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 في المدرسيو القيادات اداء تطوير في االلكترونية االدارة دور
 الثانوية بالمرحمة ينبع محافظة تعميم
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 تعميم في المدرسيو القيادات اداء تطوير في االلكترونية االدارة دور
 الثانوية بالمرحمة ينبع محافظة

 مستخمص الدراسة 
 المدرسيو القيادات اداء تطوير في االلكترونية االدارة عمي دور ىدفت الدراسة الي التعرف

فرد واستخدام  )77وتكونت عينة الدراسة ( الثانوية, بالمرحمة ينبع محافظة تعميم في
 في اإللكترونية اإلدارة تطبيقلوصفي, وتوصمت نتائج الدراسة الي ان الباحث المنيج ا

 اإلدارية األزمات مع التعامل وكيفية, البديمة اإلدارية الخطط بتوفير ساعدت المدارس
 اإللكترونية اإلدارة استخدام إن, كما مفاجئ بشكل اإلدارة تواجو التي المستجدة والبيئية
 يساعد مما التعميمية المؤسسات في المختمفة اإلدارية األعباء من التخفيف عمي يساعد
 من العديد  اإلداريين إكساب في اإللكترونية اإلدارة تساعد, كما اإلداري األداء تطوير عمي

 اإلدارة تساىم, كما تووتحديا, العصر متطمبات مع تتواكب والتي المتطورة اإلدارية الخبرات
 تطوير عمي يساعد مما أفضل بشكل والمادية البشرية الموارد توظيف في اإللكترونية

 . لممدرسة اإلداري األداء
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The role of electronic administration in developing the 

performance of school leaders in the education of Yanbu 

Governorate at the secondary level 

abstract. 
The study aimed to identify the role of electronic management in developing the 

performance of school leaders in the education of the province of Yanbu at the 

secondary stage, and the study sample consisted of (70) individuals and the 

researcher used the descriptive approach, and the results of the study concluded 

that the application of electronic management in schools helps provide 

alternative administrative plans, and how to deal With the sudden administrative 

and environmental crises facing the administration, the use of electronic 

management helps to alleviate the various administrative burdens in educational 

institutions, which helps to develop administrative performance, and electronic 

management helps to provide administrators with many advanced administrative 

experiences that are in line with the requirements of the times And its 

challenges, as the electronic administration contributes to better employing 

human and material resources, which helps in developing the school's 

administrative performance. 
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 مقدمة:
أصبحت التطورات السريعة في شتى مناحي الحياة سمة ىذا العصر؛ وذلك   

لظواىر وتغيرات كثيرة, منيا: التطورات المعرفية, والتقدم في مجاالت االتصاالت 
م مما دفع الييئات بشكل عا وىيمنة ظاىرة العولمة, وتنمية التنافس العالميوالمعمومات, 

مما فرض , تحدياتىذه المواجية إلى ضرورة والجيات التعميمية عمى وجو الخصوص 
تغيير تكفل ليا القدرة عمييا ضرورة التميز واإلبداع, والشروع في برامج متكاممة لمتطوير وال

 ).8708(أحمد عمى تخطي ىذه التحديات
من  كثيرالشيد العالم سبعينيات من القرن العشرين خالل عقدي الستينيات والو      
 طرق حسينبدورىا عمى تطوير المناىج الدراسية وت اعتمدتالتربوية التي  تجديداتال

 وقعتالثمانينيات ومع مستيل كانت غير مرضية,  توقعةتدريسيا, إال أن النتائج الم
نحو العولمة  توجواللمالحقة زيادة في مجال الفكر اإلداري وتطبيقاتو؛  تجديدات كثيرة

 تدفقجديدة والتضخم المعرفي والكنولوجية واالقتصادية والتوجيات االقتصادية الالت
 تمك ؤثرأن ت لزاًماالتعميم, فكان  نظماتالجودة الشاممة عمى م سيطرةالمعموماتي و 

التي اىتمت بدورىا بمستوى التعميم داخل الفصول , المؤسسات التعميميةفي  التطورات
دارتيا بما يسمح الدراسية, ليس ىذا فحسب بل اى تمت بإعادة ىيكمة المدرسة وتنظيميا وا 

 تحقيق الجودة التعميميةبتحسين مدخالتيا وعممياتيا ومخرجاتيا التعميمية؛ وذلك من أجل 
  .)8787مرزوق (الشاممة
 تبر, كما أنيا تعحديثةالمجتمعات المن  الكثير فير الزاوية اإلدارة حج شكلومن ثم ت     
ىذه النظم,  قويةفي ت دولعمييا ال ستندقوة النظم االجتماعية, بل وت أركانأساسي من  نرك

كما أصبحت اإلدارة ). (Robinson, Susan 2012 فييا بتكاراال أجواء ىيمنةوفي 
دور مدير  يقتصرالعممية التربوية الحديثة, ولم  تميز ميارة كما أنيا ,االمدرسية عممً 

 جاوزمن العاممين, بل ت قميمة طائفةعامل الداخمي مع في التالمدرسة والمدراء المساعدين 
 .)9102 ,(المولىيئة المحيطةذلك إلى الب
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الطائمة من ميزانياتيا  موالرصد األو التعميم بجميع الدول  وعمى الرغم من زيادة اىتمام    
من  عديدإال أن ىناك ال, مستوياتومختمف طالبيا من خالل برامج التعميم ب لرفع مكانة

جودة  والتي تشمل انخفاضخاصة مرحمة التعميم الثانوي توجو إلى التعميم و  تياماتاال
مخرجات التعميم مع  ناسبةالدول, وعدم م التعميم ونوعية المخرجات التعميمية في تمك

معدالت  ظلتكمفة التعميم في  زيادةو مع سوق العمل,  ومتطمباتخطط التنمية,  احتياجات
يد, مالحعبداليدر التربوي في المؤسسات التعميمية ( نسبةارتفاع و  مرتفعةالتضخم ال

9191(. 
الضعف  ظيرالقيادة اإلدارية" حيث ي وىنالتعميم الثانوي " تواجوومن التحديات التي      

من ِقبل  ترجمة األىداف المكونة لوظيفة منظومة التعميم إلى سياسات اإلداري في عدم قدرة
في  وضعيااسات و ىذه السي صميمت استطاعتياوعدم  ,اإلداري لياإدارتو ممثمة في التنظيم 

نجازه, وبين إبين المطموب  ظيور ىوة مما أدى إلىمشكالت المجتمع,  لحلبرامج محددة 
وىذا  الجزء المنجز من وظائف اإلدارة التعميمية, وعدم جودةمن ىذا المطموب,  ما أنجز

التي تقع الوظائف  في كم وكيف ضمور في النياية ينتج عنواإلداري  ضعفيعني أن ال
 ).8709(المعراج, اإلدارة التعميمية النيوض بيا عمى كاىل

وقد تزايدت الحاجة إلى تطوير التعميم أكثر من أي وقت مضى نظرا لمتطورات    
التكنولوجية والمستجدات العصرية, وتطوير التعميم لن يتم إال من خالل االىتمام باإلدارة 

خالل التكوين الميني الجيد والمتابعة والتدريب المستمر, فالمدير ىو  المدرسية, من
), و(إبراىيم, 8787 ,(جبة يرىو  المحرك األساسي والفاعل في جودة العممية التعميمية

) أن ىناك العديد من التحديات والمتطمبات التي تواجو التعميم, ومنيا: وجود إدارة 8709
درسة الذي ينظر إليو عمى أنو ممثل لمسمطة, وسموكو مدرسية حديثة ممثمة في مدير الم

القيادي يمثل عنصرا حيويا في أداء مدرستو وتنظيميا فإحساسو بالمسؤولية يييئو ليكون 
عضوا بارزا في مجال مينة التربية والتعميم؛ لذلك عميو أن يكون مبدعا في خططو, ويعمل 

 عمى تحسين نوعية الحياة المدرسية.



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

111 

 

 

 

 ييلمن مسئول عن تس حولومما  عظيًمامى دور مدير المدرسة تطورا ع أضفيولقد    
مد و  ,رؤية مشتركة لممدرسة حسينوت تشييدعمى  ؤكديلمتغيير األمور في المدرسة إلى قائد 

ن مدير المدرسة من تمكي ستدعيوىذا ي ,االتصال والتواصل مع العاممين فييا جسور
 ركائزا عمى الستنادً مع فريق مدرستو ا مسؤول يعملميمات عممو كقائد تربوي  زاولةم

, وليس انطالقا من مفاىيم العممية والمينية واإلنسانية, والخصائص القيادية والميارات
 ).9102السمطوية (عامر,  قيادةال

 .Rehaf A 2020), و(8709, وزين ()8709كل من الصعب, ( ذكروقد    
Madani(  ىو جودة العممية التعميمية في المدرسة  ىالمسئول المباشر عن مدأن إلى

دار  قيادة الموارد البشريةتمد نجاح المدرسة عمى نجاحو في , بل ويعىامدير  , كما أنو تياوا 
رتكز في و ينجاح مدير المدرسة في القيام بواجباتف ,وسيمة فعالة لمتقويم سمح بتوفيري

ما يميز المدارس الفعالة عن إن أىم حيث  ,توفي إدار  المتبععمى النمط القيادي  األساس
المتفيمة سية اإلدارة المدر وكفاءة األكاديمية,  نواحيالمدارس غير الفعالة ىو اىتماميا بال
 لدورىا, والثقة المتبادلة بين العاممين.

ممدرسة وبرامجيا الدراسية, ل توفي إدار تتمثل  رئيسةالمدير المدرسة ومن ثم فان ميمة      
أسوار داخل  طالبدير يتعامل مع المعممين والة اإلدارية, فالمفي ذلك الييئ عاونوي

ة االجتماعي نظماتوالم ب,الطالالمجتمع الخارجي مثل أولياء أمور  فرادالمدرسة, ومع أ
ويوصل ويرشد ويوجو  قودنو يإفي المدرسة, إذ  تعددةخارج المدرسة, ولو أدوار م

المعممين  يتم بأمركاألب الناصح, ويالتالميذ ب عتنيلمعمومات, ويصدر التعميمات, ويا
 .)9102 ,حمرياأل( األمين وفيكالصديق ال

 تكميفاتو  القيام بأدوار فرض عميو ثقاًل مدير المدرسة لالمفيوم الحديث  وأضحى      
اإلدارية, بل  وظائفعمى ال مقصورة سئولياتو, فمم تعد مموجودة سابًقالم تكن  كثيرة

و القائد التربوي في مدرستو, حيث إن مدير المدرسة ى جدية؛أكثر  قياديةالميامو  أصبحت
 امستوياتيبعممية التخطيط  قود, فيو يياالمدرسة البشرية والمادية جميع أمور يتولى إدارة
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 بتقوية مطالبومتابعة وتقويم األنشطة التي خطط ليا, كما أنو  طبيق, وتا المتعددةوأشكالي
 والعمل, وظيفتيماإليجابية نحو  ميوليم يزوتعز  تشجيعيمالعالقات اإلنسانية بين العاممين و 

 ). 8706 ,واتجاىاتيم. (الرباط لحاجتيم االستجابةعمى إشباع حاجات الطمبة و 
تحقيق رسالتيا من خالل التخطيط  في مدير المدرسة تمخيص دوريمكن مما سبق        

العاممين وتنميتيم  شجيعبتوالتنفيذ والتقويم والمراجعة لجميع األنشطة المدرسية, وذلك 
النظريات التربوية الحديثة, والعمل  طبيق, وتوفرةتخدام كل الموارد المادية المتا, واسمينيً 

 مثللتعمم أ ناسبالم المناخ المدرسي ييئة, وتدريسياعمى تطوير المناىج وتسييل ت
من  حد األقصىمدير المدرسة المن نصيب أن يكون  كل ذلكويستوجب  ب,لمطال

 لقيادة مدرستو نحو تحقيق أىدافيا. دفعوالكفايات التي ت
غيرات تفي ظل ال ممحةضرورة وتطبيقيا اإلدارة اإللكترونية  نفيذن تيمكن القول إو    
حيث إنيا  ؛التعميمية مؤسساتفي ال اصةالمجاالت وخ شتىوالمتالحقة في  متناميةال

مع  عايشوالت جديداتىذه الت مالحقةب سمح لووقدرات ت عاييرجيل بم تنشئة المنوط بيا
وقدرات  ميارات لديولمديري المدارس,  مؤثرداء أوجود  فرضمتغيرات المستقبل, مما ي

 بيا نحو تحقيق أىدافيا في ظل ىذه المتغيرات.  دفع, والوكفايات تؤىمو لقيادة المدرسة
 مشكمة الدراسة:

ومديري  عامة,طوير أداء مدراء المدارس ت بطرقمن الدراسات السابقة  كثيرال اىتمت    
إدارة  تناليااألىمية البالغة التي  عمى وجو الخصوص, ومبررىم في ذلكالمدارس الثانوية 
 تجييزرة المرحمة الجامعية من حيث مباش ميياالمرحمة التي ت نظًرا ألنياالمدرسة الثانوية 

داء أبحث إلى تناول أىمية تطوير ال قصدمن ىذا انطالًقا , و األداء األمثللتحقيق  طالبال
 لكترونيةدارة اإلمن خالل اإل محافظة ينبعبالمرحمة الثانوية بإدارة تعميم  ةالقيادات المدرسي

منيا  ,اسات السابقة العربية واألجنبيةمن الدر  كثيرفقد أوصت نتائج الواستناًدا إلى ما سبق 
) بضرورة تطوير إدارة 8787 (شعيبات,), 8787, (إبراىيم, )8787دراسة رأي (الجبر, 

 اإلدارة اإللكترونية بالمدارس. نفيذوفي ضوء ت ,المدارس في ضوء االتجاىات الحديثة
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 ةداء القيادات المدرسيأل في الحقل التربوي ضعف وقد الحظ الباحث من خالل العم     
مارسات اإلدارية مال رتقاء بمستوىجتيم إلى التطوير من أجل االوحا  بالمرحمة الثانوية

ومن  ا,وضروريً  ا جوىرًيااإللكترونية حيث إنيا أصبحت مطمبً , في ضوء اإلدارة متبعةال
, حديثةالتجاىات اإلدارية الاالتطوير اإلداري بالمدرسة في ضوء المتغيرات و  ستمزماتم

دات داء القياألكترونية في تطوير دارة اإلسعى الباحث إلى تعرف دور اإل وانطالًقا من ىذا
مشكمة , وفي ضوء ذلك يمكن صياغة ينبع محافظةبالمرحمة الثانوية بإدارة تعميم  ةالمدرسي
 اداء تطوير في االلكترونية االدارة دورما : في السؤال الرئيس التالي البحث

 ؟ بالمرحمة الثانوية  ينبع محافظة تعميم في المدرسيو القيادات
 االلكترونية ؟ما االطر النظرية لمدخل االدارة  )0(
 تعميم في المدرسيو القيادات اداء تطوير في االلكترونية االدارة ما واقع تطبيق (2)

 ؟ الثانوية بالمرحمة ينبع محافظة
 أىداف الدراسة:

 في المدرسيو القيادات اداء تطوير في االلكترونية االدارة دورتعرف الي التيدف الدراسة 
 وذلك من خالل االىداف الفرعية التالية: بالمرحمة الثانوية ينبع محافظة تعميم

 التعرف االطر النظرية لمدخل االدارة االلكترونية. -1
 في المدرسيو القيادات اداء تطوير في االلكترونية االدارةالكشف عن واقع تطبيق  -2

 .الثانوية بالمرحمة ينبع محافظة تعميم
 أىمية الدراسة: 

مراعاة أىم العوامل ضرورة وزارة التربية والتعميم في بقد تفيد الدراسة صناع القرار  )0(
 في ضوء اإلدارة اإللكترونية. المدرسية القيادات داءأالتي تساعد في تطوير 
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عمى أىم العوامل أنفسيم, حيث تسمط الضوء  المدرسية القياداتقد تفيد الدراسة  )8(
 والتقدم. سموالوصول بيم إلى ال يدففي تطوير أدائيم الميني ب فعالةالمدرسية ال

 القياداتفاعمية أداء  سيم في زيادةت مقترحاتد تساعد الدراسة في تقديم ق )3(
 .المدرسية

الباحثين عمى  حفزفي ىذا المجال األمر الذي ي تناولتالدراسات التي  قويقد ت )4(
الباحثين في مجال الدراسات العميا  با أي أنيا تفيد الطالحوث أكثر عمقً بب القيام

 بالجامعات والمؤسسات التعميمية.
 مصطمحات الدراسة:

 مفيوم التطوير: 
, ساليبفي األفكار أو السياسات أو األ بديلنو "إدخال كل جديد, أو تأيعرف التطوير ب
الوصول بالشيء أو النظام  إلىالتطوير  رميالخدمة, ويجودة في  واضًحاا ويحدث تحسنً 
عالية, ويحقق األىداف  فاعميةالغرض المطموب منو بب يفيصورة حتى  فضلالمطور إلى أ

 ).8709 ,ىنطش( الوجو األكملعمى  مرجوةال
 في مما يسيم يمعموماتوماإلداريين  مياراتتنمية "عممية  :نوأب جرائياالتطوير إ ويعرف

 ممشاكل اإلدارية". ل التصديمل, ورفع مستوى كفايتيم في تحسين أدائيم في الع
 مفيوم األداء: 
ل إدارتو خال أدائيا منمن مدير المدرسة  المتوقع ميامأنو "الممارسات والبيعرف األداء 

ة اإلدار  ظلفي  ةأو االجتماعي ةأو الفني ةاإلداري الناحيةلممدرسة سواء كانت في 
 )9102, نبيمةالتعميمية بالمدرسة". ( إنجاح العممية بغية ةالتكنولوجي

مديري المدارس معمومات  تنميةا في ىذه الدراسة: عمى أنو ويعرف تطوير األداء إجرائيً 
 أداءتمكنيم من  من أجلستخدام اإلدارة اإللكترونية الحديثة المرتبطة با يماتجاىاتالثانوية و 
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ا عمى مستوى ذلك إيجابً  ظيرالعممية اإلدارية مما ي نواحي شتىلية في بكفاءة وفعا مياميم
 تطوير األداء لدييم وعمى العممية التعميمية بالمدارس.

  مدير المدرسة:
بل وزارة التربية والتعميم بوظيفة مدير ا من قِ المعين رسميً  فردبأنو: "ال) 8708(عامر يعرفو 

, فضمىمدرستو لتحقيق بيئة تعميمية  مدرسة ليكون مسئوال عن جميع جوانب العمل في
 ".رجوةاألىداف الم لتحقيقوالظروف  مواردال دبيرى توالعمل عم

ن و المدراء والمدراء المساعد ":بأنيم ا في ىذه الدراسةويعرف مدير المدارس الثانوية إجرائيً 
وتطوير مخرجات  ,تحقيق األىداف التعميمية موالمنوط إليي ,ئمون عمى رأس العملالقا

 ."العممية التعميمية بالمدارس الثانوية الحكومية
 اإلدارة اإللكترونية:

بالموارد  قترنةعمى الويب في النظم الم رتكزةلمتقنيات الم الفعال نفيذنيا التأوتعرف كذلك ب
إلى  لوجإمكانية الو  توفيرغييرات التنظيمية األخرى في مع بعض الت يشتركالبشرية والذي 

إلدارة كثيرة وكذلك توفير فرص  ,نطاق أوسعالمعمومات الخاصة بالموارد البشرية عمى 
 )8709 ,كوالرتمك المعمومات". (

ل الذي ا في ىذه الدراسة عمى أنيا: منظومة العمل المتكاموتعرف اإلدارة اإللكترونية إجرائيً 
 نفيذىاومدی معرفتيا وت يثةحدنولوجية الوالوسائل التك ب اآللييعتمد عمى استخدام الحاس
ذلك من الدرجات التي سوف  ظيرلمدارس الثانوية الحكومية ويمن قبل اإلدارة المدرسية با

  تحصل عمييا عينة الدراسة من خالل استجاباتيم عمى االستبانة.
  اإلطار النظري لمدراسة:

 تمييد: 
تخمين أو ليس نتاج و  متبعةألسس عممية وقواعد  ممحةاإلبداع اإلداري نتيجة يعد     

في  بدلتالمعمومات. فقد ت توفيربالفكر و  ساىمةالم األسس, ومن أىم ىذه مصادفة
عمل المديرين, فمم  ضبطالتي ت صطمحاتمن الم عديدالسنوات الخمس عشر األخيرة ال
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أو الماليات أو  عضاءفي إدارة األ ضمنةة في اإلدارة الكالسيكية المتالمشكم صبحت
لمديرين ىي إدارة التغيير ا تحدىالمشكمة التي ت تمثمترية األخرى, وانما مال اإلدااألع
من  ظل الكم اليائلاكتسابيا الخبرات متزايدة في  مع نظمةداخل الم يتمالذي  تواصلالم

عمى تقنية  تكاءوقد أصبح اال, تمرة في بيئة العمل المحيطة بياالمتغيرات الخارجية المس
 ىيمنتدارة الحديثة. وقد اإل منيا نبعثالتي ت ميمةال ركانالمعمومات واالتصاالت أحد األ
االستفادة اآلن  اوأصبح متاحً  قاطع,بشكل  إدارة التغيير عمىثورة المعمومات واالتصاالت 

 ).8709 ,الخوليمن أجل تحقيق أىداف المؤسسة. ( توفرةالمعمومات الم من
ىذا  اد, حيث بممحوًظاا المعمومات في اإلدارة تطورً  االستفادة من فكرة وقد تطورت    

تطور األمر إلى  ثمداخل المؤسسة, بالفعل ما حدث تضمن تقارير ت عمى ىيئة واضًحا
المتغيرات ''لماذا حدث". وانتقمت ىذه أسباب حدوث لموقوف عمى  تحميل تمك التقارير
أي ''ماذا سيحدث", ثم تطورت  وقعالمعمومات إلى مرحمة الت االستفادة منالتقنيات بعممية 
لممعمومات والتأثيرات المختمفة لمقرارات, ثم انتقمت إلى المرحمة  شاممةال ةيؤ إلى مرحمة الر 
 يحدثا وىي توظيف المعمومات من أجل تحقيق األىداف أو ماذا نريد أن األكثر تقدمً 

 ).8709 ,باشيوة(
داء في المؤسسة التعميمية باأل نيوض؛ لمامتميزً  ىدًفا اإللكترونية تطبيق اإلدارةيعد و     

األعباء  قميلوت ,وتطوير أدائيا جويدوت ,الموارد البشرية فعالية زيادةسيمة لو  يعتبرحيث 
العمل بالمؤسسات  ءداأإللكترونية تعمل عمى تحسين جودة اإلدارة اأن عنيا. كما  داريةاإل

بالكفاءة والفعالية والسرعة  تميزإلكترونية حديثة ت وسائلالتعميمية عن طريق استخدام 
 Alanعمييا. ( جيازواإل ,كل مشكالت اإلدارة التقميدية مجابية ىقدرتيا عم عالوة عمى

B. Albarran 2016(. 
حياة المجتمعات المدنية الحديثة التي كانت ل العمود الفقريوتعد اإلدارة اإللكترونية     
 تمكنت منخانقة في ظل إداراتيا التقميدية حتى  مشكالتحياتيا اليومية تواجو  طوال
التقنية, بينما ال تزال  ضلبف مشكالتىذه ال تخطيعمى سبيل  ظاىرةخطوات  الخطو
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يائية, وينظر الن خطواتواألخرون في  بارىالطريق الذي يت ي أولمجتمعات أخرى تحبو ف
حياة اإلنسان  أصابالتطور الذي  الحقإلى اإلدارة اإللكترونية عمى أنيا بديل عصري ي

في الحصول عمى  تطمعاتومطالبو اإلدارية, ويرضي ل يستجيباألرض, و  وجوعمى 
التقنية في  ممارساتإن تعميم  . حياتو وتفاصيمو أمورفي إدارة  سيلأعمى وأ ميارات

لمجتمعنا,  ممحة, بقدر ما ىو حاجة محاكتوا لمحياة نسعي لعصريً  اإلدارة ليس شكاًل 
بوتيرة سريعة  واسعةإلى اآلفاق العالمية ال تحركوال ,واقعيا خطيلتمك اإلدارات لت حافًزاو 
 .(Marutha& Ngulube 2012)رحبة  مساىمةو 

 أىمية نظام اإلدارة اإللكترونية لمدير المدرسة: 
  المعمومات.  حيزلقواعد البيانات وبذلك يتم توسيع  لوجإحداث تكامل في الو 
 إمكانية وصول األفراد إلى قواعد البيانات من خالل نموذج البوابات رفع 

 اإللكترونية. 
 جوىريةلخدمات الإدارة المعمومات الشخصية وتقديم ا . 
  وتسجيل الوقت والحضور  ,التوظيف عمميات :مثل ,األفراد بفاعمية أكبرقيادة
 األداء.و العالوات  دارةا  و 
 التعاون والتدريب والتفاعل والمشاركة ونشر المعمومات.  يسيرت 
 جويدوت ,تأفاوالمك ,الوظيفية يجابياتدارة اإلا  و  شجيعيم,وت ,التواصل مع العاممين 

 الخدمة المقدمة ليم
(Atulomuah 2011)  ,(ALKHSABAH 2017)) ,8787, االسناوي.( 

  لمدير المدرسة:أىداف اإلدارة اإللكترونية 
  منيا: ,اإلدارة اإللكترونية تحقيقيا حاولا كثيرة ت) أن ىناك أىدافً 8709ياسين, ( توضح

 من خالل تكنولوجيا المعمومات.  كاملالتنظيم وتوحيدىا كنظام مت قسامأ عاضدت 
 فعاليتيا في خدمة األىداف المؤسسية.  قويةتطوير عمميات اإلدارة وت 
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  التخاذ القرارات.  محفزةليات فعالة و آتقديم 
 تواصمةوجاىزية م مناسبتدفق المعمومات بدقة وكفاية وتوقيت  كفالة . 
  اإلنتاج نسبل ستمرم جويدالتشغيل وت تكمفةتقميل . 
 لمبحث والتطوير اإلداري الشامل  ناسبالبيئة والمناخ التنظيمي الم توفير
 . مستمروال
  من حفظياإدارة الممفات بداًل  . 
 من القراءة. يات بداًل المحتو  عرض  
  من الصادر والوارد. البريد االلكتروني بداًل  
 من محاضر االجتماعات. التنفيذية بداًل  لخطواتا  
  من المتابعة. المشكالت بداًل  حلاالنجازات و  
 اإلجراءات اإلدارية.  لمستوى األداء, وتقمي زيادة 
 ستعموبصحة البيانات المتبادلة التي اعيد استخداميا  وثوقزيادة دقة البيانات, فال 
 عن اإلدخال اليدوي. ناتجةالمعمومات أو األخطاء ال صحةالقمق من عدم  يتالشىو 

 مميزات اإلدارة اإللكترونية لمدير المدرسة:
تطبيق اإلدارة اإللكترونية المدرسية داخل  جنيياالتي ي يجابياتمن أىم المزايا واإل

 ) Panigrahi, 2018: (اآلتيتعميمية المؤسسات ال
 ومتابعة اإلدارات المختمفة لممؤسسة وكأنيا وحدة مركزية. قيادة 
  أكبر في  تشجيعاتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بيا مع إعطاء  مسألةتركيز
 . الحظتيام
 موحد.  شكلاألصمية ب واردىات من متجميع البيانا 
 البيانات وربطيا.  إتاحةاتخاذ القرار عن طريق  سمبيات ميلتق 



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

111 

 

 

 

 عمميات اإلدارة المختمفة.  راقبةالصرف في م نواحي ميصتق 
 ثقافة مؤسسية إيجابية لدى  تشييدتكنولوجيا المعمومات من أجل دعم و  استخدام

 العاممين.  جميع
 سريعةالبيانات والمعمومات لممستفيدين بصورة  إتاحة . 
 اء المعرفة. التعمم المستمر وبن 
 المواردجميع  دارةا  و  راقبةاممين واإلدارة العميا ومبين الع ماسكزيادة الت.  

 أسباب التحول نحو اإلدارة اإللكترونية بالمؤسسات التعميمية: 
 وجبيات ضرورة حتميةنما ا  و  ترف,ال نوًعا مناإلدارة اإللكترونية ليس  وجو نحوإن الت     

 إحدىالمعمومات أصبحت  االستفادة منو  ساىمةالتكامل والم مسألةالعالمية, ف مستحدثاتال
 زيادةب محةوالمطالبة الم لتكنولوجيالتقدم العممي وا أوجب, وقد نظمةأي م رتكزات تقدمم

اإللكترونية, التطور اإلداري نحو اإلدارة  توجو العمميات, وضمان دقةجودة المخرجات, 
اآلن  عقولفمم يعد من الم نظمات,بين الم باريىم مجاالت التالوقت أحد أ نصرع شكلوي
 نظماتالفرص المتاحة أمام الم قترانالتحسين والتجويد وذلك ال حجةتنفيذ العمميات ب جيلتأ

 ).(Kowalski, 2013 بعنصر التوقيت
 Shakuna, et: , ما يمياإلدارة اإللكترونية التجاه نحوا في ساىمتومن التطورات التي 

al 2016)(. 
 فقد انعكس التطور السريع  في تقنيات الحاسب اآللي وتطبيقاتو: سريعال تطورال

من  اكثيرً  في تقنية الحاسب اآللي عمى نظريات اإلدارة, حيث أصبحت اآلالت تتخذ
 اإلنسان. حلالقرارات المبرمجة م

 :في  ممموسةأدى ىذا التقدم إلى تغييرات   التقدم السريع في االتصاالت واإلنترنت
من معمومات سواء  يعوزىالإلدارة كل ما  وفرتصاالت اإللكترونية أصبحت تاالاإلدارة, ف
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إلى  مما أدىمن داخل المؤسسة التعميمية أو خارجيا بسرعة ودقة فائقة وبتكاليف زىيدة, 
 .تقميديةاإلدارة الشاشة الحاسب اآللي وليس  من خاللإلى اإلدارة  وجوفي الت سرعةال
 :ت الحكومية وغير الحكومية دفع المؤسسا يفالعولمة  ساىمتلقد  العولمة

من التقنيات الحديثة في مجاالت الحاسب اآللي واإلنترنت   نتفاعالخاصة إلى محاولة اال
دارة لقيام اإل ىيأالتكمفة, وىو ما  قميلوت اإلنتاج رفعاالتصاالت من أجل تحسين الجودة و و 

 الخطى.  سريعاق العالمي بالذات في ىذا الس لتحقيقاإللكترونية 
 موارد المنظمات  قمةفقد أدى ازدياد  الموارد واالتجاه نحو الخصخصة: قمة

 مؤسساتال معظمنحو خصخصة  توجوال إلىلبعض الدول عاما بعد عام الحكومية 
تمك المؤسسات التعميمية أو حتى يتسنى لوالتحول نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية,  ,الخدمية
 داء الخدمة لممواطنين.أ رسومجزء كبير من  ادخارالدول 

 :وسائل التعميم عن بعد  بشيوععصر ال يتميز ىذا انتشار الثقافة اإللكترونية
أصبح من السيولة فووسائل اإلعالم والقنوات الفضائية اإلعالمية ومقاىي اإلنترنت, 

يادة جامعية حصول عمى شال ستوجبمم يعد األمر يفبمكان التعامل مع التقنية الرقمية. 
 مل مع تمك التقنية.لمتعا ليمتخصصة في الحاسب اآل

 صطمحم نفيذإن انتشار وت مع متطمبات البيئة المحيطة: الئماالستجابة والت 
كل عمى  فرضمؤسسات التعميمية والمجتمعات ياإلدارة اإللكترونية في كثير من ال طرقو 

عصر السرعة  الحقةموالتخمف عن  نعزالالحتماالت اال الشًيادولة المحاق بركب التطور ت
 ن يعيش كنظام مغمق. أ حديثوالمعموماتية, فال يمكن ألي مجتمع إنساني 

 مراحل التحول إلى اإلدارة اإللكترونية بالمؤسسة التعميمية:
العممية بشكل  حدثت يک العديد من الخطواتإلى اإلدارة اإللكترونية  التوجو نحويحتاج 
 ).8709 ,عطير: (ميما ي خطواتاألىداف المرجوة. ومن تمك اليحقق 
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  امتالكيمبالمؤسسة التعميمية عمى المسئولين  يجب اإلدارة العميا: تشجيعقناعة و 
ية إلى إلكترونية كي يقدموا جميع المعامالت الورق غييرلت شاممةوالرؤية ال كاممةالقناعة ال

  .اإللكترونية لمتحول إلى اإلدارة ضروريةالكامل واإلمكانيات ال تشجيعال
 :اإلدارة  وجو نحولمت جوىريالعامل ىو العنصر ال تدريب وتأىيل العاممين

الوسائل  خاللاألعمال  ؤدواي حتى عاممينتدريب وتأىيل ال يجباإللكترونية, لذا 
دورات تدريبية لمموظفين, أو تأىيميم عمى رأس  إقامة ة, وىذا يتطمباإللكترونية المتوفر 

 العمل.
 لكل مؤسسة مجموعة من العمميات اإلدارية أو ما  مل:توثيق وتطوير إجراءات الع

عمى ورق, أو أن بعضيا  ليس مكتوًبا, فبعض تمك اإلجراءات يسمى بإجراءات العمل
ءات أي تطوير؛ لذا البد من توثيق جميع اإلجرا صبياولم ي بعيدةمنذ سنوات  كتوبم

تحديد اليدف لكل العمل, ويتم ذلك من خالل  حجممع  ماشىوتطوير القديم منيا كي تت
 النظامية. وسائلبال طبيقياوت ,في سير العمل تتحكمدارية عممية إ

 في  مموسالم زءد بالبنية التحتية الجيقص البنية التحتية لإلدارة اإللكترونية: إتاحة
أجيزة الحاسب اآللي, وربط الشبكات الحاسوبية واألجيزة  صيانةاإلدارة اإللكترونية, من 

 وسائل االتصال الحديثة. وفيرمعيا, وت مرتبطةال
   عامالت الورقية الم حفظ جبي ا:البدء بتوثيق المعامالت الورقية القديمة إلكتروني

وتصنيفيا  ,بواسطة الماسحات الضوئية اإلكترونيً في الممفات الورقية  خزنةالقديمة والم
 الرجوع إلييا. تيسيرل
 :امالت الورقية األكثر انتشارا عالبدء بالم البدء ببرمجة المعامالت األكثر انتشارا
 . المستخدم الورق يف خسائرال ميصتيا إلى معامالت إلكترونية لتقوبرمج كميا األقسام في
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 خطوات تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمؤسسات التعميمية:
العممية بشكل يحقق  لكي تحدثلكترونية الى عدة مراحل التحول إلى اإلدارة اإل يحتاج

الحديثة  من التقنية عظمىاالستفادة ال نظماتالم جميع ستطيعة وحتى تنشوداألىداف الم
 بجميعرقمية تتعامل  نظماتالى م نظماتتمك الم غييراستثمار, وت أفضلواستثمارىا 

اإلدارة  نفيذلت إجراءاتجراءاتيا اإلدارية, ىناك ا  معامالتيا و  تمامة الحديثة في إالتقني أساليب
  كالتالي: )8708(نمر,  جراءاتت التعميمية وىذه اإلالمؤسسا اإللكترونية في

 شتملفريق عمل ي تكوين يجبىذه الدراسة  ولتجييز الدراسة األولية: تجييز 
حال اإلدارة من تقنيات  الوقوف عمى بيدفبعضويتو متخصصين في اإلدارة والمعموماتية؛ 

 مناحيكل الب وعيوجعل اإلدارة العميا عمى  ,المختمفة ولوياتوتحديد األ ,المعمومات
 المالية والفنية والبشرية.

 نفيذق من قبل اإلدارة العميا في تعند إقرار توصية الفري خطة التنفيذ: إعداد 
من  خطوةلكل  وضحةوم شاممةن إعداد خطة البد م نظمةاإلدارة اإللكترونية في الم

 .طبيقالت خطوات
 :وتشتمل  محدد,و  دقيقالخطة بشكل  ساندوىي المصادر التي ت تحديد المصادر

التنفيذ واألجيزة والمعدات والبرمجيات  من أجلالبشرية التي تحتاجيا الخطة  ثروةالعمى 
ترونية في ىذه اإلدارة أو اإلدارة اإللك نفيذىذا تحديد البنية التحتية لت ويعني ,المطموبة

 .نظمةالم
 :الخطة وتمويميا  د الجيات التي سوف تقوم بتنفيذيتحد يجب تحديد المسؤولية

 يا.ل حددةالم ةكمفتضمن الوقت المحدد في الخطة وال دقيقبشكل 
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 :المجال التقني من اتصاالت  مستجداتالبد من متابعة كل  متابعة التقدم التقني
نظرا لمتطور وذلك  وأجيزة وبرمجيات وغيرىا من العناصر التي ليا عالقة بيذا المجال

 في مجال تقنيات المعمومات اإلدارية.  متناميال
 وظائف اإلدارة اإللكترونية بالمؤسسات التعميمية:

مية , فمم تعد مجرد عمراىنمجاالتيا في الوقت ال تعددتوظائف اإلدارة المدرسية و  بدلتت
رشاداتو  ألسس طبًقاالعمل في المدرسة  ييلتس ىدفيا تقميدية من السمطات  موجية ا 

غياب الطالب  راقبة, والحرص عمى مالمنظومة المدرسية عمى حفاظ, كالعمياالتعميمية ال
وغيرىا,  وبنيتيا التحتيةاألبنية المدرسية  الحفاظ عمىالدراسية, و  وادلمم فيميموحضورىم, و 
تطوير النظام غية , بشاممةفي صورة  ياإلدار  ييكلالفنية وال نواحيلبا تيتمبل أصبحت 

رشادىمالطالب و ب االىتمام, وتطوير العممية التعميمية فييا, من خالل وتنسيقو المدرسة , ا 
لمناىج الدراسية, وتطوير ا طبيقت نا, وتحسيأداء المعممين وتنميتيم مينيً  جويدوت
المدرسة بالمجتمع  عالقة قويةمج المدرسية, وتالتربوية واألنشطة والبرا ستراتيجياتاال

المدرسة  ميام إنجازوالحديثة في  رئيسةال توجياتإلدارة اإللكترونية أحد الا دالمحمي, وتع
 كثيروىناك ال ,المتالحقفي عصر المعرفة والتطور السريع  من السابق أدقسرع و أبصورة 

 من ىذه الوظائف ,تاج إلييا في المدارس الثانويةنحمن وظائف اإلدارة اإللكترونية 
 :)8708البموى, (

 استخدام اإلدارة اإللكترونية في التخطيط المدرسي: -أوال  
 عممية في الزاوية  ركنلمختمفة التي تشكل من المعمومات ا كبيركم  إتاحة

 التخطيط. 
  لممعمومات في الزمان والمكان المناسبين.  لوجسيولة الو 
 النظم المعموماتية اإللكترونية. اعدةالقدرة عمى التحميل بمس إتاحة 
  لممؤسسة التعميمية.  توفرةاإلمكانات الم شتىعمى تعرف القدرة 
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  مرونة بالخدمة والبيئة الخارجية  عناصرمعمومات ميمة من كل  إتاحةالقدرة عمى
 .كافية
  زيادة تدفق المعمومات لممؤسسة التعميمية مما يسمح بدقة أكثر في عممية

 .)9102العجمي, (التخطيط. 
 جمعنتيجة القدرة عمى  كالتة عمى تشخيص المشمدارس الثانويزيادة قدرة مدراء ال 

 المعمومات.
 ل.يبد كلتحديد البدائل المختمفة وتقويم  عمى قدرة مدراء المدارس الثانوية مساندة 
 عن  الواقعية اذجوالنم محاكاةالواقع أو ال تقمييددة قدرة مدراء المدارس عمى زيا

 استخدام نظم المعمومات اإللكترونية. طريق
  القرارات بالمجوء إلى نظم معموماتية موجية. مساندةعمى تفعيل و القدرة 
 القرار في عصر الثورة المعموماتية يالقدرة عمى مجاراة قصر الوقت المتاح لمتخذ 
)Rawahneh, 2013(. 

 استخدام اإلدارة اإللكترونية في التنظيم: -اثاني  
 شتملوظيفة من وظائف المسير تم ىو , فالتنظيضروريةاإلدارية ال ميامالتنظيم من ال ديع
األفراد الذين سيقومون  خصيصلتحقيق األىداف, وت تماميامى تحديد األنشطة المطموب إع
 وقدراتو  يتماشى مع حددنشاط مبالشخص  تكميفىذه األنشطة, بحيث يتم  طبيقبت

 والتنسيق بين متابعةال وطرق وتحديد مراكز السمطة والمسؤولية, ,متطمبات ىذا النشاط
من الذي يقوم بماذا, ومن  بينالتنظيمي الذي ي الييكل تشييد عالوة عمىاألنشطة, 
 تحقيقيا. رجوعن ماذا ..إلخ, والنتائج الم المسؤول
إلى  نجازىافي إاآللي ا من األمثمة ألنشطة إدارية يمكن استخدام الحاسب عددً )  (وقد ذكر

 المجوء لعممية التنظيم نذكر منيا ما يمي: 
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 تضمنعمى الحاسب, حيث ي حفظوالتنظيمي لممدارس, ومن ثم  الدليل تجييز 
 اختصاصات بعض الوظائف. غيير, ويرجع إليو عند تساسيةاأل لمميام اوصفً 
 اإليجابية والسمبية النواحييارات الطالب, ومن ثم إبراز القدرة عمى متابعة م 

 ضع الخطط العالجية أو اإلجرائية ليم.مما يسيم في و لدييم, 
 تخرج الطالب أول قبول طالب جدد معدل الدوران (حيث يتم التنبؤ  نسبة راقبةم
 ألعداد الطالب الجدد. جييزاحتماالت التخرج), ومن ثم التب
 خالل عممية االتصاالت الداخمية أو الخارجية بين المدارس من  يسر وسيولة

 . المراسالت الداخمية ومتابعة عممية استالميا تجييزعبء  قمل''البريد اإللكتروني "مما ي
 :ارة اإللكترونية في اتخاذ القراراستخدام اإلد -اثالث  
بالنسبة لممؤسسة التربوية وخاصة بالغة  أىميةذات و  أساسيةعممية اتخاذ القرار عممية  دتع

رسة عمى مدير المد واجًبا؛ لذا أصبح وثورة االتصاالت المعمومات تكنولوجيا  في عصر
ات اإلدارية, وما ذلك إال عممية اتخاذ القرار  وجيوالحاسب اآللي في ت ستخداماالثانوية 

 بيا الحاسب اآللي. صفالتي يت جمةال يجابياتلإل
 في النقاط التالية:  اإليجابياتتمك  )(atrill, peter 2017 ذكرتوقد 
 ودقة سرعةفي  لعممية اتخاذ القرارات ضروريةالحصول عمى المعمومات ال . 
 القرار. يلصانع اآللي الحاسب وفرىامومات التي يصحة المع 
 يادارية بين مختمف مستوياتاالتصاالت اإل كفاءة . 
  األخطاء. تالشيفير الكبير في الوقت والجيد, و التو 
 في صنع القرارات لحدسعمى ا ستناداال تخفيض . 
 القدرة عمى تشخيص المشكالت نتيجة القدرة عمى تحصيل المعمومات.  دعم 
 بديل.  كل حديد البدائل المختمفة, وتقويمالقدرة عمى ت زيادة 
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 أو النمذجة الواقعية باستخدام نظم  قمييددرة عمى محاكاة الواقع أو التزيادة الق
 المعمومات اإللكترونية.

 ء إلى نظم معموماتية موجية لذلك, كنظم ودعم القرارات بالمجو  نشيطالقدرة عمى ت
 دعم ومساندة القرارات.

 المعموماتية.صر الثورة القدرة عمى مجاراة قصر الوقت المتاح لمتخذ القرار في ع 
 استخدام اإلدارة اإللكترونية في القيادة التعميمية: -ا رابع  

 رئيسةال مسألةوال يمية,عمى األفراد باتجاه تحقيق أىداف المؤسسة التعم سيطرةأنيا عممية ال
المؤسسات التعميمية لمقيادة القوية والنظام اإلداري  ةحاجييا, ىي إل نتباهالتي يجب اال

ی ؤ ر ل الوصولالراىنة, و  يأتالتحد شتىومواجية  ,لتحقيق الفعالية من أجل الحكيم
يجادمستقبمية, و   .)8709, الشافعى( ةالعمميات اليومي متابعةالتركيب التنظيمي الكفء, و  ا 
بعض الميارات األساسية التي يجب أن تتوفر في القيادة  ) 8787(رجب ويذكر 

 اإللكترونية: 
  ميارات المعارف اإللكترونية: مثل تقنية المعمومات في الحاسبات اآللية وشبكات

 معيا. كفءرمجيات الخاصة بيا والتعامل الاالتصاالت اإللكترونية والب
 إقامةحيث يتطمب ىذا األمر ضرورة  خرين:ميارات االتصال الفعال مع اآل 

أنواع االتصاالت سواء كانت مكتوبة أو  كافةدة من خالل استخدام عالقات عمل جدي
 شفيية.

 األفراد اآلخرين بالمنظمة نحو العمل  شجيعميارات ت شملت إدارية: وىي تميارا
 الجماعي والتعاون 
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فورية لما ىو مطموب اآلن وفي كل مكان ذ قرارات سريعة و اتخبا مطالب فالقائد اإللكتروني
 سارعةخاصة الحاالت المختمفة رغبة في الم أسساتجاىات و  في حاجة لتطويرمما يجعمو 

 من أجل حل المشكالت. 
 : استخدام اإلدارة اإللكترونية في التوجيو -اخامس  

دوره  ظيريلي أىم أدوار مدير المدرسة و بالتافيو التوجيو من أىم أعمال اإلدارة  لما كان
عن  ميلاألداء في حالة حدوث  اتجاىات غييرتو  صواب,العاممين إلى الطريق ال إرشادفي 

تاحةو  صحيحال رشادالطريق, وىذا يتطمب اإل عن األداء الفعمي  ضروريةمات الالمعمو  ا 
ا, سميمً ا طبيقً المخطط ليا ت األعمال طبيقإلى ت رميالعاممين؛ لذا فالتوجيو ي جميعل

 كفاية ممكنة. عمىبأ رجواليدف الم والوصول إلى
عمى وجود يعتمد  حاليةممنظمات اللإلى أن التوجيو اإللكتروني  )8705الحيت, ويشير (

تحقيقيا,  سعي فير األىداف الديناميكية والدو  تنشيط تحاولالتي القيادات اإللكترونية و 
مع األفراد  اإلكترونيً  بفاعميةالتعامل  لدييا القدرة عمى كفاءاتا وجود يضً أكما يعتمد 

كما يعتمد  سنودة إلييماألعمال الم مساىمتيم في إتمامو  تشجيعيماآلخرين, والقدرة عمى 
ت اإللكترونية المتقدمة متوجيو اإللكتروني عمى استخدام شبكات االتصاالل نفيذ الفعالالت

 عمميات التوجيو من خالليا. طبيق جميعوت تمامنترنت بحيث يتم إكشبكة اإل
عناصرىا البشرية  جييزتإلى  جاىدة أن تسعى المؤسسات التعميمية الضروريالتالي فمن وب

 توفيرو  ,منيم فائقينالمادية والمعنوية لم محفزاتم عمى استخدام الحاسب اآللي, و الوتدريبي
مجال تقنية المعمومات عند المؤىمين في  انتقاءفي المؤسسة التعميمية, و  مبدأ التنافس

 وذلك لضمان نجاح مشروع اإلدارة اإللكترونية لممؤسسة التعميمية, كما مستقباًل  وظيفالت
 ستوجبي يااإلدارة اإللكترونية وتطبيقات مصطمحاتجميع إفراد المجتمع ل فيمأن ضمان 

من اإلدارة التقميدية إلى  النوعي تحولال اىذ إدراك يضمن ليمبما  وجوليذا الت تجييزىم
 .)8706 إسماعيل(اإلدارة اإللكترونية 
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 استخدام اإلدارة اإللكترونية في الرقابة: -ا سادس  
لوقت اإلدارة المدرسية, حيث  نزاًفاعناصر العممية اإلدارية است الرقابة من أكثر دتع    

الحرص عمى زمن منسوبي المدرسة, ومدى  وجودمدير المدرسة التأكد من  يجب عمى
, وسير العممية التعميمية في منيا والخروج دخول الحصةموعد , و الحصص الدراسية

 تتطمباإلدارية التي  ألدواراألنشطة وغيرىا من ا تطبيقالمدرسة, ومستويات التالميذ, و 
 ).8708والمصري  عامرعنصر الرقابة. (

 ويحدثأن الرقابة تتأثر بشدة بشكل إيجابي باإلدارة اإللكترونية  )8707 ,(العنزي ذكروي
 ذلك عن طريق:

 الدخول عمييا. ضبطإلى المعمومات و  لوجالو  سيولة 
 شتىفي  المتعددةوسير القرارات  ,العمميات المختمفة اإلشراف عمى القدرة عمى 

 أنواع المؤسسات التعميمية.
 أسسو  ,الموائح واإلجراءات الخاصة بالخدمات الحكومية عرض القدرة عمى 

 .اإلكترونيً  مطالعتيا وتيسير ,تقديميا
 الوقوع عند  ساءلةالموالقدرة عمى  ,لمسؤولية بتعرف متخذ القرارا وضيحإمكانية ت
 األخطاء. في
 المعمومات. ناقللت نوعةمت وسائل اتصال توفير 
 بتوفير, وذلك إلنترنتشبكة اخالل  االخدمات إلكترونيً  من ياءتناال القدرة عمى 

 .شرافعممية اإل يسر, مما ياحتياجاتياعن اإلجراءات اإلدارية و  متكاممةمعمومات 
 يسرمواقع اإللكترونية, مما يواألنظمة عمى ال اعدالقو  روعاتمش طرح القدرة عمى 

 الخدمة. عضاءأ مختمفمن  إدراكيا
 اإلدارية. ساءلةوالم سئوليةالم قواعد تقوية 
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 في اإلجراءات الحكومية  بدلاإلدارة اإللكترونية إلى الت تقود :آللياتالعمميات وا
 منو. ثانويةتأثيرات  العديد من يشملوالذي 

 اإلدارة  حدودو  ركانأ لتشملالخدمات نوعي وكمي في التعامالت و  بتغيير القيام
 .تنوعةاإللكترونية الم

 استخدام اإلدارة اإللكترونية في التقويم: -ا ع  ساب
معينة  دراسةإلى المعمومات واألحكام عمى  إلجراء الذي يتوصل من خاللوالتقويم ىو ا

لمحكم عمى فاعمية  أساسيمصدر وىو  لمتثبت من الوصول لمنتائج المرجوة, لحدث,
 ستناد, وعمى الرغم من االبرامج والممارسات التي تقدميا منظمات الخدمة االجتماعية

إال  ,والمخرجاتوالعمميات المدخالت  :مثل صطمحات,من الم تميزةم مجموعة التقويم عمى
 )8709 ,تمامأم ال؟ ( فعالواحدة ىي: ىل العمل  رتكز في األساس عمى نقطةإنو ي
 قمةحيث إنيا تمثل  ؛عممية اإلدارة عناصرمن  ميًما عنصًراالتقويم عممية  شكلوت

في  اتفق عمييای تحقق األىداف التي دفييا تقويم م يحدثدارية المختمفة التي العمميات اإل
 اإلدارية السابقة عمى عممية التقويم. خطواتال
العممية  حسن سير الوقوف عمى عمىمدير المدرسة  ساعدغاية ت التقويم وسيمة ال عتبري

دارة المدرسة إل مختمفةال ب اآلليتطبيقات الحاس وفرية, ومدى تحقيقيا ألىدافيا, وتالتعميم
نشاءو  أدائيم,متابعة  خاللالمدرسة من  أعضاءوتقييم األداء لجميع  اإلشرافإمكانية   ا 

 .)8708صالح (. ونزيو دقيقبشكل  اإلشراف عمييم تمكن من ةتنوعقواعد بيانات م
التقارير  عمى مطالعةمدير المدرسة  ساعدالحديثة ي بالتكنولوجيااإلدارة المدرسية  نتفاعإن ا

التقارير الخاصة باألنشطة المدرسية, وعمل الطالب و  قدراتو  رسومةالسابقة والخطط الم
الحاسب يتيح  ا, كمبسرعةأو الخمل وتقويمو  ضعفال جوانب راقبةعام ليا ومن ثم م خيلت
المشرف  ساعدتجارب المدارس األخرى واالستفادة منيا, كذلك ي رؤيةإلدارة المدرسة ي لاآل

كل ذلك  أعدوىا, والدروس النموذجية التي يتابعيمتحضير المعممين الذين  رؤيةالتربوي 
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صدارو  نترنت,شبكة اإلوىو في مكتبو من خالل  ,  مرسى(ليم  ضروريةال اترشاداإل ا 
8707(. 

 الدراسات السابقة:
 العربية: الدارسات -أوال

 اإلدارة تطبيق واقع عمى التعرف إلى الحالية الدراسة ىدفت .)8787 الجبر,دراسة (
 مجتمع تكون المديرين, ظرن وجية من تطويرىا وسبل المدرسية اإلدارة في اإللكترونية
 بالبادية الجيزة لواء في الثانوية الحكومية المدارس ومديرات مديري جميع من الدارسة
 مديرة,) 38( و مديرا )33( من الدراسة عينة تنوتكو  ومديرة, مديرا) 77( وعددىم األردية

 أظيرت فقرة, )89( من تكوت البيانات لجمع كأداة ستبانةواال الوصفي المنيج استخدام تم
 بدرجة أي ) 5 من 8.98( متوسط حصل اإللكترونية اإلدارة تطبيق واقع أن النتائج

 عمى" اإللكترونية اإلدارة تطبيق واقع حصل الثالثة؛ المجاالت مستوى وعمى )متوسطة(
 وحصل ,( 3.62 )  متوسط عمى اإللكترونية الثقافة مستوى مجال وحصل )8.77( تقدير
 بتقدير وجميعيا ,)8.37(  متوسط عمى يةاإللكترون اإلدارة تطبيق تطوير مقترحات مجال

 ).متوسطة(
بدراسة ىدفت إلى الكشف عن معوقات ممارسة اإلدارة اإللكترونية ) 8706( الخزعميقام 

وسنوات  يالمؤىل العممو ميم في لواء الرمثا, واثر الجنس لدى مديري مدارس التربية والتع
من مجتمع الدراسة,  مديرا 77ينة الدراسة من المجتمع نفسو من الخبرة, وتكونت ع

وأظيرت نتائج الدراسة أن معوقات ممارسة اإلدارة اإللكترونية لدى مديري مدارس التربية 
والتعميم في لواء الرمثا جاءت مرتفعة عن جميع المجاالت حسب وجية نظر المديرين, 

احتمت المرتبة األولى بأعمى متوسط بسبب تفيم  اإلداريةوىذا يعزى إلى أن المعوقات 
  .ذات األىمية العالية ىي لمدراء أن المعوقات اإلداريةا

اإلبداع  إلى تعرف واقع اإلدارة اإللكترونية في تحقيق) 8705وىدفت دراسة الطيطي (
 التدريس واإلداريين فييا,نية من وجية نظر اعضاء ىيئة الفمسطي اإلداري في الجامعات
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داريا. و أ 885وبمغ عدد أفراد العينة  الدراسة وجود فروق جوىرية  ظيرت نتائجأكاديميا وا 
الجنس عند جامعة القدس والخمسل لصالح الذكور, ووجود فروق تبعا لمتغير تبعا لمتغير 

التخصص تبعا لجامعة القدس حيث إن الفروق كانت لصالح الموم الطبيعية, ووجود فروق 
ح عضو ىيئة لحيث إن الفروق كانت لصاتبعا لمتغير الوظيفة الحالية لجامعة القدس 

 اإلدارة اإللكترونية في الجامعات الفمسطينية. الكمي لواقعتدريس عمى المجال 
 الدراسات األجنبية: -ثانيا
 استخدام حون دارييناال ظرن وجيات إلى التعرف ىدفت  (Oyedemi, 2015) دراسة 
 استخدم الدراسة أىداف ولتحقيق الفعالة المدرسة إلدارة واالتصاالت المعمومات نولوجياكت

 النتائج أظيرتو  ,لمدراسة كأداة االستبانة استخدام وتم التحميمي, الوصفي المنيج الباحث
 تكنولوجيا أدوات استخدام تجاه وأييمنو  الثانوية المدارس مديري لدى ايجابية اتجاىات وجود

 في والشبكات األجيزة في واضح قصن وجود النتائج اظيرت كما واالتصاالت المعمومات
 .المدرسة
 لممدارس المدرسية القيادة ممارسة بين العالقة معرفة إلى  (Fritz 2015)  دارسة وىدفت

 بيذه المعممين أداء وتطوير الفرنسية نيس مدينة في تيجيةااالستر  لإلدارة الحكومية
 ومعممة, معمم) 577( و مدرسة ومديرة امدير ) 77( من الدراسة عينة وتكونت المدارس,

 لقياس أحدىما استبيانين في سةاالدر  أدوات وتكونت التحميمي, الوصفي المنيج استخدام وتم
 سةاالدر  نتائج وتوصمت لممعممين, الوظيفي األداء لقياس واألخر تيجيةااالستر  القيادة تطبيق
 األداء مستوى وأن , مرتفعا يعد المدارس قادة قبل من تيجيةااالستر  القيادة ممارسة أن إلى

 بين ايجابية ارتباطية عالقة وجود إلى النتائج وأشارت كذلك, مرتفعا يعد لممعممين الوظيفي
 .لممعممين الوظيفي واألداء تيجيةااالستر  لإلدارة المدرسية القيادة تطبيق

 ميق عام عمى الدراسات السابقة:تع
 المنيج الوصفي.ستخدمت معظم الدراسات السابقة ا 
  الدراسات التي تم عرضيا استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات. معظم 
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  تناولت الدراسات السابقة دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل اإلداري
 بالمدارس والجامعات.

 أوجو الشبو واالختالف بين البحث الحالي والدراسات السابقة:
 استخدام المنيج الوصفي .  يتفق البحث الحالي مع معظم الدراسات السابقة في 
  الجمع يتفق البحث الحالي مع معظم الدراسات السابقة في استخدام االستبانة كأداة

 البيانات.
  يختمف البحث الحالي مع الدراسات السابقة في العينة المطبق عمييا البحث 
  القيادات اداءيتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة في محاولة تطوير 

 ضوء مدخل اإلدارة اإللكترونية. الثانوية في  المدرسيو
  .يختمف البحث الحالي عن الدراسات السابقة في مجتمع البحث وبيئة التطبيق 

 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
  :يمكن إجمال جوانب االستفادة من الدراسات السابقة عمى النحو التالي 
 يات ونتائج الدراسات السابقة. آن البحث الحالي يبرره بعض من توص 
 تطبيقبقة في تعرف المعوقات التي تواجو يستفيد البحث الحالي من الدراسات السا 

 مدخل اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة المدرسية بالتعميم الثانوي 
  بناء أداة أدبيات وفي يستفيد البحث الحالي من الدراسات السابقة في توضيح

 الدراسة.
 أيضاالدراسات, و البحث الحالي من األساليب اإلحصائية التي طبقت في  يستفيد 

 التعقيب عمى النتائج التي ستكشف عنيا الدراسة الحالية.
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تستخدم الدراسة المنيج الوصفي التحميل لتفسير ووصف الظروف : منيج الدراسة
تحميل الدقيق الذي والعالقات التي توجد بين الوقائع, وتحديد الممارسات السائدة, ومن ثم ال

 .يقود الباحث الي استخالص العالقات واالستنتاجات المتضمنة لمشكمة البحث
مجتمع الدراسة يعرف بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث,  مجتمع الدراسة:

اء عمى ندراسة, ببذلك فإن مجتمع الدراسة ىو جميع األفراد الذين يكونون موضع مشكمة ال
 دفيا.الدراسة وأىمشكمة 

 عينة الدراسة:
 الموزعة واالستمارات الدراسة وعينة مجتمع  0 جدول

االستمارات 
 الموزعة

عينة 
 الدراسة

االستمارات 
 المستردة

االستمارات غير المستردة و 
 المستبعدة

 االستمارات القابمة لمتحميل

77 77 77 7 77 

 تكونت استمارة االستبيان من المحاور التالية: أداة الدراسة: -4
 ) فقرة.07التخطيط اإللكتروني ويشتمل عمى ( .0
 ) فقرة.06يشتمل عمى (. التنظيم اإللكتروني و 8
 ) فقرة.06يشتمل عمى (. التنفيذ اإللكتروني و 3
 ) فقرة.04التقويم اإللكتروني و يشتمل عمى (. الرقابة و 4

 الخماسي ليكرث مقياس دراجات 8 جدول

ا االستجابة ا غير موافق إلى حد ما موافق موافق تمام   غير موافق تمام 
 0 8 3 4 5 الدرجة

مع  %) يتناسب87في ىذه الحالة ىو( وبذلك يكون الوزن النسبي لكل درجة استجابة   
الكمي في الدراسة تم حساب مدى المقياس الخماسي المستخدم لممحور ىذه االستجابة, و 

 7.87=  5)/0-5حساب المدى = ( كما يمي:
  يمثل غير موافق تماًما. 0.79إلى  07.7من 
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  يمثل عير موافق. 8.59إلى  0.87من 
  يمثل إلى حد ما. 3.39إلى  8.67من 
  يمثل موافق. 4.09إلى  3.47من 
  يمثل موافق تماًما. 5.77إلى  4.87من 

يان أن تقيس أسئمة االستبيان فيما وضعت يقصد بصدق االستب صدق االستبيان:
 لقياسو, وقد قام الباحث بالتأكد من صدق االستبيان:

قبل اعتماد استمارة االستبيان من قبل الباحث, ما  صدق المحكمين "الصدق الظاىري":
 تضمنتو من أسئمة كان ال بد من اختبار صدق المقياس وقياس ثبات استمارة االستبيان.

األداة الصادقة ىيا ألداة التي تقيس ما صممت من أجل  المقياس:اختبار صدق  -أ
قياسو والمقصود بصدق األداة ىو صدق النتائج التي يتم جمعيا, أو التوصل إلييا 
باستخدام تمك األداة, من أجل اختبار صدق استمارة االستبيان فقد تم عرض استمارة 

الخبراء المختصين في ىذا المجال االستبيان المخصصة لمبحث الميداني عمى األساتذة و 
المعرفة آراءىم بمدى وضوح وترابط فقرات االستمارة ونوعية األسئمة وتوافقيا مع موضوع 

 الدراسة.
فبعد إعداد استمارة االستبيان في صورتيا المبدئية تم عرضيا عمى السادة المحكمين وذلك 

 لمتحقيق من:
  مناسبة األداة لميدف الذي صممت من أجمو. -0
 سالمة صياغة المفردات ووضوحيا. -9
حذف أو إضافة ما يراه السادة المحكمون مناسبا من مفردات أو تعديميا, في ضوء  -3

المالحظات التي أبداىا السادة المحكمين أجريت التعديالت الالزمة لتأخذ االستمارة 
  صورتيا النيائية.
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 الصدق والثبات ألبعاد االستبانة: -أوال
 Reliabilityألفا کرونباخ معامل ثبات 

ويقصد بو استقرار المقياس وعدم تناقضو مع نفسو, أي أنو يعطي نفس النتائج إذا أعيد 
تطبيقو عمى نفس العينة وإلجراء اختبار الثبات األسئمة االستبانة نستخدم إحدى معامالت 

والواحد  الثبات مثل معامل ألفا كرونباخ. ومعامل الثبات يأخذ قيم تتراوح بين الصفر
الصحيح, فإذا لم يكن ىناك ثبات في البيانات فإن قيمة ىذا المعامل تساوي الصفر 
والعكس صحيح حيث إذا كان ىناك ثبات تام تكون قيمة المعامل تساوى الواحد الصحيح, 
وعميو فإنو كمما اقتربت قيمة معامل الثبات من الواحد الصحيح دل ذلك عمى وجود ثبات 

 جابات أفراد العينة).في البيانات (است
ات أداة القياس أن يعطي النتائج نفسيا إذا أعيد تطبيق االستبانة عمى نفس بد بثويقص

 العينة في نفس الظروف ويتم قياسو بثالث طرق:
االختبار واعادة االختبار يتم في ىذه الطريقة تطبيق االستبانة عمى  الطريقة األولى: -1

رق زمني مدتو أسبوعان ثم حساب معامل االرتباط بين عينة استطالعية مرتين بينيما فا
إجابات المفحوصين في المرتين, فإذا كانت معامل االرتباط مرتفًعا فإن ىذا يكون مؤشرا 

  عمى ثبات االستبانة, وبالتالي عمى صالحية ومالئمة ىذه االستبانة ألغراض الدراسة.
فقرات االستبانة إلى جزئين,  حيث يتم تجزئة الثبات عن طريق التجزئة النصفية: -2

الجزء األول يمثل األسئمة الفردية والجزء الثاني يمثل األسئمة الزوجية ثم يحسب معامل 
) بين درجات األسئمة الفردية ودرجات األسئمة الزوجية ثم تصحيح معامل rاالرتباط (

 االرتباط بمعادلة بيرسون براون.
 معامل ثبات کرونباخ الفا. -3

 :Validityق معامل الصد
ل الجذر ويقصد بو أن المقياس يقيس ما وضع لقياسو ويمكن حسابو رياضيا من خال

 التربيعي لمعامل الثبات.
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  SPSS VR(22يتم حساب معامل ثبات ألفا کرونباخ باستخدام برنامج )
 معامالت الثبات والصدق لمحاور الدراسة 3جدول 

 معامل الصدق معامل الثبات الفقراتعدد  محاور الدراسة
 .948 .888 07 التخطيط اإللكتروني
 .956 .904 06 التنظيم اإللكتروني
 .985 .856 06 التنفيذ اإللكتروني

 .988 .857 04 الرقابة و التقويم اإللكتروني
 .988 .964 56 اإلدارة اإللكترونية

ألفا كرونباخ األبعاد االستبانة وكانت ويتضح من الجدول السابق قيم معامالت الثبات   
.) حيث تراوحت قيم معامالت الثبات ألبعاد اإلدارة اإللكترونية بين 67جميعيا أكبر من (

كما تبين  لدى الباحث في النتائج التالية, .) وىي نسب مرتفعة تعطي ثقة904 -. 857(
تراوحت قيم جميعيا مرتفعة  وجود صدق عال ليذه المحاور فقد كانت قيم الصدق

.), أما عن اإلدارة اإللكترونية فقد بمغ معامل 956 –. 988معامالت الصدق بين (
 .).954. وىي درجة ثبات مرتفعة جًدا كما بمغت قيمة معامل الثبات (964الثبات 

 االتساق الداخمي:
ن ارتباط الفقرة حيث يتم قياس مدى ارتباط و تمثيل الفقرة لممحور الرئيسي لو فإذا كا

بشكل تمثل و تعبر عن المحور الرئيسي و ذات داللة  فإن ىذه الفقرة بالمحور معنوي و 
 جيد.

الصدق ببساطة ىو أن تقيس أسئمة االستبانة أو االختبار ما وضعت : Validityالصدق 
 لقياسو أي يقيس فعاًل الوظيفة التي يفترض أنو يقيسيا.

لفقرات االستبانة): يقصد بصدق فاالختبار الصادق المحتوى (صدق االتساق الداخمي 
المحتوى أو االتساق الداخمي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي 

 تنتمي إليو ىذه الفقرة.
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ذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين ساب االتساق الداخمي لالستبانة و يمكن حو 
 لممجال نفسو.الدرجة الكمية قرة من فقرات مجاالت االستبانة و كل ف

 التخطيط اإللكتروني: –المحور االول 
 االتساق الداخمي لفقرات محور التخطيط اإللكتروني 4جدول 

 المعنوية معامل ارتباط سبيرمان التخطيط اإللكتروني
 .777 .684** يؤدي استخدام الغدارة اإللكترونية في التخفيف من اإلعياء اإلدارية المختمفة.

 .777 .699** تعمل اإلدارة اإللكترونية عمى تقميل كمفة إجراءات التخطيط اإلداري.
يسيل استخدام اإلدارة اإللكترونية مواكبة المتغيرات و المستجدات اإلدارية 

 العالمية.
**483. 777. 

 .777 .373** تساىم اإلدارة اإللكترونية في تطوير نظم التخطيط اإلداري.
 .777 .538** اإلدارة اإللكترونية في إكساب اإلداريين العديد من الخبرات اإلدارية.تساعد 

 .777 .403** تساىم اإلدارة اإللكترونية في توفير الخطط اإلدارية البديمة عند الحاجة.
 .777 .457** يؤدي استخدام اإلدارة اإللكترونية في تطبيق مفيوم التخطيط المتكامل.

اإللكترونية في وضع خطط توظيف الموارد البشرية و المادية بشكل تساىم اإلدارة 
 أفضل.

**666. 777. 

 .777 .655** تساىم اإلدارة اإللكترونية في إشراك جميع األطراف في التخطيط االستراتيجي.
 .777 .709** تساعد اإلدارة اإللكترونية في الحد من مشكالت التخطيط.

 .70 ≥معنوية ال** 
بين فقرات التخطيط يتضح من الجدول السابق أن ىناك ارتباط ذات داللة إحصائية  

يم االرتباط .) تراوحت ق99البعد الكمي لمتخطيط اإللكتروني عند مستوى ثقة (اإللكتروني و 
من ثم فإن ىذه الفقرات ممثمة .) وىي ارتباطات جميعيا معنوية و 709. , 373بين (

 تقيس الغرض المرجو منو.كتروني و تخطيط اإللبشكل قوي لممحور الرئيسي ال
 .التنظيم اإللكتروني: المحور الثاني
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 اإللكتروني التعليم محور لفقرات الداخلي االتساق 5 جدول

 

 المعنوية معامل ارتباط سبيرمان التنظيم اإللكتروني
 .777 .488** مكان.أي وقت و لحصول عمى المعمومات في تساعد اإلدارة اإللكترونية في ا

 .777 .508** توفر اإلدارة اإللكترونية في توفير نظام أرشفة إلكترونية لمختمف األطراف.
 .777 .497** الجيد.رة اإللكترونية في توفير الوقت والمال و تساىم اإلدا

 .777 .650** توفر اإلدارة اإللكترونية عناء االنتقال عبر اإلدارات إلنجاز المعامالت.
 .777 .348** تساىم اإلدارة اإللكترونية في تنظيم عممية تسجيل المواد الدراسية.

 .777 .430** تعمل اإلدارة اإللكترونية عمى تسييل عممية التوجيو لمختمف األطراف اإلدارية.
 .777 .583** تساىم اإلدارة اإللكترونية في تأمين التواصل بين مختمف العناصر اإلدارية.

تساعد اإلدارة اإللكترونية في استيعاب أكبر عدد ممكن من المستفيدين في وقت 
 واحد.

**685. 777. 

 .777 .337** تساعد اإلدارة اإللكترونية في كسر حاجز الروتين في إجراء المعامالت المختمفة.
 .777 .597** تساىم اإلدارة اإللكترونية في رفع مستوى تطبيق إدارة شؤون الطمبة.

 .777 .598** تساىم اإلدارة اإللكترونية في توفير فرص االطالع عمى جداول المواد الدراسية.
 .777 .583** تساعد اإلدارة اإللكترونية في تنظيم االجتماعات إلكترونًيا.

 .777 .545** تساىم اإلدارة اإللكترونية في إيجاد بيئة تنظيمية تتسم بالدقة.
 .777 .470** اإللكترونية في توفير مبدأ الخصوصية لدى مختمف االطراف.تساعد اإلدارة 

 .777 .469** تساىم اإلدارة اإللكترونية في تحقيق التواصل مع أولياء أمور الطالب إلكترونًيا.
توفر اإلدارة اإللكترونية لكل طالب رقم تعريفي إلكتروني خاص بحالتو داخل النظام 

 اإللكتروني.
**545. 770. 

 .70 ≥** المعنوية 
بين فقرات التنظيم  يتضح من الجدول السابق أن ىناك ارتباط ذات داللة إحصائية 

) تراوحت قيم االرتباط .99البعد الكمي لمتنظيم اإللكتروني عند مستوى ثقة (اإللكتروني و 
كل من ثم فإن ىذه الفقرات ممثمة بش) وىي ارتباطات جميعيا معنوية و .685, .438بين (

 تقيس الغرض المرجو منو.ور الرئيسي لمتنظيم اإللكتروني و قوي لممح
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 .التنفيذ اإللكتروني :المحور الثالث
 اإللكتروني التنفيذ محور لفقرات الداخلي االتساق 6 جدول

 المعنوية معامل ارتباط سبيرمان التنفيذ اإللكتروني
 .784 .338** توفير البيانات لدى جميع المستفيدين من خدمات الوزارة.تعمل اإلدارة اإللكترونية عمى 

 .777 .586** تساعد اإلدارة اإللكترونية في التخمص من النظام البيروقراطي في إنجاز المعامالت.
 .778 .856** تساىم اإلدارة اإللكترونية في تأدية الوزارة لوظيفتيا التربوية و المجتمعية.

دات واإلبداع وتجريب األفكار اإلدارة اإللكترونية القيادات عمى االستجابة لممستجتساعد 
 الجديدة التي تحسن من أداءىا اإلداري. األساليبو 

**535. 777. 

 .777 .608** تساعد اإلدارة اإللكترونية في تنفيذ العديد من الخطط اإلدارية بسيولة و يسر.
 .777 .405** يم المعمومات بشكل دقيق و سميم.تعمل اإلدارة اإللكترونية عمى تقد

يؤدي استخدام اإلدارة اإللكترونية في دعم القيادات لتحقيق مراكز متقدمة في اإلدارة 
 اإللكترونية.

**538. 777. 

 .777 .578** تساعد اإلدارة اإللكترونية في  االستغالل األمثل لمصادر المعمومات المتاحة.
 .777 .576** اإللكترونية في تسييل عممية الحصول عمى الوثائق و المعامالت الرسمية.تساىم اإلدارة 

تساعد اإلدارة اإللكترونية في تحسين األداء اإلداري في جميع التعامالت مع أولياء أمور 
 الطالب.

**483. 777. 

 .777 .537** المعامالت.تعمل اإلدارة اإللكترونية عمى الحد من تأثير العالقات الشخصية في إنياء 
المعممين االطالع عمى مصادر المعمومات العالمية اإلدارة اإللكترونية لإلداريين و تتيح 

 المؤتمرات). –الندوات  –(الدورات 
**637. 777. 

 .777 .730** تساعد اإلدارة اإللكترونية في تحقيق مبدأ الشفافية في تقديم الخدمات.
 .777 .397** السرعة في تقديم الخدمات.الكثير من المرونة و  اإللكترونيةتوفر اإلدارة 

الغدارة التعميمية القرارات اإلدارية بين المدرسة و تساعد اإلدارة اإللكترونية في تسييل توزيع 
طالع أولياء األمور عمى ما يخصيم من تمك القرارات عمى الموقع اإللكتروني لموزارة.  وا 

**398. 777. 

 .776 .337** اإللكترونية في سرعة تنفيذ القرارات اإلداريةتساىم اإلدارة 

 .70 ≥** المعنوية 
بين فقرات التنفيذ  يتضح من الجدول السابق أن ىناك ارتباط ذات داللة إحصائية   

.) تراوحت قيم االرتباط 99البعد الكمي لمتنفيذ اإللكتروني عند مستوى ثقة (اإللكتروني و 
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من ثم فإن ىذه الفقرات ممثمة ارتباطات جميعيا معنوية و ) وىي .780. , 337بين (
 تقيس الفرض المرجو منو.ور الرئيسي التنفيذ اإللكتروني و بشكل قوي لممح

 .يالتقويم اإللكترونالرقابة و  :المحور الرابع
 اإللكتروني والتقويم الرقابة محور لفقرات الداخلي االتساق 7 جدول

 و التقويم اإللكتروني الرقابة
معامل ارتباط 

 سبيرمان
 المعنوية

 .777 .489** تساىم اإلدارة اإللكترونية في تطبيق نظام تدقيق مالي متطور.
 .777 .384** تساعد اإلدارة اإللكترونية في متابعة الخطط و األعمال اليومية.

 .778 .583** البيانات اإلحصائية.ترود اإلدارة اإللكترونية القيادات التعميمية بالتقارير و 
 .777 .668** تساىم اإلدارة اإللكترونية في توفير نظام رقابي إلكتروني وفًقا لموائح و التعميمات بالوزارة.

 .777 .454** تساىم اإلدارة اإللكترونية في استخدام األسموب العممي في عمميات القويم.
 .777 .407** جاز األعمال وجودتيا.تساىم اإلدارة اإللكترونية في تقييم إن

 .777 .467** تساىم اإلدارة اإللكترونية في تحديث المعمومات والبيانات من خالل الرقابة والمتابعة.
تساعد اإلدارة اإللكترونية في الكشف عن نقاط القوة لتعزيزىا, ونقاط الضعف لعالجيا في العمل 

 اإلداري.
**578. 777. 

 .777 .497** اإللكترونية في تطبيق نظام رقابة متطور.تساىم اإلدارة 
تساىم اإلدارة اإللكترونية في تزويد القيادات التعميمية والعاممين بالوزارة بالتغذية الراجعة و التقويم 

 المستمر عن أدائيم.
**576. 777. 

 .777 .565** .ترسخ اإلدارة اإللكترونية مبدأ المتابعة والرقابة الذاتية لمميمات اإلدارية
 .777 .467** توفر اإلدارة اإللكترونية طرق دقيقة لمتابع ومراقبة األعمال اإلدارية.

 .777 .408** تساعد اإلدارة اإللكترونية في توفير المتابعة والتقويم لمختمف المجاالت اإلدارية.
 .777 .558** اإلداري.تساىم اإلدارة اإللكترونية في إيجاد وسائل متنوعة لتقييم العمل 

 .70 ≥** المعنوية 
لة إحصائية بين فقرات الرقابة يتضح من الجدول السابق أن ىناك ارتباط ذات دال   
.) تراوحت 99التقويم اإللكتروني عند مستوى ثقة (لكتروني والبعد الكمي لمرقابة و التقويم اإلو 
من ثم فإن ىذه و  معنويةىي ارتباطات جميعيا .) و 668. , 384يم االرتباط بين (ق
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تقيس الغرض بة والتقويم اإللكتروني و الفقرات ممثمة بشكل قوي لممحور الرئيسي لمرقا
 المرجو منو.

 المقاييس الوصفية:
الشخصية سيتناول الباحث المقاييس لديموجرافية و بعد أن تم استعراض الخصائص ا  

 اتجاىات اآلراء لدى أفراد العينةاألساسية لمحاور الدراسة و متغيراتيا من خالل تعرف 
 األىمية النسبية ليا.بالنسبة لفقرات محاور الدراسة و 

 التخطيط اإللكتروني: –أوال  
 اإللكتروني التخطيط محور لفقرات الوصفية 8 جدول

 المتوسط التخطيط اإللكتروني
االنحراف 

 المعياري
معامل 

 االختالف
األىمية 
 النسبية

يؤدي استخدام اإلدارة اإللكترونية في التخفيف من األعباء اإلدارية 
 المختمفة.

3.76 630. 06.64% 75.80% 

 %73.58 %07.49 .643 3.68 تعمل اإلدارة اإللكترونية عمى تقميل كمفة إجراءات التخطيط اإلداري.
يسيل استخدام اإلدارة اإللكترونية مواكبة المتغيرات والمستجدات 

 اإلدارية العالمية.
3.78 643. 07.87% 74.48% 

 %70.43 %07.73 .633 3.57 تساىم اإلدارة اإللكترونية في تطوير نظم التخطيط اإلداري.
تساعد اإلدارة اإللكترونية في إكساب اإلداريين العديد من الخبرات 

 اإلدارية.
3.74 675. 06.06% 74.86% 

توفير الخطط اإلدارية البديمة عند تساىم اإلدارة اإللكترونية في 
 الحاجة.

3.55 637. 07.74% 70.77% 

يؤدي استخدام اإلدارة اإللكترونية في تطبيق مفيوم التخطيط 
 المتكامل.

3.78 588. 05.55% 75.68% 

تساىم اإلدارة اإللكترونية في وضع خطط توظيف الموارد البشرية و 
 العادية بشكل أفضل.

3.63 654. 08.73% 78.57% 

تساىم اإلدارة اإللكترونية في اشتراك جميع األطراف في التخطيط 
 االستراتيجي.

3.80 658. 07.00% 76.09% 

 %74.67 %07.53 .654 3.73 تساعد الغدارة اإللكترونية في الحد من مشكالت التخطيط.
 %74.76 %00.04 7.408 3.773 التخطيط اإللكتروني.
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فقرات محور التخطيط المقاييس اإلحصائية األساسية ليوضح الجدول السابق بعض و  
من خالل قيم المتوسطات الحسابية نجد أن آراء أفراد اإللكتروني وأيًضا المحور الكمي و 

العينة قد اتجيت جميعيا نحو الموافقة لفقرات المحور حيث تراوحت قيم الوسط الحسابي 
ونية في توفير الخطط اإلدارية البديمة ) لمفقرات (تساىم اإلدارة اإللكتر 3.80 – 3.55بين (

عند الحاجة, تساىم اإلدارة اإللكترونية في اشتراك جميع االطراف في التخطيط 
االستراتيجي) كما أوضحت النتائج عدم وجود اختالفات كبيرة بين اآلراء لدى أفراد العينة 

األىمية  ) كما تراوحت قيم08.73 – 05.55حيث تراوحت قيم معامل االختالف بين (
 %).76.09% , 70.77النسبية بين (

أما عمى مستوى المحور الكمي (التخطيط اإللكتروني) فقد تبين أن متوسط أراء أفراد    
.) كما أوضعت النتائج عدم وجود 408) بانحراف معياري يساوي (3.77العينة بمغ (

مما يشير  %)00.04اختالفات كبيرة عمى مستوى المحور حيث بمغ معامل االختالف (
ذلك إلى أن ىناك اتفاق و اجماع بين أراء أفراد العينة بالموافقة عمى أىمية محور 

%) كما بمغت األىمية النسبية ليذا المحور 88.86التخطيط اإللكتروني بنسبة بمغت (
 %) و ىي نسبة جيدة.74.76(

 التنظيم اإللكتروني: –ثاني ا 
 اإللكتروني التنظيم محور لفقرات الوصفية المقاييس 9 جدول

 المتوسط التنظيم اإللكتروني
االنحراف 

 المعياري
معامل 

 االختالف
األىمية 
 النسبية

لحصول عمى المعمومات تساعد اإلدارة اإللكترونية في ا
 مكان.في أي وقت و 

3.60 596. 06.58% 78.09% 

إلكترونية توفر اإلدارة اإللكترونية في توفير نظام أرشفة 
 لمختمف االطراف.

3.66 663. 08.08% 73.04% 

المال و رة اإللكترونية في توفير الوقت و تساىم اإلدا
 الجيد.

3.77 688. 06.83% 73.97% 
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توفر الغدارة اإللكترونية عناء االنتقال عبر اإلدارات 
 إلنجاز المعامالت.

3.68 643. 07.49% 73.58% 

تنظيم عممية تسجيل المواد  تساىم اإلدارة اإللكترونية في
 الدراسية.

3.63 559. 05.40% 78.57% 

تعمل اإلدارة اإللكترونية عمى تسييل عممية التوجيو 
 لمختمف األطراف اإلدارية.

3.97 787. 08.37% 79.43% 

تساعد اإلدارة اإللكترونية في تأمين التواصل بين مختمف 
 العناصر اإلدارية.

3.98 734. 08.43% 79.68% 

تساعد اإلدارة اإللكترونية في استيعاب أكبر عدد ممكن 
 من المستفيدين في وقت واحد.

3.68 678. 08.88% 73.58% 

تساعد اإلدارة اإللكترونية في كسر حاجز الروتين في 
 إجراء المعامالت المختمفة.

3.50 597. 06.79% 77.89% 

تساىم اإلدارة اإللكترونية في رفع مستوى تطبيق إدارة 
 شؤون الطمبة.

3.68 777. 09.75% 73.58% 

تساىم اإلدارة اإللكترونية في توفير فرص االطالع عمى 
 جداول المواد الدراسية.

3.77 683. 08.00% 75.43% 

تساعد اإلدارة اإللكترونية في تنظيم اجتماعات القيادات 
 التعميمية إلكترونًيا.

3.68 640. 07.78% 78.38% 

اإللكترونية في إيجاد بيئة تنظيمية تتسم تساىم اإلدارة 
 بالدقة.

3.77 679. 06.04% 75.43% 

تساعد اإلدارة اإللكترونية في توفير مبدأ الخصوصية لدى 
 مختمف األطراف.

3.55 674. 07.70% 70.75% 

تساىم اإلدارة اإللكترونية في تحقيق التواصل مع أولياء 
 أمور الطالب إلكترونًيا.

3.70 660. 07.79% 74.89% 

توفر اإلدارة اإللكترونية لكل طالب رقم تعريفي إلكتروني 
 خاص بحالتو داخل النظام اإللكتروني بالوزارة.

3.65 509. 04.88% 78.95% 

 %73.95 %9.78 7.368 3.698 التنظيم اإللكتروني.
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ويوضح الجدول السابق بعض المقاييس اإلحصائية األساسية لفقرات محور التنظيم    
اإللكتروني وأيضا المحور الكمي ومن خالل قيم المتوسطات الحسابية نجد أن آراء أفراد 
العينة قد اتجيت جميعيا نحو الموافقة لفقرات المحور حيث تراوحت قيم الوسط الحسابي 

(تساعد اإلدارة اإللكترونية في كسر حاجز الروتين في  ) لمفقرات3.98 – 3.50بين (
إجراء المعامالت المختمفة, ساىم اإلدارة اإللكترونية في تأمين التواصل بين مختمف 
العناصر اإلدارية) كما أوضحت النتائج عدم وجود اختالفات كبيرة بين اآلراء لدى أفراد 

) كما تراوحت قيم 09.75 – 04.88العينة حيث تراوحت قيم معامل االختالف بين (
 %). 79.68  % 77.89األىمية النسبية بين (

أما عمى مستوى المحور الكمي (التنظيم اإللكتروني) فقد تبين أن متوسط آراء أفراد العينة 
.) كما أوضحت النتائج عدم وجود اختالفات 368) بانحراف معياري يساوي (3.69بمغ (

%) مما يشير ذلك إلى أن 9.78معامل االختالف (كبيرة عمى مستوى المحور حيث بمغ 
ىناك اتفاق واجماع بين آراء أفراد العينة بالموافقة عمى أىمية محور التنظيم اإللكتروني 

%) وىي نسبة 73.95%) كما بمغت األىمية النسبية ليذا المحور (97.88بنسبة بمغت (
 جيدة.
 التنفيذ اإللكتروني: –ثالث ا 
 اإللكتروني التنفيذ محور لفقرات الوصفية المقاييس 07 جدول

 المتوسط التنفيذ اإللكتروني
االنحراف 

 المعياري
معامل 

 االختالف
األىمية 
 النسبية

تعمل اإلدارة اإللكترونية عل توفير البيانات لدى جميع 
 المستفيدين من خدمات الوزارة.

3.77 499. 03.46% 74.07% 

اإلدارة اإللكترونية في التخمص من النظام البيروقراطي تساعد 
 في إنجاز المعامالت.

3.64 637. 07.58% 78.76% 

تساىم اإلدارة اإللكترونية في تأدية الوزارة لوظيفتيا التربوية و 
 المجتمعية.

3.78 546. 04.66% 74.48% 

 %7838 %08.98 .685 3.68تساعد اإلدارة اإللكترونية القيادات التعميمية عمى االستجابة 
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األساليب الجديدة التي دات واإلبداع وتجريب األفكار و لممستج
 تحسن من أداءىا اإلداري.

عديد من الخطط اإلدارية تساعد اإلدارة اإللكترونية في تنفيذ ال
 يسر.بسيولة و 

3.67 604. 07.75% 78.77% 

ق و تعمل اإلدارة اإللكترونية عمى تقديم المعمومات بشكل دقي
 سميم.

3.64 676. 06.67% 78.76% 

يؤدي استخدام اإلدارة اإللكترونية في دعم القيادات التعميمية 
لتحقيق مراكز متقدمة في األداء اإللكتروني بين إدارات 

 التعميم.
3.53 676 07.04% 77.67% 

تساعد اإلدارة اإللكترونية في االستغالل األمثل لمصادر 
 المعمومات المتاحة.

3.78 658. 07.66% 74.48% 

الحصول عمى تساىيم اإلدارة اإللكترونية في تسييل عممية 
 المعامالت الرسمية.الوثائق و 

3.88 670. 05.74% 76.38% 

تساعد الغدارة اإللكترونية في تحسين األداء اإلداري في جميع 
 التعامالت مع أولياء أمور الطالب.

3.66 663. 08.08% 73.04% 

اإللكترونية عمى الحد من تأثير العالقات تعمل اإلدارة 
 الشخصية في إنياء المعامالت.

3.78 688. 06.86% 74.48% 

المعممين االطالع عمى اإلدارة اإللكترونية لإلداريين و تتيح 
 , المؤتمرات).مات العالمية (الدورات, الندواتمصادر المعمو 

3.77 695. 08.80% 73.97% 

في تحقيق مبدأ الشفافية في تقديم تساعد اإلدارة اإللكترونية 
 الخدمات.

3.77 658. 07.65% 73.97% 

توفر اإلدارة اإللكترونية الكثير من المرونة و السرعة في 
 تقديم الخدمات.

3.96 609. 05.68% 79.84% 

القرارات اإلدارية تساعد اإلدارة اإللكترونية في تسييل توزيع 
إطالع أولياء األمور عمى اإلدارة التعميمية و بين المدارس و 

 ما يخصيم من تمك القرارات عمى المواقع اإللكتروني لموزارة.
3.99 686. 07.87% 79.80% 

 %78.67 %06.64 .654 3.93 تساىم اإلدارة اإللكترونية في سرعة تنفيذ القرارات اإلدارية.
 %74.57 %9.85 7.345 3.789 التنفيذ اإللكتروني.
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السابق بعض المقاييس اإلحصائية األساسية لفقرات محور التنفيذ يوضح الجدول و 
أيًضا المحور الكمي ومن خالل قيم المتوسطات الحسابية نجد أن أراء أفراد روني و اإللكت

العينة قد اتجيت جميعيا نحو الموافقة لفقرات المحور حيث تراوحت قيم الوسط الحسابي 
ام اإلدارة اإللكترونية في دعم القيادات ) لمفقرات (يؤدي استخد3.99 – 3.53بين (

التعميمية لتحقيق مراكز متقدمة في األداء اإللكتروني بين إدارات التعميم, تساعد اإلدارة 
اطالع أولياء القرارات اإلدارية بين المدارس واإلدارة التعميمية و اإللكترونية في تسييل توزيع 

موقع اإللكتروني لموزارة) كما أوضحت األمور عمى ما يخصيم من تمك القرارات عمى ال
النتائج عدم وجود اختالفات كبيرة بين اآلراء لدى أفراد العينة حيث تراوحت قيم معامل 

, %77.67قيم األىمية النسبية بين () كما تراوحت 08.98 – 03.46االختالف بين (
79.80.(% 
أن متوسط أراء أفراد أما عمى مستوى المحور الكمي (التنفيذ اإللكتروني) فقد تبين  

.) كما أوضحت النتائج عدم وجود 345) بانحراف معياري يساوي (3.73العينة بمغ (
%) مما يشير 9.85اختالفات كبيرة عمى مستوى المحزر حيث بمغ معامل االختالف (

ذلك إلى أن ىناك اتفاق و إجماع بين أراء أفراد العينة بالموافقة عمى أىمية محور التنفيذ 
%) 75.57ر (%) كما بمغت األىمية النسبية ليذا المحو 97.75روني بنسبة بمغت (اإللكت

 ىي نسبة جيدة.و 
 الرقابة والتقويم اإللكتروني: –رابع ا  
 اإللكتروني التقويم و الرقابة محور لفقرات الوصفية المقاييس 00 جدول

 المتوسط الرقابة و التقويم اإللكتروني
االنحراف 

 المعياري
معامل 

 االختالف
األىمية 
 النسبية

 %87.38 %08.97 .509 4.78 تساىم اإلدارة اإللكترونية في تطبيق نظام تدقيق مالي متطور.
 %79.00 %04.95 .596 3.99 األعمال اليومية.ة اإللكترونية في متابعة الخطط و تساعد اإلدار 

 %80.04 %03.06 .534 4.76 البيانات اإلحصائية. القيادات التعميمية بالتقارير و  تزود اإلدارة اإللكترونية
م رقابي إلكتروني وفًقا لموائح تساىم اإلدارة اإللكترونية في توفير نظا

 التعميمات بالوزارة.و 
3.68 643. 07.49% 73.58% 
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تساىم اإلدارة اإللكترونية في استخدام األسموب العممي في عمميات 
 التقويم.

3.78 643. 07.87% 74.44% 

 %70.84 %07.80 .634 3.56 تساىم اإلدارة اإللكترونية في تقييم إنجاز األعمال و جودتيا
تساىم اإلدارة  اإللكترونية في تحديث المعمومات والبيانات من خالل 

 الرقابة والمتابعة
3.61 .596 16.52% 72.19 % 

ونقاط  ,الكشف عن نقاط القوة لتعزيزىاتساعد اإلدارة اإللكترونية في 
 الضعف لعالجيا في العمل اإلداري .

3.66 .663 18.12% 73.14% 

 %73.71 %16.96 625. 3.69 تساىم اإلدارة اإللكترونية في تطبيق نظام رقابة متطور .
تساىم اإلدارة اإللكترونية في تزويد القيادات التعميمية والعاممين 

 الراجعة والتقويم المستمر عن أدائيم .بالوزارة بالتغذية 
3.64 .637 17.52% 72.76% 

ترسخ اإلدارة اإللكترونية مبدأ المتابعة والرقابة الذاتية لمميمات 
 اإلدارية

3.75 .617 16. 44% 75.05% 

 %70.86 %17.07 605. 3.54 توفر اإلدارة اإللكترونية طرق دقيقة لمتابعة ومراقبة األعمال اإلدارية.
تساعد اإلدارة اإللكترونية في توفير المتابغة والتقويم لمختمف 

 المجاالت اإلدارية 
3.77 .593 15.71% 75.43% 

تساىم  اإلدارة اإللكترونية في إيجاد وسائل متنوعة لتقييم العمل 
 اإلداري

3.64 .652 17.93% 72.76% 

 %74.75 %8.73 0.326 3.737 الرقابة والتقويم اإللكتروني

ويوضح الجدول السابق بعض المقاييس اإلحصائية األساسية لفقرات محور الرقابة 
والتقويم اإللكتروني وأيضا المحور الكمي ومن خالل قيم المتوسطات الحسابية نجد أن 
آراء أفراد العينة قد إتجيت جميعا نحو الموافقة لفقرات المحور حيث تراوحت قيم الوسط 

لمفقرات ( توفر اإلدارة اإللكترونية طرق دقيقة لمتابعة  )4.76 – 3554الحسابي بين (
تزود اإلدارة اإللكترونية القيادات التعميمية بالتقارير والبيانات  ,ومراقبة األعمال اإلدارية

اإلحصائية ) كما أوضحت النتائج عدم وجود اختالفات كبيرة بين اآلراء لدى أفراد العينة 
)  كما تراوحت قيم األىمية 08.08 – 08.97بين (حيث تراوحت قيم معامل االختالف 

 ). %80.04 % 77.86( النسبية بين
أما عمي مستوى المحور الكمي ( الرقابة والتقويم اإللكتروني ) فقد تبين أن متوسط آراء 

كما أوضحت النتائج عدم وجود  )386) بانحراف معيار يساوي (.3.74أفراد العينة بمغ (
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) مما يشير %8.73مستوي المحور حيث بمغ معامل االختالف (اختالفات كبيرة عمي 
ذلك إلي أن ىناك اتفاق واجماع بين آراء أفراد العينة بالموافقة عمي أىمية محور الرقابة 

%) وىي نسبة 74.75والتقويم اإللكتروني بنسبة بمغت األىمية النسبية ليذا المحور (
 جيدة .

 النتائج والتوصيات: 
ء أىم النتائج التي التوصل إلييا بعد إجراء الدراسة الميدانية, وبناًء عميو يتناول ىذا الجز 

قامت الدراسة بوضع بعض التوصيات, وفيما يمي توضح الدراسة النتائج التي خمصت 
 :إلييا عمي النحو التالي

 :نتائج الدراسة –أوال  
 ة محور أظيرت النتائج اتجاه استجابات أفراد العينة نحو الموافقة عمي أىمي

التخطيط اإللكتروني إلي جانب ذلك تبين وجود اختالفات في اآلراء بنسبة بمغت 
% وىي أقل من النسبة المقبولة كما بمغت األىمية النسبية لمحور التخطيط 00.04

 % وىي نسبة جيدة .74.76اإللكتروني 
  التنظيم أظيرت النتائج اتجاه استجابات أفراد العينة نحو الموافقة عمي أىمية محور

% وىي 9.78اإللكتروني إلي جانب ذلك تبين وجود اختالفات في اآلراء بنسبة بمغت 
أقل من النسبة المقبولة تشير إلي وجود اتفاق بالموافقة عمي ىذا المحور بنسبة بمغت 

وىي نسبة   %73.95 % كما بمغت األىمية النسبية لمحور التنظيم اإللكتروني97.88
 جيدة .

  اتجاه استجابات أفراد العينة نحو الموافقة عمي أىمية محور الرقابة أظيرت النتائج
% وىي أقل  9.85التنفيذ إلي جانب ذلك تبين وجود اختالفات في اآلراء بنسبة بمغت 

من النسبة المقبولة تشير إلي وجود اتفاق بالموافقة عمي ىذا المحور بنسبة بمغت 
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% وىي نسبة  74.57نفيذ اإللكتروني % كما بمغت األىمية النسبية لمحور الت97.75
 جيدة .

  أظيرت النتائج اتجاه استجابات أفراد العينة نحو الموافقة عمي أىمية محور الرقابة
% 8.73والتقويم اإللكتروني إلي جانب ذلك تبين وجود اختالفات في اآلراء بنسبة بمغت 

إلي وجود  يترونية اختالًفا ير وىي أقل من النسبة المقبولة كما أنيا أقل أبعاد اإلدارة اإللك
% كما بمغت األىمية النسبية 90.87اتفاق بالموافقة عمي ىذا المحور بنسبة بمغت 

 % وىي نسبة جيدة .74.75لمحور الرقابة والتقويم اإللكتروني 
  توفير الخطط اإلدارية البديمة, وكيفية بيساعد تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس

 مات اإلدارية والبيئية المستجدة التي تواجو اإلدارة بشكل مفاجئ .التعامل مع األز 
  إن استخدام اإلدارة اإللكترونية يساعد عمي التخفيف من األعباء اإلدارية المختمفة

 .في المؤسسات التعميمية مما يساعد عمي تطوير األداء اإلداري
  الخبرات اإلدارية تساعد اإلدارة اإللكترونية في إكساب اإلداريين  العديد من

 .المتطورة والتي تتواكب مع متطمبات العصر, وتحدياتو
  تساىم اإلدارة اإللكترونية في توظيف الموارد البشرية والمادية بشكل أفضل مما

 يساعد عمي تطوير األداء اإلداري لممدرسة .
 دارة تمعب اإلدارة اإللكترونية دوًرا ىام في إنجاز االعمال  في وقت أقل منيا في اإل

كما توفر عمي العاممين والمستفيدين من الخدمة عناء اإلنتقال عبر اإلدارات  ,النمطية
وما يشعرىم بالراحة والسرعة والدقة في الحصول عمي ما يحتاجونو من  ,إلنجاز معاممتيم

 وما يساعد عمي تطوير األداء اإلداري لممدرسة. ,معامالتيم في أسرع وقت وبأقل مجيود
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 ام اإلدارة اإللكترونية القيادات التعميمية التميز بالدقة في إنجاز يساعد استخد
المعامالت الخاصة بالمستفيدين من الخدمة لحصوليم عمي الخدمة المطموبة من قبميم 

وتوقيت وتاريخ  ,وموثقة إلكترونيا بتاريخ وبتوقيت ارسال الطمب وتاريخو ,بسرعة ودقة
رسالو إلي المستفيد   مما يحسن األداء اإلداري لممدرسة .إنجاز المعاممة وا 

  تساىم اإلدارة اإللكترونية في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لمطالب من قبل إدارة
شؤون الطالب العتمادىا عمي العمل القائم عمي التنظيم اإللكتروني الذي يسيل عممية 

مما  ,قيقةاإلدخال والحفظ والتخزين واالسترجاع في بيئة إلكترونية مؤسسة وسريعة ود
يساعد في إنجاز المعامالت الخاصة بالطالب بشكل أسرع عمي جعل إدارة المدرسة 

 جاذبة لمطالب الجدد.
  تساعد اإلدارة اإللكترونية في كسر حاجز الروتين في إجراءات المعامالت المختمفة 
 مما  ,تسيم اإلدارة اإللكترونية في تنظيم االجتماعات التعميمية االفتراضية إلكترونيا

وبقائيم في مكاتبيم لمباشرة  ,يوفر الوقت في تنقل القيادات التعميمية لمكان واحد
أعماليم, والمشاركة في االجتماعات االفتراضية باإلضافة إلي استخدام شبكات التواصل 

مما يوفر الوقت والجيد المبذول في التنقل واالنتظار ألعضاء مجمس  ,االجتماعي
 لحضور المشكالت اليومية في الوزارة .  اإلدارة, وتعطيل أعماليم

  تمعب اإلدارة اإللكترونية دوًرا ىاما في توفير نظام لألرشفة اإللكترونية لمبيانات
الخاصة بمقدمة الخدمة, ومتمقي الخدمة, تقوم عمي إدخال البيانات, وحفظيا, 

 .واسترجاعيا في أسرع وقت, وبشكل منظم في بيئة إلكترونية
 :ومقترحات الدراسةتوصيات  –ثانيا 

  :بناء عمي النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة والتي من أىميا يوصي الباحث بما يمي
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  ضرورة تطبيق األساليب اإلدارية الحديثة في إدارة المدارس لمحد من المشكالت
 اإلدارية وتطوير األداء اإلداري لمقيادات التعميمية .

  اإلدارة اإللكترونية لمديري المدارسالعمل عمي تنظيم برامج تدريبية في 
  في اإلدارة اإللكترونية لمديري المدارس بغض النظر  المستمراألخذ بمبدأ التدريب

توجد فروق بين المؤىالت  عن مؤىالت  المديرين حيث أوضحت الدراسة أنو ال
وبالتالي تحتاج ىذه المؤىالت إلي ىذه البرامج التدريبية لتطوير األداء اإلداري  المختمفة,

 لمقيادات التعميمية في المدارس . 
  إجراء المزيد من الدراسات حول اإلدارة في المدارس لمتعرف عمي مدى تطبيقيا

 لتطوير األداء اإلداري بالمدارس. ,لإلدارة اإللكترونية
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