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 إعداد الباحثة
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  ملخص البحث

   يهدف البحث إلى معرفة متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارات 
ليمية بمحافظة الفيوم، واستخدام المنهج الوصفي لمعرفة متطلبات اإلدارة التع

 اإللكترونية باإلدارات التعليمية بمحافظة الفيوم عن طريق استبانة طُبقت على عينة
من مديري ووكالء ورؤساء أقسام وموجهين باإلدارات التعليمية بمحافظة  )١٤٠(

  .  بيق اإلدارة اإللكترونيةالفيوم، وتوصل البحث إلى عدة متطلبات لتط
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  قدمة البحثم
مما يتطلب  ، في كافة المجاالتيواجه العالم اليوم مجموعة من التغيرات        

وبصفة خاصة ، تدار بها المؤسساتالتي ير األساليب واألنماط اإلدارية يتغ
  رأسها التغيرات التكنولوجية الحديثة، وتزايد استخدام وعلى،المؤسسات التعليمية

الحاسب اآللي في اإلدارة وثورة المعلومات واالتصاالت التي أحدثت تغيير في 
وتطوير العملية اإلدارية بمختلف جوانبها أسلوب العمل اإلداري وفاعليته وأدائه، 

في ظل التطورات الحديثة ضرورة أساسية لمواكبة التطورات المتالحقة في العملية 
وإنجاز األعمال ذات ، واإلدارية تعليميةل  ا المشكالتعلىللتغلب  ،التعليمية

  . المتطلبات الكثيرة في وقت قصير
المدخل الجديد الذي يقوم هي واإلدارة اإللكترونية  إلىومن هنا تبرز الحاجة    

على استخدام نتاج الثورة التكنولوجية في تحسين مستوى أداء المؤسسات ورفع 
ماجد بن عبد اهللا الحسن، ( المطلوبةكفاءتها وتعزيز فعاليتها في تحقيق األهداف 

٤٩: ٢٠١١.(  

 ويمكن اعتبار اإلدارة اإللكترونية أداة مـن أدوات تطـوير اإلدارة التعليميـة،               
واالستثمار اإليجابي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلدارة التعليمية، بهدف         

من الوقت والجهـد،    تحسين األداء، واختصار اإلجراءات الروتينية التي تبدد كثير         
ة مـن  ستفادمع إتاحة قدر كبير لمديري اإلدارات التعليمية على اتخاذ القرارات واال         

قدراتهم وإبداعاتهم في اإلرتقاء إلى مستويات مهنيـة أعلـى وتحقيـق األهـداف              
  .التعليمية المنشودة

سع فـي   ويهدف برنامج تكنولوجيا التعليم التابع لوزارة التربية والتعليم إلى التو            
بنية وتطبيقات المعلومات واالتصال في الممارسات التربوية واإلداريـة بمختلـف           

رفـع  قتصاد المعرفة مع    مستويات منظومة التربية والتعليم لضمان تأهيل التالميذ ال       
 القيم الرقمية وخـدمات الحكومـة       ِإطاركفاءة وفاعلية إدارة المنظومة التعليمية في       
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د مبررات لتطبيق اإلدارة اإللكترونية فـي التعلـيم،         خصوصا مع وجو   اإللكترونية
منها أن ثورة المعلومات تفرض على اإلدارة التعليمية تحديث أنظمتها لمواكبة هـذا        
التطور، كما أن زيادة المهام واألعباء التربويـة واإلداريـة التـي تؤديهـا اإلدارة          

يميـة وزيـادة عـدد      التعليمية، وزيادة عدد الطالب والعاملين في المؤسسات التعل       
           ا المدارس وتباعدها األمر الذي يفرض على إدارة التعليم أن تجد بدائل أكثر تطـور

  . وحداثة لمواجهة هذا األمر

  :شكلة البحثم

ـ   من قبل وزارة التربية والتعلـيم       رغم الجهود المبذولة         ن اإلدارة  لالسـتفادة م
البحـوث   رصـدته وكمـا    لواقـع ، إال أن ا    المؤسسات التعليميـة    في اإللكترونية

 ومظاهر القـصور التـي      شكالتعديد من الم  لدراسات السابقة، يشير إلى وجود      وا
 عـن اسـتخدام عناصـر اإلدارة        ، والتي تعوقهـا   المؤسسات التعليمية تعانى منها   

  : ومن أهم هذه المشكالت ما يلياإللكترونية في تطوير اإلدارات التعليمية،
 استخدام الوسائل التكنولوجية فـي أداء  وقلة،   التقليدية ليباعتماد األداء على األسا   -

  ).٤٣: ٢٠١٠نسرين عبد الفتاح عبد الحكيم،(ةالمهام اإلداري

سـاليب   أ وضعف الرغبة في التحول نحـو      ،األساليب الروتنية  تمسك المديرين ب   -
، وضـعف مرونـة     وليات على العاملين  ئ، وسوء توزيع المهام والمس    دارية حديثة إ

  .)٢٠٧: ٢٠١٥أنور احمد اسماعيل،(ات اإلداريةاإلجراء

ايمـان   التي أكدت عليهـا   ة   تواجه تطبيق اإلدارة اإللكتروني     التي المشكالتومن   -
 ):٢٠١٧( حمدي رجب

 ضعف برامج التوعية اإلعالمية المواكبة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية.  
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               م ضعف المرونة في اختيار الحل األفضل بسبب الطـرق المتبعـة فـي نظـا
 .المشتريات الحكومية وعقود الصيانة والتشغيل

            جتمـاعى  ضعف الوعي الثقافي بتكنولوجيـا المعلومـات علـى المـستوى اال
  .والتنظيمي

 العامليننجليزية لدى بعض ضعف مهارات اللغة اإل.  

 قلة الكادر المسئول عن نظام الحاسب اآللى.  

 قلة تقديم حوافز مادية للمديرين، ونقص وتفاوت خبراتهم.  

         الحاسـب اآللـى    الرهبة والخوف الذي يمتلك بعض المديرين عند اسـتعماله  ،
  .وقناعة بعض المديرين بعدم جدوى استخدام الحاسب اآللي

  : السؤال الرئيس التالىوفي ضوء ما سبق يمكن تحديد أسئلة البحث في

  ؟متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارات التعليمية  بمحافظة الفيومما 

  :جابة على األسئلة الفرعية االتيةوهذا من خالل اإل

  ؟في اإلدارات التعليمية لإلدارة  اإللكترونية لنظرية األسسما ا -١

 متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارات التعليمية  بمحافظة الفيـوم            ما -٢
  ؟ البحثجهة نظر أفراد عينة  ومن

  :البحثأهداف 

طلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارات التعليميـة     معرفة مت  إلىهدف البحث   
  .بمحافظة الفيوم

  :البحثأهمية  

    : فيكمن أهمية البحثت
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أهمية اإلدارات التعليمية حيث تعتبر اإلدارة الوسطى وبدايـة تنفيـذ الـسياسة          -١
القرارات الوزارية واإلشراف علـى متابعـة المـدارس والعمليـة            و التعليمية
  .ةالتعليمي

 مـن   أنـه يتنـاول موضـوعا     حيـث    :يتناوله البحث همية الموضوع الذى    أ -٢
والمهتمـين   تشغل بال المهتمين بالتعليم بصفة عامة،التي الموضوعات الحيوية  

  . اإلدارة اإللكترونية وهوبإصالح التعليم بصفة خاصة، أال

 عاتقـه  على قعت من وكل القرار، وصناع العليا باإلدارة التعليمية القيادات إفادة -٣
 جميعـا  هؤالء أنظار تلفت حيث اإلدارية، المستويات كافة على التغيير إدارة
  .اإلدارة اإللكترونية في تطوير العملية التعليمية واإلدارية دور إلى

    : البحثمنهج 

يعتبر المنهج الوصفي من أكثر المناهج مالئمة لدراسـة المـشكالت التربويـة          
ـ     اإلجراءاترة عن مجموعة من     وهو عبا  سانية،نواال لوصـف   ا التي تتكامـل مع 

 أجـل   ومعالجتهـا، مـن    على جمع البيانات وتحليلها وتـصنيفها        اعتماداالظاهرة  
: ٢٠٠٩جابر عبـد الحميـد جـابر،       ( النتائج والتوصيات والمقترحات   إلىالتوصل  

 العام، وذلك لتناسـبها مـع       ، واستخدم البحث تحليل المحتوى، ومسح الرأي      )١٤٠
ت ومجاالت ومتطلبا  للتعرف على األسس النظرية لإلدارة اإللكترونية،        موضوع،ال

عتمد البحث في إطاره الميداني على استبانه تـم         اوتطبيقها في اإلدارات التعليمية،       
  آراء العينـة فـي متطلبـات تطبيـق اإلدارة          تصميمها بهـدف التعـرف علـى        

  .اإللكترونية
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  :البحثحدود 

  :يأتى بما البحث يتحدد هذا

 فـي    اإلدارة اإللكترونية  متطلبات تطبيق  لى دراسة اقتصر ع  :الحد الموضوعي  )١
  . اإلدارات التعليمية

  . بمحافظة الفيوماإلدارات التعليمية : الحد المكاني )٢

مـديري اإلدارات   ( عينة عشوائية مـن      على الحالى البحثطُبق  : الحد البشري  )٣
م،  ورؤسـاء األقـسا    ،تعليمية المختلفة  ومديري المراحل ال   ، ووكالئها ،التعليمية
  ). المواد األساسيةوموجهي

فـي الفتـرة مـن      ) سـتبانة اال( الميدانيـة  البحـث أداة   طُبقـت    :الحد الزمنى  )٤
  .م١٥/١/٢٠١٩حتى م ١/١٠/٢٠١٨

  :البحثمصطلحات 

 هى استراتيجية إدارية لعصر المعلومـات، تعمـل علـى      :اإلدارة اإللكترونية      
للمواطنين والمؤسـسات، مـع اسـتغالل أمثـل لمـصادر           تحقيق خدمات أفضل    

البشرية المتاحة فـي ِإطـار    و المعلومات المتاحة من خالل توظيف الموارد المادية      
إلكتروني حديث من أجل استغالل أمثل للوقت والمال والجهد وتحقيقـا للمطالـب              

   )٥٠: ٢٠٠٩سعد غالب ياسين،(المستهدفة بالجودة المطلوبة

  :  إلدارة اإللكترنية إجرائياً بأنهاو يمكن تعريف ا

 هي استخدام الوسائل والتقنيات اإللكترونية بكل ما تقتضيه         إلدارة اإللكترونية      ا
 ،الممارسة أو التنظيم أو اإلجراءات القائمة على اإلمكانيـات المتميـزة لإلنترنـت            

لين وأوليـاء   المعلمـين والعـام    و تقديم الخدمات اإلدارية للمستفيدين من المديرين     و
  .الباألمور والط
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    :لسابقةلدراسات اا
تـم  (من أهم الدراسات التي رجعت إليها الباحثة ذات الصلة بموضـوع البحـث            

  :)ترتيبها من األقدم إلى األحدث

 مقترح لألدوار   تصور :بعنوان )٢٠٠٨(عالء محمودعبد التواب محمد   دراسة   )١
  المعاصر في ضوء الفكر اإلداري المستقبلية لمديري اإلدارات التعليمية المحلية 

 دارات التعليميـة المحليـة،  إل تحليل األدوار المستقبلية لمـديري ا   إلىهدفت         
مديري اإلدارات التعليمية     أدوار ىوتحليل المتغيرات المستقبلية المحتملة التأثير عل     

 والتعـرف   والمتوقعة، الحالىدراسة األدوار    و في ضوء الفكر اإلداري المعاصر،    
ميـة المحليـة ووضـع التـصور      علىمديري اإلدارات الت  ل األدوار المستقبلية    على

مكونة مـن عـدة محـاور       ال ستبانة وأداته اال  وباستخدام المنهج الوصفي  ،  المقترح
 والهدف منها هو التعرف على إمكانية تطبيق األدوار المقترحة لمـديري اإلدارات           

ـ     ى تطبيقها عل   وتم  في ضوء الفكر اإلداري المعاصر     التعليمية ديري  عينـة مـن م
مـديري  يـة و  وكالء اإلدارات التعليميـة المحل    ، و عموم اإلدارات التعليمية المحلية   

 ،عـام ( رؤساء األقسام سواء كانوا ثانوي     و ،مديري مراحل التعليم   و إدارات التعليم 
اقتصرت على العينـة الـسابقة       و ،ابتدائي، و عداديإو،  )زراعي و ،تجاري، و فنيو
 ة التابعة لهـا،   تعليميالدارات   واإل داخل محافظة بني سويف    ة التربية والتعليم  مديريب
 إفتقاد بطاقات الوصف الوظيفي الدقة والتحديد الواضح لـألدوار          إلىتم التوصل   و

قبلية التي تواجـه    ت تناسب األدوار مع المتغيرات المس      وضعف واتصافها بالعمومية، 
عة من األدوار المستقبلية لمـديري اإلدارات        مجمو إلى التوصل و ، التعليمية اإلدارة

  الحالي في تنـاول البحث، وتشابهت مع   في ضوء الفكر اإلداري المعاصر    التعليمية  
 في تحليل بطاقات الوصـف الـوظيفي للقيـادات          اختلفت عنه  و اإلدارات التعليمية 

  .التعليمية
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ل اإلدارة  تصور مقترح لتفعي  : بعنوان )٢٠١٤(دراسة محمد ابراهيم عبد الغني     )٢
   العربيةاإللكترونية بمدارس التربية الخاصة في جمهورية مصر

 التعرف على األسس النظرية لإلدارة اإللكترونية في المؤسسات         إلى        هدفت  
واقـع اإلدارة    و التعليمية والتعرف على منظومة مدارس التربية الخاصة بمـصر،        

 تصور مقترح لتفعيـل اإلدارة      وضع و اإللكترونية بمدارس التربية الخاصة بمصر    
أداته االسـتبانة   اإللكترونية بمدارس التربية الخاصة واستخدمت المنهج الوصفي، و       

: توصـلت للنتـائج منهـا   التي طُبقت في محافظات الفيوم والقاهرة واالسكندرية، و   
 التعارض مع مفهوم اإلدارة     إلىاستمرارية العمل باألساليب اإلدارية التقليدية يؤدى       

لكترونية وما يصاحب ذلك من معوقات  في سرعة العمل، وقلة الخبـرة لـدى               اإل
 تفعيـل اإلدارة    علـى اإلداريين بسبب ضعف تأهيلهم وتـدريبهم بالقـدر الكـافي           

 اإلدارة اإللكترونية   إلىإلدارة التقليدية   ونية، وضعف الرغبة لدى اإلداريين ل     اإللكتر
 أو ضعف قـدراتهم  لىم الحاسب اآلقد يرجع لخوفهم أو قلقهم من الفشل في استخدا       

 سرية  على اكتساب المهارات الالزمة للنظام الجديد، وخوف مديري المدارس          على
ا مثـل اإلمتحانـات ونتـائج االختبـارات     لكترونيالمعلومات التي يتم االحتفاظ به إ 

قد تعرضهم للمساءلة حال    التي  الدراسية والميزانيات وغير ذلك من األمور الدقيقة        
بها، وقلة اإلمكانيات المادية المتوافرة للمدارس التربية الخاصـة، والمركزيـة     تسري

تفعيـل اإلدارة   : في اتخاذ القرار، وأوصت بمجموعـة مـن المقترحـات منهـا             
اإللكترونية بالمديريات واإلدارات التعليمية، وإنشاء نظام معلومات إداري متكامـل          

  . للتعليم الثانوى

تطوير األداء االداري بجامعـة     :بعنوان   )٢٠١٥(اردراسة سماح محمد دويد    )٣ 
   المنوفية في ضوء مدخل اإلدارة اإللكترونية

 توضيح اإلطار المفهومي لألداء اإلداري والتنظيـر لفلـسفة اإلدارة           إلىهدفت     
اإللكترونية ومتطلبات تطبيقها وتحديد معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية وآليـات          
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 التصور المقترح لتعمـيم     إلىات بجامعة المنوفية والتوصل      تلك المعوق  علىالتغلب  
ولقد اسـتخدم    اإلدارة اإللكترونية من أجل تطوير األداء اإلداري بجامعة المنوفية،        

 وجـود المعوقـات     جوأظهـرت النتـائ    ،ستبانة وأداته اال  المنهج الوصفي التحليلي  
اعتيـاد العـاملين     :فياإلدارية التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية وتتمثل         

 العمل الروتيني الذي يبطئ من األداء اإلداري بصورة كبيرة ، ونقص التحفيز             على
وجود المعوقات التقنية التي تحـول   ولكترونية الحديثة،    الستخدام التقنيات اإل   هبنوعي

قلة القاعات المجهـزة لتتناسـب مـع         :لكترونية وتتمثل في  دون تطبيق اإلدارة اإل   
 األخصائيين في معرفة وفهم األجهزة اإللكترونية،       وقلةارة اإللكترونية،   تقنيات اإلد 

وجـود المعوقـات    و،تخلي بعض الشركات الموردة لألجهزة عن الـدعم الفنـي     و
خـوف المـوظفين    : البشرية التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية وتتمثل في        

 فـي كافـة التعـامالت    قلة الثقة لـدي المـوظفين  ومن فقدان مراكزهم الوظيفية،    
وجود المعوقات الماليـة     و ،خوف اإلدارة من زيادة األعباء اإلدارية     واإللكترونية،  

تحول دون تطبيق اإلدارة االلكترونية وتتمثل في قلة الدعم المالي المخـصص      التي  
ضعف التسهيالت  و ،الحديثةللبحوث والدراسات في مجال نظم المعلومات اإلدارية        

  .يانة أجهزة الحاسب آليالمادية لفني ص

 تطـوير أداء اإلدارة التعليميـة       :بعنوان) ٢٠١٦(دراسة أسامة محمد مطاوع    )٤
  اإللكترونيةالمحلية في مصر باستخدام اإلدارة 

 الخلفية النظرية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة        على التعرف   إلىهدفت      
 التعليمية المحلية في مصر ودورهـا        أداء اإلدارة  ىالتعرف عل و التعليمية المحلية، 

ة اإللكترونيـة   ر متطلبـات تطبيـق اإلدا     علىالتعرف  و في خدمة العملية التعليمية،   
ومعوقات استخدامها، ووضع تصور الستخدام اإلدارة اإللكترونية في تطـوير أداء           

 سـتبانة ،  واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي وطبقت أداتـه اال      اإلدارات التعليمية 
ـ     إلىوتوصلت  محافظة بني سويف،    في   ضـعف عمليـات     ،ا عديد من النتائج منه



 

  
 
 

  
  

٣٠٤  

 
 

– 

 ضـعف سوء حالة التنظـيم و    وح،  التخطيط نتيجة غموض وجمود األنظمة واللوائ     
 ضعف المهـارات    إلى باإلضافة    التعليمية وضوح الهياكل التنظيمية داخل اإلدارات    

ومن مشاكل التوجيه   ،  توقلة استخدام التكنولوجيا الحديثة في االتصاال      لكترونية،اإل
توجـد   وال ضعف مهارات القيادة وتضارب الصالحيات بين القيـادات التربويـة،         

وضعف التشريعات والقوانين الخاصة بـاإلدارة      ،  القيادات معايير صحيحة الختيار  
 قلة وجـود المواقـع االلكترونيـة،      و وقلة اآلليات الخاصة بالمتابعة،    ،ةاإللكتروني

توافر نظام للمحاسبية واإلعـالن عنـه        و ين المؤهلين للعمل  أوصت بتوفير العامل  و
التخطيط ( الحالي في تناول عمليات اإلدارة اإللكترونية      البحث، واختلفت عن    للجميع

كمـا  )الرقابة اإللكترونية والتوجيه اإللكتروني،   والتنظيم اإللكتروني،   واإللكتروني،  
  .اختلفت في الحدود الزمنية للتطبيق

 :أجريت في الدول األجنبيةالتي الدراسات  :ثانيا  

 العالقة بين الهيكل  : ريادة األعمال التعليمية    : بعنوان) ٢٠١٤( Frias  دراسة )١
  بتكارالتنظيمي واال

العالقة بين الهيكل التنظيمي وريـادة األعمـال        معرفة    الدراسة إلى         هدفت  
الـدعم  (اد الهيكل التنظيمـي   عرف على أبع  التو،  تعليمية في مؤسسات التعليم العام    ال

وعالقتها بأبعـاد ريـادة   )التعزيز، وإدارة الوقت  /، والمكافأت تقدير العمل واإلدارى،  
األعمال التعليمية، واستخدمت المنهج الوصفي، وأكدت النتائج على أن أبعاد الهيكل           
التنظيمي مؤشر هام لنجاح اإلدارات التعليمية، ووجد عالقة ايجابيـة بـين الـدعم           

التعزيز، ولم ترتبط بعالقة كبيرة مع      /اري والسلطة التقديرية للعمل، والمكافأت      اإلد
إدارة الوقت، الدعم اإلدارى يتجلى من خالل تحديد األولوية التنظيميـة لالبتكـار             

ـ     ووتنظيم المراسالت واتخاذ القرارات التعاوني،        فـي   الىتشابهت مع البحـث الح
 على التعليم العام بينمـا تنـاول        البحثتطبيق  تناول القيادات التعليمية واختلفت في      

  . مشكالت مديري اإلدارات التعليمية المتعلقة باإلدارة اإللكترونيةالىالبحث الح
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 تصورات المعلمين ألساليب القيادة فـي  : بعنوان )٢٠١٦( Newmanدراسة  ) ٢
 وتأثيرها على رضا المعلمين وجهودهم ١المدارس المتميزة 

القيـادة التحويليـة،    :  هـى   قياديـة  أساليبلى ثالثة   رف ع إلى التع         هدفت  
دام المعامالت، إدارة التدخل وكيفية تطبيقها على المدارس المتميزة األولى باسـتخ          

 أن أسـلوب  إلـى توصـلت  و عن القيادة اإلدارية، المنهج الوصفي وتحليل استبيانة  
التفاعل بطـرق  خالل   مستويات أعلى من     إلىتحفيز أداء العاملين    (القيادة التحويلية   

ا على رضا المعلمين وبذل المزيد من الجهد وتوفير المناخ          هو األكثر تأثير  ) مختلفة
تـستخدم الحـوافز    (اإليجابي للعمل التعاونى، وكان للقيادة الخاصـة بالمعـامالت        

يـادة  آثار إيجابية ولكنها لم تكن قوية مثـل الق        ) والمكافأت كوسيلة لتحفيز العاملين   
المدير ال يتدخل في إدارة المؤسسة ويتجنـب المـسئولية          (وقيادة التدخل التحويلية،  

هى أقل اآلثار السلبية فعالية ، وأوصـت        )ي المتابعة ويتجنب اتخاذ القرار    ويخفق ف 
  .بتدريس المهارات القيادية وتدريب القادة عليها

 مراقبـة االتـصاالت   : بعنوان) ٢٠١٧(Paczkowski ،William Fدراسة   )٣
 المواقـف   علـى العدالة والتواصل وتبادل التأثيرات االجتماعية      : ية  اإللكترون

  الوظيفية للموظف

 معرفة األسس النظرية لوسائل االتـصاالت اإللكترونيـة         إلىهدفت الدراسة         
المنتشرة مثل البريد اإللكتروني، والرسائل النصية والرسائل الفورية وسكايب ومـا           

قياس محتـوي   و،   من خالل االتصاالت اإللكترونية    ي، وتقييم األداء الوظيف   إلى ذلك 
لتـزام التنظيمـي،    االوالرضا الوظيفي،   (البريد اإللكتروني ونتائج العمل الخاصة      

 علـى تقديم تصور لتأثير نشاط البريد اإللكترونـي        و،  )الصراع/العمل  واالجهاد،  و
ـ نتائج األداء وتحقيق أهداف العمل، واستخدمت المنهج الوصفي للتوصـل            ن أ ىإل

المراقبة الرسمية لمحتوي البريد اإللكتروني تقلل مـستويات التبـادل االجتمـاعي            
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– 

 مـن العدالـة يرفـع    وجـود مـستوي كـافٍ   و نتـائج العمـل،    علىا  وتؤثر سلب   
ضبط سلوك الموظفين فيمـا يتعلـق بكتابـة رسـائل البريـد             ومستويات األداء،   

العمـل مـن أجـل تجنـب     اإللكتروني واستخدام االتصاالت اإللكترونية في مكان  
     .الصراع

  :السابقة الدراسات على العام التعليق

 البحث في توضيح الحاجة إلى إجراء       من الدراسات السابقة   البحث الحالي    استفاد -
؛ هذا فضالً عن معرفة أهم ما توصلت إليه من نتائج  قد تفيد في               وتحديد منهجه 
ة للدراسـات   بالنـسب البحـث ع النظري، وأخيرا إبراز موق طاراِإلبناء وتأصيل   

 .سهم به في هذا المجال وفي تلك المرحلة يالسابقة، وما يمكن أن

 التي شـملت    الدراسة مع معظم الدراسات السابقة في اختيارها عينة         البحث يتفق  -
  .لمراحل ورؤساء األقسام والموجهينمديري اإلدارات التعليمية ومديري ا

فـي أهميـة تطبيـق اإلدارة       سات  الـسابقة      مع معظم الدرا   الحالى البحث يتفق -
 متطلبـات تطبيـق اإلدارة      وتوضـيح   التعليميـة،   اإللكترونية في المؤسسات    

 الــتأكيد   إلى الى ولكن يهدف البحث الح    ،اإللكترونية في الجامعات والمدارس   
  . اإلدارات التعليميةعلى تطبيقها في 

لحديثـة فـي الجوانـب     على توظيف التكنولوجيـا ا    السابقة   اقتصرت الدراسات    -
 لـى  االسـتخدام اآل   ضـعف على  التعليمية أو في العمليات اإلدارية، كما أكدت        

  .واالستمرار في استخدام الطرق التقليدية

 عن الدراسات السابقة المرتبطة معها جزئيـا مـن حيـث            الحالى البحثتلف  يخ -
يتنـاول متطلبـات تطبيـق اإلدارة        الحـالى  البحـث الموضوع الذي تعالجه، ف   

بينما الدراسات السابقة تعـالج  اإللكترونية في اإلدارات التعليمية بمحافظة الفيوم      
    . كما تختلف في الحدود الزمنيةمواضيع أخرى
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  :بحثخطوات السير في ال
  :تدرجت معالجة موضوع هذا البحث وفقاً لما يلي

  :الجانب النظري -١

  :إلدارة اإللكترونية في اإلدارات التعليميةا :أوال

وأهميتها ومجاالتها ومتطلباتها فـي اإلدارات      إلدارة اإللكترونية   مفهوم ا ويتضمن    
  .التعليمية

  .مستويات اإلدارات التعليمية بمحافظة الفيوم: ثانيا

  :الجانب الميداني-٢

 البحـث  المعلومات الخاصـة ب    علىللتعرف    قامت الباحثة بالدراسة الميدانية          
تحليلهـا  وة اإللكترونيـة فـي اإلدارات التعليميـة    وتناول متطلبات تطبيـق اإلدار  

  .حصائياإ

  .نتائج البحث -٣

  الجانب النظري-١
  :إلدارة اإللكترونية في اإلدارات التعليميةا: أوال

وأهميتها ومجاالتها  إلدارة اإللكترونية   مفهوم ا  العناصر التالية    الجزء ويتضمن هذا   
  .ومتطلباتها في اإلدارات التعليمية

  :إلدارة اإللكترونيةم ا مفهو)١

  : كما يليمفهوم اإلدارة اإللكترونيةإلى  األدبيات وكثير من الدراسات أشارت
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– 

 الذي يـتلخص فـي       هي نوع من العمل المهني المتميز      )اإلدارة(من   تكون       ي
محمد  جاسم   (تخطيط والتنظيم والتجميع والقياس   نسانية من خالل ال   قيادة األنشطة اال  

  )٢٤ : ٢٠١٥محمد،

إنجاز المعـامالت اإلداريـة وتقـديم       ويمكن تعريف اإلدارة اإللكترونية بأنها           
 إلـى  المستفيديننترانت بدون أن يضطر   إلنترنت أو ا  الخدمات العامة عبر شبكة اإل    

فـداء محمـود    ( إلنجاز معامالتهم توفيراً للوقت والجهد والطاقات      اًاالنتقال شخصي 
  )٧٦: ٢٠١٢حامد،

اإلجراءات القائمة على اإلمكانيات     استخدام   علىية اإلدارية القائمة    العمل  هي  و   
المتميزة لإلنترنت وشبكات األعمال في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة بـدون       

  )٤١: ٢٠٠٧عبد الرحمن توفيق،( حدود من أجل تحقيق األهداف
ف التنمية االقتـصادية    تزايد التعامل باستخدام التقنية الرقمية لخدمة أهدا       وهي         

) وسيلة اتصال فاعلة  (ي وهو الجانب التقن   اليتتضمن المحتوى االتص  و جتماعية،واال
 يوالمحتـوى المعلومـات  )توفير كافة الخدمات اإلدارية الرسمية ( يوالمحتوى الخدم 

ستعالمات للزائـرين   توفير كافة المعلومات للجمهور واإلجابة على التساؤالت واال       (
      )٥٦،٥٧: ٢٠٠٨ن الشيخ،حس( )والمستفيدين

أو هي تنفيذ األعمال والمعامالت بين طرفين أو أكثر سواء أفراد أو مؤسسات من                
  ) ٤٣: ٢٠٠٩محمد سمير أحمد،(لكترونيةاإلخالل استخدام شبكات االتصاالت 

نشاط إنجاز األعمال والمعامالت     اإلدارة  يتضح من عرض المفاهيم السابقة أن             
نـوع مـن التوصـيف       واإللكترونية  ،     اآلخرين لتحقيق األهداف   من خالل جهود  

كمجال ألداء النشاط حيث يتم أداء النشاط من خالل استخدام الوسـائل والوسـائط              
اإلدارة اإللكترونية تمثل التطور المرغوب الذي يجب أن تكون عليه          ، و اإللكترونية

ـ       المعـامالت  إلـى دى اإلدارة في العصر الحديث والتحول من نمـط اإلدارة التقلي
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 بات الورقية وتوفير الجهـد والمـال،    اإللكترونية لتوفير الوقت والتخلص من المكات     
  توفير بيانات دقيقـة عـن العـاملين والمدرسـين          علىفاإلدارة اإللكترونية تعمل    

  .      ، األمر الذي يسهل متابعتهم وتوفير الخدمات الالزمة لهموالطالب

   : في اإلدارات التعليميةإللكترونيةأهمية تطبيق  اإلدارة ا) ٢

نبيـل سـعد    (  التعليميـة  داراتأهمية تطبيق اإلدارة  اإللكترونية فـي اإل        وتتضح
  :فيما يلي )١١١: ٢٠١٤خليل،

 تحسين فاعلية األداء واتخاذ القرار من خالل إتاحة المعلومات والبيانـات،            - أ
مكانيـة  إو تواجدها على الشبكة الداخلية،     وتسهيل الحصول عليها من خالل    

  .الحصول عليها بأقل مجهود من خالل وسائل البحث المتوفرة

ت اإلداريـة للمـوظفين     سهولة وسرعة وصـول التعليمـات والمعـامال         -   ب
  .والمراجعين

 .االمتباعدة جغرافيالتعليمية ت عن بعد بين اإلدارات اسهولة عقد االجتماع  -   ت

 .لفسهولة تخزين البيانات والمعلومات وحفظها وحمايتها من الت  -   ث

 .انخفاض تكلفة الخدمة المقدمة  - ج

  .ات التعليميةمؤسس تساعد تلك التقنية على االتصال بين وحدات ال  - ح

  التعليميـة  اإلدارات أداء تحـسين  في اإللكترونية اإلدارة أهميةيتضح   سبق مما   
 القـرار،  اتخـاذ  وتـدعيم  العمل، تبسيط في تسهم سريعة وأساليب أدوات بتقدمها

 البشرية القدرات استثمار خالل من وتجاوزهما والمكاني الزماني البعدين واختصار
 اإلداريـة  والقـرارات  والنشرات التعليمات وصول سهولة و التكنولوجية، والموارد
  .األهداف وتحقيق اإلدارية األعمال لتسهيل
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– 

  : التعليمية اتمجاالت تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدار) ٣

عقيـل  (االتية  كترونية في اإلدارات التعليمية في المجاالت       يمكن تطبيق اإلدارة اإلل   
  :)١٤٣-٥٥: ٢٠١٥محمود رفاعى،

يمكن تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة فـي إرسـال النـشرات            : المجال اإلدارى  -أ
ية، وحفظ  إلكترونوالتعليمات والرسائل وتبادل اللوائح والمعلومات وعمل أرشفة        

مع تبويبها، وفهرستها بما يعنـى إدارة  الصور والرسوم وكذلك الصادر والوارد     
  .الملفات بدال من حفظها

يمكن تطبيق اإلدارة اإللكترونية في تصميم قاعـدة بيانـات،          : الشئون المالية  -ب
وربطها بشبكات المعلومات المحلية والدولية، وكذلك كشوف المرتبـات وكافـة         

والمـدربين  عاملين  تتعلق باألجور والمكافات والحوافز لل    التي  األعمال الحسابية   
  .وجميع النواحى المالية

 العاملة وفئـاتهم وتخصـصاتهم والخبـرة        التي تتعلق باأليدي  : ئون العاملين ش -ج
  .الكترونيلفات تحوي بياناتهم إوالنوع ووضع ذلك في م

والسير الذاتية لهم والمتـدربين والبـرامج       : تصميم قواعد بيانات عن المدربين     -د
االختبارات للمشاركين، وكذلك جميع المـشاركين فـي        اجتازوها، ونتائج   التي  

  .البرامج التدريبية، وتخصصاتهم والمراحل التعليمية لهم

والمعدات، والخامات،  ،  المشتريات، وأعمال العهد والمخازن، والعدد، واألجهزة      -ه
ا يإلكترونوعمليات الصرف، ووسائل ومعينات التدريب وبياناتها، واالحتفاظ بها         

  . غالبا ما تكون عرضة للتلف والضياعيالسجالت الورقية التا من بدلً

 مجال المؤتمرات واللقاءات العلمية، والبرامج التدريبيـة عـن بعـد للبـاحثين        -و
   .والمسئولين عن التعليم
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جال المتابعة والتقييم، يمكن أن تتم عمليات التدريب، والتقييم للمشاركين فيهـا     م -ز
  .عن بعد

 تيسير الخدمات اإلدارية والماليـة      إلىدارة اإللكترونية يؤدى    أى أن تطبيق اإل       
 والتربوية للمستفيدين من خدماتها كالمديرين والمـوجهين والمعلمـين واإلداريـين          

  .العاملين في المؤسسات التعليمية

  :متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارات التعليمية ) ٤

دارة اإللكترونيـة مجموعـة مـن        اإل إلـى قليدية  يتطلب التغيير من اإلدارة الت       
  الالزمة لكى تضمن له االستمرار والنجاح وبلوغ األهـداف المنـشودة،           لمتطلباتا

يمكـن  أن يراعـي عـدة متطلبـات         ن مشروع اإلدارة اإللكترونية يجب    إولذلك ف 
   ):١٦٣-١١٧: ٢٠١٦،  عبداهللاماجدة مصطفي( توضيحها في التالي

   :المتطلبات اإلدارية  -أ

 إدارة جيدة،   إلىتحتاج اإلدارة اإللكترونية لكى تحقق األهداف المرجوة منها                
 تساند التطوير والتغيير وتدعمه، وتأخذ بكل جديد ومستحدث في األساليب اإلدارية،          

اللوائح والقوانين المنظمـة     و فتبنى مشروع اإلدارة اإللكترونية يتطلب القيادة الجيدة      
ستخدام األمثـل لألجهـزة اإللكترونيـة       إلى اال اإلدارية الموجهه   للعمل والتعليمات   

وتهيئة التمويل الالزم لضمان نجاح العمل وتوزيعه ما بين شراء أجهزة وبرمجيات            
أو دفع أجور في شراء البرمجيـات أو االسـتعانة           ، صيانتها وتحديثها  علىوالعمل  

 ودعـم اإلدارة    ملين للعمل بها،  بمتخصصين وخبراء لوضعها، وعقد التدريبات للعا     
 هذا  علىللمدارس في مجال اإلدارة اإللكترونية وإعطاء حوافز وامتيازات للقائمين          

اإلداري اإللكترونـي وعقـد     التوجه للعمل    علىالعمل لتشجيع اإلدارات والعاملين     
وحث   التعليمية، اتع العاملين وكل المعنيين بالمؤسس    اللقاءات المستمرة والندوات م   
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– 

 والتواصل مـع    نترنت التعليمية على وجود موقع لهم على اإل       اتلعاملين بالمؤسس ا
  .تعليمىالقادة المجتمع المحلي لدمجهم في العمل 

  :المتطلبات البشرية -ب

اذ بدون هـذا     ، المختلفة يعد العنصر البشرى من أهم العناصر في المؤسسات             
ن امتلكت أضخم المعدات    إتى و  تتمكن المؤسسات من تحقيق أهدافها، ح      نالعنصر ل 

، وعلى مـستوى    اا جيد لذا البد من تأهيل العنصر البشري تأهيلً       واآلالت واألجهزة، 
  : عن طريق من الكفاءة، لتحقيق الكفاءة عند تطبيق اإلدارة اإللكترونيةعاٍل

حديد االحتياجات الحالية والمستقبلية من األفـراد المـؤهلين فـي نظـم             ت )١
 المعلومات 

 .ظم فعالة للمحافظة على األفراد وتطويرهم وتحفيزهمإيجاد ن )٢

التمكين اإلدارى لألفراد من أجل اتاحة الفرصة أمامهم للتعامل السريع مع            )٣
 .المتغيرات في البيئة التكنولوجية

  :  المتطلبات الفنية-ج

وتتركز المتطلبات الفنية عند  تطبيق اإلدارة اإللكترونية في تـوافر جـانبين                   
 البرمجي المتمثل في البرامج واألجهزة الحديثة والتقنيات المناسـبة          بالجانمهمين  

للعمل اإلداري والجانب الثاني المبرمجين ومهندسـي الحاسـب اآللـي والفنيـين             
 أصـحاب الخبـرة    إلـى ما التوجـه    إوهنا لدينا جانيين     الالزمين لصيانة األجهزة،  

صصين الستشاراتهم في تطبيـق  والكفاءات في هذا العمل أي االستعانة بخبراء متخ 
عقـد الـشراكات مـع الـشركات        وأاإلدارة اإللكترونية وسبل تطويرها وانتدابهم      

 تدريب العاملين بالتربيـة     علىالعمل   أو المتخصصة مما يكلف الكثير من األموال،     
والتعليم وتوعيتهم ونشر ثقافة الجودة للعمل التعاونى لتطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة            
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ومـنح الحـوافز    ،   استخدام هذه األجهزة وصيانتها وتطويرها     على للعمل   وتثقيفهم
  . اإلدارة اإللكترونية في إنجاز أعمالهميواالمتيازات لإلداريين مستخدم

 تساعد على حمايـة المعلومـات   برامج وأجهزة وجود  الفنية ومن المتطلبات        
لبات األساسية فـي أى     وحماية وسرية المعلومات من المتط    والبيانات من االختراق    

نظام لسماح النظام بدخول الفئات المستفيدة ومنع دخول أو نشر معلومات قد تكون             
خاطئة أو مضللة أو منافية للمجتمع، وهو من المتطلبات األساسية لحمايـة بيانـات    
العاملين والطالب مثل أعمال الكنترول واالمتحانات وما يتطلبه ذلـك مـن أرقـام        

  .ويم واختبار الطالب واستخراج الشهاداتالجلوس ودرجات تق

    مما سبق يتضح أن من المتطلبات األساسية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية تـوفير            
ولوجيا مثل الهاتف   ننواع متعددة من التك   أالبنية التحتية المناسبة من أجهزة حاسب و      

 الوسـائل  فيرتـو ، ولمـستخدمين لجهـزة توصـيل   أدخـال و والفاكس ووسائل اإل 
ر يوفت و ،تقدمها اإلدارة اإللكترونية  التي  ستفادة من الخدمات    لكترونية الالزمة لال  اإل

تـدريب   والتدريب وبناء القـدرات، و ،نترنتعدد البأس به من مزودى الخدمة باإل     
 وإدارة الـشبكات وقواعـد البيانـات        لى طرق استعمال الحاسب اآل    علىالموظفين  

، وكل ذلك يتطلب    توجيه اإلدارة اإللكترونية  والمعلومات الالزمة للعمل على إدارة و     
تـوفير األمـن    ، و تـوفر اإلدارة الـسياسية    ، و توافر مستوى مناسب من التمويـل     

 لحمايـة المعلومـات الوطنيـة        مستوي عالٍ  علىاإللكتروني والسرية اإللكترونية    
  .والشخصية

    :مستويات اإلدارات التعليمية بمحافظة الفيوم :ثانيا

 الهيئات والنظم واألفراد في هياكل معينـة ومـا   بأنها ة التعليميةاإلدار تعرف     
يتبعها من إجراءات توضع لتشغيل المؤسسات التعليمية وبما يتفق مـع األهـداف             
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الموضوعة بها، بقصد تعبئة الجهود البشرية والمادية وتوجيهها لتحقيـق أهـداف            
  ).٣٠ : ٢٠٠٣شحاته،  النجار؛ حسنزينب( التعليم بأقل جهد وأكبر عائد

 اإلدارة التي توجه مسيرة العملية التعليمية على مستويات مختلفـة، لتحقيـق             وهى
 األهداف الموضوعة بكفاءة عالية، مع اإلقتصاد في الجهد والمـال قـدر اإلمكـان         

   )١٣: ٢٠١٢ قرني،أسامة محمد؛  الشينمحمد عبد الحميد(

د معـدالت وظـائف      بشأن تحدي  ١٧/٤/١٩٨٨بتاريخ  ) ٨٨ (ا للقرار الوزاري  ووفقً
المجموعات النوعية المختلفة ألجهزة مديريات التربية والتعليم واإلدارات التعليميـة    

 ى للقرار الـوزار ابالمحافظات، تم تقسيم اإلدارات التعليمية إلى مستويات ثالث طبقً  
بشأن تحديد معدالت مستوى مديريات التربية والتعليم       ٢٨/٩/٢٠١٣بتاريخ  ) ٣٦١(

  :ليمية بالمحافظاتواالدارات التع

  :إدارات تعليمية من المستوى األول )١(

   بدوائر مجالس المدن عواصم المحافظات ودوائر مجالس المراكز إذا بلغ عـدد            
  .فصل فأكثر وقمة وظائفها مدير عام بدرجة مدير عام) ٢٠٠٠(الفصول بها 

  :إدارات تعليمية من المستوى الثاني )٢(

إذا بلغ عـدد     المحافظات ودوائر مجالس المراكز،      بدوائر مجالس المدن عواصم     
قمة وظائفهـا مـدير إدارة    ،)٢٠٠٠(فصل إلى أقل من) ١٠٠٠(الفصول بها من 
  .)أ(بالدرجة األولى

  :إدارات تعليمية من المستوى الثالث )٣(

   بدوائر مجالس المدن عواصم المحافظات ودوائر مجالس المراكز ،إذا بلغ عـدد           
فصل، وقمة وظائفها مدير عام     ) ١٠٠٠(فصل إلى أقل من   ) ٢٥٠(الفصول بها من    
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) ٢٥٠(وفي دوائر المجالس التي يقل عدد الفصول بها عـن           ) ب(بالدرجة المالية   
  . مديرية التربية والتعليم بالمحافظات اإلشراف عليهاىفصل، تتول

بشأن تحديـد مـستويات      ٢٨/٩/٢٠١٣بتاريخ  )٣٦٢(تبعا للقرار الوزارى     و     
إدارات )٧(ء اإلدارات التعليمية بوحدات اإلدارة المحلية توجد بمحافظة الفيوم        وإنشا

  : مقسمين كما يليتعليمية

  :اإلدارات التعليمية من المستوى األول وهى

  .   إدارة اطسا التعليمية-٢     .       رة غرب الفيوم التعليمية إدا-١

  . إدارة  شرق  الفيوم التعليمية-٤  .             إدارة سنورس  التعليمية-٣ 

  :إدارات تعليمية من المستوى الثانى وهى 

  . إدارة طامية التعليمية-٢   .             رة يوسف الصديق  إدا-١

  . إدارة ابشواى التعليمية-٣

  .ويرأس كل إدارة تعليمية مدير عام لإلدارة يعاونه الوكيل ومكتبه الفني

 محافظة الفيوم تحتوى على أربع إدارات تعليمية من المـستوى           مما سبق يتضح أن   
  .األول وثالث من المستوى الثانى

 الرسمي الذي يحدد كيفيـة تقـسيم المهـام          طاريعتبر الهيكل التنظيمي هو اإلِ     و   
محمـد  (والموارد وتجميعها في أقسام وإدارات والتنسيق بينها لتحقيـق األهـداف            

ويشمل الهيكـل التنظيمـي مجموعـة مـن             )١٤٤: ٢٠١١محمود المكاوي،   
العالقات اإلدارية والمسئوليات لكل قسم في اإلدارات التعليمية والتي يرأسه مـدير            

  .عام اإلدارة التعليمية يليه وكيل لإلدارة التعليمية ويعاونه مكتبه الفني
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 :يتكون من  الذي   ي  تتكون اإلدارة التعليمية من مدير عام إدارة يعاونه مكتبه الفن           
ومـدير   ، ومدير الشئون القانونية، ومدير التخطيط والمتابعـة، يدير المكتب الفنم

مدير األمن،   و مدير خدمة المواطنين،   و االتصال السياسي، ومدير العالقات العامة،    
لية واإلداريـة علـى درجـة       إدارة الشئون الما   مديروومدير الجودة والالمركزية،    

  .رئيس قسم

  :إلدارة التعليمية الذي يرأس كل من ويليه وكيل ا

دارة التعليم اإلبتدائي، وإدارة التعليم اإلعدادى والثـانوى،         إ مدير مرحلة لكل من    -
  .وإدارة الخدمات، وإدارة التعليم الفنى بكل إدارة تعليمية

عـارات والبعثـات، والتعلـيم      اال: اترئيس قسم لكل من إدار     :األقسام اإلدارية  -
 المجتمعية، والتدريب، واإلحصاء، والتكنولوجيا، والتطوير      الخاص، والمشاركة 

   .والتعليم المجتمعى التكنولوجي، والموهوبين،

وتشمل موجه أول لكل مادة لجميع المواد األدبيـة والعلميـة           : األقسام األكاديمية  -
  .والفنية واألنشطة والمكتبات

  .وسوف يتم عرض الجانب الميداني كالتالي

  :ني الميداالجانب/ ٢

 معرفة متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونيـة فـي اإلدارات     إلىهدف هذا الجزء       
التي تم اختيارهـا عـشوائيا مـن القيـادات          التعليمية من وجهة نظر أفراد العينة       

 وصفها  استبانة من خالل    )١٤٠(التعليمية باإلدارات التعليمية بمحافظة الفيوم عددها     
  :كالتالي

 اإللكترونيـة  اإلدارة ضـوء  على التعليمية اإلدارات ديريم أداء تحسين متطلبات
   .محاور فرعية)٣(عبارة موزعة على)١٢(اشتمل على ، وبمحافظة الفيوم
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 كبيـرة، (المقياس المستخدم هو مقياس ليكرت الثالثـي حـول درجـة التحقـق              و
) ١،  ٢ ،   ٣(مقابلة لكل اختيار هـى      ، بحيث تكون الدرجة ال    ) ضعيفة   و متوسطة،و
  .لى الترتيبع

تم استخدام عدد من األساليب الكمية واإلحصائية المناسـبة وفقـاً لطبيعـة                 و
  .تساؤالت الدراسة ومستوى قياس المتغيرات الكلية للدراسة 

  ):ستبانةاال( لبحثصدق أداة ا -١

 )٢٧٣: ٢٠١٦رشيد زرواتى، ( صدق األداة هو مدى قياس األداة ما وضعت لقياسه        
  :  باستخدام طريقة الصدق الذاتى وتم حساب صدق األداة

من خالل حساب الجذر التربيعـى لمعامـل        ستبانة      تم حساب الصدق الذاتى لال    
  : كما يلى ستبانةثبات اال

  

       =                              ٩٢١,٠       =    ٨٤٩,٠  

، ويؤكد أنهـا    تبانةسويالحظ ارتفاع الصدق الذاتى لألداة مما يؤكد ارتفاع ثبات اال         
  .صالحة لقياس ما وضعت لقياسه

  :)االستبانة(البحثثبات أداة -٢
     الثبات هو ثبات المقياس لمدي اعطاؤه نفس الدرجة تقريبا لنفس األفراد عنـد             
اعادة تطبيقه عليهم، وقد تم حساب الثبات باستخدام برنـامج التحليـل اإلحـصائى          

SPSS      حيـث يقـوم بحـساب ثبـات        " اخ   كرونب ألفا"  من خالل استخدام طريقة
عـن طريـق حـساب     )٩٥: ٢٠١٦ عبد اهللا زيد الكيالنى؛ نضال كمال،  ( المقياس

 فقرة  إلى التوافق في أداء المفحوصين من فقرة        علىتساق الداخلي ويعتمد    معامل اإل 
  :أخري وكان على النحو التالي
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  ،٨٤٩  معامل ألفا كرونباخ للثبات

  .دراسةمما يدعو للوثوق في أداة ال
  : أساليب اإلحصاء الوصفي-٣
 لحساب متوسط استجابات عينة الدراسة عن كـل         :)Mean( الحسابي المتوسط   -أ

 . لترتيب الفقرات أوالعباراتستبانةاالبند من بنود 
 مـدى  علـى  للتعرف وذلك): Standard Deviation (المعياري االنحراف -ب

 محـاور  عبـارات  مـن  عبـارة  البحث لكل  أفراد استجابات تشتت أو انحراف
 .الحسابي متوسطها عن االستبيان

 برنـامج  باسـتخدام    للتحقق مـن ثبـات األداة     : استخدام معامل ألفا كرونباخ    -ج
SPSS.    

حيث )٢٥( النسخة SPSSاالجتماعوتم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم 
غيـرات  المتوسطات الحسابية لوصف اتجاهات مفردات الدراسة نحو مت       ستخدام  تم اِ 

تم حساب  ) الحدود الدنيا والعليا  (الدراسة ولتحديد طول خاليا مقياس ليكرت الثالثي        
 ةمتوسطو،  كبيرة(وهى الثالث مستويات    ) ٣(ثم تقسيمه على    ) ٢ = ١ – ٣(المدى  

إلى أقل قيمة في المقياس     ) ٠،٦٦=٢/٣(، بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة        )وضعيفة،  
 ) ١،٦٦ : ١مـن    ( ضـعيفة  وبالتالى فئة ) د الصحيح  الواح هىأو بداية المقياس و   (

وهكـذا أصـبح    ) ٣ : ٢،٣٤( مـن    كبيـرة وفئة  ) ٢،٣٣ : ١،٦٧ (ةوفئة متوسط 
ة سـتبان باإلمكان تصنيف قيم المتوسطات الحسابية لكل بند من بنـود محـاور اال            

  : كما في الجدول التاليوكذلك للمتوسط الكلي للدراسة
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  ةستبانستجابات االمدى ومستوى الموافقة ال )١(جدول 

   درجة التحقق  مستوى التحقق  

  ٢،٣٤     :      ٣   كبيرة

   ١،٦٧     :    ٢،٣٣  متوسطة

  ١        :  ١،٦٦   ضعيفة

  :مجتمع البحث -٤

مجتمع الدراسة مصطلح علمي يراد به كل من يمكن أن تعمم عليـه النتـائج                    
  . مجموعة أفراد أو كتب أو مباني دراسيةالدراسة سواء أكان

كون من مديري ووكالء اإلدارات التعليمية بمحافظـة الفيـوم، ورؤسـاء                  يت
  . المواد األساسيةمديري المراحل التعليمية، وموجهياألقسام، و

خالل فترة التطبيـق   خاصة في متابعة المدارس هذه الفئةنظرا لكثرة أعباء          
فضال عن المهام والتكليفات التـي       المحافظة داخل   دارات التعليمية د اإل ا لتباع ونظر 

ا بـالغ   ستيفاء كامل مجتمع الدراسة أمـر     إ، كل ذلك جعل     مجتمع الدراسة يقوم بها   
  .الصعوبة، لذا تم  اختيار عينة عشوائية منهم

 . Steven K  تـم اسـتخدام معادلـة سـتيفن ثامبـسون     (n)ولتعيين حجم العينة

Thompson,(2012). كالتالىهى، و :   

 
ومستوى ) ٠،٠٥(الدرجة المعيارية لمستوى المعنوية   (z)حجم المجتمع، و  (N)حيث  
القيمـة  (P)، و )٠،٠٥(نـسبة الخطأوتـساوى   (d)، و )١،٩٦(وتساوى) ٠،٩٥(الثقة



 

  
 
 

  
  

٣٢٠  

 
 

– 

؛ وبتطبيق المعادلة السابقة على مجتمع الدراسة تكـون         )٠،٥٠(االحتمالية وتساوى   
فرد، لذا تـم  ) ١٣٩(بالتقريب ) ١٣٨،٨ (هىعشوائية المالئمة إجمالى حجم العينة ال 

  : التطبيق على العينة الموضحة بالجدول التالى

  عدد أفراد المجتمع األصلي للدراسة وعينته) ٢(جدول 

عدد  النسبة المئوية
 العينة

عدد افراد 
 المجتمع األصلي

 العمل الحالي

٥٠% وكيل إدارة/  إدارةمدير  ١٤ ٧   

٦٦% مديرمرحلة باإلدارة التعليمية/ رئيس قسم  ١٤٧ ٩٧   

٦٤%  موجه ٥٦ ٣٦ 

٦٤،٥١%  المجموع ٢١٧ ١٤٠ 

  :بالنظر للجدول السابق يتضح ما يلي

 ٢١٧(بلغ المجموع الكلي للمجتمع األصلي.( 

 ١٤٠ (العينة أفراد جملة بلغت(. 

 ٦٤،٥١(األصلي للمجتمع الدراسة عينة نسبة بلغت%(. 

  :البيانات الشخصيةتوزيع أفراد العينة حسب 

نة مـن حيـث     البيانية للخصائص أفراد العي   يما يلي عرض للبيانات الجدولية و     ف   
      الوظيفة

  : توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة في الجدول التالي-أ
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  توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة )٣(جدول 

 النسبة المئوية التكرار الوظيفة الحالية

وكيل إدارة/مدير  ٥ ٧ 

مديرمرحلة/يس قسمرئ  ٦٩،٢٨ ٩٧ 

 ٢٥،٧١ ٣٦ موجه 

 ١٠٠ ١٤٠ االجمالي
  

  
  للوظیفةا توزیع عینة الدراسة تبًع )١(شكل 

 توزيع أفراد عينـة الدراسـة وفقـاً    السابق والشكل السابق أن   يوضح  الجدول        
%) ٥(ن ما نسبته    ومن أفراد عينة الدراسة يمثل    ) ٧( حيث يتبين أن     الوظيفة،لمتغير  

 ، في حين أن     )وكيل إدارة / مدير إدارة (من وظيفة   جمالي أفراد عينة الدراسة     من إ 
من إجمالي أفراد عينة    %) ٦٩،٢٨(من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته        ) ٩٧(

من أفراد عينـة    ) ٣٦(، في حين أن     )مدير مرحلة /رئيس قسم (من وظيفة   الدراسة  
من وظيفـة   أفراد عينة الدراسة    من إجمالي   %) ٢٥،٧١(الدراسة يمثلون ما نسبته     

  ).موجه(

  

  



 

  
 
 

  
  

٣٢٢  

 
 

– 

  :عرض وتحليل النتائج -٥
 بحـث ستجابات أفراد عينة التم استخدام المتوسطات واالنحرافات المعيارية ال         
، )تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارات التعليمية بمحافظة الفيـوم     متطلبات   (حول

  :والجدول التالي يوضح ذلك

: الثالث للمحور طات الحسابية واالنحراف المعيارينتائج المتوس )٤(جدول
  االدارية المتطلبات

المتوسط   البنود  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب  اتجاه البند

١  
توفير التمويل الالزم لتطبيق اإلدارة 

  ١  كبيرة  ٠،٦٩  ٢،٤٨ .اإللكترونية باإلدارة التعليمية

٢  
ب بما يتناس األجهزة اإللكترونية تحديث

  ٣  متوسط  ٠،٧٧  ١،٨٧ .مع المستجدات العصرية

٣  
توفير عدد مناسب من األجهزة 
  ٢  متوسط  ٠،٦٠  ١،٩٣ .اإللكترونية لعمل الهيئة االدارية

٤  
جراء  الترتيبات الدورية لصيانة إ

  ٤  متوسط  ٠،٧١  ١،٧٧ .األجهزة اإللكترونية

  :وفيما يلى تفسير لهذه النتائج 

توفير التمويل الالزم لتطبيق اإلدارة اإللكترونيـة       " ومضمونها )١(جاءت العبارة  -
كما اتجه أفراد العينة نحو الموافقـة بدرجـة       )١(الترتيبفي   "باإلدارة التعليمية 

 إلى ويرجع ذلك    ،)٠،٦٩(، وانحراف معياري قدره   )٤٨,٢(  بمتوسط قدره  كبيرة
  .لتمويل الالزم لضمان نجاح العملأهمية  تهيئة ا
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توفير عدد مناسب مـن األجهـزة اإللكترونيـة         " نها  ومضمو )٣(جاءت العبارة  -
كما اتجه أفراد العينـة نحـو الموافقـة          )٢( الترتيبفي  " لعمل الهيئة االدارية  

، )٠،٦٠( انحـراف معيـاري قـدره     ، و )٩٣,١(بدرجة متوسطة بمتوسط قدره     
 قلة كفاية األجهزة اإللكترونية لعدد العاملين مما يلقي العبء علـيهم            إلى ويرجع

  ).٢٠١٥(دويدارسماح   ويتفق مع دراسة  باألعمالللقيام

اجراء  الترتيبات الدورية لـصيانة األجهـزة        " ومضمونها   )٤( جاءت العبارة  -
كما اتجه أفراد العينـة نحـو الموافقـة بدرجـة           ) ٤(في الترتيب " اإللكترونية  

، وقد يرجـع     )٠،٧١( ، وانحراف معياري قدره   )٧٧,١(متوسطة بمتوسط قدره    
  .تعقد اإلجراءات أو البطء  في اتخاذ القرارات تباين وإلى

: للمحور الثالث نتائج المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري )٥(جدول
  المتطلبات الفنية

  البنود  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

اتجاه 
  البند

  الترتيب

١  
توفير قاعدة بيانات شاملة جميع جوانب 

  ٤  ةسطمتو  ٠،٧٥  ١،٨٢ العمل اإلداري

٢  
ية بين جميع إلكترونربط شبكة داخلية 

  ٣  ةمتوسط  ٠،٧٩  ٢،٠٢ أقسام اإلدارة التعليمية

٣  
 بجميع نترنتتوفير االتصال بشبكة اإل

  ١  ةمتوسط  ٠،٨٣  ٢،١٨ أقسام اإلدارة التعليمية

٤  
ية خاصة لتنفيذ إلكترونتوفير برامج 

  ٢  ةمتوسط  ٠،٨٢  ٢،٠٩ كافة األنشطة التعليمية واإلدارية
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– 

  :يتضح من نتائج الجدول السابق

 بجميع أقـسام    نترنتتوفير االتصال بشبكة اإل   " ومضمونها   )٣( جاءت العبارة  -
كما اتجه أفراد العينة نحو الموافقـة بدرجـة      )١(في الترتيب  " اإلدارة التعليمية 

 إلى ويرجع     ،)٠،٨٣( ، وانحراف معياري قدره   )١٨,٢(متوسطة بمتوسط قدره    
نترنت لربط األقسام اإلدارية وتهيئـة فـرص مناسـبة          ضرورة وجود شبكة اإل   

 لكافـة   نترنـت في تـوفير خدمـة اإل      و لخدمات اإلدارية وتقليل التكلفة،   لتقديم ا 
  .اإلدارات التعليمية

ية خاصـة لتنفيـذ كافـة       إلكترونتوفير برامج   " ومضمونها   )٤(جاءت العبارة  -
أفـراد العينـة نحـو      كما اتجـه     )٢(الترتيبفي  " األنشطة التعليمية واإلدارية    

، وانحـراف معيـاري     )٠٩,٢(الموافقة بدرجـة متوسـطة بمتوسـط قـدره          
 ضرورة  توفير برامج لتيسير الخـدمات اإلداريـة          إلى ويرجع     ،)٠،٨٢(قدره

  .والمالية والتربوية للمستفيدين

ية بين جميع أقـسام     إلكترونربط شبكة داخلية    " ومضمونها   )٢( جاءت العبارة  -
كما اتجه أفراد العينة نحو الموافقـة بدرجـة      )٣(في الترتيب  " اإلدارة التعليمية 

 إلى ويرجع     ،)٠،٧٩( ، وانحراف معياري قدره   )٠٢,٢( متوسطة بمتوسط قدره  
  .الكترونيإربط بين األقسام الداخلية ال ضعفأنه 

توفير قاعدة بيانات شاملة جميع جوانب العمل       " ومضمونها  ) ١( جاءت العبارة  -
كما اتجه أفراد العينة نحو الموافقة بدرجة متوسـطة         ) ٤(يبالترتفي  " اإلداري  

 ويرجع  أهمية قاعـدة      ،)٠،٧٥(، وانحراف معياري قدره   )٨٢,١(بمتوسط قدره   
حتياجات الحالية والمستقبلية من األفراد المؤهلين في نظم        بيانات دقيقة لتحديد اإل   

  .لوماتالمع
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: للمحور الثالث ارينتائج المتوسطات الحسابية واالنحراف المعي )٦( دولج
  المتطلبات البشرية

المتوسط   البنود     م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

اتجاه 
  البند

  الترتيب

رفع كفاءة العاملين على استخدام   ١
 األجهزة اإللكترونية وملحقاتها

 ٤ ةمتوسط 0,75 1,73

٢  
توفير خبراء متخصصين 

ومهندسى الحاسب اآللي لوضع 
 البرامج المطلوبة

  ٢  ةمتوسط 0,71 1,98

 لعالج لىآتوفير فنيين حاسب   ٣
 مشاكل الحاسب  وملحقاته

  ١  ةمتوسط 0,78 1,98

٤  
توفير متخصصين في معالجة 
البيانات على الحاسب اآللي في 

 االدارة التعليمية
  ٣  ةمتوسط 0,81 1,92

  :يتضح من نتائج الجدول السابق

 لعالج مشاكل الحاسب     ىل آ توفير فنيين حاسب  " ومضمونها   )٣( جاءت العبارة  -
كما اتجه أفراد العينة نحو الموافقة بدرجة متوسطة        ) ١(الترتيب  في  " وملحقاته  

 قلـة  إلـى  ويرجـع    ،)٠،٧٨( ، وانحراف معياري قدره   )٩٨,١(بمتوسط قدره   
الصيانة الدورية أو كثرة أعطال األجهزة نتيجة  قلـة تحـديثها بمـا يتناسـب                

ضم الفنيين في تـشغيل الحاسـبات وملحقاتهـا         ، وت وتطبيق اإلدارة اإللكترونية  
  ).٢٠١٦(  أسامة مطاوع ويتفق مع دراسةوصيانتها وعمل البرامج،
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– 

توفير خبراء متخصصين ومهندسى الحاسـب      " ومضمونها   )٢( جاءت العبارة  -
كما اتجه أفراد العينـة نحـو       ) ٢(الترتيب  في  "  اآللي لوضع البرامج المطلوبة   
 ، وانحـراف معيـاري قـدره   )٩٨,١(ط قـدره  الموافقة بدرجة متوسطة بمتوس 

أهمية إعداد صياغة البـرامج وتطبيقهـا ألجـل القيـام        إلىيرجع    ، و )٠،٧١(
  .بمعالجة البيانات في ضوئها

 علـى  البيانـات  معالجة في متخصصين توفير" ومضمونها   )٤(  العبارة جاءت -
لعينـة  كما اتجه أفـراد ا     )٣( الترتيبفي  "  التعليمية االدارة في اآللي الحاسب

 ، وانحراف معياري قـدره    )٩٢,١( بمتوسط قدره نحو الموافقة بدرجة متوسطة     
أهمية وجود متخصصين في معالجة البيانـات وفحـص          إلى ويرجع     ،)٠،٨١(

  . حلولإلىالمشكالت والنظم بطريقة علمية للوصول 

 هـذه   إلـى كما يتضح تقارب متوسطات المحور مما قد يعني أهميـة الحاجـة              -
  .بيرة لتطبيق اإلدارة اإللكترونيةة كالمتطلبات بصور
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  :نتائج البحث/ ٣
لتطبيـق   البحث حول أهم المتطلبات    عينة الستجابات اإلحصائية المعالجة من نتائج 

 :، ما يليبمحافظة الفيوم اإلدارات التعليميةاإلدارة اإللكترونية ب
 :اإلدارية المتطلبات -أ

 .ونيةاإللكتر اإلدارة لتطبيق الالزم التمويل توفير -
  .اإللكترونية األجهزة من مناسب عدد توفير -
 .اإللكترونية األجهزة لصيانة الدورية الترتيبات  جراءإ -
 .اإلداري العمل جوانب جميع شاملة بيانات قاعدة توافر -

 :الفنية المتطلبات-ب
 .بما يتناسب مع المستجدات العصرية اإللكترونية األجهزة تحديث -
 .التعليمية اإلدارة أقسام جميع بين يةنإلكترو داخلية شبكة ربط -
 .التعليمية اإلدارة أقسام بجميع نترنتاإل بشبكة االتصال توفير -
 .واإلدارية التعليمية األنشطة كافة لتنفيذ خاصة يةإلكترون برامج توفير -

 :البشرية المتطلبات-ج
 .وملحقاتها اإللكترونية األجهزة استخدام على العاملين كفاءة رفع -
 البـرامج  لوضـع  اآللـي  الحاسب ومهندسى متخصصين خبراء يرتوف -

 .المطلوبة
 .وملحقاته  الحاسب مشاكل لعالج آلي حاسب فنيين توفير -
 االدارة فـي  اآللي الحاسب على البيانات معالجة في متخصصين توفير -

  .التعليمية
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– 

  المراجع
ـ       ).٢٠١٦(مطاوعأسامة محمود    ـ  تطوير أداء اإلدارة التعليمية المحلية ف صر ي م

،كليـة  ةغيـر منـشور   ،رسالة ماجـستير  . باستخدام اإلدارة اإللكترونية  
 .التربية،جامعة بني سويف

ظم معلومات إدارية لتطبيق اإلدارة     لنتصور مقترح   ). ٢٠١٥( أحمد إسماعيل أنور  
رسـالة ماجـسيتير غيـر       .االليكترونية في المدارس الثانويـة بمـصر      

  .٢٠٧ ص ، جامعة بنى سويف،كلية التربية ،منشورة

 لمـديري مـدارس التعلـيم       يتطوير األداء اإلدار  ). ٢٠١٧(  رجب  ايمان حمدي 
مجلـة كليـة    .الثانوى العام في مصر على ضـوء اإلدارة اإللكترونيـة        

-٢٩٤ص ص   ابريل، ،)١( ج ،)١٧٣(ع جامعة األزهر مصر،  ،  التربية
٣٥١  

 :قـاهرة  ال .مناهج البحث في التربية وعلم النفس     . )٢٠٠٩(جابر عبد الحميد جابر   
 .١٤٠دار النهضة العربية، ص

 : اإلسـكندرية  .الحكومة اإللكترونية في دول الخليج العربي      ).٢٠٠٨(  الشيخ حسن
  .٥٧:٥٦ص مكتبة الوفاء القانونية،

اعيـة  جتممناهج وأدوات البحث العلمي فـي العلـوم اال        ). ٢٠١٦(زرواتى رشيد  
  ٢٧٣دار الكتاب الحديث، ص: القاهرة. واإلنسانية

ــب ــازين ــسن ر؛ النج ــحاتهح ــم .)٢٠٠٣(  ش ــصطلحات معج ــة م  التربوي
  .٣٠، صاللبنانية المصرية دار :القاهرة.والنفسية

 عمـان،   .اإلدارة اإللكترونية وأفاق تطبيقاتها العربية     ).٢٠٠٩( ياسين سعد غالب 
  ٥٠ص ، دار اليازوري العلمية للنشر:االردن



 

 
  

 

  
                        

  

٣٢٩  

   
 

  

لمنوفيـة فـي    تطوير األداء االداري بجامعة ا     .)٢٠١٥(دويدار سماح محمد محمد  
، كليـة   ةغير منـشور  رسالة ماجستير   . ضوء مدخل اإلدارة اإللكترونية   

 .التربية، جامعة المنوفية

 ،٢ط .اإلدارة اإللكترونية فـي الـشئون اإلداريـة       ). ٢٠٠٧( توفيق  عبد الرحمن 
  .٤١ص  مركز الخبرات المهنية لإلدارة بميك،:القاهرة

 . البحث في العلوم التربوية    إلى مدخل ).٢٠١٦( نضال كمال   الكيالني؛  عبداهللا زيد 
  ٩٥ص  دار المسيرة للنشر والتوزيع،:عمان

متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية فـي األكاديميـة        ).٢٠١٥(عقيل محمود رفاعى  
 مجلـة اإلدارة التربويـة،     المهنية للمعلمين في جمهورية مصر العربية،     

 ،٤ ،ع ٢س مـصر، ،  الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية     
  .١٤٣:٥٥صص  مارس ،

تصور مقترح لألدوار المستقبلية لمديري      .)٢٠٠٨( عالء محمودعبد التواب محمد   
رسـالة   .ية في ضوء الفكر اإلداري المعاصـر      اإلدارات التعليمية المحل  

 .جامعة بني سويف كلية التربية ، ، غيرمنشورةماجستير

ـ  .إلدارة اإللكترونيـة  ا). ٢٠١٢(  حامد فداء محمود  دار البدايـة    :االردن ان ، عم
  .٧٦ص ناشرون وموزعون،

اإلدارة اإللكترونيـة وتجويـد العمـل اإلداري        ). ٢٠١١( ماجد بن عبداهللا الحسن   
  .٤٩المكتب الجامعى الحديث، ص:  القاهرة .المدرسي

تصور مقترح لتطوير الكفايات القيادية لمـديري    ).٢٠١٦ ( عبداهللا  ماجدة مصطفي 
مجلـة اإلدارة   . تطبيق اإلدارة اإللكترونية  المدارس على ضوء متطلبات     
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– 

 مصر،ة،  واإلدارة التعليمي الجمعية المصرية للتربية المقارنة      –التربوية  
  .١٦٣:١١٧ص ص مارس، ،٨،ع٣س

تـصور مقتـرح لتفعيـل اإلدارة اإللكترونيـة          ).٢٠١٤(عبد الغنى  محمد ابراهيم 
 ررسالة ماجـستي   .بمدارس التربية الخاصة في جمهورية مصر العربية      

 .جامعة الفيوم كلية التربية، ،ةغير منشور

آفـاق  ( سـيكولوجية اإلدارة التعليميـة والمدرسـية    ).٢٠١٥( محمد محمد جاسم 
  .٢٤دار الثقافة للنشر والتوزيع،ص: عمان. )التطوير العام

 دار المـسيرة،   :األردن عمـان، .إلدارة اإللكترونيـة  ا ).٢٠٠٩ (أحمدمحمد سمير 
  ٤٣ص

اإلدارة التعليمية اتجاهـات     ).٢٠١٢( قرني مة محمد أسا؛   الشين محمد عبد الحميد  
  .١٣ص دار الفكر العربي،:  القاهرة.ورؤي تطبيقية معاصرة

دار الفكـر   : سـكندرية  اال .اإلدارة اإللكترونيـة  ). ٢٠١١( كاويمحمد محمود الم  
  .١٤٤والقانون، ص

. إدارة المؤسسات التربوية في بدايات األلفيـة الثالثـة         ).٢٠١٤(نبيل سعد خليل  
  .١١٢-١١١ص  دار الفجر للنشر والتوزيع،:قاهرة، مصرال

 اإلصالح المتمركز على المدرسة علـى       ).٢٠١٠( مالحكينسرين عبد الفتاح عبد      
، كلية التربية،   رسالة دكتوراه غير منشورة    .ضوء معايير الجودة الشاملة   
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