لغر�ض دميومة التمويل امل�ستمر له (احل�سنات.)2011 ،

األداء الوظيفي
مفهوم األداء الوظيفي
ينظر �إىل الأداء الوظيفي من منظورين ،فهناك من يرى الأداء
الوظيفي بو�صفه ناجت �سلوك الفرد ،و�آخرون ينظرون �إليه بو�صفه
ي�شري �إىل النتائج النهائية لعمل املنظمة ،وقد عرف (Siljanen,
 )2010الأداء الوظيفي على :أ� ّنه الدرجة التي ميار�س فيها العاملون
وعرفه
ال�سلوك الذي ي�ساهم يف �إجناز وحتقيق �أهداف الإدارة.
ّ
(ال�شمري )11 :2007 ،ب�أ ّنه يعني“ :قيام املوظفني بتنفيذ املهام
والواجبات املنوطة بهم ،وفهم امل�س�ؤوليات التي حتددها �أجهزتهم،
وعرف (العنزي:2004 ،
لتحقيق �أهداف الوظائف التي ي�شغلونها”ّ .
 )32الأداء الوظيفي ب�أ ّنه“ :التزام املوظف مبتطلبات وظيفته التي
�أ�سندت �إليه ،من االلتزام بالآداب والأخالق احلميدة داخل املنظمة

املتطلبات اإلدارية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية.
ال بد من تبني منهجا يواكب التطور التكنولوجي املعا�رص
من �أجل تطبيق الإدارة الإلكرتونية.
�أو�ضحت (الب�رشيّ � )2009 ،أن الإدارة الإلكرتونية حتتاج لكي
حتقق للم�ؤ�س�سات الأهداف املبتغاة منها �إىل �إدارة جيدة ت�ساند
التطور والتغيري ،وتدعمه وت�أخذ بكل جديد وم�ستحدث يف الأ�ساليب
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التي يعمل بها ،وحتمله الأعباء وامل�س�ؤوليات امل�سندة على عاتقه”.

واعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي امل�سحي ،وا�ستخدمت
اال�ستبانة �أداة جلمع املعلومات .وتكونت عينة الدرا�سة من جميع
�أفراد جمتمع الدرا�سة ،قادة ووكالء مدار�س التعليم العام احلكومي-
بنني -مبحافظة الدمل مبراحلها املختلفة وعددهم (  )45قائدا
ووكيال ،منهم ( )29قائدا و ( )16وكيال .و�أظهرت نتائج الدرا�سة
ح�صول تطبيق الإدارة الإلكرتونية لدى قادة املدار�س مبحافظة الدمل
على تقدير متو�سط .وح�صل حمور املعوقات على تقدير عالية ،ويف
مقدمتها كرثة الأعباء الإدارية على قائد املدر�سة وقلة املخ�ص�صات
املالية لدعم تطبيق الإدارة االلكرتونية ،وح�صل حمور املقرتحات
على تقدير عال �أي�ضا.
و�أجرى املطريي ( )2020درا�سة هدفت الك�شف عن دور التعليم
الإلكرتوين يف تفعيل البيئة ال�صفية وا�ستخدامه يف مدار�س حمافظة
الفروانية يف دولة الكويت من وجهة نظر امل�رشفني ومديري
املدار�س ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي من
خالل ا�ستبانة مكونة من ( )20فقرة موزعة على �أربعة جماالت
للك�شف عن دور التعليم الإلكرتوين يف تفعيل البيئة ال�صفية .وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )35م�رشفا ،و( )130مدير مدر�سة ،مت اختيارهم
بالطريقة الع�شوائية .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن جماالت اا�ستخدام
التعليم الإلكرتوين يف البيئة ال�صفية جاء بدرجة متو�سطة ،وجاء
جمال تفعيل البيئة ال�صفية يف املرتبة الأوىل ،يف حني جاء جمال
التفاعل مع الطلبة واملعلم يف املرتبة الأخرية ،كما بينت النتائج �أن
دور التعليم الإلكرتوين يف تفعيل البيئة ال�صفية ككل وعلى جميع
املجاالت ،جاء بدرجة متو�سطة ،وجاء جمال تفعيل البيئة ال�صفية
يف املرتبة الأوىل ،يف حني جاء جمال التفاعل مع املادة الدرا�سية
يف املرتبة الأخرية.
و�أجرى ب�صا�شي و�سالم ( )2019درا�سة يف اجلزائر هدفت
�إىل معرفة الإدارة الإلكرتونية وعالقتها بتطوير العمل الإداري،
وذلك من خالل درا�سة حالة عينة من جامعات اجلزائر و�سط،
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت ت�صميم ا�ستبانة وتوزيعها على �أفراد
عينة الدرا�سة والبالغ عددهم ( )44مفردة ،عن طريق ا�ستخدام
الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSلتحليل البيانات،
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن تطبيق الإدارة الإلكرتونية يختلف من
جامعة للأخرى؛ فبع�ض اجلامعات ال زالت تعتمد على الأوراق
يف بع�ض جماالت العمل الإداري رغم توفر االمكانيات الالزمة
لتطبيقها الكرتونيا ،كما �أظهرت النتائج التي مت التو�صل �إليها أ� ّنه
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ملتغري الإدارة االلكرتونية على
تطوير العمل الإداري .
درا�سة �ش َواي ( .)2016هدفت الدرا�سة التعرف �إىل مفهوم
الإدارة الإلكرتونية وبيان �أهميتها وقدرتها يف الت�أثري الإيجابي
يف وظائف الإدارة ،والتعرف على العالقة بني تطبيق الإدارة
الإلكرتونية وتطوير الأداء الوظيفي وحت�سينه ،واتبعت الباحثة
املنهج الو�صفي من خالل مراجعة الأدبيات يف الإدارة الإلكرتونية
وتطوير الأداء الوظيفي ،وا�ستخدم الباحث اال�ستبانة ك�أداة ،وكان
من �أهم نتائج الدرا�سة � ّأن الإدارة الإلكرتونية منط جديد من الإدارة
التي �أحدثت تغريات عميقة يف بيئة الإدارة يف خمتلف التنظيمات
االجتماعية ومن فوائدها خدمات �أف�ضل للم�ستفيدين ،و�أداء �أف�ضل
للموظفني والعاملني .و� ّأن منط الإدارة الإلكرتونية �أحدث حتو ًال

أهمية األداء الوظيفي
يذكر (�شاوي�شّ � )2005 ،أن تقييم �أداء العاملني يهدف �أ�سا�س ًا
�إىل زيادة الكفاءة الإنتاجية لكل من الفرد واملنظمة ،كما �أ ّنه ميكّن
الر�ؤ�ساء من متابعة الواجبات وامل�س�ؤوليات املناطة مبر�ؤو�سيهم،
وبذات الوقت ميكّن املر�ؤو�سني من العمل بكفاءة وفعالية ،وهناك
جماالت متعددة ال�ستخدام تقييم الأداء الوظيفي ت�صنف فيما ي�أتي:
1.1الرتقية والنقل :من خالل الك�شف عن قدرات العاملني ،يتم
و�ضع املوظف يف املكان املنا�سب ،و�إعطا�ؤه الرتقية التي ي�ستحقها.
 2.2تقييم امل�رشفني واملديرين :لتحديد مدى فاعليتهم يف
تطوير �أع�ضاء الفريق الذي يعمل حتت �إ�رشافهم.
3.3تزويد متخذي القرارات يف املنظمة مبعلومات واقعية عن
�أداء العاملني فيها.
4.4احلكم على مدى �إ�سهام العاملني يف حتقيق �أهداف
املنظمة.
5.5الرواتب والأجور� ،إذ ت�سهم عملية قيا�س الأداء يف اقرتاح
التعديالت املنا�سبة يف الرواتب والأجور واملكاف�آت املنا�سبة.
6.6تقدمي امل�شورة :عن طريق تقومي حالة ال�ضعف التي يعاين
منها بع�ض العاملني واقرتاح الإجراءات املنا�سبة لتح�سني �أدائهم.
 7.7اكت�شاف احلاجات التدريبية :يعترب قيا�س الأداء من
العوامل الأ�سا�سية يف الك�شف عن احلاجات التدريبية للموظفني
والإ�سهام يف حتديد نوع برامج التدريب والتطوير الالزمة.
قياس األداء الوظيفي وتقييمه
تعترب عملية قيا�س والأداء الوظيفي تقييمه يف املنظمات
من العمليات املهمة التي متار�سها �إدارة املوارد الب�رشية ،حيث � ّإن
القيا�س والتقييم ميكّن املنظمة من احلكم على فعالية ال�سيا�سات
والربامج التي تعتمدها بخ�صو�ص املوارد الب�رشية ،ك�سيا�سات
اال�ستقطاب والتعيني واالختيار والتدريب والتطوير واملتابعة،
وغريها من ال�سيا�سات .وت�ؤدي عملية القيا�س والتقييم �أهمية كبرية
يف ا�ستقطاب الكفاءات الب�رشية التي تعترب ذات قيمة كبرية للمنظمة.
� ّأما على �صعيد الأفراد ،ف� ّإن عملية القيا�س والتقييم متكّن
الفرد العامل من التعرف على نقاط القوة وال�ضعف يف �أدائه،
وبالتايل متكّنه من ت�صويب و�ضعه الوظيفي يف �ضوء خمرجات
عملية القيا�س والتقييم ،من خالل تطوير وتعزيز نقاط القوة،
والتغلب على نقاط ال�ضعف (الهيتي.)2010 ،
ويرى (العزاوي وجوادّ � )2010 ،أن تقييم الأداء ميكن � ْأن
ينظر �إليه بو�صفه و�سيلة ت�ستخدم للتحقق من قدرة الأفراد على
�أداء الأعمال املنوطة بهم ب�شكل �سليم ،ومعرفة ما هو مطلوب منهم
عندما يقومون بتنفيذ الأعمال التي يكلفون بها.

الدراسات السابقة
�أجرى �سويلم ( )2020درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن واقع
تطبيق الإدارة الإلكرتونية ومعوقات تطبيق الإدارة الإلكرتونية
ومقرتحات تطبيقها لدى قادة املدار�س ووكالئها مبحافظة الدمل.
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دور اإلدارة اإللكترونية في حتسني أداء مديري املدارس احلكومية في محافظة بيت حلم

كبرياً يف وظائف
والرقابة .الإدارة التقليدية من حيث التخطيط والتنظيم الدراسات السابقة املتعلقة باألداء الوظيفي:
والقيادة

درا�سة ما�ضي ( )2014هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على
�أبعاد بيئة العمل املادية واملعنوية ودورها يف حت�سني كفاءة
الأداء الوظيفي للعاملني يف اجلامعات الفل�سطينية ،حيث اعتمد
البحث املنهج الو�صفي التحليلي كمنهجية علمية وا�ستخدم قائمة
اال�ستق�صاء ك�أداة جلمع البيانات من �أفراد العينة والتي بلغت()344
موظفا مت اختيارهم كعينة طبقية ع�شوائية من جمتمع الدرا�سة الذي
تكون من( )3254موظفا و عامال يف اجلامعات الفل�سطينية.
خل�صت الدرا�سة �إىل عدد من النتائج كان من �أبرزها �أن �أكرث �أبعاد
بيئة العمل التي حتتاج �إىل دعم الإدارة العليا هو البعد املتمثل يف
التوازن بني احلياة ال�شخ�صية واحلياة الوظيفية وخ�صو�ص ًا فيما
يتعلق بجدول وترتيبات العمل املرنة.
درا�سة �أبو حامد( )2013هدفت هذه الر�سالة اىل تقييم �أداء
املدير كقائد تعليمي من وجهة نظر معلمي املدار�س الأ�سا�سية يف
مدينة القد�س ،حيث اتبع الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي ،وكان
جمتمع الدرا�سة يتكون من جميع معلمي املدار�س الأ�سا�سية يف
مدينة القد�س ،ومت اختيار عينة ع�شوائية من هذا املجتمع بن�سبة
 .% 15و ا�ستخدم الباحث اال�ستبانة ك�أداة رئي�سية جلمع البيانات،
تو�صلت الدرا�سة �إىل عدد من النتائج كان من �أبرزها �أن هناك
فروق ًا يف متو�سطات �إجابات املعلمني على جميع بنود اال�ستبانة
ح�سب اجلهة امل�رشفة (وزارة الرتبية والتعليم ،املدار�س اخلا�صة
ووزارة املعارف) �إىل مدار�س وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية،
ومل يتبني يف النتائج فروق ًا تعزى ملتغري عدد �سنوات العمل للمدير
يف حني مل تبني النتائج فروق ًا ملتغري عدد �سنوات العمل للمدير.
درا�سة امل�سموري ( )2012هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على
مدى فاعلية الأداء الوظيفي ملديري مدار�س ال�شق الأول من التعليم
الأ�سا�سي(االبتدائية) بح�سب وجهة نظر معلمي تلك املدار�س
ومديريها .حيث ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،وكانت العينة
ع�شوائية حيث تكونت من عدد من املديرين وعدد من املعلمني
كمجتمع للدرا�سة .تو�صل الباحث �إىل عدة نتائج كان من �أبرزها
تنوع م�ستوى الأداء ملديري املدار�س ملهماتهم الوظيفية بني الأداء
ال�ضعيف واملتو�سط والعايل بح�سب وجهة نظر �أفراد العينة .وتقارب
الآراء حول طبيعة �أداء املديرين ملهماتهم .ومن �أهم التو�صيات
التي �أوردها الباحث كانت حول �رضورة �أن تعطي اجلهات الرتبوية
والتعليمة امل�س�ؤولية عن الإدارة املدر�سية ملرحلة ال�شق الأول
من التعليم الأ�سا�سية اهتمام ًا بدرجة �أعلى لتوفري احتياجاتها
ومتابعة متطلباتها وكوادرها لتحفيزهم للقيام مبهماتهم ب�شكل
فاعل وم�ؤثر ،و�إجراء درا�سات الحقة ت�ستخدم مناهج بحث �أخرى
ومتغريات �أخرى يف �سبيل حت�سني الأداء املدر�سي جلميع العاملني.
درا�سة �شهاب ( )2013هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على مدى
�إمكانية تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف املدار�س الثانوية واالعدادية
من وجهة نظر مديري املدار�س يف حمافظة نينوى؛ �إذ اتبعت
الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي وا�ستخدمت اال�ستبانة ك�أداة جلمع
وتكونت عينة البحث من( )40مديرا ومديرة للمدار�س
البيانات
ّ
الثانوية واالعدادية مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية ،تو�صلت الباحثة
�إىل عدد من النتائج كان من �أبرزها � ّأن املديرين يف املدار�س

درا�سة الزعبي ( )2014هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف
�إىل �إمكانية تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف املدار�س احلكومية
التابعة ملديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة اربد من وجهة نظر
مديري املدار�س .اتبعت الباحثة املنهج الو�صفي امل�سحي .كانت
عينة الدرا�سة عينة ع�شوائية من جمتمع مدراء املدار�س .ا�ستخدمت
الباحثة اال�ستبانة ك�أداة جمع بيانات وكان من �أبرز نتائج الدرا�سة
وجود م�ستوى متو�سط لتطبيق الإدارة الإلكرتونية يف املدار�س
احلكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة اربد من
وجهة نظر مديري املدار�س ،ومن حيث التو�صيات ف� ّإن �أبرزها كان
حول �رضورة وجود �شبكة حا�سوبية داخلية مرتبطة بكافة الأق�سام
واملرافق الإدارية يف املدر�سة و�رضورة �إخ�ضاع املدراء لدورات
تدريبية خمت�صة بتطوير عمل الإدارة املدر�سية ت�ساعدهم على
توظيف التقنيات الإلكرتونية يف متابعة الور�ش والدورات التدريبية.
درا�سة (�سليمان )2015 ،تهدف الدرا�سة اىل حتديد التحديات
التي تواجه مدار�س التعليم الثانوي العام مبدن القناة والتي �أدت
ل�رضورة تطبيق الإدارة الإلكرتونية .اتبعت الباحثة املنهج الو�صفي
و�أخذت عينة الدرا�سة من املجتمع املتمثل مبعلمني و�إدارين مبدار�س
القناة .ا�ستخدمت الباحثة اال�ستبانة ك�أداة قيا�س .كانت �أهم نتائج
الدرا�سة وجود عدة م�شكالت تواجه تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف
مدار�س التعليم الثانوي العام مبدار�س القناة من �أهمها �ضعف توافر
الأعداد املطلوبة من امل�ؤهلني للإدارة الإلكرتونية ،وقلة احلوافز
املادية املخ�ص�صة لت�شجيع الإداريني على االلتحاق بالربامج
التدريبية يف جمال الإدارة الإلكرتونية.
درا�سة بروكوبيادو ( )Prokopiadou,2012هدفت الدرا�سة
ر�صد واقع ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف الإدارة املدر�سية من
خالل حتديد درجة ا�ستخدام التطبيقات الإلكرتونية يف تنظيم و�إدارة
املهام ويف الإجراءات مثل الت�سجيل الإلكرتوين واملنهج الإلكرتوين
ومواد الف�صول الإلكرتونية والإر�شاد الطالبي .اعتمدت الدرا�سة
املنهج الو�صفي ،وا�ستخدمت الدرا�سة عينة مكونة من( )183مديراً
من مديري ريا�ض الأطفال يف اليونان ومن �أهم النتائج التي ظهرت
يف الدرا�سة كانت ت�شري �إىل وجود �ضعف توافر �شبكات الأنرتنت و� ّأن
�أفكار ومعتقدات املدير من العوامل امل�ؤثرة بقوة على تطبيق الإدارة
الإلكرتونية.
درا�سة �شاجن (  )Chang, 2012هدفت الدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء
مدى فاعلية الإدارة املدر�سية ومدى توافر الثقافة التكنولوجية
وفاعلية التدري�س لدى املعلمني .ا�ستخدم الباحث اال�ستبانة ك�أداة
قيا�س على عينة من املجتمع املكون من معلمني يف مدار�س تايوان
ومن �أهم نتائج الدرا�سة � ّأن القيادة التكنولوجية لدى مدير املدر�سة
حت�سن من ثقافة املعلمني التكنولوجية وت�شجعهم ب�شكل مبا�رش على
دمج التكنولوجيا يف تدري�سهم .ومن �أهم التو�صيات � ّأن على مدراء
املدار�س كونهم القادة يف مدار�سهم تطوير ر�ؤية تكنولوجية �شاملة
يف مدار�سهم.
22
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الثانوية والإعدادية �أظهروا م�ستواً من الأهمية يف تطبيق الإدارة
الإلكرتونية املدر�سية من وجهت نظرهم.
درا�سة ( )Obasi & Ohia 2014هدفت الدرا�سة �إىل فح�ص
التقنيات املتبنى ومدى تطبيقها على املعلمني يف املدار�س الثانوية
احلكومية واخلا�صة يف جنوب �رشق نيجرييا .ا�ستعمل الباحثون
املنهج الو�صفي .كان املجتمع من معلمي ومدراء مدار�س جنوب
�رشق نيجرييا بعينة ع�شوائة .ا�ستعمل اال�ستبانة ك�أدة قيا�س .كان
من �أهم النتائج � ّأن جميع التقنيات امل�ستخدمة يف عملية التقيم
ت�ستخدم يف النوعني من املدار�س ولكن ل�صالح املدار�س اخلا�صة.
درا�سة ( )Bolin ,2007هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن العوامل
امل�ؤثرة يف �شعور املعلمني بالر�ضا الوظيفي وبيان �أثرها على
الأدوار الوظيفية للمعلم ومن بينها التفاعل بني املعلم والقيادة
الإدارية .ا�ستخدم الباحث اال�ستبانة واملقابلة ك�أداة قيا�س لنتائج
البحث ،كانت العينة ع�شوائية من املجتمع املكون من املعلمني يف
املدار�س الثانوية� .أظهرت النتائج � ّأن العوامل التي ت�ؤثر يف الر�ضا
الوظيفي الذي ي�ؤثر على االداء الوظيفي للمعلم هي القيادة املدر�سية
حيث � ّأن تفاعل القيادة الإدارية مع املعلمني ي�ؤثر على �أدائهم.

املتغري

امل�ستوى

العدد

الن�سبة املئوية

امل�ؤهل
العلمي

بكالوريو�س

69

4 .73

ماج�ستري فاعلى

25

6 .26

�أقل من � 10سنوات

39

5 .41

من � 20-10سنة

41

6 .43

�أكرث من � 20سنة

14

9 .14

عدد �سنوات
اخلربة يف
الإدارة

أداة الدراسة:
بعد مراجعة الأدبيات والدرا�سات ذات ال�صلة مبو�ضوع
الدرا�سة ،مت اال�ستعانة بدرا�سة (خلوف .)2010 ،ف� ّإن الباحثني
ا�ستخدما اال�ستبانة ك�أداة للك�شف عن دور الإدارة الإلكرتونية يف
حت�سني �أداء مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم من
وجهة نظر املدراء �أنف�سهم؛ بهدف الإجابة عن �أ�سئلة هذه الدرا�سة،
ال �سيما أ�نّها الأداة املالئمة للدرا�سة احلالية ،فقاما ب�إعداد ا�ستبانة
مكونة من ( )38فقرة ،تهدف �إىل فح�ص دور الإدارة الإلكرتونية
يف حت�سني �أداء مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم من
وجهة نظر املدراء �أنف�سهم.

الطريقة واإلجراءات

صدق أداة الدراسة:
قام الباحثون بت�صميم اال�ستبانة ب�صورتها الأولية ،ومن
ثم مت التحقق من �صدق �أداة الدرا�سة بعر�ضها على جمموعة من
املحكمني من ذوي االخت�صا�ص واخلربة وبلغ عددهم ( )11حمكما،
حيث وزع الباحثون اال�ستبانة على عدد من املحكمني .حيث طلب
منهم �إبداء الر�أي يف فقرات اال�ستبانة من حيث :مدى و�ضوح لغة
الفقرات و�سالمتها لغوياً ،ومدى �شمول الفقرات للجانب املدرو�س،
و�إ�ضافة �أي معلومات �أو تعديالت �أو فقرات يرونها منا�سبة ،ووفق
هذه املالحظات مت �إخراج اال�ستبانة ب�صورتها النهائية.
من ناحية �أخرى مت التحقق من �صدق الأداة �أي�ض ًا بح�ساب
معامل االرتباط بري�سون لفقرات اال�ستبانة مع الدرجة الكلية للأداة.

يت�ضمن هذا اجلزء و�صف ًا ملنهجية الدرا�سة وجمتمعها
وعينتها ،والأداة التي مت ا�ستخدامها وم�ؤ�رشات �صدقها وثباتها،
وبيان الإجراءات التي مت اتباعها لتنفيذ الدرا�سة.
منهجية الدراسة
من �أجل حتقيق �أهداف هذه الدرا�سة مت ا�ستخدام املنهج
الو�صفي .للك�شف عن دور الإدارة الإلكرتونية يف حت�سني �أداء مديري
املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم ،وذلك من خالل توزيع
ا�ستبانة على �أفراد عينة الدرا�سة ور�صد ا�ستجاباتهم وحتليلها
والإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.
جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري املدار�س احلكومية
يف حمافظة بيت حلم ،والبالغ عددهم ( )133مديرا ومديرة ح�سب
�إح�صائية مديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة بيت حلم للعام
2019/ 2018م.

ثبات أداة الدراسة
قام الباحثون بالتحقق من ثبات الأداة ،من خالل ح�ساب
ثبات الدرجة الكلية ملعامل الثبات ،ملجاالت الدرا�سة ح�سب معادلة
الثبات كرونباخ الفا ،وكانت الدرجة الكلية مل�ستوى دور الإدارة
الإلكرتونية لدى مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم
( ،) .88وهذه النتيجة ت�شري �إىل متتع هذه الأداة بثبات يفي
ب�أغرا�ض الدرا�سة .واجلدول التايل يبني معامل الثبات للمجاالت
والدرجة الكلية.

عينة الدراسة
ا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )94مديرا ومديرة؛ �أي بن�سبة
( )% 70.6من جمتمع الدرا�سة ،مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية،
واجلدول ( )3 .1يو�ضح توزيع �أفراد عينة الدرا�سة:

جدول ()2

وصف متغريات أفراد عينة الدراسة

نتائج معامل الثبات للمجاالت

جدول ()1

املجاالت

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.

املتغري
اجلن�س

امل�ستوى

العدد

الن�سبة املئوية

ذكر

37

4 .39

�أنثى

57

6 .60

معامل الثبات

البنية التحتية

.71

الربجميات ونظم املعلومات

.83

الكفايات والإمكانات الب�رشية

.81
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??? ??? ?????? ?? ???????? ??????? ????? ???? ????? ?? ??????????? ??????? ??? Al-Taiti et al.:
د .أشرف محمد أبو خيران
أ.د .محمد عبد االله الطيطي
أ .مليس يوسف الزير

دور اإلدارة اإللكترونية في حتسني أداء مديري املدارس احلكومية في محافظة بيت حلم

املجاالت

ملا مت طرحه من �أ�سئلة ،وهي على النحو الآتي :وحتى يتم حتديد
درجة متو�سطات ا�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة مت اعتماد الدرجات
التالية:

معامل الثبات

املمار�سات الإدارية ملدراء املدار�س

.852

الدرجة الكلية

.88

إجراءات الدراسة
لغايات حتقيق �أهداف الدرا�سة مت اتباع الإجراءات واخلطوات
التالية:
 مت �إعداد �أداة الدرا�سة ب�صورتها النهائية ،بعد التحقق

الدرجة

مدى متو�سطها احل�سابي

منخف�ضة

 2.33ف�أقل

متو�سطة

3.67 – 2.34

عالية

 3.68فما فوق

من م�ؤ�رشات �صدقها وثباتها من خالل تطبيقها على عينة نتائج أسئلة الدراسة:

ا�ستطالعية خارج عينة الدرا�سة ،بالإ�ضافة لعر�ضها على جمموعة
من املحكمني ،والأخذ ب�آرائهم ومالحظاتهم.

النتائج املتعلقة بالسؤال األول:
◄◄ما دور الإدارة الإلكرتونية يف حت�سني �أداء مديري املدار�س
احلكومية يف حمافظة بيت حلم؟

 حتديد �أفراد جمتمع الدرا�سة ،بعد الرجوع ل�سجالت مديرية
الرتبية والتعليم يف حمافظة بيت حلم ،وحتديد �أفراد عينة الدرا�سة.

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحثون بح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على جماالت اال�ستبانة التي تعرب عن دور الإدارة الإلكرتونية يف
حت�سني �أداء مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم؟

 مت توزيع �أداة الدرا�سة على �أفراد عينة الدرا�سة لغايات
جمع البيانات ،ومت تو�ضيح طريقة الإجابة على �أداة الدرا�سة ،وبيان
جميع املعلومات املتعلقة بذلك وبعد �أن اكتمل جتميع اال�ستبانات
من �أفراد العينة بعد �إجابتهم عليها بطريقة �صحيحة ،تبني �أن عدد
اال�ستبانات امل�سرتدة والتي خ�ضعت للتحليل الإح�صائي 94 :من
�أ�صل  133ا�ستبانة.

جدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت دور
اإلدارة اإللكترونية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

3

الكفايات و الإمكانات الب�رشية

0 .4

48 .0

عالية

2

الربجميات ونظم املعلومات

0 .4

54 .0

عالية

1

البنية التحتية

9 .3

67 .0

عالية

4

املمار�سات الإدارية ملدراء املدار�س

6 .3

55 .0

متو�سطة

9 .3

41 .0

عالية

الرقم

 مت جمع اال�ستبانات والت�أكد من �صالحيتها لأغرا�ض
التحليل الإح�صائي ،وت�صنيفها ح�سب متغريات الدرا�سة ،وذلك
با�ستخدام برنامج الرزم الإح�صائية(  (�SPSS) (Statistical Pack
 .)age For Social Sciencesللمعاجلات الإح�صائية بهدف
ا�ستخراج النتائج والإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.

متغريات الدراسة

املجاالت

الدرجة الكلية

ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية :
أوال :املتغريات املستقلة:

يالحظ من اجلدول ال�سابق الذي يعرب عن املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على دور
الإدارة الإلكرتونية لدى مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت
حلم � ّأن املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية ( )3.9وانحراف معياري
( ) .41وهذا يدل على � ّأن م�ستوى دور الإدارة الإلكرتونية لدى
مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم جاء بدرجة عالية.
ولقد ح�صل جمال الكفايات و ا�إمكانات الب�رشية على �أعلى متو�سط
ح�سابي ومقداره ( ،) .4ويليه جمال الربجميات ونظم املعلومات
ويليه جمال البنية التحتية ومن ثم جمال املمار�سات الإدارية
ملدراء املدار�س.

 اجلن�س :وله م�ستويان ( ذكر� ،أنثى)
 امل�ؤهل العلمي :وله ثالثة م�ستويات ( دبلوم ،بكالوريو�س،
ماج�ستري ف�أعلى)
 عدد �سنوات اخلربة يف الإدارة :وله ثالثة م�ستويات ( �أقل
من � 10سنوات� 20 - 10 ،سنة� ،أكرث من � 20سنة)
ثانيا :املتغريات التابعة:
 دور الإدارة الإلكرتونية
 حت�سني �أداء مديري املدار�س احلكومية

وقام الباحثون بح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة التي
تعرب عن جمال البنية التحتية.

نتائج الدراسة
يت�ضمن هذا اجلزء عر�ضا ملا مت التو�صل �إليه من نتائج وفقا
24
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جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال البنية التحتية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

3

يوجد للمدر�سة �صفحة الكرتونية على �شبكة الأنرتنت.

31 .4

719 .0

عالية

6

يتوفر لدى املدر�سة �أنظمة وتعليمات تغطي جميع جوانب العمل يف املدر�سة.

13 .4

751 .0

عالية

2

املدر�سة مرتبطة ب�شبكة الأنرتنت ب�شكل م�ستمر.

09 .4

084 .1

عالية

4

يتوفر يف املدر�سة حوا�سيب كافية لت�أدية الأعمال الإدارية.

85 .3

116 .1

عالية

5

يتوافر يف املدر�سة �أدوات و�أجهزة ملحقة للحا�سب الآيل (طابعة ،ما�سح �ضوئي ،عار�ض بيانات ،كامريا رقمية).

70 .3

076 .1

عالية

1

تتوافر يف املدر�سة خمتربات للحا�سوب.

38 .3

415 .1

متو�سطة

90 .3

67 .0

عالية

الفقرات

الرقم

الدرجة الكلية

�ضوئي ،عار�ض بيانات ،كامريا رقمية) « .مبتو�سط ح�سابي (.)3.70

يالحظ من اجلدول ال�سابق رقم ( )4الذي يعرب عن املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة على جمال البنية التحتية � ّأن املتو�سط احل�سابي للدرجة
الكلية( )3.90وانحراف معياري ( ) .67وهذا يدل على � ّأن جمال
البنية التحتية جاء بدرجة عالية.

ويعزو الباحثون هذه النتيجة �إىل �أن املدار�س الثانوية هي
التي حتتاج �إىل توفر خمتربات حا�سوب على خالف املدار�س
الأ�سا�سية التي ال حاجة لوجود خمتربات حا�سوب لهذه الفئة العمرية
وفق ًا ملناهج الدرا�سة ،وعليه نرى �أن جمال البنية التحتية قد ح�صل
على درجة عالية وهذه النتيجة تعترب منطقية وفق ًا للجهد الكبري
الذي بذلته وزارة الرتبية والتعليم والتعليم العايل خالل ال�سنوات
الأخرية لتوفري البنية التحتية املنا�سبة واملالئمة لتطوير العملية
التعليمية التعلمية وفق ًا للخطة الإ�سرتاتيجية ومتا�شيا مع ر�ؤية
الوزارة.

كما وت�شري النتائج يف اجلدول رقم (ّ � )4أن ( )5فقرات جاءت
بدرجة عالية ،وفقرة واحدة جاءت بدرجة متو�سطة .وح�صلت
الفقرة «يوجد للمدر�سة �صفحة الكرتونية على �شبكة الأنرتنت «على
�أعلى متو�سط ح�سابي ( ،)4.31ويليها فقرة «يتوفر لدى املدر�سة
�أنظمة وتعليمات تغطي جميع جوانب العمل يف املدر�سة «مبتو�سط
ح�سابي( .)4.13وح�صلت الفقرة «تتوافر يف املدر�سة خمتربات
للحا�سوب على �أقل متو�سط ح�سابي ( ،)3.38يليها الفقرة «يتوافر
يف املدر�سة �أدوات و�أجهزة ملحقة للحا�سب الآيل (طابعة ،ما�سح

وقام الباحثون بح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة التي
تعرب عن جمال الربجميات ونظم املعلومات.

جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال البرمجيات ونظم المعلومات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

4

تعمل �إدارة املدر�سة على حو�سبة جميع النماذج الإداريةكالت�شكيالت وبرنامج احل�ص�ص الأ�سبوعي.

67 .4

55 .0

عالية

3

تعمل �إدارة املدر�سة على حو�سبة جميع النماذج الفنية كنموذج زيارة املعلمني وجداول حت�صيل الطلبة.

43 .4

59 .0

عالية

1

ت�ستخدم املدر�سة برنامج مدر�ستي الإلكرتونية حلفظ بيانات املدر�سة.

36 .4

81 .0

عالية

2

يتوفر يف املدر�سة قاعدة بيانات الكرتونية خا�صة (املعلمني ،الطلبة ،الإداريني).

21 .4

74 .0

عالية

9

يتوافر يف املدر�سة برنامج حمو�سب لإدارة ال�ش�ؤون املالية.

05 .4

88 .0

عالية

5

يتوفر يف املدر�سة برنامج حمو�سب للأر�شيف وحفظ امللفات.

79 .3

00 .1

عالية

6

يتوفر يف املدر�سة برنامج حمو�سب لإدارة �ش�ؤون الطلبة.

66 .3

88 .0

متو�سطة

7

يتوفر يف املدر�سة برنامج حمو�سب لإدارة �ش�ؤون العاملني.

65 .3

92 .0

متو�سطة

8

يتوافر يف املدر�سة برنامج حمو�سب لإدارة اللوازم وامل�شرتيات.

51 .3

01 .1

متو�سطة

03 .4

54 .0

عالية

الرقم

الفقرات

الدرجة الكلية

25
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??? ??? ?????? ?? ???????? ??????? ????? ???? ????? ?? ??????????? ??????? ??? Al-Taiti et al.:
د .أشرف محمد أبو خيران
أ.د .محمد عبد االله الطيطي
أ .مليس يوسف الزير

دور اإلدارة اإللكترونية في حتسني أداء مديري املدارس احلكومية في محافظة بيت حلم

يالحظ من اجلدول ال�سابق الذي يعرب عن املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على جمال الربجميات ونظم املعلومات � ّأن املتو�سط احل�سابي
للدرجة الكلية( )4.03وانحراف معياري ( )0.54وهذا يدل على � ّأن
جمال الربجميات ونظم املعلومات جاءت بدرجة عالية.
كما وت�شري النتائج يف اجلدول رقم (ّ � )5أن ( )6فقرات جاءت
بدرجة عالية ،و( )3فقرات جاءت بدرجة متو�سطة .وح�صلت
الفقرة «تعمل �إدارة املدر�سة على حو�سبة جميع النماذج الإدارية
كالت�شكيالت وبرنامج احل�ص�ص الأ�سبوعي» على �أعلى متو�سط
ح�سابي ( ،)4.46ويليها فقرة «تعمل �إدارة املدر�سة على حو�سبة
جميع النماذج الفنية كنموذج زيارة املعلمني وجداول حت�صيل
الطلبة «مبتو�سط ح�سابي ( .)4.43وح�صلت الفقرة «يتوافر يف
املدر�سة برنامج حمو�سب لإدارة اللوازم وامل�شرتيات»على �أقل

متو�سط ح�سابي ( ،)3.51يليها الفقرة « يتوفر يف املدر�سة برنامج
حمو�سب لأدارة �ش�ؤون العاملني «مبتو�سط ح�سابي ( .)3.65ويعزو
الباحثون ذلك ب� ّأن توافر و ا�ستخدام نظم املعلومات والربجميات
حم�صور يف اجتاه حماور الت�شكيالت ال�صفية وتوزيع احل�ص�ص
وغريها من الأمور التي تندرج �ضمن العمليات الت�شغيلية للن�شاط
الرئي�سي وهو العملية التعليمة وجاء ذلك على ح�ساب توفري برامج
مرتبطة ب�إدارة الأفراد واللوازم وامل�شرتيات والربجميات والنظم
التي تخدم الن�شاط الإداري للمدر�سة حيث كانت نتائجة بدرجة
متو�سطة.
وقام الباحثون بح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة التي
تعرب عن جمال الكفايات واالمكانات الب�رشية.

جدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال الكفايات واإلمكانات البشرية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

2

ميتلك مدير املدر�سة مهارة التعامل مع االنرتنت.

34 .4

59 .0

عالية

1

ميتلك مدير املدر�سة مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل.

33 .4

61 .0

عالية

4

ي�سعى مدير املدر�سة �إىل التخلي عن ال�شكل التقليدي للإدارة والتحول �إىلالإدارة الإلكرتونية.

16 .4

67 .0

عالية

3

ي�ستخدم مدير املدر�سة الربيد االلكرتوين يف �إجناز الأعمال واملهام بكفاءة عالية.

13 .4

64 .0

عالية

6

ميتلك مدير املدر�سة مهارات ا�ستخدام البيانات ومعاجلتها وتداولها وتوثيقها الكرتونياً.

81 .3

73 .0

عالية

5

تهتم املديرية بتدريب املديرين يف جماالت الإدارةلألكرتونية.

52 .3

77 .0

متو�سطة

04 .4

48 .0

عالية

الرقم

الفقرات

الدرجة الكلية

يالحظ من اجلدول ال�سابق الذي يعرب عن املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على جمال الكفايات و الإمكانات الب�رشية � ّأن املتو�سط احل�سابي
للدرجة الكلية( )4.04وانحراف معياري( ) .48وهذا يدل على � ّأن
جمال الكفايات و الإمكانات الب�رشية جاء بدرجة عالية.
كما وت�شري النتائج يف اجلدول رقم (ّ � )6أن ( )5فقرات جاءت
بدرجة عالية ،وفقرة واحدة جاءت بدرجة متو�سطة .وح�صلت الفقرة
«ميتلك مدير املدر�سة مهارة التعامل مع االنرتنت «على �أعلى
متو�سط ح�سابي ( ،)4.34ويليها فقرة « ميتلك مدير املدر�سة مهارة
ا�ستخدام احلا�سب الآيل «مبتو�سط ح�سابي ( .)4.33وح�صلت الفقرة
«تهتم املديرية بتدريب املديرين يف جماالت الإدارة الإلكرتونية «
على �أقل متو�سط ح�سابي ( ،)3.52يليها الفقرة «ميتلك مدير املدر�سة
مهارات ا�ستخدام البيانات ومعاجلتها وتداولها وتوثيقها الكرتوني ًا

«مبتو�سط ح�سابي(.)3.81
يرى الباحثون � ّأن جمال الكفايات الب�رشية يحتاج ب�شكل
دائم �إىل دورات تدريبية متخ�ص�صة يف جمال التكنولوجيا والإدارة
الإلكرتونية ويعزو الباحثون هذه النتائج والتي ت�أتي �ضمن ال�سياق
الطبيعي حتديداً يف ظل التطور ال�رسيع وامللحوظ يف التكنولوجية
والذي يوجب على مديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة بيت حلم
والوزارة ب�شكل عام �رضورة توفري وتدريب املوارد الب�رشي ب�شكل
دوري ملواكبة هذه التطورات من ناحية وتعزيز الفهم واملمار�سة
للربجميات والأدوات التكنولوجية التي تدخل اخلدمة يف املدار�س
من ناحية �أخرى.
وقام الباحثون بح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة التي
تعرب عن جمال املمار�سات الإدارية ملدراء املدار�س.

جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال الممارسات اإلدارية لمدراء المدارس

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

7

يجيب املدير على املرا�سالت الإلكرتونية ويقوم بتعبئة النماذج املطلوبة بال�رسعة املنا�سبة.

99 .3

72 .0

عالية

1

ميار�س مدير املدر�سة مهارة االت�صال والتوا�صل االلكرتوين مع مديرية الرتبية والتعليم العايل.

88 .3

65 .0

عالية

الرقم

الفقرات

26
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املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

6

يحدد املدير �أهداف االت�صال الإداري االلكرتوين للعاملني يف املدر�سة.

63 .3

68 .0

متو�سطة

5

ي�ضع املدير خطة لالت�صال االلكرتوين بني الإدارة واملعلمني يف املدر�سة.

54 .3

78 .0

متو�سطة

3

ميار�س مدير املدر�سة مهارة االت�صال والتوا�صل االلكرتوين مع �أولياء �أمور الطلبة.

53 .3

85 .0

متو�سطة

2

ميار�س مدير املدر�سة مهارة االت�صال والتوا�صل االلكرتوين مع املدار�س الأخرى.

52 .3

78 .0

متو�سطة

4

ميار�س مدير املدر�سة مهارة االت�صال والتوا�صل الإلكرتوين مع املجتمع املحلي وامل�ؤ�س�سات.

41 .3

86 .0

متو�سطة

الدرجة الكلية

64 .3

55 .0

متو�سطة

الفقرات

الرقم

يالحظ من اجلدول ال�سابق الذي يعرب عن املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على جمال
املمار�سات الإدارية ملدراء املدار�س � ّأن املتو�سط احل�سابي للدرجة
الكلية( )3.64وانحراف معياري ( ) .55وهذا يدل على � ّأن جمال
املمار�سات الإدارية ملدراء املدار�س جاء بدرجة متو�سطة.
كما وت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )7أن فقرتني جاءتا
بدرجة عالية ،و( )5فقرات جاءت بدرجة متو�سطة ،وح�صلت الفقرة
«يجيب املدير على املرا�سالت الإلكرتونية ويقوم بتعبئة النماذج
املطلوبة بال�رسعة املنا�سبة»على �أعلى متو�سط ح�سابي(،)3.99
ويليها فقرة « ميار�س مدير املدر�سة مهارة االت�صال والتوا�صل
االلكرتوين مع مديرية الرتبية والتعليم العايل « مبتو�سط ح�سابي
( .)3.88وح�صلت الفقرة «ميار�س مدير املدر�سة مهارة االت�صال
والتوا�صل االلكرتوين مع املجتمع املحلي وامل�ؤ�س�سات «على �أقل
متو�سط ح�سابي( ،)3.41يليها الفقرة «ميار�س مدير املدر�سة مهارة
االت�صال والتوا�صل االلكرتوين مع املدار�س الأخرى « مبتو�سط
ح�سابي (.)3.52
ويرى الباحثون � ّأن هذه النتائج تتفق مع نتائج جمال
الكفايات والإمكانات الب�رشية التي �أ�شارت �إىل حاجة املدراء �إىل
تدريب م�ستمر على مفاهيم وبرامج الإدارة الإلكرتونية ولذلك جاءت
معظم نتائج فقرات املمار�سات الإدارية بدرجة متو�سطة .ويعزو
الباحثون هذه النتيجة �إىل وجود فجوة وا�ضحة يف قدرات مدراء
املدار�س احلكومية وفق ًا ال�ستجابات املبحوثني ما بني املمار�سة
واملعرفة كون الدورات التدريبة والور�شات التثقيفية املعرفية
واملهارات ذات العالقة والواجب العمل على �صقلها ال زالت بحاجة
�إىل مزيد من اجلهد من طرف الوزارة لتح�سني الأداء لدى املديرين
من خالل اال�ستخدام الأمثل للإمكانات املتاحة ب�شكل فعال وكفء.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة (�شهاب )2013 ،والتي

خلُ�صت �إىل � ّأن مفهوم الإدارة الإلكرتونية وا�ضح متام الو�ضوح لدى
عينة الدرا�سة� .إال �أ ّنها اختلفت مع درا�سة (خلوف )2010 ،والتي
تو�صلت �إىل وجود واقع منخف�ض لتطبيق الإدارة الإلكرتونية يف
املدار�س احلكومية الثانوية يف ال�ضفة الغربية ،ويعزو الباحثون
هذا االختالف والتباين �إىل الفرتة الزمنية الواقعة بني الدرا�ستني
والتي تتمثل بت�سع �سنوات والتي تعترب فرتة زمنية طويلة يف حقل
التكنولوجيا الذي ي�شهد تطورا �رسيعا جداً .كما و� ّأن هذه النتيجة ت�شري
�إىل � ّأن التقدم والتطور يف �أداء وزارة الرتبية والتعليم والذي متثل يف
تنفيذهم خلطط طموحة تت�ضمن تعميق وتوطني التكنولوجيا �ضمن
املدار�س احلكومية قد حققت �أهدافها ب�شكل كبري ،لذلك ترى الباحثة
� ّأن هذه النتيجة ت�أتي يف �سياقها الطبيعي.
النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني:
◄◄هل تختلف تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة لدور الإدارة
الإلكرتونية يف حت�سني �أداء مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة
بيت حلم باختالف متغريات الدرا�سة( :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي،
وعدد �سنوات اخلربة يف الإدارة)؟
وللإجابة على هذا ال�س�ؤال مت حتويله للفر�ضيات الآتية :
● ●نتائج الفر�ضية الأوىل:
«ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (≤α
 ) .05بني تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة لدور الإدارة الإلكرتونية يف
حت�سني �أداء مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم تعزى
ملتغري اجلن�س».
مت فح�ص الفر�ضية الأوىل بح�ساب نتائج اختبار «ت»
واملتو�سطات احل�سابية ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة يف م�ستوى
دور الإدارة الإلكرتونية لدى مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة
بيت حلم ح�سب متغري اجلن�س.

جدول ()8
نتائج اختبار»ت» للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في مستوى دور اإلدارة اإللكترونية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم حسب متغير الجنس

املجال
البنية التحتية

الربجميات ونظم املعلومات

اجلن�س

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

ذكر

37

04 .4

558 .0

�أنثى

57

81 .3

735 .0

ذكر

37

01 .4

534 .0

�أنثى

57

04 .4

562 .0

قيمة"»t

م�ستوى الداللة

62 .1

10 .0

26 .0

79 .0

27
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??? ??? ?????? ?? ???????? ??????? ????? ???? ????? ?? ??????????? ??????? ??? Al-Taiti et al.:
د .أشرف محمد أبو خيران
أ.د .محمد عبد االله الطيطي
أ .مليس يوسف الزير

دور اإلدارة اإللكترونية في حتسني أداء مديري املدارس احلكومية في محافظة بيت حلم

املجال
الكفايات والإمكانات الب�رشية
املمار�سات الإداريةملدراء
املدار�س
الدرجة الكلية

اجلن�س

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

ذكر

37

16 .4

425 .0

�أنثى

57

97 .3

517 .0

ذكر

37

77 .3

520 .0

�أنثى

57

55 .3

570 .0

ذكر

37

99 .3

360 .0

�أنثى

57

86 .3

442 .0

يتبني من خالل اجلدول ال�سابق � ّأن قيمة «ت» للدرجة
الكلية( ،)1.54وم�ستوى الداللة ( ) .12؛� ّأي �أ ّنه ال توجد فروق يف
م�ستوى الإدارة الإلكرتونية لدى مديري املدار�س احلكومية يف
حمافظة بيت حلم تعزى ملتغري اجلن�س ،وكذلك للمجاالت .وبذلك مت
قبول الفر�ضية ال�صفرية الأوىل.
ويرى الباحثون �أن هذه النتيجة ت�أتي �ضمن �سياقها املنطقي
وذلك كون مديري املدار�س احلكومية يح�صلون على الت�أهيل
والتدريب نف�سه املوجه من املدار�س لكال اجلن�سني و�ضمن الربامج
واملناهج نف�سها لذلك من الطبيعي �أال جند �أي اختالف يذكر لتقديرات
�أفراد العينة تعزى ملتغري اجلن�س.

قيمة"»t

م�ستوى الداللة

84 .1

06 .0

86 .1

06 .0

54 .1

12 .0

● ●نتائج الفر�ضية الثانية:
«ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (≤α
 ).05بني تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة لدور الإدارة الإلكرتونية يف
حت�سني �أداء مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم تعزى
ملتغري امل�ؤهل العلمي».
مت فح�ص الفر�ضية الثانية بح�ساب نتائج اختبار «ت»
واملتو�سطات احل�سابية ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة يف م�ستوى
دور الإدارة الإلكرتونية لدى مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة
بيت حلم ح�سب متغري امل�ؤهل العلمي.

جدول ()9
نتائج اختبار «ت» للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في مستوى دور اإلدارة اإللكترونية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم حسب متغير المؤهل العلمي.

املجال
البنية التحتية
الربجميات ونظم
املعلومات
الكفايات والإمكانات
الب�رشية
املمار�سات الإدارية
ملدراء املدار�س
الدرجة الكلية

امل�ؤهل العلمي

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

بكالوريو�س

69

90 .3

65 .0

ماج�ستري ف�أعلى

25

91 .3

74 .0

بكالوريو�س

69

01 .4

54 .0

ماج�ستري ف�أعلى

25

08 .4

57 .0

بكالوريو�س

69

96 .3

48 .0

ماج�ستري ف�أعلى

25

27 .4

44 .0

بكالوريو�س

69

61 .3

58 .0

ماج�ستري ف�أعلى

25

72 .3

49 .0

بكالوريو�س

69

88 .3

41 .0

ماج�ستري ف�أعلى

25

99 .3

40 .0

يتبني من خالل اجلدول ال�سابق � ّأن قيمة «ت» للدرجة الكلية
( ،)1.19وم�ستوى الداللة ()0.23؛ �أي �أ ّنه ال توجد فروق يف م�ستوى
دور الإدارة الإلكرتونية لدى مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة
بيت حلم تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ،وكذلك للمجاالت ما عدا
جمال الكفايات و الإمكانات الب�رشية حيث كانت الفروق ل�صالح
ماج�ستري ف�أعلى .وبذلك مت قبول الفر�ضية الثانية.
ويرى الباحثون �أن هذه النتيجة تعزى لكون معظم مدراء
املدار�س ينتمون للدرجة العلمية نف�سها بواقع ( )% 73من
املبحوثني يف هذه الدرا�سة هم من حملة درجة البكالوريو�س ومن

قيمة"»t

م�ستوى الداللة

0.03

0.97

0.55

0.58

2.78

0.00

0.78

0.43

1.19

0.23

ناحية �أخرى �أن التدريب والتوجيه الذي متار�س الوزارة من خالل
املديرية يت�سم بالو�ضوح وال�شمول جلميع املدراء على حد �سواء
إداري موحد
لتنظيم الأعمال اليومية للمدر�سة من خالل نظام � ّ
ومناذج وجداول �إدارية ومالية موحدة مما ي�ؤدي �إىل ت�شكل مفاهيم
متقاربة بدرجة عالية ت�ؤدي �إىل عدم وجود فروق بني �إدراكاتهم يف
م�ستوى دور الإدارة الإلكرتونية.
● ●نتائج الفر�ضية الثالثة:
«ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (≤α
 ).05بني تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة لدور الإدارة الإلكرتونية يف
28
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ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة على م�ستوى دور الإدارة الإلكرتونية
لدى مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم يعزى ملتغري
عدد �سنوات اخلربة يف الإدارة.

حت�سني �أداء مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم تعزى
ملتغري عدد �سنوات اخلربة يف الإدارة»
مت فح�ص الفر�ضية الثالثة مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية

جدول ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى دور اإلدارة اإللكترونية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة
في اإلدارة

املجال

البنية التحتية

الربجميات ونظم
املعلومات

الكفايات و الإمكانات
الب�رشية

املمار�سات الإدارية
ملدراء املدار�س

الدرجة الكلية

عدد �سنوات اخلربة يف الإدارة

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

�أقل من � 10سنوات

39

75 .3

72 .0

من � 20-10سنة

41

01 .4

61 .0

�أكرث من � 20سنة

14

04 .4

67 .0

�أقل من � 10سنوات

39

98 .3

62 .0

من � 20-10سنة

41

10 .4

43 .0

�أكرث من � 20سنة

14

99 .3

64 .0

�أقل من � 10سنوات

39

18 .4

55 .0

من � 20-10سنة

41

95 .3

44 .0

�أكرث من � 20سنة

14

92 .3

35 .0

�أقل من � 10سنوات

39

61 .3

63 .0

من � 20-10سنة

41

71 .3

50 .0

�أكرث من � 20سنة

14

53 .3

48 .0

�أقل من � 10سنوات

39

88 .3

48 .0

من � 20-10سنة

41

95 .3

37 .0

�أكرث من � 20سنة

14

87 .3

32 .0

يالحظ من اجلدول رقم ( )10وجود فروق ظاهرية يف م�ستوى
الإدارة الإلكرتونية لدى مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت
حلم يعزى ملتغري عدد �سنوات اخلربة يف الإدارة ،وملعرفة داللة

الفروق مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ()one way ANOVA
كما يظهر يف اجلدول رقم (:)11

جدول ()11
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى دور اإلدارة اإللكترونية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة في اإلدارة

املجال

البنية التحتية

الربجميات ونظم
املعلومات

الكفايات و الإمكانات
الب�رشية

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

م�صدر التباين
بني املجموعات

66 .1

2

83 .0

داخل املجموعات

03 .41

91

املجموع

70 .42

93

بني املجموعات

29 .0

2

داخل املجموعات

71 .27

91

املجموع

01 .28

93

بني املجموعات

24 .1

2

داخل املجموعات

07 .21

91

املجموع

31 .22

93

45 .0

قيمة "ف" املح�سوبة

م�ستوى الداللة

84 .1

16 .0

14 .0
30 .0

48 .0

61 .0

62 .0
23 .0

67 .2

07 .0

29
14
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??? ??? ?????? ?? ???????? ??????? ????? ???? ????? ?? ??????????? ??????? ??? Al-Taiti et al.:
د .أشرف محمد أبو خيران
أ.د .محمد عبد االله الطيطي
أ .مليس يوسف الزير

دور اإلدارة اإللكترونية في حتسني أداء مديري املدارس احلكومية في محافظة بيت حلم

املجال
املمار�سات الإدارية
ملدراء املدار�س

الدرجة الكلية

م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

بني املجموعات

39 .0

2

19 .0

داخل املجموعات

65 .28

91

املجموع

05 .29

93

بني املجموعات

11 .0

2

05 .0

داخل املجموعات

92 .15

91

17 .0

املجموع

04 .16

93

يالحظ �أن قيمة ف للدرجة الكلية ( )0.33وم�ستوى الداللة
( )0.71وهي �أكرب من م�ستوى الداللة ()α≥ .05؛ �أي �أ ّنه ال توجد
فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى الإدارة الإلكرتونية لدى مديري
املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم يعزى ملتغري عدد �سنوات
اخلربة يف الإدارة ،وكذلك للمجاالت .وبذلك مت قبول الفر�ضية
الثالثة.
ويرى الباحثون �أن الن�شاط الإداري والأكادميي الذي ميار�سه
مديرو املدار�س يت�سم بالو�ضوح والتكرار لكل �سنة �أكادميية و�أن
حجم املرونة يف النظام قليلة ونوع امل�شاكل التي ميكن �أن يواجهها
املدراء تكاد تكون متكررة مبعنى �آخر � ّإن معظم اخلربة لدى املدراء
تتكون بعد اكتمال �أول دورة للعمل والتي متثل �سنة �أكادميية كاملة
مما يعني �أن اخلربة بعد فرتة من الزمن ال ت�شكل فارقا حقيقيا ميكن
�أن ي�ؤثر على �إدراكات مديري املدار�س لدور الإدارة الإلكرتونية يف
حت�سني الأداء وهذا ي�أتي �ضمن ال�سياق الطبيعي لهذه النتيجة.

31 .0

قيمة "ف" املح�سوبة

م�ستوى الداللة

62 .0

53 .0

33 .0

71 .0

7.7العمل على تفعيل ال�صفحة الإلكرتونية للمدر�سة وعدم
االكتفاء با�ستخدام ال�صفحات على مواقع التوا�صل االجتماعي.

قائمة املراجع
أوال :املراجع العربية:
-

�أبو حامد ،عارف �إبراهيم .)2013( .تقييم �أداء املدير كقائد تعليمي منوجهة نظر معلمي املدار�س الأ�سا�سية يف مدينة القد�س .ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،جامعة بريزيت ،فل�سطني.

-

باكري ،علي .)2006( .املفهوم ال�شامل لتطبيق الإدارة الإلكرتونية .جملة�آراء حول اخلليج ،)23( ،مركز اخلليج للأبحاث ،الإمارات العربية املتحدة.

-

ب�سي�سو ،حممد� .)2010( .أثر تطبيق الإدارة الإلكرتونية على كفاءةالعمليات الإدارية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة.

-

الب�رشي ،منى .)2009( .معوقات الإدارة الإلكرتونية يف �أدوات جامعة�أم القرى مبدينة مكة املكرمة ،من وجهة نظر الإداريات  ،وع�ضوات هيئة
التدري�س يف اجلامعة ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة �أم القرى،
اململكة العربية ال�سعودية.

-

البوهي ،فاروق .)2001( .الإدارة التعليمية واملدر�سية .دار قباء للطباعةوالن�رش والتوزيع ،القاهرة.

-

احل�سنات� ،ساري .)2011( .معوقات تطبيق الإدارة االلكرتونية يفاجلامعات الفل�سطينية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،معهد البحوث
والدرا�سات العربية ،القاهرة ،م�رص.

-

 احلميدين ،رحمه ،وال�رسحان ،خالد .)2015( .تقدير حاجات املدار�ساحلكومية الثانوية يف مديريات الرتبية والتعليم يف عمان للإدارة
االلكرتونية .درا�سات ،العلوم الرتبوية.)3( 42 ،

-

خلوف� ،إميان .)2010( .واقع تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف املدار�ساحلكومية الثانوية يف ال�ضفة الغربية من وجهة نظر املديرين واملديرات.
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابل�س ،فل�سطني.

-

الزعبي ،مي�سون .)2014( .م�ستوى تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف املدار�ساحلكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة �أربد من وجهة نظر
مديري املدار�س ،جملة املنارة للبحوث والدرا�سات.53-99 .)2(21 ،

-

الزير ،عماد .)2019( .ر�أ�س املال النف�سي ودوره يف حت�سن الأداء الوظيفيلدى العاملني يف جامعة فل�سطينالأهلية ،بحث غري من�شور ،جامعة فل�سطني
الأهلية ،فل�سطني.

-

-الزيغام ،مبارك .)2010( .الإدارة الإلكرتونية املغربية .احلوار املتمدن

التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة ،يو�صي الباحثون مبا ي�أتي:
1.1اال�ستمرار يف تعزيز ومتكني مفاهيم الإدارة الإلكرتونية
كمنهج عمل من �ش�أنه حت�سني �أداء مديري املدار�س ورفع جودة
العمل وذلك من خالل العمل على الأمور الآتية:
�2.2سن التعليمات والأنظمة الناظمة ال�ستخدام التكنولوجية
(الربجميات واملعدات) يف العمل كو�سيلة ر�سمية لتنفيذ املهمات
الإدارية والتعليمية يف املدار�س احلكومية.
 3.3اال�ستمرار بتعزيز العمل على حت�سني البنية التحتية
الالزمة لتطبيق الإدارة الإلكرتونية وتعزيزها يف املدار�س من خالل
توفري (املختربات ،ال�شبكات ،الأجهزة ،احلوا�سيب ،الربامج الفنية
املتخ�ص�صة يف العمل الإداري والتعليمي مثل برنامج �ش�ؤون
الأفراد واملالية واللوازم وامل�شرتيات.). . .
4.4زيادة تدريب وت�أهيل مدراء املدار�س والطواقم الإدارية
والفنية واملعلمني واملعلمات على ا�ستخدام وتطبيق الإدارة
الإلكرتونية يف تنفيذ الأعمال.
�5.5رضورة العمل على حتديد الأهداف الرئي�سية التي ي�سعى
لتحقيقها من خالل تطبيق الإدارة الإلكرتونية ،بحيث تكون وا�ضحة
ومفهومة لدى جميع العاملني.
�6.6رضورة و�ضع خطة لالت�صال الإداري الإلكرتوين مع
العاملني واملجتمع املحلي و�أولياء الأمور واملدار�س الأخرى.
30
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-العدد3 / 1 / 2010 - 2877 :

-

قري�شي ،احل�سني حامد حممد ح�سني .)2016( .الإدارة الإلكرتونية مدخللتحقيق اجلودة ال�شاملة بالتعليم قبل اجلامعي يف م�رص .املجلة الرتبوية،
(.135 - 189 ،)45
ما�ضي ،خليل �إ�سماعيل .)2014( .جودة احلياة الوظيفية و�أثرها علىم�ستوى الأداء الوظيفي للعاملني» درا�سة تطبيقية على اجلامعات
الفل�سطينية» ر�سالة دكتوراة غري من�شورة ،جامعة قناة ال�سوي�س ،م�رص.

-

-ال�ساملي ،عالء .)2006( .الإدارة الإلكرتونية دار وائل للن�رش ،عمان.

-

�سليمان ،حنان ح�سن� .)2015( .سيناريوهات بديلة لدعم تطبيق الإدارةالإلكرتونية يف مدار�س التعليم الثانوي العام مبدن القناة ،جملة م�ستقبل
الرتبية العربية.168 - 69 ،)93( 22 ،

-

-

�سويلم ،حممد .)2020( .واقع تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س التعليمالعام احلكومية للبنني يف حمافظة الدمل باململكة العربية ال�سعودية ،جملة
العلوم الرتبوية والنف�سية.142 - 121 ،)8( 4 ،

-

-

�شاوي�ش ،م�صطفى� .)2005( .إدارة املوارد الب�رشية ،ط ،3دار ال�رشوقللن�رش ،عمان.

ﺤﻣﻤﺪ ،حممد ،ونن�سي� ،أحمد ،وحممد� ،أم ها�شم .)2019( .ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖﺍ�ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍ�ﻹﻟﻜﺮﺘﻭﻧﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﺠﻟﺎﻣﻌﺔ ،جملة العلوم الرتبوية- 103 ،)38( ،
.122

-

-

 �شلبي ،جمانة .)2011( .واقع الإدارة الإلكرتونية يف اجلامعة الإ�سالميةو�أثرها على التطوير التنظيمي .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة
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