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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن درجة تطبيق الإدارة
الإلكرتونية يف مدار�س مديرية تربية املزار ال�شمايل .تكونت عينة
الدرا�سة من ( )38مديراً ومدير ًة ،و ( )313معلم ًا ومعلمةً ،ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة مت ا�ستخدام منهج البحث الو�صفي ،وذلك من خالل
تطوير ا�ستبانة لأغرا�ض الدرا�سة� ،أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة
تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س مديرية تربية املزار ال�شمايل
من وجهة نظر مديري املدار�س واملعلمني جاءت بدرجة تقدير
(متو�سطة)  .كما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية من وجهة نظر مديري املدار�س
واملعلمني تعزى لأثر متغري امل�سمى الوظيفي يف جميع جماالت
الإدارة الإلكرتونية ،با�ستثناء جمايل التخطيط الإلكرتوين ،والرقابة
والتقومي الإلكرتوين ،ول�صالح مديري املدار�س ،ووجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية من وجهة نظر
مديري املدار�س واملعلمني يف جميع جماالت الإدارة الإلكرتونية
تعزى لأثر متغري اجلن�س ،با�ستثناء جمال الرقابة والتقومي
الإلكرتوين ،ول�صالح الإناث ,و�أن من �أهم مقرتحات تطوير الإدارة
االلكرتونية هو عقد دورات تدريبية وت�أهيلية ،و�إعداد الن�رشات
التثقيفية والندوات للمعلمني يف جمال الإدارة الإلكرتونية ,وتزويد
جميع مديري املدار�س واملعلمني ب�أجهزة احلا�سب الآيل احلديث
(الب توب) للتمكن من متابعة الطلبة �إلكرتوني ًا خارج الدوام
الر�سمي.
الكلمات املفتاحية :درجة تطبيق ،الإدارة الإلكرتونية ،مديرية
تربية املزار ال�شمايل.
The Degree of Applying e - Management at Northern
Mazar’s Schools and its Development Approaches

Abstract:
The study aimed at identifying the degree of
applying e - management at schools in Northern
Mazar. The sample of the study consisted of 38 male
and female principals and 313 male and female
teachers. To achieve the objectives of the study, the
researcher used the descriptive research approach
through developing and adopting a questionnaire.
Results of the study showed that degree of applying
e - management at schools in Northern Mazar from
the perspective of school principals and teachers
was medium. There were statistically significant
differences in the degree of applying e - management
from the perspective of school principals and teachers,
attributed to the impact of the variable of job position,
in all of the domains of e - management, except in
the domains of electronic planning, and control and
electronic evaluation, in favor of school principals.
Moreover, there were statistically significant
differences in the degree of applying e - management

from the perspective of school principals and teachers
in all of the domains, attributed to the variable of
gender, except in the domain of the control and
electronic evaluation, in favor of the females
Keywords: Degree of application, electronic
administration, e - management, Northern Mazar,
directorate of education.

املقدمة
يت�سم الع�رص احلايل بالتطورات العلمية والتكنولوجية
الهائلة يف خمتلف ميادين احلياة� ،إذ بات وا�ضح ًا ت�أثري عمليات
تداول ومعاجلة املعلومات با�ستخدام �شبكات الإنرتنت واحلا�سوب
لإحداث تغريات جذرية وا�سعة يف خمتلف ميادين احلياة� ،إذ �ساهم
ظهور تكنولوجيا املعلومات يف معاجلة الكم الهائل من البيانات
وتزويد الإدارات العليا بتقارير �رسيعة ودقيقة لإجناز �أعمالها
وتقدمي اال�ست�شارات الالزمة لها لإجناز قراراتها ب�شكل �صائب.
وت�شكل تكنولوجيا املعلومات ركن ًا حيوي ًا يف �إنتاج املنتجات
وتقدمي اخلدمات ،وما �أحدثته من تغريات كبرية مبجرى احلياة
بغية تعزيز مزاياها التناف�سية وحتقيق �أهدافها الإ�سرتاتيجية
(الالمي والبياتي. )2010 ،
وحتتل الإدارة الإلكرتونية دوراً هام ًا يف عملية التنمية
مبختلف ميادين احلياة ،ويف امل�ؤ�س�سات الرتبوية ب�شكل خا�ص,
حيث ت�ؤثر الإدارة الإلكرتونية يف خمتلف جماالت احلياة
االجتماعية ,والرتبوية ,والتعليمية ,واالقت�صادية ,والإدارية .الأمر
الذي يتطلب �إعادة النظر بتوظيف تقنيات املعلومات ،واالت�صاالت
يف تقدمي خدماتها للم�ستفيدين ,و ُتعد الإدارة الإلكرتونية من �أبرز
التطبيقات الإدارية التي ظهرت خالل ال�سنوات املا�ضية و�أخذت
ت�شغل حيزاً وا�سع ًا من العمليات الإدارية وم�ستقبلها ،ولكن تطبيق
تلك الأ�ساليب الإدارية احلديثة ،يتطلب وعي ًا و�إدراك ًا وا�ستعداداً
نف�سي ًا لطبيعة التحول و�رضورته (احل�سن. )2011 ،
وتعد الإدارة الإلكرتونية من ثمار املنجزات التقنية يف الع�رص
احلديث ،حيث �أدت التطورات يف جمال االت�صاالت ،وابتكار تقنيات
ات�صال متطورة �إىل التفكري اجلدي من قبل الدول واحلكومات يف
اال�ستفادة من منجزات الثورة التقنية ،با�ستخدام احلا�سوب و�شبكات
الإنرتنت يف �إجناز الأعمال ،وتقدمي اخلدمات للمواطنني بطريقة
�إلكرتونية ،ت�سهم بفاعلية يف حل العديد من امل�شكالت ،بالإ�ضافة
�إىل ما تتميز به الإدارة الإلكرتونية من �رسعة يف �إجناز الأعمال
وتوفري الوقت واجلهد (جنم . )2004 ,
حر�صت �أنظمة الرتبية والتعليم يف خمتلف �أنحاء العامل على
توفري فر�ص النمو املتكامل للمتعلم يف حدود قدراته و�إمكاناته،
كما �أخذت باحل�سبان متطلبات الع�رص ,ويف ع�رص االنفجار املعريف
الذي يت�سم بتنامي املعلومات وتدفقها ،هناك ت�سارع مذهل ال دور
فيه ملن ال يح�سن التعاي�ش مع التقنيات املتقدمة ،وا�ست�أثر احلا�سوب
من بني التقنيات احلديثة جميع ًا على ال�شطر الأكرب من هذا االهتمام
نظراً ملميزاته و�إمكاناته الرتبوية املتعددة ،حيث يعد احلا�سب الآيل
�أقوى نظام طور حتى الآن ,و�سوف ُيحدث يف ر�أي الكثريين تغريات
قوية يف جمال التعليم والتدريب هي �أ�شبه بثورة تعليمية ناجحة
(عامر. )2007 ،
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فالإدارة الإلكرتونية �أ�سلوب من �أ�ساليب الإدارة احلديثة تعتمد االدب النظري والدراسات السابقه

على ا�ستخدام النظم والو�سائل ،وتكنولوجيا املعلومات ،و�شبكة
االت�صاالت ،للقيام بجميع الأعمال الإدارية املختلفة من تخطيط
وتنظيم ورقابة وتنفيذ وات�صال �إلكرتوين ،من اجل تطوير العمل
الإداري يف املدر�سة ،ورفع كفايته ،وحتقيق الأهداف املخطط لها
(�إدري�س. )2005 ،
وت�ؤثر الإدارة الإلكرتونية يف العمل املدر�سي الإداري من
خالل الأعمال الكثرية التي توفرها ،وذلك من خالل تن�سيق اخلدمات
وبناء ملفات قواعد البيانات للمعلمني والطالب ،وتنظيم اجلداول
(حممد. )2010 ،
وتتمثل �أهمية الإدارة الإلكرتونية للم�ؤ�س�سات التعليمية يف
قدرتها على مواكبة التطور النوعي والكمي الهائل يف جمال تطبيق
تقنيات ونظم املعلومات ،وما يرافقها من انبثاق ما ميكن ت�سميته
بالثورة املعلوماتية امل�ستمرة� ،أو ثورة تكنولوجيا املعلومات،
واالت�صاالت الدائمة ،ف�ض ًال عن ذلك ،متثل الإدارة الإلكرتونية نوع ًا
من اال�ستجابة القوية لتحديات عامل القرن احلادى والع�رشين،
الذي يخت�رص العوملة والف�ضاء الرقمي ،واقت�صاديات املعلومات،
واملعرفة وثورة الإنرتنت ،و�شبكة املعلومات العاملية وكل متغرياته،
وحركة اجتاهاته .وميكن تلخي�ص �أهم املتغريات امل�ؤثرة يف خلق
الفر�ص ،وفر�ض التهديدات التي ت�ستطيع الإدارة الإلكرتونية من
خالل �أدواتها ،ومنظومات عملها من التعامل معها بفاعلية وكفاءة
(يا�سني. )2010 ،
وتتكون الإدارة الإلكرتونية من عدة عنا�رص وهي :احلوا�سيب
وملحقاتها ,الربامج �,شبكة االت�صاالت ,القوى الب�رشية ,املجتمع
الأنظمة والت�رشيعات ,الأنظمة الداعمة( .احل�سن2011 ،؛ ال�ساملي،
2008؛ وال�سليطي2005 ،؛ يا�سني2010 ،؛ يا�سني. )2005 ،

ويرى فوالن ( )Fullan, 2005وميلفل (� )Mellivel, 2007أن
�أهم خ�صائ�ص الإدارة الإلكرتونية تكون يف �إجناز الأعمال ب�رسعة،
ودقة كبرية لوجود نظم �إدارة املعلومات ،وقواعد البيانات ،كما �أنها
تقلل من ن�سبة الأخطاء ،وتزيد من ن�سبة الإنتاج ،واملتابعة والرقابة
املحو�سبة ،بالإ�ضافة �إىل حجب املعلومات املهمة ،واحلفاظ عليها
من التج�س�س واالخرتاق وعدم �إتاحتها �إال لأغرا�ض ر�سمية �أو
لأ�شخا�ص خمولني بالإطالع عليها ،والتخل�ص من حدود املكان
والزمان مما يزيد من فاعلية الأداء الإداري ،كما �إنها تت�سم باملرونة
بفعل التقنية احلديثة ،وتطبيقاتها املختلفة ،و�إدارة املعلومات
واملوارد الب�رشية ،بكفاءة وفعالية عالية.
وي�شري كارتر وجيفر�سون ()Carrter & Jefferson, 2006,p320

�إىل �أن هناك جمموعة من الأ�سباب للتحول �إىل الإدارة الإلكرتونية
منها �صعوبة توفري البيانات احلديثة املتوا�صلة للعاملني ،وازدياد
تكلفة العمل الإداري ،وا�شتداد املناف�سة بني م�ؤ�س�سات التعليم نظراً
لظهور مفهوم التعلم عن بعد ،والتعلم املحو�سب ،وظهور مفهوم
العوملة ،وثورة االنرتنت ،واملعرفة املعلوماتية ،و�صعوبة توحيد
البيانات وتناقلها �ضمن امل�ؤ�س�سة ،وبطء الطرق التقليدية يف
مواجهة النمو املت�سارع للم�ؤ�س�سات.
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أوال :األدب النظري
● ●مفهوم الإدارة الإلكرتونية
�إن بدايات الإدارة الإلكرتونية بد�أت منذ �سنة (، )1960
عندما ابتكرت �رشكة ( )IMPم�صطلح معالج الكلمات على فعاليات
طابعتها الكهربائية ،وكان �سبب �إطالق هذا امل�صطلح هو لفت
نظر الإدارة يف املكاتب �إىل �إنتاج هذه الطابعات عند ربطها مع
احلا�سوب وا�ستخدام معالج الكلمات ( ، )Word Processingو�أن
�أول برهان على �أهمية ما طرحته هذه ال�رشكة ظهر �سنة (، )1964
عندما �أنتجت هذه ال�رشكة جهاز طرحته يف الأ�سواق �أطلق عليه ا�سم
(( )MT/ STال�رشيط املمغنط /وجهاز الطابعة املختار) (ال�ساملي
وال�سليطي. )2008 ،
يعرفها املكاوي ( )27 :2011ب�أنها :تبادل الأعمال
واملعامالت بني الأطراف من خالل ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية
بد ًال من االعتماد على ا�ستخدام الو�سائل املادية الأخرى كو�سائل
االت�صال املبا�رش.
وتذكر ريجينا ( )Regin, 2011ب�أن الإدارة الإلكرتونية هي
ا�ستخدام تقنيات احلا�سوب والتطبيقات املرتبطة به يف ا�ستقبال،
وتخزين ،ومعاجلة املعلومات ،لتقدمي خدمات �أف�ضل للم�ستفيدين
بحيث تتميز باجلودة ،وال�رسعة والدقة.
● ●�أهمية الإدارة الإلكرتونية
تتمثل �أهمية الإدارة الإلكرتونية يف قدرتها على مواكبة
التطور النوعي والكمي الهائل يف جمال تطبيق تقنيات ونظم
املعلومات ،وما يرافقها من انبثاق ما ميكن ت�سميته بالثورة
املعلوماتية امل�ستمرة� ،أو ثورة تكنولوجيا املعلومات ،واالت�صاالت
الدائمة ،ف�ض ًال عن ذلك ،متثل الإدارة الإلكرتونية نوع ًا من اال�ستجابة
القوية لتحديات عامل القرن الواحد والع�رشين ،التي تخت�رص العوملة
والف�ضاء الرقمي ،واقت�صاديات املعلومات ،واملعرفة ,وثورة
الإنرتنت ،و�شبكة املعلومات العاملية ,وكل متغرياته ،وحركة
اجتاهاته ،وميكن تلخي�ص �أهم املتغريات امل�ؤثرة يف خلق الفر�ص،
وفر�ض التهديدات التي ت�ستطيع الإدارة الإلكرتونية من خالل
�أدواتها ،ومنظومات عملها من التعامل معها بفاعلية وكفاءة
(يا�سني. )2010 ،
وحتتل الإدارة الإلكرتونية �أهمية بالغة بالن�سبة للقطاع
اخلا�ص حيث �إن دور القطاع اخلا�ص كان ال�سباق �إىل كل جديد على
م�ستوى الكثري من املجاالت ،وبخا�صة املجال الإداري ,ثم تبعته
القطاعات احلكومية ،ولعل ذلك يعود �إىل �أ�سباب منها االحرتافية
التي ُيدار بها القطاع اخلا�ص مما يجعل كوادر ُه الإدارية متيقظة
دائم ًا لكل ما يجلب املنفعة ,والفائدة للم�ؤ�س�سة ,و�أي�ض ًا لوجود
القطاع اخلا�ص ،با�ستمرار يف دائرة مناف�سة داخلي ًا وخارجياً ،مما
يدفع ُه �إىل و�ضع خطط دائمة ،ومتجددة لتطوير قدراته ،وتنميتها،
وا�ستثمار كل ما يفيد ذلك �سوا ٍء بابتكاره �أو نقله عن غريه فم�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص لدى كوادرها ذلك القلق على م�ستقبل تلك امل�ؤ�س�سات
من جراء التحديات التي تهدد بقاءها يف هذا الع�رص بت�أثري املناف�سة
ال�شديدة ،وعملية التغري امل�ستمرة �إ�ضافة �إىل ال�رسعة احلركية يف
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ال�سوق (ر�ضوان. )2004 ،
● ●عنا�رص الإدارة الإلكرتونية
ينظر �إىل الإدارة الإلكرتونية ب�أنها جمموعة من التطبيقات
العملية للتقنية ،ت�ستخدم لدى جهة �إدارة ما؛ لتي�سري بع�ض �أعمالها،
كما ال ميكن �أن نعدها �إجراءات تلقائية يبادر بها جمتمع ما ،بفعل
ت�أثري الثقافة العاملية� ،أو �أنها جمرد انتقال لعدوى ممار�سة التقنية
�إىل بع�ض الأفراد �أو حتى بع�ض اجلهات� .إن التعاطي مع التقنية
وجد حالة من الفو�ضى جته�ض
وتطبيقاتها بهذا املفهوم رمبا ُي ِ
جتربة التقنية يف املجتمع ،فالتقنية �أداة يف يد الأفراد وجهات
الإدارة� ،ش�أنها �ش�أن � ّأي �أداة من الأدوات ،قد ي�ؤدي �سوء ا�ستخدامها
�إىل �آثار �سلبية ت�ؤثر على النتائج املطلوبة (�إبراهيم. )2010 ،
وبالنظر �إىل عنا�رص الإدارة الإلكرتونية التي يجب على
امل�ؤ�س�سات �أن تعمل على توفريها من �أجل حتقيق النجاح ,وتطبيق
الإدارة الإلكرتونية .تربز �أهم هذه العنا�رص:
 احلوا�سيب وملحقاتها (احل�سن. )2011 ،
 الربامج (ال�ساملي وال�سليطي. )2008 ،
 �شبكة االت�صاالت( :ال�ساملي وال�ساملي. )2005 ،
  القوى الب�رشية( :يا�سني. )2010 ،
 املجتمع( :يا�سني. )2005 ،
 الأنظمة والت�رشيعات�( :إبراهيم. )2010 ،
 الأنظمة الداعمة( :بيومي. )2003 ،
● ●خ�صائ�ص الإدارة الإلكرتونية
�إن من خ�صائ�ص الإدارة الإلكرتونية �أنها �إدارة مرنة ،ميكنها
بفعل التقنية وبفعل �إمكاناتها اال�ستجابة ال�رسيعة للأحداث
والتجارب معها ،متعدية بذلك حدود الزمان واملكان و�صعوبة
االت�صال ،كما �أنه يف ظل الإدارة الإلكرتونية ت�صبح املكاتبات
واملرا�سالت والرد عليها �أمراً مي�سوراً ,و�رسيعاً ,وفعاالً ،بفعل وجود
الربيد الإلكرتوين ،والر�سائل ال�صوتية التي تعتمد عليها تلك الإدارة.
ومن خ�صائ�ص الإدارة الإلكرتونية �أي�ض ًا �أنه �أ�صبح ب�إمكانها �أن
تتابع مواقع عملها املختلفة عرب ال�شا�شات ،والكامريات الرقمية
 ,حيث يف و�سع الإدارة الإلكرتونية �أن ت�سلطها على كل بقعة من
مواقعها الإدارية ،وكذلك على منافذها ،و�أجهزتها التي يتعامل
معها اجلمهور ،وهكذا ي�صبح لدى الإدارة تلك الأداة امل�ضمونة
ال�صادقة التي تقيم بها �أن�شطتها ،وتتابع بها مواقعها باطمئنان
بعيداً عن �أ�سلوب املتابعة باملذكرات ،والتقارير التي يرفعها الأفراد
يف الإدارات التقليدية (م�صطفى. )2001 ،
وي�شري فوالن (� )Fullan, 2005إىل �أن الإدارة الإلكرتونية لها
عدة خ�صائ�ص ،منها �أنها �أداة بال مكان ،وت�شمل الهاتف النقال،
�أو املحمول ،وكذلك امل�ؤمترات الإلكرتونية التي جترى من خالل
املرا�سالت الإلكرتونية ،وكذلك العمل عن بعد ،من خالل امل�ؤ�س�سات
االفرتا�ضية .و�أنها �أداة بال �أوراق ،وتتكون من الأر�شيف الإلكرتوين،
والربيد الإلكرتوين ،والأدلة ،واملفكرات الإلكرتونية ،والر�سائل
ال�صوتية ،ونظم تطبيقات املتابعة الآلية ،بالإ�ضافة �إىل �أنها �أداة
بال زمان ،وت�ستمر � 24ساعة متوا�صلة ،فالليل والنهار وال�صيف

وال�شتاء �أفكار مل َي ُعد لها مكان يف العامل اجلديد ،فنحن ننام و�شعوب
�أخرى ت�صحو ،لذلك ال بد من العمل املتوا�صل ملدة � 24ساعة حتى
نتمكن من االت�صال بهم وق�ضاء م�صاحلنا .فهي �إدارة بال تنظيمات
جامدة ،تعمل من خالل امل�ؤ�س�سات ال�شبكية وامل�ؤ�س�سات الذكية التي
تعتمد على �صناعة املعرفة.
● ●مزايا تطبيق الإدارة الإلكرتونية
�إن حتول اجلهات احلكومية وجهات القطاع اخلا�ص �إىل
نظام الإدارة الإلكرتونية ،يعك�س رغبة �صادقة لدى هذه اجلهات
بتحقيق �أهداف عظيمة ،تتفق مع ثورة املعلومات واالت�صاالت
التي حتياها الب�رشية يف الوقت احلايل ،وهو ما ينعك�س على �شكل
�أداء الوظيفة العامة� ،أو اخلا�صة ،ومن ثم تقدمي اخلدمات املرفقية
للجمهور ب�سهولة وي�رس ،وتكلفة �أقل عن طريق �شبكة املعلومات دون
حاجة �إىل التوجه �إىل الإدارة املعنية� .إن التحول نحو مفهوم الإدارة
الإلكرتونية ،وما يتطلبه من تغريات جذرية يف مفاهيم الإدارة ونظم
عملها �سوف يتحقق عدة مزايا حيوية يف خمتلف نواحي احلياة
االجتماعية (�إبراهيم. )2010 ،
ومن �أهم املزايا التي ت�سهم يف �إجنازها الإدارة الإلكرتونية،
ما يلي:
 حت�سني م�ستوى �أداء اخلدمات:
 تخفي�ض التكاليف:
 التقليل من التعقيدات الإدارية
 حتقيق �أق�صى درجات الإفادة لعمالء الإدارة:
 حتقيق ال�شفافية الإدارية
● ●�أ�سباب التحول للإدارة الإلكرتونية
 ازدياد التقدم التكنولوجي والثورة املعرفية املرتبطة به
 توجهات العوملة وترابط املجتمعات الإن�سانية
 التحوالت الدميقراطية وما �صاحبها من متغريات
وتوقعات �شعبية
● ●املتطلبات الإدارية والأمنية لتطبيق الإدارة الإلكرتونية
 و�ضع برامج الت�أ�سي�س وخططه
 توفر البنية التحتية
 التطوير الإداري
 التدريب والتثقيف:
 �إ�صدار الت�رشيعات
 �أمن املعلومات وحمايتها
● ●�أهداف الإدارة الإلكرتونية
هناك جمموعة من الأهداف التي ت�سعى الإدارة الإلكرتونية �إىل
حتقيقها عن طريق �إلغاء عامل املكان� ،إذ �إنها تطمح �إىل حتقيق تعيينات
املوظفني والتخاطب معهم ،و�إر�سال الأوامر والتعليمات ،والإ�رشاف
على الأداء ،و�إقامة الندوات وامل�ؤمترات من خالل «الفيديو كونفران�س»
( ، )The Video Conferenceومن خالل ال�شبكة الإلكرتونية
للإدارة ،و�إلغاء ت�أثري عامل الزمان ،والت�أكيد على مبد�أ اجلودة
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درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية
في مدارس مديرية تربية املزار الشمالي واقتراحات للتطوير

د .فادي فؤاد محمد غوامنة
د .منصور احمد حسني مقابلة

ال�شاملة مبفهومها احلديث .ومن هنا ت�أتي الإدارة الإلكرتونية لت�أكد
على �أهمية تلبية احتياجات العمل يف الوقت والزمن الذي يكون
فيه العميل حمتاج ًا �إىل اخلدمة يف �أ�رسع وقت ممكن ،ومن �أهداف
الإدارة الإلكرتونية حماولة �إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سات التقليدية
احلالية لتح�سني الأداء الإداري التقليدي املتمثل يف ك�سب الوقت
وتقليل التكلفة لإجناز املعامالت وفق تطور الإدارة الإلكرتونية،
و�إعادة النظر يف املوارد الب�رشية املتاحة والعمل على رفع كفاءتها
ومهاراتها تكنولوجي ًا لربط الأهداف املن�شودة للإدارة الإلكرتونية
بالأداء ،والتطبيق ،وتقييم البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت وحتريرها ،لكي ت�ستجيب ملتطلبات اخلدمة الالزمة
باحلجم والنوعية لتحقيق اخلدمات للإدارة الإلكرتونية (�إبراهيم،
. )2010
ومن �أهداف ومكا�سب الإدارة الإلكرتونية توظيف املعلومات
من �أجل دعم وبناء ثقافة م�ؤ�س�سية �إيجابية لدى كافة املعلمني،
وتوفري البيانات واملعلومات للم�ستفيدين ب�صورة فورية،
والتعلم امل�ستمر ،وبناء املعرفة ،والرتابط بني العاملني والإدارة
العليا ،ومتابعة �إدارة كافة املوارد (الوادي والوادي. )2011 ،
● ●وظائف الإدارة الإلكرتونية
�إن واقع الإدارات الإلكرتونية اجلديد ال يعول على بع�ض
تطبيقات التقنية التي ميار�سها �أفراد املجتمع ودوائره الإدارية
فح�سب ،بل �إننا عندما نتحدث عن الإدارة الإلكرتونية نكون ب�صدد
احلديث عن ع�رص جديد تتمحور �إجنازاته حول الإدارات الإلكرتونية
بو�صفها ع�صب �إجنازات جمتمعات التقنية اجلديدة (احل�سن)2011 ،
.
ومن �أبرز وظائف الإدارة الإلكرتونية ما يلي:
 �أوالً :التخطيط الإلكرتوين
 ثانياً :التنظيم الإلكرتوين
 ثالثاً :التوجيه (القيادة الإلكرتونية)
 رابعاً :الرقابة والتقومي الإلكرتوين
● ●مراحل تطبيق الإدارة الإلكرتونية
ُتعد الإدارة الإلكرتونية نتيجة حتمية لأ�س�س علمية ،وتقوم
حيث تغريت الكثري من
على قواعد امل�شاركة وتوفري املعلومات
ُ
املبادئ التي توجه عمل الإدارة املدر�سية ،فلم ُتعد امل�شكلة يف �إدارة
الأفراد ,بل �أ�صبحت امل�شكلة التي تواجه الإدارة املدر�سية هي �إدارة
التغري امل�ستمر الذي يحدث داخل امل�ؤ�س�سة.
وقد �أ�صبح االعتماد على تقنية املعلومات واالت�صاالت
الإدارية �أحد الدعائم الأ�سا�سية التي تنطلق منها الإدارة احلديثة
(يا�سني. )2005 ،
1 .1التحديات التي تواجه الإدارة الإلكرتونية قناعة ودعم الإدارة
العليا يف امل�ؤ�س�سة
2 .2تدريب وت�أهيل املوظفني
3 .3توثيق وتطوير �إجراءات العمل
4 .4توفري البيئة التحتية للإدارة الإلكرتونية
5 .5البدء بتوثيق املعامالت الورقية القدمية �إلكرتوني ًا
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6 .6البدء بربجمة املعامالت الأكرث انت�شاراً
 �إدارة عملية التحول الإلكرتوين الكامل لأن�شطة وعمليات
املنظمة:
(يا�سني. )2010 ،
 تهيئة املنظمة لالنتقال من منوذج التقليدي �إىل منوذج
الأعمال الإلكرتونية:
(يا�سني. )2005 ،
 تنمية وتطوير البنية التحتية للأعمال الإلكرتونية:
(يا�سني. )2010 ،
 �إدارة موقع املنظمة على �شبكة املعلومات العاملية
(: )WWW
(يا�سني. )2005 ،
 �إدارة امل�رشوعات واملنظمات االفرتا�ضية( :يا�سني،
. )2010
● ●امل�شكالت التي تواجه تطبيق الإدارة الإلكرتونية
تواجه الإدارة الإلكرتونية العديد من امل�شكالت ،ومنها الر�ؤية
ال�ضبابية للإدارة الإلكرتونية ,وعدم ا�ستيعاب �أهدافها ،وعدم وجود
�أنظمة وت�رشيعات �أمنية� ,أو الت�ساهل يف تطبيقها ،وقلة املوارد
املالية ,و�صعوبة توفري ال�سيولة النقدية ،بالإ�ضافة �إىل التم�سك
باملركزية ،وعدم الر�ضا بالتغيري الإداري ،والنظرة ال�سلبية ملفهوم
الإدارة الإلكرتونية من حيث تقليلها للعن�رص الب�رشي ،ووجود
الفجوة الرقمية بني النا�س متخ�ص�صني يف جمال التقنية و�آخرين
ال يفقهون �شيئ ًا من �إيجابياتها ،بالإ�ضافة �إىل �أمن املعلومات وهو
ت�أمني احلماية من املخاطر التي تهدد املعلومات والأجهزة وت�رشيع
الأنظمة و�سن قوانني ال�سالمة ،وو�صول املعلومات للم�ستفيدين،
ومن املعروف �أن �أي جهاز حا�سب �آيل يتم تو�صيله ب�شبكة الإنرتنت
ميكن اخرتاقه خالل ثالثة �أيام �إذا كان خالي ًا من برامج احلماية،
نظراً لعدم وجود نظام معلوماتي كامل وخال من االخرتاقات
(�أحمد2009 ،؛ ال�صباب. )2002 ،
ثانيا :الدراسات السابقة:
قام الباحثان بالرجوع �إىل الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع
الدرا�سة ،والتي هي مدار البحث يف هذه الدرا�سة .ومت تناولها ح�سب
ت�سل�سلها الزمني.
قامت خلوف ( )2010بدرا�سة يف فل�سطني هدفت �إىل تعرف واقع
تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف املدار�س احلكومية الثانوية يف ال�ضفة
الغربية ،من وجهة نظر املديرين واملديرات.تكونت عينة الدرا�سة من
( )322مديراً ومديرة �أي ما يقارب ( )49.4%من جمتمع الدرا�سة
حيث قامت الباحثة ب�إعداد ا�ستبانة ,ومت تطبيقها على عينة طبقية
ع�شوائية ،تو�صلت النتائج �إىل �أن هناك واقع منخف�ض لتطبيق
الإدارة الإلكرتونية يف املدار�س احلكومية الثانوية يف ال�صفة
الغربية من وجهة نظر املديرين واملديرات .و�أ�شارت النتائج �إىل �إن
هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف واقع تطبيق الإدارة الإلكرتونية
يف املدار�س احلكومية الثانوية يف ال�ضفة الغربية من وجهة نظر
املديرين واملديرات ،تعزى ملتغري اجلن�س ،ل�صالح الذكور ،وملتغري
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امل�ؤهل العلمي ،ل�صالح حملة املاج�ستري ف�أعلى ،وملتغري املوقع
اجلغرايف ،ل�صالح املدينة ،وملتغري عدد الدورات التدريبية يف جمال
الإدارة الإلكرتونية ،ل�صالح الذين ح�صلوا على دورة تدريبية واحدة
�أو �أكرث يف جمال الإدارة الإلكرتونية .كما �أظهرت النتائج �أنه ال
يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف واقع تطبيق الإدارة الإلكرتونية
يف املدار�س احلكومية الثانوية يف ال�ضفة الغربية من وجهة نظر
املديرين واملديرات ُتعزى ملتغريات اخلربة الإدارية �أو جمال
التخ�ص�ص �أو موقع املحافظة.
و�أجرى الأ�سمري ( )2010درا�سة يف اململكة العربية ال�سعودية
هدفت �إىل الك�شف عن تطبيقات الإدارة الإلكرتونية يف الإدارة
املدر�سية ومتطلبات تطويرها من وجهة نظر مديري املدار�س
الثانوية يف مدينة الريا�ض ،كما هدفت �إىل التعرف على املعوقات
التي تواجه تطبيق الإدارة الإلكرتونية .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت
ا�ستخدام املنهج الو�صفي امل�سحي .كما مت ا�ستخدام ا�ستبانة �أُعدت
لهذا الغر�ض .تكونت عينة الدرا�سة من ( )193مديراً من مديري
املدار�س الثانوية احلكومية والأهلية يف مدينة الريا�ض� .أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن �أغلب تطبيقات الإدارة الإلكرتونية يف �إدارات
املدار�س الثانوية قي مدينة الريا�ض كانت �ضعيفة ،و�أن هناك
العديد من املعوقات التي حتد من تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف
�إدارات املدار�س الثانوية قي مدينة الريا�ض .كما �أظهرت نتائج
الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى لأثر متغري
نوع املدر�سة ،و�أثر متغري امل�ؤهل العلمي ،و�أثر متغري احل�صول على
دورة حا�سب ،و�أثر متغري القدرة على ا�ستخدام احلا�سب الآيل يف
�إدارة املدر�سة ،كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى لأثر متغري �سنوات اخلربة يف الإدارة املدر�سية فيما
يتعلق مبحور مقرتحات تطوير الإدارة الإلكرتونية.
كما قام اجينو ( )Agnew, 2011بدرا�سة يف الواليات املتحدة
الأمريكية هدفت �إىل التعرف على �أهم امل�شكالت واملعوقات التي
تواجه مدراء املدار�س يف منطقة غرب فريجينيا الأمريكية يف
تطبيق الإدارة املدر�سية الإلكرتونية .تكونت عينة الدرا�سة من
( )635من مدراء املدار�س االبتدائية ،املتو�سطة والثانوية الذين
مت اختيارهم ع�شوائي ًا من جميع مديريات الرتبية والتعليم يف
مدرا�س منطقة غرب والية فرجينيا الأمريكية� .أجاب �أفراد عينة
الدرا�سة على ا�ستبانة �شبكية موزعة على عدة جماالت خا�صة لتوفر
البنية التحتية الإلكرتونية (توفر املرافق ،توفر الأجهزة ،التمويل)
وجمال الق�ضايا االجتماعية (ت�صورات املعلمني والعاملني يف
املدر�سة ،دافعية املدراء) وجمال القرارات الرتبوية امل�ؤثرة يف
تطبيق مفهوم الإدارة املدر�سية الإلكرتونية� .أ�شارت نتائج الدرا�سة
�إىل �أن �أهم املعوقات وامل�شكالت املرتبطة بتطبيق الإدارة املدر�سية
الإلكرتونية كان “عدم توفر املعدات” و”عدم توفر الدعم التقني”.
و�أجرت بوليزي ( )Polizzi, 2011درا�سة يف �إيطاليا هدفت �إىل
التعرف على ت�صورات مدراء املدار�س يف مدينة بالريمو االيطالية
نحو ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية للقيام مبهام الإدارة املدر�سية.
تكونت عينة الدار�سة من ( )116من مدراء املدار�س االبتدائية،
املتو�سطة والثانوية يف مدينة بالريمو االيطالية� .أجاب املدراء
على ا�ستبانة طورتها الباحثة لتحقيق هدف الدرا�سة� .أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل �أن مدراء املدار�س ي�ستخدمون برامج احلا�سوب من اجل

م�ساعدتهم يف القيام مبهامهم الإدارية و�أن اجتاهات املدراء نحو
ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية ،وح�صولهم على التدريب الكايف حول
ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية يف القيام مبهامهم الإدارية كان من
�أهم العوامل امل�ؤثرة على ا�ستخدام الو�سائل التكنولوجية يف �إجناز
امل�س�ؤوليات واملهام املرتبطة بالإدارة املدر�سية.
كما �أجرى بانوجلو ( )Banoglu, 2011درا�سة يف تركيا هدفت
�إىل التعرف على الكفاية القيادية التكنولوجية ملدراء املدار�س يف
تركيا و�أثرها على التحول نحو الإدارة املدر�سية الإلكرتونية .مت
اختيار عينة ع�شوائية من ( )134من مدراء املدار�س االبتدائية
والثانوية احلكومية واخلا�صة يف مدينة ا�سطنبول الرتكية .ا�ستخدم
الباحث ا�ستبانة القيادة التكنولوجية ملدير املدر�سة ,و�أ�شارت
النتائج �إىل م�ستوى امتالك مدراء املدار�س يف تركيا للمهارات
التكنولوجية والإلكرتونية ووجود فروق تعزى �إىل اجلن�س يف
م�ستوى امتالك مهارات القيادة املدر�سية التكنولوجية لدى مدراء
املدار�س ل�صالح الإناث.
وهدفت الدرا�سة التي �أجراها كو�سرن ( )Cosner, 2011يف
الواليات املتحدة الأمريكية �إىل التعرف على مدى ا�ستخدام مدراء
املدار�س لو�سائل االت�صال الإلكرتونية �أثناء القيام بالواجبات
الإدارية املدر�سية .ا�ستخدمت الدرا�سة منهجية درا�سة احلالة حيث مت
مالحظة ثالثة مدار�س ابتدائية يف مدينة بو�سطن الأمريكية� .أ�شارت
نتائج الدار�سة �إىل �أن ا�ستخدام مدير املدر�سة لو�سائل االت�صال
الإلكرتونية مرتبط مع توا�صل املدير مع املعلمني والإداريني
و�أولياء الأمور و�أن ا�ستخدام الهواتف اخللوية كان من �أهم و�سائل
االت�صال الإلكرتوين التي ي�ستخدمها مدير املدر�سة.
و�أجرت النمري ( )2012درا�سة يف الأردن هدفت �إىل الك�شف
عن فاعلية تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف جامعة الريموك و�سبل
تطويرها .كما مت ا�ستخدام ا�ستبانة لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،تكونت
عينة الدرا�سة من ( )647ع�ضو هيئة تدري�س و�إداري يف جامعة
الريموك ،منهم ( )320ع�ضو هيئة تدري�س و (� )327إدارياً .مت
اختيارهم بالطريقة الع�شوائية ،ا�ستخدمت الباحثة �أ�سلوب البحث
الكمي والنوعي� ،أظهرت نتائج الدرا�سة �إن درجة فاعلية تطبيق
الإدارة الإلكرتونية يف جامعة الريموك من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية جاءت بدرجة مرتفعة ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
درجة فاعلية تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف جامعة الريموك من
وجهة نظر الإداريني جاءت بدرجة متو�سطة ،و�أ�شارت النتائج �إىل
عدم وجود فروق قي وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية حول درجة
فاعلية تطبيق الإدارة الإلكرتونية تعزى الختالف متغريات الدرا�سة.
من خالل مطالعة وا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة الحظ
الباحثان �أن معظم تلك الدرا�سات اتفقت مع الدرا�سة احلالية
بالرتكيز على درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية و�أهميتها كدرا�سة
الأ�سمري ( ، )2010ودرا�سة حداد ( , )2012كما هدفت بع�ض
الدرا�سات �إىل التعرف على واقع وفعالية تطبيق الإدارة الإلكرتونية،
كدرا�سة خلوف (. )2010
كما الحظ الباحثان �أن هذه الدرا�سة اختلفت مع معظم
الدرا�سات ال�سابقة يف ت�ضمنها لبعدي الدرا�سة ,وهما درجة تطبيق
الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س مديرية تربية املزار ال�شمايل.
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درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية
في مدارس مديرية تربية املزار الشمالي واقتراحات للتطوير

د .فادي فؤاد محمد غوامنة
د .منصور احمد حسني مقابلة

�أما ما مييز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة ،فهو
تناولها درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية ،وانها من �أوائل الدرا�سات
على حد علم الباحثني التي تناولت هذه املتغريات ،كما �أنها متيزت
ب�أنها من الدرا�سات النادرة يف هذا املجال.
مشكلة الدراسة وتساؤالتها

ا�ستناداً �إىل ما �شهد ُه العامل من تطور تكنولوجي وخا�صة
يف املجال التعليمي ،فقد قامت وزارة الرتبية والتعليم الأردنية
ب�إدخال الإدارة الإلكرتونية �إىل مديريات الرتبية واملدار�س ،والتي
من �ضمنها مديرية تربية املزار ال�شمايل ،وما من �شك �أن هذا العمل
يتطلب ت�ضافر اجلهود والت�شارك من �أجل النجاح ,ويتطلب تعاون
جميع القطاعات �سوا ٍء �أكانت حكومية �أم خا�صة ،و�أي تق�صري قد
ي�ؤدي �إىل �إحداث اخللل يف هذه العملية التعليمية التعلمية ،ومن
إجراء هام ًا للوقوف على كل ما من
هنا تكون متابعة هذه العملية � ً
�ش�أنه �أن يعيق التنفيذ .وقد �شعر الباحثان من خالل مقابلة بع�ض
املعلمني ومديري املدار�س بان هناك ق�صور و�ضعف يف تطبيق
االدارة االلكرتونية يف مدار�س لواء املزار ال�شمايل يف االردن ,كما
الحظ الباحثان من خالل ا�ستطالع الدرا�سات ال�سابقه كدرا�سة،
الأ�سمري ( ، )2010ودرا�سة حداد ( ،)2012ودرا�سة ماجار وكريين
(� . )Megarr & Kearney, 2009أنها تناولت درجة تطبيق الإدارة
االلكرتونية.
وجاءت هذه الدرا�سة لتلقي ال�ضوء على درجة تطبيق الإدارة
الإلكرتونية يف مدار�س مديرية تربية املزار ال�شمايل يف الأردن،
وذلك ملالحظة مدى التطبيق الفعلي للإدارة الإلكرتونية على
�أر�ض الواقع ،ورفع م�ستوى تطبيق الإدارة الإلكرتونية ،و�إيجاد
قنوات للتحاور والت�شاور مع املعنيني حول ذلك ،لأن ذلك ي�سهم يف
ت�صحيح امل�سارات من بداية التجربة ,وي�سهم يف النجاح املتوا�صل
الذي هو جناح لكل فرد يف املجتمع  ,لذا تكمن م�شكلة الدرا�سة من
خالل الإجابة على اال�سئلة الآتية:
● ●ما درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س مديرية
تربية املزار ال�شمايل من وجهة نظر مديري املدار�س واملعلمني؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α=0.05من وجهة نظر مديري املدار�س واملعلمني يف حتديد
درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س مديرية تربية املزار
ال�شمايل تبع ًا الختالف متغريات (اجلن�س ،اخلربة ،امل�ؤهل العلمي،
امل�سمى الوظيفي) ؟
● ●ما مقرتحات تطوير الإدارة االلكرتونية فى مدار�س
مديرية تربية املزار ال�شماىل؟

أهمية الدراسة
تكمن �أهمية الدرا�سة �ضمن جانبني رئي�سني ،هما:
Ú Úاجلانب النظري :ت�ستمد الدرا�سة �أهميتها النظرية من
�أهمية مو�ضوع الإدارة الإلكرتونية ,و�أثره يف تطوير �أداء املعلمني،
بالإ�ضافة �إىل �أنها من �أول الدرا�سات ح�سب علم الباحثني يف درجة
تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س مديرية تربية املزار ال�شمايل،
كما �أن هذه الدرا�سة قد ترثي الأدب النظري مبا تت�ضمنه من
معلومات و�إطار نظري حول الإدارة الإلكرتونية و�أهميتها و�أهدافها
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وميزاتها وكيفية التحول �إليها ،واجلوانب الإيجابية التي تقدمها,
والتي ميكن �أن ت�سهم يف تطوير العمل الإداري و�أداء املعلمني يف
املدار�س.
Ú Úاجلانب العملي :يتمثل فيما �ستتو�صل �إليه الدرا�سة من
نتائج ,وما تطرحه من تو�صيات يف ت�سليط ال�ضوء على الإدارة
الإلكرتونية ،و�أهمية تطبيقها للم�س�ؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم
الأردنية ،الذين ي�سعون دوم ًا للتحديث والتطوير الإداري ،وتقدمي
خدماتها على م�ستوى عال يتواكب مع النظم الإدارية �أحلديثة
وت�ستفيد منها الإدارة املدر�سية يف مديرية تربية املزار ال�شمايل يف
توفري الوقت واجلهد ,وت�سهيل الأعمال ,واتخاذ القرارات ,كما ي�ستفيد
منها املعلمون يف التعرف على تنظيم �أعمالهم يف العملية التعليمية
وقد ي�ستفيد منها الباحثان يف �إجراء املزيد من الدرا�سات التي مل
تتمكن الدرا�سة احلالية من معاجلتها.

أهداف الدراسة
ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف التالية:
1 .1الك�شف عن درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س
مديرية تربية املزار ال�شمايل من وجهة نظر مديري املدار�س
واملعلمني.
2 .2الك�شف عن الفروق بني وجهات نظر مديري املدار�س
واملعلمني حول درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س
مديرية تربية املزار ال�شمايل تبع ًا الختالف متغريات (اجلن�س،
اخلربة ،امل�ؤهل العلمي ،امل�سمى الوظيفي) .
3 .3التعرف اىل االقرتاحات لتطوير تطبيق االدارة االلكرتونية فى
مديرية تربية املزار ال�شماىل

حمددات الدراسة
Ú Úحدود مكانية :اقت�رص تطبيق هذه الدرا�سة على مدار�س
مديرية تربية املزار ال�شمايل يف اململكة االردنية الها�شمية.
Ú Úحدود ب�رشية :اقت�رصت الدرا�سة على عينة من مديري
املدار�س ،والبالغ عددهم ( ، )38واملعلمني ،والبالغ عددهم ()313
يف مدار�س مديرية تربية املزار ال�شمايل يف اململكة االردنية
الها�شمية.
Ú Úحدود زمانية� :أجريت هذه الدرا�سة خالل العام الدرا�سي
.2013
Ú Úحدود مكانية :مدار�س مديرية تربية املزار ال�شمايل يف
اململكة االردنية الها�شمية
Ú Úحدود مقا�سيه :اقت�رص تعميم نتائج الدرا�سة على الأداة
التي مت ا�ستخدامها ,وهي اال�ستبانة.

التعريفات اإلجرائية
ا�شتملت الدرا�سة على امل�صطلحات الآتية:
◄◄درجة التطبيق :الدرجة التي يح�صل عليها امل�ستجيب على
مقيا�س درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.
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◄◄الإدارة الإلكرتونية :وتعني ا�ستخدام املدار�س احلكومية
لتكنولوجيا املعلومات و�شبكة االت�صاالت ،والأجهزة الإلكرتونية
املختلفة يف الأعمال الإدارية من تخطيط ،وتنظيم ،وتنفيذ ،ورقابة،
وتقومي ،وات�صال ،وحتفيز للقيام بالوظائف ،والأعمال الإدارية
بكفاءة عالية للنهو�ض بامل�ؤ�س�سة الرتبوية ,ويقا�س من خالل
ا�ستجابات �أفراد العينة على �أداة الدرا�سة التي �أعدت لهذا الغر�ض.

جدول ()2
توزيع أفراد مجتمع الدراسة لمعلمي مدارس مديرية تربية المزار الشمالي وفقاً لمتغيرات
الجنس والخبرة العملية والمؤهل العلمي

املتغري

اخلربة العملية

◄◄مقرتحات للتطوير :هي جمموعة ال�سبل واحللول
واال�سرتاتيجيات والآراء التي ميكن �أن ت�سهم يف تفعيل عملية تطوير
وا�ستخدام الإدارة الإلكرتونية مبا ي�سهم يف حتقيق الأهداف املخطط
لها (املفرجي. )2007 ،

منهجية الدراسة
ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي امل�سحي لتحقيق اهداف
الدرا�سة.

جمتمع الدراسة وعينتها
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري ومعلميها مدار�س
مديرية تربية املزار ال�شمايل والبالغ عددهم ( ، )1125منهم ()43
مديراً ومديرة مدر�سة ،و ( )1082معلم ًا ومعلمة وفقا لإح�صاءات
مديرية تربية املزار ال�شمايل االردنية للعام الدرا�سي /2012
 , 2013كما هو مبني يف جدول ( )1و (. )2

�أقل من � 10سنوات

769

71.1

من � 10سنوات ف�أكرث

313

28.9

املجموع

1082

100%

بكالوريو�س

645

59.7

درا�سات عليا

437

40.3

املجموع

1082

100%

ومعلم ًة من مدار�س مديرية تربية املزار ال�شمايل ،منهم ( )38مديراً
ُ

ومدير ًة )150( ،معلماًُ )163( ،معلمةً .مت اختيارهم بالطريقة
الطبقية الع�شوائية من جمتمع الدرا�سة الكلي بوا�سط ة �sampelsise
 calculater Roasofaوي�شكلون ما ن�سبته ( , )32%ويبني اجلدول
( )1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ملُديري مدار�س مديرية تربية املزار

ال�شمايل ح�سب خ�صائ�صهم .كما يبني اجلدول ( )2توزيع �أفراد
عينة الدرا�سة ملُعلمي مدار�س مديرية تربية املزار ال�شمايل ح�سب
خ�صائ�صهم.
جدول ()3
توزيع أفراد عينة الدراسة لمُديري مدارس مديرية تربية المزار الشمالي وفقاً لمتغيرات
الجنس والخبرة العملية والمؤهل العلمي

املتغري
اجلن�س

الفئات

التكرار

الن�سبة املئوية

ذكر

16

42.1

�أنثى

22

57.9

38

100%
13.1

الفئات

التكرار

الن�سبة

ذكر

16

37.2

املجموع

�أنثى

27

62.8

�أقل من � 10سنوات

5

43

100%

33

86.9

�أقل من � 10سنوات

7

16.3

من � 10سنوات
ف�أكرث
املجموع

38

100%

من � 10سنوات ف�أكرث

36

83.7

43

100%

بكالوريو�س

6

14.0

درا�سات عليا

37

86.0

43

100%

اجلن�س
املجموع

املجموع
امل�ؤهل العلمي

املجموع

1082

100%

ومعلماً،
حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )351مديراً ،ومدير ًةُ ،

توزيع أفراد مجتمع الدراسة لمديري مدارس مديرية تربية المزار الشمالي وفقاً لمتغيرات
الجنس والخبرة العملية والمؤهل العلمي

اخلربة العملية

�أنثى

616

56.9

امل�ؤهل العلمي

جدول ()1

املتغري

ذكر

466

43.1

اجلن�س

◄◄مديرية تربية املزار ال�شمايل :هي منطقة جغرافية
تقع �شمال الأردن ،و�أحد �ألوية حمافظة �إربد يف اململكة الأردنية
الها�شمية.

ويق�صد بها �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة جمموعة من وجهات
النظر واحللول والآراء التي يبديها مديرو املدار�س واملعلمون،
لتطوير عملية تطبيق ا�ستخدام وتوظيف الإدارة الإلكرتونية �ضمن
العملية التعليمية التعلمية مبا ي�سهم يف حتقيق الأهداف املخطط لها
م�سبقاً ،وذلك من خالل ا�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة.

الفئات

التكرار

الن�سبة

املجموع

اخلربة
العملية

امل�ؤهل
العلمي

8

بكالوريو�س

3

7.9

درا�سات عليا

35

92.1

املجموع

38

100%

درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية
في مدارس مديرية تربية املزار الشمالي واقتراحات للتطوير

د .فادي فؤاد محمد غوامنة
د .منصور احمد حسني مقابلة

الإلكرتوين ،و�إ�ضافة فقرة واحدة ملجال التحفيز الإلكرتوين ،كما مت
حذف فقرتني من جمال االت�صال الإلكرتوين ،ومت نقل فقرة من جمال
التخطيط �إىل جمال التنفيذ ،ومت ا�ستبدال بع�ض املفردات ،و�إعادة
�صياغة بع�ض الفقرات من الناحية اللغوية ،ودمج فقرتني من جمال
التنظيم الإلكرتوين ،وقد �أ�شار املحكمون �إىل منا�سبة الأداة للك�شف
عن درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س مديرية تربية املزار
ال�شمايل ،و�أ�صبحت الأداة بعد التحكيم ب�صورتها النهائية مكونة من
( )45فقرة.

جدول ()4
توزيع أفراد عينة الدراسة لمُعلمي مدارس مديرية تربية المزار الشمالي وفقاً لمتغيرات
الجنس والخبرة العملية والمؤهل العلمي

املتغري
اجلن�س

اخلربة العملية

امل�ؤهل العلمي

الفئات

التكرار

الن�سبة املئوية

ذكر

150

48.0

�أنثى

163

52.0

املجموع

313

100%

�أقل من � 10سنوات

178

56.9

من � 10سنوات ف�أكرث

135

43.1

املجموع

313

100%

بكالوريو�س

205

65.4

درا�سات عليا

108

34.6

املجموع

313

100%

ثبات االستبانة
للتحقق من م�ؤ�رشات ثبات �أداة الدرا�سة مت تطبيقها على عينة
ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة ،مكونة من ( )30مديراً ،ومدير ًة،
ومعلماً ،ومعلمةً )5( ،مدراء و ( )25معلم ًا ومعلمةً ،ومتت �إعادة
التطبيق على نف�س العينة بطريقة االختبار و�إعادة االختبار (Test
 ، )- retestوبعد فا�صل زمني مدته �أ�سبوعان ،مت ح�ساب معامل
ارتباط بري�سون بني تقديراتهم يف املرتني على املقيا�س ككل
واملجاالت متفردة ،كما مت ح�ساب معامالت الثبات بطريقة االت�ساق
الداخلي با�ستخدام معامل كرونباخ �ألفا للمجاالت واملقيا�س ككل
كما هو مبني يف اجلدول (. )5

أداة الدراسة
لتحقيق �أهداف الدرا�سة مت الإطالع على الأدب النظري
والدرا�سات ال�سابقة ,حيث قام الباحثان بتطوير ا�ستبانة جلمع
البيانات من �أفراد العينة ,مكونة من جزءين ،اجلزء الأول :معلومات
عامة من �أفراد عينة الدرا�سة ،واجلزء الثاين :ا�ستبانة للك�شف عن
درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س مديرية تربية املزار
ال�شمايل ،مكونة من ( )45فقرة ،موزعة على �ستة جماالت ،وهي:
جمال التخطيط الإلكرتوين ،ويتكون من ( )6فقرات ،وجمال التنظيم
الإلكرتوين ،ويتكون من ( )8فقرات ،وجمال التنفيذ الإلكرتوين،
ويتكون من (ع�رشة) فقرات ،وجمال الرقابة والتقومي الإلكرتوين،
ويتكون من ( )8فقرات ،وجمال التحفيز الإلكرتوين ،ويتكون من ()7
فقرات ،وجمال االت�صال الإلكرتوين يتكون من ( )6فقرات ،وا�ستفاد
الباحثان يف هذا اجلزء من الأدب النظري ،وبع�ض الدرا�سات ال�سابقة،
كدرا�سة �شحادة ، )2008( ،ودرا�سة خلوف (. )2010
صدق االستبانة
للتحقق من �صدق �أداة الدرا�سة مت عر�ضها ب�صورتها الأولية
على جمموعة من املحكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،والبالغ
عددهم ( )29حمكم ًا من املتخ�ص�صني يف الإدارة الرتبوية ،و�أ�صول
الرتبية ،والقيا�س والتقومي ،وعلم النف�س الرتبوي واللغة العربية يف
جامعة الريموك ،واجلامعة الأردنية ،وجامعة جدارا للتميز و�أهل
اخلربة واالخت�صا�ص يف الإدارة الإلكرتونية .وطلب �إليهم �إبداء
الر�أي واملالحظات حول انتماء الفقرات للمجاالت التي �أدرجت فيها
بالإ�ضافة �إىل �سالمة ال�صياغة اللغوية وو�ضوحها من حيث املعنى
و�سهولة الفهم ،و�أي مالحظات وتعديالت يرونها منا�سبة .واعتمد
الباحثان على ما ن�سبته ( )80%من �إجماع املحكمني حلذف� ،أو
�إ�ضافة �أي فقرة ,وبنا ٍء على �آراء ومالحظات املحكمني مت حذف
�أربع فقرات من جمال التخطيط الإلكرتوين ،وفقرتني من جمال
التنظيم الإلكرتوين ،ومت �إ�ضافة فقرة واحدة ملجال الرقابة والتقومي
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جدول ()5
قيم معامالت االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة معامل ارتباط بيرسون للمجاالت
واألداة ككل

املجال

ثبات الإعادة
(معامل ارتباط بري�سون)

االت�ساق الداخلي
(معامل كرونباخ �ألفا)

التخطيط الإلكرتوين

0.83

0.87

التنظيم الإلكرتوين

0.82

0.90

التنفيذ الإلكرتوين

0.87

0.90

الرقابة والتقومي الإلكرتوين

0.86

0.90

التحفيز الإلكرتوين

0.84

0.90

االت�صال الإلكرتوين

0.86

0.90

الأداة ككل

0.90

0.97

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )5أن �أعلى قيمة
ملعامل االت�ساق الداخلي (كرونباخ �ألفا) جلميع املجاالت تراوحت
بني (. )0.90 - 0.87كما بلغت قيمة �ألفا للدرجة الكلية ()0.97
.يف حني تراوحت قيمة معامل ارتباط بري�سون بني (- 0.82
 ، )0.87وبلغ معامل ارتباط بري�سون للأداة ككل (. )0.90ويرى
الباحثان �أن هذه القيم تعطي م�ؤ�رشاً ب�أن الإدارة تتمتع مبعامالت
�صدق ت�سمح با�ستخدامها يف هذه الدرا�سة.
تصحيح االستبانة
تكون مقيا�س درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية ب�صورته
النهائية من ( )45فقرة موزعة على �ستة جماالت مدرجة وفق ًا لنمط
ليكرت ( )Likertاخلما�سي ،حيث �أن جميع الفقرات موجبة االجتاه
لذلك �أعطيت الأوزان التالية عند الت�صحيح ،وهي كبرية جداً ()5
درجات ،وكبرية ( )4درجات ،ومتو�سطة ( )3درجات ،وقليلة ()2

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثامن  -ع ( - )23آب 2018

وبناء على ذلك فقد تراوحت
درجة ،وقليلة جدا ( )1درجة واحدة،
ً
الدرجة على كل فقرة من فقرات املقيا�س بني درجة واحدة وخم�سة
درجات ومبا �أن املقيا�س يتكون من ( )45فقرة ،ف�إن الدرجة الكلية
تراوحت بني ( )45درجة ،وهي �أدنى درجة ميكن �أن يح�صل عليها
املفحو�ص ،و ( )225درجة ،وهي �أعلى درجة ميكن �أن يح�صل
عليها املفحو�ص ،وقد مت ت�صنيف املتو�سطات احل�سابية لتحديد
درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية على النحو التايل( :من 2.33 - 1
منخف�ض)  3.67 – 2.34( ،متو�سط)  5 - 3.68( ،مرتفع) .

إجراءات تنفيذ الدراسة:
لغايات حتقيق �أهداف الدرا�سة مت �إتباع الإجراءات الآتية:
Ú Úالإطالع على الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة ذات
العالقة باملو�ضوع حيث مت �إعداد �أداة الدرا�سة ب�صورتها النهائية،
والت�أكد من م�ؤ�رشات �صدقها وثباتها من خالل تطبيقها على
عينة ا�ستطالعية ،بالإ�ضافة �إىل �صدق املحكمني والأخذ ب�آرائهم
ومالحظاتهم.
Ú Úاحل�صول على كتاب ت�سهيل مهمة موجه من عمادة كلية
الرتبية يف جامعة الريموك �إىل مديرية تربية املزار ال�شمايل.
Ú Úاحل�صول على كتاب ت�سهيل مهمة موجه من مدير تربية
املزار ال�شمايل �إىل مديري ومديرات مدار�س املزار ال�شمايل.
Ú Úح�رص جمتمع الدرا�سة املتمثل بعدد املدار�س ،واملدراء،
واملديرات ،واملعلمني ،واملعلمات ملدار�س مديرية تربية املزار
ال�شمايل للعام الدرا�سي  ،2013 /2012من خالل الرجوع �إىل
الإح�صاءات الر�سمية التابعة ملديرية تربية املزار ال�شمايل.
Ú Úاختيار عينة الدرا�سة بالطريقة الطبقية الع�شوائية ،ملديري
ومعلمي مدار�س مديرية تربية املزار ال�شمايل.
Ú Úتوزيع �أداة الدرا�سة على �أفراد العينة ،وقد مت توزيع ()400
ا�ستبانة ،ومت تو�ضيح طريقة الإجابة ،وبيان جمع املعلومات
املتعلقة بذلك ،و�أن هذه املعلومات لن ت�ستخدم �إال لأغرا�ض البحث
العلمي ،و�رضورة الإجابة على جميع �أداة الدرا�سة بدقة ,و�أُعطي
�أفراد عينة الدرا�سة الوقت الكايف للإجابة على �أداة الدرا�سة.
Ú Úقام الباحثان بجمع �أداة الدرا�سة ،وتدقيقها والت�أكد من
�صالحيتها لأغرا�ض التحليل الإح�صائي ،وت�صنيفها ح�سب متغريات
الدرا�سة ،ومت ا�سرتداد ( )370ا�ستبانة كما مت ا�ستبعاد ( )19ا�ستبانة
لعدم ذكر اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،وكذلك اخلربة ،وترك بع�ض
الفقرات دون �إجابة ،كما مت فقدان ( )30ا�ستبانة يف املدار�س ,وبناء
على ذلك فقد تكونت عينة الدرا�سة ب�صورتها النهائية من ( )351من
مديري ومعلمي مدار�س تربية املزار ال�شمايل.
Ú Úولإمتام �إجراءات جمع البيانات مت �إ�ضافة �س�ؤال مفتوح
لال�ستبانة ،للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة املتعلقة باحللول املقرتحة
لتطوير تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س مديرية تربية املزار
ال�شمايل.
Ú Úمت ر�صد البيانات ب�صورتها النهائية ،و�إدخالها للحا�سوب،
وا�ستخدام املعاجلات الإح�صائية املنا�سبة عن طريق برنامج الرزمة
الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSال�ستخال�ص النتائج.

ومن ثم متت مناق�شة النتائج التي مت التو�صل �إليها وتف�سريها،
ويف �ضوءها مت تقدمي التو�صيات واملقرتحات الالزمة.

متغريات الدراسة
ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:
�Ú Úأوالً :املتغريات امل�ستقلة:
 امل�سمى الوظيفي ،وله فئتان (مدير ،معلم) .
 اجلن�س ،وله فئتان (ذكور� ،إناث) .
 اخلربة العملية ،ولها فئتان (�أقل من � 10سنوات� ،أكرث من
� 10سنوات) .
 امل�ؤهل العلمي ،وله م�ستويان (بكالوريو�س ،درا�سات
عليا) .
Ú Úثانياً :املتغريات التابعة:
 درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية.
 االقرتاحات لتطوير تطبيق الإدارة الإلكرتونية.

املعاجلات اإلحصائية
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الأول مت ا�ستخراج املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية
يف مدار�س مديري تربية املزار ال�شمايل من وجهة نظر مديري
املدار�س واملعلمني.
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين مت ا�ستخراج املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لوجهة نظر مديري املدار�س
واملعلمني يف حتديد درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س
مديري تربية املزار ال�شمايل ح�سب متغريات اجلن�س ،واخلربة،
وامل�ؤهل العلمي ،وامل�سمى الوظيفي ،ولبيان داللة الفروق
الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام حتليل التباين
الرباعي املتعدد على املجاالت ،وحتليل التباين الرباعي للأداة
ككل.
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث مت ر�صد وحتليل ا�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة على ال�س�ؤال املفتوح ،وتوزيعها �إىل فئات ،ومن
ثم ا�ستخراج التكرارات والن�سب املئوية لتحديد ا�ستجاباتهم نحو
احللول املقرتحة لتطوير تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س
مديرية تربية املزار ال�شمايل.

نتائج الدراسة ومناقشتها
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن درجة تطبيق الإدارة
الإلكرتونية يف مدار�س مديرية تربية املزار ال�شمايل.
وفيما يلي عر�ض لنتائج الدرا�سة ومناق�شتها
● ●�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ومناق�شتها« :ما
درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س مديرية تربية املزار
ال�شمايل من وجهة نظر مديري املدار�س واملعلمني؟ ».
�أوالً :درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية من وجهة نظر مديري
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درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية
في مدارس مديرية تربية املزار الشمالي واقتراحات للتطوير

د .فادي فؤاد محمد غوامنة
د .منصور احمد حسني مقابلة

املدار�س
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لدرجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س
مديرية تربية املزار ال�شمايل من وجهة نظر مديري املدار�س،
واجلدول ( )6يو�ضح ذلك.
جدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مدارس
مديرية تربية المزار الشمالي من وجهة نظر مديري المدارس مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات
الحسابية

املتو�سط الإنحراف
احل�سابي املعياري

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لدرجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س
مديرية تربية املزار ال�شمايل من وجهة نظر املعلمني ،واجلدول ()7
يو�ضح ذلك.
جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مدارس
مديرية تربية المزار الشمالي من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات
الحسابية

الرتبة

الرقم

املجال

الرتبة

الرقم

املجال

1

2

التنظيم الإلكرتوين

3.43

2

1

التخطيط الإلكرتوين

3.39

0.91

3

3

التنفيذ الإلكرتوين

3.33

0.93

متو�سطة

4

6

االت�صال الإلكرتوين

3.14

1.15

متو�سطة

5

5

5

التحفيز الإلكرتوين

3.05

1.13

متو�سطة

6

6

4

الرقابة والتقومي الإلكرتوين

2.73

1.21

متو�سطة

3.18

0.87

متو�سطة

تطبيق الإدارة الإلكرتونية ككل

املتو�سط الإنحراف
احل�سابي املعياري

الدرجة

الدرجة

1

1

التخطيط الإلكرتوين

3.02

0.93

متو�سطة

0.91

متو�سطة

2

2

التنظيم الإلكرتوين

2.95

0.96

متو�سطة

متو�سطة

3

3

التنفيذ الإلكرتوين

2.75

0.94

متو�سطة

3

6

االت�صال الإلكرتوين

2.75

1.04

متو�سطة

5

التحفيز الإلكرتوين

2.50

0.99

متو�سطة

4

الرقابة والتقومي الإلكرتوين

2.44

1.01

متو�سطة

2.73

0.82

متو�سطة

يبني اجلدول ( )6ان املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لدرجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س مديرية
تربية املزار ال�شمايل من وجهة نظر مديري املدار�س تراوحت ما بني
( ، )3.43 - 2.73وجاء جمال التنظيم الإلكرتوين يف املرتبة الأوىل
ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ( ، )3.43وبانحراف معياري ()0.91
وبدرجة تقدير متو�سطة.وبلغ املتو�سط احل�سابي لدرجة تطبيق
الإدارة الإلكرتونية الكلية ( ، )3.18وبانحراف معياري ()0.870
وبدرجة تقدير متو�سطة.وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء حداثة
مديرية تربية املزار ال�شمايل ،كونها من املديريات التي مت �إن�شا�ؤها
حديث ًا وكونها مازالت يف طور التكوين ،بالإ�ضافة �إىل حداثة الإدارة
الإلكرتونية يف مدار�س مديرية تربية املزار ال�شمايل ،كما ميكن
تف�سري هذه النتيجة �إىل �أنه مت و�ضع �إ�سرتاتيجية وا�ضحة من قبل
وزارة الرتبية والتعليم للتحول نحو تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف
مدار�س مديرية تربية املزار ال�شمايل التي ت�سعى دائم ًا �إىل مواكبة
امل�ستجدات.
يف حني جاء جمال الرقابة والتقومي الإلكرتوين يف املرتبة
الأخرية مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )2.73وبانحراف معياري ()1.21
وبدرجة تقدير متو�سطة ،وميكن تف�سري هذه النتيجة من خالل
حمدودية املوارد املادية لدى الإدارة املدر�سية ،وعدم توفر الأجهزة
التكنولوجية احلديثة كالكامريات و�أجهزة احلا�سب ،للقيام بعملية
الرقابة والتقومي �إلكرتوني ًا واعتماد الإدارات املدر�سية القيام بهذه
املهمة بطرق تقليدية ،من خالل �إ�سناد هذه املهمة �إىل املعلمني
وم�ساعديهم من خالل نظام املناوبة الدورية التي يقوم بها
املعلمون.
ثانياً :درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية من وجهة نظر
املعلمني
11

تطبيق الإدارة الإلكرتونية ككل

يبني اجلدول (� )7أن املتو�سطات احل�سابية لدرجة تطبيق
الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س مديرية تربية املزار ال�شمايل من
وجهة نظر املعلمني تراوحت مابني ( ، )3.02 - 2.44حيث جاء
جمال التخطيط الإلكرتوين يف املرتبة الأوىل ب�أعلى متو�سط ح�سابي
بلغ ( ، )3.02وبانحراف معياري ( )0.93وبدرجة تقدير متو�سطة.
وتاله يف املرتبة الثانية جمال التنظيم الإلكرتوين مبتو�سط ح�سابي
بلغ ( ، )2.95وبانحراف معياري ( )0.96وبدرجة تقدير متو�سطة،
بينما جاء جمال الرقابة والتقومي الإلكرتوين يف املرتبة الأخرية
ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2.44وبانحراف معياري ( )1.01وبدرجة
تقدير متو�سطة.وبلغ املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية ككل (، )2.73
وبدرجة وبانحراف معياري ( )0.82وبدرجة تقدير متو�سطة.
وميكن تف�سري هذه النتيجة �إىل حداثة �إن�شاء مديرية الرتبية
والتعليم واملدار�س التابعة لها ،وكذلك حداثة الإدارة الإلكرتونية يف
املدار�س ،وقلة امتالك املعلمني الكفايات الالزمة ال�ستخدام الإدارة
الإلكرتونية يف عملية التخطيط والتنظيم الإلكرتوين ،بالإ�ضافة
�إىل نق�ص اخلربة والتدريب يف ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة ،كما
ميكن تف�سري ذلك �إىل اعتماد املعلمني على التخطيط اليدوي ،وعدم
التحول �إىل التخطيط الإلكرتوين يف غالبية الإجراءات املرتبطة
بالعملية التعليمية والإدارية ،وخا�ص ًة يف ما يتعلق ب�إعداد اخلطط
وامتحانات الطلبة ،و�إعداد اجلداول املدر�سية واملخاطبات الر�سمية
بني املدار�س ومديريات الرتبية.
وفيما يتعلق بدرجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف جماالت
الدرا�سة فقد جاء التخطيط الإلكرتوين بدرجة تقدير «متو�سطة»
وباملرتبة الأوىل.ويعزو الباحثان ذلك �إىل �أن التخطيط الإلكرتوين
من �أهم الأعمال التي يقوم بها املعلمون وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق
ب�إعداد اخلطط ال�سنوية ،كونها متثل ما �سيتم تنفيذه خالل عام،
كما �أن املعلمني مطالبني ب�إعدادها منذ بداية العام الدرا�سي،
وبالتايل ف�إن �إعدادها �إلكرتوني ًا على احلا�سوب ي�سهل عملية
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�سواء باحلذف �أو بالإ�ضافة ،يف حني جاء جمال الرقابة
حتديثها
ً
والتقومي الإلكرتوين باملرتبة الأخرية وبدرجة تقدير متو�سطة،
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل التزام املعلمني مببد�أ حتمل
امل�س�ؤولية فيما يتعلق بالتنفيذ والتنظيم والتخطيط من قبل مديري
املدار�س وبالتايل ف�إن هذه اخلطوات حتتاج �إىل الرقابة والتوجيه
واملتابعة من �أجل تال�شي الأخطاء و�ضمان جناحها وو�ضع احللول
واملقرتحات يف مثل هذه احلاالت.
اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة النمري ()2012
التي �أظهرت �أن درجة فاعلية تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف جامعة
الريموك من وجهة نظر الإداريني جاءت بدرجة متو�سطة.

● ●ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها « :هل
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α = 0.05
من وجهة نظر مديري املدار�س واملعلمني يف حتديد درجة تطبيق
الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س مديرية تربية املزار ال�شمايل تبع ًا
الختالف متغريات (اجلن�س ،واخلربة ،وامل�ؤهل العلمي ،وامل�سمى
الوظيفي) ؟ »
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية من وجهة نظر مديري املدار�س واملعلمني
لتحديد درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف املزار ال�شمايل ح�سب
متغريات اجلن�س ،واخلربة ،وامل�ؤهل العلمي ،وامل�سمى الوظيفي ،كما
هو مبني يف اجلدول (. )8

جدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية من وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين في تحديد درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مدارس مديرية تربية المزار الشمالي حسب متغيرات
المسمى الوظيفي ،والجنس والخبرة ،والمؤهل العلمي

املتغري

امل�سمى
الوظيفي
مدير

امل�سمى
الوظيفي
معلم

ذكر
اجلن�س
انثى

اقل من 10
�سنوات
اخلربة العملية
من 10
�سنوات ف�أكرث
بكالوريو�س
امل�ؤهل العلمي
درا�سات عليا

التحفيز
الإلكرتوين

االت�صال الإلكرتوين

الدرجة الكلية

الرقابة والتقومي
التنفيذ الإلكرتوين
الإلكرتوين

التخطيط
الإلكرتوين

التنظيم
الإلكرتوين

2.73

3.05

3.14

3.18

�س

3.39

3.43

3.33

1.13

1.15

0.87

ع

0.91

0.91

0.93

1.21

2.75

2.73

�س

3.02

2.95

2.75

2.44

2.50

0.82

ع

0.93

0.96

0.94

1.01

0.99

1.04

�س

2.92

2.84

2.71

2.38

2.42

2.63

2.65

ع

0.96

0.92

0.91

1.00

0.96

1.03

0.82

�س

3.19

3.16

2.91

2.55

2.69

2.94

2.90

ع

0.90

0.97

0.98

1.06

1.05

1.06

0.84

�س

2.94

2.93

2.74

2.45

2.48

2.77

2.71

ع

0.93

0.98

0.95

1.04

1.01

1.07

0.84

�س

3.19

3.09

2.88

2.49

2.65

2.82

2.85

ع

0.92

0.94

0.96

1.03

1.01

1.04

0.84

�س

2.96

2.89

2.72

2.37

2.48

2.69

2.68

ع

0.92

0.92

0.94

0.99

0.97

1.00

0.80

�س

3.30

3.27

3.01

2.70

2.74

3.02

3.00

ع

0.94

0.99

0.97

1.10

1.09

1.14

0.90

س= المتوسط الحسابي ع=اإلنحراف المعياري

يتبني من اجلدول ( )8تباينا ً ظاهري ًا يف املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لوجهة نظر مديري املدار�س
واملعلمني يف حتديد درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف املزار
ال�شمايل ب�سبب اختالف فئات متغريات امل�سمى الوظيفي ،واجلن�س،
واخلربة ،وامل�ؤهل العلمي.

ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية
مت ا�ستخدام حتليل التباين الرباعي املتعدد على املجاالت ،كما هو
مبني يف اجلدول ( )8وحتليل التباين الرباعي للأداة ككل ،كما هو
مبني يف اجلدول (. )9
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درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية
في مدارس مديرية تربية املزار الشمالي واقتراحات للتطوير

د .فادي فؤاد محمد غوامنة
د .منصور احمد حسني مقابلة

جدول ()9

م�صدر
التباين

م�صدر
التباين

املجاالت

امل�سمى الوظيفي
هوتلنج=0.044
ح=0.022
اجلن�س
هوتلنج=0.054
ح=0.006
اخلربة العملية
هوتلنج=0.025
ح=0.195
امل�ؤهل العلمي
هوتلنج=0.048
ح=0.013

3.509

1

3.509

4.101

0.044

7.727

1

7.727

8.924

0.003

1.507

1

1.507

1.451

0.229

6.066

1

6.066

6.175

0.013

2.907

1

2.907

2.728

0.100

9.485

1

9.485

11.529

0.001

11.334

1

11.334

13.245

0.000

4.441

1

4.441

5.129

0.024

3.351

1

3.351

3.228

0.073

7.883

1

7.883

8.024

0.005

10.111

1

10.111

9.488

0.002

2.235

1

2.235

2.717

0.100

0.061

1

0.061

0.071

0.790

0.015

1

0.015

0.017

0.896

0.497

1

0.497

0.479

0.489

0.125

1

0.125

0.127

0.722

0.371

1

0.371

0.348

0.556

6.163

1

6.163

7.491

0.007

9.451

1

9.451

11.045

0.001

4.247

1

4.247

4.904

0.027

8.122

1

8.122

7.822

0.005

اخلط�أ

0.927

1

0.927

1.127

0.289

الكلي

التخطيط
الإلكرتوين
التنظيم
الإلكرتوين
التنفيذ
الإلكرتوين
الرقابة
والتقومي
الإلكرتوين
التحفيز
الإلكرتوين
االت�صال
الإلكرتوين
التخطيط
الإلكرتوين
التنظيم
الإلكرتوين
التنفيذ
الإلكرتوين
الرقابة
والتقومي
الإلكرتوين
التحفيز
الإلكرتوين
االت�صال
الإلكرتوين
التخطيط
الإلكرتوين
التنظيم
الإلكرتوين
التنفيذ
الإلكرتوين
الرقابة
والتقومي
الإلكرتوين
التحفيز
الإلكرتوين
االت�صال
الإلكرتوين
التخطيط
الإلكرتوين
التنظيم
الإلكرتوين
التنفيذ
الإلكرتوين
الرقابة
والتقومي
الإلكرتوين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

امل�ؤهل العلمي
هوتلنج=0.048
ح=0.013

تحليل التباين الرباعي المتعدد ألثر المسمى الوظيفي ،والجنس والخيرة والمؤهل العلمي وجهة
نظر مديري المدارس والمعلمين في تحديد درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المزار الشمالي

املجاالت

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

التحفيز
الإلكرتوين

3.236

1

3.236

3.294

0.070

االت�صال
الإلكرتوين

8.524

1

8.524

7.999

0.005

284.639

346

0.823

296.088

346

0.856

299.586

346

0.866

التخطيط
الإلكرتوين
التنظيم
الإلكرتوين
التنفيذ
الإلكرتوين
الرقابة
والتقومي
الإلكرتوين
التحفيز
الإلكرتوين
االت�صال
الإلكرتوين
التخطيط
الإلكرتوين
التنظيم
الإلكرتوين
التنفيذ
الإلكرتوين
الرقابة
والتقومي
الإلكرتوين
التحفيز
الإلكرتوين
االت�صال
الإلكرتوين

359.241

346

1.038

339.921

346

0.982

368.722

346

1.066

306.696

350

323.114

350

319.097

350

372.630

350

360.525

350

390.789

350

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()a = 0.05

يتبني من اجلدول ( )9الآتي:
 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α= 0.05من وجهة نظر مديري املدار�س واملعلمني حول درجة
تطبيق الإدارة الإلكرتونيةُ ،تعزى لأثر امل�سمى الوظيفي يف جميع
املجاالت ،با�ستثناء جمايل التخطيط الإلكرتوين ،والرقابة والتقومي
الإلكرتوين ،وجاءت الفروق ل�صالح املدير.
وميكن تف�سري هذه النتيجة �إىل اختالف وجهات نظر �أفراد
عينة الدرا�سة حول درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية وجماالتها،
بالإ�ضافة �إىل �أن اخلربة التي يتمتع بها مدير املدر�سة يف جمال
الإدارة الإلكرتونية والتي اكت�سبها من خالل �سنوات اخلربة الطويلة
يف العمل الرتبوي مقارنة مع املعلمني.
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سات مع درا�سة الغامدي (،)2009
التي �أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ُتعزى لأثر متغري
العمل ول�صالح املديرين.
 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α= 0.05من وجهة نظر مديري املدار�س واملعلمني حول درجة
تطبيق الإدارة الإلكرتونيةُ ،تعزى لأثر اجلن�س يف جميع املجاالت،
13
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با�ستثناء جمال الرقابة والتقومي الإلكرتوين ،وجاءت الفروق ل�صالح
الإناث.وميكن تف�سري ذلك �إىل �أن هناك تفاوت يف وجهات النظر
بني املعلمني واملعلمات حول درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية،
بالإ�ضافة �إىل التفاوت يف ت�أدية املهام والأعمال الإدارية وخا�صة
ما يرتبط مبهام التخطيط والتنظيم والتنفيذ والرقابة والتحفيز
واالت�صال,كما ميكن تف�سري ذلك �إىل �أن الإناث �أكرث التزام ًا بتنفيذ
املهام الإدارية وااللتزام بالأنظمة والقوانني والتعليمات املدر�سية
مقارنة بالذكور.
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α= 0.05من وجهة نظر مديري املدار�س واملعلمني حول درجة
تطبيق الإدارة الإلكرتونيةً ،تعزى لأثر اخلربة العملية يف جميع
املجاالت.وميكن تف�سري هذه النتيجة �إىل �أن وجهة نظر �أفراد عينة
الدرا�سة متفقة حول جماالت الدرا�سة بغ�ض النظر عن خربتهم
الإلكرتونية حول درجة تطبيق الإدارة الإلكرتونية التي اكت�سبوها من
خالل املمار�سة العملية ،بالإ�ضافة �إىل �أن املعلمني اجلدد ميتلكون
معرفة وممار�سة وخربة �أكرث يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صال ،وتتفق نتيجة الدرا�سة مع نتيجة درا�سة �شحادة ()2008
التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لتقديرات
�أفراد عينة الدرا�سة ُتعزى لأثر متغري اخلربة الإدارية.
 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α= 0.05من وجهة نظر مديري املدار�س واملعلمني حول درجة
تطبيق الإدارة الإلكرتونيةُ ،تعزى لأثر امل�ؤهل العلمي يف جميع
املجاالت با�ستثناء جمال التحفيز الإلكرتوين ،وجاءت الفروق
ل�صالح حملة الدرا�سات العليا.وميكن تف�سري هذه النتيجة �إىل �أن
املعلمني ممن يحملون �شهادة املاج�ستري �أو الدكتوراه ميتلكون
القدرة واخلربة واملعرفة الكافية يف تطبيق الإدارة الإلكرتونية
مقارنة باملعلمني ممن يحملون �شهادة البكالوريو�س �أو الدبلوم،
بالإ�ضافة �إىل �أن املعلمني ممن يحملون �شهادات الدرا�سات العليا
ميلكون مهارات �أكرث يف ا�ستخدام الإدارة الإلكرتونية والتقنيات
احلديثة مقارنة باملعلمني من حملة �شهادة البكالوريو�س.
اختلفت نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة الغامدي
( )2009التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
درجة م�ساهمة تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س تعلم البنني
تعزى لأثر متغري املرحلة الدرا�سية.
جدول ()10
تحليل التباين الرباعي ألثرالمسمى الوظيفي ،والجنس ،والخبرة ،والمؤهل العلمي وجهة نظر
مديري المدارس والمعلمين في تحديد درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المزار الشمالي.

م�صدر
التباين
امل�سمى
الوظيفي
اجلن�س
اخلربة
العملية
امل�ؤهل
العلمي
اخلط�أ

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

3.640

1

3.640

5.516

0.0190

7.095

1

7.095

10.752

0.0010

0.0040

1

0.0040

0.0060

0.9370

6.306

1

6.306

9.557

0.0020

228.316

346

00.6600

م�صدر
التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

الكلي

247.559

350

متو�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()a = 0.05

يتبني من اجلدول ( )10الآتي:
 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( ، )a = 0.05من وجهة نظر مديري املدار�س واملعلمني حول درجة
تطبيق الإدارة الإلكرتونيةُ ،تعزى لأثر متغري امل�سمى الوظيفي ،حيث
بلغت قيمة ف ( )5.516وبداللة �إح�صائية بلغت ( ، )0.019وجاءت
الفروق ل�صالح املدير.
 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الدالل
( ، )α= 0.05من وجهة نظر مديري املدار�س واملعلمني حول درجة
تطبيق الإدارة الإلكرتونيةُ ،تعزى لأثر متغري اجلن�س ،حيث بلغت
قيمة ف ( )10.752وبداللة �إح�صائية بلغت (. )0.001وجاءت
الفروق ل�صالح الإناث.
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (
 ، )α= 0.05من وجهة نظر مديري املدار�س واملعلمني حول درجة
تطبيق الإدارة الإلكرتونيةُ ،تعزى لأثر متغري �سنوات اخلربة ،حيث
بلغت قيمة ف ( )0.006وبداللة �إح�صائية بلغت (. )0.937
 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( ، )α= 0.05من وجهة نظر مديري املدار�س واملعلمني حول درجة
تطبيق الإدارة الإلكرتونيةُ ،تعزى لأثر متغري امل�ؤهل العلمي ،حيث
بلغت قيمة ف ( )9.557وبداللة �إح�صائية بلغت (. )0.002وجاءت
الفروق ل�صالح حملة الدرا�سات العليا.
● ●رابعاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها“ :ما
احللول املقرتحة لتطوير تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س
مديرية تربية املزار ال�شمايل من وجهة نظر مديري املدار�س
واملعلمني؟ ”.
للإجابة على هذا ال�س�ؤال مت و�ضع �س�ؤال مفتوح يف نهاية
اال�ستبانة حول احللول املقرتحة لتطوير تطبيق الإدارة الإلكرتونية
ون�ص على« :ما احللول املقرتحة لتطوير تطبيق الإدارة الإلكرتونية
يف مدار�س مديرية تربية املزار ال�شمايل من وجهة نظر مديري
املدار�س واملعلمني؟ ».و�أجاب على هذا ال�س�ؤال ( )254فرداً من
�أفراد عينة الدرا�سة ,ولتحديد هذه احللول مت ر�صد وحتليل هذه
اال�ستجابات ,ودمج الأفكار املت�شابهة ,وتوزيعها �إىل فئات ,وفق ًا
لعملية التحليل النوعي والكمي ,ومن ثم ا�ستخراج التكرارات والن�سب
املئوية لهذه اال�ستجابات كما هو مبني يف اجلدول (. )11
جدول ()11
التكرارات والنسب المئوية للحلول المقترحة لتطوير تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مدارس
مديرية تربية المزار الشمالي من وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين مرتبة تنازلياً حسب
التكرارات والنسب المئوية

الرتبة
.1

14

الفقرة

التكرار

عقد دورات تدريبية وت�أهيلية ،و�إعداد الن�رشات
التثقيفية والندوات للمعلمني يف جمال الإدارة
الإلكرتونية.

239

الن�سبة
املئوية
94.0%

درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية
في مدارس مديرية تربية املزار الشمالي واقتراحات للتطوير

الرتبة
.2

.3
.4
.5

.6

.7

.8

.9
.10

.11

.12

.13
.14
.15
.16
.17

.18

.19
.20

الفقرة
تزويد جميع مديري املدار�س واملعلمني ب�أجهزة
احلا�سب الآيل احلديث (الب توب) للتمكن من متابعة
الطلبة �إلكرتوني ًا خارج الدوام الر�سمي.
توفري احلوافز املادية واملعنوية لت�شجيع املعلمني
والطلبة على ا�ستخدام الإدارة الإلكرتونية يف العملية
التعليمية والإدارية.
توفري برامج حماية من الفريو�سات للأجهزة
الإلكرتونية يف املدار�س.
تفعيل �شبكة الإنرتنت وزيادة �رسعتها يف املدار�س.
توفري الأجهزة الإلكرتونية احلديثة يف الغرف ال�صفية,
وغرف املعلمني ,والإدارة املدر�سية ,واملختربات,
وقاعات االجتماعات بحيث تنا�سب �أعداد الطلبة
واملعلمني ليتمكنوا من ممار�سة الإدارة الإلكرتونية,
وتطبيقها يف العملية التعليمية والإدارية.
زيادة عدد الغرف املحو�سبة ,وتزويدها ب�أجهزة
�إلكرتونية حديثة.
�إ�صدار كتب ر�سمية من مديرية الرتبية والتعليم ُتلزم
مدراء املدار�س ب�إتباع الطرق التكنولوجية احلديثة,
وا�ستخدام التكنولوجيا ,وتفعيلها �أثناء عملية
التدري�س.
توفري الإمكانيات املادية الالزمة وال�رضورية لتطوير
الإدارة الإلكرتونية يف املدار�س.
�إيجاد �آلية رقابة وتوجيه وتنظيم ت�سهل على املعلمني
والطلبة ا�ستخدام تطبيق الإدارة الإلكرتونية بكل ُي�رس
و�سهولة.
قيم خمترب ومعلم خمت�ص يف جمال الإدارة
توفر ّ
الإلكرتونية لتقدمي املعرفة واخلربة والإ�رشاف على
الأجهزة الإلكرتونية.
ت�شجيع مديري املدار�س واملعلمني على التخل�ص من
املرا�سالت والأعمال الورقية واالعتماد على الأعمال
واملرا�سالت الإلكرتونية.
�إن�شاء موقع �إلكرتوين لكل مدر�سة وربط جميع مواقع
املدار�س ومديريات الرتبية والتعليم مع بع�ضها
البع�ض.
توفري برامج �إلكرتونية حديثة �سهلة اال�ستخدام.
اال�ستغناء عن الأبنية امل�ست�أجرة ،لأن ت�صميمها
يقف عائق ًا يف تطوير الإدارة الإلكرتونية والعملية
التعليمية.
اال�شرتاك يف املواقع العلمية للإطالع على كل ما هو
جديد يف جمال الإدارة الإلكرتونية.
التعاون ما بني وزارة الرتبية والتعليم ومديريات
الرتبية والتعليم واملدار�س على تطبيق الإدارة
الإلكرتونية يف جميع املجاالت التعليمية والإدارية.
ت�شجيع مديري املدار�س واملعلمني على ا�ستخدام
الإدارة الإلكرتونية ,و�إبراز حما�سنها مبا فيه توفري
للوقت ,واجلهد ,واملال ,وغر�س القناعة لدى اجلميع
ب�أهميتها.
تعريف مديري املدار�س واملعلمني والطلبة باخلدمات
التي تقدمها الإدارة الإلكرتونية ب�شكل فعال.
التخفيف من ن�صاب املعلمني لإتاحة املجال لهم
ال�ستخدام الإدارة الإلكرتونية.

د .فادي فؤاد محمد غوامنة
د .منصور احمد حسني مقابلة

التكرار

الن�سبة
املئوية

الرتبة

الفقرة

التكرار

الن�سبة
املئوية

231

90.9%

.21

توفري كادر فني متخ�ص�ص من املهند�سني لعمل
ال�صيانة ال�رضورية والالزمة للأجهزة الإلكرتونية
ب�شكل دوري وم�ستمر.

22

8.6%

222

87.4%

214

84.2%

208

81.8%

195

76.7%

188

74.0%

160

62.9%

155

61.0%

145

57.0%

141

55.5%

139

54.7%

137

53.9%

135

53.1%

131

51.5%

120

47.2%

111

43.7%

85

33.4%

65

25.5%

45

17.7%

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )11أن خم�سة ع�رش
مقرتح ًا ح�صلت على ن�سبة مئوية جتاوزت  50%يف حني ح�صل �ستة
مقرتحات على ن�سبة مئوية تراوحت ما بني (، )47.2% - 8.6%
حيث جاء املقرتح الذي ن�ص على “عقد دورات تدريبية وت�أهيلية
و�إعداد الن�رشات التثقيفية والندوات للمعلمني يف جمال الإدارة
الإلكرتونية” يف املرتبة الأوىل وب�أعلى تكرار بلغ ( )239ون�سبة
مئوية ( , )94.0%وميكن تف�سري ذلك �إىل قلة املخت�صني يف جمال
التدريب على الإدارة الإلكرتونية بالإ�ضافة �إىل قلة اهتمام الإدارات
املدر�سية بجانب الإدارة الإلكرتونية واعتمادهم على الإدارة
التقليدية يف الأعمال الورقية بالإ�ضافة �إىل كلفة هذه الدورات
مع حمدودية املوارد املالية املتوافرة يف هذه املدار�س وبالتايل
عدم القدرة على �إعداد الن�رشات التثقيفية وعقد الندوات للمعلمني.
كما ميكن تف�سري ذلك �إىل كرثة �إعداد املعلمني ,وعدم القدرة على
�إعداد دورات تدريبية ت�شمل جميع املعلمني بالإ�ضافة �إىل عدم توفر
القاعات املنا�سبة لإجراء مثل هذه الدورات والندوات.
وجاءت الفقرة التي ن�صها «توفري كادر فني متخ�ص�ص من
املهند�سني لعمل ال�صيانة الالزمة وال�رضورية للأجهزة الإلكرتونية
ب�شكل دوري وم�ستمر» ب�أدنى تكرار بلغ ( )22ون�سبة مئوية
قيم
(. )8.6%وميكن تف�سري ذلك �إىل اعتماد مديرية الرتبية على ّ
املختربات املتواجد يف املدار�س لإجراء ال�صيانة لأجهزة احلا�سوب
يف تلك املدار�س بالإ�ضافة �إىل قلة املخت�صني من املهند�سني يف
جمال ال�صيانة.

التوصيات
.1
.2

.3
.4

15

.5

1تقدمي احلوافز املادية واملعنوية لدى مديري املدار�س
واملعلمني الذين ي�ستخدمون الإدارة الإلكرتونية يف تنفيذ
الأعمال الإدارية املدر�سية.
2قيام مديرية الرتبية والتعليم يف املزار ال�شمايل بعقد دورات
تدريبية ملديري املدار�س واملعلمني ،لإك�سابهم املعرفة
واخلربة الكافية يف ا�ستخدام الإدارة الإلكرتونية ،وتطوير
مهاراتهم.
3توفري الأجهزة الإلكرتونية ،وو�سائل االت�صال املنا�سبة
واحلديثة للإدارة الإلكرتونية.
4العمل على �إيجاد ال�رشاكة والتن�سيق ما بني وزارة الرتبية
والتعليم ،ومديريات الرتبية والتعليم لتطوير ا�ستخدام
الإدارة الإلكرتونية يف املدار�س ،ومن �أجل تبادل املعلومات
واخلربات.
�5إجراء املزيد من الدرا�سات يف املدار�س الأردنية احلكومية
يف جمال تطبيق الإدارة الإلكرتونية ،لتكوين نظرة �شمولية
حول مو�ضوع الإدارة الإلكرتونية ،وذلك لندرة الدرا�سات يف
اململكة الأردنية الها�شمية ،وكذلك يف املدار�س الأردنية.
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�6 .6رضورة تغيري وتعديل عملية التعليم يف املدار�س الثانوية
يف املزار ال�شمايل يف الأردن مبا يتنا�سب مع تطبيق االدارة
االلكرتونية.
7 .7ت�ضمني اجلداول الدرا�سية ح�ص�ص مدر�سية خا�صة ت�شجع
الطالب على ا�ستخدام احلا�سب يف عملية التعلم والتعليم.

قائمة املصادر واملراجع
أوالً :املراجع العربية
�1 .1إبراهيم ،خالد . )2010( .الإدارة الإلكرتونية .ط ,1الإ�سكندرية :الدار
اجلامعية للن�رش والتوزيع.
�2 .2إدري�س ،ثابت . )2005( .نظم املعلومات الإدارية يف املنظمات املعا�رصة.
ط ,1الإ�سكندرية :الدار اجلامعية للن�رش والتوزيع.
3 .3الأ�سمري ،علي . )2010( .تطبيقات الإدارة الإلكرتونية يف الإدارة
املدر�سية ومتطلبات تطويرها من وجهة نظر مديري املدار�س الثانوية يف
مدينة الريا�ض .ر�سالة ماج�ستري غري من�شوره اململكة العربية ال�سعودية:
جامعة الإمام حممد بن م�سعود الإ�سالمية الريا�ض.
4 .4احل�سن ،ح�سني . )2011( .الإدارة الإلكرتونية املفاهيم اخل�صائ�ص
الوراق للن�رش والتوزيع.
املتطلبات .ط ,2عمان :م�ؤ�س�سة ّ

p 303 - 325) . West port, CN: Libraties Unlimited.

2. Fullan, M. (2005) . Leadership and E - management: system
Thinkers in Action - . Thousand oak, CA: Corwin Press.

3. Kezar, A. & Eckel, P. (2002) . The Effect of institutional
culture on Change Strategies in Higher Education Universal
Principles or Culturally Responsive Concepts?. The Journal
of Higher Education, 73 (4) : 435 - 460.
Mellivel, L. (2007) . British University E - Management in
)Hong Kong setting. Higher Education in Hong Kong, 6 (2
: 32 - 77.
Polizzi, G. (2011) . Measuring School Principals’ Support for
Ict integration in Palermo Italy. Journal of Media Literacy
Education, 3 (2) : 113 - 122
Cosner, S. (2011) . Teacher Learning, Instructioal
Consideraions and Principal Communication: Lessons from
a longitudinal Study of Collaborative Data USE by Teachers,
Educational management Administration& leadership , 39
(5) : 568 - 589.
Banoglu, k. (2011) . Educational Sciences: Theory and
Practice, v11n1p208 - 213. 6pp.
Agnew ,D. (2011) . Administrative Obstacles to Technology
USE IN west Virginia Public Schools: A Survey of West
Virginia Principal, proquset LLC, Ed, Dissertation, West
Virginia University. 198.

5 .5ال�ساملي ،عالء وال�سليطي ،ح�سني� . )2005( .شبكات الإدارة الإلكرتونية.
عمان :دار وائل للن�رش والتوزيع.
6 .6ال�ساملي ،عالء وال�سليطي ،خالد . )2008( .الإدارة الإلكرتونية .ط,1عمان:
دار وائل للن�رش والتوزيع.
7 .7عامر ،طارق . )2007( .الإدارة الإلكرتونية مناذج معا�رصة .القاهرة :دار
ال�سحاب للن�رش والتوزيع.
8 .8العري�شي ،حممد� . )2008( .إمكانية تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف الإدارة
العامة للرتبية والتعليم بالعا�صمة املقد�سة (بنني)  .ر�سالة ماج�ستري عري
من�شورة ، .اململكة العربية ال�سعودية :جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة.
9 .9الغامدي ،عزال . )2009( .واقع تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف مدار�س
تعليم البنني يف مدينة ينبع ال�صناعية ودرجة م�ساهمتها يف جتويد العمل
الإداري من وجهة نظر املديرين والوكالء .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
اململكة العربية ال�سعودية :جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة.
1010حممد .هبه . )2010( .تطوير الإدارة املدر�سية بنظام احلكومة الإلكرتونية.
ط ,1الإ�سكندرية :دار العلم والإميان للن�رش والتوزيع.
1111النمري ،ديانا . )2012( .فاعلية تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف جامعة
الريموك و�سبل تطويرها� .أطروحة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة الريموك،
�إربد ،الأردن.
1212يا�سني� ،سعد . )2005( .الإدارة الإلكرتونية و�آفاق تطبيقاتها العربية .ط,1
الريا�ض :معهد الإدارة العامة.
1313يا�سني� ،سعد . )2010( .الإدارة الإلكرتونية .عمان :دار اليازوري العلمية
للن�رش والتوزيع

ثانياً :املراجع األجنبية
1. Carter, E. & Jefferson, R. (2006) . Collaborating on

information literacy. Inp. Hetnon, E. Dugan, and C. Schwarts
(Eds.) , Revising outcomes assessment in higher education (p.

16

4.
5.
6.

7.
8.

