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 اإلىداء
 

نََّك َلَعمى ُخُمٍق َعِظيمٍ }إأى مف قتؿ اهلل ف ه:   .- - مع ف ريوأنت محمد :، إأى األكـر منت {َواِ 

و:خػص  تأػذكر عمػي  ،إأى مف قدموا دمتئهـ رخ صر في ي  ؿ اهلل ومف : ػؿ فسيػط ف، شػهدائنت األ ػرار

 اأشه د طه عروج.

ي إيػػمتع ؿ واَخػػ، :يػػرانت األ طػػتؿ و:خػػص مػػنهـ :َ أػػى مػػف :ملػػوا زاػػرات شػػ ت هـ فػػي زنػػتز ف اأظػػتأم فإ

 .-فؾ اهلل :يرامت –وا  راا ـ عروج 

 . وف، إأ كـ  ت ر تؿ فسيط فإأى مف دايوا  أقدامهـ :نوؼ  ني صه

 :مي اأحنوف. حت :قدامهت، إأى  إأى مف اأر:فر واأحنتف أهت، أمف ال ح تة أي  دونهت، أمف اأ نر

 إأى مف عّسمني و:نتر در ي، و ذؿ و:عطى مف : سي، إأى : ي اأحتني.

إأى مف :شدد  هـ :زري و:شركهـ في :مػري، إخػواني و:خػوا ي األعػزال، و:خػص مػنهـ شػو ؽ اأػروح :خػي 

 محمد عروج.

 إأى رمز اأحب و سيـ اأشفتل وشمعر اأح تة زو  ي اأػتأ ر.

 إأى كؿ األح ر واألصحتب.

 ذ ف  يعوف حو ور إلقتمر حكـ اهلل في األرض.إأى اأ

 :ادي أهـ اذا اأعمؿ اأم والع.

 
 جعفر عروج
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 الشكر والعرفان
 

اأحمػػػد هلل اأخػػػتأؽ اأمنػػػتف، خػػػتأؽ اإلنػػػس واأ ػػػتف، ذي اأ ػػػلؿ واإلكػػػراـ، واأصػػػلة واأيػػػلـ عسػػػى اأن ػػػي 
 ...دى، اأذي ُ ِعَث أسعتأم ف  ش رًا ونذ رًا، وداع ًت إأى اهلل  إذنه ويرا ًت من رًا. و:مت  عاأمصطف

 
 يػعدني :ف  ،: "مف ال  شكر اأنتس ال  شػكر اهلل" :و كمػت قػتؿانطلقًت مف قوؿ ريوأنت اأح  ب محمد 

معسمػي اأك  ػر األيػ تذ : و ه  تأشكر اأ ز ؿ، اأمحمػؿ  أ مػؿ  تقػتت اأػورد واأ تيػم ف أليػ تذي اأػػتأي و 
رشتدا ه اأوّ مر، واأ ي يتعد ني في إن تز  اأدك ور محمد ع د اأوتدر عت د ف، عسى  و  هت ه اأحك مر، وا 

 اذة اأريتأر  تأشكؿ اأذي اي عس ه اآلف.
 

، عف ػػؼ ز ػػداف  كمػػت و: وػػدـ  تأشػػكر واأعرفػػتف إأػػى األيػػ تذ ف اأفتلػػس ف علػػوي أ نػػر اأمنتقشػػر اأػػدك ور
غنتئهت  تأملحظتت. تئؿ ع د اأرحمفن واأدك ور  اأسذ ف  حمل عبل قرالة اذة اأريتأر ومنتقش هت وا 

 
أػػى كػػؿ مػػف  و: وػػدـ  ػػأحر ع ػػترات اأشػػكر واأ وػػد ر إأػػى اأمحكمػػ ف اأػػذ ف شػػتركوا فػػي  حكػػ ـ االيػػ  تنر، وا 

 يتعدني في  وز ع االي  تنر عسى كؿ مدارس اأوكتأر في األفر اأػر  ر.
 

واأعرفتف إأى كؿ اإلدار  ف اأ ر و  ف في مدارس وكتأر اأػوث اأذ ف شتركوا في  ع ئر  كمت و: ودـ  تأشكر
 االي  تنر.

 
و: ودـ  تأشكر واأعرفتف إأى كؿ مف األي تذ يس ـ اأكتمؿ واألي تذ محمد عػروج عسػى  هػدامت فػي  نوػ   

 اأدراير مف اأنتح ر اأسػو ر.
 

 امط ر اأذي يتعدني في  حس ؿ اأ  تنتت. كمت و: ودـ  تأشكر واأعرفتف إأى األي تذ ع يى
 

 و: ودـ  تأشكر واأعرفتف إأى كؿ مف يتعدني في إن تز اذة اأريتأر.
 

 الباحث
 جعفر عروج

 

 



 ج 

 ممخص الدراسة:
 

فػػػي مػػػدارس وكتأػػػر اأػػػػوث فػػػي األػػػفر  اإلأك رون ػػػر اإلدارة عػػػرؼ عسػػػى در ػػػر  ط  ػػػؽ اأاػػػدفت اأدرايػػػر 

وف م  مع اأدراير اأعتمس ف ف هت، ح ث  ك ر و  فظر اإلدار  ف اأ  هت مف و هر ن اإلر وتلاأػر  ر وي ؿ 

فػػػي مػػػدارس وكتأػػػر اأػػػػوث فػػػي األػػػفر اأػر  ػػػر أسعػػػتـ اأدرايػػػي  اأعػػػتمس ف  ف اأ ر ػػػو  ف ػػػمػػػف  م ػػػع اإلدار 

( فػػردًا، وايػػ  تب 161واأ ػػتأع عػػدداـ ) ف ونػػّوا هـ، واأوػػتئموف  أعمػػتأهـ،اأمػػد رو واػػـ  (6112-6112)

%( مػػف :فػػراد اأم  مػػع، واػػـ اأػػذ ف  ػػـ  حس ػػؿ ايػػ  ت ت هـ فػػي اأدرايػػر. 81.7 نيػػ ر ) ( فػػرداً 112مػػنهـ )

م ػػتؿ ( فوػػرة، موزعػػر عسػػى :ر عػػر م ػػتالت، واػػي: 21أداة أدرايػػ ه،  لػػمنت )كػػو:عػػد اأ تحػػث ايػػ  تنر 

م ػػػتؿ و ، خػػػدمتت اأميػػػ ف د فاأ ن ػػػر اأ ح  ػػػر واأ  ه ػػػزات اأفن ػػػر ، وم ػػػتؿ اأخػػػدمتت اإلدار ػػػر ، وم ػػػتؿ 

 اأ أكد مف صدقهت و  ت هت. ـ  وز عهت عسى :فراد م  مع اأدراير  عد ، و رة اإلدار ر واأموارد اأ شر راأمهت

في مػدارس وكتأػر اأػػوث فػي األػفر اأػر  ػر  اإلأك رون ر اإلدارةو:ظهرت ن تئج اأدراير :ف در ر  ط  ؽ 

در ػػػر أس( 2.22 سػػػع ) مػػػف و هػػػر نظػػػر اإلدار ػػػ ف اأ ر ػػػو  ف اأعػػػتمس ف ف هػػػت "م ويػػػطر"،  م ويػػػط حيػػػت ي

(   1.12اأكس ر. و:ظهرت اأن تئج : لًت عدـ و ود فروؽ ذات دالأر إحصػتئ ر عنػد ميػ ول اأدالأػر )

فػػػي مػػػدارس وكتأػػػر  اإلأك رون ػػػر اإلدارة ػػػ ف م ويػػػط ايػػػ  ت تت :فػػػراد ع نػػػر اأدرايػػػر حػػػوؿ در ػػػر  ط  ػػػؽ 

ي، ويػػػنوات اأخ ػػػرة، واأم اػػػؿ اأػػػػوث فػػػي األػػػفر اأػر  ػػػر  عػػػزل أم ػ ػػػرات: اأ ػػػنس، واأميػػػمى اأػػػوظ ف

(  حيػػػػب   1.12اأعسمػػػػي، فػػػػي حػػػػ ف كتنػػػػت اأفػػػػروؽ ذات دالأػػػػر إحصػػػػتئ ر عنػػػػد ميػػػػ ول اأدالأػػػػر )

. كمػت اإلأك رون ػر اإلدارةم ػ رات: اأمنطور اأ عس م ر، ومكتف اأيكف، وعػدد اأػدورات اأ در   ػر فػي م ػتؿ 

فػػي مػػدارس وكتأػػر اأػػػوث فػػي األػػفر اأػر  ػػر  اإلأك رون ػػر تإلدارة ػػ اإلر وػػتل:ظهػرت اأن ػػتئج :ف :اػػـ يػػ ؿ 

 اإلدارةنظر اإلدار  ف اأ ر و  ف اأعػتمس ف ف هػت  م سػت فػي  ك  ػؼ اأػدورات اأ در   ػر فػي م ػتؿ مف و هر 

كمػػػػًت ونوعػػػػًت، و زو ػػػػد  اإلأك رون ػػػػرأإلدار ػػػػ ف اأ ر ػػػػو  ف، و زو ػػػػد اأمػػػػدارس  أحػػػػدث األ هػػػػزة  اإلأك رون ػػػػر

 .اإلأك رون رر و صس   األ هزة واآلالت اأمدارس  مخ ص ف في م تؿ ص تن



 د 

ر ػػػ ف وفػػػي لػػػول اأن ػػػتئج، :وصػػػى اأ تحػػػث  م موعػػػر مػػػف اأ وصػػػ تت، :امهػػػت إعػػػتدة  أا ػػػؿ  م ػػػع اإلدا

،  تإللػتفر إأػى :ف  عمػؿ إدارة اإلأك رون ػر اإلدارة، و ػدر  هـ عسػى ايػ خداـ اأ ر و  ف في مدارس اأوكتأر

فػػي مداريػػهت، م ػػؿ  ػػوف ر : هػػزة  شػػكؿ كػػتٍؼ،  اإلأك رون ػػرارة اأوكتأػػر عسػػى  ه ئػػر اأ  ئػػر اأمنتيػػ ر أػػإلد

عداد دأ ؿ ختص  مفهػوـ  و:اػدافهت، وم تال هػت  اإلأك رون ػر اإلدارةوم خصص ف أص تنر اذة األ هزة، وا 

 في اأعمؿ اأمدريي، و وز عه عسى اأعتمس ف في مداريهت.
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Degree of application of electronic administration at UNRWA schools in 

the West Bank and the means to enhance it from the perspectives of their  

the educational administrators 
 

Prepared By: Ja‟far Abdallah Issa „Arouj 

Supervisor:Professor Mohammad Abdel Qader Abdeen 
 

Abstract: 

 

This study aimed to identify the degree of application of electronic administration at 

UNRWA schools in the West Bank and the means to enhance it from the perspectives of 

the educational administrators working in these schools. The study population consisted  of 

all educational  administrators namely: principals, deputies, and acting principals working 

in UNRWA schools in the West Bank for the academic year (2013-2014). Their total 

number was 129 persons of which there were 103 respondents at a percentage of 79.8% of 

the population; whose responses were analyzed for this study. The researcher developed a 

questionnaire which included 59 items divided into four aspects: infrastructune and 

technical resources, administrative services,  administrative skills and human resources. 

After determining its validity and reliability, the questionaire was distributed over the 

study subjects.  

Results showed that the degree of application of electronic administration at UNRWA 

schools in the West Bank and the means to enhance it from the perspective of educational 

administrators working in scored “average” with a mean of “3.33” of the total degree. 

Results also indicated that there were no statistically significant differences at the level of 

α ≤ 0.05 between the means of responses of the study subjects regarding the degree of 

application of electronic administration at UNRWA schools in the West Bank  related to 

gender, position,  years of experience and academic degree. In contrast, there were 

statistically significants differences at the level of α ≤ 0.05 according to variables of 

educational area, place of residence and number of training courses in electronic 

administration they attended. Moreover, results showed that the most significant means to  

enhance electronic administration in UNRWA schools in the West Bank from the 

perspective of educational administrators was intensification of offered training courses in 

electronic administration for educational administrators, supply of the hi-tech electronic 

devices both in quality and quantity as well as providing schools with experts in 

maintenance and repair of electronic devices and equipment.  In light of these results, the 

researcher made several recommendations most important of which are upgrade of all 

educational administrators at UNRWA schools and others, provide training to them on the 

use and application  of electronic administration. Moreover, UNRWA administration  

should prepare the appropriate environment for the implementation of electroninc 

administration in its schools by having sufficient devices, sufficient experts for 

maintenance of these devices as well as preperation of a special guidebook for 

Eclectroninc Administration concepts, objectives and areas of engagement in school work 

and distribute it to all of its employees in UNRWA run schools. 
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 الفصل األول
 ىميتياأمشكمة الدراسة و 
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 األولالفصل 

 
 ىميتياأمشكمة الدراسة و 



 مقدمة الدراسة 3.3


أى اػذا إأـ  كف أ صؿ ، واذا اأ ودـ اأ ودـ اأعسمي واأ كنوأو ي في اأهتئسر  تأيرعر اأحتأي عصراأ  م تز

 اإلدارة، اأ ػي   ػذأهت م ػتؿ اأ حيػ ف واأ طػو ر واأ  د ػد ال مف خلؿ اأ هود اأك  رة اأ ي   ذؿ فيإاأحد 

أمعسومتت اأ ػي واأز تدة اأهتئسر في ح ـ ا سومت  ر،مر اأمعظناألف اأ طور اأير ع في ا  و  .(2006، غن ـ)

نػػػب ت فع ػػؿ اأ  مػػػف : ػػؿ، دار ػػر اأ فك ػػػر واأعمػػؿ   د ػػرإلنظمػػر األداري  و لػػي مػػػف اإل  عتمػػؿ معهػػت ا

 .(2001)اأيسمي،  ختص واأ عس م ر  شكؿ ،اأ ر و ر  شكؿ عتـنظمر ألأدار ر إلفي اأخدمتت ا اأ وني

ف مػػف :اػػـ :يػػ تب ن ػػتح اأمدريػػر :و فشػػسهت   رام ػػ:، ومػػف انػػت  ظهػػر ف هػػت اأم  عػػر اإلدارةط  عػػر اػػذا وا 

  .(2008، )اأن تر متأ تً  نفتقتً وا   و هداً  هت وق تً قس:فلؿ اأطرؽ و أدارة اذة اأمدارس  إ

 اأ ي اأمدري ر، اإلدارة  ودة عسى ع مد  ريتأ هت :دال في اأمدرير قدرة ( :ف6112وقد :ول  آؿ نت ي )

 ػد  ال انػت ومػف ت،مػو وو مه ت،مػو و  هه ت،مػظ مهو ن واأػ عسـ، اأ عسػ ـ  ػيعمس  عسػى اأي طرة  ـ  خلأهت مف
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 واإليػ را    تت واإل ػرالات األنشػطر كتفػر فػي  ػذري و شػكؿ :يتيػ ر  صػورة واأ فك ػر اأنظػر إعػتدةمػف 

 .واأ كنوأو  ت واأ ورة، اأيرعر، عصر م طس تت مع   نتيب اأ ي

 اأ وس ػدي، األيػسوب عػف  خ سػؼ   ػراأحد أإلدارة  د د :يسوب إ  تد في اأ كنوأو  ر اأ ػ رات :يهمت وأود

 اأ وس د ر اإلدار ر اأعمس ر ملتم ف  ػ  ر في :يهمت قد واال صتالت، اأمعسومتت  كنوأو  ت  ون تت إف  ؿ

 اأ وس د ر  تأطرؽ  ـ  و نف ذات اأعمس تت  سؾ  عد فسـ قرارات، وا ختذ و ني ؽ، ورقت ر، و نظ ـ،  خط ط، مف

 وايػ  متر اأعسم ػر، اأ طػورات  و ػؿ في اأمعسومتت  كنوأو  ت  ون تت همت:ي األيفؿ. كمت إأى األعسى مف

 .(2005، ) تي ف  كسفر و أقؿ وقت  أيرع واأ شر ر،اأمتد ر  اإلمكتنتت  م ع

 شػ كر عسػى األعمػتؿ أ ط  وػتت واأيػر ع اأوايػع واالن شػتر اأشػ كتت  ون ػر و طػور اإلن رنػت، ظهػور ومػع

 اإلدارة ونظػـ اأمعسومػتت  كنوأو  ػت مفهػوـ نلػج ،اإلأك رون ػر األعمػتؿ تذجنم ان  تؽ رافوهت اأ ي اإلن رنت

 اأػنظـ  سػؾ و:صػ حت ،اإلأك رون ػر األعمػتؿ :نشػطر مػع اإلدار ػر اأمعسومػتت نظػـ فتنػدم ت ،اإلأك رون ػر

 ،) تيػ ف اإلأك رون ػر األعمػتؿ نمػتذج إأػى اأ وس ػدي ألعمػتؿا :نمػوذج مػف أس حػوؿ عنهػت غنػى ال منظومػتت

2006). 

منػذ  دا ػر   ػ ػرت فوػد، اإلأك رون ػر تإلدارة ػ  عػرؼ مػت إأى أس حوؿ اأد وب اأعمؿ لرورة ومف انت   ل  

 واأمشتركر اأصلح تت، ك فو ض اأمد ر ف، عمؿ  حكـ اأ ي اأمفتا ـ مف اأك  ر اأورف اأحتدي واأعشر ف

 ار  تًطت  ر  ط اأ ي اأعسم ر اأ ورة مهت حك اأ ي اأمي مر، اأ ػ  ر إدارة إأى  نوسهـ واأ ي اأورارات، ا ختذ في

 .(Barret, 2001) اأحد  ر اإلأك رون ر واأ ون ر اأمعسومتت، عصر   كنوأو  ت و  ًوت

 حوايػ ب، مػف واال صػتالت، اأمعسومػتت،  كنوأو  ػت ايػ عمتالت  م ػع عسػى  شػ مؿ اإلأك رون ػر اإلدارةو 

 اأرو  ن ػر اإلدار ػر األمػور أ خػدـ ،واأليػسك ر  راأيػسك اأمعسومػتت إدخػتؿ و: هػزة فػتكس، و: هزة وش كتت،

  كنوأو  ػت  ػ ف اأ عتلد أ ز د ان  ؽ  د د حوؿ اي اإلأك رون ر اإلدارة كمت :ف(، 2006، )اأهوش اأ وم ر

  وا ههػت  حػد تت ػتأي ال ػد مػف و ػود  تأو  ،اإلأك رون ػر األعمػتؿ  ط  وػتت و ػ ف واإلن رنػت، اأمعسومػتت
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  ػػػػر  ػاأ احػػػػداث ،  ح ػػػػتج  شػػػػكؿ :يتيػػػػي إأػػػػى وس ػػػػدي غ ػػػػر نمػػػػط هػػػػت، ألن ح ت هػػػػت وم طس ػػػػتت

(Edwards & John, 2003). 

 حد إأى اأ كنوأو  ر اأ ػ رات ف ه و  يترع اأ كنوأو  ت، مظتار  أحدث  عج قرف في نع ش :ننت مف و تأرغـ

 اأشػوااد مػف  ػراأك  اأفسيػط ن ر اأمػدارس فػي نسحػظ زأنػت مػت :ننػت إال أنحصػ هت،  راػر نوػؼ :ف أنػت  يػم  ال

  شػكو مداريػنت إدارات زاأػت ومػت ،اأمدارس  مأل اأهتئؿ اأورقي اأكـ زاؿ فمت .اأمدري ر اإلدارة لعؼ عسى

 مف نسحظه ومت  دو ت، واي عتد هت عنهت اأ حث وعبل أحفظهت، مكتف  وف ر وعبل اأمسفتت، :رشفر عبل

 .(6111)خسوؼ،فرد ر   هتداتا إال او مت اأمدارس،  عض في اأ كنوأو  ت مظتار أ عض  وظ ؼ

 اإلدارة  ط  ػؽ ومػت ،اأمدريػ ر اإلدارة م ػتؿ فػي واأ  د دات اإلصلحتت، إ رال إأى اأحت ر   رز انت مف

 اأوػرف فػي ختصػر اإلصػلحتت، اػذة إحػدل إال ،وكتأر اأػػوث فػي األػفر اأػر  ػر مدارس في اإلأك رون ر

 .واأ وتف ر اأعسم ر اأ نى في ير عاأ واأ طو ر اأ ػ  ر  فرض اأذي واأعشر ف، اأحتدي

 أزامػت :صػ   إأػى اأميػ و ؿ، ننطسػؽ :ف  مكػف ال و ػ راػت اأهتئسػر، اأ كنوأو  ػر اأ ػورة عصػر نعػ ش وح ػث

 محتوأػر مػف خػلؿ اأفسيػط ن ر اأمػدارس فػي اإلدارة ميػ ول  حيػ ف فػي  يػهموا :ف عسػى اصػحتب اأوػرار

 اأ ػورة ومواك ػر : ػواب اأميػ و ؿ، طػرؽ عسػى قػتدراً     صػ  ح ػث اإلداري،  نظػ ـاأ صػ تغر إعتدة في  تدة

 .اأحتلر اأعصر  هت اأ ي  مر اأم ػ رات مع وكفتلة  فتعس ر واأ عتمؿ واأمعسومت  ر، اأ كنوأو  ر





 مشكمة الدراسة 1.3

اأدوأ ػر فػي مػدارس وكتأػر اأػػوث  معسمتً  ، مف خلؿ عمسهفكرة اذة اأدراير في ذاف اأ تحث أود   سورت

 ػسػػب عس هػػت طػػت ع  ، إذفػػي  سػػؾ اأمػػدارس راأم  عػػ اإلدارة، الحػػظ مػػف خلأهػػت ط  عػػر يػػنوات خمػػسأمػػدة 

اػو و  ف اأعصػر اأحػتدي واأعشػر  نػت نعػ ش فػي تأرغـ مػف :ن ػ،  تأطر وػر اأ وس د ػروحفظ اأمعسومػتت اأ وس د 

تنػػػت ك:، يػػػوال  اأح ػػػتةؿ  م ػػػع م ػػػتالت شػػػماأػػػذي ، إلأك رونػػػيعصػػػر اأ طػػػور اأعسمػػػي واأ كنوأػػػو ي وا
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عسػػػى   ػػػأ  راً  و:ك راػػػتاػػػـ م ػػػتالت اأح ػػػتة :، ومػػػف غ راػػػت:ـ  وتف ػػػر  ـ:ا  متع ػػػر  ـ:اق صػػػتد ر  ـ:ي تيػػػ ر 

 .واأ عس ـعتت م تؿ اأ ر  ر   ماأم

اػـ :ومػف  ر االحػ لؿ،اأوػدرة عسػى موا هػو نم ػر سنهػوض أعسى اأ عس ـ  شكؿ ك  ػر اأفسيط ن وف ع مد  و 

وفي فسيػط ف  . هتادار إمر  ط  شكؿ ك  ر  ن تح  واذا، داريهتاأ عس ـ في فسيط ف ن تح م عوامؿ ن تح

، وانػػػتؾ ارة اأ ر  ػػػر واأ عسػػػ ـ اأفسيػػػط ن ر و ػػد مػػػدارس  ت عػػػر أسحكومػػػر واأ ػػػي  ػػػدار  شػػػكؿ م تشػػػر مػػػف وز 

 إأػػى ر ت عػػ (UNRWAاأمعروفػػر  ػتألنروا )ف   ئػػ ف اأفسيػط ن لوكتأػر غػػوث و شػػ ؿ اأ  ػػد راتمػدارس 

وانػػػتؾ مػػػدارس  ػػػد رات  .ذة اأمػػػدارس من شػػػرة فػػػي األػػػفر اأػر  ػػػر وقطػػػتع غػػػزة، واػػػاأم حػػػدة األمػػػـا ئػػػر 

 واي اأمدارس اأختصر. م ييتت و مع تت :اس ر :و :فراد

 فتعس ػػرك ػػر :و  ،قػػؿ كسفػػر:اأيػػتئدة  حت ػػر إأػػى   د ػػد وايػػ خداـ :يػػتأ ب  اإلدارةوقػػد الحػػظ اأ تحػػث  ػػأف 

فػػي مػػدارس  اإلأك رون ػػر اإلدارةأػػى اأ حػػث عػػف إاأ تحػػث   و ػػه، ومػػف انػػت أليػػتأ ب اأم  عػػرمػػف ا تً متنػػ:و 

 وقػػػد . أعمػػتأهـ هػػت مػػػف و هػػر نظػػر اأمػػػد ر ف ونػػوا هـ واأوػػػتئم ف  اإلر وػػػتلوك ف ػػر اأعمػػػؿ عسػػى  ،اأوكتأػػر

فػػػي مػػدارس وكتأػػػر اأػػػػوث  اإلأك رون ػػػر اإلدارة ط  ػػؽ  اأ عػػػرؼ عسػػى در ػػػرمشػػػكسر اأدرايػػر فػػػي   حػػددت

 ف هت.ف  ف اأ ر و  دار إل هت مف و هر نظر ا لاإلر وتوي ؿ اأػر  ر في األفر اأدوأ ر 



  سئمة الدراسةأ 1.3

ـّ  حد د األيئسر اآل  ر:  انطلقت مف مشكسر اأدراير اأمحددة يت وت،  

فػي األػفر اأػر  ػر مػف و هػر اأدوأ ػر فػي مػدارس وكتأػر اأػػوث  اإلأك رون ػر اإلدارةمت در ر  ط  ػؽ  .1

 ؟اأعتمس ف ف هت دار  ف اأ ر و  فإلنظر ا

في األفر اأدوأ ر وكتأر اأػوث م ويطتت و هتت نظر اإلدار  ف اأ ر و  ف في مدارس  خ سؼ اؿ  .6

اأميػػػػمى ، و اأ ػػػػنس اتأم ػ ػػػػر    عػػػػتً  هـفػػػػي مداريػػػػ اإلأك رون ػػػػر اإلدارةدر ػػػػر  ط  ػػػػؽ اأػر  ػػػػر حػػػػوؿ 
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عػػػدد اأػػػدورات ، و مكػػػتف اأيػػػكف، و اأم اػػػؿ اأعسمػػػي، و واأمنطوػػػر اأ عس م ػػػر، يػػػنوات اأخ ػػػرة، و اأػػػوظ في

 ؟اإلأك رون ر اإلدارةاأ در   ر في م تؿ 

فػي األػفر اأػر  ػر مػف و هػر اأدوأ ػر في مدارس وكتأر اأػػوث  اإلأك رون ر تإلدارة  اإلر وتلمت ي ؿ  .2

 ؟اأعتمس ف ف هت نظر اإلدار  ف اأ ر و  ف



 ىداف الدراسة أ 4.3

 :إأىاذة اأدراير  ادفت

 فػي األػفر اأػر  ػر اأػػوث اأدوأ ػرمػدارس وكتأػر فػي  اإلأك رون ػر اإلدارةاأ عرؼ عسػى در ػر  ط  ػؽ  .1

 .مف : ؿ  حد د اأحت ر اأى اأ  د د واأ طو ر في اذا اأم تؿ

اأ عػػػرؼ عسػػػى اأفػػػروؽ  ػػػ ف ايػػػ  ت تت م  مػػػع اأدرايػػػر حػػػوؿ در ػػػر  ط  ػػػؽ اإلدارة اإلأك رون ػػػر فػػػي  .6

اأػػػػوظ في،  أم ػ ػػػرات اأ ػػػػنس، واأميػػػػّمى فػػػي األػػػػفر اأػر  ػػػػر   عػػػػتً اأػػػػػوث اأدوأ ػػػػر  مػػػدارس وكتأػػػػر 

ويػػنوات اأخ ػػرة، واأموقػػع اأ ػرافػػي، واأم اػػؿ اأعسمػػي، ومكػػتف اأيػػكف، وعػػدد اأػػدورات اأ در   ػػر فػػي 

 م تؿ اإلدارة اإلأك رون ر.

في األػفر اأػر  ػر اأ عرؼ عسى :فلؿ اأي ؿ ألر وتل  تإلدارة اإلأك رون ر في مدارس وكتأر اأػوث  .2

 .مف و هر نظر اإلدار  ف اأ ر و  ف

 

 ة الدراسةأىمي ..5

 أمد ري اإلداري واأ طو ر اأ حد ث وكتأر اأػوث اأدوأ ر، في في اأمي وأوف اأدراير اذة مف  ف د :ف  مكف

  ف ػد :ف اأممكػف مػف :نػه وكمػت اأمػدارس، في اإلأك رون ر اإلدارة  ط  ؽ م تؿ في مي وااـ ورفع اأمدارس،

 .واأمك  تت األد  تت إ رال في ي ي خدـ اذة اأدراير :ف إذ واأ تح وف؛ اأداريوف منهت
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  ط ػؽ:نهػت األوأػى مػف نوعهػت فػي مػدارس وكتأػر اأػػوث فػي األػفر اأػر  ػر، فسػـ كمت  ظهر :ام  هت فػي 

، وكػػذأؾ -عسػػى حػػد عسػػـ اأ تحػػث –:ي درايػػر م عسوػػر  ػػتإلدارة اإلأك رون ػػر عسػػى مػػدارس وكتأػػر اأػػػوث 

رة اإلأك رون ػر، واػذة اأنوطػر أػـ   طػرؽ أهػت عػف يػ ؿ اإلر وػتل  ػتإلدا تاأ د د فػي اػذة اأدرايػر انهػت  ح ػ

 اأدرايتت اأيت ور  شكؿ م تشر.

 :مف  ن ع اأدراير :ام ر  أف اأووؿ  مكف انت مف

  يػعوف وكتأػر اأػػوث، اأػذ ف فػي أسميػ وأ ف  ط  وهػت و:ام ػر ،اإلأك رون ػر اإلدارة عسػى األػول  يس ط .1

 .اإلداري واأ طو ر أس حد ث

 اإلدارة اأحد  ػر فػي واأل حػتث اأدرايػتت أنػدرة اً نظػر  اإلدار ػر، واألد  ػتت تاأمك  ػت إ ػرال فػي اأميػتامر .6

 .اأمدري ر اإلأك رون ر

 . فاأ ر و    فمف و هر نظر اإلدار  اإلأك رون ر تإلدارة  اإلر وتلي ؿ   حد د .2

 اأ كنوأو  ػر األيػتأ ب ايػ خداـ م ػتؿ فػي ،مػدارس وكتأػر اأػػوث مػد ري ميػ ول رفػع فػي اأميػتعدة .2

 .اإلداري اأعمؿ م تؿ في األم ؿ، داـاالي خ

 كمت و  ري اأدراير خ رات اأ تحث اأشخص ر و ري   قنتع ه  أام ر اإلدارة اإلأك رون ر. .2

 

 الدراسة  محددات ..6

 :اأدراير اأمحددات اأ تأ رأهذة 

 6112/ 6112مف اأعتـ اأدرايي  األوؿاأفصؿ ير خلؿ  ـ إ رال اأدرا: اأمحدد اأزمتني. 

 األػػفر اأمنػػتطؽ اأ عس م ػػر فػػي فػػي مػػدارس وكتأػػر اأػػػوث فػػي  ـ  ط  ػػؽ اأدرايػػر ػػمكػػتني: اأمحػػدد اأ

 .، إذ اي  نت اأمنتطؽ اأ عس م ر األخرل أعمؿ اأوكتأراأػر  ر
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 ػػػو  ف فػػػي مػػػدارس اأوكتأػػػر واػػػـ اأمػػػد روفاإلدار ػػػ ف اأ ر  اق صػػػرت اأدرايػػػر عسػػػى :اأمحػػػدد اأ شػػػري  

 .عمتأهـ فوطونوا هـ واأوتئموف  أ

  ط  عػػر األداة اأميػػ خدمر وشػػموأ  هت، وم  معهػػت،  اأدرايػػر اػػذة ن ػػتئج   حػػدد اال رائػػي:اأمحػػدد 

 .وا  رالات  ط  وهت

 

 مصطمحات الدراسة ..7

  (:Electronic Management) اإللكترونية اإلدارة

 "االن وػػػتؿ مػػػف إن ػػػتز اأمعػػػتملت و وػػػد ـ اأخػػػدمتت اأعتمػػػر مػػػف اأطر وػػػر  أنهػػػت اإلأك رون ػػػر اإلدارة عػػػرؼ 

: 6112اأ وس د ر اأ دو ر إأى اأشكؿ االأك روني، مف : ؿ اي خداـ :م ؿ أسوقت واأمػتؿ واأ هػد" ) ػتك ر، 

   (.168ص

 

 درجت التطبيق:

 اإلدار ػ ف)  اأم حػو  ف عرؼ إ رائ ًت  أنهت اأدر ر اأمودرة  نتل عسى ق مر اأم ويط اأحيػت ي اليػ  ت تت 

فػػػػػأدنى، و"م ويػػػػػطر"  2.34ت اأحيػػػػػت  ر اأ ػػػػي   سػػػػػع اأ ر ػػػػو  ف(،  ح ػػػػػث  كػػػػػوف "منخفلػػػػر" أسم ويػػػػػطت

. فأعسى 3.68، و "عتأ ر" أسم ويطتت اأ ي   سع 3.67-2.35أسم ويطتت اأ ي   راوح   ف 



   (:UNRWA) وكالة الغوث
عسػػى  وػػػد ـ اأػػدعـ واأحمت ػػر وكيػػػب  و عمػػؿ ،اأفسيػػط ن  ف األ ئػػػ ف ميػػتعدةدوأ ر ادفهت م ييػػر اػػي 

واألرالػػػػي  ويػػػػور ت وأ نػػػػتف األردف ميػػػػ س ف أػػػػد هت فػػػػي فسيػػػػط ني ال ػػػػ  وفمس ػػػػ (8.2) اأ أ  ػػػػد أحػػػػواأي

، وقد ا خذ قرار إنشتئهت  مو ب قرار اأ مع ر اأعتمػر أمعتنت هـ إأى :ف   ـ إ  تد حؿ اأفسيط ن ر اأمح سر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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،  ػػػػتر   اأػػػػدخوؿ: www.unw.org) 1121( اأصػػػػتدر فػػػػي د يػػػػم ر عػػػػتـ 216أألمػػػػـ اأم حػػػػدة رقػػػػـ )

17/11/6112.) 

  :الضفة الغربية

اأػذي أػـ  يػوط  (االن ػداب اأ ر طػتني  حػدود فسيػط ف   وي مػفعسى اأ زل اأشرقي اأم  طسؽمصطس  او 

وعػه غػرب نهػر األردف.  شػكؿ ميػتحر األػفر اأػر  ػر مػت ُيػميَي  تألػفر اأػر  ػر أوقو ، 1127حرب   عد

اأخس ػؿ و اأوػدس و    تؿ نت سسأمنطور  ػراف ًت  شمؿ اذة او  . فسيط ف اأ تر خ ر % مف ميتحر61 وترب 

 عػتـ مػ  مر :ر حػت وُلػمتت األػفر اأػر  ػر إأػى األردف فػي .ويهوؿ  ن ف وطػوأكـر غور األردف وغر ي

:ردن ػػر مح سػػر ح ػػى  قتنون ػػت :راضٍ ت األردف  ع  راػػت ، وظسّػػ1967 خػػلؿ حػػرب إيػػرائ ؿ اح س هػػت .1951

اأفسيػػػػط ن ر اأوطن ػػػػر اأيػػػػسطر  :نشػػػػئت 2111وفػػػػي عػػػػتـ  .1177عػػػػتـ فػػػػؾ االر  ػػػػتط االداري اأوػػػػتنوني 

اأك  فػر لػػمف األػفر اأػر  ػر عػػدا اأفسيػط ن ر حكػـ ذا ػػي عسػى اأ  معػتت اأيػػكتن ر  و:عط ػت صػلح ر 

  .(18/11/6112،  تر   اأدخوؿ: http://ar.wikipedia.orgويسو ):إ فتؽ  زل مف ك اأودس

 :في المدارس ونالتربوي اإلداريون

ف و ف اأػدائمو ، و وف ر اأ  ئر اأ عس م ر اأمنتي ر ف هػت واأمشػرفإدارة اأمدريرعف  وفاأمي وأشختص ألاـ ا

، و ػو  ههـ و وػو ـ :عمػتأهـ ف ف هػتر و ػر و نيػ ؽ  هػود اأعػتمس ألمتف يلمر ي ر اأعمس ر اأ عس م ػر اأ 

اأعتمػػػػر  اإلدارة ،)وزارة اأ ر  ػػػػر واأ عسػػػػ ـ اأعػػػػتأي اأفسيػػػػط ن ر مػػػػف : ػػػػؿ  حو ػػػػؽ األاػػػػداؼ اأعتمػػػػر أس ر  ػػػػر

 (.2008 ،أس خط ط

 وا هـنمدارس اأوكتأر في األفر اأػر  ر و  مد رو ـ نهأ  :جرائياً إ "نون التربوييودار إلا" الباحث يعرفو  

 .اأ عس ـ في اأوكتأرمف إدارة  م تشر نهـ  شكؿ و  ـ  ع اأمدرال في  سؾ اأمدارس  عمتؿأف  و واأوتئم

 

 


http://www.unw.org/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1951
http://ar.wikipedia.org/wiki/1951
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1967
http://ar.wikipedia.org/
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 الفصل الثاني 

 

 طار النظري والدراسات السابقة إلا


اأيت ور اأمر  ط ف  هذة اأدراير. و ـ  وي ـ اإلطتر اأنظري  نتوؿ اذا اأفصؿ اإلطتر اأنظري واأدرايتت 

فػي   رون ػر،كأإأى  ل ر محتور،  نتوؿ اأمحور األوؿ اإلدارة اأمدري ر، و نتوؿ اأمحور اأ ػتني اإلدارة اإل

. :مػػت اأدرايػػتت اأيػػت ور فػػ ـ  ويػػ مهت حيػػب اأدوأ ػػر حػػ ف  نػػتوؿ اأمحػػور اأ تأػػث اأ عر ػػؼ  وكتأػػر اأػػػوث

 ، و ـ  ر   هت زمن ًت مف األحدث إأى األقدـ. ا ن  ر درايتت عر  ر ودرايتت أػ هت، إأى



 اإلطار النطري  3.1

 

 مقدمة 3.3.1
 

 إأػى ان وػؿ قػد عػتأـفتأاأيػر ع،   تأ ػ ر مم زاً  عتأمتً  منه  عست وا صتالت معسومتت اأ ـو  ورة  ع ش اأعتأـ

منتحي  مخ سؼ عسى : ر م م زاً  دوراً  اال صتؿ يتئؿوو  اأمعرفر ف هت  سعب ق ؿ، مف أـ  عهدات  د دة مرحسر

 ،اإلأك رون ػػرواأ  ػػترة  ،اإلأك رون ػػراأ ػ ػر واأ طػػور ظهػػور منظمػػتت األعمػتؿ  م شػػرات اػػذاومػػف  .اأح ػتة

، اإلأك رون ػر تإلدارة عػرؼ  ػواأك  ر مف اأمنظمتت األخرل اأ ي يػتامت فػي نهت ػر اأمطػتؼ  ظهػور مػت 

 (.2004، )غن ـومف لمنهت اإلدارة اأمدري ر  في كتفر م تالت اإلدارة ون راإلأك ر وقد ان شرت اإلدارة 
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 المدرسية  اإلدارة 1.3.1


 مفيوم اإلدارة المدرسية 3.1.3.1

يػمعتف ومريػي ذكػر  1182ففػي عػتـ شهد مفهوـ اإلدارة اأمدري ر خلؿ اأعوود اأمتل ر  طػورًا ك  ػرًا، 

 أسمدريػر، اأمنشػودة اأ ر و ػر األاػداؼ ورائػه مػف حوػؽ   واػتدؼ موصػود مػنظـ نشػتط كؿ"نهت أ ( 28ص)

نمت ، ذا هت حد في غت ر أ يت فهي و هذا  ."اأ ر و ر اأعمس ر :اداؼ أ حو ؽ وي سر اي وا 

 ، ح ػػػػث شػػػػمؿ اأ ػػػػتن  ف اإلداري واأفنػػػػي :ويػػػػع( فكػػػػتف  عر فػػػػه أػػػػإلدارة اأمدريػػػػ ر 1111:مػػػػت يػػػػس متف )

 يم ًت ويػسوك ًت وعتطف ػًت ، و:صػ   اأطتأػب محػور طتأب أسو:ص حت مهمر اأمدرير  ه ئر اأنمو اأكتمؿ 

 اإلدارة اأمدري ر،  عد :ف كتنت اأمتدة اأدراي ر اي محور اإلدارة اأمدري ر.

   فتعػؿ(  و  ػه  نيػ ؽ،  خطػ ط،) وظ ف ػر عمس ػتت م موعػر: " أنهت( 17،ص6111) ةاأعمت ر  عرفهت  و

 اأدوأػر  لػعهت  ر و ػر وفسيػفر عتمػر أي تيػر وػتً وف وختر هػت اأمدريػر داخػؿ منتيػب منػتخ لػمف  إ  ت  ػر

 ".واأدوأر اأم  مع و:اداؼ   فؽ  مت اأ  ؿ إعداد في رغ ر

ونػػػرل :ف اأعمػػػت رة حػػػدد فػػػي  عر فػػػه وظػػػتئؼ اإلدارة  شػػػكؿ :ك ػػػر دقػػػر مػػػف يػػػمعتف ومريػػػي. :مػػػت د ػػػتب 

عػدادة أ يػتاـ فػي  وػدـ م  معػه، ح ػث ع6111) ّرفهػت عسػى :نهػت ( فركز في  عر فػه عسػى  نػتل اأ سم ػذ وا 

دار ػ ف مدريػ ف مػف معػه اأعػتمس ف مػع اأمػد ر  هػت  ووـ اأ ي واأعمس تت واألنشطر اأ هود  م ع"   ػػرض وا 

عداد  نتل    ئ ػه عسػى و حػتفظ اأم  مػع، مػع  ن تح   ك ؼ :ف عسى أميتعد ه اأنواحي  م ع مف اأ سم ذ وا 

 (.11" )صم  معه  ودـ في و يتاـ اأمح طر،

 أنهػػػت "م موعػػػر مػػػف اأعمس ػػػتت  وػػػـو  هػػػت :ك ػػػر مػػػف فػػػرد  طر وػػػر  ف ػػػرل( 22ص ،6111و:مػػػت عت ػػػد ف )

 هػػػػتز   ػػػػأأؼ مػػػػف مػػػػد ر اأمدريػػػػر ومػػػػف نتئ ػػػػه واأليػػػػت ذة ، و:نهػػػػت اأمشػػػػتركر واأ عػػػػتوف واأفهػػػػـ اأم  ػػػػتدؿ

واإلدار ػػ ف. :ي كػػؿ مػػف  عمػػؿ عسػػى اأنػػواحي اإلدار ػػر واأفن ػػر واأػػذ ف  عمسػػوف فػػي حػػدود إمكتن ػػت هـ عسػػى 



 12 

متت اأ ي  يتعد عسى  حي ف اأعمس ر اأ ر و ر واأ عس م ر و حو ؽ األاػداؼ اال  متع ػر اأعتمػر :دال اأخد

  روح مف اأ عتوف واأمشتورة وعسى :يتس مف اأعلقتت اإلنيتن ر اأصح حر".

 مو صػراً   أنه "اأعمػؿ اإلداري اأػذي أػـ  عػد اأمدري ر اإلدارة مفهوـ( فحّددت 26ص ،6116و:مت اأ  ر )

 اإلدار ػر اأعمس ػر فػي اأمػ  رة اأعنتصػر مخ سػؼ لػـ  :صػ حت  ػؿ اأمخ سفػر، اأمدريػر شػ وف  يػ  ر عسػى

 ."اأمدرير داخؿ  هت واأم أ رة

( اإلدارة اأمدريػػ ر  أنهػػت "اأ هػػود اأمنيػػور اأ ػػي  وػػـو  هػػت فر ػػؽ مػػف 27ص ،6116وعػػّرؼ  تمشػػموس )

 ر داخؿ اأمدرير،  حو وػًت   متشػى مػع اأعتمس ف في اأمدرير إدار  ف وفن  ف،  ػ ر  حو ؽ األاداؼ اأ ر و 

 مت  هدؼ إأ ه اأدوأر مف  ر  ر : نتئهت  ر  ر صتأحر وعسى :يس يس مر".

 اأعمس ػتت مػف م موعػر: " أنهػت اأمدري ر إلدارةأ رّكز في  عر فه (181ص ،6112في ح ف :ف طتفش )

 اأ ر  ػر :اػداؼ أ حو ػؽ عتأ ػتً  وعمس ػتً  نظر ػتً   ػأا لً  اأمػ اس ف اأ ر ػو  ف مػف نخ ػر  نفػذات اأم كتمسػر اأ ر و ػر

 واأ نف ػذ واأ نظػ ـ كػتأ خط ط واألنشػطر اإل ػرالات مػف م موعػر ع ػر اأم  مػع حت ػتت إلشػ تع اأرام ػر

 ".اإلن تزات لول عسى قرارات ال ختذ اأ وو ـ  ـ واأ و  ه

 فػي اأعػتمس ف  ػع م ف هػت  شػترؾ منظمػر عمس ػر اأمدريػ ر اإلدارة :ف  لحػظ اأيػت ور اأ عر فػتت وفػي لػول

 اأمنشػودة األاداؼ إأى اأوصوؿ : ؿ مف واأرقت ر واأ و  ه واأم ت عر واأ نظ ـ اأ خط ط و  طسب اأمدرير،

 .أسم  مع

و ػػرل اأ تحػػث شػػموأ ر آرال اأك ّػػتب واأ ػػتح  ف حػػوؿ  حد ػػداـ أمفهػػوـ اإلدارة اأمدريػػ ر، و ػػرل :ف اإلدارة 

فهػػػت داخػػػؿ اأم ييػػػر عسػػػى اخ لفهػػػت، مػػػف : ػػػؿ  وػػػد ـ اأمدريػػػ ر اػػػي ايػػػ خداـ كتفػػػر اإلمكتن ػػػتت و وظ 

 خدمتت :ك ر فعتأ ر و أقؿ  هد ووقت ممكف.
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 وأىميتيا أىداف اإلدارة المدرسية 1.1.3.1

 مػف م تأهػت وان وتأهػت ا يػتع إأػى :دل ممػت اأمدريػ ر اإلدارة عسػى اأ ر ػوي اإلداري اأفكػر  طػور انعكػس أوػد

 اإلنيػتف إعػداد  هػدؼ إأػى م كتمسػر عمس ػتت م موعػر إأػى دريػراأم :مػور   يػ  ر  عنػى رو  ن ػر عمس ػر

دار هت اأمدرير عت ؽ عسى ولع اأذي األمر واو اأصتأ ،   .اأم  مع  نتل في ميئوأ ر ك  رة وا 

( :اداؼ اإلدارة اأمدري ر في  وف ر اأظروؼ واإلمكتنتت اأ ي  يتعد عسػى نمػو 6111 سخص عت د ف )

و حو ػؽ األغػراض اال  متع ػر اأ ػي  حػرص اأم  مػع عسػى نشػرات مػف اأم عسم ف  شكؿ كتمؿ وم وازف، 

: ػػػؿ  حو ػػػؽ اأ ك ػػػؼ واأ وافػػػؽ اال  مػػػتع  ف،  تإللػػػتفر إأػػػى  و  ػػػه اأم عسمػػػ ف وميػػػتعد هـ فػػػي اخ  ػػػتر 

اأخ ػػػرات اأ ػػػي  يػػػتعد فػػػي نمػػػواـ اأشخصػػػي اأميػػػتامر فػػػي درايػػػر اأم  مػػػع، وحػػػؿ مشػػػكل ه و حو ػػػؽ 

 :ادافه.

عسى اأ أك د  أنهت   ب :ف  عمؿ  :اداؼ اإلدارة اأمدري ر مف اأنتح ر اأعمس ر ( فحدد2001:مت )د تب، 

اأمدري ر ال  د :ف  عمؿ ت اأ ي  صدر مف ق ؿ ر تؿ اإلدارة :ف  م ع اأ هود واألنشطر واأيسوك ت

عسى اأميتعدة في  كو ف و نتل اأ سم ذ مف  م ع اأم تالت،  تاللتفر إأى االا متـ  تن تز  م ع 

االدار ر داخؿ اأمدرير  صورة  د ر، و:ف    وقع االدار  ف في اأمدرير :ي مشكسر  وولع  اأعمس تت

حسوؿ أهت، و اف  عمؿ االدارة عسى ر ط اأمدرير  تأم  مع، واخ رًا واف  عمؿ االدارة اأمدري ر عسى اف 

  كوف اأ واصؿ داخؿ اأمدرير امر يهؿ أس م ع.

م ػػػرد عمس ػػػر رو  ن ػػػر اػػػدفهت  يػػػ  ر شػػػ وف اأمدريػػػر  أ يػػػتر اإلدارة اأمدريػػػ واكػػػذا،  ظهػػػر أسوػػػتر  :ف 

حيػػب رو ػػ ف اأ عس مػػتت اأصػػتدرة عػػف اأيػػسطتت اأ عس م ػػر مػػف محتفظػػر عسػػى اأنظػػتـ وحصػػر اأحلػػور 

عمس ػر إنيػتن ر  هػدؼ إأػى  اػي : لػتً واأػ تب أسطس ر واأعتمس ف وص تنر األ ن ر واأ  ه ػزات وغ راػت،  ػؿ 

اػػػت، و ػػػوف ر اأظػػػروؼ اأمتد ػػػر واأ شػػػر ر اأ ػػػي  يػػػتعد عسػػػى  حو ػػػؽ  نظػػػ ـ اأعمػػػؿ فػػػي اأمدريػػػر و طو ر 

 (.1111األاداؼ اأ ر و ر، و نظ ـ اأعلقر مع اأم  مع اأمحسي وغ رات مف اأوا  تت )مصطفى، 
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)أحًذ، انالسيح1111أيا وانثشزٌح انًادٌح اإليكاٍَاخ توفٍز فً انًذرسٍح فهخصأهذافاإلدارج )

وانعًمعهىتوفٍزانجوانًالئىنهعًهٍحانتعهًٍٍح،وانعًمعهىتحقٍقانتكايمنهقٍاوتانزسانحانًذرسٍح،

تٍٍاإلدارجواإلشزافانفًُنهعًهٍحانتزتوٌح،وأخٍزاتوفٍزقذوجحسُحنهتاليٍذ.

سثقٌتضحأٌانتزكٍشعهىانطانةفًانعًهٍحانتزتوٌحيٍأهىاالهذافانذيركش ويٍخالليا

ضافحإنىيشاركحانجًٍعفًانًذرسحفًتحقٍقاهذافاإلدارجانًذرسٍح.عهٍحانجًٍع،تاال

 اأهػتدؼ اأعمػؿ اأ ر ػوي م ػتالت  م ػع فػي اأفعػتؿ اأ نف ػذي اأمدريػر أػدور اأمدريػ ر اإلدارة :ام ػر و ر ػع

نيتن ر، عسم ر :يس عسى  ووـ اأذي اأ نتل عداد و در ب ختصر  إدار هت مواصفتت  ووـ ممف و  طسب وا   وا 

 (.1994)اأفوي،  :اداؼ اأم  مع أ حو ؽ عتأ ر  كفتلة اأعمؿ  هذا أسو تـ صخت

 اأعػتمس ف واأمعسمػ ف فػي اأم م سػر اأ شػر ر أسمػوارد األم ػؿ االيػ خداـ إأػى اأمدريػ ر اإلدارة :ام ػر  ر ع كمت

 وأػذأؾ شخصػ ت هـ، اأطس ػر و نم ػر حت ػتت أ حو ػؽ  عس م ػر، و:دوات :مػواؿ مػف اأمتد ػر واأمػوارد واأطس ػر،

 مف دة  عس م ر  ر و ر و رامج مشتر ع إأى اأموارد اأم تحر  حو ؿ عسى قتدرة اأمدري ر اإلدارة  كوف :ف   ب

 (.1999 )مصطفى،



 خصائص اإلدارة المدرسية الحديثة ......1 

:شػػػتر اأ ػػػتح وف إأػػػػى عػػػدد مػػػف اأخصػػػػتئص اأمر  طػػػر  ػػػػتإلدارة اأمدريػػػ ر اأحد  ػػػر، فوػػػػد :شػػػتر اأحيػػػػ ف 

:نهػػت إدارة اتدفػػر  ع مػػد عسػػى اأمولػػوع ر واأ خطػػ ط اأيػػس ـ، أػػى خكػػس خصػػتئص أهػػت واػػي إ( 6112)

و:نهػػػت إدارة إ  ت  ػػػر    عػػػد عػػػف اأيػػػس  تت واأمواقػػػؼ اأ تمػػػدة، و:نهػػػت إدارة إنيػػػتن ر  هػػػ ـ  حيػػػف اأمعتمسػػػر 

دارة أسمر ويػػ ف، وكػػذأؾ اػػي إدارة ا  متع ػػر  ر كػػز عسػػى اأ شػػتور واأمشػػتركر فػػي صػػنع اأوػػرار، و: لػػًت إ

 د موراط ر  ع مد عسى  ني ؽ  هود األفراد.

ق ػػتدة  ػػ مف اأحد  ػػر  ػػأف أهػػت مدريػػ ر أ( خصػػتئص اإلدارة ا6118مػػف نتح ػػر :خػػرل فوػػد :و ػػز  خػػش )

 غت ر في اأ يتطر.ف هت قو ر، و:ف نظـ اأ شػ ؿ  إي را    ر أهت ريتأر اأمدرير، و:ف 
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 ( عسى اأخصتئص اآل  ر:6117في ح ف رّكز آؿ درعتف )

 إدختؿ اأ كنوأو  ت اإلدار ر، واأ عد عف اإلدارة اأ وس د ر واي خداـ األيتأ ب اأحد  ر. .1

 إعطتل إدارة اأمدرير اأمز د مف اأصلح تت في ا ختذ اأورارات. .6

  ش  ع إدارة اأمدرير عسى اأخسؽ واإل داع واال  كتر واأ  د د. .2

  نعكس مردودات عسى اأطلب.قدرة اإلدارة اأمدري ر عسى  حو ؿ األاداؼ إأى نظـ و رامج  .2

و لحػػظ ممػػت يػػ ؽ :ف االدارة اأمدريػػ ر اأحد  ػػر   يػػـ  تيػػ خداـ اأ كنوأو  ػػت واأ عػػد عػػف اأطػػت ع اأ وس ػػدي 

 في اأ خط ط واال صتؿ واأ نظ ـ وا ختذ اأورارات.

دارة م وا زنػر و رل اأ تحػث  أنػه إذا مػت  حووػت اػذة اأخصػتئص فيػ كوف اإلدارة، إدارة فتعسػر ونت حػر، وا 

 ػػػ ف حت ػػػتت و:اػػػداؼ اإلدارة اأمدريػػػ ر و ػػػ ف حت ػػػتت و:اػػػداؼ اأعػػػتمس ف واأطػػػلب و م ػػػؿ إأػػػى اإل ػػػداع 

 واأ طو ر واأ ػ  ر.

 

 وظائف اإلدارة المدرسية ......4

: اأ خطػػػ ط، واػػػي ،وظػػػتئؼ م را طػػػر مػػػع  علػػػهت اأػػػ عض و ػػػ  ر كػػػؿ منهػػػت فػػػي اآلخػػػراأمدريػػػ ر دارة إل

اأ نيػػ ؽ، وكػػؿ وظ فػػر  هػػدؼ إأػػى  حو ػػؽ األاػػداؼ اأمولػػوعر أسم ييػػر و اأرقت ػػر، و اأ نظػػ ـ، و اأ و  ػػه، و 

 (.6116 كفتلة عتأ ر )اأ  ر، 

و:وأػػػى اػػػذة اأوظػػػتئؼ اأ خطػػػ ط واػػػو "عمس ػػػر ولػػػع اأ ػػػرامج واأمشػػػتر ع واأي تيػػػتت واأويػػػتئؿ و وز ػػػع 

ي تيػػر اأمصػػتدر اأ شػػر ر واأمتد ػػر أسنظػػتـ اأ ر ػػوي اأػػذي  كفػػؿ  حو ػػؽ األاػػداؼ اأ ر و ػػر لػػمف إطػػتر اأ

 (.618ص :6111اأ ر و ر في كتمؿ صور هت" )عطوي، 

( فػػي  حد ػػد األاػػداؼ اأمطسػػوب  حو وهػػت 6117و ظهػػر وظ فػػر اأ خطػػ ط مػػف خػػلؿ مػػت :وردة عطػػوي )

 تأ هد اأ متعي  أقؿ اأ كتأ ؼ اأممكنر، وريـ اأي تيتت اأ ػي  رشػد اأمر ويػ ف فػي إ مػتمهـ أألعمػتؿ، 
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فػػػي اأميػػػ و ؿ و حد ػػػد اح  ت ػػػتت اأعمػػػؿ، ولػػػع  ػػػرامج زمن ػػػر   ػػػ ف واأ ن ػػػ   مػػػت يػػػ كوف عس ػػػه األحػػػواؿ 

 األعمتؿ اأمطسوب اأو تـ  هت مر  ر زمن ًت.

( "ع ػػترة 616ص :6117:مػػت اأوظ فػػر اأ تن ػػر أػػإلدارة اأمدريػػ ر ف  م ػػؿ فػػي اأ نظػػ ـ اأػػذي  عرفػػه عػػزب )

هػت عسػى األفػراد  مػت  ػ للـ عف  حد د األنشطر واأمهتـ واألدوار األزمػر أ حو ػؽ :اػداؼ اأمدريػر و وز ع

مػػع إمكتنػػتت وقػػدرات ومهػػترات كػػؿ مػػنهـ، وأػػذا فػػإف اأ نظػػ ـ   حػػث عػػف  حو ػػؽ اأ نيػػ ؽ واأ عػػتوف  ػػ ف 

 م موعر اأوول واإلمكتنتت اأم تحر وذأؾ مف : ؿ اأوصوؿ إأى األاداؼ اأمنشودة".

 ـ  يػػػػتعد عسػػػػى ( فػػػػي :ف اأ نظػػػػ1112وأس نظػػػػ ـ اأمدريػػػػي اأعد ػػػػد مػػػػف اأفوائػػػػد اأ ػػػػي أخصػػػػهت أط ػػػػؼ )

االي خداـ األم ؿ أكتفر اأموارد اأم تحر يوال كتنت قول  شر ر :و متد ر، و عمؿ عسػى ز ػتدة اأ خصػص 

وا  وػػتف اأعمػػؿ وار فػػتع كفػػتلة األدال، و لػػع :يػػس اأ عػػتوف  ػػ ف اأعػػتمس ف و وحػػد  هػػوداـ و نيػػؽ  ػػ ف 

 :عمتأهـ، و ولي عسى االزدواج و لترب االخ صتص ويول اأفهـ.

 إذ   ػػري ا خػػتذ قػػرارات إدار ػػر مػػف خػػلؿ االخ  ػػتر اأػػواعياأوظ فػػر اأ تأ ػػر فػػي ا خػػتذ اأوػػرارات، و  م ػػؿ 

 (.6117ألحد اأ دائؿ اأم تحر أ حو ؽ ادؼ مع ف، :و أمعتأ ر مشكسر مع نر" )عطوي، 

 حد ػػد اأموقػػؼ ووصػػؼ  أنهػػت: ( 1112وكػػؿ عمس ػػر ا خػػتذ قػػرار  مػػر  عػػدة خطػػوات   نهػػت األغػػت واألغػػت )

 و ػػ ـ اأحسػػوؿ/ اأ ػػدائؿ واأمفتلػػسر و  اأعمػػؿ اأخػػلؽ إل  ػػتد اأحسػػوؿ اأ د سػػر.و  ر مػػف  م ػػع  وان هػػت.اأمشػػكس

أليػ فتدة مػف ه و و  ػ .ةوم ت عػر  نف ػذ و نف ػذة  ط  ػؽ اأوػراروكػذأؾ  اخ  تر اأحؿ األفلؿ.و: لًت    نهت.

 اأ  ر ر في اأمي و ؿ.

اأوظ فر مف :اـ االعمتؿ اإلدار ر اأمنوطر  تأمد ر :مت اأوظ فر اأرا عر في وظ فر اأ و  ه ح ث  عد اذة 

في اأمدرير، و نحصر دورة في  و  ه اأعتمس ف إأى اأطر ؽ اأصح   و عد ؿ ميترات األدال في حتأر 

 (2008حدوث انحراؼ عف اأطر ؽ اأصح  ، واذا   طسب اأ و  ه اأيس ـ .) عزب،
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  تنتت و  وقؼ كفتل هت عسى مدل  وافر اأ  تنتت :مت وظ فر اال صتؿ ف ع مد اإلدارة عسى اأمعسومتت واأ

اأصح حر واأمعسومتت اأصتدقر ويرعر اي خدامهت ح ى ال  فود اام  هت ، و عرؼ اال صتالت اأمدري ر 

 أنهت عمس ر نوؿ و  تدؿ االرال، واأمعسومتت واأخ رات واأ و  هتت في اأمدرير   ف  م ع اأطراؼ مف 

 (2001 تب،ا ؿ  حو ؽ االاداؼ اأ ر و ر.)د

 
 اإللكترونية اإلدارة 1.3.1



  اإللكترونيةمفيوم اإلدارة  3.1.3.1

مػتل واأ ػتح  ف، حد  ًت و د دًا. وأود  نتوؿ اذا اأمصطس  عدٌد مف اأعس اإلأك رون ر ع  ر مصطس  اإلدارة 

ت اإلدارة اأ ػػي  شػػمؿ  م ػػع ايػػ عمتالأنهػػت " ت  عرفهػػ( 62ص ،6116يػػندي )و عػػددت اأ عر فت هػػت فنػػرل 

 كنوأو  ػػت اأمعسومػػتت واال صػػتالت مػػف : هػػزة حتيػػب آأػػي وشػػ كتت و: هػػزة فػػتكس إأػػى : هػػزة إدخػػػتؿ 

 ".اأمعسومتت األيسك ر أ خدـ األمور اإلدار ر اأ وم ر

عسػػػى  حيػػػ ف ميػػػ و تت :دال  اإلأك رون ػػػر عر فػػػه أػػػإلدارة  ( فػػػي622ص ،6112  نمػػػت رّكػػػز اأعواأمػػػر )

ع ترة عف اي خداـ ن تج اأ ورة ي خداـ ن تج اأ ورة اأ كنوأو  ر فهي "اأم ييتت ورفع كفت  هت مف خلؿ ا

اأ كنوأو  ػػر فػػي  حيػػ ف ميػػ و تت :دال اأم ييػػتت ورفػػع كفت  هػػت و عز ػػز فعتأ  هػػت فػػي  حو ػػؽ األاػػداؼ 

 .اأمر وة"

(  أنهػػػت "ايػػػ ػلؿ اإلدارة أ كنوأو  ػػػت اأمعسومػػػتت واال صػػػتالت أ ػػػد  ر 62، ص2003كمػػػت  عرفهػػػت مػػػراد )

 ".خ سفر داخؿ اأمنظمتتمحي ف و طو ر اأعمس تت اإلدار ر اأو 

 اإلدار ػر اأعمس ػر "اػي عسػى :نهػت اإلأك رون ػر( فػي  عر فػه أػإلدارة 62ص ،6112في ح ف رّكز اأػراب )

 اأمػوارد عسػى واأرقت ػر واأ و  ػه اأ خطػ ط اإلعمػتؿ فػي وشػ كتت ألن رنت اأم م زة اإلمكتن تت عسى اأوتئمر

 م طس ػتت :و زمػتف :و :وراؽ  ػدوف إدارة واػي  حو ػؽ األاػداؼ ا ػؿ مػف حػدود  ػدوف ار ػراأ و  واأوػدرات
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 اإلأك رون ػر واأمفكػرات واألدأػر اإلأك رونػي، واأ ر ػد األرشػ ؼ اإلأك رونػي، عسػى  ع مػد إنهػت ح ػث  تمػدة،

 ".اأمعرفر عمتؿ عسى  ع مد ذك ر م يير ش ك ر واي اأصو  ر واأريتئؿ

اإلدارات  ف" كتمػػؿ اأ  تنػػتت واأمعسومػػتت  ػػ  اػػي اإلأك رون ػػرإأػػى اإلدارة ( 2ص ،2004رلػػواف ) و:شػػتر

عمػؿ اأم ييػر نحػو  وا  ػرالاتي تيػر   و  هاأمخ سفر واأم عددة واي خداـ  سؾ اأ  تنتت واأمعسومتت في 

 ". حو ؽ :ادافهت و وف ر اأمرونر األزمر ألي  ت ر أم ػ رات اأم لحور يوال اأداخس ر :ـ اأختر  ر

 أنهت "  تدؿ األعمػتؿ واأمعػتملت  ػ ف األطػراؼ  اإلأك رون رف عرؼ اإلدارة ( 21ص ،2004غن ـ ) :متو 

 ػػػداًل مػػػف االع مػػػتد عسػػػى ايػػػ خداـ اأويػػػتئؿ اأمتد ػػػر األخػػػرل  اإلأك رون ػػػرمػػػف خػػػلؿ ايػػػ خداـ اأويػػػتئؿ 

  كويتئؿ اال صتؿ اأم تشر".

عسػػى :نهػت "عمس ػػر مكننػر  م ػػع مهػػتـ  رون ػراإلأك ( فػي  عر ػػؼ اإلدارة 622ص ،6112ورّكػز اأيػػتأمي )

ونشتطتت اأم يير اإلدار ر  تالع متد عسى كتفر  ون تت اأمعسمتت األرور ر وصواًل إأى  حو ؽ :اداؼ 

اإلدارة اأ د ػػػدة فػػػي  وس ػػػؿ ايػػػ خداـ اأػػػورؽ و  يػػػ ط اإل ػػػرالات واأولػػػتل عسػػػى اأػػػرو  ف اأيػػػر ع واأػػػدق ؽ 

 الحوًت". اإلأك رون رط مع اأحكومر واأمعتملت أ كوف كؿ إدارة  تازة أر 

 إأك رون ػتً   نف ػذات  ػ ـ واألنشطر اأ ي األعمتؿ، منظومر" : لًت  أنهت  هت( 21: ص6112) تي ف  وصدو 

 ."اإلأك رون ر اأنظـ واأويتئؿ  تي خداـ  األعمتؿ إن تز وظ فر واي .اأش كتت وع ر

متت واأيسع  ويتئؿ غ ر  وس د ر، :ي ويتئؿ ( عسى :نهت "اأودرة عسى  ود ـ اأخدDean, 2006و عرفهت )

كمػػتؿ  اأك رون ػر  مكػف عسػػى اإلطػلع عسػى معسومػػتت  هػـ  مهػور اأميػػ ف د ف )اأعمػلل( ألي م ييػر وا 

اأ  ػػػتدؿ  ػػػ ف األ هػػػزة اأمعن ػػػر و مهػػػور اأميػػػ ف د ف مػػػف خػػػدمت هت فػػػي :ي زمػػػتف ومكػػػتف وعسػػػى :يػػػتس 

 اأعتمر".اأميتواة واأعداأر   ف كتفر اأمعن  ف  تأخدمتت 

 اأعتمػر اأخػدمتت و وػد ـ اأمعػتملت إن ػتز مػف االن وػتؿ" ( عسػى :نهػت17ص ،6112)  تك ركمت و عّرفهت 

 ".واأ هد واأمتؿ أسوقت :م ؿ اي خداـ : ؿ مف اإلأك روني، اأشكؿ إأى اأ دو ر اأطر ور اأ وس د ر مف
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 رون ػػػر م كتمسػػػر  ع مػػػد عسػػػى  أنهػػػت "منظمػػػر اأك اإلأك رون ػػػر( ف عػػػرؼ اإلدارة 67ص ،6118:مػػػت عػػػتمر )

 ون تت اال صتالت واأمعسومتت أ حو ؿ اأعمؿ اإلداري اأ دوي إأى :عمػتؿ  نفػذ  وايػطر اأ ون ػتت اأرقم ػر 

 اأحد  ر".

حػػػلؿ ( عسػػػى :نهػػػت "26ص ،6117و عرفهػػػت اأيػػػتأمي واأيػػػس طي ) االيػػػ ػنتل عػػػف اأمعػػػتملت اأورق ػػػر وا 

ع أ كنوأو  ػػػت اأمعسومػػػتت و حو ػػػؿ اأخػػػدمتت اأصػػػح ر اأمك ػػػب اإلأك رونػػػي عػػػف طر ػػػؽ االيػػػ خداـ اأوايػػػ

 ".اأعتمر إأى إ رالات مك   ر   ـ معتأ  هت حيب خطوات م يسيسر منفذة يسفتً 

 اأم ييػتت،م ػتالت عمػؿ عسػى  اأوايػعر آ ترة  رؾ اإلدارة، :نمتط مف  د د نمط اي اإلأك رون ر اإلدارةو 

  تأ كنوأو  ػتت اأم م ػؿ اأ كنوأػو ي وػط  حيػب اأ عػدوأػ س ف ووظتئفهػت، وايػ را    ت هت، اإلدارة، وعسػى

نمت اأرقم ر،  فػي اإلدار ػر اأمرونر و حوؽ اإلدار ر اأمفتا ـ   طو ر اأم م ؿ اأ عد اإلداري إأى : لت  عود وا 

 .(2008 )ن ـ، اإلداري واأ مك ف اأ فو ض،

 أنهػػت ع ػػترة عػػف   وراأيػػتمػػف  م ػػع اأ عر فػػتت  اإلأك رون ػػرو مكػػف ايػػ خلص  عر ػػؼ مخ صػػر أػػإلدارة 

مػف و  أ يػه ؿ اأ واصػؿ   نهػت اي خداـ كتفر اأ ون تت اأحد  ر و وظ فهت داخؿ اأم ييػتت عسػى اخ لفهػت،

 : ؿ  ود ـ خدمتت :ك ر فعتأ ر و أقؿ  هد ووقت ممكف.

  

 وإلدارة اإللكترونية اإلدارة التقميديةالمقارنة بين  1.1.3.1

م موعػًر   (2004غنػ ـ )حدد ، و  وإلدارة اإلأك رون ر ارة اأ وس د راإلد  ف  وار ر اخ لفتت :و ه اانتؾ 

 : نتلًا عسى االيس اال  رمنهت، 

فػػػتإلدارة اأ وس د ػػػر  ع مػػػد عسػػػى اأويػػػتئؿ  ط  عػػػر اأويػػػتئؿ اأميػػػ خدمر عنػػػد اأ عتمػػػؿ  ػػػ ف األطػػػراؼ: .1

 ػ ـ اال صػتالت  ن ػراإلأك رو   نمػت اإلدارة ، اأ وس د ر إل رال اال صتالت   ف :طراؼ اأ عتمؿ اأمخ سفػر

 .اإلأك رون رف هت  تي خداـ اأش كتت 
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اإلدارة فػػي ظػػؿ اأمفهػػـو اأ وس ػػدي  كػػوف علقت هػػت  ػػ ف :طػػراؼ  ط  عػػر اأعلقػػر  ػػ ف :طػػراؼ اأ عتمػػؿ: .6

 شػػػ ر إأػػػى ان فػػػتل و ػػػود اأعلقػػػر اأم تشػػػرة  ػػػ ف :طػػػراؼ  اإلأك رون ػػػر  نمػػػت اإلدارة  ،اأ عتمػػػؿ م تشػػػرة

 .اإلأك رون رأ عتمؿ معت وفي نفس اأوقت عسى ش كتت اال صتالت ح ث  و د :طراؼ ا، اأ عتمؿ

  كػػػد ممتريػػػتت اأمفهػػػـو اأ وس ػػػدي أػػػإلدارة :ف اأ فتعػػػؿ  ػػػ ف  ط  عػػػر اأ فتعػػػؿ  ػػػ ف :طػػػراؼ اأ عتمػػػؿ: .2

كمػػت  حوػػؽ اأ فتعػػؿ  ، تأيػػرعر اإلأك رون ػػر  نمػػت فػػي اإلدارة  ،:طػػراؼ اأ عتمػػؿ  ّ يػػـ  ػػتأ طل اأنيػػ ي

 .اإلأك رون رف فرد مت وم موعر مت مف خلؿ اي خداـ ش كتت اال صتالت اأ متعي :و اأم وازي   

 ع مد اإلدارة اأ وس د ر  شكؿ :يتيي عسى  نوع ر اأو تئؽ اأمي خدمر في  نف ذ األعمتؿ واأمعتملت: .2

 دوف اي خداـ : ر و تئؽ ريم ر. اإلأك رون ر  نمت   ـ ممتريتت اإلدارة  ،اأو تئؽ اأورق ر

 و د صعو ر في ظؿ ممتريتت مفهـو اإلدارة اأ وس د ر في   ذ كؿ مكونتت اأعمس ر:مدل إمكتن ر  نف .2

اي خداـ :ي مف ويتئؿ اال صتالت اأ وس د ر أ نف ذ كؿ مكونتت اأعمس ر،   نمت  مكف  حو ؽ ذأؾ في 

 .اإلأك رون رظؿ ممتريتت مفهـو اإلدارة 

رة و ػػود خػػدمتت أألفػػراد أمػػدة خميػػر  ػػوفر ممتريػػتت اأمفهػػـو اأ وس ػػدي أػػإلدا نطػػتؽ خدمػػر اأعمػػلل: .2

: ػػتـ فػػي األيػػ وع  ح ػػوي عسػػى  مػػتني يػػتعتت  وم ػػت عسػػى األك ػػر  وم ػػت وذأػػؾ وفوػػت أمواع ػػد عمػػؿ 

وعشػر ف يػتعر  ار ػعاأمنظمتت في اأػتأب،   نمت  ي مر اأعمؿ أمػدة يػ عر : ػتـ فػي األيػ وع وأمػدة 

 .اإلأك رون ر وم ت في اإلدارة 

 ع مػػد ممتريػػتت اأمفهػػـو اأ وس ػػدي أػػإلدارة عسػػى   ػػتت اأمتد ػػر واأ شػػر ر:مػػدل االع مػػتد عسػػى اإلمكتن .8

  نمػت  ع مػد ممتريػتت  ،و ود اي ػلؿ اإلمكتن تت اأمتد ر واأ شػر ر اأم تحػر :حيػف ايػ ػلؿ ممكػف

 عسى اي خداـ  كنوأو  ت اأواقع االف رالي. اإلأك رون رمفهـو اإلدارة 
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 في عدة :مور: اإلأك رون رمهت اأ وس دي واإلدارة   ف اإلدارة  مفهو  (2004ن ـ ) و وترف

:ف اإلدارة  مفهومهت اأ وس ػدي قتئمػر عسػى اأهرم ػر واأ ويػ ـ اأوػتئـ عسػى اأ خطػ ط و:وامػر فػي األعسػى  .1

 موت ؿ  نف ذ أسخطط واألوامر في األيفؿ.

شػػػراؼ اإلدارة اأ وس د ػػػر ار كػػػزت عسػػػى  ػػػراث إداري  وػػػـو عسػػػى نمػػػط مػػػد ر  ػػػر  ط  ػػػه وفػػػؽ نطػػػتؽ اإل .6

كتنػػػػت  وػػػـو عسػػػػى إدارة اآلخػػػر ف   نمػػػػت  ع مػػػػد اإلدارة ، م موعػػػر ك  ػػػػرة :و صػػػػ رة مػػػػف اأمر ويػػػ ف

 عسى إدارة اأذات. اإلأك رون ر

 ر كػػز اإلدارة  مفهومهػػت اأ وس ػػدي عسػػى ارم ػػر اأمعسومػػتت؛ مػػد ر أد ػػه معسومػػتت :ك ػػر ك تفػػر ويػػعر  .2

عسػػى قػػدر مػػت  يػػم   ػػه  ويػػ ـ اأعمػػؿ   نمػػت و ػػرال موت ػػؿ عػػتمس ف ال  مسكػػوف إال اأوػػدر اأ يػػ ر منهػػت 

  ر كز عسى االن رنت وش كتت األعمتؿ. اإلأك رون راإلدارة 


 ر :يػػػسو ت ومنه ػػػًت   نمػػػت اإلدارة د( :ف اإلدارة اأ وس د ػػػر  ع مػػػد عسػػػى اأهرم ػػر واأيػػػر 2005) اأعػػػلؽ و ػػرل

  .اأرقم ر اي إدارة االنف تح واأشفتف ر اإلأك رون ر

 كمت  سي:( 28)ص اإلأك رون روؿ اآل ي أسموترنر   ف اإلدارة اأ وس د ر واإلدارة اأ د اأعلؽ و عرض


 اإللكترونية( المقارنة بين اإلدارة التقميدية واإلدارة 3.1جدول )
 اإللكترونيةاإلدارة  اإلدارة التقميدية أسس المقارنة الرقم
 .اإلأك رون رش كتت اال صتؿ  اال صتالت اأم تشرة، واأمرايلت اأورق ر. اأويتئؿ اأمي خدمر  .1
 اأك رون ر. ورق ر. اأو تئؽ اأمي خدمر  .6

مػػػدل االع مػػػتد عسػػػى اإلمكتنػػػتت   .2
 اأمتد ر واأ شر ر

 ع مػػػػػػد عسػػػػػػى ايػػػػػػ ػلؿ :م ػػػػػػؿ أإلمكتنػػػػػػتت 
 اأمتد ر واأ شر ر في  حو ؽ األاداؼ.

ايػػػػػػػػػ خداـ اأ كنوأو  ػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػي  حو ػػػػػػػػػؽ 
 األاداؼ.

أ فتعػػػؿ  ح ػػتج إأػػى وقػػت :طػػػوؿ ح ػػى  ػػ ـ ا اأ فتعؿ  .2
  تأشكؿ اأمر و مف : ؿ  حو ؽ اأهدؼ.

إريػػتؿ اأريػػتأر إأػػى عػػدد ال نهػػتئي فػػي 
 اأوقت ذا ه.

 اق صتد ر عسى اأمدل اأ ع د. مكسفر عسى اأمدل اأ ع د. اأ كسفر  .2

صػػػػػػػػػػػعو ر اأوصػػػػػػػػػػػوؿ  يػػػػػػػػػػػ ب اأ يسيػػػػػػػػػػػؿ  اأوصوؿ أس  تنتت  .2
 اأ  روقراطي و: ر اأمي ندات اأورق ر.

د يػػػػهوأر اأوصػػػػوؿ  يػػػػ ب  ػػػػوافر قواعػػػػ
   تنتت لخمر  دًا.

:قػػػؿ و وق ػػػر  يػػػ ب نػػػدرة  ػػػوافر نظػػػـ حمت ػػػر  اأو وق ر  .8
 أس  تنتت.

و وق ر عتأ ر  ي ب  وافر نظـ اأحمت ػر 
 أس  تنتت.

  ودة عتأ ر  دًا.  ودة :قؿ. اأ ودة  .7
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 اإللكترونيةأىداف اإلدارة  1.1.3.1

اأ ػي   م ػػؿ ( 1111رلػػواف ) ت :وردةإأػى  حو وهػت منهػػت مػ اإلأك رون ػػرانػتؾ :اػداؼ ك  ػػرة  يػعى اإلدارة 

فػػػػي االيػػػػ فتدة مػػػػف مم زا هػػػػت، واػػػػي إدارة وم ت عػػػػر اإلدارات اأمخ سفػػػػر أسم ييػػػػر اأ ر و ػػػػر وكأنهػػػػت وحػػػػدة 

مركز ػػر، و  م ػػع اأ  تنػػتت مػػف مصػػتدرات األصػػس ر  صػػورة موحػػدة، واأ وس ػػؿ اأمعوقػػتت اأ ػػي  ػػزامف ا خػػتذ 

ا خػػتذ اأوػػرار، وخفػػض اأ كػػتأ ؼ اأ تاظػػر : نػػتل م ت عػػر  اأوػػرار عػػف طر ػػؽ  ػػوف ر اأ  تنػػتت ور طهػػت  مركػػز

عمس ػتت اإلدارة اأمخ سفػر، و وظ ػػؼ  كنوأو  ػت اأمعسومػػتت أػدعـ و نػتل  وتفػػر م ييػ ر إ  ت  ػػر أػدل كتفػػر 

اأعػػتمس ف  تأم ييػػر اأ ر و ػػر، وز ػػتدة اأ ػػرا ط  ػػ ف اأعػػتمس ف واإلدارة اأ ر و ػػر اأعس ػػت وم ت عػػر إدارة اأمػػوارد 

 ؿ طر وػػر اأحصػػوؿ عسػػى اأخػػدمتت واأمعسومػػتت فػػي :ي وقػػت أكػػؿ مػػف اأمػػوظف ف واأطػػلب كتفػػر، و يػػه

 و:وأ تل األمور، واأدقر واأيرعر في إن تز اأخدمتت واأمعتملت اأ عس م ر اأختصر  تأموظف ف.

إأػى :اػداؼ م تشػرة و:اػداؼ غ ػر م تشػرة، و شػمؿ  اإلأك رون ر( :اداؼ اإلدارة 6116ف مت قّيـ اأ كري )

اأ ػػي  مكػػف  حس سهػػت و ر م هػػت إأػػى مكتيػػب متد ػػر، واأ ػػي   م ػػؿ فػػي اإلن ػػتز اأيػػر ع  داؼ اأم تشػػرةاألاػػ

أألعمػػػػتؿ واخ صػػػػتر زمػػػػف اأ نف ػػػػذ فػػػػي مخ سػػػػؼ اإل ػػػػرالات اأ عس م ػػػػر، و وس ػػػػؿ ميػػػػتحتت اأعمػػػػؿ داخػػػػؿ 

مكتن ػػر :دا ل األعمػػتؿ اأمنظمػػتت اأ ر و ػػر، واأحػػد مػػف ايػػ خداـ األوراؽ فػػي األعمػػتؿ اإلدار ػػر اأ ر و ػػر، وا 

  اأ عس م ر عف  عد ممت  نعكس عسى ذأؾ  وس ص اأحت ر إأى اأ نوؿ و تأ تأي  وس ؿ ازدحتـ ويتئؿ اأنوؿ.

:مػػػت األاػػػداؼ غ ػػػر اأم تشػػػرة ف  م ػػػؿ فػػػي األاػػػداؼ اأ ػػػي  صػػػعب  ر م هػػػت إأػػػى مكتيػػػب متد ػػػر مسمويػػػر 

تأعمػؿ اإلنيػتني ممػت  كػوف و شمؿ اأعمؿ االأك روني اأذي  يتعد عسػى اأ وس ػؿ مػف األخطػتل اأمر  طػر  

ف اأعمؿ االأك روني او اأخ تر اأح مي اأػذي   ػ   اأ وافػؽ مػع  إلدختؿ اأ ون ر دور ك  ر في ن تحهت، وا 

ف اأعمػػؿ االأك رونػػي  عمػػؿ عسػػى ز ػػتدة   و ػػر دوؿ اأعػػتأـ اأ ػػي    ػػه إأ ػػه  وػػوة ختصػػر اأم ودمػػر منهػػت، وا 

  ر  مخ سؼ :نواعهت.و عز ز اأودرة اأ نتفي ر أسم ييتت اأختصر اأ ر و 
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   تآل ي: اإلأك رون ر:اداؼ اإلدارة ( 2003) رأماأعواومف  هر حدد 

  كتمؿ : زال اأ نظ ـ و وح دات كنظتـ م را ط مف خلؿ  كنوأو  ت اأمعسومتت. -:

  طو ر عمس تت اإلدارة و عز ز فعتأ  هت في خدمر األاداؼ اأم يي ر. -ب

 اأورارات.  ود ـ آأ تت فعتأر وداعمر ال ختذ -ج

 لمتف  دفؽ اأمعسومتت  دقر وكفت ر و وق ت ملئـ و تاز ر مي مرة. -د

  وس ؿ كسفر اأ شػ ؿ و حي ف م واصؿ أمعدالت اإلن ت  ر. -اػ

 اأ  ئر واأمنتخ اأ نظ مي اأملئـ أس حث واأ طو ر اإلداري اأشتمؿ واأم واصؿ. إ  تد -و


   م ؿ في: أك رون راإل( ف رل :ف :اداؼ اإلدارة 6112:مت ح تزي )

 :عف طر ؽ   توز األخطتل اأ ي قد  وع ف هت اأموظؼ اأعتدي عند ق تمه  تحسين مستوى الخدمات

  عمس ه وخصوصًت  مت   عسؽ  تأم يير اأ ر و ر.

 :وذأػػػؾ مػػػف خػػػلؿ اأ وس ػػػؿ مػػػف اأ  روقراط ػػػر فػػػي اإلدارة اأ ر و ػػػر  التقميـــل مـــن التعقيـــدات اإلداريـــة

 أمعتملت.واخ صتر مراحؿ إن تز ا

 :ـــاليف ومػػػف ذأػػػؾ إمكتن ػػػر حصػػػوؿ األفػػػراد عسػػػى اأمعسومػػػتت واأ  تنػػػتت اأ ػػػي  سػػػزمهـ  تخفـــيض التك

أسحصػػػوؿ عسػػػى خدمػػػر مع نػػػر عػػػف طر ػػػؽ شػػػ كر االن رنػػػت دوف :ف  كسػػػؼ نفيػػػه مرا عػػػر اأم ييػػػر 

 اأ ر و ر.

 :عتمؿ مع ومف ذأؾ إ  تع :يسوب موحد أس  تحقيق اإلفادة القصوى لمعاممين في المؤسسة التربوية

 م ػػع اأمػػوظف ف فػػي اأم ييػػر اأ ر و ػػر  مػػت  حوػػػؽ اأميػػتواة فػػي  وػػد ـ اأخدمػػر، وكػػذأؾ ق ػػتـ نظػػػتـ 

  تأعمؿ عسى مدار اأيتعر. اإلأك رون راأخدمتت 
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 :امهت: (2008) اأيتأمي واأيس طى و ل ؼ

 إدارة اأمسفتت  دال مف حفظهت. -:

 اي عراض اأمح و تت  دال مف اأورالة. -ب

  ر د االأك روني  دال مف اأصتدر واأوارد.اأ -ج

 اإل رالات اأ نف ذ ر  دال مف محتلر اال  متعتت. -د

 االن تزات  دال مف اأم ت عر. -اػ

 اك شتؼ اأمشكلت  دال مف اأم ت عر. -و

 اأ  ه ز اأنت   أل  متعتت. -ز


ؿ فػي :ف اإلدارة االأك رون ػر وقد الحظ اأ تحث :ف اأشػيل اأمشػ رؾ  ػ ف :اػداؼ اإلدارة االأك رون ػر   م ػ

 عمػػػؿ عسػػػى  وس ػػػؿ اأكسفػػػر، وز ػػػتدة اأكفػػػتلة فػػػي اأعمػػػؿ اإلداري،  تإللػػػتفر إأػػػى إأػػػػتل األرشػػػفر اأورق ػػػر، 

 واأيرعر واأدقر في إن تز األعمتؿ اإلدار ر. 



 اإللكترونية أىمية اإلدارة 4.1.3.1

واقػع اأح ػتة اأ شػر ر،  عػد :ف  طػورت نظػـ و:ص حت  زلًا :يتي ًت مػف  اإلأك رون رازدادت :ام ر اإلدارة 

اأمعسومػػػػتت واال صػػػػتالت اأدوأ ػػػػر واأمحس ػػػػر، و عػػػػد  ػػػػوف ر حمت ػػػػر عتأ ػػػػر نيػػػػ  ًت أسمعسومػػػػتت عسػػػػى شػػػػ كر 

 (.6111االن رنت )اأحينتت، 

 إأى: اإلأك رون ر(   وي ـ :ام ر اإلدارة 1111فوتـ دراكر )

ؿ   ي ط إ رالا هت، أ ود مهت أسمػواطن ف  مػت مف خل لمخدمات الحكومية اإللكترونيةتحسين اإلدارة  .1

او ملئـ، كمػت  وػوـ  فػ   قنػوات  د ػدة أل صػتؿ  ػ ف اأوػتئم ف عسػى إدار هػت و ػ ف اأمػواطن ف، ممػت 

  حوؽ اأ ور و ز ؿ اأك  ر مف اأعوائؽ واأصعو تت اأوتئمر في طر ؽ اأمواطن ف.
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:ف  يػتعد اأموظػؼ مػف اأحصػوؿ عسػى  اإلأك رون ػر. فمػف شػأف اإلدارة تسيم في تحقيـق الشـفافية .6

اأمعسومتت اأ د دة عف طر ؽ اال صتؿ  تأم يير اأ ي  عمؿ  هت واأم ييػتت األخػرل، كمػت  يػتاـ 

 في  حو ؽ اأشفتف ر   ف اأموظف ف عف طر ؽ األعمتؿ اأم ذوأر أكؿ موظؼ في اأم يير اأواحدة.

اأفػرص :مػتـ اأك  ػر مػف اأمشػروعتت  اإلأك رون ػر  ػ   اإلدارة ، ح ػث تشجيع االستثمار في التقنية .2

 أسدخوؿ واأعمؿ في م تؿ اأ كنوأو  ت اأم ودمر.

:ف  يػػهـ إيػػهتمًت فعػػتاًل فػػي حػػؿ اأك  ػػر مػػف  اإلأك رون ػػر يػػ ط ع اإلدارة تــدعيم االقتصــاد الــوطني.  .2

اأصعو تت اأ ي  ع رض حركر االق صتد في اأدوأػر وذأػؾ مػف خػلؿ مزا ػت اأمعسومػتت واال صػتالت 

، فمػػػ ًل  م سػػػؾ إمكتن ػػػر اأوصػػػوؿ إأػػػى نشػػػر ايػػػ  مترا هت ومزا تاػػػت اإلأك رون ػػػريػػػـ  هػػػت اإلدارة اأ ػػػي   

 االق صتد ر عف طر ؽ اأمرايسر  ع دًا عف اأفوارؽ اأزمن ر واأمكتن ر.

  ي  ر و يه ؿ وصػوؿ األفػراد إأػى  اإلأك رون ر،  ح ث  وـو اإلدارة إيجاد فرص جديدة لمعمل الحر .2

  أ ي  رغ ونهت.مراكز االي هلؾ ا

عسػػى عمس ػػر   يػػ ر و يػػه ؿ عمػػؿ اأم ييػػتت اأ ر و ػػر مػػف خػػلؿ :نظمػػر  اإلأك رون ػػراإلدارة كمػػت و وػػـو 

 د ػػدة وم طػػورة فػػي مخ سػػؼ األعمػػتؿ، كمػػت  عمػػؿ عسػػى ز ػػتدة قػػدرة اأم ييػػتت عسػػى اأنفػػتذ إأػػى اأعػػتأـ 

ر :متـ اأوتئم ف عسى إدارة اأم طور، كمت  يتعد عسى يرعر االي  ت ر أم طس تت يوؽ اأعمؿ، ح ث  وف

اػػذة اأم ييػػتت كػػؿ اأمعسومػػتت اأمطسو ػػر عػػف طس ػػتت األيػػواؽ فػػي شػػ ى اأ خصصػػتت اأمرغو ػػر، كمػػت 

 در تت م فتو ر عسى :دال اأم ييتت اأ ر و ر وذأؾ مف خلؿ اأ أ  ر عسى كؿ  اإلأك رون ر   ر اإلدارة 

شػػػطر اأ طػػػو ر، وخػػػدمتت اأصػػػ تنر، اأوظػػػتئؼ واألنشػػػطر اأ ػػػي  متريػػػهت  سػػػؾ اأم ييػػػتت كوظػػػتئؼ و:ن

وعمس ػػػتت اأحيػػػت تت، وميػػػتعدة األ هػػػزة اأحكوم ػػػر فػػػي اأحصػػػوؿ عسػػػى اأ  تنػػػتت واأمعسومػػػتت اأمطسو ػػػر 

 (.6112)غن ـ، 
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وم موعتت اأعمؿ فػي اأم ييػتت اأ ر و ػر اأم  تعػدة  ػراف ػًت مػف مشػتركر اأمسفػتت كمت  مكف اأموظف ف 

ف فرؽ، و  عؿ اأم يير اأ ر و ر :ك ر مرونر و:ك ر  ك فًت مع واألفكتر واآلرال، و ش ع عسى اأعمؿ لم

 (.Truban, 2003اأم ػ رات اأير عر في   ئر األعمتؿ )

 :ام ر يوال  تأني ر أسمنظمتت :و عسى اأمي ول اأوومي، اإلأك رون ر( :ف أإلدارة 2004) غن ـ  ش رو 

 ف مت  أ ي: اإلأك رون رو كمف :ام ر اإلدارة 

  ؼ اإلن تج وز تدة ر ح ر اأمنظمر.انخفتض  كتأ -1

  حي ف مي ول :دال اأمنظمتت اأحكوم ر. -6

  لفي مختطر اأ عتمؿ اأورقي. -2

 ز تدة اأصتدرات و دع ـ االق صتد اأوطني. -2

 إ  تد فرص  د دة أسعمؿ اأحر، واالي فتدة مف اأفرص اأم تحر في :يواؽ اأ كنوأو  ت اأم ودمر. -2


  لػ  فػي قػدر هت عسػى مواك ػر اأ طػور اأنػوعي  اإلأك رون ػر( :ف :ام ر اإلدارة 6112 تي ف )   نمت  رل

واأكمػػػي اأهتئػػػؿ فػػػي م ػػػتؿ  ط  ػػػؽ  ون ػػػتت ونظػػػـ اأمعسومػػػتت، ح ػػػث  مكػػػف  يػػػم  هت  ػػػتأ ورة اأمعسومت  ػػػر 

 اإلأك رون ػػراأم مػػرة، :و  ػػورة  كنوأو  ػػت اأمعسومػػتت واال صػػتالت اأدائمػػر، فلػػًل عػػف ذأػػؾ  م ػػؿ اإلدارة 

فػػػي  اإلأك رون ػػػروعػػًت مػػػف االيػػػ  ت ر اأوو ػػػر أ حػػػد تت اأوػػػرف اأحػػتدي واأعشػػػر ف، و   سػػػى :ام ػػػر اإلدارة ن

 قدر هت عسى اأ عتمؿ  فتعس ر وكفتلة مع اأم ػ رات اأ ي  مر  هت عصرنت اأحتلر.

  طور  معػدالت يػر عر،  اإلأك رون ر:ف اإلدارة  (Turban & others, 2008و  كد  ور تف وآخروف )

ف اأم وقع :ف  زداد  سؾ اأ ػ رات في اأمي و ؿ ممت  يم    ط  وتت  كنوأو  ر  د دة وشػتمسر،  ػ دي وم

  تأ تأي إأى  طو ر كفتلة اأمنظمتت وز تدة فعتأ  هت.

:ف   يػػر  ػػوف ر  اإلأك رون ػػر( :ف  ويػػع اإلدارة Serrsht & other, 2008و ػرل ي رشػػت وآخػػروف )

 ػػػض اأنظػػر عػػف اأموقػػع اأ ػرافػػي و أقػػؿ اأ كػػتأ ؼ اأممكنػػر. و   ػػدة اأخػػدمتت اأرئ يػػ ر أسم  مػػع  أيػػرة 
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:ف أس كنوأو  ػػت دور مهػػـ فػػي  حيػػ ف اإلن ت  ػػر واأكفػػتلة فػػي  ( ح ػػث  ػػرلWigand, 1995و  تنػػد )

 اأمنظمتت، علوة عسى ذأؾ  يهؿ  سؾ اأ ون ر اال صتؿ   ف وحدات اأمنظمر اأم  تعدة  ػراف ًت.

اأوػػدرة عسػػى إحػػداث  ػػورة اتئسػػر فػػي :يػػسوب :دال اأعسم ػػتت اإلدار ػػر اأمخ سفػػر  راإلأك رون ػػوأنظػػتـ اإلدارة 

ذو :ام ػر قصػول ألي إدارة  اإلأك رون ػراأ ي   ـ  نف ذات داخؿ اإلدارة اأمدري ر، ح ث  عد نظػتـ اإلدارة 

 مدري ر، وذأؾ أودر ه عسى  يه ؿ اأوصوؿ إأى اأمعسومػتت،  تإللػتفر إأػى اأػر ط  ػ ف نظػـ مخ سفػر فػي

آف واحػػػػد، ممػػػػت  عطػػػػي اإلدارة اأمدريػػػػ ر م ػػػػزة  نتفيػػػػ ر عػػػػف غ راػػػػت مػػػػف اإلدارات اأمدريػػػػ ر )اأػتمػػػػدي، 

6111.) 

  ون ػتت  تيػ خداـ اأعمػؿ ان ػتز فػي فػي اأيػرعر اإلأك رون ػر( فحػدد :ام ػر اإلدارة 6117:مػت اأك  يػي )

اأوػرار،  م خػذي  ػدي  ػ ف ومػتتأسمعس اأػدائـ  ػتأ وف ر اأوػرار ا خػتذ فػي واال صػتالت، واأميػتعدة اأمعسومػتت

 واأزمنػي، ومعتأ ػر اأ ػرافػي اأ عػد ف مشػكسر األدال،   ػتوز يو ر رفع مع اإلداري اأعمؿ  كتأ ؼ وخفض

 اأميػ و س ر، و  ػتوز أسمشػتر ع اأ طػورات، واأ خطػ ط ومواك ػر اأعمػؿ آأ ػر واأرشػوة، و طػو ر اأ  روقراط ػر

 اإلدارة. في مس فاأعت كفتلة  يرعر، ورفع اأ وم ر اأعمؿ مشتكؿ

 

 اإللكترونية وظائف اإلدارة 5.1.3.1

أوػػػد :دل اأ طػػػور اأهتئػػػؿ فػػػي اأعصػػػر اأحػػػتأي عصػػػر اأ ػػػروة اأ ون ػػػر إأػػػى حػػػدوث  ػ ػػػرات والػػػحر فػػػي 

 حوأت إأى وظتئؼ إأك رون ر؛ مف : ؿ االي خداـ األم ػؿ أسوقػت واأمػتؿ اأ ي اأ وس د ر أإلدارة  اأوظتئؼ

  تأوظتئؼ اأ تأ ر: اإلأك رون ر حد د وظتئؼ اإلدارة  وعس ه  مكف واأ هد واأطتقتت.

 اأ خط ط اإلأك روني :وال:

( :ف اأ خط ط اإلأك روني  ع مد عسى اأ رك ز  صفر :يتي ر عسػى ايػ خداـ اأ خطػ ط 2004) غن ـ  رل

ح ػػػػث  ػػػػ ـ اأوػػػػرارات اأ ػػػػي  يػػػػ خدـ اأػػػػنظـ  ،يػػػػ را    رااليػػػػ را   ي واأيػػػػعي نحػػػػو  حو ػػػػؽ األاػػػػداؼ اإل
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دار هػػت رون ػػراإلأك  و ع مػػد اأ خطػػ ط . فػػي  خطػػ ط :عمتأهػػت  تأشػػموأ ر أخدمػػر مخ سػػؼ :قيػػتـ اأمنظمػػر وا 

عسػى ايػ خداـ نظػـ  د ػدة أسمعرفػر كػنظـ دعػـ اأوػرار، كمػت  اإلأك رون ػراإلأك روني : لت في ظػؿ اأ ػروة 

 متمػت عػف  ع مد : لت عسى   ي ط نظـ وا  رالات اأعمؿ. و ط  عر اأحتؿ  خ سػؼ اأ خطػ ط اإلأك رونػي 

إأى :ف انتؾ اخ لفتت :يتي ر  ػ ف اأ خطػ ط اإلأك رونػي  (2004) ن ـ ح ث :شتر اأ خط ط اأ وس دي،

 ،واأمرنػر ،اأ خط ط اإلأك روني عمس ر د نتم ك ر في ا  تة األاػداؼ اأوايػعر :فواأ خط ط اأ وس دي منهت 

وس دي اأذي  حدد األاداؼ مف : ػؿ وقص رة األمد وقت سر أس طو ر اأمي مر،  عكس اأ خط ط اأ  ،واآلن ر

:ف  و: لػػػػتً  عسػػػى كفػػػػتلة اأ خطػػػػ ط،  ػ ػػػر األاػػػػداؼ يػػػػس تً   ػػػػ  روعػػػػتدة مػػػػت  ، نف ػػػذات فػػػػي اأيػػػػنر اأوتدمػػػر

اأمعسومػػتت اأرقم ػػر دائمػػر اأ ػػدفؽ  لػػفي ايػػ مرار ر عسػػى كػػؿ شػػيل فػػي اأشػػركر  مػػت ف هػػت اأ خطػػ ط ممػػت 

اأ خطػ ط اإلأك رونػي اػػو  خطػ ط :فوػػي  مر،و حوأػه مػف اأ خطػػ ط اأزمنػي اأمنوطػع إأػػى اأ خطػ ط اأميػػ 

 –في إطػترة اأعػتـ  شػكؿ  ػ ف اإلدارة واأعػتمس ف،   نمػت اأ خطػ ط اأ وس ػدي كػتف فػي  ػوارة  خطػ ط :عسػى 

 :يفؿ.

( إأى :ف اأ خط ط االأك روني  م تز  تالي فتدة مف اأ ون تت اأحد  ػر فػي Gates, 1999و:شتر    س )

 الي مرار ر عسى اأ خط ط وم ترا ه أألحداث اأم يترعر.  دفؽ اأمعسومتت ممت  لفي صفر ا

يػ      ػ ػرات ك  ػرة فػي دعػـ عمس ػتت  اإلأك رون ػر(  أف  ط  وػتت اإلدارة 6112و ل ؼ : و مػت ض )

 اأ خط ط وذأؾ مف خلؿ اآل ي:

  وف ر كـ اتئؿ مف اأمعسومتت اأمخ سفر، واأ ي  شكؿ ح ر اأزاو ر أعمس تت اأ خط ط. .1

 ؿ إأى اأمعسومتت   ير ويهوأر في اأزمتف واأمكتف اأمنتيب.إ تحر اأوصو  .6

 .اإلأك رون ر وف ر اأودرة عسى اأ حس ؿ  ميتندة اأنظـ اأمعسومت  ر  .2

 اأودرة عسى اأ عرؼ عسى مخ سؼ اإلمكتنتت اأم تحر أسمنظمتت. .2
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  تن ت:اأ نظ ـ اإلأك روني

أ وز ػػػػػع وايػػػػع أسيػػػػػسطر واأمهػػػػػتـ  :ف اأ نظػػػػ ـ اإلأك رونػػػػػي اػػػػو اإلطػػػػػتر اأفلػػػػفتض (2004) ن ػػػػػـ  ػػػػرل

األفو ػػر اأ ػػي  حوػػؽ اأ نيػػ ؽ اآلنػػي وكػػؿ مكػػتف مػػف : ػػؿ إن ػػتز اأهػػدؼ اأمشػػ رؾ  -واأعلقػػتت اأشػػ ك ر

ألطػػراؼ اأ نظػػ ـ، فمػػع االن رنػػت  ػػ ـ اأ حػػوؿ مػػف منظمػػر اأ رك ػػز عسػػى اأه تكػػؿ واأخصػػتئص اأ نظ م ػػر 

 اأريم ر إأى منظمر اأ رك ز عسى اأهدؼ اأواحد اأم وتيـ.

( :ف اأ نظػػػػ ـ اإلأك رونػػػػي أسمنظمػػػػتت اأمعتصػػػػرة  ع مػػػػد عسػػػػى إ ػػػػرال  ػ ػػػػرات فػػػػي 2004) غنػػػػ ـ و ػػػػذكر

كمػت   طسػب  ،األفوػيإأػى اأشػكؿ  اأعمػوديمي و تت وشكؿ اأه تكؿ اأ نظ م ر، ف ػ ـ  حو سهػت مػف اأشػكؿ 

 ػر اأ وس د ػر إحداث  ػ  رات في اأه تكؿ اأ نظ م ر نفيهت؛ أموا هر كػؿ مشػكلت اأ نظ مػتت اإلدار  : لتً 

واأولتل عس هت، و  ـ ذأؾ مف خلؿ   م ع اأوظتئؼ، :و إعتدة  وز ع االخ صتصتت،:و اي  عتد  عض 

 اأوحدات اإلدار ر مف اأ نظ ـ،واي حداث  عض اأوحدات اأ نظ م ر اأ د دة.

 اأ و  ه اإلأك روني : تأ تً 

ة  ع مػػػد عسػػػى و ػػػود اأو ػػػتدات ( إأػػػى :ف اأ و  ػػػه اإلأك رونػػػي  تأمنظمػػػتت اأمعتصػػػر 2004) غنػػػ ـ  شػػػ ر

 كمػػت  ع مػػد : لػػتً  واأ ػػي  يػػعى إأػػى  فع ػػؿ دور األاػػداؼ اأد نتم ك ػػر واأعمػػؿ عسػػى  حو وهػػت، اإلأك رون ػػر

و ػػود ق ػػتدات قػػتدرة عسػػى اأ عتمػػؿ اأفعػػتؿ  طر وػػر إأك رون ػػر مػػع األفػػراد اآلخػػر ف، واأوػػدرة عسػػى  حف ػػزاـ 

اأ ط  ػػػؽ اأكػػػؼل أس و  ػػػه اإلأك رونػػػي عسػػػى ايػػػ خداـ  و عػػػتونهـ، إلن ػػػتز األعمػػػتؿ اأمطسو ػػػر كمػػػت  ع مػػػد

اأم ودمر كش كر اإلن رنػت  ح ػث  ػ ـ إن ػتز و نف ػذ كػؿ عمس ػتت اأ و  ػه  اإلأك رون رش كتت اال صتالت 

 مف خلأهت.

، فتأوتئػػػػد اإلأك رونػػػػي اإلأك رون ػػػػر:ف ق ػػػػتدة اأػػػػذات اػػػػي األك ػػػػر  ػػػػروزا فػػػػي اإلدارة  (2004) ن ػػػػـ و  كػػػػد

ذ قػػرارات يػػر عر وفور ػػر، ممػػت   عسػػه  حت ػػر إأػػى  طػػو ر ا  تاػػتت وقواعػػد ختصػػر مطسػػوب منػػه :ف   خػػ

 أسحتالت اأمخ سفر اأ ي  يتعدة عسى يرعر االي  ت ر.
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 مػػػن  اأمػػػد ر ف اأعد ػػػد مػػػف اأمزا ػػػت، فػػػذكر :ف   ئػػػر  اإلأك رون ػػػر( إأػػػى :ف اإلدارة 6112و:شػػػتر إدر ػػػس )

اإلشػػػػراؼ عسػػػػى إدارة اأمنظمػػػػتت :و اأفػػػػروع :و  مكػػػػف اأمػػػػد ر ف مػػػػف  ويػػػػ ع نطػػػػتؽ  اإلأك رون ػػػػراأعمػػػػؿ 

اأ مػتعي اأ د ػد واأ نيػ ؽ مػف اأعتمس ف  ػض اأنظر عػف مػواقعهـ اأ ػراف ػر. ومػع  كنوأو  ػت اال صػتؿ 

دارة فػرؽ اأمهػتـ  دارة فرص اأعمؿ اأ مػتعي اأمرنػر، وا  خلؿ ش كر االن رنت  ي ط ع اأمد ر اأ وـ  نتل وا 

ـ، كمػػت  مكنػػه  وز ػػع اأمعسومػػتت عسػػى اأعػػتمس ف ومػػف  مػػر  مكػػنهـ قصػػ رة األ ػػؿ مػػف :ي مكػػتف فػػي اأعػػتأ

 اأ صرؼ  شكؿ مي وؿ.

 ( مقارنة بين القائد في اإلدارة التقميدية والقائد في اإلدارة اإللكترونية1.1جدول )

 القائد اإللكتروني القائد التقميدي
خػػط يػػ ر وظ فػػي  ت ػػت ذو ا  ػػتة واحػػد :ادافػػه طو سػػر  -

 األ ؿ.
 ػػر م عػػددة فػػي ا  تاػػتت عػػدة، و:ادافػػه م ػ ػػرات وظ ف -

 م  تأ ر وقص رة األ ؿ.
  ع مد عسى عمسه و ر: ه. -  ع مد عسى عمرة ومكتن ه اأوظ ف ر. -
 م ػػػؿ إأػػػى اأمركز ػػػر واأ يسيػػػؿ اأهرمػػػي مع مػػػدًا عسػػػى  -

 نفيه :واًل.
  م ؿ إأى اأ مك ف و و ؿ اأ ػ ر و ي وعب اأمفت ئآت. -

 علقتت واألفكتر واأش كتت. ر  ط  تأ -  ر  ط  تأم يير واألفراد. -
  -  ه ـ  تأ فتص ؿ و ػرؽ ف هت. -
  د ر اأعمؿ  أفكترة اأم  كرة و   د اإلنصتت. -  د ر اأعمؿ  صو ه و   د اأكلـ. -
 خػػػػتطر  مشػػػػروعتت  د ػػػػدة و:ح تنػػػػًت  ػتدراػػػػت ق ػػػػؿ :ف  -    نب اأمختطر و يعى أهتمش األمتف. -

  فشؿ.
 ه فػػي اال صػػتالت وملمػػ  أػ ػػه اػػي :اػػـ :دوا ػػه :يػػسو  - مظهرة وملمحه :اـ :دوا ه اإلدار ر. -

 اإلدار ر.
 عوأمي، محسي. - محسي. -
- . م عػػػدد األمز ػػػر   عػػػدد نوافػػػذ اال صػػػتؿ و عػػػدد علق ػػػه  - :حتدي اأمزاج، فهو :مت يع د و:مت حز ف طوؿ اأ ـو

 ومهتمه.
  واصسي ومنف   عسى م ييتت اآلخر ف. - انطوائي ومنػسؽ عسى م يي ه ورفتقه. -
مت صدامي.إمت م تمؿ  - مت مي مع. - وا   إمت محتور وا 
غ ػػػػػر ملػػػػػطر عسػػػػػى اأػػػػػ عسـ، و ػػػػػ عسـ  تأمصػػػػػتدفر :و  -

 اإلكراة.
 ملطر إأى اأ عسـ، و  عسـ  تأعمد واالخ  تر. -

  ن ز مهمًت م عددة في اأوقت نفيه. -  ركز عسى مهمر واحدة ق ؿ :ف  ن وؿ إأى مهمر :خرل. -
 مد ر معسومتت وش كتت، وصتنع معرفر. :دوارة اي: - :دوارة اي: ميوؽ،  تئع، ومد ر :فراد. -
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 اإلأك رون ررا عًت: اأرقت ر 

مف اأرقت ر  مف اأرقت ر اأوتئمر عسى اأ ور  دالً  :ك ر اق را تً  اإلأك رون ر( إأى :ف اأرقت ر 2004) ن ـ  ش ر

عسػى اأ وػر  اأ وس د ر اأوتئمػر عسػى اأعلقػتت واأميػتلأر اأريػم ر، واػذا  فيػر اال  ػتة اأم زا ػد نحػو اأ أك ػد

واػذا مػت  حػوؿ اأرقت ػر كرصػ د إأػى اأرقت ػر كعمس ػر  ،واأوالل اإلأك روني   ف اأعػتمس ف واإلدارة اإلأك رون ر

 منهت: اإلأك رون روانتؾ اأعد د مف اأمزا ت أسرقت ر  ،و دفؽ مي مر

 :نهت  حوؽ اأرقت ر اأمي مرة  دال مف اأرقت ر اأدور ر. -1

فهػػي  ،فػػى اآلف اأحو وػػي  ػػدال مػػف اأرقت ػػر اأوتئمػػر عسػػى اأمتلػػي حو ػػؽ اأرقت ػػر  تأوقػػت اأحو وػػي و  -6

  حوؽ اأرقت ر  تأنورات  دال مف اأرقت ر  تأ وتر ر.

اأحػػد األدنػػى مػػف اأمفت ػػآت اأداخس ػػر فػػي اأرقت ػػر:فل شػػيل   فػػتقـ داخػػؿ اأمنظمػػر دوف معرف ػػه :وال  -2

 واذا ممت  وسص إأى اأحد األدنى اأمفت آت اأداخس ر.

  طسػػب  ػػؿ و حفػػز اأعلقػػتت اأوتئمػػر عسػػى اأ وػػر، واػػذا ممػػت  وسػػؿ مػػف اأ هػػد  أك رون ػػراإلإف اأرقت ػػر  -2

 اإلداري اأمطسوب في اأرقت ر.

 
 في أعمال اإلدارة المدرسية اإللكترونيةفوائد استخدام اإلدارة  6.1.3.1

 في اأك  ر مف اأ وانب منهت: اإلأك رون ر ف د اإلدارة 

، و كػػػو ف مػػػت  يػػػمى   نػػػؾ اأمعسومػػػتت، ومعتأ ػػػر و شػػػػ ؿ اأمعسومػػػتتاأيػػػرعر واأدقػػػر فػػػي  خػػػز ف  .1

 اأ  تنتت، واي ر تع اأن تئج في وقت قص ر موترنر  تأنظتـ اأ دوي.

االيػػ  ت ر أحت ػػتت ورغ ػػتت اأميػػ ف د ف مػػف اأعمس ػػر اأ عس م ػػر  كفػػتلة وفتعس ػػر، األمػػر اأػػذي  ػػ دي  .6

 إأى  حو ؽ رلت اأمي ف د ف.

 واأ هد واأوقت. ود ـ خدمتت شتمسر  أقؿ اأ كتأ ؼ  .2
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ظهتر اأشفتف ر في :دال اأعمؿ، واأ عتمؿ مع اأمي ف د ف مف اأخدمتت اأ عس م ر. .2   أك د وا 

 اأ خسص مف اأ  روقراط ر واأرو  ف في  أد ر األعمتؿ. .2

لػػمتف حصػػوؿ اأميػػ ف د ف عسػػى اأخػػدمتت اأ ػػي  وػػدمهت اأمدريػػر عسػػى مػػدار اأيػػنر وم تشػػرة دوف  .2

 .اإلأك رون رمف خلؿ اأش كر  اأحت ر إأى حلوراـ إأى اأمدرير

لػػمتف اأمحتفظػػر عسػػى اأ  ئػػر مػػف خػػلؿ  وس ػػؿ ازدحػػتـ اأمواصػػلت، األمػػر اأػػذي  ػػ دي إأػػى  وس ػػؿ  .8

اأعوادـ اأ ي   دي إأى  سوث اأ  ئر؛ ألف اأمي ف د ف  حصسوف عسى اأخدمتت اأ ي  وػدمهت اأمدريػر 

 (.6111غ، مف منتزأهـ وال لرورة أسذاتب إأى اأمدرير )اأيتأمي واأد ت

 ان ػتز فػي فػي اإلدارة اأمدريػ ر :نهػت اأيػرعر اإلأك رون ػر( فكتنت :اـ فوائد اإلدارة 6117:مت اأك  يي )

 أسمعسومػتت اأػدائـ  ػتأ وف ر اأوػرار ا خػتذ فػي واال صػتالت، واأميػتعدة اأمعسومػتت  ون ػتت  تيػ خداـ اأعمؿ

 اأ عػد ف مشػكسر األدال، و  ػتوز يػو ر رفػع مػع اإلداري اأعمػؿ  كػتأ ؼ اأوػرار، وخفػض م خػذي  ػدي  ػ ف

 اأ طػورات، واأ خطػ ط ومواك ػر اأعمػؿ آأ ػر اأرشوة، و طػو ر و اأ  روقراط ر اأزمني، ومعتأ ر و اأ ػرافي

  يػرعر، ورفػع اأ وم ػر اأعمػؿ مشػتكؿ  يػرعر   ػتوز اأ وم ػر اأعمػؿ مشػتكؿ اأمي و س ر، و  توز أسمشتر ع

 اإلدارة. في اأعتمس ف كفتلة

 في اإلدارة اأمدري ر  مت  أ ي: اإلأك رون ر( فحدد فوائد اي خداـ اإلدارة 6112اأعز ز ) :مت ع د

  وف ر   تنتت  فص س ر عف اأم شرات اأ ي  مكف اي خرا هت مف قتعدة اأ  تنتت. .1

 خفض  كتأ ؼ اأ شػ ؿ اأحتأي مع اإلقلؿ مف اأعمؿ اأمك  ي. .6

 دقر و ودة و أم ف اأ  تنتت واأمعسومتت. .2

 أ لعب  در تت اأطتأب في اأكن روؿ.حمت ر ا .2

  ط  ؽ قواعد اأمرا عر اأنهتئ ر  عداأر مطسور عسى  م ع اأ لم ذ. .2
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 عز ز اأمصداق ر في اأ  تنتت  تأني ر ألوأ تل األمػور وذأػؾ مػف خػلؿ يػرعر ودقػر اأحصػوؿ عسػى  .2

 اأن   ر.

  وس ؿ األخطتل في عمس ر اأرصد. .8

خػلؿ  ػوف ر نظػتـ أسحػوافز  عمػؿ عسػى  عظػ ـ اإلن ت  ػر  مي ول مت  ودـ مػف خػدمتت مػف  اإلر وتل .7

 في إطتر  حوؽ اأ ودة اأشتمسر :و اأ ودة اأكس ر.

 يعى إأػى إ ػرال  حيػ نتت فّعتأػر فػي اأمػدارس،  اإلأك رون رفي لول ذأؾ فإف اأ تحث  رل :ف اإلدارة 

  تنػػػتت أمػػػف :راداػػػت ح ػػػث أهػػػت دور ك  ػػػر فػػػي  حيػػػ ف فتعس ػػػر األدال وا خػػػتذ اأوػػػرار مػػػف خػػػلؿ إ تحػػػر اأ

مػػدخًل معتصػػرًا  اإلأك رون ػػرو يػػهؿ اأحصػػوؿ عس هػػت  أقػػؿ  هػػد ممكػػف، كمػػت  مكػػف اع  ػػتر :ف اإلدارة 

 ع مػػد عسػػى  اإلأك رون ػػرأ طػػو ر و حػػد ث اأمػػدارس وموا هػػر مشػػتكؿ اإلدارة اأ وس د ػػر ح ػػث :ف اإلدارة 

ي ح ػػتة اأنػػتس مػػف خػػلؿ  وػػد ـ اأخػػدمتت اأم ودمػػر ذات اأ ػػأ  ر اأفّعػػتؿ فػػ اإلأك رون ػػرايػػ خداـ اأ ون ػػتت 

 اأك رون ًت  ويتئؿ غت ر في اأيهوأر واالنل تط واأكفتلة.

 

 المدرسية  اإلدارة في اإللكترونية اإلدارة إستراتيجية 7.1.3.1

 : أ ي اأمدرير  مت في اإلأك رون ر اإلدارة إي را    ر ( م تد Forman, 2002فورمتف ) حّدد ودأ

 .اأطس ر ىعس مركزة  كوف :ف  .1

 .اأن تئج إأى مو هر  كوف :ف .6

 .فّعتؿ  شكؿ أإل داع ومش عر اأمدرير، في واأعتمس ف اأطس ر حت تت عسى مع مدة  كوف :ف .2

 إذ اأميػ و ؿ وا  تات ػه، خسػؽ فػي اأ ػأ  ر  عنػي اأمدريػر، فػي اإلأك رون ػر اإلدارة إي را    ر ومف انت فإف

 اأمعسومتت او وادفهت األيتيي محسي، وم  مع معسم فو  طس ر مف  م عهـ اأمصتأ  :صحتب  خدـ :نهت

 (. 2008اأميعود،) واأخدمتت
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  :اأمدرير في اإلأك رون ر اإلدارة مطروح تف إي را     تف انتؾو 

 زمػف فػي اأ ػ ػر :ف :يػتس عسػى يػ را    راإل اػذة اإلن رنػت  ح ػث  وػوـ شػ كتت دعػتة إيػ را    ر .1

 اأمدريػر ميػ ول عسػى يػ را    راإل  ع  ػؿ اأمطسػوب فػإف وأهػذا أس ن ػ ، قت ػؿ وغ ػر يػر ع اإلن رنػت

 (.2003 عتـ )   رز،  شكؿ

 فػي اأك رون ػتً  اأمن ػزة األعمػتؿ  وػع ال :فاأػذ ف   منػوف و  كػدوف عسػى :ام ػر  يػ را    راإل دعػتة .6

 اأحتأ ػر و ن  هػت واألعمػتؿ اأفػرص حمت ػر عسػى قػدر هت مػف   أكػد يػ را    راإل :ام ػر إف إذ اأفولػى،

 اإلن رنػت :ف اأػر:ي اػذا دعػتة  ػرل األمػد، كمػت طو سػر اأ نتفيػ ر اأم زة عسى واأمحتفظر اأك  رة، ح  راأ 

 اأمدريػر، إدارة فػي معوػوؿ  ػأ  ر أػه  كػوف :ف إنػه  مكػف إذ اأ ػتر  ، في واألعظـ اأوح د اال  كتر أ س

 (.Locke, 2000) ف هت ونهتئي حتيـ  أ  ر أه أ س وأكف

 

 في المدارس  اإللكترونيةدارة اإل متطمبات 8.1.3.1

وأهذا   ػب  ػوفر عػدد  ،إلدارة اأنت حرأ ووي سر ادًفت اأمدري ر اإلدارة في اإلأك رون ر اإلدارة  ط  ؽ  ع  ر

 اي:، في اأمدارس األمور واأم طس تتمف 

 واألعمػتؿ األنشػطر  وػد ـ أػػرض أألاػداؼ، مفصػؿ والػ   حد ػد مػف األاػداؼ و  ػد: صػ تغر .1

 يػ را    راإل األاػداؼ مػف اإلأك رون ػر اإلدارة :اػداؼ  شػ ؽ أػذا عتأ ػر،  نوع ػر رونً ػتواأخػدمتت إأك 

  وػد ـ :يػسوب   يػ طك األاػداؼ صػ تغر راعػى فػي   :ف(، و  ػب Minister, 2000أسمدريػر )

 واأمعسومػتت، و  حيػ ف اأعمػؿ  ػدفؽ ميػتر  حد ػد خػلؿ مػف األعمػتؿ إن ػتز في واأيرعر اأخدمتت،

 و وس ػؿ اأ كسفػر اأم عتمسػر، و  خفػ ض اأ هػتت  ػ ف اال صػتؿ و حيػ ف مودمػر،اأ اأخػدمتت  ػودة

 (.2008أذأؾ )اأميعود،  األزمر اإلأك رون ر واألنظمر اأطرائؽ إعداد خلؿ مف اأورق ر األعمتؿ
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عػدد مػف اأخطػوات اأ ػي  إأػى  تإللػتفر، األنشػطر حد ػد  إأػى ح ػتج اأذي و طو رات و  اأنظـ  صم ـ .6

 مػف اأمطسو ػر اأم طس ػتت و وػد ر و حس سػه، أسمدريػر اأػداخسي اأنظػتـ ( فػي فهػـ2003حػددات  ػونس )

  تإللتفراأعمس تت،  عسى اأ حي نتت إ رال مواقع و حد د واال صتال  ر، ومعرفر اإلأك رون ر األنظمر

 فػي داخػؿ واأعػتمس ف اأمػد ر ف رغ ػر مػع   وافػؽ :ف   ػب اإلأك رون ػر اإلدارة فػي اأػدخوؿ قػرار إف

 إيػ را    ر  طػو ر ن ػتح اأمػدارس و يػ سـز معهػت   عتمػؿ اأ ي األخرل األطراؼ و و هتت رس،اأمدا

 عمس ر اأ طو ر. في اأمدرير في اأعتمس ف إشراؾ ،اإلأك رون ر اإلدارة

 إيػ را    ر أولػع واألػرور ر اأمطسو ػر اأمػوارد     ػت عسػى اأ ط  ػؽ فػي اإلدارة وانػت   كػد ،اأ ط  ػؽ .2

  عو ػداً  اإلأك رون ػر اإلدارة عمس ػتت :ك ػر مػف اأ ط  ػؽ  عػد إذ اأ نف ػذ، مولػع راإلأك رون ػ اإلدارة

 :امت مي و  ف إأى اأ ط  ؽ و صنؼ مرحسر .تً و شت ك

 اإلدارات فػي اأميػ خدمر اأ ون ػر و ش مؿ عسػى خصػتئص ،اأ وني اأمي ول عسى اأ ط  ؽ :األوؿ اأمي ول

ق ؿ اأمي ف د ف،  مف واأنظتـ اأ ون ر اي خداـ صعو ر و: يهوأر مدلو  اأ عو د، ح ث در ر مف اإلأك رون ر

 إدارة نظػـ  كػو فو  اأحتأ ػر أسمدريػر، واالح  ت ػتت أسوػ ـ اأميػ خدمر اأ ون ر مللمر مدلو  اأ وافؽ، ودر ر

 & Chanواألمػف ) اأحمت ػر أػنظـ والػ  مػدخؿ   نػي مػف اأمدريػر، واأ أكػد داخػؿ و وف راػت اأمعرفػر،

Swatman, 2001.) 

 األعمػتؿ انديػر إعػتدة عمس ػتت و شػ مؿ عسػى  حد ػد ،األعمػتؿ ميػ ول عسػى اأ ط  ػؽ :اأ ػتني لاأميػ و 

اأ مػتعي،  اأعمػؿ عسػى و شػ ع اأ ػ  ػر، إ ػرال عمس ػر في  يهـ قو ر، إدار ر ق تدات اأمدرير، و نتل داخؿ

 :دال فػي اراػـ:دو   ػ  ر :ف  مكػف اأػذ ف األفػراد  م ػع ميػ وأ تت و حد ػد وش ك ر، مركز ر، ال ا تكؿ وخسؽ

عػداد  طػو رو  اأمدريػر،  إدار ػر  ممتريػتت اأو ػتـو  اأمدريػي، اإلأك رونػي اأيػ ؿ إلدارة وطػرؽ يػ تقتت وا 

نشػتل  خطػ طو  ميػ مر،  شػكؿ واأن ػتئج األدال، أ حيػ ف  اأمدريػر فػي اأعػتمس ف و وع ػر  در   ػر،  ػرامج وا 
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 م طس ػتت أ س  ػر واأمتأ ػر، واأمتد ػر،  ر،اأ شػر  اأموارد  خص صو  أألفراد، اأمهترات اأحتأ ر عسى أسمحتفظر

 (.2008حمدي، ) اإلأك رون ر اإلدارة :اداؼ

اػذة  فػي  ػ ـ إذ ،اإلأك رون ػر اإلدارة  ط  ػؽ واليػ مت اأيػت ور،  ػتأخطوات اأ و ػ ـ اأ و ػ ـ  ح ػث  ػر  ط .2

 مػف :ف اأ أكػد عػف فلػل اأمولػوعر، واألغػراض األاػداؼ م موعػر  حو ػؽ مدل مف اأ أكد اأمرحسر

 اأ و ػ ـ إأػى مرحسػر  ح ػتج وعس ػه أهػت، مخطػط اػو مػت مػع  طت وػت قػد أسمدريػر اإلأك رون ػر األنشػطر

 أ حد ػد ح ػـ اأميػ هدفر، اأمعػت  ر و حد ػد ،اإلأك رون ػر أػإلدارة اأحػتأي اإلن ػتز أو ػتس :دوات ولػع

 اأن ػتئج أسمدريػر، و و ػد عػدد مػف اأم ػتالت اأ ػي  مكػف  و مهػت منػت اإلأك رونػي األدال فػي اأف ػوة

 اأميػ خدمر، واألدوات األنظمػرو  انديػ هت، ُ:ع ػد اأ ػي اأعمس ػتتو  اأمدريػر، :اػداؼ موت ػؿ اأمن ػزة

 اإلدارة :نظمػر ميػتامر مػدل مػف أألعمػتؿ،و اأ أكػد  د ػدة ق مػر خسػؽ عسػى قػدر هت مػدل مػف واأ أكػد

 (.2007اأ متـ،اأمي ف د ف ) مع األعمتؿ  كسفر  خف ض في اإلأك رون ر

 اأ رم ػي،  ح ػث  شػمؿ اأم طس ػتت اأفن ػر كػؿ مػف اأ تنػب ،واأ نظ م ػر واإلدار ػر اأفن ػر اأم طس ػتت .2

 قتعػدة و صػم ـ ،اأ  تنػتت قواعػد إدارة ونظػتـ ،اأ  تنػتت قواعػد نظػـ  رم  ػتت  صػم ـ فػي اأم م ػؿ

اأحوايػ ب م ػؿ  شػ كر فػي واأم م ػؿ اأمػتدي، (، واأ تنػب2008)اأيػتأمي، " اأ  تنػتت، م ػؿ ":وراكػؿ

   صػؿ اأحسو ػر وف هػت (، واأشػ كر Star Net workاأن م ػر ) (، واأشػ كرBusاأخط ػر ) راأشػ ك

 (.Newton, 2000اأحسوي ) اأشكؿ  أخذ مػسور  حسور تً مع اأحواي ب

 اأ ػي اأ شػر ر اأمػوارد  ػوافر اأمطسػوب  ح ػث   ػب اأػوظ في اأم طس ػتت اإلدار ػر ف  م ػؿ فػي اأ هػتز :مػت

، يػ را    راإل اػذة مػع اأ عتمػؿ عسػى واأمعسومػتت، واأوػتدرة اأمعرفػر، م ػتؿ فػي واأمهػترة، اأخ ػرة،  م سػؾ

 و:يػسوب األعمػتؿ، :نشػطر  نف ػذ صػع د عسػى  ذر ػر  عػد لت إ ػرال اأداخسي و  م ؿ في لرورة واأ نظ ـ

 اأمنظمػر )اأمفر ػي داخػؿ األعمػتؿ انديػر إعػتدة خػلؿ مػف اأمنظمػر، فػي اأعػتمس ف مف ق ؿ اأم  ع اأعمؿ

 األ هػزة، شػرال  كسفػر فػي   م ػؿ واأ ػي اأم تشػرة: اأ كػتأ ؼ و شػمؿ اأ كػتأ ؼ ا كسػر(، و 2008 وآخػروف،
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 صػ تنر و كسفػر اأعػتمس ف،  ػدر ب فػي اأم تشػرة واأم م سػر غ ػر األخػرل، اأ كػتأ ؼ واأ يػه لت واأمعػدات،

 (.Bonnet, 2000 أم ف ) و كسفر اأمعدات،

 

 في اإلدارة المدرسية اإللكترونيةتطبيق اإلدارة  تمجاال 9.1.3.1

 في اإلدارة اأمدري ر في: اإلأك رون ر مكف  صن ؼ م تالت  ط  ؽ اإلدارة 

 .مف خلؿ عمؿ قتعػدة   تنػتت أكػؿ مػت أػه علقػر  تأطس ػر، كميػ وااـ اأ عس مػي  م تؿ ش وف اأطس ر

ؿ (، وذأػػؾ مػػف : ػػؿ ا خػػتذ اأوػػرار األنيػػب واألفلػػ6112اأصػػحي، و:حػػواأهـ اال  متع ػػر )األمػػي، 

ي يػػػتعد كػػػؿ مػػػف مػػػد ر اأمدريػػػر واأمعسمػػػ ف فػػػي ا خػػػتذ اػػػذة اأوػػػرارات  اإلأك رون ػػػر، فػػػتإلدارة أسطس ػػػر

ن تز :عمتأهـ  يهوأر و ير )اأع مي،  مف خلؿ  وز ػع  اإلأك رون ر(. كمت و يتعد اإلدارة 6112وا 

 (.6116،  ت عر حلور وغ تب اأطس ر )اأن تراأطس ر حيب اأصفوؼ، كذأؾ م

  فػي إدخػتؿ كتفػر اأ  تنػتت واأخػدمتت  اإلأك رون ػرح ث  مكف  ط  ػؽ اإلدارة  ظف ف.م تؿ ش وف اأمو

، واألعمػتؿ واأمهػتـ اأم عسور   م ع اأعػتمس ف  تأمدريػر مػف مػد ر ونػّواب ومرشػد ف ومعسمػ ف وغ ػراـ

كمػػػت و:نهػػػت  يػػػتعد فػػػي  ػػػوف ر م ت عػػػر  و ػػػ ـ اأمػػػوظف ف )األمػػػي،  اأ ػػػي  وومػػػوف  هػػػت واأموكسػػػر إأػػػ هـ.

6112.) 

 .ػػػدور ك  ػػر فػػػي رعت ػػػر شػػ وف اأمدريػػػر اأمخ سفػػػر،  اإلأك رون ػػػر وػػـو اإلدارة  م ػػتؿ شػػػ وف اأمدريػػػر 

واأميػػتعدة فػػي اأ عػػرؼ عسػػى اح  ت ت هػػت اأحتأ ػػر و وػػد ر اح  ت ت هػػت اأميػػ و س ر مػػف خػػلؿ مػػت  ودمػػه 

مػػػف خػػػدمتت   م ػػػؿ فػػػي  ط  وػػػتت اال صػػػتالت؛ كتأحتيػػػب اآلأػػػي، واأ رم  ػػػتت، وشػػػ كر اال صػػػتؿ 

 (.6117داخس ر واأختر  ر، واأ واصؿ مع  م ع اأ هتت األخرل )اأميعود، اأ

  اأ ط  وػػػتت اأمك   ػػػر اأم م سػػػر فػػػي  ط  وػػػتت معتأ ػػػر اإلأك رون ػػػرومػػػف اأ ط  وػػػتت األخػػػرل أػػػإلدارة ،

اأنصػػوص، و ط  وػػتت اأويػػتئط اأم عػػددة اأ ػػي  مكػػف اأمػػد ر مػػف عػػرض مػػت أد ػػه مػػف :فكػػتر  طػػرؽ 
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عتدة  دوأر اأدروس األي وع ر، و ط  وتت مونعر. ومف اأ ط  وتت :  لًت :نظمر اأمسفتت واأو تئؽ، وا 

ختصر  تأسواـز اأمدري ر، و ط  وتت ختصر  تأموازنر اأمدري ر، و:خرل ختصر  تأمك  ػتت اأمدريػ ر 

 (.6117)اأمن ع، 

 

 في المدارس اإللكترونيةمعوقات تطبيق اإلدارة  30.1.3.1

في اأعصر اأحد ث، وذأؾ ن   ر أس طورات اأ ون ػر واأعسم ػر اأهتئسػر، واػي  اإلأك رون رأود ظهرت اإلدارة 

مػػت زاأػػت ق ػػد اأ  ر ػػر، ومػػع ذأػػؾ فوػػد ظهػػرت م موعػػر مػػف اأمعوقػػتت اأ ػػي  ع ػػؽ  وػػدمهت و ط  وهػػت فػػي 

اأعمس ػػر اأ عس م ػػر واأ عسم ػػر، ومػػف اػػذة اأعوائػػؽ اأ ػػي  ع ػػؽ  ط  وهػػت فػػي اأم ييػػتت اأ ر و ػػر؛ قسػػر  ػػوف ر 

ألزمػػػػر، وموتومػػػػر اأ ػ  ػػػػر مػػػػف ق ػػػػؿ اأمػػػػوظف ف، لػػػػعؼ ايػػػػ عداد اأم  مػػػػع أ و ػػػػؿ فكػػػػرة اإلدارة اأمػػػػواد ا

 (.6112)ن ـ،  اإلأك رون ر

 إأى :ر عر :قيتـ رئ ير، واي: اإلأك رون روأكف  مكف أنت :ف نوّيـ معوقتت  ط  ؽ اإلدارة 

 معوقات إدارية: -أواًل:

هت اأم عػػػددة، و:نظم هػػػت وأوائحهػػػت ووظتئفهػػػت اأمخ سفػػػر واػػػي اأمعوقػػػتت اأ ػػػي   عسػػػؽ  ػػػتإلدارة وفػػػؽ ميػػػ و ت 

 (.6117)حمدي، 

( إأػػػى :ف  عػػػض اأػػػدوؿ وختصػػػر اأػػػدوؿ اأنتم ػػػر   خػػػذ  عػػػض األيػػػتأ ب اإلدار ػػػر 6112و شػػػ ر )غنػػػ ـ،

اأ وس د ػػر كتأليػػػسوب اأ  روقراطػػػي نموذ ػػًت أسعمػػػؿ  هػػػت، واػػػذة األيػػتأ ب ال   نتيػػػب مػػػع م طس ػػػتت اإلدارة 

( :ف اأػتأ  ػر اأعظمػى مػف اأمنظمػتت مػت زاأػت Turban & Leidner, 2008كػد ). وقػد :اإلأك رون ػر

 ع مػػػد عسػػػى اأه تكػػػؿ اأهرم ػػػر اأ وس د ػػػر واأ ػػػي  وػػػؼ عو ػػػر فػػػي  ط  ػػػؽ اأ ون ػػػتت اأحد  ػػػر وااليػػػ فتدة مػػػف 

معط ت هػػت فػػي  طػػو ر منظمت هػػت،  ػػتأرغـ مػػف :ف  عػػض مػػف اػػذة اأمنظمػػتت :عػػتدة ا كسػػر نفيػػهت  طػػرؽ 

 مع  طورات اأعصر اأرقمي.م  كرة   متشى 
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( اػػػي اأر  ػػػر واأهػػػدؼ، ألف معرفػػػر اأر  ػػػر مهمػػػر 6112ومػػػف :اػػػـ اأمعوقػػػتت : لػػػًت كمػػػت  ػػػرل اأعػػػلؽ )

كمػت و ع  ػر اأ خطػػ ط مػف اأمعوقػتت اإلدار ػر واأػػذي  خصوصػًت عنػدمت  كػوف اأمدريػر فػػي حتأػر ان وتأ ػر.

ا ختذ اأورارات اإليػ را    ر فػي اإلدارة  مف اأعمس تت اإلدار ر اأمهمر، فهو  يتعد اأمنظمتت عسى ع  ر 

( 6117و تأ تأي إعطتل صورة والحر أسمي و ؿ واإلعداد اأ  ػد أػه، ح ػث  شػ ر رو نيػوف ورو نيػوف )

إأى :نه   ب :ف   ـ اأ ػ  ر مف خلؿ ر  ر والحر ومفهومر مف خػلؿ مػنهج م كتمػؿ   ػد:  ػتأ خط ط 

واأليػػػتأ ب واإلدار ػػػر  ع  ػػػر مػػػف اأمعوقػػػتت اإلدار ػػػر اإل ػػػرالات ح ػػػى  صػػػؿ إأػػػى اأ ط  ػػػؽ. إلػػػتفر إأػػػى 

فتأ  روقراط ر واإل رالات اأرو  ن ر أدل عدد ك  ر مف اأمنظمتت  ع  ر عتئوًت رئ ي ًت عند  ط  ؽ مفهوـ 

، واأ ػي  وػـو  تع  تراػت مػنهج إداري حػد ث عسػى   يػ ط اإل ػرالات وكتفػر اأمعػتملت اإلأك رون راإلدارة 

 (.6111سى :يتس مف اأشفتف ر واأميتواة )اأميعودي، اإلدار ر، واأعمؿ ع

 معوقات تقنية -ثانيًا:

(. ومػػف 1111واػػي  عػػرؼ  أنهػػت "م موعػػر اأمن  ػػتت اأ ون ػػر مػػف : هػػزة، ونظر ػػتت، ومعػػدات" )عمػػر، 

ت اأ ون ػر اأ ػي  وا ههػت اأمنظمػتت، ومػف صػعو تت ومشػكلت خلؿ اذا اأ عر ؼ  مكننت معرفر اأمعوقت

اآلأي في اأ  ئتت اأ عس م ر، وندرة و ود مواصفتت ومعت  ر موحدة أأل هػزة اأميػ خدمر  شػ ؿ اأحتيب 

 (.1112في اأمنظمر اأ ر و ر نفيهت ): و ر:س، 

اػو  اإلأك رون ػر( عسى :ف :اـ اأمعوقتت اأ ي  وا ػه  حػوؿ اأمنظمػتت نحػو اإلدارة 6116  ر )اأو ورد 

 ت ولعؼ كفتل هت اأ شػ س ر.لعؼ اأ ن ر األيتي ر أنظـ اأمعسومتت واال صتال

 ن ػر  ح  ػر شػتمسر أو ػود  ( عسى ذأؾ : لًت؛ ح ث :وردا :نه الJessup & Valacich, 2006و  كد )

 ع  ر ح ر ع رة في ي  ؿ اأ ودـ في اأم تؿ اأمعسومت ي.  واأذي وختصر في اأدوؿ اأنتم ر

االيػػ فتدة مػػف  ط  وػػتت اإلدارة  ( فحػػدد م موعػػر مػػف اأمعوقػػتت اأ ون ػػر واأ ػػي  ع ػػؽ6112:مػػت اأيػػتأمي )

 ، واي:اإلأك رون ر
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فػػػػي  اإلأك رون ػػػػرعػػػدـ و ػػػػود  ن ػػػػر  ح  ػػػػر م كتمسػػػػر عسػػػػى ميػػػ ول اأدوأػػػػر ممػػػػت  ع ػػػػؽ  ط  ػػػػؽ اإلدارة  -

 مداريهت.

اخ لؼ اأو تس واأمواصفتت  تأل هزة اأميػ خدمر داخػؿ اأمك ػب اأواحػد ممػت  شػكؿ صػعو ر  ػتأر ط  -

   نهمت.

 سومت ي عند  عض اإلدار  ف.عدـ و ود وعي حتيو ي ومع -

( :ف  ون ر اأمعسومتت في اأوطف اأعر ي أػـ  يػ خدـ  شػكؿ كػتؼ وصػح  ، عسػى 6112و رل مح ر ؽ )

 اأرغـ مف :ف االا متـ  صنتعر اأمعسومتت كيب رلًت ال  أس  ه في اأعد د مف اأدوؿ اأعر  ر.

 

اأيػػت ور  اإلأك رون ػػرة مػػف اإلدارة ( عسػػى اأمعوقػػتت اأ ون ػػر واأ ػػي  ع ػػؽ االيػػ فتد6117و:كػػد اأخلػػرمي )

  تآل ي:

 أك  ر مف اأم ييتت اأ ر و ر ونوص  تاز  هت الي و تؿ م ؿ اذة اأ ون ر.لعؼ اأ ن ر اأ ح  ر  -

 لعؼ اأ ن ر اأ ح  ر أش كتت اال صتؿ في  عض اأمنتطؽ. -

 لعؼ قطتع اأ ون تت اأحد  ر في اأدوؿ اأنتم ر. -

 اأحد  ر عسى مصتأحهـ.خوؼ اأعتمس ف مف : ر يس  تت اأ ون ر  -

 

 معوقات بشرية -ثالثًا:

مػف مػد ر ونػّواب ومعسمػ ف ومػوظف ف،  اإلأك رون ػرواي اأصعو تت اأم عسور  تأعػتمس ف فػي م ػتؿ اإلدارة 

 (.6117واأمي ف د ف مف طلب و:وأ تل :مور )حمدي، 

 ػػتت اأحتيػػب ( :ف مػػف :اػػـ اأمعوقػػتت اأ شػػر ر اػػو لػػعؼ اأمعرفػػر اأكتف ػػر   ون1111ولػػ  اأحر ػػي ) 

 اآلأي، واأرا ر واأخوؼ اأذي  م سؾ  عض اأمد ر ف عند اي عمتأه. 
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( واأ ػي  ع  ػر مػف :امهػت موتومػر اأ ػ  ػر 6111ومف اأمعوقتت : لًت مت  ل فه )رو نيوف ورو نيػوف، 

واأخػػوؼ منػػه اأػػذي  حػػدث فػػي اأم ييػػتت :و اأمنظمػػتت، وذأػػؾ  يػػ ب  هػػؿ :فراداػػت وخػػوفهـ مػػف فوػػد 

 مراكزاـ. 

: رز اأمعوقتت اأ شر ر : لًت اي األم ر اأمعسومت  ر واأ ي  عػّرؼ  أنهػت " هػؿ عػدد غ ػر قس ػؿ مػف  ومف

:فػػػػراد اأم  مػػػػع  ػػػػتأ طورات اأ كنوأو  ػػػػر اأحد  ػػػػر وعػػػػدـ معػػػػرف هـ اأ عتمػػػػؿ معهػػػػت وايػػػػ خدامهت" )قنػػػػدأ ي 

 (.22: ص6116واأيتمرائي، 

اأمعسومػتت عسػى اأميػ ول اال  مػتعي  ( كػذأؾ :ف لػعؼ اأػوعي اأ وػتفي   كنوأو  ػت6116و رل   ػر )

واأ نظ مي داخؿ اأمدرير، وقسر  رامج اأ در ب في م تؿ اأ ون ر اأحد  ر في اأمدرير اي مف اأمعوقػتت 

 في اأمدارس. اإلأك رون راأ شر ر أ ط  ؽ اإلدارة 

م م سػر  ن ػراإلأك رو ( ف رل :ف مف :اـ اأمعوقػتت اأ شػر ر واأ ػي  ع ػؽ  ط  ػؽ اإلدارة 6112:مت اأعمري )

فػػي لػػعؼ اأ وػػر فػػي حمت ػػر يػػر ر و:مػػف اأمعسومػػتت واأ عػػتملت اأشخصػػ ر، وموتومػػر اأعػػتمس ف أ ط  ػػؽ 

اذة اأ ون ر ولعؼ اأرغ ر  هت،  تإللتفر إأى قسر  ش  ع اأمي وأ ف و: هزة اإلعلـ أألفراد عسى اأ عسـ 

 .اإلأك رون راأذا ي أ رامج و ط  وتت اإلدارة 

:ف : ػػػرز اأمعوقػػػتت اأ شػػػر ر وختصػػػر فػػػي اأػػػوطف اأعر ػػػي اػػػو اأعػػػتئؽ اأسػػػػوي ( 6112و  ػػػد مح ر ػػػؽ )

واأم م ػػػػؿ فػػػػي اأسػػػػػر اإلن س ز ػػػػر، واأ ػػػػي  ع  ػػػػر اأسػػػػػر اأرئ يػػػػ ر واأريػػػػم ر أس عتمػػػػؿ مػػػػع شػػػػ كر االن رنػػػػت 

واأحتيوب،  تإللتفر إأى عتئؽ اأنوص في اأكوادر اأ شر ر اأم اسػر ألف عمس ػر  طػو ر اأمػوارد اأ شػر ر 

  را هت  عد عنصرًا مهمًت في عمس ر اأوأوج إأى عصر اأمعسومتت.و حد ث خ

( ف ع  ػروا اأف ػوة اأرقم ػر اػي مػف :ك ػر اأمعوقػتت اأ شػر ر اأ ػي Jessup & Valacich, 2006:مػت )

 وا ه اأم  مع اأ ػوـ عنػدمت   خػذ  عػ ف االع  ػتر اأػرا ط  ػ ف  وتفػر اأحتيػب اآلأػي وقػدرة اأشػخص عسػى 

 اأمنتفير.
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(، ح ث و دوا :ف مف :اػـ اأمعوقػتت فػي 6117مت ي ؽ مف اأمعوقتت اأيتأمي واأيس طي ) و  كد عسى

اأم  مع اأعر ي او معتنت هـ مف األم ر اأمخف ر في اأ عتمؿ مع اأحتيوب. واأولػتل عس هػت  ح ػتج إأػى 

 لػػػتفر اأ هػػػود مػػػف اأ ػػػتمع  ف واأم ييػػػتت اأحكوم ػػػر واأختصػػػر، إل ػػػراز :ام ػػػر اأحتيػػػوب ودورة فػػػي 

 ر األمـ.نهل

 

 معوقات مالية -رابعًا:

 اإلأك رون ػػرواػػي اأصػػعو تت اأم عسوػػر  ػػتألمور اأمتأ ػػر، مػػف ح ػػث اأمػػوارد، وطػػرؽ اأصػػرؼ عسػػى اإلدارة 

 (.6117يوال  تأشرال :و  تأص تنر واأ طو ر )حمدي، 

طػػور  ع  ػػر مػػف اأمشػػتر ع اأ ػػي  ح ػػتج إأػػى :مػػواؿ لػػخمر  ػػ لئـ مػػع اأ  اإلأك رون ػػرإف مشػػروع اإلدارة 

اأ وني اأحد ث و وف ر كتفػر ميػ سزمت ه، وأكػف معظػـ اأمنظمػتت  عػتني مػف نوػص فػي اإلمكتنػتت اأمت ػر 

 (.6116في اأدوؿ اأنتم ر، وذأؾ  ي ب لعؼ اأدعـ اأمتأي أهت مف ق ؿ اأنظتـ اأوتئـ )  ر، 

 ( اأمع وتت اأمتأ ر  مت  سي:6112و حدد مف ي )

 ت. كسفر اي خداـ اأش كر اأعتد ر أإلن رن -

 .اإلأك رون رقسر اأموارد اأمتأ ر اأمخصصر أس ن ر اأ ح  ر األزمر أ ط  ؽ اإلدارة  -

 قسر اأموارد اأم تحر أدل اإلدارات اأعس ت أس عس ـ. -

 ألعؼ اأ تنب اأمتدي أد هـ. اإلأك رون رلعؼ قدرة  عض األفراد أشرال األ هزة  -

أ ػدر ب واأ أا ػؿ مػف : ػؿ  ط  ػؽ اإلدارة قسر  وف ر اأمخصصتت اأمتأ ر اأ ي  ح تج إأ هت عمس تت ا -

 في اأمدارس. اإلأك رون ر

 .اإلأك رون راأ كسفر اأعتأ ر أس رم  تت واأل هزة  -
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فػػي اأمػػدارس،  اإلأك رون ػػراإلدارة وممػػت يػػ ؽ  يػػ ن ج اأ تحػػث :ف انػػتؾ معوقػػتت مخ سفػػر  ع ػػؽ  ط  ػػؽ 

واأػػػػ عض اآلخػػػػر  ػػػػ  ر  در ػػػػر ومعظػػػػـ اػػػػذة اأمعوقػػػػتت مخ سفػػػػر اأ ػػػػأ  ر، ف علػػػػهت  ػػػػ  ر  در ػػػػر عتأ ػػػػر 

منخفلر، إال :نهت  م عهت  وؼ مشكسر في و ػه اأ ط  ػؽ، وال ػد مػف  ػوف ر اأم طس ػتت األزمػر واأخطػط 

 اأنت حر أس وس ؿ مف اذة اأمعوقتت.

فػػي إدارة مػػدارس وكتأػػر اأػػػوث فػػي األػػفر اأػر  ػػر،  اإلأك رون ػػرو ػػرل اأ تحػػث :نػػه إذا  ػػـ  ط  ػػؽ اإلدارة 

أك  ػر مػف اأوقػت واأ هػد أػدل مػد ر اأمدريػر، و يػتعدة فػي حفػظ وايػ ظهتر األعمػتؿ فإف ذأؾ يػ وفر ا

وم ت عػػػػر و وػػػػو ـ اإلدار ػػػػر اأك ت  ػػػػر، واأميػػػػتعدة فػػػػي عمس ػػػػر إدارة و يػػػػ ر شػػػػ وف االخ  ػػػػترات اأمدريػػػػ ر، 

اأمعسمػػػ ف واأ واصػػػؿ مػػػع اإلدارات األخػػػرل، واأ واصػػػؿ مػػػع :وأ ػػػتل األمػػػور واأم  مػػػع اأمحسػػػي، و خف ػػػؼ 

 االق صتدي اأمصروؼ عسى اأورؽ واأنوؿ واأ خز ف. اأعبل


 فمسطين في اإللكترونية اإلدارة 33.1.3.1

رغـ اأظروؼ االق صتد ر واأي تي ر اأصع ر فػي فسيػط ف اأنت  ػر عػف االحػ لؿ وي تيػر اأ  ه ػؿ اأ ػي 

رة أسمػػدارس،    عهػػت لػػد : نػػتل اأشػػعب اأفسيػػط ني واأم م سػػر فػػي ا   تحت ػػه اأم كػػررة، واق حتمت ػػه و ػػدم 

اأفسيػػط ن ر ومنػػذ قػػدومهت اأوطن ػػر وق سػػه أسطس ػػر واأمعسمػػ ف واع وػػتأهـ، و ػػتأرغـ مػػف كػػؿ اػػذا فػػإف اأيػػسطر 

( و يسـ وزارة اأ ر  ر واأ عسػ ـ ميػ وأ ر اأ عسػ ـ اا مػت  إدخػتؿ اأ ون ػر اأحد  ػر إأػى اأمػدارس 1112عتـ )

أ عسػػ ـ اأعػػتأي خطػػوات عمس ػػر  ت  ػػتة نوػػؿ وولػػعت خططػػًت إيػػ را    ر أػػذأؾ، وقػػد خطػػت وزارة اأ ر  ػػر وا

اأعمػػؿ اإلداري فػػي اأمػػدارس إأػػى عمػػؿ محويػػب، وأل ػػؿ ذأػػؾ  نفػػذ م موعػػر مػػف اأمشػػتر ع ذات اأعلقػػر 

( أس عسػػػ ـ أسميػػػ و ؿ اأػػػذي Intent، مػػػف : رزاػػػت  رنػػػتمج إن ػػػؿ )اإلأك رون ػػػر ػػػتأ عس ـ االأك رونػػػي، واإلدارة 

و  ػت فػي اأ عسػ ـ اأصػفوؼ و عز ػز ُ عسػـ اأطػلب. و وػدـ اػذا  يتعد اأمعسم ف في  وظ ػؼ اأ كنوأ عرؼ "

اأ رنػػػتمج دورة  در   ػػػر شػػػتمسر ومرنػػػر، فهػػػي  ع مػػػد عسػػػى فعتأ ػػػر اأ ػػػدر ب اأعمسػػػي واأم تشػػػر. ونظػػػرًا ألنػػػه 

مس ػوف معسػـ  (2)مصمـ إلعداد معسمي وطلب اأحتلر أم طس تت اأػد، فود يتعد  تأفعؿ مت  ز د عػف 
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داداـ   ػدر ب مك ػؼ ومصػتدر م عػددة ألر وػتل  ػتأ وظ ؼ اأفعػتؿ أس كنوأو  ػت حوؿ اأعتأـ عف طر ػؽ إمػ

 (.62/11/6112،  تر   اأدخوؿ: http://www.intel.com/cd/corporate" )في اأصؼ

ومف اأمشتر ع األخرل، مشروع "معرض فسيط ف أسعسـو واأ كنوأو  ت"، واو مشروع :نشػ   تأ عػتوف  ػ ف 

مػػر اأ س  ك ػػر عسػػى دعػػـ و طػػو ر اأ عسػػ ـ االأك رونػػي فػػي اأمػػدارس األيتيػػ ر اأحكومػػر اأفسيػػط ن ر واأحكو 

واأ تنو ر، وقد اػدؼ اػذا اأمشػروع إأػى خسػؽ  ػو  فػتعسي  ػ ف اأطس ػر واأمعسمػ ف واأم  مػع داخػؿ وخػترج 

اأػػػػػػػػػػػػرؼ اأصػػػػػػػػػػػف ر، ويػػػػػػػػػػػ  ـ   ه ػػػػػػػػػػػز اػػػػػػػػػػػذا اأمشػػػػػػػػػػػروع   كسفػػػػػػػػػػػر موػػػػػػػػػػػدارات :ر عػػػػػػػػػػػر مل ػػػػػػػػػػػ ف  ػػػػػػػػػػػورو 

(=node/15http://www.elearn.edu.ps/?q :62/11/6112،  تر   اأدخوؿ.) 

إلػػتفًر إأػػى مشػػروع "حتيػػوب محمػػوؿ أكػػؿ طتأػػب فسيػػط ني" واأػػذي :عسنػػت عنػػه وزارة اأ ر  ػػر واأ عسػػ ـ 

حداث 6111ف را ر  62اأعتأي   تر    ، وذأؾ  هدؼ  عز ز اي خداـ اأ كنوأو  ت في اأعمس ر اأ عس م ر، وا 

ويتئؿ اأ كنوأو  ت واأ ون تت اأ ر و ر اأحد  ػر و مكػ ف اأطس ػر مػف  في اأعمس ر اأ عس م ر  تي خداـاأنوع ر 

 اأػػػدخوؿ إأػػػى عػػػتأـ اأ كنوأو  ػػػت فػػػي يػػػف م كػػػرة، وقػػػد ايػػػ طتعت وزارة اأ ر  ػػػر واأ عسػػػ ـ  اأحصػػػوؿ عسػػػى

 American Task دعـ مف م يير )( OLPC – XO Laptop هتز حتيوب مف نوع )( 1111)

Force on Palestine ) ع  علهت عسػى اأمػدارس اأميػ هدفر. و وػـو اأػوزارة اآلف   ػدر ب واأ ي  ـ  وز 

( 11111اأمعسم ف عسى اي خداـ اػذة األ هػزة. و وػدر عػدد اأمعسمػ ف اأميػ هدف ف مػف اأ ػدر ب حػواأي )

(، 6111) معسمػػًت فػػي اأمرحسػػر اأ مه د ػػر مػػف اػػذا اأ رنػػتمج، وعسػػى مػػدل  ػػلث يػػنوات ا  ػػدال مػػف اأعػػتـ

أس وػػػػػػػػػػػػػػػدـ واأحصػػػػػػػػػػػػػػػوؿ عسػػػػػػػػػػػػػػػى اأمز ػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػف : هػػػػػػػػػػػػػػػزة اأحتيػػػػػػػػػػػػػػػػوب و يػػػػػػػػػػػػػػػعى اأػػػػػػػػػػػػػػػوزارة دائمػػػػػػػػػػػػػػػت 

(http://chams02.maktoobblog.com ،62/11/6112،  تر   اأدخوؿ.) 

، ح ػث  ػـ نشػر اػذا اأ رنػػتمج 6118و: لػًت شػ كر اأمػدارس اأفسيػط ن ر "زا ػؿ" واأ ػي اف  حػت فػي اأعػتـ 

مؿ  ػػػػتقي اأمػػػػدارس ( مدريػػػػر فػػػػي ذأػػػػؾ اأعػػػػتـ. ومػػػػف  ػػػػـ  ػػػػـ  ويػػػػ ع ايػػػػ خدامه أ شػػػػ111فػػػػي حػػػػواأي )

اأفسيط ن ر. و ذكر :ف  رنتمج اإلدارة اأمدري ر  ـ إن ت ه مف خلؿ شػركر " رو  ػؾ" و تأ عػتوف مػع دائػرة 
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 كنوأو  ػػت اأمعسومػػتت فػػي اإلدارة اأعتمػػر أس ون ػػتت اأ ر و ػػر و كنوأو  ػػت اأمعسومػػتت  ػػوزارة اأ ر  ػػر واأ عسػػ ـ 

 .اأعتأي، و دعـ مف مركز "معًت" و"ووردف   ف"

 (http://www.zajel.edu.ps/news :62/11/6112،  تر   اأدخوؿ) 

اأختصر  وزارة اأ ر  ر  اإلأك رون ر تإللتفر إأى مشتر ع :خرل، منهت؛ م تدرة اأ عس ـ اأفسيط ن ر، واأ وا ر 

واأ عسػػ ـ، ومشػػتر ع :نظمػػر اأ رم  ػػتت فػػي اأػػوزارة م ػػؿ )نظػػتـ اأشػػ وف اأمتأ ػػر، ونظػػتـ اأشػػ وف اإلدار ػػر( 

 (.6111زارة اأ ر  ر واأ عس ـ اأعتأي، )و 

 

 في مدارسيا اإللكترونيةالتجارب العالمية والعربية لتطبيق اإلدارة  31.1.3.1

فػػي كتفػػر م ػػتالت اأح ػػتة، ومنهػػت اأم ػػتؿ  اإلأك رون ػػرا  هػػت ك  ػػر مػػف دوؿ اأعػػتأـ أإلفػػتدة مػػف اإلدارة 

إدارة اأمدارس في اأوال تت اأم حدة األمر ك ػر،  في اإلأك رون راأ عس مي. وقد  د:ت اأ  ترب عسى اإلدارة 

وفرنيػػػت، وكنػػػدا، ومتأ ز ػػػت، ويػػػنػتفورة، و عػػػض اأػػػدوؿ اأعر  ػػػر كتأيػػػعود ر، واألردف، واإلمػػػترات، وُعمػػػتف 

 وغ رات.

وقد :ورد اأ تحث م موعر مف   ترب اأدوؿ اأعتأم ر في دراي ه، ألنهت ي كوف مر عػًت أػإلدارة اأعس ػت فػي 

 ، ومف :اـ اذة اأ  ترب:اإلأك رون رالي فتدة منهت عند  ط  ؽ مشروع اإلدارة وكتأر اأػوث وا

فػي مداريػهت فػي  اإلأك رون ػرفهػي  ػد:ت   ط  ػؽ  ون ػتت اإلدارة  تجربة الواليات المتحدة األمريكية: -

ـ،  ح ث  عتونت  هود اأوطتع اأختص مػع اأوطػتع اأعػتـ أ ط  وهػت، وقػد : مػرت اأخطػر 1112عتـ 

ـ )حيػػػػ ف، 6111( مػػػػف اأمػػػدارس اأعتمػػػر فػػػػي :مر كػػػت  تالن رنػػػت وذأػػػػؾ فػػػي عػػػتـ 17عػػػف ر طهػػػت )

6112.) 

( مػػػف اأ  ػػػترب اأرائػػػدة فػػػي اأوال ػػػتت اأم حػػػدة Teams schoolsو ع  ػػػر   ر ػػػر مػػػدارس    مػػػز )

األمر ك ػػػر فػػػي  ط  ػػػؽ اإلدارة واأ عسػػػ ـ االأك رونػػػي،  ح ػػػث  ػػػـ  ط  وهػػػت مػػػف اأمرحسػػػر اال  دائ ػػػر إأػػػى 
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نو ر، وقد غّطى نشتط مدارس    مز إحدل وعشػر ف وال ػر :مر ك ػر، و ػد: نشػتط مػدارس اأمرحسر اأ ت

ـ، مف خلؿ دعـ متأي مودـ مف إدارة اأ عس ـ في اأوال تت اأم حػدة، وقػد اع مػدت 1111 م  ز عتـ 

في  ود ـ خدمت هت اإلدار ر واأ عس م ر في  دا ت هت عسى األقمتر االصطنتع ر، و:نشأت :وؿ موقع أهت 

 (.6117ـ )ع د اأحم د، 1112عسى ش كر االن رنت في عتـ 

ــة الكنديــة: - فػػي اأمػػدارس اأكند ػػر مػػف خػػلؿ مشػػروع اأشػػ كر  اإلأك رون ػػر ػػد: مشػػروع اإلدارة  التجرب

ـ فػي 1112. قػد يػتاـ اأوطػتع اأصػنتعي اأكنػدي عػتـ 1112فػي عػتـ  (School Netاأمدريػ ر )

طر اإلدار ػر واأ عس م ػر اأمدريػ ر اأم ن ػر عسػى ايػ خداـ دعـ و در ب اإلدار  ف واأمعسم ف عسى األنشػ

اأ كنوأو  ت اأحد  ر في اإلدارة واأ در س و حو ؽ اأر ط اأش كي أ م ع اأمدارس )يػعتد واأيػرطتوي، 

6118.) 

ــة: - ــة الياباني  مشػػروع  1112فػػي عػػتـ  اإلأك رون ػػر ػػد:ت اأ ت ػػتف    ر  هػػت فػػي م ػػتؿ اإلدارة  التجرب

أمواد اأدراي ر اأ عس م ر  وايطر :شرطر ف د و أسمدارس حيػب اأطسػب مػف خػلؿ ش كر  سفتز ر   ث ا

 ػػػد: اأمشػػروع اأمعػػػروؼ  تيػػـ "مشػػػروع  1112)اأك  ػػؿ( كخطػػوة :وأػػػى أس عسػػ ـ عػػػف  عػػد. وفػػػي عػػتـ 

اأمتئػػػر مدريػػػر" ح ػػػث  ػػػـ   ه ػػػز اأمػػػدارس  تالن رنػػػت  ػػػػرض   ر ػػػب و طػػػو ر األنشػػػطر اأدرايػػػ ر 

:عدت أ نر اأعمؿ اأختص  تأي تير اأ ر و ر في  1112 كر. وفي عتـ واإلدار ر مف خلؿ  سؾ اأش

اأ ت تف  ور رًا أػوزارة اأ ر  ػر واأ عسػ ـ  و ػرح ف ػه :ف  وػوـ اأػوزارة   ػوف ر نظػتـ معسومػتت إقس مػي أخدمػر 

دارة مدل اأح تة في كؿ موتطعر  ت تن ر، وكذأؾ  وف ر مركز أس رم  تت اأ عس م ر إلػتفر اأ عس ـ واإل

إنشػػػتل مركػػػز وطنػػػي أسمعسومػػػتت. كمػػػت وولػػػعت اأس نػػػر اأخطػػػط اأختصػػػر   ػػػدر ب اإلدار ػػػ ف  إأػػػى

واأمعسمػػػػ ف عسػػػػى اػػػػذة اأ ون ػػػػر اأ د ػػػػدة، واػػػػذا مػػػػت دعم ػػػػه م زان ػػػػر اأحكومػػػػر اأ ت تن ػػػػر أسيػػػػنر اأمتأ ػػػػر 

،  تإللػػتفر إأػػػى دعمهػػـ أمركػػػز  رم  ػػتت أمك  ػػػتت  عس م ػػر فػػػي كػػؿ موتطعػػػر ودعػػػـ 1112/1118

فػػي م ػػتؿ اأ رم  ػػتت اإلدار ػػر واأ عس م ػػر ودعػػـ اأ حػػث اأعسمػػي اأخػػتص   ون ػػتت  اأ حػػث واأ طػػو ر
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 اأ عسػػػ ـ واإلدارة اأ د ػػػد ف،  تإللػػػتفر إأػػػى دعػػػـ كتفػػػر األنشػػػطر اأم عسوػػػر  ػػػتأ عس ـ واإلدارة عػػػف  عػػػد

 .(6112)م وأي، 

ــة األســترالية: - فػػي وال ػػر اػػي  ػػؿ وعسػػى ميػػ ول اأعػػتأـ :يػػ راأ ت  أػػ س فػػيإف اأ  ر ػػر اأفر ػػدة  التجرب

وزارة اأ ر  ػػر وذأػػؾ أيػػرعر إن تزاػػت وشػػموأ  هت، فوػػد شػػمست كػػؿ فصػػؿ درايػػي. ح ػػث عمػػدت فك ور ػػت 

دختؿ اأ ون ر فػي عسى ولع واأ عس ـ اأفك ور ر  وقػد  ػـ  1112اإلدارة اأمدريػ ر عػتـ خطر أ طو ر وا 

طر ؽ األقمػتر  ـ  عد :ف  ـ ر ط  م ع مدارس اأوال ر  ش كر االن رنت عف1111االن هتل منهت عتـ 

اأصػػنتع ر. كمػػت عمػػدت اأوال ػػر عسػػى إ  ػػتر اإلدار ػػ ف اأػػذ ف ال  رغ ػػوف فػػي اأ عتمػػؿ مػػع اأحتيػػب 

%( مػف  عػداد اإلدار ػػ ف 62اآلأػي عسػى اأ وتعػد اأم كػر و ػرؾ اأعمػؿ، وقػػد  ػـ ذأػؾ فعػًل، إذ  وتعػد )

دمت قتـ  ز ترة ختصر وقد :شتد  هذة اأ  ر ر شركر مت كرويوفت ) ؿ غ  س( عن واي  داأهـ  آخر ف.

 (.6118أهت )يعتد واأيرطتوي، 

مػػف  اإلأك رون ػػرأوػػد  ػػد:   ط  ػػؽ مشػػروع اإلدارة اأمدريػػ ر  تجربــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة: -

 تيػػػـ "د ػػػرة نػػػت"  اإلأك رون ػػػرخػػػلؿ مدريػػػر "د ػػػرة اال  دائ ػػػر أسف  ػػػتت" واأ ػػػي اف  حػػػت ف هػػػت اأوتعػػػر 

دار هػػت،  اليػػ خداـ اأ كنوأو  ػػت اإلدار ػػر اأوتعػػر  كػػؿ  ػػـ   ه ػػز  ح ػػثفػػي خدمػػر اأعسم ػػر اأ عس م ػػر وا 

مدادات  أك ر مف )  (.6112(  هتز حتيوب )م وأي، 21اأ  ه زات األزمر وا 

:دركت اأممسكر اأعر  ر اأيعود ر :ام ر اأ نم ر اإلدار ر، فػي كونهػت :داة أ يػه ؿ  التجربة السعودية: -

ن ت  ػػر اأعػػتمس ف واأميػػتعدة فػػي ا خػػتذ اأوػػرارات و فع ػػؿ عمس ػػر و  يػػ ط اإل ػػرالات اإلدار ػػر وز ػػتدة إ

اإلشػػراؼ، أهػػذا عمػػدت عسػػى إنشػػتل "اأمشػػروع اأػػوطني أسمسػػؾ اأيػػعودي إلدخػػتؿ اأحتيػػب اآلأػػي فػػي 

اأمػػػدارس"، واأػػػذي مػػػف :ادافػػػه  مكػػػ ف اأمػػػد ر ف أإلفػػػتدة مػػػف شػػػ كر اأمشػػػروع فػػػي  و ػػػ ـ اأمعسومػػػتت 

 (.6112اأمعن ر اأمر  طر  تأمدرير )غن ـ، واأ عس متت واأ  تنتت إأى األطراؼ 
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 وكالة الغوث الدولية  4.3.1

 الوكالة عن نبذة 3.4.3.1

 8 فػي (األونػروا) األدنػى اأشػرؽ فػي اأفسيػط ن  ف األ ئػ ف و شػػ ؿ إلغت ػر اأم حػدة األمػـ وكتأػر  أييػت

 :ف عسػى وم ق ػر مخصصػر كوكتأػر أ عمؿ (302) رقـ اأعتمر اأ مع ر قرار و مو ب 1949 /:وؿ كتنوف

 .(6112)دأ ؿ األونروا،  اأفسيط ن ر أسول ر عتدؿ حؿ إ  تد أػت ر ينوات  ل ر كؿ وال  هت   دد

 االيػ  ت ر و ػد:ت   ػروت فػي أهػت موػراً  ا خػذت :ف  عػد 1950 مػت و /: ػتر 6 فػي :عمتأهػت اأوكتأر واي هست

  رامج :ك ر مف أ ص   اأوكتأر  ويعت رةاألخ  اأخمير اأعوود مدار وعسى اأفور ر، اإلنيتن ر ألح  ت تت

 اأم ػتالت فػي وعػتمسوف مدريوف منهـ موظؼ( 62111) نحو  ي خدـ ح ث اأمنطور، في اأم حدة األمـ

دار وف ،ا  متع وف و:خصتئ وف ،اأصح ر   شػ ؿ اأوكتأر و  وأى .األخرل اأخدمتت مودمي مف وغ راـ وا 

 أ وػد ـ  رنػتمج  تنػب إأػى واال  متع ػر، واأػو  ػر ح رواأصػ اأ عس م ػر اأخػدمتت  وػدـ مرفػؽ (111) نحػو

نشػتل اأصػػر اأم نتا ػر اأوػروض  اأػذ ف األ ئػ ف اأيػكتف مػف م زا ػد عػدد أصػتأ  اأصػػرل اأمشػتر ع وا 

 .اأخمير اأوكتأر عمس تت منتطؽ عسى موزع ف ال  ، مل  ف :ر عر مف :ك ر عدداـ :ص  

تأر اأػػوث اأدوأ ػر إلغت ػر و شػػ ؿ األ ئػ ف اأفسيػط ن  ف وك 6116وعرؼ اأندال اأطتر  أألونروا أسعتـ 

)األونػػروا(  أنهػػت :ك ػػر  رنػػتمج أألمػػـ اأم حػػدة فػػي اأشػػرؽ األويػػط، واػػي  عػػزز اأرفػػتة واأ نم ػػر اإلنيػػتن ر 

واأحمت ر أل ئ ف اأفسيط ن  ف في األردف، وأ نتف، ويور ت، واألرض اأفسيط ن ر اأمح سر )اأندال اأطػتر  

 (.6116أألونروا، 

و وػػػدـ وكتأػػػر اأػػػػوث اأدوأ ػػػر خػػػدمت هت اأ عس م ػػػر  خمػػػس منػػػتطؽ  حيػػػب منػػػتطؽ عمسهػػػت، واػػػي أ نػػػتف، 

 اأخميػر اأعمس ػتت منتطؽ احدل األفر اأػر  ر  ع  ترو ويور ت، واالردف، واألفر اأػر  ر، وقطتع غزة، 

 ميػ سوف ئػوفال  (624.061) ومػنهـ نيػمر (2.299.011) مػف :ك ػر يػكتنهت عػدد   سػع ح ػث أسوكتأػر،
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 األ ئوف ا الل  أف اأعسـ مع ال ئوف األفر اأػر  ر اـ يكتف مف  ور  تً  %(21.6) :ف :ي .األونروا أدل

 .(6112دأ ؿ األونروا، ) اأعتأـ في يكتن ر ك تفر ني ر :عسى ي ست مخ متت (19)  وطنوف

 أ عسػ ـا :و شػمؿ، أخػدمتتا مػف عر لػر م موعػر  وػدـ األػفر اأػر  ػر ح ػث في اتمتً  دوراً  اأوكتأر و سعب

 صػحر ذأػؾ فػي  مػت اأشػتمسر األوأ ػر اأصػح ر واأرعت ػر واأ ونػي، اأمهنػي واأ ػدر ب واإلعػدادي، اال  ػدائي

 األ ئػ ف، مخ مػتت فػي اأ  ئ ػر اأصػحر وخػدمتت  تأمي شػف تت، اأعػلج : ػؿ مػف واأميػتعدة األيػرة

 ولػعت كمػت .واأمعػوق ف واأشػ تب أسنيػتل ع ػراال  مت اأ نم ر وخدمتت اأمعوزة، أألير اأػو  ر واأميتعدة

 واػو اأصػػرل، واأمشػتر ع اأصػػر اأم نتا ػر اأوػروض  وػد ـ م ػتؿ فػي ك  ػراً  ن تحػتً  حوػؽ  رنتم ػتً  اأوكتأػر

ووفوػًت أ رنتم هػت اأحػتأي  طسػع   إأػى :نهػت و تإللػتفر. األ ئػ ف أػدل اأػدخؿ  وأ ػد قػدرة  نم ػر عسػى  يػتعد

)مك ػب اإلعػلـ فػي وكتأػر  .أل ئػ ف اأمع شػ ر األحػواؿ  حيػ ف : ػؿ مػف راأليتيػ  اأ ن ػر مشػتر ع  نف ػذ

 (.6112اأػوث  تألفر اأػر  ر، 

 

 الدولية الغوث لوكالة اإلنفاق وأوجو التمويل مصادر 1.4.3.1

 عػػػد حػػػؿ منظمػػػر عصػػػ ر األمػػػـ اأم حػػػدة  ػػػـ  كػػػو ف وكتأػػػر اأػػػػوث اأدوأ ػػػر )األونػػػروا( إلغت ػػػر و شػػػػ ؿ 

ف وختصر  عد انه ػتر اأولػع اأفسيػط ني   مو ػؿ دوأػي كتمػؿ دوف :ي مشػتركر مػف األ ئ ف اأفسيط ن  

 تنب اأشعب اأفسيط ني أ ود ـ اأخدمتت اأعتمر؛ اأصح ر، واأ عس ـ، واإلغت ر وغ رات. وف مت  سي عرلًت 

 أمصتدر اأ مو ؿ و:و ه اإلنفتؽ أوكتأر اأػوث اأدوأ ر في األفر اأػر  ر.

 التمويل صادرأواًل: م

مف اأػدوؿ اأ طوع ػر، و كػوف عػتدة اأويػـ األك ػر مػف اػذة و كوف  :اأمس زمر اأميتامر اأدوؿ عتت  ر  .1

 وعسى ع ن ر   رعتت مف اأػذائ ر اأمواد مف اأوكتأر اح  ت تت  ػط ر   ـ ف مت نود شكؿ عسى اأ  رعتت

 مػف ني ر  أك ر اأدوؿ اذة  يتاـ ح ث ،األورو ي واال حتد واأ ت تف اأم حدة اأوال تت اأدوؿ اذة ر:س
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 مت نوعتً   ي طر  ني ر األخرل اأعتأـ دوؿ  عض  يتاـ ف مت ،اأدوأ ر اأػوث أوكتأر اأممنوحر اأ  رعتت

 .اأم زان ر اذة  مو ؿ في

  كػتأ ؼ  ػط ػر في و  م ؿ ،"أألنروا" اأعتد ر اأم زان ر مف%( 21) حواأي واو :اأم حدة األمـ  مو ؿ .6

 . فاأدوأ  اأػوث وكتأر موظفي ونفوتت

  حػت اأ مو ػؿ مصػتدر مػف  ػزل اأػػوث وكتأػر  خصػص :وااليػ  نتئ ر واأم زان ػتت اأطػوار  م زان ػر .2

 اأػدوؿ   رعػتت مػف اأ ػزل اػذا و خسػو اأطػوار   رنػتمج  ط ػؽ ح ػث اأوكتأػر، عمس ػتت مػد ر  صػرؼ

 .:خرل دوؿ   رعتت مف :و أسوكتأر، حص هت  دفع اأمس زمر

 أل ئػ ف اأمع شػر اأظػروؼ  حيػ ف : ػؿ مػف األمػواؿ اػذة  خص ص و  ـ :اأمويع اأميتعدة  رنتمج .2

 وكتأػر  وػوـ ح ػث اأيػكن ر األ ئػ ف :ولػتع و حيػ ف اأعتمػر، اأوكتأػر مرافػؽ اأ حيػ ف اػذا و شػمؿ

عتدة   نتل اأػوث  و  ـ معيرة، ا  متع ر كحتالت اأوكتأر أدل اأمي س ف األ ئ ف ميتكف إصلح وا 

 .اأمن ظمر غ ر ؿاأدو    رعتت مف اأ رنتمج اذا  مو ؿ

 فػي  يػتاـ واأ ػي اأمخ سفػر، اأ مو س ػر اأمصػتدر  عػض عسػى اأوكتأػر  ع مػد :مخ سفػر  مو ػؿ مصػتدر .2

 قيػـ :ر ػتح أسػدخؿ، اأمػدرة األنشػطر :ر ػتح مصػرف ر، )فوائػد اأمصػتدر اػذةمف و  اأوكتأر نفوتت  ػط ر

 .(Gaza Field office, 2004) أسوكتأر( اأ ت ع اأمن رة قيـ :ر تح اأموتوالت،

 اإلنفاق أوجو :ثانياً 

 منػه واأل ئػ ف عتمػر اأفسيػط ني أسشػعب اأرئ يػ ر اأخػدمتت   وػد ـ (األونػروا) اأدوأ ػر اأػػوث وكتأػر  وػوـ

  سػي وف مػت اأعمس ػتت، منطور في اأيتئدة األولتع عسى  نتل اأخدمتت اذة  وؿ :و و  عتظـ و زداد ختصر

 :األفر اأػر  ر في اأدوأ ر اأػوث أوكتأر اإلنفتؽ :و ه :اـ
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 اأوكتأػر اأوكتأػر، و وػدـ  وػدمهت اأ ػي اأخػدمتت :ك ػر اأ عس م ػر اأخػدمتت  ع  ر :واأ عس ـ اأ ر  ر  رنتمج .1

 ق ػوؿ اأوكتأػر ي تيػرومػف  ،كمػت خػتص  شػكؿ واإلعداد ػر اال  دائ ػر اأمرحس  ف في أسطلب  خدمت هت

 .اأطلب  شكؿ ك  ر :عداد دةز ت إأى :دل ممت مداريهت في اأمي حو ف األ ئ ف :طفتؿ  م ع

 اأوكتأػر  ػوفر ح ػث م تشػرة، اأ عس م ػر اأخػدمتت  عػد اأصػح ر اأخػدمتت :ام ػر  ػأ ي :اأصػحر دائػرة .6

 اأخػدمتت اػذة و شػمؿ يػنو ًت، فسيػط ني ال ػ  (6.821.212) مػف ألك ػر األوأ ػر اأصػح ر اأرعت ػر

 مػف اأخػدمتت اذة  ود ـ و  ري ت ر،واأوق األمراض ومكتفحر األيرة و نظ ـ واأط  ر اأعل  ر اأرعت ر

 .األوأ ر أسرعت ر منشأة (162) عف  وؿ ال مت خلؿ

 األحػواؿ  خػص  مػت أل ئػ ف اأخػدمتت عسػى اإلنفػتؽ فػي اأم ػتؿ اػذا  ركػز :اإلغت ػر خػدمتت م ػتؿ .2

 فػي اأخ ػتـ مػف   معػتت مػف األ ئػ ف مخ مػتت  طػورت وأوػد اأمخ مػتت، فػي واأيػكن ر اأمع شػ ر

  طػو ر فػي ك  ػراً  شػوطتً  اأوكتأػر قطعػر وأوػد واأمػدف  ػتأورل شػ  هر مواقػع إأى إلنشتئهت ىاألوأ اأينوات

  ػرم ـ فػي  ػد:ت ح ػث ـ، 1993عػتـ فػي  نف ػذة  ػد: اأذي اأيلـ  ط  ؽ  رنتمج ع ر وذأؾ اأمخ متت

عػتدة  آالؼ  متن ػر $(7111) حػواأي اأواحػد اأ  ػت  نػتل  كسفػر   سػع ح ػث األ ئػ ف ميػتكف إنشػتل وا 

 مػف اأعمػؿ اػذا  مو ػؿ   ػـ وقػد اأ د ػدة اأمػدارس مػف عػدد  إنشػتل اأوكتأػر قتمػت وكمػت :مر كي، الردو 

 .األويط اأشرؽ في اأيلـ  عمس ر ختصر م زان ر

 اأوكتأػر دوائػر   شػك ؿ اأختصػر اأمصػتر ؼ م مػوع اأخػدمتت اػذة  م ػؿ :اإلدار ػر اأخػدمتت م ػتؿ .2

 اأمتأ ر، ودائرة ،اإلدارة دائرة مف كؿ  شػ ؿ  كتأ ؼ ؿ شم واي اأخدمتت  ود ـ أ يه ؿ وذأؾ اأمخ سفر

 .واإلعلـ اأمشتر ع ودائرة اأفن ر، واأدائرة اأ ور دات، ودائرة اأ نم ر، ودائرة

 ذكرنتاػت اأ ػي اأخدمتت غ ر واي واألخرل اأعتمر اأخدمتت و  م ؿ :واألخرل اأعتمر اأخدمتت م تؿ .2

 اأوكتأػر، أػدل اأميػ س ف وغ ػر اأميػ س ف أل ئػ ف مودمػراأ اأخػدمتت :نػواع  م ػع  شػمؿ واأ ػي يػت وتً 
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 اأ  ئر  صحر اأختصر اأخدمتت   أد ر كمت اأوكتأر وأمرافؽ أل ئ ف اأم تة  وص ؿ خدمتت م ؿ وذأؾ

زاأر اأرش و:عمتؿ أسخدمتت  نظ ـ مف  .وحرقهت اأومتمر وا 

 (http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=66 :17/11/6112،  تر   اأدخوؿ) 

 
 خدمات التعميم في وكالة الغوث الدولية 1.4.3.1

منػذ نشػػأ هت  ػد:ت األونػػروا  تأعمػػؿ و كػؿ  هػػد عسػػى  ػوف ر اأ عسػػ ـ األيتيػػي أل ئػ ف اأفسيػػط ن  ف وذأػػؾ 

في منتطؽ عمس ت هت اأخمير )قطتع غزة، األػفر اأػر  ػر، األردف، يػور ت وأ نػتف(، وال زاأػت اػي اأ هػر 

، كمػػت و ػػوفر نصػػؼ قػػرفأ عسػػ ـ األيتيػػي أل ئػػ ف اأفسيػػط ن  ف أورا ػػر مػػت  ػػزد عػػف اأرئ يػػ ر اأ ػػي  ػػوفر ا

اأ عس ـ "اإلعدادي" م تنًت أكتفر اأ لم ذ األ ئػ ف اأفسيػط ن  ف، :مػت  تأنيػ ر أس عسػ ـ اأ ػتنوي فهػذة اأخدمػر 

 واأختصر. ال  ودمهت األونروا، أهذا  س حؽ اأ لم ذ الي كمتؿ اأمرحسر اأ تنو ر أسمدارس اأحكوم ر

عسى اأحفتظ عسى  ودة اأ عس ـ اأمودـ في مداريػهت و طو راػت،  اأفسيط ن  ف أل ئ ف اأػوث وكتأر و عمؿ

مف خلؿ خطػط و ػرامج معػدة خص صػًت وفوػًت أل  تاػتت اأ ر و ػر اأمعتصػر،  تإللػتفر إأػى :نهػت  عمػؿ 

 .واإلداري اأفني واإلشراؼ اأمتدي اأدعـ  وف ر عسى

ف ر اأفػػػرص اأ عس م ػػػر ألطفػػػتؿ وشػػػ تب األ ئػػػ ف اأفسيػػػط ن  ف مػػػف : ػػػؿ اك يػػػتب كمػػػت و عمػػػؿ عسػػػى  ػػػو 

اأمعرفر واأمهترات اأح ت  ر واأخ رات واأوػ ـ وذأػؾ  تأشػراكر مػع اأيػسطتت اأملػ فر واأم  معػتت اأمحس ػر 

 (.6111 – 6112ومنظمتت األمـ اأم حدة األخرل )األونروا، اأخطر اأم ويطر اأمدل، 

اأػػػوث اأدوأ ػػر فػػي محتفظػػتت األػػفر اأػر  ػػر فػػي اأعوػػود اأمتلػػ ر  عسػػ ـ فػػي وكتأػػروقػػد مػػرت خػػدمتت اأ 

(، ح ػػػث قتمػػػت   نف ػػػذ عمػػػلت اأ مو ػػػؿ 1128-1127 عػػػدة مراحػػػؿ،   ػػػد: مػػػف مرحسػػػر اإلدارة األردن ػػػر )

واأ طػو ر األزمػػر، وقػػد ايػػ عتنت  تأمنػػتاج اأ عس م ػػر اأصػتدرة عػػف وزارة اأ ر  ػػر واأ عسػػ ـ األردن ػػر، كدوأػػر 
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. وفػػي اػػذة اأمرحسػػر شػػهد اأ عسػػ ـ نمػػوًا ملػػطردًا  يػػ ب االيػػ ورار اأي تيػػي واأنمػػو االق صػػتدي ملػػ فر

 (.6112اأني ي اأنت ج عف االا متـ  تأل ئ ف )اأصتأحي، 

(، وفي اػذة اأمرحسػر شػهدت ميػ رة اأ عسػ ـ اأك  ػر مػف 1112-1128 س هت مرحسر االح لؿ اإليرائ سي )

لؿ اأم م سػػر  ػػإغلؽ اأمػػدارس، واع وػػتؿ اأمعسمػػ ف واأطس ػػر، وحػػتالت حظػػر اأ را ػػع  يػػ ب ي تيػػر االحػػ 

غلؽ اأطرؽ، ومت صتح هت مف ي تير قمع ممنه ر  هدؼ إأى   ه ؿ اأشعب اأفسيط ني.   اأ  واؿ، وا 

ـ إ ػػر  وق ػػع ا فتق ػػر :ويػػسو،  ػػـ خلأهػػت  كس ػػؼ 1112اأعػػتـ  ق ػػتـ اأيػػسطر اأوطن ػػر اأفسيػػط ن ر فػػي و عػػد 

  ػػر واأ عسػػ ـ اأفسيػػط ن ر  ولػػع خطػػر شػػتمسر إلعػػداد منػػتاج  س ػػي حت ػػتت اأم  مػػع اأفسيػػط ني وزارة اأ ر 

( عسػػى اأصػػف ف األوؿ واأيػػتدس 6111أفسيػػط ن ر واأ ػػي  ػػـ  ط  وهػػت فػػي اأعػػتـ ) حػػت إشػػراؼ اأكػػوادر ا

األيتي  ف، وقد ان هت آخػر مراحػؿ اػذة اأخطػر   ط  ػؽ اأمنهػتج اأفسيػط ني عسػى اأصػؼ اأ ػتني عشػر 

 (.6118( ): و اتشـ، ـ6118 – 6112أ و  هي( في اأعتـ ))ا

وقػػػد واصػػػست وكتأػػػر اأػػػػوث خػػػلؿ اػػػذة اأمرحسػػػر اأ مو ػػػؿ واإلشػػػراؼ عسػػػى اأ عسػػػ ـ فػػػي اأمػػػدارس اأ ت عػػػر 

أسوكتأػػػر مػػػع االيػػػ عتنر  تأمنهػػػتج اأفسيػػػط ن ر. إلػػػتفر إأػػػى ذأػػػؾ فوػػػد زاد  نػػػتل عػػػدد اأمػػػدارس و طو راػػػت، 

 (.6112 عس ـ )نشرات دائرة اأ عس ـ  تأوكتأر، وكذأؾ إعداد اأمشرف ف عسى اأ

و ػػرل اأ تحػػث  ػػأف األونػػروا  عمػػؿ  شػػكؿ ك  ػػر عسػػى   و ػػد اأعمس ػػر اأ عس م ػػر فػػي مداريػػهت  محتفظػػتت 

األػػفر اأػر  ػػر مػػف خػػلؿ  ط  ػػؽ اأ ون ػػتت اأ ر و ػػر اأمعتصػػرة واأحد  ػػر، وأػػ س :دّؿ مػػف ذأػػؾ اأم ػػتدرات 

ف كتنػت اأ عس م ر اأ ي :طسو هت في اأينوا ت اأوس سر اأمتل ر واأ ي   حػث عػف :يػ تب  ػدف اأ حصػ ؿ، وا 

اػػػذة األيػػػ تب نفيػػػ ر، :ـ ا  متع ػػػر، :ـ اق صػػػتد ر،  تإللػػػتفر إأػػػى ولػػػع اأ ػػػرامج واأحسػػػوؿ أحػػػؿ اػػػذة 

اأمشتكؿ وذأؾ أسوصوؿ إأى مدارس اأ م ز في عمسهت وفتعس  هت ومف :م سر ذأؾ: م تدرة اأطػلب األك ػر 

ب ذوي اأحت تت اأختصر، وم تدرة مدارس اأ م ػز، وم ػتدرة حوػوؽ اإلنيػتف، وم ػتدرة ينًت، وم تدرة اأطل

 اأرعت ر اأصح ر وغ رات اأك  ر مف اأم تدرات.
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 لة الغوث بمحافظات الضفة الغربيةميام ومسؤوليات اإلداري التربوي في مدارس وكا 4.4.3.1

( مهػػػػتـ 1178هػػػػد اأ ر  ػػػػر،  حػػػػدد فػػػػي نشػػػػرات دائػػػػرة اأ عسػػػػ ـ اأصػػػػتدرة عػػػػف وكتأػػػػر اأػػػػػوث اأدوأ ػػػػر )مع

 ومي وأ تت اإلداري اأ ر وي  محتفظتت األفر اأػر  ر كمت  سي:

 و شمؿ: ::واًل: اأم تؿ اإلداري

 إدارة ش وف اأطلب. -

 رعت ر ش وف اأعتمس ف. -

  نم ر اأعلقر   ف اأمدرير واأم  مع اأمحسي. -

 اأعمؿ عسى  و  ؽ اأصسر   ف :وأ تل األمور واأمدرير. -

 ت اأمتد ر اأمدري ر. نظ ـ اأ يه ل -

 إدارة و نظ ـ  رامج اأص تنر األزمر أس نتل اأمدريي واأ  ه زات اأمدري ر. -

 إدارة و نظ ـ اأمشروعتت اأ حي ن ر اأختصر  تأ نتل اأمدريي واأ  ه زات اأمدري ر. -

 إدارة اأش وف اأمتأ ر. -

 ع اأمحسي. نظ ـ إدارة اأموارد اأمتأ ر اأ ي  ودمهت وكتأر اأػوث و:فراد اأم  م -

  نظ ـ اال صتؿ واأ واصؿ   ف اأمدرير واإلدارة اأ ر و ر. -

دارة اال  متعتت اأ ر و ر. -   نظ ـ وا 

 اإلدار ر.اأ وو ـ اأخ تمي وم ت عر اأ وانب  -



 و شمؿ: : تن ًت: م تؿ اإلشراؼ اأ ر وي

 إ رال اأمنهتج اأدرايي و حي ف  نف ذة. -

 ورر ومشكل ه أسعمؿ  ت  تة إ رال عنتصرة و طو رات.دراير و حد د اح  ت تت اأمنهتج اأدرايي اأم -

 ولع نظتـ أس وو ـ اأمي مر ألأواف اأنشتط اأم صؿ  إ رال اأمنهتج.  -
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 اأنمو اأمهني أسعتمس ف في اأمدرير. -

  وظ ؼ األيتأ ب اأمخ سفر أ حي ف اأمنهتج و طو رة. -

 وث :خرل من م ر.اأو تـ  درايتت و حوث إ رائ ر مو هر نحو  حي ف اأعمؿ :و  وظ ؼ  ح -

 إ  تد نظتـ مي مر أ وو ـ عمؿ اأعتمس ف في اأمدرير وم ت ع هـ. -

 اأعمؿ عسى  وف ر فرص اأنمو اأم كتمؿ أسم عسم ف مف  م ع اأنواحي. -

 اأعمؿ عسى  وف ر فرص اأنمو اأم كتمؿ أسعتمس ف  يم ًت وعوس ًت وا  متع ًت ورعت  هت. -

 ت عر ودراير مي و تت اأ حص ؿ اأمدريي أسطس ر و حد دات.إقتمر نظتـ فّعتؿ أس وو ـ اأ كو ني واأم  -

اأعمػػؿ عسػػى  حيػػ ف و طػػو ر :يػػتأ ب و:دوات اأو ػػتس واأ وػػو ـ أمخ سػػؼ م تحػػث اأدرايػػر اأموػػررة فػػي  -

 اأمنهتج.

مػػف خػػلؿ اأعػػرض اأيػػت ؽ   لػػ  :ف اأمهػػتـ اإلدار ػػر واأفن ػػر اأمسوػػتة عسػػى عػػت ؽ اإلدارة اأمدريػػ ر فػػي 

ح ػػػتج إأػػػى  هػػػد ووقػػػت ك  ػػػر أسو ػػػتـ  هػػػت، األمػػػر اأػػػذي  يػػػ و ب عسػػػى اإلدارات مػػػدارس وكتأػػػر اأػػػػوث  

 اأمدري ر  وظ ؼ اأي ؿ اأكف سر  ميتعد هت عسى :دال مهتمهت  شكؿ  وفر اأ هد واأوقت.
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 الدراسات السابقة  1.1

وقػد  ػـ عرلػهت    نتوؿ اذا اأ زل عرلًت أسدرايػتت اأيػت ور اأمر  طػر  ػتإلدارة اإلأك رون ػر فػي اأمػدارس،
 . شكؿ م يسيؿ مف اأحد ث إأى اأود ـ،  دلًا  تأدرايتت اأعر  ر  ـ اأدرايتت األ ن  ر

 
 الدراسات العربية  3.1.1

 
 

 :(1033دراسة الحناوي )

مػدارس وكتأػر  اأمعسومػتت فػي إدارة اأوقػت أػدل مػد ري تاأ عػرؼ عسػى دور  كنوأو  ػ إأػى اأداريػر اػدفت

≤ 1.12شؼ عمت إذا كتف انتؾ فروؽ ذات دالأػر إحصػتئ ر عنػد ميػ ول )اأكو ، اأػوث  محتفظتت غزة

α ف م ويطتت  ود رات مد ري مدارس وكتأر اأػوث  محتفظتت غزة  أدور  كنوأو  ت اأمعسومتت في   )

ويػنوات ، واأ ػنس، واأمنطور اأ عس م ر، اأمرحسر اأ عس م رإأى م ػ رات اأدراير )إدارة اأوقت أد هـ  عزل 

اأمػػػنهج  أدرايػػػروقػػػد ايػػػ خدمت ا، تؿ اأحتيػػػوب(اأحصػػػوؿ عسػػػى دورات فػػػي م ػػػو ، واأ خصػػػص، اأخدمػػػر

،  ح ػث شػمست :ر عػر م ػتالت اػي  ػـ  طو راػت ألغػراض اأدرايػر، واي خدمت اأ تح ػر ايػ  تنر اأوصفي

وقػػد اشػػ مست ع نػػر اأدرايػػر عسػػى  م ػػع االن رنػػت، و وقواعػػد اأ  تنػػتت، واأ ر ػػد االأك رونػػي،  ،اأ رم  ػػتت

 .  عتد :فراد اأع نر االي طلع ر،  عد ايومد رة ( مد راً 617أ تأع عدداـ )مدارس وكتأر اأػوث وامد ري 

 وػد رات مػد ري مػدارس وكتأػر اأػػوث أػدور  كنوأو  ػت اأمعسومػتت  :فاـ ن تئج اذة اأدراير  م ست في :و 

-%76.27)اوحػت  ػ ف أسدر ر اأكس ر وأسم تالت اأفرع ر،  ر   در ر عتأ ر تلت د هـ في إدارة اأوقت أ

      عػػػػػػدـ و ػػػػػػود فػػػػػػروؽ ذات دالأػػػػػػر إحصػػػػػػتئ ر عنػػػػػػد ميػػػػػػ ول اأدالأػػػػػػر  األخػػػػػػرلومػػػػػػف اأن ػػػػػػتئج ، (78.2%

(1.12 ≥α ف م ويطتت  ود رات مد ري مدارس وكتأر اأػػوث أػدور  كنوأو  ػت اأمعسومػتت فػي إدارة   )

ر، ويػػػػػػنوات اأخدمػػػػػػر، واأمرحسػػػػػػر اأ عس م ػػػػػػر، واأمنطوػػػػػػر اأ عس م ػػػػػػ اأوقػػػػػػت أػػػػػػد هـ  عػػػػػػزل أم ػ ػػػػػػر اأ ػػػػػػنس
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واأ خصػػص، واأػػدورات فػػي م ػػتؿ اأحتيػػػوب، وذأػػؾ فػػي  م ػػع م ػػػتالت االيػػ  تنر وفػػي اأدر ػػر اأكس ػػػر 

 ألي  تنر.

 

 :(1033دراسة الحسنات )

وم طس ػتت  ط  وهػت فػي  اإلأك رون ػر اإلدارةاأنظر ػر أمفهػـو  األيساأ عرؼ عسى  إأىادفت اذة اأدراير 

أفسيط ن ر ت اأ تمعتت اافي إدار  اإلأك رون ر اإلدارةعف معوقتت  ط  ؽ واأكشؼ  ،اأ تمعتت اأفسيط ن ر

 . رز اآلأ تت اأمو رحر أس ػسب عسى  سؾ اأمعوقتت مف و هػر نظػر اإلدار ػ ف: وطتع غزة واأ عرؼ عسى 

وايػػ خدـ اأ تحػػث ايػػ  تنر اداًة أدرايػػ ر،  ح ػػث  كونػػت مػػف  ،وا  عػػت اأدرايػػر اأمػػنهج اأوصػػفي اأميػػحي

 اأمتأ ػػر،ت اػػي اأمعوقػػتت اأ نظ م ػػر، واأمعوقػػتت اأ شػػر ر، واأمعوقػػتت اأ ون ػػر، واأمعوقػػتت م ػػتال رر عػػ:

و ػػـ اخ  ػػتراـ  ،م م سػػر فػػي اأمػػوظف ف اأمكسفػػ ف  تأعمػػؿ اإلداري ( فػػرداً 661ر اأدرايػػر مػػف )و كونػػت ع نػػ

 .اأم  مع :فرادمف  %(27ني ر )اأع نر  تأطر ور اأعشوائ ر اأط و ر ح ث م ست 

ر اأرو  ن ػر اأ ػي  ػ خر عمس ػاإل ػرالات   م ػؿ فػي:  اإلأك رون ػر:ف : رز معوقتت اإلدارة  تئج ناأ:ظهرت 

 اإلدارة، ولػػػعؼ دعػػػـ وزارة اأ ر  ػػػر واأ عسػػػ ـ اأعػػػتأي أي تيػػػتت  ط  ػػػؽ إلأك رون ػػػر اإلدارةاأ حػػػوؿ نحػػػو 

 .اإلأك رون ر اإلدارةونوص اأ شر عتت األزمر أ ط  ؽ  ،اإلأك رون ر

، ونوػص اأػوعي رؿ في لعؼ مهترات اأسػػر االن س ز ػنه  و د معوقتت  شر ر   م :تئج اأن  :ظهرتكمت 

و ػػود معوقػػتت متأ ػػر  األخػػرل، ومػػف اأن ػػتئج ، ونوػػص فػػي اأػػدورات اأ در   ػػراإلأك رون ػػر اإلدارة أام ػػر 

ف في م ز ، وندرة و ود حوافز متأ ر أسم اإلأك رون ر اإلدارةمي أ ط  وتت : لعؼ اأدعـ اأحكو   م ؿ في

 .، ومحدود ر دور اأوطتع اأختص في اأميتامر اأمتأ ر واأع ن رم تؿ اأعمؿ اإلأك روني

 ػ ف م ويػطتت ايػ  ت تت :فػراد ع ن ػر  رو ػود فػروؽ ذات دالأػر إحصػتئ  : لػتً ومف ن ػتئج اػذة اأدرايػر 

،   نمػت ال رؾ اأمعوقػتت وفوػًت أم ػ ػر اأ تمعػاأدراير حوؿ اآلأ تت اأ ي  مكف مف خلأهت اأ ػسب عسى  سػ
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 ،إحصػػػػتئ ًت أ ػػػػتقي م ػ ػػػػرات اأدرايػػػػر اأميػػػػ ول اأ عس مػػػػي، واأعمػػػػر، ويػػػػنوات اأخدمػػػػر  و ػػػػد فػػػػروؽ داأػػػػر

 اأدورات اأ در   ر.و 

 

 :(1030دراسة خموف )

 األػفر اأ تنو ػر فػي اأحكوم ػر اأمػدارس فػي اإلأك رون ػر اإلدارة  ط  ػؽ واقػع  عػرؼ اأدرايػر اػذة اػدفت

 خ لفػتت فػي و هػتت اأنظػر  حيػباال   ػتف إأػى  تإللػتفر واأمد رات، ر فاأمد  نظر و هر مف اأػر  ر،

 اأ ػرافػي، وموقػع واأموقػع اأ خصػص، وم ػتؿ اأعسمػي، واأم اػؿ اإلدار ػر، واأخ ػرة م ػ ػرات اأ ػنس،

 مػد ري  م ػع مػف اأدرايػر م  مػع  كػّوف .اإلأك رون ػر اإلدارة م ػتؿ في اأ در   ر اأدورات وعدد اأمحتفظر،

 و كونػت ومػد رة، اً مػد ر  (226) عػدداـ واأ ػتأع اأػر  ػر، األػفر فػي اأ تنو ػر اأحكوم ػر أمػدارسا ومػد رات

اأ ػي  ػـ اخ  تراػت  اأدرايػر م  مػع مػف %(21.2)  وػترب مػت :ي ومػد رة، مػد راً  (266) مػف اأدرايػر ع نػر

أمهػػترات  كونػػت مػػف خمػػس م ػػتالت اػػي ا تأطر وػػر اأعشػػوائ ر اأ يػػ طر. قتمػػت اأ تح ػػر  إعػػداد ايػػ  تنر 

 االأك رون ر، واأمهترات اأمعسومت  ر، واأمهترات االدار ر واأ نظ م ر، واأموارد اأ شر ر، واأموارد اأ شر ر.

 :اآل  ر اأن تئج إأى اأدراير  وصست وقد

 األػفر اأػر  ػر، فػي اأ تنو ػر اأحكوم ػر اأمػدارس فػي اإلأك رون ػر اإلدارة أ ط  ػؽ مػنخفض واقػع انػتؾ ::والً 

 .واأمد رات اأمد ر ف رنظ و هر مف

 اإلأك رون ر اإلدارة  ط  ؽ واقع ( فيα=1.12اأدالأر ) مي ول عند إحصتئ ر دالأر ذات فروؽ  و د: تً  تن 

 أم ػ ػر  عػزل اأمػد ر ف واأمػد رات، نظػر و هػر مػف اأػر  ػر، األػفر فػي اأ تنو ػر اأحكوم ػر اأمػدارس فػي

 اأموقػع وأم ػ ػر .فػأعسى حمسػر اأمت يػ  ر أصػتأ و  اأعسمػي، اأم اػؿ وأم ػ ػر .اأػذكور وأصػتأ  اأ ػنس،

 اأػذ ف وأصػتأ  ،اإلأك رون ػر اإلدارة م ػتؿ اأ در   ر فػي اأدورات عدد وأم ػ ر اأمد نر، وأصتأ  اأ ػرافي،

 .اإلأك رون ر اإلدارةم تؿ  في :ك ر :و واحدة  در   ر دورة  در وا
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 اإلدارة ط  ػؽ  واقػع ( فػيα=1.12الأػر )اأد ميػ ول عنػد إحصػتئ ر دالأػر ذات فػروؽ  و ػد ال :تً  تأ ػ

 اإلأك رون ػر اإلدارة مػد ري نظػر و هػر مػف اأػر  ػر، األػفر في اأ تنو ر اأحكوم ر اأمدارس في اإلأك رون ر

 أم ػ ػرات  عػزل اأمػد ر ف واأمػد رات، نظػر و هػر مػف اأػر  ػر، األػفر فػي اأ تنو ػر اأحكوم ر اأمدارس في

 .اأمحتفظر موقع :و ص،اأ خص م تؿ :و اإلدار ر، اأخ رة

 

 (:1009دراسة البشري )

فػػي إدارة  تمعػػر :ـ اأوػػرل  مد نػػر  اإلأك رون ػػراػػدفت اأدرايػػر إأػػى اأ عػػرؼ عسػػى معوقػػتت  ط  ػػؽ اإلدارة 

مكػػر اأمكرمػػر و  م ػػؿ فػػي اأمعوقػػتت اإلدار ػػر، واأ ون ػػر، واأ شػػر ر، واأمتأ ػػر، واأ عػػرؼ عسػػى : ػػرز اآلأ ػػتت 

أمعوقػػتت مػػف و هػػر نظػػر اإلدار ػػتت وعلػػوات ا ئػػر اأ ػػدر س. وقػػد ا  عػػت اأمو رحػػر أس ػسػػب عسػػى  سػػؾ ا

( فػػػردًا، و ػػػـ اخ  تراػػػت 221اأدرايػػػر اأمػػػنهج اأوصػػػفي اأميػػػحي، و ػػػـ  ط  وهػػػت عسػػػى ع نػػػر مكونػػػر مػػػف )

 تأطر وػػر اأط و ػػر اأعشػػوائ ر حيػػب اأمر  ػػر اأوظ ف ػػػر أإلدار ػػتت وعلػػوات ا ئػػر اأ ػػدر س، و ػػـ  ط  ػػػؽ 

 فورة موزعر عسى :ر ع م تالت. (22) تنر لمت اأدراير  تي خداـ اي 

و:شػػترت ن ػػتئج اأدرايػػر إأػػى و ػػود معوقػػتت إدار ػػر   م ػػؿ فػػي: اإل ػػرالات اأرو  ن ػػر واأ ػػي  ػػ خر عمس ػػر 

، وقسػػر اأفػػرص اأم تحػػر أحلػػور اأنػػدوات واأمػػ  مرات اأم عسوػػر  ػػتإلدارة اإلأك رون ػػراأ حػػوؿ نحػػو اإلدارة 

، ونوػػص اإلأك رون ػػرحػػر أحلػػور اأنػػدوات واأمػػ  مرات اأم عسوػػر  ػػتإلدارة ، وقسػػر اأفػػرص اأم تاإلأك رون ػػر

اأػدورات اأ در   ػر، وو ػود معوقػتت  ون ػر   م ػؿ فػي: لػعؼ اأصػ تنر واأم ت عػر أأل هػزة، ونوػص األدأػر 

، ولػػعؼ ميػػ ول اأ ن ػػر اأ ح  ػػر، كمػػت :ظهػػرت اإلأك رون ػػراإلرشػػتد ر اأمولػػحر آلأ ػػتت  ط  ػػؽ اإلدارة 

 و ػػد معوقػػتت  شػػر ر   م ػػؿ فػػي لػػعؼ مهػػترات اأسػػػر اإلن س ز ػػر، ونوػػص اأػػوعي  أام ػػر اأن ػػتئج :نػػه 

، ونوػػػص فػػػي اأػػػدورات اأ در   ػػػر، وو ػػػود معوقػػػتت متأ ػػػر   م ػػػؿ فػػػي: لػػػعؼ اأػػػدعـ اإلأك رون ػػػراإلدارة 
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، ، وندرة و ود حوافز متأ ر أسم م ز ف في م تؿ اأعمؿ االأك رونياإلأك رون راأحكومي أ ط  وتت اإلدارة 

 ومحدود ر دور اأوطتع اأختص في اأميتامر اأمتأ ر واأع ن ر.

 

 :(1009دراسة الغامدي )

 ن ػع  نر  مد ف اأ ن ـ  عس مدارس في اإلأك رون ر اإلدارة ؽ  ط  در ر عسى اأ عرؼ إأى هدؼ اذة اأدراير 

 إأػى تإللػتفر  ،ونػوا هـ ف ر  اأمػد نظػر  هػرو  مػف اإلداري اأعمػؿ د ػ  و  فػي  هتمتاميػ ، ودر ػرر اأصػنتع

ط  عػر اأعمػؿ، واأمرحسػر   حيػب م ػ ػرات اأدرايػر م  مػع :فػراد نظػر تت هػو  ف  ػ اأفػروؽ عسػى اأ عػرؼ

 .اآلأي اأحتيب تدة ق رخصراأدراي ر، وينوات اأخ رة اأعمس ر في اإلدارة اأمدري ر، واأحصوؿ عسى 

( 21اأ تأع )و  كتملً  أم  معا عسى و: ر ت اأدراير اأميحي، اأوصفي جنهوقد اي خدمت اذة اأدراير اأم

 اإلأك رون ػػػر( ع ػػػترة موزعػػػر عسػػػى م ػػػتالت اإلدارة 21وقتمػػػت اأ تح ػػػر   صػػػم ـ ايػػػ  تنر لػػػمت ) فػػػردًا.

مػػف و هػر نظػػر  اإلأك رون ػر اإلدارة ؽ ػػ ط  ن ػتئج اأدرايػػر :ف و:شػػترت .اأدرايػر فػػي اأمع مػدةاأ ل ػر  

 اإلأك رون ػػر ن ػػع اأصػػنتع ر، و:ف  ط  ػػؽ اإلدارة اأم حػػو  ف  ػػ ـ  در ػػر عتأ ػػر فػػي مػػدارس اأ نػػ ف  مد نػػر 

 يػػهـ فػػي   و ػػد اأعمػػؿ اإلداري  در ػػر عتأ ػػر  ػػدًا فػػي مػػدارس اأ نػػ ف  مد نػػر  ن ػػع اأصػػنتع ر، فػػي ر:ي 

اأوكلل :نه  يهـ في ذأؾ  در ر عتأ ر. و:ظهرت اأن تئج و ود فروؽ ذات دالأر إحصػتئ ر عنػد ميػ ول 

فػػي مػػدارس اأ نػػ ف  مد نػػر  ن ػػع اأصػػنتع ر  اإلأك رون ػػر ػػؽ اإلدارة ( حػػوؿ در ػػر  ط =  1.12اأدالأػػر )

 عػػزل أم ػ ػػر ط  عػػر اأعمػػؿ وأصػػتأ  اأمػػد ر ف، وم ػ ػػر اأحصػػوؿ عسػػى رخصػػر ق ػػتدة اأحتيػػب اآلأػػي 

(ICDL أصتأ  اأحتصس ف عس ه، و:نه ال  و ػد فػروؽ ذات دالأػر إحصػتئ ر  ػ ف و هػتت نظػر م  مػع )

د نػر  ن ػع اأصػنتع ر  عػزل أم ػ ػرات في مدارس اأ نػ ف  م اإلأك رون رة اأدراير حوؿ در ر  ط  ؽ اإلدار 

فروؽ  . كمت :شترت اأن تئج إأى عدـ و وداأمرحسر اأدراي ر، وينوات اأخ رة اأعمس ر في اإلدارة اأمدري ر

 اإلأك رون ػػرذات دالأػر إحصػػتئ ر  ػػ ف و هػػتت نظػر م  مػػع اأدرايػػر حػػوؿ در ػر ميػػتامر  ط  ػػؽ اإلدارة 
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في   و د اأعمؿ اإلداري  عزل أم ػ ر ط  عر اأعمؿ، واأمرحسر  رس اأ ن ف  مد نر  ن ع اأصنتع رفي مدا

اأدرايػػ ر، ويػػنوات اأخ ػػرة اأعسم ػػر فػػي اإلدارة اأمدريػػ ر، واأحصػػوؿ عسػػى رخصػػر ق ػػتدة اأحتيػػب اآلأػػي 

(ICDL.)   

   

 (:1009دراسة عمار )

في وكتأر اأػوث و شػ ؿ األ ئ ف  مك ب  أك رون راإلادفت اأدراير معرفر مدل إمكتن ر  ط  ؽ اإلدارة 

غزة اإلقس مي مف خػلؿ اأ عػرؼ عسػى مػدل  ػوفر م طس ػتت ن تحهػت مػف إمكتنػتت متأ ػر و ون ػر و شػر ر، 

 فػػػػي  حيػػػػ ف :دال اأعػػػػتمس ف فػػػػي اأوكتأػػػػر. اإلأك رون ػػػػرواػػػػدفت : لػػػػًت إأػػػػى معرفػػػػر دور ايػػػػ خداـ اإلدارة 

وايػػ خدـ االيػ  تنر كػػأداة درايػر. و كونػػت ع نػر اأدرايػػر  ميػحي،وايػ خدمت اأدرايػػر اأمػنهج اأوصػػفي اأ

 .اأط و ر اأعشوائ ر راخ  رت  تأطر و( فردًا، 662مف )

وم طس ػتت ن تحهػت،  اإلأك رون ػرو:شترت ن تئج اأدراير إأػى و ػود معرفػر أػدل اأعػتمس ف  تأوكتأػر  ػتإلدارة 

ون ػػر واأ شػػر ر واإلدار ػػر األزمػػر أ ط  ػػؽ اإلدارة  تإللػػتفر إأػػى  ػػوفر اأم طس ػػتت واأميػػ سزمتت اأمتأ ػػر واأ 

مػػف اأنتح ػػر األمن ػػر،  اإلأك رون ػػر، كمػػت :ظهػػرت اأن ػػتئج : لػػًت  أ  ػػد األفػػراد أ ط  وػػتت اإلدارة اإلأك رون ػػر

 عمػػؿ عسػػى ز ػػتدة فتعس ػػر وكفػػتلة األدال اأػػوظ في  در ػػر ك  ػػرة  اإلأك رون ػػرو:ظهػػرت :ف ايػػ خداـ اإلدارة 

 عر إن تز اأعمؿ، ورفع اإلن ت  ر، ويرعر ودقر إ صتؿ اأ عس متت.وذأؾ مف خلؿ ير 

كمػػت و:شػػترت اأن ػػتئج إأػػى و ػػود لػػعؼ فػػي نظػػتـ اأحػػوافز اأمو ػػودة فػػي اأوكتأػػر أسم م ػػز ف فػػي اأعمػػؿ 

االأك رونػي، كمػػت :نػػه  و ػػد قصػور أػػدل اإلدارة اأعس ػػت فػػي مشػػتركر  م ػع اأميػػ و تت اإلدار ػػر فػػي ولػػع 

 .اإلأك رون رم عسور   ط  ؽ اإلدارة األاداؼ واأ رامج اأ
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 (:1009دراسة السميري )

فػي اأمػدارس اأ تنو ػر  اإلأك رون ػرادفت اأدراير إأػى اأ عػرؼ عسػى در ػر  ػوافر م طس ػتت  ط  ػؽ اإلدارة 

 محتفظتت غزة مف و هر نظر مدرائهت. ا  عت اأدراير اأمنهج اأوصفي، واي خدمت اي  تنر مكونر مف 

 ( فردًا.162 كونت مف )و  ط و ر عشوائ ر عسى خمس م تالت، :مت ع ن هت ( فورة موزعر27)

فػػي اأمػػدارس اأ تنو ػػر كتنػػت  اإلأك رون ػػرو:شػػترت ن ػػتئج اأدرايػػر :ف در ػػر  ػػوفر م طس ػػتت  ط  ػػؽ اإلدارة 

 صػػػػػورة عتمػػػػػر قس سػػػػػر، و:شػػػػػترت : لػػػػػًت :ف در ػػػػػر  ػػػػػوفر اأم طس ػػػػػتت اأ شػػػػػر ر واإلدار ػػػػػر أ ط  ػػػػػؽ اإلدارة 

 اإلأك رون ػػرم ويػػطر،   نمػػت در ػػر  ػػوفر اأم طس ػػتت اأمتأ ػػر واأيػػلمر واألمػػف أ ط  ػػؽ اإلدارة  اإلأك رون ػػر

كتنػػت قس سػػر. ومػػف اأن ػػتئج األخػػرل عػػدـ و ػػود فػػروؽ  ػػ ف م ويػػط ع نػػر اأدرايػػر  عػػزل أم ػ ػػر اأ ػػنس 

ؽ أصػػتأ  أ م ػػع م ػػتالت االيػػ  تنر  تيػػ  نتل اأم ػػتؿ اأ ػػتني )اأم طس ػػتت اأ شػػر ر اأفن ػػر( فكتنػػت اأفػػرو 

اأذكور. :مت م ػ ر اأم اؿ اأعسمي فسـ  و د فروؽ   ف م ويط ع نر اأدراير. :مت م ػ ر مدة اأخدمر فسـ 

 و ػػػد فػػػروؽ  ػػػ ف م ويػػػط ع نػػػر اأدرايػػػر فػػػي اأم ػػػتؿ اأ ػػػتني واأ تأػػػث واأخػػػتمس،   نمػػػت  و ػػػد فػػػروؽ فػػػي 

( 11-2اأفػػروؽ أصػػتأ  اأفئػػر )اأم ػػتؿ األوؿ )اأم طس ػػتت اأمتد ػػر( واأرا ػػع )اأم طس ػػتت اأمتأ ػػر( وكتنػػت 

 ينوات.

 
 :(1009دراسة الالمي )

ادفت اأدارير اأ عرؼ عسى واقع اي خداـ  ط  وتت اأحتيب اآلأي في اإلدارة اأمدري ر مػف و هػر نظػر 

( وكػ ًل، 22( مػد رًا و)22مد ري اأمدارس اأ تنو ر ووكلئهت في محتفظر اأُخ ػر، و سػػت ع نػر اأدرايػر )

 أمنهج اأوصفي، واي خدمت االي  تنر :داة أسدراير.واي خدـ اأ تحث ا

و:شػػػترت ن ػػػتئج اأدرايػػػر إأػػػى و ػػػود ممتريػػػتت حو و ػػػر مػػػف ق ػػػؿ مػػػد ري اأمػػػدارس، ووكلئهػػػـ ألعمػػػتأهـ 

اإلدار ػػػر مػػػف خػػػلؿ  ط  وػػػتت اأحتيػػػب اآلأػػػي اإلدار ػػػر  در ػػػر عتأ ػػػر، وو ػػػود ميػػػتامر حو و ػػػر  وػػػدمهت 
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أمدريػػػ ر، و در ػػػر عتأ ػػػر، و: لػػػًت حت ػػػر اأ ط  وػػػتت اأحتيػػػو  ر اأ ط  وػػػتت اأحتيػػػو  ر اأحتأ ػػػر أػػػإلدارة ا

اأحتأ ر أمز د مف اأ طو ر واأ رق ػر، أس نتيػب مػع م طس ػتت اإلدارة اأمدريػ ر اأحتأ ػر، و:خ ػرًا قصػور دور 

اأ هػػػتت اأمخ صػػػر، وذات اأعلقػػػر فػػػي  تنػػػب  طػػػو ر مهػػػترات اأمػػػد ر ف واأػػػوكلل فػػػي م ػػػتؿ ايػػػ خداـ 

  هت. اإلر وتلو   ط  وتت اأحتيب اآلأي

 

 :(1009دراسة مينا )

 اأػػوث  محتفظػتت وكتأػر مػدارس فػي اأمدريػ ر اإلدارة فػي اأحتيػوب  وظ ػؼ در ػر  حد ػد اأدرايػر ادفت

 عنػد إحصػتئ ر دالأػر فػروؽ ذات انػتؾ كػتف إذا عمػت اأكشػؼ إأػى اػدفت كمػت مد ر هت، نظر و هر مف غزة

 أدر ػر غػزة  محتفظػتت وكتأػر اأػػوث مػدارس مػد ري  وػد رات م ويػطتت (   ػ فα≤ 1.12) ميػ ول

 اأخدمػر يػنواتو  اأ عس م ػر، اأمنطوػرو  م ػ ػرات اأ ػنس، إأػى  عزل اأمدري ر اإلدارة في اأحتيوب  وظ ؼ

اأمػنهج ـ اأ تحػث وقػد ايػ خد .أسحتيػوب اأمدريػر مػد ر يػنوات ايػ خداـ عػددو  اأمدريػ ر، اإلدارة فػي

 اً مػد ر  (172) ،  ح ػث ط وهػت عسػى ع نػه  كونػت مػفرايػرسدكػأداة أااليػ  تنر أهػذة ، وايػ خدـ اأوصػفي

 فػي اأمدريػ ر اإلدارة فػي اأحتيػوب  وظ ػؼ در ػر :فن ػتئج اأدرايػر  (. :ظهػرت111) :صػؿ ومػد رة مػف

  وظ ػؼ در ػر ، و ػتلت(70.79% نيػ ر ) م ويػطر  ػتلت غػزة  محتفظػتت اأػػوث وكتأػر مػدارس

 و نيػ ر عتأ ػر،  در ػر األوأػي فػي اأمر  ػر  ػتئجواأن اأمدريػ ر االم حتنػتت إدارة م ػتؿ فػي اأحتيػوب

 اأمر  ػر عسػى واأك ت  ػر اإلدار ػر األعمػتؿ  نف ػذ م ػتؿ اأحتيػوب فػي  وظ ػؼ حصػؿ   نمػت ،%(71.67)

إدارة ) األخػرل اأم تالت في اأحتيوب  وظ ؼ در ر وكتنت ،%(82.12) م ويطر و ني ر  در ر اأ تن ر

 (واأمك  ػر اأمتأ ػر واأسػواـز اأشػ وف إدارة اأمدريػي، واأ واصػؿ اال صػتؿ إدارة واأعػتمس ف، اأطس ػر شػ وف

 داأػر فػروؽ و ػوداأن ػتئج  . و:ظهػرتاأ ػواأي عسػى %(22.82%، 27.28%، 22.72) لػع فر و نيػ ر

 اأحتيوب  وظ ؼ أدر ر غزة محتفظتت في اأػوث وكتأر مد ري مدارس  ود رات م ويطتت   ف إحصتئ ت
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أػى و اأػذكور،  أصػتأ  اأ ػنس  ػ ػرم إأػى  عزل اأمدري ر اإلدارة في عػدد يػنوات ايػ خداـ مػد ر اأمدريػر ا 

  يػ خدـ( واأ تأ ػر )يػنوات 2-2أف ػرة  اأحتيػوب  يػ خدـأسحتيػوب، وذأػؾ أصػتأ  اأم مػوع  ف اأ تن ػر )

 ( مع عدـ و ود فروؽ   ف م ويطي  ود رات اأم موع  ف اأ تن ر واأ تأ ػر.ينوات 6 مف ألك ر اأحتيوب

 وكتأر مدارس  ود رات مد ري م ويطتت   ف إحصتئ ت داأرعدـ و ود فروؽ : لًت إأى و:ظهرت اأن   ر 

 اأمنطوػر م ػ ػر إأػى  عػزل اأمدريػ ر اإلدارةفػي  اأحتيػوب  وظ ػؼ أدر ػر غػزة محتفظػتت فػي اأػػوث

 .اأمدري ر اإلدارة في اأخدمر ينواتو  ،اأ عس م ر
 

  :(1008دراسة  حمدي )

 مف دح  اأ ي واأمتأ ر واأ رم  ر واأ ون ر واأ شر ر اإلدار ر اأصعو تت عف اأكشؼ إأىادفت اذة اأدراير 

 نظػر و هػر مػف اأمكرمػر مكػر  مد نػر اأحكوم ػر اأ تنو ػر اأمػدارس إدارة فػي اإلأك رون ػر اإلدارة ايػ خداـ

( 121)مػف ع نػر اأ و م سػت ،اأميػحي ايػ خدمت اأدرايػر اأمػنهج اأوصػفيو  .اأمػدارس  سػؾ ونػواب مد ري

 عسى موزعر ع ترة ي ع ف مف مكونر اي  تنر في اأدراير اي خدمتو  ،نتئ تً  (11و) ( مد راً 21)منهـ فردًا، 

 واػي حت ػر إدار ػرن ػتئج و ػود صػعو تت  :ظهػرت .مع نػر صػعو ر محػور كػؿ  وػ س محػتور خميػر

 ،   ػراأدورات اأ در  ندرة و،اإلأك رون ر اإلدارة  ون تت وص تنر  شػ ؿ في مخ ص فني موظؼ إأى اأمدارس

 اإلدارة اليػ خداـ خطػط إأػى االف وػتر ،اإلأك رون ػر اإلدارة  ط  ػؽ طػرؽ  ػنظـ اأ ػي اأسػوائ  غ ػتبو 

 غ ػر أسمػدارس اإلنشػتئ ر اأ ح  ػر اأ نػى ،اإلأك رون ػر مػف :ك ػر اأورق ػر اأو ػتئؽ االع مػتد عسػى ،اإلأك رون ر

 اأ رم  ػتت مػع اأ عتمػؿ فػي صػعو ر اأصػعو تت اأ شػر ر  م سػت :مػت .اإلأك رون ػر اإلدارة اليػ خداـ مه ػأة

 اأوقػت إ  ػتد صعو ر ،(ئ تً نت/ؿ)مد ر ف اأ وني اأ أا ؿ لعؼ اإلن س ز ر، اأسػر عسى اأمع مدة اإلأك رون ر

 اأ ػأخر اأهت ف ػر، اأخطػوط اأصعو تت اأ ون ر فكتنت محدود ػر :مت .اإلأك رون ر اإلدارة مع أس عتمؿ اأكتفي

اأصػعو تت اأ رم  ػر ف م سػت  :مػت .اأمػدارس فػي اأم ػوافرة األ هزة قدـ فر،األع  اأص تنر اأفني، اأدعـ في

 اإلدار ػر اأ ػرامج مصػممي نػدرة اأم ودمػر، اأعتأم ػر اأ ط  وػتت أمي ول  رقى ال اأم وافرة اأ رم  تت :ففي 
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 ،) ػراأع ن/اأمتأ ػر (اأميػتامر فػي اأختص اأوطتع دور اأصعو تت اأمتأ ر ف م ست في انعداـ :مت ،اأمدري ر

 ختصػر م زان ػر إأػى اأمدريػر اف وػتر أسمػدارس، متأي  حف ػزي دعـ  ود ـ عدـ ،اأمتأ ر اأمدرير موارد لآأر

 . تأ در ب

  تأصعو تت   عسؽ ف مت ونوا هـ اأمد ر ف نظر و هتت   ف  رإحصتئ داأر فروؽ و ود األخرلومف اأن تئج 

 اأمد ر ف و هتت   ف إحصتئ ر دالأر ذات فروؽ د و  وال ،اأوكلل أصتأ  اأوظ فر، أم ػ ر  عزل اإلدار ر

 اأصػعو تت  كتفػر   عسػؽ إحصػتئ ر دالأػر ذات فػروؽ  و ػد وال ،األخػرل  تأصػعو تت   عسػؽ ف مػت ونػوا هـ

 .اأخ رةو  اأم اؿ، نوعو  اأم اؿ، أم ػ رات  عزل  ح ث
 

 (:1008دراسة الرشيدي )

 ر ومد را هت فػي دوأػر اأكو ػت  حػو ايػ خداـ ا  تاتت مد ري اأمدارس اأحكوم  عرؼادفت اأدراير إأى 

و ػـ اخ  ػتراـ  تأطر وػر  مػد رًا،( 121في اأعمؿ اإلداري. و كونت ع نػر اأدرايػر مػف ) اإلأك رون راإلدارة 

وايػػػ خدمت اأدرايػػػر  اأمػػػد ر ف واأمػػػد رات،اأط و ػػػر اأعشػػػوائ ر، وطػػػور اأ تحػػػث ايػػػ  تنر أو ػػػتس ا  تاػػػتت 

 اأمنهج اأوصفي.

ا  تاػػتت مػػد ري ومػػد رات اأمػػدارس اأحكوم ػػر فػػي دوأػػر اأكو ػػت نحػػو ايػػ خداـ إأػػى :ف  و:شػػترت اأن ػػتئج

حصػؿ م ػتؿ اأشػ وف  مد ه اأدراير، و في اأعمؿ اإلداري عتأ ر وفؽ اأمع تر اأذي اع اإلأك رون راإلدارة 

اأطل  ػػر عسػػى :عسػػى در ػػر ا  ػػتة أػػدل مػػد ري اأمػػدارس،  ػػلة م ػػتؿ شػػ وف اأم  مػػع اأمحسػػي، ومػػف  ػػـ 

و:شػػػترت  م ػػػر اأمعسمػػػ ف مهن ػػػًت، و ػػػتل را عػػػًت اأشػػػ وف اإلدار ػػػر، و:خ ػػػرًا إ ػػػرال اأمنهػػػتج و حيػػػ ف  نف ػػػذة. ن

فروؽ ذات دالأر إحصتئ ر في ا  تاتت مد ري اأمدارس اأحكوم ر ومػد را هت فػي اأن تئج إأى عدـ و ود 

 ػػػػري اأم اػػػػؿ اأعسمػػػػي فػػػػي اأعمػػػػؿ اإلداري،  عػػػػزل أم ػ اإلأك رون ػػػػردوأػػػػر اأكو ػػػػت نحػػػػو ايػػػػ خداـ اإلدارة 

 واأخ رة.
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 (:1008دراسة الفرا )

اػػػدفت اأدرايػػػر اأ عػػػرؼ عسػػػى مػػػدل  ػػػوافر م طس ػػػتت  نف ػػػذ اال صػػػتؿ اإلداري االأك رونػػػي فػػػي اأمػػػدارس 

اأ تنو ػػر  محتفظػػر غػػزة، ومعوقػػتت اػػذا اال صػػتؿ مػػف و هػػر نظػػر مػػد ري اأمػػدارس اأ تنو ػػر  محتفظػػتت 

، اإلأك رون ػػػرتؿ اإلداري أػػػد هـ فػػػي لػػػول م طس ػػػتت اإلدارة غػػػزة، وكشػػػؼ اأيػػػ ؿ اأكف سػػػر   طػػػو ر اال صػػػ

وأهػػػذا اأػػػػرض ايػػػ خدـ اأ تحػػػث اأمػػػنهج اأوصػػػفي اأ حس سػػػي، وقػػػتـ   طػػػو ر ايػػػ  تنر مكونػػػر مػػػف  ػػػز: ف، 

( فورة موزعر عسى م تالت  لث اي: اإلمكتنػتت اأ شػر ر، اإلمكتنػتت اإلدار ػر، 22:والامت   كوف مف )

( فوػرة، 18اأ ػزل اأ ػتني معوقػتت اال صػتؿ اإلداري االأك رونػي، و كػوف مػف ) واإلمكتنتت اأفن ر، و نتوؿ

( االيػ  تنر 78و ـ  وز ع االي  تنر عسى  م ع مد ري اأمدارس اأ تنو ر  محتفظتت غزة واأ تأع عػدداـ )

ومػػد رة، وقػػد :ظهػػرت ( مػػد رًا 78عسػػى  م ػػع مػػد ري اأمػػدارس اأ تنو ػػر  محتفظػػتت غػػزة واأ ػػتأع عػػدداـ )

لعؼ م طس تت  نف ذ اال صتؿ اإلداري االأك روني فػي اأمػدارس اأ تنو ػر  محتفظػتت ج اأدراير إأى ن تئ

لػعؼ اإلمكتنػتت اأ شػر ر واأفن ػر أػدل مػد ري اأمػدارس اأ تنو ػر و  %(.22.7غزة  صػورة عتمػر  نيػ ر )

وكػذأؾ  .%( عسػى اأ ػواأي28.1%(، و)21.2أ نف ذ اال صتؿ اإلداري االأك روني، ح ث  سػػت نيػ  هت )

 ػػػوافر اإلمكتنػػػتت اإلدار ػػػر أػػػدل مػػػد ري اأمػػػدارس اأ تنو ػػػر أ نف ػػػذ اال صػػػتؿ اإلداري :شػػػترت إأػػػى و ػػػود 

معوقػػػػتت  نف ػػػػذ اال صػػػػتؿ اإلداري و: لػػػػًت إأػػػػى و ػػػػود  %(.22.2االأك رونػػػػي كتنػػػػت م ويػػػػطر  نيػػػػ ر )

 %(.21.1االأك روني  و د  در ر م ويطر  سػت ني  هت )
 

 (:1008دراسة العمري )

 ر، واأمتد ػر، واأمتأ ػر، واأ شػر راإلدار ػر، واأ ون ػاأ عػرؼ عسػى مػدل  ػوافر اأم طس ػتت ت اأدراير إأى ادف

فػػػي  تمعػػػر :ـ اأوػػػرل  مكػػػر اأمكرمػػػر، وا  عػػػت اأدرايػػػر  اإلأك رون ػػػراأ ػػػي  شػػػ ع عسػػػى ايػػػ خداـ اإلدارة 

اأ تمعػر وعػدداـ  اأمنهج اأوصفي، و كونت اأع نر مف  م ع عمدال ووكلل ور يتل :قيتـ اأكس تت فػي

 ( ع ترة موزعر عسى :ر عر محتور.22( فردًا، واي خدـ اأ تحث اي  تنر مكونر مف )111)
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و:شترت اأن تئج إأى :ف االيػ عتنر  خ ػرال اأ ون ػتت اأحد  ػر فػي اأ تمعػر كتنػت  در ػر م ويػطر، وو ػود 

در  ف مػػػ اس ف أ ػػػدر ب فػػػي اأ تمعػػػر، وو ػػػود مػػػ اإلأك رون ػػػرقسػػػر فػػػي خ ػػػرال اأ طػػػو ر واأ صػػػم ـ أس ػػػرامج 

كتنػػت  در ػػر م ويػػطر، وكتنػػت در ػػر  ػػوافر اأخطػػط اأمرنػػر  اإلأك رون ػػراأعػػتمس ف عسػػى ايػػ خداـ اإلدارة 

م ويػػػطر، :مػػػت  ػػػوافر اأوػػػوان ف واأ شػػػر عتت  اإلأك رون ػػػرواأكتف ػػػر اليػػػ  عتب :ي  ػ  ػػػرات أ فع ػػػؿ اإلدارة 

ودر ر  وافر اأحتفز اأمتدي أدفع اأعتمس ف أس حوؿ  كتنت  در ر قس سر، اإلأك رون راأكف سر   ط  ؽ اإلدارة 

قس سػػر، :مػػت ار  ػػتط مرافػػؽ اأ تمعػػر عػػف طر ػػؽ شػػ كتت اأحتيػػب اآلأػػي  اإلأك رون ػػرنحػػو ايػػ خداـ اإلدارة 

 فكتنت : لًت قس سر.

 
  :(1008دراسة الكبيسي )

 م تالت عسى اأ عرؼقطر، و  دوأر في اإلأك رون ر اإلدارة  ط  ؽ م طس تت عف اأكشؼ إأى اأدراير ادفت

وا  عػت  .م ييػتت اأمعسومػتت داخػؿ هػت ط  و  وا ػه قػد اأ ػي اأمعوقتت عسىو ، اإلأك رون ر اإلدارة  وظ ؼ

 ودعػـ اأمعسومػتت نظػـ م  مػع اأدرايػر ف م ػؿ فػي مركػز :مػت .اإلر  ػتطي اأميػحي اأ حػث اأدرايػر مػنهج

 ير االي  تنر اداة أدراي ر .، واي خدمت اأدراأسحكومر واأ ت عر قطر دوأر في رااأور  ا ختذ

 أل صتالت اأ ح  ر اأ ن ر لعؼ إأى عود  اإلأك رون ر اإلدارةمعوقتت  ط  ؽ  :فن تئ هت  :اـوكتف مف 

 عػدـو  ،اأحكوم ػر اأ هػتت مػع اأم عػتمس ف مػف قس سػر غ ػر قطتعػتت أػدل اإلأك رون ػر واألم ػر ،واأمعسومػتت

  أام ػر اأعػتـ اأػوعي لػعؼو  ،اأملػمتر اذا في اأمي  دات مواك ر عسى اإلدار ر واأنظـ اأ شر عتت قدرة

 ومحػددة والحر  نظ م ر ا تكؿ و ود وعدـ ،اأوطتعتت اأحكوم ر في اإلأك رون ر اإلدارة  ط  وتت ومزا ت

 اإلدارة  أام ػر اأعس ػت  ػتإلدارات اأميػ وأ ف قنتعػر ولػعؼ ،اأوطتعػتت اأحكوم ػر :نشػطر أكتفػر وشػتمسر

 أسعػتمس ف واأ ػدر ب اأعسمػي اأ أا ػؿ ونوػص ،اإلدار ػر يػسطت هـ مػف  وسػؿ :نهػت واع وػتداـ اإلأك رون ػر

  ػ ر أكؿ أموتوم هـ   دي ممت اأدوأر  وفرات مي ول :عسى   ه زات عسى  وافر رغـ اأحكوم ر  تأوطتعتت
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 اإلأك رون ػر تإلدارة ػ اإلعلم ػر اأ وع ػر  ػرامج ومصػتأحهـ و لػعؼ عسػى وظػتئفهـ خوفػت اال  ػتة اػذا في

 .اأحكوم ر
 

 (:1008دراسة المسعود )

فػػػي  اإلأك رون ػػػراػػػدفت اأدرايػػػر إأػػػى معرفػػػر اأم طس ػػػتت اأ شػػػر ر واأمتد ػػػر اأػػػلـز  وافراػػػت أ ط  ػػػؽ اإلدارة 

في اأممسكر اأعر  ػر اأيػعود ر، مدارس اأحكومر مف و هر نظر مد ري اأمدارس ونوا هـ  محتفظر اأرس 

ف ايػػ  ت تت :فػراد م  مػع اأدرايػػر. وايػ خدـ اأ تحػث اأمػػنهج و حد ػد اأفػروؽ ذات اأدالأػػر اإلحصػتئ ر  ػ 

 اأوصفي اأميحي، واالي  تنر كأداة أ مع اأ  تنتت.

لػرورة  ػوف ر اأه ئػر اإلدار ػر  اإلأك رون ػرو:شترت اأن تئج :ف مف :اـ اأم طس تت اأ شر ر أ ط  ؽ اإلدارة 

ة و ػود اأمػدر  ف اأمػ اس ف أ ػدر ب اأه ئػر اأم اسر  أا ًل فن ػًت، و ػوف ر اأعنصػر اأ شػري اأفتعػؿ، ولػرور 

لػرورة  حو ػػؽ  اإلأك رون ػراإلدار ػر. كمػت :شػترت اأن ػتئج إأػى :ف :اػـ اأم طس ػتت اأمتد ػر أ ط  ػؽ اإلدارة 

اأر ط االأك روني   ف إدارات اأ ر  ػر واأ عسػ ـ واأمػدارس اأ ت عػر أهػت، و ػأم ف : هػزة حوايػ ب آأ ػر حد  ػر 

 اأمدري ر، و وف ر :نظمر حمت ر.ألعلتل اأه ئر اإلدار ر 

 

 (:1007دراسة الدوسري )

فػي  تمعػر اأمسػؾ ف صػؿ مػف و هػر  اإلأك رون ػرادفت اأدراير اأ عرؼ إأى مدل إمكتن ػر  ط  ػؽ اإلدارة 

ط و ػػر  وط وػػت عسػػى ع نػػر كس  ػػي اآلداب واأعسػػـو أس نػػتت فػػي اأػػدمتـ. فػػينظػػر :علػػتل ا ئػػر اأ ػػدر س 

نت ئر  در س ذكورًا و ( علو ا 211وشمست ) عشوائ ر  ًت. واي خدـ اأ تحث اأمنهج اأوصػفي اأ حس سػي، ا 

 .اأدرايروكتنت االي  تنر :داة 

إ  ت  ػر  و ػه عػتـ،  اإلأك رون ػر:ف آرال :فراد اأع نػر نحػو اأم طس ػتت اإلدار ػر أػإلدارة  :شترت اأن تئج إأى

 ػػػد فػػػروؽ  ػػػ ف :فػػػراد اأع نػػػر  ر ػػػع ، و:نػػػه ال  و اإلأك رون ػػػرح ػػػث أػػػوحظ اإلأحػػػتح اأشػػػد د أ ط  ػػػؽ اإلدارة 
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أإلأمتـ  تأكم  و ر، واأش كر اأعنك و  ر، ف مت   عسؽ  تأم طس تت اإلدار ػر، واآل ػتر اإل  ت  ػر، واأمعوقػتت، 

و:شػػترت : لػػًت إأػػى و ػػود فػػروؽ داأػػر إحصػػتئ ر  ػػ ف :فػػراد اأع نػػر  ر ػػع إأػػى كس ػػر اآلداب، وذأػػؾ  تأنيػػ ر 

أػػى اإلأك رون ػػرأمعوقػػتت اإلدارة  نػػوع اأوظ فػػر أصػػتأ  اأ عس م ػػر، وذأػػؾ  تأنيػػ ر أسمحػػور اأ ػػتني "اآل ػػتر  وا 

أػى نػوع اأم اػؿ اأعسمػي اإلأك رون ػر"، واأمحػور اأرا ػع "مو رحػتت اإلدارة اإلأك رون ػراإل  ت  ر أػإلدارة  "، وا 

 .اإلأك رون ر)أصتأ  اأمت ي  ر(، وذأؾ  تأني ر أمعوقتت اإلدارة 
 

 (:1006دراسة غنيم )

فػػػػي  طػػػػو ر اأعمػػػػؿ اإلداري، ومعوقػػػػتت  اإلأك رون ػػػػرايػػػػر إأػػػػى اأ عػػػػرؼ عسػػػػى إيػػػػهتـ اإلدارة اػػػػدفت اأدر 

واأكشؼ عف اأفروؽ   ف آرال اأمد ر ف ح تؿ ذأؾ، واأ عرؼ عسى  اأمد ر  ف،مف و هر نظر  اي خدامهت

ت هػػت فػػي  فع ػػؿ اأعمػػؿ اإلداري، واأحػػد مػػف معوق اإلأك رون ػػرمو رحػػتت اأمػػد ر ف أ فع ػػؿ إيػػهتمتت اإلدارة 

فػػي مػػدارس اأ عسػػ ـ اأعػػتـ أس نػػ ف  تأمد نػػر اأمنػػورة، وا  عػػت اأدرايػػر اأمػػنهج اأوصػػفي اأميػػحي، و كونػػت 

 أداة أدراي ه.كي  تنر اال( مد رًا مف  م ع مراحؿ اأ عس ـ اأعتـ، واي خدـ اأ تحث 668اأع نر مف )

 يػػهـ فػػي  طػػو ر  إلأك رون ػػرافػػي  م ػػع مراحػػؿ اأ عسػػ ـ اأعػػتـ :ف اإلدارة و:ظهػػرت اأن ػػتئج :ف اأمػػد روف 

في ا ختذ اي  طو رًا أسعمؿ اإلداري  اإلأك رون ر:ف :ك ر إيهتمتت اإلدارة و  اأعمؿ اإلداري  در ر عتأ ر.

 وا ػػه معوقػػتت  اإلأك رون ػػر:ف ايػػ خداـ اإلدارة ًت فػػي  طػػو ر  وػػو ـ األدال، و فػػي اأوػػرارات، و:قسهػػت إيػػهتم

فػػي  طػػو ر اأعمػػؿ اإلداري اأمعوقػػتت  اإلأك رون ػػرـ اإلدارة :ف :ك ػػر معوقػػتت ايػػ خداو   در ػػر م ويػػطر.

   اأمتأ ر و:قسهت معوقتت اأ رم  تت.
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  األجنبيةالدراسات  1.1.1

 

 (:Afshari, 2008دراسة أفشاري )

ادفت اأدرايػر اأكشػؼ عػف : ػر اأو ػتدة عسػى ايػ خداـ  كنوأو  ػت اأمعسومػتت واال صػتالت فػي اأمػدارس، 

ـ مػػد ري اأمػػدارس فػػي طهػػراف أ كنوأو  ػػت اأمعسومػػتت واال صػػتالت، و حد ػػد در ػػر و حد ػػد در ػػر ايػػ خدا

 ود راـ أخ ر هـ في  كنوأو  ت اأمعسومػتت واال صػتالت، وكػذأؾ نمػط اأو ػتدة اأختصػر  هػـ، وقػد ايػ خدـ 

اأ تحػػث اأمػػنهج اأوصػػفي، وايػػ  تنر مكونػػر مػػف م ػػتأ ف، األوؿ  وػػ س ميػػ ول ايػػ خداـ مػػد ري اأمػػدارس 

  ت اأمعسومتت واال صتالت، واأ تني ختص  خ رة مد ري اأمدارس في اي خداـ اأحتيوب، ونمط أ كنوأو 

( مػػػد رًا ومػػػد رة مػػػف اأمنطوػػػر اأ تيػػػعر عشػػػرة 21اأو ػػػتدة اأخػػػتص  هػػػـ، وقػػػد  كونػػػت ع نػػػر اأدرايػػػر مػػػف )

%( 22.8 محتفظػػػػر طهػػػػراف اإل ران ػػػػر. و:شػػػػترت اأن ػػػػتئج إأػػػػى :ف :ك ػػػػر مػػػػف نصػػػػؼ مػػػػد ري اأمػػػػدارس )

%( مػػػػنهـ 62.2دموف اأحتيػػػػوب ألدال اأمهػػػػتـ اإلدار ػػػػر أعػػػػدد قس ػػػػؿ مػػػػف اأمػػػػرات :يػػػػ وع ًت، و:ف ) يػػػػ خ

 ي خدموف اأحتيوب أمر  ف :و  ل ر :ي وع ًت، و:ف ال :حػد مػنهـ  يػ خدـ اأحتيػوب  وم ػًت ألدال اأمهػتـ 

ر  ف  يػ خدموف اأحتيػوب  شػكؿ عػتـ أمػ%( مف مد ري اأمدارس 22.2اإلدار ر، كمت  وصست إأى :ف )

%( مػػػػنهـ  يػػػػ خدموف اأحتيػػػػوب  شػػػػكؿ عػػػػتـ أعػػػػدد قس ػػػػؿ مػػػػف اأمػػػػرات 22.8:و  ل ػػػػر :يػػػػ وع ًت، و:ف )

%( أػػػد هـ خ ػػػرة م ويػػػطر فػػػي ايػػػ خداـ اأحتيػػػوب، 21:يػػػ وع ًت، و: لػػػًت :ف نصػػػؼ مػػػد ري اأمػػػدارس )

 %( منهـ أد ه خ رة ك  رة في اي خداـ اأحتيوب.22.8و)

 
 (:2008 ,\دراسة سترن )

نشػػتل معتمػػؿ اػػدفت اأدرايػػر إ أػػى إمػػداد مػػدارس ا  دائ ػػر و تنو ػػر فػػي :وغنػػدا  ػػأ هزة اأحتيػػب اآلأػػي، وا 

 تالن رنػت عسػػى :يػس قو ػر، وذأػػؾ أليػ فتدة مػػف  كنوأو  ػت االن رنػػت و عػؿ اػذة اأمعتمػػؿ عسػى ا صػػتؿ 

 واأمدري ف في :وغندة.و حو ؽ اأنفع أسطس ر 
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خػػر   ف و مخ سفػػر، مػػف طس ػػر ومدريػػ ف ( :وغنػػدي م طػػوع ذو خسف ػػتت 16 كػػوف فر ػػؽ اأعمػػؿ مػػف :قػػؿ )

( مدريػػر، وقػػتموا   ػػدر ب اأمئػػتت مػػف 21(  هػػتز كم  ػػو ر عسػػى )211 ػػتمع  ف قػػتموا   وز ػػع حػػواأي )

 اأمدري ف واأطس ر.

و:شػػترت ن ػػتئج اػػذا اأمشػػػروع إأػػى :ف دمػػج اأ ر ػػػد االأك رونػػي  ػػ ف :فػػراد اأفر ػػػؽ كػػتف اتمػػًت أن ػػػتح إدارة 

  ـ اأ واصؿ  ػ ف :علػتل اأفر ػؽ  شػكؿ   ػد، كمػت :ف عػف  اإلأك رون ر اأمشروع، فعف طر ؽ اأمرايلت

 :ورو ت عسى عسـ  تأموقؼ في :وغندا.في  ؽ اأ ر د االأك روني  كوف اأمد روفطر 

ومػف اأن ػتئج األخػرل : لػًت :ف اأفر ػؽ ذو اأخ ػرة اأنيػ  ر اأػذي   كػوف مػف م طػوع ف  ػدد  مكػف :ف  ػػ ـ 

واحػد إذا  ػـ االح  ت تت اأ وم ر إلدارة اأمشروع واأعمؿ اأ متعي كفر ؽ  مي وااـ أ  متشى مع  اإلر وتل

 .اإلأك رون راي خداـ اإلدارة 

 
 (:Serrsht, 2008دراسة سيرشيت )

فػػي إ ػػراف. و كونػػت  اإلأك رون ػػراػػدفت اأدرايػػر إأػػى عػػرض و حس ػػؿ : ػػرز اأعو ػػتت اأ ػػي  ع ػػرض اإلدارة 

تت عتمر وختصػر وا ئػتت :عمػتؿ، و ػـ ايػ خداـ ايػ  تنر مف ا ئاخ  رت  ( ا ئر 22ع نر اأدراير مف )

( خ  ػػػر وعػػػتأـ ومػػػد ر، وقػػػد ايػػػ خدـ اأ تحػػػث اأمػػػنهج 611أداة اأدرايػػػر، و كونػػػت ع نػػػر اأدرايػػػر مػػػف )كػػػ

 اأوصفي اأميحي.

 وقد  وصست اأدراير إأى اأن تئج اأ تأ ر:

 اأمد ر ف ، مف :امهت: اف وتراإلأك رون رو ود معوقتت إدار ر  ع ؽ  ط  ؽ اإلدارة  -

أسوعي اأ كنوأو ي، واف وتر اأمدرال إأػى اأمعرفػر واأخ ػرال اأم عسوػر  ػتأكم  و ر، واف وػتراـ : لػًت إأػى   -

 اأدعـ واأدافع ر، وعدـ كفت ر اأ زاـ اإلدارة اأعس ت   ط  ؽ  كنوأو  ت اأمعسومتت.
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ؽ اأ كنوأو  ت اأحد  ر، معوقتت  شر ر مف : رزات: اف وتر اأموظف ف إأى االا متـ واأدافع أ ط  و ود  -

 وموتومر اأموظف ف أس ػ  ر.

كمػػت :ظهػػرت و ػػػود عوائػػؽ  وتف ػػػر ا  متع ػػر مػػػف :امهػػت: اأ وتفػػػر غ ػػر اأم طػػػورة أ ط  ػػؽ  كنوأو  ػػػت  -

اأمعسومػػػػػتت، و هػػػػػؿ اأميػػػػػ خدم ف   كنوأو  ػػػػػت اأمعسومػػػػػتت، و هػػػػػؿ اأمػػػػػواطن ف واأميػػػػػ وأ ف  ػػػػػأدال 

  كنوأو  ت اأمعسومتت.

د معوقػػػتت  نظ م ػػػر ا كس ػػػر مػػػف :امهػػػت: لػػػعؼ قنػػػوات اال صػػػتؿ فػػػي وكشػػػفت اأدرايػػػر عػػػف و ػػػو  -

اأمنظمػػػتت، واالف وػػػتر إأػػػى اأمػػػوارد اأمتأ ػػػر أإلمػػػداد  ػػػتأ رامج واأل هػػػزة، واأوػػػدرة اأمتأ ػػػر اأػ ػػػر كتف ػػػر 

 أسوحدات أ ط  ؽ  كنوأو  ت اأمعسومتت.

واأ نػػتفر  ػػ ف اأػػػنظـ و: لػػًت و ػػود معوقػػتت  ون ػػػر  م سػػت فػػي االف وػػػتر إأػػى ويػػتئؿ اأ ػػرامج اأكتف ػػػر،  -

واأمي خدم ف، واالف وتر إأى االن رنت اأير ع، وو ػود مشػتكؿ فػي اأشػ كتت واال صػتالت، وصػعو ر 

  ط  ؽ  كنوأو  ت اأمعسومتت.

وكشؼ اأدراير عف و ود معوقتت   ئر  م سػت فػي عػدـ و ػود شػ كتت م كتمسػر فػي اأ سػد، واالف وػتر  -

د، واالف وػػػتر إأػػػى اأولػػػوح فػػػي صػػػنتعر اأي تيػػػر فػػػي إأػػػى اأوواعػػػد واأ نظ مػػػتت األػػػرور ر فػػػي اأ سػػػ

  كنوأو  ت اأمعسومتت، واالف وتر إأى اأ عتوف   ف اأوحدات واألقيتـ اأمخ سفر في اأمنظمتت.

اػػػي اأعو ػػػتت اأ وتف ػػػر  اإلأك رون ػػػركمػػػت   ػػػت اأدرايػػػر :ف :ك ػػػر اأعو ػػػتت اأ ػػػي  منػػػع  ط  ػػػؽ اإلدارة  -

 واأ ون ر :قؿ اأعوامؿ :ام ر.واأ نظ م ر،   نمت  عد اأعو تت اأ شر ر 

 

 (:Akbaba, 2006ألتون )-أجرى أكبابا

مركػػزي، اػػدفت اأدرايػػر اأ عػػرؼ إأػػى اأولػػت ت اأم صػػسر   وظ ػػؼ  كنوأو  ػػت اأحتيػػوب فػػي نظػػتـ  عسػػ ـ 

واي خدمت اأدراير اأمنهج اأوصفي، وأ مع اأ  تنتت اي خدـ اأ تحث اأموت سػر وااليػ  تنر، ح ػث  كونػت 

مد نػػػر ( مشػػػرؼ  ر ػػػوي فػػػي 121( منيػػػؽ حتيػػػوب، و)12( مػػػد ر مدريػػػر، و)18) ع نػػػر اأدرايػػػر مػػػف
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اأمػدف اأ رك ػر غر ػي اأ حػر األيػود. وقػد :ظهػرت ن ػتئج اأدرايػر :ف  وظ ػؼ  كنوأو  ػت إحػدل  زونػسػداؾ

اأحتيوب في اأ عسػ ـ   طسػب اأ طػو ر اأنػت   أكػؿ مػف اأ ن ػر اأ ح  ػر فػي اأمػدارس، اأعػتمس ف، اأمنػتاج، 

اإلشراؼ. و:ف اذة األمور ال  مكف فصسهت عف مشػتكؿ اأ عسػ ـ اأعػتـ. كمػت :ظهػرت اأن ػتئج قسػر اإلدارة، و 

عػػػدد : هػػػزة اأحتيػػػوب ومسحوت هػػػت، ونػػػدرة اأ رم  ػػػتت اأم ػػػوفرة  تأسػػػػر اأمحس ػػػر، وكػػػذأؾ لػػػعؼ خطػػػوط 

 االن رنت في اأمدارس.

 

 (:Felton, 2006دارسة فيمتون )

 ري اأمػدارس اال  دائ ػر أسحتيػوب. وأ حو ػؽ :اػداؼ اأدرايػر ادفت اأدراير اأ عرؼ عسى اي خدامتت مد

( مد ر مدرير ا  دائ ر في 211اي خدـ اأ تحث اأمنهج اأوصفي، وطور اي  تنر ط وهت عسى ع نر مف )

 موتطعر كوأوم  ت  تأوال تت اأم حدة األمر ك ر، و:ظهرت ن تئج اأدراير :ف:

اإلدار ػر اأ وم ػر م ػؿ ايػ خراج معسومػتت حػوؿ  مد ري اأمدارس  ي خدموف اأحتيوب ألدال مهػتمهـ -

نشػػتل وعػػرض اأعػػروض اأ ود م ػػر و حس ػػؿ اأ  تنػػتت، و:قػػؿ مػػف نصػػؼ  اأطس ػػر مػػف قتعػػدة اأ  تنػػتت، وا 

مػػػد ري اأمػػػدارس  يػػػ خدموف اأحتيػػػوب أك ت ػػػر  وػػػتر ر اأز ػػػترات اأصػػػف ر، وم ت عػػػر اأطس ػػػر ون ػػػػتئج 

 اخ  ترا هـ.

:دال مهػػتمهـ اأو تد ػػر واإلدار ػػر  عسػػىاأمػػدارس أسحتيػػوب فػػي عمسهػػـ يػػتعداـ  مػػد ريو:ف ايػػ خداـ  -

  شكؿ :ك ر فتعس ر.

و:ف انػػتؾ علقػػر داأػػر إحصػػتئ ر  ػػ ف ايػػ خداـ مػػد ري اأمػػدارس أسحتيػػوب وخ ػػر هـ فػػي ايػػ خدامه  -

 أصتأ  اأفئر األك ر خ رة.
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ل أم ػ ػػػرات اأعمػػػر، ال  و ػػػد علقػػػر داأػػػر إحصػػػتئ ر فػػػي ايػػػ خداـ مػػػد ري اأمػػػدارس أسحتيػػػوب  عػػػز  -

واأ ػػنس، ويػػنوات اأخ ػػرة فػػي م ػػتؿ اإلدارة اأمدريػػ ر، واأم اػػؿ اأعسمػػي، وامػػ لؾ اأمػػد ر أسحتيػػوب 

 في    ه.

 
  :(Russell , 2004روسيل )دراير 

 مرشػدي عسػى  أ  راػت اإل  ػت ي ومػدل اأعمػؿ، فػي اإلأك رون ػر اإلدارة إيػهتمتت رعرفػم إأػى اأدراير ادفت

 فػي اإلأك رون ػر اإلدارة  وا ػه ايػ خداـ اأ ػي واأمعوقػتت :واػت و، فػي اأختصػر ت ػتتاالح   ذوي اأطػلب

 اأعلقػر ذات واأدرايػتت اأك ػب  تالع مػتد عسػى اأو ػتئوي، اأوصػفي اأمػنهج اأ تحػث وايػ خدـ اأمػدارس،

 ز ػتدة فػي  يػهـ اإلأك رون ػر اإلدارة اأن ػتئج منهػت :ف مػف عػدد إأػى اأدرايػر و وصػست .اأدرايػر  مولػوع

 و حيػ ف اأمشػتركر، وز ػتدة اأ عس م ػر، اأعمس ػر اأميػ ف د ف مػف رلػت و حو ػؽ اأ كػتأ ؼ، و وس ػؿ اإلن ت  ػر،

   دي مت آأي،  شكؿ اأخدمتت و ود ـ اأورق ر، األعمتؿ مف اأداخس ر، واأ خسص وخدمت هت اأعمس تت فتعس ر

 ذوي اأطػلب مرشػدي مهػتـ عسػى تً إ  ت ػ  ػ  ر اإلأك رون ػر اإلدارة اأ هػد ومػف ن تئ هػت :ف  ػوف ر إأػى

االح  ت ػتت  موت سػر فػي ايػ ػلأه  مكػف إلػتفي، وقػت  ػوف ر طر ػؽ عػف وذأػؾ االح  ت ػتت اأختصػر،

 اأمدرير إأى ان فتع   دي مت اأمكت ب، داخؿ االي مترات معتأ ر مف  دالً  أو ه و هتً  طتأب أكؿ اأختصر

 أمرشػدي اأفرصػر وا  تحػر و:مػتكف اأ خػز ف، رق ػراأو  األعمػتؿ عسى ُُ صرؼ اأ ي اأفتئلر اأ كتأ ؼ  منتفع

 مػف  ػتأطلب اأختصػر أسميػ ندات اآلأػي فػي اأنوػؿ  يػتعد كمػت األكػتد مي، نمػواـ عسػى أس رك ػز اأطػلب

 قسػر اإلأك رون ػر اإلدارة ايػ خداـ معوقػتت نػه مػف: : لػتً ومػف ن تئ هػت  ،ودقػر  يػرعر :خػرل إأػى مدريػر

 .اأ در   ر اأدورات وقسر اأ مو ؿ،
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 (White, 2001) وايت دراسة

 اأحوايػ ب  تيػ عمتؿ   عسػؽ ف مػت فػي :واػت و اأم ويػطر اأمػدارس مػد ري آرالاػدفت درايػ ه إأػى معرفػر 

 (268) إأػى  تأ ر ػد :ريؿ ح ث أسدراير، أداةك اأ تحث االي  تنر واي خدـ .اأمدري ر اإلدارة في و ط  وت هت

 اأ تحػث وايػ خدـ %(.22)  نيػ ر :ي ( ايػ  تنر227) منهػت :واػت و، وايػ ر ع فػي :يتيػ ر مدريػر مػد ر

 :واػت و، فػي األيتيػ ر اأمػدارس مػد ري :ف :امهػتن ػتئج  إأػى اأ تحػث و وصػؿ .اأ حس سػي اأوصػفي اأمػنهج

 اأمػدارس مػد ري :ف إذ ،اإلدارة فػي اأحوايػ ب :ام ػر ايػ خداـ حػوؿ اآلرال مػف مخ سفػر در ػتت أهػـ كتنػت

 حػوؿ  معوقػتت انػتؾ و: لػتً  ،:قػدـ اػـ ممػف :ك ػر  در ر داـ اأحواي باي خ  فلسوف اأحد   ف األيتي ر

 اأمػد ر ف  بر  ػد وقسػر اأحواي ب، األزمر أشرال اأمتأ ر اأموارد كنوص دارةاإل في اأحواي ب اي خداـ دوف

 .اأمخ سفر اأحتيو  ر اأ رامج اي خداـ عسى

 
  :(Barret 2001 ,باريت ) دراسة

 اإلدار ػر، اأمعسومػتت ألنظمػر اأمػدارس مػد ري ايػ خداـ فػي مػؿ اأمػ  رةاأعوا مػف س حوػؽاػدفت درايػ ه أ

 اأمعسومتت نظتـ مف اإلفتدة وينوات واأعمر، واأ نس، اأمدرير، االي وصتل عف مي ول  ـ ذأؾ وأ حو ؽ

 وايػ خدامهت ووظ ف هػت ونوع  هػت، اإلدار ػر، اأمعسومػتت نظػتـ ايػ عمتؿ و كػرار وخ ػرة اأمػد ر، اإلدار ػر،

نظػـ   يػ خدموف واأػذ ف  كيػتس، فػي اأحكوم ػر اأمػدارس مػد ري عػف اأدرايػر اػذة وكتنػت ،تكم ػ ػرا

اإلحصػػتئي  اأ حس ػؿ ايػ خداـ و ػػـ ( مػػد رًا ومػد رة،327اأدرايػر ) ع نػػر و سػػت اإلدار ػر، اأمعسومػتت

 ستو وصػ .أسدرايػر :دًاة االيػ  تنر اأ تحػث واع مػد اأم عػددة، اأم ػ ػرات  ػ ف اأعلقػر أدرايػر واأوصػفي

  ػدركوف يػنوات أعػدة اإلدار ػر اأمعسومػتت نظػـ  يػ خدموف اأػذ ف  فاأمػد ر  :ف :امهػتن ػتئج  إأػى اأدرايػر

 في وال  اخ لؼ انتؾ ،اأورار ا ختذ في دعمهـ في اإلدار ر اأمعسومتت نظتـ االي عمتؿ، وفتئدة يهوأر

 فمػد رو اأ تنو ػر، اأمػدارس ريومػد  اأمػدارس األيتيػ ر، مػد ري  ػ ف اإلدار ػر اأمعسومػتت نظػتـ مػف اأفتئػدة
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 :عمػتأهـ إن ػتز فػي  يػتعداـ كػي اإلدار ػر اأمعسومػتت عسػى نظػـ ك  ػر  شػكؿ اع مػدوا اأ تنو ػر اأمػدارس

 فػي اأمػد ر ف  يتعد اإلدار ر اأمعسومتت نظـ  أف اأدراير  ف د ،اأمدارس األيتي ر مد ري مف :ك ر  در ر

ف :عمػتأهـ، إن ػتز  أػنظـ ايػ خدامهـ و كػرار وخ ػر هـ، اأمػد ر ف مهػترة :اػي ذأػؾ فػي اأعوامػؿ اأمػ  رة وا 

 .اأمعسومتت اإلدار ر

 
  (:Yan, 1997يآن ) دراسة

اػػػدفت اأدرايػػػر إأػػػى اأ عػػػرؼ عسػػػى : ػػػر  رنػػػتمج فػػػي م ػػػتؿ اأ ون ػػػر اأ ر و ػػػر فػػػي قيػػػـ اإلدارة واإلشػػػراؼ 

 ؿ فػي اأوال ػتت مػدارس اأميػ واأمدريي، عسػى  طػو ر اأكفػتلة فػي ايػ خداـ اأحتيػب اآلأػي أػدل مػد ري 

اأم حػػدة األمر ك ػػػر. وايػػ خدـ اأ تحػػػث مػػػنهج  حس ػػؿ اأمح ػػػول عػػف طر ػػػؽ  وػػػو ـ :عمػػتؿ اأمشػػػترك ف فػػػي 

اأ رامج. و:شترت اأن تئج إأى :ف اي خداـ اأ ون ػر اأ ر و ػر  ػ دي إأػى  طػو ر اإلدارة اأ ر و ػر، و:ف اأ ون ػر 

 ر اأ ي  متريونهت في م تؿ معتأ ر اأكسمتت، إ  ت  ًت عسى األعمتؿ اإلدار اأ ي  عسمهت اأمشتركوف : رت 

عػتدة ايػ خداـ مصػتدر م نوعػر أس واصػؿ مػع  و:نهـ :ص حوا قتدر ف عسى  كو ف ومرا عر و مع ودمػج وا 

 حس ػؿ اأ  تنػتت اأمي ف د ف م ؿ اأ ر ػد االأك رونػي، واأشػ كر اأدوأ ػر أسمعسومػتت )االن رنػت(، وفػي م ػتؿ 

 ي إن تز عمس ر  حس ؿ اأ  تنتت.اي خدـ اأمشتركوف اأحتيب اآلأي ف
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 عقيب عمى الدراسات السابقةت 1.1

 اأ ر و ػر تإلدارة ػ وعلق هػت ،اإلأك رون ػر تإلدارة ػ اأم عسوػر اأولػت ت مػف عػددا اأيػت ور اأدرايػتت  نتوأػت

 دور  كنوأو  ػت اأمعسومػتت فػي إدارة اأوقػت أػدل مػد ري مػدارس (6111اأحنػتوي ) درس فوػد واأمدريػ ر،

 اإلأك رون ػر اإلدارةاأنظر ػر أمفهػـو   تأليسا ـ تف (6111اأحينتت )مت : .وكتأر اأػوث  محتفظتت غزة

 ةفػي إدار  اإلأك رون ػر اإلدارةوم طس تت  ط  وهت في اأ تمعتت اأفسيط ن ر، واأكشؼ عف معوقتت  ط  ػؽ 

 اإلدارة  ط  ػؽ اقػعو ركػزت عسػى  (6111) خسػوؼف دراير :في ح ف  .اأ تمعتت اأفسيط ن ر  وطتع غزة

، وركػز واأمػد رات اأمػد ر ف نظػر و هػر مػف اأػر  ر، األفر اأ تنو ر في اأحكوم ر اأمدارس في اإلأك رون ر

ر،  اأصػنتع ن ػع  نػر  مد ف اأ نػ ـ  عسػ مػدارس فػي اإلأك رون ػر اإلدارة ؽ ػ ط  در ػر عسػى (6111اأػتمدي )

 اأ شػريا مػتـ ا  نمػت كػتف  ،واأػوكلل اأمػد ر ف رنظػ و هػر مػف اإلداري اأعمػؿ د   و  في ميتام هت ودر ر

فػي  ،في إدارات  تمعر :ـ اأورل  مد نػر مكػر اأمكرمػر اإلأك رون ر اإلدارة( عسى معوقتت  ط  ؽ 6111)

فػي وكتأػر اأػػوث و شػػ ؿ  اإلأك رون رعسى معرفر مدل إمكتن ر  ط  ؽ اإلدارة ( 6111)ح ف رّكز عمتر

مػػػف  اإلأك رون ػػػرواأ عػػػرؼ عسػػػى مػػػدل  ػػػوفر م طس ػػػتت ن ػػػتح اإلدارة األ ئػػػ ف  مك ػػػب غػػػزة اإلقس مػػػي، 

( عسػػػى در ػػػر  ػػػوافر م طس ػػػتت  ط  ػػػؽ اإلدارة 6111) إمكتنػػػتت متأ ػػػر و ون ػػػر و شػػػر ر. ورّكػػػز اأيػػػم ري

( فركػػػز فػػػي درايػػػ ه عسػػػى واقػػػع 6111فػػػي اأمػػػدارس اأ تنو ػػػر  محتفظػػػر غػػػزة، :مػػػت األمػػػي ) اإلأك رون ػػػر

مهنػػػت درايػػػر  أػػػي فػػػي اإلدارة اأمدريػػػ ر فػػػي محتفظػػػر اأُخ ػػػر. فػػػي حػػػ ف :فايػػػ خداـ  ط  وػػػتت اأحػػػتس اآل

اأػػوث  وكتأػر مػدارس فػي اأمدريػ ر اإلدارة فػي اأحتيػوب  وظ ػؼ در ػر  حد ػدفركػزت عسػى  (6111)

 عػف اأكشػؼاأ ػي ركػزت عسػى  (6117اأحمػدي )، و: لًت درايػر مد ر هت نظر و هر مف غزة  محتفظتت

 فػي اإلأك رون ػر اإلدارة ايػ خداـ  حد مػف اأ ي (واأمتأ ر واأ رم  ر واأ ون ر راأ شر  و اإلدار ر) اأصعو تت

:مػت ، اأمػدارس  سػؾ ووكػلل مػد ري نظػر و هػر مػف اأمكرمػر مكػر  مد نػر اأحكوم ػر اأ تنو ػر اأمػدارس إدارة

( فركزت عسى اي وصتل ا  تاتت مد ري اأمدارس اأحكوم ر ومد را هت فػي دوأػر 6117دراير اأرش دي )
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فػػي درايػػ ه  (6117فػػي اأعمػػؿ اإلداري، فػػي حػػ ف رّكػػز اأفػػرا ) اإلأك رون ػػرأكو ػػت نحػػو ايػػ خداـ اإلدارة ا

عسػػى مػػدل  ػػوافر م طس ػػتت  نف ػػذ اال صػػتؿ اإلداري االأك رونػػي فػػي اأمػػدارس اأ تنو ػػر  محتفظػػتت غػػزة، 

ت )اإلدار ػر، ( فػي درايػ ه إأػى مػدل  ػوافر اأم طس ػت6117ومعوقتت اػذا اال صػتؿ، وقػد :شػتر اأعمػري )

فػي  تمعػر :ـ اأوػرل  اإلأك رون ػرواأ ون ر، واأمتد ر، واأمتأ ر، واأ شر ر( اأ ي  ش ع عسى اي خداـ اإلدارة 

 دوأػر فػي اإلأك رون ػر اإلدارة  ط  ػؽ م طس ػتت عػف تأكشػؼ(  6117) أك  يػي مكر اأمكرمر،   نمت اا ـ ا

أ شػػػر ر واأمتد ػػػر اأػػػلـز  وافراػػػت أ ط  ػػػؽ ( فػػػي درايػػػ ه عسػػػى اأم طس ػػػتت ا6117، وااػػػ ـ اأميػػػعود )قطػػػر

فػػي مػػدارس اأحكومػػر مػػف و هػػر نظػػر مػػد ري اأمػػدراس ونػػوا هـ  محتفظػػر اأػػرس. :مػػت  اإلأك رون ػػراإلدارة 

( فركػػز فػػي درايػػ ه عسػػى  نم ػػر اأمػػوارد اأ شػػر ر وخصتئصػػهت و:اػػدافهت فػػي إدارة شػػ وف 6118اأرشػػ د )

، اإلأك رون ػر  تف معوقتت  نم ػر اأمػوارد اأ شػر ر فػي اإلدارة األ تط واألفراد اأعتمس ف في األمف اأعتـ، و 

في  تمعر  اإلأك رون ر( ركز في دراي ه عسى مدل إمكتن ر  ط  ؽ اإلدارة 6118في ح ف :ف اأدويري )

فػػػي  طػػػو ر اأعمػػػؿ اإلداري،  اإلأك رون ػػػر( فرّكػػػز عسػػػى إيػػػهتـ اإلدارة 6112اأمسػػػؾ ف صػػػؿ. :مػػػت غنػػػ ـ )

اأكشػػػؼ عػػػف اأفػػػروؽ  ػػػ ف آرال اأمػػػد ر ف ح ػػػتؿ ذأػػػؾ، واأ عػػػرؼ عسػػػى مو رحػػػتت ومعوقػػػتت ايػػػ خدامهت، و 

في  فع ؿ اأعمػؿ اإلداري، واأحػد مػف معوقت هػت فػي مػدارس  اإلأك رون راأمد ر ف أ فع ؿ إيهتمتت اإلدارة 

 اأ عس ـ اأعتـ أس ن ف  تأمد نر اأمنورة.

و  ػػت اأمعسومػػتت واال صػػتالت فػػي ( : ػػر اأو ػػتدة اأمدريػػ ر عسػػى ايػػ خداـ  كنوأAfshar, 2008درس )و 

( فرّكػػز فػػي درايػػ ه عسػػى اأمشػػروع إمػػداد مػػدارس ا  دائ ػػر و تنو ػػر فػػي Stern, 2008اأمػػدارس، :مػػت )

نشػػػتل معتمػػػؿ ور طهػػػت  تالن رنػػػت عسػػػى :يػػػس قو ػػػر، فػػػي حػػػ ف رّكػػػز  :وغنػػػدا  ػػػأ هزة اأحتيػػػب اآلأػػػي، وا 

(Seresht, 2008في دراي ه عسى عرض و حس ؿ : رز اأعو تت اأ ) فػي  اإلأك رون ػر ي  ع رض اإلدارة

( درايػػر رّكػػز ف هػػت عسػػى صػػعو تت  وظ ػػؼ  كنوأػػو ي Akbaba-Altun, 2006  نمػػت : ػػرل )إ ػػراف، 

( فكتنػػت درايػػر مه مػػر  تيػػ خداـ مػػد ري امػػدارس Felton, 2006اأحتيػػوب فػػي اأ عسػػ ـ   رك ػػت، :مػػت )
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وػػر  ك ػػؼ  يػػ ط ع مرشػػدو اأمػػدارس ( فكتنػػت درايػػ ه م عسRussell, 2004اال  دائ ػػر أسحتيػػوب، :مػػت )

( عسػى  حف ػز اإل ػداع مػف Fairbank, 2003، و)اإلأك رون ػراالي فتدة مف اأحسوؿ اأ ػي  وػدمهت اإلدارة 

( White, 2001خػلؿ اق ػراح نظػتـ إلدارة اأمػوظف ف مػف خػلؿ  وظ ػؼ ويػتئط اأحتيػب اآلأػي. :مػت )

:واػػػت و ف مػػػت   عسػػػؽ  تيػػػ عمتؿ اأحوايػػػ ب  فكتنػػػت درايػػػ ه مه مػػػر  ػػػآرال مػػػد ري اأمػػػدارس اأم ويػػػطر فػػػي

(  ػػػتأ رك ز عسػػػى اأعوامػػػؿ اأمػػػ  رة فػػػي Barrett, 2001اأمدريػػػ ر، فػػػي حػػػ ف )و ط  وت هػػػت فػػػي اإلدارة 

( رّكز فػي درايػ ه عسػى Gorman, 1999اي خداـ اأمد ر ف ألنظمر اأمعسومتت اإلدار ر، في ح ف :ف )

اأواقعر خترج اأحػـر اأ ػتمعي، واالن رنت  تأكس تت  رون راإلأك دور اأوتئد في   ني واي خداـ اال صتالت 

( فػي درايػػ ه عسػى اأ عػرؼ عسػػى : ػر  رنػػتمج فػي م ػتؿ اأ ون ػػر اأ ر و ػر فػػي Yan, 1997و:خ ػرًا رّكػز )

قيػػـ اإلدارة واإلشػػراؼ اأمدريػػي عسػػى  طػػو ر اأكفػػتلة فػػي ايػػ خداـ اأحتيػػب اآلأػػي أػػدل مػػد ري مػػدارس 

 ة األمر ك ر.اأمي و ؿ في اأوال تت اأم حد
 
 

 أىم ما ركزت عمية الدراسات السابقة 3.1.1

ودر ػر  ط  وهػت،  تإللػتفر إأػى  اإلأك رون ػردرايػر واقػع اإلدارة فػي   حػدد قػد اأيت ور، اأدرايتت  رك ز إف

فػػي اأمػػدارس، و: لػػًت مع وػػتت و حػػد تت  ط  وهػػت، وعسػػى  اإلأك رون ػػرم طس ػػتت م طس ػػتت  ط  ػػؽ اإلدارة 

، وفػي نهت ػر اأمطػتؼ فػأف اأهػدؼ غ ػر اأمعسػف أ م ػع اأدرايػتت ة منهت فػي حػتؿ  ط  وهػتمودار االي فتد

 .او االر وتل  تالدارة االأك رون ر
 

 السابقة الدراسات من الحالية الدراسة موقع 1.1.1

 :في اأيت ور اأدرايتت مف اأحتأ ر اأدراير اي فتدت أود

 .اأمدري ر اإلدارة في ومهـ ح وي عمولو  إأىاأ تحث :رشدت  إذ اأدراير، مولوع اخ  تر -

 .(6111ودراير خسوؼ) (6111) اأػتمديعف دراير  اأدراير، :داة  طو ر -
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 الثالثالفصل 
جراءاتيا  منيجية الدراسة وا 
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 الفصل الثالث

 

جراءاتيا  منيجية الدراسة وا 

 
 المقدمة 3.1

 وع ن هػت، اأدرايػر م  مػع  حد ػد فػياأ تحػث  ا  عهػت اأ ػي إل ػرالاتوا أسطر وػر وصػًفت اأفصػؿ اذا   لمف

 اإلحصػتئ ر طػرؽاأ إأػى وصػؼ إلػتفر و  ت هػت، األداة صػدؽ مػف اأ حوػؽ وخطػوات سدرايػر،أ :داة  طو رو 

 .اأ  تنتت  حس ؿ في اأم  عر

 
 منيج الدراسة  ..1

 اأدراير و:ادافهت.م ه أط  عر ل خدـ اأ تحث اأمنهج اأوصفي أهذة اأدراير وذأؾ أمليا

 
 مجتمع الدراسة  ..1

ف اأػذ ف  عمسػوف فػي مػدارس وكتأػر اأػػوث فػي األػفر  ف اأ ر ػو  دار مف  م ع اإل  كوف م  مع اأدراير

 .هـعمػػتأأف  و واأوػتئم هـونػوا  اأمػػد روف ـواػ ،6112/6112خػلؿ اأفصػؿ األوؿ أسعػػتـ اأدرايػي اأػر  ػر 

 ػػػلث منػػػتطؽ  عس م ػػػر فػػػي األػػػفر مػػػوزع ف عسػػػى مػػػد رًا  (22)  ر ف فػػػي  سػػػؾ اأمػػػدارس سػػػع عػػػدد اأمػػػدو 
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 .غػػوار اأ عس م ػػرألومنطوػػر اأوػػدس وا منطوػػر اأخس ػػؿ اأ عس م ػػر،و  ،رنػػت سس اأ عس م ػػ اأػر  ػػر، واػػي منطوػػر

و ػذأؾ   سػع م مػوع  فػرداً ( 17) عمػتؿ اأمػد رأاأوػتئم ف   وعػددنتئ ًت ( 27) فكتف  ر فنواب اأمد ادع و:مت

 (.1.2وذأؾ كمت او م  ف في اأ دوؿ ) فرداً  (161:فراد اأم  مع )


 الجنس والمسمى الوظيفي لإلداري التربوي. يمتغير حسب  فراد مجتمع الدراسةأتوزيع (: 3.1جدول )

 المتغير
 المجموع الجنس

 أنثى ذكر

 مدير 
 

61 
 

 
62 

 
22 

 نائب مدير 
 

21 
 

 
67 

 
27 

 قائم بإعمال المدير
 

12 
 

 
6 

 
17 

 المجموع
 

82 
 

 
22 

 

 
161 

 

 عينة الدراسة  ..4

( 161نظػػرًا أصػػػر ح ػػـ م  مػػع اأدرايػػر، فوػػد  عتمػػؿ اأ تحػػث مػػع كتفػػر :فػػراد اأم  مػػع واأ ػػتأع عػػدداـ )

ممػت دعػت اأ تحػث إأػى ايػ خداـ  ،( :فػراد مػف اأم  مػع فوػط112و عد  وز ع :داة اأدرايػر ايػ  تب )فردًا. 

%(  م ت ػػر 81( :فػػراد  نيػػ ر )112أميػػ     ف واػػـ )اإلحصػتل اأ حس سػػي أ حس ػػؿ ايػػ  ت تت  تع  ػػتر :ف ا

 اأم حو  ف اأذ ف  ـ  حس ؿ اي  ت  هـ.(  ول  خصتئص 6.2. و دوؿ )ع نر أسدارير
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حســـب متغيـــر الجـــنس  (: توزيـــع خصـــائص المبحـــوثين الـــذين تـــم تحميـــل اســـتجاباتيم1.1جـــدول )

 والمسمى الوظيفي لإلداري التربوي.

 المتغير
 المجموع الجنس

 أنثى ذكر

 مدير 
 

62 
 

 
61 

 
22 

 نائب مدير 
 

21 
 

 
62 

 
22 

 قائم بإعمال المدير
 

6 
 

 
1 

 
2 

 المجموع
 

22 
 

 
27 

 

 
112 

 

 الدراسة  أداة 5.1

فػػػي مػػػدارس وكتأػػػر  اإلأك رون ػػػرقػػػتـ اأ تحػػػث   نػػػتل ايػػػ  تنر ختصػػػر أسدرايػػػر أو ػػػتس در ػػػر  ط  ػػػؽ اإلدارة 

 ػػػـ  نػػػتل االيػػػ  تنر ايػػػ نتدًا إأػػػى  وقػػػد اأ ر ػػػو  ف.اأػػػػوث فػػػي األػػػفر اأػر  ػػػر مػػػف و هػػػر نظػػػر اإلدار ػػػ ف 

ذات  األخػػػرلواأدرايػػػتت ، (6111 )اأػتمػػػدي،و( 6111 ،)خسػػػوؼ درايػػػ ي وختصػػػر ،اأدرايػػػتت اأيػػػت ور

أػى  .(6117ر )اأك  يػي، ( ودرايػ6111، )اأحيػنتت اأعلقر  هػذة اأدرايػر م ػؿ درايػر دب اأنظػري ألاوا 

 .في اأمدرس واأم ييتت اأ ر و ر اإلأك رون ر تإلدارة عسور  وختصر اأم اإلأك رون ر تإلدارةاأمر  ط  

اأويػػػػـ األوؿ: واػػػػو مخصػػػػص أسمعسومػػػػتت األوأ ػػػػر عػػػػف واػػػػي:  ،:قيػػػػتـ رو كونػػػػت االيػػػػ  تنر مػػػػف  ل ػػػػ

فػػي  اإلأك رون ػػراأويػػـ اأ ػػتني: واػػو مخصػػص أفوػػرات االيػػ  تنر حػػوؿ در ػػر  ط  ػػؽ اإلدارة و  اأميػػ   ب.

( فوػػرة، موزعػػر عسػػى 21ػر  ػػر مػػف و هػػر نظػػر اإلدار ػػ ف وعػػددات )مػػدارس وكتأػػر اأػػػوث فػػي األػػفر اأ
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وم ػػػتؿ اأخػػػدمتت  ،( فوػػػرة12:ر عػػػر م ػػػتالت، اػػػي: م ػػػتؿ اأ ن ػػػر اأ ح  ػػػر واأ  ه ػػػزات اأفن ػػػر وشػػػمست )

( فوػػػرة، فػػػي حػػػ ف :ف اأم ػػػتؿ 61فػػػي خػػػدمتت اأميػػػ ف د ف وشػػػمؿ ) وم ػػػتؿ ،( فوػػػرة17اإلدار ػػػر وشػػػمؿ )

االيػ  ت ر عػف اأفوػرات  ت( فوػرات. و مػ2 ر واأموارد اأ شر ر وشمؿ عسػى )اأرا ع  م ؿ في اأمهترة اإلدار 

 در ج خمتيي  دؿ عسى در ر اأ ط  ؽ مف و هر نظر اأم حو  ف، و م ؿ في )عتأ ر  ػدًا، عتأ ػر، وفؽ 

 ( عسى اأ واأي واأ ر  ب.1، 6، 2، 2، 2م ويطر، منخفلر، منخفلر  دًا(، وقد :عط ت اأو ـ )

مػف خػلؿ اأيػ اؿ اأمف ػوح اأم م ػؿ  اإلأك رون ػر ػتإلدارة  اإلر وػتلهو مخصص أي ؿ ف ،اأويـ اأ تأثو:مت 

فػػي مػػدارس وكتأػػر اأػػػوث فػػي  اإلأك رون ػػر ػػتإلدارة  اإلر وػػتلفػػي ) ر: ػػؾ مػػت :اػػـ اأيػػ ؿ اأ ػػي  عمػػؿ عسػػى 

 (.؟األفر اأػر  ر

 
 صدق أداة الدراسة ..6

و ػـ عرلػهت عسػى م موعػر مػف اأمحكمػ ف مػف  ر،  عد :ف قتـ اأ تحث   نتل االي  تنر في صور هت األوأ

( محكمػػ ف، كمػػت اػػو 1ذوي اأخ ػػرة واالخ صػػتص فػػي اأ حػػث اأعسمػػي واإلدارة اأمدريػػ ر واأ ػػتأع عػػدداـ )

مػت ولػعت أل سػه، ومػدل ان مػتل أس أكػد مػف صػدقهت، مػف ح ػث :ف فورا هػت  وػ س (، 6م  ف في مسحػؽ )

   .لوح ص تغ هت اأسػو ر ومدل قت س  هت أسو تسمر اأفورات أمولوع وأم تالت اأدراير، وو وملل

  ػػوفر خػػدمتت اأػػدعـ اأفنػػي " ػػلث فوػػرات واػي: وايػ نتدًا إأػػى اق راحػػتت و وصػػ تت اأمحكمػ ف  ػػـ حػػذؼ 

  عتوف إدارة اأمدرير مع اأمدارس األخرل في م تؿ اي خداـ  ون ػتت اإلدارة و" ."اإلأك رون رأسمعتملت 

 ."ٍؼ مف اأخطوط اأهت ف ر في اأمدرير  وفر عدد كتو" ."اإلأك رون ر

"،   ـ اأحصوؿ عسػى اأ  تنػتت اأك رون ػتً ( "66فور  ف أ ص حت :ك ر ولوحًت، وامت اأفورة رقـ )و ـ  عد ؿ 

و:صػػػ حت االيػػػ  تنر فػػػي  ."اإلعػػػلف عػػػف :نشػػػطر اأمدريػػػر ع ػػػر موقعهػػػت االأك رونػػػي( "22واأفوػػػرة رقػػػـ )
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زعػػػر عسػػػى اأم ػػػتالت اأمػػػذكورة يػػػت وًت، وذأػػػؾ كمػػػت    نهػػػت مو ( فوػػػرة 21صػػػور هت اأنهتئ ػػػر  شػػػ مؿ عسػػػى )

 (.2اأمسحؽ رقـ )

 ثبات أداة الدراسة ..7

(. وذأػؾ مػف خػلؿ Test-retest ـ اأ أكد مف   تت األداة مػف خػلؿ ايػ خداـ طر وػر إعػتدة االخ  ػتر )

عسمػًت ومعسمػر ( م61 وز ع االي  تنر مر  ف عسى ع نر اي طلع ر مف خترج م  مع اأدراير مكونر مف )

 ػػث  سػػع معتمػػؿ االر  ػػتط حيػػب معتدأػػر   ريػػوف ح  عمسػػوف فػػي مػػدارس وكتأػػر اأػػػوث  فػػترؽ :يػػ وع ف.

( 1.12( أم مػؿ األداة )Cronbach Alpha(. و سػع معتمػؿ اأ  ػتت عػف طر ػؽ كرون ػتخ :أفػت )1.11)

 (  ول  ذأؾ.2.2واي ني ر مو وأر ألغراض اأدراير،  طمئف أهت اأ تحث. واأ دوؿ )

 ( لمجاالت الدراسةCronbach Alpha(: معامل الثبات كرونباخ ألفا )1.1لجدول )ا

 معامل الثبات عدد الفقرات المجال
 1.12 12 م تؿ اأ ن ر اأ ح  ر واأ  ه زات اأفن ر

 1.12 17 م تؿ اأخدمتت اإلدار ر
 1.16 61 م تؿ خدمتت اأمي ف د ف

 1.11 2 م تؿ اأمهترة اإلدار ر واأموارد اأ شر ر
 0.91 58 الكمي

 

 جراءات الدراسة إ ..8

  ه:في  نف ذ دراي  اآل  ر رالات إلاأ تحث ا ا  ع

 حصر م  مع اأدراير. .1

 .داة أدرايراأميودة األوأ ر ألعداد إ .6

 اأ أكد مف صدؽ األداة و  ت هت. .2

 اأحصوؿ عسى اإلذف   ط  ؽ اأدراير مف اأ هتت اأمعن ر وذات اأعلقر. .2



 78 

 ى اأم حو  ف ع ر مدرال اأمنتطؽ اأ عس م ر.إريتؿ االي  تنر إأ .2

 ( اي  تنر.112اي ر تع االي  تنر اأمع أة مف اأم حو  ف، وقد  سع عدد  سؾ االي  تنر ) .2

 اأ أكد مف صلح ر االي  تنر اأمع أة أس حس ؿ. .8

دختأهػػػػت  و ػػػػب االيػػػػ  تنتت  .7 ووفػػػػؽ اأمعتأ ػػػػتت  ،((SPSSاأحتيػػػػوب أمعتأ  هػػػػت فػػػػي  رنػػػػتمج  إأػػػػى وا 

 .راألزم راإلحصتئ 

 عرض اأن تئج و في رات. .1

 ولع  وص تت  نتل عسى اأن تئج. .11

 
 متغيرات الدارسة  ..9

  :و  م ؿ في مت  سياأع نر  :فرادخصتئص  ايفي اأدراير  ةالمستقم اتاأم ػ ر 

 .(ذكر، ان ىم ػ ر اأ نس ) .1

 .(، نتئب مد ر، قتئـ  تعمتؿ اأمد راأميمى اأوظ في )مد ر م ػ ر .6

 .(ينوات 11اك ر مف  ،ينوات 11اأى  2مف  ،ينوات 2:قؿ مف ة  )م ػ ر ينوات اأخ ر  .2

عس م ر، ومنطور اأخس ؿ سس اأ عس م ر، ومنطور اأودس ااأ )منطور نت  اأمنطور اأ عس م ر أسوكتأر م ػ ر .2

 .اأ عس م ر(

 .(،  كتأور وس،  :عسى مف  كتأور وسعتديد سـو م ػ ر اأم اؿ اأعسمي ) .2

 .((،  سدةقر رغ ر ذأؾ )، خ ـمد نر، مم ػ ر مكتف اأيكف ) .2

خمػػس دورات، اك ػػر أػػى إ 1، ال شػػيل) اإلأك رون ػػر اإلدارةم ػ ػػر عػػدد اأػػدورات اأ در   ػػر فػػي م ػػتؿ  .8

 .مف خمس دورات(
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وكتأػر اأػػوث و هػتت نظػر اإلدار ػ ف اأ ر ػو  ف فػي مػدارس فػي اأدرايػر ف  م ػؿ فػي  التـابعاأم ػ ػر  و:مت

 اأمدارس.  في اإلأك رون ر دارةاإلدر ر  ط ؽ حوؿ  في األفر اأػر  ر

 

  اإلحصائيةالمعالجات  ..30

اال  متع ػػػر أسعسػػػـو   مػػػت اأمعتأ ػػػر اإلحصػػػتئ ر أس  تنػػػتت مػػػف خػػػلؿ ايػػػ خداـ  ػػػرامج اأػػػرـز اإلحصػػػتئ ر 

(Statistical Package for Social Science “SPSS” ح ػث  ػـ حيػتب اأم ويػطتت اأحيػت  ر )

( أسع نػتت t-test، واخ  ػتر )(Cronbach Alpha  تت كرون تخ :أفت )واالنحرافتت اأمع تر ر ومعتمؿ اأ

( وكػتف ”One Way Analysis of Variance “ANOVAو حس ػؿ اأ  ػت ف األحػتدي ) اأميػ وسر،

 اي خدامهـ كتأ تأي:

 .أإل ت ر عف اأي اؿ األوؿ نحرافتت مع تر ر )إحصتل وصفي(الم ويطتت حيت  ر وا ـ حيتب اأ .1

 كمت  سي: أإل ت ر عسى اأي اؿ اأ تني تل االي دالأياإلحص اي خداـ ـ  .6

 .إل  تد اأفروؽ حيب اأ نس( t-testاي خداـ اخ  تر ) (: 

إل  تد اأفروؽ  حيب م ػ رات اأميمى اأوظ في، وعدد ينوات اي خداـ  حس ؿ اأ  ت ف األحتدي  (ب 

فػي م ػتؿ ر   ػر اأمنطور اأ عس م ر، واأم اػؿ اأعسمػي، ومكػتف اأيػكف، وعػدد اأػدورات اأ داأخ رة، و 

 .اإلأك رون راإلدارة 

 أسموترنتت اأ عد ر أمعرفر أصتأ  مف كتنت اأفروؽ.( L.S.Dو ـ اي خداـ اخ  تر ) (ج 

فػػي مػػدارس وكتأػػر اأػػػوث فػػي األػػفر اأػر  ػػر مػػف و هػػر نظػػر  اإلأك رون ػػروأ حد ػػد در ػػر  ط  ػػؽ اإلدارة 
 :اأمف تح اآل ياإلدار  ف اأ ر و  ف، اع مد اأ تحث 

 التطبيقدرجة تكون  توسط االستجابةمإذا بمغ 
 عتأ ر فأعسى 2.27
 رم ويط 2.28 – 6.22
 منخفلر فمت دوف 6.22
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 الفصل الرابع

 

 نتائج الدراسة

 

 المقدمة 3.4

 اإلدار  فاأم حو  ف )مف خلؿ اي  ت تت  نتوؿ اذا اأفصؿ عرلًت أسن تئج اأ ي  وصؿ إأ هت اأ تحث،  

فػي مػدارس  اإلأك رون ر اإلدارةعسى األداة واأ ي   عرؼ إأى در ر  ط  ؽ  كتأر(و اأ ر و  ف في مدارس اأ

. وقػد  ػـ  ر  ػب اأعػرض  نػتًل عسػى اـمف و هػر نظػر وي ؿ اإلر وتل  هت وكتأر اأػوث في األفر اأػر  ر 

  ر  ب :يئسر اأدراير.

 

 نتائجعرض ال 1.4

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول لمدراسة والذي نصو: 3.1.4

فــي مــدارس وكالــة الغــوث فــي الضــفة الغربيــة مــن وجيــة نظــر  اإللكترونيــة اإلدارةمــا درجــة تطبيــق  

 ؟فييا اإلداريين التربويين
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فػراد ع نػر اأم ويػطتت اأحيػت  ر واالنحرافػتت اأمع تر ػر أ وػد رات : حيػتبوأإل ت ر عف اػذا اأيػ اؿ  ػـ  

 (.1.2:داة اأدراير واأدر ر اأكس ر. كمت او م  ف في  دوؿ رقـ ) م تالتاأدراير عسى 

 

( المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لتقــديرات أفــراد عينــة الدراســة عمــى 3.4الجــدول رقــم )

 مجاالت الدراسة مرتبة تنازليًا.

رقم  الترتيب
المتوسط  المجال المجال

 الحسابي
نحراف اال 

 الدرجة المعياري

 رعتأ  1.71 2.27 م تؿ اأمهترة اإلدار ر  واأموارد اأ شر ر 2 1
 رم ويط 1.86 2.2 م تؿ خدمتت اأمي ف د ف 2 6
 رم ويط 1.71 2.62 م تؿ اأخدمتت اإلدار ر 6 2

 رم ويط 1.22 2.11 م تؿ اأ ن ر اأ ح  ر واأ  ه زات اأفن ر 1 2

 ةتوسطم 0.76 1.11 الدرجة الكمية
 

فػػػي مػػػدارس  اإلأك رون ػػػر اإلدارة( :ف  وػػػد رات :فػػػراد ع نػػػر اأدرايػػػر أدر ػػػر  ط  ػػػؽ 1.2 ظهػػػر اأ ػػػدوؿ ) 

وكتأر اأػوث فػي األػفر اأػر  ػر مػف و هػر نظػر اإلدار ػ ف اأ ر ػو  ف ظهػرت  در ػر م ويػطر و م ويػط 

ويػطتت اأحيػت  ر  ػ ف و راوحت اأم (، 1.82( أسدر ر اأكس ر، و تنحراؼ مع تري مودارة )2.22حيت ي )

ف ػػػدؿ م ويػػػطر اأحيػػػت ي :ف  ػػػتؿ اأرا ػػػع اأم متعػػػدا ،م ويػػػطر ط  ػػػؽ در ػػػر  و ػػػدؿ عسػػػى 2.21 -2.11

 . در ر اأ ط  ؽ عتأ ر

ـــوارد البشـــرية:مػػػت  تأنيػػػ ر أ ر   هػػػت فوػػػد  ػػػتل   ـــة والم وحصػػػؿ عسػػػى :عسػػػى  :والً  مجـــال الميـــارة اإلداري

(، وم ػتؿ 2.21 م ويػط حيػت ي  سػع ) مسـتفيدينمجال خـدمات ال(،  لة 2.27اأم ويطتت اأحيت  ر )

 البنيـة التحتيـة والتجييـزات الفنيـة(، و:خ ػرًا  ػتل م ػتؿ 2.62 م ويػط حيػت ي  سػع ) الخدمات اإلدارية

 (.2.11 م ويط حيت ي  سع )
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ت اأم حػػو  ف عسػػى فوػػرات األداة كمػػت تو ػػـ حيػػتب اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر واالنحرافػػتت اأمع تر ػػر اليػػ  ت 

 (.2.2) –( 6.2)  داوؿ   نه اأ

 

 المجال األول: مجال البنية التحتية والتجييزات الفنية.

( اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر واالنحرافػػتت اأمع تر ػػر أ وػػد رات :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر 6.2ُ ظهػػر اأ ػػدوؿ رقػػـ ) 

 ػ ف في مدارس وكتأر اأػػوث فػي األػفر اأػر  ػر مػف و هػر نظػر اإلدار  اإلأك رون ر اإلدارةأدر ر  ط  ؽ 

 مر  ر  نتزأ ًت. مجال البنية التحتية والتجييزات الفنيةاأ ر و  ف أفورات 
 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجـة تطبيـق 1.4جدول )

فــي مــدارس وكالــة الغــوث فــي الضــفة الغربيــة عمــى فقــرات مجــال البنيــة التحتيــة  اإللكترونيــة اإلدارة

 والتجييزات الفنية مرتبة تنازليًا.

رقم 
المتوسط  الفقرة الترتيب الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

  ػػػوفر خدمػػػر اال صػػػتؿ  تأشػػػ كر اأعنك و  ػػػر )االن رنػػػت( فػػػي  1 2
 رعتأ  1.26 2.72 اأمدرير.

 ػػػػػر  ط اأمدريػػػػػر مػػػػػع اأمػػػػػدارس األخػػػػػرل  شػػػػػ كر إأك رون ػػػػػر  6 2
 يطرم و  1.11 2.22 محس ر.

 م ويطر 1.72 2.21 .  وفر نظتـ إأك روني إلدارة ش وف اأموظف ف 2 1

مػف  اإلأك رون ػر حصؿ إدارة اأمدريػر عسػى اأ ػرامج اإلدار ػر  2 12
 م ويطر 1.81 2.21 إدارة اأ عس ـ في وكتأر اأػوث.

 يػػػػػػػتاـ اأوطػػػػػػػتع اأخػػػػػػػتص فػػػػػػػي دعػػػػػػػـ  ط  ػػػػػػػؽ اأمعػػػػػػػتملت  2 12
 رم ويط 1.26 2.22 في اأمدرير. اإلأك رون ر

 رم ويط 1.21 2.66   وفر نظتـ مراق ر إأك روني أرصد كتفر األحداث و خز نهت. 2 12

 ػػػػػػ ـ  حػػػػػػد ث : هػػػػػػزة اأحتيػػػػػػب اآلأػػػػػػي  شػػػػػػكؿ ميػػػػػػ مر فػػػػػػي  8 7
 رم ويط 1.21 2.18 اأمدرير.

 رم ويط 1.26 2,11  ر  ط اأمدرير مع اإلدارات اأعس ت  ش كر إأك رون ر محس ر. 7 2

 رم ويط 1.22 2.17 ير  موقع اأك روني ختص.  م ع اأمدر  1 11
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  ػػػػوفر شػػػػ كر أل صػػػػتالت  يػػػػ وعب اأخػػػػدمتت اأمودمػػػػر فػػػػي  11 6
 رم ويط 1.72 2.18 اأمدرير.

عند  وقػؼ  اإلأك رون ر  وفر نظتـ اح  تطي أ ود ـ اأخدمتت  11 11
 رم ويط 1.66 2.11 :و  سؼ اأنظتـ اأرئ س في اأمدرير.

 رم ويط 1.22 6.17 .اإلأك رون رد أحمت ر اأمعتملت   وفر نظتـ :مني موح 16 2

 رم ويط 1.26 6.77   وفر نظـ معسومتت إدار ر أدعـ صنتعر وا ختذ اأورار. 12 1

 ػػػػػػػ ـ االيػػػػػػػ عتنر   هػػػػػػػتت مخ صػػػػػػػر فػػػػػػػي  وػػػػػػػد ـ اأخػػػػػػػدمتت  12 16
 رم ويط 1.81 6.27 .اإلأك رون ر

 رمنخفل 1.72 6.11 ر. شكؿ مي م اإلأك رون ر  ـ  حد ث  رامج اأمعتملت  12 8

حػػػتؿ  اإلأك رون ػػػر ػػػ ـ معتأ ػػػر مشػػػكلت اأشػػػ كتت واأل هػػػزة  12 12
 رمنخفل 1.11 1.12 .حدو هت في اأمدرير

 ةمتوسط 0.64 1.09 الدرجة الكمية

 

( :ف اأم ويطتت اأحيت  ر أ ود رات :فراد ع نر اأدراير حوؿ در ػر  ط  ػؽ 6.2 ظهر مف اأ دوؿ رقـ ) 

في مدارس وكتأر اأػػوث فػي األػفر اأػر  ػر مػف و هػر نظػر اإلدار ػ ف اأ ر ػو  ف فػي   راإلأك رون اإلدارة

 ،  م ويػط حيػت ي  سػعم تؿ اأ ن ر اأ ح  ر واأ  ه زات اأفن ر  تلت  در ر "م ويطر" في اأدر ػر اأكس ػر

  ػػػػوفر خدمػػػػر اال صػػػػتؿ "  ػػػػي نصػػػػهتاأفوػػػػرة اأختميػػػػر واأ اح سػػػػت(. و 0.64) (، وانحػػػػراؼ مع ػػػػتري2.11)

ش كر اأعنك و  ػر )االن رنػت( فػي اأمدريػر" :عسػى اأم ويػطتت اأحيػت  ر ح ػث  سػع م ويػطهت اأحيػت ي  تأ

 ػ ـ معتأ ػر مشػكلت اأشػ كتت ( واأ ػي نصػهت "12:مت فورة رقػـ ) (.1.26(، وانحرافهت اأمع تري )2.72)

(، 1.12حػػتؿ حػػدو هت فػػي اأمدريػػر" فوػػد حصػػست عسػػى اقػػؿ م ويػػط حيػػت ي  سػػع ) اإلأك رون ػػرواأل هػػزة 

 (. 1.11وانحرافهت اأمع تري مودارة )
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 المجال الثاني: مجال الخدمات اإلدارية.

( اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر واالنحرافػػتت اأمع تر ػػر أ وػػد رات :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر 2.2ُ ظهػػر اأ ػػدوؿ رقػػـ ) 

ظػر اإلدار ػ ف في مدارس وكتأر اأػػوث فػي األػفر اأػر  ػر مػف و هػر ن اإلأك رون ر اإلدارةأدر ر  ط  ؽ 

 مر  ر  نتزأ ًت. مجال الخدمات اإلداريةاأ ر و  ف أفورات 
 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجـة تطبيـق 1.4جدول )

في مدارس وكالة الغوث فـي الضـفة الغربيـة عمـى فقـرات مجـال الخـدمات اإلداريـة  اإللكترونية اإلدارة

 تنازليًا. مرتبة

رقم 
المتوسط  الفقرة الترتيب الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

67 1 
 ػػػػذأؿ إدارة اأ عسػػػػ ـ فػػػػي اأوكتأػػػػر اأصػػػػعو تت اأ ػػػػي  وا ػػػػه إداري 

 رعتأ  1.82 2.78 .اإلأك رون راأمدارس في اأ عتمؿ مع اأ رم  تت 

 رعتأ  1.77 2.82 ر.لمف :وأو تت إدارة اأمدري اإلأك رون ر اإلدارة فعؿ  6 68
 رم ويط 1.12 2.21 ع ر موقعهت اإلأك روني. :نشط هت عسف اأمدرير عف  2 26

  ػػػت ع اإلداري فػػػي اأمدريػػػر مرافػػػؽ اأمدريػػػر مػػػف خػػػلؿ اأشػػػ كر  2 21
 رم ويط 1.21 2.22 دوف اأ حرؾ مف اأمك ب. اإلأك رون ر

فز  مػػػػػػن  حػػػػػػوا اإلأك رون ػػػػػػر شػػػػػػ  ع إدارة اأمدريػػػػػػر اأمعػػػػػػتملت  2 21
 رم ويط 1.12 2.27 أسعتمس ف.

 ػػػػػػػ ـ  مكػػػػػػػ ف اإلداري فػػػػػػػي اأمدريػػػػػػػر  مػػػػػػػف  شػػػػػػػف ر اأمعسومػػػػػػػتت  2 61
 رم ويط 1.26 2.28 .اإلأك رون ر

 رم ويط 1.61 2.22 في اأمدارس. اإلأك رون ر اإلدارة  وفر خطر زمن ر أ ط  ؽ  8 62

 ريطم و  1.12 2.22   وفر اأ  تنتت اإلدار ر أسمدرير إأك رون ًت. 7 61

 رم ويط 1.27 2.62   ـ م ت عر ي لت دواـ اأموظف ف إأك رون ًت. 1 18

 رم ويط 1.11 2.61 .اإلأك رون ر  وفر أسمدرير خطر مي و س ر أس حوؿ نحو اأمدرير  11 22

 رم ويط 1.11 2.18 .اإلأك رون ر اإلدارة در ب من ي ي اأمدارس عسى  ط  ؽ  11 62

 رم ويط 1.12 2.12 إأك رون ت. حفظ اأعهد اأمدري ر  16 66

 اإلدارة ػػػػػػػ ـ  حػػػػػػػد ث اإل ػػػػػػػرالات اإلدار ػػػػػػػر  مػػػػػػػت  خػػػػػػػدـ  ط  ػػػػػػػؽ  16 22
 رم ويط 1.12 2.12 .اإلأك رون ر

 رم ويط 1.72 2.18 ُ عد  وتر ر دـو اأموظف ف إأك رون ًت. 12 17
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 رم ويط 1.26 6.12  حفظ اأ  تنتت اأمدري ر إأك رون ًت. 12 11

 رم ويط 1.87 6.12  تت اأمدري ر إأك رون ًت. طسب االح  ت 12 61

فػػػػي إدارة اأ عسػػػػ ـ فػػػػي اأوكتأػػػػر أ ط  ػػػػؽ  إيػػػػ را    ر  ػػػػوفر خطػػػػر  18 62
 رم ويط 1.71 6.21 في اأمدارس. اإلأك رون ر اإلدارة

 رم ويط 1.21 6.21  حصر االح  ت تت اأ در   ر أسموظف ف إأك رون ًت. 17 62

 ةمتوسط 0.89 1.14 الدرجة الكمية

 

( :ف اأم ويطتت اأحيت  ر أ ود رات :فػراد ع نػر اأدرايػر حػوؿ در ػر  ط  ػؽ 2.2 ظهر مف اأ دوؿ رقـ )

في مدارس وكتأر اأػػوث فػي األػفر اأػر  ػر مػف و هػر نظػر اإلدار ػ ف اأ ر ػو  ف فػي  اإلأك رون ر اإلدارة

(، 2.62)ي موػػدارة  م ويػط حيػػت   ػتلت  در ػػر "م ويػطر" فػػي اأدر ػر اأكس ػػرمجـال الخــدمات اإلداريــة 

 ذأؿ إدارة اأ عس ـ في اأوكتأػر اأصػعو تت " ( واأ ي نصهت67اأفورة ) وحصست (.1.71) وانحراؼ مع تري

:عسػػى اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر عسػػى " اإلأك رون ػػراأ ػػي  وا ػػه إداري اأمػػدارس فػػي اأ عتمػػؿ مػػع اأ رم  ػػتت 

( واأ ػػي نصػػهت 26:مػػت فوػػرة رقػػـ ) .(1.82(، وانحرافهػػت اأمع ػػتري )2.78ح ػػث  سػػع م ويػػطهت اأحيػػت ي )

(، 2.62" فود حصست عسػى اقػؿ م ويػط حيػت ي  سػع )ت اأ در   ر أسموظف ف إأك رون تً  حصر االح  ت ت"

 (. 1.71وانحرافهت اأمع تري مودارة )

 

 المجال الثالث: مجال البنية التحتية والتجييزات الفنية.

نحرافػػتت اأمع تر ػػر أ وػػد رات :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر ( اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر واال2.2ُ ظهػػر اأ ػػدوؿ رقػػـ ) 

في مدارس وكتأر اأػػوث فػي األػفر اأػر  ػر مػف و هػر نظػر اإلدار ػ ف  اإلأك رون ر اإلدارةأدر ر  ط  ؽ 

 اأ ر و  ف أفورات م تؿ خدمتت اأمي ف د ف مر  ر  نتزأ ًت.
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أفراد عينة الدراسة لدرجـة تطبيـق ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 4.4جدول )

في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية عمى فقرات مجال خـدمات المسـتفيدين  اإللكترونية اإلدارة

 مرتبة تنازليًا.

رقم 
المتوسط  الفقرة الترتيب الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 متوسطة المعياري

 رعتأ  1.16 2.81 أمدرير.عسى مواقع ا اإلأك رون ر  وفر نمتذج طسب اأخدمر  1 22

( أس واصػػػؿ SMS) اإلأك رون ػػػرفػػػي اأمدريػػػر اأريػػػتئؿ  اإلدارة فعػػػؿ  6 28
 رعتأ  1.16 2.81 مع اأمي ف د ف.

 رم ويط 1.12 2.22   ـ اأرد عسى طس تت اأمي ف د ف ع ر اأ ر د اإلأك روني. 2 22
 رم ويط 1.82 2.21  وسص اح  ت تت اأمدرير مف اأورؽ. 2 21

 ػػداًل  اإلأك رون ػػر ػػ ـ  وع ػػر اأميػػ ف د ف أز ػػتدة  وػػ هـ فػػي اأ عػػتملت  2 22
 رم ويط 1.82 2.21 مف اأ عتملت اأورق ر.

 رم ويط 1.26 2.22   ـ  ي  ؿ اأطلب مف خلؿ موقع اأمدرير اإلأك روني. 2 21

 مػػػػن  اأموظػػػػؼ :يػػػػـ ميػػػػ خدـ ورقػػػػـ يػػػػري خػػػػتص أليػػػػ فتدة مػػػػف  8 21
 رم ويط 1.27 2.62 .اإلأك رون راأخدمتت 

مكػػتف   وا ػػد  :يفػػي  اإلأك رون ػػر حصػػؿ اأميػػ ف د عسػػى اأخػػدمتت  8 21
 رم ويط 1.21 2.62  ه.

 رم ويط 1.27 2.62   وفر  ر د إأك روني ختص أكؿ موظؼ. 8 22

 رم ويط 1.27 2.62  عود اال  متعتت   ف إداري اأمدرير إأك رون ًت. 8 22

تت  ػػػػ ف اأمدريػػػػر وإلدارات األخػػػػرل  ػػػػ ـ   ػػػػتدؿ اأمعسومػػػػتت واأ  تنػػػػ 8 28
 رم ويط 1.27 2.62 إأك رون ًت.

 خػلؿ اإلأك رون ر اإلدارة  ـ  وع ر اأمي ف د ف  ح م ر اأ حوؿ نحو  16 22
 رم ويط 1.71 2.62 اأ رامج اأمخ سفر.

 رم ويط 1.22 2.18 أسمي ف د ف عسى مدار اأيتعر. اإلأك رون راأخدمتت   ودـ 12 21

26 12 
أمي ف د عسى اأخدمر إأك رون ًت دوف اأس ول إأػى اأ عػتملت ؿ ا حص

 رم ويط 1.28 2.18 اأورق ر.

 رم ويط 1.22 2.18   وفر من دل عتـ أسحوار اإلأك روني  خدـ اأمدارس. 12 22

 رم ويط 1.22 2.18   ـ   تدؿ ونوؿ اأمسفتت في اأمدارس إأك رون ًت. 12 22

27 12 
أمخ سفػػر مػػف خػػلؿ موقػػع اأمدريػػر  حصػػؿ اأطػػلب عسػػى اأ وػػتر ر ا

 رم ويط 1.22 2.18 اإلأك روني.

فػػػػػي اأمدريػػػػػر أ حو ػػػػػؽ رلػػػػػت  اإلأك رون ػػػػػر ػػػػػ ـ  طػػػػػو ر اأخػػػػػدمتت  17 21
 رم ويط 1.11 2.11 اأمي ف د ف.
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 رم ويط 1.11 2.11 في اأمدرير اإلأك رون ر  ـ  خص ص مك ب أخدمتت اأمي ف د ف  11 26

 رم ويط 1.16 6.11 :دائه إأك رون ًت. حصؿ اأموظؼ عسى  وتر ر  61 27

 ةمتوسط 0.71 1.10 الدرجة الكمية
 

( :ف اأم ويطتت اأحيت  ر أ ود رات :فػراد ع نػر اأدرايػر حػوؿ در ػر  ط  ػؽ 2.2 ظهر مف اأ دوؿ رقـ )

في مدارس وكتأر اأػػوث فػي األػفر اأػر  ػر مػف و هػر نظػر اإلدار ػ ف اأ ر ػو  ف فػي  اإلأك رون ر اإلدارة

(، 2.21)  م ويػػط حيػػت ي  سػػع خػػدمتت اأميػػ ف د ف  ػػتلت  در ػػر "م ويػػطر" فػػي اأدر ػػر اأكس ػػر م ػػتؿ

 اإلأك رون ػػر  ػوفر نمػتذج طسػب اأخدمػر " ( واأ ػي نصػػهت22اأفوػرة ) وحصػست(. 1.86) وانحػراؼ مع ػتري

(، وانحرافهػػػت 2.81عسػػػى مواقػػػع اأمدريػػػر" :عسػػػى اأم ويػػػطتت اأحيػػػت  ر ح ػػػث  سػػػع م ويػػػطهت اأحيػػػت ي )

:دائػه إأك رون ػًت" فوػد ؿ اأموظػؼ عسػى  وػتر ر ( واأ ػي نصػهت " حصػ27:مػت فوػرة رقػـ ) (.1.16ع تري )اأم

 (. 1.86(، وانحرافهت اأمع تري مودارة )6.11قؿ م ويط حيت ي  سع ):حصست عسى 

 

 المجال الرابع: مجال الميارة اإلدارية والموارد البشرية.

  ر واالنحرافػػتت اأمع تر ػػر أ وػػد رات :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر ( اأم ويػػطتت اأحيػػت2.2ُ ظهػػر اأ ػػدوؿ رقػػـ ) 

في مدارس وكتأر اأػػوث فػي األػفر اأػر  ػر مػف و هػر نظػر اإلدار ػ ف  اإلأك رون ر اإلدارةأدر ر  ط  ؽ 

 اأ ر و  ف أفورات م تؿ اأمهترة اإلدار ر واأموارد اأ شر ر مر  ر  نتزأ ًت.
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حرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجـة تطبيـق ( المتوسطات الحسابية واالن5.4جدول )

فـي مــدارس وكالـة الغــوث فـي الضــفة الغربيـة عمــى فقـرات مجــال الميـارة اإلداريــة  اإللكترونيـة اإلدارة

 والموارد البشرية مرتبة تنازليًا. 

رقم 
المتوسط  الفقرة الترتيب الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 متوسطة المعياري

 رعتأ  1.26 2.22 .اإلأك رون ر  أ هزةر في اأمدرير معسموف ذو معرفر وف   1 28
 رعتأ  1.17 2.76 ( عسى اأحتيوب.Microsoft Office:ي خدـ  رامج ) 6 22

 اإلدارة ػػػػػػػ ـ إعطػػػػػػػتل اأعػػػػػػػتمس ف فػػػػػػػي اأمدريػػػػػػػر فكػػػػػػػرة عػػػػػػػف مفهػػػػػػػـو  6 22
 رعتأ  1.11 2.76 .اإلأك رون ر

 سػػػػؾ اأخ ػػػػػرة واأمهػػػػترة فػػػػي م ػػػػػتؿ اأمػػػػوارد اأ شػػػػر ر فػػػػػي اأمدريػػػػر  م 2 27
 رم ويط 1.6 2.67  كنوأو  ت اأمعسومتت.

 ػػػػ ـ  ػػػػوف ر فػػػػرص أ ػػػػدر ب و أا ػػػػؿ اأعػػػػتمس ف فػػػػي م ػػػػتؿ ايػػػػ خداـ  2 21
 رم ويط 1.68 2.12 اأحد  ر. اإلأك رون راأل هزة واأمعدات 

 ةعالي 0.80 1.68 الدرجة الكمية
 

 ر أ ود رات :فػراد ع نػر اأدرايػر حػوؿ در ػر  ط  ػؽ ( :ف اأم ويطتت اأحيت 2.2 ظهر مف اأ دوؿ رقـ )

في مدارس وكتأر اأػػوث فػي األػفر اأػر  ػر مػف و هػر نظػر اإلدار ػ ف اأ ر ػو  ف فػي  اإلأك رون ر اإلدارة

 ، و سع اأم ويػط اأحيػت يم تؿ اأمهترة اإلدار ر واأموارد اأ شر ر  تلت  در ر "عتأ ر" في اأدر ر اأكس ر

  وفر في اأمدريػر معسمػوف " ( واأ ي نصهت28اأفورة ) وحصست(. 1.71) مع ترياأنحراؼ اال(، و 2.27)

(، 2.22:عسى اأم ويطتت اأحيت  ر ح ػث  سػع م ويػطهت اأحيػت ي ) عسى "اإلأك رون رذو معرفر  أ هزة 

( واأ ي نصهت "  ـ  ػوف ر فػرص أ ػدر ب و أا ػؿ اأعػتمس ف 21(. :مت فورة رقـ )1.26وانحرافهت اأمع تري )

اأحد  ػػر" فوػػد حصػػست عسػػى اقػػؿ م ويػػط حيػػت ي  سػػع  اإلأك رون ػػر ػػتؿ ايػػ خداـ األ هػػزة واأمعػػدات فػػي م

 (. 1.68(، وانحرافهت اأمع تري مودارة )2.12)
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني والذي نصو: 1.1.4

غربيـة ىل تختمف متوسطات وجيات نظر اإلداريين التربويين في مـدارس وكالـة الغـوث فـي الضـفة ال

ــًا لمتغيــرات الجــنس  والمســمى الــوظيفي   ــي مدارســيم تبع ــق اإلدارة اإللكترونيــة ف حــول درجــة تطبي

وسنوات الخبـرة  والمنطقـة التعميميـة  والمؤىـل العممـي  ومكـان السـكن  وعـدد الـدورات التدريبيـة فـي 

 ؟مجال اإلدارة اإللكترونية
 

يػػت  ر، واالنحرافػتت اأمع تر ػػر اليػ  ت تت :فػػراد وأإل ت ػر عػػف اػذا اأيػػ اؿ  ػـ ايػػ خراج اأم ويػطتت اأح 

حيب في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية  اإللكترونية اإلدارةحول درجة تطبيق ع نر اأدراير 

مف :فراد اأم  مع فود قػتـ اأ تحػث  ػإ رال %( 81)  سػتونظرًا ألف ني ر اأمي     ف م ػ رات اأدراير. 

أس حوػػؽ مػػف دالأػػر اأفػػروؽ  ياألحػػتد ميػػ خدمًت اخ  ػػتر )ت( و حس ػػؿ اأ  ػػت ف اأ حس ػػؿ االيػػ دالأي أس  تنػػتت

  عػػػػًت أم ػ ػػػػرات: اأ ػػػنس، واأميػػػػمى اأػػػػوظ في، ويػػػػنوات اأخ ػػػػرة، واأمنطوػػػػر   ػػػ ف اأم ويػػػػطتت اأحيػػػػت  ر

 اأ عس م ر، واأم اؿ اأعسمي، ومكتف اأيكف، وعدد اأدورات.



 متغير جنس اإلداري التربوي حسب  اإلحصائيةذات الداللة  نتائج الفروق 3.1.1.4

( أسع نتت اأمي وسر أو تس دالأػر اأفػروؽ  ػ ف Independent t-test"ت" ) قتـ اأ تحث  تي خداـ اخ  تر

في مدارس وكتأر اأػوث في األفر اأػر  ر  اإلأك رون ر اإلدارة ود رات :فراد ع نر اأدراير أدر ر  ط  ؽ 

 . ر ذأؾ ن  (2.2  عًت أم ػ ر اأ نس، و   ف  دوؿ )
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تقــديرات أفــراد عينــة الدراســة لدرجــة تطبيــق  متوســطات ( نتــائج اختبــار"ت" لمفــروق بــين..6جــدول )

 في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية تبعًا لمتغير الجنس. اإللكترونية اإلدارة

االنحراف  المتوسط الجنس المجال
 tقيمة  المعياري

مستوى 
 الداللة

 اأ  ه زات اأفن رم تؿ اأ ن ر اأ ح  ر و 
 1.21 2.12 ذكر

 1.62 2.12 :ن ى 0.193 1.310-

 م تؿ اأخدمتت اإلدار ر
 1.22 2.61 ذكر

 1.21 2.61 :ن ى 0.406 0.835-

 م تؿ خدمتت اأمي ف د ف
 1.21 2.22 ذكر

 1.22 2.62 :ن ى 0.308 1.024

 م تؿ اأمهترة اإلدار ر  واأموارد اأ شر ر
 1.26 2.82 ذكر

 1.22 2.26 :ن ى 0.176 1.361

 الكمي
 0.15 1.16 ذكر

 0.17 1.16 أنثى 0.992 0.009-
 

     ( انػػػػػه ال  و ػػػػػد فػػػػػروؽ ذات دالأػػػػػر إحصػػػػػتئ ر عنػػػػػد ميػػػػػ ول اأدالأػػػػػر 2.2مػػػػػف اأ ػػػػػدوؿ رقػػػػػـ )  لحػػػػػظ 

(1.12  )  فػػي  اإلأك رون ػر اإلدارة ػ ف م ويػطتت ايػػ  ت تت :فػراد ع نػػر اأدرايػر حػػوؿ در ػر  ط  ػػؽ

مدارس وكتأر اأػوث في األفر اأػر  ر مف و هر نظر اإلدار  ف اأ ر و  ف  عزل أم ػ ر اأ ػنس. ح ػث 

( 0.992(، وميػػػ ول اأدالأػػػر اإلحصػػػتئ ر )111(، در ػػػر حر ػػػر )0.009- سػػػػت ق مػػػر "ت" اأمحيػػػو ر )

 (.  1.12)أسدر ر اأكس ر واي ق مر غ ر داأر إحصتئ ًت عند مي ول اأدالأر 

 

 حسب متغير المسمى الوظيفي لإلداري التربوي اإلحصائيةذات الداللة  الفروقنتائج  1.1.1.4

ج اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر واالنحرافػػتت اأمع تر ػػر اليػػ  ت تت :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر حػػوؿ در ػػر ا ػػـ ايػػ خر 

، م ػ ػر اأميػمى اأػوظ في  حػسر  ػر في مدارس وكتأػر اأػػوث فػي األػفر اأػ اإلأك رون ر اإلدارة ط  ؽ 

 (    ف ن   ر ذأؾ.8.2واأ دوؿ )
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حـول درجـة 7.4جدول )

فـــي مـــدارس وكالـــة الغـــوث فـــي الضـــفة الغربيـــة تعـــزى لمتغيـــر المســـمى  اإللكترونيـــة اإلدارةتطبيـــق 

 الوظيفي.

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المسمى الوظيفي المجال

مجال البنية التحتية 
 والتجييزات الفنية

 0.30 3.21 44 مد ر

 0.23 2.99 56 نتئب مد ر

 0.39 2.97 3 قتئـ  أعمتؿ اأمد ر

 
 مجال الخدمات اإلدارية

 0.46 3.40 44 مد ر

 0.55 3.14 56 نتئب مد ر

 0.62 2.96 3 قتئـ  أعمتؿ اأمد ر

 مجال خدمات المستفيدين
 0.19 3.12 44 مد ر

 0.67 3.44 56 نتئب مد ر

 0.33 3.16 3 قتئـ  أعمتؿ اأمد ر

مجال الميارة اإلدارية  
 والموارد البشرية

 0.34 3.50 44 مد ر

 0.43 3.84 56 نتئب مد ر

 0.70 3.53 3 قتئـ  أعمتؿ اأمد ر

 الكمي
 0.24 3.26 44 مد ر

 0.27 3.26 56 نتئب مد ر

 0.42 3.08 3 اأمد ر قتئـ  أعمتؿ

 
. وأس حوؽ مف هت  نظتار ر ( و ود فروؽ 8.2   ف مف خلؿ ق ـ اأم ويطتت اأحيت  ر في  دوؿ رقـ )

:ف اأفروؽ   ف اأم ويطتت اأحيت  ر ذات دالأر إحصتئ ًت :ـ ال، اي خدـ اأ تحث  حس ؿ اأ  ت ف األحتدي 

(One Way ANOVA) (.7.2 دوؿ )اأ كمت    نه 
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 متوســطات ( لمفــروق بــينOne Way ANOVAتحميــل التبــاين األحــادي )( نتــائج 8.4جــدول )
فــي مــدارس وكالــة الغــوث فــي  اإللكترونيــة اإلدارةاســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول درجــة تطبيــق 

 الضفة الغربية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
 الحرية

متوسط 
 تالمربعا

 الداللة قيمة ف

ـــــــــة  ـــــــــة التحتي مجـــــــــال البني
 والتجييزات الفنية

 6391. 2 1.278   ف اأم موعتت

 0751. 100 7.509 داخؿ اأم موعتت *1.111 7.211

  102 8.786 اأم موع
 

 مجال الخدمات اإلدارية
 9671. 2 1.934   ف اأم موعتت

 2711. 100 27.139 داخؿ اأم موعتت *1.126 2.222

  102 29.073 اأم موع

 1.286 2 2.572   ف اأم موعتت مجال خدمات المستفيدين

 2721. 100 27.188 داخؿ اأم موعتت *1.111 2.821

  102 29.760 اأم موع
مجـــــــال الميـــــــارة اإلداريـــــــة  

 والموارد البشرية
 1.485 2 2.970   ف اأم موعتت

 1641. 100 16.444 داخؿ اأم موعتت *1.111 1.121

  102 19.414 اأم موع

 الكمي
 0481. 2 0.095   ف اأم موعتت

 0721. 100 7.155 داخؿ اأم موعتت 1.212 1.228

  102 7.250 اأم موع
 (.1.12)داللت إحصائيت عند مستوى الداللت *

       اأدالأػػػػػر ( :نػػػػػه ال  و ػػػػػد فػػػػػروؽ ذات دالأػػػػػر إحصػػػػػتئ ر عنػػػػػد ميػػػػػ ول 7.2 ظهػػػػػر مػػػػػف اأ ػػػػػدوؿ رقػػػػػـ ) 

(1.12   ) فػػي  اإلأك رون ػر اإلدارة ػ ف م ويػطتت ايػػ  ت تت :فػراد ع نػػر اأدرايػر حػػوؿ در ػر  ط  ػػؽ

. عسى اأدر ػر اأكس ػر  شػكؿ عػتـ مدارس وكتأر اأػوث في األفر اأػر  ر  عزل أم ػ ر اأميمى اأوظ في

( أسدر ػر اأكس ػر واػي 5151.(، وميػ ول اأدالأػر اإلحصػتئ ر )6671.ح ث  سػت ق مر "ؼ" اأمحيػو ر )

،   نمػػػت كتنػػػت اأفػػػروؽ ذات اأدالأػػػر االحصػػػتئ ر فػػػي م ػػػتالت اأ ن ػػػر اأ ح  ػػػر ق مػػػر غ ػػػر داأػػػر إحصػػػتئ تً 

واأ  ه ػػػزات اأفن ػػػر وم ػػػتؿ اأخػػػدمتت االدار ػػػر وم ػػػتؿ خػػػدمتت اأميػػػ ف د ف وم ػػػتؿ اأمهػػػترات االدار ػػػر 

 واأموارد اأ شر ر.
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 حسب متغير سنوات الخبرة لإلداري التربويحصائية ذات الداللة االالفروق نتائج  1.1.1.4 
ج اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر واالنحرافػػتت اأمع تر ػػر اليػػ  ت تت :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر حػػوؿ در ػػر ا ػػـ ايػػ خر 

، أم ػ ػػر يػػنوات اأخ ػػرة  حيػػبأػر  ػػر فػػي مػػدارس وكتأػػر اأػػػوث فػػي األػػفر ا اإلأك رون ػػر اإلدارة ط  ػػؽ 

 (    ف ن   ر ذأؾ.1.2واأ دوؿ )
 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حـول درجـة 9.4جدول )

 لمتغير سنوات الخبرة. بحسبفي مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية  اإللكترونية اإلدارةتطبيق 

 العدد سنوات الخبرة المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

لتحتية والتجييزات مجال البنية ا
 الفنية

 0.24 2.93 26 ينوات 2:قؿ مف 

 0.27 3.09 55 ينوات 11إأى  2

 0.29 3.26 22 ينوات 11:ك ر مف 

 
 مجال الخدمات اإلدارية

 0.58 2.98 26 ينوات 2:قؿ مف 

 0.50 3.33 55 ينوات 11إأى  2

 0.45 3.35 22 ينوات 11:ك ر مف 

 مجال خدمات المستفيدين
 0.77 3.47 26 ينوات 2مف :قؿ 

 0.41 3.18 55 ينوات 11إأى  2

 0.43 3.38 22 ينوات 11:ك ر مف 

مجال الميارة اإلدارية  والموارد 
 البشرية

 0.45 3.93 26 ينوات 2:قؿ مف 

 0.43 3.57 55 ينوات 11إأى  2

 0.29 3.67 22 ينوات 11:ك ر مف 

 الكمي
 0.29 3.21 26 سنوات 5أقل من 

 0.25 3.23 55 سنوات 30إلى  5

   0.24 3.36 22 سنوات 30أكثر من 
 ػػػػ ف اػػػػذة ظػػػػتارة ( و ػػػػود فػػػػروؽ 1.2  ػػػػ ف مػػػػف خػػػػلؿ قػػػػ ـ اأم ويػػػػطتت اأحيػػػػت  ر فػػػػي  ػػػػدوؿ رقػػػػـ )

اأم ويػػطتت. وأس حوػػؽ مػػػف :ف اأفػػروؽ  ػػػ ف اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر ذات دالأػػػر إحصػػتئ ًت :ـ ال، ايػػػ خدـ 

 (.11.2في  دوؿ ) كمت او م  ف (One Way ANOVA)اأ تحث  حس ؿ اأ  ت ف األحتدي 
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 متوســطات ( لمفــروق بــينOne Way ANOVA( نتــائج تحميــل التبـاين األحــادي )30.4جـدول )

فــي مــدارس وكالــة الغــوث فــي  اإللكترونيــة اإلدارةاســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول درجــة تطبيــق 

 لمتغير سنوات الخبرة. حسبالضفة الغربية 

درجات  مجموع المربعات التباين مصدر المجال
 الحرية

متوسط 
 الداللة قيمة ف المربعات

مجال البنية التحتية 
 والتجييزات الفنية

 6561. 2 1.312 بين المجموعات

 0751. 100 7.475 داخل المجموعات *1.111 7.882
  102 8.786 المجموع

 
 مجال الخدمات اإلدارية

 1.198 2 2.395 بين المجموعات

 2671. 100 26.678 داخل المجموعات *1.112 2.271

  102 29.073 المجموع

 مجال خدمات المستفيدين
 8481. 2 1.697 بين المجموعات

 2811. 100 28.063 داخل المجموعات 0531. 2.117

  102 29.760 المجموع

مجال الميارة اإلدارية  
 والموارد البشرية

 1.100 2 2.201 بين المجموعات

 1721. 100 17.213 داخل المجموعات *1.116 2.212

  102 19.414 المجموع

 الكمي
 1601. 2 0.320 بين المجموعات

 0691. 100 6.930 داخل المجموعات 1.112 6.211

  102 7.250 المجموع

 (.1.12)داللت إحصائيت عند مستوى الداللت *

      ( :نػػػػػه ال  و ػػػػػد فػػػػػروؽ ذات دالأػػػػػر إحصػػػػػتئ ر عنػػػػػد ميػػػػػ ول اأدالأػػػػػر 11.2 ظهػػػػػر مػػػػػف اأ ػػػػػدوؿ رقػػػػػـ )

(1.12   ) فػػي  اإلأك رون ػر اإلدارة ػ ف م ويػطتت ايػػ  ت تت :فػراد ع نػػر اأدرايػر حػػوؿ در ػر  ط  ػػؽ

. ح ػػث  سػػػت عسػى اأدر ػػر اأكس ػػر مػدارس وكتأػػر اأػػػوث فػػي األػػفر اأػر  ػر  عػػزل أم ػ ػػر يػػنوات اأخ ػػرة

( أسدر ػػر اأكس ػػر واػػي ق مػػر غ ػػر 5151.(، وميػػ ول اأدالأػػر اإلحصػػتئ ر )2.310ر )ق مػػر "ؼ" اأمحيػػو 

،   نمت كتنت اأفروؽ ذات اأدالأر االحصتئ ر في م تالت اأ ن ر اأ ح  ػر واأ  ه ػزات اأفن ػر داأر إحصتئ تً 

  وم تؿ اأخدمتت االدار ر وم تؿ اأمهترات االدار ر واأموارد اأ شر ر.
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 حسب متغير المنطقة التعميميةذات الداللة اإلحصائية  الفروقنتائج  4.1.1.4

ج اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر واالنحرافػػتت اأمع تر ػػر اليػػ  ت تت :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر حػػوؿ در ػػر ا ػػـ ايػػ خر 

، أم ػ ر اأمنطور اأ عس م ر  حيبر في مدارس وكتأر اأػوث في األفر اأػر   اإلأك رون ر اإلدارة ط  ؽ 

 ن   ر ذأؾ.(    ف 11.2واأ دوؿ )

( المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول 33.4جــدول )

لمتغيـر المنطقـة  بحسـبفي مدارس وكالة الغوث في الضـفة الغربيـة  اإللكترونية اإلدارةدرجة تطبيق 

 التعميمية.

 عيارياالنحراف الم المتوسط الحسابي العدد المنطقة التعميمية المجال

م تؿ اأ ن ر اأ ح  ر 
 واأ  ه زات اأفن ر

 0.23 3.24 31 منطور نت سس اأ عس م ر

 0.28 3.16 36 منطور اأودس اأ عس م ر

 0.22 2.88 36 منطور اأخس ؿ اأ عس م ر

 
 م تؿ اأخدمتت اإلدار ر

 0.36 3.40 31 منطور نت سس اأ عس م ر

 0.44 3.41 36 منطور اأودس اأ عس م ر

 0.61 2.95 36 ور اأخس ؿ اأ عس م رمنط

 م تؿ خدمتت اأمي ف د ف
 0.45 3.43 31 منطور نت سس اأ عس م ر

 0.54 3.30 36 منطور اأودس اأ عس م ر

 0.58 3.18 36 منطور اأخس ؿ اأ عس م ر

م تؿ اأمهترة اإلدار ر  
 واأموارد اأ شر ر

 0.31 3.74 31 منطور نت سس اأ عس م ر

 0.39 3.71 36 اأ عس م رمنطور اأودس 

 0.54 3.61 36 منطور اأخس ؿ اأ عس م ر

 اأكسي
 0.15 3.39 31 منطور نت سس اأ عس م ر

 0.14 3.33 36 منطور اأودس اأ عس م ر

 0.32 3.06 36 منطور اأخس ؿ اأ عس م ر

 

اػػػذة  ػػػ ف  ظتار ػػػر ( و ػػػود فػػػروؽ11.2  ػػػ ف مػػػف خػػػلؿ قػػػ ـ اأم ويػػػطتت اأحيػػػت  ر فػػػي  ػػػدوؿ رقػػػـ )

اأم ويػػطتت. وأس حوػػؽ مػػػف :ف اأفػػروؽ  ػػػ ف اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر ذات دالأػػػر إحصػػتئ ًت :ـ ال، ايػػػ خدـ 

 (.16.2 دوؿ )اأ كمت    نه (One Way ANOVAاأ تحث  حس ؿ اأ  ت ف األحتدي )
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متوســطات ( لمفــروق بــين One Way ANOVA( نتــائج تحميــل التبـاين األحــادي )31.4جـدول )

فــي مــدارس وكالــة الغــوث فــي  اإللكترونيــة اإلدارةالدراســة حــول درجــة تطبيــق  اســتجابات أفــراد عينــة

 لمتغير المنطقة التعميمية. بحسبالضفة الغربية 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 الداللة قيمة ف المربعات

مجال البنية التحتية 
 والتجييزات الفنية

 1.230 2 2.460 بين المجموعات

 0.063 100 6.326 داخل المجموعات 0.000* 19.442

  102 8.786 المجموع

 
مجال الخدمات 

 اإلدارية

 2.417 2 4.835 بين المجموعات

 0.242 100 24.239 داخل المجموعات 0.000* 9.973

  102 29.073 المجموع

مجال خدمات 
 المستفيدين

 0.504 2 1.008 بين المجموعات

 0.288 100 28.752 داخل المجموعات 0.179 1.753

  102 29.760 المجموع

مجال الميارة اإلدارية  
 والموارد البشرية

 0.173 2 0.345 بين المجموعات

 0.191 100 19.069 داخل المجموعات 0.408 0.905

  102 19.414 المجموع

 الكمي
 1.051 2 2.101 بين المجموعات

 0.051 100 5.149 داخل المجموعات 0.000* 20.403

  102 7.250 المجموع

 (.1.12)داللت إحصائيت عند مستوى الداللت *

 1.12)       ( :نه  و د فروؽ ذات دالأر إحصتئ ر عند ميػ ول اأدالأػر 16.2 ظهر مف اأ دوؿ رقـ )

  ) فػي مػدارس  اإلأك رون ػر دارةاإل  ف م ويػطتت ايػ  ت تت :فػراد ع نػر اأدرايػر حػوؿ در ػر  ط  ػؽ

. ح ػث  سػػت ق مػر عسػى اأدر ػر اأكس ػر وكتأر اأػوث في األفر اأػر  ػر  عػزل أم ػ ػر اأمنطوػر اأ عس م ػر

( أسدر ػػػػر اأكس ػػػػر واػػػػي ق مػػػػر داأػػػػر 1.111(، وميػػػػ ول اأدالأػػػػر اإلحصػػػػتئ ر )20.403"ؼ" اأمحيػػػػو ر )

تأي اأ ن ػػر اأ ح  ػػر واأ  ه ػػزات اأفن ػػر : لػػت فػػي م ػػ كمػػت كتنػػت اأفػػروؽ ذات دالأػػر احصػػتئ ر إحصػػتئ ًت،

(   1.12) و ػػد فػػروؽ ذات دالأػػر إحصػػتئ ر عنػػد ميػػ ول اأدالأػػر  وعس ػػهوم ػػتؿ اأخػػدمتت االدار ػػر، 
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فػػي مػػدارس وكتأػػر  اإلأك رون ػػر اإلدارة ػػ ف م ويػػطتت ايػػ  ت تت :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر حػػوؿ در ػػر  ط  ػػؽ 

. وأمعرفػر مصػدر اأفػروؽ  ػ ف اأم ويػطتت  ػـ اأ عس م ر ر  عزل أم ػ ر اأمنطوراأػوث في األفر اأػر  

 (.12.2أسموترنتت اأ عد ر كمت    ف اأ دوؿ )  L.S.Dاي خداـ اخ  تر

ــار31.4جــدول ) ــائج اختب ــات البعديــة بــين متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة  (L.S.D) ( نت لممقارن

وث فــي الضــفة الغربيــة تعــزى فــي مــدارس وكالــة الغــ اإللكترونيــة اإلدارةالدراســة حــول درجــة تطبيــق 

  لمتغير المنطقة التعميمية.

 المجال
 المنطقة التعميمية

منطقة نابمس  
 التعميمية

منطقة القدس 
 التعميمية

منطقة الخميل 
 التعميمية

مجال البنية التحتية 
 والتجييزات الفنية

 *360271. 0.08076 .................. منطور نت سس اأ عس م ر
 *279511. .................. 0.08076- س اأ عس م رمنطور اأود

 .................. *0.27951- *0.36027- منطور اأخس ؿ اأ عس م ر

 
 مجال الخدمات اإلدارية

 *447731. 0.01215- .................. منطور نت سس اأ عس م ر

 *459881. .................. 012151. منطور اأودس اأ عس م ر

 .................. *0.45988- 0.44773-* منطور اأخس ؿ اأ عس م ر

 الدرجة الكمية
 *329291. 064701. .................. منطقة نابمس التعميمية
 *264601. .................. 0.06470- منطقة القدس التعميمية

 .................. *0.26460- *0.32929- منطقة الخميل التعميمية
 

 ػ ف  (   1.12)( و ود فروؽ ذات دالأر إحصػتئ ر عنػد ميػ ول اأدالأػر 12.2  ل  مف اأ دوؿ ) 

و ود فروؽ ذات  كذأؾمنطور نت سس اأ عس م ر ومنطور اأخس ؿ اأ عس م ر أصتأ  منطور نت سس اأ عس م ر. 

ومنطور اأخس ػؿ اأ عس م ػر   ف منطور اأودس اأ عس م ر (   1.12)دالأر إحصتئ ر عند مي ول اأدالأر 

 أصتأ  منطور اأودس اأ عس م ر.
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 حسب متغير المؤىل العممي لإلداري التربويذات الداللة اإلحصائية  نتائج الفروق 5.1.1.4

ج اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر واالنحرافػػتت اأمع تر ػػر اليػػ  ت تت :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر حػػوؿ در ػػر ا ػػـ ايػػ خر 

، ػر  ػػر  عػػزل أم ػ ػػر اأم اػػؿ اأعسمػػيي مػػدارس وكتأػػر اأػػػوث فػػي األػػفر اأفػػ اإلأك رون ػػر اإلدارة ط  ػػؽ 

 (    ف ن   ر ذأؾ.12.2واأ دوؿ )

 
( المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول 34.4جــدول )

لمتغيـر المؤىـل فـي مـدارس وكالـة الغـوث فـي الضـفة الغربيـة تعـزى  اإللكترونيـة اإلدارةدرجـة تطبيـق 

 العممي.

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي المجال

مجال البنية التحتية 
 والتجييزات الفنية

 0.30 3.07 12 د سـو م ويط

 0.25 3.14 21  كتأور وس

 0.29 3.08 68 :عسى مف  كتأور وس

 
 مجال الخدمات اإلدارية

 0.53 3.17 12 د سـو م ويط

 0.47 3.46 21  كتأور وس

 0.53 3.24 68 :عسى مف  كتأور وس

مجال خدمات 
 المستفيدين

 0.59 3.38 12 د سـو م ويط

 0.19 3.06 21  كتأور وس

 0.54 3.30 68 :عسى مف  كتأور وس

مجال الميارة اإلدارية  
 والموارد البشرية

 0.43 3.77 12 د سـو م ويط

 0.34 3.44 21  كتأور وس

 0.43 3.68 68 عسى مف  كتأور وس:

 الكمي
 0.27 3.26 12 دبموم متوسط

 0.24 3.23 21 بكالوريوس

 0.26 3.26 68 أعمى من بكالوريوس

 

( و ػود فػروؽ  ػ ف اػذة اأم ويػطتت. 12.2   ف مف خػلؿ قػ ـ اأم ويػطتت اأحيػت  ر فػي  ػدوؿ رقػـ ) 

الأػػر إحصػػتئ ًت :ـ ال، ايػػ خدـ اأ تحػػث  حس ػػؿ وأس حوػػؽ مػػف :ف اأفػػروؽ  ػػ ف اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر ذات د

 (.12.2(، في  دوؿ )One Way ANOVAاأ  ت ف األحتدي )
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 متوســطات ( لمفــروق بــينOne Way ANOVA( نتــائج تحميــل التبـاين األحــادي )35.4جـدول )

فــي مــدارس وكالــة الغــوث فــي  اإللكترونيــة اإلدارةاســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول درجــة تطبيــق 

 ة الغربية تعزى لمتغير المؤىل العممي.الضف

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 الداللة قيمة ف المربعات

مجال البنية التحتية 
 والتجييزات الفنية

 0.097 1 0971.   ف اأم موعتت

 0.086 101 8.690 داخؿ اأم موعتت 2921. 1.124

  102 8.786 اأم موع

 
ال الخدمات مج

 اإلدارية

 1.770 1 1.770   ف اأم موعتت

 2701. 101 27.303 داخؿ اأم موعتت *1.116 2.227

  102 29.073 اأم موع

مجال خدمات 
 المستفيدين

 2.088 1 2.088   ف اأم موعتت

 2741. 101 27.672 داخؿ اأم موعتت *1.118 8.266

  102 29.760 اأم موع

رة اإلدارية  مجال الميا
 والموارد البشرية

 2.160 1 2.160   ف اأم موعتت

 1711. 101 17.254 داخؿ اأم موعتت *1.111 16.221

  102 19.414 اأم موع

 الكمي
 0150. 1 0150. بين المجموعات

 0720. 101 7.235 داخل المجموعات 0.644 0.135

  102 7.250 المجموع

 (.1.12)مستوى الداللت  داللت إحصائيت عند*

      ( :نػػػػػه ال  و ػػػػػد فػػػػػروؽ ذات دالأػػػػػر إحصػػػػػتئ ر عنػػػػػد ميػػػػػ ول اأدالأػػػػػر 12.2 ظهػػػػػر مػػػػػف اأ ػػػػػدوؿ رقػػػػػـ )

(1.12   ) فػػي  اإلأك رون ػر اإلدارة ػ ف م ويػطتت ايػػ  ت تت :فػراد ع نػػر اأدرايػر حػػوؿ در ػر  ط  ػػؽ

أعسمي. ح ػث  سػػت ق مػر "ؼ" اأمحيػو ر مدارس وكتأر اأػوث في األفر اأػر  ر  عزل أم ػ ر اأم اؿ ا

  نمػػت  ،( أسدر ػػر اأكس ػػر واػػي ق مػػر غ ػػر داأػػر إحصػػتئ تً 6441.(، وميػػ ول اأدالأػػر اإلحصػػتئ ر )2151.)

كتنت اأفروؽ ذات اأدالأر االحصتئ ر في م تالت اأخدمتت االدار ر وم تؿ خدمتت اأمي ف د ف وم تؿ 

  اأمهترات االدار ر واأموارد اأ شر ر.
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 حسب متغير منطقة السكن لإلداري التربويذات الداللة اإلحصائية نتائح الفروق  ..6.1.1

ج اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر واالنحرافػػتت اأمع تر ػػر اليػػ  ت تت :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر حػػوؿ در ػػر ا ػػـ ايػػ خر 

، اأػر  ػػر  عػػزل أم ػ ػػر منطوػػر اأيػػكففػػي مػػدارس وكتأػػر اأػػػوث فػػي األػػفر  اإلأك رون ػػر اإلدارة ط  ػػؽ 

 (    ف ن   ر ذأؾ.12.2اأ دوؿ )و 


( المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول 36.4جــدول )

فــي مــدارس وكالــة الغــوث فــي الضــفة الغربيــة تعــزى لمتغيــر منطقــة  اإللكترونيــة اإلدارةدرجــة تطبيــق 

 السكن.

 حراف المعيارياالن المتوسط الحسابي العدد منطقة السكن المجال

مجال البنية التحتية 
 والتجييزات الفنية

 0.12 3.39 35 مد نر

 0.18 2.81 42 مخ ـ

 0.15 3.11 26 ) سدة،قر ر(غ ر ذأؾ

 
مجال الخدمات 

 اإلدارية

 0.16 3.60 35 مد نر

 0.56 2.83 42 مخ ـ

 0.28 3.43 26 ) سدة،قر ر(غ ر ذأؾ

مجال خدمات 
 المستفيدين

 0.19 3.19 35 مد نر

 0.80 3.41 42 مخ ـ

 0.15 3.25 26 ) سدة،قر ر(غ ر ذأؾ

مجال الميارة 
اإلدارية  والموارد 

 البشرية

 0.11 3.44 35 مد نر

 0.61 3.80 42 مخ ـ

 0.13 3.81 26 ) سدة،قر ر(غ ر ذأؾ

 اأكسي
 0.06 3.39 35 مد نر

 0.34 3.10 42 مخ ـ

 0.13 3.31 26 ) سدة،قر ر(غ ر ذأؾ

 

 ػػػ ف اػػػذة  ظتار ػػػر ( و ػػػود فػػػروؽ12.2  ػػػ ف مػػػف خػػػلؿ قػػػ ـ اأم ويػػػطتت اأحيػػػت  ر فػػػي  ػػػدوؿ رقػػػـ ) 

اأم ويػػطتت. وأس حوػػؽ مػػػف :ف اأفػػروؽ  ػػػ ف اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر ذات دالأػػػر إحصػػتئ ًت :ـ ال، ايػػػ خدـ 

 (.18.2(، في  دوؿ )One Way ANOVAاأ تحث  حس ؿ اأ  ت ف األحتدي )
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 متوســطات ( لمفــروق بــينOne Way ANOVAل التبـاين األحــادي )( نتــائج تحميــ37.4جـدول )

فــي مــدارس وكالــة الغــوث فــي  اإللكترونيــة اإلدارةاســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول درجــة تطبيــق 

 متغير منطقة السكن. بحسبالضفة الغربية 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 الداللة قيمة ف المربعات

مجال البنية التحتية 
 والتجييزات الفنية

 3.182 2 6.363   ف اأم موعتت
131.302 

 
.0001* 

 
 0241. 100 2.423 داخؿ اأم موعتت

  102 8.786 اأم موع

 
مجال الخدمات 

 اإلدارية

 6.391 2 12.781   ف اأم موعتت
39.226 

 
.0001* 

 
 1631. 100 16.292 داخؿ اأم موعتت

  102 29.073 اأم موع

مجال خدمات 
 المستفيدين

 4931. 2 0.985   ف اأم موعتت
1.712 

 

.1861 
 

 2881. 100 28.775 داخؿ اأم موعتت

  102 29.760 اأم موع

مجال الميارة اإلدارية  
 والموارد البشرية

 1.548 2 3.097   ف اأم موعتت
9.489 

 

.0001* 
 

 1631. 100 16.317 داخؿ اأم موعتت

  102 19.414 اأم موع

 الكمي
 8560. 2 1.713 بين المجموعات

 0550. 100 5.537 داخل المجموعات *0000. 15.465

  102 7.250 المجموع

 (.1.12)داللت إحصائيت عند مستوى الداللت *
(   1.12)  ( :نه  و د فروؽ ذات دالأر إحصتئ ر عند مي ول اأدالأر18.2 ظهر مف اأ دوؿ رقـ )

فػػي مػػدارس وكتأػػر  اإلأك رون ػػر اإلدارة ػػ ف م ويػػطتت ايػػ  ت تت :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر حػػوؿ در ػػر  ط  ػػؽ 

(، 15.465اأػػوث فػي األػػفر اأػر  ػر  عػػزل أم ػ ػر منطوػر اأيػػكف. ح ػث  سػػػت ق مػر "ؼ" اأمحيػػو ر )

كمػػت كتنػػت اأفػػروؽ  ػػ ف  ،( أسدر ػػر اأكس ػر واػػي ق مػػر داأػػر إحصػتئ تً 1.111وميػ ول اأدالأػػر اإلحصػػتئ ر )

م ويطتت اي  ت تت اأم حو  ف : لت ذات دالأر احصتئ ر في اأم تالت اأفرع ر  تي  نتل م ػتؿ خدمػر 

 ػ ف م ويػطتت (   1.12) و د فػروؽ ذات دالأػر إحصػتئ ر عنػد ميػ ول اأدالأػر  وعس ه اأمي ف د ف،
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في مدارس وكتأر اأػوث فػي األػفر  رون راإلأك  اإلدارةاي  ت تت :فراد ع نر اأدراير حوؿ در ر  ط  ؽ 

 اأػر  ػػػر  عػػػزل أم ػ ػػػر منطوػػػر اأيػػػكف. وأمعرفػػػر مصػػػدر اأفػػػروؽ  ػػػ ف اأم ويػػػطتت  ػػػـ ايػػػ خداـ اخ  ػػػتر

(L.S.D)  ( 17.2أسموترنتت اأ عد ر كمت    ف اأ دوؿ.) 
 

لممقارنـــات البعديـــة بـــين متوســـطات اســـتجابات أفـــراد عينـــة  (L.SD) ( نتـــائج اختبـــار38.4جـــدول )

فــي مــدارس وكالــة الغــوث فــي الضــفة الغربيــة تعــزى  اإللكترونيــة اإلدارةلدراســة حــول درجــة تطبيــق ا

 لمتغير منطقة السكن.

 المجال
 منطقة السكن

 غير ذلك مخيم مدينة 

مجال البنية التحتية 
 والتجييزات الفنية

 0.28345* 0.57649*  مد نر

 *0.29304-  *0.57649- مخ ـ
  *293041. 0.28345-* ر ر() سدة، ق غ ر ذأؾ

 
مجال الخدمات 

 اإلدارية

 171491. *777511.  مد نر

 *0.60602-  *0.77751- مخ ـ
  *606021. 0.17149- ) سدة، قر ر( غ ر ذأؾ

مجال الميارة 
اإلدارية  والموارد 

 البشرية

 *0.36967- 0.36381-*  مد نر

 0.00586-  *363811. مخ ـ

  005861. *369671.  ر() سدة، قر  غ ر ذأؾ

 الدرجة الكمية
 080421. *289181.  مد نر
 *0.20876-  *0.28918- مخ ـ

  *0.20876 0.08042- ) سدة، قر ر( غ ر ذأؾ
 (.  0.05)داللت إحصائيت عند مستوى الداللت *

 ػ ف   (  0.00)( و ود فروؽ ذات دالأػر إحصػتئ ر عنػد ميػ ول اأدالأػر 81.4  ل  مف اأ دوؿ ) 
 ف و ػػود فػػروؽ ذات دالأػػر إحصػػتئ ر عنػػد  ػػيػػكتف اأمد نػػر ويػػكتف اأمخػػ ـ أصػػتأ  يػػكتف اأمد نػػر. كمػػت  

، يكتف اأمخ ـ أصتأ  غ ر ذأؾ ومت   ف) سدة، قر ر(  ذأؾغ ر   ف يكتف (   0.00)مي ول اأدالأر 
 اأمد نػريػكتف   ػ ف(   0.00)و ػود فػروؽ ذات دالأػر إحصػتئ ر عنػد ميػ ول اأدالأػر : لػت كمت   ف 

 ، واذا أدر ر اأكس ر.يكتف اأمد نرأصتأ  ) سدة، قر ر( ويكتف غ ر ذأؾ
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 حسب متغير عدد الدورات لإلداري التربويذات الداللة االحصائية نتائج الفروق  7.1.1.4

ج اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر واالنحرافػػتت اأمع تر ػػر اليػػ  ت تت :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر حػػوؿ در ػػر ا ػػـ ايػػ خر 

، اأػر  ػػر  عػػػزل أم ػ ػػر عػػػدد اأػػػدوراتفػػي مػػػدارس وكتأػػر اأػػػػوث فػػي األػػػفر  اإلأك رون ػػػر اإلدارةؽ  ط  ػػ

 (    ف ن   ر ذأؾ.11.2واأ دوؿ )
 

( المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول 39.4جــدول )

ــة الغــوث فــ اإللكترونيــة اإلدارةدرجــة تطبيــق  ي الضــفة الغربيــة تعــزى لمتغيــر عــدد فــي مــدارس وكال

 الدورات.

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد الدورات المجال

مجال البنية التحتية 
 والتجييزات الفنية

 0.21 2.93 69 ال شيل

 0.08 3.41 31 إأى خمس دورات 1مف 

 0.43 3.18 3 :ك ر مف خمس دورات

 
 مجال الخدمات اإلدارية

 0.55 3.09 69 ال شيل

 0.17 3.60 31 إأى خمس دورات 1مف 

 0.85 3.18 3 :ك ر مف خمس دورات

مجال خدمات 
 المستفيدين

 0.63 3.35 69 ال شيل

 0.18 3.19 31 إأى خمس دورات 1مف 

 0.33 3.08 3 :ك ر مف خمس دورات

مجال الميارة اإلدارية  
 والموارد البشرية

 0.48 3.80 69 ال شيل

 0.10 3.43 31 إأى خمس دورات 1مف 

 0.11 3.53 3 :ك ر مف خمس دورات

 الكمي
 0.29 3.20 69 ال شيء

 0.05 3.40 31 إلى خمس دورات 3من 

 0.45 3.18 3 أكثر من خمس دورات

  
( و ػػود فػػروؽ  ػػ ف اػػذة اأم ويػػطتت. 11.2  ػػ ف مػػف خػػلؿ قػػ ـ اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر فػػي  ػػدوؿ رقػػـ )

روؽ  ػػ ف اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر ذات دالأػػر إحصػػتئ ًت :ـ ال، ايػػ خدـ اأ تحػػث  حس ػػؿ وأس حوػػؽ مػػف :ف اأفػػ

 (.61.2(، في  دوؿ )One Way ANOVAاأ  ت ف األحتدي )
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 متوســطات ( لمفــروق بــينOne Way ANOVA( نتــائج تحميــل التبــاين األحــادي )10.4جــدول )

فــي مــدارس وكالــة الغــوث فــي  نيــةاإللكترو  اإلدارةاســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول درجــة تطبيــق 

 متغير عدد الدورات التدريبية. بحسبالضفة الغربية 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 الداللة قيمة ف المربعات

مجال البنية التحتية 
 والتجييزات الفنية

 2.468 2 4.936   ف اأم موعتت
64.092 

 
0.000* 

 
 0391. 100 3.851 داخؿ اأم موعتت

  102 8.786 اأم موع

 
 مجال الخدمات اإلدارية

 2.860 2 5.720   ف اأم موعتت
12.246 

 
.0001* 

 
 2341. 100 23.353 داخؿ اأم موعتت

  102 29.073 اأم موع

مجال خدمات 
 المستفيدين

 3511. 2 7021.   ف اأم موعتت
1.208 

 

.3031 

 
 2911. 100 29.058 داخؿ اأم موعتت

  102 29.760 اأم موع

مجال الميارة اإلدارية  
 والموارد البشرية

 1.552 2 3.104   ف اأم موعتت
9.517 

 
.0001* 

 
 1631. 100 16.309 داخؿ اأم موعتت

  102 19.414 اأم موع

 اأكسي
 4411. 2 8831.   ف اأم موعتت

 0641. 100 6.368 داخؿ اأم موعتت *0021. 6.931

  102 7.250 اأم موع

 (.1.12) داللت إحصائيت عند مستوى الداللت*
(   1.12)  ( :نه  و د فروؽ ذات دالأر إحصتئ ر عند مي ول اأدالأر61.2 ظهر مف اأ دوؿ رقـ )

فػػي مػػدارس وكتأػػر  اإلأك رون ػػر اإلدارة ػػ ف م ويػػطتت ايػػ  ت تت :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر حػػوؿ در ػػر  ط  ػػؽ 

ػػػػوث فػػػي األػػػفر اأػر  ػػػر  عػػػزل أم ػ ػػػر عػػػدد اأػػػدورات اأ در   ػػػر. ح ػػػث  سػػػػت ق مػػػر "ؼ" اأمحيػػػو ر اأ

 و ػد  وعس ػه( أسدر ػر اأكس ػر واػي ق مػر داأػر إحصػتئ ًت، 1.116(، ومي ول اأدالأر اإلحصػتئ ر )6.931)

ر  ػػػ ف م ويػػػطتت ايػػػ  ت تت :فػػػراد ع نػػػ(   1.12)فػػػروؽ ذات دالأػػػر إحصػػػتئ ر عنػػػد ميػػػ ول اأدالأػػػر 

زل أم ػ ػر في مدارس وكتأر اأػوث في األفر اأػر  ػر  عػ اإلأك رون ر اإلدارةاأدراير حوؿ در ر  ط  ؽ 

، كمت كتنت انتؾ فروؽ ذات دالأػر احصػتئ ر فػي اأم ػتالت مػت عػدا م ػتؿ خدمػر عدد اأدورات اأ در   ر
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سموترنػػتت اأ عد ػػر أ( L.S.D) وأمعرفػػر مصػػدر اأفػػروؽ  ػػ ف اأم ويػػطتت  ػػـ ايػػ خداـ اخ  ػػتر اأميػػ ف د ف

 (.61.2كمت    ف اأ دوؿ )

 

ــار13.4جــدول ) لممقارنــات البعديــة بــين متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة ( L.S.D) ( نتــائج اختب

فــي مــدارس وكالــة الغــوث فــي الضــفة الغربيــة تعــزى  اإللكترونيــة اإلدارةالدراســة حــول درجــة تطبيــق 

 لمتغير عدد الدورات.

 المجال
 اإللكترونية اإلدارةبية في مجال عدد الدورات التدري

إلى خمس  3من  ال شيء 
 دورات

أكثر من خمس 
 دورات

مجال البنية التحتية 
 والتجييزات الفنية

 *0.24909- *0.47893-.................. ال شيل

 0.22984.................. *478931. إأى خمس دورات 1مف 

.................. 0.22984- *249091. :ك ر مف خمس دورات

 
 مجال الخدمات اإلدارية

 0.09420- *0.51654-.................. ال شيل

 0.42234.................. *516541. إأى خمس دورات 1مف 

.................. 0.42234- 094201. :ك ر مف خمس دورات

مجال الميارة اإلدارية  
 والموارد البشرية

 275361. 0.37644*.................. ال شيل

 0.10108-.................. *0.37644- إأى خمس دورات 1مف 

.................. 101081. 0.27536- :ك ر مف خمس دورات

 الكمي
 019651. *0.20087-.................. ال شيل

 220521................... *0.20087 إأى خمس دورات 1مف 

.................. 0.22052- 0.01965- :ك ر مف خمس دورات

 (.1.12)*داللت إحصائيت عند مستوى الداللت 

مػت  ػ ف (   1.12)( و ود فروؽ ذات دالأر إحصتئ ر عند مي ول اأدالأر 61.2  ل  مف اأ دوؿ )

إأػى  1مػف )ومػت  ػ ف  (ال شػيل) عػدد  اإلأك رون ر اإلدارةوا إأى اأدورات اأ در   ر في م تؿ علاأذ ف خ

 .(إأى خمس دورات 1مف )أصتأ   (خمس دورات
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث والذي نصو:  3.1.4

فـي مـدارس وكالـة الغـوث فـي الضـفة الغربيـة مـن وجيـة نظـر  اإللكترونيـةبـاإلدارة  اإلرتقـاءما سـبل 

 اإلداريين التربويين العاممين فييا؟

و حد ػػد : ػػرز يػػ ؿ االر وػػتل  ػػتالدارة االأك رون ػػر مػػف و هػػر نظػػر االدار ػػ ف  وأل ت ػػر عػػف اػػذا اأيػػ اؿ
اأ ر ػػو  ف،  ػػـ  فر ػػع ايػػ  ت تت اأم حػػو   ف عسػػى اأيػػ اؿ اأمف ػػوح و حد ػػد  كػػرارات كػػؿ اق ػػراح كمػػت    نػػه 

 (66,2اأ دوؿ )
ي الضـفة رس وكالـة الغـوث فـفـي مـدا اإللكترونيـةبـاإلدارة  اإلرتقاءسبل ( يوضح أىم 11.4الجدول )

 مرتبة تنازليًا: في وكالة الغوث نون العاممون التربويكما يراىا اإلداريو الغربية



%انُسثح

 

 سبل اإلرتقاء باإلدارة اإللكترونية  التكرار
 الترتيب في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية

 ط  ؽ  إعطتل وقت كتٍؼ أإلداري اأ ر وي مف وق ه في اأعمؿ أس در ب عسى 86 %21.11
 اإلدارة اإلأك رون ر.

1.  

  .6  ك  ؼ اأدورات اأ در   ر في م تؿ اإلدارة اإلأك رون ر أإلدار  ف اأ ر و  ف. 81 %28.12

رفع مي ول اأوعي  أام ر اإلدارة اإلأك رون ر في اأعمس ر اأ عس م ر عسى  م ع  21 %22.12
 اأمي و تت في م ييتت اأوكتأر.

2.  

 ص ف في م تؿ ص تنر و صس   األ هزة واآلالت  زو د اأمدارس  مخ 22 %22.16
 اإلأك رون ر.

2.  

  .2  زو د اأمدارس  أحدث األ هزة اإلأك رون ر كمًت ونوعًت. 22 %21.72
  .2 اأعمؿ عسى  وف ر نظتـ اأك روني إلدارة ش وف اأموظف ف. 21 %27.22

  ف  خف ؼ اأو ود اأمفرولر عسى اي عمتؿ ش كتت االن رنت في اأ واصؿ  21 %28.12
 اأمدرير واأم  مع اأمحسي.

8.  

  .7 اأعمؿ عسى  وف ر مخ  ر حتيوب في كؿ مدرير. 21 %28.12
  .1  ود ـ  عز زات متد ر ومعنو ر أمط وي اإلدارة اإلأك رون ر في اأمدارس. 22 %21.27

طسب اأميتعدة مف اأدوؿ األ ن  ر أ ود ـ اأدعـ االأك روني اأم وفر ف هت  22 %21.82
 .أم ييتت اأوكتأر

11.  

 در ب اإلدار  ف اأ ر و  ف عسى إ وتف اأ رامج اإلأك رون ر اأمي خدمر  شكؿ  21 %68.11
 ك  ر في اأعمس تت اإلدار ر.

11.  

  .16 ولع خطط مي و س ر والحر وممكنر اأ ط  ؽ أإلدارة اإلأك رون ر. 62 %62.71

ر أكؿ مف اأعمؿ عسى إدراج اإلدارة اإلأك رون ر في اأمنتاج ح ى  كوف م أوف 66 %11.86
 اإلداري واأمعسـ واأطتأب في مدارس وكتأر اأػوث.

12.  
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( :ف ا رز ي ؿ االر وتل  تالدارة االأك رون ر مف و هر نظر االدار ف اأ ر و ف 66.2اأ دوؿ ) لحظ مف 

"إعطػػػتل وقػػػت كػػػتٍؼ أػػػإلداري اأ ر ػػػوي مػػػف وق ػػػه فػػػي اأعمػػػؿ أس ػػػدر ب عسػػػى  ط  ػػػؽ اإلدارة  ف هػػػت كتنػػػت

مػػف م مػػوع عػػدد :فػػراد اأع نػػر، واػػذا  ػػدؿ عسػػى  %21.11 كػػرارًا  نيػػ ر  86 ت عسػػى حػػتز اإلأك رون ػػر" قػػد 

أمت  يتاـ ذأؾ فػي اعطػتل االداري اأ ر ػوي نػوع مػف االأفػر عسػى  اأ در ب عسى االدارة االأك رون ر:ام ر 

كتف  أ ر و  ف"االدارة االأك رو  ر، :مت "  ك  ؼ اأدورات اأ در   ر في م تؿ اإلدارة اإلأك رون ر أإلدار  ف ا

 %28.12  ني ر ( 81 ر   هت اأ تني في ي ؿ االر وتل حيب مت  كرر في االي  ت تت، ح ث  كررت )

واػػذا : لػػت دأ ػػؿ عسػػى اام ػػر اأػػدورات اأ در  ػػر فػػي م ػػتؿ االدارة االأك رون ػػر، الف ذأػػؾ  عطػػي االداري 

 ف حصػػست " رفػػع ميػػ ول اأػػوعي ، فػػي حػػاأ ر ػػوي دافػػع أ ط  ػػؽ االدارة االأك رون ػػر فػػي ادار ػػر أمدريػػ ر

 21 أام ر اإلدارة اإلأك رون ر في اأعمس ر اأ عس م ر عسػى  م ػع اأميػ و تت فػي م ييػتت اأوكتأػر" عسػى 

%، الف رفػػع ميػػ ول اأػػوعي  أام ػػر االدارة االأك رون ػػر فػػي اأميػػ و تت صػػتح ر 22.12 نيػػ ر   ًا  كػػرار 

فػػػي اأمػػػدارس،   نمػػػت حصػػػست "  زو ػػػد اأمػػػدارس اأوػػػرار فػػػي اأوكتأػػػر  ز ػػػد مػػػف فرصػػػر ن تحهػػػت و كر يػػػهت 

%( 22.16 كػرارًا  نيػ ر ) 22 مخ ص ف في م تؿ ص تنر و صػس   األ هػزة واآلالت اإلأك رون ػر" عسػى 

واذا دأ ؿ عسى عسى :ام ر اف  وـو اأوكتأر   وف ر م خصصػ ف فػي م ػتؿ صػ تنه اال هػزة، أمػت أػه مػف 

ى ال  شعروف  تأخوؼ عسى اأ  تنتت اأمخزنر عسى اال هزة ا ر ا  ت ي في نفوس االدار  ف اأ ر و  ف ح 

 االأك رون ر او  عطؿ اذة اال هزة.
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 الفصل الخامس

 

 مناقشة النتائج والتوصيات
 

فػػػي مػػػدارس وكتأػػػر اأػػػػوث فػػػي األػػػفر  اإلأك رون ػػػراػػػدفت اأدرايػػػر أس عػػػرؼ عسػػػى در ػػػر  ط  ػػػؽ اإلدارة 

ت اإلدار  ف اأ ر و  ف. و تل اذا اأفصؿ أ  نتوؿ منتقشر اأن تئج اأ ي  وصست إأ هاأػر  ر مف و هر نظر 

معهػػت. كمػػت ن تئ هػػت واخ سفػػت :اأدرايػػتت اأ ػػي ا فوػػت  واإلشػػترة إأػػى، اػػذة اأدرايػػر مر  ػػر حيػػب األيػػئسر

 ى ن تئ هت.اأ وص تت اأ ي ظهرت  نتًل عس  نتوؿ اأفصؿ

 
 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول لمدراسة والذي نصو 3.5

فــي مــدارس وكالــة الغــوث فــي الضــفة الغربيــة مــن وجيــة نظــر  اإللكترونيــة"مــا درجــة تطبيــق اإلدارة 

 اإلداريين التربويين العاممين فييا؟".

في مدارس وكتأر اأػوث  اإلأك رون رة :ظهرت اأن تئج :ف  ود رات :فراد ع نر اأدراير أدر ر  ط  ؽ اإلدار 

فػػػي األػػػفر اأػر  ػػػر ظهػػػرت  در ػػػر م ويػػػطر. و عػػػزو اأ تحػػػث اػػػذة اأن   ػػػر إأػػػى االع مػػػتد اأك  ػػػر عسػػػى 

األوراؽ فػػي اأمعػػتملت اإلدار ػػر اأم  عػػر فػػي  سػػؾ اأمػػدارس ح ػػى وأػػو ايػػ خدـ اأحتيػػوب فػػي  عػػض  سػػؾ 

 ًت : لًت.اأمعتملت إأى :نه  طسب :ف  حفظ اذة اأمعتملت ورق 
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 تإللتفر إأى اف وتر اإلدارات اأ ر و ر في مػدارس وكتأػر اأػػوث فػي األػفر اأػر  ػر إأػى خطػر ميػ و س ر 

 اإلأك رون ػػػرومػػػف األيػػػ تب األخػػػرل أهػػػذة اأن   ػػػر قسػػػر األدوات واأل هػػػزة ، اإلأك رون ػػػرمر  طػػػر  ػػػتإلدارة 

 اأم وفرة في مدارس وكتأر اأػوث في األفر اأػر  ر.

دالؿ ا لػػًت  مػػف اػػذة اأن   ػػر :ف ادارة اأ عسػػ ـ فػػي اأوكتأػػر  ػػوأي اإلدارة اإلأك رون ػػر :ام ػػر و مكػػف االيػػ 

 در ػػر معووأػػر، و: لػػت  وػػـو :دارة اأوكتأػػر    ه ػػز اأ ن ػػر اأ ح  ػػر األزمػػر أػػذأؾ  شػػكؿ مو ػػوؿ، ومػػف انػػت 

ن ػر مو ػود و ح ػتج إأػى     ف :ف اق نتع اإلدار ػ ف اأ ر ػو  ف فػي مػدارس اأوكتأػر   ط  ػؽ اإلدارة اإلأك رو 

  ش  ع و:عطتل حوافز مف اصحتب اأورار في وكت سر اأػوث.

فػػي م ييػػتت اأوكتأػػر فػػي األػػفر  اإلأك رون ػػرو: لػػًت  ع  ػػر قسػػر اأم خصصػػ ف وذوي اأخ ػػرة فػػي اإلدارة 

دار ػػ ف فر إأػػى :ف اأ ػػدر ب اأػػذي   سوػػتة اإلاأػر  ػػر مػػف األيػػ تب اأ ػػي  عسػػت اأن   ػػر م ويػػطر،  تإللػػت

ف فػػي اأمػػدارس، أػػـ  ر ػػؽ إأػػى حػػد فػػوؽ اأحػػد األيػػتس، و:ف كػػؿ مػػت  ػػ ـ مػػف  ػػدر ب فػػي م ػػتؿ و ر و ػػاأ 

 اي خداـ اأ كنوأو  ت او ع ترة عف محو :م ر حتيو  ر.

قػػد  كػػوف غ ػػر  اإلأك رون ػػرفػػي اإلدارة اإلداري اأ ر ػػوي   وػػر: لػػًت :ف مػػف خػػلؿ اأن   ػػر و ع وػػد اأ تحػػث 

ومػف االيػ تب ا لػًت :ف عػدد ك  ػر ،   ػتأي قػد  كػوف مػف ايػ تب ذأػؾو  كتمسر او  نوصهت  شػ ع و حف ػز 

مػػف اإلدار ػػ ف اأ ر ػػو  ف فػػي اأوكتأػػر مػػف اأوػػدمتل فػػي اأمهنػػر :ي انهػػـ قلػػوا  يػػنوات طػػواؿ و  ػػتأي أػػ س 

 .أد هـ اأمعرفر اأ  دة  تي خداـ اال هزة االأك رون ر 

نهػػت اأك رون ػػًت )كػػأف  خ ػػرؽ مػػ ًل( مػػف مت:و: لػػًت قػػد  كػػوف عػػدـ اأوػػدرة عسػػى اأحفػػتظ عسػػى اأمعسومػػتت و 

 :ي تب اذة اأن   ر.

مػػدارس  والحػػظ اأ تحػػث مػػف خػػلؿ عمسػػر معسػػـ أمػػدة  ز ػػد عػػف اأخمػػس يػػنوات فػػي مػػدارس اأوكتأػػر :ف 

مػػف نوػػص ك  ػػر فػػي اأ ن ػػر اأ ح  ػػر األزمػػر أ أيػػ س إدارة اأك رون ػػر،  عػػتني اأوكتأػػر فػػي األػػفر اأػر  ػػر 

عػػػدد األ هػػػزة، فهػػػي أليػػػ خداـ اأ عس مػػػي. و و ػػػد  هػػػتز حتيػػػوب واحػػػد فمخ  ػػػرات اأحتيػػػوب رغػػػـ قسػػػر 



 161 

ن ػػػتز اأعمس ػػػتت اأمدريػػػ ر اإلدار ػػػر، كمػػػت :ف  أيػػػ س إدارة اأك رون ػػػر  ح ػػػتج إأػػػى  أليػػػ خداـ اإلداري، وا 

دراؾ إيػ را     هت، اإلأك رون ػرإدار  ف  ر و  ف، ومعسم ف، قتدر ف عسى اأو تـ  أع تل اإلدارة  ، وفهمهػت، وا 

اأنلػوج فػي مػدارس وكتأػر  أ صػؿ إأػى مرحسػر  ح ػتج إأػى  هػدكسهت، ونظتـ اأعمػؿ  هػت، واػذا األمػر وا 

دار ػػػ ف اأ ر ػػػو  ف قػػػتدر ف عسػػػى ايػػػ خداـ اأحتيػػػوب اإلاأػػػػوث فػػػي األػػػفر اأػر  ػػػر، فػػػ عض اأمعسمػػػ ف و 

ت و  حػث و رام ه  شكؿ   د، ف مت ال  زاؿ اأ عض  ع دًا كؿ اأ عد عف اي خداـ اأ كنوأو  ػت،  ػؿ  خشػتا

 عف م ررات أعدـ األخذ  هت.

ومػػػف نتح ػػػر :خػػػرل  عػػػزو اأ تحػػػث :ف  كػػػوف اأن   ػػػر م ويػػػطر وأ يػػػت منخفلػػػر إأػػػى اأ حيػػػ نتت اأ ػػػي 

إدارة اأوكتأػػػػر عسػػػػى اأعمس ػػػػتت اإلدار ػػػػر فػػػػي اأمػػػػدارس، م ػػػػؿ ايػػػػ خداـ اأ ر ػػػػد االأك رونػػػػي فػػػػي :دخس هػػػػت 

 اأموظف ف أمعرفر  وتر راـ اأينو ر.  دخؿ عس هت اإلأك رون راأمرايلت، و: لًت و ود مواقع 

كمت :ظهرت اأن تئج :ف م تؿ اأمهترة اإلدار ر واأموارد اأ شر ر  تل :واًل وحصؿ عسى :عسػى اأم ويػطتت 

(. و عػػزو اأ تحػػث ذأػػؾ إأػػى ان شػػتر ايػػ خداـ اأحتيػػوب فػػي اأح ػػتة اأعمس ػػر  شػػكؿ ك  ػػر 2.27اأحيػػت  ر )

 (.Microsoft Office دًا، وكذأؾ يهوأر اي خداـ  رامج )

(، و عػزو 2.11 م ويػط حيػت ي  سػع ) م ػتؿ اأ ن ػر اأ ح  ػر واأ  ه ػزات اأفن ػرو تل في اأمر  ػر األخ ػرة 

،  تإللػػػتفر إأػػػى نوػػػص فػػػي اإلأك رون ػػػراأ تحػػث اػػػذة اأن   ػػػر إأػػػى اأػػػنوص اأوالػػػ  واأحػػػتد فػػػي األ هػػػزة 

، واأػنوص اإلأك رون ػر هػزة ش كتت اال صتؿ فػي اأمػدارس، وعػدـ و ػود مخ صػ ف مفػرغ ف أػألدوات واأل

والػػ  فػػي اأ ػػرامج اأختصػػر  ػػتإلدارة، ومنهػػت  يػػ دؿ عسػػى انػػه   ػػب عسػػى اصػػحتب اأوػػرار فػػي وكتأػػر اأ

 اأػوث :ف  عمسوا عسى  وف ر كؿ مت  ح تج اأ ه اإلدارة اإلأك رون ر مف  ن ر  ح  ر وا هزة وم خصص ف.

 (Gorman, 1999(، ودراير )6117عمري )اأو (، 6111دراير مهنت ) ن تئج اأدراير معن   ر وا فوت 

ن   ػػر اػػذة اأدرايػػر مػػع ن   ػػر . مػػف نتح ػػر :خػػرل اخ سفػػت مػػف ح ػػث :ف اأن   ػػر  ػػتلت  در ػػر م ويػػطر

 در ػػر عتأ ػر، كمػػت اخ سفػػت مػػع  ط  ػػؽ اإلدارة اإلأك رون ػػر  ت در ػر ( اأ ػػي  ػػتل6111درايػر اأحنػػتوي )
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 واقػػػع مػػػنخفض، و: لػػػًت إلدارة اإلأك رون ػػػر در ػػػر  ط  ػػػؽ ا( اأ ػػػي  ػػػتلت 6111درايػػػر خسػػػوؼ )ن   ػػػر 

(، وكػذأؾ اخ سفػت مػع 6111(، كمػت واخ سفػت مػع درايػر اأيػم ري )6111اخ سفت مػع درايػر اأػتمػدي )

( ودرايػػػػر اأفػػػػرا 6117( اأ ػػػػي  ػػػػتلت  در ػػػػر عتأ ػػػػر  ػػػػدًا، ودرايػػػػر اأرشػػػػ دي )6111درايػػػػر األمػػػػي )

(6117.) 

 

 ني لمدراسة والذي نصومناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثا 1.5

"ىل تختمف متوسطات وجيات نظر اإلداريين التربويين في مدارس وكالة الغـوث فـي الضـفة الغربيـة 

في مدارسيم تبعًا لمتغير الجنس  والمسمى الوظيفي  وسـنوات  اإللكترونيةحول درجة تطبيق اإلدارة 

دد الــدورات التدريبيــة فــي مجــال الخبــرة  والمنطقــة التعميميــة  والمؤىــل العممــي  ومكــان الســكن  وعــ

 ؟اإللكترونيةاإلدارة 

يػ  ت تت االأسفػروؽ ذات اأدالأػر فػي   عػًت  شػكؿ مفصػؿ وميػ وؿ وم يسيػؿ اذا اأي اؿ ن   ر وأمنتقشر 

: اأ نس، واأميمى اأوظ في، وينوات اأخ رة، واأمنطور اأ ع م ر، واأم اؿ اأدراير واي م ػ رات حيب 

 .اإلأك رون رد اأدورات اأ در   ر في م تؿ اإلدارة اأعسمي، ومكتف اأيكف، وعد

 
 عمقة بالفروق حسب متغير الجنستالنتيجة الممناقشة  3.1.5

(  ػػػػػ ف   1.12:شػػػػػترت اأن ػػػػػتئج :نػػػػػه ال  و ػػػػػد فػػػػػروؽ ذات دالأػػػػػر إحصػػػػػتئ ر عنػػػػػد ميػػػػػ ول اأدالأػػػػػر )

في مدارس وكتأػر اأػػوث  اإلأك رون رم ويطتت اي  ت تت :فراد ع نر اأدراير حوؿ در ر  ط  ؽ اإلدارة 

 في األفر اأػر  ر مف و هر نظر اإلدار  ف اأ ر و  ف  عزل أم ػ ر اأ نس.

و عزو اأ تحث اذة اأن   ر إأى :نه أـ  عد أم ػ ر اأ نس :ي م زة  تأعصر اأحد ث في اإلدارة اأ ر و ر، 

امػػػت  خلػػػع أػػػنفس فكػػػل اأ نيػػػ ف  خلػػػع أػػػنفس اأمعػػػت  ر واأشػػػروط عنػػػد اأ حتقػػػه  مهنػػػر اإلدارة، وكل
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اأوػوان ف واألوامػر اأصػتدرة عػف وكتأػر اأػػوث، وكلامػػت مو ػود فػي م  مػع واحػد  حكمػه نفػس اأظػػروؼ 

واإلمكتنػػتت اال  متع ػػر واأي تيػػ ر واالق صػػتد ر. و عػػزو اأ تحػػث : لػػًت اػػذة اأن   ػػر إأػػى  يػػتوي در ػػر 

ر   ػر، و عمػؿ  علػهـ فػي مدريػر اإلق تؿ أسمهنر مف ق ؿ اأ ني ف، و:ف كلامت  أخػذ نفػس اأػدورات اأ د

 واحدة دوف :ي  م  ز   نهمت.

(. فػػي حػػ ف اخ سفػػت مػػع 6111(، واأيػػم ري )6111درايػػر اأحنػػتوي )ن   ػػر اأدرايػػر مػػع ن   ػػر وا فوػػت 

 (.6111مهنت )و  ،(6111دراير خسوؼ )

 

 مناشة النتيجة المتعمقة بالفروق حسب متغير المسمى الوظيفي 1.1.5

(  ػػػ ف   1.12نػػػه ال  و ػػػد فػػػروؽ ذات دالأػػر إحصػػػتئ ر عنػػػد ميػػػ ول اأدالأػػػر ): إأػػػى:شػػترت اأن   ػػػر 

وكتأػػػر اأػػػػوث فػػػي األػػػفر اأػر  ػػػر  عػػػزل أم ػ ػػػر  اإلدار ػػػ ف اأ ر ػػػو  ف فػػػي مػػػدارس م ويػػػطتت وػػػد رات 

ال  خ سػػؼ   عػػًت أميػػ خدمهت،  اإلأك رون ػػراأميػػمى اأػػوظ في. و عػػزو اأ تحػػث اػػذة اأن   ػػر إأػػى :ف اإلدارة 

مؿ انت مػع : هػزة و:دوات، و تأ ػتأي اػي  مػتدات ال  خ سػؼ طر وػر :دائهػت مػف شػخص آلخػر، ألف اأ عت

ومػف األيػػ تب األخػػرل :ف كػػؿ مػػف اأمػػد ر :و نتئػػب اأمػػد ر :و اأوػػتئـ  أعمػػتؿ اأمػػد ر  وػػوـ  ػػنفس اأػػدور، 

 و عطى نفس اأصلح تت عند اي خداـ اأحتيوب :و ش كتت اال صتؿ.

األمػػػػػي و (، 6111اأيػػػػػم ري )و (، 6111اأػتمػػػػػدي )  ػػػػػتئج درايػػػػػتتن   ػػػػػر اػػػػػذة اأدرايػػػػػر مػػػػػع نوا فوػػػػػت 

فػػػي انػػػه ال و ػػػد فػػػروؽ ذات دالأػػػر  (Seresht, 2008درايػػػر )ن   ػػػر (، و: لػػػًت ا فوػػػت مػػػع 6111)

. فػي حػ ف اخ سفػت احصتئ ر في  ود رات م ويطتت اإلدار  ف اأ ر و  ف  عزل أم ػ ػر اأميػمى اأػوظ في

اأ ي اظهرت و ود فروؽ   ف  (6117(، ودراير اأحمدي )6111(، ودراير )6111مع دراير اأ شري )

 . ود رات م ويطتت افراد اأع نر حيب م ػ ر اأميمى اأوظ في
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 مناقشة النتيجة المتعمقة بالفروق حسب سنوات الخبرة في اإلدارة 1.1.5

 ػػػ ف (   1.12:شػػترت اأن   ػػػر إأػػػى :نػػػه ال  و ػػػد فػػػروؽ ذات دالأػػر إحصػػػتئ ر عنػػػد ميػػػ ول اأدالأػػػر )

في مدارس وكتأػر اأػػوث  اإلأك رون رم ويطتت اي  ت تت :فراد ع نر اأدراير حوؿ در ر  ط  ؽ األدارة 

في األفر اأػر  ر  عزل أم ػ ر ينوات اأخ رة. و عػزو اأ تحػث اػذة اأن   ػر إأػى :ف اإلداري اأ ر ػوي قػد 

ر اأ حتقه  تأمهنر  لزمه ط سر  كوف كّوف صورة ر مت  كوف  ت  ر في ذانه عف اإلدارة اأمدري ر مف  دا 

ح ت ه اأمهن ر خصوصًت و:نه  نظػر عسػى  عػدد اأيػنوات وكأنهػت عمس ػر  راكم ػر رو  ن ػر أمػت ق سهػت. و ػرل 

اأ تحػػث :ف عػػدـ و ػػود  ػ  ػػر حو وػػي فػػي اأسػػوائ  واأوػػوان ف اأ ػػي   ػػ ف دور اإلداري اأ ر ػػوي مػػف  هػػر، 

اأمدريػػر مػػف  هػػر :خػػرل  وسػػؿ مػػف فتئػػدة عتمػػؿ اأخ ػػرة.  ودور إدارة اأوكتأػػر ا  ػػتة اإلداري اأ ر ػػوي فػػي

و ػػرل اأ تحػػث : لػػًت :ف اإلدار ػػ ف اأ ر ػػو  ف :صػػحتب اأخ ػػرة اأحد  ػػر   يػػتول معسومػػت هـ مػػع :صػػحتب 

اأخ رة اأود مر، ح ث :ف االطلع عسى مت او  د د فػي م ػتؿ اإلدارة اأمدريػ ر أإلدار ػ ف اأ ػدد واأػذ ف 

توي معػػرف هـ خ ػرة اأوػػدمتل. و عػػزو اأ تحػث اػػذة اأن   ػػر : لػًت إأػػى  عتمػػؿ ع نػوا حػػد  ًت فػػي اأمػدارس  يػػ

كؿ مػف إدارة اأوكتأػر واأمشػرف ف عسػى اإلدار ػ ف مػع اإلدار ػ ف اأ ر ػو  ف  ػنفس اأ عتمػؿ مػع عػدـ اأ م  ػز 

أعتمػػؿ اأخ ػػرة. و ػػرل اأ تحػػث : لػػًت عػػدـ و ػػود فػػروؽ  ػػ ف ميػػ و تت اأخ ػػرة  عػػود إأػػى اأحت ػػر اأميػػ مرة 

 و اأمهني   ف مخ سؼ اأم الت.أسنم

خسػػػػػوؼ و (، 6111اأحيػػػػػنتت )و (، 6111اأحنػػػػػتوي )ن   ػػػػػر درايػػػػػتت اأدرايػػػػػر مػػػػػع ن   ػػػػػر اػػػػػذة وا فوػػػػػت 

مػػػػع ن    هػػػػت (.   نمػػػػت اخ سفػػػػت 6117(، واأحمػػػػدي )6111اأيػػػػم ري )و (، 6111(، واأػتمػػػػدي )6111)

 (.Felton, 2006(، ودراير )6111(، ودراير مهنت )6111دراير اأ شري )ن   ر 
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 مناقشة النتيجة المتعمقة بالفروق حسب متغير المنطقة التعميمية 4.1.5

(  ػػ ف م ويػػطتت   1.12:ظهػػرت اأن ػػتئج و ػػود فػػروؽ ذات دالأػػر إحصػػتئ ر عنػػد ميػػ ول اأدالأػػر )

في مدارس وكتأر اأػوث فػي األػفر  اإلأك رون راي  ت تت :فراد ع نر اأدراير حوؿ در ر  ط  ؽ اإلدارة 

(، وميػ ول اأدالأػر 61.212 ر  عزل أم ػ ػر اأمنطوػر اأ عس م ػر. ح ػث  سػػت ق مػر )ؼ( اأمحيػوة )اأػر 

 ػػد فػػروؽ ذات دالأػػر إحصػػتئ ر  و " ق مػػر داأػػر إحصػػتئ ًت، وعس ػػه ( أسدر ػػر اأكس ػػر واػػي1.11اإلحصػػتئ ر )

 ػػؽ (  ػػ ف م ويػػطتت ايػػ  ت تت :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر حػػوؿ در ػػر  ط   1.12عنػػد ميػػ ول اأدالأػػر )

 في مدارس وكتأر اأػوث في األفر اأػر  ر  عزل أم ػ ر اأمنطور اأ عس م ر". اإلأك رون راإلدارة 

ؽ   ف منطور نت سس اأ عس م ر ومنطور اأخس ؿ اأ عس م ر أصتأ  منطور نت سس اأ عس م ر. و وقد ظهرت اأفر 

أصػػػتأ  منطوػػػر اأوػػػدس كمػػػت   ػػػ ف و ػػػود فػػػروؽ  ػػػ ف منطوػػػر اأوػػػدس اأ عس مػػػر ومنطوػػػر اأخس ػػػؿ اأ عس م ػػػر 

 اأ عس م ر.

و عػػزل يػػ ب ذأػػؾ، إأػػى :ف اأ عس مػػتت اأ ػػي  ػػرد مػػف إدارة اأوكتأػػر اػػي نفيػػهت فػػي كتفػػر اأمنػػتطؽ، فهػػي 

اػو ا  ػتة  د ػد فػي  اإلأك رون ػر م عًت  ي و ؿ اأ عس متت واأووان ف واألنظمر نفيهت، إال :ف ا  تة اإلدارة 

 ػػػى اآلف فػػػي كتفػػػر مػػػدارس اأوكتأػػػر، أعػػػدـ قػػػدر هت عسػػػى إدارة مػػػدارس وكتأػػػر اأػػػػوث، واػػػي أػػػـ  ن شػػػر ح

 زو دات  تأ ن ر اأ ح  ر األزمر، و ػدر ب اأطػواقـ اأفن ػر واإلدار ػر، وأػذأؾ فػإف  فػوؽ  عػض اأمنػتطؽ فػي 

قػػد ُ عػزل إأػى إمكتنػػتت اأم  مػع اأمحسػي اأمحػػ ط  تأمدريػر، و زو ػدة اأمػػدارس  اإلأك رون ػرم ػتؿ اإلدارة 

 .اإلأك رون رلزمر أ ط  ؽ اإلدارة  تأل هزة واآلالت اأ

مع ن    هت (. وقد اخ سفت 6117اأفرا )و (، 6117اأرش د ) ن   ر درايتتاأدراير مع ن   ر اذة وا فوت 

 (.6111(، ودراير مهنت )6111(، ودراير خسوؼ )6111دراير اأحنتوي )ن   ر 
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 ميالمؤىل العم مناقشة النتيجة المتعمقة بالفروق حسب متغير 5.1.5

(  ػػػػ ف   1.12 شػػػػ ر اأن ػػػػتئج إأػػػػى عػػػػدـ و ػػػػود فػػػػروؽ ذات دالأػػػػر إحصػػػػتئ ر عنػػػػد ميػػػػ ول اأدالأػػػػر )

في مدارس وكتأػر اأػػوث  اإلأك رون رم ويطتت اي  ت تت :فراد ع نر اأدراير حوؿ در ر  ط  ؽ اإلدارة 

 في األفر اأػر  ر  عزل أم ػ ر اأم اؿ اأعسمي.

داري اأ ر وي في اأمدرير   عتمؿ مع اإلدارة  نفس األيػسوب دوف و عزو اأ تحث اذة اأن   ر إأى :ف اإل

 م  ز   ف :صحتب اأم الت اأمخ سفر، و رل اأ تحث : لًت :ف  رك ز اأم الت اأعسم ر اأمخ سفػر عسػى 

اأ وانب اأنظر ر :ك ر مف اأ وانب اأ ط  و ر  وسؿ مػف فتعس  هػت. و عػزو اأ تحػث اػذة اأن   ػر : لػًت إأػى 

أم الت اأمخ سفر  حت ر إأى االي مرار فػي اأنمػو اأمهنػي فحمسػر اأػد سـو  حت ػر إأػى رفػع :ف :صحتب ا

:دائهػػـ ومعػػترفهـ، و:صػػحتب اأدرايػػتت اأعس ػػت : ػػ   أهػػـ اأ عػػرؼ عسػػى م ػػتالت :خػػرل  ػػروف :نهػػـ  ػػأمس 

 اأحت ر أس عرؼ عس هت وا  وتنهت.

(، واأرشػػػػ دي 6117اأحمػػػػدي )و (، 6111اأيػػػػم ري ) ن   ػػػػر اػػػػذة اأدرايػػػػر مػػػػع ن   ػػػػر درايػػػػتتوا فوػػػػت 

ودرايػػر  ،(6111(، ودرايػػر اأ شػػري )6111درايػػر خسػػوؼ )ن   ػػر مػػع ن    هػػت (. وقػػد اخ سفػػت 6117)

 (.6118اأدويري )

 
 مناقشة النتيجة المتعمقة بالفروق حسب متغير مكان السكن 6.1.5

(  ػ ف م ويػطتت   1.12:شترت اأن تئج إأى و ود فروؽ ذات دالأر إحصتئ ر عنػد ميػ ول اأدالأػر )

في مدارس وكتأر اأػوث فػي األػفر  اإلأك رون راي  ت تت :فراد ع نر اأدراير حوؿ در ر  ط  ؽ اإلدارة 

(، وميػػػ ول اأدالأػػػر 12.222اأػر  ػػػر  عػػػزل أم ػ ػػػر مكػػػتف اأيػػػكف. ح ػػػث  سػػػػت ق مػػػر )ؼ( اأمحيػػػو ر )

فػػروؽ ذات دالأػػر إحصػػتئ ر  دوعس ػػه " و ػػ( أسدر ػػر اأكس ػػر واػػي ق مػػر داأػػر إحصػػتئ ر، 1.11اإلحصػػتئ ر )
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(  ػػ ف م ويػػطتت ايػػ  ت تت :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر حػػوؿ در ػػر  ط  ػػؽ   1.12عنػػد ميػػ ول اأدالأػػر )

 في مدارس وكتأر اأػوث في األفر اأػر  ر  عزل أم ػ ر مكتف اأيكف. اإلأك رون راإلدارة 

كمػت   ػ ف و ػود فػروؽ  ػ ف  وقد ظهرت اأفروؽ   ف يكتف اأمد نر ويكتف اأمخ ـ أصتأ  يكتف اأمد نر.

 .) سدة، قر ر( غ ر ذأؾومت   ف يكتف اأمخ ـ أصتأ   ) سدة، قر ر( يكتف غ ر ذأؾ

و عػزو اأ تحػػث يػ ب اػػذا اأفػرؽ أصػػتأ  اأمد نػػر، إأػى اح كػػتؾ اإلداري اأ ر ػوي اأػػذي  عػ ش فػػي اأمد نػػر 

:ك ػر منهػت فػي اأمخ مػتت، و  ػوفر  تأ كنوأو  ت  شكؿ اأ ومي، و وافر اأموارد اأفن ر واأ شر ر في اأمد نر 

: لػػًت فػػي اأوػػرل واأ سػػد تت :ك ػػر منهػػت فػػي اأمخ مػػتت، ح ػػى فػػي شػػ كتت اال صػػتالت واالن رنػػت، فهػػي 

  وا د في اأمدف. وكذأؾ  تأني ر ألعمتؿ اأص تنر، فمف اأيهؿ اأحصوؿ عس هت في اأمدف، ومف اـ في 

متت، إال :نهت   وى محدودة وال   وفر  كم تت اأمخ اأ سدات واأورل، ورغـ  وفر  عض اذة اأخدمتت في 

 اإلأك رون ػػػرك  ػػػرة كمػػػت فػػػي اأمد نػػػر اأ ػػػي  ح ػػػوي اأعد ػػػد مػػػف اأشػػػركتت، واأم ييػػػتت اأمه مػػػر  ػػػتإلدارة 

 واأ كنوأو  ت.

(. Afshari, 2008(، و )6111(، وعمػتر )6111خسػوؼ ) ن   ػر درايػتتاأدرايػر مػع ن   ػر وا فوػت 

(، ودرايػػػر اأرشػػػدي 6111(، ودرايػػػر مهنػػػت )6111درايػػػر اأحنػػػتوي ) ػػػر ن  مػػػع ن    هػػػت  وقػػػد اخ سفػػػت 

 (.Stern, 2008(، دراير )6117)

 
مناقشــــة النتيجــــة المتعمقــــة بــــالفروق حســــب متغيــــر الــــدورات التدريبيــــة فــــي مجــــال اإلدارة  7.1.5

 اإللكترونية

(  ػ ف م ويػطتت   1.12:شترت اأن تئج إأى و ود فروؽ ذات دالأر إحصتئ ر عنػد ميػ ول اأدالأػر )

في مدارس وكتأر اأػوث فػي األػفر  اإلأك رون راي  ت تت :فراد ع نر اأدراير حوؿ در ر  ط  ؽ اإلدارة 

. ح ػػػث  سػػػػت ق مػػػر )ؼ( اإلأك رون ػػػراأػر  ػػػر  عػػػزل أم ػ ػػػر عػػػدد اأػػػدورات اأ در   ػػػر فػػػي م ػػػتؿ اإلدارة 
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كس ػػر واػػي ق مػػر داأػػر إحصػػتئ ر، ( أسدر ػػر اأ1.116(، وميػػ ول اأدالأػػر اإلحصػػتئ ر )2.121اأمحيػػو ر )

(  ػػ ف م ويػػطتت ايػػ  ت تت   1.12فػػروؽ ذات دالأػػر إحصػػتئ ر عنػػد ميػػ ول اأدالأػػر )  و ػػد" وعس ػػه

فػػي مػػدارس وكتأػػر اأػػػوث فػػي األػػفر اأػر  ػػر  اإلأك رون ػػر:فػػراد ع نػػر اأدرايػػر حػػوؿ در ػػر  ط  ػػؽ اإلدارة 

  عزل أم ػ ر عدد اأدورات اأ در   ر.

 عػدد ال شػيل ومػت  اإلأك رون ػراأػذ ف خلػعوا أػدورات  در   ػر فػي م ػتؿ اإلدارة  ػ ف وقد ظهرت اأفروؽ 

 .إأى خمس دورات 1إأى خمس دورات أصتأ  مف  1  ف مف 

فػػي  اإلأك رون ػػرو عػزو اأ تحػػث يػػ ب ذأػػؾ، إأػػى : ػػر اأمهػػترة واأمعرفػر اأ ػػي   ركهػػت اأ ػػدر ب عسػػى اإلدارة 

اأنفيػػ ر واأمعرف ػػر  ػػ ف األ هػػزة و ػػ ف اأمػػد ر ف اأم ػػدر  ف،  مػػد ري اأمػػدارس، فتاليػػ خداـ  ز ػػؿ اأحػػوا ز

فػػػي إن ػػػتز األعمػػػتؿ  اإلأك رون ػػػرواأػػػذ ف :صػػػ حوا عسػػػى وعػػػي كػػػتٍؼ  ػػػتأل ر اأ  ػػػد اأػػػذي   ركػػػه اإلدارة 

اأمدريػػ ر، ور مػػت قػػد  ػػّرب قيػػـ ك  ػػر مػػف اػػ الل اأمػػد ر ف اأعمػػؿ اأمدريػػي ق ػػؿ اأ ػػدر ب عسػػى ايػػ خداـ 

دات، و عسهػػـ اػػذا :ك ػػر  م  ػػزًا أسفػػرؽ واأل ػر مػػف :وأئػػؾ اأمػػد ر ف اأػػذ ف أػػـ   ػػدر وا و عػػ اإلأك رون ػراإلدارة 

 .اإلأك رون رعسى اإلدارة 

(. 6111(، واأػتمػدي )6111(، واأ شري )6111خسوؼ ) ن   ر درايتتاأدراير مع ن   ر اذة وا فوت 

(، ودرايػػػر مهنػػػت 6111(، ودرايػػػر اأحيػػػنتت )6111مػػػع درايػػػر اأحنػػػتوي )ن    هػػػت فػػػي حػػػ ف اخ سفػػػت 

(6111.) 
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 مناقشة نتائج السؤال الثالث والذي نّصو 1.5

فـي مـدارس وكالـة الغـوث فـي الضـفة الغربيـة مـن وجيـة نظـر  اإللكترونيـةبـاإلدارة  اإلرتقـاء"ما سبل 

 اإلداريين التربويين العاممين فييا؟".

فػػػي األػػػفر اأػر  ػػػر، كمػػػت  رااػػػت فػػػي مػػػدارس وكتأػػػر اأػػػػوث  اإلأك رون ػػػر ػػػتإلدارة  اإلر وػػػتلرّكػػػزت يػػػ ؿ 

أإلدار ػػػػ ف  اإلأك رون ػػػػرفػػػػي  ك  ػػػػؼ اأػػػػدورات اأ در   ػػػػر فػػػػي م ػػػػتؿ اإلدارة اأ ر ػػػػو  ف اأعػػػػتمس ف  وفاإلدار ػػػػ

كمػػًت ونوعػػًت، و: لػػًت  زو ػػد اأمػػدارس  مخ صػػ ف  اإلأك رون ػػراأ ر ػػو  ف، و زو ػػد اأمػػدارس  أحػػدث األ هػػزة 

،  تإللػػػتفر إأػػػى رفػػػع ميػػػ ول اأػػػوعي  أام ػػػر أك رون ػػػراإلفػػػي م ػػػتؿ صػػػ تنر و صػػػس   األ هػػػزة واآلالت 

في اأعمس ر اإلدار ر عسى  م ع اأمي و تت في م ييتت اأوكتأر، واأعمؿ عسى  ػوف ر  اإلأك رون راإلدارة 

 نظتـ اأك روني إلدارة ش وف اأموظف ف.

كيػػ  ؿ أإلر وػػتل  اإلأك رون ػػرو عػػزو اأ تحػػث  رك ػػز اإلدار ػػ ف عسػػى اأػػدورات اأ در   ػػر فػػي م ػػتؿ اإلدارة 

مفهػػـو وطر وػػر حد  ػػر و د ػػدة فػػي م  معنػػت،  ح ػػتج إأػػى  اإلأك رون ػػرإأػػى :ف اإلدارة  اإلأك رون ػػر ػػتإلدارة 

أإلأمػػتـ واأ ػػدر ب أ ػػ ـ إ وتنهػػت  تأشػػكؿ اأصػػح  ، فػػي حػػ ف  عػػزو اأ تحػػث اأ رك ػػز عسػػى اأحصػػوؿ عسػػى 

ة اأػػذي  عػػتني منػػه م ييػػت نت  مػػت ف هػػت : هػػزة اأك رون ػػر كمػػًت ونوعػػًت إأػػى اأػػنوص اأك  ػػر فػػي اػػذة األ هػػز 

 خصػوص اأم خصصػ ف : هػزة حتيػوب، :مػت م ييتت اأوكتأر و:ف م زان تت اأمػدارس ال  ح مػؿ شػرال 

في م تؿ ص تنر و صس   األ هزة ف عزو اأ تحث ذأػؾ إأػى :ف م ػؿ اػذة األ هػزة قػد   عػرض أسعطػؿ :و 

ؿ :حد األ هزة قد   دي إأى  وقؼ اأعمؿ :و اأخراب، و تأ تأي  ح تج إأى مف  وـو  إصلحه، وألف عط

، ف عػػزو اإلأك رون ػػرلػػ تعه فػػي حػػتؿ أػػـ  ػػ ـ إصػػلحه، :مػػت  تأنيػػ ر أرفػػع ميػػ ول اأػػوعي  أام ػػر اإلدارة 

اأ تحػػث ذأػػؾ إأػػى  ميػػؾ قيػػـ ك  ػػر مػػف اإلدار ػػ ف اأ ر ػػو  ف  تأعمػػؿ اأػػورقي  ح ػػر   ت ػػه وعػػدـ اع مػػتدة 

 عسى اآلأر.
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 التوصيات 4.5

 
 تئج اأدراير  وصي اأ تحث  مت  سي:في لول ن 

إعػػػػتدة  أا ػػػػؿ  م ػػػػع اإلدار ػػػػ ف اأ ر ػػػػو  ف فػػػػي مػػػػدارس اأوكتأػػػػر ، و ػػػػدر  هـ عسػػػػى ايػػػػ خداـ اإلدارة  .1

 ك  ر.  كنوأو ي.  مت   نتيب مع اأعصر اأذي نع ش ف ه ومت  م زة مف  طور اإلأك رون ر

أوفػػر أػػدل أميػػ مر ح ػػى  صػػ   م  شػػكؿ اإلأك رون ػػر:ف  عمػػؿ إدارة اأوكتأػػر عسػػى اأ خطػػ ط أػػإلدارة  .6

 .، مف خلؿ ولع خطط طو سر وقص رة اأمدلاإلدار  ف اأ ر و  ف

مػف شػروط االأ حػتؽ  مهنػر مػد ر مدريػر فػي  تً شرط اإلأك رون رولع اأودرة عسى اي خداـ األ هزة  .2

 مدارس وكتأر اأػوث.

في مداريهت، م ؿ  وف ر : هزة  اإلأك رون ر:ف  عمؿ إدارة اأوكتأر عسى  ه ئر اأ  ئر اأمنتي ر أإلدارة  .2

  شكؿ كتٍؼ، ومخ ص ف أص تنر اذة األ هزة.

و:اػػدافهت، وم تال هػػت فػػي اأعمػػؿ اأمدريػػي، و وز عػػه  اإلأك رون ػػرإعػػداد دأ ػػؿ خػػتص  مفهػػـو اإلدارة  .2

 .اإلأك رون رعسى اأعتمس ف في مدارس وكتأر اأػوث، أمت  يتاـ ذأؾ في نشر  وتفر :ك ر أإلدارة 

مػف اإلدار ػ ف اأ ر ػو  ف  رفلػوف و وػتوموف  شؼ عف األي تب اأ ي   عؿ اأك  رأسك إ رال درايتت .2

 ، و  ميكوف  تإلدارة اأ وس د ر.اإلأك رون راإلدارة 

 إ رال درايتت مشت هر في   ئتت :خرل، وذات م ػ رات مخ سفر. .8
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 قائمة المصادر والمراجع 

 
 المراجع العربية 

 دار اأم دالوي، عمتف، األردف. لوقت.إدارة ا .(1112: و راس، نتدر. )

فـي المؤسسـات العامـة بالمممكـة العربيـة  اإللكترونيـةالحوكمـة  .(6112: و مػػت ض،  ح ػى محمػد. )

 ر اأمسؾ يعود، اأر تض، اأيعود ر. تمع ،ريتأر مت ي  ر غ ر منشورة السعودية.

وكالة الغوث في قطاع غزة واقع التخطيط اإلستراتيجي في مدارس  .(6118: و اتشـ، محمد خس ػؿ. )

 ، اأ تمعر اإليلم ر، غزة، فسيط ف.ريتأر مت ي  ر غ ر منشورةوسبل تطويره. 

اتزاهٍى.) أحًذ  1111أحًذ. طنحو تطوير اإلدارة المدرسيت(. انًطثوعاخ6. دار اإلسكُذرٌح: .

انجذٌذ.

ـــات المعاصـــرة .(2005إدر ػػػس،  ت ػػػت. ) ـــي المنظم ـــة ف ـــات اإلداري اأػػػدار  :إليػػػكندر را. نظـــم المعموم

 اأ تمع ر، مصر.

 ة:غػز  اإلدارة التربويـة أصـوليا النظريـة وتطبيقاتيـا الحديثـة. .(1112األغت، ر ػتض واألغػت، نهلػر. )

 مط عر منصور.

 ، رئتير األونروا، غزة.(1005-1009الخطة المتوسطة المدى ) .(6112األونروا. )

 ، األفر اأػر  ر.رئتير األونروا دليل األونروا. .(6112األونروا. )

ــيج. اإلأك رون ػػراأمفهػػـو اأشػػتمؿ أػػإلدارة  .(2006) عسػػي حيػػ ف.  ػػتك ر، ــة أراء الخم  ،(23)، اأعػػددمجم

 .168، صمركز اأخس ج أأل حتث

 .كنوز اأمعرفر : دةالمقدمة في اإلدارة المدرسية.  .(6116، يع د محمد. )س تمشمو 
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ي كميــــات التربيـــة لمبنـــات بالمممكـــة العربيــــة فـــ اإللكترونيـــةاإلدارة  .(6118 خػػػش، فوز ػػػر ح  ػػػب. )

تمعػر :ـ اأوػرل، مكػر   ،ريػتأر مت يػ  ر غ ػر منشػورة. السعودية في ضـوء التحـوالت المعاصـرة

 اأمكرمر، اأيعود ر.

فـي إدارات جامعـة أم القـرى بمدينـة مكـة  اإللكترونيـةمعوقات تطبيق اإلدارة  .(2009) اأ شري، منى.

ريػتأر مت يػ  ر غ ػػر  .يـات وعضـوات ىيئـة التـدريس بالجامعـةالمكرمـة مـن وجيـة نظـر اإلدار 

 .اأيعود ر مكر اأمكرمر،ـ اأورل،: تمعر  ،منشورة

 اأدار اأ تمع ر أسنشر. اأوتارة:إدارة اإلنتاج والتعميمات.  .(6116اأ كري، يون ت محمد. )

.  .اأدوأ ر أسنشر واأ وز عاأدار  :اأوتارة (. ر مر محمد اأحد دي) ثورة في اإلدارة .(2003)    رز،  ـو

عمـى الكميــات  تطبيقيــةة سـ  دراكمـدخل لمتطــوير اإلداري اإللكترونيــةاإلدارة  .(2007) اأ مػتـ، ع ػداهلل.

 ،ريػػتأر مت يػػ  ر غ ػػر منشػػورة .التقنيــة مــن وجيــة نظــر أعضــاء الييئــة التعميميــة والتدريبيــة

 .، اأيعود ر تمعر :ـ اأورل، مكر اأمكرمر

مركػػز اأخ ػػرات  . مصػػر:6. طوتحــديات المســتقبل اإللكترونيــةاإلدارة  .(6112)  وف ػػؽ، ع ػػد اأعز ػػز.

 اأمهن ر أإلدارة.

 أسنشػر اأفػلح مك  ػر :اأكو ػت.الـنظم عمم منظور من الحديثة المدرسية اإلدارة .(6116) ز نػب. اأ  ر،

 .واأ وز ع

دار  :اإليػكندر ر .كترونيةاإللالنظام القانوني لحماية الحكومة  .(6112ح تزي، ع د اأف تح   ومي. )

 .اأفكر اأ تمعي

ــات الســعودية. .(1111اأحر ػػي، ح ػػتة محمػػد. ) ريػػتأر  إدارة الجــودة الشــاممة كمــدخل لتطــوير الجامع

  تمعر :مر اأورل، مكر اأمكرمر، اأيعود ر.  ،مت ي  ر غ ر منشورة
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: اأوػػتارة. لفمســطينيةفــي الجامعــات ا اإللكترونيــةمعوقــات تطبيــق اإلدارة  .(2011اأحيػػنتت، يػػتري. )

 . تمعر اأدوؿ اأعر  ر

ــة .(6112حيػػ ف، يػػلمر ع ػػد اأعظػػ ـ. ) ــي اإلدارة المدرســية الفاعم ــة ف : دار عّمػػتف. اتجاىــات حديث

 .اأفكر

ــى المدرســة  .(6112حيػػ ف، يػػلمر ع ػػد اأعظػػ ـ. )اأ اإلدارة المدرســية والصــفية المتميــزة الطريــق إل

 دار اأفكر.:عّمتف الفعالة. 

تصـــور مقتـــرح لتطـــوير إدارة معاىـــد الســـمطان قـــابوس لمعمـــوم   .(6117:حمػػػد يػػػع د. ) اأحلػػػرمي،

  ،ريتأر مت ي  ر غ ػر منشػورة .اإللكترونيةاإلسالمية بسمطنة ُعمان في ضوء متطمبات اإلدارة 

   حوث واأدرايتت اأعر  ر، اأوتارة، مصر.معهد اأ

فــي إدارة المــدارس  اإللكترونيــةارة الصــعوبات التــي تواجــة اســتخدام اإلد .(2008حمػػدي، مويػػى. )

ريتأر مت ي  ر  .الثانوية لمبنين بمدينة مكة المكرمة من وجية نظر مديري المدارس ووكالئيا

  اأيعود ر. مكر اأمكرمر،  تمعر اـ اأورل،  ،غ ر منشورة

ــة  .(2011اأحنػػتوي، إ نػػتس. ) ــا المعمومــات فــي إدارة الوقــت لــدى مــديري مــدارس وكال دور تكنولوجي

، اأ تمعػر اإليػلم ر، غػزة ،ريػتأر مت يػ  ر غ ػر منشػورة. الغوث بمحافظات غـزة وسـبل تفعيمـو

 فسيط ف.

فــي مــدارس الحكومــة الثانويــة فــي الضــفة  اإللكترونيــةواقـع تطبيــق اإلدارة  .(2010خسػوؼ، إ مػػتف. )

  تمعػػر اأن ػػتح  ،ريػػتأر مت يػػ  ر غ ػػر منشػػورة .الغربيــة مــن وجيــة نظــر المــديرين والمــديرات

  ، فسيط ف.اأوطن ر، نت سس

خلصر اأشركر اأعر  ر : اأوتارة  تحديات اإلدارة في القرن الحادي والعشرين. .(1111اكر،    ر. )ر د

 أإلعلـ اأعسمي.
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ــــة )ت صــــيل   .(6117آؿ درعػػػػتف، عسػػػػي يػػػػتأـ. )  –إجــــراءات  –ميــــارات  –اإلدارة المدرســــية الفاعم

 .نشر واأ وز ع: خوارـز اأعسم ر أس دة  اتجاىات جديدة(.

بجامعة الممك فيصل من وجية  اإللكترونيةمدى إمكانية تطبيق اإلدارة  .(6118اأدويري، ع د اهلل. )

ريػتأر  "درايػر م دان ػر عسػى كس  ػي اآلداب واأعسػوـ أس نػتت  تأػّدمتـ".نظر أعضاء ىيئة التدريس  

 .  تمعر اأمسؾ ف صؿ، اأممسكر اأعر  ر اأيعود ر  ،مت ي  ر غ ر منشورة

 .أسنشر اأ د دة اأ تمعر دار: اإليكندر ر .المدرسية اإلدارة .(6111) .إيمتع ؿ د تب،

"درايػر  ط  و ػر   اإللكترونيـةتنمية الموارد البشرية ودورىا في تفعيل اإلدارة  .(6118اأرش د، :حمد. )

اأمسػػؾ  تمعػػر   ،ريػػتأر مت يػػ  ر غ ػػر منشػػورة عسػػى اأعػػتمس ف فػػي األمػػف اأعػػتـ  مد نػػر اأر ػػتض".

 . ، اأيعود رف صؿ، اأر تض

ـــت نحـــو  .(6117اأرشػػػ دي، عت شػػػر. ) ـــة الكوي ـــة بدول اتجاىـــات مـــديري ومـــديرات المـــدارس الحكومي

اأ تمعر األردن ػر،  ،ريتأر مت ي  ر غ ر منشورة .في العمل اإلداري اإللكترونيةاستخدام اإلدارة 

 . ، االردفعّمتف

 اأمنظمر اأعر  ر أس نم ر.:اأوتارة . ترونيةاإللكعالم التجارة  .(1111رلواف، ر:فت. )

اأمس وػػػى اإلداري اأ ػػػتني  :اأيػػػعود ر. اإلدارة والمتغيـــرات العالميـــة الجديـــدة .(2004رلػػػواف، ر:فػػػت. )

 .أإلدارة أس مع ر اأيعود ر

ـــائج.  .(6117ورو نيػػػوف،  ػػػ مس. ) ،رو نيػػػوف، دانػػػت  ػػػت نس التغيـــر: أدوات تحـــول األفكـــار إلـــى نت

 .اأخ رات اأمهن ر أإلدارة: مركز اأوتارة

 .دار وائؿ: ردفعمتف، األ. اإلدارية المعمومات تقنيات .(6111. )ر تض واأد تغ، ،علل اأيتأمي،

 .دار وائؿ: ردفعمتف، األ. اإلدارة األكترونية .(2008) اأيس طي، ختأد.و  ،اأيتأمي، علل
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: عّمػػتف .1طمومــات وتطبيقاتيــا. تكنولوجيــا المع .(6116اأيػػتمرائي، إ مػتف فتلػػؿ. )و  ،، عسػػيقنػدأ ي

  م يير اأوّراؽ أسنشر.

. استخدام الحاسوب واالنترنت في ميادين التربية والتعمـيم .(6118يعتد،  ودت، واأيرطتوي عسي. )

 .: دار اأشروؽ أسنشر واأ وز ععّمتف

أنشػػػر دار غر ػػػب أسط تعػػػر وا: عمػػػتفإدارة المـــوارد البشـــرية اإلســـتراتيجية.  .(6111اأيػػػسمي، عسػػػي. )

 واأ وز ع.

 .: األن و اأمصر راأوتارة .6طاالتجاىات التربوية المعاصرة.  .(1111يس متف، عرفتت. )

فــي المــدارس  اإللكترونيــةدرجــة تــوافر متطمبــات تطبيــق اإلدارة  .(6111اأيػػم ري، مػػر ـ ع ػػد ر ػػه. )

يػػلم ر، اأ تمعػػر اإل  ،ريػػتأر مت يػػ  ر غ ػػر منشػػورة الثانويــة بمحافظــات غــزة وســبل التطــوير.

 ، فسيط ف.غزة

أمنظمػر ا: اأوػتارة. في العالم العربي بين الواقع والطمـوح اإللكترونيةاإلدارة  .(2002) يندي، حيػ ف.

 .اأعر  ر أس نم ر اإلدار ر

: عتأـ اأك ب أسنشػر اأوتارة .1طاإلدارة المدرسية الحديثة.  .(1182يمعتف، وا ب، ومريي، محمد. )

 .واأ وز ع

 ضـوء فـي غـزة بحافظـات الغـوث وكالـة بمـدارس المدرسـية اإلدارة تطـوير .(6112) .ن  ػؿ اأصػتأحي،

  .، مصراأوتارة شمس، ع ف  تمعر  ،ريتأر مت ي  ر غ ر منشورة .الشاممة الجودة إدارة مفيوم

 .اأفرقتف دار ف: تعمّ  .المدرسية واإلدارة التربوي اإلشراف في اإلبداع .(6112) محمود. طتفش،

 دار اأشروؽ أسنشر واأ وز ع.: عّمتفاإلدارة المدرسية الحديثة.  .(6111) عت د ف، محمد.

: مط عػر غػزة .7ط(  1000-3986تطور التعميم العام فـي قطـاع غـزة مـن ) .(6111اأعت ز، ف اد. )

 .موداد
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دار  :مصػػػراأنزاػػػر اأ د ػػػدة،  .اإللكترونيـــةالتعمـــيم والمدرســـة  .(6118عػػػتمر، طػػػترؽ ع ػػػد اأػػػر وؼ. )

 .شر واأ وز ع،أسن اأيحتب

اأممسكػػػػػر اأعر  ػػػػػر  ،اأر ػػػػػتض. اإلدارة التربويـــــة والتخطـــــيط التربـــــوي .(2003ع ػػػػػد اهلل. ) ع ػػػػػد اأ ػػػػػواد،

 .دار اأنشر اأدوأي: اأيعود ر

: دار عّمػػتف اســتعماالت الحاســوب فــي العمميــات اإلداريــة والماليــة. .(6117ع ػػد اأحم ػػد، اأ سػػداوي. )

 .اأشروؽ أسنشر واأ وز ع

 .اأعتأم ر أسنشر واأ وز ع :عّمتفاإلدارة المدرسية ومتطمبات العصر. .(6112حين ف. ) اأع مي، محمد

.االسكُذرٌح:انًكتةتطوير االدارة المدرسيت في ضوء معايير الجودة الشاملت(.6117عشب،يحسٍ)

.انجايعًانحذٌث

 اتيـا العمميـة.مفاىيميـا النظريـة وتطبيق –اإلدارة المدرسية الحديثة  .(6111عطوي،  ودت عزت. )

 .شر واأ وز عاأدار اأعسم ر اأدوأ ر ودار اأ وتفر أسن :عّمتف

ار اأ وتفػػػػر أسنشػػػػرو د:عّمػػػػتفاإلدارة التعميميــــة واإلشــــراف التربــــوي.  .(6117عطػػػػوي،  ػػػػودت عػػػػزت. )

 .اأ وز ع

 مركػػز اإلمػػترات أسدرايػػتت: و ظ ػػي: ػػ .اإلدارة الرقميــة المجــاالت والتطبيقــات .(6112اأعػػلؽ،  شػػ ر. )

 .واأ حوث اإلي را    ر

ـــة الغـــوث وتشـــغيل  اإللكترونيـــةمـــدى إمكانيـــة تطبيـــق اإلدارة (: 6111عّمػػػتر، محمػػػد  مػػػتؿ. ) بوكال

  ،ريتأر مت ي  ر غ ر منشورة الالجئين بمكتب غزة اإلقميمي ودورىا في تحسين أداء العاممين.

  اأ تمعر اإليلم ر، غزة، فسيط ف.

 .أسنشر اأمي رة دار  :عّمتف. 2ط. المدرسية اإلدارة ادئمب .(6111. )حيف محمد اأعمت رة،

  دة، اأيعود ر.التقنية الحديثة في إدارة المدارس الثانوية لمبنات.  .(1111عمر، فدول فتروؽ. )
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ـــق اإلدارة  .(6117اأعمػػػري، يػػػع د معػػػل. ) ـــة لتطبي ـــة واألمني ـــات اإلداري ـــةالمتطمب "درايػػػر   اإللكتروني

:كتد م ػػر نػػت ؼ اأعر  ػػر   ،ريػػتأر مت يػػ  ر غ ػػر منشػػورة ر أسمػػوان ".ميػػح ر عسػػى اأم ييػػر اأعتمػػ

 .، اأيعود راألمن ر، اأر تض

ـــة فػػػي اأعػػػتأـ اأرقمػػػي. درايػػػر ايػػػ طلع ر،  اإلأك رون ػػػرنوع ػػػر اإلدارة  .(2003اأعواأمػػػر، حػػػتفظ. ) مجم

 .622ص(، 2)12، )العموم اإلدارية( جامعة الممك سعود

فــي مــدارس تعمــيم البنــين بمدينــة يتبــع  اإللكترونيــةطبيــق اإلدارة واقــع ت .(2009) .اأػتمػػدي، عػػزال

 تمعػر :ـ  ،ريتأر مت ي  ر غ ر منشػورة .الصناعية ودرجة مساىمتيا في تجويد العمل االداري

  اأيعود ر. اأورل،

ــيم .(2003، )إ متناأػػػراب،  . اأمنظمػػر اأعر  ػػر أس نم ػػر إللكترونــي مــدخل إلــى التــدريب التقميــدياالتعم

 .ار ر،  تمعر اأدوؿ اأعر  ر، اأوتارةاإلد

ــةاإلدارة  .(2004غنػػ ـ، :حمػػد. ) ــات المســتقبلاإللكتروني ــاق الحاضــر وتطمع اأمك  ػػر  :اأمنصػػورة .  اف

  .اأعر  ر أنشر واأ وز ع

 فػي ايػ خدامهت ومعوقػتت اإلداري اأعمػؿ  طػو ر فػي اإلأك رون ػر اإلدارة دور .(6112. ):حمػد غنػ ـ،

 .122(، ص71اأم سد ) التربوية  المجمة .اأمنورة  تأمد نر أس ن ف اأعتـ اأ عس ـ مدارس

تطــوير االتصــال اإلداري لمــديري المــدارس الثانويــة بمحافظــات غــزة فــي  .(6117اأفػػرا، نعػػ ـ حيػػف. )

 . ، فسيط فاأ تمعر اإليلم ر، غزة ،ريتأر مت ي  ر غ ر منشورة .اإللكترونيةضوء اإلدارة 

  تمعػػر منشػػورات:  نػػػتزي، أ   ػػت .المعاصــرة المدرســية اإلدارة .(1112) فػػرج. اأمػػ مف ع ػػد اأفوػػي،

 .قتر ونس
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في مركز نظم المعمومـات التـابع  اإللكترونيةمتطمبات تطبيق اإلدارة  .(6117اأك  يي، كس ـ محمد. ) 

ـــة قطـــر. اإللكترونيـــةلمحكومـــة  أ تمعػػػر االف رالػػػ ر ا  ،ريػػػتأر مت يػػػ  ر غ ػػػر منشػػػورة فـــي دول

 .اأدوأ ر، قطر

في مركز نظم المعمومات التـابع لمحكومـة  اإللكترونيةمتطمبات تطبيق اإلدارة  .(2008كر ـ، فترس. )

  اأ تمعر االف رال ر اأدوأ ر، قطر. ،ريتأر مت ي  ر غ ر منشورة .في دولة قطر اإللكترونية

 وز ع.اأشركر اأعر  ر أسنشر واأ : اأوتارةأسس العممية لإلدارة.  .(1112أط ؼ، ادل ي د. )

. واقع استخدام تطبيقات الحاسب اآللي في مجاالت اإلدارة المدرسية .(6111األمي، عوض عسػي. )

 اأ تمعر اأخس   ر.  ،ريتأر مت ي  ر غ ر منشورة

دار اأمنهػػػػتج أسنشػػػػر  .عمػػػػتف:1طإدارة التكنولوجيــــا: مفــــاىيم ومــــداخل.  .(6112األمػػػػي، غيػػػػتف. )

 ..واأ وز ع

 فــي الــدول العربيــة. اإللكترونيــةيــل الكــوادر البشــرية لتطبيــق الحكومــة ت ى .(6112م ػػوأي، محمػػد. )

 اأواقع واأ حد تت. اإلأك رون رم  مر اأحكومر  :ميوط، يسطنر ُعمتف

الت ىيل والتـدريب المينـي لمعـاممين بمرفـق المعمومـات فـي العصـر  .(6112مح ر ؽ، م روكر عمػر. )

 . ر: م موعر اأن ؿ اأعر اأوتارة .1طااللكتروني. 

 .دار اأمعترؼ:اأوتارة  .اإللكترونيةالحكومة  .(2003مراد، ع د اأف تح. )

ـــة .(1977) يػػػمعتف. ،محمػػػد، وا ػػػب ،مريػػػي ـــة المقارن ـــي التربي مك  ػػػر االن سػػػو :اأوػػػتارة  .المـــدخل ف

 .اأمصر ر

فــي المــدارس  اإللكترونيــةالمتطمبــات البشــرية والماديــة لتطبيــق اإلدارة  .(2008اأميػػعود، خس فػػر. )

ريػػتأر مت يػػ  ر غ ػػر  .لحكوميــة مــن وجيــة نظــر مــديري المــدارس ووكالئيــا بمحافظــة الــرسا

  .، اأيعود ر تمعر :ـ اأورل، مكر اأمكرمر  ،منشورة
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ــات تطبيــق اإلدارة  .(6111اأميػػعودي، يػػم رة مطػػر. ) ــةمعوقي ــي إدارة المــوارد البشــرية  اإللكتروني ف

يـــة نظـــر مــديري ومـــوظفي المـــوارد بالقطــاع الصـــحي الخـــاص بمدينــة مكـــة المكرمـــة مــن وج

 اأ تمعر االف رال ر اأدوأ ر، اأممسكر اأم حدة.   ،ريتأر مت ي  ر غ ر منشورة البشرية.

 ض:اأر ػت .المعاصـر اإلداري الفكر ضوء في المدرسية اإلدارة .(1111. )اأحم د ع د صلح مصطفى،

 .اأمر   دار

 وكالـة مـدارس فـي واإلشـرافية اإلداريـة ميماتـو إلنجـاز المدرسـة مـدير دليـل .(1178) اأ ر  ػر. معهػد

 .األونروا واأ عس ـ، اأ ر  ر دائرة :عمتف .الغوث

ـــــــة و ط  وت هػػػػػػػت. اإلأك رون ػػػػػػػراإلدارة  .(6112مف ػػػػػػػي، محمػػػػػػػد حيػػػػػػػف. ) ـــــــة العربي (، 71عػػػػػػػدد)، المجم

 .62+12ص

ت ت ســيس   مرتكــزات فكريــة ومتطمبــااإللكترونيــةاإلدارة  .(2008اأمفر ػػي، عػػتدؿ، وصػػتأ ، :حمػػد. )

 .أمنظمر اأعر  ر أس نم ر اإلدار رمنشورات ا:  ونس. عممية

،  ػػدة، اأممسكػػر إدارة التغيــر ومتطمبــات التطــوير فــي العمــل اإلداري .(6112اأمس وػػى اإلداري اأ تأػػث. )

 اأعر  ر اأيعود ر.

 نشرات اأمك ب، مك ب اإلعلـ في وكتأر اأػوث  تألفر اأػر  ر. .(6112. اإلعلـ. )مك ب

 إحصتئ تت منشورة، مك ب اإلعلـ في وكتأر اأػوث  تألفر اأػر  ر. .(6111. اإلعلـ. )ك بم

مك ػب اأرئتيػر، النداء الطارئ لألنوروا في األراضي الفمسـطينية المحتمـة.  .(6116. اإلعػلـ. )مك ب

 األنوروا، اأودس.

بمدارس وكالة الغوث فـي درجة توظيف الحاسوب في اإلدارة المدرسية  .(2009مهنت، ع د اأواػتب. )

 . ريتأر مت ي  ر،اأ تمعر اإليلم ر، غزة، فسيط ف.محافظات غزة وسبل تطويرىا
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مجاالت تطبيقات التعميم االلكتروني فـي اإلدارة واإلشـراف التربـوي.  .(6117اأمن ع، محمد ع ػد اهلل. )

 .: مس وى اأ عس ـ االأك روني األوؿاأر تض

جة توظيف الحاسوب في اإلدارة المدرسية بمدارس وكالة الغوث فـي در  .(6111مهنت، ع د اأواػتب. )

، اأ تمعػػػر اإليػػػلم ر، غػػػزة  ،ريػػػتأر مت يػػػ  ر غ ػػػر منشػػػورة محافظـــات غـــزة وســـبل تطويرىـــا.

 . فسيط ف

. 1ط.اإلدارة الفاعمــة لمدرســة المســتقبل فــي القــرن الحــادي والعشــرين .(2003آؿ نػػت ي، محمػػد. ) 

 مك  ر اأرشد. عمتف:

. المعمومـات تكنولوجيـا وفعاليـة االسـتراتيجي والتخطـيط اإللكترونيـة العمميـات .(6117. )فر ػد اأن ػتر،

 .اإلدار ر أس نم ر اأعر  ر اأمنظمر: اأوتارة

ز اأن ػػتر اأ وػػتفي أسنشػػػر مركػػ: عّمػػػتفالحاســـوب وتطبيقاتــو التربويــة.  .(6116اأن ػػتر، ع ػػد اأف ػػتح. )

 .واأ وز ع

(، معهػد اأ نم ػر 4(، اأعػدد) 9اأم سػد) اإلصـدار العربـي أعتمػر اأموترنػر. اإلدارة ا .(2004) ن ـ، ع ود.

 .اإلدار ر، دوأر اإلمترات اأعر  ر اأم حدة

دار اأػػػر    :اأيػػػعود ر . اأر ػػػتض،اإلدارة اإلســـتراتيجية والوظـــائف والمشـــكالت .(2005) ن ػػػـ، ع ػػػود.

 .أسنشر

 اأ ػتزوري دار :عّمػتف .والمجـاالت لوظـائفوا اإلسـتراتيجية اإللكترونيـة اإلدارة .(6117. )ن ػـ ن ػـ،

 .واأ وز ع أسنشر اأعسم ر

 األفر اأػر  ر. .(6112عس ـ في اأوكتأر.) نشرات دائرة اأ

 مك  ر اأشوري. :اأر تض .2ط. .اإلدارة العامة األسس والوظائف .(2006خروف. )آو  حتمد، اأنمر،
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ــر شــبك .(6112اأهػػتدي، محمػػد محمػػد. ) ــي عب ــت. التعمــيم االلكترون : اأػػدار اأمصػػر ر اأوػػتارةة االنترن

 .اأس نتن ر

 

 .اأعر  ر اأن ؿ م موعر: اأوتارة .واآلفاق الواقع اإللكترونية الحكومة .(6112. )محمود  كر : و اأهوش،

  . خط طساإلدارة اأعتمر أ .(2008. )وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية

 اأواقػع تشـخيص /العمـل ورش ونتـائج القضـايا بيانـات قاعـدة  .(6111. )اأعػتأي واأ عسػ ـ اأ ر  ػر وزارة

 .فسيط ف اهلل، راـ اأعتأي، واأ عس ـ اأ ر  ر وزارة (2011-2007) .اأ تن ر اأخمي ر اأخطر – اأ ر وي

  .اأعتـ اإلدارة معهد: اأر تض .العربية تطبيقاتيا وآفاق اإللكترونية اإلدارة .(6112. )غتأب يعد  تي ف،

 دار ف: عمتػت .المعمومـات وتكنولوجيـا اإلدارية المعمومات نظم أساسيات .(6112. )غتأػب عدي  تي ف،

 .اأمنتة

 :اإللكترونيـة لـإلدارة األكاديميـة القيـادات ت ىيـل نحـو إسـتراتيجية رؤيـة .(6112. )طػترؽ  ػونس،

 اأعر  ػر، معتتاأ ت في واأ  ترة اإلدارة آأ تت :دال أ طو ر اأعر ي اأمس وى .والممكنات المتضمنات

 .اأيور ر اأعر  ر اأ مهور ر حسب،
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 (: االستبانة في صورتيا األولية3ممحق )
 

  يـ اهلل اأرحمف اأرح ـ
 عمتدة اأدرايتت اأعس ت

  تمعر اأودس
 إدارة  ر و ر  رنتمج

 

 

 

 حلرة اأي د/ة .............................................. اأمح ـر
 

  ح ر ط  ر، و عد:
 

"درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مـدارس وكالـة  ووـ اأ تحث  إعداد اي  تنر أ ط  ؽ دراي ه  عنواف 
ــويين" ــين الترب ــة وســبل اإلرتقــاء بيــا مــن وجيــة نظــر اإلداري وذأػػؾ لػػمف  الغــوث فــي الضــفة الغربي

ؿ اأ عػػرؼ م طس ػػتت اأحصػػوؿ عسػػى در ػػر اأمت يػػ  ر فػػي اإلدارة اأ ر و ػػر مػػف  تمعػػر اأوػػدس. ومػػف : ػػ
عسى در ر  ط  ػؽ اإلدارة اإلأك رون ػر فػي مػدارس وكتأػر اأػػوث فػي األػفر اأػر  ػر ويػ ؿ اإلر وػتل  هػت، 

 قتـ اأ تحث   نتل اي  تنر مف :ر عر م تالت.
ونظرًا أمت   م عوف  ه مف خ رة ومعرفر في اأم تؿ اأ ر وي واأمنهج اأعسمي، : منى مف حلر كـ اأ كػـر 

ذأؾ  ورالة فورا هت   معف  ػـ إ ػدال آرائكػـ وملحظػت كـ حػوؿ فورا هػت ومػدل ملئم هػت   حك ـ االي  تنر. و 
 أسم تؿ اأذي ولعت ف ه. ومف  مر إ رال مت  رونه منتي ًت مف حذٍؼ :و  عد ؿ :و إلتفر.

 
 مع جزيل الشكر والعرفان لكم لحسن تعاونكم

 
 الباحث: جعفر عبد اهلل عيسى عروج
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  تمعر اأودس
 اأدرايتت اأعس ت  كس ر 

 قيـ إدارة   ر و ر 
 
 

:اإلداريحلرت   /ة اأ ر وي/ة في مدرير اأوكتأر اأمح ـر
 

  ح ر ط  ر و عد، 
درجـة تطبيـق اإلدارة االلكترونيـة فـي مـدارس وكالـة الغـوث فـي " عنوانهػت م دان ػر  درايػر اأ تحػث  وػوـ 

 ايػ كمتاًل أم طس ػتت وذأػؾتربـويين" الضـفة الغربيـة وسـبل االرتقـاء بيـا مـن وجيـة نظـر اإلداريـين ال

 .اأ ر و ر اإلدارة في اأمت ي  ر در ر عسى اأحصوؿ
اأ ر ػوي، واأدرايػتت  األدب في  تل مت عسى مع مدة اي  تنر  إعداد  اأ تحث قتـ اأدراير، :غراض وأ حو ؽ

 اأ حث ألغراض إال ـ ي خد أف ن تئ هت :ف إذ ومولوع ر، ودقر  أمتنر   ع ئ هت اأ كـر ُ ر ى أذا اأيت ور، 

 .اأعسمي
 تعاونكم ُحسن لكم شاكرًا 

  عفر ع د اهلل ع يى عروج  :الباحث
 

 أّولّية معمومات :األول القسم
 :عس ؾ  نط ؽ ف مت () إشترة ولع  ر ى

 
  :ن ى  ذكر  الجنس: .3
 قتئـ  أعمتؿ اأمد ر  نتئب مد ر  مد ر  المسمى الوظيفي: .1
 ينوات 11:ك ر مف   ينوات 11-2مف   ينوات 2:قؿ مف   سنوات الخبرة: .1

 منطور اأخس ؿ اأ عس م ر  منطور اأودس اأ عس م ر  منطور نت سس اأ عس م ر  المنطقة التعميمية: .4

 مت ي  ر و:عسى   كتأور وس  د سـو  المؤىل العممي: .5

 غ ر ذأؾ ) سدة، قر ر(  مخ ـ  مد نر  مكان السكن: .6

  بية في مجال اإلدارة اإللكترونية:عدد الدورات التدري .7

  ال شيل   دورات 2 – 1مف   دورات 2:ك ر مف 
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 اأويـ اأ تني: فورات االي  تنر
( :متـ كؿ منهت  حيب اأدر ر اأ ي  ع ر عف  ود رؾ اأر تل قرالة كؿ ع ترة ممت  أ ي وولع إشترة )

 أ ط  ؽ ملمونهت:
 
 درجة التطبيق الفقرة المجال

عالية  مجال البنية التحتية والتجييزات الفنية األول
 منخفضة منخفضة متوسطة عالية جداً 

 جداً 
        وفر نظتـ اأك روني إلدارة ش وف اأموظف ف.  .1
  ػػػوفر شػػػ كر أل صػػػتالت  يػػػ وعب اأخػػػدمتت اأمودمػػػر فػػػي   .6

 اأمدرير.
     

 ػػػػػر  ط اأمدريػػػػػر مػػػػػع اأمػػػػػدارس األخػػػػػرل  شػػػػػ كر إأك رون ػػػػػر   .2
 محس ر.

     

       ر  ط اأمدرير مع اإلدارات اأعس ت  ش كر إأك رون ر محس ر.  .2
        وفر خدمتت اأدعـ اأفني أسمعتملت اإلأك رون ر.  .2
  ػػوفر خػػدمتت اال صػػتؿ  تأشػػ كر اأعن و  ػػر )االن رنػػت( فػػي   .2

 اأمدرير.
     

        وفر نظتـ :مني موحد أحمت ر اأمعتملت اإلأك رون ر.  .8
      امج اأمعتملت اإلأك رون ر  شكؿ مي مر.  ـ  حد ث  ر   .7
 ػػػػػ ـ  حػػػػػد ث : هػػػػػزة اأحتيػػػػػب اآلأػػػػػي  شػػػػػكؿ ميػػػػػ مر فػػػػػي   .1

 اأمدرير.
     

        وفر نظـ معسومتت إدار ر أدعـ صنتعر وا ختذ اأورار.  .11
        م ع اأمدرير  موقع اأك روني ختص.  .11
  ػػػػوفر نظػػػػتـ اح  ػػػػتطي أ وػػػػد ـ اأخػػػػدمتت اإلأك رون ػػػػر عنػػػػد   .16

 ؼ :و  سؼ اأنظتـ اأرئ س في اأمدرير. وق
     

 ػػػػػػػ ـ االيػػػػػػػ عتنر   هػػػػػػػتت مخ صػػػػػػػر فػػػػػػػي  وػػػػػػػد ـ اأخػػػػػػػدمتت   .12
 اإلأك رون ر.

     

 ػػ ـ معتأ ػػػر مشػػػكلت اأشػػ كتت واأل هػػػزة اإلأك رون ػػػر حػػػتؿ   .12
 حدو هت في اأمدرير.

     

        وفر عدد كتؼ مف اأخطوط اأهت ف ر في اأمدرير.  .12
دعػػػػػػـ  ط  ػػػػػػؽ اأمعػػػػػػتملت  يػػػػػػتاـ اأوطػػػػػػتع اأخػػػػػػتص فػػػػػػي   .12

 اإلأك رون ر في اأمدرير.
     

        وفر نظتـ مراق ر إأك روني أرصد كتفر األحداث و خز نهت.  .18
      حصؿ إدارة اأمدرير عسى اأ رامج اإلدار ػر اإلأك رون ػر مػف   .17
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 إدارة اأ عس ـ وكتأر اأػوث.
  مجال الخدمات اإلدارية الثاني

      أموظف ف إأك رون ًت.  ـ م ت عر ي لت دواـ ا  .11
      ُ عد  وتر ر دـو اأموظف ف إأك رون ًت.  .61
       حفظ اأ  تنتت اأمدري ر إأك رون ًت.  .61
        ـ اأحصوؿ عسى اأ  تنتت إأك رون ًت.  .66
       طسب االح  ت تت اأمدري ر إأك رون ًت.  .62
       حفظ اأعهد اأمدري ر إأك رون ًت.  .62
      أ در   ر أسموظف ف إأك رون ًت. حصر االح  ت تت ا  .62
       در ب من ي ي اأمدارس عسى  ط  ؽ اإلدارة اإلأك رون ر.  .62
  وفر خطر إي را    ر في إدارة اأ عسػ ـ فػي اأوكتأػر أ ط  ػؽ   .68

 اإلدارة اإلأك رون ر في اأمدارس.
     

        وفر خطر زمن ر أ ط  ؽ اإلدارة اإلأك رون ر في اأمدارس.  .67
      ؿ اإلدارة اإلأك رون ر لمف :وأو تت إدارة اأمدرير. فع  .61
  عػػػػػتوف إدارة اأمدريػػػػػر مػػػػػع اأمػػػػػدارس األخػػػػػرل فػػػػػي م ػػػػػتؿ   .21

 اي خداـ  ون تت اإلدارة اإلأك رون ر.
     

 ذأؿ إدارة اأ عس ـ فػي اأوكتأػر اأصػعو تت اأ ػي  وا ػه إداري   .21
اأمػػدارس فػػي اأ عتمػػؿ مػػع اأ رم  ػػتت اإلأك رون ػػر اأمع مػػدة 

 سى اأسػر اإلن س ز ر.ع

     

 ػػػػ ـ  مكػػػػ ف اإلداري فػػػػي اأمدريػػػػر مػػػػف  شػػػػف ر اأمعسومػػػػتت   .26
 اإلأك رون ر.

     

  ت ع اإلداري في اأمدرير مرافؽ اأمدرير مف خلؿ اأش كر   .22
 اإلأك رون ر دوف اأ حرؾ مف اأمك ب.

     

 شػػػ  ع إدارة اأمدريػػػر اأمعػػػتملت اإلأك رون ػػػر  مػػػن  حػػػوافز   .22
 أسعتمس ف.

     

      اإلعلف عف :نشطر اأمدرير ع ر موقعهت اإلأك روني.  .22
  ػػػػػوفر أسمدريػػػػػر خطػػػػػػر ميػػػػػ و س ر أس حػػػػػػوؿ نحػػػػػو اأمدريػػػػػػر   .22

 اإلأك رون ر.
     

 ػػػػ ـ  حػػػػد ث اإل ػػػػرالات اإلدار ػػػػر  مػػػػت  خػػػػدـ  ط  ػػػػؽ اإلدارة   .28
 اإلأك رون ر.
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 درجة التطبيق الفقرة المجال

 نمجال خدمات المستفيدي الثالث
عالية 
 منخفضة متوسطة عالية جداً 

 منخفضة
 جداً 

        وفر نمتذج طسب اأخدمر اإلأك رون ر عسى مواقع اأمدرير.  .27
        ـ اأرد عسى طس تت اأمي ف د ف ع ر اأ ر د اإلأك روني.  .21
( SMS فعػػػػػؿ اإلدارة فػػػػػي اأمدريػػػػػر اأريػػػػػتئؿ اإلأك رون ػػػػػر )  .21

 أس واصؿ مع اأمي ف د ف.
     

      وظؼ عسى  وتر ر :دائه إأك رون ًت. حصؿ اأم  .21
 مػػن  اأموظػػؼ ايػػـ ميػػ خدـ ورقػػـ يػػري خػػتص أليػػ فتدة   .26

 مف اأخدمتت اإلأك رون ر.
     

       ودـ اأخدمتت اإلأك رون ر مي ف د ف عسى مدار اأيتعر.  .22
 حصػػؿ اأميػػ ف د عسػػى اأخػػدمتت اإلأك رون ػػر فػػي :ي مكػػتف   .22

   وا د  ه.
     

سػػػى اأخدمػػػر إأك رون ػػػًت دوف اأس ػػػول إأػػػى  حصػػػؿ اأميػػػف د ع  .22
 اأ عتملت اأورق ر.

     

        وفر  ر د إأك روني ختص أكؿ موظؼ.  .22
        وفر من دل عتـ أسحوار اإلأك روني  خدـ اأمدارس.  .28
       عود اال  متعتت   ف إداري اأمدرير إأك رون ًت.  .27
        ـ   تدؿ ونوؿ اأمسفتت في اأمدارس إأك رون ًت.  .21
 ػػػػػ ـ   ػػػػػتدؿ اأمعسومػػػػػتت واأ  تنػػػػػتت  ػػػػػ ف اأمدريػػػػػر واإلدارات   .21

 األخرل إأك رون ًت.
     

 حصػػػؿ اأطػػػلب عسػػػى اأ وػػػتر ر اأمخ سفػػػر مػػػف خػػػلؿ موقػػػع   .21
 اأمدرير اإلأك روني.

     

        ـ  ي  ؿ اأطلب مف خلؿ موقع اأمدرير اإلأك روني.  .26
ر أ حو ػؽ رلػت   ـ  طػو ر اأخػدمتت اإلأك رون ػر فػي اأمدريػ  .22

 اأمي ف د ف.
     

       وسص اح  ت تت اأمدرير مف اأورؽ.  .22
 ػػ ـ  خصػػ ص مك ػػب أخػػدمتت اأميػػ ف د ف اإلأك رون ػػر فػػي   .22

 اأمدرير.
     

 ػػػػػػػ ـ  وع ػػػػػػػػر اأميػػػػػػػ ف د ف أز ػػػػػػػػتدة  وػػػػػػػ هـ فػػػػػػػػي اأ عػػػػػػػػتملت   .22
 اإلأك رون ر  داًل مف اأ عتملت اأورق ر.

     

اأ حػػػػػػػوؿ نحػػػػػػػوؿ اإلدارة   ػػػػػػػ ـ  وع ػػػػػػػر اأميػػػػػػػ ف د ف  ح م ػػػػػػػر  .28
 اإلأك رون ر خلؿ اأ رامج اأمخ سفر.

     

 درجة التطبيق الفقرة المجال
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 مجال الميارة اإلدارية والمواد البشرية الرابع
عالية 
 منخفضة متوسطة عالية جداً 

 منخفضة
 جداً 

      ( عسى اأحتيوب.Microsoft Officeاي خدـ  رامج )  .27
مدريػػػر فكػػػرة عػػػف مفهػػػـو اإلدارة  ػػ ـ إعطػػػتل اأعػػػتمس ف فػػػي اأ  .21

 اإلأك رون ر.
     

        وفر في اأمدرير معسموف ذو معرفر  تأل هزة اإلأك رون ر.  .21
اأمػػػػوارد اأ شػػػػر ر فػػػػي اأمدريػػػػر  م سػػػػؾ اأخ ػػػػرة واأمهػػػػترة فػػػػي   .21

 م تؿ  كنوأو  ت اأمعسومتت.
     

 ػػػػػ ـ  ػػػػػوف ر فػػػػػرص أ ػػػػػدر ب و أا ػػػػػؿ اأعػػػػػتمس ف فػػػػػي م ػػػػػتؿ   .26
 واأمعدات اإلأك رون ر اأحد  ر.اي خداـ األ هزة 

     

 
 الثالث القسم

 
في مدارس وكالة الغوث فـي الضـفة  االلكترونية لتي تعمل عمى اإلرتقاء باإلدارةاالسبل  أىم ما برأيك 

 ة؟بيالغر 
 
1. ............................................................................................ 

6. ............................................................................................ 

2. ............................................................................................ 

2. ........................................................................................... 

2. ............................................................................................ 

 
 

  شاكرًا لكم حسن تعاونكم  
 
 
 
 
 
 
 



 126 

 (: قائمة ب سماء المحكمين1ممحق )
 

 مكان العمل الدرجة العممية اسم المحكم
  تمعر اأودس دك وراة محمد شع  تت .1

  تمعر اأودس دك وراة يمرةمحمود : و  .6

  تمعر اأودس دك وراة إ راا ـ عرمتف .2
  تمعر اأودس دك وراة عف ؼ ز داف .2

  تمعر اأودس دك وراة محيف عدس .2

  تمعر   ت أحـ دك وراة مع ف   ر .2

  تمعر اأودس اأمف وحر/   ت أحـ دك وراة محمد ذو ب .8

  تمعر اأودس اأمف وحر/   ت أحـ دك وراة م ير مسحـ .7

  تمعر اأودس اأمف وحر/   ت أحـ دك وراة  ت ر عمر .1
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 (: االستبانة في صورتيا النيائية1ممحق )
 

  تمعر اأودس
 كس ر اأدرايتت اأعس ت  

 قيـ إدارة   ر و ر 
 
 

:اإلداريحلرت   /ة اأ ر وي/ة في مدرير اأوكتأر اأمح ـر
 

  ح ر ط  ر و عد، 
درجـة تطبيـق اإلدارة االلكترونيـة فـي مـدارس وكالـة الغـوث فـي " عنوانهػت م دان ػر  درايػر اأ تحػث  وػوـ 

 ايػ كمتاًل أم طس ػتت وذأػؾالضـفة الغربيـة وسـبل االرتقـاء بيـا مـن وجيـة نظـر اإلداريـين التربـويين" 

 .اأ ر و ر اإلدارة في اأمت ي  ر در ر عسى اأحصوؿ
اأ ر ػوي، واأدرايػتت  األدب في  تل مت عسى مع مدة اي  تنر  إعداد  اأ تحث قتـ اأدراير، :غراض وأ حو ؽ

 اأ حث ألغراض إال  ي خدـ أف ن تئ هت :ف إذ ومولوع ر، ودقر  أمتنر   ع ئ هت اأ كـر ُ ر ى أذا اأيت ور، 

 .اأعسمي
 تعاونكم ُحسن لكم شاكرًا 

  عفر ع د اهلل ع يى عروج  :الباحث
 

 أّولّية معمومات :األول القسم
 :عس ؾ  نط ؽ متف  () إشترة ولع  ر ى

 
  :ن ى  ذكر  الجنس: .3
 قتئـ  أعمتؿ اأمد ر  نتئب مد ر  مد ر  المسمى الوظيفي: .1
 ينوات 11:ك ر مف   ينوات 11-2مف   ينوات 2:قؿ مف   سنوات الخبرة: .1

 منطور اأخس ؿ اأ عس م ر  منطور اأودس اأ عس م ر  منطور نت سس اأ عس م ر  المنطقة التعميمية: .4

 :عسى مف  كتأور وس   كتأور وس  د سـو م ويط  لمؤىل العممي:ا .5

 غ ر ذأؾ)  سدة، قر ر( مخ ـ  مد نر  مكان السكن: .6

  عدد الدورات التدريبية في مجال اإلدارة اإللكترونية: .7

  ال شيل   دورات 2 – 1مف   دورات 2:ك ر مف 
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 القسم الثاني: فقرات االستبانة
( أمـام كـل منيـا بحسـب الدرجـة التـي تعبـر عـن عبـارة ممـا يـ تي ووضـع إشـارة ) الرجاء قراءة كـل

 تقديرك لتطبيق مضمونيا:
 
 درجة التطبيق الفقرة المجال

عالية  مجال البنية التحتية والتجييزات الفنية األول
 منخفضة منخفضة متوسطة عالية جداً 

 جداً 
        وفر نظتـ اأك روني إلدارة ش وف اأموظف ف.  .1
  ػػػوفر شػػػ كر أل صػػػتالت  يػػػ وعب اأخػػػدمتت اأمودمػػػر فػػػي   .6

 اأمدرير.
     

 ػػػػػر  ط اأمدريػػػػػر مػػػػػع اأمػػػػػدارس األخػػػػػرل  شػػػػػ كر إأك رون ػػػػػر   .2
 محس ر.

     

       ر  ط اأمدرير مع اإلدارات اأعس ت  ش كر إأك رون ر محس ر.  .2
  ػػػوفر خدمػػػػر اال صػػػػتؿ  تأشػػػػ كر اأعن و  ػػػػر )االن رنػػػػت( فػػػػي   .2

 اأمدرير.
     

        وفر نظتـ :مني موحد أحمت ر اأمعتملت اإلأك رون ر.  .2
        ـ  حد ث  رامج اأمعتملت اإلأك رون ر  شكؿ مي مر.  .8
 ػػػػػ ـ  حػػػػػد ث : هػػػػػزة اأحتيػػػػػب اآلأػػػػػي  شػػػػػكؿ ميػػػػػ مر فػػػػػي   .7

 اأمدرير.
     

        وفر نظـ معسومتت إدار ر أدعـ صنتعر وا ختذ اأورار.  .1
      ك روني ختص.  م ع اأمدرير  موقع اأ  .11
  ػػػػوفر نظػػػػتـ اح  ػػػػتطي أ وػػػػد ـ اأخػػػػدمتت اإلأك رون ػػػػر عنػػػػد   .11

  وقؼ :و  سؼ اأنظتـ اأرئ س في اأمدرير.
     

 ػػػػػػػ ـ االيػػػػػػػ عتنر   هػػػػػػػتت مخ صػػػػػػػر فػػػػػػػي  وػػػػػػػد ـ اأخػػػػػػػدمتت   .16
 اإلأك رون ر.

     

 ػػ ـ معتأ ػػػر مشػػػكلت اأشػػ كتت واأل هػػػزة اإلأك رون ػػػر حػػػتؿ   .12
 حدو هت في اأمدرير.

     

تاـ اأوطػػػػػػتع اأخػػػػػػتص فػػػػػػي دعػػػػػػـ  ط  ػػػػػػؽ اأمعػػػػػػتملت  يػػػػػػ  .12
 اإلأك رون ر في اأمدرير.

     

        وفر نظتـ مراق ر إأك روني أرصد كتفر األحداث و خز نهت.  .12
 حصؿ إدارة اأمدرير عسى اأ رامج اإلدار ػر اإلأك رون ػر مػف   .12

 إدارة اأ عس ـ وكتأر اأػوث.
     

 منخفضة منخفضة متوسطة عاليةعالية  مجال الخدمات اإلدارية الثاني
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 جداً  جداً 
        ـ م ت عر ي لت دواـ اأموظف ف إأك رون ًت.  .18
      ُ عد  وتر ر دـو اأموظف ف إأك رون ًت.  .17
       حفظ اأ  تنتت اأمدري ر إأك رون ًت.  .11
        وفر اأ  تنتت اإلدار ر أسمدرير إأك رون ًت.  .61
      ون ًت. طسب االح  ت تت اأمدري ر إأك ر   .61
       حفظ اأعهد اأمدري ر إأك رون ًت.  .66
       حصر االح  ت تت اأ در   ر أسموظف ف إأك رون ًت.  .62
       در ب من ي ي اأمدارس عسى  ط  ؽ اإلدارة اإلأك رون ر.  .62
  وفر خطر إي را    ر في إدارة اأ عسػ ـ فػي اأوكتأػر أ ط  ػؽ   .62

 اإلدارة اإلأك رون ر في اأمدارس.
     

        وفر خطر زمن ر أ ط  ؽ اإلدارة اإلأك رون ر في اأمدارس.  .62
       فعؿ اإلدارة اإلأك رون ر لمف :وأو تت إدارة اأمدرير.  .68
 ذأؿ إدارة اأ عس ـ فػي اأوكتأػر اأصػعو تت اأ ػي  وا ػه إداري   .67

 اأمدارس في اأ عتمؿ مع اأ رم  تت اإلأك رون ر.
     

أمدريػػػػر مػػػػف  شػػػػف ر اأمعسومػػػػتت  ػػػػ ـ  مكػػػػ ف اإلداري فػػػػي ا  .61
 اإلأك رون ر.

     

  ت ع اإلداري في اأمدرير مرافؽ اأمدرير مف خلؿ اأش كر   .21
 اإلأك رون ر دوف اأ حرؾ مف اأمك ب.

     

 شػػػ  ع إدارة اأمدريػػػر اأمعػػػتملت اإلأك رون ػػػر  مػػػن  حػػػوافز   .21
 أسعتمس ف.

     

      . عسف اأمدرير عف :نشط هت ع ر موقعهت اإلأك روني  .26
  ػػػػػوفر أسمدريػػػػػر خطػػػػػػر ميػػػػػ و س ر أس حػػػػػػوؿ نحػػػػػو اأمدريػػػػػػر   .22

 اإلأك رون ر.
     

 ػػػػ ـ  حػػػػد ث اإل ػػػػرالات اإلدار ػػػػر  مػػػػت  خػػػػدـ  ط  ػػػػؽ اإلدارة   .22
 اإلأك رون ر.

     

  مجال خدمات المستفيدين الثالث
        وفر نمتذج طسب اأخدمر اإلأك رون ر عسى مواقع اأمدرير.  .22
      ت اأمي ف د ف ع ر اأ ر د اإلأك روني.  ـ اأرد عسى طس ت  .22
( SMS فعػػػػػؿ اإلدارة فػػػػػي اأمدريػػػػػر اأريػػػػػتئؿ اإلأك رون ػػػػػر )  .28

 أس واصؿ مع اأمي ف د ف.
     

       حصؿ اأموظؼ عسى  وتر ر :دائه إأك رون ًت.  .27
 مػػن  اأموظػػؼ ايػػـ ميػػ خدـ ورقػػـ يػػري خػػتص أليػػ فتدة   .21

 مف اأخدمتت اإلأك رون ر.
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      دمتت اإلأك رون ر مي ف د ف عسى مدار اأيتعر. ودـ اأخ  .21
 حصػػؿ اأميػػ ف د عسػػى اأخػػدمتت اإلأك رون ػػر فػػي :ي مكػػتف   .21

   وا د  ه.
     

 حصػػػؿ اأميػػػف د عسػػػى اأخدمػػػر إأك رون ػػػًت دوف اأس ػػػول إأػػػى   .26
 اأ عتملت اأورق ر.

     

        وفر  ر د إأك روني ختص أكؿ موظؼ.  .22
      اإلأك روني  خدـ اأمدارس.   وفر من دل عتـ أسحوار  .22
       عود اال  متعتت   ف إداري اأمدرير إأك رون ًت.  .22
        ـ   تدؿ ونوؿ اأمسفتت في اأمدارس إأك رون ًت.  .22
 ػػػػػ ـ   ػػػػػتدؿ اأمعسومػػػػػتت واأ  تنػػػػػتت  ػػػػػ ف اأمدريػػػػػر واإلدارات   .28

 األخرل إأك رون ًت.
     

ؿ موقػػػع  حصػػػؿ اأطػػػلب عسػػػى اأ وػػػتر ر اأمخ سفػػػر مػػػف خػػػل  .27
 اأمدرير اإلأك روني.

     

        ـ  ي  ؿ اأطلب مف خلؿ موقع اأمدرير اإلأك روني.  .21
  ـ  طػو ر اأخػدمتت اإلأك رون ػر فػي اأمدريػر أ حو ػؽ رلػت   .21

 اأمي ف د ف.
     

       وسص اح  ت تت اأمدرير مف اأورؽ.  .21
 ػػ ـ  خصػػ ص مك ػػب أخػػدمتت اأميػػ ف د ف اإلأك رون ػػر فػػي   .26

 ر.اأمدري
     

 ػػػػػػػ ـ  وع ػػػػػػػػر اأميػػػػػػػ ف د ف أز ػػػػػػػػتدة  وػػػػػػػ هـ فػػػػػػػػي اأ عػػػػػػػػتملت   .22
 اإلأك رون ر  داًل مف اأ عتملت اأورق ر.

     

 ػػػػػػػ ـ  وع ػػػػػػػر اأميػػػػػػػ ف د ف  ح م ػػػػػػػر اأ حػػػػػػػوؿ نحػػػػػػػوؿ اإلدارة   .22
 اإلأك رون ر خلؿ اأ رامج اأمخ سفر.

     

  مجال الميارة اإلدارية والمواد البشرية الرابع
      ( عسى اأحتيوب.Microsoft Officeاي خدـ  رامج )  .22
 ػػ ـ إعطػػػتل اأعػػػتمس ف فػػػي اأمدريػػػر فكػػػرة عػػػف مفهػػػـو اإلدارة   .22

 اإلأك رون ر.
     

        وفر في اأمدرير معسموف ذو معرفر  تأل هزة اإلأك رون ر.  .28
اأمػػػػوارد اأ شػػػػر ر فػػػػي اأمدريػػػػر  م سػػػػؾ اأخ ػػػػرة واأمهػػػػترة فػػػػي   .27

 م تؿ  كنوأو  ت اأمعسومتت.
     

 ػػػػػ ـ  ػػػػػوف ر فػػػػػرص أ ػػػػػدر ب و أا ػػػػػؿ اأعػػػػػتمس ف فػػػػػي م ػػػػػتؿ   .21
 اي خداـ األ هزة واأمعدات اإلأك رون ر اأحد  ر.
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 الثالث: السؤال المفتوح القسم
 
فػي مػدارس وكتأػر اأػػوث فػي األػفر  االأك رون ػر أ ػي  عمػؿ عسػى اإلر وػتل  ػتإلدارةااأيػ ؿ  :اـ مت  ر: ؾ 

 ر؟  اأػر 
 
1. ............................................................................................ 

6. ............................................................................................ 

2. ........................................................................................... 

2. ............................................................................................ 

2. ........................................................................................... 

 
 

  شاكرًا لكم حسن تعاونكم  
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 (: كتاب تسييل ميمة4ممحق )
 

 



 121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفيـارس
 

















































 121 

 يرس المالحقف
 

 الصفحة عنوان الممحق رقم الممحق

 127 .في صور هت األوأ ر االي  تنر 1

 122 .قتئمر :يمتل اأمحكم ف 6

 122 االي  تنر في صور هت اأنهتئ ر. 2

 121  تمعر اأودس -كس ر اأعسـو اأ ر و ر ك تب  يه ؿ مهمر مف  2
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 فيرس الجداول
 

 رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
 66 اأموترنر   ف اإلدارة اأ وس د ر واإلدارة اإلأك رون ر.  1.6
 21 موترنر   ف اأوتئد في اإلدارة اأ وس د ر واأوتئد في اإلدارة اإلأك رون ر. 6.6
 72 س واأميمى اأوظ في أإلداري اأ ر ويحيب م ػ ر اأ ن  وز ع :فراد م  مع اأدراير 1.2

 وز ػػع خصػػتئص اأم حػػو  ف اأػػذ ف  ػػـ  حس ػػؿ ايػػ  ت ت هـ حيػػب م ػ ػػر اأ ػػنس واأميػػمى  6.2
 اأوظ في أإلداري اأ ر وي

72 

 78 معتمؿ اأ  تت كرون تخ :أفت أم تالت اأدراير. 2.2

ر اأدرايػػر عسػػى م ػػتالت اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر واالنحرافػػتت اأمع تر ػػر أ وػػد رات :فػػراد ع نػػ 1.2
 .اأدراير مر  ر  نتزأ تً 

16 

6.2 
اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر واالنحرافػػتت اأمع تر ػػر أ وػػد رات :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر أدر ػػر  ط  ػػؽ 
اإلدارة اإلأك رون ر في مدارس وكتأر اأػػوث فػي األػفر اأػر  ػر عسػى فوػرات م ػتؿ اأ ن ػر 

 اأ ح  ر واأ  ه زات اأفن ر مر  ر  نتزأ ًت.
12 

2.2 
اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر واالنحرافػػتت اأمع تر ػػر أ وػػد رات :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر أدر ػػر  ط  ػػؽ 
اإلدارة اإلأك رون ػػػػر فػػػػي مػػػػدارس وكتأػػػػر اأػػػػػوث فػػػػي األػػػػفر اأػر  ػػػػر عسػػػػى فوػػػػرات م ػػػػتؿ 

 اأخدمتت اإلدار ر مر  ر  نتزأ ًت.
12 

2.2 
اد ع نػػر اأدرايػػر أدر ػػر  ط  ػػؽ اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر واالنحرافػػتت اأمع تر ػػر أ وػػد رات :فػػر 

اإلدارة اإلأك رون ػػػػر فػػػػي مػػػػدارس وكتأػػػػر اأػػػػػوث فػػػػي األػػػػفر اأػر  ػػػػر عسػػػػى فوػػػػرات م ػػػػتؿ 
 خدمتت اأمي ف د ف مر  ر  نتزأ ًت.

18 

2.2 
اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر واالنحرافػػتت اأمع تر ػػر أ وػػد رات :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر أدر ػػر  ط  ػػؽ 

ر اأػوث في األفر اأػر  ر عسى فورات م تؿ اأمهػترة اإلدارة اإلأك رون ر في مدارس وكتأ
 اإلدار ر واأموارد اأ شر ر مر  ر  نتزأ ًت.

11 

ن تئج اخ  تر"ت" أسفروؽ   ف  ود رات :فراد ع نر اأدراير أدر ر  ط  ؽ اإلدارة اإلأك رون ر  2.2
 في مدارس وكتأر اأػوث في األفر اأػر  ر   عًت أم ػ ر اأ نس.

111 

8.2 
يػػطتت اأحيػػت  ر واالنحرافػػتت اأمع تر ػػر اليػػ  ت تت :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر حػػوؿ در ػػر اأم و 

 ط  ػػػؽ اإلدارة اإلأك رون ػػػر فػػػي مػػػدارس وكتأػػػر اأػػػػوث فػػػي األػػػفر اأػر  ػػػر  عػػػزل أم ػ ػػػر 
 اأميمى اأوظ في.

116 

7.2 
( أسفػروؽ  ػ ف ايػ  ت تت One Way ANOVAن تئج اخ  ػتر  حس ػؿ اأ  ػت ف األحػتدي )

اأدرايػػر حػػوؿ در ػػر  ط  ػػؽ اإلدارة اإلأك رون ػػر فػػي مػػدارس وكتأػػر اأػػػوث فػػي  :فػػراد ع نػػر
 األفر اأػر  ر  عزل أم ػ ر اأميمى اأوظ في.

112 

1.2 
اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر واالنحرافػػتت اأمع تر ػػر اليػػ  ت تت :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر حػػوؿ در ػػر 

ػر  ػػػر  عػػػزل أم ػ ػػػر  ط  ػػػؽ اإلدارة اإلأك رون ػػػر فػػػي مػػػدارس وكتأػػػر اأػػػػوث فػػػي األػػػفر اأ
 ينوات اأخ رة.

112 
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 رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

11.2 
( أسفػروؽ  ػ ف ايػ  ت تت One Way ANOVAن تئج اخ  ػتر  حس ػؿ اأ  ػت ف األحػتدي )

:فػػراد ع نػػر اأدرايػػر حػػوؿ در ػػر  ط  ػػؽ اإلدارة اإلأك رون ػػر فػػي مػػدارس وكتأػػر اأػػػوث فػػي 
 ات اأخ رة.األفر اأػر  ر  عزل أم ػ ر ينو 

112 

11.2 
اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر واالنحرافػػتت اأمع تر ػػر اليػػ  ت تت :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر حػػوؿ در ػػر 
 ط  ػػػؽ اإلدارة اإلأك رون ػػػر فػػػي مػػػدارس وكتأػػػر اأػػػػوث فػػػي األػػػفر اأػر  ػػػر  عػػػزل أم ػ ػػػر 

 اأمنطور اأ عس م ر.
118 

16.2 
أسفػروؽ  ػ ف ايػ  ت تت ( One Way ANOVAن تئج اخ  ػتر  حس ػؿ اأ  ػت ف األحػتدي )

:فػػراد ع نػػر اأدرايػػر حػػوؿ در ػػر  ط  ػػؽ اإلدارة اإلأك رون ػػر فػػي مػػدارس وكتأػػر اأػػػوث فػػي 
 األفر اأػر  ر  عزل أم ػ ر اأمنطور اأ عس م ر.

117 

12.2 
أسموترنػػتت اأ عد ػػر  ػػ ف م ويػػطتت ايػػ  ت تت :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر  (LSD) ن ػػتئج اخ  ػػتر

أك رون ر في مدارس وكتأػر اأػػوث فػي األػفر اأػر  ػر  عػزل حوؿ در ر  ط  ؽ اإلدارة اإل
 أم ػ ر اأمنطور اأ عس م ر.

111 

12.2 
اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر واالنحرافػػتت اأمع تر ػػر اليػػ  ت تت :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر حػػوؿ در ػػر 
 ط  ػػػؽ اإلدارة اإلأك رون ػػػر فػػػي مػػػدارس وكتأػػػر اأػػػػوث فػػػي األػػػفر اأػر  ػػػر  عػػػزل أم ػ ػػػر 

 .اأم اؿ اأعسمي
111 

12.2 
( أسفػروؽ  ػ ف ايػ  ت تت One Way ANOVAن تئج اخ  ػتر  حس ػؿ اأ  ػت ف األحػتدي )

:فػػراد ع نػػر اأدرايػػر حػػوؿ در ػػر  ط  ػػؽ اإلدارة اإلأك رون ػػر فػػي مػػدارس وكتأػػر اأػػػوث فػػي 
 األفر اأػر  ر  عزل أم ػ ر اأم اؿ اأعسمي.

111 

12.2 
  ت تت :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر حػػوؿ در ػػر اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر واالنحرافػػتت اأمع تر ػػر اليػػ

 ط  ػػػؽ اإلدارة اإلأك رون ػػػر فػػػي مػػػدارس وكتأػػػر اأػػػػوث فػػػي األػػػفر اأػر  ػػػر  عػػػزل أم ػ ػػػر 
 منطور اأيكف.

116 

18.2 
( أسفػروؽ  ػ ف ايػ  ت تت One Way ANOVAن تئج اخ  ػتر  حس ػؿ اأ  ػت ف األحػتدي )

 ػػر فػػي مػػدارس وكتأػػر اأػػػوث فػػي :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر حػػوؿ در ػػر  ط  ػػؽ اإلدارة اإلأك رون
 األفر اأػر  ر  عزل أم ػ ر منطور اأيكف.

112 

17.2 

أسموترنػػتت اأ عد ػػر  ػػ ف م ويػػطتت ايػػ  ت تت :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر  (LSD) ن ػػتئج اخ  ػػتر

حوؿ در ر  ط  ؽ اإلدارة اإلأك رون ر في مدارس وكتأػر اأػػوث فػي األػفر اأػر  ػر  عػزل 

 أم ػ ر منطور اأيكف.

112 

11.2 
اأم ويػػطتت اأحيػػت  ر واالنحرافػػتت اأمع تر ػػر اليػػ  ت تت :فػػراد ع نػػر اأدرايػػر حػػوؿ در ػػر 
 ط  ؽ اإلدارة اإلأك رون ر في مدارس وكتأر اأػوث في األفر اأػر  ر  عزل أم ػ ػر عػدد 

 اأدورات.
112 
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 رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

61.2 
( أسفػروؽ  ػ ف ايػ  ت تت One Way ANOVA)ن تئج اخ  ػتر  حس ػؿ اأ  ػت ف األحػتدي 

:فػػراد ع نػػر اأدرايػػر حػػوؿ در ػػر  ط  ػػؽ اإلدارة اإلأك رون ػػر فػػي مػػدارس وكتأػػر اأػػػوث فػػي 
 األفر اأػر  ر  عزل أم ػ ر عدد اأدورات اأ در   ر.

112 

61.2 
أسموترنػتت اأ عد ػر  ػ ف م ويػطتت ايػ  ت تت :فػراد ع نػر اأدرايػر ( L.S.D) ن تئج اخ  تر

در ر  ط  ؽ اإلدارة اإلأك رون ر في مدارس وكتأػر اأػػوث فػي األػفر اأػر  ػر  عػزل حوؿ 
 أم ػ ر عدد اأدورات.

118 

:اػػػـ مػػػت  ركػػػزت عس ػػػه يػػػ ؿ اإلر وػػػتل  ػػػتإلدارة اإلأك رون ػػػر فػػػي مػػػدارس وكتأػػػر اأػػػػوث فػػػي  66.2
 األفر اأػر  ر كمت  راات اإلدار  ف اأ ر و  ف اأعتمس ف.
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 فيرس المحتويات
 

 

 رقم الصفحة الموضوع
  اإلادال

 : رارقإ
 ب واأ ود راأشكر 

 ج  تأعر  ر مسخص اأدراير
 اػ مسخص اأدراير  تالن س ز ر

  
 الفصل األول

 مشكمة الدراسة وأىميتيا
 2 مودمر اأدراير 1.1
 4 مشكسر اأدراير 6.1
 5 :يئسر اأدراير  2.1
 6 :اداؼ اأدراير  2.1
 6 :ام ر اأدراير 2.1
 7 محددات اأدراير  8.1
 8 مصطسحتت اأدراير 7.1

 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 11 اإلطتر اأنطري  1.6
 11 مودمر 1.1.6
 12 اإلدارة اأمدري ر  6.1.6

 12 مفهـو اإلدارة اأمدري ر 1.6.1.6
 14 هت:اداؼ اإلدارة اأمدري ر و:ام   6.6.1.6
 15 خصتئص اإلدارة اأمدري ر اأحد  ر 2.6.1.6
 16 وظتئؼ اإلدارة اأمدري ر 2.6.1.6
 17 اإلأك رون ر اإلدارة 2.1.6

 17 مفهـو اإلدارة اإلأك رون ر  1.2.1.6
 20 وإلدارة اإلأك رون ر اإلدارة اأ وس د راأموترنر   ف  6.2.1.6
 22 :اداؼ اإلدارة اإلأك رون ر 2.2.1.6
 25 :ام ر اإلدارة اإلأك رون ر 2.3.1.2
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 28 وظتئؼ اإلدارة اإلأك رون ر 2.2.1.6
 32 فوائد اي خداـ اإلدارة اإلأك رون ر في :عمتؿ اإلدارة اأمدري ر 2.2.1.6
 34 اأمدري ر  اإلدارة في اإلأك رون ر اإلدارة إي را    ر 8.2.1.6
 35 س اإلدارة اإلأك رون ر في اأمدار  م طس تت 7.2.1.6
 38  ط  ؽ اإلدارة اإلأك رون ر في اإلدارة اأمدري ر تم تال 1.2.1.6

 39 معوقتت  ط  ؽ اإلدارة اإلأك رون ر في اأمدارس 11.2.1.6
 44 فسيط ف في اإلأك رون ر اإلدارة 11.2.1.6
 46 اأ  ترب اأعتأم ر واأعر  ر أ ط  ؽ اإلدارة اإلأك رون ر في مداريهت 16.2.1.6

 49 كتأر اأػوث اأدوأ ر و  2.1.6
 49 اأوكتأر عف ن ذة 1.2.1.6
 51 اأدوأ ر اأػوث أوكتأر اإلنفتؽ و:و ه اأ مو ؿ مصتدر 6.2.1.6
 53 خدمتت اأ عس ـ في وكتأر اأػوث اأدوأ ر 2.2.1.6

مهػػػػتـ وميػػػػ وأ تت اإلداري اأ ر ػػػػوي فػػػػي مػػػػدارس وكتأػػػػر اأػػػػػوث  محتفظػػػػتت األػػػػفر  2.2.1.6
 اأػر  ر

55 

 

 57 أدرايتت اأيت ور ا 6.6
 70-57 اأدرايتت اأعر  ر  1.6.6
 77-71  األ ن  راأدرايتت  6.6.6
 78 عو ب عسى اأدرايتت اأيت ور  2.6

 

 الفصل الثالث
جراءاتيا  منيجية الدراسة وا 

 83 اأمودمر 1.2
 83 منهج اأدراير  6.2
 83 م  مع اأدراير  2.2
 84 ع نر اأدراير  2.2
 85 راير اأد :داة 2.2
 86 صدؽ :داة اأدراير 2.2
 87   تت :داة اأدراير 8.2
 87 إ رالات اأدراير  7.2
 88 م ػ رات اأدارير  1.2

 89  اإلحصتئ راأمعتأ تت  11.2
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 91 اأمودمر 1.2
 91 عرض اأن تئج 6.2

 100-91 اأن تئج اأم عسور  تأي اؿ األوؿ أسدراير 1.6.2
 116-100 أسدراير اأن تئج اأم عسور  تأي اؿ اأ تني 6.6.2
 117 اأن تئج اأم عسور  تأي اؿ اأ تأث 2.6.2

 

 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 120 منتقشر اأن تئج اأم عسور  تأي اؿ األوؿ أسدراير 1.2
 123 منتقشر اأن تئج اأم عسور  تأي اؿ اأ تني أسدراير 6.2
 129 منتقشر ن تئج اأي اؿ اأ تأث 2.2
 131 اأ وص تت 2.2

 

 132 قتئمر اأمصتدر واأمرا ع
 132 اأمرا ع اأعر  ر

 143  األ ن  راأمرا ع 
 145 اأمواقع اإلأك رون ر

 146 اأملحؽ
 

 الفيارس
 161 هرس اأملحؽف

 162 فهرس اأ داوؿ
 165 فهرس اأمح و تت

 

 
 
 
 
 
 
 




