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أ

إهداء
إلى من نذرت عمرها في أداء رسالة

صنعتها من أوراق الصبر  ..............وطرزتها في ظالم الدهر
على سراج األمل .............بال فتور وال كلل

رسالة تعلم العطاء كيف يكون العطاء ..............وتعلم الوفاء كيف يكون الوفاء
ِ
إليك أمي أهدي هذه الرسالة .............وشتان بين رسالة ورسالة
جز ِ
اك اهلل خي ًار وأمد اهلل في عمرك بالصالحات فأنت زهرة حياتي ونورها

إلى من كّلل العرق جبينه ..........إلى من حصد األشواك عن دربي  .........ليمهد لي طريق العلم
وعلمني أن األعمال الكبيرة ال تتم  ............إال بالصبر والعزيمة واإلصرار
فأنار لي درب النجاح
والدي الحبيب .......أطال اهلل بقاءه  ............وألبسه ثوب الصحة والعافية
ومتعني ببره ورد جميله ..........بثمرة من ثمار غرسه
بكل الحب إلى رفيق دربي  ............إلى من سار معي نحو الحلم خطوة بخطوة
بذرناه معاً وحصدناه معًا ...........وسنبقى معًا بإذن اهلل

زوجي العزيز ......الذي سار معي وكان خير عون ولم يبخل علي بشئ...

إلى زهرات حياتي  ....ميس وليان.
إلى أخوتي وأسرتي جميعًا ..........أنتم وهبتموني الحياة واألمل .......وشغف االطالع والمعرفة
قدمتم لي كل ما احتاج من د عم ومساعدة وتشجيع حتى أصل إلى ما أصبو إليه

إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة.......أصدقائي األعزاء
أحببتكم وأحببتموني ............رافقتكم ورافقتموني

وكنتم قناديل تضئ لي الدرب..............في ظلمة الحياة وبحرها الواسع

إلى كل من علمني حرفاً  ......وأضاء شمعة في طريقي
إلى كل من وضع لبنة حتى يكتمل هذا البناء..........أقدم شكري وتقديري واعتزازي
إليهم جميعاً أهدي جهدي المتواضع هذا  .......وأدعو اهلل أن يطيل في أعمارهم ليروا ثمرة جهدهم.

الباحثة
ب

شكر وتقدير
الحمد هلل والصالة والسالم علي رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ،وبعد أتوجه بالشكر
إلى اهلل العلي القدير وأحمده حمداً كثي ًار على ما أعانني إلتمام هذا العمل وأساله التوفيق دائماً إلى كل ما
يحبه ويرضاه.

ال يسعني في هذه اللحظات الختامية التي أضع فيها الخطوط النهائية لهذه الدراسة إال أن أشكر
اهلل –عزوجل -على توفيقي فيها ،والتي تحولت فيها الصعوبات والمتاعب إلى ذكرى مملوءة بأمل جديد
وفرحة خاصة ،وأتذكر كل من قدم لي يد المساعدة سواء بعمله أو كالمه أو قلبه بالدعاء لي بالتوفيق،

وأتقدم بالشكر والتقدير لجامعة األزهر ،هذا الصرح التعليمي العمالق الذي كان وسيبقى – إن شاء اهلل-
قلع ًة للعلم ومنارةً تشع بالنور على جميع أبناء هذا الوطن المعطاء ،وال يفوتني أن أتقدم بالشكر لقسم
أصول التربية الذي انتمي إليه علميًا ووجدانيًا ،والى كل من ساهم في إتمام هذا العمل ليخرج إلى الوجود
بهذه الصورة.

كما أتقدم بعظيم الشكر واالمتنان لهم جميعًا ،وأخص بعضهم بالذكر؛ بسبب الجهد الواضح الذي بذلوه

معي ،وهم:

األساتذة /األستاذ الدكتور :عامر يوسف الخطيب  ،الدكتور :عبد العظيم سليمان المصدر وذلك
ال ،ونبعًا صافيًا ال ينضب من العلم والخبرة والتي
لتفضلهما اإلشراف على هذه الرسالة ،وألنهما كانا منه ً
علي في هذه الدراسة ،كما ساعداني بمالحظاتهما الوفيرة.
لم يبخال بها ّ
كما يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من الدكتور :صهيب كمال األغا ،واألستاذ

الدكتور :فؤاد علي العاجز لتفضلهما بقبول مناقشة الدراسة،وما تكبدوه من عناء في قراءة رسالتي
المتواضعة واغنائها بمقترحاتهم القيمة.
ووفاء لما بذل ه زمالئي في مديرية
كما تعجز كلمات الشكر والتقدير والعرفان بالجميل تعبي ًار
ً
التربية والتعليم -رفح في مساعدتي أخص بالذكر :مدير التربية والتعليم :أ .أشرف عابدين ،رئيس قسم
اإلدارات التربوية :د .منى قشطة ،رئيس قسم التقنيات التربوية :أ .شادي أبو عزيز ،رئيس قسم اإلشراف:

أ .وهبي السباخي ،رئيس قسم الرقابة الداخلية  :أ .محمد مهنا ،صديقتي :أمل شطا ،قسم العالقات
العامة ،أ .عبد الرحمن أبو غالي ،وزميالتي ،الذين كانوا لي سنداً في انجاز هذه الرسالة.
األساتذة األفاضل في جامعاتنا الفلسطينية  /الذين قاموا بتحكيم أداة الدراسة.

وبوافر الشكر والتقدير واالمتنان أتقدم إلى مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة الذين
أسهموا في تيسير مهمتي عند تطبيق الدراسة في المدارس.

ج

كما أتقدم بالشكر لكل من أعارني كتابًا أو أسدى لي توجيهاً أو شجعني على فكرة ،أو نبهني إلى
خطأ ،أو حذرني من تقصير ،أسأل اهلل تعالى أن يجزيهم عني خير الجزاء ،وأن يجعل ما قدموه لي في
موازين أعمالهم الصالحة يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم.
وبعد ،فهذا جهد بشر ال يخلو من زالت وهفوات وحسبي أني قد اجتهدت وما توفيقي إالَّ باهلل،

ٍ
فبفضل من اهلل تعالى وان أخطأ ت فمن نفسي ،وصدق اهلل العظيم إذ قال تعالي:
فإن كنت قد أصبت
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164

ملخص الدراسة

" فعالية برنامج اخلدمات االلكرتونية يف تعزيز أداء مديري املدارس
احلكومية مبحافظات غزة وسبل تفعيله"
الباحثة  /أسماء أحمد ضهير
أ .د .عامر يوسف الخطيب

إشراف :

د .عبد العظيم سليمان المصدر

هدفت التعرف إلى فعالية برنامج الخدمات اللكترونية في تعزيز أداء مديري المدارس الحكومية
بمحافظات غزة وسبل تفعيله .وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي واألسلوب التحليلي ،ولتحقيق
هدف الدراسة ،قامت الباحثة ببناء استبانة مكونة من ( )55فقرة وزعت على ثالثة مجاالت هي :المجال
اإلداري ،المجال الفني ،مجال أمن وحماية المعلومات.
وقد اشتمل مجتمع الدراسة على جميع مديري المدارس الحكومية للعام 4102/4102م وبذلك

اعتمدت الباحثة مجتمع الدراسة كله كعينة للدراسة.

وقامت الباحثة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية ( )SPSSلتحليل استجابات
أفراد مجتمع الدراسة.

وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يلي:

أ -تميز المجال الفني عن المجال اإلداري ومجال أمن وحماية المعلومات بوزن نسبي (.)%61.48
ب -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≥ αبين متوسطات تقديرات عينة

الدراسة لف عالية برنامج الخدمات االلكترونية في تعزيز أدائهم بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة تعزى
لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى) ،لمتغير عدد الدورات التدريبية (أقل من  5دورات ،من  40-5دورات40 ،
دورات فأكثر) ،ولمتغير عدد سنوات الخدمة (أقل من  5سنوات ،من  40-5سنوات 40 ،سنوات فأكثر).

ت -توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05≥αبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لفعالية برنامج

الخدمات االلكترونية في تعزيز أدائهم بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة تعزى لمتغير المنطقة
التعليمية (رفح ،غرب غزة).
وكان من أهم توصيات الدراسة ما يلي:
في ضوء نتائج الدراسة قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات والمقترحات التي ترى أنها قد تسهم في

التغلب على صعوبات استخدام اإلدارة االلكترونية بشكل عام والخدمات اإللكترونية بشكل خاص من
أهمها :
م

.0
.4
.3
.2
.2
.6

تطوير برنامج الخدمات اإللكترونية بشككل مسكتمر عكن طريكق إضكافة مجموعكة مكن الصكالحيات
والخدمات إلى البرنامج للعمل بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
عمل دورات تدريبية وورش عمل لما يستجد من خدمات على برنامج الخدمات اإللكترونية.
اعتماد الحصول علكى شكهادة رخصكة مزاولكة الحاسكوب شكرط مكن شكروط تعيكين المكديرين الجكدد،
لما يخفف ذلك من عبء مستقبلي على المدرسة من جهة إنجاز أعمالها اإلدارية.
اإلسك كراع ف ككي إقك كرار ق ككانون المع ككامالت اإللكتروني ككة الفلس ككطينية بم ككا يض ككمن اعتم ككاد المع ككامالت
والوثائق االلكترونية كوثائق رسمية بما يمهد من االستغناء عن الوثائق الورقية بشكل كلي.
مككنح المتمي كزين بالعمككل اإلداري االلكترونككي مكافككشت تشككجيعية وشككهادات تقككدير مككن و ازرة التربيككة
والتعليم.
عمككل ورش عم ككل خاصككة بم ككديري الم ككدارس لتحديككد الص ككعوبات الت ككي يواجهونهككا أثن ككاء اس ككتخدام
البرامج اإلدارية االلكترونية ووضع حلول لها.

ن

Abstract
" The Effectiveness of the Electronic Services Program in
Enhancing the Performance of Principals of Government
Schools in the Gaza Strip and the Possible Ways to Develop It"
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Supervised by :
A. Dr. Amer Yousef al-Khatib

Dr. Abdel Azim Suleiman El-Msadar

The study aimed to recognize the effectiveness of the electronic
services program in enhancing the performance of the school principals
of governmental schools in Gaza governorates and the ways to activate it
. The researcher used the descriptive approach and the analytical method ,
and to achieve the objective of the study , the researcher built a
questionnaire of ( 55 ) items distributed on three fields ; the
administrative field , the technical field and the field of security and
protection of information . The study sample included all of the headmasters of the governmental schools in the school year 2014 /2015 Which
means that the researcher considered the whole population of the study as
a study sample, so , the study sample included 395 head – masters ( male
and female ) .The researcher employed the statistical packages for social
studies program ( spss ) to analyse the individual responses of the study
population .
The main results of the study were as follows :
 The technical field has been distinguished from the administrative field
and the field of security and protection of information by a relative
weight of (84.16%) .
 There were no differences of statistical significance at the level (α≤0.05)
in the average of estimates of the study sample concerning the
effectiveness of the electronic services program in the govern mental
schools in Gaza governorates regardecl to the sex variable ( male –
female ) , to number of training courses variable . ( less than 5 courses /
from 5-10 courses / More than 10 courses ), to years of experience
variable . ( less than 5 years / from 5-10 years / More than 10 years ),
 There were differences of statistical significance at the level (α≤0.05) in
the average of estimates of the study sample concerning the effectiveness
of the electronic services program in the governmental schools in Gaza
س

governorates regardecl to the educational directorate variable . ( Rafah ––
East Gaza) .

The most important recommendations of the study :
According to the results of the study , the researcher introduced a number
of recommendations that may contribute in overcoming the difficulties of
using the electronic administration , they were as follows :
1- Developing the electronic services program continuously through
adding a group of authorities and services to the program to make it
work more efficiently .
2- Holding training courses and workshops including up – to – date
services of the program .
3- Approving the ICDL as a main condition when choosing new
school principals which may help in reducing future school burdens
in the field of administrative works .
4- Approving the Palestinian law of electronic transactions as quickly
as possible to pave the way to stop depending on paper
documentations totally .
5- Granting the featured persons in the electronic work encouraging
rewards and appreciation certificates issued from the ministry of
education .
6- Holing workshops for school principals to decide the difficulties
they face during using the electronic services program and finding
out solutions for them.
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الفصل األول

أولا :مقدمة:

اإلطار العام للدراسة

إن التقدم العلمي الهائل في هذا الوقت له أثر كبير على حياة الناس ،حيث أصبح العالم كله كأنه

قرية صغيرة بفضل تقدم العلم والمعرفة ووسائل االتصاالت الحديثة ،ولقد انعكست الثورة المعلوماتية على
كافة مجاالت الحياة  ،وأبرز ذلك التطور الملحوظ على وسائل االتصال حيث أثر ذلك بشكل واضح في
األنشطة الحياتية وبدء التحول التدريجي من وسائل االتصال التقليدية إلى وسائل االتصال االلكترونية

التي تعاظمت االستفادة منها مع استخدام شبكة المعلومات الدولية – االنترنت.

وقددد أد قدددوم التكنولوجيددا األوسددع انتشددا اثر مثددل الوسددائط المتعددددة وشددبكة المعلومددات الدوليددة إلد دى

تغيدرات ذات داللدة فددي كدل جوانددا النظدام التعليمددي فلسدفة وأهددافاث ومناهجداث وطرائقداث وادارةث ،لددذلك أصدبح مددن
الضددرورا اسددتثمار هددذن التقنيددات الحديثددة فددي النظددام التربددوا لمددا لهددذن التقنيددات مددن فوائددد جمددة فددي تطددوير
العمليدة التعليميدة وزيددادة فاعليتهدا ،وبالتددالي االرتقداء بالعمليدة التربويددة للفضدل ،والتحددول مدن اإلدارة التقليديددة
إلددى اإلدارة االلكترونيددة التددي تعكددس االتجاهددات الحديثددة فددي اإلدارة ،والتددي تعددود بددالنفع العددام علددى إدارات
المددارس ،واذا مددا اسددتثمر المدددير الوسدائط االلكترونيددة ،فإندده يددوفر الوقددت والجهدد ،وبالتددالي تسدداعدن فددي حددل
المشكالت والحصول على المعلومات بأسرع وقت ممكن0205/5/02،www.ar.wikipedia.org(.م0:22 :م).

وتعدد اإلدارة االلكترونيدة مدن ثمدار المنجدزات التقنيدة فدي العصدر الحدديث  ،كمدا أدت التطدورات فدي
مجددال االتصدداالت  ،وابتكددار تقنيددات اتصددال متطددورة إلددى التفكيددر الجدددا مددن قبددل الدددول والحكومددات فددي
االسدتفادة مددن منجدزات الثدورة التقنيددة  ،باسددتخدام الحاسدوا وشددبكات االنترنددت فدي إنجدداز األعمددال  ،وتقددديم

الخدمات للمواطنين بطريقة الكترونية  ،تسهم بفاعلية في حل العديدد مدن المشدكالت التدي مدن أهمهدا التدزاحم
والوق ددوط لطد دوابير طويل ددة أم ددام الم ددوظفين ف ددي المص ددالح وال دددوائر الحكومي ددة  ،فضد دالث ع ددن تجن ددا ال ددروتين
والوساطة وغيرهدا مدن العوامدل التدي تقدط حدائال دون تطدور الدنظم اإلداريدة الحاليدة ،باإلضدافة إلدى مدا تتميدز

بده اإلدارة االلكترونيدة مدن سدرعة فدي إنجداز األعمدال وتدوفير الوقدت والجهدد والمدال .إن التحدول إلدى اإلدارة
اإللكترونيدة لدديس دربدثا مددن دروا الرفاهيددة وانمدا حتميددة تفرضدها التغيدرات العالميددة ،ففكدرة التكامددل والمشدداركة
وتوظيد ددط المعلومد ددات أصد ددبحت أحد ددد محد ددددات النجد ددا ألا مؤسسد ددة .وقد ددد فد ددر

التقد دددم العلمد ددي والتقند ددي

والمطالب ددة المس ددتمرة برف ددع ج ددودة المخرج ددات وض ددمان س ددالمة العملي ددات ،كله ددا مد دن األم ددور الت ددي دع ددت إل ددى
التطور اإلدارا نحو اإلدارة اإللكترونيدة .ويمثدل عامدل الوقدت أحدد أهدم المجداالت التنافسدية بدين المؤسسدات،
فلم يعد من المقبول اآلن تأخر تنفيذ العمليات بدعو التحسين والتجويد وذلدك الرتبداط الفدرل المتاحدة أمدام

المؤسسات بعنصر التوقيت( .رضوان)5 : 0222 ،

وعليده البدد مدن االعتدراط بحتميدة التغييدر المسدتمر والمتسدارع والتحدديات غيدر المنظدورة فدي مجدال
اء كدان فدي بنيتهدا أو سدلوكياتها أو تقنياتهدا والبدد مدن مواجهدة هدذن التغيدرات بدالبحوث
اإلدارة المدرسدية ،سدو ث
النظريدة والتطبيقيدة بغدر التكيدط مدع الظدروط البيئيدة السياسدية واالجتماعيدة ،واالقتصدادية ،والطبيعيدة ،
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وهندا البدد مدن التركيدز علدى مواجهدة المشدكالت واألمدور المتوقعدة قبدل حددوثها مدن أجدل أال تكدون اإلدارة
المدرسدية فدي مجتمعاتندا الناميدة عبدارة عدن سلسدلة مدن ردود أفعدال لمعالجدة األزمدات بعدد حددوثها ،حيدث ال
تتوفر فيها اآللية وال الديناميكية وال حتى الموارد الضرورية واالحتياطات األخر لمواجهدة هدذن األزمدات ،وال
القدرة على التنبؤ بهدا قبدل حددوثها ،وهنداك العديدد مدن التجدارا العالميدة والد ارسدات السدابقة التدي أثبتدت مدد
نجا تطبيق اإلدارة االلكترونية في النظام التربوا.
وتؤكددد الد ارسددات السددابقة الحاجددة إلددى تفعي دل اإلدارة اإللكترونيددة فددي المؤسسددات التعليميددة كمددا فددي

د ارسددة (الف درا )0222 ،والتددي أوصددت بتصددميم ب درامة تدريبيددة لتطددوير مهددارات االتصددال اإلدارا اإللكترونددي
لكاف ددة م ددديرا الم دددارس الحكومي ددة ،كم ددا أوص ددت د ارس ددة (ماض ددي )0200 ،بإع ددداد وتهيئ ددة أعض دداء الهيئ ددة
اإلداريددة بالمدرسددة نحددو التحددول إلددى اإلدارة اإللكترونيددة مددن خددالل تحفيددزهم لحضددور دورات تدريبيددة هادفددة
في مجال اإلدارة اإللكترونية ،كمدا أوصدت د ارسدة (األعدور )0200 ،باعتمداد اسدتخدام التكنولوجيدا شدرط مدن
شددروط تعيددين المددديرين الجدددد ،لمددا يخفددط ذلددك مددن عدداء مسددتقبلي علددى المدرسددة مددن جهددة إنجدداز أعمالهددا

اإلدارية.
وقددد سددعت و ازرة التربيددة والتعلدديم مددن خ ددالل إعدددادها للخطددة الخمسددية التطويريددة الثاني ددة (-0222

 )0200والتي تحث على استيعاا تقنيدة المعلومدات الحديثدة واالتصداالت وتوظيفهدا واسدتخدامها إيجابيدثا فدي

ادارة العملية التعليمية ،وفدي العدام 0222م ،اهتمدت و ازرة التربيدة والتعلديم العدالي بإدخدال التقنيدة الحديثدة إلدى
اإلدارة المدرسددية ووضددعت الخطددط اإلسددتراتيجية لددذلك  ،حيددث عملددت علددى إدخددال مختب درات حاسددوا لكددل
مدرسة تقريباث ،كما زودت كدل مدرسدة بشدبكة انترندت وقدد اهتمدت بتطدوير صدفحة خاصدة للتواصدل مدع ادارة

المددارس مددن خددالل برنددامة الخدددمات االلكترونيددة حيدث تشددمل ( البوابددة االلكترونيددة  ،الم ارسددالت الداخليددة ،
أولي دداء األم ددور  ،نت ددائة الت ددوجيهي ) ،لتنمي ددة وتعزي ددز أداء م ددديرا الم دددارس الحكومي ددة ف ددي محافظ ددات غد دزة.
(0203/3/01 ،/http://www.mohe.psم00:22 ،م).

كددل هددذن األسددباا دفعددت الباحثددة الددى القيددام بد ارسددة هددذن المشددكلة مددن ناحيددة ولكونهددا تشددعر بهددذن المشددكلة
لكونها موظفة في مجال التربية والتعليم.

3

ثاني ا :مشكلة الدراسة:

إن مددديرا المدددارس هددم الركيددزة األساسددية فددي تنظدديم العمددل اإلدارا داخددل المدرسددة  ،وهددذا يتطلددا

مددنهم بددذل جهددد مسددتمر لتحقيددق األهددداط التربويددة بدقددة وكفدداءة عاليددة ،لهددذا كددان البددد مددن تط دوير العمددل
اإلدارا داخ د دل المددددارس بمدددا يد ددنعكس إيجابدددا علد ددى المنظومدددة التعليميدددة ككدددل  ،فكدددان التحد ددول إلد ددى اإلدارة

االلكترونية أمد ثار الزمدا وملحدا ،فدي ظدل التطدور الهائدل فدي مجدال تكنولوجيدا المعلومدات واالتصداالت ،وبددأت
خط دوات التح ددول تدددريجيثا ف ددي مدارس ددنا حتددى ت ددم اعتم دداد اإلدارة االلكترونيددة بش ددكل رس ددمي مددن قب ددل ال ددو ازرة،

وايماندا مدن الباحثدة بأهميدة اإلدارة االلكترونيددة  ،وكونهدا تعمدل معلمدة تكنولوجيددا بمددارس مديريدة رفدح شددعرت
الباحثددة بددأن هندداك أهميددة لوجددود د ارسددة ح ددول فعاليددة برنددامة الخدددمات االلكترونيددة فددي تعزيددز أداء م ددديرا
المدارس الحكومية بمحافظات غزة ،وبهذا تبلورت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
ما فعالية برنامج الخدمات اللكترونية في تعزيز أداء مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة وسبل
تفعيله؟
وينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 .0ما درجة تقدير مديرا المدارس لفعالية برنامة الخدمات اإللكترونية في تعزيز أدائهم وسبل تفعيله؟
 .0ما االتجاهات المعاصرة في تعزيز أداء مديرا المدارس لممارستهم اإلدارة اإللكترونية؟

 .3هددل توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو داللددة ( ).0.0 ≤ بددين متوسددطات تقددديرات أف دراد
عينة الدراسة حدول فعاليدة برندامة الخددمات الحكوميدة فدي تعزيدز أداء مدديرا المددارس الحكوميدة بمحافظدات
غزة تعز لمتغيرات (الجنس  ،عدد الدورات التدريبية  ،المنطقة التعليمية  ،سنوات الخدمة)
 .2ما سبل تطوير برنامة الخدمات اإللكترونية في زيادة فاعلية وتجويد أداء مديرا المدارس الحكومية؟

ثالث ا :أهداف الدراسة:

 .0التعددرط إلددى درجددة تقدددير مددديرا المدددارس لفعاليددة برنددامة الخدددمات اإللكترونيددة فددي تعزيددز أدائهددم وسددبل

تفعيله.
 .0اإللمام باإلتجاهات المعاصرة لإلدارة اإللكترونية.

 .3الكشط عما إذا كان هناك فروق ذات داللة في درجات تقدير أفراد العيندة حدول فعاليدة برندامة الخددمات
الحكومية في تعزيز أداء مدديرا المددارس الحكوميدة بمحافظدات غدزة وفدق المتغيدرات (الجدنس ،عددد الددورات
التدريبية ،المنطقة التعليمية ،عدد سنوات الخدمة ).

 .2صددياغة بع د

التوصدديات التددي تسدداهم فددي تطددوير أداء مددديرا المدددارس الحكوميددة فددي اسددتخدام شددبكة

االنترنددت وب درامة الخدددمات االلكترونيددة بشددكل عددام وبرنددامة البوابددة االلكترونيددة والم ارسددالت الداخليددة بشددكل
خال.
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رابع ا :أهمية الدراسة:
.0

الدرسددة ف ددي كونه ددا ت ددأتي فددي ظ ددل الظ ددروط السياسددية واالقتص ددادية الت ددي تبطد د
تكمددن أهمي ددة ه ددذن ا

تطدوير مؤسسدات المجتمددع ،ال سديما المؤسسدات التعليميددة لتسداير التطدوير العلمددي ولتسدتطيع التغلدا علددى
المشكالت التي تحد من تقدمها وازدهارها.

.0

قد تساعد الباحثين والدارسين في مجال اإلدارة االلكترونية أو أحد مجاالتها في فلسطين.

.3

ق ددد تس ددهم ه ددذن الد ارس ددة ف ددي اس ددتنباط د ارس ددات جدي دددة ت ددؤدا إل ددى تط ددوير أداء م ددديرا الم دددارس ف ددي

استخدام وتطبيق اإلدارة االلكترونية في مجاالت أكثر.

.2

قد تبرز العيوا والمشكالت الموجودة بالبرنامة وتساعد على حالها وتعمل على تطويرها.

خامس ا :حدود الدراسة:
 .1حد الموضوع:

فعالية برنامة الخدمات اإللكترونية في تعزيز أداء مديرا المدارس الحكومية بمحافظات غزة وسبل تفعيله.
 .2الحد المؤسسي:
المدارس التابعة لو ازرة التربية والتعليم بمحافظات غزة.
 .3الحد المكاني:
محافظات غزة.
 .4الحد الزماني:
تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 0205-0202م
 .5الحد البشري:
مديرا المدارس التابعة لو ازرة التربية والتعليم.

سادس ا :مصطلحات الدراسة:
.1
-

مدير المدرسة:

عرفته وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ( ،1991نشرة رقم م.ت.غ )1/بأنـه :المسدئول األول

عددن إدارة المدرسددة ،وتددوفير البيئددة التعليميددة المناسددبة فيهددا ،والمشددرط الدددائم لضددمان سددير العمليددة التربويددة،
وتنسدديق جهددود العدداملين فيهددا ،وتددوجيههم ،وتددوفير أعمددالهم مددن أجددل تحقيددق األهددداط العامددة للتربيددة( .و ازرة
التربية والتعليم العالي الفلسطينية  ،نشرة رقم م.ت.غ.)02 : 0991 ،0/
وسوف تتبنى الباحثة تعريف وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.
 ويعرفـه الطويـل (  )2001أنـه " :مدن تسدند إليده إدارة المدرسدة إداريداث وتعليميداث مدن قبدل و ازرة التربيدةوالتعليم بطريقة رسمية وهو المضطلع والمسئول مسؤولية كاملة وتامة أمدام الجهدات المختصدة ،عدن كدل مدا
يجرا ويحدث داخل نطاق وحدود المدرسة التي تختل به" (.الطويل)03 :0220 ،
0

-

ويعرفه أحمد ( )2003أنه " :الذا يقوم بتوفير كل ما يلزم المدرسة من أدوات وأجهزة تشمل كل

المجاالت ويقوم باتخاذ الق اررات لما فيه صالح المدرسة ،بما فيها من طلبة وعاملين ،ويقوم بتوجيههم إلى
الطدرق السدليمة مراعيدثا فدي ذلدك العالقدات الطيبدة مدع المعلمدين والطلبدة وأوليداء األمدور داخدل المدرسدة
وخارجها " ( .أحمد )002 :0223 ،
-

يعرفه الداعور(  ) 2002أنـه  ":قائدد تربدوا يتصدط بخصدائل ومهدارات تتطلبهدا طبيعدة األدوار

التدي يتوقدع منده ممارسدتها فدي إدارتده للمدرسدة ،لبلدوغ أهددافها المنشدودة فدي أجدواء مدن األمدن واالرتيدا ".
(الداعور)9 :0221 ،
 .2المدارس الحكومية:
تعرفها وزارة التربية والتعليم ( )2014بأنها :أا مؤسسة تعليمية تديرها و ازرة التربية والتعليم أو أا و ازرة
أو سلطة حكومية( .الكتاب اإلحصائي التربوي السنوي)2 :2014 ،
 .3الخدمات اللكترونية:
ويشددمل
وجهددود وأداء وينقددل باسددتخدام تكنولوجي دا المعلومددات ،م
 oالخدددمات اإللكترونيددة هددي عبددارة عددن "أفعددال و
خ دددمات البي ددع وخدم ددة العم ددالء وخ دددمات التوص دديل" .وه ددذا التعري ددط ميعك ددس ثالثد دة عناص ددر رئيسد دة لمفه ددوم
الخدمات اإللكترونية ،أال وهي ( :تقديم الخدمة ،استالم الخدمة ،خدمة التوصيل).
)3153/3/51 ،http://ar.wikipedia.org/wikiم 51:31 ،ص)

o

وتع ددرط الباحث ددة نظ ددام الخ دددمات االلكتروني ددة اجرائيد دثا بأن دده نظ ددام الكترون ددي يرق ددى إل ددى و ازرة الكتروني ددة

متكاملة ويشمل :البوابة اإللكترونية ،المراسالت الداخلية ،أولياء األمور ،نتائة الثانوية العامة (التوجيهي).
 .4محافظات غزة:

عرفتهد ددا و ازرة التخطد دديط والتعد دداون الد دددولي الفلسد ددطينية ( )0222بأنهد ددا" :جد ددزء مد ددن السد ددهل السد دداحلي وتبل د د
مس دداحتها  315كيل ددو مت ددر مرب ددع ،وم ددع قي ددام الس ددلطة الفلس ددطينية ت ددم تقس دديم قط دداع غد دزة إداريد داث إل ددى خم ددس
محافظددات هددي :محافظددة الشددمال ،محافظددة غ دزة ،محافظددة الوسددطى ،محافظددة خددانيونس ،محافظددة رف ددح".

(الكتاا اإلحصائي التربوا السنوا)59 :0205 ،
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المحور األول
مدير المدرسة
أصبح من الضرورا على المسئولين عن التربية الحديثة أن يخصصوا للمدرسة شخصثا متفرغثا ينظم
ويوزع األعمال الفنية بين األساتذة كل في تخصصه وبين اإلداريين كل في عمله ويضع البرامة التربوية
والثقافية للطلبة ،ويراقا سير أعمال العاملين فيها بدقة ويعقا على ما يجا التعقيا عليه من أعمال،
لكي تسير المدرسة في هدوء تام وبفاعلية ،هذا بالنسبة لداخل المدرسة وأطلقت عليه لفظ (مدير).
(مساد.)32 : 0225 ،
وهنا ترى الباحثة أن التعريفات أكدت على:
 .0أن مسئولية المدرسة تتوقط على المدير.
 .0أن عمل المدير ليس منصبثا على النواحي اإلداريدة فقدط بدل علدى الندواحي الفنيدة واإلشد ارفية مدن كافدة

الجوانا.

 .3أن تفوق المدرسة وتأخرها يتوقفان على مديرها.
وتعرف الباحثة مدير المدرسة إجرائيـ ا :بأنده هدو القائدد التربدوا والمشدرط المقديم وهدو القدائم األول علدى

تفعيددل برنددامة الخدددمات االلكترونيددة ،وهددو العنصددر األساسددي الددذا يسددتطيع أن يحددث اآلخ درين علددى تفعيددل
كل موقع داخل المدرسة ،وعلى عاتقه تقع مسئولية نجا المدرسة وتحقيق أهدافها.

تطورت أعداد مديرا المدارس خالل العقد األخير من القرن العشرين ،وخصوصثا منذ تولي السلطة
الفلسطينية مسئولياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل يبعث ظاهرن على األمل والتفاؤل بمستقبل واعد
لإلدارات المدرسية ،فمن حيث العدد ،بلغ اجمالي عدد مدراء المدارس الحكومية بمحافظات غزة ()395
مديرا بواقع ( )125مدير ،و( )220مديرة.
 -0اختيار مدير المدرسة وتعيينه:
في ضوء التغيرات المستمرة في نظم التعليم وما يصاحبها من مشكالت إدارية وفنية كتزايد الطلا
االجتماعي على التعليم وزيادة عدد التالميذ والملتحقين بالمدارس عامثا بعد عام ،وتنوع الواجبات واألعمال
اإلدارية والفنية ،و التغيرات المستمرة في المناهة التعليمية لمواكبة التقدم المعرفي الهائل في عالمنا
المعاصر ،وط رق تدريس هذن المناهة والمستحدثات من وسائل وتكنولوجيا التعليم والخدمات التوجيهية
واإلرشادية وأهمية العالقة بين المدرسة والبيئة ،فقد تطلبت في مثل هذن األمور وغيرها ،أن يكون مدراء
المدارس على درجة عالية من الكفاءة اإلدارية والعلمية باإلضافة الى سمات ومقومات شخصية المدير
وصفاتها ،لذلك فإن هذن المدارس تحت سلطاتها اإلدارية (عطيوا.)50 :0220 ،
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يقصد باالختيار :االنتقاء للوظيفة على أساس شروط معينة تضعها الجهة المسئولة ،تنطبق على من
يتولى هذن الوظيفة ،وتمثل عملية االختيار إحد العمليات المهمة في سياسات التوظيط ،او الترقية ،إذ ال
بد من االعداد لها بالشكل الذا ينتهي بتصفية المرشحين للوظيفة واختيار أصلحهم ،أو أنسبهم لها.
(السعود وبطا )099 :0993 ،
إن و ازرة التربية والتعليم تعتمد على األفراد العاملين في ميدان التربية والتعليم من كوادرها لشغل مراكز
مديرا المدارس الحكومية ،وال تلجأ الى العناصر البشرية من خارج كوادر الو ازرة لهذا الغر  ،وتحاول
الو ازرة حاليثا األخذ بأسلوا الجدارة في عملية اختيار المديرين وتعيينهم ،بحيث يفسح المجال لجميع
التربويين من معلمين وغيرهم في التقدم لشغل وظيفة مدير المدرسة ،فيما إذا استوفي الشروط المطلوبة
لذلك( .عابدين)099 :0220 ،
 -2طرق اختيار مدير المدرسة:
إن دور مدير المدرسة تعقد كثي اثر في اآلونة األخيرة ،نتيجة للتزايد الهائل في أعداد الطلبة ،وللتحسن
الكبير في مؤهالت المعلمين ،ودخول التكنولوجيا الحديثة الى المدارس ،وكذلك كثرة الدراسات واألبحاث
التربوية التي ألقت الضوء على مدير المدرسة ودورن ومهاراته واتجاهاته وتدريبه ،فلم يعد من السهل على
أا شخل أن يقوم بدور مدير المدرسة ،حيث إن االختيار ال يمكن أن يحكمه عامل واحد فقط ،أو معيار
معين ،بل يجا أن تتوفر مجموعة من العوامل ،فأصبح من الضرورا أن يتم اختيار مدير المدرسة وفق
أسس علمية منظمة وموضوعية ،والبعد من األساليا التقليدية القديمة.
وقد يعتقد البع

أن عملية اختيار مدير المدرسة باألمر السهل ،لكنه في الواقع أمر معقد وشاق،

خاصة إذا لم يكن هناك معايير واضحة لعملية االختيار ،أو إذا كان القائمون على االختيار غير مؤهلين
لهذن العملية ،وتدخلت فيها األهواء الشخصية والتقييم الخاط .
وهناك شروط الزمة عند اختيار المديرين حددها (عبود )29 :0222 ،بما يلي:
 )0االستعداد العقلي والنفسي لتحمل أعباء اإلدارة التربوية ،والوفاء بمسئولياتها.
 )0اعداد علمي متصل باإلدارة التربوية بشكل خال ،وبشكل عام بعلم النفس وفروعه المختلفة ،والعلوم
السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

 )3معرفة واسعة بالبيئة المحيطة ،ومعرفة بالوطن وظروفه وامكانياته ،وحركة الحياة فيه ،وتفاعالته في
الداخل ،واحتكاكه بالعالم الخارجي.
 -3تقييم مدير المدرسة:
حيث إن هناك حاجة لتثبيت مدير ا لمدرسة في مركزن أو ترقيته أو نقله أو إنهاء خدماته ،أو نحو
ذلك ،وحيث إن هناك ضرورة للوقوط على عمل المدير ودرجة انسجام أدائه مع المعايير المقبولة ومد
0.

بلوغه أهداط المدرسة ،فتعتمد و ازرة التربية والتعليم حالياث نماذج محددة لتقييم مديرا المدارس( .عابدين،
)320 :0220
يقوم رئيس قسم اإلدارات التربوية في كل مديرية بتقييم أداء مدير المدرسة وتعبئة نموذج خال لتقييم
أداء مديرا المدارس بما نسبته  ، %22بينما يقوم كل مدير تربية وتعليم بتعبئة نموذج خال لتقييم أداء
مديرا المدارس بما نسبته  ، %12ويتم التقييم على موقع ديوان الموظفين ( )www.diwan.psويتم من
خالل هذا التقييم احتساا واصدار النتيجة النهائية لتقييم أداء مدير المدرسة.
 -4سمات مدير المدرسة الناجح:
يعد مدير المدرسة قائدثا لمجموعة المعلمين والموظفين والتالميذ التابعين لمدرسته لذا نجدن يضطل ع

بعمل يغلا عليه طابع التخطيط والتنظيم والتنسيق واإلشراط والتقييم ،ومعظم هذن الصفات فطرية ويغلا
عليها جانا االكتساا ،ومن هذن الصفات المستخلصة من نتائة بع

الدراسات والمالحظات العلمية في

مجال القيادة اإلدارية ما يلي:

 .0أن يكون قاد اثر على البت في األمور والمشاكل التربوية بصورة صحيحة وحاسمة ودقيقه.

 .2ان يكون موضع ثقة من قبل المعلمين والمسئولين التربويين( .المحامدة)19 -16 :2005 ،
 .0أن يكون عادالث معتدل الصحة والمزاج ألن كل انحراط في صفاته كإنسان يس إلى تصرفاته كمدير
مهما كانت معلوماته اإلدارية ،ومن أهم الصفات اإلنسانية التي يجا أن تتوفر فيه أن يكون محبثا

لإلنصاط عادالث وأن تتوفر فيه الشخصية التي تؤهله للقيادة.

 .0أن يكون واسع االطالع ،مبتك اثر ،ذكيثا ،وأن يتصرط بسرعة إليجاد الحلول المناسبة للمشكالت

الطارئة.

 .3أن يكون مرنثا في تصرفاته يجمع بين الحزم واللين(.مساد)22 :0225 ،

 .2خلق المناخ الصالح على أساس من االستقرار والطمأنينة وحسن التفاهم .
 .5التعرط إلى العاملين وذلك بالوقوط على قدراتهم ومواهبهم .
 .1ذكاء فطرا ومكتسا تظهر آثارن في الحكم الصائا والنظرة البعيدة الثاقبة ،وفهم المواقط الدقيقة
وفهم تحليل ومواجه المشكالت التي تصادفه في قيادة وتوجيه مدرسية في توقع المشكالت قبل وقوعها.

 .1معرفة عميقة وواسعة ألسس اإلدارة المدرسية الحديثة وألسس العالقات اإلنسانية وألسس التدريس
والتوجيه التربوا والفني ورعاية الشباا ومعرفة متخصصة لمادة دراسية على األقل من مواد المنهة.

 .2خبرة علمية في التدريس والتوجيه الفني واإلدارة التربوية( .احمد)33 :0223 ،

 .9التحلي باألخالق اإلسالمية الفاضلة من صدق ووفاء بالعهد وأمانة واخالل وصبر وتواضع وبساطة
وتسامح.

 .02قدرة على قيادة الجماهير ومواجهتها واقتناعها والتأثير فيها وتجنا كل ما من شأنه أن يثير عزوفها

وعدائها.
 .00قدرة على التخطي ط والتنظيم واتخاذ الق اررات والتنفيذ والتوجيه وتوزيع االختصاصات والتقويم.
00

 .00حا التعاون والعمل الجماعي واحترام آراء ووجهات نظر اآلخرين واالستعداد إلشراكهم في المسئولية.
 .03شخصية محببة وجذابة ونفسية مطمئنة ومستقرة مكتفية مع نفسها والمجتمع الذا يعيش فيه.
(محمد)30 :0222 ،

وتر الباحثة أن مدير المدرسة الناجح هو الذا يستطيع أن يجمع بين المهارات الشخصية والفنية

واإلدارية ليحقق نجاحات متعددة للمؤسسة التربوية التي ينتمي اليها.
 -5مهارات مدير المدرسة:
 )1المهارات اإلدارية لمدير المدرسة:
إن نجا

مدير المدرسة يتوقط على مد

امتالكه للمهارات اإلدارية ،وتتحدد هذن المهارات في

المهارات الفنية واالنسانية والتنظيمية واإلدراكية وجميعها الزمة لنجا
متفاوتة ،كما أضاط بع

مدير المدرسة ولكن بدرجات

التربويين المهارات الذاتية الشخصية.

وعرط (ربيع )23 :0221 ،المهارة بأنها الوصول بالعمل إلى درجة من االتقان تيسر على صاحبه أداءن
في أقل ما يمكن من الوقت والجهد ،مع تحقيق األمان وتالفي األضرار واألخطاء.

أما (السلمي )03 :0999 ،فعرط المهارة بالقدرة على أداء عمل ،أو تنفيذ إجراء ،أو تحقيق نتيجة،
باستخدام أساليا وطرق تتسم بالكفاءة والتميز ،بما يحقق نتائة أ على وأفضل لما يستخدم في األداء من
موارد وامكانيات.

 )2المهارات الذاتية (الشخصية):
كبيرا
أثر ث
تعد شخصية المدير عنص ثار مهمثا في اإلدارة المدرسية ألن صفاته وخصائصه الشخصية لها اث
في تحديد اتجاهات واستجابات المعلمين لنواحي النشاط اإلشرافي وتكون مصد ثار واشعاعثا جاذبثا لمحبة
المدرسين والتزامهم بأوامرن وتعليماته (الحراحشة وآخرون ،)05 :0222 ،وتتضمن المهارات الذاتية
مجموعة من الصفات والخصائل الجسمية والعقلية واالنفعالية للمدير والتي تحدد معالم شخصيته ومن

تلك المهارات (السمات الشخصية للمدير ،القدرات العقلية ،المبادأة واالبتكار ،القدرة على ضبط النفس)
وفيما يلي توضيح لتلك المهارات:
تتمثل السمات الشخصية في األمور التالية كما ذكرها كل من (العمايرة )92 :0220 ،و (مرسي،
:)90 :0220
أ .الصحة السليمة بدنيثا وعصبيثا :فهي ضرورة عقلية حيث إن المدير يحتاج إلى بذل جهد مركز وشاق.

ا .قوة الشخصية والقدرة على التأثير في اآلخرين وجذبهم وكسا ثقتهم.

ج .الطالقة اللفظية وما يرتبط بها من سالمة السمع والنطق ،فذلك يؤثر في التفاعل مع اآلخرين.
د .الحيوية والنشاط والحماس للعمل والقدرة على التحمل.
ه .الخلق الطيا والقدوة الحسنة.

و .العدالة في التعامل مع اآلخرين ،والبعد عن المحاباة والتحيز.
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ز .الصحة النفسية البد من توافرها ألنها تساعد على االستقرار واالتزان العاطفي وضبط االنفعاالت
تحت ضغط العمل والمهام الكثيرة المرهقة أحيانثا.

أما (بلقيس )02 :0992 ،فأورد مجموعة من السمات الشخصية التي ير وجوا توفرها في القائد التربوا

وهي :ال نشاط ،والصبر والمثابرة ،والمقدرة على اإلثارة واإلقناع ،والثقة بالنفس ،والفهم  ،واالنصاط برو
المبادرة أو المبادأة.
 )3المهارات الفنية:
يصفها (النورا )035 :0225 ،بأنها تتمثل في فهم نظم ولوائح التعليم وقوانينه وادراك المدير لحقوقه
واختصاصاته ومسؤولياته وهذن المهارة تكتسا بالخبرة الطويلة في ممارسة المهنة التربوية ومن خالل
برامة التدريا المهني أثناء العمل.

أو هي المعرفة المتخصصة في مجال معين والتي يتم اكتسابها بالتعليم والخبرة (عزا.)11 :0222 ،
وهذن المهارة تتعلق باألساليا والطرق التي يستخدمها المدير في معالجته لقضايا المدرسة وشئونها بأسلوا

تربوا ،وتحويل األفكار النظرية إلى ممارسات عملية وادراكية الختصاصاته ،وفهم لنظم ولوائح النظام

التعليمي وقوانينه ،وهذا يعني أن يتوفر لد المدير المدرسي قدر ضرورا من المعرفة العلمية في مجاالت

التربية واإلدارة والتدريا على ممارسة مختلط األعمال الفنية التي يطلع بها( .مرسي)051 :0922 ،
ومن الخصائل التي تميز المهارات الفنية ،يذكر (عدس وآخرون )30 :0921 ،ما يلي:
 .0يمكن التحقق من توافرها لد

المهارات األخر .

المديرين بسهولة من خالل أدائهم ألعمالهم فهي أكثر تحديداث من

 .0تتميز بالمعرفة العالية والقدرة على التحليل والتبسيط واستخدام الوسائل الفنية واألدوات الالزمة إلنجاز
العمل.

 .3اكتسابها وتنميتها أسهل من المهارات األخر .
 .2أنها مألوفة أكثر من غيرها ألنها تعيش في عصر التخصيل.
وعلى هذا فإنه يتعين على المديرين والرؤساء أن يكونوا على علم تام بجميع النواحي الفنية التي يشرفون

على إدارتها وتوجيهها ،وهذا ال يعني أن يكون متخصصثا في أا نوع من األعمال التي يشرط عليها ألن

هذا التخصل من شأنه أن يفقد القدرة على النظرة الشاملة الموضوعية للمور التي يتعين عليه أن يصدر

ق ارراته( .جوهر.)011 :0922 ،
ومن األعمال التي يقوم بها المدير المدرسي وتتطلا مهارة فنية يمكن اجمالها كما ذكرها (مرسي،

 )051 :0922بالتالي:


رسم السياسات العامة للمدرسة.



التخطيط للعملية التعليمية.



العمل على نمو التالميذ من جميع الجوانا.



العمل على تطوير المعلمين مهنياث.
03



إعداد الجدول المدرسي.



اعداد الميزانية السنوية للمدرسة.



تنظيم وأداء االجتماعات بالمعلمين والطالا.



توزيع األعمال والمسئوليات على المعلمين والموظفين والمنتجين.



إجراء الدراسات فيما يختل بشئون المدرسة ومتطلباتها.



تقييم أداء المعلمين والموظفين والتالميذ.



تطوير المنهة الدراسي.

من خالل ما سبق نجد أن ا لمهارات الفنية تتعلق باألساليا التي يستخدمها مدير المدرسة في
ممارسته لعمله ومعالجته للمواقط التي يصادفها ،ووظائفه التي يقوم بها (تخطيط ،تنظيم ،اتخاذ ق اررات،
توجيه ،اتصال ،ومتابعة) وبالتالي تتطلا المهارات الفنية توافر قدر ضرورا وكاط من المعلومات

والبيانات التي يتطلبها نجا المدير في أداء مهامه وأدوارن.
 )4المهارات اإلنسانية.

هي قدرة القائد التربوا على التفاعل الصحيح مع مرؤوسيه ،وتنسيق جهودهم ،وخلق رو العمل
الجماعي بينهم ،من معلمين ،وموظفين ،ومنتجين ،وجعلهم ينهضون بالمسئوليات الملقاة على عاتقهم برو
يسودها الت عاون والتكامل واالنسجام (ربيع)29 :0221 ،
فالقائد البد أن يكون قاد ار على خلق بناء قوا منسجم ومتكامل ومتعاون مع العنصر البشرا الذا يعمل
معه  ،فالبد أن يكون عالقات اجتماعية ناجحة قائمة على األلفة والتعاون  .وتعني قدرة القائد على
التعامل مع مرؤوسيه وتنسيق جهودهم وخلق رو العمل الجماعي بينهم  ،وهذا يتطلا وجود الفهم
المتبادل بينه وبينهم ومعرفته آلرائهم وميولهم واتجاهاتهم  ،وهذن المهارة تعكس قدرة القائد على التعامل مع
األفراد ( .احمد)21 :0223 ،
ويمكن القول أن المهارات اإلنسانية أكثر صعوبة من المهارات الفنية ألنها تتعامل مع العنصر
البشرا صاحا السلوك المعقد ،الذا يصعا فهمه ،في حين تتعامل المهارة الفنية مع األشياء ،كما تتعلق
المهارات اإلنسانية بالطريقة واألسلوا التي يستطيع بها المدير التعامل بنجا

مع اآلخرين ،ولذا فإن

مهارات التعامل والتفاعل مع اآلخرين ذات أهمية بالغة لكل المديرين ،وتعتمد اعتمادثا كليثا على كيفية
االتصال مع اآلخرين والتأثير فيهم ،وقيادتهم ودفعهم للعمل وتوجيههم ،والعمل على إيجاد بناء قوا منسجم
متكامل مع العنصر البشرا الذا يتعامل معه المدير.
 )5المهارات اإلدراكية (التصويرية):
يقصد بالمهارات اإلدراكية قدرة المدير على التفكير المجرد بطريقة موضوعية ،حيث إن المدير يحتاج
الى رؤية العالقات بين القو والمتغيرات المختلفة بصورة أفضل من غيرن ،والى تفهم مد
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التداخل بين

هذن القو  .هي القدرة على إدراك مجموعة العالقات الوظيفية بين األنشطة التنظيمية على اختالط
مستوياتها  ،وفي المستويات العليا تصبح أكثر أهمية من خالل :اعتماد المدير عليها في استخدام مهاراته
اإلنسانية وتوافرها ينعكس على سلوك مرؤوسيه وتميزن باإلبداع والتعاون

(رسمي،)22 :0222 ،

وبالضرورة امتالك المدير خصائل مهنية تمثل جوهر العمل اإلدارا ،وهي تميز المدير الذا يتخذ من
مركزن الوظيفي مهنة يؤمن بها وينتمي إليها ويلتزم بقواعدها األخالقية (األغبرا)030 :0222 ،
لذا يجا أن يتصط مدير المدرسة الناجح في عمله بقوة التصور واإلدراك ،واتقان مهارة ربط
األسباا بالمسببات.
من أهم المهارات اإلدراكية:
 .0اإللمام الجيد بأبعاد ونماذج الع ملية التعليمية التربوية المختلفة من مدخالت ومخرجات وعالقات مع

بعضها البع

.

 .0المهارات التصورية التي يقصد بها مد

كفاءة الفرد على ابتكار األفكار والشعور بالمشكالت

والتوصل إلى حلول لها ،وتحليل المواقط إلى مكوناتها واستنباط النتائة المحتملة ،وربط األسباا
بالمسببات (منشورات و ازرة التعليم.)1 :0229 ،

 .3القدرة التحليلية المرتفعة في مجال االحصاءات الكمية.
 .2أن يتوافر لديه الخيال المبدع الالزم لتكوين فكرة سليمة ورؤية متكاملة للمنظمة التي يعمل على

إدارتها وهي المدرسة( .دياا)029 :0220 ،
 )1المهارات التنظيمية:

يقصد بالمهارات ا لتنظيمية القدرة على تفهم نظريات التنظيم والتطوير التنظيمي ،وكذلك إيجاد أعمال
السلطة والصالحيات وتنظيم العمل وتوزيع المهام والواجبات ،وتنسيق الجهود بين العاملين وتفهم الق اررات
وأبعادها وآثارها.
وقد صنط (جاد اهلل )332 :0923 ،المهارات التنظيمية كالتالي:
 )0مهارات بالنسبة لمتطلبات العمل :بحيث تتوافر في مدير المدرسة مهارات فنية ومهارات تشخيل
ومهارات حل المشكالت ،وكذلك القدرة على جدولة العمل.
 )0مهارات بالنسبة لمتطلبات المجموعة :يجا أن تتوافر لد

مدير المدرسة المهارات االجتماعية

ومهارات االتصال والقدرة على تشخيل العمل يات الجماعية وتسهيل العالقات الشخصية الداخلية بين
مختلط العاملين بما يحقق التعاون واالنسجام وتحقيق التالؤم بين األفراد ونوع العمل المعهود إليهم.

 )3مهارات بالنسبة لمتطلبات الفرد :يستلزم على مدير المدرسة أن يكون قاد اثر على تحديد ومعرفة
حاجات الفرد ،وتحديد المه ارات الالزمة لتسهيل عملية تدريا وتوجيه األفراد.
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 -1شروط نجاح مدير المدرسة:
لكي يحقق المدير النجا المرغوا في وظيفته ،البد من توافر مجموعة من الشروط الالزمة إلبراز
إمكاناته وقدراته الحقيقية ،ويمكن إيجازها فيما يلي:
 .0التقليل من مركزية اإلدارة والتوجيه.

 .0أن يكون مدير المدرسة حر الحركة والتصرط في مدرسته بما يحقق مصلحتها وضمن السياسة
العامة للتعليم.
 .3حماية الحرية الفكرية والعلمية والشخصية الملتزمة في مدرسته.

 .2تأكيد الشعور واألمن والطمأنينة وابعاد شبح التهديد والخوط من نتائة االبتكار والتجريا والتجديد.
 .5توفير االستق ارر الوظيفي حتى يستطيع أن يرسم خطط مدرسته القريبة والبعيدة المد .
 .1جعل القوانين واللوائح والق اررات والتعليمات التي تصدرها مديريات التعليم واضحة ومرنة.
 .1تطبيق األسلوا الديمقراطي في اإلدارة التعليمية األعلى.

 .2توفير المخصصات المالية الكافية للصرط على شراء الكتا بالمكتبة ،واجراء االصالحات والصيانة
البسيطة وتمويل النشاط المدرسي ومساعدة الطالا الذين يحتاجون الى مساعدة.
 .9توفير المدرسين والمشرفين والموجهين والموظفين األكفاء.
 .02توفير المبنى المدرسي الصالح.

 .00تحقيق التعاون الكامل بين المدرسة والمجتمع المحلي.
 .00وجود تعاون مستمر وتفاهم كامل واحترام متبادل بين مدير المدرسة والمدرسين والتالميذ والعاملين

وأولياء األمور( .الشيباني)010،013 :0925 ،

فمدير المدرسة الذا يتسم بهذن الصفات ،ويقوم بالوظائط على أكمل وجه متخطيثا الصعاا والمشكالت
التي تواجهه ،ويتأثر بالمؤثرات والعوامل التي تقابله ،وقاد اثر على إدارة المدرسة ومسي ثار ألمورها وفق قدرات
خاصة ،يستطيع فيها التأثير على العاملين ،وتوجيههم وفق المسار الصحيح مراعياث الجوانا االنسانية
لتحقيق األهداط في ظل القناعة والطاعة.
 -2واجبات مدير المدرسة:
إن اإلدارة هي عبارة عن تنظيم معين لتسيير وتنفيذ أعمال مختلفة يقوم بها عدد من األفراد لتحقيق
هدط معينة بجهد أقل وفي وقت أسرع ،كان لزاماث علينا أن نضع في اعتبارنا من أجل هذا التنظيم المعين

الهادط عدة خطوات متالزمة وهذن عبارة عن جزء من عدة أجزاء من عناصر اإلدارة األساسية وهي التي

يجا على مدير المدرسة مراعاتها من بداية المطاط وهذن الخطوات هي:
 .0التخطيط.
 .0التنفيذ.

 .3اإلشراط الفني والمراقبة والمتابعة.
 .2التقييم.
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والواقع أن الترابط الموجود بين هذن الخطوات يدل على مد

أهميتها لد

اإلداريين المتخصصين ،هذا

باإلضافة إلى ضرورة الترتيا بين هذن الخطوات واال فكيط نقوم بعملية التقييم قبل التخطيط وهكذا بالنسبة
لبقية الخطوات(.مساد)52 :0225 ،

كما يلخص الفقي واجبات مدير المدرسة بأنها:
 .0قيادة عملية التطوير والتجديد التربوية في المدرسة.
 .0إنه مسئول لحفز وتشجيع العاملين على االبتكار والخلق.
 .3إدارة شئون المدرسة( .الفقي)091-092: 0992،

وهنا ك ثالثة جوانا تمثل اإلطار العام لوظيفة مدير المدرسة هي:

الجانا األول :منها يتعلق بالهدط الذا يحاول أن يحققه من خالل وظيفته ،فهدط المدير يتركز بالطبع
حول الوصول بمدرسته إلى تحقيق األهداط والغايات المنشودة في تربية النش

حتى يكونوا مواطنين

منتجين لديهم االتج اهات الصحيحة نحو أنفسهم ونحو مجتمعهم وهو ما يتطلا من المدرسة االهتمام
بتربية عقول الناشئة ونفوسهم وضمائرهم وأجسامهم على السواء.

الجانا الثاني :يتعلق بالواجبات التي ينبغي أن يؤديها مدير المدرسة من أجل الوصول إلى هذا الهدط.
الجانا الثالث :يتعلق بالطريقة التي تؤدا بها هذن الواجبات ،وهذا يعني مفهومه عن العملية اإلدارية.
ويعد مدير المدرسة المسئول األول عن حسن سير العمل بمدرسته من جميع الوجون ،ومن هنا يمكن

أن ندرك كبر حجم المسئولية الملقاة على عاتق مدير المدرسة ،وعلى ذلك يمكن تصنيط واجبات مدير
المدرسة إلى قسمين:
القسم األول :يشمل الواجبات التي يغلا عليها الطابع اإلدارا والتنظيمي.

القسم الثاني :يشمل الواجبات التي يغلا عليها الطابع الفني والمهني واالبداعي.
وهذن المسئوليات اإلدارية والفنية واالجتماعية تتطلا من مدير المدرسة القيام بمهام وأعمال عديدة

ومتنوعة وهو المسئول عنها سواء أقام بها بنفسه أم فو
وفيما يلي بع

أمر القيام بها إلى غيرن.

من هذن األعمال:

 توزيع التالميذ على الفصول الدراسية واعداد الجدول المدرسي. حضور االجتماعات مع كل من له عالقة بالمدرسة. -مقابلة أولياء األمور واإلشراط على عمل المدرسين.

 اإلشراط على برنامة التوجيه التربوا لتالميذ المدرسة. قبول التالميذ المستجدين والمحولين. تقديم التقارير لإلدارة التعليمية. -دراسة أسباا فشل بع

التالميذ ومساعدتهم للتغلا على الصعاا.

 تنفيذ جميع القوانين والق اررات واللوائح الصادرة عن أمانة التعليم.وتر الباحثة أن عملية التفوي

السليم تكمن وراء نجا أا مؤسسة تربوية ،العمل برو الفريق ووضع

الرجل المناسا في المكان المناسا يؤدا الى تحقيق أهداط المؤسسة التربوية في أقل وقت وأقل جهد.
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 -6المهام والمسئوليات التي يضطلع بها مدير المدرسة (اإلدارية والفنية):
يضطلع مدير المدرسة بمسئوليات جسام ،وأعمال عديدة وهو المسئول أمام اهلل سبحانه وتعالى ،ثم
أمام رؤسائه والمجتمع عن سير العملية التعليمية ،وقد تمت اإلشارة إلى أن األعمال التي يضطلع بها
مدير المدرسة مصنفة في ثالثة أبعاد وهم( :سعد)052 :0225 ،

البعد األول :المهام المتعلقة بالعمل اإلداري:

وهي المهام والواجبات األساسية اإلدارية والمكتبية التي يجا على المدير القيام بها حتى يتمكن من
إدارة مدرسته في سهولة ويسر ،مثل اإلشراط على إعداد السجالت المدرسية المختلفة والمحافظة عليها،
واعداد التقارير عن سير العمل بالمدرسة ورفعها لإلدارات التعليمية واعداد موازنة المدرسة والرقابة على
أوجه الصرط منها ،وادارة شئون األفراد ،واإلشراط على حفظ النظام بين التالميذ ،واعداد الجداول

الدراسية ،وادارة المبنى المدرسي والعمل على تزويدن باألدوات والتجهيزات الالزمة ومراقبة البرامة
واجراءات التدريس الموضوعة بواسطة اإلدارة التعليمية ،ولذلك يجا أن ننظر الى المسائل اإلدارية
والمالية على أنها تابعة للمسائل الفنية وليست قيدثا عليها (سمعان وآخرون)12 :0915 ،
البعد الثاني :المهام التي يغلب عليها الطابع الفني والمهني:

المهمات الفنية والمهنية لهما أهمية كبر في نجا المدير في إدارته للمدرسة ،فهناك عدة مهمات
فنية ينبغي توفرها في مدير المدرسة حتى يستطيع أن يؤدا عمله بنجا وتتعلق هذن المهمات بمعايير
كثيرة كلها تمثل العمل الوظيفي لمدير المدرسة من هذن المهمات الي ذكرها (عطيوا)000 :0220 ،

 .0مهمات تتعلق بالتعليم وتطوير المنهة.
 .0مهمات تتعلق بالتنظيم المدرسي.
 .3مهمات تتعلق بالمجتمع المحلي

 .2مهمات تتعلق بالتخطيط المستقبلي.
 .5مهمات تتعلق بشئون أعضاء الهيئة العاملة بالمدرسة.
 .1مهمات قبل بدء العام الدراسي
البعد الثالث :دور المدير كموجه ومشرف تربوي مقيم:
لعل أعظم مهمة يضطلع بها مدير المدرسة هي التوجيه فهو موجه لتالميذن وزمالئه المدرسين

واإلداريين وباختصار هو يتناول كل ما حوله بالتوجيه ،ونقصد بالتوجيه تمكين كل فرد في المدرسة من
القيام بعمله وفق قدراته واستغالل إمكانيات المدرسة إلى أقصى حد ،وتحسين هذن اإلمكانيات ،وابتكار
إمكانيات جديدة عن طريق التعاون الجمعي .واستغال ل هذا كله لصالح المدرسة والبيئة التي تقوم فيها
بحيث يؤدا إلى القيام بنوع من االنسجام والتكامل في داخل المدرسة ،وبينها وبين البيئة الخارجية وبينها

وبين المدارس األخر  ،وبينها وبين مناطق التعليم بل وغيرها من الو ازرات والهيئات والمؤسسات ذات
الصلة بالمدرسة ،وبحيث يشعر الجميع بنوع من الراحة النفسية والسعادة في هذا المجتمع التعليمي فمدير
المدرسة موجه مسئول عن وضو العالقات بين جميع العاملين في المدرسة وضوحثا من شأنه ان يطمئن

الجميع ويسعدهم.

08

وهذا النوع من التوجيه ال يتم إال في جو من الديمقراطية التعاونية التي يت م فيها التعامل في مستو
واحد وفي إطار من الحق والواجا والعالقات الواضحة ،ففي مثل هذا الجو نتوقع للعاملين في المدرسة
النمو في مهنتهم ومساعدة تالميذهم على النمو في االتجان الصحيح ،ويتطلا قيام مدير المدرسة بمهمته

هذن أن يكون مؤمنثا أيضثا برغبة كل فرد وقدرته ع لى تحسين نفسه بنفسه ،مع ش من التوجيه واإلرشاد
وأن يكون قادر على التعاون مع الغير(.مساد)19 :0225 ،

دور مدير المدرسة كمشرط مقيم يقصد به الجانا الفني لدور القائد التربوا في مؤسسته التعليمية،

وال يقوم به بمهارة إال من كان مبدعاث ومتمكنثا وقارئثا ومطلعاث على جميع المقررات الدراسية ،ومتعلماث مستم ثار
وخبي ثار تربويثا ،ولولبيثا في مجال المعرفة التخصصية وغير التخصصية ومتواضعثا وبارعثا في حل

المشكالت وقاد ثار على اتخاذ الق اررات حسا المواقط التعليمية التعلمية( .ماضي)022 :0200 ،

وتر الباحثة أن مدير المدرسة تقع عليه م سئولية التأثير في المرؤوسين ودفعهم للعمل برغبة وهمة

وحماسة وربطهم بأهداط المدرسة ورسالتها ومسئولية تسهيل تنفيذ أو تحقيق عمليتي التعليم والتعلم.
 -9العوامل المؤثرة في أداء مدير المدرسة:

أثر إيجابيثا عليه وعلى إدارته،
تتأثر شخصية مدير المدرسة بمجموعة من العوامل التي قد يكون لها ثا

أثر سلبيثا يؤدا الى التعطيل أو الحد من العمل،
مما يزيد من فاعليه العطاء واإلنجاز ،وقد يكون لها ثا

ال دون تمكنه من تأدية ما عليه من التزامات ووظائط بالشكل المناسا.
فيقط حائ ث

وأشار (العبيدا )53،52 :0222 ،إلى هذن العوامل وهي كالتالي:
 .0طبيعة النظام السياسي المتبع في البالد وفلسفته وأهدافه ومد

ما يسمح به من ال مركزية واستقالل

سلطات الحكم المحلي ،ألن طبيعة النظام السياسي هذا تؤثر في طبيعة النظام التربوا المتبع في البالد

ومد ما يسمح به لمديرا التعليم من استقالل وال مركزية في إدارة وتوجيه شئون التعليم.
 .0مد

ما أحرزته البالد من تطور وتقدم في جميع المجاالت وال سيما مجال العلم والمعرفة ،والثقافة

العاملة ،واإلدارة واالقتصاد والحياة االجتماعية.

 .3طبيعة التعلم الذا تقدمه المدرسة ومرحلة الدراسة فيها وحجمها ،ومد قربها أو بعد موقعها من مكان
السلطة المركزية.
 .2القيم والمفاهيم الخلقية السائدة في المجتمع ،وتوقعات المجتمع وأولياء أمور التالميذ والطالا من
مؤسساتهم التربوية ومن مديرا مدارسهم أن يقوموا على خدمة أبنائهم ومجتمعهم.

 .5مد

ما تمارسه اإلدارة التربوية المركزية من سلطات لمتابعة ومراقبة وتوجيه وتقويم ألعمال مديرا

المدارس التابعة لها.
 .1مد

االمكانيات المادية والبشرية المتاحة للمدرسة ،ومد

كفاءة العاملين بها من إداريين ومدرسين

ومشرفين وفنيين للمساهمة في األعمال.
 .1مد

ما يمتلكه مدير المدرسة من مؤهالت عملية وادارية من خبرة فنية وادارية ومن رو ديمقراطية

وحا لعمله ورغبة في إشراك العاملين في مسئولياته وسلطاته اإلدارية.
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 .2مد مرونة القوانين واللوائح التي تصدرها السلطات التربوية المركزية ،ومد ما يملكه المسئولون في
األجهزة المركزية التربوية من وعي إدارا وخبرة إدارية حديثة ومن استعداد لالشتراك في مسئولية إدارة
التعليم.

 -10المشكالت التي تعيق عمل مدير المدرسة:
 .0عدم كفاية عدد المدراس حيث أن  %00من المدارس تداوم فترتين صباحية ومسائية.
 .0الكثافة الصفية :حيث إن هذن الكثافة مرتفعة إلى حد كبير مما يشكل عائقثا أما أا تطوير لخدمة

التعليم.

 .3األمن الوظيفي للمعلمين :انخفا

رواتا المعلمين مقارن ثة بمستو المعيشة المرتفع يؤثر سلبثا على

رضاهم الوظيفي وأدائهم ومكانتهم في المجتمع.

 .2التحصيل العلمي :تدني مستويات التحصيل العلمي في االمتحانات الوطنية والدولية لطلبة فلسطين.
 .5الموارد المالية :يشكل نقل الموارد المالية إشكالية تحد من إمكانية تطوير حقيقية أو المساهمة في
وضع حد لالزمات المتفاقمة.

 .1التسرا من المدارس.
 .1تدني مستو نوعية التعليم ،وتفشي ظاهرة األمية المدرسية ،وظاهرة الغش في االمتحانات ،وانهيار
االنضباط المدرسي ،وارتفاع معدالت التسرا من كال الجنسين نظ اثر لتوجه المتسربين إلى سوق العمل

كنتيجة للظروط االقتصادية المتدنية لذويهم.

 .2تشويه المناهة المعمول بها في الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث عمدت السلطات المحتلة إلى حذط
كل ما يمت بصلة إلى الهوية الوطنية والقضية الفلسطينية مشوهة الحقائق التاريخية ،ومكرسة شرعية

اغتصابها للر

الفلسطينية( .عابدين.)010 :0220 ،

 .9تعتبر الكث افة الصفية المتخصصة أحد الشروط األساسية لجودة الخدمة التعليمية ،إال أن هذن الكثافة
مرتفعة إلى حد كبير مما يشكل عائقثا أمام أا تطوير لخدمة التعليم.

 .02ومن مستلزمات العملية التعليمية أن تتوا فر في المدارس مجموعة من المرافق والخدمات األساسية،
كالماء ،والكهرباء ،ودورات الميان ،والمكتبات ،والمختبرات ،والمالعا ،وأدوات الترفيه ،والتكنولوجيا،
والوحدات الصحية ،والتي تشير االحصائيات إلى عدم توفرها في  %23من مدارس القطاع وفي العديد

من مدارس الضفة الغربية.

=http://www.teachercc.org/index.php?action=show_page&ID=18)6&page=&lang
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المحور الثاني
اإلدارة اللكترونية
مقدمة:
إن علم اإلدارة الحديث يتبنى منهة االبتكار واإلبداع في إحداث تغييرات جوهرية في مفهوم
األعمال اإلدارية والتحول من اإلدارة التقليدية إلى إدارة التغيير ،وادارة المعرفة باإلعتماد على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،ومما ال شك فيه أن التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات ساهم ويساهم في تعزيز
قدرة المؤسسات على االبتكار عبر إدخال تحسينات أساسية على سير األعمال واالستراتيجيات اإلدارية،

وما تتيحه من تطبيقات تمكن من االستفادة من المعارط المتاحة وتطويرها بما يخدم مصالح المؤسسات
وانجاز أعمالها بسرعة ودقة.

ومما ال شك فيه أن اإلدارة تطورت كثي ثار نتيجة للثورة المعلوماتية التي بدأت في العقد األخير من

القرن العشرين حيث ازدهرت وسائل التقنية من تلكس وتلغراط وهاتط إلى الحاسوا والبرمجيات والتقنيات
الرقمية ،ثم شبكة المعلومات .وأخذت األنشطة اإلدارية تتحول بالتدرية من أنشطة تقليدية إلى أنشطة
إلكترونية ،وبذلك ظهرت اإلدارة اإللكترونية كثمرة من ثمار التطور في وسائل التقنية المختلفة والتجارا
اإليجابية مع متغيرات العصر واالستفادة من تقنية المعلومات اإلدارية وتطبيقاتها ،وتبنيها كإحد

البنى

التحتية الرئيسة في كافة أعمال اإلدارة (أحمد.)02 :0229 ،
ويعد مفهوم اإلدارة اإللكترونية ( )Electronic - Managementمن المفاهيم الحديثة في علم

اإلدارة حيث ظهر نتيجة لتطورات كثيرة شهدها العالم المعاصر فتعر

لها العديد من الباحثين عبر عدة

تعريفات منها:
ير ناجي( )2014أن اإلدارة االلكترونية هي االنتقال من اإلدارة الورقية إلى اإلدارة بواسطة
تكنولوجيا المعلومات وشبكات االتصال ،وبكل بساطة هي االنتقال من إنجاز المعامالت وتقديم الخدمات

العامة من الطريقة التقليدية اليدوية إلى الشكل اإللكتروني من أجل استخدام أمثل للوقت والمال والجهد،
فاإلدارة اإللكترونية تقوم على مفهوم جديد ومتطور يتعد المفهوم الحديث "اتصل وال تتنقل" وينقله خطوة
إلى األمام بحيث يصبح "ادخل على الخط وال تدخل في الخط".
(حمزة ناجي0202/5/8 http://ar.wikibooks.org/wiki/ ،م)

وير (ياسين )00 :0225 ،أنها منظومة األعمال واألنشطة التي يتم تنفيذها الكترونيثا عبر

الشبكات أا إن اإلدارة اإللكترونية هي وظيفة إنجاز األعمال باستخدام النظم والوسائل اإللكترونية.

كما يعرفها السالمي ( )2001بأنها :عملية ميكنة جميع مهام ونشاطات المؤسسة اإلدارية باالعتماد على
ال إلى تحقيق أهداط اإلدارة الجديدة في تقليل استخدام الورق
كافة تقنيات المعلومات الضرورية وصو ث

وتبسيط اإلجراءات والقضاء على الروتين ،واالنجاز السريع والدقيق للمهام والمعامالت لتكون كل إدارة

جاهزة للربط مع الحكومة اإللكترونية الحقثا( .السالمي)32 :0221 ،

وعرفها عامر( )2002بأنها تبادل غير ورقي لمعلومات العمليات وذلك باستخدام التبادل

اإللكتروني للبيانات أو هي استخدام كل الوسائل اإللكترونية في إنجاز كل أعمال ومعامالت المنظمة مثل
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استخدام البريد اإللكتروني والتحويالت اإللكترونية للموال والتبادل اإللكتروني للمستندات والفاكس
والنشرات اإللكترونية وأية وسائل الكترونية أخر (عامر)05 :0221 ،
ويذكر نجم(  )2004إن اإلدارة اإللكترونية وقبل كل ش هي إدارة موارد معلوماتية تعتمد على
االنترنت وشبكات االتصال تميل من أا وقت مضى إلى تجريد واخفاء األشياء وما يترا طبها إلى الحد

الذا أصبح رأس المال المعلوماتي – المعرفي – الفكرا هو العامل األكثر فاعلية في تحقيق أهدافها

واألكثر كفاية في استخدام مواردها( .نجم)051 :0222 ،
ويمكن اعتبار اإلدارة االلكترونية وسيلة لرفع مستو أداء اإلدارة لتحقيق الكفاءة والفاعلية وليست

ال عنها ،وال تهدط إلى إنهاء دورها ،وتقوم على أحدث وسائل االتصال التي تتطلا بنية تحتية مناسبة
بدي ث
وقادرة على استيعاا المستجدات في هذا المجال.

كما إن تقدم الدول يقاس بقدر استخدامها وتوظيفها لتقنية المعلومات واالتصال في تقديم الخدمات
للمستفيدين ،وأحد المجاالت التي تأثرت بشكل كبير من تطور تقنية المعلومات واالتصال أسلوا تأدية
المديرين ألعمالهم وانتقالها من األساليا اليدوية التقليدية إلى استخدام اإلدارة اإللكترونية التي تعد من

الركائز األساسية لتطور الدول في شتى المجاالت االقتصادية واالجتماعية والتربوية لما لها من دور
إيجابي في زيادة اإلنتاجية وتسهيل إجراءات العمل وتقديم خدمات تتجاوز توقعات المستفيدين وزيادة فعالية

الق اررات (غنيم)022 :0221 ،

الدراسات المستقبلية على أنه بحلول عام  0205قد تصبح مؤسسات التعليم التقليدية

وتؤكد بع

من مخلفات الما ضي على الرغم من استمرارها في التواجد اكثر من قرن في الزمان نتيجة التغيرات

العالمية في إ نتاج المعرفة وتوزيعها والتي تدعمها ثورة االتصاالت والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة (عبد
الحي)1 :0225 ،
وير عامر ( )0221أن اإلدارة اإللكترونية تشمل تحديث آليات اتخاذ القرار وانجاز المعامالت
بشكل سريع والكتروني بحيث ال تحتاج المعاملة إلى مستندات أو أوراق وبالتالي تسير المعاملة إلكترونيثا

عبر البريد اإللكتروني ،وهي منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على تقنيات االتصاالت والمعلومات لتحويل

العمل اإلدارا اليدوا إلى أعمال تنفذ بواسطة التقنيات الرقمية الحديثة( .عامر)01 :0221 ،
أما كيالني( )0221فقد تحدثت عنها كأسلوا إدارا في كلية التربية فعرفتها إجرائيثا في دراستها

بأنها :أسلوا جديد في العمل اإلدارا داخل كلية التربية يستخدم المعلوماتية واإللكترونية في تقديم
الخدمات للطالا ،وذلك بهدط تب سيط وتسهيل التعامل مع الكلية والطالا وأعضاء هيئة التدريس وأولياء
األمور ،وتوفير المعلومات والخدمات بشكل متكامل وسريع لجميع الطالا ،وتسهيل حصول الطالا على

الخدمة وتخفي

تكلفتها( .كيالني)312 :0221 ،

بينما باكير( )0221يركز على إدخال جميع الموارد المادية والبشرية والمعنوية ،وجعلها في إطار
إلكتروني فعرفها بأنها استراتيجية إدارية لعصر المعلومات تعمل على تحقيق خدمات أفضل للمواطنين
والمؤسسات ولزبائنها مع االستغالل األمثل لمصادر المعلومات المتاحة ،من خالل توظيط الموارد المادية
23

والبشرية والمعنوية المتاحة في إطار الكتروني حديث من أجل استغالل أمثل للوقت والمال والجهد وتحقيقثا

للمطالا المستهدفة وبالجودة المطلوبة( .باكير)0 :0221 ،

ومن خالل النظرة المتأنية والمتعمقة للمفاهيم السابقة ،فإنه يمكن تقسيم مصطلح اإلدارة

اإللكترونية إلى قسمين ،أولهما اإلدارة ،وهو يعبر عن نشاط إنجاز األعمال من خالل جهود اآلخرين
لتحقيق األهداط المرجوة ،وثانيهما اإللكترونية ،وفيها يتم إنجاز النشاط من خالل استخدام الوسائل
اإللكترونية المختلفة( .عامر)02 :0221 ،
وتر الباحثة أن اإلدارة اإللكترونية هي مفهوم جديد في العمل اإلدارا وذلك باستخدام تكنولوجيا
ال معلومات واالتصاالت في انجاز جميع الوظائط اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة ،بحيث تكون
أكثر فاعلية وكفاءة وتحقيقاث للجودة.

وعليه يمكن القول إن اإلدارة االلكترونية هي اإلدارة الشاملة التي توظط جميع الطاقات المتاحدة

مدن مدوارد بشريدة وماديدة وتقنيات وبرمجيات حديثة ،من أجل تحقيق األهداط المرسومة لها ،وتقديدم
خدماتها للجمهور بفعاليدة أكدثر وجهود وتكلفة اقل ،بما يعزز رو المنافسة لديها مقارندة بالمؤسسات

المماثلدة ويجعدل كفدة المنافسة راجحة لها ،وتحقق رضا الجمهدور ،ممدا يمددها بأسباا التطدور والنمدو
المتسارع الذا يشهدن العالم من حولنا .
 .1األسباب التي أدت إلى ظهور اإلدارة اإللكترونية:
بدأ التفكير باإلدارة االلكترونية كإجراء وحل جذرا لسلبيات اإلدارة التقليدية والمتمثلة باالتدي:

0د تلط بع

المعامالت الورقية بسبا التقادم .

0د صعوبة الحصول على بع

المعلومات من هذن المعامالت .

 .3التكاليط الباهظة لصيانة المعامالت الورقية واصال التالط منها .
 .2إمكانية ضياع بع

المعامالت سهواث أو تعمدثا .

 .5توفير غرط كبيرة لحفظ المعامالت الورقية( .الطائي)021 :0229 ،
ولذلك يمكن القول إن اإلدارة اإللكترونية ظهرت بشكل بسيط مع بداية منتصط القرن العشرين
الميالدا ،عند بدء إدخال اآللة إلى العمل اإلدارا أا عندما ابتكرت شركة  IBMمصطلح معالة الكلمات
على فعاليات طابعتها الكهربائية وكان سبا إطالق هذا المصطلح هو لفت نظر اإلدارة في المكاتا إلى

إنتاج هذن الطابعات عند ربطها مع الحاسوا واستخدام معال ة الكلمات وأن أول برهان على أهمية ما
طرحته هذن الشركة ظهر سنة  0912م عندما أنتجت هذن الشركة جهاز طرحته في األسواق أطلق عليه

اسم ( MT/STالشريط الممغنط ،وجهاز الطابعة المختار)( .السالمي )035-032 :0225 ،

و كانت هذن الطابعة مع شريط ممغنط فعند كتابة أا رسالة باستخدام هذن الطابعة يتم خزن
الكلمات على الشريط الممغنط حيث باإلمكان طباعة هذن الرسالة بعد استرجاعها من الشريط على
الطباعة بعد أن نطبع اسم وعنوان الشخل المرسل إليه وعند النظر لهذن الرسالة نجدها مطبوعة بشكل
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كبير وخاصة عندما يتطلا إرسال نفس الرسالة إلى عدد
اث
جيد وواضح ،وبالتأكيد هذن العملية وفرت جهداث

كبير من المرسل إليهم.

ثم برزت بقوة في عقد السبعينات والثمانيات ،عندما تم توظيط تقنيات الحاسا اآللي لخدمة

العمليات اإلدارية ،نتيجة لما يتمتع به من قدرات فائقة في التعامل مع البيانات.

واإلدارة االلكترونية تستطيع أن تحقق أهدافها عندما تتوفر البنية التحتية لها من االتصاالت
واألجهزة والبرمجيات والكوادر المتخصصة باإلضافة إلى الوعي المعلوماتي لد

الموظفين والمواطنين

وتحتوا اإلدارة االلكترونية على كل النظم اإللكترونية الرسمية وغير الرسمية والتي تتعلق باالتصاالت
للحصول على المعلومات من والى األشخال داخل وخارج المؤسسة (المنشأة) (السالمي :0225 ،
)035-032
كما يؤكد( ياسين  )29: 0225،أن ظهور اإلدارة اإللكترونية جاء نتيجة تطور موضوعي يمتد

إلى العقود الخمسة األخيرة من القرن الماضي ,وبدايات ظهور اإلدارة اإللكترونية تتمثل في انتشار

استخدام نظم الحاسوا في أنشطة األعمال منذ نهاية عقد الخمسينات والستينيات ,حيث وجدت معظم
المنظمات والمؤسسات العامة أن استخدامها للحاسوا سيعنى اإلسراع في انجاز األعمدال واختصار للجهد

والوقت والموارد ( ويذكر العالق )02-9: 0225 ،إن لإلدارة اإللكترونية مفهومثا مبتك ار أملته المراحل
المتقدمة من ثورة تكنولوجيا المعلومات واقتصاد المعرفة وأسهمدت في تكوينه وانتشارن  ,وأخذت الشركات

والمؤسسات على اختالفها تتسارع لالنتقال إلدى عدالم اإلدارة االلكترونية.
 .2دواعي التحول إلى اإلدارة اإللكترونية:
إن التحول إلى اإلدارة اإللكترونية ليس دربثا من دروا الرفاهيدة ،وانمدا حتمية تفرضها التغيرات

العالمية ،ويمثل التحول إلى التعامل إلكترونياث عامالث مهماث في تحسين مستو الخدمة للفراد ،وترشيد

استخدام الموارد ،وهو نتيجة للتقدم العلمي والتقني ،والمطالبة المستمرة برفع جودة المخرجات وضمان

سالمة العمليات.
وتقتضي عملية التحول هذن إجراء تعديل في النظم اإلدارية من أجل القضاء على الروتين والكم

المبال فيه من اإلجراءات وتبسيط الهياكل التنظيمية ،وقد فر

التحول إلى اإلدارة االلكترونية العديد من

المسببات تتمثل في:
 )0اإلجراءات والعمليات المعقدة وأثرها على زيادة تكلفة األعمال.
 )0ضرورة توحيد البيانات على مستو المؤسسة.
 )3صعوبة الوقوط على معدالت قياس األداء.
 )2ضرورة توفير البيانات المتداولة للعاملين في المؤسسة.
 )5التوجه نحو توظيط استخدام التطور التكنولوجي واالعتماد على المعلومات في اتخاذ الق اررات.

(رضوان.)1 :0222 ،

 )1ازدياد المنافسة بين المؤسسات ،وضرورة وجود آليات للتميز داخل كل مؤسسة تسعى للتنافس.
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 )1حتمية تحقيق االتصال المستمر بي ن العاملين على اتساع نطاق العمل.
 )2كلفة اإلجراءات اإلدارية :ففي ظل الرغبة في تقليل كل ما يتعلق بها من عمليات ،وزيادة كفاءة عمل
اإلدارة من خالل تعاملها مع الموظفين والمؤسسات ،إذ أن قدرة اإلدارة التقليدية بالنسبة إلى تخليل
معامالت المواطنين تبقى محدودة

 )9االستجابة والتكيط مع متطلبات البيئة المحيطة :إن انتشار وتطبيق مفهوم أساليا اإلدارة اإللكترونية
في كثير من الو ازرات والمؤسسات والمنظمات والمجت معات يحتم على كل منظمة اللحاق بركا التطوير،

تجنبثا الحتماالت العزلة والتخلط عن مواكبة عصر السرعة والمعلوماتية ،والتنافس في تقديم الخدمات بناء
على معايير السهولة والفعالية والكفاية( .العمرا.)02-01 :0223 ،

مثل:

كما أكد النمر( )2001أن هناك العديد من التطورات التي مهدت للتحول نحو اإلدارة اإللكترونية

 التقدم الكبير في تقنيات الحاسا اآللي وتطبيقاته.
 العولمة ،فقد ساعدت العولمة على دفع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلى محاولة االستفادة
القصو من التقنيات الحديثة في مجاالت الحاسا اآللي واالنترنت واالتصاالت من أجل تحسين الجودة

وزيادة اإلنتاجية وتخفي

الكلفة.

 انتشار الثقافة التكنولوجية ،ففي عصر انتشرت فيه وسائل التعليم عن بعد والقنوات الفضائية ومقاهي
اإلنترنت ،أصبح من السهولة بمكان التعامل مع التقنية الرقمية ،حيث لم يعد األمر يتطلا حصول

المتعامل على تلك التقنية على ش هادة جامعية متخصصة في الحاسا اآللي ،وبالتالي أصبح هناك ميل
كبير من المواطنين والموظفين في الدول المتقدمة والنامية نحو اإلدارة اإللكترونية
(النمر وآخرون.)222 :0221 ،
وتر الباحثة بأن االدارة االلكترونية لها من الفوائد والثمار التي تقطط في الميدان فتعمل على

توفير الوقت والجهد وتسهيل المهام واألعمال كما هو ملموس من خالل عملها كمعلمة تكنولوجيا.
 .3مراحل النتقال السليم من اإلدارة التقليدية إلى اللكترونية:

لقد شهد العالم تحوالت كبيرة في مختلط مجاالت الحياة  ،و كان للتطورات التكنولوجية المتسارعة

بارز في هذن التحوالت ،فظهور االنترنت أد إلى التحول
دور ثا
وخاصة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت ثا

من األساليا التقليدية في التواصل بين المؤسسات التعليمية على مختلط المستويات وكذلك في المجاالت
االقتصادية كعقد الصفقات و إنجاز األعمال و االتصال إلى استعمال األسلوا الرقمي ،الذا يعتمد على

استخدام األجهزة و األدوات التي تدار بشكل رقمي (سالم و عواد .) 12 :0225 ،و يعتمد نجا
المنظمات في غالبية األحيان على قدرتها على مواكبة التطورات األمر الذا يتطلا منها التكيط مع

التغيرات البيئية السريعة التي يترتا عليها ظهور الكثير من األزمات التي تهدد بقاءها و استمرارها أو
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غالبا
تؤخر معدالت نموها وتطورها ،وان قدرة المنظمات على رصد ما يحصل من تغيرات في البيئة ،التي ث
ما تتسم بالتعقيد و التغيير يساعدها على التكيط مع هذن البيئة ( .الخشالي و القطا)25 : 0221 ،

وتر الباحثة أ ن أفضل سيناريو للوصول إلى تطبيق سليم لإلدارة االلكترونية مع استثمار أمثل

للوقت والمال والجهد هو بتقسيم خطة الوصول إلى المرحلة النهائية لإلدارة االلكترونية إلى ثالث مراحل

على ان يتم ذلك بعد القيام بإصال إدارا شامل و تام للنظام اإلدارا التقليدا  -إذ ال يمكن كما شرحنا

سابقا االنتقال من نظام إدارا تقليدا إلى نظام الكتروني هكذا دفعة واحدة  -لذلك فان تقسيم الخطة إلى
مراحل من شأنه أن يؤدا إلى اندماج المجتمع بشكل كلي في خطة اإلدارة االلكترونية بحيث يتأقلم معها
و يتطور بتطورها على عكس ما يحدث عند تطبيق اإلدارة االلكترونية دفعة واحدة مما يؤدا إلى تفاجؤ
المجتمع بها و قد يتم رفضها أو مقاومتها في حينه.

وتحدد مراحل تطور الدارة اللكترونية على النحو التالي:
 أول :مرحلة اإلدارة التقليدية الفاعلةفي هذن المرحلة يتم تفعيل اإلدارة التقليدية و العمل على تنميتها و تطويرها في الوقت الذا يتم
البدء في ه أيضا و بشكل متوازا بتنفيذ مشروع اإلدارة االلكترونية بحيث يستطيع المواطن العادا في هذن
المرحلة تخليل معامالته و إجراءاته بشكل سهل و بدون أا روتين أو مماطلة في الوقت.
 -ثانيا :مرحلة الفاكس و التلفون الفاعل

في هذن المرحلة يتم تفعيل تكنولوجيا الفاكس و التلفون بحيث يستطيع المواطن العادا في هذن

المرحلة االعتماد على التلفون المتوفر في كافة األماكن و المنازل و خدمته معقولة التكلفة يستفيد منه في
االستفسار عن اإلجراءات و األوراق و الشروط الالزمة إلنجاز أا معاملة بشكل سلس و سهل و دون أا

مشاكل و بحيث أنه يستطيع استع مال الفاكس إلرسال و استقبال األوراق أو االستمارات و غير ذلك و في
هذن المرحلة يكون قسم أكبر من المؤسسات والناس قد سمع أو جرا نمط اإلدارة االلكترونية بحيث
يستطيع كبار المسئولين في الو ازرات والتجار واإلداريين و المتعاملين و القادرين في هذن المرحلة من
إنجاز معامالتهم عبر طريق الشبكة االلكترونية.
 ثالثا :مرحلة اإلدارة اللكترونية الفاعلةفي هذن المرحلة يتم التخلي عن الشكل التقليدا لإلدارة بعد أن يكون عدد المستخدمين للشبكة

االلكترونية قد وصل إلى مستو -حوالي  %32-05من عدد الشعا -عال و توفرت الحواسا سواء
بشكل شخصي أو بواسطة األكشاك أو في مناطق عمومية بحيث تكون تكلفتها أيضا معقولة و رخيصة
مما يسمح لجميع فئات الشعا باستعمال الشبكة االلكترونية إلنجاز أا معاملة إدارية و بالشكل المطلوا

بأسرع وقت و أقل جهد و أقل كلفة ممكنة و بأكثر فعالية كمية و نوعية.

(حمزة محمد ناجي خالد http://ar.wikibooks.org/wiki/ ،اإلدارة االلكترونية0202/3/02،م)
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وتر الباحثة إن التحول إلى الحكومة االلكترونية يحقق نجاحات في جدية العمل الحكومي،

االرتقاء بمستو األداء ،وتقديم الخدمات المتميزة إلرضاء المجتمع ،كما أنها تؤدا إلى إنجاز األعمال
بأقل تكلفة وبأسرع وقت وبأقل جهد ممكن.
 .4أهداف اإلدارة اإللكترونية:
إن الفلسفة الرئيس ة لإلدارة االلكترونية هي نظرتها إلى اإلدارة كمصدر للخدمات ،و المواطن و

الشركات كزبائن أو عمالء يرغبون في االستفادة من هذن الخدمات ،لذلك فان لإلدارة االلكترونية أهدافثا
كثيرة تسعى إلى تحقيقها في إطار تعاملها مع العميل نذكر منها بغ

النظر عن األهمية و األولوية-:

 .0ترشيد التكاليط المالية عن طريق تقليل أوجه الصرط في إنجاز ومتابعة عمليات اإلدارة المختلفة،
مما يؤدا لتعزيز الكفاءة االجتماعي واالقتصادية والسياسية.

 .0زيادة كفاءة عمل اإلدارة من خالل تعاملها مع المواطنين والمؤسسات والشركات.
 .3استيعاا عدد أكبر من العمالء في وقت واحد إذ أن قدرة اإلدارة التقليدية بالنسبة إلى تخليل
معامالت المواطنين تبقى محدودة و تضطرهم في كثير من األحيان إلى االنتظار في صفوط طويلة.

 .2إلغاء عامل العالقة المباشرة بين طرفي المعاملة أو التخفيط منه إلى أقصى حد ممكن مما يؤدا إلى
الحد من تأثير العالقات الشخصية و النفوذ في إنهاء المعامالت المتعلقة بأحد العمالء.
 .5إلغاء نظام األرشيط الوطني الورقي و استبداله بنظام أرشفة الكتروني مع ما يحمله من ليونة في
التعامل مع الوثائق و المقدرة على تصحيح األخطاء الحاصلة بسرعة و نشر الوثائق ألكثر من جهة في

أقل وقت ممكن و االستفادة منها في أا وقت كان (.السالمي والسليطى.)0222:39 ،
ويضيط العواملة (:)0223
 .1القضاء على البيروقراطية بمفهومها الجامد و تسهيل تقسيم العمل و التخصل به.

 .1إلغاء عامل المكان ،اذ أنها تطمح إلى تحقيق تعيينات الموظفين و التخاطا معهم و إرسال األوامر
و التعليمات و اإلشراط على األداء و إقامة الندوات و المؤتمرات من خالل "الفيديو كونفرانس" و من
خالل الشبكة االلكترونية لإلدارة.

 .2إلغاء تأثير عامل الزمان ،ففكرة الصيط و الشتاء لم تعد موجودة و فكرة أخذ العطل أو اإلجازات
إلنجاز بع

المعامالت اإلدارية تم الحد منها إلى أقصى حد ممكن.

 .9إيجاد البيئة والمناخ التنظيمي المالئم للبحث والتطوير اإلدارا الشامل والمتواصل.
( العواملة.)015 : 0223 ،

وتضيط الباحثة أن من أهداط اإلدارة االلكترونية التأكيد على مبدأ الجودة الشاملة بمفهومها

الحديث وعلى أهمية تلبية احتياجات العمل في الوقت و الزمان الذا يكون فيه العميل محتاجا إلى الخدمة
في أسرع وقت ممكن.
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 .5أهمية اإلدارة اإللكترونية:

اإلدارة اإللكترونية تسعى إلى إجراء تحسينات جيدة وفاعلة في المنظمات والمؤسسات التربوية

المعاصرة .وير بع

التربويون ان المزايا التي توفرها اإلدارة اإللكترونية للمؤسسات التربوية المعاصرة

تتحدد على النحو التالي:

 .0تحسين فاعلية األداء واتخاذ القرار من خالل اتاحة المعلومات والبيانات لمن أرادها ،وتسهيل
الحصول عليها من خالل تواجدها على الشبكة الداخلية وامكانية الحصول عليها بأقل مجهود من خالل

وسائل البحث اآللي المتوفرة.

 .0المرونة في عمل الموظط بحيث يمكن للموظط سهولة الدخول الى الشبكة الداخلية من أا مكان قد
يتواجد فيه والقيام بالعمل في الوقت والمكان الذا يرغا فيه.
 .3سهولة عقد االجتماعات عن بعد بين اإلدارات المتباعدة جغرافياث.

 .2لن تكون هناك حاجة للعدد الكبير من خزائن الملفات وبالتالي توفير مساحة هذن الخزائن وكذلك
توفير نفقات الموظط المخصل للعناية بهذن الملفات( .غنيم)22 : 0222 ،

 .5سهولة وسرعة وصول التعليمات والمعامالت اإلدارية للموظفين والمراجعين.
 .1سهولة تخزين وحفظ البيانات والمعلومات وحمايتها من الكوارث والعوامل الطبيعية من خالل االحتفاظ
بالنسخ االحتياطي في أماكن خارج حدود المؤسسة وهو ما يعرط بنظام التحوط من الكوارث( .عامر،

.)35 :0221
 .1القدرة على مواكبة التطور النوعي والكمي الهائل في مجال تطبيق تقنيات ونظم المعلومات وما يرافقها
من انبثاق ما يمكن تسميته بالثورة المعلوماتية المستمرة.

 .2تمثل نوعثا من االستجابة القوية لتحديات عالم القرن الحادا والعشرين الذا يختصر العولمة والفضاء
الرقمي واقتصاديات المعلومات والمعرفة وثورة االنترنت وشبكة المعلومات العالمية (ياسين)01 :0225 ،

 .9تخفي

وتخفي

تكاليط المخرجات التربوية :تستطيع اإلدارة اإللكترونية تحقيق ذلك من خالل تجهيز

ال من
التكاليط الخاصة ،بإنشاء المعامل والفصول الدراسية والوسائل التربوية الحديثة ،بد ث

التقليدية التي تتطلا التكاليط الباهظة ،ومن جهة أخر تقوم باستخدام اآلالت الحديثة التي تساعد على
خف

األفراد العاملين بالمؤسسة واستخدام مبان ومواقع جغرافية بسيطة بدال من المباني الضخمة،

والمواقع الجغرافية المميزة التي كانت تشيع في اإلدارة التقليدية باإلضافة إلى ذلك فإن اإلدارة اإللكترونية
تساعد المؤسسات التربوية على التقليل من المخاطر الناجمة وت اركم المخزون الورقي.
 .02اتساع نطاق المنظمات التي تتعامل معها المؤسسات التربوية :حيث تقوم اإلدارة اإللكترونية بتمكين

المؤسسات التربوية من اقتحام منظمات جديدة على المستويين العالمي والمحلي وذلك نتيجة إزالة الحواجز
والقيود الجغرافية ،مما يتيح فرصة أكبر للموظفين من خالل التواصل ونقل الخبرات.
 .00تسهم اإلدارة اإللكترونية في القضاء على التعامل الورقي :حيث تمكن اإلدارة اإللكترونية المؤسسات
التربوية بتخزين وحفظ المعلومات المتعلقة بها في أجهزة بسيطة يتم استدعاؤها في الوقت المطلوا.

(غنيم)25 :0222 ،
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وتالحظ الباحثة أن اإلدارة اإللكترونية في التعليم لها أهمية كبيرة ،حيث ال يمكن االستغناء عنها

في ظل التقدم التقني والتكنولوجي ،فهي تسهم إسهامثا بالغاث في تقديم الخدمات للموظفين والطالا بطريقة

سهلة ،وتمكنهم من الحصول على كافة المعلومات التي يحتاجون إليها ،كما تبسط وتسهل اإلجراءات
داخل المؤسسة ،وتمكن األفراد من عملية االتصال بالمؤسسات المتعامل معها في الوقت الذا يحتاجون

فيه وخصوصثا في المجاالت التربوية ،أما أن أهمية اإلدارة اإللكترونية على المستو الجامعي ال تقل عن

المستو القومي ،وخصوصثا أن اإلدارات التربوية بحاجة ماسة إلى التعامل اإللكتروني سواء داخل البالد

أو خارجها لما له من مزايا وايجابيات تعود عليها.

 .1مميزات استخدام اإلدارة اللكترونية في أعمال اإلدارة المدرسية:
 0د السرعة والدقة في تخزين المعلومات وتكوين ما يسمى ببنك المعلومات ومعالجة وتشغيل البيانات
واسترجاع النتائة بوقت قصير مقارنة بالنظام اليدوا

 0د االستجابة لحاجات ورغبات المستفيدين من العملية التعليمية بكفاءة وفعالية األمر الذا يؤدا إلى
تحقيق رضا المستفيدين.

3د تقديم خدمات شاملة بأقل التكاليط والجهد والوقت .
2د تأكيد واظهار الشفافية في أداء العمل والتعامل مع المستفيدين من الخدمات التعليمية .
5د التخلل من البيروقراطية والروتين في تأدية األعمال .

 1د ضمان حصول المستفيدين على الخدمات التي تقدمها المدرسة على مدار السنة ومباشرة دون الحاجة
إلى حضورهم إلى المدرسة من خالل الشبكة االلكترونية .
 1د تحسين العمليات ويقصد بها استخدام الحاسا اآللي في تحويل المدخالت ( األنشطة والموارد واألفراد
واألعمال ) والتي يؤدا من خاللها العاملون في المدرسة أعمالهم إلى مخرجات بهدط تحقيق رغبات
المستفيدين من العملية التعليمية .

2د تمكين المديرين من ت أدية أعمالهم بطريقة أفضل من خالل مساعدتهم على المتابعة الدورية بطرق أداء
ال
العمل المدرسي في جميع مراحله وتوفير الوقت لديهم ليتمكنوا من التركيز على جوانا العمل المهمة بد ث

من األعمال الكتابية الورقية(: .السالمي والدباغ) 01: 0220،

مما سبق يتضح للباحثة أن مميزات اإلدارة االلكترونية في البيئة التعليمية تتسم بالدقة والتميز وهذا
ما ال يتوافر في اإلدارة التقليدية فاإلدارة االلكترونية تقدم للعمل التعليمي العديد من المزايا التي تجعله
يواكا التغيرات الحديثة في هذا العصر وتجنبه من الوقوع في العديد من المشكالت التي قد تقع فيها

اإلدارة التقليدية.

 .2وظائف اإلدارة اللكترونية:
لقد أد

التطور الهائل في العصر الحالي عصر الثروة التقنية إلى حدوث تغيرات واضحة في

الوظائط التقليدية لإلدارة تحولت إلى وظائط إلكترونية من أجل االستخدام األمثل للوقت والمال والجهد
والطاقات ويذكر( إدريس )021 :0225 ،أن تكنولوجيا المعلومات المعاصرة ساهمت في إحداث تغير في
3.

العملية اإلدارية التقليدية ،وأصبحت اإلدارة الحديثة تعتمد على نظم المعلومات في التخطيط وفي تصميم
الهياكل التنظيمية وادارة فرق العمل الجماعي  ،وتحقيق التنسيق والرقابة عن بعد .
 )0التخطيط اإللكتروني:
ير (غنيم  )51 : 0222 ،أن التخطيط اإللكتروني ويعتمد على التركيز بصفة أساسية على

استخدام التخطيط االستراتيجي والسعي نحو تحقيق األهداط اإلستراتيجية ،حيث تتم الق اررات التي تستخدم
النظم اإللكترونية في تخطيط أعمالها بالشمولية لخدمة مختلط أقسام المنظمة وادارتها ،ويعتمد التخطيط
اإللكتروني أيضا في ظل الثروة اإللكترونية على استخدام نظم جديدة للمعرفة كنظم دعم القرار ،والنظم

الخبيرة  ،ونظم الشبكات العصبية االصطناعية ،كما يعتمد أيضا على تبسيط نظم واجراءات العمل.
 )2التنظيم اإللكتروني:
ير ( نجم )052 : 0222 ،أن التنظيم اإللكتروني هو اإلطار الفضفا

لتوزيع واسع

للسلطة والمهام والعالقات الشبكية -األفقية التي يحقق التنسيق اآلني وكل مكان من أجل إنجاز الهدط
المشترك ألطراط التنظيم ،فمع االنترنت يتم التحول من منظمة التركيز على الهياكل والخصائل

التنظيمية الرسمية إلى منظمة التركيز على الهدط الواحد المتقاسم .
 )3التوجيه اإللكتروني:

يشير غنيم )  )2004إلى أن التوجيه اإللكتروني بالمنظمات المعاصرة يعتمد على وجود القيادات
اإللكترونية والتي تسعى إلى تفعيل دور األهداط الديناميكي والعمل على تحقيقها كما يعتمد أيضا وجود
قيادات قادرة على التعامل الفعال بطريقة إلكترونية مع األفراد اآلخر ين والقدرة على تحفيزهم وتعاونهم
إلنجاز األعمال المطلوبة كما يعتمد التطبيق الكطء للتوجيه اإللكتروني على استخدام شبكات االتصاالت

اإللكتروني المتقدمة كشبكة اإلنترنت بحيث يتم إنجاز وتنفيذ كل عمليات التوجيه من خاللها ( .غنيم،
10 :0222د ) 13

ويؤكد نجم ( )2004أن قيادة الذات هي األكثر برو از في اإلدارة اإللكترونية  ،فالقائد اإللكتروني

مطلوا منه أن يتخذ ق اررات سريعة وفورية ،مما يجعله بحاجة إلى تطوير اتجاهات وقواعد خاصة
للحاالت المختلفة التي تساعدن على سرعة االستجابة( نجم )011: 0222 ،ولهذا ير بع
ان القائد االلكتروني ي جا ان تتوفر فيه بع

التربويين

المهارات األساسية وهي:

 مهدارات المعدارط اإللكترونيددة :مثدل تقنيدة المعلومدات فدي الحاسبات اآلليدة وشبكدات االتصاالت

اإللكترونية والبرمجيات الخاصة بها والتعامل الجيد معدها.

 مهارات االتصال الفعال مع اآلخرين  :حيث يتطلا هذا األمددر ضرورة تأسيس عالقدات عمل جديدة
من خالل استخدام جميع أنواع االتصاالت سواء كانت مكتوبة أو شفهية.

 مهارات إدارية  :وهي تتضمن مهارات تحفيز األفراد اآلخرين بالمنظمة نحددو العم ددل الجماعي

والتعاون,باإلضافة إلى مهارات التخطيط والتنظيم والمتابعة والرقابة ع ددالوة على ذلك ،يتأكد على القياديين
والمديرين في هذا العصر متابعة كل جديد في حقل التقنيات اإللكترونية وأن يتحلوا بثقافة اإلبددداع

واالنفتا والمرون ددة والت ددي تع ددد مدن ضروريات هذا العصر
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لكي يتمكنوا من التخطيط السليم والجيد

للدخول إلى عصر الثورة الرقمية واالستفادة من إمكاناته لتطوير أداء المنظمات ورفع كفاءتها اإلنتاجيددة
)غنيم ) 13: 0222 ،
 )4الرقابة اإللكترونية:
يشير نجم)  :(2004إلى أن الرقابة اإللكترونية أكثر اقترابا من الرقابة القائمة على الثقة بدال من
الرقابة التقليدية القائمة على العالقات والمساءلة الرسمية  ,وهذا يفسر االتجان المتزايد نحو التأكيد على

الثقة اإللكترونية والوالء اإللكتروني بين العاملين واإلدارة ,وهذا ما يحول الرقابة كرصيد إلى الرقابة كعملية
وتدفق مستمر ,وهناك العديد من المزايا للرقابة اإللكترونية منها:
 أنها تحقق الرقابة المستمرة بدال من الرقابة الدورية.

 تحقيق الرقابة بالوقت الحقيقي وفى اآلن الحقيقي بدال من الرقابة القائمة على الماضي فهي تحقق
الرقابة بالنقرات بدال من الرقابة بالتقارير.
 الحد األدنى من المفاجآت الداخلية في الرقابة فال ش يتفاقم داخل المنظمة دون معرفته أوال وهذا مما
يقلل إلى الحد األدنى المفاجآت الداخلية.

 إن الرقابة اإللكترونية تتطلا بل وتحفز العالقات القائمة على الثقة  ,وهذا مما يقلل من الجهد اإلدارا

المطلوا في الرقابة.
 إن الرقابة اإللكترونية تقلل مع الوقت من أهمية الرقابة القائمة على المدخالت أو العمليات أو
األنشطة لصالح التأكيد المتزايد على النتائة ,فهي إذن أقرا إلى الرقابة بالنتائة .

 أن الرقابة اإللكترونية تساعد على انخراط الجميع في معرفة ماذا يوجد في المنظمة إلى حد كبير من
أجل تحقيق مستلزمات الرقابة والحد من المفاجآت واألزمات في المنظمة( .بخش)12 :0221 ،

وتر الباحثة أن اإلدارة اإللكترونية ساهمت بشكل كبير وفعال في ابتكار أسلوا جديد لإلدارة يتماشى

مع متطلبات العصر الحديث واالنفجار المعرفي التكنولوجي ،فسهل على المدير مراقبة أعماله وتقويمها
مما ينتة عن ذلك تالشي وجود األخطاء وسرعة في إنجاز المهام.
 .6متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية :

إن نجا مشروع اإلدارة اإللكترونية مرتبط بضرورة توفير مجموعة من المتطلبات الالزمة له يؤكد

هذا الرأا )الطائي (051: 0220،وير

ضرورة توفير جملة من المستلزمات البشرية والمادية

) (Hardwareوالتنظيمية) (Or wareوالبرمجيات) . (Software

أورد (غنيم ) 323: 0222 ،مجموعة من المتطلبات الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية كاالتي:
 متطلبات تقنيات المعلومات واالتصاالت اإللكترونية.
 المتطلبات المالية

 المتطلبات التشريعية.
 متطلبات تأمين وحماية أعمال ومعامالت اإلدارة اإللكترونية.
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ولتوضيح تلك المتطلبات التي يمكن تصنيفها على النحو االتي :
 )1المتطلبات اإلدارية:
يشير( ياسين )032 : 0225 ،على ضرورة وجود قيادات إدارية إلكترونية تتعامل بكفاءة وفعالية

مع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع قدرتها على االبتكار واعادة هندسة الثقافة التنظيمية وصنع

المعرفة باإلضافة إلى ذلك و يتوجا على كل اإلدارات في المنظمات التخلل من اإلجراءات البيروقراطية
والروتينية المملة والمعيقة لكل تطور وتجديد في األساليا المتبعة في المنظمات.

ويؤكد ذلك( الصيرفي (10: 0221 ،حيث ير ضرورة تطوير وتبسيط إجراءات وخطوات العمل مما
يخفط األعباء اإلدارية ,والربط بين كافة الخدمات واإلجراءات الحكومية بما يكفل سهولة ومرونة التعامل
بين الجهات والو ازرات المختلفة .

كما يضيط )ياسين" )032 : 0225 ،أن اإلدارة اإللكترونية تتطلا وجود بنية تنظيمية حديثة

ومرنة ,أفقية وعمودية باتصاالتها ,وقبل ذلك بنية شبكية تستند إلى قاعدة تقنية ومعلوماتية متطورة ,وثقافة
تنظيمية تتمحور حول قيمة االبتكار والمبادرة  ,والريادة في األداء وانجاز اإلعمال بكفاءة عالية "
ويشير (غنيم )022 : 0222 ،إلى ضرورة العمل على توعية اإلفراد بجدو أهمية تطبيق أعمال

ومعامالت اإلدارة اإللكترونية  ,كذلك تأكيد وتفعيل دور القطاع الخال جنبا إلى جنا مع القطاع

الحكومي ,باعتبار انه يمثل قوة دافعة لنجا تطبيقات اإلدارة اإللكترونية.
)2

المتطلبات التقنية :
يؤكد ( ياسين  ) 035 : 0225،علدى ضرورة ارتبداط اإلدارة اإللكترونية بجميع أنماط التكنولوجيا

الرقمية من وسائدط وشبكدات وأدوات  ,فالتكنولوجيا الرقمية تتطور بسرعة عالية  ,كما تتنوع أنماطها  ,مما
يضع خيارات دائمة ومفتوحة أمدام اإلدارة مثل ربط بع

أنشطة األعمال بخدمات األكشاك التفاعلية و

التلفاز التفاعلي و خدمات الهاتط الخلوا المتكاملة مع االنترنت وتقنياتها مثل خدمات الرسائل والوسائط
المعلوماتية األخر  ,واستخدام أدوات ) , (WAPوبرتوكول االتصال باالنترنت) , (SMSونظم تكنولوجيا
المعلومات  ,وتقنيات شبكات االنترنت  ,واالنترانت  ,اإلكسترانت .

أورد قنديلجي والسامرائي) 0220م ) عدة خدمات وتطبيقات لشبكة اإلنترنت وكاالتي :
 البريد اإللكتروني ):(Electronic Mail
وهو من أهم و أوسع الخدمات انتشا ار عبر الشبكة العالمية  ,وتستخدم ألغ ار
مختلفة.

مهنية ووظيفية وشخصية

 قوائم النقاش ):( List Serve
وهو برنامة يعمل على متابعة وصيانة قوائم ومنتديات النقاش  ,حيث يعقد مستخدمو هذن الخدمة
مناقشات حول موضوع من الموضوعات  ,عن طريق استخدام بريدهم اإللكتروني.
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 المجموعات اإلخبارية ):(News Group
وهي خدمة لتبادل األخبار واآلراء التي تخل موضوع من الموضوعات  ,بين مئات األلوط من
المستخدمين الموزعين في مناطق العالم المختلفة.
 التجارة اإللكترونية ):(E. Commerce

حيث تتم مختلط أنواع التعامالت التجارية وعقد الصفقات واإلعالن عن مختلط أنواع البضائع والمنتجات
وتسويقها.

 الدخول إلى شبكات المعلومات وفهارس المكتبات:

أصبح من الممكن الدخول على العديد من شبكات المعلومات البحثية األكاديمية وغير األكاديمية
المحوسبة على المستو اإلقليمي  ,وفي مناطق العالم المختلفة  ,كذلك من الممكن الدخول على فهارس
المكتبات العالمية الكبر مثل مكتبة الكونغرس.
 التعليم عن بعد:

التعليم عن بعد أو كما يسميه البع

بالجامعات المفتوحة  ,وهي نمط تعليمي جديد في نظامه وطرائق

تدريسه وأساليا إداراته وبرامجه  ,ويعتمد على كافة الوسائط والتكنولوجيات التي يتم التعليم من خاللها
عن بعد( .قنديلجي والسامرائي) 020 :0220 ،

 )3المتطلبات البشرية:
يؤكد (غنيم )325 : 0222،على ضرورة إعداد الكوادر البشرية الفنية المتخصصة ذات االرتباط

بالبنية المعلوماتية ونظم العمل على شبكات االتصاالت اإللكترونية  ,ويمكن تنفيذ ذلك من خالل تنفيذ

مجموعة من البرامة التدريبية والتي تساعد في إعداد الكوادر البشرية الفنية المطلوبة لتحقيق الكفاءة (.
عند تنفيذ تطبيقات اإلدارة اإللكترونية .

وهناك جملة من المتطلبات البشرية  ,حددها (العالق )001 : 0225 ،فيما يأتي:
 تحديد االحتياجات الحالية والمستقبلية من األفراد المؤهلين في نظم المعلومات والبرمجيات
 والعمل على االنترنت.
 استقطاا أفضل األفراد المؤهلين في مجاالت نظم المعلومات والبرمجيات.
 إيجاد نظم فعالية للمحافظة على األفراد وتطويرهم وتحفيزهم.

 التمكين اإلدارا لإلفراد ) (Empowermentمن أجل إتاحة الفرصة أمامهم للتعامل السريع مع
المتغيرات في البيئية التكنولوجية.

كما ير ( جبر ) 022 : 0220،أن من أهم متطلبات اإلدارة اإللكترونية تنمية وتطوير الموارد

البشرية

إليجاد كوادر متخصصة وعلى درجة عالية من المهارات المختلفة والمرتبطة بالبيئية األساسية

لنظم المعلومات وقواعد البيانات ونظم العمل على شبكة اإلنترنت.
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 )4المتطلبات المالية:
يعد مشروع اإلدارة اإللكترونية من المشاريع الضخمة والتي تحتاج إلى أموال طائلة

لكي نضمن له

االستمرار والنجا وبلوغ األهداط المنشودة  ,من تحسين مستو البنية التحتية  ,وتوفير األجهزة واألدوات

الالزمة والبرامة االلكترونية ,وتحديثها من وقت آلخر  ,وتدريا العناصر البشرية باستمرار ويؤكد ذلك ما

ذكرن )الصيرفي )11 : 0221 ،حيث بين أن مشروع اإلدارة اإللكترونية مشروع ضخم وكبير ويحتاج إلى
أموال كبيرة وطائلة لذلك البد من توفير التمويل الكافي لهذا المشروع.

ويشير (غنيم  )321 : 0222،إلى ضرورة وجود متطلبات مالية تختلط في نوعها وحجمها عن

المتطلبات المالية الالزمة لتطبيق نظم وأساليا اإلدارة التقليدية .يكون بغير ثمن فقد كان الثمن بع
المخاطرة بأمن المعلومات .
)5

المتطلبات األمنية

لقد أصبحت هناك حاجة ماسة في ضوء الثورة التقنية وازدياد شبكات االتصاالت والمعلومات،
إلى وجود أساليا واجراءات أمنية تساعد على حماية المعلومات والبيانات من االختراق.
ويؤيد ذلك كل من )السالمى ) 053 : 0225 ،حيث ذكر أن التطورات المتسارعة في العالم والتي تؤثر
في اإلمكانات والتقنيات المتقدمة المتاحة الرامية إلى خرق منظومات الحواسيا بغية السرقة أو تدمير

المعلومات مما أد

إلى التفكير الجدا لتحديد األساليا واإلجراءات الدفاعية الوقائية لحماية منظومات

الحواسيا  -أجهزة ومعلومات -من أا خرق أو تخريا .
وفي نفس السياق  ,يؤكد )غنيم )352: 0222 ،على أهمية تأمين حماية وخصوصية المنظمات

واألفراد وحيث يجا تحديد مجموعة من القواعد التي تحكم خصوصية البيانات والمعلومات وجودتها
وتكاملها .
ويمكن القول في ضوء ما سبق إن توفير هذن المتطلبات جميعها ضرورة ال غنى عنها

لكي

نضمن نجا تطبيق مشروع اإلدارة اإللكترونية ،مما يتطلا وجود اإلدارة الجيدة والمدركة ألهمية تبني مثل
هذن التقنيات الحديثة والسعي
التي تعتر

لمحاولة توفير متطلبات تطبيقها داخل المنظمات والتصدا لكل العقبات

تبنيها.

وفي هذا الصدد يؤكد (الهرش وآخرون )02 :0223 ،على أهمية تنمية الوعي الثقافي لتطبيق

تكنولوجيا

المعلومات وتعزيز وعي الناس والمسئولين ببنية وأداء ومزايا تبني تكنولوجيا المعلومات

وتطبيقها وتطوير البنية األساسية الكافية لشبكات العمل واالتصاالت وحث المديرين والموظفين وتدريبهم
لتحقيق التطبيق الفعال اإلدارة اإللكترونية .

وتر الباحثة أن انتشار الشبكات وخاصة االنترنت أد

إلى تغيير جذرا في ممارسة المهام

اإلدارية وتحسين المهام ال يتم بدون الثورة االلكترونية في اإلدارة  ،وعليه البد من توفر متطلبات تطبيقها
في اإلدارة المدرسية واخراجها إلى الواقع العملي لإلدارة وكذلك توفر الوعي التام بأهمية الخروج لإلدارة

االلكترونية بأحسن وجه ممكن.
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 .9سلبيات تطبيق اإلدارة اإللكترونية:
قد يعتقد البع

أنه وعند تطبيق استراتيجية "اإلدارة االلكترونية" سوط تزول كل المصاعا و

المشاكل اإلدارية و التقنية ،لكن الواقع يشير إلى أمر مختلط بمعنى أن تطبيق اإلدارة االلكترونية سيحتاج
إلى تدقيق مستمر ومتواصل لتأمين استمرار تقديم الخدمات بأفضل شكل ممكن مع االستخدام األمثل

للوقت والمال والجهد آخذين بعين االعتبار وجود خطط بديلة أو خطة طوارئ في حال تعثر اإلدارة

االلكترونية في عملها لسبا من األسباا أو لسلبية من السلبيات المحتملة لتطبيق اإلدارة االلكترونية و
هي بشكل عام ثالث سلبيات رئيسة هي:

 -0التجسس االلكتروني.
 -0زيادة التبعية.
 -3شلل اإلدارة.

أول :التجسس اللكتروني

بعد ثورة المعلومات و التقنيات التي اجتاحت العالم ،قلصت دول العالم خاصة المتطورة منها

اعتمادها على العنصر البشرا على الرغم من أهميته و أولويته في كثير من المجاالت لصالح التقنية ،و

التجسس أحد هذن المجاالت ،و من الطبيعي أنه عندما تعتمد إحد الدول على نظام "اإلدارية االلكترونية "
فإنها ستحول أرشيفها إلى أرشيط الكتروني مما يعرضه لمخاطر كبيرة تكمن في التجسس على هذن
الوثائق و كشفها و نقلها وحتى إتالفها بإدخال الفيروسات الخطرة وغير ذلك ،لذلك فهناك مخاطر كبيرة

من الناحية األمنية على معلومات و وثائق و أرشيط اإلدارة سواء المتعلقة باألشخال أو الشركات أو
اإلدارات أو حتى الدول.
فمصدر الخطورة هنا يكمن في عدم تحصين الجانا األمني لإلدارة االلكترونية والذا يعد أولوية

في مجال تطبيق استراتيجية اإلدارة االلكترونية و مصدر خطر التجسس االلكتروني يأتي غاليا من ثالث
فئات:
 الفئة األولى هي األفراد العاديون. -الفئة الثانية هي الهاكرز (القراصنة).

 الفئة الثالثة هي أجهزة االستخبارات العالمية للدول.هذا فيما يقتصر خطر الفئتين األولى و الثانية على تخريا الموقع أو إعاقة عمله و إيقافه بحيث
تستطيع اإلدارة تالفي ذلك بطرق وقائية أو بإعداد نسخة احتياطية عن الموقع ،فان خطر الفئة الثالثة

يتعد

ذلك بكثير و يصل إلى درجة االطالع الكامل على كافة الوثائق الحكومية و وثائق المؤسسات و

اإلدارات و األفراد و األموال و ما إلى ذلك مما يشكل تهديدا فعليا على األمن القومي واالستراتيجي للدولة
المعنية( .ماضي.)031-031 :0200 ،
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 -ثانيا :زيادة التبعية للخارج

من المعلوم ان الدول العربية ليست دوال رائدة في مجال التكنولوجيا والمعلومات وهي دول

مستهلكة ومستعملة لهذن التكنولوجية على الرغم من أن هناك أعداد كبيرة من العلماء العرا
واالختصاصين في مجال التكنولوجيا في العالم أو من أصل عربي .و على العموم بما ان "اإلدارة

االلكترونية" تعتمد بمعظمها  -إن لم نقل بأكملها -على التكنولوجيا الغربية فان ذلك يعني أنه سيزيد من
مظاهر تبعية الدول المستهلكة للدول الكبر الصناعية وهو ما له انعكاسات سلبية كثيرة خاصة كما ذكرنا
أعالن في المجال األمني لإلدارة االلكترونية.

فاالعتماد الكلي على تقنيات أجنبية للحفاظ على أمن معلوماتنا و تطبيقها على الشبكات الرسمية

التابعة للدول العربية هو تعري
غربية بغ

للمن الوطني و القومي لهذن الدول للخطر و وضعه تحت سيطرة دول

النظر عما اذا كانت هذن الدول عدوة أم صديقة لذل ك كله نحن ننصح و نشدد على ضرورة

دعم و تسهيل عمل القطاع التكنولوجي العربي و اإلنفاق على أمور البحث العلمي فيما يتعلق بالتكنولوجيا
و األمن التكنولوجي خاصة و انه لدينا القدرات البشرية و المادية الالزمة لمثل ذلك و نشدد أيضا على

ضرورة تطوير حلول أمن المعلومات م حليا أو على األقل وضع الحلول األمنية األجنبية التي نرغا
باستخدامها تحت اختبارات مكثفة و دراسات معمقة و التأكد من استقالليتها و خلوها من األخطار األمنية.

(باكير)02 :0221 ،
 -ثالثا :شلل اإلدارة:

إن التطبيق غير السوا و الدقيق لمفهوم واستراتيجية "اإلدارة االلكترونية" و االنتقال دفعة واحدة

من النمط التقليدا لإلدارة إلى اإلدارة االلكترونية دون اعتماد التسلسل و التدرج في االنتقال من شأنه أن
يؤدا إلى شلل في وظائط اإلدارة ألنه عند ذلك يكون المجتمع قد تخلى عن النمط التقليدا لإلدارة و لم

يتم انجاز اإلدارة االلكترونية بمفهومها الشامل ،فيكون قد خسر األولى و لم يربح الثانية مما من شأنه أن

يؤدا إلى تعطيل الخدمات التي تقدمها اإلدارة أو إيقافها ريثما يتم اإلنجاز الشامل و الكامل للنظام
اإلدارا االلكتروني أو العودة إلى النظام التقليدا بعد خسارة كل شيء و هذا ما ال يجوز أن يحصل في
أا تطبيق الستراتيجية اإلدارة االلكترونية( .نجم)39 :0222 ،
وهناك سلبيات أخرى من أهمها:
ال :األعمال اإللكترونية الجيدة أدت إلى نشر المواها والقدرة اإلدارية على نطاق واسع مما أظهر نقصثا
أو ث

في هذن المواها والقدرات فال يوجد هناك ما يكفي من المديرين الذين يتقنون التعامل اإللكتروني وأصبحت

األعمال اإللكترونية تدار بشكل سي .
ثانيثا :التوسع في النسخ المجانية كوسيلة للتروية والخدمة للزبون الستخدام المؤسسات اإللكترونية
لتكتيكات وقدرات اقتصاد المعلومات الرقمية القائمة على التكلفة الصفرية في إعادة إنتاج المنتة

المعلوماتي الرقمي وهذا يعني القفز على حقوق الملكية في البراءة وحق النشر.
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ثالثثا :صعوبة التكامل بين الموقع المادا والموقع اإللكتروني للمؤسسة رغم أن بع
تقليدية أو إلكترونية ،فإن البع

المؤسسات ظلت إما

اآلخر أخفق في الجمع بين االثنتين ألن هذا الجمع يتطلا جهوداث في

إدارة الموقع اإللكتروني لصالح األعمال التقليدية وجهودثا كبيرة في توظيط قدرات الويا في التفاعل مع
الموردين والزبائن تخفي

تكلفة التوريد وتوسيع األسواق الحالية وفتح أسواق جديدة لصالح األعمال

اإللكترونية (ماضي.)031 :0200 ،
.10

معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية:
تعد التقنية االلكترونية أحد الموارد األساسية للمنظمات للتأقلم مع طبيعة العصر الحالي ،إال أن

الدول العربية تواجه مجموعة من القيود والمعوقات التي تعرقل عملية االستثمار الفعال للتقنية الحديثة ،
حيث إن كثي ار من اإلدارات فيها تعاني من العديد من السلبيات والتي تتمثل في كثرة اإلجراءات الروتينية ،
وضعط التنسيق بين الوحدات اإلدارية  ،وعدم مواكبة المستجدات الحديثة في مجال التقنية.
أو ال :المعوقات اإلدارية:

إن من أهم المعوقات المرتبطة بتطبيق اإلدارة اإللكترونية ضعط التخطيط والتنسيق والرقابة على

األنشطة المتعلقة باست خدام التقنيات الحديثة ،وذلك لعدم وجود سياسة عامة موحدة على مستو المنظمة،
ومن المعوقات اإلدارية ما يلي:
 غمو

المفهوم :ما زال الكثير من القيادات اإلدارية يهمل موضوع اإلدارة اإللكترونية.

 مقاومة التغيير :فهذا المشروع يحمل في طياته الكثير من التغيرات على صعيد المنظمات واألقسام
والشعا ،واعادة توزيع المهام والصالحيات مما يستلزم تغيرات في القيادات اإلدارية والمراكز الوظيفية
والتخصصات الجديدة التي يحتاجها ،لذا ستكون هناك مقاومة للتغيير.
 اختالط نظم اإلدارة حتى داخل المنظمة الواحدة.

 عدم اقتناع إدارة المؤسسة بدواعي اإلدارة اإللكترونية ومتطلباتها (رضوان.)1 :0222 ،
 تحتاج اإلدارة اإللكترونية إلى إعادة هندسة سير العمل لضمان كفاءة األداء وجودة الخدمات ،وهذا
قد يقابل بمقاومة التغيرات وعدم المرونة أو الخوط من التغيير.
 عدم وجود االهتمام الكافي من قبل اإلدارة العليا.

 ضعط التخطي ط والتنسيق على مستو اإلدارة العليا لبرامة اإلدارة اإللكترونية ،وعدم تحديد الوقت
الذا يلزم للبدء في تطبيق وتنفيذ الخدمات والمعلومات الكترونيثا .

 غياا التنسيق في المنظمات بين األجهزة واإلدارات التنفيذية.

 تعقد اإلجراءات اإلدارية وكذلك االفتقار للتشريعات واللوائح المنظمة لبرامة اإلدارة اإللكترونية وما
يتعلق كذلك بمستو األمان والخصوصية للمعلومات( .السميرا)025 :0222 ،
 عدم وجود وعي معلوماتي وحاسوبي عند أفراد الجهاز اإلدارا ،وعدم وجود الدوافع لد
وتقعد اإلجراءات اإلدارية وانعدام مرونة الهياكل التنظيمية.
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العاملين،

 غياا الرؤية االستراتيجية الواضحة لد

معظم الدول وخاصة العربية بشأن استخدام تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت بما يخدم التحول نحو منظمات المستقبل اإللكترونية.
 اإلدارة الضعيفة لمعظم مشاريع تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي.

 فقدان الشفافية بمعنى أن حق المواطن ليس مضمونثا للوصول الى المعلومات ومعرفة آليات وضع
واتخاذ الق اررات المؤسسية (جبر.)020 :0220 ،

 التشريع والمسائل التنظيمية غير كافية.
 يشير غنيم ( )2004إلى أن بع

الدول وخاصة الدول النامية تتخذ بع

األساليا اإلدارية

التقليدية كاألسلوا البيروقراطي نموذجا للعمل بها ،وهذن األساليا ال تتناسا مع متطلبات اإلدارة
اإللكترونية ).غنيم ) 320 : 0222 ،
 وأكد  )0222) Turban& othersأنه بالرغم من أن بع

المنظمات أعادة هيكلة نفسها بطرق

مبتكرة( لتتماشى مع التطورات في العصر الرقمي إال أن الغالبية العظمى منها مازالت تعتمد على

الهياكل الهرمية التقليدية والتي تقط عقبة في تطبيق التقنيات الحديثة واالستفادة من معطياتها في
تطوير منظماتها) 00 : 0222 , Turban& others,) .
 نقل الدورات التدريبية كما

أورد( شعبان ) 112 - 119 : 0221 ،إن هناك جملة من

التحديات حول عملية التدريا في البالد العربية كاآلتي :
 عدم وجود التمويل الكافي للتدريا واعادة التأهيل.

 عدم توفير الوقت الكافي وتخصيصه بحيث يتم التدريا في نهاية الدوام الرسمي أو مكان العمل مما

يسهم في تشتيت اهتمام المتدربين.

 ال يتم التدريا بموجا خطة وانما بشكل عشوائي .
ثاني ا :المعوقات التقنية والفنية:

تتمثل المعوقات التقنية والفنية في ضعط انتشار التقنية الحديثة في العديد من الدول ،كما أن

المحتو العربي على االنترنت قليل نسبيثا ،والتعامل مع أسماء المواقع باللغة األجنبية ،مما يمثل عائقثا
أمام بع

األفراد الذين ال يجيدون اإلنجليزية.

وقد حدد السالمي (  )0225مجموعة من المعوقات التقنية التي تعيق االستفادة من تطبيقات اإلدارة

اإللكترونية في التالي:
 عدم وجود بنية تحتية متكاملة على مستو الدولة مما يعرقل تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مؤسساتها

 اختالط القياس والمواصفات باألجهزة المستخدمة داخل المكتا الواحد مما يشكل صعوبة بالربط بينها.
 عدم وجود وعي حاسوبي ومعلوماتي عند بع

اإلداريين ( .السالمي)303 :0225 ،
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ثالث ا :المعوقات البشرية:

يمثل العنصر البشرا أهم العناصر في أا نظام ،إذ بدونه ال يمكن ألا نظام أن يدخل أهدافه

المرجوة ،فالمعدات واآلالت واألجهزة وكل وسائل التقنية الحديثة ما هي إال عناصر خاملة بدون العنصر
البشرا ،ومن المعوقات البشرية التي تعوق تطبيق اإلدارة اإللكترونية ما يلي:
 حداثة التقنية المعلوماتية على المجتمع والتردد والخوط من التعامل معها.
 وجود األمية الرقمية لد

المجتمعات بصفة عامة ومجتمعات الدول النامية بصفة خاصة نتيجة

محدودية انتشار استخدام وسائل التقنية المعلوماتية بين غالبية أفراد المجتمعات.
 قلة الوعي الجماهيرا بالفوائد والمميزات المرجوة من تطبيق اإلدارة اإللكترونية
 تدني المستو التعليمي للسكان.
 انخفا

معدل استخدام الكمبيوتر( .السويل.)1 :0223 ،

 ضعط الوعي بمزايا وعوائد اإلدارة اإللكترونية .
 النقل المتزايد في المهارات الالزمة لإلدارة االلكترونية.
 ضعط مهارات اللغة االنجليزية لد بع

الموظفين والرهبة من التعامل مع األجهزة اإللكترونية.

 وأيضاث عزوط الكفاءات المتميزة عن العمل في المنظمات الحكومية لقلة الحوافز ،قلة دراية صناع
الق اررات بالمنظمات الحكومية بأهمية تقنية المعلومات (الهميلي.)25 :0223 ، ،

 عدم توافر األعداد المطلوبة من الموظفين الملمين بالمهارات األساسية الستخدامات الحاسوا
واالنترنت ،وضعط الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع العاملين بنظم المعلومات اإلدارية على التطوير
ومتابعة التعلم والتدريا (المالك.)15 :0221 ،
رابعا :المعوقات المادية:

إن نقل مصادر التمويل واإلنفاق يشكل مشكلة رئيسة أمام خلق بيئة عمل الكترونية ،فالتقنيات

الحديثة وتوظيفها تتطلا إنفاقاث ماليثا كبي ثار ،حتى تحقق أهدافها المنشودة ،والوصول إلى النتائة المرجوة،
إال أنها تقط عاجزة لعدم وجود أرصدة ومخصصات مالية لدعمها ،مما يستدعي التخلي عن بعضها أو

عدم استكمالها رغم ما انفق عليها من أموال ،مما يضيع الوقت والجهد والمال دون فائدة ،وحيث إن
مشروع مثل مشروع اإلدارة اإللكترونية يحتاج إلى أموال ضخمة تتالءم مع هذا األسلوا التقني الحديث

وتوفير كافة مستلزماته ،لكن تعاني معظم المنظمات من النقل في اإلمكانيات المادية الالزمة لمثل هذن
المشاريع  ،ويؤكد ذلك جبر( )0220حيث ير أن "من أهم المعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة
اإللكترونية ضعط الدعم السياسي والمالي ،لذا البد من أن يدعم المشروع سياسيا من قبل القيادات العليا

ويدعم ماليا ليؤمن له فرصة االستمرار والتطور" ( .جبر) 020 :0220 ،

4.

 وير ( غنيم  ) 029 : 0221ضرورة مشاركة القطاع الخال في االستثمار والتمويل من تحسين

للبنية التحتية للشبكات واالتصاالت والقيام بعمليات صيانة األجهزة ،وانشاء معاهد التدريا الخاصة
بالحاسا اآللي.

وبناء على ما سبق ،تر الباحثة أن الثورة المعلوماتية بكافة أشكالها وتطبيقاتها  ،فرضت أمام
ث
المنظمات على اختالفها تحديات كبر لذلك البد من تنسيق الجهود والمبادرات المتفرقة لمناقشة تلك

التحديات والعقبات التي قد تنشأ وايجاد الحلول المناسبة  ،وتحديد رؤية مستقبلية وخطوات محددة لضمان

نجا تطبيق اإلدارة اإللكترونية ،ونشر الوعي اإللكتروني واالستفادة من تجارا الدول الناجحة والمتميزة
في مجال التقنية ،مع مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال.
وهناك معوقات أخرى مثل:

 قضية تطوير وصيانة األجهزة وما يكتنفها من صعوبات ،وارتفاع تكلفة تط وير النظم في ظل قلة بيوت
الخبرة.
 حداثة التقنية المعلوماتية ،مما يثير التردد والخوط من التعامل معها وانتشار األمية الرقمية بين أفراد
المجتمع ،واختالط نظم وأساليا اإلدارة حتى داخل المنظمة الواحدة (رضوان.)5 :0222 ،

 عدم وجود العدد الكافي من الخبراء في تقنية المعلومات ممن لديهم المهارات والقدرات الفنية.
 ضعط البنية التحتية لالتصاالت ،إذ تتطلا تطبيقات اإلدارة اإللكترونية توفر وسائل االتصال المختلفة
بالشكل الكافي ،وقدرتها االست يعابية على تحمل الضغوط واألعباء الكبيرة من قبل المستفيدين دون أا
تأثير على مستو الحصول على الخدمات اإللكترونية في أا وقت (العواملة.)15 :0223 ،
 عدم توفر التدريا المتخصل بشكل واسع في المواقع المرغوبة
 السرعة الكبيرة لتقادم أجهزة الحاسبات اإللكترونية ،مما يؤدا في معظم الحاالت إلى تغييرات كبيرة في
األنظمة القائمة ،حيث يتطلا ذلك موارد مالية وفترة زمنية كبيرة ،األمر الذا يؤدا إلى صعوبة إجراء

تقييم صحيح أو دراسة حقيقية للجدو أو غير ذلك من الق اررات الهامة (مفتي.)03 :0222 ،
 ارتفاع أسعار أجهزة الكمبيوتر وبرامجها التعليمية.

 سرعة تطور صناعة أجهزة الكمبيوتر وبرامجها ،مما يستلزم مالحقة المؤسسات للتطور وشراء كل ما
هو جديد لتوظيفه لها ،وذلك صعا التحقيق لعدم توفر الميزانية.
 تنوع أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها وبرامجها ،وتظهر مشكلة عدم التوافق بين األجهزة والوحدات وأنظمة

التشغيل ،والحاجة إلى بع

التغييرات الجذرية في البنية األساسية للتجهيزات الكمبيوترية بالمؤسسة.

 ضعط برامة التدريا على الكمبيوتر بالمؤسسة يعيق من توظيفه في تطوير اإلدارة (الغريا ،زاهر،
.)21 :0220
وتر الباحثة أن هناك أكبر معوق هو الحصار واألزمات الطارئة مما ينعكس سلبثا على جودة

التعليم الفلسطيني ،لقد أفرزت الحرا األخيرة على قطاع غزة واقعثا تربويثا مري ثار ،فقد واجهت و ازرة التربية
والتعليم العالي منذ نهاية الحرا في مطلع العام 0229م حربثا أخر من نوع أخر فقد قام االحتالل بتدمير
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كبير من المدارس إما كليثا أو جزئيثا ومنعت القرطاسية من الدخول بفعل الحصار ،ودمر أثاث العديد
عدداث ثا

من المدارس وتأخر دخول الكتا المدرسية ،ومن الصعوبات أيضثا التمويل حيث إ ن قطاع غزة يعتمد على

التمويل من الدول اعتمادثا كبي ثار .

إن نجا عملية التحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة االلكترونية يتطلا االهتمام بتوفير كافة

المتطلبات المادية منها والبشرية والفنية ومن هذن األمور اآلتي ذكرها :د

 0د توفير الكوادر المتخصصة في مجال البرمجة و استخدام أجهزة الحاسوا المتطورة .
 0د توفير أجهزة حاسوا متطورة وذات تقنية عالية لمواكبة التطور المتسارع في العالم في مجال تكنولوجيا
المعلومات وباأل عداد الكافية وتدريا الموظفين على استخدامها .

3د تبسيط اإلجراءات الروتينية ألنها تؤخر عملية التحول نحو اإلدارة اإللكترونية.
2د إقامة الدورات التدريبية في مجال اإلدارة اإللكترونية لجميع الموظفين إليضا مفهوم اإلدارة

االلكترونية لهم من أ جل زيادة مساهمتهم في إنجا عملية التحول إلى اإلدارة االلكترونية .

5د رفع مهارات الموظفين في مجال اللغة االنجليزية ألنهم سوط يتعاملون مع تكنولوجيا متطورة .يتطلا

معها استخدام اللغة االنكليزية .
1د تعزيز وزيادة ثقة الموظفين بالنتائة التي ستحققها اإلدارة االلكترونية من تطوير أساليا العمل وسرعة

االنجاز لكافة المعامالت وتحقق الرضا للمتعاملين مع المؤسسة وعمالئها مما يعطيها ميزة وأفضلية
تنافسية .للسلعة أو الخدمة التي تقدمها .
1د زيادة الدعم المالي المخصل إلقامة المحاضرات والبحوث وبرامة التدريا في مجال اإلدارة
االلكترونية  ،لتعميق الوعي بمفهوم اإلدارة االلكترونية.
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المحور الثالث

التجاهات المعاصرة في اإلدارة اإللكترونية
أول :تجارب اإلدارة اإللكترونية في بعض الدول األجنبية

 00تدربة الواليات المتحدة األمريكية
 00تجربة المملكة المتحدة
 03تجربة سنغافورة
 02تجربة ألمانيا

ثاني ا :تجارب اإلدارة اللكترونية في بعض الدول العربية

 00تجربة اإلمارات المتحدة
 00تجربة السعودية
 03تجربة الكويت
 02تجربة فلسطين
 05تجربة األردن
 01تجربة قطر
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المحور الثالث
التجاهات المعاصرة في اإلدارة اللكترونية
قامت العديد من الدول بتطبيق اإلدارة اإللكترونية وقدمت العديد من الخدمات المتعلقة بالوثائق
الشخصية واالسكان والمرور والصحة والثقافة والدفع وشئون البلدية والسفر والتأشيرات والعقار والتوظيط
واألعمال والتعليم والمكتبات والصرط الصحي والسفارات ...وغيرها من الخدمات.

وتشير اإلحصاءات أن الغالبية العظمى من الدول وحكوماتها تتعامل بدرجات متفاوتة مع وسائل الحكومة
اإللكترونية ،وحسا دراسة أعدتها الشبكة اإللكترونية لإلدارة العامة والمالية التابعة للمم المتحدة في عام

 0220تملك  019دولة ( )%29من مجموع الدول األعضاء في األمم المتحدة البال أكثر من 092
ال
مواقع حكومية على االنترنت ،وتملك  22دولة منها مواقع وطنية لحكوماتها ،وتملك  31دولة مدخ ث
موحداث لجميع التطبيقات الحكومية ويبل عدد الحكومات التي لها مواقع ذات قابليات للتعامل المباشر 01

موقعاث ،وطبقت المؤسسات الحكومية في الدول األوربية والواليات المتحدة األمريكية الحكومة االلكترونية،

حيث إ ن معظم المعامالت اإلدارية تؤدا بالفعل من خالل شبكة اتصاالت وحواسيا التي وفرت التكاليط
الباهظة مما يعني تأدية أعمال أكثر بقو عاملة أقل في زمن قصير وبأقل قدر من األصول المكتبية

الثابتة التي أصبحت تتواجد على مواقع الويا االفتراضية.
أما على صعيد الدول العربية فقد حققت الكثير منها قد اثر من النجا خالل األعوام األخيرة في

حوسبة إداراتها العامة وركز معظمها على حوسبة السجالت المدنية والعدلية والمالية والخدمات ،ومن
الدول التي قطعت شوطاث جيداث في توفير الخدمات الحكومية كل من األردن واإلمارات المتحدة والبحرين
وقطر ومصر وسورية وسلطنة عمان ،والمسجل عن هذن التجارا أن عملية التحول للحكومة اإللكترونية
ترتبط بشكل أساسي مع المتطلبات الخاصة بكل بلد من البلدان بغ

النظر عن وجود خطة أو

استراتيجية واضحة كما يرتبط نجاحها من جهة أخر بتوفر اإلرادة والجدية والدعم من القيادة السياسية
للبلد المعني مع توفر العناصر البشرية الكافية والكفؤة ،أما تجربة العراق ما زالت في مرحلة متأخرة على
صعيد تطبيق الحكومة اإللكترونية وذلك بسبا معوقات عدة منها ترتبط بالتمويل والظروط السياسية

المضطربة وضعط جدية التخطيط وتباطؤ التنفيذ ونقل الثقافة المالئمة والوعي الكافي بفوائد إقامة
الحكومة اإللكترونية وعلى هذا األساس ،يجا أن تستوعا الحكومة اإللكترونية أوضاع وعراقيل فريدة
ومعينة حتى يمكن ضمان استمرارها في إطار التقاليد الحالية ونقل البنية األساسية وتفشي مظاهر الفساد

البيروقراطي والرشوة والمحاباة وضعط النظم التعليمية السائدة ،والوصول غير العادل للتكنولوجيا ذاتها.
(الرفاعي.)300 :0229 ،

44

أولا :تجارب الدول األجنبية:

.5

تجربة الوليات المتحدة األمريكية:
تعد الواليات المتحدة األمريكية من أوائل الدول التي تبنت الحكومة االلكترونية وأحرزت تقدمثا

كبي ثار في ه ذا المجال فالفضل في ذلك الى الرئيس بيل كلينتون الذا ألزم اإلدارة بإعادة اكتشاط الحكومة
عام 0990م ،وهي إستراتيجية لجعل الحكومة أذكى بأقل تكلفة وبأكثر فاعلية ،وقام خالل فترة رئاسته

الثانية بتشكيل فريق عمل للتخطيط والتنسيق إلدخال تقنيات الحكومة اإللكترونية في الجهات الحكومية ،ثم

يأتي بعد ذلك الرئيس السابق جورج بوش في 0222م (وهو من حزا مختلط) ويلغي تقريبثا كل ما

خططت له إدارة كلنتون ويبدأ بفهم وخطط جديدة للمشروع مما سبا تأخي ار للمشروع و الكثير من

المصادر الضائعة .شهد مشروع الحكومة اإللكترونية تطو ثار ملحوظثا في عصر بوش ربما بسبا إستمرار
إدارته لفترتين رئاسيتين ( 2سنوات) ولوال ذلك لربما جاء الرئيس الجديد بأفكار مخالفة .كذلك مما يمكن
للتجربة األمريكية أن تفيدنا هو ضرورة التخطيط السليم لكيفية ربط المؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة
إلكترونيثا من خالل شبكات عمل وسياسات عمل بيني ( .)Interoperability Standardsفاألمر في
أمريكا مختلط عن معظم دول العالم ،فالحكومة مكونة من ثالثة طبقات (مستويات) :المستو الفيدرالي

(الرئاسي) والمستو الخال بكل والية (كل والية لها أنظمة مختلفة) والمستو المحلي (كل مدينة داخل
كل والية لها اهتمامات مختلفة) .فكيط يمكن ربط جميع المدن أو الضواحي بمختلط مؤسساتها بجميع
الواليات بمختلط قوانينها بالحكومة المركزية الفيدرالية في بوابة واحدة؟ من المنجزات في هذا الباا هو

مشروع البنية الفيدرالية ) ،(Federal Architectureكما قامت الحكومات األمريكية بإلزام الحكومات
المحلية رسمياث باستخدام الحكومة اإللكترونية من خالل قانونين قامت بسنهم هما:
-

قانون التخلل من األعمال الورقية.

-

قانون كلينجر – كوهين.

)) http://alshihi.blogspot.com/2009/11/blog-post_23.html

وتعد الحكومة األمريكية االلكترونية هدفثا أساسيثا لتقديم الخدمات العامة الكترونيثا وخلق مجتمع

معلوماتي ولذلك تنطلق الحكومة الفدرالية من خالل العديد من الثوابت للتحول نحو الحكومة االلكترونية

حيث تطر آليات لذلك ،منها:

 أطلقت الحكومة األمريكية عدداث من المبادرات تلتزم من خاللها بالتحول نحو تقديم الخدمات
الحكومية اإللكترونية ويأتي هذا االلتزام للتنفيذ من أعلى الجهات الحكومية.

 وجود الرؤية المستقبلية لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيثا إلى الجمهور العام منذ عام 0991م،
وذلك من خالل مبادرة موقع ()http://accessamerica.gov

 تبني

آلية

وسائل

الدفع

والشراء

االلكتروني

للحكومة

االتحادية

االلكتروني()http://policywork.gov/org/main/epic/opendocs.html
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من

خالل

الموقع

 األطر العامة التي تحكم التجارة اإللكترونية العالمية وذلك من خالل الموقع االلكتروني
)( )http://www.commeree.govحسين)122 :0221 ،
ومن تجارا المدارس األمريكية تجربة مدرسة بيدا بمدين هايت ستاون بوالية نيوجيرسي حيث

تبرع أحد خريجي المدرسة بمبل مائة مليون دوالر وهي أكبر منحة فردية استثمرتها المدرسة في تطبيق
برامة تقنية واستخدام الحا سا اآللي وتطوير مجمل العملية اإلدارية والتعليمية ،حيث تدار المدرسة
إلكترونيثا باستخدام البريد اإللكتروني الذا يعتبر فيها طريقاث للحياة المدرسية وأثبتت المدرسة ان استخدام

الحاسوا وتكنولوجيا االتصاالت بشكل سليم تمكن من تغيير العملية التعليمية واإلدارية وعمل على تنمية

حا االستطالع واالبتكار والعمل الجماعي ،واتاحة الفرصة للوصول لمعلومات أكثر وأسرع عند الحاجة
اليها ويمكن االستفادة من تجربة بيدا في اهتمامها بتخصيل ميزانية إلدخال تقنية المعلومات للمدرسة
وتوزيعها على األجهزة والبرمجيات وغيرها والبحث عن شركاء محليين للمساعدة والدعم (العريشي،

)022 :0222
.1

تجربة المملكة المتحدة:
ال رئيسثا في استراتيجية التحديث للحكومة
إن التحول لحكومة عصر المعلومات يعد عام ث

البريطانية ،من أهم ما واجهته الحكومة البريطانية في هذا الصدد هو عدم إقبال مواطنيها على استخدام
خدمات الحكومة اإللكترونية بالرغم من إقبالهم الشديد على خدمات التجارة اإللكترونية في البالد .يرجع
أهم أسباا ذلك لتذبذا ثقة المستخدمين بحكومتهم وشعورهم الكبير أن معلوماتهم الشخصية قد تكون
وعرضة لالنتهاك من قبل رجال الحكومة .من ضمن اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية لزيادة ثقة
المواطنين ومجاراة النجا الكبير للتطبيقات التجارية اإللكترونية هو تطوير بوابة إلكترونية تدور حول
رغبات واهتمامات المستخدمين .فلم يعد يحتاج المواطن البريطاني إلى معرفة الجهة الحكومية المنفذة
للخدمة المنشودة ،فالخدمات قد تم ترتيبها في البوابة اإللكترونية حول أنواع المستخدمين واألحداث
الروتينية التي تحدث في الحياة ( ، )http://alshihi.blogspot.com/2009/11/blog-post_23.htmlوبدأ
العمل الجاد من قبل الوحدة المركزية لتقنية المعلومات في تطوير استراتيجية لعصر المعلومات في

الحكومة البريطانية ،وينظر لالهتمام بالحكومة االلكترونية عموماث وتقديم الخدمات الكترونياث على وجه
الخصول كرد فعل للتشتت المتزايد والتعقيد في األجهزة الحكومية وقد أصبح مألوفثا تعهد الحكومة

كمجموعة من صوامع المعلومات التي تشكل عائقثا دون انسحاا المعلومات ،ولقد تعهدت الحكومة
االلكترونية بالقضاء على الصوامع على األقل في نظر المستفيدين من الخدمة.

تعد تجربة المملكة المتحدة في مجال الحكومة االلكترونية من التجارا الطموحة ،تهدط الحكومة

البريطانية أن تجعل من بريطانيا أفضل مكان في العالم على اإلطالق للتجارة االلكترونية.
.2

تجربة سنغافورة:
تعد دولة سنغافورة من أوائل الدول التي نفذت ألول مرة بنية تحتية فالموجة الواسعة عمت كل

أرجاء البالد ،كما نجحت سنغافورة في محو األمية المعلوماتية بالوصول ببرامجها في هذا المجال إلى
األسر األقل دخالث واستطاعت أن توفر لها معدات تكنولوجيا المعلومات األساسية.
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حيث قامت على مبدأ إعداد دراسة متكاملة ومفصلة لتكون رؤية واقعية لجميع مفاصل اإلدارة واستطاعت
سنغافورة أن تصنع خططثا مميزة لتنفيذ ذلك تتضمن الرؤية التكنولوجية المستقبلية لهذن الجزيرة وتميزت

تطبيقات اإلدارة اإللكت رونية في سنغافورة بكونها سهلة التعامل والتفاعل من قبل مستخدميها وهي اعتمدت
على الكوادر الذاتية وبنت بنية تحتية للشبكات عالية المستو باإلضافة إلى اعتمادها على الصناعات

التكنولوجية المتقدمة في العالم( .السالمي)315 :0222 ،
 .6تجربة اإلدارة اللكترونية األلمانية:
نجحت الحكومة األلمانية في إعداد تكامل مميز لإلدارات اإللكترونية فيما يخل تقديم الخدمات

المختلفة للمواطن وتميزت هذن التجربة بتوفير ما يمكن توفيرن للمواطن من خدمات تتسم بالسهولة واإلنجاز
والتعامل معها حيث توفر الدولة العديد من األدلة اإلرشادية والتوعية للمواطن عن كيفية استخدام الخدمات
اإللكترونية( .احمد)320 :0229 ،
ثاني ا :تجارب اإلدارة اللكترونية الحكومية في بعض الدول العربية:
 .1تجربة اإلمارات المتحدة:

يعد مشروع الحكومة االلكترونية في دولة اإلمارات العربية المتحدة مشروعاث رائداث ومتقدمثا وخاصة

ال إلى تطبيق شامل
في إمارة دبي حيث تسعى هذن الدولة إلى جعل مهام إداراتها المختلفة محوسبة وصو ث
لإلدارة اإللكترونية الحكومية وأن حكومة دبي االلكترونية تعمل على التعاون مع الحكومات المحلية لنقل

الخبرات التي اكتسبتها دبي في هذا المجال وتجاوز السلبيات والمشاكل وال شك أن التواصل مهم جدثا

وهناك اتصاالت مع رأس الخيمة وأبو ظبي وعمان والعين لتكون هناك تكامل في تقديم الخدمات.

وأن شعار الحكومة االلكترونية يعكس الرؤية االستراتيجية والهوية المميزة على صعيد تنظيم وتسهيل سير
اإلجراءات والمعامالت وأما مشروع البوابة االلكترونية الذا بدأ بتطبيقه فسوط يمثل نبضة متكاملة تتيح
للعمالء إجراء معامالتهم مع الحكومة عبر شبكة االنترنت من دون حاجة لزيارة دواوين الو ازرات

لالستفسار أو إنجاز المعامالت.
إن الربط االلكترونية بين اإلمارات السبع التي تشكل الحكومة االتحادية للدولة من شأنه ان يسهل
وينظم تباد ل المعلومات بين اإلمارات والجهات االتحادية عبر التقنيات المتطورة التي يتم تطبيقها في
مجمل المشاريع التابعة للحكومة االلكترونية( .ياسين)322 :0225 ،

إن المرحلة األولى من مشروع الحكومة االلكترونية تشمل توفير المعلومات عبر البوابة االلكترونية
في حين سيتم تحويل الخدمات الحكومية إلى المجال االلكتروني في المرحلة الثانية.

اإلمارات اآلن تنفذ مشروع الوافد االلكتروني والذا يمكن الوافدين القانطين في الدولة من الحصول على

ميزات وخدمات كثيرة عن طريق استخدام هذا النظام كالحصول على تأشيرات اإلقامة ،وبطاقات العمل
والبطاقات الصحية وغيرها من الخدمات ذات الصلة عن طريق االنترنت.

ومن خالل هذا المشروع تم ربط جميع الدوائر الحكومية االتحادية للعمل معثا من منطلق النافذة الواحدة

حيث سيتمكن الوافد من خالل تلك النافذة من تخليل جميع معامالته وأوراقه التي تحتاج إلى موافقة عدد

من الو ازرات والدوائر كو ازرة العمل والشئون االجتماعي وو ازرة الصحة وو ازرة الداخلية.
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كما سيوفر العناء والوقت على كال الطرفين سواء الو ازرات أو الدوائر الحكومية وصاحا
المعامالت من الوافدين في الدولة من خالل تقليل مدة االنتظار وتوفير نظام بيانات مركزا للحكومة
االتحادية.

وتعد حكومة دبي االلكترونية مبادرة رائدة في المنطقة تهدط إلى تزويد سكان اإلمارة ومؤسساتها

بكافة الخدمات الحكومية بصورة الكترونية وتسعى حكومة دبي االلكترونية إلى توحيد جمعي الخدمات
الحكومية التي تقدمها الدوائر الحكومية بغية تهيئتها للعمل تحت مظلة بوابتها االلكترونية مما يسمح
للموظفين في كافة المستويات الحكومية بتقديم خدمات نوعية باإلضافة إلى تسهيل حياة السكان عند القيام

بالمعامالت الحكومية.
ويعتبر موقع دبي االلكتروني  www.dubai.aeموقع موحد يساهم في التخفيط من اإلجراءات
البيروقراطية والروتينية وتوفير إمكانية الوصول إلى كافة الخدمات الحكومية بأسهل الطرق الممكن

باإلضافة إلى ذلك تسعى مبادرة الحكومة االلكترونية إلى تحسين وتعزيز اإلجراءات الحكومية من خالل
االستفادة المثلى من التكنولوجيا( .احمد)322 : 0229 ،
بدأت اإلمارات في تطبيق مشروع اإلدارة اإللكترونية من خالل مدرسة "ديرن االبتدائية للفتيات "

التي افتتحت فيها القاعة اإللكترونية باسم "ديرن نت" وذلك الستخدام التكنولوجيا االدارية والتعليمية في
خدمة العملية التعليمية وادارتها وال تقتصر هذن التجربة على خدمة الحاسوا واالنترنت فقط لإلدارة والهيئة
التدريسية والطالبات ،إنما إل ى ربط جسور التعاون مع الهيئة المحيطة بالمدرسة والتي تتمثل في أولياء
األمور وغيرهم من المهتمين بشئون العملية التربوية وتم تجهيز القاعة بكل ما يلزم وامدادها بأكثر من

( )32جهاز حاسوا ،وقدمت اإلمارات مشروعين ناجحين في مجال اإلدارة المدرسية اإللكترونية في
مشروع مدرسة العين النموذجية  ،ومشروع مدرسة الشارقة النموذجية ،حيث تم إنشاء بنية تحتية للشبكة
المعلوماتية بهما وتوفير التجهيزات الالزمة من أجهزة وبرامة وأرشيط إلكتروني ،والعمل على تأهيل

اإلداريين والمعلمين بتقديم الدعم الفني للشبكة وتدريس نظم المعلومات واالنترنت في المناهة
المدرسية(متولي)022 :0222 ،
.2

تجربة السعودية للحكومة اللكترونية:
ان ما يميز الحكومة االلكترونية في المملكة العربية السعودية وجود بع

األنظمة الحديثة منها

نظام التصديق والتوثيق االلكتروني الذا يعتبر مهمثا ألمن معلومات الحكومة االلكترونية والتي تعتبر

الحجر األساس للحكومات االلكترونية ،هناك عقد وقع في 0223م بين الحكومة وبين مجلس الغرط
التجارية الصناعية والذا يقدم خدمة التصديق والتوثيق للمنتسبين عن بعد دون الحاجة للذهاا لمكاتا

الغرط وقد تم تجهيز النظام وجميع ما يلزم إلطالق النظام ل  02غرفة تجارية والذا سيخدم أكثر من 2
ماليين مواطن مقيم وباإلمكان زيارة الموقع الخال بهذا المشروع على العنوان .www.tasdeeg.sa
(عامر)020 ،0221 :
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.3

تجربة الكويت للحكومة اإللكترونية:
إن من العناصر األساسية لمشروع الحكومة االلكترونية في الكويت ،ربط شبكة االنترنت المحلية

والكيبل البحرا بالشبكة الدولية إلى جانا ارتباط الكويت بكيبل عربي مع دول مجلس التعاون الخليجية
وتخفي

التكلفة على المستهلكين في الوقت الذا ال يمثل استغالل الكيبل البحرا في جميع دول العالم

سو  %02لعدم وجود كيبل بديل يعود عليه حال حدوث الخلل.

وكذلك تنويع الكويت لوسائل الربط مع الشبكات العالمية حيث تم البدء بمشروع مد كيبل بحرا
بين الكويت وايران على مسافة  352كم انتهى العمل فيه في يونيو من العام 0222م.

وهناك مشروع ضبط الشبكة الرئيسة بين المقاسم المحلية وهناك تجارا في اإلدارة االلكترونية منها اكد
األمين العام للمجلس األعلى للتعليم في الكويت عن جاهزية و ازرة التربية لتطبيق مشروع الحكومة
اإللكترونية كما أكد نائا مدير الجامعة للخدمات األكاديمية المساندة ومدير مركز نظم المعلومات في
الكويت الدكتور زياد نجم على أهمية البوابة االلكترونية لجامعة الكويت بينما أكد نائا المدير العام
للمعلومات معهد الكويت للبحاث العلمية فلاير الفريح على الفصل والتحديات في تنفيذ مشروع المعهد

الكويت للبحاث العلمية يواجه بع

العقبات ألسباا قد تكون النقل في تقنيات تنمية الوارد البشرية

وسوء التسويق للمشروع أو انعدام الم يزانية الكافية إلدارة المشروع بفعالية األمر الذا جعل المعهد حسا
قولها أكثر اص ار اثر على حل جميع المشكالت من خالل الجهود المنسقة داخل الجهود المنسقة داخل

الوحدات التنظيمية( .احمد.)321 :0229 ،
.4
التقني.

تجربة فلسطين للحكومة اإللكترونية:
الحكومة اإللكترونية في فلسطين خيار ال بديل عنه في ظل التطور الذا يشهدن العالم في القطاع
فلسطين لها خصوصية شديدة في الحكومة االلكترونية ،فنظ اثر لحالة الحصار التي يعاني منها

ال شعا الفلسطيني في ظل االحتالل ،كان البحث عن مجاالت االتصال بجمهور المتعاملين مع الدوائر
الحكومية والعالم ضرورياث والخيار اإللكتروني كان هو الحل.

وتركز جهود كل المؤسسات والقطاع الخال في اختراق جوانا الحصار واالتصال عبر العالم

ومع جمهور فلسطين في كل المؤسسات.
وان الحكومات االلكترونية ستكون أفضل وسيلة أمام كل الحكومات للتواصل مع العالم ،ألنها

عامل رئيس في التنمية ومن المهم العمل على دعم وتأهيل الكوادر البشرية واالستثمار في هذا الشأن،
بهدط الوصول ألكبر عدد من الكوادر الفنية المؤهلة للعمل التقني( .السالمي.)321 :0222 ،
يعد قطاع التعليم من أ كبر قطاعات الخدمات التي تديرها الحكومة الفلسطينية ممثلة بو ازرة التربية

والتعليم العالي ،وتتحمل الو ازرة مسئولية إدارة وتمويل المدارس الحكومية التي تمثل  %52.0من إجمالي
مدارس قطاع غزة ،وقد حققت الو ازرة نقلة نوعية في هذا المجال ،حيث أصبحت األنظمة اإللكترونية إلدارة
البيانات والمعلومات التربوية جزءثا أساسياث من كينونة النظام التربوا ،وتكفي اإلشارة أن منظمة اليونيسيط
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وألول مرة منذ عام  0992م وافقت على تمويل التدريا واإلمداد ببع

التجهيزات لبرنامة نظام إدارة

المعلومات المدرسية .وسيتم التفصيل في ذلك فيما بعد.
.5

تجربة األردن للحكومة اإللكترونية:
وبالنسبة للتجربة األردنية في مجال الحكومة اإللكترونية إن مجتمع المعلومات األردني يستعد

حاليثا لإلطالق األولي لمشروع بوابة الحكومة اإللكترونية بهدط تحسين األداء الحكومي التقليدا من ناحية

تقديم الخدم وكفاءة األداء والدقة وتقليل الوقت والتكلفة الالزمين إلنجاز المعامالت الحكومية ،والوصول

إلى درجة عالية من الرضا لتلقي الخدمة ،باإلضافة إلى التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة

والهدط العام هو الوصول إلى كفاءة وشفافية وأداء أفضل للحكومة وموظط الحكومة وتغيير الصورة
النمطية السائدة لد الكثيرين.
واألردن يتمتع بالعديد من المقومات مثل البنية التحتية المعلوماتية وتوافر الموارد البشرية المؤهلة
والمدربة وجهة حكومية ،هي و ازرة االتصاالت والمعلومات ،التي تقوم بالدور التنسيق والداعم لتطبيق

برنامة الحكومة اإللكترونية وبحيث يحقق البرنامة األهداط الوطنية ويواجه التحول والتغيير المنشود
لإلصال والتطوير في الحكومة لتحقيق تلك األهداط( .حسين)123 :0221 ،
كما تقوم الو ازرة بتنسيق جهود الجهات الحكومية المختلفة ودعمها بالمنهجيات الحديثة والخبرات

البشرية في مجاالت متعددة ويتم في الوقت الحالي تحديد أسماء الموظفين من قبل الو ازرات والمؤسسات
الحكومية الذا سيكلفون بمهام توفير وتحديث المعلومات والمحتو على موقع بوابة الحكومة اإللكترونية
مع تحديد مهام ومسئوليات كل منهم والصالحيات التي يرغبون تفويضهم بها بحسا مستويات الصالحية.

وهناك أربع شبكات حكومية رئيسة هي:
أ0

مركز المعلومات الوطني.

ب0

شبكة الدفاع الجوا.

ج0

شبكة القوات المسلحة.

د0

شبكة األمن العام( .احمد )329 : 0229 ،
تبنت المملكة األردنية استراتيجية وطنية لإلدارة والتعليم اإللكتروني ،تنطوا على استغالل التقنيات

الحديثة كوسيلة أساسية في نظام التعليم األردني على جميع المستويات ،ولضمان استخدام هذن التقنيات

الحديثة بدأت الو ازرة منذ عام 0220م بتدريا جمي ع موظفي الو ازرة على استخدام تقنية المعلومات
واالتصاالت واستغاللها لتحسين التعليم وادارته ،كما تم ربط ما يزيد عن ألط مدرسة بشبكة الكترونية
متوسطة السعة ،وتم تزويد معظم مدارس الحكومة األردنية بأجهزة حاسا آلي ،وتبنت الحكومة األردنية

مؤخ اثر مشروعاث إلنشاء شبكة تعليمية وطنية عالية السعة ،باستخدام تقنية األلياط الضوئية تزيد تكلفتها
على خمسين مليون دينار أردني (حسين)123 :0221 ،

.1

تجربة قطر للحكومة اإللكترونية:
بدأت الحكومة االلكترونية في دولة قطر عام 0222م عندما تم إنشاء لجنة مؤلفة من مديرا

تكنولوجيا المعلومات في أ هم المؤسسات القطرية الحكومية والخاصة الختيار خدمة حكومية ليتم تطبيقها
0.

الكترونيا بمثابة مشروع تجريبي والوقوط على إمكانية تطبيق الحكومة االلكترونية في قطر ،قد اختارت
اللجنة أحد أهم واعقد الخدمات الحكومية وهي خدمة تجديد االقامات التي تهم الشريحة األكبر من
المجتمع ،وتم التعاقد مع شركة استشارية للمساعدة على وضع خطة العمل ومتابعتها وأيضثا مع شركة

محلية لتطوير الخدمة ،وذلك في إطار تعاون بين أربع جهات ،وهي و ازرة الداخلية القطرية ،مقدم الخدمة،

بنك قطر الوطني الموفر لبوابة الدفع اإللكترونية ،والمصرط المركزا مستضيط الخدمة والبريد العام
القطرا كالجهة المعتمدة لتسليم المستندات ،ويقوم مبدأ الخدمة على دخول المستخدم إلى موقع الحكومة
االلكترونية بواسطة كلمة مرور يتم الحصول عليها كل مرة من خالل أداة صغيرة تدعى التوكن ،ويقوم

بكتابة رقم البطاقة الشخصية الخاصة باإلقامة التي يود تجديدها ،واختيار عدد سنوات التجديد ،عندئذ يقوم
النظام بإرسال المعلومات إلى و ازرة الداخلية لجلا قيمة الرسوم وتعر

الرسوم على شاشة المستخدم،

وعند اختيارن تنفيذ العملية يتم الخل من حسابه ببنك قطر الوطني وتنفيذ العملية على أجهزة و ازرة

الداخلية ويتبقى بعد ذلك إرسال جواز السفر وايصال الدفع إلى البريد العام بعد وضعه في مظروط
خصل لهذا الغر

ليتم استالمه ثانية مع شهرين فقط وتم تشغيلها على سبيل التجربة بتاريخ الثالث من

سبتمبر عام  0222م المصادط لذكر يوم االستقالل ،وشاء المشروع أن يستمر طيلة  3أعوام في

التشغيل بسبا ا لنجا المذهل الذا لقي بحيث إن تجديد االقامة والحصول على البطاقة الشخصية والذا
ال تسليم طباعة األختام المطلوبة وتسليم
كان يستغرق أيامثا وأسابيع أصبح يستغرق  02ساعة شام ث

البطاقة ،تم خالل هذن الفترة تجديد ما يزيد على  10ألط إقامة من خالل النظام االلكتروني وتحويل ما

يزيد عن  22مليون لاير قطرا من خالل النظام.

كما يمكن اآلن للشركات المستخدمة للخدمات تقديم طلا للحصول على بطاقة ذكية توفر لهم
التوقيع اإللكتروني المعتمد في خدمات الحكومة اإللكترونية وهو خدمة تم تطويرها من خالل تعاون و ازرة
الداخلية القطرية مع الحكومة االلكترونية ،وتعد األولى على مستو المنطقة وربما عالميثا أيضاث.

هذا النجا المذهل للمشروع كان حاف اثز لالستمرار وتحديثا للتطوير ولبدء المرحلة الثانية ،حيث قامت اللجنة

مستعينة بشركة استشارات عالمية بدراسة الخدمات المقدمة في الدولة واختيار عدد من الخدمات التي

ي مكن تقديمها الكترونية للبدء في مرحلة جديدة من مشروع الحكومة االلكترونية ،تم اختيار الخدمات بناء
على عدة عوامل منها:
أ0

مد تأثير هذن الخدمة على المجتمع من ناحية تيسير وتسهيل أعماله.

ب0

عدد المعامالت التي يتم تداولها في هذن الخدمة.

ج0

مد جاهزية الجهة المقدمة للخدمة الكترونياث.

وكانت الخدمات المختارة هي:

خدمات المرور :رخل القيادة ،المخالفات المرورية ،تسجيل المركبات ،الخ ....
خدمات التأشيرة :تأشيرة الزيارة ،تأشيرة العمل ،التأشيرة السياحية ،دفع فواتير الكهرباء والماء ،خدمات
اإلقامة ،الخدمات الخاصة بجوازات السفر ،الخدمات التجارية ،خدمات الصحة ،التعليم ،المواليد.

(احمد )302 : 0229 ،
00

وقد تم خالل عامين ونصط تنفيذ حوالي  %12مما تقرر تنفيذن خالل فترة الدراسة وهي نسبة تعد
نجاحاث مهماث في هذا المشروع.

إن المدة التي استغرقها المشروع منذ بداية التطوير في المرحلة الثانية للظهور على شبكة

االنترنت هو ستة أشهر ،ويشمل هذا تقديم أولي الخدمات اإللكترونية ،وبوابة الدفع االلكتروني ،وتطوير
النظام وآلية الدخول واستخدام الخدمات ،ومن ثم تم االستمرار في تطوير الخدمات إلى يومنا هذا.
وأهم التحديات التي تواجه الحكومة االلكترونية القطرية خالل هذن المرحلة يمكن تلخيصها بالتالي:
أ0

المحافظة على استمرار الدعم من القيادة الوطنية للمشروع.

ب 0الحصول على تعاون الو ازرات والمؤسسات الحكومية الذا ال يمكن تأمينه بدون إقناع هذن
المؤسسات أن الحكومة االلكترونية تشترك معها باألهداط.
ج 0إدارة التغيير في داخل الو ازرات والمؤسس ات الحكومية للتخلل من البيروقراطية والتزام الشفافية
المطلقة.

د 0كيفية إقناع الو ازرات والمؤسسات الحكومية على إعادة هندسة بع
بع

الخدمات المقدمة إلزالة

العراقيل والعمليات الروتينية التي ترافقها.

ه 0الحصول على التزام من الو ازرات والمؤسسات الحكومية لتخصيل األموال الالزمة من ميزانياتها
لتحسين أداء قطاع تكنولوجيا المعلومات فيها لما له من تأثير مباشر على مستو الخدمات المقدمة
من خالل الحكومة االلكترونية( .السالمي)309 :0222 ،

02

المحور الرابع
برامج -الخدمات اإللكترونية

 مقدمة

 أنشطة ومهام و ازرة التربية والتعليم

 تطوير النظم اإللكترونية لإلدارة التربوية والتعليم اإللكتروني
 الخدمات اإللكترونية لو ازرة التربية والتعليم
 نظام المراسالت الداخلية

 نظام اإلدارات المدرسية (الخدمات اإللكترونية)
 مكونات نظام اإلدارات المدرسية
أ -خدمات خاصة بالمدارس

ا -خدمات خاصة بالمعلمين

ت -خدمات خاصة باإلدارات العامة وأقسام المديريات
ث -خدمات خاصة بأولياء األمور
ج -خدمات للمجتمع المحلي

 فائدة برنامة الخدمات اإللكترونية
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المحور الرابع
برنامج الخدمات اإللكترونية
مقدمة:
يعد التعليم -بشقيه األساسي والعالي -وسيلة األمم والشعوا نحو التقدم وبناء الحضارة ،وفي
نفس الوقت مقياسثا لنهضة الشعوا ،فالتعليم هو الركيزة األساسية التي تعتمد عليها الشعوا في بناء وادارة

مقدراتها االقتصادية ،واالجتماعية ،والسياسية ،والثقافية ،والتعليم حق أساسي لإلنسان وواجا الدولة أن

توفرن لكل مواطنيها ،على أن يكون تعليماث ذا جودة عالية ،ومحتو قيم ،يساعد على النهضة والتقدم

(تقرير مركز الميزان حول التعليم.)0225،

هذا ويعد قطاع التعليم من أكبر قطاعات الخدمات التي تديرها السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة

بو ازرة التربية والتعليم العالي ،وتتحمل و ازرة التربية والتعليم العالي مسئولية إدارة وتمويل المدارس الحكومية
وتشرط بشكل غير مباشر على مدارس وكالة الغوث الدولية لتشغيل الالجئين (األونروا) ،وكذلك على
المدارس الخاصة (الخطة التطويرية لو ازرة التربية والتعليم.)0200،
وتحددت أهداط و ازرة التربية والتعليم في تنمية رؤ مستقبلية واضحة للتعليم الفلسطيني ،تتجاوز

الماضي وتعمل على إعادة بناء ما أحدثته سلطة االحتالل والحصار من تخلط ،والى التطلع إلى مستقبل
يعيد ارتباط األجيال الجديدة بتاريخها وينير طريقها إلى المستقبل .وانطالقاث من ذلك تهتم الو ازرة بتحسين

نوعية التعليم ،وتحسين البيئة التعليمية ،وتدريا المعلمين ،وادخال التقنيات الحديثة ،واشراك المجتمع في
العملية التعليمية (،www.mohe.psتاريخ االطالع .)0202/9/2

 .1أنشطة ومهام وزارة التربية والتعليم ( ،www.mohe.psتاريخ االطالع )0202/02/5
 وضع الخطط والمشروعات لتنفيذ السياسة التربوية والتعليمية المعتمدة في ضوء متطلبات التنمية
االقتصادية واالجتماعية والتطور العلمي والتقني.

 تطوير البرامة التعليمية وفقثا لفلسفة التربية والتعليم واألهداط الوطنية في نطاق السياسة العامة للدولة.

 نشر التعليم المدرسي األساسي وما بعد األساسي وفق مبدأ تكافؤ الفرل التعليمية لجميع المواطنين في
كافة محافظات ومناطق الدولة ،وتوفير برامة محو األمية والتربية الخاصة للفئات المستحقة لها.
 تشجيع االستثمار في التعليم المدرسي وما قبل المدرسي من قبل القطاع الخال تحت إشراط الو ازرة

وفق األهداط العامة للدولة.

 توفير األبنية المدرسية بكافة متطلباتها وتشجيع المواطنين ومؤسسات القطاع الخال على المساهمة
في دعم الخدمات التعليمية.

 تحديد األسس والمعايير العامة لتطوير المناهة المدرسية بعناصرها المختلفة مع مراعاة الربط والتكامل
بينها في مختلط مراحل التعليم المدرسي ،واعداد مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالتعليم المدرسي.
 إدخال تقنيات التعليم في التعليم المدرسي وفق اإلمكانيات المتاحة بهدط رفع مستو المهارات لد
المخرجات التعليمية.

 تطوير اإلشراط التربوا واإلدارة المدرسية وأساليا وطرق ووسائل التوجيه المهني في المدارس.
04

 تحديد المستويات العلمية والخبرات العملية المطلوبة لهيئات التدريس والوظائط المرتبطة بها في التعليم
المدرسي.
 تحديد قواعد وأسس وضوابط مهنة التدريس وضمان الجودة الشاملة في العملية التعليمي والعمل على

إجراء الدراسات والبحوث الهادفة إلى الوقوط على االحتياجات التعليمية للمتعلمين واقت ار آليات تطوير
ها بما يتناسا ومتطلبات التنمية.
 المشاركة في توثيق العالقات الثقافية الخارجية في مجال التربية والتعليم وتمثيل الدولة في المنظمات

والمؤتمرات والندوات التربوية والتعليمية اإلقليمية والدولية.

 إدارة النظام التعليمي المدرسي بكافة أنواعه ومؤسساته وتوفير كافة متطلبات تشغيله واستمرار فاعليته.
 .0تطوير النظم ال لكترونية لإلدارة التربوية والتعليم اللكتروني:
حققت الو ازرة نقلة نوعية في هذا المجال ،حيث أصبحت األنظمة اإللكترونية إلدارة البيانات
والمعلومات التربوية جزءاث أساسيثا من كينونة النظام ،وتكفي اإلشارة أن منظمة اليونيسيط وألول مرة منذ

عام 0992م وافقت على تمويل التدريا واإلمداد ببع

التجهيزات لبرنامة نظام إدارة المعلومات

المدرسية ( )smisكبديل عن النظام المعمول به في رام اهلل بعد أن الحظت التقدم الهائل في مجال اإلدارة
اإللكترونية الذا تم تحقيقه في غزة ،بل وحثت الو ازرة في رام اهلل على السير نحو تطبيق النظام المعمول

به في غزة ،علماث بأن عمر مشروع اإلدارة اإللكترونية المعمول به في الضفة يبل  02عاماث ،في حين أن
عمر المشروع المعمول به في غزة يبل عاماث ونصط فقط ،ومن ناحية أخر فإن النظام المعمول به في

الضفة مطبق على %02من المدارس الحكومية ،وتم استبداله مؤخ اثر بنظام مكتبي ،وسنستعر
أهم األنظمة الفرعية المنطوية تحت النظام الشامل إلدارة المعلومات المدرسية ،باإلضافة لبع

فيما يلي

االنجازات

المتعلقة بتطوير النظم االلكترونية لإلدارة التربوية والتعليم اإللكتروني:
 تطبيق نظام داخلي للمراسالت من خالل بريد الكتروني داخلي ،حيث تم توفير  %92من المعامالت
الورقية.

 تطبيق نظام كامل إلدارة شئون الموظفين اإلدارية ( )05222موظط حيث يتم تحديثه باستمرار.
 تطبيق نظام كامل إلدارة شئون المدرسة يتضمن بيانات الطلبة ودرجاتهم وكافة المعلومات المتعلقة

بالمدرسة.

 تطبيق نظام كامل إلدارة التدريا التربوا يتضمن كافة البيانات حول المدرا والمتدربين والدورة
التدريبية ،كما ويتم تقييم مخرجات التدريا من خالل هذا النظام.
 تطبيق نظام كامل إلدارة التخطيط المدرسي يتضمن البيانات المتعلقة بالتشكيالت المدرسية والمباني
المدرسية كافة.

 تطبيق نظام كامل إلدارة القياس والتقويم واالمتحانات (الشهرية ،النصفية ،النهائية ،الموحدة ،الثانوية
العامة) كما يتضمن استخراج الشهادات المدرسية وكشوط الدرجات.
 تطبيق نظام كامل إلدارة الشئون المالية في الو ازرة.
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 تطبيق نظام كامل إلدارة التدريا الميداني لطلبة الجامعات والكليات في المدارس والمؤسسات
الحكومية.
 تطبيق نظام كامل لتنظيم الزيارات الميدانية للمدارس والمديريات.

 تطبيق نظام نظم المعلومات الجغرافية  GISواسقاط إحداثيات المدارس الحكومية والخاصة والتابعة
لوكالة الغوث عليه ،وربطه بقواعد بيانات الو ازرة وسلطة األراضي.
 تجهيز غرط السيرفرات ،والبدء في تجهيز نظام  Ticket Systemإلدارة عملية الدعم الفني بشكل
محوسا وموثق وباإلضافة الى تجهيز  Database Serverخال بالو ازرة في مركز الحاسوا
الحكومي مع إدارة كاملة له من داخل الو ازرة ذلك لصالح تطوير الخدمات اإللكترونية وتجهيز سيرفر ونقله
الى مركز الحاسوا الحكومي  Replica Serverوذلك لجعل الخدمة اإللكترونية والبريد اإللكتروني أكثر
ثباتثا وأماناث( .انجازات و ازرة التربية والتعليم – 0202م ،يناير )0200

تم إعداد الخطة الخمسية لوزارة التربية والتعليم العالي بشعارها الكبير "نحو تعليم عالمي وسمو أخالقي"

(2019-2014م ) وكان من أهم انجازاتها في مجال الخدمات اإللكترونية:
 انجاز تطبيق محوسا شامل للثانوية العامة ،بحيث أن بيانات طلبة الثانوية العامة في الو ازرة هي
نفسها الموجودة في الشئون المدنية بو ازرة الداخلية ،كما أن هناك عملية دقيقة لوضع أرقام الجلوس وادخال
العالمات والنتائة واظهار بنود المكافآت للعاملين في التوجيهي بشكل فورا.

 انجاز وضع آلية عملية لتبادل بيانات طلبة المدارس وطلبة التوجيهي مع و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات في مشروع تكامل البيانات الحكومية ،باإلضافة الى برمجة االستمارة اإلحصائية الخاصة
بقطاع التعليم على برنامة اإلدارات المدرسية.

 انجاز برنامة الشئون اإلدارية وحصر الدوام واإلجازات واستخدام نظام البصمة االلكتروني في الحضور
واالنصراط.
 تطوير شامل لبرنامة اإلدارة المدرسية وادخال الطلبة وتسجيل في مراحل التعليم العام وامكانية إطالع
أولياء األمور على أوضاع أبنائهم ومستوياتهم التعليمية من خالل موقع الو ازرة.

 وضع كافة المدارس على برنامة "جوجل ايرث" بواسطة نظم المعلومات الجغرافية بحيث يستطيع أا
زائر أو مواطن الوصول للمدرسة بكل سهولة.
 تدشين برنامة خال باإلدارة العامة للوازم والكتا ومن خالل يتم معرفة كل صغيرة وكبيرة من اللوازم

والمس تلزمات في المدارس والو ازرة والمديريات ،وهناك برنامة خال في الكتا وتوزيعها مقترن بأعداد
الطلبة والمدارس.
 تدشين برنامة محوسا لإلرشاد و2التربية الخاصة والصحة المدرسية.

 إنجاز برنامة محوسا إلدارة الدورات التدريبية والتدريا في المعهد التربوا.
 تطوير برنامة تصحيح إجابات االمتحانات الرئيسية التي تعقدها الوزارة مثل التوظيط ومزاولة المهنة.
(مجلة نب

التعليم 0202-0203-م )
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 .3الخدمات اللكترونية لوزارة التربية والتعليم-قطاع غزة
تمثل و ازرة التربية والتعليم أحد أهم وأكبر قطاعات البنية التحتية االستراتيجية كونها تخدم شريحة
كبيرة من المجتمع وتشرط على عمليات التربية والتعليم التي تصا مخرجاتها لصالح المجتمع ،كان البد
من تطوير نظم واجراءات العمل القائمة حتى تتناسا مع ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
خصوصثا في ظل سعي حكومي حثيث لتطبيق الحكومة اإللكترونية.

ولذلك فقد تم اعتماد مشروع الو ازرة التعليمية بناء على رؤية مستقبلية شاملة حددت و ازرة التربية

والتعليم أهدافها للمرحلة القادمة والخطة التي تسير عليها ،وهي خطة تواكا وتوازا بشكل عام خطة

الحكومة اإللكترونية نحو المجتمع الرقمي واالقتصاد الموجه نحو المعرفة ،وقد قامت و ازرة التربية والتعليم
في قطاع غزة بدءثا من عام  0229بتطبيق مشروع الو ازرة االلكترونية وتوفير الخدمات االلكترونية

وللوزرات والمجتمع المحلي ،ليعمل هذا المشروع الحيوا واالستراتيجي على إيجاد قاعدة بيانات
ا
لموظفيها
مركزية مكتملة في الو ازرة ،وفي ربط و ازرة التربية والتعليم بأك بر قطاع ممكن من جمهورها العري

من

خالل تقديم خدمات الكترونية لهم وتحديث بياناتهم ،وتهدط هذن الخدمات إلى تطوير األداء وضبط
العمليات اإلدارية وتحسين جودتها ،والنزاهة والشفافية في العمل ،والعديد من اإليجابيات والتي ال يمكن
غ

الطرط عنها كتيسير العملية التعليمية التعلمية ،وتوفير قاعدة بيانات حديثة بل وآنية لكافة العاملين

والمتعاملين بالقطاع التعليمي في كافة محافظات قطاع غزة ،مما يجعل الق اررات التي تتخذ على ضوئها

تكون على درجة كبيرة من المصداقية خاصة ما يتعلق منها بشأن المشاريع والخطط التي تضعها الو ازرة
في سبيل تطوير وتحديث الحقل التربوا ،كما أن ذلك يساعد في تطوير العمل المكتبي ،من خالل تطبيق
األنظمة االلكترونية المختلفة ألتمته العمليات اإلدارية ،مثل نظام إدارة الوثائق وأرشفتها والمراسالت
الداخلية االلكترونية وذلك بهدط التقليل من استخدام األوراق ،باإلضافة إلى تسهيل اإلجراءات اإلدارية
ووضع آلية لمتابعتها ،كما أنه يساهم في توفير البيانات الدقيقة لإلحصائيات والتقارير خصوصاث في مجال
التخطيط التربوا ،وتساهم أيضثا في رفع مستو التنظيم ،مما يوفر الموارد المستهلكة وأهمها الوقت ،وفي

الوقت نفسه فإن ذلك سيؤدا إلى دمة الوزارة ضمن إطار الحكومة االلكترونية ،مما يمكن الو ازرة من
إمداد الو ازرات والهيئات الحكومية األخر بالبيانات المطلوبة بطريقة الكترونية دقيقة ،وبالمقابل استقبال
البيانات الالزمة لها من الو ازرات األخر  ،كما وتهدط الخدمات االلكترونية لو ازرة التربية والتعليم إلى

اإلبداع المهني من خالل توفير إدارة الكترونية تساعد الموظط على توظيط قدراته لالبتكار واإلبداع
والتطوير في مجال العمل.
وتعر

الصفحة الرئيس ة لموقع و ازرة التربية والتعليم على رابط للخدمات االلكترونية والتي تقدمها

الو ازرة لموظفيها وللمجتمع المحلي ،وهي تحتوا على البوابة االلكترونية ،ونظام المراسالت الداخلية،
وصفحة أولياء األمور ،كما وتقدم العديد من الخدمات االلكترونية ومن أهمها ما يلي:
وأوضح المهندس (مازن الخطيا) بو ازرة التربية والتعليم بغزة في دائرة الحاسوا من خالل المقابلة
الشخصية معه أنه تم ربط  052مدرسة بالبريد ا إللكتروني واالنترنت في بداية األمر وتم استحداث برنامة
الكتروني لمتابعة مختبرات الحاسوا الموجودة في المدارس ،وهذا النظام المحوسا سيمكن كل معلم من
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الدخول للموقع ومتابعة طلبته من حضور وغياا وتسرا وانتقال ورصد درجاتهم وغيرن من األمور
األخر  ،كما يساعد أولياء األمور من متابعة أبنائهم إلكترونيثا والتعرط إلى مستوياتهم التحصيلية
ودرجاتهم الشهرية والفصلية ومتابعة حضورهم وغيابهم وغيرن من أحوال الطلبة ،وتمكنت دائرة الحاسوا
بالو ازرة من تسجيل بيانات جميع الطلبة بعد انشاء قاعدة البيانات المركزية عبر االنترنت مما يساعد في

تقليل األخطاء التي كانت تحدث في السابق.
كما أكد المهندس على أن هناك عدة مميزات لهذن القاعدة وهي االتصال المباشر بالو ازرة من خالل
الدخول للموقع بالرقم السرا ،ويمكن إجراء تعديالت في بيانات الطلبة واجراء نقل البيانات مباشرة بين

المدارس والمديريات المختلفة في حالة تنقالت الطلبة بين المدارس والتسرا وجميع األمور المتعلقة
بالطلبة ،وأضاط المهندس أن من مميزات هذن الشبكة االتصال والتواصل السريع والمباشر بين المشتركين
باستخدام الرقم السرا وكلمة المرور وأن أا تصحيح في معلومات أحدها ،يتم مباشرة بين المدرسة

والمؤسسة التابعة لها.

وأضاط المهندس أن إ عداد نظام الخدمات االلكترونية تم تطبيقه على  02مدرسة في الفترة التجريبية في
العام  0202-0229م وتم تطبيقه واعتمادن على باقي المدارس ،وفي المقابل تم توصيل جميع مدارس
محافظات غزة باالنترنت( .و ازرة التربية والتعليم ،اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ،المهندس مازن

الخطيا0202/02/02 ،م)
 )0نظام المراسالت الداخلية:
اعتنت الو ازرة بالمراسالت اإللكترونية في صورة تعكس اهتمامها بتقنية االتصاالت وتطويرها وتعزيزها،

ويعد نظام المراسالت الداخلية الوسيلة األسرع واألكثر فعالية لتناقل البيانات بين موظفي الو ازرة في كل
من مبنى الو ازرة والمديريات والمدارس  ،حيث يوفر قاعدة بيانات ذات قدر كبير من األهمية لتحويل
عمليات المراسالت ومتابعتها وحفظها من الطريقة التقليدية اليدوية المعتادة إلى الطريقة الرقمية وبأسلوا
سهل ومنظم مما يؤدا إلى تسريع عملية إنجاز المراس الت والمعامالت وحفظها وأرشفتها إلكترونيا للرجوع

إليها وسرعة إنجاز األعمال والمهام اإلدارية المرتبطة بها وتوفير الكثير من الجهود المبذولة والوقت والمال
وقد تم اعتماد استخدام البريد
اإللكتروني من قبل موظفي

الو ازرة والمديريات إلنجاز
المعامالت بصورة رسمية
(،mail.mohe.ps

تاريخ
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 )2نظام اإلدارات المدرسية (الخدمات اإللكترونية):
قامت الو ازرة بتوفير جميع اإلمكانيات الالزمة إلدخال التكنولوجيا االدارية في مدارس قطاع غزة
لتحقيق أهدافثا تربوية عدة ،وقد بدأت بتوفير برنامة اإلدارة المدرسية ضمن مشروع حيوا وطمو لحوسبة
األعمال االدارية في مدارس قطاع غزة ،كأول خطوة على دروا هذا التطوير وتم تطبيقه على  01مدرسة
موزعة على محافظات قطاع غزة كعينة تجريبية في العام  0229وتم متابعتها مباشرة من قبل وحدة
تكنولوجيا المعلومات بو ازرة التربية والتعليم ،لرصد المالحظات والمقترحات من المدارس المطبقة للبرنامة،

وفي العام الدراسي  0200-0202تم تحديث البرنامة وتوسيع النطاق ليشمل كافة مدارس محافظات
قطاع غزة.
أ.

مكونات نظام اإلدارات المدرسية:

يعد نظام اإلدارات المدرسية نظام تفاعلي وبيئة رقمية تربط عناصر العملية التعليمية الكترونيثا (الطالا،
المعلم ،ولي األمر ،المدرسة ،الو ازرة) من خالل االنترنت ،بحيث تساعد على تنظيم ومتابعة األعمال

اإلدارية بجعلها أكثر إحكامثا ،وتعد مكونات هذا النظام وسيلة لالتصال بين قواعد بيانات و ازرة التربية
والتعليم وبين جمهور الو ازرة الذا ينتمي إليه ،سواء كانوا من الهيئة اإلدارية أو التدريسية في كافة

القطاعات كالو ازرة والمنطقة التعليمية والمدرسة ،أو بين الطالا وولي أمرن وأعضاء من المجتمع المهتمين

بهذا القطاع بهدط تقديم خدمات إلكترونية إدارية كانت أو تعليمية ،وهو يهدط إلى تحويل جميع

الممارسات التقليدية ال مختلفة والتي تدار مركزيا أو داخل المدرسة إلى ممارسات آلية تمر عبر قنوات
مختصرة وميسرة للموظط وولي األمر تحكمها المصداقية والشفافية والدقة في النتائة ،باإلضافة إلى ربط

هذن النتائة بعضها ببع

تفاديثا الزدواجية البيانات ،وتشمل هذن الممارسات جوانا إدارية ومالية وفنية

وخدمية تتوزع على عدد من القطاعات التربوية المختلفة والمتصلة بإدارات أخر خارج محيط المركزية
لتشمل المناطق التعليمية المختلفة ،ويتكون نظام اإلدارات المدرسية كما يظهر في شكل رقم ( )2-0تبعثا

لشخصية المستخدم حيث تتوافر الخدمات لكل من إدارة المدرسة واإلدارات العامة بالو ازرة ،وأقسام

المديريات ،والمعلمين ،وأولياء األمور كما يلي0202/5/0 ،www.mohe.ps( :م)
الشاشة

الرئيسية
لنظام
اإلدارات
المدرسية
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أ) خدمات خاصة بالمدارس:
أ 0المتحانات :وهي نظام يستخدم من قبل المدارس إلدخال وتنسيا العاملين في امتحان الثانوية العامة،
وهو جزء من نظام إدارة امتحانات الثانوية العامة.
ب 0الشئون اإلدارية :وهي نظام يستخدم الستع ار

بيانات العاملين في المدارس على اختالط تصنيفاتهم

ودرجاتهم ،وهو يدار من أقسام الشئون االدارية بالمديريات ،وهو جزء من نظام إدارة شئون الموظفين.
ج 0التخطيط :وهي تطبيقات صممت للحصول على بيانات معلوماتية دقيقة حول المبنى المدرسي ومرافقه
والصفوط الدراسية المعتمدة وبيانات الطالا المتنوعة ،والتشكيل المدرسي ومتابعة انتظام العملية
التعليمية ،ويتم إدخال البيانات بصورة يومية وتحديثها باستمرار مما يعكس حداثة ودقة المعلومات.

د 0شئون المدرسة :وهي تعد المكون الرئيس إلدارة عمليات المدارس االدارية والتعليمية ،بحيث تقدم
خدمات إلكترونية متنوعة لفئاتها المستهدفة وهي الطالا وولي األمر والمعلم والهيئات اإلدارية والتدريسية
وموظفي مديريات التعليم والو ازرة ،ومن أهم الخدمات التي تقدمها كما تظهر في شكل ( )5-0ما يلي:

 التحكم في اإلعدادات العامة للمدرسة وذلك بالتعديل على عدد الغرط المدرسية والفصول والشعا

الد ارسية.
 إعداد التشكيل المدرسي من خالل توزيع الحصل والمباحث على المعلمين.
 تسجيل الطالا ،بطريقة ال تقبل التزوير أو انتحال الشخصية وذلك باستخدام رقم هوية الطالا ،حيث
يتم جلا البيانات الصحيحة من قاعدة البيانات الحكومية والتي تغذيها و ازرة الداخلية الفلسطينية.

 التحكم في إدخال وتعديل درجات الطالا ،واعتمادها بعد ضمان مطابقتها ألسس النجا والرسوا،
كذلك إدخال أيام الغياا للطالا وهو ما يشكل أهمية لد

أولياء أمور الطلبة ،حيث يمكنهم ذلك عبر

حساباتهم من متابعة أداء وانتظام أبنائهم في المدارس وبشكل الكتروني ومنتظم.



نقل

المدارس

الطلبة

بين

والمحافظات،

ومتابعة ملفهم الصحي
والنفسي.
شاشة

 التدريا:

التدريا الخاصة بنظام

إدارة المدارس تقدم خدمة
لطلبة الجامعات والكليات
والذين يقومون بالتدريا

الميداني

في

مدارس

الحكومة المختلفة ،فمن

وي ِّ
مكن المدرسة من معرفة الطلبة الذين
خاللها يستطيع طلبة التدريا الميداني من معرفة مكان تدريبهم ،و
سيقومون بالتدريا لديها ،ومخاطبة المشرط على التدريا بشكل الكتروني.
6.

ب) خدمات خاصة بالمعلمين:
ربط نظام الخدمات اإللكترونية المعلم بالمدرسة من خالل الحساا الخال بكل معلم حكومي ،وكما
يظهر في الشكل ( )1-0يستطيع المعلم القيام بما يلي:

الخدمات اللكترونية الخاصة بالمعلمين
 إدخال درجات الطالا ،ومتابعة طالا الفصل في حال كونه رائداث لهذا الفصل ،واعداد الشهادة
المدرسية.

 السيرة الذاتية ومعلومات الموظط من خالل االطالع على بياناته الخاصة من حيث الدرجة،
والتصنيط ،وتنقالته ،وحالته االجتماعية.

 االطالع على قسيمة راتبه بشكل شهرا.
 طلبات النقل الداخلي أو اللوائي للمعلمين ،وذلك عند رغبة الموظط بطلا خدمة النقل من مدرسة إلى
مدرسة أخر  ،ويمتاز النظام بالمصداقية والشفافية للطلبات المتقدمة.
ج) خدمات خاصة باإلدارات العامة وأقسام المديريات
يوفر النظام اإلمكانية لإلدارات العامة واألقسام من متابعة ما تقوم المدارس بإدخاله من بيانات

ومنحهم الصالحيات الالزمة لعمل هذن المدارس ،كما وتمكنهم من الحصول على بيانات دقيقة وسريعة
من واقع الميدان التعليمي ،وهي تشتمل على ما يلي:
أ.

نظام إدارة امتحانات الثانوية العامة:
تم تطوير هذا البرنامة لخدمة طالا الثانوية العامة ،والعاملين في امتحانات ولجان الثانوية

العامة حيث يتم تسجيل ا لطالا وتوزيع أرقام الجلوس والتحقق من شخصية الطالا ،كما ويوفر خدمات
الكترونية خاصة بالعاملين في امتحانات الثانوية العامة من أمور مالية وادارية ،وكذلك عر

النتائة

النهائية للثانوية العامة بشكل مفصل ودقيق0202/02/01 ، /http://eservices.mohe.ps( .م)
ب.

برنامج إدارة شؤون الموظفين

تم تطوير البرنامة لخدمة الجهة اإلدارية في الو ازرة والمديريات لتسجيل بيانات العاملين في الو ازرة
والمديريات والمدارس ومتابعة تنقالتهم وتحديث بياناتهم بشكل محوسا ويسير ،ويحتوا هذا النظام على
ممارسات عدة مركزة على الخدمات األساسية للموظط والتي تشتمل على متطلبات يوظفها الموظط في
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إجراءاته الدورية على مدار وجودن في الوظيفة وهي بيانات الموظط والسيرة الذاتية الخاصة به (الملط
اإللكتروني للموظط) ،مع تحديثها بصورة دورية من قبل الموظط المختل ،كما ويتم من خالله تسج يل
دوام الموظط واجازاته المختلفة  ،ويتم على هذا البرنامة تسجيل بيانات طلبات التوظيط.

(0202/02/01 ، /http://eservices.mohe.psم)
ج.

نظام إدارة الشؤون المالية في الوزارة والمديريات:
يعد هذا البرنامة قيد التطوير ،ويقوم هذا النظام حتى اآلن بعملية حوسبة المطالبات المالية

للعاملين في امتحان الثانوية العامة بشفافية ونزاهة ،ويقوم باختصار الوقت والجهد في عملية اإلدخال

والتدقيق وذلك ألن النظام وبشكل آلي يقوم باستخدام المعلومات المخزنة مسبقثا عن الموظط.

(0202/02/01 ، /http://eservices.mohe.psم)
د.

نظام تدريب المعلمين :
يعمل البرنامة على حوسبة عملية تدربي المعلمين الجدد ،حيث يشمل بيانات المشرفين والمتدربين

ومواعيد اللقاءات واالمتحانات ورصد العالمات ،ويتضمن كافة البيانات حول المدرا والمتدربين والدورة

التدريبية ،كما ويتم تقييم مخرجات التدريا من خالل هذا النظام.
ه0

(0202/02/01 ، /http://eservices.mohe.psم)

إدارة اللوازم والمستودعات:
تم تطوير هذا القسم حديثثا من قبل الو ازرة ليخدم إدارة اللوازم والمشتريات بشكل عام ومتابعة العهد

الموظفين واألقسام وادارة المخازن والمستودعات ومتابعة عمليات الشراء واالستهالك بسهولة ويسر.

(0202/02/01 ، /http://eservices.mohe.psم)
و0

التعليم العالي:
وظيفة هذا النظام بمتابعة إدخال بيانات طالا امتحان الشامل الخال بطلبة الكليات المتوسطة من

حيث عملية تسجيل الطالا وادخال عالماتهم واستخراج الشهادات0202/022/02 ،www.mohe.ps ( .م)

د) خدمات خاصة بأولياء األمور

يقدم النظام إمكانية استعالم أولياء األمور عن درجات أبنائهم ومتابعة غيابهم عن المدرسة ،وذلك
بشكل مفصل ومستمر طوال مدة دراسة الطالا في المدارس الحكومية وكذلك الخاصة ،وفي كافة مراحلهم

السنية والدراسية ولكل األعوام التي درسوها.

( 0202/022/02 ،www.mohe.psم)

ه) خدمات للمجتمع المحلي
حيث يمكن الجمهور من االطالع على درجاتهم في امتحان الثانوية العامة بشكل مفصل ،وكذلك

يمكن طلبة التدريا الميداني من معرفة أماكن التدريا ،كما ويحتوا النظام على قاعدة بيانات شاملة
لكافة بيانات الطالا في كافة المراحل الدراسية يمكن استخدامها في البحث العلمي واجراء الدراسات.
( 0202/022/02 ،www.mohe.psم)
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فائدة برنامج الخدمات اللكترونية:
وتساهم هذن التطبيقات في الحصول على المواضيع التالية:
 توفير البيانات المتعلقة بالخطط الخمسية ،واعدادها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية
بالو ازرة.

 تقدير احتياجات الو ازرة من األبنية المدرسية ،وانشاء قاعدة بيانات تحتوا على اإلسقاطات المستقبلية
للمباني التي تحتاجها الو ازرة للتوسع واإلحالل.
 دراسة متطلبات رفع كفاية التعليم من حيث مواصفات المبنى المدرسي والمرافق التربوية التي يجا أن
تتوافر به وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية

 المشاركة في إعداد المؤشرات ذات التأثير على فاعلية التعليم وجودته.
 تحليل البيانات اإلحصائية واستخراج المؤشرات التربوية الالزمة لصنع القرار التربوا.
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الفصــــــــــــــل الثـــالث
الدراســــــــــات السابقـــــــــة
أولا :الدراسات السابقة العربية
ثانيا :الدراسات السابقة األجنبية
ثالثا :التعقيب على الدراسات السابقة
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة:
تعددت الدراسات السابقة التي تناولت موضوع اإلدارة اللكترونية ،ولكن من خـالل البحـث وجـدت
الباحثة ندرة في الدراسات التي تناولت موضوع الخدمات اللكترونية وسوف تسـتعرض الباحثـة الدراسـات
السابقة من األحدث فاألقدم وسوف يتم توزيعها على النحو التالي:
أولا ـ الدراسات السابقة العربية :

.1

دراسة (الهور )2013 ،بعنوان" :الصعوبات التي تواجه مديري مدارس األونروا بمحافظات

غزة في استخدام اإلدارة االلكترونية وسبل التغلب عليها "
هدفت التعرط إلى " الصعوبات التي تواجه مديري مدارس األونروا بمحافظات غزة فيي اسيتددام
اإلدارة االلكترونيييي وسيييب التغلييي عليهيييا ".ولتحقي ددق أه ددداط الد ارس ددة اس ددتخدم الباح ددث الم ددنهة الوص ددفي
التحليلددي  ،مسددتخدماث أداتددين للد ارسددة وهمددا :األداة األولــى :اسددتبانة مكونددة مددن ( )12فقدرة ،وزعددت علددى ()2

مج دداالت تتعل ددق بموض ددوع الد ارس ددة ،األداة الثانيـــة :مقابل ددة شخص ددية م ددع ع دددد م ددن المش ددرفين الترب ددويين ف ددي

األونروا وفريق المبرمجين في دائرة التربيدة والتعلديم ،وتكدون مجتمدع الد ارسدة مدن جميدع مدديرا مددارس وكالدة
الغوث الدولية في العام الدراسي (0203/0200م) وقد بل عددهم ( )025مدي اثر ومديرة.

وقام الباحث باستخدام برندامة الدرزم اإلحصدائية للد ارسدات االجتماعيدة ( )SPSSلتحليدل اسدتجابات

أفراد مجتمع الدراسة.

ومن خالل استجابات عينة الدراسة توصل الباحث للنتائج التالية :
 .0حصددل المجددال ال اربددع " الصــعوبات الماليــة " علددي المرتبددة األولددى وحصددل المجددال الثدداني " الصــعوبات
اإلداريــة " علددى المرتبددة الثانيددة ،حصددل المجددال الثالددث " الصــعوبات التقنيــة " علددي المرتبددة الثالثددة وحصددل
المجال األول " الصعوبات التي تتعلق بمفهوم اإلدارة اللكترونية نفسها " علي المرتبة الرابعة.
 .0ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو الداللددة ( ) 0.05 ≤ αبددين متوسددطات تقددديرات عينددة
الد ارسدة للصدعوبات التدي يواجهونهددا فدي اسدتخدام اإلدارة االلكترونيدة بمدددارس األوندروا بمحافظدات غدزة تعددز

للمتغيد درات (للجد ددنس ،المؤه ددل العلمد ددي ،ع دددد سدددنوات الخدم ددة) فد ددي الص ددعوبات التد ددي تتعل ددق بمفهد ددوم اإلدارة
االلكترونية نفسها  ،الصعوبات اإلدارية  ،الصعوبات المالية .
 .3توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو ()α ≤ 0.05بددين متوسددطات تقددديرات عينددة الد ارسددة
للصد ددعوبات التد ددي يواجهونه د ددا فد ددي اس د ددتخدام اإلدارة االلكترونيد ددة بم د دددارس األوند ددروا بمحافظ د ددات غ د دزة تع د ددز

للمتغيد درات (المؤه ددل العلم ددي ،المنطق ددة التعليمي ددة ،ع دددد ال دددورات التدريبي ددة ) ف ددي مج ددال الص ددعوبات التقنيد ددة
ولصالح البكالوريوس.
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 .2دراســـة ( األغـــا )2012 ،بعنـــوان " :درجـــة توظيـــف اإلدارة اللكترونيـــة فـــي الجامعـــات الفلســـطينية
بمحافظات غزة وعالقتها بجودة الخدمة المقدمة للطلبة".
هدددفت التعددرط إلددى درجددة توظيددط اإلدارة اإللكترونيددة فددي الجامعددات الفلسددطينية بمحافظددات غ دزة
وعالقتها بجودة الخدمة المقدمة للطلبة.
وقددد اسددتخدمت الد ارسددة المددنهة الوصددفي التحليلددي لمالءمتدده لموضددوع الد ارسددة ،ولتحقيددق أهددداط

الد ارسدة قددام الباحددث باسددتخدام أداتددين وهمددا :اسدتبانة لقيدداس درجددة توظيددط اإلدارة اإللكترونيددة فددي الجامعددات
الفلسط ينية بمحافظدات غدزة مدن وجهدة نظدر أفدراد اإلدارة العليدا وطبقدت هدذن االسدتبانة علدى عيندة مكوندة مدن
 50فددردثا ،وبنسددبة  %29.1مددن أصددل مجتمددع الد ارسددة البددال  52فددردثا مددن أف دراد اإلدارة العليددا بالجامعددات

الفلسددطينية (اإلسددالمية ،األزهددر ،األقصددى) ،واسددتبانة أخددر لقيدداس درجددة جددودة الخدمددة المقدمددة للطلبددة فددي
الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة من وجهة نظر طلبة كليات التربية ،وطبقدت هدذن االسدتبانة علدى عيندة

مكونة من  251طالباث وطالبة.

وكدان مدن أهددم نتدائة الد ارسددة أنده توجددد عالقدة ارتباطيده موجبددة ذات داللدة إحصددائية عندد مسددتو

داللة ( )2.25≥بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجدة توظيدط اإلدارة اإللكترونيدة ودرجدة جدودة
الخدمة المقدمة لطلبة كليات التربية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة.
 .3دراســة ( األعــور )2012 ،بعن ـوان" :درجــة ممارســة مــديري مــدارس وكالــة الغــوث بمحافظــات غــزة
لإلدارة اللكترونية وعالقتها بتفويض السلطة لديهم".
هدددفت التعددرط إلددى درجددة ممارسددة مددديرا مدددارس وكالددة الغددوث لددإلدارة اإللكترونيددة بمحافظددات

غ دزة ودرج ددة ممارس ددتهم لتف ددوي
تفددوي

الس ددلطة ،والكش ددط ع ددن العالق ددة ب ددين متوس ددط تق ددديرات أفد دراد العين ددة لدرج ددة

السددلطة ،ولتحقيددق أهددداط الد ارسددة اتبعددت الباحثددة المددنهة الوصددفي التحليلددي ،وكانددت عينددة الد ارسددة

مكونة من  32مدي اثر و  012معلماث.

وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
إ ن درجدة ممارسدة مدديرا مددارس وكالددة الغدوث لدإلدارة اإللكترونيدة مددن وجهدة نظدرهم جداء بدرجددة

كبي درة ،درجددة ممارسددة مددديرا مدددارس وكالددة الغددوث لتفددوي

السددلطة مددن وجهددة نظددر معلم ديهم كددان بدرجددة

كبيرة.
 .4دراسة (الحسنات )2011 ،بعنوان " :معوقات تطبيق اإلدارة اللكترونية في الجامعات الفلسطينية"
هدددفت التعددرط إلددى ماهيددة اإلدارة اإللكترونيددة ،وسددماتها وخصائصددها ،كمددا هدددفت إلددى رصددد واقددع

اإلدارة اإللكترونيددة فددي الجامعددات الفلسددطينية بمحافظددة غ دزة وأيض داث إل دى الكشددط عددن المعوقددات التنظيمي ددة
والتقنية والبشرية والمادية التي تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات الفلسدطينية ،وهددفت أيضدثا إلدى

التوصددل إلددى حلددول وتوصدديات للحددد مددن أو التغلددا علددى هددذن العقبددات ،فددي ضددوء نتددائة الد ارسددة ،واسددتخدم

الباحدث المدنهة الوصدفي ،وتكونددت عيندة الد ارسدة مددن ( )325فدرداث مدوزعين علدى األربددع جامعدات فدي قطدداع

غزة.
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وقددد أظهددرت نتددائة الد ارسددة وجددود معوقددات تنظيميددة أهمهددا :اإلج دراءات الروتينيددة التددي تددؤخر عمليددة
التح د ددول نح د ددو اإلدارة اإللكتروني د ددة ،وض د ددعط دع د ددم و ازرة التربي د ددة والتعل د دديم الع د ددالي لسياس د ددات تطبي د ددق اإلدارة
اإللكترونية ،ونقل التشريعات الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية ،كمدا أظهدرت النتدائة وجدود معوقدات تقنيدة

أهمهددا :عدددم تكامددل القاع ددات الد ارسددية واإلداريددة بم ددا يتناسددا مددع تقني ددات اإلدارة اإللكترونيددة ،كمددا أظه ددرت
النتد ددائة وجد ددود معوقد ددات بش د درية أهمهد ددا :ضد ددعط مهد ددارات اللغد ددة االنجليزيد ددة ونقد ددل الد ددوعي بأهميد ددة اإلدارة
اإللكترونيددة ،كمددا أظهددرت النتددائة وجددود معوقددات بش درية أهمهددا :ضددعط الدددعم الحكددومي لتطبيقددات اإلدارة

االلكترونية.

 .5دراســة ( العــاجز )2011 ،بعن ـوان " :دور الثقافــة التنظيميــة فــي تفعيــل تطبيــق اإلدارة اللكترونيــة.
دراسة تطبيقية على وزارة التربية والتعليم بمحافظات غزة".
هدفت التعرط إلدى " دور الثقافدة التنظيميدة فدي تفعيدل تطبيدق اإلدارة اإللكترونيدة " فدي و ازرة التربيدة
التعليم العالي -محافظات غزة ،واتبع الباحث المنهة الوصفي التحليلدي ،وقدد بلد حجدم العيندة  092موظدط
من الموظفين اإلداريين المتعاملين بأسلوا اإلدارة االلكترونية في و ازرة التربية والتعليم العالي.

وخلصددت الد ارس ددة إل ددى نت ددائة م ددن أهمه ددا :توج ددد عالق ددة ذات دالل ددة إحص ددائية ب ددين عناص ددر الثقاف ددة

التنظيمي ددة (الق دديم التنظيمي ددة ،المعتق دددات التنظيمي ددة ،األعد دراط التنظيمي ددة ،التوقع ددات التنظيمي ددة) وب ددين تفعي ددل
تطبيق اإلدارة اإللكترونية ،في و ازرة التربية والتعليم العدالي -محافظدات غدزة ،وكاندت هدذن العالقدة طرديدة ،ال
يتا للموظط اتخاذ الق اررات المتعلقة بعمله دون الرجوع إلى رئيسده المباشدر ضدمن بيئدة العمدل اإللكترونيدة،
ال ي ددتم تك د دريم أو تحفيدددز الم ددوظفين المتمي د دزين فد ددي بن دداء ونشدددر العمدددل اإللكترون ددي بدددالو ازرة ،ال يد ددتم إعطد دداء
الموظفين فرصة المشاركة في تطوير نظم وآليات العمل بالبرنامة االلكتروني الذا يستخدمونه.
.1

دراســة ( ماضــي )2011 ،بعن ـوان" :واقــع األداء المهنــي لمــديري المــدارس الحكوميــة فــي ضــوء

تطبيق اإلدارة اللكترونية بمحافظات غزة".
هد دددفت التعد ددرط إلد ددى واقد ددع األداء المهند ددي لمد ددديرا المد دددارس الحكوميد ددة فد ددي ضد ددوء تطبيد ددق اإلدارة
االلكترونية بمحافظات غزة.
واتبع ددت الباحث ددة الم ددنهة الوص ددفي التحليل ددي ،وتكون ددت عين ددة الد ارس ددة م ددن جمي ددع م ددديرا الم دددارس
الحكومية بمحافظات غزة للعام الدراسي ( )0200-0202والبال عدددهم  322مددير ومدديرة وقدد اسدتجاا

منهم نسبة .%90.2

وكددان مددن أبددرز نتددائة الد ارسددة أن درجددة األداء المهنددي لمددديرا المدددارس فددي ضددوء تطبيددق اإلدارة
اإللكترونيدة فددي المدددارس الحكوميدة بمحافظددات غدزة بصددورة عامدة بدرجددة كبيدرة حيدث بلغددت نسددبة االسددتجابة

على االستبانة بشكل عام .%13
.2

دراســة (شــلبي )2011 ،بعن ـوان" :واقــع اإلدارة اللكترونيــة فــي الجامعــة اإلســالمية وأثرهــا علــى

التطوير التنظيمي".
هدفت التعرط إلى واقع اإلدارة اإللكترونية في الجامعدة اإلسدالمية ،وأثرهدا علدى التطدوير التنظيمدي
وذلدك مدن خدالل د ارسدة ثالثدة محداور فدي التطدوير التنظيمدي  :تطدوير الهيكدل التنظيمدي ،تنميدة المدوارد
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البشدرية ،توظيدط تكنولوجيدا المعلومدات فدي الجامعدة  .وقدد تدم تصدميم اسدتبانة ومدن ثدم توزيعهدا علدى
الطبقتين اإلداريتين العليا والوسطى في الجامعة.
قد استخدمت الباحثة أسلوا الحصر الشامل لمجتمع الدراسة  ،و تم استرجاع  122استبانة بنسبة

استرداد (.)%10.21

وقدد توصدلت الد ارسدة إلدى وجدود إدراك لدد مجتمدع الد ارسدة فدي الجامعدة لم ازيدا اإلدارة اإللكترونيدة
مثل السدرعة فدي إنجداز العمدل ،وتدوفير الجهدد والتكلفدة ،والتوافدق مدع مسدتجدات التكنولوجيدا .كمدا أنهدم علدى
معرفدة بالتطبيقدات اإللكترونيدة المتدوفرة فدي الجامعدة مثدل البريدد اإللكتروندي ،إال أن بعد

لدديهم معرفدة بتواجدد بعد

العداملين لدم تكدن

التطبيقدات مثدل نظدام االجتمداع عدن بعدد  ،برندامة التعلديم اإللكتروندي ،نظدام

الشدراء اإللكتروندي  .كمدا أن هنداك عقبدات حالدت دون تطبيدق اإلدارة اإللكترونيدة منهدا نقدل الحدوافز
التشدجيعية لتطبيدق بدرامة اإلدارة اإللكترونيدة ،نقدل اإلمكاندات الماديدة والفنيدة والبشدرية  .وتطبيدق اإلدارة
اإللكترونيدة أد

إلدى تطدوير الهيكدل التنظيمدي مدن خدالل التوجده نحدو الالمركزيدة مدن خدالل تقليدل عددد

المستويات اإلدارية ،إال أنه لم تكن هنداك مشداركة مدن قبدل العداملين فدي عمليدة اتخداذ القد اررات  .وأدت إلدى
تنميدة المدوارد البشدرية مدن خدالل االرتقداء بالمهدارات اإلداريدة ،وتنميدة الثقدة المتبادلدة بدين العداملين فدي
الجامعة ،وتنمية اإلبداع واالبتكار لد العاملين.
.6

دراسة ( بسيسو )2010 ،بعنوان " :أثر تطبيق اإلدارة اللكترونيـة علـى كفـاءة العمليـات اإلداريـة

في مشروع مسح سجالت الالجئين الفلسطينيين بوكالة الغوث الدولية -غزة".
هدددفت التعددرط إلددى أثددر تطبيددق نظددام اإلدارة االلكترونيددة علددى كفدداءة العمليددات اإلداريددة فددي مشددروع
مسددح سددجالت الالجئددين الفلسددطينية بوكالددة الغددوث الدوليددة بمكتددا غ دزة اإلقليمددي مددن خددالل د ارسددة الجوانددا

اإليجابية والسلبية لنظام اإلدارة اإللكترونية الخال بالمشروع .

واس ددتخدم الباحدددث الم ددنهة الوصدددفي التحليلد ددي والم ددنهة االسدددتنتاجي إضدددافة إل ددى اسد ددتخدام المد ددنهة
التطبيقي لتحليل البيانات.
ومددن أهددم النتددائة التددي توصددلت لهددا هددذن الد ارسددة هددي :إن نظددام اإلدارة اإللكترونيددة يزيددد مددن كفدداءة

عمليددة اتخدداذ الق درار فددي المشددروع ،إن تطبيددق نظددام اإلدارة اإللكترونيددة فددي المشددروع يددؤدا إلددى خلددق نظددام

رقابة الكترونية دقيدق ومحكدم ممدا يدؤدا بددورن إلدى زيدادة فدي حجدم اإلنتداج وأيضدثا تحسدن فدي جدودة اإلنتداج،

إن تطبيددق نظددام اإلدارة االلكترونيددة فددي المشددروع يددؤدا إلددى العدالددة فددي توزيددع العمددل وتقيدديم الموظددط ممددا

يؤدا إلى الرضا الوظيفي.
.9

دراسة( األسمري )2010 ،بعنوان " :تطبيقات اإلدارة اإللكترونية فـي اإلدارة المدرسـية ومتطلبـات

تطويرها من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية بمدينة الرياض" .
هدددفت الكشددط عددن واقددع تطبيقددات اإلدارة اإللكترونيددة فددي المدددارس الثانويددة وتعددرط المعوقددات التددي
تواجه تطبيق اإلدارة االلكترونية واإلسهام في تطوير اإلدارة المدرسية من خدالل توظيدط المدديرين لتطبيقدات

اإلدارة اإللكترونية.

واستخدم الباحث المنهة الوصفي المسحي الشامل ألفراد عينة الدراسة المكونة من  093مدي ثار.
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وكددان مددن أهددم النتددائة :أن أغلددا تطبيقددات اإلدارة اإللكترونيددة فددي إدارات المدددارس الثانويددة بمدينددة
ض ددعيفة ،هن دداك بعد د

الري ددا

الثانويددة بمدينددة الريددا

ودورات الحاسوا.
.10

المعوق ددات الت ددي تح ددد م ددن تطبي ددق اإلدارة اإللكتروني ددة ف ددي إدارات الم دددارس

 ،ال يوجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية وفق دثا لمتغيددر نددوع المدرسددة ،المؤهددل العلمددي،

دراسة (خلوف )2010 ،بعنوان " :واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الحكومية

الثانوية في الضفة الغربية من وجهة نظر المديرين والمديرات" .
ه دددفت التع ددرط إل ددى واق ددع تطبي ددق اإلدارة اإللكتروني ددة ف ددي الم دددارس الحكومي ددة الثانوي ددة ف ددي الض ددفة
الغربي ددة م ددن وجه ددة نظ ددر الم ددديرين والم ددديرات ،باإلض ددافة إل ددى بي ددان أث ددر متغيد درات الد ارس ددة الج ددنس والخبد درة

اإلدارية والمؤهل العلمي ومجدال التخصدل والموقدع الجغ ارفدي وموقدع المحافظدة وعددد الددورات التدريبيدة فدي
مجال اإلدارة اإللكترونية في واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية.
ولتحقيدق هدددط الد ارسددة اسددتخدمت الباحثدة المددنهة الوصددفي التحليلددي ،وكدان مجتمددع الد ارسددة يتكددون
مددن جمي ددع م ددديرا وم ددديرات الم دددارس الحكومي ددة الثانويددة ف ددي الض ددفة الغربي ددة  ،والب ددال ع ددددهم  150م دددي اثر

ومديرة.

وك ددان م ددن أب ددرز نت ددائة الد ارس ددة أن هن دداك واق ددع م ددنخف

لتطبي ددق اإلدارة اإللكتروني ددة ف ددي الم دددارس

الحكومية الثانوية في الضفة الغربية ،من وجه نظر المديرين والمديرات ،كما بيندت أن هنداك فدروق فدي واقدع

تطب يددق اإلدارة اإللكتروني ددة ف ددي المدددارس الحكومي ددة الثانوي ددة فددي الض ددفة الغربي ددة ،مددن وجه ددة نظ ددر الم ددديرين
والمددديرات ،توع ددز لمتغي ددر الج ددنس ،ولصددالح ال ددذكور .ولمتغي ددر المؤه ددل العلمددي ،ولص ددالح حمل ددة الماجس ددتير
ف ددأعلى .ولمتغي ددر الموق ددع الجغ ارف ددي ،ولص ددالح المدين ددة ،ولمتغي ددر ع دددد ال دددورات التدريبي ددة ف ددي مج ددال اإلدارة
اإللكترونيددة ،ولصددالح الددذين تدددربوا دورة تدريبيددة واحدددة أو أكثددر فددي مجددال اإلدارة اإللكترونيددة ،وبينددت كددذلك
اندده ال توجددد فددروق فددي واقددع تطبيددق اإلدارة اإللكترونيددة فددي المدددارس الحكوميددة الثانويددة فددي الضددفة الغربيددة،
مد ددن وجهد ددة نظد ددر المد ددديرين والمد ددديرات ،توعد ددز لمتغيد ددرا الخب د درة اإلداريد ددة ،أو مجد ددال التخصد ددل ،أو موقد ددع
المحافظة.
.00

دراســـة (الالمـــي  ) 2009 ،بعنـــوان  " :واقـــع اســـتخدام تطبيقـــات الحاســـب اةلـــي فــــي اإلدارة

المدرسية من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية ووكالئها في محافظة الخبر "– السعودية .
هدددفت التعددرط إلددى واقددع اسددتخدام تطبيقددات الحاسددا اآللددي فددي اإلدارة المدرسددية مددن وجهددة نظددر
مديرا المدارس الثانوية ووكالئها فدي محافظدة الخبدر  ،وبلغدت عيندة الد ارسدة (  ) 33مددي اثر و ( )13وكديالث

يمثل د ددون (  ) % 22م د ددن المجتم د ددع األص د ددلي للد ارس د ددة  ،واس د ددتخدم الباح د ددث الم د ددنهة الوص د ددفي التحليل د ددي ،
واستخدمت االستبانة أداة للدراسة  ،وقد توصلت هذن الدراسة إلى عدد من النتائة  ،أهمها :

 توجد ممارسات حقيقيدة مدن قبدل مدديرا المددارس  ،ووكالئهدم ألعمدالهم اإلداريدة مدن خدالل اسدتخدام
تطبيقات الحاسا اآللي اإلدارية بدرجة عالية .

 توجد مساهمة حقيقية تقدمها التطبيقات الحاسوبية الحالية لإلدارة المدرسية  ،وبدرجة عالية جداث.
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 حاجددة التطبيقددات الحاسددوبية لمزيددد مددن التطددوير والترقيددة لتتناسددا مددع متطلبددات اإلدارة المدرسددية
الحالية .
 قصددور دور الجهددات المختصددة  ،وذات العالقددة فددي جانددا تطددوير مهددارات المددديرين والددوكالء فددي
مجال استخدام تطبيقات الحاسا اآللي واالرتقاء بها .

.12

دراســـة ( الســـميري )2009 ،بعنـــوان " :درجـــة تــــوافر متطلبـــات تطبيـــق اإلدارة اللكترونيـــة فــــي

المدارس الثانوية بمحافظات غزة وسبل التطوير".
هدددفت التعددرط إلددى تحديددد درجددة ت دوافر متطلبددات تطبيددق اإلدارة اإللكترونيددة فددي المدددارس الثانويددة
بمحافظ د ددات غد د دزة م د ددن وجه د ددة نظ د ددر م د ددديريها ،تق د ددديم بعد د د

االلكترونية في المدارس الثانوية بمحافظات غزة.

المقترح د ددات لتط د ددوير متطلب د ددات تطبي د ددق اإلدارة

ولتحقيق أهداط الدراسة اتبعدت الباحثدة المدنهة الوصدفي التحليلدي ،وكاندت عيندة الد ارسدة مكوندة مدن
جميع مديرا المدارس الثانوية بمحافظدات غدزة للعدام الد ارسدي (0229/0222م) والبدال عدددهم  002مددير
ومديرة وقد استجاا منهم نسبة .%91.1

وقددد توصددلت الد ارسددة إلددى أهددم النتددائة التاليددة :درجددة ت دوافر متطلبددات تطبيددق اإلدارة االلكترونيددة فددي

المددارس الثانويدة بمحافظدات غدزة مدن وجهدة نظدر مددديرا المددارس الثانويدة بصدورة عامدة قليلدة ،حيدث بلغددت
نسبة االستجابة على االستبانة بشكل عام .%52.01
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دراســـة ( عمـــار )2009 ،بعنـــوان " :مـــدى إمكانيـــة تطبيـــق اإلدارة اللكترونيـــة بوكالـــة الغـــوث

وتشغيل الالجئين بمكتب غزة اإلقليمي ودورها في تحسين أداء العاملين".
ه دددفت التع ددرط إل ددى م ددد إمكاني ددة تطبي ددق اإلدارة االلكتروني ددة ف ددي وكال ددة غ ددوث وتش ددغيل الالجئ ددين
بمكتددا غ دزة اإلقليمددي مددن خددالل التعددرط إلددى مددد تددوفر متطلبددات نجاحهددا مددن اإلمكانددات الماليددة والتقنيددة
والبش د درية ومد ددد الت د دزام ودعد ددم اإلدارة العليد ددا ،كمد ددا وهد دددفت هد ددذن الد ارسد ددة إلد ددى معرفد ددة دور اسد ددتخدام اإلدارة

االلكترونية في تحسين أداء العاملين في الوكالة.

واتبددع الباحددث المددنهة الوصددفي التحليلددي ،ويتمث ددل مجتمددع الد ارسددة مددن جميددع المددوظفين اإلداري ددين
الذين يعملون بمكتا غزة اإلقليمي بوكالة الغوث والبال عددهم  311موظفاث.

وق ددد توص ددلت الد ارس ددة إل ددى وج ددود معرف ددة ل ددد الع دداملين بالوكال ددة ب دداإلدارة االلكتروني ددة ومتطلب ددات نجاحه ددا،

باإلض ددافة إلد ددى ت ددوفر المتطلبدددات والمس ددتلزمات الماليدددة والتقني ددة والبش د درية واإلداري ددة الالزمد ددة لتطبيد ددق اإلدارة
االلكترونية ،كما أظهرت الدراسة وجود التدزام ودعدم مدن قبدل اإلدارة العليدا لسياسدة تطبيدق اإلدارة االلكترونيدة
وحرصددها دائم داث علددى مواكبددة المسددتجدات التقنيددة وحرصددها علددى تهيئددة المددوظفين نفسددياث ومعنوي داث السددتخدام
اإلدارة االلكترونيددة ،كمددا أظهددرت الد ارسددة تأييددد األف دراد لتطبيقددات اإلدارة االلكترونيددة مددن الناحيددة األمنيددة ،و

أظهرت أن استخدام اإلدارة االلكترونية يعمل على زيادة فاعلية و كفاءة األداء الدوظيفي بدرجدة كبيدرة و ذلدك
م ددن خ ددالل س ددرعة إنج دداز العم ددل ،رف ددع اإلنتاجي ددة ،س ددرعة و دق ددة إيص ددال التعليم ددات ،و ت ددوفير وق ددت و جه ددد

الموظفين ،إال أن الدراسة أظهرت وجود ضعط في نظام الحدوافز الموجدود فدي الوكالدة للمتميدزين فدي العمدل
7.

االلكترونددي ،كمددا أندده يوجددد قصددورال لددد اإلدارة العليددا فددي مشدداركة جميددع المسددتويات اإلداريددة فددي وضددع
األهداط و البرامة المتعلقة بتطبيق اإلدارة االلكترونية.
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دراسة (البشري )2009 ،بعنوان " :معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارات جامعة أم القرى

بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر اإلداريات وعضوات هيئة التدريس بالجامعة".
هدفت التعرط إلى معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في إدارات جامعة أم القر بمدينة مكة

المكرمة من وجهة نظر اإلداريات وعضوات هيئة التدريس بالجامعة ،والتعرط على أبرز اآلليات المقترحة
للتغلا على تلك المعوقات ،واستخدمت الباحثة المنهة الوصفي المسحي ،واستخدمت االستبانة كأداة
رئيسة لجمع المعلومات من عينة الدراسة المكنة من جميع اإلداريات وعضوات هيئة التدريس بالجامعة

والبال عددهن ( )220فردثا ،وكان من أهم نتائة الدراسة:
00

وجود معوقات إدارية منها اإلجراءات الروتينية التي تؤخر عملية التحول نحول اإلدارة اإللكترونية.

00

وجود معوقات تقنية منها ضعط الصيانة والمتابعة للجهزة.

03

وجود معوقات بشرية متمثلة بالضعط في مهارات اللغة االنجليزية.
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دراســة ( الفـرا )2006 ،بعنـوان " :تطــوير التصــال اإلداري لمــديري المــدارس الثانويــة بمحافظــات

02

وجود معوقات مالية تتمثل بمحدودية الدعم المالي.

غزة في ضوء اإلدارة اللكترونية".
هدفت التعرط إلى درجة توافر متطلبات تنفيذ االتصال اإلدارا اإللكتروني في المدارس الثانوية
بمحافظات غزة ،الكشط عن معوقات االتصال اإلدارا في ضوء اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظر

مديرا المدارس الثانوية بمحافظات غزة ،وتقديم مقترحات لتطوير االتصال اإلدارا لد

مديرا المدارس

الثانوية بمحافظات غزة في ضوء متطلبات اإلدارة االلكترونية.
واتبع الباحث المنهة الوصفي التحليلي وقد كانت عينة الدراسة جميع مديرا المدارس الثانوية

بمحافظات غزة والبال عددهم  21مدير ومديرة وتمت االستجابة بنسبة  %92.05منهم.

وكان من أبرز نتائة الدراسة أن درجة توافر متطلبات تنفيذ االتصال اإلدارا اإللكتروني في
المدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظر مديرا المدارس الثانوية بمحافظات غزة بصورة عامة
ضعيفة

وأيضثا درجة توافر اإلمكانات اإلدارية والبشرية والفنية لد

االتصال الدارا كانت ضعيفة نسبيثا.
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مديرا المدارس الثانوية لتنفيذ

دراســة ( حمــدي  )2006 ،بعن ـوان  " :الص ـعوبات التــي تواجــه اســتخدام اإلدارة اللكترونيــة فــي

إدارة المــدارس الثانويــة للبنــين بمدينــة مكــة المكرمــة  ،مــن وجهــة نظــر مــديري المــدارس ووكالئهــا " –
السعودية .
ه دددفت الكش ددط ع ددن الص ددعوبات ( اإلداري ددة والبشد درية والتقني ددة والبرمجي ددة والمالي ددة ) الت ددي تح ددد م ددن
استخدام اإلدارة االلكترونية في إدارة المدارس الثانوية الحكومية بمدينة مكة المكرمدة مدن وجهدة نظدر مدديرا
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ووكالء تلك المدارس  ،والتعرط إلى درجة صعوبة كل عائق  ،وتحديد الفدروق ذات الداللدة اإلحصدائية بدين
وجهات نظر المديرين والوكالء .
واستخدم الباحث المنهة الوصفي المسحي  ،وقام بتصميم استبانه تكوندت مدن خمسدة محداور يقديس
كل محور صعوبة معينة .
شددملت عينددة الد ارسددة مددديرو ووكددالء المدددارس الثانويددة بمدينددة مكددة المكرمددة  ،بل د عددددهم ()030
ال .
موزعون إلى (  ) 22مدي ثار و (  ) 90وكي ث
وكان من أهم نتائة الدراسة ما يلي :
 كش ددفت الد ارس ددة ع ددن وج ددود ص ددعوبات إداري ددة وبشد درية وتقني ددة وبرمجي ددة ومالي ددة ف ددي اس ددتخدام اإلدارة
االلكترونية.
 رتبت هذن الصعوبات بالصدعوبات الماليدة تلتهدا التقنيدة تلتهدا اإلداريدة فالبرمجيدة وانتهدت بالصدعوبات
البشرية .
 وج ددود ف ددروق ذات دالل ددة إحص ددائية ب ددين وجه ددات نظ ددر الم ددديرين وال ددوكالء فيم ددا يتعل ددق بالص ددعوبات
اإلدارية تعز لمتغير الوظيفة  ،لصالح الوكالء .
 ال توجد ددد فد ددروق ذات داللد ددة إحصد ددائية بد ددين وجهد ددات المد ددديرين والد ددوكالء فيمد ددا يتعلد ددق بالصد ددعوبات
األخر .
 ال توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية تتعلدق بكافدة الصدعوبات بحيدث تعدز لمتغيدرات (المؤهدل د ندوع
المؤهل د الخبرة ) .
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دراسة (الشقصي  )2006 ،بعنوان  " :تصور مقترح لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في وزارة التعلـيم

العالي في سلطنة عمان في ضوء آراء العاملين فيها "
هدددفت التعددرط إلددى وضددع تصددور مقتددر لتطبيددق اإلدارة االلكترونيددة فددي و ازرة التعلدديم العددالي فددي

ضددوء آراء العدداملين فيهددا  .وتددألط مجتمددع الد ارسددة مددن جميددع مددوظفي و ازرة التعلدديم العددالي والبددال عددددهم
( )0066موظفا وموظفه  ،واسدتخدمت الد ارسدة اسدتبانه لجمدع البياندات تكوندت مدن ( )00عبدارة موزعدة علدى
سددتة محدداور رئيسدديه  ،واعتمددد صدددق األداة عددن طريددق عرضددها علددى ( )27محكمددا مددن ذوا االختصددال
والخبد درة  ،كم ددا ت ددم حس دداا

ثب ددات األداة ع ددن طري ددق معام ددل الفد دا كونب دداخ وال ددذا بلغ ددت قيمت دده ( ).92وق ددد

استخدمت الدارسة المنهة الوصدفي  .وتمدت المعالجدة اإلحصدائية للبياندات باسدتخدام المتوسدطات الحسدابية

واالنح ارفدات المعياريدة  ،واختبدار ) ، (T-testوتحليدل التبداين األحدادا ) ، (One Way Anovaواختبدار
شافيه ) (Scheffeللمقارنات البعدية.
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ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة الميدانية ما يلي:
أن تقدديرات أفدراد عيندة الد ارسدة للمحداور (فوائدد تطبيدق اإلدارة االلكترونيدة ،مجداالت تطبيدق اإلدارة



اإللكترونية ،متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية ،مقترحات تطبيدق اإلدارة اإللكترونيدة) تراوحدت بدين المرتفعدة
جدا والمرتفعة.
أن تقدديرات أفدراد عيندة الد ارسدة لمحدور معوقددات تطبيدق اإلدارة االلكترونيدة تراوحدت بدين المرتفعدة



والمتوسطة.
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دراســة (الرشــيدي )2006 ،بعن ـوان  " :اتجاهــات مــديري ومــديرات المــدارس الحكوميــة فــي دولــة

الكويت  ،نحو استخدام اإلدارة اللكترونية في العمل اإلداري "
هدفت إلى استقصاء اتجاهات مدديرا المددارس الحكوميدة ومدديراتها فدي دولدة الكويدت نحدو اسدتخدام
اإلدارة االلكترونيددة فددي العمددل اإلدارا ،وتكونددت عينددة الد ارسددة مددن (  ) 052مدددي ثار ومددديرة فددي دولددة الكويددت
وتددم اختيددارهم بالطريقددة الطبقيددة العش دوائية  ،وألغ د ار

الد ارسددة  ،تددم تطددوير اسددتبانه لقيدداس اتجاهددات مددديرا

ومدددديرات المد دددارس الحكوميد ددة نحد ددو اسد ددتخدام اإلدارة االلكترونيدددة فد ددي العمد ددل اإلدارا مد ددن وجهد ددة نظد ددرهم ،
واستخدمت الدراسة المنهة الوصفي التحليلي.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها :


كانت اتجاهات ومدديرات المددارس الحكوميدة فدي دولدة الكويدت نحدو اسدتخدام اإلدارة االلكترونيدة فدي

العمل اإلدارا عالية وفق المعيار الذا اعتمدته الدراسة .


ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي اتجاهددات مددديرا المدددارس الحكوميددة ومددديراتها فددي دولددة

الكوي ددت نح ددو اس ددتخدام اإلدارة االلكتروني ددة نح ددو اس ددتخدام اإلدارة االلكتروني ددة ف ددي العم ددل اإلدارا  ،تع ددز
لمتغيرا المؤهل العلمي والخبرة .
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دراســـة (الحمـــدان والعنـــزي )2006 ،بعنـــوان" :اإلدارة اللكترونيـــة فـــي عمليـــة التصـــال اإلداري

بالمدارس البتدائية في دولة الكويت"
هدددفت التعددرط إلددى أهميددة اإلدارة االلكترونيددة فددي عمليددة االتصددال اإلدارا فددي المدددارس االبتدائيددة
ف ددي دول ددة الكوي ددت ،وت ددم اس ددتخدام الم ددنهة الوص ددفي التحليل ددي ،وت ددم اس ددتخدام اإلحص دداء الوص ددفي ،وتوص ددلت

الدراسة إلى عدد من النتائة منها:
.0

وجود أثر فعال ألهمية اإلدارة االلكترونية في عملية االتصال اإلدارا تتمثدل فدي تفعيدل االتصداالت

الرسمية.
.0

وجود معوقات تحول دون تطبيق اإلدارة االلكترونية بشكل فعال في استمرار العمل.

.3

وج ددود ف ددروق ذات دالل ددة احص ددائية ع ددن مس ددتو الدالل ددة  2.25بالنس ددبة ألهمي ددة اإلدارة االلكتروني ددة

يعز لمتغيرات النوع والخبرة في اإلدارة المدرسية والمؤهل العلمي.
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دراســـة (أبـــو حشـــي  )2006 ،بعنـــوان" :إســـهام اإلدارة اإللكترونيـــة فـــي تطـــوير العمـــل اإلداري
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المدرسي بمحافظات غزة".
هدددفت التعددرط إلددى تصددورات معلمددي مرحلددة التعلدديم األساسددي بمحافظددات غ دزة ،لمددد إسددهام اإلدارة
االلكترونيددة فددي تطددوير العمددل اإلدارا المدرسددي ،وقددد اسددتخدم الباحددث المددنهة الوصددفي التحليلددي ،معتمدددثا
علددى االسددتبانة فددي جمددع المعلومددات مددن خددالل تطبيقهددا علددى عينددة مكونددة مددن ( )005معلمداث ومعلمددة ،وتددم
استخدام اإلحصاء الوصفي ،وكان من أهم النتائة التي توصلت إليها الدراسة:

)0

تصددورات معلمددي المرحلددة األساسددية فددي محافظددات غ دزة لمددد إسددهام اإلدارة اإللكترونيددة فددي تطددوير

العمل اإلدارا أقرا إلى درجة عالية وفقثا للمعيار الذا تبنته الدراسة.
)0

توج ددد ف ددروق ذات دالل ددة احص ددائية عن ددد مس ددتو الدالل ددة ( ).0.0 ≤αف ددي تص ددور معلم ددي المرحل ددة

األساسية في محافظات غزة لمد إسهام اإلدارة االلكترونية في تطوير العمدل اإلدارا تعدز لمتغيدر الجدنس
ولصالح المعلمات ،كذلك توجد فروق في تصور معلمي المرحلدة األساسدية فدي محافظدات غدزة لمدد إسدهام
اإلدارة اإللكتروني ددة ف ددي تط ددوير العم ددل اإلدارا تع ددز لمتغي ددر س ددنوات الخدم ددة وذل ددك لص ددالح أق ددل م ددن 02

سنوات.
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دراسة (غنـيم  )2001 ،بعنـوان " :دور اإلدارة اللكترونيـة فـي تطـوير العمـل اإلداري  ،ومعوقـات

استخدامها في مدارس التعليم العام للبنين بالمدينة المنورة "  -السعودية .
هدفت التعرط إلى مد إسهام اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمدل اإلدارا ،ومعوقدات اسدتخدامها،
والكشددط عددن الفددروق بددين آراء المددديرين حددول مددد إسددهام اإلدارة اإللكترونيددة فددي تطددوير العمددل اإلدارا،

ومعوق ددات اس ددتخدامها تبعد داث لمتغيد درات الدراسة د د والتع ددرط عل ددى مقترح ددات الم ددديرين لتفعي ددل إس ددهامات اإلدارة
اإللكترونية في تطوير العمل اإلدارا والحد من معوقاتها في مدارس التعليم العام للبنين بالمدينة المنورة.

تكونددت عينددة الد ارسددة مددن  227مدددي ثار مددن جميددع م ارحددل التعلدديم العددام .واسددتخدم المددنهة الوصددفي المسددحي

التحليلي ،وقام الباحث بتصميم استبانه اشتملت على عدة محاور .
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ،من أهمها:

 ي ددر الم ددديرون ف ددي جمي ددع م ارح ددل التعل دديم الع ددام أن اإلدارة اإللكتروني ددة تس ددهم ف ددي تط ددوير العم ددل اإلدارابدرجة عالية ،ويأتي مديرو المرحلة المتوسطة في المقدمة.
 -يددر أف دراد عينددة الد ارسددة أن أكثددر إسددهامات اإلدارة الكترونيددة تطددوي ثار للعمددل اإلدارا فددي اتخدداذ الق د اررات،

وأقلها إسهاماث في تطوير تقويم األداء.

 -يددر الم ددديرون ف ددي جمي ددع م ارح ددل التعل دديم العددام أن اس ددتخدام اإلدارة اإللكتروني ددة تواجه دده معوق ددات بدرج ددة

متوسطة.

 -ير أفراد عينة الدراسة أن أكثر معوقات استخدام اإلدارة اإللكترونية في تطدوير العمدل اإلدارا المعوقدات

المادية ،وأقلها معوقات البرمجيات.
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ثاني ا ـ الدراسات السابقة األجنبية :

دراسة جوزيف (  )Joseph , 2006بعنوان" :وجهـة نظـر ودور مـدير المدرسـة الثانويـة فيمـا

.1

يتعلق بمجال تكامل التكنولوجيا في المدرسة الثانوية ودرجة تأثر دور المدير"
"The High School Principals Perspective And Role in Regard To The
Integration of Technology in to The High School And How Has The
" Principals Role Been Impacted
هددفت إلدى التركيدز علدى كيفيدة تغيدر دور مددير المدرسدة الثانويدة عندد اسدتخدام التكنولوجيدا فدي
مجال عمله ،وتحديد نقاط القوة ونقاط الضدعط و المعيقدات التكنولوجيدة التدي تدؤثر علدى التعلديم وعلدى دور
مدير المدرسة.
اتبع الباحث المنهة الوصفي وتبنى إجراء مقابالت مع مديرا المدارس الثانوية كأداة للدراسة.
ومن أهم نتائج الدراسة:


أن التكنولوجيدا مفيددة فدي إنجداز المهدام اليوميدة مثدل التعدرط علدى معلومدات الطالدا السدكنية

وتحليل معطيات االختبارات واالتصال بالموظفين وأولياء األمور.



من وجهة نظر المديرين ساعدت التكنولوجيا وبدرجة كبيرة في تحسين إصدار التعليمات.

أوضدحت الد ارسدة أن التمويدل ومقاومدة المدوظفين للتغييدر ،وسدوء البنيدة التحتيدة للمددارس تكدون

معوقات حقيقية عند إدخال التكنولوجيا إلى المدرسة.
 .2دراسـة ( )2007 ،Serhanبعنـوان " :اتجاهـات مـديري المـدارس نحـو اسـتخدام التكنولوجيـا  :ورشـة
عمل تكنولوجية في اإلمارات العربية المتحدة " .
School Principals attitudes towards using Technology (Atechnological
) workshop in the UAE
هدددفت إلددى قيدداس فاعليددة دورة تدريبيددة علددى التقنيددات التربويددة  ،مددن خددالل فحددل اتجاهددات مددديرا
المددارس المشدداركة فددي الد ارسدة  ،فقددي اسددتخدام التكنولوجيدا فددي مدارسددهم واسدتعدادهم لدددعمها بعددد المشدداركة

فددي الدددورة التدريبيددة  ،كمددا فحصددت الد ارسددة أيض دثا فوائددد اسددتخدام الحاسددوا فددي المدرسددة وتحدددياتها  ،وقددد

اس ددتخدمت الد ارس ددة االس ددتبانة أداة له ددا  ،وق ددد ت ددم توزيعه ددا عل ددى (  ) 022م دددير مدرس ددة مش ددارك  ،واعتم ددد

الباحث المنهة الوصفي التحليلي

وكدان مدن أبدرز نتدائة الد ارسدة أن المدديرين يحملددون اتجاهدات إيجابيدة نحدو اسدتخدام التكنولوجيدا فددي

المدرسة  ،وهم على استعداد لدعمها في المدرسة .
.3

دراسـة جـوهير ،روسـناب بينتـي ( )Johare ,Rusnah Binti , 2006بعنـوان " :نمـوذج

لتطوير التعليم والتدريب في اإلدارة اإللكترونية"
"" Model for the development of education and training in e-governance
هدفت إلى تحليل البرامة التعليمية والتدريبية في اإلدارة اإللكترونية وفحدل االحتياجدات المرتبطدة بالمعرفدة
والمهدارات المطلوبدة لدإلدارة وتقدديم نمداذج للتددريا والتعلديم المهندي واألدبدي وحفدظ المعرفدة والمهدارات
المطلوبة لتفعيل اإلدارة اإللكترونية.

70

اسدتخدم الباحدث حالدة د ارسدية تدرتبط بالمعلومدات الكميدة والكيفيدة وتدم تجميدع البياندات مدن مسدتو
عدال مدن األرشديط العدالمي والمتصدل بالمنظمدات واسدتخدم االسدتبانة كدأداة للبحدث لتحقيدق وتعريدط األدوار
والمستويات.

مجتمع الدراسة تم دراسة النموذج واختبارن في ماليزيا من خالل خمس مجموعدات للمناقشدة والتدي

ناسبت الحالة الماليزية.
ومن أهم نتائج الدراسة:
. ١طورت هذن الدراسة نموذج متصل بفكرة التدريا والتعليم المهني وتعتمد على وجهة نظر أفكار مختلفة في

التعليم والتدريا.

. ٢استخدم هذا النموذج لمعرفة المسائل الضرورية التي تحتاج إلى المعرفة والمهارات في اإلدارة اإللكترونية.
.3

دراسـة روسـيل ( )Russell , 2004بعنـوان" :كيـف يسـتطيع مرشـدو المـدارس السـتفادة مـن

الحلول التي تقدمها اإلدارة اللكترونية  :دراسة نوعية".
How can student ( school ) guides benefit from the solutions offered by the
electronic administration . ( A qualitative study , the USA ) .
هدددفت إلددي معرفددة إسددهامات اإلدارة االلكترونيددة فددي العمددل  ،ومددد تأثيرهددا اإليجددابي علددى مرشدددا
الط ددالا ذوا االحتياج ددات الخاص ددة ف ددي أوه ددايو  ،والمعوق ددات الت ددي تواج دده اس ددتخدام اإلدارة االلكتروني ددة ف ددي

الم دددارس  ،واس ددتخدم الباح ددث الم ددنهة الوص ددفي الوث ددائقي  ،باالعتم دداد عل ددى الكت ددا والد ارس ددات ذات العالق ددة
بموضوع الدراسة .
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها :


أن اإلدارة االلكترونيددة تسددهم فددي زيددادة اإلنتاجيددة وتقليددل التكدداليط  ،وتحقيددق رضددا المسددتفيدين مددن

العملية التعليمية  ،وزيادة المشاركة  ،وتحسين فاعلية العمليدات وخددماتها الداخليدة  ،والدتخلل مدن األعمدال
الورقية  ،وتقديم الخدمات بشكل آلي  ،ما يؤدا إلى توفير الجهد .


اإلدارة االلكترونيدة تدؤثر إيجابدثا علدى مهددام مرشددا الطددالا ذوا االحتياجدات الخاصددة  ،وذلدك عددن

طريق توفير وقت إضافي  ،يمكن استغالله في مقابلة االحتياجات الخاصة لكل طالا وجهاث لوجه

.4

من معوقات استخدام اإلدارة االلكترونية قلة التمويل  ،وقلة الدورات التدريبية .

دراســة باريــت ( ) Barrett : 2001بعنـوان" :العوامــل المــؤثرة فــي اســتخدام المــديرين ألنظمــة

المعلومات اإلدارية " .
The affecting factors in using the administrative information system by
) school principals . ( USA
هدددفت الد ارسددة إلددى التحقددق مددن العوامددل المددؤثرة فددي اسددتخدام مددديرا المدددارس ألنظمددة المعلومددات
اإلداريددة  ،ولتحقيددق ذلددك تددم االستقصدداء عددن مسددتو المدرسددة  ،والجددنس  ،والعمددر  ،وسددنوات اإلفددادة مددن

نظد ددام المعلومد ددات اإلداريد ددة  ،وخب د درة المد دددير  ،وتك د درار اسد ددتعمال نظد ددام المعلومد ددات اإلداريد ددة  ،ونوعيتهد ددا ،
ووظيفتها واستخدامها كمتغيرات .
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وكان ددت ه ددذن الد ارس ددة ع ددن م ددديرا الم دددارس الحكومي ددة ف ددي والي ددة تكس دداس وال ددذين يس ددتخدمون نظ ددم
المعلومددات اإلداريددة  ،وبلغددت عينددة الد ارسددة (  ) 301مدددي ثار ومددديرة وتددم اسددتخدام المددنهة الوصددفي التحليلددي
واعتمد الباحث اإلستبانة أداة للدراسة
وقد خلصت الدراسة بالنتائج التالية :


المديرون الذين يستخدمون نظم المعلومات اإلدارية لعددة سدنوات يددركون سدهولة االسدتعمال ،وفائددة

نظام المعلومات اإلدارية في دعمهم في اتخاذ القرار .


هندداك اخددتالط واضددح فددي الفائدددة مددن نظددام المعلومددات اإلداريددة بددين مددديرا المدددارس األساسددية ،

ومديرا المدارس الثانوية  ،فمديرو المدارس الثانوية اعتمدوا بشكل كبيدر علدى نظدم المعلومدات اإلداريدة كدي
يساعدهم في إنجاز أعمالهم بدرجة أكبر من مديرا المدارس األساسية .


تفيد الدراسة بأن نظم المعلومات اإلدارية تساعد المديرين فدي إنجداز أعمدالهم  ،وأن العوامدل المدؤثرة

في ذلك هي  :مهارة المديرين وخبرتهم  ،وتكرار استخدامهم لنظم المعلومات اإلدارية.
.5

دراسـة يـان ( )Yan , 1997بعنـوان" :اتجاهـات مـديري المـدارس البتدائيـة نحـو التكنولوجيـا

وخبرتهم في استخدام الحاسوب"
" " Developing Computer Competence For Future School Leaders
هددفت التعدرط إلدى آراء مدديرا المددارس االبتدائيدة تجدان التكنولوجيدا وخبدرتهم فدي اسدتخدام

الحاسدوا ،واسددتخدم الباحدث اسددتبانة ،وكاندت عينددة الد ارسدة جميددع مدديرا المدددارس االبتدائيدة فددي واليدة ( (
 )Antalyaفي تركيا وعددهم  024مدير.
ومن أهم نتائة الدراسة:
مدديرو المددارس االبتدائيدة لدديهم اتجاهدات ايجابيدة نحدو التكنولوجيدا ،وأنده توجدد عالقدة بدين

اتجاهات مديرا المدارس االبتدائية نحو التكنولوجيا وخبرتهم في استخدام الحاسوا.
.1

دراسة ويتن وآخرون )  (Witten & Others , 1991بعنـوان" :اسـتخدام الحاسـوب مـن قبـل

مديري المدارس الثانوية"
" . " Administrative Computer Use by Secondary principals
هدفت إلى تحديد مد استخدام الحاسوا من قبل مديرا المدارس الثانوية في والية كنتاكي.
استخدم الباحث استبانة وارسالها إلى جميع مديرا المدارس الثانوية في والية كنتاكي.

ومن أهم نتائج الدراسة:

غالبيدة مدديرا المددارس الثانويدة فدي واليدة كنتداكي كاندت تجهدل وغيدر مدربدة تددريبثا جيددثا علدى

اسدتخدام الحواسديا فدي إدارة مدارسدهم ،ونتيجدة لدذلك كاندت الحاسدبات فدي أحسدن األحدوال تسدتخدم عشدوائيثا

وبشكل غير فعال.
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.7

دراسة بينولوبي (  (Penelope , 1990بعنوان" :دراسة حالة استخدام تطبيقات أنظمة الحاسب

اةلي في الوظائف اإلدارية التربوية في مدرستين
Case Study of Two Schools Use of Computer in Educational
Administration
هددفت إلدى د ارسدة حالدة اسدتخدام تطبيقدات أنظمدة الحاسدا اآللدي فدي الوظدائط اإلداريدة التربويدة
فدي مدرسدتين فدي واليدة كاليفورنيدا الجنوبيدة بالواليدات المتحددة األمريكيدة ،واسدتخدم الباحدث المدنهة الوصدفي
الوثائقي.

ومن أهم نتائج الدراسة:
 . ١المدراء يستخدمون الحاسا اآللي فدي األعمدال اإلداريدة التدي تتمثدل فدي قدوائم الجدرد ،خددمات التغذيدة،
واإلرشداد واإلعدالم و المكتبدة وكتابدة التقدارير وفدي مجدال األعمدال التدي تتعلدق بدالنواحي الماليدة مثدل عمدل
ميزانية المدرسة وجداول المرتبات والشراء ،وكدذلك فدي األعمدال التدي تتعلدق بدالطالا كتسدجيالت الحضدور

والغياا و جداول الحصل ودرجات االختبارات و القبول والتسجيل.

 . ٢يوجد في كلتا المدرسدتين بريدد إلكتروندي يسدتخدم بطريقدة شداملة فدي إنجداز التعييندات و إرسدال الرسدائل
المختلفة.
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ثالث ا :التعقيب على الدراسات السابقة:

يتضح من خالل استعراض الدراسات العربية واألجنبية ما يلي:
تعد هذن الدراسة من الدراسات المهمة في مجتمعنا الفلسطيني بشكل خال والمجتمع العربي

بشكل عام وذلك ألهمية موضوعها وحداثته من جهة ولقلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع من جهة
أخر  ،فمثالث على مستو الدراسات المحلية ال يوجد دراسات تناولت موضوع الخدمات االلكترونية بشكل
خال سو بع

الدراسات التي تناولت موضوع اإلدارة اإللكترونية أو الحكومة اإللكترونية مثل دراسة

(الهور( )0203 ،األغا( )0200 ،األعور( ،)0200 ،الحسنات )0200 ،ودراسة (العاجز،)0200 ،
وعلى مستو الدراسات العربية واألجنبية ركزت معظم الدراسات أيضثا على موضوع اإلدارة اإللكترونية أو
الحكومة االلكترونية من حيث متطلبات التطبيق والنجا

والمعوقات التي تواجه عملية التطبيق ،مثل

دراسة (الالمي( ،)0229 ،حمدا( ،)0222 ،الشقصي ،)0222 ،ودراسة (الرشيدا.)0222 ،
وتشابهت بع

الدراسات السابقة مثل دراسة (ماضي  )0200 ،مع الدراسة الحالية في

موضوع عالقة االدارة االلكترونية بأداء مديرا المدارس ،لكن اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات

السابقة بأنها تسعى إلبراز فعالية برنامة الخدمات االلكترونية في تعزيز أداء مديرا المدارس الحكومية.

وقد استفادت الباحثة من اطالعها على الدراسات السابقة في إثراء االطار النظرا للدراسة الحالية ،وفي
بناء أداة الدراسة ومعرفة األساليا اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات وفي التعقيا على النتائة التي

كشفت عنها الدراسة الحالية.

 .0توصلت أغلا الدراسات إلى أهمية اإلدارة اإللكترونية ودورها في نجا المؤسسات التعليمية وتحقيق
أهدافها.

 .0تناولت الدراسات السابقة عددثا من القضايا المتعلقة باإلدارة اإللكترونية مثل االتصال اإلدارية

وعالقتها باإلدارة التعليمية والمدرسية.
 .3رصدت بع

الدراسات مد إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة المدرسية.

 .2حاولت بع

الدراسات فحل اتجاهات واستعداد مديرا المدارس نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية في

 .5حاولت بع

الدراسات التعرط إلى متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المؤسسات التعليمية.

مدارسهم.

 .1تناولت معظم الدراسات وخاصة األجنبية استخدام الحاسا اآللي في اإلدارات التعليمية المختلفة.
 .1كشفت بع

الدراسات المعوقات والتحديات التي تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية في المؤسسات

التعليمية.
 .2وضعت بع

اإلدارة اإللكترونية.

الدراسات تصورات مقترحة لتطوير إدارات المؤسسات التعليمية في ضوء مفهوم

أوجه التفاق بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:
 .0مددن حيددث مددنهة الد ارسددة تشددابهت الد ارسددة مددع جميددع الد ارسددات السددابقة فددي اسددتخدام المددنهة التحليلددي
الوصفي.
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 .0مدن حيدث أداة الد ارسدة اتفقددت الباحثدة فدي اسددتخدام االسدتبانة كدأداة رئيسدة للد ارسددة مدع معظدم الد ارسددات
السابقة.
 .3مددن حيددث مجتمددع الد ارسددة وعينتهددا اتفقددت الباحثددة مددع د ارسددة (ماضددي )0200 ،حيددث طبقددت الد ارسددة
على جميع مديرا المدارس الحكومية.

أوجه الختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:
 .0م ددن حي ددث الم ددنهة اختلف ددت الد ارس ددة الحالي ددة م ددع الد ارس ددات الس ددابقة ف ددي د ارس ددة ( )yan, 1997الت ددي
اسددتخدمت مددنهة تحليددل المحتددو  ،ود ارسددة ( (Penelope , 1990التييا اخييت الم اللييوصف ال

يا

ال ثائقا ،ودراسة ( األسمرا )0202 ،التي استخدمت المنهة الوصدفي المسدحي الشدامل ،ود ارسدة (بسيسدو،
 )0202التي استخدمت المنهة الوصفي التحليلي والمنهة االستنتاجي.
 .0من حيث أداة الدراسة اختلفت الباحثة في استخدام االسدتبانة كدأداة رئيسدة للد ارسدة مدع بعد

الد ارسدات

السددابقة ،كمددا فددي د ارسددة (  )Joseph , 0222اسددتخدم المقابلددة كددأداة رئيسددة للد ارسددة ،ود ارسددة (بسيسددو،
 )0202التي استخدمت المقابلة كأداة رئيسة للدراسة.

 .3مددن حيددث مجتم دع الد ارسددة وعينتهددا اختلفددت الد ارسددة الحاليددة مددع الد ارسددات السددابقة فددي تحديددد مجتمددع
العينة حيث في دراسة (الفرا )0222 ،طبقت الدراسة علدى جميدع مددراء المددارس الثانويدة بمحافظدات غدزة ،
كمددا فددي د ارسددة (السددميرا ،)0229 ،وفددي د ارسددة (األسددمرا )0202 ،طبقددت الد ارسددة علددى مدددراء المدددارس
الثانوية ولكن في مدينة الريا

 ،وفي دراسة (خلوط ) 0202 ،طبقت الدراسة على جميدع مدديرا ومدديرات

المدارس الحكومية الثانوية في الضفة الغربيدة ،وفدي د ارسدة (بسيسدو )0202 ،طبقدت الد ارسدة علدى مدوظفي
وكالة الغوث والذين لهم عالقة مباشرة بمشروع مسح سجالت الالجئين ،ولكدن فدي د ارسدة (عمدار)0229 ،

طبق ددت الد ارس ددة عل ددى جمي ددع اإلداري ددين ال ددذين يعمل ددون بمكت ددا غد دزة اإلقليم ددي بوكال ددة الغ ددوث ،وف ددي د ارس ددة
(العاجز )0200 ،طبقدت الد ارسدة علدى المدوظفين اإلداريدين المتعداملين بأسدلوا اإلدارة االلكترونيدة فدي و ازرة
الدرسدة علدى جميدع المددراء ورؤسداء األقسدام سدواء فدي
التربية والتعليم ،وفي دراسة (شلبي )0200 ،طبقدت ا
الجان ددا األك دداديمي أم اإلدارا ،وف ددي د ارس ددة (الحس ددنات )0200 ،طبق ددت الد ارس ددة عل ددى عم ددداء الجامع ددات
ون د دوابهم األكددداديميين واإلداريد ددين ورؤسددداء األقسد ددام اإلداريدددة واألكاديميد ددة والسد ددكرتاريا ،وفد ددي د ارسد ددة (األغد ددا،

 )0200طبقددت الد ارسددة علددى أف د ارد اإلدارة العليددا وطلبددة كليددة التربيددة فددي الجامعددة اإلسددالمية ،وفددي د ارسددة
(األعددور )0200 ،طبقددت الد ارسددة علددى مدددراء المدددارس والمعلمددين ،وفددي د ارسددة ( )Yan , 1997طبقددت
الدراسة على مدراء المدارس االبتدائية في تركيا.

 .2اسددتفادت الباحثددة مددن اطالعهددا علددى الد ارسددات السددابقة فددي إعددداد واث دراء اإلطددار المفدداهيمي والنظددرا
لدإلدارة اإللكترونيددة ،كمددا انبثدق مددن الد ارسددات العربيددة وبعد

الدراسة الحالية ومدها ببع

المعلومات القيمة.

8.

الد ارسددات األجنبيددة ،وهدذا بدددورن أد إلددى إثدراء

أوجه التميز للدراسة الحالية:
تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة أنها تناولت موضوعاث حيوياث تم تطبيقه في مدارس

التربية والتعليم أال وهو برنامة الخدمات اإللكترونية وسوط تدرس الباحثة فاعلية برنامة الخدمات
االلكترونية في تعزيز أداء مديرا المدارس الحكومية بمحافظات غزة وسبل تفعيله.
تم استع ار

دراسات متنوعة ما بين الدراسات العربي ة والدراسات األجنبية مما يدل على أنه هناك

اهتمام كبير بمجال االدارة االلكترونية بكل جوانبها ،ولكننا نجد أن هناك قصور في دراسة حول دور
برنامة الخدمات االلكترونية في تعزيز أداء مديرا المدارس الحكومية ،وهذا ما ركزت عليه الدراسة

الحالية.

بع

الدراسات ركزت على دور مدير المدرسة في تفعيل وتعزيز برامة االدارة االلكترونية ولكن

لم تتناول برنامة الخدمات االلكترونية رغم انه تم تطبيقه في المدارس منذ العام 0229م.
بناء على استقراء الدراسات السابقة تعتبر الباحثة إلى حد ما موضوع الدراسة الحالية موضوعاث حديثثا.
تم الستفادة من الدراسات السابقة في التالي:



اختيار منهة الدراسة المستخدم.



وضع تصور لإلطار النظرا للدراسة الحالية.



بناء االستبانة الخاصة بالدراسة .



سدداعدت الد ارسددات السددابقة هددذن الد ارسددة فددي االسددتفادة مددن طريقددة تحديددد اج دراءات الد ارسددة وتحديددد

األساليا اإلحصائية المناسبة ،وكذلك االستفادة من النتائة في دعم نتائة الدراسة الحالية.
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة الميدانية
ال لإلج دراءات التددي اتبعتهددا الباحث دة فددي تنفيددذ الد ارسددة ،ومددن ذلددك
يتندداول هددذا الفصددل وصددفثا مفص د ث

تعريددط مددنهة الد ارسددة ،ووصددط مجتمددع الد ارسددة ،وتحديددد عينددة الد ارسددة ،واعددداد أداة الد ارسددة (اإلسددتبانة)،

والتأكددد مددن صدددقها وثباتهددا ،وبيددان إج دراءات الد ارسددة ،واألسدداليا اإلحصددائية التددي اسددتخدمت فددي معالجددة

النتائة ،وفيما يلي وصط لهذن اإلجراءات.
منهج الدراسة:

من أجل تحقيق أهداط الدراسة قامت الباحثدة باسدتخدام المدنهة الوصدفي التحليلدي الدذا تحداول مدن
خالل دده وص ددط الظ دداهرة موض ددوع الد ارس ددة ( فعاليـــة برنـــامج الخـــدمات اللكترونيـــة فـــي تعزيـــز أداء مـــديري
المـدارس الحكوميـة بمحافظـات غـزة وسـبل تفعيلـه) وتحليدل بياناتهدا  ،مدن أجدل زيدادة رصديد العلدم والمعرفددة
نحوهددا ويددتم ذل ددك مددن خ ددالل د ارسددة ماض ددي هددذن المشددكلة دون اس ددتغراق فيدده ،ود ارس ددة حاضددرها لتش ددخيل
جوانددا القددوة والقصددور فيدده لتدددعيم جوانددا القددوة ومواجهددة جوانددا القصددور ،ثددم التنبددؤ بمددا سدديؤول إليدده أمددر
هذن المشكلة في المستقبل أو ما قد يتخذ بشأنها من إجراءات في المراحل التالية( .الخطيا)2. :2..6 ،

مجتمع وعينة الدراسة:
وقددد اشددتملت عينددة الد ارسددة علددى جميددع مددديرا المدددارس الحكوميددة وبددذلك اعتمدددت الباحثددة مجتمددع
الد ارسددة كعينددة للد ارسددة كلدده ،وبددذلك اشددتلمت عينددة الد ارسددة علددى ( )390مدددير ومددديرة مدرسددة فددي المــدارس
الحكومية بمحافظات غزة للعام 0205م ،والجدول التالي يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة:
جدول رقم ()0
يوضح أفراد مجتمع الدراسة
اللوطقة التعليلية

لاير لارخة
ذكر

أوثى

اللجل ع

رفح
اوي وس
شرق اوي وس
ال خطى
غرب غزة
شرق غزة
شلال غزة

51
51
51
35
20
23
25

32
32
33
30
01
03
21

23
04
05
01
11
38
88

اللجل ع

511

334

211

وبعد توزيع االستبانة وجمعها استطاعت الباحثة جمع ( )36.استبانة ،ويصبح التالط والفاقد من

االستبانات ( )30استبانة ،والجداول التالية توضح توزيع أفراد عينة الدراسة:
جدول رقم () 3

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
العدد

النسبة المئوية

ذكر
أوثا

157
203

43.61
56.39

المجموع

360

100
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جدول رقم () 3

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية
العدد

النسبة المئوية

اقل لن  1ا رام
لن 54-1ا رام
 54ا رام فأكثر

36
82
242

10.00
22.78
67.22

المجموع

360

100

جدول رقم () 4
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المنطقة التعليمية
النسبة المئوية
العدد
رفح
غرب اوي وس
شرق اوي وس
ال خطى
غرب غزة
شرق غزة
شلال غزة

38
36
37
40
72
84
53

10.56
10.00
10.28
11.11
20.00
23.33
14.72

المجموع

360

100

جدول رقم () 1

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة
اقل لن  1خو ام
لن 54-1خو ام
 54خو ام فأكثر

المجموع

العدد

النسبة المئوية

38
87
235
360

10.56
24.17
65.28
100

أداة الدراسة :
بعد االطالع على األدا التربدوا والد ارسدات السدابقة المتعلقدة بمشدكلة الد ارسدة واسدتطالع رأا عيندة

من المتخصصين عن طريق المقابالت الشخصية ذات الطدابع غيدر الرسدمي قامدت الباحثدة ببنداء اإلسدتبانة
وفق الخطوات اآلتية:
-

تحديد األبعاد الرئيسة التي شملتها اإلستبانة.

-

إعداد اإلستبانة في صورتها األولية والتي شملت ( ) 62فقرة والملحدق رقدم (  ) 0يوضدح اإلسدتبانة فدي

-

صياغة الفقرات التي تقع تحت كل بعد.

صورتها األولية.
-

عر

اإلستبانة على المشرفين من أجل اختيار مد مالئمتها لجمع البيانات.

تعديل اإلستبانة بشكل أولي حسا ما يران المشرط.
عر

اإلستبانة على ( )00من المحكمين المختصين بالعلوم التربوية ،بعضدهم أعضداء هيئدة تددريس

جامعددة األزهددر ،والجامعددة اإلسددالمية  ،وجامعددة األقصددى ،وجامعددة القدددس المفتوحددة ،وو ازرة التربيددة والتعلدديم،

والملحق رقم ( ) 2يبين قائمة بأسماء المحكمين.
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-

وبعدد إجدراء التعدديالت التدي أوصدى بهدا المحكمدون تددم حدذط وتعدديل وصدياغة بعد

الفقدرات كمدا هدو

موضددح فددي جدددول رقددم ( ،)6وقددد بل د عدددد فق درات اإلسددتبانة بعددد صددياغتها النهائيددة ( )00فق درة موزعددة علددى
ثالثة محاور وهي (المجال اإلدارا ،المجال الفندي ،مجدال أمدن وحمايدة المعلومدات) ،حيدث أعطدى لكدل فقدرة
وزن مدددرج وفددق سددلم متدددرج خماسددي بمقيدداس ليكددارت (كبيددر جدددا ،كبيددر ،متوسددط ،ضددعيط ،ضددعيط جدددا)
أعطيددت األوزان التاليددة ( )2،0،4،3،0للتعددرط إلــى فعاليــة برنــامج الخــدمات اللكترونيــة فــي تعزيــز أداء
مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة وسبل تفعيله ،بدذلك تنحصدر درجدات أفدراد عيندة الد ارسدة مدا بدين
( )270 ،00درجة  ،والملحق رقم ( )3يبين اإلستبانة في صورتها النهائية.
جدول رقم () 6
توزيع فقرات الستبانة
(الستبانة في صورتها األولية – الستبانة في صورتها النهائية)

الستبانة في صورتها األولية

المحور األول :المهارات اإلدارية
اللكترونية في المجال المعرفي
المحور الثاني :المهارات اإلدارية
اإللكترونية في المجال اإلداري والفني

عدد فقرات المحور

الستبانة في صورتها النهائية

عدد فقرات المحور

54

المحور األول :المجال اإلداري

33

34

المحور الثاني :المجال الفني

51

المحور الثالث :الحاجات اإلدارية
اإللكترونية في مجال أمن وحماية

المحور الثالث :مجال امن

54

وحماية المعلومات

المعلومات
مجموع فقرات الستبانة

-

مجموع فقرات الستبانة

13

57

11

توزيددع اإلسددتبانة علددي جميددع أفدراد العينددة لجمددع البيانددات الالزمددة للد ارسددة ،وقددد تددم تقسدديم اإلسددتبانة إلددي

قسمين كالتالي:
القسم األول :يحتوا علي الخصائل العامة لمجتمع وعينة الدراسة.
القسم الثاني :يتكون من ( )00فقرة موزعة علي ثالثة محاور كالتالي:
جدول رقم () 7

توزيع فقرات الستبانة النهائية
المحور

عدد
الفقرات

المحور األول :المجال اإلداري

33

المحور الثاني :المجال الفني

51

المحور الثالث :مجال امن وحماية المعلومات

57

مجموع فقرات الستبانة

11
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صدق اإلستبانة:
قامت الباحثة بتقنين فقرات اإلستبانة وذلك للتأكد من صدقه كالتالي:
أولا :صدق المحكمين:
تم عر

اإلستبانة في صورتها األولية على مجموعة من أساتذة جدامعيين مدن المتخصصدين ممدن

يعملددون فددي الجامعددات الفلسددطينية فددي محافظددات غدزة ،حيددث قدداموا بإبددداء آرائهددم ومالحظدداتهم حددول مناسددبة
فق درات اإلسددتبانة ،ومددد انتمدداء الفق درات إلددى كددل محددور مددن محدداور االسددتبانة ،وكددذلك وضددو ص ددياغاتها
اللغوية ،وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بع

الفقرات وتعديل بعضها اآلخر.

ثاني ا :صدق التساق الداخلي:
جر التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبيق اإلسدتبانة علدى عيندة اسدتطالعية مكوندة
مددن ( )4.مدددي ار ومددديرة مدرسددة  ،وتددم حسدداا معامددل ارتبدداط بيرسددون بددين درجددات كددل محددور مددن محدداور
االس ددتبانة والدرج ددة الكلي ددة لالس ددتبانة وك ددذلك ت ددم حس دداا معام ددل ارتب دداط بيرس ددون ب ددين ك ددل فقد درة م ددن فقد درات
االستبانة والدرجة الكلية للمحور الذا تنتمي إليه وذلك باستخدام البرنامة اإلحصائي (. )SPSS
الجدول ()8
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور األول :المجال اإلداري مع الدرجة الكلية للبعد
م

معامل

الفقرة

الرتباط

يسهم برنامة الخدمات اإللكترونية في تحسين مستو الخدمة للطالا

مستوى الدللة

0.602

دالة عند 4.20

0.334

دالة عند 0.05

0.419

دالة عند 4045

0.441

دالة عند 4045

.1

يساعد البرنامة في التخلل من البيروقراطية والروتين في أداء األعمال

0.398

دالة عند 4045

.8

يؤدا البرنامة إلى زيادة كفاءة الرقابة في انجاز المهام

0.403

دالة عند 4045

.1

يتمكن مدير المدرسة من ترشيح العاملين في وظائط الثانوية العامة

0.459

دالة عند 4045

0.678

دالة عند 4045

.5
.3
.2
.0

.3

والمستفيدين
يساعد البرنامة في إيجاد البيئة والمناخ التنظيمي المالئم للبحث
والتطوير اإلدارا الشامل
يساعد البرنامة في صنع القرار واتخاذن من خالل إتاحة المعلومات
والبيانات عن أداءها.
يسهل البرنامة عملية التوافق مع أا هيكل تنظيمي للمؤسسات والتراسل
االلكتروني

يمكن من خالل البرنامة توظيط الطلبات واالحتياجات المدرسية
الكترونيثا
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م

معامل

الفقرة

الرتباط

مستوى الدللة

.1

يسهل البرنامة عملية نقل وتبادل الملفات مع المدارس الكترونيثا

0.576

دالة عند 4045

.54

يسهل برنامة الخدمات االلكترونية وضع الجدول المدرسي

0.704

دالة عند 4045

.55

يسهل برنامة الخدمات االلكترونية وضع التشكيل المدرسي

0.591

دالة عند 4045

0.403

دالة عند 4045

0.500

دالة عند 4045

0.503

دالة عند 4045

0.546

دالة عند 4045

0.459

دالة عند 4045

0.474

دالة عند 4045

0.732

دالة عند 4045

.51

يسهم البرنامة في ترتيا لقاءات الزوار

0.886

دالة عند 4045

.34

يتيح البرنامة توزيع طلبة التدريا الميداني في المدرسة

0.640

دالة عند 4045

0.633

دالة عند 4045

0.541

دالة عند 4045

.53
.52
.50
.51
.58
.51
.53

.35
.33

يستخدم برنامة الخدمات االلكترونية في إدخال بيانات الطلبة على
صفحة المدرسة
يتيح برنامة الخدمات االلكترونية استخراج الشهادات النصفية والنهائية
يساعد برنامة الخدمات االلكترونية في نقل المعلمين والطلبة داخلياث
ولوائياث
يتيح برنامة الخدمات االلكترونية إدخال بيانات الطلبة الصحية والنفسية
يتيح برنامة الخدمات االلكترونية فرصة إعالم أولياء األمور بأحوال
أبنائهم الدراسية
يتيح برنامة الخدمات االلكترونية فرصة إعالم المعلمين بياناتهم
الوظيفية
يمكن برنامة الخدمات االلكترونية المدربين من عمل تقارير للدورات
التدريبية

يمكن البرنامة المعلمين االطالع على نتائة المتقدمين المتحان
التوظيط
يمكن البرنامة المدارس وأولياء األمور والطلبة االطالع على نتائة
الثانوية العامة

ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستو داللة (..393 = ).0.0
ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستو داللة (..3.4 = ).0.0

يبين الجدول السابق أن معدامالت االرتبداط بدين كدل فقدرة مدن فقدرات المحدور والدرجدة الكليدة لفق ارتده
دالدة عنددد مسدتو داللددة ( 4045و  ،)4041وتراوحدت معددامالت االرتبداط بددين ( ، )4.338-4.220وبددذلك
تعتبر فقرات المحور صادقة لما وضعت لقياسه.
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الجدول ()9
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثاني :المجال الفني مع الدرجة الكلية للبعد
م
.5

معامل

الفقرة

الرتباط
0.751

دالة عند 4045

0.627

دالة عند 4045

.2

يسهل استخدام نظام الخدمات االلكترونية باإلنترنت في تحسين أداء المهام

0.829

دالة عند 4045

.0

تشجع اإلدارة االلكترونية متابعة كل جديد في حقل التقنيات االلكترونية

0.690

دالة عند 4045

.1

تؤدا اإلدارة االلكترونية إلى التخطيط والتنسيق على مستو اإلدارة العليا

0.699

دالة عند 4045

.8

يساعد البرنامة في سرعة البحث عن البيانات والمعلومات المدرسية

0.691

دالة عند 4045

.1

يمكن استخدام مواقع الخدمات االلكترونية بأا وقت أحتاج على مدار الساعة

0.702

دالة عند 4045

.3

يسهل البرنامة التواصل بين اإلدارات واألقسام في المؤسسات التربوية

0.705

دالة عند 4045

.1

يسهم برنامة الخدمات االلكترونية في زيادة كفاءة العمل الفني

0.696

دالة عند 4045

.54

يسهم برنامة الخدمات االلكترونية في انجاز األعمال بسرعة ودقة

0.558

دالة عند 4045

.55

يسهل برنامة الخدمات االلكترونية سرعة وصول التعليمات الفنية

0.683

دالة عند 4045

.53

يظهر برنامة الخدمات االلكترونية الشفافية في أداء العمل

0.637

دالة عند 4045

.52

يستطيع مدير المدرسة تحميل الملفات من البريد االلكتروني

0.704

دالة عند 4045

.50

يتمكن مدير المدرسة من الحصول على معلومات عن العاملين في المدرسة

0.681

دالة عند 4045

0.664

دالة عند 4045

0.441

دالة عند 4045

.3

.51
.58

يساعد التحول لإلدارة االلكترونية في التجديد في أساليا اإلدارة المدرسية

مستوى الدللة

تسهل الخدمات االلكترونية من عملية تمكين اإلدارة من تقييم أعمالها الحالية
والتوقع للرؤية المستقبلية للمؤسسة

يمكن البرنامة مدير المدرسة من تصدير نتائة البحث على مصنط ECXEL
وطباعتها
يتميز البرنامة بجودة وتنسيق واجهات وشاشات إدخال البيانات.

ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستو داللة (..393 = ).0.0
ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستو داللة (..3.4 = ).0.0

يبين الجدول السابق أن معدامالت االرتبداط بدين كدل فقدرة مدن فقدرات المحدور والدرجدة الكليدة لفق ارتده
دال ددة عن ددد مس ددتو دالل ددة ( ،)4045وتراوح ددت مع ددامالت االرتب دداط ب ددين ( ، )4.331-4.005وب ددذلك تعتب ددر
فقرات المحور صادقة لما وضعت لقياسه.
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الجدول ()51
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الثالث :مجال امن وحماية المعلومات مع الدرجة الكلية للبعد
م

معامل

الفقرة

الرتباط
0.676

دالة عند 4045

0.738

دالة عند 4045

.2

يمكن البرنامة من أخذ نسخ احتياطية من بيانات الموقع

0.789

دالة عند 4045

.0

يتم تحديث النظام بالبيانات والمعلومات بشكل سريع ودقيق

0.680

دالة عند 4045

0.632

دالة عند 4045

0.648

دالة عند 4045

.1

يتم تحصين الجانا األمني في اإلدارة االلكترونية

0.743

دالة عند 4045

.3

تطلا إدارة الخدمات االلكترونية تغيير كلمة المرور كل فترة

0.781

دالة عند 4045

0.502

دالة عند 4045

.54

يتم حفظ البيانات تلقائيثا كل  2.دقيقة

0.744

دالة عند 4045

.55

تحتفظ إدارة الخدمات االلكترونية بنسخة احتياطية من قواعد البيانات

0.730

دالة عند 4045

0.789

دالة عند 4045

0.767

دالة عند 4045

0.682

دالة عند 4045

.51

يتم توزيع صالحيات الوصول إلى أا خدمة وفق طبيعة عمل الشخل

0.546

دالة عند 4045

.58

يخرج المستخدم من الحساا تلقائيثا بعد  0.دقائق من عدم االستخدام

0.444

دالة عند 4045

0.529

دالة عند 4045

.5
.3

.1
.8

.1

.53
.52
.50

.51

يوفر البرنامة أنظمة آلية متطورة لحماية بيانات المدرسة

مستوى الدللة

يتم اإلعالن بشكل واضح عن سياسة الحماية والخصوصية من خالل
البرنامة

يتعامل موظفو الخدمات االلكترونية مع جميع األخطاء والشكاوا
واالقتراحات بحذر
يتم حفظ البيانات في أوعية معلومات لها خصوصية أمان مرتبطة
بالسيرفر األساسي

توجه الخدمات االلكترونية مستخدميها إلى ضرورة تضمين حروط وأرقام
ورموز في كلمات المرور

تتوفر لد إدارة الخدمات االلكترونية جدار حماية  fire wallوبرامة
مضادة للفيروسات
يتوفر لد الخدمات االلكترونية طاقم فني يكتشط محاوالت االختراق
ويمنعها
يتوفر شخل مسئول يمتلك صالحيات عليا في إدارة البرنامة في حال
مواجهة أا مشكلة

تطلا إدارة الخدمات االلكترونية إدخال بيانات خاصة للتأكد من هوية
الشخل عند تغيير كلمة المرور

ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستو داللة (..393 = ).0.0
ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستو داللة (..3.4 = ).0.0
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يبين الجدول السابق أن معدامالت االرتبداط بدين كدل فقدرة مدن فقدرات المحدور والدرجدة الكليدة لفق ارتده
دال ددة عن ددد مس ددتو دالل ددة ( ،)4045وتراوح ددت مع ددامالت االرتب دداط ب ددين ( ، )4.131-4.000وب ددذلك تعتب ددر
فقرات المحور صادقة لما وضعت لقياسه.
للتحقددق مددن الصدددق البنددائي للبعدداد قام دت الباحث دة بحسدداا معددامالت االرتبدداط بددين درجددة كددل محددور مددن
محاور االستبانة والمحاور األخر وكذلك كل محور بالدرجة الكلية لالستبانة والجدول ( )00يوضح ذلك.
الجدول ()55

مصفوفة معامالت ارتباط كل محور من محاور الستبانة والمحاور األخرى وكذلك كل محور بالدرجة الكلية لالستبانة
المحور
الثاني

المحور

المجموع

المحور
األول

المحور األول :المجال اإلداري

0.930

1

المحور الثاني :المجال الفني

0.892

0.755

1

المحور الثالث :مجال امن وحماية المعلومات

0.936

0.802

0.753

المحور
الثالث

1

ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستو داللة (.0393 = ).0.0
ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستو داللة (.03.4 = ).0.0

يتضددح مددن الجدددول السددابق أن جميددع المحدداور ت درتبط يبعضددها الددبع وبالدرجددة الكليددة لالسددتبانة
ارتباط دثا ذو دالل ددة إحص ددائية عن ددد مسددتو دالل ددة ( ).0.0وه ددذا يؤك ددد أن االسددتبانة تتمت ددع بدرج ددة عالي ددة م ددن
الثبات واالتساق الداخلي.
ثبات الستبانة :Reliability

أجرت الباحثة خطوات التأكد من ثبات اإلسدتبانة وذلدك بعدد تطبيقهدا علدى أفدراد العيندة االسدتطالعية
بطريقتين وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
 -5طريقة التجزئة النصفية : Split-Half Coefficient
تددم اسددتخدام درجددات العينددة االسددتطالعية لحسدداا ثبددات االسددتبانة بطريقددة التجزئددة النصددفية حيددث
احتسدبت درجددة النصددط األول لكددل محدور مددن محدداور االسددتبانة وكددذلك درجدة النصددط الثدداني مددن الدددرجات
وذل د ددك بحس د دداا معام د ددل االرتب د دداط ب د ددين النص د ددفين ث د ددم ج د ددر تع د ددديل الط د ددول باس د ددتخدام معادل د ددة سد د ددبيرمان
براون ) (Spearman-Brown Coefficientوالجدول ( ) 02يوضح ذلك:
الجدول () 53
يوضح معامالت الرتباط بين نصفي كل محور من محاور الستبانة
وكذلك الستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

المحور

عدد الفقرات

الرتباط قبل التعديل

معامل الثبات بعد التعديل

المحور األول :المجال اإلداري

22

0.707

0.828

المحور الثاني :المجال الفني

16

0.761

0.864

المحور الثالث :مجال امن وحماية المعلومات

*17

0.851

0.855

الدرجة الكلية لالستبانة

*55

0.921

0.924

* تم استخدام معامل جتمان ألن النصفين غير متساويين.
9.

يتضح من الجدول السابق أن معامدل الثبدات الكلدي ( ، )..924وهدذا يددل علدى أن االسدتبانة تتمتدع
بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
 -3طريقة ألفا كرونباخ:
اسددتخدمت الباحثدة طريقددة أخددر مددن طددرق حسدداا الثبددات وهددي طريقددة ألفددا كرونبدداخ ،وذلددك إليجدداد

معام ددل ثب ددات االس ددتبانة ،حي ددث حص ددل عل ددى قيم ددة معام ددل ألف ددا لك ددل مح ددور م ددن مح دداور االس ددتبانة وك ددذلك
لالستبانة ككل والجدول ( ) 03يوضح ذلك:
الجدول () 53

يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل محور من محاور الستبانة وكذلك لالستبانة ككل

عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

المحور األول :المجال اإلداري

22

0.886

المحور الثاني :المجال الفني

16

0.918

المحور الثالث :مجال امن وحماية المعلومات

17

0.923

الدرجة الكلية لالستبانة

55

0.961

المحور

يتضح من الجدول السابق أن معامدل الثبدات الكلدي ( ، )..960وهدذا يددل علدى أن االسدتبانة تتمتدع
بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
إجراءات تطبيق أدوات الدراسة:
 -0إعداد األداة بصورتها النهائية.
 -2حصدددلت الباحثدددة علد ددى كتددداا موجددده مدددن و ازرة التربيدددة والتعلد دديم لتسدددهيل مهمدددة الباحثد ددة فد ددي توزيد ددع
االستبانات على مديرا المدارس الحكومية في محافظات غزة وملحق رقم ( )4يوضح ذلك.
 -3بع ددد حص ددول الباحثد دة عل ددى التوجيه ددات والتس ددهيالت  ،قامد دت بتوزي ددع ( )4.اس ددتبانة أولي ددة للتأك ددد م ددن
صدق االستبانة وثباتها.
 -4بعددد إج دراء الصدددق والثبددات قام دت الباحث دة بتوزيددع ( )390اسددتبانة واسددتردت ( )36.اسددتبانة ص ددالحة
للتحليل االحصائي.

 -0تم ترقيم أداة الدراسة وترميزها ،كما تدم توزيدع البياندات حسدا األصدول ومعالجتهدا إحصدائياث ،مدن خدالل
جهاز الحاسوا للحصول على نتائة الدراسة.
األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
لقددد قامددت الباحثددة بتفري د وتحليددل اإلسددتبانة مددن خددالل برنددامة ) (SPSSاإلحصددائي وتددم اسددتخدام

األساليا اإلحصائية التالية:

 -0التك اررات والمتوسطات الحسابية والنسا المئوية.
 -2إليجاد صدق االتساق الداخلي لالستبانة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون "."Pearson
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 -3إليجدداد معامددل ثبددات االسددتبانة تددم اسددتخدام معامددل ارتبدداط سددبيرمان بددروان للتجزئددة النصددفية المتسدداوية،
ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية ،ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ.
 -4اختبار  T.Testللفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين.

 -0تحليل التباين األحادا للفروق بين متوسطات ثالث عينات فأكثر.
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الفصل اخلاس

نتائج الدراسة وتفسريها


نتائج السؤال األول وتفسيرب ومناقشته



نتائج السؤال الثالث وتفسيرب ومناقشته



نتائج السؤال الرابع وتفسيرب ومناقشته
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الفصل الخامس

نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها
ستقوم الباحثة بعدر

أبدرز

نتدائة الد ارسدة ،وذلدك مدن خدالل اإلجابدة عدن أسدئلة الد ارسدة واسدتع ار

نتائة االستبانة التي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها ،بهدط التعرط إلدى فعالية برنـامج الخـدمات
اللكترونيــة فــي تعزيــز أداء مــديري المــدارس الحكوميــة بمحافظــات غــزة وســبل تفعيلــه  ،وقددد تددم إج دراء
المعالجدات اإلحصدائية للبياندات المتجمعدة مدن اسدتبانة الد ارسدة باسدتخدام برندامة الدرزم اإلحصدائية للد ارسددات

االجتماعية ( ،)SPSSللحصول على نتائة الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.
اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة

ينل السؤال األول من أسئلة الدراسة علدى  :ما درجة تقدير أفراد العينة لفعالية برنـامج الخـدمات
اإللكترونية في تعزيز أدائهم؟
ولإلجابد ددة عد ددن هد ددذا التسد دداؤل قام د دت الباحث د دة باسد ددتخدام التك د د اررات والمتوسد ددطات والنسد ددا المئويد ددة،
والجداول التالية توضح ذلك:
الجدول ( )54
التكرارات والمتوسطات والنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد الستبانة وكذلك ترتيبها في الستبانة
م

المحور

مجموع

الستجابات

المتوسط

النحراف الوزن

المعياري النسبي

قيمة  Tالترتيب

1

المحور األول :المجال اإلداري

92.339 33242

55.313 83.94 9.035

2

2

المحور الثاني :المجال الفني

67.328 24238

55.181 84.16 6.646

1

 3المحور الثالث :مجال امن وحماية المعلومات 68.625 24705

41.850 80.74 7.991

3

الدرجة الكلية لالستبانة

59.895 83.02 20.050 228.292 82185

يتض ددح م ددن الج دددول ( )04أن درج ددة التق دددير الكلي ددة لك ددل المج دداالت ه ددي(  ،)%830.2حي ددث إن

المجال الفني حصل على المرتبة األولى بدوزن نسدبي ( ،)%84006وذلدك يرجدع إلدى أن المجدال الفندي أكثدر
فعالية ومرونة بالنسبة لمديرا المدارس ،باإلضافة إلى أن إبداع وتطور مددير المدرسدة يظهدر جليداث بالجاندا

الفني.

يلدى ذلدك المجـال اإلداري حصدل علدى المرتبدة الثانيدة بدوزن نسدبي ( ،)%83094وذلدك يعدود إلدى أن
المجال اإلدارا يتبع قوانين وتعليمات و ازرة التربية والتعليم باإلضافة إلدى أنده أكثدر روتينيدة ويصدعا اإلبدداع

والتطددور ف ددي المج ددال اإلدارا بس ددبا روتينيددة االنض ددباط والنظ ددام والتقيي ددد بالتعليمددات الص ددادرة م ددن الجه ددات
الرسمية.

يلى ذلدك مجـال أمـن وحمايـة المعلومـات حصدل علدى المرتبدة الثالثدة بدوزن نسدبي ( ،)%8.074أمدا
درجة التقدير الكلية لالستبانة حصلت على وزن نسبي ( ،)%830.2ويرجدع ذلدك إلدى عددم تخصدل معظدم
مديرا المدارس فدي مجدال التكنولوجيدا باإلضدافة إلدى قلدة الخبدرة الكافيدة فدي هدذا المجدال ،وضدعط اإلطدالع
94

علدى آخددر التطددورات التكنولددوجي الحديثددة ،وألن معظددم مدديرا المدددارس مددن أصددحاا الخبدرة القديمددة  /كبددار
السن ،والذين يعدون التكنولوجيا مكملة ألدائهم وليست أساساث.

وتر الباحثة أهمية حسن اختيدار فقدرات هدذا المجدال مدن تخصصدها كمعلمدة تكنولوجيدا فدي مددارس

و ازرة التربيددة والتعلدديم ،وعملهددا ف ددي اإلدارة المدرسددية كمسدداعدة فددي بعد د

المهددام اإلداريددة ،وحصددولها عل ددى

العديد من الدورات في هذا المجال.
ويعزى ذلك إلى وجود إدراك إ يجابي ألفراد عينة الدراسة لمزايا وأهمية برنامج الخدمات اإللكترونية في
تطوير عمل المؤسسة التعليمية ،وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراسة (العاجز( ،)3155 ،غنيم،
 )3111ودراسة (األعور.)3153 ،
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ولتفسير النتائة المتعلقة بفعالية برنامج الخدمات اإللكترونية في تعزيز أداء مديري المدارس الحكومية
قامت الباحثة بإعداد الجداول اآلتية الموضحة ألبعاد االستبانة بالشكل التالي:
المحور األول /المجال اإلداري:

جدول ()51

التكرارات والمتوسطات والنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور وكذلك ترتيبها
رقم

الفقرة

الفقرة
1

يسهم برنامة الخدمات اإللكترونية في تحسين
مستو الخدمة للطلبة والمستفيدين

مجموع
الستجابات

المتوسط

1570

4.361

النحراف الوزن

المعياري النسبي

قيمة  Tالترتيب

38.320 87.22 0.674

4

يساعد البرنامة في إيجاد البيئة والمناخ
 2التنظيمي المالئم للبحث والتطوير اإلدارا

1491

4.142

30.782 82.83 0.704

15

الشامل
3

4

5

6

1

8

9

10

11

12

يساعد البرنامة في صنع القرار واتخاذن من
خالل إتاحة المعلومات والبيانات عن أداءها.
يسهل البرنامة عملية التوافق مع أا هيكل
تنظيمي للمؤسسات والتراسل االلكتروني
يساعد البرنامة في التخلل من البيروقراطية
والروتين في أداء األعمال
يؤدا البرنامة إلى زيادة كفاءة الرقابة في انجاز
المهام
يتمكن مدير المدرسة من ترشيح العاملين في
وظائط الثانوية العامة
يمكن من خالل البرنامة توظيط الطلبات
واالحتياجات المدرسية الكترونيثا
يسهل البرنامة عملية نقل وتبادل الملفات مع
المدارس الكترونيثا
يسهل برنامة الخدمات االلكترونية وضع الجدول
المدرسي
يسهل برنامة الخدمات االلكترونية وضع
التشكيل المدرسي
يستخدم برنامة الخدمات االلكترونية في إدخال
بيانات الطلبة على صفحة المدرسة

 13يتيح برنامة الخدمات االلكترونية استخراج

1472

4.089

27.330 81.78 0.756

16

1497

4.158

25.067 83.17 0.877

14

1506

4.183

30.394 83.67 0.739

11

1536

4.267

32.167 85.33 0.747

8

1568

4.356

32.381 87.11 0.794

5

1531

4.253

30.787 85.06 0.772

9

1561

4.336

35.969 86.72 0.705

6

1425

3.958

16.607 79.17 1.095

21

1527

4.242

29.308 84.83 0.804

10

1642

4.561

51.093 91.22 0.580

2

1655

4.597

49.865 91.94 0.608

1
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رقم

الفقرة

الفقرة

مجموع
الستجابات

المتوسط

النحراف الوزن

المعياري النسبي

قيمة  Tالترتيب

الشهادات النصفية والنهائية
14

15

16

51

18

يساعد برنامة الخدمات االلكترونية في نقل
المعلمين والطلبة داخليثا ولوائيثا
يتيح برنامة الخدمات االلكترونية إدخال بيانات
الطلبة الصحية والنفسية
يتيح برنامة الخدمات االلكترونية فرصة إعالم
أولياء األمور بأحوال أبنائهم الدراسية
يتيح برنامة الخدمات االلكترونية فرصة إعالم
المعلمين بياناتهم الوظيفية
يمكن برنامة الخدمات االلكترونية المدربين من
عمل تقارير للدورات التدريبية

 19يسهم البرنامة في ترتيا لقاءات الزوار
20

21

22

يتيح البرنامة توزيع طلبة التدريا الميداني في
المدرسة
يمكن البرنامة المعلمين االطالع على نتائة
المتقدمين المتحان التوظيط
يمكن البرنامة المدارس وأولياء األمور والطلبة
االطالع على نتائة الثانوية العامة
الدرجة الكلية للبعد

1552

4.311

31.137 86.22 0.799

7

1503

4.175

26.717 83.50 0.834

13

1506

4.183

27.129 83.67 0.828

12

1584

4.400

39.740 88.00 0.668

3

1462

4.061

22.074 81.22 0.912

17

1324

3.688

11.246 73.76 1.159

22

1432

3.978

19.355 79.56 0.959

20

1441

4.003

17.654 80.06 1.078

19

4.047

19.207 80.94 1.034

1457

92.339 33242

55.313 83.94 9.035

18

يتضح من الجدول السابق:

أن أعلى فقرتين في المحور كانت:

-الفقرة ( )03والتي نصت على" يتيح برنامة الخددمات االلكترونيدة اسدتخراج الشدهادات النصدفية والنهائيدة "

احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدرن (.)%90094

وتعددزو الباحثددة ذلددك إلددى أندده نظ د ثار للعددداد الكبي درة مددن طلبددة المدددارس والددذين يحتدداجون السددتخراج

شدهادات نصددفية ونهائيددة فدإن بدرامة الخدددمات اإللكترونيدة سددهل هددذن العمليدة بحيددث إندده ومدن خددالل ضددغطة

زر واحدددة نحصددل علددى شددهادات جميددع الطلبددة فددي المدرسددة ،باإلضددافة إلددى تعدداون معظددم مددديرا المدددارس

مع هذا البرنامة والعمل به.

-الفق درة ( )02والت ددي نص ددت عل دى" يس ددتخدم برن ددامة الخدددمات االلكتروني ددة ف ددي إدخددال بيان ددات الطلب ددة عل ددى

صفحة المدرسة " احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدرن (.)%90022

وتعزو الباحثدة ذلدك إلدى أن جميدع مددارس محافظدات غدزة تقدوم بإدخدال بياندات جميدع الطلبدة بمجدرد

بداية العام الدراسي ،وتشمل هذن البيانات (رقم الهوية -تاريخ المديالد -الملدط الصدحي -الملدط النفسدي)...
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حيددث يددتم اسددتيراد الجددزء األكبددر مددن هددذن البيانددات مددن قاعدددة بيانددات و ازرة الداخليددة عددن طريددق ادخددال رقددم

هويددة الطالددا ،ويرجددع ذلددك إلددى تعدداون مددديرا المدددارس مددع برنددامة الخدددمات اإللكترونيددة ومتابعددة مديريددة

التربيددة والتعلدديم والددو ازرة للتأك ددد مددن إدخددال بيانددات الطلب ددة ،فتعددد هددذن الخطددوة األس دداس لكددل مدرسددة بوج ددود
بيانات لكل طالا ،وبذلك تستطيع المدرسة عمل سجل أحوال لجميع الطلبة بعد ادخال بياناتهم.

وأن أدنى فقرتين في المحور كانت:

-الفق درة ( )0.والتددي نص ددت علددى" يسددهل برن ددامة الخدددمات االلكترونيددة وض ددع الجدددول المدرسددي " احتل ددت

المرتبة الواحدة والعشرون بوزن نسبي قدرن (.)%79007

وتعدددزو الباحثد ددة ذلد ددك إلد ددى ضد ددعط مروند ددة الجد دددول المدرسد ددي اإللكتروند ددي لعد دددم مالئمتد دده لظد ددروط

المعلمين وأيام التفري لكل مبحث باإلضدافة إلدى أن الجددول المدرسدي اإللكتروندي مدن شدروط نجاحده إدخدال

جميع المعطيات صدحيحة ودقيقدة للحاسدوا وأن أا خلدل يدؤثر سدلبثا علدى جددول المدرسدة ،كمدا أن البرندامة
ال يقوم بإعداد الجدول المدرسي إال إذا كدان المعلدم لده شدعا صدفية مدرجدة علدى البرندامة وقدد ينتقدل المعلدم
من مدرسة إلى أخر وال يتم تثبيت هذا االنتقدال علدى البرندامة ممدا يعيدق عمدل الجددول المدرسدي باإلضدافة

إلى عدم قدرة جميع مديرا المدارس التعامدل مدع هدذا البرندامة حيدث يفضدل معظدم مدديرا المددارس الجددول

اليدوا لسهولة ومرونة إعدادن والتعامل معه.

-الفقدرة ( )09والتددي نصددت علددى" يسددهم البرنددامة فددي ترتيددا لقدداءات الددزوار " احتلددت المرتبددة األخي درة بددوزن

نسبي قدرن (.)%73076

تعزو الباحثة ذلدك إلدى ضدعط قددرة هدذا البرندامة علدى ضدبط مواعيدد زوار المدرسدة لمدا يحددث مدن

أا طدارئ للزيددارة باإلضدافة إلددى تندوع زوار المدرسددة ،فقدد تكددون زيدارة تفقديددة أو إشدرافية مفاجئددة مدن الجهددات

العلي ددا سد دواء م ددن ال ددو ازرة أو مديري ددة التربي ددة والتعل دديم ،وق ددد تك ددون زي ددارات أولي دداء األم ددور ،وق ددد تك ددون زي ددارات
المؤسسات والمجتمدع المحلدي للمدرسدة ،وقدد يحددث تبداطؤ فدي اعتمداد الزيدارات اإلشدرافية مدن قبدل المدوظفين

المعنيين بالزيارات وذلك لوجود موافقة مسبقة من اإلدارة األعلى على الزيارة من خالل البرنامة.
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المحور الثاني المجال الفني

جدول ()51
التكرارات والمتوسطات والنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور وكذلك ترتيبها

رقم

الفقرة

الفقرة
1

يساعد التحول لإلدارة االلكترونية في التجديد في
أساليا اإلدارة المدرسية

مجموع
الستجابات

المتوسط

1488

4.133

النحراف الوزن
المعياري النسبي

قيمة  Tالترتيب

27.748 82.67 0.775

14

تسهل الخدمات االلكترونية من عملية تمكين

2

اإلدارة من تقييم أعمالها الحالية والتوقع للرؤية

1463

4.064

26.549 81.28 0.760

16

المستقبلية للمؤسسة

3

4

5

6
1

8

9

10

11

12

13

14

يسهل استخدام نظام الخدمات االلكترونية
باإلنترنت في تحسين أداء المهام
تشجع اإلدارة االلكترونية متابعة كل جديد في حقل
التقنيات االلكترونية
تؤدا اإلدارة االلكترونية إلى التخطيط والتنسيق
على مستو اإلدارة العليا
يساعد البرنامة في سرعة البحث عن البيانات
والمعلومات المدرسية
يمكن استخدام مواقع الخدمات االلكترونية بأا
وقت أحتاج على مدار الساعة
يسهل البرنامة التواصل بين اإلدارات واألقسام في
المؤسسات التربوية
يسهم برنامة الخدمات االلكترونية في زيادة كفاءة
العمل الفني
يسهم برنامة الخدمات االلكترونية في انجاز
األعمال بسرعة ودقة
يسهل برنامة الخدمات االلكترونية سرعة وصول
التعليمات الفنية
يظهر برنامة الخدمات االلكترونية الشفافية في
أداء العمل
يستطيع مدير المدرسة تحميل الملفات من البريد
االلكتروني
يتمكن مدير المدرسة من الحصول على معلومات
عن العاملين في المدرسة

 15يمكن البرنامة مدير المدرسة من تصدير نتائة

1509

4.192

29.164 83.83 0.775

10

1494

4.150

29.538 83.00 0.739

13

1483

4.119

26.897 82.39 0.790

15

1544

4.289

35.968 85.78 0.680

2

1497

4.158

26.338 83.17 0.834

12

1530

4.250

33.921 85.00 0.699

5

1516

4.211

30.339 84.22 0.757

7

1577

4.381

42.737 87.61 0.613

1

1508

4.189

31.076 83.78 0.726

11

1513

4.203

34.163 84.06 0.668

9

1515

4.208

29.065 84.17 0.789

8

1544

4.289

33.979 85.78 0.720

3

1533

4.258

31.144 85.17 0.767

4
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رقم

مجموع

الفقرة

الفقرة

الستجابات

المتوسط

النحراف الوزن

المعياري النسبي

قيمة  Tالترتيب

البحث على مصنط  ECXELوطباعتها

16

يتميز البرنامة بجودة وتنسيق واجهات وشاشات
إدخال البيانات.

1524

الدرجة الكلية للبعد

4.233

35.009 84.67 0.668

67.328 24238

55.181 84.16 6.646

6

يتضح من الجدول السابق:

أن أعلى فقرتين في المحور كانت:

-الفق درة ( )0.والتددي نصددت علددى" يسددهم برنددامة الخدددمات االلكترونيددة فددي انجدداز األعمددال بسددرعة ودقددة "

احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدرن (.)%87060

وتعدزو الباحثدة ذلدك إلدى قددرة هدذن البدرامة علدى انجداز المهدام بسدرعة لمدا تحتويده مدن تقنيدات حديثدة

باإلضافة الى وجود سكرتير في المدرسة مختل بالحاسوا يستطيع أن يتعامل مع تلدك البدرامة فيدؤثر ذلدك

إيجابيثا على انجاز األعمال بسرعة ودقدة ،وتوظيدط البريدد اإللكتروندي بطريقدة مميدزة فدي محافظدات غدزة وقدد
أصددبح وسدديلة التواصددل بددين المدددارس والمددديريات والددو ازرة ،كمددا يسددهل لمددديرا المدددارس التعامددل مددع برنددامة
الخدمات اإللكترونية لوضو التعليمات وسهولة توظيفها،

-الفق درة ( )6والتددي نصددت علددى" يسدداعد البرنددامة فددي سددرعة البحددث عددن البيانددات والمعلومددات المدرسددية "

احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدرن (.)%80078

وتع ددزو الباحث ددة ذل ددك إل ددى وج ددود العدي ددد م ددن البد درامة كبرن ددامة اإلدارات المدرس ددية وبيان ددات المدرس ددة والطلب ددة

بطريقة الكترونية ومحوسبة وذلك في بدايدة العدام الد ارسدي وتعداون جميدع الهيئدة التدريسدية مدع تلدك البدرامة

حيددث يوجددد أيقونددة خاصددة لعمليددة البحددث س دواء (بحددث س دريع أو بحددث متقدددم) يددتم مددن خاللهددا البحددث عددن

المعلومات او بيانات او طالا داخل المدرسة.
وأن أدنى فقرتين في المحور كانت:

-الفقرة ( )0والتي نصت على" تدؤدا اإلدارة االلكترونيدة إلدى التخطديط والتنسديق علدى مسدتو اإلدارة العليدا

" احتلت المرتبة الخامسة عشر بوزن نسبي قدرن (.)%82039

وتعزو الباحثة ذلك إلى ضعط التخطيط والتنسيق بين و ازرة التربيدة والتعلديم والمدديريات والمددارس حيدث تعدد

و ازرة التربيددة والتعلدديم جهددة مصدددرة للتعليمددات واألوامددر وتع دد المددديريات حلقددة الوصددل بددين الددوزارة والمدددارس

بترجمد ددة تلد ددك التعليمد ددات وارسد ددالها الد ددى المد دددارس عد ددن طريد ددق البريد ددد اإللكتروند ددي لتنفيد ددذها ،وبد ددذلك تصد ددبح
المديريات والمدارس جهات تنفيذية للو ازرة وال تشارك بعملية التخطيط والتنسيق.

-الفق درة ( )2والتددي نصددت علددى" تسددهل الخدددمات االلكترونيددة مددن عمليددة تمكددين اإلدارة مددن تقيدديم أعمالهددا

الحالية والتوقع للرؤية المستقبلية للمؤسسة " احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدرن (.)%80028

وتعددزو الباحثددة ذلددك إلددى أن برنددامة الخدددمات االلكترونيددة ال يسددتطيع تقيدديم أعمددال العدداملين فددي المؤسسددة

التربوي ددة ،وذل ددك تحت دداج عملي ددة التقي دديم إل ددى زي ددارات ميداني ددة للمعلد دم واإلط ددالع عل ددى أعمال دده ومش دداركته ف ددي
األنشددطة المدرسددية باإلض ددافة الددى متابعددة االنض ددباط والتقيددد بالتعليمددات الو ازري ددة والمدرسددية كمددا أن عملي ددة

التوقددع للرؤيددة المسددتقبلة للمدرسددة تحتدداج الددى عمليددة تشدداركية مددن قبددل جميددع العدداملين بالمدرسددة مددن خددالل
0..

ورشة عمل للخروج بالرؤيدة والرسدالة المسدتقبلة للمدرسدة ،أا ال تسدتطيع هدذن البدرامة أن تعمدل بفعاليدة عمدل
مدير المدرسة في هذا المجال.

تعتمدد اإلدارة المدرسدية علددى برندامة الخدددمات اإللكترونيدة فددي تحليدل النتددائة النهائيدة لعالمددات الطلبدة والتددي

مددن خاللهددا نسددتطيع تقيدديم وتوقددع النتيجددة المس ددتقبلية للطلبددة إال أن هددذن النتددائة قددد تتغيددر نتيجددة للظ ددروط

السياسية واألمنية واإلقتصادية التي نمر بها.

0.0

المحور الثالث مجال امن وحماية المعلومات:

جدول ()57
التكرارات والمتوسطات والنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المحور وكذلك ترتيبها

رقم

الفقرة

الفقرة
1

2

3

4

5

6

1

8

يوفر البرنامة أنظمة آلية متطورة لحماية
بيانات المدرسة
يتم اإلعالن بشكل واضح عن سياسة الحماية
والخصوصية من خالل البرنامة
يمكن البرنامة من أخذ نسخ احتياطية من
بيانات الموقع
يتم تحديث النظام بالبيانات والمعلومات بشكل
سريع ودقيق
يتعامل موظفو الخدمات االلكترونية مع جميع
األخطاء والشكاوا واالقتراحات بحذر
يتم حفظ البيانات في أوعية معلومات لها
خصوصية أمان مرتبطة بالسيرفر األساسي
يتم تحصين الجانا األمني في اإلدارة
االلكترونية
تطلا إدارة الخدمات االلكترونية تغيير كلمة
المرور كل فترة

مجموع
الستجابات

المتوسط

النحراف الوزن
المعياري النسبي

قيمة  Tالترتيب

1486

4.128

29.718 82.56 0.720

5

1452

4.033

24.955 80.67 0.786

10

1452

4.033

23.900 80.67 0.820

9

1486

4.128

29.560 82.56 0.724

4

1429

3.969

24.243 79.39 0.759

14

1459

4.053

25.176 81.06 0.793

7

1494

4.150

28.401 83.00 0.768

3

1433

3.981

21.262 79.61 0.875

13

توجه الخدمات االلكترونية مستخدميها إلى
9

ضرورة تضمين حروط وأرقام ورموز في

1514

4.206

29.300 84.11 0.781

1

كلمات المرور
 10يتم حفظ البيانات تلقائياث كل  2.دقيقة
11

12

13

14

تحتفظ إدارة الخدمات االلكترونية بنسخة
احتياطية من قواعد البيانات
تتوفر لد إدارة الخدمات االلكترونية جدار
حماية  fire wallوبرامة مضادة للفيروسات
يتوفر لد الخدمات االلكترونية طاقم فني
يكتشط محاوالت االختراق ويمنعها
يتوفر شخل مسئول يمتلك صالحيات عليا
في إدارة البرنامة في حال مواجهة أا مشكلة

1367

3.797

14.936 75.94 1.013

17

1458

4.050

23.634 81.00 0.843

8

1447

4.019

22.691 80.39 0.852

11

1406

3.906

18.709 78.11 0.918

15

1444

4.011

22.632 80.22 0.848

12

0.2

رقم

الفقرة

الفقرة
15

16

يتم توزيع صالحيات الوصول إلى أا خدمة
وفق طبيعة عمل الشخل
يخرج المستخدم من الحساا تلقائيثا بعد 0.
دقائق من عدم االستخدام

مجموع
الستجابات

المتوسط

النحراف الوزن

المعياري النسبي

قيمة  Tالترتيب

1480

4.111

26.597 82.22 0.793

6

1395

3.875

18.241 77.50 0.910

16

تطلا إدارة الخدمات االلكترونية إدخال
 17بيانات خاصة للتأكد من هوية الشخل عند

1503

4.175

26.506 83.50 0.841

2

تغيير كلمة المرور

الدرجة الكلية للبعد

68.625 24705

41.850 80.74 7.991

يتضح من الجدول السابق:

أن أعلى فقرتين في المحور كانت:

-الفقرة ( )9والتي نصت على" توجده الخددمات االلكترونيدة مسدتخدميها إلدى ضدرورة تضدمين حدروط وأرقدام

ورموز في كلمات المرور " احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدرن (.)%84000

وتعزو الباحثة ذلدك إلدى أن كلمدات المدرور التدي تحتدوا علدى حدروط وأرقدام ورمدوز لهدا درجدة أمدان

قوية تحميها من االختراق كما يصعا على برامة سرقة كلمات المرور معرفتها واستعادتها.

-الفقدرة ( )07والتددي نصددت علددى" تطلددا إدارة الخدددمات االلكترونيدة إدخددال بيانددات خاصددة للتأكددد مددن هويددة

الشخل عند تغيير كلمة المرور " احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدرن (.)%8300.

وتع ددزو الباحث ددة ذل ددك إل ددى أن دده ح ددين ي ددتم تغيي ددر كلم ددة الم ددرور يطل ددا م ددن المس ددتخدم إدخ ددال البري ددد

اإللكترونددي ورقددم الهويددة وكلمددة المددرور القديمددة ،كمددا أن فقدددان كلمددة المددرور يتطلددا مددن المسددتخدم مراجعددة

مسئول النظام في مديرية التربية والتعليم السترجاع كلمة المرور.

وأن أدنى فقرتين في المحور كانت:

الفقرة ( )06والتي نصت على" يخرج المستخدم مدن الحسداا تلقائيدثا بعدد  0.دقدائق مدن عددم االسدتخدام "احتلت المرتبة السادسة عشر بوزن نسبي قدرن (.)%7700.

وتع ددزو الباحث ددة ذل ددك إل ددى أن المس ددتخدمين ق ددد تع ددودوا عل ددى تس ددجيل الخ ددروج م ددن البرن ددامة بمج ددرد

االنتهدداء مددن العمددل بدده ،كمددا أن البرنددامة يعطددي للمسددتخدمين أمددان أكثددر بتسددجيل الخددروج التلقددائي بعددد 0.

دقائق مما يحافظ على سرعة البيانات وحفظها من العبث.

الفق درة ( )0.والتددي نصددت علددى" يددتم حفددظ البيانددات تلقائي داث كددل  2.دقيقددة " احتلددت المرتبددة األخي درة بددوزننسبي قدرن (.)%70094
وتعزو الباحثة ذلك إلى أنه ال يشعر المستخدم بأنده هنالدك حفدظ تلقدائي للبياندات بعدد  2.دقيقدة ألن

هدذن العمليدة تحددث فدي السديرفر الدرئيس بعيددثا عدن المسدتخدمين كمدا أنده قدد يطد أر أا طدارئ علدى المددير أو
المدرسددة يفقددد مددن خاللدده البيانددات التددي تددم إدخاله دا باإلضددافة الددى وضددع قطدداع غ دزة ومددا يعانيدده مددن انقطدداع
التيار الكهربائي المستمر ،وضعط اإلمكانات المادية وعدم توافر أجهزة الا توا لكل مدرسة.
0.3

اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة:

هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( ).0.0 ≤ بين متوسطات تقـديرات أفـراد عينـة
الدراسة حول فعا لية برنامج الخدمات الحكومية في تعزيز أداء مديري المدارس الحكومية بمحافظـات غـزة
تعزى لمتغيرات ( الجنس  ،عدد الدورات التدريبية  ،المنطقة التعليمية  ،سنوات الخدمة )
وينبثق عنه مجموعة من الفرضيات بعدد المتغيرات وهي كالتالي:
ولإلجابة عن الفرضية األولى:
هددل توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو داللددة ( ).0.0 ≤ بددين متوسددطات تقددديرات أفدراد عينددة
الد ارسددة حددول فعاليددة برنددامة الخدددمات الحكوميددة فددي تعزيددز أداء مددديرا المدددارس الحكوميددة بمحافظددات غدزة
تعز لمتغير (الجنس)؟

قامت الباحثة باستخدام اختبار " "T. testوالجدول ( )08يوضح ذلك:

جدول ()58
المتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير الجنس

المحور

النحراف

العدد

المتوسط

ذكر

157

91.720

9.153

أوثا

203

92.818

8.935

ذكر

157

67.408

6.652

أوثا

203

67.266

6.657

المحور الثالث :مجال امن وحماية

ذكر

157

68.153

7.224

المعلومات

أوثا

203

68.990

8.536

ذكر

157

227.280

18.865

أوثا

203

229.074

20.932

المحور األول :المجال اإلداري
المحور الثاني :المجال الفني

الدرجة الكلية لالستبانة

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )308وعند مستو داللة (0096 = ).0.0
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )308وعند مستو داللة (2008 = ).0.0

المعياري

قيمة "ت"
1.144

0.200

قيمة الدللة مستوى الدللة
0.253

0.841

غير دالة
إحصائيثا
غير دالة
إحصائيثا

0.986

0.325

غير دالة
إحصائيثا

0.841

0.401

غير دالة
إحصائيثا

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة اقل من قيمدة "ت" الجدوليدة فدي جميـع المحـاور والدرجـة
الكلية لالستبانة وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعز لمتغير الجدنس ،وتعدزو الباحثدة
ذلددك إلددى أن جميددع مددديرا المدددارس مددن مدددراء ومددديرات يتبع دوا لددو ازرة التربيددة والتعلدديم مددن خددالل المددديريات
العدداملين بهددا وبددذلك تخضددع جميددع مدارسددنا إلددى جميددع التعليمددات والق دوانين والض دوابط التددي تفرضددها الددو ازرة
علددى تلددك المدددارس بغ د النظددر عددن طبيعددة جددنس المدددير ،كمددا أن جميددع المدددارس مؤسسددة تربويددة واح ددة
وب ددذلك يوج ددد تش ددابه ق ددوا وكبي ددر ف ددي عم ددل جمي ددع الم دددارس خ ددال (االدارة المدرس ددية  ،المعلم ددين ،الطلب ددة،
المبنددى المدرسددي ،المجتمددع المحلددي) ،وأيض دثا ت دوافر المعلومددات الكافيددة حددول اإلدارة التعليميددة لددد الجنسددين
ب ددنفس الق دددر ،مم ددا يجع ددل التق ددديرات متقارب ددة ،وه ددذا يتف ددق م ددع د ارس ددة (اله ددور( ،)2.03،األع ددور،)2.02 ،
(الس ددميرا ،)2..9 ،ود ارس ددة (الفد درا ،)2..8 ،د ارس ددة ( ،)joseph,2008د ارس ددة (بسيس ددو ،)2.0. ،د ارس ددة
(الفرا ،)2..8 ،دراسة (الشقصي ،)2..8 ،ودراسة (ماضي.)2.00،
وتختلف مع دراسة (خلوف )3151 ،حيث كانت هناك فروق لصالح الذكور
0.4

اإلجابة عن الفرضية الثانية من فرضيات الدراسة:

هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( ).0.0 ≤ بين متوسطات تقـديرات أفـراد عينـة
الدراسة حول فع الية برنامج الخدمات الحكومية في تعزيز أداء مديري المدارس الحكومية بمحافظـات غـزة
تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية ؟
ولإلجابددة عددن هددذا الس دؤال قام دت الباحث دة باسددتخدام أسددلوا تحليددل التبدداين األحددادا
. ANOVA

One Way

جدول ()59

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الدللة تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

342.887

2

171.444

28961.769

357

81.125

29304.656

359

130.842

2

65.421

15724.480

357

44.046

15855.322

359

7.579

2

3.790

357

64.187

359

المحور

مصدر التباين

المحور األول:

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات

22914.796

المجموع

22922.375

المجال اإلداري
المحور الثاني:
المجال الفني

المحور الثالث
:مجال امن وحماية
المعلومات
الدرجة الكلية
لالستبانة

بين المجموعات
داخل المجموعات 357 143327.582
359 144312.375
المجموع
984.793

2

ط الجدولية عند درجة حرية ( )307،2وعند مستو داللة (4.66 = ).0.0
ط الجدولية عند درجة حرية ( )307،2وعند مستو داللة (3..2 = ).0.0

قيمة "ف"

قيمة
الدللة

مستوى الدللة

2.113

0.122

غير دالة
إحصائيثا

0.228

غير دالة
إحصائيثا

1.485

0.059

0.943

غير دالة
إحصائيثا

0.295

غير دالة
إحصائيثا

492.396
401.478

1.226

يتضح من الجددول السدابق أن قيمدة "ط" المحسدوبة أقدل مدن قيمدة "ط" الجدوليدة عندد مسدتو داللدة
( ).0.0فددي جميددع المحدداور والدرجددة الكليددة لالسددتبانة ،أا أندده ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية تعددز
لمتغير عدد الدورات التدريبية ،وتعزو الباحثة ذلك إلى أن جميع مدديرا المددارس يخضدعون لدنفس المؤسسدة
التعليميددة وب ددذلك تف ددر عل دديهم المؤسس ددة الحص ددول علددى نف ددس ال دددورات التدريبي ددة المتعلق ددة بالعم ددل اإلدارا
والفنددي والتربددوا ،بغد النظددر عددن الدددورات التددي تددم الحصددول عليهددا قبددل ممارسددة العمددل اإلدارا ،ويشددارك
فددي إعددداد هددذن الدددورات و ازرة التربيددة والتعلدديم والمعهددد الددوطني للتدددريا التددابع لهددا ،كمددا تهدددط هددذن الدددورات
إلى تحسين وتطوير أداء مديرا المدارس لذلك يحرل جميدع مدديرا المددارس علدى حضدور جميدع الددورات
وتقدوم مديريدة التربيدة والتعلديم بمتابعدة وتوثيدق ذلدك ،وهدذن النتيجدة تتفدق مدع د ارسدة (األعدور ،)2.02 ،د ارسدة
(األس ددمرا )2.0. ،و د ارس ددة (خل ددوط ،)2.0. ،وتختل ددط م ددع د ارس ددة (اله ددور ،)2.03 ،د ارس ددة (البش ددرا،
.)2..9

0.0

اإلجابة عن الفرضية الثالثة من فرضيات الدراسة:

هـل توجـد فــروق ذات دللـة إحصـائية عنــد مسـتوى دللـة ( ).0.0 ≤ بــين متوسـطات تقــديرات

أفـراد عينــة الدراســة حــول فعاليــة برنــامج الخــدمات الحكوميــة فــي تعزيــز أداء مــديري المــدارس الحكوميــة
بمحافظات غزة تعزى لمتغير المنطقة التعليمية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باستخدام أسلوا تحليل التباين األحادا .One Way ANOVA
جدول ()31
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الدللة تعزى لمتغير المنطقة التعليمية

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

3383.680

6

563.947

25920.975

353

73.431

29304.656

359

1021.790

6

170.298

14833.533

353

42.021

15855.322

359

1464.070

6

244.012

353

60.788

359

المحور

مصدر التباين

المحور األول:

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات

21458.305

المجموع

22922.375

المجال اإلداري
المحور الثاني:
المجال الفني

المحور الثالث
:مجال امن وحماية
المعلومات
الدرجة الكلية
لالستبانة

بين المجموعات
داخل المجموعات 353 130575.653
359 144312.375
المجموع
13736.722

6

قيمة "ف"

قيمة
الدللة

مستوى الدللة

7.680

0.000

دالة عند
4045

0.001

دالة عند
4045

4.053

4.014

0.001

دالة عند
4045

0.000

دالة عند
4045

2289.454

ط الجدولية عند درجة حرية ( )303،6وعند مستو داللة (2.80 = ).0.0
ط الجدولية عند درجة حرية ( )303،6وعند مستو داللة (2.02 = ).0.0

369.903

6.189

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ط" المحسوبة أكبر من قيمدة "ط" الجدوليدة عندد مسدتو داللدة ().0.0
فددي جميـــع المحـــاور والدرجـــة الكليـــة لالســـتبانة ،أا أن دده توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية تعددز لمتغي ددر
المنطقة التعليمية.
وترجد ددع الباحثد ددة ذلد ددك إلد ددى طبيعد ددة كد ددل منطقد ددة وخصوصد ددية منطقد ددة غ د دزة التعليميد ددة لقربهد ددا مد ددن الجامعد ددات
الفلسددطينية وقربهددا م دن المؤسسددات التربويددة والرغب دة التعليميددة لطلبددة تلددك المندداطق ووجددود معظددم المؤسس دات
والددو ازرات فددي مدينددة غ دزة ،كمددا تتمتددع مدينددة رفددح بموقعهددا الجغ ارفددي وقربهددا مددن الحدددود المص درية ممددا يددؤثر
إيجابثا على مهام المدراء اإلدارا والفني لتوافر التيار الكهربائي المصرا معظم وقت الدوام المدرسي.
وهذا يتفق مع دراسة الهور ( ، )2.03وتختلط مع دراسة خلوط (. )2..8

0.6

ولمعرفة اتجان الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبار شيفيه البعدا والجداول التالية توضح ذلك:
جدول () 35

يوضح اختبار شيفيه في الدرجة الكلية لالستبانة تعزى لمتغير المنطقة التعليمية
رفح

غرب خانيونس شرق خانيونس الوسطى

235.083 230.526
رفح
230.526
غرب خانيونس
4.557 235.083
شرق خانيونس
1.447 231.973
الوسطى
9.101
221.425
غرب غزة
4.363
234.889
شرق غزة
3.300
227.226
شمال غزة
13.111
217.415

غرب غزة شرق غزة شمال غزة

217.415 227.226 234.889 221.425 231.973

0

0
3.110

0

13.658

10.548

0

0.194

2.916

13.464

0

7.857

4.747

5.801

7.663

0

*17.668

14.558

4.010

*17.474

9.811

0

*دالة عند .0.0

يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين شمال غزة وغرا خانيونس لصالح غرب خانيونس،

وبين شمال غزة وغرا غزة لصالح غرب غزة ،ولم يتضح فروق في المناطق األخر  ،وذلك ألن و ازرة
التربية والتعليم منذ نشأتها أنشأت مديريتين هما خانيونس وغزة ،ومع التوسع تم الفصل إلى مديريات جديدة

وهي شمال غزة وتم االمتداد بعد ذلك رفح ثم الوسطى ثم شرق غزة ثم شرق خانيونس  ،وبالتالي فإن
مديرية غرا غزة وغرا خانيونس أكثر خبرة إدارية من الطواقم األخر بالمديريات الناشئة.

0.7

اإلجابة عن الفرضية الرابعة من فرضيات الدراسة:

هـل توجـد فــروق ذات دللـة إحصـائية عنــد مسـتوى دللـة ( ).0.0 ≤ بــين متوسـطات تقــديرات

أفـراد عينــة الدراســة حــول فعاليــة برنـ امج الخــدمات الحكوميــة فــي تعزيــز أداء مــديري المــدارس الحكوميــة
بمحافظات غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة؟
ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باستخدام أسلوا تحليل التباين األحادا .One Way ANOVA
جدول ()33
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الدللة تعزى لمتغير سنوات الخدمة

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

77.813

2

38.907

29226.842

357

81.868

29304.656

359

3.858

2

1.929

15851.464

357

44.402

15855.322

359

17.014

2

8.507

357

64.161

359

المحور

مصدر التباين

المحور األول:

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات

22905.361

المجموع

22922.375

المجال اإلداري
المحور الثاني:
المجال الفني

المحور الثالث
:مجال امن وحماية
المعلومات
الدرجة الكلية
لالستبانة

بين المجموعات
داخل المجموعات 357 144208.922
359 144312.375
المجموع
103.453

2

ط الجدولية عند درجة حرية ( )307،2وعند مستو داللة (4.66 = ).0.0
ط الجدولية عند درجة حرية ( )307،2وعند مستو داللة (3..2 = ).0.0

قيمة "ف"

قيمة
الدللة

مستوى الدللة

0.475

0.622

غير دالة
إحصائيثا

0.957

غير دالة
إحصائيثا

0.043

0.133

0.876

غير دالة
إحصائيثا

0.880

غير دالة
إحصائيثا

51.726
403.947

0.128

يتضح من الجددول السدابق أن قيمدة "ط" المحسدوبة أقدل مدن قيمدة "ط" الجدوليدة عندد مسدتو داللدة
( ).0.0فدي جميــع المحــاور والدرجــة الكليــة لالســتبانة ،أا أندده ال توجددد فدروق ذات داللددة إحصددائية تعددز
لمتغيددر سددنوات الخدمددة ،وتعددزو الباحثددة ذلددك إلددى أن عمليددة اختيددار مددديرا المدددارس تددتم مددن خددالل تقددديمهم
المتحانات تحريرية ومن ثم تتم عملية التصفية ألعداد معينة تتبع المؤهل العلمدي ودرجدة االمتحدان ،يخضدع
للمقابلددة الشخصددية ،ويددتم اختيددار المدددير ضددمن معددايير معينددة تضددعها لجنددة المقابلددة ،أا أن علددى مدددير
المدرسددة امددتالك عدددة معددايير سدواء شخصددية أو إداريددة باإلضددافة إلددى حصددول جميددع مددديرا المدددارس علددى
نفس الدورات التدريبية واألكثر أهمية هو تشابه العمل في جميع المدارس ،فقد ال يكدون لسدنوات الخدمدة أثد ثار
على عمل المدير اإلدارا والفني ،كما أن برنامة الخدمات اإللكترونية يعد برنامجثا جديددثا علدى كدل مدديرا
المدددارس الحكوميددة وبالتددالي تددم حصددول جميددع المدددراء بددنفس الدرجددة علددى دورات تدريبيددة علددى البرنددامة،
وتتفد ددق النتيجد ددة مد ددع د ارسد ددة (األعد ددور ،)2.02 ،د ارسد ددة (خلد ددوط،)2.0. ،د ارسد ددة (ردند ددة  )2..7 ،د ارسد ددة
(الس ددميرا( ،)2..9 ،د ارس ددة الفد درا( ،)2..8 ،د ارس ددة اله ددور  .)2.03 ،ود ارس ددة ( )joseph,2008ود ارس ددة
(الفرا ،)2..8 ،ودراسة (أبو حشيش.)2..8 ،
وتختلددط مددع د ارسددة (الالمددي )2..8 ،فددي وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية تعددز لمتغيددر سددنوات
الخدمة
0.8

اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة:
ي ددنل السد دؤال ال ارب ددع م ددن أس ددئلة الد ارس ددة عل ددى  :مـــا ســـبل تطــــوير اســـتخدام برنـــامج الخــــدمات
اإللكترونية في زيادة فاعلية وتجويد أداء مديري المدارس الحكومية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم أخذ آراء عيندة مدن ذوا الكفداءة مدن مجتمدع الد ارسدة ،والمسدئولين عدن
تص ددميم البرن ددامة وتطبيق دده فق ددد ت ددم إض ددافة سد دؤال مفت ددو ف ددي االس ددتبانة ح ددول الس ددبل الت ددي ي ددر فيه ددا م ددديرو
المدددارس أنهددا قددد تسددهم فددي تطددوير اسددتخدام برنددامة الخدددمات اإللكترونيددة فددي زيددادة فاعليددة وتجويددد أدائهددم،
وكددذلك تددم اضددافة بع د المقترحددات مددن قبددل رؤسدداء األقسددام فددي المددديريات والمهندددس مددازن الخطيددا فددي
دائرة تكنولوجيا المعلومات بو ازرة التربية والتعليم العالي.
وقدد قامدت الباحثدة بحصدر الحلدول المقترحدة لتطددوير اسدتخدام برندامة الخددمات اإللكترونيدة فدي زيدادة فاعليددة
وتجويد أداء مديرا المدارس ،وهي كالتالي:
أو ال :في المجال اإلداري:
امكانيدة أن يعطدي البرندامة تقدارير جداهزة الكترونيدة ،بالصدي ( ،)Word, Excel, Pdfتقدارير عدن

العهد الموجودة في المدرسة ،تقارير بأسماء المعلمين وجداول الحصل .
استقطاا الكفاءات المدربة والمتميزة من مدربين وخبراء تصميم وتطدوير البدرامة اإللكترونيدة وفنيدين

ف ددي مج ددال اإلدارة اإللكتروني ددة لالس ددتفادة م ددن خبد دراتهم ف ددي ت دددريا الع دداملين وانت دداج بد درامة الكتروني ددة حديث ددة
مناسبة.
االهتمام بمشاركات العاملين وأفكارهم من أجدل تطدوير الخددمات اإللكترونيدة ،و العمدل علدى تطدوير

الموارد البشرية من خالل التدريا عن بعد والتعليم اإللكتروني.
تطد ددوير البرند ددامة بحيدددث يسد ددهل علد ددى مدددديرا المددددارس إعدددداد الجددددول المدرسد ددي بخط د دوات سد ددهلة

وبسيطة.
تصدميم تقدارير جداهزة للددورات التدريبيدة بحيدث يسددهل علدى المددربين تعبئدة البياندات بهدا واسددتخراجها

بشكل سهل وبسيط.
ثاني ا :في المجال الفني:
إمكانية إظهار السجل الوظيفي للمعلمين المدرجين بالمدرسة.

تزويد سعة السيرفر لزيادة سرعة التحميل واسترجاع البيانات.

عمد ددل ربد ددط ألجه د دزة التوقيد ددع اإللكتروند ددي (البصد ددمة) والبرند ددامة للحصد ددول علد ددى الحضد ددور والغيد دداا

للعاملين.
إع ددداد وتهيئ ددة أعض دداء الهيئ ددة اإلداري ددة بالمدرس ددة نح ددو التح ددول إل ددى اإلدارة اإللكتروني ددة م ددن خ ددالل

تحفيزهم لتسهيل شئونهم بتوظيط الخدمات اإللكترونية في عملهم.
عقد الدورات التدريبيدة المتعلقدة بتطبيدق الخددمات اإللكترونيدة لجميدع اإلداريدين فدي المددارس لتطدوير

قدراتهم وتحفيزهم على العمل باإلدارة اإللكترونية وكيفية العمل بها.
االس ددتغالل األمث ددل ألجهد دزة الحاس ددوا وشدددبكات االنترن ددت واالتص دداالت الت ددي تمتلكه ددا و ازرة التربيد ددة

والتعلدديم-قطدداع غ دزة ،لتقددديم خدددمات الكترونيددة متطددورة وتحقيددق االسددتفادة القصددو مددن هددذن المعدددات مددن
خالل التطبيقات والحلول البرمجية للعمال ،كذلك نشر ثقافة الحكومة االلكترونية لد الطلبة والعاملين.
0.9

ض ددرورة إجد دراء تقي دديم مس ددتمر ف ددي أوس دداط الع دداملين ب ددو ازرة التربي ددة والتعل دديم للتع ددرط إل ددى الخ دددمات

والصددالحيات التددي يرغبونهددا ،وقيدداس مسددتو رضدداهم عددن الخدددمات اإللكترونيددة عددن الخدددمات االلكترونيددة
المقدمة بهدط العمل على تحسين جودتها وتبسيط اإلجراءات.
ثالث ا :في مجال أمن وحماية المعلومات:
منح الصالحيات الخاصة بتعديل وحفظ البيانات للشخل المناسا.

منح إدارة المدرسة صالحية الدتحكم بحسدابات أوليداء األمدور واعدداد كلمدات المدرور ممدا يخفدط مدن

الضغط على قسم الحاسوا في مديرية التربية والتعليم.
عر سجل الدخول للموقع (تسجيل أنشطة المستخدم وحركاته).

ص دديانة البد درامة وتطويره ددا باس ددتمرار بم ددا يض ددمن اس ددتم اررية عم ددل الموق ددع وع دددم تعرض دده لالنهي ددار

واصال الثغرات األمنية باستمرار.
وجدود جهدة مختصدة بدأمن المعلومدات تعمدل علددى نشدر الدوعي بأهميدة أمدن المعلومدات ومراقبدة أمددن

النظام.
ف ددر اس ددتخدام كلم ددات م ددرور قوي ددة للمس ددتخدمين أو اس ددتخدام أكث ددر م ددن طريق ددة للتأك ددد م ددن هوي ددة

المستخدم.
ض ددرورة الحف دداظ عل ددى مس ددتو الرض ددا المرتف ددع ل ددد م ددوظفي و ازرة التربي ددة والتعل دديم ع ددن الخد دددمات

اإللكترونية من خالل فهدم متطلبداتهم بشدكل أكبدر ،وحدل المشدكالت التدي تدواجههم ،واجدراء تقيديم مسدتمر فدي
أوسدداط العدداملين بددالو ازرة للتعددرط إلددى الخدددمات والصددالحيات التددي يرغبونهددا ،وقيدداس مسددتو رضدداهم عددن
الخدمات اإللكترونية المقدمة بهدط العمل على تحسين جودتها وتبسيط اإلجراءات.
الس ددعي إل ددى إنش دداء ش ددبكة اتص دداالت خاص ددة ب ددو ازرة التربي ددة والتعل دديم تض ددمن س ددرعة إنج دداز وتحمي ددل

صفحات الويا التي تقدم الخدمات االلكترونية بحيث تصبح مالئمة لمتطلبات العمل.
ضدرورة تددوفير جهدداز  U.P.Sلكددل مدرسددة بحيددث يددتم حفددظ البيانددات عنددد حدددوث أا انقطدداع للتيددار

الكهربائي.

00.

توصيات الدراسة:
 .0تطد ددوير برند ددامة الخد دددمات اإللكترونيدددة بشد ددكل مسدددتمر عدددن طريد ددق إضدددافة مجموعد ددة مد ددن الصد ددالحيات
والخدددمات إلددى البرنددامة للعمددل بشددكل أكثددر كفدداءة وفعاليددة ،عددن طريددق إضددافة شاشددات جديدددة إلددى البرنددامة
كشاشة خاصة بد (المكتبة ،المختبر العلمي ،المخازن ،العهد ،االستهالك .).......
 .2عم ددل دورات تدريبي ددة وورش عم ددل لم ددا يس ددتجد م ددن خ دددمات عل ددى البرن ددامة ،وتحدي ددد الص ددعوبات الت ددي
يواجهونها أثناء استخدام البرامة اإلدارية االلكترونية ووضع حلول لها.
 .3ضددرورة تددوفير أجهدزة حاسددوا واعدددادها بمواصددفات تناسددا التحددول إلددى اإلدارة اإللكترونيددة وبعدددد يكفددي
حاجة المدارس ،والعمل على صيانتها بشكل مستمر.
 .4تددوفير أجهدزة حمايددة لضددمان س درية وأمددن المعلومددات اإلداريددة واحتدرام خصوصدديتها لتددوفير جددو مددن الثقددة
والطمأنينة.
 .0اعتمدداد الحصددول علددى شددهادة رخصددة مزاولددة الحاسددوا شددرط مددن شددروط تعيددين المددديرين الجدددد ،لمددا
يخفط ذلك من عاء مستقبلي على المدرسة من جهة إنجاز أعمالها اإلدارية.
 .6استقطاا الكفاءات المدربة والمتميزة من مددربين وخبدراء تصدميم وتطدوير البدرامة اإللكترونيدة وفنيدين فدي
مجال اإلدارة اإللكترونية لالستفادة من خبراتهم في تدريا العاملين وانتاج برامة إلكترونية حديثة مناسبة.
 .7االطالع على تجارا مؤسسات ناجحة في تطبيق اإلدارة اإللكترونية.
 .8المسداعدة فددي تقددديم خدمدة االنترنددت لمددوظفي و ازرة التربيدة والتعلدديم فددي مندازلهم لمددا لدده مدن أثددر كبيددر فددي
إنجاز المعامالت االلكترونية على موقع و ازرة التربية والتعليم.
 .9اإلسد دراع ف ددي إقد درار ق ددانون المع ددامالت اإللكتروني ددة الفلس ددطينية بم ددا يض ددمن اعتم دداد المع ددامالت والوث ددائق
االلكترونية كوثائق رسمية بما يمهد من االستغناء عن الوثائق الورقية بشكل كلي.
 .0.الحفدداظ علددى مسددتو الرضددا المرتفددع لددد مددوظفي و ازرة التربيددة والتعلدديم مددن خددالل العمددل علددى حددل
المشاكل التي يواجهونها بأقصى سرعة.
 .00منح المتميزين بالعمل اإلدارا االلكتروني مكافآت تشجيعية وشهادات تقدير من و ازرة التربية والتعليم.
 .02عقددد لقدداءات تربويددة مددع مددديرا المدددارس الددذين أمض دوا سددنوات كثي درة بالخدمددة لتوضدديح أهميددة اإلدارة
االلكترونية ومد فائدتها وأهميتها للعمل.
 .03توفير مولدات كهربائية مناسبة للمدارس مما يتيح لمدير المدرسة استخدام األجهزة بحرية.
مقترحات الدراسة:

في ضوء نتائة الدراسة فإن الباحثة تقتر مجموعة من الدراسات التي تر أنها مكملة للدراسة الحالية،

وهي :
 .0دراسة مقارنة بين برنامة الخدمات اإللكترونية في فلسطين وبرامة اإلدارة اإللكترونية في دول مجاورة.
 .2دراسة اتجاهات جميع العاملين في المدارس نحو تطبيق الخدمات اإللكترونية في اإلدارة المدرسية.
 .3د ارسدة مقارنددة حددول التحددديات التددي تواجدده تطبيددق برندامة الخدددمات اإللكترونيددة فددي مدددارس التعلدديم العددام
في فلسطين.
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مراجع الدراسة
 المراجــــع العربيـــة
 المراجع األجنبيـــة
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أولا /الكتب:

 .1اإلبراهيم ،عدنان ( :)2..2اإلدارة التربوية والمدرسية والصفية ،مؤسسة حمادة للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن.
 " :)0223( ................... .0اإلدارة المدرسية وتحديات القرن الحادي والعشرين"  ،اإلسكندرية،
مصر.
 .3أحمد ،محمد سمير ( :)2..2اإلدارة اإللكترونية ،عمان  ،األردن.
 .4إدريس  ،ثابت عبد الرحمن (  : ) 2..0نظم المعلومات اإلدارية في المنظمات المعاصرة ،
اإلسكندرية  ،الدار الجامعية  ،مصر.
 .0األغبرا ،عبد الصمد ( :)2...اإلدارة المدرسية ،البعد التخطيطي والتنظيمي المعاصر ،دار النهضة
العربية ،بيروت ،لبنان.
 .6بلقيس ،أحمد ( :)122.اإلدارة التربوية الحديثة – مبادئها ودور اإلداري فيها ،الرئاسة العامة لوكالة
الغوث الدولية ،عمان ،األردن.
 .7جاد اهلل ،إبراهيم السيد ( :)1293المنهج السلوكي في اإلدارة ،مؤسسة اإلخالل للصناعة والنشر،
بنها.
 .9جوهر ،صال الدين ( :)1294مقدمة في إدارة وتنظيم التعليم ،مكتبة عين شمس ،القاهرة.
 .2الحسن ،حسين بن محمد ( :)2..2اإلدارة اإللكترونية بين النظرية والتطبيق ورقة عمل قدمت إلى
المؤتمر الدولي للتنمية اإلدارية ،الريا
.1.

 ،السعودية.

حسين ،سالمة عبد العظيم ( :)2..4اتجاهات حديثة في اإلدارة المدرسية الفعالة ،دار الفكر،

األردن.
.11

 :)2..6( ..........................اإلدارة المدرسية والصفية المتميزة الطريق إلى المدرسة

الفعالة ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
.00

الخطيا ،عامر يوسط ( :)0220أصول التربية وتطبيقاتها ،مكتبة القدس ،غزة ،فلسطين.

.13

 :)2..6( .....................مناهج البحث العلمي  ،غزة ،جامعة األزهر ،مكتبة القدس،

فلسطين.

.14

 :)2..9( ...................أصول التربية وتحديات القرن الحادي والعشرين ،غزة ،جامعة

األزهر ،مكتبة القدس ،فلسطين.
.10

دياا اسماعيل محمد (  : ) 2..1اإلدارة المدرسية  ،دار الجامعة الجديدة للنشر  ،اإلسكندرية.

.16

ربيع ،هادا مشعان ( :)2..6المدير المدرسي الناجح ،مكتبة المجتمع العربي ،عمان.
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.17

 :)2..6( ..................تكنولوجيا التعليم المعاصر -الحاسوب والنترنت ،مكتبة المجتمع

العربي للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
.19

رسمي ،محمد ( :)2..4السلوك التنظيمي في اإلدارة التربوية ،اإلسكندرية ،دار الوفاء للنشر،

ط ،1مصر.
.12

السالمي  ،عالء عبد الرازق والسالمي  ،حسين عالء (  : ) 2..0شبكات اإلدارة اللكترونية،

دار وائل للنشر والتوزيع  ،عمان
.2.

السالمي  ،عالء والدباغ  ،ريا

(  : ) 2..1تقنيات المعلومات اإلدارية ،دار وائل للنشر

والتوزيع  ،عمان
.21

السالمي  ،عالء والسليطي  ،خالد إبراهيم (  : ) 2..9اإلدارة اللكترونية  ،دار وائل للنشر

والتوزيع  ،عمان.
.22

السالمي ،عالء عبد الرزاق ( :)2..6اإلدارة اإللكترونية ،دار النشر والتوزيع ،عمان ،األردن

.23

السلمي ،علي ( :)1222المهارات اإلدارية والقيادية للمدير المتفوق ،دار غربي للطباعة والنشر

والتوزيع ،القاهرة.
.24

سمعان ،وهيا ومرسي ،محمد منير ( :)1270اإلدارة المدرسية الحديثة ،عالم الكتا ،القاهرة،

مصر.
.20

السويل ،محمد إبراهيم ( :)2..3دور البنية التحتية للمفاتيح العمومية في دعم الحكومة

اإللكترونية في المملكة العربية السعودية ،الريا
.26

 ،معهد اإلدارة العامة ،السعودية.

الشيباني ،عمر محمد التومي ( :)1290الفكر التربوي بين النظرية والتطبيق ،المنشأة العامة

للنشر والتوزيع ،طرابلس.
.27

الصيرفي  ،محمد عبد الفتا (  : ) 2..6مبادئ التنظيم واإلدارة  ،دار المناهة للنشر والتوزيع،

األردن .
.29

الطائي ،محمد عبد حسن آل فرج ( :)2..2الموسوعة الكاملة في نظم المعلومات اإلدارية

الحاسوبية ،دار زهران للنشر ،عمان ،األردن.
.22

 :)2..2( ..................................المدخل إلى نظم المعلومات اإلدارية :إدارة

تكنولوجيا المعلومات ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
.3.

الطويل ،هاني ( :)2..1اإلدارة التربوية والسلوك التنظيمي  ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان،

األردن.
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.31

عابدين ،محمد عبد القادر ( :)2..1اإلدارة المدرسية الحديثة ،دار الشروق للنشر والتوزيع،

عمان.
.32

عامر ،طارق عبد الرؤوط ( :)2..7اإلدارة اإللكترونية نماذج معاصرة ،دار السحاا للنشر،

القاهرة. .
.33

عبد الحي ،رمزا أحمد ( :)2..0التعليم العالي اإللكتروني :محدداته ومبرراته ووسائطه ،دار

الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية.
.34

عبود ،عبد الغني ( :)2...إدارة المدرسة البتدائية ،مكتبة النهضة العربية ،القاهرة ،مصر.

.30

العبيدا ،محمد جاسم محمد ( :)2..4سيكولوجية اإلدارة التعليمية والمدرسية وآفاق التطوير

العام ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.
.36

العجمي  ،محمد حسنين (  : ) 2...اإلدارة المدرسية  ( ،ط  ، ) 1دار الفكر العربي ،القاهرة .

.37

عدس ،محمد عبد الرحيم وآخرون ( :)1297اإلدارة واإلشراف التربوي  ،مطبعة الزهراء ،عمان.

.39

عزا ،محسن ( :)2..9تطوير اإلدارة المدرسية في ضوء معايير الجودة الشاملة ،المركز

القومي للبحوث التربوية والتنمية ،اإلسكندرية ،مصر.
.32

عطيوا ،جودت (  :)2..1اإلدارة المدرسية الحديثة مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العملية،

الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر ،عمان.
.4.

العالق  ،بشير عباس (  : ) 2..0اإلدارة الرقمية  :المجالت والتطبيق  ،مركز اإلمارات

للدروس والبحوث االستراتيجية  ،أبو ظبي  ،اإلمارات
.41

العمايرة ،محمد ( :)2..2مبادئ اإلدارة المدرسية  ،كلية العلوم التربوية ،دار المسيرة للنشر

والتوزيع والطباعة ،عمان ،ط ،2األردن.
.42

الغريا ،اسماعيل زاهر ( )2..1تكنولوجيا المعلومات وتحديثات التعليم ،عالم الكتا ،القاهرة،

مصر.
.43

غنيم  ،أحمد محمد (  : ) 2..4اإلدارة اللكترونية آفاق الحاضر وتطلعات المستقبل  ،المكتبة

المصرية  ،المنصورة ،مصر.
.44

الفقي ،عبد المؤمن ( :)1224اإلدارة المدرسية المعاصرة ،بنغازا ،جامعة قاريونس ،تونس.

.40

قنديليجي  ،عامر إبراهيم  ،والسامرائي  ،إيمان فاضل (  : ) 2..2تكنولوجيا المعلومات

وتطبيقاتها ،مؤسسة الوراق للنشر  ،عمان
.46

المحامدة ،عبد الرحيم ( :)2..0الجوانب السلوكية في اإلدارة المدرسية ،عمان ،دار صفاء

للنشر والتوزيع.
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.47

محمد ،محمد ( :)2..9سيكولوجية اإلدارة التعليمية والمدرسية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،

عمان.
.49

مرسي ،محمد منير ( :)1299اإلدارة التعليمية أصولها وتطبيقاتها ،عالم الكتا ،القاهرة.

.42

 :)2..1( ..................اإلدارة التعليمية أصولها وتطبيقاتها ،عالم الكتا ،القاهرة ،مصر.

.0.

مساد ،عمر حسن( :)2..0اإلدارة المدرسية ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

.01

مصطفي  ،يوسط عبد المعطي (  : ) 2..0اإلدارة التربوية مداخل جديدة لعالم جديد  ،دار

الفكر العربي  ،القاهرة .
.02

المعايطة ،عبد العزيز ( :)2..7اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر ،دار الحامد

للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
.03

النجار ،إياد عبد الفتا وآخرون ( :)2..2الحاسوب وتطبيقاته التربوية ،مركز النجار الثقافي

للنشر ،إربد ،عمان.
.04

نجم ،نجم عبود ( :)2..4اإلدارة اإللكترونية ،اإلستراتيجية ،والوظائف والمشكالت ،جامعة

الزيتونة ،دار المريخ للنشر ،السعودية.
.00

النمر  ،سعود محمد وآخرون (  : ) 2..6اإلدارة العامة  ،األسس والوظائط ( ط ، ) 6مطابع

الفرزدق التجارية  ،الريا
.06

النورا ،عبد المغني ( :)2..0اتجاهات جديدة في اإلدارة التعليمية ،دار الثقافة ،قطر.

.07

الهرش ،عايد وآخرون ( :)2..3تصميم البرمجيات التعليمية وانتاجها وتطبيقاتها التربوية،

مركز عمان الثقافي ،إربد  ،عمان.
.09

ياسين ،سعد غالا (  :) 2..0اإلدارة اللكترونية وآفاق تطبيقاتها العربية  ،معهد اإلدارة

العامة ،الريا

.

ثاني ا /مجالت ودوريات وأوراق عمل:

 .1باكير  ،علي حسين (  " : ) 2..6المفهوم الشامل لتطبيق اإلدارة االلكترونية ،مجلة آراء الخليج ،
مركز الخلية للبحاث  ،ع  ، 23اإلمارات العربية المتحدة .
 .2بلقيس ،أحمد ( :)122.القيادات وديناميات الجماعة ،ورقة عمل  ،ss/19الرئاسة العامة لوكالة
الغوث الدولية ،عمان.
 .3جبر  ،محمد صدام (  :) 2..2الموجه االلكترونية القادمة  ،الحكومة اللكترونية مجلة اإلداري ،
س  ، 24ع 21ل . 2.2 – 167
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 .4الخشالي ،شاكر والقطا ،محي الدين ( :)2..7فاعلية نظم المعلومات اإلدارية وأثرها في إدارة
األزمات ،المجلة األردنية في إدارة األعمال ،الجامعة األردنية ،المجلد  ،3العدد .2.
 .0الرفاعي ،سحر ( :)2..2الحكومة اإللكترونية وسبل تطبيقها ،مدخل استراتيجي ،مجلة اقتصاديات
شمال أفريقيا ،العدد السابع.
 .6سالم فؤاد وعواد ،محمد ( :)2..0المعوقات المدركة لتبني تطبيقات التجارة اإللكترونية في الشركات
األردنية ،المجلة األردنية في إدارة األعمال ،المجلد  ، 1العدد. 1
 .7السعود ،راتا وبطا  ،أحمد ( :)1223اختيار مدير المدرسة الثانوية في األردن ،أسس مقترحة،
مجلة أبحاث اليرموك سلسلة العلوم اإلنسانية والجتماعية ،المجلد التاسع ،العدد األول ،األردن.
 .9شعبان ،محمد حسين (  :)2..6التحديات المعاصرة أمام الموارد البشرية العربية وسبل التغلا
عليها  ،دورية معهد اإلدارة العامة للعدد  44مجلد  46مجلد ل .7.3 – 602
 .2غنيم  ،أحمد بن علي (  : ) 2..6دور اإلدارة االلكترونية في تطوير العمل اإلدارا ومعوقات
استخدامها في مدارس التعليم العام للبنين بالمدينة المنورة  ،المجلة التربوية  ، )91( 21 ،مجلس النشر
العلمي  :جامعة الكويت ل . 73 – 72
 .1.متولي ،نبيل عبد الخالق ( :)2..4تحديد منظومة التعليم الثانوا في ضوء مفهوم التعليم اإللكتروني
– تصور مقتر  ،مجلة كلية التربية بالزقازيق ،العدد ( )46يناير ( 2..4ل ل  )16.-110جامعة
الزقازيق ،مصر.
 .11مركز الميزان ( :)2..0تقرير مركز الميزان حول التعليم ،غزة.
 .12مفتي ،محمد حسن ( :)2..4اإلدارة اللكترونية وتطبيقاتها  ،المجلة العربية  ،ع  ، 92الريا

.

 .13الهميلي  ،يوسط جاسم ( :)2..3واقع الستفادة م ن الحاسب اةلي في القطاع الحكومي بالمملكة
العربية السعودية  ،ندوة الحاسا اآللي في األجهزة الحكومية  ،معهد اإلدارة العامة  ،الريا

.

 .02و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ( :)0991نشرة رقم م.ت.غ ،0/فلسطين.
 .05و ازرة التربية والتعليم العالي ( :)0222دورات إلعداد مديري المدارس ونوابهم ،غزة ،فلسطين.
 : )0229(.......................... .01المادة التدريبية لـدورة إعـداد مـديري المـدارس ونـوابهم ،غدزة ،
فلسطين.
 :)0229(.......................... .01منشورات وزارة التربية والتعليم ،غزة.
 :)0200(.......................... .02انجازات وزارة التربية والتعليم ،غزة.
 :)0200(.......................... .09الكتاب الحصائي التربوي السنوي ،غزة.
 :)0202(.......................... .02االدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ،مازن الخطيب ،غزة.
007

 :)0202(.......................... .00الخطة التطويرية لوزارة التربية والتعليم ،غزة.
 :)0202(.......................... .00مجلة نبض التعليم ،غزة ،فلسطين.
ثالثا /الرسائل:
 .0أبو حشيش ،بسام (" )0222إسهام اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل اإلدارا المدرسي بمحافظات
غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة ،فلسطين.
 .0أبو خطاا ،ابراهيم ( " )0222مقومات اإلدارة المدرسية الفاعلة في المدارس الحكومية بمحافظات
غزة من وجهة نظر المديرين وسبل اإلرتقاء بها"" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .3األسد ددمرا ،علد ددي بدددن سد ددعد ( " )0202تطبيقدددات اإلدارة اإللكترونيد ددة فد ددي اإلدارة المدرسد ددية ومتطلبد ددات
تطويرهدا مدن وجهددة نظدر مددديرا المددارس الثانويددة بمديندة الريددا

" ،رسـالة ماجســتير .جامعددة اإلمدام محمددد

بن سعود .السعودية.
 .2األعور ،رشا ( " )0200درجة ممارسة مديرا مدارس وكالة الغوث بمحافظدات غدزة لدإلدارة االلكترونيدة

وعالقتهدا بتفدوي

السددلطة لدديهم" .رســالة ماجسـتير غيــر منشــورة ،كليدة التربيدة ،الجامعددة اإلسدالمية ،غدزة،

فلسطين.
 .5األغددا ،محمددد ( " )0200درجددة توظيددط اإلدارة االلكترونيددة فددي الجامعددات الفلسددطينية بمحافظددات غ دزة
وعالقتها بجودة الخدمة المقدمة للطلبة" .رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،كليدة التربيدة ،الجامعدة اإلسدالمية،
غزة ،فلسطين.
 .6بخش ،فوزية ( :)2..7اإلدارة االلكترونية في كليات التربية للبنات بالمملكة العربية السعودية في

ضوء التحوالت المعاصرة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،قسم اإلدارات التربوية والتخطيط،
جامعة أم القر  ،السعودية.
 .1بسيسددو ،محم ددد (" )0202أث ددر تطبي ددق اإلدارة االلكتروني ددة علددى كف دداءة العملي ددات اإلداري ددة ف ددي مش ددروع
مسددح سددجالت الالجئددين الفلسددطينيين بوكالددة الغددوث الدوليددة -غ دزة" .رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،كليددة
التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .9البشرا ،منى ( :)2..2معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارات جامعة أم القر بمدينة مكة
المكرمة من وجهة نظر اإلداريات وعضوات هيئة التدريس بالجامعة ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القر ،
السعودية.
 .9الحس ددنات ،س ددارا (" )0200معوق ددات تطبيدددق اإلدارة االلكتروني ددة ف ددي الجامع ددات الفلسد ددطينية" رســــالة
ماجستير  ،قسم الدراسات التربوية ،جامعة الدول العربية ،القاهرة  ،جمهورية مصر العربية.
 .1.الحمدان ،جاسم ،العنزا ،فهد ( ، )2..9اإلدارة اإللكترونية في عملية االتصال اإلدارا بالمدارس

االبتدائية في دولة الكويت  ،مجلة رسالة الخليج العربي ،عدد .110
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 .11حمدا ،موسى ( :)2..9الصعوبات التي تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية في إدارة مدارس الثانوية
للبنين بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر مديرا المدارس ووكالئها ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القر ،
السعودية.
 .00خلددوط ،إيمددان (" )0202واقددع تطبيددق اإلدارة اإللكترونيددة فددي المدددارس الحكوميددة الثانويددة فددي الضددفة
الغربية من وجهة نظر المديرين والمديرات" ،رسالة ماجستير ،جامعة النجا  .نابلس.

 .13الداعور ،سعيد ( :)2..7دور مدير المدرسة الثانوية كقائد تربوا في محافظات غزة وعالقته
بالثقافة التنظيمية للمدرسة من وجهة نظر المعلمين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .14ردنة ،وليد بن فؤاد ( :)2..7استخدام التقنيات الحديثة في إدارة المدارس الثانوية الحكومية واألهلية

للبنين بمدينة جدة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم اإلدارة التربوية والتخطيط ،كلية التربية ،جامعة أم
القر  ،المملكة العربية السعودية.

 .10الرشيدا ،عائشة ( :)2..9اتجاه ات مديرا ومديرات المدارس الحكومية بدولة الكويت نحو استخدام
اإلدارة اإللكترونية في العمل اإلدارا ،رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
 .01رضوان ،رأفت ( :)0222اإلدارة اإللكترونية ،مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،
القاهرة ،دراسة ميدانية ،جمهورية مصر العربية.
 .17السميرا ،مريم ( :)2..2درجة توافر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الثانوية

بمحافظات غزة وسبل التطوير ،غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،الجامعة اإلسالمية ،فلسطين.

 .19الشقصي ،ليلى ( :)2..9تصور مقتر لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في و ازرة التعليم العالي في سلطنة
عمان في ضوء آراء العاملين فيها ،رسالة ماجستير ،جامعة السلطان قابوس ،عمان.
 .09ش د ددلبي ،جمان د ددة (" )0200واق د ددع اإلدارة االلكتروني د ددة ف د ددي الجامع د ددة اإلس د ددالمية وأثره د ددا عل د ددى التط د ددوير
التنظيمي" .رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .02الصددبا  ،سددهير ،وآخددرون ( )0222بعن دوان "الصددعوبات التددي تواجدده دمددة الطلبددة المعدداقين مددن وجهددة
نظر العاملين فدي المددارس الحكوميدة األساسدية فدي فلسدطين" .رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،و ازرة التربيدة

والتعليم العالي /دائرة القياس والتقويم ودائرة التربية الخاصة ،غزة ،فلسطين.
 .00العدداجز ،إيهدداا (" )0200دور الثقافددة التنظيميددة فددي تفعيددل تطبيددق اإلدارة االلكترونيددة .د ارسددة تطبيقيددة
علد ددى و ازرة التربيدددة والتعلد دديم بمحافظد ددات غ د دزة" .رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة ،كليدددة التجد ددارة ،الجامعد ددة
اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .22العريشي ،محمد بن سعيد ( :)2..9إم كانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة للتربية
والتعليم بالعاصمة المقدسة بنين ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية ،قسم اإلدارة التربوية
والتخطيط ،جامعة أم القر  ،المملكة العربية السعودية.
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 .03عمد ددار  ،محمد ددد جمد ددال (" )0229مد ددد إمكانيد ددة تطبيد ددق اإلدارة االلكترونيد ددة بوكالد ددة الغد ددوث وتشد ددغيل
الالجئددين بمكتددا غ دزة اإلقليمددي ودورهددا فددي تحسددين أداء العدداملين" رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة ،كليددة
التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .24العمرا ،سعيد ( :)2..3المتطلبات اإلدارية واألمنية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة نايط العربية للعلوم األمنية ،الريا

 ،السعودية.

 .20العواملة  ،نائل عبد الحفيظ (  : ) 2..3نوعية اإلدارة والحكومة االلكترونية في العالم الرقمي ،

دراسة استطالعية  ،مجلة الملك سعود  ،العدد (  ، ) 10ل .242

 .01الف د ار ،نعدديم ( )0222بعن دوان"تطددوير االتصددال اإلدارا لمددديرا المدددارس الثانويددة بمحافظددات غ دزة فددي
ضوء اإلدارة االلكترونية" .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .27كيالني ،شادية ( :)2..6نموذج مقتر للخدمات التي تقدمها الحكومة اإللكترونية لطالا كلية
التربية ،مجلة التربية بجامعة المنصورة ،العدد  ،6.مصر.
 .29الالمي  ،عو

بن علي (  : ) 2..2واقع استخدام تطبيقات الحاسا اآللي في اإلدارة المدرسية

من وجهة نظر مديرا ووكالء المدارس الثانوية بمحافظة الخبر  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،الجامعة

الخليجية  ،البحرين .
 .09ماض ددي ،س ددهير (" )0200واق ددع األداء المهن ددي لم ددديرا الم دددارس الحكومي ددة ف ددي ض ددوء تطبي ددق اإلدارة
االلكترونية بمحافظات غزة" .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر  ،غزة ،فلسطين.
 .3.المالك ،بدر بن محمد ( :)2..7األبعاد اإلدارية واألمنية لتطبيقات اإلدارة اإللكترونية في المصارط

السعودية ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،قسم العلوم اإلدارية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايط للعلوم
األمنية ،المملكة العربية السعودية.
 .31مصطفى ،إيمان حسن ( :)2.1.واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الحكومية الثانوية في

الضفة الغربية من وجهة نظر المديرين والمديرات ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة النجا  ،نابلس.
 .32الهور ،معين أحمد ( ، )2.13الصعوبات التي تواجه مديرا مدارس األونروا بمحافظات غزة في
استخدام اإلدارة اإللكترونية وسبل التغلا عليها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
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ملحق رقم ()5

الستبانة في صورتها األولية
بسم اهلل الرمحن الرحيم

جامعة األزهر -غزة
شؤون البحث العلمي والدراسات العليا
كـــلـيــــــــــــــــة التـــــربــيـــــــــــــــــة
قسم أصول التربيــة
الموضوع  /تحكيم استبانة
السيد المحكم  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حفظه هللا ورعاه .
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد ...
تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية للحصول على درجة الماجستير في قسم أصول التربية – من جامعة
األزهر بعنوان :

" فعالية برنامج الخدمات اللكترونية في تعزيز أداء مديري المدارس الحكومية
بمحافظات غزة وسبل

تفعيله"

ولهذا الغرض أعدت الباحثة االستبانة المرفقة والمكونة من ( )62فقرة موزعة على ثالثة محاور
للتعرف على فعالية برنامج الخدمات اإللكترونية في تعزيز أداء مديري المدارس الحكومية بمحافظات
غزة وسبل تفعيله  ،ويندرج تحت كل محور مجموعة من البنود الموجهة لمديري المدارس الحكومية 0
حيث يسعدني ويشرفني أن تكون أحد األساتذة المحكمين لهذه االستبانة  ،والتي أقوم بإعدادها
للتعرف من خاللها على فعالية برنامج الخدمات االلكترونية في تعزيز أداء مديري المدارس الحكومية
بمحافظات غزة وسبل تفعيله ،ونظراً لخبرتكم الواسعة في هذا المجال  ،يشرفني أن أضع بين أيديكم هذه
االستبانة  ،التي تشكل أداة الدراسة الميدانية في صورتها األولية  ،بهدف تحكيمها قبل تطبيقها ميدانيا ً 0
لذلك نرجو من سيادتكم التكرم باالطالع على فقرات هذه االستبانة  ،وإبداء رأيكم فيها من حيث دقة
العبارات ومالءمتها لموضوع الدراسة من عدمه  ،ومدى انتمائها لمجاالت الدراسة التي وردت فيها
،وذلك بوضع عالمة (√) أمام االختيار المناسب  ،وإن كان لسيادتكم ما تقترحونه عليها من تعديل فهذا
أملي فيكم 0
علما ً بأن االستبانة مكونة من جزأين  ،حيث يتكون الجزء األول من بيانات أساسية لمديري المدارس
مجتمع الدراسة  ،ويتكون الجزء الثاني من ( )62فقرة موجهة لمديري المدارس ،لمعرفة فعالية برنامج
الخدمات االلكترونية في تعزيز أداء مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة وسبل تفعيله
الدرجة العلمية  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكان العمل  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شاكرةً لكم تعاونكم الصادق وتقبلوا خالص التحية
الباحثة :
أسماء أحمد حمدان ضهير

023

بسم اهلل الرمحن الرحيم
السيد /ة  :مدير/ة المدرسة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد ...
تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية للحصول على درجة الماجستير في قسم أصول
التربية من جامعة األزهر بعنوان :
" فعالية برنامج الخدمات االلكترونية في تعزيز أداء مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة وسبل
تفعيله "
ولهذا الغرض أعدت الباحثة االستبانة المرفقة والمكونة من ( )62فقرة موزعة على ثالثة محاور
للتعرف على فعالية برنامج الخدمات االلكترونية في تعزيز أداء مديري المدارس الحكومية بمحافظات
غزة وسبل تفعيله0
لذا نرجو من سيادتكم قراءة فقرات االستبانة بعناية ودقة  ،واإلجابة عنها بكل جدية وصدق
وموضوعية  ،بوضع عالمة (√) أمام االختيار المناسب من األوزان الخمسة المقابلة لكل فقرة 0
مع العلم بأن المعلومات التي سيتم الحصول عليها سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي وستعامل بسرية
تامة  ،ولن تستخدم إال من أجل هذه الدراسة 0
شاكرةً لكم تعاونكم الصادق وتقبلوا خالص التحية
الباحثة :
أسماء أحمد حمدان ضهير
جامعة األزهر  -غزة

االستبانة
أوالً  :البيانات األساسية :
أخي الطالب /أختي الطالبة
يرجى وضع عالمة (√) أمام االختيار الصحيح لكم 0
ذكر
الجوس :



اللؤهل العللا :



عاا الا رام التاريبية :



اللوطقة التعليلية:



خو ام ال برة:

بكال ري س

أوثى
لاجختير

اكت راه

00000000000000000000000000
الشلالية

الجو بية
لس خو ام أ أقل
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 54-1خو ام

 54خو ام فأكثر

محاور االستبانة :
المحور األول  :المهارات اإلدارية االلكترونية في المجال المعرفي:
-5
مدى الصالحية
م

بنود المحور
صالحة

00
02
03
04
00
06
07
08
09

00.
000
002
003
004

غير
صالحة

مدى االنتماء
تنتمي

تساهم اإلدارة اإللكترونية في عملية التبادل اإللكتروني للبيانات
تسهم اإلدارة االلكترونية في انجاز األعمال بسرعة ودقة
توفر اإلدارة االلكترونية الجهد
تسهم اإلدارة االلكترونية في تحسين مستوى الخدمة للطالب والمستفيدين
تساعد اإلدارة االلكترونية في ترشيد التكاليف المالية عن طريق تقليل أوجه
الصرف في انجاز ومتابعة عمليات اإلدارة
تساعد اإلدارة االلكترونية في زيادة كفاءة العمل اإلداري
تساعد اإلدارة االلكترونية في إيجاد البيئة والمناخ التنظيمي المالئم للبحث
والتطوير اإلداري الشامل
تسهل اإلدارة االلكترونية التواصل بين اإلدارات واألقسام في المؤسسات
التربوية
توفر اإلدارة االلكترونية المرونة الوظيفية في عمل الموظفين حيث يمكن
للموظف سهولة الدخول إلى الشبكة من أي مكان والقيام بالعمل في الوقت
والمكان الذي يرغب فيه
تساعد اإلدارة االلكترونية في سهولة وسرعة وصول التعليمات اإلدارية
تساعد اإلدارة االلكترونية في تحسين فاعلية األداء واتخاذ القرار من خالل إتاحة
المعلومات والبيانات عن أداءها0
تسهم اإلدارة االلكترونية في إمكانية التوافق مع أي هيكل تنظيمي للمؤسسات
والتراسل االلكتروني
تسهم اإلدارة االلكترونية في التخلص من البيروقراطية والروتين في أداء
األعمال
تسهم اإلدارة االلكترونية في إظهار الشفافية في أداء العمل
هل هناك بنود أخرى ترغبون بإضافتها ؟
............................................................................................................................................
........................................... .............................
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المحور الثاني  :المهارات اإلدارية االلكترونية في المجال اإلداري والفني:
مدى الصالحية
غير
صالحة
صالحة

م

بنود المحور

00
02
03

تشجع اإلدارة االلكترونية مدير المدرسة على التدريب المستمر
يساعد التحول لإلدارة االلكترونية في التجديد في أساليب اإلدارة المدرسية
تسهل الخدمات االلكترونية من عملية تمكين اإلدارة من تقييم أعمالها الحالية
وتوقع المستقبل
تؤدي الخدمات االلكترونية إلى زيادة الرقابة على انجاز المهام
يسهل استخدام نظام الخدمات االلكترونية باإلنترنت في تحسين أداء المهام
تحفز االدارة االلكترونية أفراد المؤسسة التربوية نحو العمل الجماعي التعاوني
تشجع االدارة االلكترونية متابعة كل جديد في حقل التقنيات االلكترونية
تؤدي االدارة االلكترونية الى التخطيط والتنسيق على مستوى االدارة العليا
تساعد على سرعة البحث عن البيانات والمعلومات المدرسية
توفر الخدمات االلكترونية تقارير كافية ومالئمة وبصيغ مختلفة ( Excel,
) Word, Pdf
يتم التعامل مع موقع الخدمات االلكترونية لوزارة التربية والتعليم بطريقة سهلة
وميسرة
يستجيب موقع الخدمات االلكترونية على شبكة االنترنت بسرعة خالل أوقات
الدوام الرسمي
يمكن الوصول واستخدام موقع الخدمات االلكترونية بأي وقت أحتاج على مدار
الساعة
يتميز موقع الخدمات بجودة تنسيق واجهات وشاشات إدخال البيانات
يستطيع مدير المدرسة تحميل الملفات من البريد االلكتروني
يتمكن مدير المدرسة من البحث عن العاملين في مدرسته باسمه أو الرقم
الوظيفي
يتمكن مدير المدرسة من تصدير نتائج البحث على مصنف ECXEL
وطباعتها
يتمكن مدير المدرسة من ترشيح العاملين في وظائف الثانوية العامة
تستخدم الهيئة اإلدارية البريد االلكتروني في انجاز األعمال والمهمات داخل
المدرسة
توظيف االدارة االلكترونية الطلبات واالحتياجات المدرسية الكترونياً
تقوم اإلدارة بنقل وتبادل الملفات مع المدارس الكترونياً
يسهل برنامج اإلدارة المدرسية المحوسب وضع الجدول المدرسي
يسهل برنامج اإلدارة المدرسية المحوسب وضع التشكيل المدرسي
يستخدم برنامج اإلدارة المدرسية المحوسب في إدخال بيانات الطلبة على
صفحة المدرسة
يتيح برنامج اإلدارة المدرسية المحوسب استخراج الشهادات النصفية والنهائية
يساعد البرنامج اإلدارة المدرسية المحوسب في نقل المعلمين والطلبة داخليا ً
ولوائيا ً
يتيح برنامج اإلدارة المدرسية المحوسب إدخال بيانات الطلبة الصحية والنفسية
يتيح برنامج اإلدارة المدرسية المحوسب فرصة إعالم أولياء األمور بأحوال

04
00
06
07
08
09
00.
000
002
003
004
000
006
007
008
009
02.
020
022
023
024
020
026
027
028

026

مدى االنتماء
غير
منتمية
منتمية

م

029
03.
030
032
033
034

مدى الصالحية
غير
صالحة
صالحة

بنود المحور

مدى االنتماء
غير
منتمية
منتمية

أبنائهم الدراسية
يتيح برنامج اإلدارة المدرسية المحوسب فرصة إعالم المعلمين بياناتهم
الوظيفية
يمكن برنامج اإلدارة المدرسية المحوسب المدربين من عمل تقارير للدورات
التدريبية
يمكن برنامج اإلدارة المدرسية المحوسب المدرسة من معرفة وتحديد الزوار
وأوقات زياراتهم للمدرسة
يتيح البرنامج اإلدارة المدرسية توزيع طلبة التدريب الميداني في المدرسة
يمكن البرنامج المعلمين االطالع على نتائج المتقدمين المتحان التوظيف
يمكن البرنامج المدارس وأولياء األمور والطلبة االطالع على نتائج الثانوية
العامة
هل هناك بنود أخرى ترغبون بإضافتها ؟
............................................................................................................................................
........................................................................
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المحور الثالث  :الحاجات اإلدارية االلكترونية في مجال أمن وحماية المعلومات
مدى الصالحية

م

بنود المحور
صالحة

00
02
03
04
00
06
07
08
09
00.
000
002
003
004

غير
صالحة

مدى االنتماء
تنتمي

توفير برامج حماية وأنظمة آلية متطورة لحماية بيانات المدرسة
مستوى الحماية األمنية وحماية الخصوصية المطبقة في الموقع االلكتروني مبنية
بشكل واضح وتم اإلعالن عنها
يمكن أخذ نسخ احتياطية من بيانات موقع الخدمات االلكترونية
يتم تحديث النظام بالبيانات والمعلومات بشكل سريع ودقيق
يتعامل موظفو الخدمات االلكترونية مع جميع األخطاء والشكاوي واالقتراحات
بجدية
يتم حفظ البيانات في أوعية معلومات لها خاصية أمان
تحصين الجانب األمني في اإلدارة االلكترونية
غياب الرؤية اإلستراتيجية بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تمتاز اإلدارة في القطاع الحكومي بمشاريع تكنولوجيا المعلومات بالركاكة
والضعف
غياب التدريب الكافي في استخدام التقنيات الحديثة
توثر األمية االلكترونية على أداء مدير المدرسة
افتقار المؤسسات التربوية إلى برامج حماية محلية واعتمادها على حلول أمنية
أجنبية
افتقار المدراء إلى التعامل االلكتروني
تدار األعمال االلكترونية بشكل سيئ من قبل اإلدارة المدرسية
هل هناك بنود أخرى ترغبون بإضافتها ؟
............................................................................................................................................
.............................................................. ..........
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ملحق رقم ()3
قائمة بأسماء المحكمين
الرقم

السم

جهة العمل

0

أ .د .محمود أبو دط

الجامعة اإلسالمية

0

أ .د .زياد الجرجاوا

جامعة القدس المفتوحة

3

أ .د .صال حماد

جامعة األقصى

2

د .صهيا األغا

جامعة األزهر

5

د .محمد األغا

جامعة األزهر

1

د .باسم أبو كويك

جامعة األزهر

1

د .عبد الكريم لبد

جامعة األزهر

2

د .حمدان الصوفي

الجامعة اإلسالمية

9

د .صال الناقة

الجامعة اإلسالمية

02

د .محمود خلط اهلل

جامعة األقصى

00

د .فتحي كلوا

و ازرة التربية والتعليم

00

د .معين أبو جاسر

و ازرة التربية والتعليم

03

د .منى قشطة

و ازرة التربية والتعليم

02

د .عصام اللو

و ازرة التربية والتعليم

05

د .محمود عساط

و ازرة التربية والتعليم

029

ملحق رقم ()3
الستبانة في صورتها النهائية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
السيد /ة  :مدير/ة المدرسة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد ...
تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية لستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير المعنونة بـ:

" فعالية برنامج الخدمات اللكترونية في تعزيز أداء مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة
وسبل تفعيله "
أعدت الباحثة الستبانة المرفقة والمكونة من ( )11فقرة موزعة على ثالثة محاور هي المحور
ولهذا الغرض ّ

األول /المجال اإلداري ،المحور الثاني /المجال الفني ،المحور الثالث /مجال أمن وحماية المعلومات ،للتعرف إلى فعالية
برنامج الخدمات اللكترونية في تعزيز أداء مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة وسبل تفعيله.

لذا ترجو الباحثة من سيادتكم قراءة فقرات الستبانة بعناية ودقة ،واإلجابة عنها بكل جدية وموضوعية ،بوضع

عالمة (√) أمام الختيار المناسب من األوزان الخمسة المقابلة لكل فقرة .

مع العلم بأن المعلومات التي سيتم الحصول عليها سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي وستعامل بسرية تامة ،ولن

تستخدم إل من أجل هذب الدراسة فقط.

شاكرةً لكم تعاونكم وتقبلوا خالص التحية
الباحثة :
أسماء أحمد حمدان ضهير
جامعة األزهر  -غزة

االستبانة
أوالً  :البيانات األساسية :
السيد /ة  :مدير/ة المدرسة  ....يرجى وضع عالمة (√) أمام االختيار الصحيح لكم0
ذكر

أنثى

الجنس
المؤهل العلمي

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

عدد الدورات

أقل من 1

من 51-1

أكثر من 51

دورات

دورات

دورات

التدريبية
المنطقة التعليمية

سنوات الخدمة

رفح

غرب
خانيونس

شرق خانيونس

أقل من 1

من 51 -1

أكثر من 51

سنوات

سنوات

سنوات
03.

الوسطى

غرب
غزة

شرق غزة

شمال
غزة

محاور االستبانة :
أولا :المحور األول :المجال اإلداري
م

العبـــارة

لحد كبير
جداً

لحد
كبير

لحد
متوسط

لحد
ضعيف

لحد ضعيف
جداً

 .00يسهم برنامة الخدمات اإللكترونية في تحسين مستو الخدمة للطالا والمستفيدين
 .06يساعد البرنامة في إيجاد البيئة والمناخ التنظيمي المالئم للبحث والتطوير اإلدارا الشامل
 .07يساعد البرنامة في صنع القرار واتخاذن من خالل إتاحة المعلومات والبيانات عن أداءها.
 .08يسهل البرنامة عملية التوافق مع أا هيكل تنظيمي للمؤسسات والتراسل االلكتروني

 .09يساعد البرنامة في التخلل من البيروقراطية والروتين في أداء األعمال
 .2.يؤدا البرنامة إلى زيادة كفاءة الرقابة في انجاز المهام
 .20يتمكن مدير المدرسة من ترشيح العاملين في وظائط الثانوية العامة
 .22يمكن من خالل البرنامة توظيط الطلبات واالحتياجات المدرسية الكترونيثا
 .23يسهل البرنامة عملية نقل وتبادل الملفات مع المدارس الكترونيثا
 .24يسهل برنامة الخدمات االلكترونية وضع الجدول المدرسي
 .20يسهل برنامة الخدمات االلكترونية وضع التشكيل المدرسي
 .26يستخدم برنامة الخدمات االلكترونية في إدخال بيانات الطلبة على صفحة المدرسة
 .27يتيح برنامة الخدمات االلكترونية استخراج الشهادات النصفية والنهائية
 .28يساعد برنامة الخدمات االلكترونية في نقل المعلمين والطلبة داخليثا ولوائيثا
 .29يتيح برنامة الخدمات االلكترونية إدخال بيانات الطلبة الصحية والنفسية
 .3.يتيح برنامة الخدمات االلكترونية فرصة إعالم أولياء األمور بأحوال أبنائهم الدراسية

 .30يتيح برنامة الخدمات االلكترونية فرصة إعالم المعلمين بياناتهم الوظيفية
 .32يمكن برنامة الخدمات االلكترونية المدربين من عمل تقارير للدورات التدريبية
 .33يسهم البرنامة في ترتيا لقاءات الزوار
 .34يتيح البرنامة توزيع طلبة التدريا الميداني في المدرسة
 .30يمكن البرنامة المعلمين االطالع على نتائة المتقدمين المتحان التوظيط
 .36يمكن البرنامة المدارس وأولياء األمور والطلبة االطالع على نتائة الثانوية العامة

هل هناك بنود أخرى ترغبون بإضافتها ؟
............................................................................................................................................
................................................................................................................................... .........

030

ثاني ا :المحور الثاني :المجال الفني
م

العبـــارة

لحد كبير
جداً

.0

يساعد التحول لإلدارة االلكترونية في التجديد في أساليا اإلدارة المدرسية

.2

تسهل الخدمات االلكترونية من عملية تمكين اإلدارة من تقييم أعمالها الحالية

لحد
كبير

لحد
متوسط

لحد
ضعيف

لحد ضعيف
جداً

والتوقع للرؤية المستقبلية للمؤسسة

.3

يسهل استخدام نظام الخدمات االلكترونية باإلنترنت في تحسين أداء المهام

.4

تشجع اإلدارة االلكترونية متابعة كل جديد في حقل التقنيات االلكترونية

.0

تؤدا اإلدارة االلكترونية إلى التخطيط والتنسيق على مستو اإلدارة العليا

.6

يساعد البرنامة في سرعة البحث عن البيانات والمعلومات المدرسية

.7

يمكن استخدام مواقع الخدمات االلكترونية بأا وقت أحتاج على مدار الساعة

.8

يسهل البرنامة التواصل بين اإلدارات واألقسام في المؤسسات التربوية

.9

يسهم برنامة الخدمات االلكترونية في زيادة كفاءة العمل الفني

.0.

يسهم برنامة الخدمات االلكترونية في انجاز األعمال بسرعة ودقة

.00

يسهل برنامة الخدمات االلكترونية سرعة وصول التعليمات الفنية

.02

يظهر برنامة الخدمات االلكترونية الشفافية في أداء العمل

.03

يستطيع مدير المدرسة تحميل الملفات من البريد االلكتروني

.04

يتمكن مدير المدرسة من الحصول على معلومات عن العاملين في المدرسة

.00

يمكن البرنامة مدير المدرسة من تصدير نتائة البحث على مصنط ECXEL
وطباعتها

.06

يتميز البرنامة بجودة وتنسيق واجهات وشاشات إدخال البيانات.

هل هناك بنود أخرى ترغبون بإضافتها ؟
.............................................................................................. ..............................................
................................................................................................................................... .........

032

ثالث ا :المحور الثالث :مجال أمن وحماية المعلومات
م

العبـــارة

لحد كبير
جداً

.0

يوفر البرنامة أنظمة آلية متطورة لحماية بيانات المدرسة

.2

يتم اإلعالن بشكل واضح عن سياسة الحماية والخصوصية من خالل البرنامة

.3

يمكن البرنامة من أخذ نسخ احتياطية من بيانات الموقع

.4

يتم تحديث النظام بالبيانات والمعلومات بشكل سريع ودقيق

.0

يتعامل موظفو الخدمات االلكترونية مع جميع األخطاء والشكاوا واالقتراحات بحذر

.6

يتم حفظ البيانات في أوعية معلومات لها خصوصية أمان مرتبطة بالسيرفر األساسي

.7

يتم تحصين الجانا األمني في اإلدارة االلكترونية

.8

تطلا إدارة الخدمات االلكترونية تغيير كلمة المرور كل فترة

.9

توجه الخدمات االلكترونية مستخدميها إلى ضرورة تضمين حروط وأرقام

لحد
كبير

لحد
متوسط

لحد
ضعيف

لحد ضعيف
جداً

ورموز في كلمات المرور
.0.

يتم حفظ البيانات تلقائياث كل  2.دقيقة

.00

تحتفظ إدارة الخدمات االلكترونية بنسخة احتياطية من قواعد البيانات

.02

تتوفر لد إدارة الخدمات االلكترونية جدار حماية  fire wallوبرامة مضادة للفيروسات

.03

يتوفر لد الخدمات االلكترونية طاقم فني يكتشط محاوالت االختراق ويمنعها

.04

يتوفر شخل مسئول يمتلك صالحيات عليا في إدارة البرنامة في حال مواجهة أا
مشكلة

.00

يتم توزيع صالحيات الوصول إلى أا خدمة وفق طبيعة عمل الشخل

.06

يخرج المستخدم من الحساا تلقائيثا بعد  0.دقائق من عدم االستخدام

.07

تطلا إدارة الخدمات االلكترونية إدخال بيانات خاصة للتأكد من هوية
الشخل عند تغيير كلمة المرور
هل هناك بنود أخرى ترغبون بإضافتها ؟
............................................................................................................................................

ما هي السبل التي قد تسهم في تطوير استخدام برنامة الخدمات اإللكترونية في زيادة فاعلية وتجويد أدائكم؟
............................................................................................................................................
.............................................................................................. ..............................................

033

ملحق رقم ()4
تسهيل مهمة الباحثة
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