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درجة توظيف مديري املدارس لإلدارة اإللكترونية في األعمال اإلدارية ومعيقات توظيفها
من وجهة نظرهم في املدارس احلكومية واخلاصة في مديرية تربية لواء بني عبيد

أ .تيسير محمد علي الصقر

امللخص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن درجة توظيف مديري
املدار�س للإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية ومعيقات توظيفها
من وجهة نظرهم يف املدار�س احلكومية واخلا�صة يف مديرية تربية
لواء بني عبيد (حمافظة �إربد – الأردن) .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة،
مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي امل�سحي ،من خالل �أداتني الأوىل
ا�ستبانة للك�شف عن درجة توظيف الإدارة الإلكرتونية يف الإعمال
الإدارية ،والأداة الثانية ا�ستبانة للك�شف عن معيقات توظيف الإدارة
الإلكرتونية .تكونت عينة الدرا�سة من ( )103مدير مدر�سة ومديرة،
واختريوا بالطريقة الق�صدية .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة
توظيف الإدارة الإلكرتونية ككل ،وعلى جميع املجاالت من وجهة
نظر مديري املدرا�س كانت متو�سطة ،وبينت النتائج عدم وجود
فروق يف وجهة نظر مديري املدار�س احلكومية واخلا�صة حول
درجة توظيف الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية ،تعزى ملتغري
املدر�سة :حكومية ،خا�صة ،كما �أظهرت النتائج �أن معيقات توظيف
الإدارة الإلكرتونية من وجهة نظر مديري املدار�س ،كانت متو�سطة
على الأداة ككل ،ومرتفعة على جمايل املعيقات الإدارية والب�رشية،
ومنخف�ضة على جمايل املعيقات املالية والتقنية .وا�ستناداً �إىل ما
تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج تو�صي بو�ضع حلول للمعيقات التي
حتد من توظيف الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية ،وخا�ص ًة
املعيقات الإدارية والب�رشية.
الكلمات املفتاحية :مديرو املدرا�س ،الإدارة الإلكرتونية،
الأعمال الإدارية ،املعيقات ،لواء بني عبيد.

Abstract
This study aimed to reveal the degree of employing
electronic administration by school principals in
administrative work and the obstacles of employing
it from their viewpoint in public and private schools
at Bani Obeid District’s Education Directorate (Irbid
Governorate- Jordan). To achieve the objectives of
the study, the researcher used the descriptive survey
approach utilizing two tools: A questionnaire to reveal
the degree of employing electronic administration in
administrative work and a questionnaire to reveal the
obstacles to employing electronic administration. The
sample of the study consisted of 103 male and female
principals selected purposely. The results of the
study showed that the degree of employing electronic
administration as a whole, and in all domains from
the viewpoint of school principals, was moderate.
The results indicated no differences in the public
and private schools’ principals’ viewpoint about the
degree of employing electronic administration in
administrative work due to the school variables public
and private. The results showed that the obstacles of
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employing electronic administration from the school
principals’ viewpoint were moderate as a whole,
ranging from high in the domains of administrative
and human obstacles and low in the domains of
financial and technical obstacles. Based on the study
results, the researcher recommends setting solutions
to the obstacles that limit the employment of electronic
administration in administrative work, especially
regarding administrative and human obstacles.
Keywords: School principals, electronic
administration, administrative business, obstacles,
Bani Obeid District

املقدمة
ُيعد التطور املت�سارع يف النظم املعلوماتية والتكنولوجية،
والزيادة الهائلة يف حجم املعلومات املتدفقة التي يتم التعامل معها
من خالل الأعمال الإدارية يف خمتلف القطاعات ،من �أبرز معامل هذا
الع�رص ،والتي تفر�ض على التنظيمات الإدارية التفكري بجدية يف
اجلانب التكنولوجي وتفعيله يف خدمة الأعمال الإدارية ،وبالنظر
�إىل امل�ؤ�س�سات التعليمية ،ف�إنها لي�ست مبعزل عن هذا التطور ،فقد
بد�أت تنت�رش فيها النظم املعلوماتية يف جوانب متعددة ،ومن بينها
الأعمال الإدارية ملا لها من �أثر وا�ضح يف �رسعة الأداء وتنظيمه
ودقة معاجلة البيانات وحفظها وتخزينها وا�سرتجاعها يف الوقت
املنا�سب ،وب�أقل جهد ووقت .ويف ظل التطور يف التقنيات احلديثة،
والثورة املعلوماتية ،وتوفر �شبكة الإنرتنت� ،أ�صبح من ال�رضوري
على جميع امل�ؤ�س�سات التعليمية اال�ستفادة من تلك التقنية ل�ضمان
جودة الأداء والأعمال الإدارية ،وتطوير �أ�ساليب الأعمال الإدارية،
وحتقيق الأهداف املرجوة بكفاءة عالية ،باعتبارها القوة الدافعة
نحو التطوير والتقدم يف خمتلف املجاالت ،ولكي يتحقق ذلك
البد من امتالك مهارات الإدارة الإلكرتونية الالزمة للتعامل مع
هذه التقنيات وتوظيفها يف الأعمال الإدارية على اختالفها ب�شكل
�إيجابي وفعال ،وو�ضع احللول الناجحة للمعيقات التي تواجه
توظيفها.
لقد �شهدت الألفية الثالثة تطوراً مت�سارع ًا يف املعطيات
املعرفية واملعلوماتية ،وانت�شار �شبكة الإنرتنت على نحو وا�سع،
حيث �أ�صبحت معها التطورات والتغريات املتالحقة يف الو�سائل
التقنية �سمة من �سمات هذا الع�رص ،والتي الم�ست خمتلف جماالت
احلياة الإن�سانية ،ومن �ضمنها العملية الرتبوية التعليمية ،وما
يرتبط بها من جماالت خمتلفة ،ويف مقدمتها الأعمال الإدارية،
وما تتطلب من جهود �إدارية ملواكبة هذا التطور وامل�ضي قدم ًا نحو
التطور والتقدم الإداري (حمدي.)2008 ،
لقد �أدى تغري الأنظمة الإدارية يف ال�سنوات الأخرية �إىل
تغري يف العديد من املفاهيم التي حتكم الأعمال الإدارية ،ومل
تع ّد امل�شكلة تتمثل يف القيام بالأعمال الإدارية املختلفة ،و�إمنا
�أ�صبحت تتمثل يف القدرة على �إدارة التغيري امل�ستمر ،والتطور
املت�سارع ،الذي يحدث داخل امل�ؤ�س�سات يف ظل وجود جمموعة
من املتغريات املت�سارعة يف بيئة العمل ،حيث �أ�صبح االعتماد على
تقنية املعلومات ،واالت�صاالت� ،أحد الركائز املهمة التي تنطلق منها
الإدارة احلديثة ،وقد حتكّمت ثورة املعلومات واالت�صاالت ،يف �إدارة
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التغيري ،و�أ�صبحت املعلومات هدف ًا �أ�سا�سي ًا للأداء من �أجل حتقيق
�أهداف امل�ؤ�س�سات املختلفة (كناين.)2010 ،
ويف �ضوء هذه التطورات ظهرت الإدارة الإلكرتونية
باعتبارها اجتاه ًا حديث ًا يف الإدارة املعا�رصة من �أجل ا�ستثمار
التقنيات احلديثة لنظم املعلومات واالت�صاالت يف تطوير
امل�ؤ�س�سات ،وحتويلها �إىل م�ؤ�س�سات �إلكرتونية ت�ستخدم يف �إجناز
�أعمالها الإدارية ب�رسعة فائقة ،بهدف ت�سهيل العملية الإدارية،
واتخاذ القرارات مبختلف عنا�رصها ،وحتقيق �أكرب قدر من املرونة
يف املهمات الإدارية التي ت�سهم يف حتقيق الأهداف املخطط لها
بفاعلية (غنيم.)2004 ،
و�شهدت ال�سنوات الأخرية تطوراً ملحوظ ًا يف ميادين احلياة
كافة ،وما يواجه العامل من تطور يف العلم والتكنولوجيا ،وما �أحدثه
هذا التطور من تغريات يف جماالت احلياة كافة ،ويف مقدمتها جمال
العمليات الإدارية ،وبالنظر �إىل هذا الع�رص ،وما ي�شهده من تطور
يف تكنولوجيا التعليم ،مل يعد مقبو ًال �أن ترتك العمليات الإدارية،
والتخطيط للعملية الإدارية ،وتنفيذها لالرجتال والع�شوائية ،بل
ال بد من الإعداد والتدريب يف �ضوء فل�سفة وا�ضحة تنبثق عنها
�أهداف عملية ت�سهم يف تطوير ا�سرتاتيجيات الإدارة املنا�سبة بجميع
جماالتها ،الأمر الذي يتطلب امتالك القدرة واملهارة للتعامل مع
تكنولوجيا الع�رص ،وت�سخريها يف خدمة العملية الإدارية مبختلف
جماالتها وتطويرها (�أحمد.)2009 ،
وحتتاج امل�ؤ�س�سات على اختالفها �إىل مواكبة تطورات هذا
الع�رص ،وح�سن ا�ستيعاب التكنولوجيا احلديثة وا�ستغاللها ،ولكن
ذلك يعتمد على وجود الإدارة التي حت�سن التعامل مع تلك التقنيات
وت�سخريها ل�صالح م�ؤ�س�ساتها وو�ضع خطط ا�سرتاتيجية للتحول
املطلوب ،وت�أهيل الكوادر الب�رشية بكفاءة عالية مع احلر�ص على
�رضورة ن�رش الثقافة التكنولوجية وتعميمها بني العاملني بتلك
امل�ؤ�س�سات .كما ت�شري التجارب ال�سابقة لكثري من الدول التي لها
ال�سبق يف جمال التقنية �أن اال�ستفادة من التقنيات احلديثة وتطبيقها
وتبنيها يف الأعمال الإدارية مب�ؤ�س�ساتها ،يتطلب توافر العديد من
املتطلبات لنجاح تطبيقها ،ومن ذلك وجود قيادات �إدارية واعية،
قادرة على مواكبة التطورات املختلفة يف بيئة العمل التي تفر�ضها
هذه التقنيات ،ومواجهة حتدياتها املختلفة (البدري.)2005 ،
وهناك العديد من املربرات التي جتعل من تطبيق الإدارة
الإلكرتونية �رضورة ملحة يف خمتلف املجاالت الإدارية ،والتي
يف مقدمتها ت�سارع التقدم التكنولوجي ،والثورة املعرفية املرتبطة
بها ،حيث �أدى ذلك �إىل ظهور مزايا عديدة لتطبيقاتها العملية يف
خمتلف جماالت العملية الإدارية ،بالإ�ضافة �إىل �رضورة اال�ستجابة
والتكيف مع متطلبات البيئة املحيطة ،فانت�شار مفهوم الإدارة
الإلكرتونية,و�أ�ساليبها وتطبيقها يف الكثري من امل�ؤ�س�سات يحتم على
كل �إدارة اللحاق بركب التطور جتنب ًا الحتماالت العزلة والتخلف عن
مواكبة ع�رص ال�رسعة واملعلوماتية (العواملة.)2003 ،
وحتتاج الأعمال الإدارية الإلكرتونية لكي حتقق امل�ؤ�س�سات
�أهدافها �إىل �إدارة ت�ساند التطوير والتغيري وتدعمه ،وت�أخذ بكل
جديد وم�ستحدث يف الأ�ساليب الإدارية ،بالإ�ضافة �إىل وجود
قيادات �إدارية قادرة على التعامل بكفاءة وفاعلية مع تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ،مع قدرتها على االبتكار ،و�إعادة النظر

يف اجلانب التنظيمي الإداري ،و�صنع املعرفة ،بالإ�ضافة �إىل ذلك،
يتوجب على جميع الإدارات يف امل�ؤ�س�سات التخل�ص من الإجراءات
البريوقراطية والروتينية املعيقة لكل تطور ،والعمل على التجديد
يف الأ�ساليب والإجراءات الإدارية املتبعة يف خمتلف امل�ؤ�س�سات
(يا�سني.)2005 ،
و ُتعد الإدارة التعليمية املعا�رصة عملية تغيري وتطوير
مبختلف املجاالت التعليمية والرتبوية والإدارية ،وحتتاج �إىل
اجتاهات �إيجابية لقبولها والعمل بها ،ويعترب دور الإدارة يف
التغيري والتطوير من باب التكيف مع الألفية اجلديدة ،حيث ت�شكل
الإدارة الناجحة �إحدى الركائز املهمة لأي جمتمع من املجتمعات
لت�شكيل نقلة نوعية فيه ،ف�إذا كانت الرتبية مبفهومها احلديث
عبارة عن عملية التغيري والتطوير ،ف�إن هذه العملية ملقاة على
عاتق الإدارة امل�س�ؤولة “املديرين” ،حيث يقع عليهم عبء �إدارة
امل�ؤ�س�سات الرتبوية التعليمية للتغلب على امل�شكالت ،ومواجهة
امل�ستقبل بكفاءة ،والتمهيد للتطورات والتغريات املنتظرة والتوافق
مع التطورات يف املفاهيم الإدارية احلا�صلة (ال�رشيدة.)2002 ،
وي�ؤدي مدير ملدر�سة بو�صفه قائداً تربوي ًا و�إداري ًا العديد من
املهام احليوية البالغة الأهمية ،وله دور فاعل يف حتقيق �أهداف
العملية التعليمية من خالل �إدارة هذه العملية ،فهو الذي يناط به
توجيه جميع جهود العاملني ،والقوى التي يعاي�شها �ضمن �إطار
عمله ،ويرتبط جناح املدر�سة يف حتقيق �أهدافها ،ور�سالتها بالكيفية
التي يدير بها املدر�سة ،وقدرته على توظيف �إمكاناته نحو العمل
البناء ،والتي ترتكز معظمها على اجلوانب الإدارية ،وب�شكل ي�ساعد
على حتقيق �أهدافها وحت�سني ظروف العمل فيها ،مبا ي�سهم يف
حتقيق نقلة نوعية يف العملية الإدارية ،وخا�صة يف جمال توظيف
ما وفره التطور التكنولوجي واالت�صاالت الإلكرتونية يف الأعمال
الإدارية (البدري.)2005 ،
و ُيعد امتالك الإدارة الإلكرتونية من �أهم ال�رضورات التي
يجب توافرها لدى املديرين ،والقائمني على العملية الإدارية،
وذلك ل�ضمان جناح العملية الإدارية الإلكرتونية ،وحتقيق �أهدافها
املن�شودة ،وبالتايل ف�إن امتالك هذه املهارات ميكن القائمني على
العملية الإدارية من توظيف التقنيات احلديثة ب�شكل �إيجابي وفاعل،
و�إدارة ا�ستخدامها يف تنفيذ مهمات الأعمال الإدارية (Phillip,
.)2008
وي�شري مدكور (� )2005إىل �أن التعامل مع التقنيات احلديثة
يتطلب امتالك العديد من املهارات التي ت�سهم يف تزويد الإداريني
بالقدرات واملهارات الالزمة للتعامل مع التقنيات احلديثة يف
تنفيذ مهام الأعمال الإدارية الإلكرتونية ،وتتمثل هذه املهارات يف
جمال ا�ستخدام الأجهزة احلديثة ،وتوجيه هذه التكنولوجيا و�إدارتها
وال�سيطرة عليها ،والتي تتطلب القدرة على التعامل مع احلا�سب،
ومواقع الإنرتنت.
وبالنظر �إىل الأعمال الإدارية الإلكرتونية ،ف�إنها ت�شتمل على
التخطيط الإلكرتوين للعملية الإدارية ،واملتمثل يف و�ضع الأهداف،
وحتديد و�سائل حتقيقها ،وكذلك التنظيم الإلكرتوين ،والذي ي�شري �إىل
القدرة على بناء العالقات بني �أجزاء العمل ومواقعه بطريقة منظمة
وفعالة ،بالإ�ضافة �إىل القيادة الإلكرتونية ،والتنفيذ الإلكرتوين،
والرقابة والتقومي الإلكرتوين ،والتحفيز الإلكرتوين ،وهذه املتطلبات
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درجة توظيف مديري املدارس لإلدارة اإللكترونية في األعمال اإلدارية ومعيقات توظيفها
من وجهة نظرهم في املدارس احلكومية واخلاصة في مديرية تربية لواء بني عبيد

أ .تيسير محمد علي الصقر

جميعها ت�سهم يف جناح العملية الإدارية الإلكرتونية ،ويرتبط هذا
النجاح بامتالك هذه اجلوانب وتوظيفها �ضمن الأعمال الإدارية
الإلكرتونية مبختلف جماالتها (العمار.)2008 ،
ومل تكن وزارة الرتبية والتعليم الأردنية يف من�أى عن تلك
التطورات ،حيث عملت على توظيف تقنية املعلومات واالت�صاالت
يف جمال التعليم ،مبا يف ذلك تطبيق الإدارة الإلكرتونية التي تدار
بوا�سطة احلا�سب الآيل ،و�شبكة املعلومات (الإنرتنت)؛ مما يعني
�أنها كانت وجه ًا لإدخال تغيريات جذرية على النظام التعليمي يف
الأردن (وزارة الرتبية والتعلم الأردنية.)2010 ،
وجاء االهتمام با�ستخدام نظم املعلومات الإدارية الإلكرتونية
لعدة مزايا وفوائد ،حيث �أن تطبيق وا�ستخدام اجلانب الإلكرتوين يف
الأعمال الإدارية يعمل على تب�سيط الإجراءات داخل امل�ؤ�س�سات مما
ينعك�س �إيجاب ًا على م�ستوى اخلدمات التي تقدم للم�ستفيدين لت�صبح
�أكرث دقة وجودة ،بالإ�ضافة �إىل �أنها تعمل على اخت�صار وقت تنفيذ
املعامالت الإدارية ،ودقة تنفيذها ،وجودة املخرجات يف الأعمال
الإدارية (ال�ساملي.)2006 ،
وبالنظر �إىل تطبيق الأ�ساليب الإدارية الإلكرتونية ،ف�إن ذلك
يتطلب امتالك مهارات غري تقليدية ،وي�ستلزم التهيئة املنا�سبة
ملقوماتها ،وتطوير البيئة الداخلية واخلارجية للم�ؤ�س�سات الإدارية
نظراً لطبيعتها وخ�صو�صيتها يف التعامل مع الأفراد ،وتوفري الظروف
املواتية لنجاح التطبيق الإلكرتوين ،مبا ينعك�س ب�شكل مبا�رش على
الأداء عرب حتقيق التوازن والتنا�سق املرغوب بني التغريات و�سلوك
الأفراد ،والعالقة بني جماعات العمل ،وبني �أ�ساليب الأداء الإلكرتوين
ونظمه (ال�ضايف.)2006 ،
لقد ظهرت اجتاهات حديثة للأدوار التي يجب �أن يقوم بها
مدير املدر�سة يف ظل التطور التكنولوجي ،وتطور املفاهيم الإدارية،
ومبا �أن ال�سنوات الأخرية من القرن الع�رشين �شهدت تغريات
�رسيعة يف تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات ،و�أثرت يف العملية
التعليمية الرتبوية ،و�أ�صبحت متغرياً مهم ًا ي�ؤثر يف فاعلية الإدارة
املدر�سية ،ف�إن ا�ستخدام تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات يف
العملية الإدارية ميكن �أن يزيد من فاعلية الأداء الإداري ،ويعمق
روح االبتكار والتجديد لدى املديرين واملعلمني والطلبة .ومبا
�أن احلا�سوب من �أهم االبتكارات التكنولوجية احلديثة ،فقد �أ�صبح
ا�ستخدامه واال�ستفادة من تطبيقاته �رضورة يف عملية التدري�س
والأعمال التعليمية والإدارية (املومني.)2004 ،
وتعتمد املدر�سة يف حتقيق �أهدافها ب�شكل كبري على مدير
املدر�سة؛ بو�صفه حمور العملية الإدارية ،والركيزة الأ�سا�سية
للنهو�ض مب�ستوى الإدارة ملدر�سية وتطويرها ،والعن�رص الرئي�س
الذي يتوقف عليه جناح الأعمال الإدارية باملدر�سة ،و ُيعد الأداء اجليد
ملدير املدر�سة من �أهم املتطلبات الأ�سا�سية التي تن�شدها امل�ؤ�س�سات
التعليمية على اختالف م�ستوياتها ،وجانب �أ�سا�سي لنجاح العملية
وبناء على ذلك ف�إن االهتمام مبدير املدر�سة ورفع م�ستوى
الإدارية،
ً
ال�سبل املعينة التي تكفل جناحه يف عمله �أمر بالغ
وتوفري
�أدائه،
ُ
الأهمية ملا له من انعكا�سات على �أداء املدر�سة والعاملني فيها،
ودرجة حتقيقها لأهدافها (عودة.)2010 ،
ويرى الباحث �أن الأعمال الإدارية الإلكرتونية ت�شري �إىل
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ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لتنفيذ الأعمال
الإدارية ،وتقدمي اخلدمات �إلكرتوني ًا يف �أي مكان وزمان ،مما ي�ؤدي
�إىل زيادة جودة الأداء ،و�رسعة التنفيذ وخف�ض التكلفة والدقة
وال�رسعة يف تقدمي اخلدمات ،وتطوير التنظيم الإداري ،وتب�سيط
الإجراءات وتوفري املعلومات ال�صحيحة ،و�رسعة اتخاذ القرارات
املبنية على معلومات دقيقة ومبا�رشة ،الأمر الذي ي�سهم يف �إيجاد
مدخالت وخمرجات على درجة من اجلودة والفاعلية.
لقد �أ�صبح �أداء الأعمال الإدارية الإلكرتونية يطبق يف العديد
من املجاالت يف خمتلف امل�ؤ�س�سات ،وذلك يف �ضوء ما حتققه
الأعمال الإدارية الإلكرتونية من فوائد ومزايا ،وما تتبعه من
خ�صائ�ص ت�ضفي على الأعمال الإدارية الأداء املميز ،ومن �أهم
تلك املجاالت ،جمال الأعمال الإدارية ،والأعمال املالية ،والأعمال
املرتبطة باملرا�سالت الإلكرتونية ،واملرتبطة بالقرارات الإدارية،
وكذلك املرتبطة باملوارد الب�رشية (الب�رشي.)2010 ،
وبالنظر �إىل الإدارة الإلكرتونية ف�إنها ت�ساعد مديري املدار�س
يف �إجناز �أعمالهم الإدارية كتخزين البيانات اخلا�صة باملعلمني،
واالت�صال الدائم مبكاتب امل�س�ؤولني يف الإدارات التعليمية،
واالت�صال مع �أولياء الأمور ،وكذلك مع املديرين �أنف�سهم .بالإ�ضافة
�إىل �أن هذه املهارات توفر الكثري من الوقت واجلهد ،وجتعلهم على
علم ودراية بالتطورات والتقنيات التي حتدث يف جمال الرتبية ويف
ال�سبل لتح�سني
جمال عملهم ،مما ي�سهل عليهم التو�صل �إىل �أف�ضل ُ
�أدائهم الإداري وتطويره (كاربنتز.)2012 ،
وي�ؤكد ماثو�س (� )Mathews, 2013أن للتكنولوجيا ت�أثرياً
فاع ًال على الأعمال الإدارية املدر�سية ،و�أن الربامج الإدارية
الرتبوية حتتاج �إىل الإدارة الإلكرتونية الأ�سا�سية .ويرى مينتز
ومينتز (� )Mentz & Mentz, 2013أن ا�ستخدام التقنيات احلديثة
يف الإدارة املدر�سية ي�ؤدي �إىل حت�سني خمرجات التعلم ،و�رسعة
�إجناز الأعمال اليومية .وي�ضيف مابل ومن�شي (Mable &Minishi,
� )2005أن هناك تقدم ًا وا�سع ًا يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
�سواء �ضمن جمال الأعمال
واالت�صاالت يف امل�ؤ�س�سات التعليمية،
ً
الإدارية� ،أو التعليمية.
و ُتعد التقنية الإلكرتونية �أحد املوارد الأ�سا�سية التي ت�سهم
يف قدرة امل�ؤ�س�سات على الت�أقلم مع طبيعة الع�رص احلايل� ،إال �أن
معظم هذه امل�ؤ�س�سات تواجه جمموعة من القيود واملعيقات التي قد
حتد من عملية اال�ستثمار الفعال للتقنية احلديثة ،فهناك الكثري من
الإدارات تعاين العديد من امل�شكالت واملعيقات ،واملتمثلة يف كرثة
الإجراءات الروتينية ،و�ضعف التن�سيق بني الوحدات الإدارية ،وعدم
مواكبة امل�ستجدات احلديثة يف جمال التقنيات املرتبطة بالإدارة
الإلكرتونية ،وبالتايل ف�إنه يجب على الإدارات �أن تتبنى �أ�سلوب ًا
جديداً للتفكري والقيادة؛ ل�ضمان الو�صول بالإدارة الإلكرتونية �إىل
كامل �إمكانياتها باعتبار �أن هذه الإدارات تواجه حتديات كبرية
حتول دون اال�ستفادة منها (براون.)2005 ،
و�أكد تربان وليدنر ووثريب (Turban, Leidner & Wetherb,
� )2008أنه بالرغم من �أن بع�ض امل�ؤ�س�سات �أعادت هيكلة نف�سها
بطريق مبتكرة لتتما�شى مع التطورات يف الع�رص الإلكرتوين� ،إال �أن
الغالبية العظمى منها ما زالت تعتمد على الهياكل الهرمية التقليدية،
والتي تقف عقبة �أمام تطبيق التقنيات احلديثة ،واال�ستفادة من
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معطياتها يف تطوير م�ؤ�س�ساتها.
وي�شري روبن�سون وروبن�سون (� )2008إىل �أن التغيري يجب
�أن يتم من خالل ر�ؤية وا�ضحة ومفهومة من خالل منهج متكامل
يبد�أ بالتخطيط حتى ي�صل �إىل التطبيق .ومن جهة �أخرى ،تواجه
عملية التخطيط العديد من املعيقات ،ومن �أبرز هذه املعيقات كما
�أ�شار �إليها ال�سواط (� ،)2005ض�آلة� ،أو ندرة املعلومات والبيانات
الإح�صائية ال�رضورية ،بالإ�ضافة �إىل النق�ص يف الكوادر الب�رشية
املتخ�ص�صة واملدربة ،و�إتباع الإدارة البريوقراطية والتعقيدات
الإدارية.
ويرى ويجاند (� )Wigand, 2009رضورة �أن ُتعد امل�ؤ�س�سة
نف�سها لت�ستفيد من الفر�ص التي من املمكن �أن توفرها لها تقنيات
تكنولوجيا املعلومات ،و�إذا ما كيفت امل�ؤ�س�سة ت�صميمها البنائي
وعملياتها الإدارية بحيث تتوافق مع تكنولوجيا املعلومات ف�سيكون
من املمكن �إدراك الت�أثري الكامل لهذه التكنولوجيا ،وبالتايل رفع
م�ستوى الكفاءة الإدارية الإلكرتونية ،وحت�سني الإنتاجية الإدارية
وخمرجاتها.
وت�أ�سي�س ًا على ما تقدم يرى الباحث �أن تطبيقات الإدارة
الإلكرتونية لها فوائد كثرية ،لي�س على م�ستوى الفرد بل على
م�ستوى احلكومات ،وامل�ؤ�س�سات ،واملجتمع ب�شكل عام ،لذا �أولت
وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن اهتمام ًا بالغ ًا بهذا املجال ،حيث
�أن الكثري من الوزارات وامل�ؤ�س�سات اعتمدت _ وب�شكل كبري_ على
التقنية الإلكرتونية يف �إجناز كافة معامالتها الإدارية ،وتقدمي
خدماتها؛ وذلك من �أجل زيادة �إنتاجية هذه امل�ؤ�س�سات ،وامل�ساهمة
يف بناء اقت�صاد قوي ،ودعم التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة ،وخا�صة
يف جمال العملية التعليمية و�إدارتها ،الأمر الذي يتطلب املتابعة
احلثيثة ،واملتوا�صلة من �أجل العمل على �ضمان تطبيق الإدارة
الإلكرتونية ،وتطويرها ،والك�شف عن املعيقات التي قد حتول
دون اال�ستفادة من مقوماتها ،وت�سخريها لتطوير العملية الإدارية
التعليمية ،وو�ضع احللول املنا�سبة لها.
ولقد ا�ستطاع الباحث التو�صل �إىل بع�ض الدرا�سات التي
تناولت مو�ضوع الدرا�سة ،ومت ا�ستعرا�ضها وفق ًا لت�سل�سلها الزمني
من الأقدم �إىل الأحدث ،وهي على النحو الآتي:
�أجرى زين ( )Zain, 2004درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن ت�أثري
ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة على املمار�سات الإدارية ملديري
املدرا�س ،ومدى ا�ستخدامهم لها .تكونت عينة الدرا�سة من ()136
مدير مدر�سة .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدمت ا�ستبانة جلمع
البيانات� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن التكنولوجيا احلديثة لها ت�أثري
على الإدارة املدر�سية من وجهة نظر املديرين ،حيث ت�ؤدي هذه
التكنولوجيا �إىل ت�سهيل فر�ص احل�صول على املعلومات وحت�سينها
من قبل املعلمني والطلبة وقت حاجتهم �إليها ،كما �أنها ت�سهم يف
تطوير نظام الإدارة ،كما بينت النتائج �أن ا�ستخدامات املديرين
لهذه التكنولوجيا يف الإدارة املدر�سية ،كان بدرجة متو�سطة،
ووجود اجتاهات �إيجابية نحوها.
وهدفت درا�سة فالجنانوجوكوب�سن(  (�Flanagan & Jacob
� )san, 2005إىل معرفة ت�أثري تكنولوجيا املعلومات يف م�ستوى
�أداء املديرين ملهماتهم و�أدوارهم املوكلة �إليهم ،وذلك لأن الإدارة

املدر�سية بحاجة �إىل التطوير يف مهماتها و�أدوارها يف ظل الإدارة
الإلكرتونية احلديثة .وقد اختريت مدار�س رونالد بينت (Roland
 )Bennetيف كندا .وقد مت تطوير �شبكة جاليلو ك�أداة جلمع البيانات
من خالل املالحظات� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن تكنولوجيا
املعلومات كان لها ت�أثري فاعل و�إيجابي على مهام املديرين
ضال عن �أن
و�أدوارهم  ،وعلى عالقاتهم مع املجتمع املحلي .ف� ً
املديرين ا�ستغلوا فر�ص النمو املهني لتطوير �إدارتهم الإلكرتونية.
وقام املاجدي ( )2006بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن
درجة ا�ستعداد مديري املدرا�س لتطبيق �إدارة املدر�سة الإلكرتونية
يف الكويت واجتاهاتهم نحوها .تكونت عينة الدرا�سة من ()120
مدير مدر�سة .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام اال�ستبانة
جلمع البيانات� .أظهرت نتائج الدرا�سة وجود درجة ا�ستعداد مرتفعة
لدى مديري املدار�س لتطبيق �إدارة املدر�سة الإلكرتونية ،ووجود
اجتاهات �إيجابية نحوها ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق يف
درجة ا�ستعداد مديري املدار�س لتطبيق �إدارة املدر�سة الإلكرتونية،
تعزى ملتغريي املنطقة التعليمية ،وامل�ؤهل العلمي.
وهدفت درا�سة العوائد (� )2008إىل الك�شف عن درجة امتالك
مديري املدرا�س احلكومية يف �سلطنة ُعمان للكفايات الإدارية
الإلكرتونية ،مت يف هذه الدرا�سة ا�ستخدام املنهج الو�صفي ،كما مت
ا�ستخدام ا�ستبانة جلمع البيانات .تكونت عينة الدرا�سة من ()119
مديراً ومديرة يف املدرا�س احلكومية التابعة ملحافظة ظفار� .أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن درجة امتالك مديري املدرا�س احلكومية لكفايات
الإدارة الإلكرتونية كانت متو�سطة ،كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود
اجتاهات �إيجابية لدى املديرين نحو تطبيق الإدارة الإلكرتونية،
كما �أظهرت النتائج وجود فروق يف اجتاهات املديرين نحو الإدارة
الإلكرتونية ،تعزى لأثر متغري اجلن�س يف جميع املجاالت ،ل�صالح
الإناث ،وعدم وجود فروق لأثر اخلربة� ،أو امل�ؤهل العلمي يف جميع
جماالت الكفايات الإلكرتونية.
و�أجرت وايت ( )White, 2010درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن
ا�ستخدامات مديري املدرا�س للتطبيقات احلا�سوبية يف الأعمال
الإدارية ،ودرجة ممار�ستهم للإدارة الإلكرتونية ومعيقات تطبيقها.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام اال�ستبانة ك�أداة جلمع
البيانات ،بالإ�ضافة �إىل املقابلة .تكونت عينة الدرا�سة من ()62
مدير مدر�سة� .أظهرت نتائج الدرا�سة واملقابالت التي اُجريت
�أن مديري املدرا�س يف�ضلون ا�ستخدام التطبيقات احلا�سوبية يف
الإدارة املدر�سية ،وكذلك يف االت�صاالت الداخلية واخلارجية؛ �أي
�أنهم ي�ستخدمون التطبيقات احلا�سوبية يف تنفيذ ن�شاطات الإدارة
املدر�سية ،وجاءت ممار�ستهم للإدارة الإلكرتونية بدرجة مرتفعة،
و�أ�شارت النتائج �إىل وجود اجتاهات �إيجابية نحو ا�ستخدام الإدارة
الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية املدر�سية ،كما بينت النتائج وجود
بع�ض املعيقات كتدريب املديرين  ،وتوفري الدعم املنا�سب.
وقام ال�رشاري ( )2012بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن
ممار�سة مديري املدار�س الثانوية للإدارة الإلكرتونية من وجهة
نظر املعلمني واجتاهات املديرين نحوها .تكونت عينة الدرا�سة من
( )29مديراً ،و( )189معلماً ،اُختريوا بالطريقة الع�شوائية .ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة اُ�ستخدمت �أداتني :الأوىل للك�شف عن ممار�سة مديري
املدرا�س الثانوية للإدارة الإلكرتونية من وجهة نظر املعلمني،
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درجة توظيف مديري املدارس لإلدارة اإللكترونية في األعمال اإلدارية ومعيقات توظيفها
من وجهة نظرهم في املدارس احلكومية واخلاصة في مديرية تربية لواء بني عبيد

أ .تيسير محمد علي الصقر

والثانية للك�شف عن اجتاهات مديري املدار�س الثانوية نحو ممار�سة
الإدارة الإلكرتونية� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة ممار�سة مديري
املدار�س الثانوية للإدارة الإلكرتونية من وجهة نظر املعلمني كانت
متو�سطة ،وجاءت ممار�سة جماالت الإدارة الإلكرتونية جميعها،
�ضمن درجة ممار�سة متو�سطة ،وجاء جمال التخطيط الإلكرتوين يف
املرتبة الأوىل ،يف حني جاء جمال التنفيذ الإلكرتوين يف املرتبة
الأخرية .كما �أظهرت النتائج �أن اجتاهات مديري املدار�س الثانوية
نحو الإدارة الإلكرتونية كانت �إيجابية.
كما �أجرى ماثيو�ش ( )Mathews, 2013درا�سة حالة
ال�ستك�شاف الإدارة الإلكرتونية يف املدرا�س الثانوية احلديثة
وو�صفها ،والك�شف عن وت�أثريها على الإدارة املدر�سية .وكان
م�صدر املعلومات املقابلة واملالحظة ،وبع�ض الوثائق يف املدر�سة.
وركزت على املديرين ،وتخ�ص�ص احلا�سوب ،واملعلمني الذين لديهم
خربات خمتلفة يف احلا�سوب .تكونت عينة الدرا�سة من ( )126مدير
مدر�سة ،و( )239معلم ًا ومتخ�ص�ص حا�سوب� .أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن ت�أثري الإدارة الإلكرتونية كان فاع ًال يف الإدارة املدر�سية ،و�أنه
يخدم ويحفز املعلمني ذوي اخلربة القليلة يف احلا�سوب ،وب�شكل
عام ،و�أن برامج الإدارة الإلكرتونية حتتاج �إىل املهارات احلا�سوبية
والأ�سا�سية ومهارات تكنولوجية عالية امل�ستوى ليتمكن مديرو
املدار�س من ا�ستخدامها يف الإدارة املدر�سية ،و�أ�شارت النتائج �إىل
�أن توظيف الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية ،كان بدرجة
متو�سطة نظراً لعدم امتالك املهارات الإدارية الإلكرتونية ،وجاء
امتالك هذه املهارات بدرجة متو�سطة ،وفق ًا لوجهة نظر مديري
املدرا�س واملعلمني وخمت�صي احلا�سوب.
و�أجرى فيلتون ( )Felton, 2014درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن
مدى ا�ستخدام مديري املدرا�س االبتدائية للحا�سوب يف مدرا�سهم
يف الأعمال الإدارية وعالقة ذلك مبهاراتهم الإلكرتونية واجتاهاتهم
نحو ا�ستخدامها ومعيقات اال�ستخدام .تكونت عينة الدرا�سة من
( )400مدير ومديرة مدر�سة من مناطق والية كولومبيا التعليمية،
منهم ( )228مديرة ،و( )172مديراً ،ومت ا�ستخدام ا�ستبيان جلمع
البيانات� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن املديرين واملديرات ي�ستخدمون
احلا�سوب يومي ًا لأغرا�ض �إدارية ،حيث �أن مهاراتهم الإلكرتونية يف
ا�ستخدامه ،كانت متو�سطة امل�ستوى وخ�صو�ص ًا يف جمال الربجميات
اجلاهزة مثل (�أوفي�س واك�سل) .كما �أظهرت النتائج وجود معيقات
يف ا�ستخدام مديري املدار�س للحا�سوب يف الأعمال الإدارية،
ك�ضعف امتالك املهارات ،واملعيقات الإدارية وكرثة متطلباتها،
كما بينت نتائج الدرا�سة �أن املدير الأكرث مهارة والأكرث تدريب ًا هو
الذي ميتلك اجتاهات �إيجابية نحو احلا�سوب والتكنولوجيا ،و�أ�شارت
نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ل�صالح املديرين الذكور يف جمايل
املهارات ،وتكرار اال�ستخدام لهذه املهارات.
كما �أجرى كاراملبو�س وبابايونو(  (�Charalambous, Papa
 )ioannou, 2018درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن ت�صورات مديري
مدار�س املرحلة الأ�سا�سية حول مهاراتهم الإلكرتونية ال�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات لغايات �شخ�صية� ،أو تدري�سية� ،أو �إدارية يف
مدار�سهم .تكونت عينة الدرا�سة من ( )250مديراً ومديرة ،ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة مت تطبيق ا�ستبيان مكون من (� )15س�ؤا ًال حول
املعلومات الدميغرافية املتعلقة بامل�ستجيب ،وت�صوراته الذاتية
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حول مهاراته الإلكرتونية و�أغرا�ض ا�ستخدام التكنولوجيا� .أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن املديرين واملديرات يرون �أنهم ميتلكون مهارات
�إلكرتونية متدنية ،حيت �أن ا�ستخدامهم للحا�سوب يدور حول �أغرا�ض
�شخ�صية ثم �إدارية ،و�أغرا�ض تدري�سية ،وبا�ستخدام تطبيقات
حا�سوبية ب�سيطة.
و�أجرى �أف�شاري و�أبو بكر ولوان وفوي �أبو م�سامح (Afshari,
 )AbuBaker, Luan, Fooi& Abu Samah, 2019درا�سة هدفت
�إىل الك�شف عن الإدارة الإلكرتونية املتوفرة لدى مديري املدار�س
الإيرانيني وعالقتها بنمطهم الإداري .تكونت عينة الدرا�سة من
( )320مديراً من مديري املدرا�س الثانوية يف مدينة طهران
الإيرانية ،ا�ستجابوا ال�ستبيان فيلتون ( )Felton, 2006للمهارات
الإلكرتونية ،كما مت ا�ستخدام ا�ستبيان �آخر مكون من ( )34فقرة
حول مهارات املدير ومعارفه يف احلا�سوب� .أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن مهارات املديرين الإلكرتونية متو�سطة خ�صو�ص ًا يف جمال
ا�ستخدام التطبيقات والربجميات ،كما �أن م�ستوى اال�ستخدام ي�شمل
ا�ستخدام احلا�سوب لأغرا�ض �إدارية ،وبدرجة متو�سطة ،وبينت نتائج
الدرا�سة وجود حاجة كبرية لتدريب املديرين على مهارات الت�صميم
والإنرتنت وا�ستخدام تطبيقات ذات عالقة بالتوا�صل وقواعد
البيانات والأغرا�ض الإدارية.
�أما درا�سة �ستيورات وميللز ورميو�س (Stuart, Mills & Remus,
 )2019التي هدفت �إىل الك�شف عن املهارات التقنية الإلكرتونية لدى
مديري املدار�س النيوزلنديني ودرجة ممار�ستها يف عملهم الإداري
املدر�سي .تكونت عينة الدرا�سة من ( )64مديراً ومديرة ،منهم (39
من الإناث ،و 25من الذكور) ا�ستجابوا ملقيا�س مكون من ()46
فقرة موزعة على ُبعدي املعرفة واملهارات ،ومت و�ضع �س�ؤال حول
درجة املمار�سة والتكرار اليومي لال�ستخدام� .أظهرت نتائج الدرا�سة
�ضعف مهارات املديرين الإلكرتونية يف اجلانب الإداري ،بينما
كانت معرفتهم الإلكرتونية متو�سطة ،كما بينت نتائج الدرا�سة
�أن املديرين ( ذكوراً و�إناثاً) ي�ستخدمون التكنولوجيا يف الأعمال
الإدارية ،وبدرجة متو�سطة ،و�ضمن نطاق العمل املعتاد.
كما �أجرى كو�سكال ( )Koskal, 2019درا�سة هدفت �إىل الك�شف
عن الإدارة الإلكرتونية لدى مديري املدار�س الأتراك .تكونت عينة
الدرا�سة من ( )83مديراً ومدير ًة .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت تطبيق
مقيا�س تقييم كفاية املدير الإلكرتونية املكون من ( )26فقرة بعد
ترجمته �إىل الرتكية� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن املديرين يتمتعون
مبهارات �إلكرتونية متو�سطة ،كما بينت نتائج الدرا�سة �أن املديرين
ميار�سون التطبيقات الإلكرتونية يف عملهم الإداري بفاعلية،
وبدرجة مرتفعة� ،إال �أنهم يفتقرون �إىل مهارات الر�ؤيا امل�ستقبلية
يف حت�سني التطبيق ،كما بينت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا يف م�ستوى املهارات ،وم�ستوى التطبيق تعزى ملتغري
اجلن�س ،ل�صالح املديرين الذكور.
ومبطالعة الدرا�سات ال�سابقة التي مت تناولها ،يالحظ تنوع
الأدوات امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سات ،فمعظم الدرا�سات ا�ستخدمت
اال�ستبانة جلمع البيانات ،كما ورد يف درا�سة زين (،)Zain, 2004
واملاجدي ( ،)2006وكو�سكال ( ،)Koskal, 2019والبع�ض الآخر
من الدرا�سات ا�ستخدم اال�ستبانة بالإ�ضافة �إىل املقابلة ،كما ورد
يف درا�سة فالجنان وجوكوب�سن (،)Flanagan & Jacobsan, 2005
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ووايت()White, .2010
وبالنظر �إىل اجلوانب واملتغريات التي تناولتها هذه
الدرا�سات ،فقد تباينت اهتماماتها ،فبع�ض الدرا�سات تناول
ا�ستخدامات مديري املدرا�س للتطبيقات احلا�سوبية يف الأعمال
الإدارية ،ودرجة ممار�سة الإدارة الإلكرتونية ،كما ورد يف درا�سة
وايت ( ،)Whiteزين ( ،)Zain, 2004وهناك بع�ض الدار�سات اهتم
بتناول ا�ستعداد مديري املدار�س لتطبيق �إدارة املدر�سة الإلكرتونية،
كما جاء يف درا�سة املاجدي ( ،)2006والبع�ض الآخر من الدرا�سات
تناول واقع تطبيق الإدارة الإلكرتونية ومهاراتها يف املدرا�س من
وجهة نظر املديرين ،كدرا�سة ال�رشاري ( ،)2012واهتمت درا�سات
�أخرى بتناول امتالك كفايات الإدارة الإلكرتونية كدرا�سة العوائد
(.)2008
وقد ا�ستفاد الباحث من خالل مطالعته للدرا�سات ال�سابقة
والأدب النظري يف حتديد م�شكلة الدرا�سة ب�شكل دقيق ،وموقع
الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة ،بالإ�ضافة �إىل �إعداد �أدوات
الدرا�سة ،والتعرف على املجتمعات التي ُد ِر�ست ،كما اُ�ستعني
بالأدب النظري يف مناق�شة نتائج الدرا�سة لتعزيز هذه النتائج،
وكذلك مقارنة نتائج الدرا�سة احلالية بنتائج الدرا�سات ال�سابقة،
وحتديد جوانب االتفاق واالختالف يف هذه النتائج.
ومبقارنة الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يالحظ ندرة
الدرا�سات التي اهتمت بتناول درجة توظيف الإدارة الإلكرتونية يف
الأعمال الإدارية ،حيث �أنه مل يكن هناك �أي من الدرا�سات –ح�سب
�إطالع الباحث -تناولت هذا اجلانب ،يف البيئة الأردنية ،الأمر الذي
يعزز من �إجراء هذه الدرا�سة ،ومييزها عن غريها من الدرا�سات
يف �أنها تناولت درجة توظيف مهارات الإدارة الإلكرتونية يف
الأعمال الإدارية ومعيقات توظيفها لدى مديري املدار�س احلكومية
واخلا�صة ،يف حني اقت�رصت الدرا�سات ال�سابقة على تناول متغريات
ذات عالقة بالإدارة الإلكرتونية .وبالتايل ف�إن �إجراء هذه الدرا�سة
ُيعد انطالقة نحو الك�شف عن درجة توظيف الإدارة الإلكرتونية يف
الأعمال الإدارية ،ودورها يف العملية الإدارية الإلكرتونية ،الأمر
الذي يفتح املجال لتناول هذا اجلانب بالبحث والدرا�سة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
انطالق ًا من �أهمية مواكبة التطور التكنولوجي ،وخا�صة يف
ظل مالم�سة هذا التطور ملختلف جماالت احلياة ،والتي من �ضمنها
العملية الرتبوية التعليمية ،ويف مقدمتها �إدارة هذه العملية من
خالل توظيف التقنيات احلديثة يف العملية الإدارية املدر�سية،
والتي تتطلب امتالك املهارات الإدارية الإلكرتونية الالزمة لتحقيق
جناح الإدارة الإلكرتونية املدر�سية ،وحتقيق الأهداف املخطط لها،
وبناء على ذلك تربز م�شكلة الدرا�سة ،والتي ت�شري �إىل وجود حاجة
ً
ما�سة لتوظيف الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية املدر�سية،
ضال عن �رضورة امتالك هذه املهارات ،يف ظل التطور املت�سارع
ف� ً
واملتعاقب للمهام الإدارية ،ومواكبة االنفجار املعريف والعلمي.
وجاء الإح�سا�س مب�شكلة الدرا�سة من خالل مالحظات الباحث
وخربته امليدانية يف املجال الرتبوي مديراً للعديد من املدار�س يف
مديرية تربية لواء بني عبيد (حمافظة �إربد – الأردن) �أن توظيف
الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية مل يحظَ بالقدر الكايف

من االهتمام والتوظيف يف الأعمال الإدارية املدر�سية ،الأمر الذي
يتطلب متابعة هذا اجلانب والوقوف على حيثياته من خالل البحث
والدرا�سة للك�شف عن درجة توظيف الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال
الإدارية ومعيقات توظيفها ،بهدف التطوير والتقدم ،وو�ضع الأ�س�س
العملية والعلمية ،واال�سرتاتيجيات الفعالة ل�ضمان جناح الأعمال
الإدارية الإلكرتونية املدر�سية .وبالتايل ف�إن م�شكلة الدرا�سة تكّمن
يف الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
◄◄ما درجة توظيف مديري املدار�س احلكومية واخلا�صة يف
مديرية تربية لواء بني عبيد للإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية
من وجهة نظرهم؟
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = .05يف وجهة نظر مديري املدار�س احلكومية واخلا�صة حول
درجة توظيف الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية تبع ًا ملتغري
املدر�سة حكومية ،خا�صة؟
◄◄ما معيقات توظيف مديري املدار�س احلكومية واخلا�صة
يف مديرية تربية لواء بني عبيد للإدارة الإلكرتونية يف الأعمال
الإدارية من وجهة نظرهم.

أهداف الدراسة
�سعت هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
 التعرف �إىل درجة توظيف مديري املدار�س احلكومية
واخلا�صة يف مديرية تربية لواء بني عبيد للإدارة الإلكرتونية يف
الأعمال الإدارية من وجهة نظرهم.
 الك�شف عن الفروق يف وجهة نظر مديري املدار�س حول
درجة توظيف الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية ،تبع ًا ملتغري
املدر�سة حكومية ،خا�صة.
 الك�شف عن املعيقات التي تواجه توظيف مديري املدار�س
احلكومية واخلا�صة يف مديرية تربية لواء بني عبيد للإدارة
الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية من وجهة نظرهم.

أهمية الدراسة
تظهر �أهمية الدرا�سة متزامنة مع �أهمية توظيف الإدارة
الإلكرتونية يف ظل التطور العلمي والتكنولوجي املت�سارع ،الذي
�أثر ب�صورة مبا�رشة يف خمتلف جوانب العملية الإدارية ،وندرة
الدرا�سات ب�شكل عام واملحلية ،على وجه اخل�صو�ص التي تناولت
توظيف مديري املدار�س للإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية،
ويف مدار�س مديرية تربية لواء بني عبيد ب�شكل خا�ص.
وت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة �ضمن جانبني رئي�سني ،وهما:
�أوالً :اجلانب النظري� :سوف تقدم هذه الدرا�سة �إطاراً نظري ًا
حول مفهوم الإدارة الإلكرتونية وا�ستخداماتها يف العملية الإدارية،
بالإ�ضافة �إىل دورها يف تنمية الأعمال الإدارية وتطويرها مبختلف
جماالتها .وكذلك ا�ستفادة مديري املدرا�س من نتائج هذه الدرا�سة
حول مفهوم املهارات الإلكرتونية ،و�أهمية توظيف هذه املهارات
يف الأعمال الإدارية.
ثانياً :اجلانب العملي :يف ظل ما �ستتو�صل �إليه الدرا�سة
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من نتائج ،وتو�صيات �إذا ما مت الأخذ بها ،ف�أنها �سوف ت�سهم يف
امل�ساعدة على �إعداد الربامج التي من �ش�أنها �أن تعمل على توظيف
الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية وتطويرها .كما ميكن �أن
ي�ستفيد من نتائج هذه الدرا�سة القائمون على �إعداد الربامج الإدارية
وتطويرها يف وزارة الرتبية والتعليم وتوظيفها يف تنمية العديد من
جماالت الأعمال الإدارية املدر�سية ،وخا�صة يف جمال عقد الدورات
التدريبية املرتبطة بتطوير مهارات الإدارة الإلكرتونية وتنميتها
وامتالكها ملديري املدرا�س.

مصطلحات الدراسة
ا�شتملت الدرا�سة على امل�صطلحات الآتية
التقنيات احلديثة على اختالفها يف تنفيذ متطلبات الأعمال
�سواء يف جمال التخطيط �أو التنظيم� ،أو التنفيذ� ،أو
الإدارية املدر�سيةً ،
املتابعة والتقومي� ،أو القيادة� ،أو الرقابة الإدارية.
الأعمال الإدارية :يق�صد بها الإدارة الإلكرتونية يف هذه
الدرا�سة :وهي ا�ستخدام جميع الأعمال الإدارية املطلوبة من الإدارة
املدر�سية ،والتي يقوم بها مدير املدر�سة لتحقيق الأهداف املخطط
لها ،ل�ضمان �سري العملية التعليمية و�أداء وظيفتها املنوطة بها على
�أكمل وجه.
توظيف الإدارة الإلكرتونية :يق�صد بها يف هذه الدرا�سة
جمموعة املهارات والقدرات التي ميتلكها مديرو املدرا�س يف جمال
الإدارة الإلكرتونية ،والتي يتم ممار�ستها يف الأعمال الإدارية،
واملتمثلة يف مهارة ا�ستخدام التقنيات احلديثة وتوظيفها يف تنفيذ
العمليات الإدارية .وتقا�س يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل
عليها امل�ستجيب على ا�ستبانة توظيف الإدارة الإلكرتونية يف
الأعمال الإدارية امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة.
معيقات توظيف الإدارة الإلكرتونية :يق�صد بها يف هذه
الدرا�سة جمموعة العوامل والظروف املادية واملعنوية التي حتول
دون ا�ستخدام الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية ب�شكل �أمثل.
وتقا�س يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل عليها امل�ستجيب على
ا�ستبانة معيقات توظيف الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية
امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة.
لواء بني عبيد :يعد لواء بني عبيد �أحد �ألوية ال�شمال والتابع
�إىل حمافظة �إربد الواقعة يف �شمال اململكة الأردنية الها�شمية.

حدود الدراسة
تقت�رص الدرا�سة على احلدود الآتية:
 احلدود املو�ضوعية :اقت�رصت الدرا�سة على تناول درجة
توظيف الإدارة الإلكرتونية ،ومعيقات توظيفها يف الأعمال الإدارية.
 احلدود املكانية :اقت�رصت الدرا�سة على املدرا�س احلكومية
واخلا�صة التابعة ملديرية تربية وتعليم لواء بني عبيد يف حمافظة
�إربد  -الأردن.
 احلدود الزمانية :طُ ِّبقت هذه الدرا�سة و�أُجريت خالل
الف�صل الثاين من العام الدرا�سي .2020/ 2019
 احلدود الب�رشية :اقت�رصت الدرا�سة على مديري املدرا�س
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احلكومية واخلا�صة ومديراتها يف مديرية تربية لواء بني عبيد يف
حمافظة �إربد  -الأردن.

منهجية الدراسة
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي امل�سحي
كونه الأكرث مالءمة لهذا النوع من الدرا�سات ،وذلك من خالل �أداتي
الدرا�سة التي مت توزيعها على �أفراد عينة الدرا�سة ،وجمع البيانات
وحتليلها كمياً ،واخلروج بالنتائج.
جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري املدار�س احلكومية
واخلا�صة ومديراتها التابعة ملديرية تربية لواء بني عبيد يف
حمافظة �إربد � -ألأردن ،للف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي
 ،2020 - 2019والبالغ عددهم ( )113مدير ومديرة مدر�سة،
منهم ( )46مدير ومديرة مدر�سة حكومية ،و ( )67مدير ومديرة
مدر�سة خا�صة ،وذلك وفق ًا لل�سجالت الر�سمية التابعة ل�ش�ؤون
املوظفني وق�سم التعليم اخلا�ص يف مديرية تربية لواء بني عبيد.
عينة الدرا�سة
تكونت عينة الدرا�سة من ( )103من مديري املدار�س
ومديراتها ،منهم ( )40مديراً ومديرة مدر�سة حكومية ،و()63
مديرا ومديرة مدر�سة خا�صة .اُختريوا بالطريقة الق�صدية ،و�شكلت
عينة الدرا�سة ما ن�سبته ( )% 91تقريب ًا من عدد �أفراد جمتمع
الدرا�سة الكلي للمديرين واملديرات.
أداتا الدراسة
لتحقيق �أهداف الدرا�سة مت ا�ستخدام �أداتني ،الأوىل ا�ستبانة
للك�شف عن درجة توظيف مديري املدار�س للإدارة الإلكرتونية يف
الأعمال الإدارية من وجهة نظرهم ،والأداة الثانية ا�ستبانة للك�شف
عن معيقات توظيف الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية من
وجهة نظرهم �أي�ضاً ،وفيما يلي تو�ضيح لكل �أداة من هاتني الأداتني.
�أوالً :ا�ستبانة توظيف الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت االطالع على الأدب الرتبوي،
والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة ،كدرا�سة
املاجدي ( ،)2006ووايت ( ،)White, 2010واملقايي�س ذات العالقة،
كمقيا�س ال�رشاري ( ،)2012ويف �ضوء ذلك مت �إعداد ا�ستبانة للك�شف
عن درجة توظيف مديري املدار�س للإدارة الإلكرتونية يف الأعمال
الإدارية .وتكونت اال�ستبانة ب�صورتها الأولية من ( )65فقرة ،وزعت
على �ستة جماالت ،وهي :جمال التخطيط الإلكرتوين ،وتكون من
( )13فقرة ،وجمال التنظيم الإلكرتوين ،وتكون من ( )12فقرة،
وجمال التنفيذ الإلكرتوين ،وتكون من ( )11فقرة ،وجمال التدريب
الإلكرتوين ،وتكون من ( )9فقرات ،وجمال التحفيز الإلكرتوين،
وتكون من ( )10فقرات ،وجمال املتابعة والتقومي الإلكرتوين،
وتكون من ( )10فقرات.
صدق االستبانة
للتحقق من م�ؤ�رشات �صدق اال�ستبانة ،مت �إيجاد م�ؤ�رشات
ال�صدق الآتية:
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أوالً :صدق احملتوى
للتحقق من �صدق حمتوى ا�ستبانة درجة توظيف الإدارة
الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية ،مت عر�ضها ب�صورتها االولية،
على جمموعة من املحكّمني ،بلغ عددهم ( )8حمكّمني من �أع�ضاء
هيئة التدري�س املخت�صني يف تقنيات التعليم ،والقيا�س والتقومي،
ونظم املعلومات احلا�سوبية ،والإدارة الرتبوية يف جامعة الريموك،
بالإ�ضافة �إىل ( )4من الإداريني يف مديرية تربية لواء بني عبيد،
وطلب �إليهم �إبداء الر�أي واملالحظات حول مدى انتماء الفقرة
للمجال الذي �أُدرجت فيه ،بالإ�ضافة �إىل �سالمة ال�صياغة اللغوية،
وو�ضوحها من حيث املعنى ،و�سهولة الفهم ،و�أية مالحظات
وتعديالت يرونها منا�سبة.
واعتمد الباحث ما ن�سبته ( )% 80من �إجماع املحكمني
وبناء على �آراء ومالحظات املحكمني،
حلذف� ،أو �إ�ضافة �أي فقرة.
ً
فقد مت حذف ( )12فقرة ،كما مت �إعادة �صياغة ( )10فقرات من
الناحية اللغوية ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستبدال بع�ض املفردات لتعطي
معنى �أدق و�أو�ضح ،وقد �أ�شار املحكمون �إىل منا�سبة اال�ستبانة
للك�شف عن درجة توظيف الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية،
وبالتايل تكونت اال�ستبانة ب�صورتها النهائية من ( )53فقرة،
موزعة على �ستة جماالت.
ثانياً :صدق البناء
للتحقق من م�ؤ�رشات �صدق بناء اال�ستبانة ،مت تطبيقها على
عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة مكونة من ( )20مديراً
ومديرة مدر�سة ،وبا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون ،مت ا�ستخراج
قيم معامالت ارتباط الفقرة باملجال الذي تنتمي �إليه ،والتي
تراوحت بني ( ،)88 - 43وقيم معامالت ارتباط الفقرات بالأداة
ككل ،والتي تراوحت بني (.)0.78 - 0.39
ثبات االستبانة
للتحقق من ثبات اال�ستبانة ،فقد طُ ِّب َقت على عينة ا�ستطالعية
من خارج عينة الدرا�سة مكونة من ( )20مديراً ومديرة مدر�سة،
ومتت �إعادة التطبيق على العينة نف�سها بطريقة االختبار و�إعادة
االختبار ( ،)Test-Retestبعد فا�صل زمني مدته �أ�سبوعان من
التطبيق الأول .ومت ح�ساب قيم معامل ارتباط بري�سون بني تقديراتهم
يف املرتني على الأداة ككل ،واملجاالت .وبلغ للأداة ككل (،)0.89
يف حني تراوحت قيم ثبات املجاالت بني ( ،)0.87 - 0.80كما
مت ح�ساب قيم معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي با�ستخدام
معادلة كرونباخ �ألفا للمجاالت ،والأداة ككل ،وبلغ معامل االت�ساق
الداخلي للأداة ككل ( ،)0.87يف حني تراوحت قيم معامالت
االت�ساق الداخلي للمجاالت بني (.)0.85 – 0.81
تصحيح االستبانة
تكونت ا�ستبانة توظيف الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال
الإدارية ب�صورتها النهائية من ( )53فقرة موزعة على �ستة جماالت،
وللإجابة على فقرات اال�ستبانة ي�ضع امل�ستجيب �إ�شارة (×) امام كل
فقرة لبيان مدى تطابق ما يرد يف الفقرة مع قناعته ال�شخ�صية،
على تدريج يتكون من خم�س درجات ،وفق ًا لتدريج ليكرت ()Likert
اخلما�سي ،وهي كبرية جداً وتعطي ( )5درجات ،وكبرية وتعطي ()4

درجات ،ومتو�سطة وتعطي ( )3درجات ،وقليلة وتعطي ( )2من
وبناء على ذلك،
الدرجات ،وقليلة جداً وتعطي ( )1درجة واحدة.
ً
فقد تراوحت الدرجة على كل فقرة من فقرات اال�ستبانة بني درجة
واحدة وخم�س درجات ،ومبا �أن اال�ستبانة مكونة من ( )53فقرة،
ف�إن الدرجة الكلية تراوحت بني ( )53درجة ،وهي �أدنى درجة ميكن
�أن يح�صل عليها امل�ستجيب ،و( )265درجة ،وهي �أعلى درجة ميكن
�أن يح�صل عليها امل�ستجيب .وقد مت ت�صنيف املتو�سطات احل�سابية
لتحديد درجة توظيف الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية ،على
النحو الآتي�( :أقل من  2.33درجة منخف�ضة) ،من (3.66 - 2.33
درجة متو�سطة)�( ،أعلى من  3.66درجة مرتفعة)،وقد اعتمدت
املعادلة الآتية:
طول الفئة = احلد الأعلى للبدائل -احلد الأدنى للبدائل
عدد امل�ستويات
= 1.33
طول الفئة= 5 - 1
3

ثانياً :ا�ستبانة معيقات توظيف الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال
الإدارية:
لأغرا�ض حتقيق �أهداف هذه الدرا�سة ،مت �إعداد ا�ستبانة للك�شف
عن معيقات توظيف الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية ،وذلك
بعد مطالعة الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة �ضمن هذا املجال،
كدرا�سة وايت ( ،)White, 2010فيلتون ( ،)Felton, 2014وتكونت
اال�ستبانة ب�صورتها الأولية من ( )60فقرة موزعة على �أربعة
جماالت ،وهي :جمال املعيقات الإدارية ،ويتكون من ( )19فقرة،
جمال املعيقات التقنية ،ويتكون من ( )15فقرة ،وجمال املعيقات
الب�رشية ،ويتكون من ( )14فقرة ،وجمال املعيقات املالية ،ويتكون
من ( )12فقرة.
صدق االستبانة
للتحقق من م�ؤ�رشات �صدق اال�ستبانة ،مت �إيجاد م�ؤ�رشات
ال�صدق الآتية:
�أوالً� :صدق املحتوى
للتحقق من م�ؤ�رشات �صدق حمتوى ا�ستبانة معيقات توظيف
الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية ،مت عر�ضها على ()8
حمكّمني من املخت�صني يف تقنيات التعليم ،والقيا�س والتقومي،
ونظم املعلومات احلا�سوبية ،والإدارة الرتبوية يف جامعة الريموك،
بالإ�ضافة �إىل ( )4من الإداريني يف مديرية تربية لواء بني عبيد.
حيث طلب �إليهم �إبداء الر�أي يف فقرات اال�ستبانة من حيث �سالمة
ال�صياغة اللغوية للفقرة ،ومدى انتمائها للمجال الذي �أُدرجت فيه،
ومدى و�ضوحها من حيث املعنى ،و�سهولة الفهم ،و�أية مالحظات
وتعديالت يرونها منا�سبة ،واعتمد الباحث ما ن�سبنه ( )% 80ف�أكرث
وبناء على �آراء
من �إجماع املحكّمني حلذف �أو �إ�ضافة �أي فقرة،
ً
املحكمني ومقرتحاتهم ،فقد ُحذفت ( )19فقرة ،كما �أُعيدت �صياغة
( )9فقرات من الناحية اللغوية ،وا�ستبدال بع�ض املفردات ،وقد
�أ�شار املحكمون �إىل منا�سبة اال�ستبانة للك�شف عن معيقات توظيف
الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية ،وبالتايل تكونت اال�ستبانة
ب�صورتها النهائية من ( )41فقرة موزعة على �أربعة جماالت.
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ثانياً� :صدق البناء
للتحقق من م�ؤ�رشات �صدق بناء اال�ستبانة ،مت تطبيقها على
عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة مكونة من ( )20مديراً
ومديرة مدر�سة ،وبا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون ،فقد ا�ستخرجت
قيم معامالت ارتباط الفقرة باملجال الذي تنتمي �إليه ،وتراوحت
بني ( ،)0.76 - 0.43وقيم ارتباط الفقرات بالأداة ككل ،والتي
تراوحت بني (.)0.59 - 0.36
ثبات االستبانة
لغايات التحقق من ثبات ا�ستبانة معيقات توظيف الإدارة
الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية ،مت ا�ستخدام طريقة االختبار
و�إعادة االختبار ( ،)Test-Retestمن خالل تطبيقها على عينة
ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة مكونة من ( )20مديراً ومديرة
مدر�سة ،و�أُعيد تطبيقها بعد فا�صل زمني مدته �أ�سبوعان على العينة
وح�سِ بت قيم معامالت الثبات واالت�ساق الداخلي للمجاالت،
نف�سهاُ ،
والأداة ككل با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون ،وبلغ معامل ثبات
الأداة ككل ( ،)0.83وتراوحت قيم معامالت ثبات املجاالت بني
( ،)0.84 - 0.79ومبعادلة كرونباخ �ألفا ،حيث بلغ معامل ثبات
الأداة االت�ساق الداخلي ككل ( ،)0.87وتراوحت قيم ثبات االت�ساق
الداخلي للمجاالت بني (.)0.87 - 0.81
تصحيح االستبانة
تكونت ا�ستبانة توظيف الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال
الإدارية ب�صورتها النهائية من ( )41فقرة موزعة على �أربعة
جماالت ،ي�ضع امل�ستجيب �إ�شارة (×) �أمام كل فقرة لبيان مدى
تطابق ما يرد يف الفقرة مع قناعته ال�شخ�صية ،على تدريج يتكون
من خم�س درجات ،وفق ًا لتدريج ليكرت ( )Likertاخلما�سي ،وهي
كبرية جداً وتعطي ( )5درجات ،وكبرية وتعطي ( )4درجات،
ومتو�سطة وتعطي ( )3درجات ،وقليلة وتعطي ( )2من الدرجات،
وبناء على ذلك ،فقد تراوحت
وقليلة جداً وتعطي ( )1درجة واحدة.
ً
الدرجة على كل فقرة بني درجة واحدة وخم�س درجات ،ومبا �أن
اال�ستبانة مكونة من ( )41فقرة ،ف�إن �أدنى درجة ميكن �أن يح�صل
عليها امل�ستجيب )41( ،درجة ،و�أعلى درجة ميكن �أن يح�صل عليها
امل�ستجيب ( )205درجات .ولتحديد درجة معيقات توظيف الإدارة
الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية ،فقد مت ت�صنيف املتو�سطات
احل�سابية ،وفق املعيار التايل�( :أقل من  2.33درجة منخف�ضة)،
من( 3.66 - 2.33درجة متو�سطة)�( ،أعلى من  3.66درجة
مرتفعة) ،وقد اعتمدت املعادلة الآتية:
طول الفئة = احلد الأعلى للبدائل -احلد الأدنى للبدائل
عدد امل�ستويات
= 1.33
طول الفئة= 5 - 1
3

من خارج عينة الدرا�سة ،وا�ستخراج قيم معامالت الثبات ،واالت�ساق
الداخلي.
 حتديد عدد �أفراد جمتمع الدرا�سة الكلي ،والتمثل بجميع
مديري املدرا�س احلكومية واخلا�صة ومديراتها للف�صل الدرا�سي
الثاين للعام الدرا�سي  ،2020 - 2019كما اختري �أفراد عينة
الدرا�سة بالطريقة الق�صدية من جمتمع الدرا�سة الكلي.
 توزيع �أداتي الدرا�سة على �أفراد العينة ،ومت تو�ضيح
املعلومات املتعلقة بطريقة اال�ستجابة على الفقرات ،والت�أكيد على
�أفراد عينة الدرا�سة الدقة يف الإجابة ،كما مت �أعالمهم �أن املعلومات
التي �سيتم احل�صول عليها �سوف ت�ستخدم لأغرا�ض البحث العلمي
فقط.
 جمع �أداتي الدرا�سة بعد اال�ستجابة على فقراتها ،وبعد
الت�أكد من املعلومات ،والإجابة على جميع الفقرات ،مت �إعدادها
لأغرا�ض التحليل الإح�صائي.
 �إدخال البيانات لذاكرة احلا�سوب ،ومن ثم ا�ستخدام
املعاجلات الإح�صائية املنا�سبة ،وفق ًا لربنامج ( )SPSSللإجابة
عن �أ�سئلة الدرا�سة ،وا�ستخال�ص النتائج.
متغريات الدراسة
ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات التالية:
�أوالً :املتغري امل�ستقل
 املدر�سة :ولها فئتان( ،حكومية ،وخا�صة).
ثانياً :املتغريات التابعة
 توظيف الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية.
 معيقات توظيف الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية.
املعاجلات اإلحصائية
للإجابة عن ا�سئلة الدرا�سة ،ا�ستخدمت املعاجلات الإح�صائية
الآتية:
 للإجابة عن ال�س�ؤالني الأول والثالث ،ا�ستخرجت
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة توظيف الإدارة
الإلكرتونية ومعيقات توظيفها يف الأعمال الإدارية من وجهة نظر
املديرين.
 للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،كما ا�ستخدم اختيار ( )Tللك�شف
عن الفروق بني املتو�سطات احل�سابية من وجهة نظر املديرين ،تبع ًا
ملتغري املدر�سة حكومية ،خا�صة.

نتائج الدراسة

إجراءات الدراسة
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،فقد ُ�أجريت وفقاً للخطوات التالية:
 �إعداد �أداتي الدرا�سة ب�صورتهما النهائية بعد التحقق من
م�ؤ�رشات �صدقها وثباتهما من خالل عر�ضهما على جمموعة من
املحكمني املخت�صني ،بالإ�ضافة �إىل تطبيقهما على عينة ا�ستطالعية
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�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما درجة توظيف مديري
املدار�س احلكومية واخلا�صة يف مديرية تربية لواء بني عبيد للإدارة
الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية من وجهة نظرهم؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول درجة
توظيف الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية على املجاالت

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )12العدد ( - )36آب 2021م

والأداء ككل ،كما هو مبني يف اجلدول (.)1

املتو�سط االنحراف
املجال املدر�سة العدد
احل�سابي املعياري
التدريب الإلكرتوين

جدول ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مديري المدارس حول درجة توظيف
اإلدارة اإللكترونية في األعمال اإلدارية من وجهة نظرهم

الرقم

املجال

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

2

التنظيم الإلكرتوين

3.23

.73

1

1

التخطيط الإلكرتوين

3.22

.69

2

متو�سطة

5

التحفيز الإلكرتوين

3.19

.78

3

متو�سطة

4

التدريب الإلكرتوين

3.17

.86

4

متو�سطة

6

املتابعة والتقومي
الإلكرتوين

2.35

.78

4

متو�سطة

3

التنفيذ الإلكرتوين

2.34

.69

6

متو�سطة

توظيف الإدارة الإلكرتونية يف
الأعمال الإدارية ككل

2.91

.72

التحفيز
الإلكرتوين
املتابعة
والتقومي
الإلكرتوين

متو�سطة

حكومية

40

3.72

خا�صة

63

3.63

.80

توظيف حكومية
الإدارة
إلكرتونية
ال
خا�صة
ككل

التخطيط
الإلكرتوين
التنظيم
الإلكرتوين
التنفيذ
الإلكرتوين

حكومية

40

3.82

.77

خا�صة

63

3.84

.74

حكومية

40

3.83

.77

خا�صة

63

3.84

.72

حكومية

40

3.69

.90

خا�صة

63

3.68

.81

-0.17

-0.11

.11

101
101
101
101
101
101

.91

.91

63

3.72

.67

101
1.80

.69

101
101
101
101

.07

.49

101
.49

101

.62

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعيقات توظيف مديري المدارس لإلدارة
اإللكترونية في األعمال اإلدارية من وجهة نظرهم

الداللة
درجات
احلرية الإح�صائية
.87

40

3.77

.77

.70

جدول ()3

الرقم

املجال

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

درجة
التقييم

1

املعيقات الإدارية

3.80

.69

1

مرتفعة

3

املعيقات الب�رشية

3.74

.65

2

مرتفعة

4

املعيقات املالية

2.23

1.53

3

منخف�ضة

2

املعيقات التقنية

2.21

.80

4

منخف�ضة

معيقات توظيف الإدارة الإلكرتونية
يف الأعمال الإدارية ككل

2.93

.52

اختبار ( )Independent Samples T-Testلدرجة توظيف مديري المدارس لإلدارة
اإللكترونية في األعمال اإلدارية تبعاً لمتغير المدرسة حكومية خاصة

املجال

خا�صة

63

3.60

.82
.90

جدول ()2

املتو�سط االنحراف
املدر�سة العدد
احل�سابي املعياري

حكومية

40

3.82

.81

.39

101

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )2أن جميع قيم ()T
ملجاالت توظيف مديري املدار�س للإدارة الإلكرتونية يف االعمال
الإدارية ،والإدارة ككل ،تبع ًا ملتغري املدر�سة (خا�صة ،حكومية)
كانت غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ،)α= .05وهذا ي�شري
�إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني وجهة نظر املديرين
حول درجة توظيف الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية.
ثالثاً :ما معيقات توظيف مديري املدار�س احلكومية
واخلا�صة يف مديرية تربية لواء بني عبيد للإدارة الإلكرتونية يف
الإعمال الإدارية من وجهة نظرهم؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات املديرين على جماالت معيقات
توظيف الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية ،والأداة ككل ،كما
هو مبني يف اجلدول (.)3

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )1أن املتو�سطات
احل�سابية ال�ستجابات املديرين حول درجة توظيف الإدارة
الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية ،تراوحت بني (،)3.23 - 2.34
وبدرجة تقييم متو�سطة جلميع املجاالت ،وكان �أعالها ملجال
“التنظيم الإلكرتوين” ،باملرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي (،)3.23
وجاء يف املرتبة الأخرية جمال “التنفيذ الإلكرتوين” ،مبتو�سط
ح�سابي ( ،)2.34وبلغ املتو�سط احل�سابي لدرجة توظيف مديري
املدار�س للإدارة الإلكرتونية ك كل يف الأعمال الإدارية (،)2.91
وبدرجة تقييم متو�سطة.
ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = .05يف وجهة نظر مديري
املدار�س احلكومية واخلا�صة حول درجة توظيف الإدارة الإلكرتونية
يف الأعمال الإدارية تبع ًا ملتغري املدر�سة حكومية ،خا�صة؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخدام اختبار (Independent
 )Samples T-Testعلى جماالت توظيف مديري املدار�س للإدارة
الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية ،والأداة ككل ،بتع ًا ملتغري املدر�سة
(حكومية ،خا�صة) ،كما هو مبني يف اجلدول (.)2

T

خا�صة

63

3.68

.82

حكومية

درجة
الرتبة
التوظيف
متو�سطة

40

3.72

.97

T

الداللة
درجات
احلرية الإح�صائية

متو�سطة

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )3أن املتو�سطات
احل�سابية ال�ستجابات املدراء على معيقات توظيف الإدارة
الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية ،تراوحت بني (،)3.80 - 2.21
وكان �أعالها ملجال “املعيقات الإدارية” ،مبتو�سط ح�سابي
( ،)3.80وبدرجة تقييم مرتفعة ،وجاء يف املرتبة الأخرية جمال
“املعيقات التقنية” ،مبتو�سط ( ،)2.21وبدرجة تقييم منخف�ضة،
وبلغ املتو�سط احل�سابي ملعيقات توظيف الإدارة الإلكرتونية ككل
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من وجهة نظرهم في املدارس احلكومية واخلاصة في مديرية تربية لواء بني عبيد
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( ،)2.93وبدرجة تقييم متو�سطة.مناق�شة النتائج والتو�صيات
�أوالً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول« :ما درجة
توظيف مديري املدار�س احلكومية واخلا�صة يف مديرية تربية
لواء بني عبيد للإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية من وجهة
نظرهم؟»
�أظهرت النتائج �أن درجة توظيف مديري املدار�س للإدارة
الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية من وجهة نظرهم ،جاءت بدرجة
تقييم متو�سطة جلميع املجاالت ،والأداة ككل ،وجاء جمال «التنظيم
الإلكرتوين» ،يف املرتبة الأوىل ،يف حني جاء جمال «التنفيذ
الإلكرتوين» يف املرتبة الأخرية.
وميكن تف�سري هذه النتيجة ا�ستناداً �إىل واقع ا�ستخدام الإدارة
�سواء يف املدار�س احلكومية� ،أم املدار�س
الإلكرتونية وحداثتها،
ً
اخلا�صة ،وما يتوافر من مقومات لتطبيق هذه الإدارة ،بالإ�ضافة
�إىل عدم توافر الدافعية نحو ا�ستخدام الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال
الإدارية ،وخا�ص ًة يف ظل عدم امتالك املهارات الإلكرتونية لدى
معظم مديري املدار�س ،وبالتايل ف�إن ا�ستخدام الإدارة الإلكرتونية،
ب�شكل عام يف خمتلف امل�ؤ�س�سات والإدارات التعليمية ،يف ظل هذه
احلداثة يكون قد و�صل �إىل امل�ستوى غري امل�أمول ،ولكن قد ينطلق
مديرو املدار�س يف وجهة نظرهم ب�أن ما و�صلوا �إليه من تطبيق
للإدارة الإلكرتونية يف العمل الإداري ،قد و�صل �إىل مرحلة متقدمة
ومتطورة مقارنة مع الفرتة الزمنية التي مت فيها ا�ستحداث الإدارة
الإلكرتونية.
كما وميكن عزو هذه النتيجة يف �ضوء وجود معيقات
ال�ستخدام الإدارة الإلكرتونية وتوظيفها يف جوانب معينة من
الأعمال الإدارية ،وبالتايل ف�إن توافر الأدوات والأجهزة ،والبنية
التحتية ي�سهم يف تطوير ا�ستخدام الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال
الإدارية املدر�سية ،والتي ميكن �أن تلبي الطموح يف ظل الواقع
املتوافر من هذه املقومات ،ومبقارنة الطموح بالواقع ،ومبا مت
التو�صل �إليه ،ف�إن وجهة نظر مديري املدرا�س تنطلق من �أن ما
مت التو�صل �إليه يف جمال تطبيق الإدارة الإلكرتونية ،ب�أنه قد ال
يتما�شى مع التطور التكنولوجي ،والإداري مقارنة بحداثة ا�ستخدام
الإدارة الإلكرتونية ،وما يتوفر من مقومات لنجاحها.
وفيما يتعلق مبجال التنظيم الإلكرتوين ،الذي جاء يف
املرتبة الأوىل ،فيمكن تف�سري هذه النتيجة انطالق ًا من دور التنظيم
الإلكرتوين يف ت�سهيل العملية الإدارية يف املدر�سة ،وذلك من خالل
توزيع الأعمال على الكوادر التدري�سية ،وربط مرافق املدر�سة ب�شبكة
حا�سوب داخلية ،بالإ�ضافة �إىل توفري خدمات النقل الإلكرتوين بني
املدار�س ،وتوفري قاعات مزودة ب�أجهزة احلا�سوب ،وبالتايل ،ف�إن
معظم هذه اجلوانب متكن مديري املدار�س من �أداء مهامهم بي�رس
و�سهولة ،بالإ�ضافة �إىل �أنها ال تتطلب املزيد من اجلهد والوقت ،الأمر
الذي �أ�سهم يف �أن يكون جمال التنظيم الإلكرتوين يف املرتبة الأوىل.
�أما جمال التنفيذ الإلكرتوين ،والذي جاء يف املرتبة الأخرية،
فيمكن عزو هذه النتيجة �إىل �أن عملية التنفيذ يف �أي جمال من
جماالت الأعمال الإدارية ب�شكل عام ،قد يواجه بع�ض املعيقات،
وبالتايل ف�إن عملية التنفيذ الإداري الإلكرتوين ،قد تواجه معيقات
�أكرث ،وخا�ص ًة �أنها تتطلب املزيد من املهارات الإلكرتونية ،واملزيد
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من الوقت واجلهد ،بالإ�ضافة �إىل عدم توافر ُ�سبل عملية التنفيذ ،الأمر
الذي قد يعيق عملية التنفيذ ،وبالتايل ف�إن عملية التنفيذ الإلكرتوين
تتطلب جهداً ووقت ًا �إ�ضافي ًا من مديري املدار�س ،وقد تواجه بع�ض
ال�صعوبات واملعيقات ،الأمر الذي قد ينظر �إليه مديرو املدار�س،
ب�أنه مل يتحقق بال�صورة املطلوبة ،نظراً لوجود هذه املعيقات.
واتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة زين (،)Zain, 2004
التي �أ�شارت نتائجها �إىل �أن ا�ستخدام مديري املدار�س للتكنولوجيا
يف الإدارة املدر�سية ،كان بدرجة متو�سطة ،كما اتفقت نتيجة
الدرا�سة احلالية مع درا�سة ماثيو�ش ( ،)Mathews, 2013ودرا�سة
�أف�شاري و�أبو بكر ولوان وفوي �أبو م�سامح(  (�Afshari, AbuBak
 )er, Luan, Fooi& Abu Samah, 2019ودرا�سة �ستيورات وميللز
ورميو�س ( ،)Stuart, Mills & Remus, 2019التي �أ�شارت نتائج كل
منها �إىل �أن مديري املدار�س ي�ستخدمون الإدارة الإلكرتونية ،بدرجة
متو�سطة.
كما اتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع درا�سة ال�رشاري
( ،)2012التي �أظهرت نتائجها �أن مديري املدار�س ي�ستخدمون
الإدارة الإلكرتونية ،بدرجة متو�سطة ،كما بينت نتائجها �أن جمال
التنفيذ الإلكرتوين ،جاء يف املرتبة الأخرية.
واختلفت نتيجة الدرا�سة مع درا�سة وايت (،)White, 2010
التي �أ�شارت نتائجها �إىل �أن مديري املدار�س ي�ستخدمون الإدارة
الإلكرتونية ،بدرجة مرتفعة ،واختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية كذلك
مع درا�سة كو�سكال ( ،)Koskal, 2019التي �أ�شارت نتائجها �إىل �أن
مديري املدار�س ميار�سون الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية،
بدرجة مرتفعة.
ثانياً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين »:هل توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α= .05يف وجهة
نظر مديري املدار�س احلكومية واخلا�صة حول درجة توظيف
املهارات الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية تبع ًا ملتغري املدر�سة
حكومية ،وخا�صة؟
�أظهرت النتائج �أن جميع قيم ( )Tملجاالت توظيف مديري
املدار�س للإدارة الإلكرتونية يف العمل الإداري ،والأداة ككل تبع ًا
ملتغري املدر�سة حكومية ،خا�صة كانت غري دالة �إح�صائياً ،وهذا
ي�شري �إىل عدم وجود فروق يف وجهة نظر مديري املدار�س حول
درجة توظيف الإدارة الإلكرتونية يف الإعمال الإدارية.
وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء البيئة املدر�سية ،التي
يتواجد فيها مديرو املدار�س ،والتي هي بيئة مدر�سية واحدة،
وتكاد �أن تكون مت�شابهة لدى جميع املدار�س ،وبالتايل ف�إن ما
ي�ؤديه مديرو املدار�س من ا�ستخدام للإدارة الإلكرتونية يكاد �أن
يكون مت�شابهاً ،و�أن ما يتم تطبيقه من جوانب الإدارة �إلكرتونية يف
الأعمال الإدارية ،وا�ضح لدى اجلميع ،الأمر الذي �أ�سهم يف عدم وجود
فروق يف وجهات النظر ،حول درجة توظيف الإدارة الإلكرتونية يف
الأعمال الإدارية.
كما وميكن عزو هذه النتيجة ا�ستناداً �إىل خمرجات العملية
الإدارية الإلكرتونية ،والتي تظهر لدى مديري املدار�س ،مما �أ�سهم يف
�إيجاد وجهة نظر متقاربة حول درجة توظيف الإدارة الإلكرتونية
يف الأعمال الإدارية ،وما يعزز من تف�سري هذه النتيجة ما مت الإ�شارة
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�إليه يف درجة توظيف الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية من
وجهة نظر مديري املدار�س.
ويرى الباحث �ضمن هذا الإطار �أن هناك توجهات �إيجابية،
ور�ضى لدى مديري املدار�س نحو توظيف الإدارة الإلكرتونية يف
الأعمال الإدارية ،يف ظل مقومات توظيف الإدارة الإلكرتونية ،وهذا
ُيعد م�ؤ�رشاً �إيجابي ًا حول توظيف الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال
الإدارية ب�شكل عام.
ثالثاً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث« :ما معيقات
توظيف مديري املدار�س احلكومية واخلا�صة للإدارة الإلكرتونية يف
العمل الإداري من وجهة نظرهم؟».
�أظهرت النتائج �أن معيقات توظيف مديري املدار�س للإدارة
الإلكرتونية يف العمل الإداري من وجهة نظرهم ،جاءت بدرجة
تقييم متو�سطة على الأداء ككل ،وجاء جمال» املعيقات الإدارية»،
يف املرتبة الأوىل ،وبدرجة تقييم مرتفعة ،وجاء يف املرتبة الأخرية
جمال «املعيقات التقنية» ،وبدرجة تقييم منخف�ضة.
وميكن تف�سري هذه النتيجة ا�ستناداً �إىل مدى توافر الت�سهيالت
واملقومات التي من �ش�أنها �أن ت�سهم يف تطبيق الإدارة الإلكرتونية،
وبالتايل ف�إن هناك العديد من املعيقات التي قد حتول دون توظيف
الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية ،والتي يف مقدمتها املعيقات
الإدارية ،والتي ميكن عزوها �إىل تزايد املهام املوكلة ملديري
املدار�س ،ويف مقدمتها املهام الفنية ،ومهام توجيه املعلمني،
والإ�رشاف انطالق ًا من كون مدير املدر�سة م�رشف ًا مقيماً ،وبالتايل
ف�إن تزايد هذه املهام قد يحول دون تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف
العمل الإداري املدر�سي ب�شكل خا�ص ،وكذلك العمل الإداري ب�شكل
عام ،وبامل�ستوى امل�أمول.
وبالنظر �إىل جمال املعيقات التقنية ،والذي جاء يف املرتبة
الأخرية ،فيمكن تف�سري هذا اجلانب ،ب�أن توافر التقنيات الإلكرتونية
ال يعني ب�أنه لي�س هناك معيقات ،وبالتايل ف�إنه قد تتوافر التقنيات،
ولكن قد ال يكون هناك قدرة ومهارة على ا�ستخدام هذه التقنيات
وتوظيفها يف العمل الإداري املدر�سي� ،أو قد ال يكون هناك الوقت
الكايف لال�ستخدام� ،أو الدافع احلقيقي نحو توظيف هذه التقنيات يف
الأعمال الإدارية املدر�سية.
واتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة وايت (White,
 ،)2010التي �أ�شارت نتائجها �إىل وجود بع�ض املعيقات التي حتد
من توظيف الإدارة الإلكرتونية ،كتدريب املديرين ،وتوفري الدعم
املنا�سب ،كما اتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع درا�سة فيلتون( (�Fel
 ،)ton,2014التي بينت نتائجها وجود معيقات حتول دون ا�ستخدام
الإدارة الإلكرتونية يف الإعمال الإدارية ،ك�ضعف امتالك املهارات،
بالإ�ضافة �إىل املعيقات الإدارية ،وكرثة متطلباتها.

التوصيات
ا�ستنادا ً �إىل ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج ميكن للباحث
�أن يو�صي مبا يلي:
 العمل على تفعيل ا�ستخدام الإدارة الإلكرتونية يف التحفيز
واملتابعة والتقومي يف العمل الإداري من قبل مديري املدار�س.
 و�ضع احللول للمعيقات التي قد حتد من ا�ستخدام الإدارة

الإلكرتونية يف العمل الإداري ،وخا�ص ًة املعيقات الإدارية ،ا�ستناداً
�إىل ما �أ�شارت �إليه نتائج الدرا�سة.
 توفري الدورات والربامج التدريبية يف جمال توظيف
الإدارة الإلكرتونية ملديري املدار�س واملعلمني بهدف تطوير
قدراتهم يف ا�ستخدام الإدارة الإلكرتونية.
 �إجراء املزيد من الدرا�سات حول معيقات ا�ستخدام
الإدارة الإلكرتونية يف العمل الإداري ،وو�ضع احللول واملقرتحات
لتجاوزها ،وبيان معيقات جناح الإدارة الإلكرتونية.

قائمة املصادر واملراجع
أوالً :املصادر واملراجع العربية
 �أحمد� ،آمال .)2009( .م�ستوى التنور التكنولوجي لدى معلمي العلوم
باملرحلة الثانوية العامة �أثناء اخلدمة .امل�ؤمتر العلمي الثالث ،اجلمعية
امل�رصي للمناهج وطرق التدري�س ،القاهرة.111 - 96 ،)2(1،
 البدري ،طارق .)2005( .الأ�ساليب القيادية والإدارية يف امل�ؤ�س�سات
التعليمية .عمان :دار الفكر للن�رش والتوزيع.
 براون ،ديفيد .)2005( .احلكومة الإلكرتونية والإدارة العامة .املجلة
الدولية للعلوم الإدارية.103 - 87 ،)110(1 ،
 الب�رشي ،منى .)2010( .معيقات تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف �إدارات
جامعة �أم القرى مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر الإداريات وع�ضوات
هيئة التدري�س باجلامعة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة �أم القرى،
مكة املكرمة ،اململكة العربية ال�سعودية.
 حمدي ،مو�سى .)2008( .ال�صعوبات التي تواجه ا�ستخدام الإدارة
الإلكرتونية يف �إدارة املدار�س الثانوية للبنني مبدينة مكة املكرمة من
وجهة نظر مدراء املدار�س ووكالئها .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة
�أم القرى ،مكة املكرمة ،اململكة العربية ال�سعودية.
 روبن�سون ،دانا وروبن�سون ،جيم�س .)2008( .التغيري� :أدوات حتويل
الأفكار �إىل نتائج( .ترجمة :فتحي عبداخلالق) .القاهرة :مركز اخلربات
املهنية للإدارة.
 ال�ساملي ،عالء .)2006( .الإدارة الإلكرتونية .عمان :دار وائل للن�رش
والتوزيع.
 ال�سواط ،طلق .)2005( .الإدارة العامة :املفاهيم ،الوظائف ،الأن�شطة .جدة:
دار النوابغ للن�رش والتوزيع.
 ال�رشاري ،م�صلح .)2012( .ممار�سة مدراء املدرا�س الثانوية للإدارة
الإلكرتونية من وجهة نظر املعلمني واجتاهات املدراء نحوها يف حمافظة
القريات .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك� ،إربد ،الأردن.
 ال�رشيدة ،هيام .)2002( .الأمناط القيادية ملدراء الإدارة يف وزارة الرتبية
والتعليم وت�أثريها يف التغيري الرتبوي وفق ر�ؤ�ساء الأق�سام .جملة احتاد
اجلامعات العربية.270 - 227 ،)43( 2 ،
 ال�ضايف ،حممد .)2006( .مدى �إمكانية تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف
الإدارة العامة للجوازات مبدينة الريا�ض .اململكة العربية ال�سعودية.
 العمار ،عبداهلل .)2008( .نوعية الإدارة واحلكومة الإلكرتونية يف العامل
الرقمي درا�سة ا�ستطالعية .جملة امللك �سعود.264 - 249 ،)2(15 ،

106

درجة توظيف مديري املدارس لإلدارة اإللكترونية في األعمال اإلدارية ومعيقات توظيفها
من وجهة نظرهم في املدارس احلكومية واخلاصة في مديرية تربية لواء بني عبيد

 تيسير محمد علي الصقر.أ



























principals and its agents. Unpublished Master’s Thesis, Umm
Al-Qura University, Makkah Al-Mukarramah, Kingdom of
Saudi Arabia.
Robinson, D. & Robinson, J. (2008). Change: tools for
transforming ideas into results. (Translation: Fathi Abdel
Khaleq). Cairo: Center for Professional Expertise for
Management.
Al-Salmi, A. (2006). Electronic Administration. Amman:
Wael Publishing and Distribution House.
Al-Souat, T. (2005). Public administration: concepts,
functions, activities. Jeddah: House of Nawabegh for
Publishing and Distribution.
Al-Sharary, M. (2012). Secondary school principals’ practice
of electronic management from the teachers’ point of view and
the directors’ attitudes towards it in Qurayyat Governorate.
Unpublished MA thesis, Yarmouk University, Irbid, Jordan.
Al-Shuraida, H. (2002). The leadership styles of administration
directors in the Ministry of Education and their impact on
educational change according to department heads. Journal
of the Association of Arab Universities, 2 (43), 227-270.
Al-Dafi, M. (2006). The extent to which electronic management
can be applied in the General Directorate of Passports in
Riyadh. Saudi Arabia.
Al-Ammar, A. (2008). The quality of management and
e-government in the digital world: An exploratory study. King
Saud Journal, 15 (2), 249-264.
Al-Awamleh, N. (2003). The quality of management and
e-government in the digital world: An exploratory study. King
Saud Journal, 15 (2), 246-264.
Al-Awaed, M. (2008). The degree to which public school
principals in the Dhofar Governorate of the Sultanate of Oman
possess the competencies of electronic devices. Unpublished
MA thesis, Yarmouk University, Irbid, Jordan.
Odeh, H. (2010). Administrative competencies of primary
school principals in Madaba governorate and its relationship
to the morale of teachers. Unpublished MA thesis, Middle
East University, Amman, Jordan.
Ghoneim, A. (2004). Electronic management: Present
prospects and future aspirations. Mansoura: Modern Library
for Publishing and Distribution.
Carpenter, J. (2012). The school principal and his role in
developing education. (Translated by: Abdullah Shehata),
Cairo: Atrak Publishing and Distribution.
Kanani, M. (2010). The reality of applying electronic
management in Saudi universities and its relationship
to organizational effectiveness from the point of view of
academic leaders: A comparative study between public
and private universities. Unpublished PhD thesis, Yarmouk
University, Irbid, Jordan.
Al-Majidi, A. (2006). The degree of readiness of principals
of science education schools to implement electronic school
administration in the State of Kuwait. Unpublished MA
Thesis, Amman Arab University for Graduate Studies,
Amman, Jordan.
Madkour, A. (2005). Future milestone towards better
performance. Cairo: Arab Thought House for Publishing and
Distribution.
Al-Momani, F. (2004). The relationship between the trends
towards the use of information technology and the trends
towards managing change among public secondary school
principals in Jordan from the point of view of principals and
teachers. Unpublished PhD thesis, Amman Arab University
for Graduate Studies, Amman, Jordan.
The Jordanian Ministry of Education. (2010). Publications of

 نوعية الإدارة واحلكومة الإلكرتونية يف العامل.)2003( . نائل، العواملة
.264 - 246 ،)2( 15 ، جملة امللك �سعود.الرقمي درا�سة ا�ستطالعية
 درجة امتالك مدراء املدار�س احلكومية يف.)2008( . حممد، العوائد
 ر�سالة.حمافظة ظفار يف �سلطنة ُعمان لكفايات الأجهزة الإلكرتونية
. الأردن، �إربد، جامعة الريموك،ماج�ستري غري من�شورة
 الكفايات الإدارية ملدراء املدار�س الأ�سا�سية يف.)2010( . هديل، عودة
 ر�سالة ماج�ستري غري.حمافظة م�أدبا وعالقتها بالروح املعنوية للمعلمني
. الأردن، عمان، جامعة ال�رشق الأو�سط،من�شورة
 �آفاق احلا�رض وتطلعات: الإدارة الإلكرتونية.)2004( . �أحمد، غنيم
. املكتبة الع�رصية للن�رش والتوزيع: املن�صورة.امل�ستقبل
: (ترجمة. مدير املدر�سة ودوره يف تطوير التعليم.)2012( . جون، كاربنرت
. اترياك للن�رش والتوزيع: القاهرة،)عبداهلل �شحاته
 واقع تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف جلامعات.)2010( . حممد، كناين
:ال�سعودية وعالقتها بالفعالية التنظيمية من وجهة نظر القادة الأكادمييني
 �أطروحة دكتوراه غري.درا�سة مقارنة بني اجلامعات احلكومية واخلا�صة
. الأردن، �إربد، جامعة الريموك،من�شورة
 درجة ا�ستعداد مدراء مدار�س التعليم العلم.)2006( . �أحمد، املاجدي
 ر�سالة ماج�ستري غري.لتطبيق �إدارة املدر�سة الإلكرتونية يف دولة الكويت
. الأردن، عمان، جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا،من�شورة
 دار الفكر: القاهرة. معلم امل�ستقبل نحو �أداء �أف�ضل.)2005( . علي، مدكور
.العربي للن�رش والتوزيع
 العالقة بني التوجهات نحو ا�ستخدام تكنولوجيا.)2004( . فايزة، املومني
املعلومات والتوجهات نحو �إدارة التغري لدى مدراء املدار�س الثانوية
 �أطروحة دكتوراه.العامة يف الأردن من وجهة نظر املدراء واملعلمني فيها
. الأردن، عمان، جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا،غري من�شورة
 من�شورات وزارة الرتبية والتعليم.)2010( . وزارة الرتبية والتعليم الأردنية
. الأردن: عمان.الأردنية
. الإدارة الإلكرتونية و�آفاق تطبيقاتها العربية.)2005( . �سعد، يا�سني
. مركز البحوث، معهد الإدارة العامة:الريا�ض

 املصادر واملراجع العربية مرتمجة إىل اللغة اإلجنليزية:ًثانيا








107

Ahmed, A. (2009). The level of technological enlightenment
among science teachers at the high school level while
in service. The third scientific conference, The Egyptian
Association for Curricula and Teaching Methods, Cairo, 1
(2), 96-111.
Al-Badri, T. (2005). Leadership and management methods in
educational institutions. Amman: Dar Al Fikr for Publishing
and Distribution.
Brown, D. (2005). E-government and public administration.
International Journal of Administrative Sciences, 1 (110), 87103.
Al-Bishri, M. (2010). Obstacles to applying electronic
management in the departments of Umm Al-Qura University
in Makkah Al-Mukarramah from the point of view of female
administrators and members of the university’s faculty.
Unpublished Master’s Thesis, Umm Al-Qura University,
Makkah Al-Mukarramah, Kingdom of Saudi Arabia.
Hamdi, M. (2008). The Difficulties facing the use of electronic
administration in managing secondary schools for boys in
Makkah Al-Mukarramah from the point of view of school

م2021  آب- )36(  العدد- )12(  اجمللد- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية



the Jordanian Ministry of Education. Amman Jordan.
Yasin, S. (2005). Electronic administration and the prospects
for its Arab applications. Riyadh: Institute of Public
Administration, Research Center.

 املصادر واملراجع األجنبية:ًثالثا


















108

Afshari, M. Abu Baker, K. Luan, W. Abu Samaha, B. & Fooi,
F. (2019). Competency, Leadership and Technology Use by
Principals. The International Journal of Learning, 16 (3),
345-257.
Charalambous, K. & Papaioannou, F. (2018). The Public
primary School Principals’ self-perceived competence and
use of ICT for personal, teaching and administrative purposes.
Paper presented to the proceedings of the 7th pan- Hellenic
conference with International participation ICT in Education,
Greece, 23-26 September 2011.
Felton, F. (2014). The use of computer by elementary school
principals. Doctoral dissertation, Virginia olytechnic Institute
and State University, Blacksburg, Virgnia.
Flangana, L. & Jacobsen, M. (2005). Technology Leadership
for the Twenty First Century Principal. Journal of Educational
Administration, 41 (2), 124-142.
Koksal, B. (2019). School Principals’ Technology Leadership
Competency and Technology Coordinators hip. Educational
Sciences: Theory & Practice, 11 (1), 208-213.
Mable, K. & Minishi, M. (2005). Information and
communication Technologies in Library and Information
Science Education in South Africa. Department of Information
Science, UNISA.
Mathews, A.(2013). Technology Leadership at a Junior high
School: A Qualitative Case Study. DAI, 6310.
Mentz, E. & Mentz, K.(2013). Managing Technology
Information into School: A South African perspective. Journal
of Educational Administration, 41(2), 186-200.
Phillip, J. (2008). ICT attitudinal characteristics and use
level of Nigerian teachers. Issues in Informing Science and
Information Technology, 2 (5), 261-266.
Stuart, L., Mills, A. & Remus, U. (2019). School Leaders,
ICT competence and championing innovations. Computers&
Education, 53 (1). 733-741.
Turban, E., Leidner, D. & Wetherb, J. (2008). Information
Technology for management (transforming organization in
the digital economy).
White, J. (2010). Opinion of Ohil Middle School principals
Regarding the Use of Computers: Implication for Education
Administration. DAL- A. 62/03, 290.
Wigand, F. (2009). Information technology in organizations:
Impact on structure, People and tasks. D.PA. Arizona State
University.
Zain, M. (2004). The Impact of Information and communication
Technology on the Management practices of Malaysian smart
Schools. International journal of Educational Development,
24 (2), 201-221.

