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 درجة توافر متطلبات تطبيق إلادارة الالكترونية في املدارس الخاصة في الضفة الغربية

 د. ربيع شفيق لطفي عطير

 ربوي قسم إلارشاد الت ،طولكرم ،مديرية التربية والتعليم ،وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

رس طبيق إلادارة الالكترونية في املدادرجة توافر متطلبات تعلى تعرف الهدفت الدراسة إلى  لخص:امل -

أثر متغيرات الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخدمة على على تعرف الالخاصة في الضفة الغربية، وإلى 

درجة توافر متطلبات تطبيق إلادارة إلالكترونية في املدارس الخاصة في الضفة الغربية، ولتحقيق أهداف 

( فقرة مقسمة إلى خمسة مجاالت وهي املتطلبات املادية، 36) الدراسة تم تطوير استبانة تكونت من

كونت واملتطلبات البشرية الفنية، واملتطلبات إلادارية، واملتطلبات املالية، ومتطلبات السالمة وألامان، وت

( من مدراء املدارس الخاصة وتم استخدام املنهج الوصفي املسحي، وأظهرت 100عينة الدراسة من )

ة حصول مجال املتطلبات املادية واملتطلبات املالية واملتطلبات البشرية الفنية والدرجة نتائج الدراس

وأظهرت  طلبات إلادارية على درجة متوسطة،الكلية على درجة مرتفعة، ومتطلبات السالمة وألامان واملت

بات السالمة كذلك بأنه ال توجد فروق ملتغير الجنس على جميع املجاالت والدرجة الكلية ما عدا متطل

وألامان، وكذلك ال توجد فروق على متغير سنوات الخبرة، ووجود فروق على متغير املؤهل العلمي على 

الدرجة الكلية وجميع املجاالت ما عدا مجالي املتطلبات املادية ومتطلبات واملتطلبات البشرية الفنية. 

إلالكتروني كمتطلب أساس ي لإلدارة  وأوصت الدراسة بالقيام بتأهيل الكوادر إلادارية حول التخطيط

ان إلالكترونية. والقيام بالتواصل بين إدارة املدارس ووحدة مكافحة الجرائم الالكترونية للوصول إلى ألام

 الالكتروني للبيانات املدرسية.

 إلادارة الالكترونية، متطلبات إلادارة الالكترونية، املدارس الخاصة. الكلمات املفتاحية: -

Degree of the availability of the requirements of implementing the electronic 

administration in private schools in the West Bank 

Dr Rabee Shafiq Lutfy Oteer 

Palestinian Ministry of Higher Education, Directorate of Education, Tulkarm, 

Educational Counselling Department 

-Abstract: This study aims to explore the degree of the availability of the requirements of 

applying the electronic administration in private schools in the West Bank, and to identify the 

impact of the variables of gender, qualifications, and years of service on the degree of the 

availability of the requirements of application of the electronic administration in private 

schools in the West Bank. To achieve the objectives of the study, the researcher developed a 

questionnaire which consisted of 36 items divided into five areas: physical requirements, 
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technical skills requirements, administrative requirements, financial requirements, and safety 

and security requirements. The sample of the study consisted of 100 private school principals. 

The study used the descriptive survey method. 

The results of the study showed that the scores of material requirements, financial 

requirements, technical skills requirements, and the total score were high, whereas the scores 

of safety and security requirements and administrative requirements were average. There 

were no significant differences due to the variable of gender (except for the area of safety and 

security requirements) and the total score. There were also no significant differences due to 

the variable of the years of experience. However, there were significant differences due to the 

variable of qualifications and the total score except for the areas of physical requirements and 

technical skills requirements. 

The study recommended the need to rehabilitate the administrative staff on electronic 

planning as a prerequisite for electronic administration, as well as the need to liaise between 

school administrations and electronic crimes unit to establish, implement, and maintain data 

security measures. 

- Keywords: electronic administration, electronic administration requirements, private 

schools. 

  مقدمة: -

 لقد عرف العالم في العقود ألاخيرة خاصة في ألالفية الثالثة ثورة هائلة في جل املجاالت العلمية

 وهرية واملعول عليهاوالتكنولوجية، التي أحدث تغيير في الحياة اليومية لإلنسان وأصبحت من الركائز الج

في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا ما انعكس على إلادارة العمومية التي تعتبر هي آلالية 

التي تحرك عجلة التنمية في الدولة وتخدم املواطنين، بذلك تم إدراج البرمجة املعلوماتية داخل نسق 

صوصية متميزة عن الثروات التقنية ألاخرى إذ أن عمل إلادارة. والجانب املعلوماتي الحديث ينفرد بخ

 رأسمالها هو العقل البشري والثورة البشرية داخل الدولة.

 أتاح كما ألاخيرة السنوات في إلاداري  أساليب العمل تطوير في الحديث التكنولوجي التقدم وأسهم

 على الذي يساعد الفعال داري إلا  املناخ توفر أن شأنها من والتي إلاداري  وسائل الاتصال لتحسين الفرصة

 لىإ عمالألا  إنجاز في لتقليديةا ساليبألا  من لتحول ااملؤسسات  على فرض ذلك كل والجهد، الوقت اختصار

 (.12، ص.2013لكترونية )أبو عاشور والنمري، إلاساليب ألا 
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 س علميةأس وفق التغيير، وإدارته بحتمية إلاقرار التطورات هذه ظل في املديرين على أصبح كما

 خضم في متزايدة خبرات اكتسابها أو نتيجة املؤسسة داخل يحدث الذي املستمر التغيير مدروسة، فإدارة

 ممنه املديرين، وتتطلب تواجه حتمية حقيقة بهما تمثل املحيطة العمل بيئة في املستمرة الخارجية التغيرات

والاتصاالت  املعلومات تقنية استخدام ذلك في والتفاعل معها، بما للتعامل والسبل الوسائل جميع اتخاذ

 (.8، ص.2005)جبر ورزوقي، 

 ألنها التشكيالت فيه، أهم ومن التعليمي، النظام في إداري  تشكيل أصغر املدرسية إلادارة وتعتبر

 كما عاملجتم التعليمي أمام للنظام املباشر الوجه وألنها ومراميها، بأهدافها التعليمية السياسة تنفيذ تتولى

 اتمكنه التي الكفاية لبلوغ املؤسسات التعليمية من مؤسسة ألي املهمة الركائز إحدى الناجحة إلادارة تشكل

 ثم ومن ألاقل، على بعضها أو حياتها، مختلف مجاالت في والعلمية واملادية البشرية مواردها استغالل من

 ما كل عن مردود مستمرة وبصفة نهايةال في لها يتحقق أهداف بحيث من حدد ما ضوء في وتوجيهها تشغيلها

 املؤسسة لهذه نوعية نقلة النهاية في يشكل الذي جهد ألامر من فيه بذل وما اتفاقه، تم

 .23)،ص.1996)اليونسكو،

  يكون  أن إما بالدنا في فالتعليم
 
 الدولية، لوكالة الغوث تابعة ومدارس حكومية مدارس ويشمل عاما

 وزارة عليها تشرف التي املدارس الخاصة بعض وهناك املدارس، من لعظمىا الغالبية تشمل املدارس وهذه

  والتعليم التربية
 
، إشرافا

 
 ميزانية في أموال لها تخصص وال مساعدات عامة تتلقى ال املدارس وهذه فنيا

 ة،ديني هيئات أو املجتمع، في الخاص القطاع من أو مؤسسات شركات، أو أفراد، أمرها يتولى وعادة الدولة،

 بون يرغ الطلبة أمور  أولياء من الكثير أن املالحظ العام. ومن التعليم في نشر بارز  بدور  تقوم املدارس وهذه

 املديرين أي والتعلم، بالتعليم الاهتمام إلى زعمهم حسب ذلك ويبررون  باملدارس الخاصة، أبنائهم بإلحاق

اهتمام  وجود يالحظ كما الحكومية، دارسامل في مثلها من أفضل الخاصة املدارس في واملعلمين والطلبة

 كفاءات إدارية تستقطب خاصة مدارس بإنشاء فلسطين، في واملستثمرين املختصين بعض لدى متزايد

 املتدني على املستوى  إلابقاء في ما بشكل ويساهم الحكومية، املدارس على ينعكس قد مما عالية، وتعليمية

 رفع في أي حلها، في دور املدير دراسة من بد فال املشكلة، هذه في البحث يجري  وحينما الطلبة، لتحصيل

 كفاية تحقيق في املدير دور  من معرفة البد آخر بمعنى الطلبة، تحصيل مستوى  رفع التعليم، مستوى 

 (.23،ص. 2005، املناعمةوفعاليتها ) املدرسة

مع التقنيات  مما سبق نالحظ التغيرات العاملية وضرورة التكيف معها من خالل التكيف

الجديدة وضرورة هذه التقنيات في تنفيذ ألاعمال بشكل سريع ومتواصل للتعامل مع مشكلة الزيادة في 

 عدد السكان.
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  :إلالكترونية إلادارة وفوائد أهداف -

 التي الثمرة هي ألاهداف فإن. املشروع بداية في يتم منظمة ألي النجاح عوامل تحقيق كان إذا

  (:9.، ص2009يلي )صادق، فيما تلخيصها ويمكن. املشروع نهاية في املنظمة في املسؤولون  يجنيها

 ذلك في بما ألاسبوع أيام وطيلة وعلى مدار الساعة، مرضية بصورة املستفيدين لدى الخدمات تقديم- 1

  .ألاسبوعية إلاجازة

  .إلالكترونية املعلومات لحفظ املجهز  املكان صغر - 2

  .مناسبة مالية وبتكلفة العمل إجراءات إلنجاز  ةاملطلوب السرعة تحقيق- 3

  .التقني العصر  معطيات مع التعامل على قادر  مجتمع إيجاد  -4

  .املحسوبية عن والبعد الشفافية مفهوم تعميق  -5

  .والابتكار إلابداع حيث من املوظفين حقوق  على الحفاظ -6

  .التجارية الاستثمارات حجم زيادة -7

 .فقدها مخاطر  وتقليل املعلومات، سرية على الحفاظ -8

 .(Ho, Alfred T.-K. 2002,p434-444 ):كاآلتي ألاهداف تحديد يمكن كما

 رفع وبالتالي إلاداري  العمل تطوير نهاأش من التي وأنظمة حلول  من الحديثة الرقمية التقنيات استخدام .1

 .الكفء الكوادر من جديد جيل وخلق املوظف وإنتاجية كفاءة

 .اليومية العمل وتعقيدات البيروقراطية على القضاء .2

 .ةالرقابي العملية مستوى  ورفع املناسبين الوقت وفي بالسرعة القرار ألصحاب والبيانات املعلومات توفير .3

 وجذب الاقتصادي الانتعاش تحسين شأنها من التي العالقة ذات املؤسسات في املتطورة التقنيات توفير  .4

 .الاستثمار

 املستخدمة ألاوراق وكميات لحفظها والخزائن امللفات كميات خفض خالل من التشغيل تكاليف تقليل.5

 .للمعاملة السريع والانجاز

 مستوى  ورفع أفضل خدمات تقديم شأنه من الواحدة املؤسسة إدارات بين أكبر وارتباط أفضل تواصل.6

 .ألاداء

  :(8 .، ص2006،فتحي) يليكما  الالكترونية إلادارة فوائد وحدد فتحي

 الحصول  وتسهيل أرادها، ملن والبيانات املعلومات إتاحة خالل من القرار واتخاذ ألاداء فعالية تحسين.1

 وسائل خالل من مجهود بأقل عليها الحصول  وإمكانية الداخلية الشبكة على تواجدها خالل من عليها

 .املتوفرة آلالية البحث

 قد أي مكان من الداخلية الشبكة على الدخول  سهولة للموظف يمكن بحيث املوظف عمل في املرونة.2

 إلادارة تطبيقات باستخدام املكتب فأصبح فيه، يرغب الذي واملكان الوقت في بالعمل للقيام فيه يتواجد
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 املتباعدة إلادارات بين وغيرها املطار الشارع، البيت، من يكون  أن يمكن حدود له ليس الالكترونية

 .جغرافيا

 .بعد عن الاجتماعات عقد سهولة .3

 توفير نفقات وكذلك مساحتها توفير وبالتالي امللفات خزائن من الكبير للعدد حاجة هناك تكون  لن .4

 .امللفات بهذه للعناية املخصص املوظف

 .واملراجعين والزبائن للموظفين إلادارية واملعامالت التعليمات وصول  وسرعة سهولة .5

 .الدوائر ألاخرى  عن باإلنابة املهمة بهذه تقوم واحدة جهة خالل من املراجعين مالتمعا إنهاء سهولة.6

 الاحتفاظ خالل من الطبيعية والعوامل الكوارث من وحمايتها واملعلومات البيانات وحفظ تخزين سهولة .7

 .املؤسسة حدود خارج أماكن في الاحتياطية بالنسخ

ونية هو تقليل الوقت في ألاعمال والسرعة في إلانجاز يتضح مما سبق أن أهداف إلادارة إلالكتر

 وتقليل التكاليف على ألاعمال التقليدية.

  متطلبات تطبيق إلادارة إلالكترونية: -

ها يتطلب تطبيق إلادارة الالكترونية تهيئة البيئة املناسبة لعملها وذلك ألن إلادارة هي أبنة بيئت

ا وتتفاعل مع كافة العناصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتتأثر بكافة عناصر البيئة املحيطة به

 والثقافية والتكنولوجية لذلك فان مشروع إلادارة إلالكترونية يجب أن يراعي عدة متطلبات:

 ومن عناصرها وضع الاستراتيجيات وخطط التأسيس وتوفر البنيةاملتطلبات إلادارية وألامنية:  -1

ية، وتطوير التنظيم إلاداري والخدمات املقدمة ووضع التشريعات القانونية التحتية لإلدارة إلالكترون

 (.21 .، ص2003الالزمة لتطبيق إلادارة إلالكترونية )العمري، 

 تتطلب إلادارة إلالكترونية توافر مستوى مناسب من التمويل، من حيثاملتطلبات الاقتصادية:  -2

ادر واملوظفين والحفاظ على مستوى عال من تقديم إجراء الصيانة الدورية لألجهزة وتدريب الكو 

مستوى العالم الخدمات ومواكبة أي تطور يحصل في إطار التكنولوجيا وإلادارة الالكترونية على 

 (.34 .، ص2007الصيرفي، )

التحول إلالكتروني عن طريق  الستراتيجيةوهي تحدد إرادة سياسية داعمة املتطلبات السياسية:  -3

املادي واملعنوي وتطوير برامج التحول إلالكتروني وإلادارة إلالكترونية ومن النماذج الحية  تقديم العون 

 - Dubai e ") على ذلك مبادرة إلادارة إلالكترونية العامة في دولة إلامارات العربية املتحدة.

Gouvernement, Virtual government",2007), 

ذه ترتبط بإيجاد حواسيب إلكترونية ونظم بيانات متكاملة، وهمتطلبات البنية التحتية لالتصاالت:  -4

وتعمل بنية الاتصال على زيادة الترابط بين مختلف ألاجهزة إلادارية داخل الدولة، وتمثل رؤية امللك 

 إحدى الاستراتيجيات املحورية في تطبيق إلادارة العامة إلالكترونية من خالل 
 
عبدهللا الثاني عربيا
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اعية والاقتصادية، التحول إلى اقتصاد املعرفة، والاستفادة من املوارد البشرية ورأس التنمية الاجتم

املال، والاهتمام بإصالح القطاع العام واستخدام التكنولوجيا كأداة تمكينيه وتختلف متطلبات إلادارة 

جم املشروع إلالكترونية بين مبادرة الكترونية وأخرى وهذا حسب برامج التحول إلالكتروني، وتبعا لح

 .((Naffa,2005,p.55 الذي يستهدف ألاتمتة الكلية، أو الجزئية لوظائف وأنشطة املنظمات إلادارية

يتضح مما سبق عن الحاجة إلى متطلبات عامه تختص بسياسة الدولة ومتطلبات محلية 

 ومتطلبات اقتصادية وان تكون هناك بنية تحتية ليتم العمل ضمن إلادارة إلالكترونية.

  :فلسطينإلادارة إلالكترونية في مؤسسات التعليم العالي في  -

تعمل وزارة التربية والتعليم العالي على حوسبة التعليم وإلادارة، وألجل ذلك تنفذ عدد من 

املشاريع ذات العالقة بالتعليم إلالكتروني وإلادارة الالكترونية ومنها برنامج إنتل ومشروع حاسوب 

معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا ومشاريع مبادرة التعليم الفلسطينية  محمول لكل طالب ومشروع

 ضمن إلادارة إلالكترونية إلى بناء نظام معلومات 
 
وشبكة الجامعات الفلسطينية، وتسعى الوزارة أيضا

 في العملية التعليمية التعلمية، )وزارة التربية والتعليم العالي، 
 
 أساسيا

 
هناك و  ،(2009تربوية، يلعب دورا

عالي، )وزارة التربية والتعليم ال أربعة مجاالت تستخدم فيها املعلومات التربوية بكفاءة وفعالية عاليتين هي

2008):  

 صنع السياسات التعليمية. -1

 وضع الخطة الخماسية التطويرية والخطط إلاجرائية. -2

 صنع القرارات التربوية واملمارسات التربوية. -3

 .البحث التربوي  -4

  :لكترونيةالتحديات التي تواجه وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في مجال تطبيق إلادارة إلا -

تحاول وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية اعتماد سياسة ممنهجة، وخطة واضحة، لنشر 

 يات منها:إلادارة إلالكترونية في املستويات إلادارية املختلفة، إال أنها تواجه تحد

عدم تحديث بعض قواعد البيانات وخاصة في ظل التغيير السريع الذي يحدث على املدرسة  -

 الفلسطينية في كافة املجاالت.

قبل العديد من  من EXCEL,SPSS,ACCESSعدم الكفاءة في استخدام برامج الحاسوب وخاصة  -

إمكانيات قواعد البيانات املتوفرة  املوظفين، وعلى كافة املستويات، مما يحرمهم من الاستفادة من

 لديهم.

 عدم توفر ألاجهزة املناسبة لتوظيف قواعد البيانات لدى العديد من املوظفين. -

قلة عدد الكادر العامل في مجال جمع البيانات وتنظيمها، وضعف إلامكانيات املادية والتمويل لهذه  -

 املشاريع.
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ام البيانات وتحليلها لخدمة أهداف التخطيط الجزئي وصنع تدريب وتأهيل طواقم الوزارة على استخد -

 .(2009السياسات واتخاذ القرارات املوضوعية )وزارة التربية والتعليم، 

وبالرغم من التحديات السابقة التي تواجه وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في تطبيق 

 لتغيير هي التحدي ألاكبر، فبالرغم من كافة التحدياتإلادارة إلالكترونية، تبقى مشكلة مواجهة مقاومة ا

ذلك فإننا بحاجة منذ البداية إلى خلق الرغبة لدى إلاداريين وصانعي القرار بتطبيق إلادارة إلالكترونية، و 

من خالل غرسها كقيمة في نفوس إلاداريين، وذلك من خالل إعطاء دورات لبيان أهمية تطبيقها في كافة 

 املدى القريب والبعيد.املجاالت وعلى 

 الدراسات السابقة: -

مختلفة منها:  إلالكترونية ومتطلباتها من جوانبهناك العديد من الدراسات التي تناولت إلادارة 

 مدى عن الكشف إلى هدفت ألامريكية والتي الواليات املتحدة في أجريت والتيFelck, 2010) فيلك ) دراسة

 نةعي وتكونت الجامعات، في إلادارية ألاقسام إدارة في بها امللحقة لبرامجوا إلادارة الالكترونية استخدام

من  مكونه استبانة تطبيق وقد تم املختلفة، إلادارية ألاقسام يعملون في ذكور  قسم رئيس (36) من الدراسة

 هرتالتطبيق، وأظ في امللحقة، والرغبة البرامج واستخدام الحاسوبية، املعرفة على موزعة فقرة،60) )

ويرغبون  بالحاسوب، مناسبة معرفة يمتلكون  ألاقسام رؤساء ( من67)% نسبته ما أن الدراسة نتائج

 وبين بالحاسوب، املعرفة بين عالقة طردية وجود إلى النتائج أشارت كما إلاداري، عملهم في بتطبيقه

 من عبء تخفف الالكترونية إلادارة أن الدراسة نتائج بينت كما الالكترونية، إلادارة في استخدامه مستوى 

 .وتقلل ألاخطاء العمل، وتيرة من وتسرع ألاقسام، رؤساء على العمل

مدى إمكانية تطبيق إلادارة إلالكترونية في وكالة غوث  (: إلى معرفة2009وهدفت دراسة عمار )

مكانات وتشغيل الالجئين بمكتب غزة إلاقليمي من خالل التعرف على مدى توافر متطلبات نجاحها من إلا 

املالية والتقنية والبشرية ومدى التزام ودعم إلادارة العليا ومدى دورها في تحسين أداء العاملين في 

الوكالة، وأظهرت نتائج الدراسة: وجود معرفة من قبل موظفي الوكالة باإلدارة إلالكترونية ومتطلبات 

ت ق إلادارة إلالكترونية، وتوفر املتطلبانجاحها، ووجود التزام ودعم من قبل إلادارة العليا لسياسة تطبي

واملستلزمات املالية والتقنية والبشرية وإلادارية الالزمة لتطبيق إلادارة إلالكترونية، وكانت أهم 

التوصيات التي توصلت إليها الدراسة: زيادة الدعم املالي الالزم لتدريب املوظفين وتأهيلهم على تطبيق 

 ظام حوافز فعال للمتميزين في العمل إلالكتروني.إلادارة إلالكترونية، ووضع ن

على درجة توافر متطلبات تطبيق إلادارة  ( إلى التعرف2009وهدفت كذلك دراسة )السميري، 

الالكترونية في املدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظر مديري املدارس الثانوية وسبل تطويرها، 

املنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الباحثة الاستبانة كأداة  ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الباحثة

( من مديري املدارس الثانوية في غزة، وكانت أهم النتائج التي 124للدراسة. وتكونت عينة الدراسة من )
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توصلت إليها الدراسة هي أن درجة توافر متطلبات تطبيق إلادارة الالكترونية في املدارس الثانوية من 

مديري املدارس الثانوية بصورة عامة قليلة، حيث كانت قليلة على مجال املتطلبات املادية وجهة نظر 

ومجال متطلبات السالمة وألامان ومتوسطة على مجال املتطلبات البشرية الفنية ومجال املتطلبات 

الدرجة  إلادارية ومجال املتطلبات املالية، وكذلك توصلت الدراسة بعدم وجود فروق ملتغير الجنس على

الكلية وجميع املجاالت ما عدا املتطلبات البشرية والفنية وكانت الفروق لصالح الذكور، وعدم وجود 

فروق ملتغير املؤهل العلمي، وكذلك عدم وجود فروق ملتغير مدة الخدمة ما عدا مجالي املتطلبات املادية 

سنوات، وكانت أهم  10 -5ح سنوات لصال 5سنوات وأقل من  10 -5واملتطلبات املالية بين فئتي 

توصيات الدراسة ضرورة البحث عن مصادر متنوعة داخلية وخارجية، وتوفير أجهزة حاسوب بأعداد 

 ومواصفات مناسبة.

 إلادارة تطبيق فاعلية عن إلى الكشف في إيران (Seresht,2009)دراسة سيريشت  وهدفت

كأداة للدراسة،  الاستبانة استخدام قد تمو  إلايرانية، في الجامعات تطبيقها ومعوقات الالكترونية

 وقد .وإداري  تدريس هيئة ( عضو(239من  الدراسة عينة تكونت البيانات، لجمع املقابلة إلى باإلضافة

 الوعي تمثلت بعدم الالكترونية إلادارة تطبيق من تحد إدارية معوقات الدراسة وجود نتائج أظهرت

 كما والتكنولوجية، الثقافية املعوقات إلى والرغبة، باإلضافة افعالد وعدم الخبرة، وافتقار التكنولوجي،

 فاعليتها وأن الوقت والجهد، اختصار  في الالكترونية إلادارة تطبيق فاعلية إلى عينة الدراسة أفراد أشار

 .معوقات تطبيقها زوال حال في أفضل بدرجة تتحقق

إلادارة  إمكانية تطبيق ةدرج عن الكشف ( دراسة هدفت إلى2008) شحادة وأجرى كذلك

 ألاساس ي التعليم مدارس ومديرات مديري  نظر وجهة من محافظة مسقط مدارس في إلالكترونية

 92الدراسة من ) وتألفت عينة والثانية( ألاولى )الحلقتان
 
ألاساس ي  التعليم مدارس من ومديرة ( مديرا

الوصفي  املنهج على الباحث واعتمدفي محافظة مسقط بسلطنة عمان،  والثانية( ألاولى )الحلقتان

 إلادارة إمكانية تطبيق درجة أن إلى الدراسة نتائج الاستبانة كأداة لجمع املعلومات، وأظهرت واستخدم

و )متوسطة(  إمكانية )كبيرة( درجة بين ما تراوحت عمان بسلطنة مسقط في مدارس محافظة إلالكترونية

 على جميع محاور الدراسة.

إلالكترونية  ى التعرف على درجة تطبيق إلادارة( بدراسة تهدف إل2008يش ي )وقام كذلك العر 

العامة للتربية والتعليم  يقها، وأبرز معوقاتها في إلادارةتطب والتعرف إلى أهم العوامل املساعدة في إمكانية

من جميع  وتكون مجتمع الدراسة املنهج الوصفي هو منهج الدراسة، في اململكة العربية السعودية، وكان

( 220السعودية، وبلغت عينة الدراسة ) بية والتعليم في اململكة العربيةالعاملين في إلادارة العامة للتر 

 وعاملة، و 
 
وكانت من أهم نتائج هذه الدراسة أن هناك أهمية  استخدمت الاستبانة كأداة للدراسةعامال
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البشرية،  كانية تطبيقها كتوفير الكوادر عوامل مساعدة على أم ق إلادارة إلالكترونية، وأن هناكلتطبي

 معوقات تحول دون تطبيق إلادارة إلالكترونية كنقص املوارد املالية والفنية. وكشفت الدراسة عن وجود

هدفت إلى الكشف عن درجة تطبيق  ( دراسة في هونج كونجMellivell,2007وأجرى ميليفل )

الغربية في هونج كونج، واستخدم الباحث أسلوب إلادارة إلالكترونية ومدى فاعليتها في الجامعات 

 136املقابلة املباشرة كأداة من أدوات الدراسة وتكونت عينة الدراسة من )
 
( عضو هيئة تدريس وموظفا

، وأظهرت نتائج الدراسة بأنه ال يوجد توظيف كامل للتكنولوجيا في املجاالت إلادارية، وضعف في 
 
وطالبا

 ة بالتعريف بأهمية استخدام البرمجيات التكنولوجية.النشرات واملحاضرات الخاص

إلى معرفة كيفية تطبيق إلادارة إلالكترونية لتطوير كليات  ( فقد هدفت2007أما دراسة بخش )

التربية للبنات باململكة في ضوء التحوالت املعاصرة وتم استخدام الاستبانة كأداة لجمع املعلومات من 

، باستخدام املنهج الوصفي، وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها 250عينة الدراسة املكونة من )
 
( فردا

 في كليات التربية للبنات وال توجد خطة 
 
الدراسة هي أن إلادارة إلالكترونية ليست مطبقة حاليا

إستراتيجية أو تعليمات واضحة لتطبيقها، وإن أبرز معوقات إلادارة إلالكترونية يتمثل في قلة الدعم 

 وضعف الكفاية التقنية. الفني

حاجات مراقبي التسجيل من جهة  ( إلى التعرف إلىRusnah, 2006دراسة روسناه )وهدفت 

وقد  املعرفة واملهارة املطلوبة إلدارة السجالت إلادارية في سياق محدد في الحكومة إلالكترونية في ماليزيا

ستخدم الباحث الاستبانة باإلضافة إلى استخدم الباحث املنهج املسحي في دراسته، وكأداة للدراسة ا

املقابالت الشخصية، لتحديد أدوار ومسؤوليات مراقبي التسجيل املختلفين في الوزارات الفدرالية 

 من أجل تحديد الاحتياجات التربوية والتدريبية في إدارة التسجيالت الالكترونية. وأ
 
ظهرت املاليزية، وأيضا

 .إلالكترونيةبشرية والفنية املؤهلة لإلدارة نتائج الدراسة أهمية املوارد ال

 توافرها ينبغي التي معرفة املتطلبات بهدف الالكترونية إلادارة حول  دراسة (2004) رضوان وأجرى 

 تطبيق دون  تحول  التي املعوقات وتحديد إلادارة الالكترونية تطبيق في الشروع قبل إلادارية املنظمات في

 همأن أ إلى الدراسة وتوصلت العربية، مصر جمهورية في الحكومية إلادارية ظماتفي املن الالكترونية إلادارة

 هندسة إعادة في تتمثل الحكومية املنظمات في الالكترونية إلادارة نحو للتحول  توافرها الالزم املتطلبات

 البشرية رالكواد وتدريب إلكترونية وظائف إلى الحكومية وتحويلها باملنظمات التقليدية إلادارة وظائف

 أهم الصعوبات وإن جوانبها جميع من الالزمة التقنية وتوفير  املعرفة وإدارة نظم املعلومات في املتخصصة

 داريةإلا  القيادات افتقار في تتمثل إلادارية الحكومية املنظمات في الالكترونية إلادارة تطبيق دون  تحول  التي

 إلادارة لتطبيق التحتية البنية لتطوير املخصصة ةإلامكانيات املادي وقلة التقنية بأهمية إلاحساس

 مستوى  وانخفاض الدولية الشبكة مع للتعامل الالزمة إلانجليزية اللغة مهارات ضعف كذلك الالكترونية

ا املؤهلة البشرية الطاقات وقلة املواطنين لدى الوعي الحاسوبي  .التقنية الالكترونية مجاالت في فني 
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اسات السابقة نالحظ أن هناك العديد من الدراسات التي تناولت ومن خالل استعراض الدر 

 موضوع الدراسة الحالية، إال أن هذه الدراسة تتميز بتطبيق موضوعها على املدارس الخاصة.

  مشكلة البحث: -

يشهد العالم اليوم نقلة نوعية في أساليب العمل تقوده تقنية املعلومات التي تنتشر في كافة 

ل، محدثة العديد من التغيرات مما يجعل معظم املنظمات في البلدان النامية على وجه قطاعات ألاعما

الخصوص تواجه خطر عدم التأقلم والتكيف مع املحيط املتسم بالتغير السريع خاصة في مجال 

املكتشفات التقنية الحديثة، ومن هذه التقنيات تقنية إلادارة إلالكترونية التي تمكن الكثير من 

ات ومنها املدارس من معالجة وثائقها، والسيطرة على املخزون الورقي الهائل لديهما، والتخلي عن املؤسس

 ف لتقليدية، ومن خالل إطالع الباحثأساليب إلادارة ا
 
ي وعمله في امليدان التربوي، الحظ أن هناك تفاوتا

لعمل املختلفة، حيث أن التكنولوجية وتوفير متطلباتها في شؤون ا استخدام مديري املدارس للوسائل

ليلة في توافر متطلبات إلادارة إلالكترونية كانت على الدرجة الكلية ق نأهناك دراسات توصلت إلى 

هذه الدراسة للكشف عن  املدارس الحكومية الثانوية في قطاع غزة وجاءت ( في2009دراسة )السمري، 

 ن تحديد مشكلة الدراسة منة في غزة، ويمكمتطلبات إلادارة إلالكترونية في املدارس الخاص مدى توافر 

ة الخاص ملدارسما درجة توافر متطلبات إلادارة إلالكترونية في ا خالل إلاجابة عن السؤال الرئيس ي التالي:

 في الضفة الغربية؟

 ويتفرع عن السؤال الرئيس ي السؤال التالي:

( في تقديرات ≥0.05داللة )هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الالسؤال الثاني:  -

عينة الدراسة لدرجة توافر متطلبات إلادارة الالكترونية في املدارس الخاصة في الضفة الغربية  تعزى 

 ملتغير الجنس، واملؤهل العلمي، وسنوات الخدمة.

 سوف يسير البحث في نطاق الحدود آلاتية:حدود البحث:  -

للدراسة، وهي املتطلبات املادية، املتطلبات البشرية  الحدود املوضوعية: تم تحديد خمسة محاور  -

 الفنية، املتطلبات إلادارية، املتطلبات املالية، متطلبات السالمة وألامان.

 الغربية.الحدود املكانية: أقتصر البحث على املدارس الخاصة في الضفة  -

 في فلسطين.   الحدود البشرية: أقتصر التطبيق امليداني على مدراء املدارس الخاصة -

 م.2017-2016الحدود الزمانية: تم تطبيق هذا البحث في الفصل الثاني من العام الدراس ي  -

 التالية:سعت هذه الدراسة لتحقيق ألاهداف  أهداف البحث: -

 لتعرف إلى درجة توافر متطلبات تطبيق إلادارة إلالكترونية في املدارس الخاصة في الضفة الغربية.ا -1

دارة أثر متغيرات الجنس، واملؤهل العلمي، وسنوات الخدمة في درجة توافر متطلبات تطبيق إلا تحديد  -2

 إلالكترونية.
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 ترجع أهمية هذا البحث إلى ما يلي:أهمية البحث:  -

 ومن متطلبات العصر ا من الناحية العلمية: -
 
 مهما

 
لحالي للتعامل مع يتناول هذا البحث موضوعا

والتقنيات الحديثة حيث يتم البحث في درجة توافر متطلبات إلادارة الالكترونية التطورات التكنولوجية 

 ملعرفة استعداد وقدرات املدارس الخاصة للتعامل مع كل جديد.

ي توفر متطلبات يتم من خالل هذا البحث التعرف على نقاط الضعف ف من الناحية التطبيقية: -

 القوة وتدعيمها. إلادارة الالكترونية ومعالجتها ومعرفة نقاط

يشتمل هذا البحث الحالي على ثالثة مصطلحات أساسية، سيتم عرض كل منها  مصطلحات البحث: -

 على حده:

حول هي "منظومة الكترونية متكاملة تعتمد على تقنيات الاتصاالت واملعلومات لت إلادارة إلالكترونية: -

(. 28 .، ص2007الرقمية الحديثة" )عامر، العمل إلاداري اليدوي إلى أعمال تنفذ بواسطة التقنية 

وعرفت كذلك بأنها إلادارة التي تشمل جميع استعماالت تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت من أجهزة 

الحاسب آلالي وشبكات وأجهزة الفاكس إلى أجهزة إدخال املعلومات الالسلكية لتخدم ألامور إلادارية 

 .(1 .، ص2002اليومية )سندي، 

 بأنها كل التقنيات الحديثة والتي تستخدم آلالة لتسيير ألاعمال بشكل أسرع وعرفها ا
 
لباحث إجرائيا

 وأسهل من التعامل مع ألاساليب اليدوية والتقليدية.

جوانب "هي كل ما يجب توافره من العناصر البشرية واملادية في ال متطلبات تطبيق إلادارة الالكترونية: -

العملية إلادارية بأساليب تكنولوجية حديثة تسهم في إنجاح إلادارة إلادارية، مما يتيح تنفيذ 

(. وعرفت كذلك بأنها كل ما يتحقق بتوفيره تنفيذ ألاعمال 20 .، ص2008الالكترونية" )املسعود، 

 
 
 باالعتماد على تقنية املعلومات والاتصاالت سواء كان ذلك عنصرا

 
 إلادارية للمدرسة الثانوية الكترونيا

 
 
 مع توفير الحماية الالزمة لسالمة وأمن املعلومات )السمري، ماديا

 
 أم ماليا

 
 أم فنيا

 
 .ص ،2009أم بشريا

8.) 

 بأنها كل ما يلزم من متطلبات لنجاح تطبيق إلادارة إلالكترونية ومجاراة
 
 وعرفها الباحث إجرائيا

والفنية وحماية وسالمة التغيرات الناتجة عن استخدام التقنيات منها الجوانب املادية والبشرية 

 املعلومات.

 لوزارة التربية والتعليم، وت املدارس الخاصة: -
 
تبنى هي املدارس اململوكة ألحد املواطنين وتخضع أيضا

، 2004املناهج الدراسية نفسها املطبقة في املدارس املناظرة لها من مدارس التعليم الحكومي )صالح، 

 .(8 .ص
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 :امنهجية الدراسة وإجراءاته -

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، فهي تهدف إلى التعرف على درجة توافر منهج الدراسة:  -

 املدارس الخاصة في الضفة الغربية. الالكترونية فيمتطلبات تطبيق إلادارة 

( من مدراء املدارس الخاصة، أي ما نسبته 110تكونت عينة الدراسة من ) مجتمع الدراسة وعينتها: -

( مدير حسب إحصائيات قسم 375من مجتمع الدراسة في املدارس الخاصة والبالغ عددهم ) 30%

 ، وقد تم2016/2017التعليم العام التابع لوزارة التربية والتعليم، في الفصل الثاني من العام الدراس ي 

 الدراسة.  ( يبين خصائص أفراد عينة1اختيار العينة بطريقة العينة العشوائية املنتظمة. والجدول )

 (: خصائص أفراد عينة الدراسة1جدول )

ير
تغ

امل
 

مستوى 
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النسبة 
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 مستوى املتغير
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 النسبة املئوية
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جن
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 57.27 63 ذكر

مة
خد

ال
ت 

وا
سن

 

 22.73 25 سنوات 1-5

 29.09 32 واتسن 10-6 42.73 47 أنثى

 31.82 35 نةس 15 -10 %100 110 املجموع

مي
عل

 ال
هل

ملؤ
ا

 

بكالوريوس 

 فأقل

 16.36 18 سنة فأكثر15 65.45 72

ماجستير 

 فأعلى

 %100 110 املجموع  34.55 38

  %100 110 املجموع

 أداة الدراسة: -

لى الدراسات السابقة إقام الباحث بتطوير أداة الدراسة من خالل الرجوع إلى ألادب التربوي، و 

وتكونت ألاداة في صورتها النهائية من (، 2009السمري ) الدراسة وخاصة دراسةذات العالقة بموضوع 

ألاول تضمن بيانات أولية عن املبحوثين تمثلت في الجنس، واملؤهل العلمي، وسنوات الخدمة. أما : جزأين

 ،ةوإلاداري ،والبشرية الفنية املادية،الجزء الثاني فقد تكون من خمسة مجاالت وهي مجال املتطلبات 

   فقرة.( 36)حيث بلغ عدد فقرات الاستبانة واملالية، والسالمة وألامان، 

 صدق أداة الدراسة وثباتها:  -

على مجموعة من  تأكد الباحث من صدق أداة الدراسة من خالل صدق املحتوى وذلك بعرضها

هيئة ستة محكمين من ذوي الاختصاص والخبرة، والكفاءة، وهم من أعضاء  املحكمين، وعددهم

التدريس في كليات العلوم التربوية في الجامعات الفلسطينية، ويحملون رتبة أستاذ مساعد، وأستاذ 

مشارك، حيث أكد املحكمون أن ألاداة صادقة بعد أن تم حذف بعض الفقرات، وتعديل بعضها آلاخر، 
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( فقرة حيث تم 36( فقرة، وفي صورتها النهائية تكونت من )40وتكونت الاستبانة في صورتها املبدئية من )

% من املحكمين على فقرات الاستبانة. أما فيما يتعلق 70حذف أربعة فقرات بناء  على أتفاق أكثر من 

 حسب معادلةبالثبات فقد تأكد الباحث من ثبات ألاداة من خالل حساب معامل الاتساق الداخلي 

 يوضح ذلك.( 2) والجدول  ألفاكرونباخ 

 كرونباخ ألفا حسب معادلة(: معامل الاتساق الداخلي 2جدول )

 معامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات املجال الرقم

 0.90 9 املادية 1

 0.88 9 البشرية والفنية 2

 0.89 8 إلادارية 3

 0.90 5 املالية 4

 0.88 5 السالمة وألامان 5

 0.90 36 جميع الفقرات 

ولجميع الفقرات تراوح بين  ملجاالت الاستبانة ( أن معامل كرونباخ ألفا2يتضح من جدول )

 (، واعتبرت هذه القيمة عالية دالة على ثبات ألاداة. 0.90 -0.88)

ذ قام الباحث بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، وذلك ألخ إجراءات الدراسة: -

وبعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة وتحديد مجتمع  إلاذن والسماح له بتطبيق الدراسة،

(، وقد 2017 /2016الدراسة وعينتها قام الباحث بتطبيق الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراس ي )

تابع الباحث عملية جمع البيانات وإدخالها إلى الحاسوب وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج الرزم 

 (. SPSSجتماعية )إلاحصائية للعلوم الا 

 إحصائية وصفية وتحليلية، وتمثلت الطرق إلاحصائية  املعالجة إلاحصائية: -
 
استخدم الباحث طرقا

الوصفية باملتوسطات الحسابية، والنسب املئوية، والتكرارات للمتغيرات، وتمثلت الطرق إلاحصائية 

  .(Anova( وتحليل التباين ألاحادي )t-testالتحليلية باختبار )ت( )

 نتائج الدراسة ومناقشتها: -

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على درجة توافر متطلبات تطبيق إلادارة الالكترونية في املدارس 

الخاصة بالضفة الغربية. وإلى تحديد أثر متغيرات كل من الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخدمة، وبعد 

 باستخدا
 
 للنتائج SPSSم البرنامج إلاحصائي )عملية جمع املعلومات عولجت إحصائيا

 
(، وفيما يلي عرضا

 التي توصلت إليها الدراسة:

دارة ما درجة توافر متطلبات تطبيق إلا  عن السؤال ألاول ومناقشتها وهو: النتائج املتعلقة باإلجابة -

 الالكترونية في املدارس الخاصة في الضفة الغربية؟
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ملتوسطات الحسابية، والنسب املئوية لكل فقرة، ولكل لإلجابة عن السؤال الرئيس، استخدمت ا

من أجل و  ( تبين ذلك.8(، )7(، )6(، )5(، )4(، )3) نتائج الجدول مجال والدرجة الكلية لالستبانة، حيث 

 -2.34من  متوسطة،(، )2.33 -1تفسير النتائج اعتمدت املتوسطات الحسابية كما يلي: )منخفضة، من 

 (.3.67(، )مرتفعة، أعلى من 3.67

 الحسابية والنسب املئوية لفقرات مجال املتطلبات املادية. ( املتوسطات3)جدول 

الرقم في 

 الاستبانة

املتوسط  الفقرات

 الحسابي

 ةالنسب

 املئوية

 الدرجة

لدى املدرسة جهاز هاتف يستخدم في إنجاز ألاعمال  7

 إلادارية.

4.21 84.19 

عة
رتف

م
 

 
دا  

ج
 

 إلنجاز صفات مناسبة تمتلك املدرسة طابعة بموا 9

 ألاعمال إلادارية بكفاءة عالية.

4.18 83.54 

عة
رتف

م
 

 
دا  

ج
 

تمتلك املدرسة موقع الكتروني على الشبكة  2

 .العنكبوتية

4.11 82.17 

عة
رتف

م
  

دا  
ج

 

يتحقق الاتصال الالكتروني بين املدرسة وأولياء  6

 أمور الطلبة.

4.07 81.30 

ة 
فع

رت
م

 

دا  
ج

 

 مرتفعة 75.60 3.78 ( ذو سرعة عاليةADSLط )تشترك املدرسة بخ 8

عدد أجهزة الحاسوب في املدرسة مناسب لتطبيق  1

 إلادارة إلالكترونية.

 مرتفعة 75.02 3.75

لدى املدرسة برامج جاهزة خاصة بتطبيق إلادارة  3

 إلالكترونية.

 متوسطة 69.86 3.49

تمتلك املدرسة برامج تدريب في مجال التقنية  5

 الحديثة. إلادارية

 متوسطة 66.93 3.35

تمتلك املدرسة شبكة داخلية تربط إلادارة  4

 بالعاملين.

 متوسطة 65.42 3.27

 مرتفعة 76.02 3.80 الدرجة الكلية

(( أن درجة مجال املتطلبات املادية كانت )مرتفعة 3يتضح من جدول )
 
، 9، 7الفقرات ) على جدا

بمواصفات مناسبة وموقع  درسة لجهاز هاتف وطابعةك امل( وهي الفقرات التي تتحدث عن امتال6، 2

أمور الطلبة، حيث كانت النسبة  ال إلكتروني بين املدرسة وأولياءوهناك اتص العنكبوتيةعلى الشبكة 
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فقد حصلت على درجة )مرتفعة( وهي  (4،1%( أما الفقرات )80أكبر من )املئوية لالستجابة عليها 

ذو سرعة عالية، حيث تراوحت نسبتها املئوية  (ADCLاك املدرسة بخط )الفقرات التي تتحدث عن اشتر 

الاهتمام من قبل املدارس الخاصة بان تتميز بتوفير كل  ويعزو الباحث سبب ذلك إلى .(79.9 -70ما بين )

لجذب الطلبة والتميز عن املدارس الحكومية، وتختلف نتائج هذه  هو جديد من إلالكترونيات الحديثةما 

( والتي أظهرت قلة في إلامكانيات املادية لتطبيق إلادارة إلالكترونية، 2004سة مع دراسة رضوان )الدرا

( فقد حصلت على درجة متوسطة وهي الفقرات التي تتحدث عن امتالك املدرسة 4، 5، 3أما الفقرات )

الحديثة وشبكة   لبرامج خاصة بتطبيق إلادارة الالكترونية وبرامج تدريب في مجال التقنيات إلادارية

%(. ويعزو الباحث سبب 69.9 -60داخلية تربط إلادارة بالعاملين، حيث تراوحت النسبة املئوية ما بين )

ذلك إلى الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية على املادة النظرية أكثر من الاهتمام بالبرامج الحاسوبية 

ة لالهتمام بتدريس الجوانب النظرية في هذا بالتدريس وكذلك إلى قلة املتخصصين في هذا املجال نتيج

( والتي 2004الجانب دون الاهتمام بالفنيين، وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة رضوان )

 في مجاالت التقنية إلالكترونية.
 
 أظهرت ضعف الوعي الحاسوبي وقلة الطاقات البشرية املؤهلة فنيا

 ملئوية لفقرات مجال املتطلبات البشرية الفنية.الحسابية والنسب ا ( املتوسطات4)جدول 

الرقم في 

 الاستبانة

املتوسط  الفقرات

 الحسابي

النسبة 

 املئوية

 الدرجة

مرتفعة  81.66 4.08 تمتلك إدارة املدرسة مهارة استخدام الحاسوب. 11

 
 
 جدا

تجيد إدارة املدرسة التعامل مع الشبكة  13

 العنكبوتية.

 مرتفعة 75.52 3.78

 -eستخدم إدارة املدرسة البريد إلالكتروني )ت 10

mail) 

 مرتفعة 74.51 3.73

تنشر إدارة املدرسة الوعي بين العاملين بأهمية  14

 إلادارة إلالكترونية.

 مرتفعة 74.22 3.71

تسعى إدارة املدرسة للتحول إلى إلادارة  16

 الالكترونية من خالل التجديد في أساليبها.

 مرتفعة 71.99 3.60

تجيد إدارة املدرسة استخدام محركات البحث  12

 إلالكترونية.

 مرتفعة 70.83 3.54

يوجد في املدرسة فنيون قادرون على صيانة  15

 ألاجهزة إلالكترونية.

 متوسطة 67.51 3.38
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تستعين إدارة املدرسة بمدربين مؤهلين لتدريب  17

 العاملين على استخدام تقنيات املعلومات إلادارية.

 متوسطة 63.60 3.18

يتوافر في املدرسة مبرمجون لتصميم البرامج  18

 الالكترونية لألعمال إلادارية.

 متوسطة 62.00 3.10

 مرتفعة 71.40 3.57 الدرجة الكلية

( على الفقرة 4يتضح من جدول )
 
( أن درجة مجال املتطلبات البشرية الفنية كانت )مرتفعة جدا

امتالك إدارة املدرسة مهارة استخدام الحاسوب، حيث كانت النسبة ( وهي الفقرة التي تتحدث عن 11)

( فقد حصلت على درجة 12، 16، 14، 13،10%( أما الفقرات )80املئوية لالستجابة عليها أكبر من )

)مرتفعة( وهي الفقرات التي تتحدث عن استخدام إدارة املدرسة للشبكة العنكبوتية والبريد إلالكتروني 

دارة ن العاملين بأهمية إلادارة إلالكترونية وتعمل على التجديد في أساليبها للتحول إلى إلا وتنشر الوعي بي

 -70الالكترونية وتجيد استخدام محركات البحث إلالكترونية، حيث تراوحت نسبتها املئوية ما بين )

صل مع أولياء ويعزو الباحث سبب ذلك إلى اهتمام إلادارة املدرسية بالتقنيات الحديثة للتوا .(79.9

( Mellivell, 2007ألامور ولسهولة تسيير ألاعمال وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة مليفل )

( فقد حصلت على 18، 17، 15والتي أظهرت ضعف في استخدام البرمجيات التكنولوجية، أما الفقرات )

نة ألاجهزة إلالكترونية درجة متوسطة وهي الفقرات التي تتحدث عن وجود فنيون في املدرسة لصيا

وتستعين املدرسة بمدربين مؤهلين لتدريب العاملين على استخدام تقنيات املعلومات إلادارية والاستعانة 

زو %(. ويع69.9 -60بمبرمجون لتصميم البرامج إلالكترونية، حيث تراوحت النسبة املئوية ما بين )

كانيات املتوفرة في املدرسة دون الاستعانة الباحث سبب ذلك إلى اهتمام إلادارة بالقدرات وإلام

( والتي Felch, 2010بمتخصصين في هذا املجال. وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة فيلك )

 أظهرت بتوفير الكوادر املتميزة باملعرفة الحاسوبية الكبيرة واملتطورة. 

 طلبات إلادارية.الحسابية والنسب املئوية لفقرات مجال املت ( املتوسطات5)جدول 

الرقم في 

 الاستبانة

املتوسط  الفقرات

 الحسابي

النسبة 

 املئوية

 الدرجة

يتم تحديد الاحتياجات التدريبية املطلوبة لتطبيق  20

 إلادارة الالكترونية في املدارس.

 مرتفعة 75.38 3.77

يتم التخطيط إلدخال مشروع إلادارة الالكترونية  22

 في املدرسة.

 تفعةمر  72.49 3.62

تمتلك إدارة املدرسة مهارة إدارة الوقت التي تحتاج  19

 إليها إلادارة إلالكترونية.

 مرتفعة 70.54 3.53
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تمتلك إدارة املدرسة خطة استراتيجية لتقديم  23

 خدماتها عن طريق الشبكة العنكبوتية.

 متوسطة 65.49 3.27

 إجرائيا لتطبيق إلادارة  25
 
تمتلك إدارة املدرسة دليال

 الالكترونية.

 متوسطة 65.20 3.26

تتوافر في املدرسة بيئة عمل )مناخ تنظيمي(  21

 مناسبة لتطبيق إلادارة إلالكترونية.

 متوسطة 63.80 3.19

تقدم إدارة املدرسة حوافز للمتميزين في مجال  26

 العمل إلالكتروني.

 متوسطة 62.40 3.12

عليا يوجد تنسيق بين إدارة املدرسة وإلادارة ال 24

 للشروع بتطبيق إلادارة الالكترونية.

 متوسطة 62.20 3.11

 متوسطة 67.20 3.36 الدرجة الكلية

، 20( أن درجة مجال املتطلبات إلادارية كانت )مرتفعة( على الفقرات )5يتضح من الجدول )

وع إلادارة ( وهي الفقرات التي تتحدث عن تحديد الاحتياجات التدريبية، والتخطيط إلدخال مشر 19، 22

حت الالكترونية، وامتالك املدرسة مهارة إدارة الوقت التي تحتاج إليها في إلادارة الالكترونية، حيث تراو 

يعزو الباحث سبب ذلك إلى الدورات التدريبية التي يخضع لها مدير و  .(79.9 -70نسبتها املئوية ما بين )

( فقد حصلت على درجة 24، 26، 21، 25، 23ات )املدرسة لتطوير الجوانب إلادارية في عمله. أما الفقر 

متوسطة وهي الفقرات التي تتحدث عن امتالك املدرسة خطة إستراتيجية لتقديم خدماتها عن طريق 

 واملناخ التنظيمي لتطبيق إلادارة الالكترونية، 
 
 إجرائيا

 
يث حالشبكة العنكبوتية، وامتالك املدرسة دليال

زو الباحث سبب ذلك إلى القصور في التخطيط لفترات %(. ويع69.9 -60) تراوحت النسبة املئوية ما بين

 زمنية طويلة بحيث يقتصر التخطيط على الفترات القريبة القادمة.

 الحسابية والنسب املئوية لفقرات مجال املتطلبات املالية. ( املتوسطات6)جدول 

الرقم في 

 الاستبانة

املتوسط  الفقرات

 الحسابي

النسبة 

 املئوية

 الدرجة

يتوافر لدى املدرسة الدعم املالي الكافي لتوفير البنية  30

 التحتية لإلدارة الالكترونية.

 مرتفعة 77.11 3.86

يتوافر لدى إدارة املدرسة الدعم املالي الالزم  27

 لالستعانة باملدربين املؤهلين لتدريب القوى البشرية.

 مرتفعة 74.66 3.73

انية كافية لصيانة أجهزة تمتلك إدارة املدرسة ميز  28

 الحاسبات آلالية والشبكات باستمرار.

 مرتفعة 73.79 3.69
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تمتلك إدارة املدرسة ألاموال الالزمة لتصميم وتطوير  31

 البرامج إلالكترونية.

 مرتفعة 73.36 3.67

يوجد لدى إدارة املدرسة الدعم املالي الكافي  29

 لتحديث الحاسبات آلالية والبرمجيات.

 مرتفعة 72.42 3.62

 مرتفعة 74.28 3.71 لدرجة الكليةا

( أن درجة مجال املتطلبات املالية كانت مرتفعة على جميع الفقرات 6يتضح من خالل جدول )

والتي تتحدث عن توافر الدعم املالي للبنية التحتية وتوفير متدربين وتصميم البرامج وتحديث البرامج 

و الباحث سبب ذلك (. ويعز 79.9 -70راوحت النسبة املئوية ما بين )الحاسوبية وصيانة ألاجهزة، حيث ت

إلى تصميم ميزانية خاصة من قبل املدرسة لصيانة وتحديث ألاجهزة إلالكترونية واتفقت نتائج هذه 

 ية.لية لتطبيق إلادارة إلالكترون( والتي أظهرت نتائجها توفر املتطلبات املا2009الدراسة مع دراسة عمار )

 الحسابية والنسب املئوية لفقرات مجال متطلبات السالمة وألامان ( املتوسطات7)جدول 

الرقم في 

 الاستبانة

املتوسط  الفقرات

 الحسابي

النسبة 

 املئوية

 الدرجة

توجد طرق مختلفة الستعادة البيانات في حالة  34

 تلفها أو تعطيل الحاسبات آلالية.

 مرتفعة 75.02 3.75

الختيار العاملين بإدارة  يوجد معايير وضوابط 36

 سالمة وأمن املعلومات في املدرسة.

 مرتفعة 73.72 3.69

تتوافر أنظمة حماية آلية متطورة لحماية  35

 بيانات املدرسة.

 متوسطة 63.00 3.15

تتوافر تشريعات تعاقب على اختراق قواعد  32

 بيانات إلادارة الالكترونية في إلادارة املدرسية.

 سطةمتو  62.40 3.12

يوجد لدى املدرسة تعليمات واضحة من  33

إلادارة العليا تتعلق بالتعديات على أمن 

 وسالمة املعلومات.

 متوسطة 62.20 3.11

 متوسطة 67.28 3.36 لدرجة الكليةا

على  بات السالمة وألامان كانت مرتفعة( أن درجة مجال متطل7يتضح من خالل جدول )

وضوابط الختيار  ود طرق مختلفة الستعادة البياناتالتي تتحدث وج( وهي الفقرات 36، 34) الفقرات

(. ويعزو 79.9 -70العاملين بإدارة سالمة وأمن املعلومات في املدرسة حيث تراوحت نسبتها املئوية ما بين )

الباحث سبب ذلك إلى توفر البرمجيات املناسبة الستعادة البيانات ضمن برامج حاسوبية متطورة 
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( حصلت على 33، 32، 35ية املناسبة لحفظ البيانات في مختلف الظروف، أما الفقرات )ووجود الحما

درجة متوسطة وهي الفقرات التي تتحدث عن توافر أنظمة حماية آلية متطورة وتشريعات تعاقب على 

مات اختراق قواعد بيانات إلادارة إلالكترونية وتعليمات واضحة تتعلق بالتعديات على أمن وسالمة املعلو 

(. ويعزو الباحث سبب ذلك إلى ضعف التشريعات التي 69.9 -60حيث تراوحت نسبتها املئوية ما بين )

نها لم أقواعد البيانات بالرغم من وجود وحدة ملكافحة الجرائم إلالكترونية إال  تعاقب على اختراق

 تستخدم بشكل ملحوظ وذلك إلنشائها من فترة قريبة.

 حسابية والنسب املئوية لفقرات مجاالت الاستبانة.ال ( املتوسطات8)جدول 

الرقم في 

 الاستبانة

املتوسط  املجاالت

 الحسابي

 الدرجة النسبة املئوية

 مرتفعة 76.02 3.80 املتطلبات املادية 1

 مرتفعة 74.28 3.71 املتطلبات املالية 4

 مرتفعة 71.40 3.57 املتطلبات البشرية الفنية 2

 متوسطة 67.28 3.36 وألامانمتطلبات السالمة  5

 متوسطة 67.20 3.36 املتطلبات إلادارية 3

 مرتفعة 71.20 3.56 الدرجة الكلية

( حصلت على درجة مرتفعة وهي املتطلبات 2، 4، 1( أن املجاالت )8يتضح من خالل جدول )

(. 79.9 -70ئوية ما بين )املادية، واملتطلبات املالية، واملتطلبات البشرية الفنية حيث تراوحت النسبة امل

ويعزو الباحث سبب ذلك إلى امليزانيات الخاصة التي تهتم بتوفير ألاجهزة إلالكترونية وتوفير الكوادر 

( والتي 2009البشرية الخاصة بالتقنيات الحديثة وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة السمري )

على مجال املتطلبات املالية ومجال املتطلبات  أظهرت درجة قليلة على املتطلبات املادية ومتوسطة

( وهي متطلبات السالمة وألامان، واملتطلبات إلادارية فقد حصلت على درجة 3، 5البشرية، أما املجاالت )

و الباحث سبب ذلك إلى ضعف (. ويعز 69.9 -60متوسطة حيث تراوحت نسبتها املئوية ما بين )

حاسوبية. وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة السمري التشريعات الخاصة بحماية البيانات ال

( والتي أظهرت أن الدرجة كانت قليلة على مجال متطلبات السالمة وألامان واتفقت هذه الدراسة 2009)

مع الدراسة الحالية على مجال إلادارة والتي أظهرت أن درجة املتطلبات إلادارية كانت متوسطة. واتفقت 

( والتي أظهرت أن درجة إمكانية تطبيق إلادارة 2008) شحادةسة كذلك مع دراسة نتائج هذه الدرا

الالكترونية في مدارس محافظة مسقط بسلطنة عمان تراوحت بين درجة كبيرة ومتوسطة على جميع 

 محاور الدراسة.
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 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  تعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:النتائج امل -

( في تقديرات عينة الدراسة لدرجة توافر متطلبات تطبيق إلادارة الالكترونية في ≥0.05الداللة )

 املدارس الخاصة في الضفة الغربية تعزى ملتغير الجنس، واملؤهل العلمي، وسنوات الخدمة؟

للكشف فيما  (t-testالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار )ت( للعينات املستقلة ) متغير الجنس: -

( لدرجة توافر متطلبات تطبيق α=0.05إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 ( تبين9إلادارة الالكترونية في املدارس الخاصة في الضفة الغربية تعزى ملتغير الجنس. ونتائج الجدول )

 ذلك.

نية توافر متطلبات تطبيق إلادارة الالكترو(: نتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة لدرجة 9جدول رقم )

 في املدارس الخاصة في الضفة الغربية تعزى ملتغير الجنس.

 املجال

 (47أنثى )ن= (63ذكر )ن=
قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة
املتوسط 

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

 0.85 2.20 0.69 3.71 0.68 3.89 املتطلبات املادية

 0.54 3.09 0.67 3.57 0.61 3.81 املتطلبات املالية

 0.35 6.22 0.82 3.20 0.77 3.80 املتطلبات البشرية الفنية

 0.00 3.20 0.77 3.56 0.60 3.83 متطلبات السالمة وألامان

 0.56 2.99 0.73 3.41 0.74 3.68 املتطلبات إلادارية

 0.73 5.11 0.51 0.49 3.49 3.80 الدرجة الكلية

( أن مستوى الداللة على املجاالت املتطلبات املادية، واملالية، 9يتضح من خالل جدول )

 (0.05من ) أكبر ( وهي 0.73، 0.56، 0.35، 0.54، 0.85والبشرية الفنية، وإلادارية، والدرجة الكلية كانت )

 ملتغير الجأي انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة توافر متطلبات إلادار 
 
نس ة الالكترونية تبعا

( أي أنه 0.05( وهي أقل من )0.00أما مجال متطلبات السالمة وألامان فقد حصلت على مستوى داللة )

 ملتغير الجنس وقد كانت الفروق لصالح الذكور. 
 
توجد فروق على مجال متطلبات السالمة وألامان تبعا

عمق خبرتهم في مجال الحاسوب والتعرف على أساليب ويعزو الباحث سبب ذلك إلى اهتمام الذكور وت

السالمة وألامان نتيجة الهتمامهم بالتقنيات أكثر من إلاناث. واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

( والتي أظهرت عدم وجود فروق على الدرجة الكلية ملتغير الجنس إال أنها اختلفت مع 2009السمري )

د فروق على مجال املتطلبات البشرية والفنية وعدم وجود فروق على الدراسة الحالية إلظهارها وجو 

 مجال متطلبات السالمة وألامان.
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( t-testالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار )ت( للعينات املستقلة ) متغير املؤهل العلمي: -

لدرجة توافر  (α =0.05للكشف فيما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

متطلبات تطبيق إلادارة الالكترونية في املدارس الخاصة في الضفة الغربية تعزى ملتغير الجنس. ونتائج 

 ( تبين ذلك.10الجدول )

ي ف( نتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة لدرجة توافر متطلبات تطبيق إلادارة الالكترونية 10)جدول 

 ة تعزى ملتغير املؤهل العلمي.املدارس الخاصة في الضفة الغربي

 املجال

قل أبكالوريوس ف

 (72)ن=

 فأعلىماجستير 

قيمة  (38)ن=

 ت

مستوى 

املتوسط  الداللة

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

 0.64 2.17 0.47 4.49 0.44 4.28 املتطلبات املادية

 0.04 1.03- 0.58 4.13 0.39 4.01 املتطلبات املالية

 0.35 0.40 0.59 3.85 0.71 3.79 املتطلبات البشرية الفنية

 0.00 2.80 0.35 4.26 0.62 3.93 متطلبات السالمة وألامان

 0.00 1.30 0.30 4.15 0.47 4.03 املتطلبات إلادارية

 0.02 2.40 0.41 4.18 0.45 4.01 الدرجة الكلية

الداللة على مجاالت املتطلبات املادية واملالية كانت  ( أن مستوى 10يتضح من خالل الجدول )

( أي انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجة توافر 0.05كبر من )أ( وهي 0.35، 0.64على التوالي )

لى متطلبات تطبيق إلادارة الالكترونية في املدارس الخاصة في الضفة الغربية تعزى ملتغير املؤهل العلمي ع

بات لبات املادية واملالية، أما مجاالت املتطلبات املالية ومتطلبات السالمة وألامان، واملتطلمجالي املتط

( وهي أقل 0.02، 0.00، 0.00، 0.04إلادارية والدرجة الكلية حيث كانت مستوى الداللة لها على التوالي )

 ( أي انه توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة توافر متطلبات إلاد0.05من )
 
ارة إلالكترونية تبعا

ملتغير املؤهل العلمي لهذه املجاالت وكانت الفروق لصالح ماجستير فأعلى. ويعزو الباحث سبب ذلك إلى 

تمكن ذوي املؤهالت العليا في املجاالت إلادارية واملالية ومتطلبات السالمة وألامان نتيجة اهتمام 

مل مع التقنيات التكنولوجية. وقد اختلفت نتائج الدراسات العليا بالبحث العلمي والتي يتطلب التعا

 ( والتي أظهرت عدم وجود فروق على متغير املؤهل العلمي.2009هذه الدراسة مع دراسة السمري )

( للكشف فيما إذا ANOVAمن أجل فحص الفرضية تم استخدام اختبار ) متغير سنوات الخدمة: -

( لدرجة توافر متطلبات تطبيق α =0.05لداللة )كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا
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إلادارة الالكترونية في املدارس الخاصة في الضفة الغربية تعزى ملتغير سنوات الخدمة ونتائج الجدول 

 ( تبين ذلك.12( )11)

املتوسطات الحسابية لدرجة توافر متطلبات تطبيق إلادارة الالكترونية في املدارس ( 11جدول )

 ضفة الغربية تعزى ملتغير سنوات الخدمة.الخاصة في ال

سنة  15

 18فأكثر ن= 

سنة  15 -10

 35ن= 

سنوات 5-10

 32ن=

سنوات 1-5

 25ن= 

 املجال

 املتطلبات املادية 2.80 3.64 2.71 3.27

 املتطلبات املالية 3.04 3.68 2.89 3.23

 املتطلبات البشرية الفنية 2.62 3.23 2.50 2.85

 متطلبات السالمة وألامان 2.68 3.18 2.76 3.01

 املتطلبات إلادارية 3.32 3.64 2.90 3.40

 الدرجة الكلية 2.89 3.47 2.75 3.15

 

( نتائج تحليل التباين ألاحادي لدرجة توافر متطلبات تطبيق إلادارة الالكترونية في 12جدول )

 املدارس الخاصة في الضفة الغربية تعزى ملتغير سنوات الخدمة.

مجموع  ر التباينمصد املجال

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

مستوى  fقيمة 

 الداللة

املتطلبات 

 املادية

 0.72 0.52 8.25 3.91 3 بين املجموعات

 0.47 96 داخل املجموعات

 99 املجموع

املتطلبات 

 املالية

 0.15 1.66 2.36 3 7.08 بين املجموعات

 0.52 96 50.27 داخل املجموعات

  99 57.36 املجموع

املتطلبات 

البشرية 

 الفنية

 0.33 1.13 2.12 3 6.36 بين املجموعات

 0.75 96 72.15 داخل املجموعات

  99 78.51 املجموع

متطلبات 

 السالمة

 وألامان

 0.82 0.37 1.08 3 3.26 بين املجموعات

 0.76 96 73.72 داخل املجموعات

  99 76.99 املجموع
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املتطلبات 

 إلادارية

 0.73 0.49 1.92 3 5.91 بين املجموعات

 0.65 96 62.99 داخل املجموعات

  99 68.91 املجموع

الدرجة 

 الكلية

 0.50 0.83 2.06 3 6.20 بين املجموعات

 0.47 96 45.67 داخل املجموعات

  99 51.87 املجموع

اللة لجميع املجاالت والدرجة الكلية كانت على التوالي ( أن مستوى الد12يتضح من الجدول )

نه ال توجد فروق ذات داللة أ( أي 0.05من ) أكبر ( وهي 0.50، 0.73، 0.82، 0.33، 0.15، 0.72)

إحصائية لدرجة توافر متطلبات تطبيق إلادارة الالكترونية في املدارس الخاصة في الضفة الغربية تعزى 

جميع املجاالت والدرجة الكلية. ويعزو الباحث سبب ذلك خضوع جميع ملتغير سنوات الخدمة على 

املوظفين دون استثناء لدورات تدريبية وورش عمل للتعامل مع التقنيات الحديثة بغض النظر عن 

( والتي 2009مستوى سنوات الخبرة التي يمتلكونها وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة السمري )

 الي املتطلبات املادية واملتطلبات املالية.أظهرت فروق على مج

 من خالل نتائج الدراسة فقد تم التوصل إلى التوصيات التالية:التوصيات:  -

 القيام بتأهيل الكوادر إلادارية حول التخطيط إلالكتروني كمتطلب أساس ي لإلدارة إلالكترونية. -1

رائم الالكترونية للوصول إلى ألامان القيام بالتواصل بين إدارة املدارس ووحدة مكافحة الج -2

 الالكتروني للبيانات املدرسية.

لبرامج اتوفير الفنيين املؤهلين للتعامل مع إلادارة الالكترونية من مدربين وخبراء في تصميم وتطوير  -3

 الالكترونية وتحديث وصيانة ألاجهزة الالكترونية في املدارس.

 مجال العمل إلالكتروني.استحداث نظام حوافز للمتميزين في  -4

 ضرورة نشر ثقافة استخدام الحاسب آلالي والشبكة العنكبوتية بين العاملين باملدرسة. -5

 عقد دورات تدريبية لجميع العاملين في املدرسة آللية تطبيق إلادارة إلالكترونية. -6

 لكترونية.القيام بورش عمل تبحث بأهمية توفير املتطلبات الالزمة لتطبيق إلادارة إلا -7
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