
 

 

 

 

 
 

  ومساعدات درجة جىفر مىاصفات املدير اإللكرتووي لدي مديرات
  اإلشراف الرتبىي يف مديىة الرياض مكاجب

 مه وجهة وظر مىظفاجهه

 دادإع
 ساري بىث عبداهلل به صاحل اجلردان

 

 إشـراف
 عبداهلل املىقاشساري بىث 

 

 مراجعة الدكتورة
 العىىد بىث حممد الغيث

 
 

 صة بالباحجةحبث مشتق من رسالة الدكتوراة اخلا
 
 
 



 سارة بنت عبداهلل بن صاحل اجلرداند/ 
  

 539 

  ومساعدات درجة جىفر مىاصفات املدير اإللكرتووي لدي مديرات
  اإلشراف الرتبىي يف مديىة الرياض مكاجب

 مه وجهة وظر مىظفاجهه
 دادإع

 اجلردانساري بىث عبداهلل به صاحل 
 إشـراف

 ساري بىث عبداهلل املىقاش
 مراجعة الدكتورة

 العىىد بىث حممد الغيث
 

 مشتخلص الدراسة
تيدف الدراسة إلى التعرف عمى درجة توفر مواصفات المدير اإللكتروني لدى 
مديرات ومساعدات مكاتب اإلشراف التربوي في مدينة الرياض من وجية نظر موظفاتين، 

ما درجة توفر مواصفات المدير اإللكتروني  -1وذلك من خالل اإلجابة عن األسئمة التالية:
 راف التربوي في مدينة الرياض من وجية نظرمكاتب اإلش ومساعدات لدى مديرات
 ؟موظفاتين

ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حول -2
مكاتب اإِلشراف التربوي  ومساعدات درجة توفر مواصفات المدير اإللكتروني لدى مديرات

لتدريبية في مجال الحاسب في مدينة الرياض تعزى لمتغيرات الدراسة )عدد الدورات ا
  ( ؟، الخبرة الوظيفية مع المديرة أو المساعدةاآللي
ما أىم المقترحات التي تساىم في توفير مواصفات المدير اإللكتروني لدى مديرات  -3

 ومساعدات مكاتب اإلشراف التربوي في مدينة الرياض؟
 اة لمدراسة.المنيج الوصفي التحميمي، و)االستبانة( كأد واستخدمت الدراسة

وتكون مجتمع الدراسة من موظفات مكتب اإلشراف التربوي شمال الرياض وموظفات 
(، وبمغت عدد عينة الدراسة 446مكتب اإلشراف التربوي بالبديعة البالغ عددىن )

(112.) 
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 وقد توصلت الدراسة إىل عدد مً اليتائج وٍي3 
مواصفات المدير اإللكتروني أن موظفات مكاتب اإلشراف التربوي يرين توفر جميع  -1

 لدى مديرات ومساعدات مكاتب اإلشراف التربوي في مدينة الرياض بدرجة عالية.
بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حول ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -2

مكاتب اإِلشراف  ومساعدات درجة توفر مواصفات المدير اإللكتروني لدى مديرات
ة الرياض تعزى لمتغيرات الدراسة )عدد الدورات التدريبية في مجال التربوي في مدين
 .(، الخبرة الوظيفية مع المديرة أو المساعدةالحاسب اآللي

أن موظفات مكاتب اإلشراف التربوي يرين تفعيل مقترحات الدراسة لتوفير   -3
ة، وكان المواصفات اإللكترونية التي يجب أن يتحمى بيا المدير اإللكتروني بدرجة عالي

أىم مقترحين حصال عمى درجة تأييد عالية جدًا من قبل الموظفات ىو" أن تحضر 
المديرة أو المساعدة برامج تدريبية ُتعنى بالتقنية الحديثة وفّعاليتيا في اإلدارة" وكذلك 
"أن تيتم المديرة أو المساعدة ببرامج التعمم الذاتية التي تيدف إلى التحول لإلدارة 

 ".اإللكترونية
 الفصل األول3 مدخل الدراسة

 كدمة3امل
يتسم عصرنا الحالي بكثير من التطورات اليائمة والتغيرات المتسارعة والمتمثمة 
في الثورة العممية المعرفية المتنامية، وتطور وسائل االتصال واإلعالم، وتطور تقنية 
المعمومات، وانتشار الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(، والتغير االجتماعي واالقتصادي 

لبشرية، وازدياد المخترعات، لذلك أطمق عميو مسمى عصر المتسارع، وثورة اآلمال ا
 المعرفي واالنفتاح عمى العالم. االنفجارالسرعة وعصر 

عمى منظمات اليوم أن تعي وبشكل جيد أىمية التغيير والتطوير  فأصبح لزاماً 
 ومواكبة التقدم العممي والتقني إذا أرادت البقاء، أما إذا رغبت في التميز واالرتقاء فإن
األمر ال يحتاج إلى مجرد مواكبة التقدم ومتابعة الجديد فقط، بل يحتاج أن تكون ىذه 

ومعرفة الجديد من خالل تشجيع التطوير واالبتكار وطرح  الكتشافالمنظمات سباقة 
األفكار الجديدة بين العاممين.  إن ظيور قيم جديدة ومعايير حديثة لمعمل اإلداري مثل 
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عد من أبرز سمات العالم المعاصر، مما يجعل اإلدارة التقميدية تفقد اإلدارة اإللكترونية ي
 .(28، م2007)ماىر،  تتماشى مع سمات العالم المعاصر بريقيا، ألنيا ال

ىتمام باإلدارة اإللكترونية وأىمية تطبيقيا في المنظمات، إذ أثبتت قد ازداد االل
ا التطبيقات الحاسوبية الحالية ( أنو توجد مساىمة حقيقية تقدميم2009دراسة الالمي )

ىـ( أىمية تطبيق اإلدارة 1428لإلدارة المدرسية، وبدرجة عالية جًدا.  وأثبتت دراسة بخش)
أن نجاح تكنولوجيا ( م2005)Aggarwal Yashأظيرت دراسة كما اإللكترونية، 

تجاه المعمومات واالتصال في اإلدارة يتوقف االتجاىات اإليجابية التي يحمميا المدير 
، وبالتالي البد من تطوير ىذه االتجاىات من خالل التدريب وصقل تطبيق التكنولوجيا

الميارات لدى المديرين لتصبح ممارسات حقيقية تساىم في نجاح تطبيق اإلدارة 
في دراستيا رؤية مستقبمية لتطبيق اإلدارة ( م2006)الدعيمج تيا تاإللكترونية كما أثب

 اإللكترونية.
فإن التحول من اإلدارة التقميدية إلى اإلدارة اإللكترونية أصبح  المنطمقومن ىذا 

مطمبًا ضروريًا لممؤسسات حيث أنيا توفر ليا العديد من المزايا وتحقق ليا السرعة 
والفاعمية في األداء، ومن المؤسسات التي تسعى إلى التحول لإلدارة اإللكترونية مكاتب 

بية والتعميم في مدينة الرياض، حيث توجد فييا تجارب اإلشراف التربوي في وزارة التر 
عديدة وناجحة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، وما من تجربة ناجحة في التطوير والتحسين 
وتطبيق اإلدارة اإللكترونية إال وكان وراءىا قائد ناجح يتحمى بمواصفات تميزه عن غيره 

 وتمكنو من النجاح في اإلدارة اإللكترونية.
ضح مما سبق أنو عندما تتخذ المؤسسات التربوية قرار التحول إلى اإلدارة ويت

اإللكترونية البد ليا أواًل اختيار القائد التربوي الذي يتحمى بمواصفات المدير اإللكتروني، 
وعمى الرغم من كثرة  أعمى مستوى من الجودة والكفاءة.تحقيق حتى يقودىا إلى النجاح و 

تركز عمى مواصفات المدير التي دراسات أن الاإلدارة اإللكترونية إال الدراسات التي تناولت 
 اإلدارة إلكترونيًا تعتبر قميمة.القائم عمى 

 التعرفومن ىنا تأتي ىذه الدراسة لتبرز أىمية وجود مثل ىذا المدير من خالل 
ف مكاتب اإِلشرا ومساعدات مديراتمواصفات المدير اإللكتروني ودرجة توافرىا في عمى 

 .من وجية نظر موظفاتين التربوي في مدينة الرياض
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 مشكلة الدراسة3
التعميمية والتربوية ومنيا المنظمات  سعتلمثورة التقنية المتسارعة فقد  نظراً 

مواكبة التقدم التقني لتتمكن من  مكاتب اإلشراف التربوي في المممكة العربية السعودية إلى
، وذلك يظير من خالل أداء مياميا بكفاءة وفعالية بعيدًا عن الروتين وطول اإلجراءات

( 80)سعي الوزارة ومكاتبيا اإلشرافية إلى تنفيذ قرار مجمس الوزراء ذي الرقم 
 .القاضي بتطبيق نظام التعامالت اإللكترونية ىـ7/3/1428وتاريخ

اإلشراف التربوي لمتحول من اإلدارة التقميدية إلى اإلدارة  مكاتب وقد سعت
من خالل اعتماد مشروع قائم عمى أحدث التقنيات في إدارة ومعالجة قواعد  اإللكترونية

البيانات، ومجال أنظمة التبادل الرقمي لممعمومات ) إدخال وفيرسة وتخزين حديثة( تؤمن 
ظفين، البيانات المالية والمخزون، شؤون حماية كاممة لقواعد بيانات )الطالب، المو 

المباني( بأسرع وقت وأكثر مرونة إضافة إلى إمكانية استخدام التقنية الرقمية التفاعمية 
 .(http://www.moe.gov.saخارج نطاق شبكة االنترنت)

والتي  ياأن اإلدارة اإللكترونية تتطمب توفير المتطمبات البشرية الالزمة لنجاح إال
الدراسة .  لذلك جاءت ىذه من بينيا قائد الكتروني تتوفر فيو مواصفات المدير اإللكتروني

السؤال الرئيس التالي: ما درجة توفر مواصفات المدير اإللكتروني  لتبحث في اإلجابة عن
من وجية نظر  مكاتب اإلشراف التربوي في مدينة الرياض داتومساع لدى مديرات
 ؟موظفاتين

 أٍداف الدراسة وأسئلتَا3
درجة توفر مواصفات المدير اإللكتروني لدى إلى التعرف عمى  ىذه الدراسة تيدف

، من وجية نظر موظفاتين مكاتب اإلشراف التربوي في مدينة الرياض ومساعدات مديرات
 عن األسئمة التالية: وذلك من خالل اإلجابة

مكاتب اإلشراف  ومساعدات ما درجة توفر مواصفات المدير اإللكتروني لدى مديرات -1
 ؟موظفاتين التربوي في مدينة الرياض من وجية نظر

ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حول -2
مكاتب اإِلشراف التربوي  ومساعدات لدى مديراتدرجة توفر مواصفات المدير اإللكتروني 

http://www.moe.gov.sa/Pages/Default.aspx
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في مدينة الرياض تعزى لمتغيرات الدراسة )عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسب 
 ( ؟، الخبرة الوظيفية مع المديرة أو المساعدةاآللي
ما أىم المقترحات التي تساىم في توفير مواصفات المدير اإللكتروني لدى مديرات  -3

 اتب اإلشراف التربوي في مدينة الرياض؟ومساعدات مك
 أٍنية الدراسة3

 تنبع أىمية الدراسة من الناحية النظرية والتطبيقية عمى النحو التالي: 
اإلدارة  لمتعرف عمىموضوع، وسعييا الفي حيوية أىمية الدراسة تتمثل  األىمية النظرية:

مكاتب اإِلشراف التربوي  داتومساع المدير اإللكتروني لدى مديرات اإللكترونية ومواصفات
وُيؤمل أن تشكل ىذه الدراسة إضافة جديدة من وجية نظر موظفاتين.  في مدينة الرياض

، اإللكترونيمواصفات وخصائص المدير عن  إلى حقل المعرفة وخصوصًا المكتبة العربية
المدير  مواصفاتويمكن أن تكون ىذه الدراسة نواة لدراسات أخرى تقيس درجة توفر 

، ودراسة متغيرات أخرى غير المتغيرات مجاالت أخرى وقطاعات مختمفةاللكتروني في ا
 التي تناولتيا الدراسة الحالية.

المدير  مواصفاتإن أىمية الدراسة تنبثق من أىمية توفر  :التطبيكية األٍنية
يضمن نجاح تطبيق قد والذي بدوره  ،اإلشراف التربويومساعدات اإللكتروني لدى مديرات 

اإلدارة اإللكترونية في مكاتب اإلشراف التربوي في مدينة الرياض باعتبارىا عممية 
وتقديم  ،ورفع كفاءة المكاتب في تحسين العممية التربوية ،تستيدف تحسين األداء

وبأقل جيد وتكمفة ممكنة.وكذلك تسيم الدراسة في  ،الخدمات التعميمية في أسرع وقت
عمى تحسين عمميات التطوير اإلداري التي تحقق أىداف  مساعدة وزارة التربية والتعميم

 التحول إلى اإلدارة اإللكترونية من خالل البيانات األولية التي تقدميا الدراسة.
 حدود الدراسة3

درجة توفر مواصفات المدير  قياسىذه الدراسة عمى  اقتصرت الحدود الموضوعية:
من وجية  ف التربوي في مدينة الرياضمكاتب اإِلشرا ومساعدات اإللكتروني لدى مديرات

نظر موظفاتين ومعرفة أىم المقترحات التي يمكن أن تساىم في توفر مواصفات المدير 
 .اإللكتروني لدى مديرات ومساعدات مكاتب اإلشراف التربوي في مدينة الرياض
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-1432لعام  األولق ىذه الدراسة ميدانيًا في الفصل الدراسي يتطب تم احلدود الزميية3
 ىـ.1433

التابعة مكتبين من مكاتب اإلشراف التربوي  ىذه الدراسة عمى اقتصرت الحدود المكانية:
وىما )مكتب اإلشراف التربوي شمال الرياض،  لوزارة التربية والتعميم في مدينة الرياض

مكتب اإلشراف التربوي بالبديعة( ألنيما المكتبان المذين ٌطبق فييما نظام اإلدارة 
 .ونيةاإللكتر 

 مصطلحات الدراسة3
 أواًل3 اإلدارة اإللكرتوىية3 

جميع ميام ونشاطات  ميكنة"عممية عّرف السالمي اإلدارة اإللكترونية بأنيا 
المؤسسة اإلدارية باالعتماد عمى كافة تقنيات المعمومات الضرورية وصواًل إلى تحقيق 
أىداف اإلدارة الجديدة في تقميل استخدام الورق وتبسيط اإلجراءات والقضاء عمى الروتين 
واإلنجاز السريع والدقيق لمميام والمعامالت لتكون كل إدارة جاىزة لربط الحكومة 

"العممية اإلدارية  وقد عرفيا نجم بأنيا:  .(34، م2008اإللكترونية الحقًا")السالمي، 
توجيو والرقابة التخطيط و الالقائمة عمى اإلمكانيات المتميزة لإلنترنت وشبكات األعمال في 

عمى الموارد والقدرات الجوىرية لمشركة واآلخرين بدون حدود من أجل تحقيق أىداف 
 .(158، م2010)نجم، الشركة"

: بأنيا إدارة معتمدة عمى الحاسب ويقصد باإلدارة اإللكترونية في ىذه الدراسة
 اآللي واالتصاالت الحديثة لموصول إلى جودة في األداء بسرعة أكبر وتكمفة أقل. 

  ثاىيًا3 املدير اإللكرتوىي3
ىي المديرة أو المساعدة التي تتوفر فييا  يقصد بالمدير اإللكتروني في ىذه الدراسة:

وىي )المواصفات العممية التكنولوجية، المواصفات اإلدارية  المدير اإللكتروني مواصفات
 .اإللكترونية، المواصفات الشخصية(

 مكتب الرتبية والتعليه3 3ثالجًا
ىو مكتب يشرف عمى تنظيم وتخطيط ومتابعة تنفيذ برامج ونشاطات جميع المدارس 
الحكومية واألىمية، حيث يعد المرجع اإلداري والفني ليا والمسئول بشكل مباشر أمام إدارة 
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التربية والتعميم وذلك من خالل وحداتو الممثمة لإلدارات ذات الجانب التربوي والتعميمي في 
 (.86ىـ، 1428اإلدارة العامة لمتربية والتعميم )وزارة التربية والتعميم، 

ىو إدارة رسمية فرعية تتبع إدارة التربية راف في ىذه الدراسة: ويقصد بمكتب اإلش
والتعميم بالمنطقة ىدفيا اإلشراف والمتابعة والدعم وتذليل الصعاب والمعوقات التي تواجو 

 العممية التربوية في المدارس التي تشرف عمييا جغرافيًا.
تب اإلشراف في ىذه يقصد بمديرة مك3مديرة ومشاعدة مكتب اإِلشراف الرتبوي رابعًا3

ىي القائدة التربوية المكمفة من وزارة التربية والتعميم، لتوجيو ومتابعة الدراسة بأنيا: 
وتقديم الخدمات اإلشرافية لتحسين وتطوير العممية التعميمية والتربوية في المدارس التابعة 

 لممكتب اإلشرافي.
القائدة التربوية التي  ىييقصد بمساعدة مكتب اإلشراف في ىذه الدراسة بأنيا: 

 تنوب عن مديرة مكتب اإلشراف التربوي في الشؤون اإلدارية والمدرسية واإلشرافية.
 اإلطار اليظري

 اإلدارة اإللكرتوىية
 3مفَوو اإلدارة اإللكرتوىية

تعتبر اإلدارة االلكترونية من المفاىيم الحديثة في عمم اإلدارة ويعتبرىا بعض 
فاإلدارة االلكترونية قد تبدو لمبعض وكأنيا ، لممدارس اإلدارية المعروفةالباحثون امتدادًا 
 فحوسبة ،إال أن األمر قد ال يكون كذلك عمى األقل من زوايا معينة ،جاءت مع االنترنت
كما أن الرقابة الرقمية بالحاسوب والتصميم والتصنيع  منذ زمن بعيد،المكتب قد وجدت 

تكامل بالحاسوب وتطبيقات الذكاء الصناعي في اإلنتاج بمساعدة الحاسوب والتصنيع الم
  .(156 ،م2010نجم، ) والخدمات

دارة الموارد في  الجديد في اإلدارة االلكترونية يتمثل في االستخدامات اإلدارية وا 
أن اإلدارة االلكترونية عممية و والخارجية عن طريق االنترنت،  الداخمية ضمن نطاق اإلدارة
إلمكانات المميزة لالنترنت لتسييل أعماليا ولرفع الكفاءة والفاعمية في إدارية تستخدم ا

  االنجاز.
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من  Electronic Managementومن ذلك يعتبر مصطمح اإلدارة اإللكترونية 
المصطمحات العممية المستحدثة في مجال العموم العصرية.  والتي عّرفيا عامر بأنيا 
"تبادل غير ورقي لمعمومات العمميات وذلك باستخدام التبادل اإللكتروني لمبيانات" )عامر، 

حالل 25م، 2007 (. وعّرفيا السالمي عمى أنيا االستغناء عن المعامالت الورقية وا 
ي عن طريق االستخدام الواسع لتكنولوجيا المعمومات )السالمي، المكتب اإللكترون

نجاز األعمال باستخدام النظم ال بأنيا وظيفة (. وعّرفيا أيضًا ياسين 32م، 2006
عممية ديناميكية مستمرة لتحسين انجاز األعمال من  حيث تعتبر والوسائل االلكترونية

 .(22 ،م2005االنترنت )ياسين، خالل استخدام شبكات االتصاالت وفي مقدمتيا شبكة 
ويمكن تعريف اإلدارة اإللكترونية بأنيا اإلدارة التي تستخدم التقنيات واالتصاالت 

 الحديثة إلنجاز األعمال بكفاءة وفاعمية.
أبعاد تطورىا عمى مستويات متعددة  من طرح فال بداإلدارة االلكترونية ولفيم  
 بالتالي: م(2010) حددىا نجم

إن دراسة تطور الفكر  اإلدارة االلكترونية ىي امتداد لممدارس اإلدارية وتجاوز ليا: أواًل3
اإلداري والمدارس اإلدارية يكشف أن المختصين في اإلدارة قد حددوا مسارًا تاريخيًا 
متصاعد لتطور الفكر اإلداري والمدارس اإلدارية عمى مدى أكثر من قرن من الزمن فمن 

والتي تنامت وتوجت في المدرسة  )إلى مدرسة العالقات اإلنسانيةالمدرسة الكالسيكية 
السموكية، والى المدخل الكمي أثناء الحرب العالمية الثانية ثم مدرسة النظم في بداية 
الخمسينيات ثم المدرسة الموقفية في الستينيات فمدخل منظمة التعمم في الثمانينيات 

 بصعود اإلدارة االلكترونية.  لتتوج مسيرة التطور في منتصف التسعينيات
إن التطور  إن اإلدارة اإللكترونية ىي امتداد لمتطور التكنولوجي في اإلدارة: ثاىيًا3

التشغيمية  التكنولوجي اتجو منذ البدء إلى إحالل اآللة محل العامل. وكان ىذا في العمميات
لمبرمجة، لينتقل إلى  ثم انتقل إلى أعمال التخطيط والرقابة القابمة واألعمال اليدوية،

العمميات المحاكية لإلنسان من خالل الذكاء الصناعي. واإلنترنت وشبكات األعمال، وكل 
ىذا يجعل اإلدارة اإللكترونية ذات أبعاد تكنولوجية أكثر من أية مرحمة تاريخية تعاممت 

 .فييا اإلدارة مع التكنولوجيا
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كمجال ضيق إلى  تبادل البيانات اإللكترونيإن اإلدارة اإللكترونية ىي نتاج تطور  ثالجًا3
إن األشكال األولى لتبادل البيانات اإللكترونية كانت : مجال األعمال االلكترونية الواسعة

إال أن ىذا التبادل كان متخصًصا في مجاالتو  معروفة قبل االستخدام الواسع لالنترنت،
إلنترنت أصبح شبكة داخمية ا عبرالضيقة ضمن وظيفة معينة، إال أن تبادل البيانات 

التبادل المفتوح عبر الويب  وبذلك أصبح جميع العاممين في الشركة وشبكة خارجية تشمل
 (.166-160 ،م2010)نجم، 

اإلنترنت جعل االتصال  اإلدارة اإللكترونية من التفاعل اإلنساني إلى التفاعل اآللي: ابعًا3ر
يمكن من الضوضاء ميما كانت المسافات، ممكنا في كل مكان باعتمادية عالية وأقل ما 

ومع ذلك فإن مشكمة التفاعل التي تظير مع اإلنترنت وشبكات األعمال في اإلدارة 
اإللكترونية ىي أن كثافة التفاعل وتنوع مجاالتو واتساعو يجعل من غير الممكن التعامل 

)نجم،  المفرطةمعو إال من خالل البرمجيات وما يرتبط بيا من تسييالت لتحقيق الصالت 
 (.166-160 ،م2010

 3أٍنية اإلدارة اإللكرتوىية
تتجمى أىمية اإلدارة اإللكترونية في قدرتيا عمى مواكبة التطور النوعي والكمي 
اليائل في مجال تطبيق تقنيات ونظم المعمومات وما يرافقيا من انبثاق ما يمكن تسميتو 

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الدائمة )ياسين، بالثورة المعموماتية المستمرة، أو ثورة 
 (.27م، 2005

وفوائدىا،  إلدارة االلكترونيةم( عدة نقاط تمثل أىمية ا2007ولقد أورد عامر )
 وىي كالتالي: 

تحسين فاعمية األداء واتخاذ القرار من خالل إتاحة المعمومات والبيانات لمن أرادىا،  -1
 اجدىا عمى الشبكة الداخمية.وتسييل الحصول عمييا من خالل تو 

المرونة في عمل الموظفة بحيث يمكن لمموظفة سيولة الدخول إلى الشبكة الداخمية  -2
 من أي مكان قد يتواجد فيو لمقيام بالعمل في الوقت والمكان الذي ترغب فيو.

( بين مكاتب اإلشراف Video Conferencingسيولة عقد االجتماعات عن بعد ) -3
 وزارة ومكاتب اإلشراف التربوي المتباعدة جغرافيًا.التربوي أو بين ال
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توفير المساحات الالزمة لتخزين الممفات وتبديميا بالتخزين اإللكتروني، وسيولة  -4
حفظيا في أي مكان سواء داخل المكتب أو خارجة وذلك لحماية البيانات من التمف أو 

 التعرض لمكوارث.
نياء المعامالت اإلدا -5  (.35-34م، 2007رية )عامر، سيولة وسرعان وصول وا 

 3مميزات اإلدارة اإللكرتوىية
 م( أن لإلدارة اإللكترونية مميزات منيا:2005يرى العالق )

تتميز اإلدارة اإللكترونية بأنيا األسموب األكثر فعالية وكفاءة لتسيير العمل اإلفتراضي  -1
 من حيث التخطيط والتنفيذ والرقابة.

بخاصية القدرة عمى تحسين الفعالية التشغيمية من خالل تتميز اإلدارة اإللكترونية  -2
 االستثمار األفضل ألرقى التقنيات المتاحة والعقول الرقمية المدربة والخبيرة.

 القدرة عمى تحقيق أعمى درجات السرعة والمرونة. -3
تمتمك اإلدارة اإللكترونية ثقافة راسخة تقوم عمى شفافية المعمومات والتنافسية بين  -4

 ت.الموظفا
تتميز اإلدارة اإللكترونية أيضًا بقدرتيا عمى تقميص التكاليف وتعزيز األداء وتحسين  -5

 (21-20م، 2005مستويات جودة الخدمات المقدمة )العالق، 
 3أٍداف وتوجَات اإلدارة اإللكرتوىية

ممخصًا لتوجيات اإلدارة االلكترونية في تنفيذ أعماليا،  م(2006) أورد الخالدي
اإلدارة  ومكاسب توضيحًا ألىداف م(2011م( والوادي )2008) لسالميا كل من وقدم

استعراض المحتويات بداًل من ، االلكترونية وكانت كالتالي:إدارة الممفات بداًل من حفظيا
البريد االلكتروني بداًل من الصادر ، مراجعة محتوى الوثيقة بداًل من كتابتيا، القراءة
، تقميص معوقات التجييز الناجح لالجتماعات، من المتابعةاكتشاف المشاكل بداًل ، والوارد

اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطيا، توظيف تكنولوجيا المعمومات من أجل دعم 
)الخالدي،  وبناء ثقافة مؤسسة ايجابية لدى كافة العاممين، التعمم المستمر وبناء المعرفة

 .(292-291م، 2011، )الوادي (39 ،م2008()السالمي، 20 ،م2006
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م( أىداف لإلدارة اإللكترونية وىي: فعالية توزيع الخدمات 2008وأضاف العمار )
لممستفيدين، تحسين الخدمات المقدمة، السرعة والثقة بالخدمات المقدمة لممستفيد 

 (.195-194م، 2008)العمار، 
دام وعمى ذلك يمكن القول أن اليدف الرئيس لإلدارة اإللكترونية ىو استخ

التكنولوجيا المتطور في تقديم الخدمات بشكل عام لممستفيدين بكل يسر وسيولة وكفاءة 
 وفاعمية عالية.

 3أسباب التحول إىل اإلدارة اإللكرتوىية
ىناك العديد من األسباب التي دعت المؤسسات التربوية إلى التحول من اإلدارة التقميدية 

 ي النقاط التالية:إلى اإلدارة اإللكترونية يمكن تمخيصيا ف
 .لتقميل التكمفة الناتجة عن اإلجراءات والعمميات المعقدة 
 .لتوظيف التطور التكنولوجي في االعتماد عمى المعمومات في اتخاذ القرارات 
  لتحقيق التميز لممكتب اإلشراف التربوي في ظل ازدياد المنافسة في المكاتب األخرى

 مكتب يسعى لمتنافس.وضرورة وجود آليات لمتميز داخل كل 
 .لتحقيق االتصال بين الموظفات عمى اتساع نطاق المكتب 
  ،م، 2007()عامر، 293م، 2011لسيولة الوقوف عمى معدالت قياس األداء )الوادي

45.) 
 املكوىات األساسية إلسرتاتيجية اإلدارة اإللكرتوىية3

إن اإلدارة اإللكترونية تعتمد عمى مكونات أساسية من  (40-39، م2007)عامريرى 
 أىميا: 

 المتابعة السرية لخدمات مكتب اإلشراف اإللكترونية )تطبيقات الخدمة  إستراتيجية
 اإللكترونية(.

  بنية تحتية لتقنية مركزية آمنة يمكن الدخول إلييا بسيولة من المدارس والمديرات
 المصرح لين

 اإلدارة اإللكترونية )ىيكل التشريعات واألنظمة(. الييكل الذي يؤدي ويدعم 
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 .)إعداد البرامج التي تفرز الكفاءة والمعرفة باإلدارة اإللكترونية )التوعية والتعمم 
  اإلدارة  إستراتيجيةتنظيم اآللية التي تساعد عمى تطبيق

 (.40-39،م2007اإللكترونية)عامر،
 عياصر اإلدارة االلكرتوىية3

م( إلى أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية يتطمب عدة عناصر 2008يشير السالمي )
 وىي كالتالي:

األجيزة والمعدات، البرمجيات بمختمف أنواعيا، االتصاالت، نظم المعمومات، الكوادر البشرية 
 ةاإلدارة االلكترونية تتكون من ثالثم ( أن 2005( ويرى ياسين ) 41م، 2008)السالمي، 

 :عناصر أساسية ىي
(: ويتمثل العتاد في المكونات المادية لمحاسب Hardware)الحاسوب عتاد   -1

 اآللي ونظمو وشبكاتو وممحقاتو.
(: وىي تعني الشق الذىني من نظم وشبكات الحاسب (Softwareالبرمجيات  -2

 :وىي تتوزع عمى فئتين رئيسيتين ىما
 من ىذه البرامج نظم التشغيل، نظم إدارة الشبكة، مترجمات لغات  :برامج النظام

 البرمجة، أدوات تدقيق البرمجة، ىندسة البرامج بمساعدة الحاسوب.
  تضم برامج التطبيقات العامة مستعرضات الويب، برامج البريد و  :برامج التطبيقات

ترونية وقواعد االلكتروني، برامج الدعم الجماعي، رسوم الحاسوب، الجداول االلك
أما برامج التطبيقات الخاصة فتكون بحكم طبيعتيا متنوعة ومتباينة  .البيانات

نذكر منيا البرامج المحاسبية، حزم البرامج المالية، برامج التجارة االلكترونية، 
   برامج تخطيط وموارد المشروع، برامج إدارة المشروعات وغيرىا.

: وىي الوصالت اإللكترونية Communication Network))شبكة االتصاالت  -3
، Extranet، اإلكسترانت Intranetالممتدة عبر نسيج لشبكات االنترانت 

والتي تمثل شبكة القيمة لممنظمة وإلدارتيا  Internetوشبكة اإلنترنت 
 اإللكترونية.
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، ويتكون من القيادات الرقمية ورأس يقع في قمب ىذه المكوناتو  :صناع المعرفة -4
من الخبراء والمختصين الذين يمثمون البنية اإلنسانية  ري في المنظمةالمال الفك

صناع المعرفة إدارة التعاضد  ىويتول والوظيفية لمنظومة اإلدارة االلكترونية.
االستراتيجي لعناصر اإلدارة االلكترونية من جية وتغيير طرق التفكير السائدة 

( 1ويوضح الشكل رقم ) (.25 ،م2005لموصول إلى الثقافة المعرفية )ياسين، 
 التالي عناصر اإلدارة اإللكترونية:
 (:عناصر اإلدارة اإللكترونية1شكل رقم)

 
 
 
 

 
 م(.2005المصدر: )ياسين، 

يناقش الشكل السابق عناصر اإلدارة اإللكترونية، وموضحًا أن مركز وقمب اإلدارة 
 ىذه اإلدارة ونجاحيا.اإللكترونية ىم صناع المعرفة المتمثل في القائد القائم عمى 

ويتضح مما سبق أن حوسبة العمل اإلداري يتطمب مدير الكتروني يتحمى 
 بمواصفات معينة يستطيع بيا قيادة األشخاص والمؤسسة اإللكترونية بكفاءة وفعالية.

 3مواصفات املدير اإللكرتوىي
كل من غنيم  م، وقدّ عددًا من مواصفات المدير اإللكتروني م(2007عامر )أورد 

لصفات اإلدارة اإللكترونية والتي يجب أن يتحمى توضيحًا م( 2005م( وياسين )2009)
م( صفات لمقائد التربوي الفعال والذي يخدم 2010بيا المدير اإللكتروني، وأضاف عسكر )

 كالتالي: اإلدارة اإللكترونية، ويمكن تصنيفيا
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 3ُمواصفات علنية تكيولوجي 
 ب و إدراك جوانبو اإليجابية في تطوير اإلدارة. الوعي بأىمية الحاس .1
 التعامل الجيد مع تقنية المعمومات في الحاسبات اآللية وشبكات االتصال اإللكترونية. .2
 اإلطالع عمى المعمومات والتجارب التقنية الحديثة التي تساىم في تطوير العمل. .3
 ي االنترنت.التعمم المستمر من تكنولوجيا المعمومات وتطبيقات األعمال ف .4
 (.262م، 2005( )ياسين، 53-41م،2007تطوير األنظمة المعموماتية )عامر، .5
 3مواصفات إدارية إلكرتوىية 

 تطوير نشاطات العمل لمموظفات، وتحفيزىم نحو العمل الجماعي. .1
قامة برامج توعوية عن اإلدارة اإللكترونية. .2  نشر الثقافة اإللكترونية داخل العمل، وا 
 Computer Aided Process Planningباستخدام الحاسبتخطيط العمميات  .3

(CAPP ) . 
 تنظيم األعمال عن طريق أجيزة الحاسب اآللي والشبكات. .4
رشادىم وترغيبيم  .5 صدار األوامر وتبميغ الميام إلييم وا  توجيو الموظفين إلكترونيًا، وا 

 في العمل بغية تحقيق األىداف المرجوة.
 باستمرار وكشف األخطاء ومعالجتيا الكترونيًا.مراقبة العمميات عن طريق الحاسب  .6
 تقييم الموظفات الكترونيًا، وضبط الحضور واالنصراف الكترونياً  .7
 إدارة األعمال واالجتماعات الكترونيًا، وحفظ كافة الوثائق واألعمال إلكترونيًا،. .8
 أن يعتمد نظام الذاكرة المؤسسية إلدارة موارد المؤسسة الكترونيًا.  .9

( 53-41م،2007يل اتصال داخمي وصادر ووارد إلكتروني)عامر،اعتماد دل .10
 (.80-78م،2010()عسكر، 262م، 2005()ياسين، 83-71م، 2009)غنيم،
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 3مواصفات شخصية 
نجاز األعمال بيمة وحماس. .1  الثقة بالنفس، وتحمل المسؤولية تجاه العمل، وا 
 الموظفات.الصراحة والصدق في التعامل، والعدالة في توزيع الميام عمى  .2
 األمانة والسرية التامة في تداول المعمومات الكترونيًا. .3
 بعد النظر في اتخاذ القرارات، والمبادرة في حل المشكالت. .4
 ميارات االتصال الفعال مع اآلخرين. .5
 تقبل النقد والمناقشات واألفكار الموجية لمتطوير والتجديد المستمر العمل. .6
( 53-41م، 2007لتطوير العمل في المكتب )عامر، ابتكار أساليب وأفكار جديدة  .7

 (.80-78م، 2010( )عسكر،81م،2009( )غنيم، 263-262م،2005)ياسين، 
 خطوات تطبيل اإلدارة اإللكرتوىية3

 م( خطوات تطبيق اإلدارة اإللكترونية كما يمي:2008وضح السالمي ) 
فريق عمل يضم  وإلعداد ىذه الدراسة البد من تشكيلإعداد الدراسة األولية:  .1

متخصصين في اإلدارة والمعموماتية؛ لغرض معرفة واقع حال اإلدارة من تقنيات 
المعمومات وتحديد البدائل المختمفة، وجعل اإلدارة العميا عمى بينو من كل النواحي 

 المالية والفنية والبشرية.
بيق اإلدارة عند إقرار توصية الفريق من قبل اإلدارة العميا في تط وضع خطة التنفيذ: .2

 اإللكترونية، البد من إعداد خطة متكاممة ومفصمة لكل مرحمة من مراحل التنفيذ.
تحديد المصادر التي تدعم الخطة بشكل محدد وواضح، ومن ىذه تحديد المصادر:  .3

المصادر الكوادر البشرية التي تحتاجيا الخطة لغرض التنفيذ، واألجيزة والمعدات، 
ويعني ىذا تحديد البنية التحتية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في والبرمجيات المطموبة، 

 المكتب.
عند تنفيذ الخطة، البد من تحديد الجيات التي سوف تقوم بتنفيذىا تحديد المسؤولية:  .4

 وتمويميا بشكل واضح ضمن الوقت المحدد في الخطة والتكمفة المرصودة إلييا.
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يع في مجال تقنيات المعمومات اإلدارية، لذلك نظرًا لمتطور السر متابعة التقدم التقني:  .5
البد من متابعة كل ما يستجد في المجال التقني من اتصاالت وأجيزة وبرمجيات وغيرىا 

 (65-64م، 2008من العناصر التي ليا عالقة بيذا المجال )السالمي، 
 ( يوضح ىذه الخطوات بصورة أوضح:2وشكل )

 (2شكل رقم )
 اإللكترونيةخطوات تطبيق اإلدارة 

 م(2008المصدر:)السممي، 

 أٍنية تطبيل اإلدارة اإللكرتوىية يف مكاتب اإلشراف الرتبوي3
الموجو ىـ، 20/8/1425( وتاريخ  235رقم )  الموقر قرار مجمس الوزراء صدر

اإلسراع إلى تبني استخدام أنظمة الحاسب اآللي في جميع والقاضي بمجيات الحكومية ل
عداد العمميات المالية  والمحاسبية، والتحول من الوسائل التقميدية في مسك السجالت وا 

 الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل اإللكترونية بداًل من المستندات الورقية
(http://www.moe.gov.sa.) 

ىـ، 27/2/1427( وتاريخ  40موقر رقم )صدر قرار مجمس الوزراء الوبعد ذلك 
مادة بيدف  25باعتماد ضوابط تطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية، التي جاءت في 

تمكين الجيات الحكومية إداريًا وتقنيًا من التحول إلى التعامالت اإللكترونية الحكومية 
شكيل لجنة لمتابعة وضع خطة مفصمة لمتحول إلى التعامالت اإللكترونية الحكومية، وتو 

 .تنفيذ الخطة

http://www.moe.gov.sa/Pages/Default.aspx
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ىـ، 7/3/1428( وتاريخ  80أقر مجمس الوزراء الموقر بقراره رقم ) وبعدىا 
نظام التعامالت اإللكترونية الحكومية. وييدف ىذا النظام إلى ضبط التعامالت والتوقيعات 

 فأصبح من الضروري عمى جميع  اإللكترونية وتنظيميا وتوفير اإلطار النظامي ليا.
المؤسسات اإلسراع لمتحول إلى اإلدارة اإللكترونية لمواكبة التطورات المحمية 

 (.http://www.moe.gov.sa)والعالمية
نظام اإلدارة التربوية اإللكترونية ولذلك قامت وزارة التربية والتعميم باستخدام 

نقمة نوعية في العممية التعميمية والتربوية، ونظام  أحدثأنو الذي ال شك المسمى )نور(، 
)نور( ىو نظام معموماتي خدمي شامل ومتكامل لمعممية التربوية والتعميمية يعتمد عمى 
أحدث ما وصمت إليو التقنية في مجال اإلدارة التربوية اإللكترونية ويغطي جميع المدارس 

دارات التربية والتعميم بالمناطق واإلدارات العامة التي تتبع الوزارة وتخضع إل شرافيا وا 
 .بالوزارة وجياز الوزارة

خدمة  2700ويوفر النظام العديد من الخدمات اإللكترونية تمثل أكثر من 
( شريحة من المستفيدين، 55( ماليين مستخدم في )10ووظيفة إلكترونية لما يزيد عن )

ومن شرائح المستفيدين الطالب والمعمم والمشرف التربوي والمرشد وولي األمر ومدير 
الالزمة وتوفير المعمومات عن العممية التربوية  ساىم في إعداد التقاريريالمدرسة. كما 

والتعميمية عند الحاجة إلييا وبالكيفية المرغوب فييا، مضمونة الصحة والدقة، من خالل 
قاعدة بيانات مركزية مترابطة مع األنظمة األخرى الحالية والمستقبمية، وقد أنجز من ىذا 

م. ومن 2013قبل منتصف عام  :، ومن المتوقع االنتياء منو20المشروع ما يقارب 
وسيتيح  ،المتوقع أن تزيد العمميات عمى قاعدة معمومات النظام ىذا العام الممياري عممية

النظام ىذا العام بإذن اهلل رصد الدرجات لجميع طالب المرحمة المتوسطة والثانوية وسيتيح 
تائج طالب الثانوية ليم النظام استعراض نتائجيم عن طريق اإلنترنت. كما سيتيح النظام ن

 العامة لمجامعات والكميات والمعاىد من أجل تسييل قبول الطالب في ىذا الجيات
(http://www.almarefh.net ). 

وىناك مشروع اإلدارة المالية واإلدارية المسمى )فارس( والذي يعد من المشاريع 
والذي سيقدم أحدث أساليب تقنية المعمومات لتحقيق االستثمار ، اإلستراتيجيةالتقنية 

األفضل في مجال الموارد المالية والبشرية من خالل ميكنة كافة اإلجراءات المالية 

http://www.moe.gov.sa/Pages/Default.aspx
http://www.almarefh.net/
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واإلدارية وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الجيات الحكومية، وقد أنجز من 
مشروع، ومن المتوقع االنتياء من : من إجمالي مراحل ال50ىذا المشروع ما يقارب 

 (. http://www.almarefh.net) م2013تنفيذه مع بداية الربع األول من عام 
أما مكاتب اإلشراف التي بدأت فعاًل تطبق ىذه األنظمة ىي مكتب اإلشراف 

ة وىما المجال التطبيقي ليذه التربوي شمال الرياض ومكتب اإلشراف التربوي بالبديع
 الدراسة.

 الدراسات الشابكة3
واقع استخدام تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدارة و( بعيوا3ٌ 9002دراسة الالمي ) (1

 .المدرسية من وجية نظر مديري المدارس الثانوية ووكالئيا في محافظة الخبر
في اإلدارة  ىدفت الدراسة التعرف إلى واقع استخدام تطبيقات الحاسب اآللي

المدرسية من وجية نظر مديري المدارس الثانوية ووكالئيا في محافظة الخبر، وبمغت 
قد   ،الوصفي التحميمي ، واستخدم الباحث المنيجيالً وك( 63، و)مديًرا( 33) عينة الدراسة

 توصمت ىذه الدراسة إلى :
 اإلدارية من خالل توجد ممارسات حقيقية من قبل مديري المدارس، ووكالئيم ألعماليم -

 استخدام تطبيقات الحاسب اآللي اإلدارية بدرجة عالية.
توجد مساىمة حقيقية تقدميا التطبيقات الحاسوبية الحالية لإلدارة المدرسية، وبدرجة  -

 عالية جدًا.
قصور دور الجيات المختصة وذات العالقة في جانب تطوير ميارات المديرين والوكالء  -

 تطبيقات الحاسب اآللي واالرتقاء بيا.في مجال استخدام 
اإلدارة اإللكترونية في كميات التربية لمبنات  ٍـ( بعيوا82913ٌدراسة خبش ) (2

ىدفت الدراسة إلى .خطة مقترحة-بالمممكة العربية السعودية في ضوء التحوالت المعاصرة
ممكة العربية معرفة كيفية تطبيق اإلدارة اإللكترونية لتطوير كميات التربية لمبنات بالم

السعودية في ضوء التحوالت المعاصرة من خالل محاور الدراسة الخمس )المفيوم، 
األىمية، الواقع، المتطمبات، المعوقات( مع وضع خطة مقترحة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية 

http://www.almarefh.net/
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لتطوير كميات التربية لمبنات بالمممكة.  وتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي، وكانت 
 ( فرد. وكانت أىم نتائج الدراسة:205دراسة )عينة ال

 إن مفيوم اإلدارة اإللكترونية واضح تمامًا لدى عينة الدراسة. -1
إن إدراك عينة الدراسة لمفيوم اإلدارة اإللكترونية يرتبط بالكفاية والفاعمية في أداء  -2

ن نجاحيا مرتبط بالثقافة التنظيمية واستخدام تقنيات  االتصاالت الميام اإلدارية، وا 
 والمعمومات.

إجماع العينة عمى أىمية اإلدارة اإللكترونية في كافة النواحي اإلدارية والفنية  -3
 بالكميات.

إجماع العينة عمى أن أبرز متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية والذي يتمثل في  -4
وضع خطة إستراتيجية واستثمار اإلمكانات البشرية والمالية وتدريب منسوبات 

يات عمى استخدام آليات اإلدارة اإللكترونية وتعزيز المناخ التنظيمي لمعمل بروح الكم
 الفريق.

دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل اإلداري  و( بعيوا90023ٌدراسة الغييه ) (3
ىدفت الدراسة  .ومعوقات استخداميا في مدارس التعميم العام لمبنين بالمدينة المنورة

عموماتية لمشروع استخدام اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل إلى توفير قاعدة م
اإلداري وتسميط الضوء عمى معوقات ذلك المشروع، حيث تكونت عينة الدراسة من 

( مديرًا من مراحل التعميم العام، واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي، 227)
 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:

دارة اإللكترونية تسيم بتطوير العمل اإلداري بدرجة عالية وخاصة في االتصال أن اإل -1
 اإللكتروني

أن استخدام اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل اإلداري يوجد معوقات بدرجة  -2
 متوسطة، وأن أكثر المعوقات ىي المعوقات المادية.

رؤية مستقبمية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية  و( بعيوا90023ٌدراسة الدعيلج )  (4
 .بالمرحمة الثانوية من وجية نظر مشرفات اإلدارة المدرسية بمدينة مكة المكرمة
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ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى الواقع الفعمي لمرؤى المستقبمية لتطبيق اإلدارة 
فاعمية تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمدارس الثانوية بمنطقة مكة المكرمة، والتعرف عمى 

اإللكترونية بالمدارس الثانوية، والمعوقات التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
بالمدارس الثانوية، وطرق التغمب عمى تمك المعوقات، واستخدم الباحث المنيج الوصفي ، 

ة مكة وضم مجتمع الدراسة جميع المشرفات اإلداريات العامالت بالمدارس الثانوية بمدين
 المكرمة. وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

وجود أثر فّعال لتطبيق اإلدارة اإللكترونية تمثمت في: سرعة الحصول عمى  -1
المعمومات المطموبة بدقة عالية، وسيولة تخزين المعمومات، وصحة وتكامل 

 المعمومات.
ضعف  وجود معوقات تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية تمثمت في: -2

المخصصات المالية لشراء األجيزة، ونقص الكوادر البشرية، والقصور في عقد 
 الدورات التدريبية.

( بالنسبة لمفاعمية 0،05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -3
المترتبة عمى تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الثانوية ُتعزى إلى عدد 

بالنسبة لمعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الدورات التدريبية، و 
 الثانوية بمدينة مكة المكرمة ُتعزى إلى سنوات الخبرة وعدد الدورات التدريبية.

 الدراسات األجيبية3

تقييم موقف  إلى الدراسة ىذه ىدفتAggarwal Yash (20053)دراسة  (1
اليند من استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في اإلدارة التعميمية باعتبارىا أكبر 
منتج لمقوى العاممة الفنية والمينية ومشارك حيوي في تطوير واستخدام تكنولوجيا 

 المعمومات واالتصال.  
ل تقدم وتوصمت الدراسة إلى أنو عمى الرغم من أن تكنولوجيا المعمومات واالتصا

إمكانات كبيرة لالستغالل في اإلدارة التعميمية إال أن ىناك العديد من التحديات التي يجب 
ستراتيجية واضحة لتطوير التطبيقات  مواجيتيا، وأوصت الدراسة بضرورة تبني سياسة وا 
المتعمقة بتكنولوجيا المعمومات واالتصال، يتبعيا وضع برامج لتنمية القدرات عمى 

ددة حيث أن نجاح تكنولوجيا المعمومات واالتصال يتوقف عمى ما إذا كانت مستويات متع
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اإلدارة ايجابية وراغبة في إتباع التخطيط واألساليب اإلدارية المبنية عمى توظيف ىذه 
 التكنولوجيا في تحسين كفاية وفاعمية اإلدارة التعميمية.

ات غير تصف ىذه الدراسة محاولة إحدى المنظمDaniel (20053)دراسة  (2
في إحدى ضواحي كمباال األوغندية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية عمى  NGO'sالحكومية 

( متطوع من األوغنديين، وتم العمل من خالل 300عينة من المدرسين بمغ حوالي )
$( عمى أفراد العينة قيمة 175 -$ 150تصميم شبكة خاصة عمى االنترنت وتوزيع )

في ورش عمل تابعة لوزارة التعميم، وتضيف الدراسة أن الحاسوب، وتم تدريب المدرسين 
أسموب إدارة ومتابعة المشروع كان أفضل بكثير من خالل اإلدارة اإللكترونية حتى من 
خارج البالد وأن اإلدارة اإللكترونية قد حققت تواصاًل مع أفراد العينة أفضل من الطرق 

في الغالب يكون بالبريد اإللكتروني، وأن  التقميدية لإلدارة، وأن استالم التصحيح أو األمر
 ىذا أقرب إلى زيادة معدل اإلنتاج.  

 التعكيب على الدراسات الشابكة3
من خالل استعراض الدراسات السابقة، يتضح بأنيا تنوعت في مجال تطبيقيا، أو 
من حيث المنيج واألداة المستخدمة، ويتضح توجو االىتمام من قبل الباحثين إلى دراسة 

إلدارة اإللكترونية واستخدام ىذه التكنولوجيا وخصوصًا في المجال التربوي والتعميمي، أما ا
الدراسة الحالية فقد اىتمت بالتعرف عمى درجة توفر مواصفات المدير اإللكتروني وأىميتو 

 في نجاح اإلدارة اإللكترونية وتحقيق أداء أفضل وفعالية قصوى.
 التي توصمت ليا الدراسات السابقة: توضح النقاط التالية أىم األمور

ىدفت أغمب الدراسات إلى التعريف بواقع استخدام الحاسب وتطبيقاتو في اإلدارة  -1
م(، ودراسة بخش 2006م(، ودراسة الدعيمج )2009كدراسة الالمي)

(، وأىمية توفير قاعدة 2005) Aggarwal Yashىـ(، ودراسة 1428)
 م(.2006اإللكترونية كما في دراسة الغنيم )معموماتية لمشروع استخدام اإلدارة 

أن نجاح اإلدارة اإللكترونية يرتبط بتوفر مواصفات لممدير اإللكتروني القائم عمى  -2
ىذه اإلدارة كما توضحو الدراسة الحالية، وكذلك يرتبط نجاحيا بوجود اتجاىات 

سة راايجابية لدى المدير لتبني وتطبيق اإلدارة اإللكترونية كما أظيرتو د
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Aggarwal Yash (2005وبالتالي البد من تطوير ىذه االتجاىات م ،)
اإليجابية من خالل التدريب وصقل الميارات لدى المديرين لتصبح ممارسات 

( م2006)الدعيمج تيا تحقيقية تساىم في نجاح تطبيق اإلدارة اإللكترونية كما أثب
 .في دراستيا رؤية مستقبمية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية

اتفقت الدارسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في استخداميا المنيج  -3
الوصفي التحميمي، والذي يتناسب وطبيعتيا.  ويستثنى من ذلك دراسة 

Aggarwal Yash (2005م) .حيث استخدم المنيج النظري 
اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة باستخدام اإلستبانة كأداة  -4

 سة.لمدرا
اتفقت بعض الدراسات السابقة في تطبيقيا عمى عينة من مديري المدارس أو  -5

م(، ودراسة الغنيم 2009وكالئيا أو كالىما معًا كما في دراسة الالمي )
م(، وىناك بعض الدراسات التي طبقت عمى عينة من المشرفات اإلداريات 2006)

ى المعممين كما في م(، والبعض األخر طبقت عم2006كما في دراسة الدعيمج )
(، أما الدراسة الحالية فقد طبقت عمى عينة من موظفات  2005) Danielدراسة

 مكاتب اإلشراف التربوي في مدينة الرياض  
أجريت الدراسات السابقة عمى واقع استخدام اإلدارة اإللكترونية في الجانب التربوي  -6

اإللكترونية وضرورة توفر إال أنو ال يوجد ىناك دراسات تربط بين تطبيق اإلدارة 
 مواصفات خاصة بالمدير اإللكتروني، وىذا ما تحاول ىذه الدراسة االىتمام بو. 

 الفصل الجالح3 ميَجية الدراسة وإجراءاتَا
لتحقيق أىداف الدراسة واإلجابة عن أسئمتيا، تم اعتماد المنيج  أواًل3 ميَج الدراسة3

الوصفي التحميمي الذي يستند إلى وصف الظاىرة التربوية بكل أبعادىا، ويعمد إلى 
 (..223م، 2003استقصائيا وجمع بياناتيا وتحميميا وتفسيرىا )عبيدات وأخرون، 

لكترونية لم يطبق إال في مكتبين من نظرًا ألن نظام اإلدارة اإل  ثاىيًا3 دلتنع الدراسة3
مكاتب اإلشراف التربوي في مدينة الرياض وىما ) مكتب اإلشراف التربوي شمال، مكتب 
اإلشراف التربوي في البديعة(، فقد تكون مجتمع الدراسة من موظفات مكاتب اإلشراف في 
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( 215ديعة )ىذين المكتبين، حيث بمغ عدد الموظفات في مكتب اإلشراف التربوي في الب
( موظفة، وبذلك يكون 231موظفة، وعدد الموظفات في مكتب اإلشراف التربوي شمال )

( موظفة، وذلك وفقًا إلحصائية إدارة اإلشراف 446المجموع الكمي لمجتمع الدراسة)
 التربوي لمبنات بمنطقة الرياض لمبنات بمنطقة الرياض/ شعبة اإلحصاء.

مكتب اإلشراف التربوي شمال الرياض ومكتب  ( توزيع أعداد موظفات1جدول رقم )
 ىـ1433ىـ/ 1432اإلشراف التربوي بالبديعة لمعام الدراسي 

 العدد المكتب

 032 مكتب اإلشراف التربوي شمال الرياض

 012 مكتب اإلشراف التربوي في البديعة

 446 المجموع

 ىـ(1233-ىـ1230إحصائية عام المصدر: )اإلدارة العامة لإلشراف التربوي بمنطقة الرياض، 

 ثالجًا3 عيية الدراسة وخصائصَا
تم اختيار عينة الدارسة تبعًا ألسموب العينة العشوائية الطبقية  اختيار عيية الدراسة3 -1

% من كل مكتب، 25النسبية، حيث اعتبر كل مكتب طبقة وتم اختيار نسبة 
 (2الموضحة في الجدول )

 الدراسة( اختيار عينة 2جدول رقم )
 %25عدد العينة  عدد المجتمع موظفات مكتب اإلشراف التربوي

 85 032 مكتب اإلشراف التربوي شمال الرياض

 82 012 مكتب اإلشراف التربوي في البديعة

 112 446 المجموع

( استبانة عمى عينة الدراسة وذلك نظرًا لضيق الوقت ولكونو 112وقد تم توزيع )
( استبانة صالحة لمتحميل اإلحصائي 65العينة، وتم استعادة )مشروع تخرج ولكبر حجم 

( الموضحة في الجدول رقم 112%( من إجمالي االستبانات الموزعة )58أي بنسبة )
(3: ) 

( مجموع االستبانات الموزعة عمى عينة الدراسة والعائد منيا ونسبة العائد إلى 3جدول رقم )
 الموزع
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نسبة العائد إلى  بانات العائدةاالست االستبانات الموزعة الفئة
 الموزع

 %88 30 85 موظفات مكتب اإلشراف التربوي شمال الرياض

 %11 33 82 موظفات مكتب اإلشراف التربوي في البديعة

 %58 65 112 المجموع
 

لقد تم وصف عينة الدراسة بعدد من الخصائص وفقًا  خصائص عيية الدراسة3 - أ
التدريبية في مجال الحاسب اآللي، سنوات الخبرة  لمتغيرات الدراسة ) عدد الدورات

 ( ىذه الخصائص:5( و )4مع المديرة أو المساعدة(، وتوضح الجداول )
 ( توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسب  4جدول رقم ) 

 النسب المئوية التكرار عدد الدورات التدريبية

 % 0,9 1 الشي

 % 0,21 32 دورة 0-1من 

 % 1,22 09 من ثالث دورات فأكثر

 %122 18 المجموع

 (توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغير سنوات الخبرة مع المديرة أو المساعدة 5جدول رقم ) 
 النسب المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة

 % 9,11 11 أقل من سنتين

 % 1,03 18 من سنتين إلى أقل من خمس سنوات

 %12 39 خمس سنوات فأكثر

 %122 18 المجموع

ىدفت أداة الدراسة )االستبانة( إلى معرفة البيانات لعينة الدراسة  رابعًا3 أداة الدراسة3
ذات العالقة بأىداف الدراسة وأسئمتيا، كما ىدفت إلى معرفة وجيات نظر العينة حول 

مساعدات مكاتب اإلشراف درجة توفر مواصفات المدير اإللكتروني لدى مديرات أو 
التربوي، ومعرفة المقترحات التي قد تسيم في توفير مواصفات المدير اإللكتروني لدى 
مديرات ومساعدات مكاتب اإلشراف التربوي في مدينة الرياض. لذلك تم القيام بعدد من 

 اإلجراءات إلعداد أداة الدراس واعتمادىا وفقًا لمخطوات التالية:
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 داة الدراسة واعتنادٍاإجراءات إعداد أ 
تم تصميم محاور وفقرات االستبانة في  بناء أداة الدراسة في صورتيا األولية: . أ

صورتيا األولية بعد اإلطالع عمى األطر النظرية والدراسات السابقة في المجال 
نفسو، ومراجعة األدوات المستخدمة فييا تحت إشراف وتوجيو من المشرفة عمى 

 الدراسة.
عرضت االستبانة في صورتيا األولية  الدراسة في صورتيا النيائية: اعتماد أداة . ب

عمى مجموعة من المحكمين، تم اختيارىم وفق تخصصاتيم األكاديمية 
ومجاالتيم البحثية ذات العالقة بمجاالت وأىداف الدراسة؛ وذلك لالستفادة من 

م تعديل خبراتيم ومالحظاتيم ومقترحاتيم حول محاور االستبانة وفقراتيا، وت
بعض الفقرات والعبارات وفق أراء المحكمين ومقترحاتيم ومن ثم اعتمادىا في 
صورتيا النيائية استعدادًا لتوزيعيا عمى أفراد العينة.وتم استخدام المقياس 

غير  –موافقة بدرجة متوسطة  –الثالثي في الدراسة ) موافقة بدرجة كبيرة 
 دىا عمى األجزاء التالية:موافقة(. وقد احتوت االستبانة بعد اعتما

وتشمل معمومات عامة عن عينة الدراسة تضمنت: عدد  أواًل: البيانات األولية:
الدورات التدريبية في مجال الحاسب اآللي و سنوات الخبرة مع المديرة أو 

 المساعدة.
تم اختيار فقراتيا وفقًا ألدبيات  ثانيًا: محاور االستبانة وتتضمن أربعة محاور

 ىي: و الدراسة
المحور األول/ المواصفات العممية التكنولوجية التي يجب توافرىا في المديرة أو  -1

 المساعدة.
المحور الثاني/ المواصفات اإلدارية اإللكترونية التي يجب توافرىا في المديرة أو  -2

 المساعدة.
 المحور الثالث/ المواصفات الشخصية التي يجب توافرىا في المديرة أو المساعدة. -3
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المحور الرابع/مقترحات لتوفير الصفات اإللكترونية التي يجب أن يتحمى بيا  -4
المدير اإللكتروني، ويحتوي سؤااًل مفتوحًا لمعرفة المقترحات األخرى التي ترى 

 .عينة الدراسة إضافتيا
 3لمتحقق من صدق أداة الدراسة ) االستبانة( وأنيا تقيس بالفعل  صدم أداة الدراسة

 تحقيق الصدق الظاىري وصدق االتساق الداخمي من خالل: ما وضعت لو، تم
تم عرض أداة الدراسة عمى  الصدم الظاٍري ألداة الدراسة )االستباىة(3 -1

مجموعة من المحكمين، تم اختيارىم وفق تخصصاتيم األكاديمية ومجاالتيم 
البحثية ذات العالقة بأبعاد الدراسة وشممت مجموعة المحكمين أعضاء ىيئة 

، وذلك  -من الجنسين –س بكمية التربية بجامعة الممك سعود بالرياض التدري
بداء أراءىم  لتحديد مدى وضوح ومناسبة العبارات وأىميتيا لممحور التابعة لو وا 

 ومقترحاتيم حوليا.
لمتأكد من الصدق الداخمي ألداء الدراسة )االستبانة( تم  صدم االتشام الداخلي3 -2

استخدام معامل ارتباط )بيرسون( لحساب معامالت االرتباط بين كل عبارة من 
عبارات االستبانة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو كما ىو مبين في 

 ( .9،8،7،6الجداول رقم)
 (6جدول رقم )

 بارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكمية لممحور األولمعامل ارتباط "بيرسون" لكل ع
 المحور األول : المواصفات العممية التكنولوجية التي يجب توافرىا في المديرة أو المساعدة

 معامل االرتباط  رقم العبارة معامل االرتباط  رقم العبارة

1 872,2 ** 8 720,2 ** 

0 751,2 ** 1 721,2 ** 

3 119,2 ** 7 702,2 ** 

2 772,2 ** 5 725,2 ** 

 (21,2)**( دالة عند )

( أن جميع معامالت االرتباط الداخمية ) صدق االتساق 6يتضح من الجدول رقم) 
الداخمي( لممحور األول والمتعمق بالمواصفات العممية التكنولوجية التي يجب توافرىا في 
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( والتي 1األدنى لمعبارة رقم )**( في حده  570,0المديرة أو المساعدة تتراوح بين )
 786,0تشير إلى إلمام المديرة أو المساعدة بأىمية الحاسب اآللي في اإلدارة، وبين )

( والتي تشير إلى "إطالع المديرة أو المساعدة عمى 2**( في حده األعمى لمعبارة رقم )
جميع العبارات  ويتضح أن تجارب اإلدارة اإللكترونية الناجحة عالميًا لتطبيقيا محميًا".

( مما يشير إلى أن جميع العبارات تتصف 01,0دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
 بصدق االتساق الداخمي بينيا وبين المحور الذي تنتمي إليو.

 (معامل ارتباط "بيرسون" لكل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكمية لممحور الثاني7جدول رقم )
 واصفات اإلدارية اإللكترونية التي يجب توافرىا في المديرة أو المساعدةالمحور الثاني: الم

 معامل االرتباط  رقم العبارة معامل االرتباط  رقم العبارة معامل االرتباط  رقم العبارة

1 192,2 ** 5 191,2 ** 18 782,2 ** 

0 808,2 ** 9 132,2 ** 11 502,2 ** 

3 371,2 ** 12 711,2 ** 17 181,2 ** 

2 891,2 ** 11 510,2 ** 15 721,2 ** 

8 871,2 ** 10 187,2 ** 19 855,2 ** 

1 105,2 ** 13 702,2 ** 02 713,2 ** 

7 722,2 ** 12 522,2 ** 01 172,2 ** 

 (21,2)**( دالة عند )

( أن جميع معامالت االرتباط الداخمية ) صدق االتساق 7يتضح من الجدول رقم) 
الثاني والمتعمق بالمواصفات اإلدارية اإللكترونية التي يجب توافرىا في الداخمي( لممحور 

( والتي 3**( في حده األدنى لمعبارة رقم ) 376,0المديرة أو المساعدة تتراوح بين )
تشير إلى "تشجيع المديرة أو المساعدة عمى نقل المعارف والخبرات بين موظفات مكتب 

(والتي تشير إلى 16ي حده األعمى لمعبارة رقم)**(ف 824,0اإلشراف التربوي"، وبين)
"إدارة المديرة أو المساعدة أعمال وميام مكتب اإلشراف الكترونيًا". ويتضح أن جميع 

( مما يشير إلى أن جميع العبارات 01,0العبارات دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
 ليو.تتصف بصدق االتساق الداخمي بينيا وبين المحور الذي تنتمي إ

 ( 8جدول رقم )
 معامل ارتباط "بيرسون" لكل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكمية لممحور الثالث
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 المحور الثالث: المواصفات الشخصية التي يجب توافرىا في المديرة أو المساعدة

 معامل االرتباط  رقم العبارة معامل االرتباط  رقم العبارة معامل االرتباط  رقم العبارة

1 191,2 ** 1 113,2 ** 11 779,2 ** 

0 111,2 ** 7 791,2 ** 10 185,2 ** 

3 199,2 ** 5 188,2 ** 13 712,2 ** 

2 111,2 ** 9 792,2 ** 12 700,2 ** 

8 710,2 ** 12 750,2 ** 18 512,2 ** 

 (21,2)**( دالة عند )

االرتباط الداخمية ) صدق ( أن جميع معامالت 8يتضح من الجدول رقم)  
االتساق الداخمي( لممحور الثالث والمتعمق بالمواصفات الشخصية التي يجب توافرىا في 

( والتي 8**( في حده األدنى لمعبارة رقم ) 655,0المديرة أو المساعدة تتراوح بين )
وبين تشير إلى "محافظة المديرة أو المساعدة عمى سرية تداول المعمومات الكترونيًا"، 

( والتي تشير إلى "عدالة المديرة أو 15**( في حده األعمى لمعبارة رقم ) 814,0)
ويتضح أن جميع  المساعدة في توزيع الميام عمى موظفات مكتب اإلشراف التربوي".

( مما يشير إلى أن جميع العبارات 01,0العبارات دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
 بينيا وبين المحور الذي تنتمي إليو. تتصف بصدق االتساق الداخمي

 ( 9جدول رقم )
 معامل ارتباط "بيرسون" لكل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكمية لممحور الرابع

 المحور الرابع: مقترحات لتوفير الصفات اإللكترونية التي يجب أن يتحمى بيا المدير اإللكتروني

 معامل االرتباط  العبارةرقم  معامل االرتباط  رقم العبارة

1 529,2 ** 8 752,2 ** 

0 172,2 ** 1 511,2 ** 

3 722,2 ** 7 720,2 ** 

2 732,2 **   

 (21,2)**( دالة عند )

( أن جميع معامالت االرتباط الداخمية ) صدق االتساق 9يتضح من الجدول رقم) 
الداخمي( لممحور الرابع والمتعمق بالمقترحات التي تساىم في تطوير الصفات اإللكترونية 
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**( في حده األدنى  670,0التي يجب أن يتحمى بيا المدير اإللكتروني تتراوح بين )
إلى "أىمية حضور المديرة أو المساعدة برامج تدريبية ُتعنى ( والتي تشير 2لمعبارة رقم )

( 6**( في حده األعمى لمعبارة رقم )811,0بالتقنية الحديثة وفعاليتيا في اإلدارة"، وبين )
والتي تشير إلى "أىمية حضور المديرة أو المساعدة المؤتمرات التي تبحث في مواضيع 

لتجارب الناجحة في مجال اإلدارة اإللكترونية عن اإلدارة اإللكترونية ونقل الخبرات وا
كما يتضح أن جميع العبارات دالة إحصائيًا  لموظفاتيا في مكتب اإلشراف التربوي". 

( مما يشير إلى أن جميع العبارات تتصف بصدق االتساق 01,0عند مستوى الداللة )
 الداخمي بينيا وبين المحور الذي تنتمي إليو.

  متحقق من ثبات أداة الدراسة )االستبانة( تم استخدام معامل لثبات أدارة الدراسة
 (.10"ألفا كرونباخ" وجاءت قيم الثبات كما ىو موضح في الجدول رقم )

 (:10جدول رقم )
 معامالت الثبات لكل محور من محاور أداة الدراسة االستبانة

 معامل الثبات عنوان المحور رقم المحور

 511,2 التكنولوجية التي يجب توافرىا في المديرة أو المساعدةالمواصفات العممية  األول

 982,2 المواصفات اإلدارية اإللكترونية التي يجب توافرىا في المديرة أو المساعدة الثاني

 921,2 المواصفات الشخصية التي يجب توافرىا في المديرة أو المساعدة الثالث

 571,2 التي يجب أن يتحمى بيا المدير اإللكتروني مقترحات لتوفير الصفات اإللكترونية الرابع

 917,2 الثبات الكمي لالستبانة

( معامالت الثبات لمحاور أداة الدراسة )االستبانة(، 10يتضح من الجدول رقم ) 
وجميعيا كانت قيم عالية وكذلك بمغ معامل الثبات لجميع محاور االستبانة وىو الثبات 

 مرتفعة مما يدل عمى أن االستبانة تتصف بدرجة ثبات عالية.( وىي قيمة 967,0الكمي )
 خامشًا3 األساليب اإلحصائية3

اقتضت طبيعة ىذه الدراسة استخدام بعض األساليب اإلحصائية التي تمت معالجة 
بياناتيا وتحميميا بمركز بحوث كمية التربية بجامعة الممك سعود بالرياض؛ باستخدام 

 (، وتمثمت ىذه األساليب في:SPSSاإلحصائي )الحاسب اآللي لمبرنامج 

 التكرارات والنسب المئوية لوصف عينة الدراسة واستجاباتين عمى عبارات االستبانة.-1
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المتوسط الحسابي لترتيب أراء أفراد عينة الدراسة عمى عبارات محاور أداة الدراسة  -2
)االستبانة( تنازليًا، وقد تم حساب معيار الحكم من خالل معادلة الوزن النسبي الفارق 

 لتحميل استجابات عينة الدراسة. 
ت االنحراف المعياري لتحديد مدى تجانس استجابات عينة الدراسة حول متوسطا -3

 استجاباتين.
( لموقوف عمى الداللة اإلحصائية لالختالفات القائمة بين وجية ANOVAتحميل التباين ) -4

نظر عينة الدراسة حول درجة توفر مواصفات المدير اإللكتروني لدى مديرات أو مساعدات 
مكاتب اإلشراف التربوي في مدينة الرياض وفقًا لممتغيرات )عدد الدورات التدريبية في 

 الحاسب اآللي، سنوات الخبرة مع المديرة أو المساعدة(. مجال
 معامل الثبات " ألفا كرونباخ" لحساب ثبات أداة الدراسة. -5
 معامل ارتباط " بيرسون" لتحديد مدى صدق االتساق الداخمي ألداة الدراسة. -6
تم حساب معيار الحكم باستخدام معادلة الوزن النسبي الفارق لتحميل استجابات عينة  -7

 راسة لتحديد مدى االتفاق نحو محاور االستبانة وعباراتيا وذلك وفقًا لممعادلة التالية:الد
)المدى بين أعمى درجة وأقل درجة  2=1-3قيمة لفئة األدنى=  –المدى= قيمة الفئة األعمى

 في المقياس(
طول كل فئة )0 ،6=  3÷2قيمة الفئة األعمى=÷الفرق بين الفئات=المدى

 من فئات المقياس(
 ( سمم إجابات االستبانة ودرجاتو ومعيار الحكم.11ويوضح الجدول رقم )

 (11جدول رقم )
 سمم إجابات االستبانة ودرجاتو ومعيار الحكم

 1 2 3 الدرجة

 غير موافقة موافقة بدرجة متوسطة موافقة بدرجة كبيرة سمم اإلجابة

 ( 1 - 8,1) ( 1,1 - 0,0) (3,0 - 3) معيار الحكم )المتوسط الحسابي(

 
 الفصل الرابع3عرض ىتائج الدراسة ومياقشتَا
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مكاتب  ومساعدات ما درجة توفر مواصفات المدير اإللكتروني لدى مديراتالسؤال األول: 
( 12ويوضح الجدول رقم )؟موظفاتين اإلشراف التربوي في مدينة الرياض من وجية نظر

المدير اإللكتروني من وجية ( نتائج اإلجابة عمى توفر مواصفات 14( ورقم )13ورقم )
نظر موظفات مكتب اإلشراف التربوي بالبديعة ومكتب اإلشراف التربوي شمال الرياض 

 مرتبة ترتيبًا تنازليًا وفقًا لمتوسطاتيا الحسابية.
 (: 12جدول رقم )

ة درجة توفر المواصفات العممية التكنولوجية لدى مديرات و مساعدات مكاتب اإلشراف التربوي من وجي
 نظر الموظفات 

بارة
 الع

رقم
 

 العبارة

 درجة الموافقة

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

يب
لترت
ا

 

ب 
حس

فر 
لتو
ة ا
درج

حكم
ر ال

عيا
م

 

جة 
بدر
قة 
مواف

بيرة
ك

 

جة 
بدر
قة 
مواف

طة
وس
مت

فقة 
موا
ير 
غ

 

تمم المديرة أو المساعدة بأىمية  1
 الحاسب اآللي في اإلدارة

 1 12 82 ك
متوفرة بدرجة  1 219,2 78,0

 8,1 8,01 9,71 % كبيرة

تمم المديرة أو المساعدة بأىمية التعمم  0
 المستمر في مجال عموم الحاسب

 2 03 20 ك
متوفرة بدرجة  0 250,2 18,0

 2 2,38 1,12 % كبيرة

3 
تستخدم المديرة أو المساعدة برامج 

الحاسب اآللي بما يخدم العمل ويعمل 
 عمى تحسينو

 3 17 22 ك
متوفرة بدرجة  3 872,2 12,0

 1,2 0,01 7,17 % كبيرة

2 
تطمع المديرة أو المساعدة عمى 

المعمومات التقنية الحديثة التي تساىم 
 في تطوير العمل

 3 15 22 ك
متوفرة بدرجة  2 878,2 13,0

 1,2 7,07 7,17 % كبيرة

8 
تحضر المديرة أو المساعدة الدورات 
والندوات والورش ذات العالقة باإلدارة 

 اإللكترونية

 2 08 38 ك
متوفرة بدرجة  8 117,2 25,0

 0,1 8,35 5,83 % كبيرة

1 
تطمع المديرة أو المساعدة عمى تجارب 
اإلدارة اإللكترونية الناجحة عالميًا 

 لتطبيقيا محمياً 

 1 08 30 ك
متوفرة بدرجة  1 113,2 21,0

 0,9 8,35 0,29 % كبيرة

تتعامل المديرة أو المساعدة مع  7
 الحاسب اآللي بميارة

 7 08 33 ك
متوفرة بدرجة  7 152,2 22,0

,5 8,35 5,82 % كبيرة
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12 

تتعامل المديرة أو المساعدة مع شبكات  5
تقان  االتصاالت بدقة وا 

 7 01 31 ك
متوفرة بدرجة  5 175,2 35,0

,5 2,22 7,27 % كبيرة
12 

 54,2 المتوسط الحسابي العام

 592,0 االنحراف المعياري العام

( المتوسط الحسابي العام ليذا المحور والذي بمغ 12يوضح الجدول رقم ) 
(، مما يدل عمى أن موظفات  592,0( وبانحراف معياري بمغ )3( من أصل )54,2)

العممية التكنولوجية في المديرات مكاتب اإلشراف التربوي يرين توفر جميع ىذه المواصفات 
( ثمانية عبارات تمثل 8والمساعدات بدرجة عالية، وقد بمغت عبارات ىذا المحور )

المواصفات العممية التكنولوجية التي يجب أن تتوفر في المديرة أو المساعدة وتراوحت 
فرة (، وتميزت جميع العبارات بأنيا متو 38,2 - 75,2متوسطاتيا الحسابية ما بين )

بدرجة كبيرة وذلك حسب معيار الحكم المذكور في الفصل السابق. وكانت أكثر ثالث 
صفات عممية تكنولوجية متوفرة بدرجة كبيرة في المديرات والمساعدات من وجية نظر 

 الموظفات ىي:
( وىي " ُتمم المديرة أو المساعدة بأىمية الحاسب اآللي في 1العبارة رقم ) -1

( وانحراف معياري 75,2مى المرتبة األولى بمتوسط حسابي بمغ )اإلدارة"، وقد حصمت ع
(469,0). 

( وىي " ُتمم المديرة أو المساعدة بأىمية التعمم المستمر في مجال 3العبارة رقم ) -0
( وانحراف 65,2عموم الحاسب"، وقد حصمت عمى المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بمغ )

 .(.،482معياري )
(وىي"تستخدم المديرة أو المساعدة برامج الحاسب اآللي بما يخدم 7رقم)العبارة  -3

( 64,2العمل ويعمل عمى تحسينو"،وقد حصمت عمى المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )
 (.574,0وانحراف معياري )
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( وىي "تطمع المديرة أو المساعدة عمى المعمومات التقنية الحديثة 4العبارة رقم) -4
العمل"،وحصمت عمى المرتبة الرابعة بمتوسط  التي تساىم في تطوير

 (.575,0(وانحراف معياري )63,2حسابي)
وقد يرجع تصدر ىذه األربع مواصفات عممية تكنولوجية ألكثرىا توفر لدى  

مديرات ومساعدات مكاتب اإلشراف التربوي لعدة أسباب منيا: الخمفية النظرية 
ب اإلشراف التربوي عن أىمية الحاسب والتطبيقية الثرية لدى مديرات ومساعدات مكات

اآللي وتطبيقاتو في تحسين وتطوير العمل اإلداري وكذلك أىمية التعمم المستمر في 
مجال التكنولوجيا، والتي قد تكون نابعة من اىتمام وزارة التربية والتعميم بتطبيق 

رنامج التعامالت اإللكترونية عن طريق عدة برامج تطبيقية منيا )برنامج نور، وب
والتي تيدف  ( 80)( ورقم 40ورقم ) (235رقم )فارس(، وذلك تمثاًل لمقرارات الوزارية 

إلى تطبيق نظام التعامالت اإللكترونية. وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة بخش 
ىـ( في أن مفيوم اإلدارة اإللكترونية واضح تمامًا لدى عينة الدراسة، وأن إدراك 1428)

فيوم اإلدارة اإللكترونية يرتبط بالكفاية والفعالية في أداء الميام اإلدارية، عينة الدراسة لم
جماع عينة الدراسة عمى أىمية اإلدارة اإللكترونية في كافة النواحي.  وا 

أما العبارة التي حصمت عمى أدنى درجة متوسط حسابي بالرغم من أن  
وىي" تتعامل المديرة أو المساعدة ( 8الموظفات يرين توفرىا بدرجة كبيرة ىي العبارة رقم )

تقان"،وقد حصمت عمى المرتبة الثامنة واألخيرة بمتوسط  مع شبكات االتصاالت بدقة وا 
 (.678,0( وانحراف معياري )38,2حسابي)
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(:درجة توفر المواصفات اإلدارية اإللكترونية لدى مديرات أو مساعدات مكاتب اإلشراف 13جدول رقم )
 نظر الموظفات التربوي من وجية
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ُتشجع المديرة أو المساعدة عمى نقل المعارف  3

 والخبرات بين الموظفات.
 0 01 21 ك

متوفرة بدرجة  1 883,2 11,0
 1,3 3,30 1,13 % كبيرة

تحرص المديرة أو المساعدة عمى تطوير  1
 نشاطات العمل لمموظفات.

 8 11 22 ك
متوفرة بدرجة  0 130,2 12,0

 7,7 1,02 7,17 % كبيرة

ُتحفز المديرة أو المساعدة الموظفات نحو العمل  0
 الجماعي.

 2 19 20 ك
متوفرة بدرجة  3 112,2 85,0

 0,1 0,09 1,12 % كبيرة

1
3 

تعتمد المديرة أو المساعدة عمى وارد وصادر 
 الكتروني إلنجاز أعماليا اإلدارية.

 5 11 22 ك
متوفرة بدرجة  2 713,2 82,0

 3,10 1,02 8,11 % كبيرة

تنشر المديرة أو المساعدة مفيوم الثقافة  2
 داخل بيئة العمل.اإللكترونية االيجابية 

 0 09 32 ك
متوفرة بدرجة  8 810,2 29,0

 1,3 1,22 3,80 % كبيرة

1
9 

تضبط المديرة أو المساعدة الحضور واالنصراف 
 الكترونيًا.

 12 10 21 ك
متوفرة بدرجة  8 789,2 29,0

 2,18 8,15 1,13 % كبيرة

تيتم المديرة أو المساعدة بتعريف الموظفات  8
 بأىمية اإلدارة اإللكترونية وفوائدىا.

 3 09 30 ك
متوفرة بدرجة  1 859,2 28,0

 1,2 1,22 0,29 % كبيرة

تسعى المديرة أو المساعدة إلى التقميل من  9
 استخدام الورق في العمل.

 9 01 38 ك
متوفرة بدرجة  7 708,2 22,0

  5,13  3,30  5,83 % كبيرة

1
1 

أو المساعدة أعمال وميام مكتب تُنظم المديرة 
 اإلشراف الكترونيًا.

 5 01 33 ك
متوفرة بدرجة  7 710,2 22,0

 3,10 3,30 5,82 % كبيرة

1
0 

تحفظ المديرة أو المساعدة كافة الوثائق والبيانات 
 الكترونيًا.

 9 02 33 ك
متوفرة بدرجة  5 730,2 39,0

 5,13 5,32 5,82 % كبيرة

المديرة أو المساعدة درجة الثقة لدى ترفع  5
 الموظفات التعامالت اإللكترونية.

 1 07 32 ك
متوفرة بدرجة  9 185,2 35,0

 0,9 8,21 0,21 % كبيرة

1
8 

ُترسل المديرة أو المساعدة القرارات والتعاميم عن 
 طريق شبكة االتصاالت.

 13 19 33 ك
متوفرة بدرجة  12 759,2 31,0

 2,02 0,09 5,82 % كبيرة

ُتِقيم المديرة أو المساعدة ندوات وبرامج توعوية  1
 عن أىمية التقنية في العمل.

 5 30 08 ك
متوفرة بدرجة  11 115,2 01,0

 3,10 0,20 8,35 % كبيرة

1
1 

تقوم المديرة أو المساعدة بإدارة أعمال وميام 
 مكتب اإلشراف الكترونيًا.

 13 03 05 ك
متوفرة بدرجة  10 771,2 03,0

 2,02 2,38 1,23 % كبيرة

متوفرة بدرجة  13 171,2 02,0 9 33 00 كتقوم المديرة أو المساعدة بعممية التخطيط 1
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 متوسطة 5,13 5,82 5,33 % الكترونيًا. 0

0
2 

تستفيد المديرة أو المساعدة من األخطاء الناتجة 
سريعة  عن التنفيذ وتعالجيا الكترونيًا بصورة

 ومستمرة.

 17 15 07 ك

متوفرة بدرجة  12 532,2 11,0
 0,01 7,07 8,21 % متوسطة

تستطيع المديرة أو المساعدة تقديم المعمومة  7
 التقنية الصحيحة في وقتيا المناسب

 10 32 01 ك
متوفرة بدرجة  18 718,2 12,0

 8,15 0,21 3,30 % متوسطة

0
 المساعدة الموظفات الكترونيًا.ُتقَيم المديرة أو  1

 00 17 01 ك
متوفرة بدرجة  11 512,2 21,0

  5,33  0,01  2,22 % متوسطة

1
2 

تمارس المديرة أو المساعدة عممية التوجيو 
 لمموظفات الكترونيًا.

 08 15 00 ك
متوفرة بدرجة  15 581,2 98,1

 8,35 7,07 5,33 % متوسطة

1
5 

المساعدة تنفيذ األعمال  تراقب المديرة أو
 الكترونيًا.

 19 08 02 ك
متوفرة بدرجة  17 757,2 20,0

 0,09 8,35 5,32 % متوسطة

1
 ُتدير المديرة أو المساعدة االجتماعات الكترونيًا. 7

 30 15 12 ك
متوفرة بدرجة  19 521,2 70,1

  0,29  7,07  8,01 % متوسطة

  30,2 المتوسط الحسابي العام 
  714,0 االنحراف المعياري العام

( المتوسط الحسابي العام ليذا المحور والذي بمغ 13يوضح الجدول رقم ) 
(، مما يدل عمى أن موظفات  714,0( وبانحراف معياري بمغ )3( من أصل )30,2)

 مكاتب اإلشراف التربوي يرين توفر جميع ىذه المواصفات اإلدارية اإللكترونية في المديرات
( عبارة تمثل المواصفات 21والمساعدات بدرجة عالية، وقد بمغت عبارات ىذا المحور )

اإلدارية اإللكترونية التي يجب أن تتوفر في المديرة أو المساعدة وتراوحت متوسطاتيا 
(، وتراوحت العبارات بين متوفرة بدرجة كبيرة ومتوفر 72,1 - 61,2الحسابية ما بين )

ب معيار الحكم المذكور في الفصل السابق. وكانت أكثر خمسة بدرجة متوسطة وذلك حس
صفات إدارية الكترونية متوفرة بدرجة كبيرة في المديرات والمساعدات من وجية نظر 

 الموظفات ىي:
( وىي " ُتشجع المديرة أو المساعدة عمى نقل المعارف والخبرات 3العبارة رقم ) -1

( وانحراف 61,2األولى بمتوسط حسابي )بين الموظفات"، وقد حصمت عمى المرتبة 
 .(553,0معياري )
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( وىي " تحرص المديرة أو المساعدة عمى تطوير نشاطات العمل 1العبارة رقم ) -0
( وانحراف 60,2لمموظفات"، وقد حصمت عمى المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بمغ )

 .(632,0معياري )
الموظفات نحو العمل ( وىي "ُتحفز المديرة أو المساعدة 2العبارة رقم ) -3

( وانحراف 58,2الجماعي"، وقد حصمت عمى المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بمغ )
 (.610,0معياري )

( وىي "تعتمد المديرة أو المساعدة عمى وارد وصادر الكتروني 13العبارة رقم) -4
( 50,2إلنجاز أعماليا اإلدارية"، وقد حصمت عمى المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )

 (.713,0راف معياري )وانح
( وىي " تنشر المديرة أو المساعدة مفيوم الثقافة اإللكترونية 4العبارة رقم ) -5

( وىي " تضبط المديرة أو المساعدة 19االيجابية داخل بيئة العمل" والعبارة رقم )
الحضور واالنصراف الكترونيًا"، وقد حصمت ىاتان العبارتان عمى المرتبة الخامسة حيث 

 (.759,0، 562,0( وانحرافات معيارية )49,2وسط الحسابي لكمتا العبارتين )بمغ المت
وقد يرجع تصدر ىذه الخمس مواصفات إدارية الكترونية ألكثرىا توفر لدى  

مديرات ومساعدات مكاتب اإلشراف التربوي لعدة أسباب منيا: ارتفاع درجة التوفر في 
خمفية النظرية والتطبيقية الثرية لدى المواصفات العممية التكنولوجية والتي توضح ال

مديرات ومساعدات مكاتب اإلشراف التربوي التي تؤكد عمى دور اإلدارة اإللكترونية في 
سرعة األداء وسيولة في التعامل، وبذلك تستطيع المديرة أو المساعدة أن تتبنى أسموب 

اف التربوي. فالعبارات اإلدارة اإللكترونية بكامل تفاصيمو يما يخدم العمل في مكتب اإلشر 
( وىي " ُتشجع المديرة أو المساعدة عمى نقل المعارف 3األعمى تصدرًا العبارة رقم )

( وىي "تحرص 1والخبرات بين الموظفات" والتي حصمت عمى المرتبة األولى والعبارة رقم )
المديرة أو المساعدة عمى تطوير نشاطات العمل لمموظفات" والتي حصمت عمى المرتبة 

( وىي "ُتحفز المديرة أو المساعدة الموظفات نحو العمل الجماعي" 2الثانية والعبارة رقم )
ىـ( في أن 1428والتي حصمت عمى المرتبة الثالثة، وتتفق ىذه النتائج مع دراسة بخش )

أبرز متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية تعزيز المناخ التنظيمي والعمل بروح الفريق.  في 
( وىي "تعتمد المديرة أو المساعدة عمى وارد وصادر الكتروني 13عبارة رقم )حين أن ال

( وىي " تنشر 4إلنجاز أعماليا اإلدارية" والتي حصمت عمى المرتبة الرابعة والعبارة رقم )
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المديرة أو المساعدة مفيوم الثقافة اإللكترونية االيجابية داخل بيئة العمل" والعبارة رقم 
المديرة أو المساعدة الحضور واالنصراف الكترونيًا"، والمتان حصمتا ( وىي " تضبط 19)

م( حيث أنو 2009عمى المرتبة الخامسة، وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة الالمي )
توجد ممارسات حقيقية من قبل المدراء والوكالء من خالل استخدام تطبيقات الحاسب 

اىمة حقيقية تقدميا التطبيقات الحاسوبية اآللي في أعماليم اإلدارية، وكذلك توجد مس
م( التي كانت من 2006الحالية لإلدارة وبدرجة عالية، وكذلك تتفق مع دراسة الغنيم )

نتائجيا أن اإلدارة اإللكترونية تسيم في تطوير العمل اإلداري بدرجة عالية وخصوصًا في 
ـ( في أن نجاح اإلدارة ى1428االتصال اإللكتروني، وأيضًا تتفق مع نتائج دراسة بخش )

اإللكترونية مرتبط بالثقافة التنظيمية واستخدام تقنيات االتصاالت والمعمومات، وتتفق مع 
( في أن اإلدارة اإللكترونية حققت تواصاًل مع أفراد العينة 2005)Danielنتائج دراسة 

أكثر من اإلدارة التقميدية لإلدارة، وذلك من خالل البريد اإللكتروني، وتتفق كذلك مع نتائج 
( في أن األساليب اإلدارية المبنية عمى توظيف 2005) Aggarwal Yashدراسة 

 دارة التعميمية. التكنولوجيا تسيم في تحسين كفاية وفاعمية اإل
أما العبارات التي حصمت عمى أدنى درجة متوسط حسابي بالرغم من أن  

 الموظفات يرين توفرىا بدرجة متوسطة ىي:
( وىي " تدير المديرة أو المساعدة االجتماعات الكترونيًا"، وقد 17العبارة رقم ) -1

وانحراف ( 72,1حصمت عمى المرتبة التاسعة عشر واألخيرة بمتوسط حسابي بمغ )
 (.806,0معياري )

( وىي " تمارس المديرة أو المساعدة عممية التوجيو لمموظفات 14العبارة رقم ) -2
( 95,1الكترونياً"، وقد حصمت عمى المرتبة الثامنة عشر بمتوسط حسابي بمغ )

 (.856,0وانحراف معياري )
ترونيًا"، ( وىي " تراقب المديرة أو المساعدة تنفيذ األعمال الك18العبارة رقم ) -3

( وانحراف 02,2وقد حصمت عمى المرتبة السابعة عشر واألخيرة بمتوسط حسابي بمغ )
 (.787,0معياري )
درجة توفر المواصفات الشخصية لدى مديرات أو مساعدات مكاتب اإلشراف : (14جدول رقم )

 التربوي من وجية نظر موظفاتين
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 تمتمك المديرة أو المساعدة الثقة بنفسيا 3
 0 1 87 ك

متوفرة بدرجة  1 221,2 58,0
 1,3 0,9 7,57 % كبيرة

عمميا بيمة تنجز المديرة أو المساعدة  0
 وحماس

 2 12 81 ك
متوفرة بدرجة  0 212,2 75,0

 2 8,01 8,75 % كبيرة

تتميز المديرة أو المساعدة بالصراحة في  2
 تعامميا

 1 12 82 ك
متوفرة بدرجة  3 219,2 78,0

 8,1 8,01 9,71 % كبيرة

تتصف المديرة أو المساعدة باألمانة في  1
 نقل المعمومة

 2 11 29 ك
متوفرة بدرجة  3 232,2 78,0

 2 1,02 2,78 % كبيرة

تحماًل  ُتظير المديرة أو المساعدة  1
 لمسؤوليات عمميا

 3 13 29 ك
متوفرة بدرجة  2 881,2 71,0

 1,2 2,02 2,78 % كبيرة

تحافظ المديرة أو المساعدة عمى سرية  5
 تداول المعمومات الكترونياً 

 3 10 21 ك
متوفرة بدرجة  8 885,2 72,0

 1,2 8,15 5,72 % كبيرة

تتصف المديرة أو المساعدة بالصدق في  8
 كل تعامالتيا

 2 12 27 ك
متوفرة بدرجة  1 892,2 11,0

 0,1 8,01 3,70 % كبيرة

تتقبل المديرة أو المساعدة األفكار الجديدة  13
 وتنمييا

 1 00 20 ك
متوفرة بدرجة  7 817,2 13,0

 8,1 5,33 1,12 % كبيرة

ترحب المديرة أو المساعدة بالمناقشات  10
 الموجية لتطوير العمل

 8 18 28 ك
متوفرة بدرجة  5 132,2 10,0

 7,7 1,03 0,19 % كبيرة

تتصف المديرة أو المساعدة ببعد النظر  7
 في اتخاذ القرارات

 1 02 39 ك
متوفرة بدرجة  9 810,2 89,0

 8,1 9,31 2,12 % كبيرة

تتصف المديرة أو المساعدة بالعدالة في  18
 توزيع الميام عمى الموظفات

 7 13 28 ك
متوفرة بدرجة  12 150,2 85,0

,5 2,02 0,19 % كبيرة
12 

تُبادر المديرة أو المساعدة في حل  9
 مشكالت العمل فور حدوثيا

 2 02 22 ك
متوفرة بدرجة  11 112,2 81,0

 0,1 5,32 8,11 % كبيرة
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تحرص المديرة أو المساعدة عمى التجديد  12
 المستمر في العمل

 2 01 22 ك
متوفرة بدرجة  10 113,2 88,0

 0,1 3,30 8,11 % كبيرة

11 
ُتدرك المديرة أو المساعدة ضرورة تأسيس 
عالقات عمل جيدة من خالل استخدام 

 جميع أنواع االتصاالت

 2 00 35 ك
متوفرة بدرجة  13 111,2 83,0

 0,1 5,33 8,85 % كبيرة

تبتكر المديرة أو المساعدة أفكارًا جديدة  10
 لتطوير العمل

 2 03 31 ك
متوفرة بدرجة  12 119,2 81,0

 0,1 2,38 2,88 % كبيرة

 65,2 المتوسط الحسابي العام

 552,0 االنحراف المعياري العام

( المتوسط الحسابي العام ليذا المحور والذي بمغ 14رقم )يوضح الجدول  
(، مما يدل عمى أن موظفات  552,0( وبانحراف معياري بمغ )3( من أصل )65,2)

مكاتب اإلشراف التربوي يرين توفر جميع ىذه المواصفات الشخصية في المديرات 
تمثل المواصفات ( عبارة 15والمساعدات بدرجة عالية، وقد بمغت عبارات ىذا المحور )

الشخصية التي يجب أن تتوفر في المديرة أو المساعدة وتراوحت متوسطاتيا الحسابية ما 
(، وتميزت جميع العبارات بأنيا متوفرة بدرجة كبيرة وذلك حسب 51,2 - 85,2بين )

معيار الحكم المذكور في الفصل السابق. وكانت أكثر ثالث صفات شخصية متوفرة بدرجة 
 مديرات والمساعدات من وجية نظر الموظفات ىي:كبيرة في ال

( وىي " تمتمك المديرة أو المساعدة الثقة بنفسيا"، وقد حصمت 3العبارة رقم ) -1
 (.441,0( وانحراف معياري )85,2عمى المرتبة األولى بمتوسط حسابي بمغ )

( وىي " تنجز المديرة أو المساعدة عمميا بيمة وحماس"، وقد 2العبارة رقم ) -0
 .) .،414( وانحراف معياري )78,2عمى المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بمغ ) حصمت
( وىي " تتميز المديرة أو المساعدة بالصراحة في تعامميا " 4العبارة رقم ) -3

( وىي" تتصف المديرة أو المساعدة باألمانة في نقل المعمومة"، وقد 6والعبارة رقم )
( وانحرافات معيارية 75,2بمغ لكمتاىما ) حصمتا عمى المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي

(469,0 - 434,0 .) 
وقد يرجع تصدر ىذه األربع مواصفات شخصية ألكثرىا توفر لدى مديرات  

ومساعدات مكاتب اإلشراف التربوي لعدة أسباب منيا: توفر المواصفات العممية 
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التكنولوجية بصورة كبيرة وكذلك توفر المواصفات اإلدارية اإللكترونية بصورة كبيرة أيضًا 
وبالتالي تنعكس ىذه الممارسات والمواصفات عمى شخصية مديرة أو مساعدة مكتب 
اإلشراف التربوي وتبرز لدييا قيم ومواصفات شخصية تخدم اإلدارة اإللكترونية. وقد 

منصب مديرة أو مساعدة مكتب اإلشراف التربوي يتطمب يكون السبب أيضًا إلى أن 
مواصفات شخصية معينة في القائد، وبالتالي فإن الشخص المرشح ليذا المنصب يكون 
متصف بصفات وميارات شخصية تؤىمو ليذا المنصب ومن بينيا الصفات الشخصية 

 لممدير اإللكتروني الموجودة في ىذا المحور. 
عمى أدنى درجة متوسط بالرغم أن الموظفات يرين توفرىا بدرجة أما العبارات التي حصمت 

 كبيرة ىي:
( وىي " تبتكر المديرة أو المساعدة أفكارًا جديدة لتطوير العمل"، 10العبارة رقم ) -1

( 51,2وقد حصمت عمى المرتبة الرابعة عشر واألخيرة بمتوسط حسابي بمغ )
 (.619,0وانحراف معياري )

" تدرك المديرة أو المساعدة ضرورة تأسيس عالقات عمل ( وىي 11العبارة رقم ) -2
جيدة من خالل استخدام جميع أنواع االتصاالت"، وقد حصمت عمى المرتبة الثالثة 

 (.616,0( وانحراف معياري )53,2عشر بمتوسط حسابي بمغ )
( وىي " تحرص المديرة أو المساعدة عمى التجديد المستمر في 14العبارة رقم ) -3

( 55,2د حصمت عمى المرتبة الثانية عشر بمتوسط حسابي بمغ )العمل"، وق
 (.613,0وانحراف معياري )

إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد عينة  داللة ذات ىل ىناك فروق الشؤال الجاىي3
مكاتب  ومساعدات الدراسة حول درجة توفر مواصفات المدير اإللكتروني لدى مديرات

اإِلشراف التربوي في مدينة الرياض تعزى لمتغيرات الدراسة )عدد الدورات التدريبية في 
 ( ؟، الخبرة الوظيفية مع المديرة أو المساعدةمجال الحاسب اآللي

لإلجابة عمى السؤال األول تم استخدام اختبار تحميل التباين أحادي االتجاه )  
ANOVAغيرات التالية:( وتم حساب الفروق وفقًا لممت 

لمعرفة الفروق بين استجابات أواًل3 عدد الدورات التدريبية يف دلال احلاسب اآللي3
عينة الدراسة نحو درجة توفر مواصفات المدير اإللكتروني لدى مديرات ومساعدات مكاتب 



 سارة بنت عبداهلل بن صاحل اجلرداند/ 
  

 579 

اإلشراف التربوي في مدينة الرياض وفقًا لمتغير "عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسب 
( يوضح 15( والجدول رقم )ANOVAلي" تم استخدام تحميل التباين أحادي االتجاه )اآل

 ذلك.
( لمعرفة الفروق بين استجابات ANOVA(نتائج تحميل التباين أحادي االتجاه )15جدول رقم )

عينة الدراسة نحو درجة توفر مواصفات المدير اإللكتروني لدى مديرات ومساعدات مكاتب 
 في مدينة الرياض وفقًا لمتغير " عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسب اآللي"اإلشراف التربوي 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 ف 

مستوى 
 الداللة

المحور األول: المواصفات 
 العممية التكنولوجية

 227,0 0 292,2 بين المجموعات 
189,2 583,2 

 528,10 10 319,791 المجموعاتداخل 

المحور الثاني: المواصفات 
 اإلدارية اإللكترونية

 239,75 0 575,181 بين المجموعات 
722,2 821,2 

 279,110 10 927,1925 داخل المجموعات

المحور الثالث: المواصفات 
 الشخصية

 211,38 0 930,72 بين المجموعات 
511,2 205,2 

 175,21 10 227,0883 داخل المجموعات

 (28,2*دالة عند مستوى )

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 15يتضح من الجدول رقم ) 
( من حيث درجة توفر مواصفات المدير 28,2استجابات عينة الدراسة عند مستوى )

ومساعدات اإللكتروني )العممية التكنولوجية، اإلدارية اإللكترونية، الشخصية( لدى مديرات 
مكاتب اإلشراف التربوي وفقًا لمتغير "عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسب اآللي"، مما 
يدل عمى عدم تأثير عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسب اآللي في استجابات عينة 
الدراسة عمى المحاور الثالثة. وقد يكون السبب في أن نسبة الموظفات الحاصالت عمى 

%(، ثم  6,44%(، يمييا من لديين ثالث دورات فأكثر بنسبة ) 2,46دورتين ) دورة أو
%، كما قد يكون عامل  2,9من ليس لديين أي دورة في مجال الحاسب اآللي بنسبة 

الخبرة والتمرس في مجال الحاسب اآللي يكسب ىذه الميارات توازي. وتختمف ىذه النتيجة 
رات التدريبية في مجال الحاسب مع نتائج وىي عدم وجود فروق في متغير عدد الدو 

 م(.2006دراسة الدعيمج )
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لمعرفة الفروق بين استجابات  سنوات الخبرة مع المديرة أو المساعدة: ثاىيًا3
عينة الدراسة نحو درجة توفر مواصفات المدير اإللكتروني لدى مديرات ومساعدات مكاتب 
اإلشراف التربوي في مدينة الرياض وفقًا لمتغير "سنوات الخبرة مع المديرة أو المساعدة" 

 ضح ذلك.( يو 16( والجدول رقم )ANOVAتم استخدام تحميل التباين أحادي االتجاه )
( لمعرفة الفروق بين استجابات ANOVAنتائج تحميل التباين أحادي االتجاه ):(16جدول رقم )

عينة الدراسة نحو درجة توفر مواصفات المدير اإللكتروني لدى مديرات ومساعدات مكاتب 
 اإلشراف التربوي في مدينة الرياض وفقًا لمتغير " سنوات الخبرة مع المديرة أو المساعدة "

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 ف 

مستوى 
 الداللة

المحور األول: المواصفات 
 العممية التكنولوجية

 205,0 0 288,2 بين المجموعات 
185,2 582,2 

 528,10 10 227,791 داخل المجموعات

المحور الثاني: المواصفات 
 اإلدارية اإللكترونية

 021,12 0 290,102 بين المجموعات 
838,2 859,2 

 111,110 10 090,1958 داخل المجموعات

المحور الثالث: المواصفات 
 الشخصية

 280,127 0 923,012 بين المجموعات 
718,0 271,2 

 588,35 10 283,0229 داخل المجموعات

 (28,2*دالة عند مستوى )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ( عدم 16يتضح من الجدول رقم ) 
( من حيث درجة توفر مواصفات المدير 28,2استجابات عينة الدراسة عند مستوى )

اإللكتروني )العممية التكنولوجية، اإلدارية اإللكترونية، الشخصية( لدى مديرات ومساعدات 
المساعدة"، مما يدل مكاتب اإلشراف التربوي وفقًا لمتغير "سنوات الخبرة مع المديرة أو 

عمى عدم تأثير سنوات الخبرة مع المديرة أو المساعدة في استجابات عينة الدراسة عمى 
المحاور الثالثة.  وقد يكون السبب في أن نسبة الموظفات الالتي خبرتين )خمس سنوات 

% يمثمن األغمبية، يمييا من خبرتين ) من سنتين إلى أقل من خمس سنوات( 60فأكثر( 
% ، لذلك لم يكن  9,16% ، ثم من خبرتين ) أقل من سنتين ( بنسبة  1,23ة بنسب

وتختمف ىذه النتيجة وىي عدم وجود فروق في متغير عدد الدورات  لسنوات الخبرة تأثير. 
 م(.2006التدريبية في مجال الحاسب مع نتائج دراسة الدعيمج )
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مواصفات املدير اإللكرتوىي لدى  الشؤال الجالح3 ما أٍه املكرتحات اليت تشاٍه يف توفري
 مديرات ومشاعدات مكاتب اإلشراف الرتبوي يف مديية الرياض؟

لإلجابة عمى السؤال األول تم حساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات موظفات مكتب اإلشراف التربوي بالبديعة ومكتب 

مال الرياض، إزاء المقترحات التي قد تسيم في توفير مواصفات المدير اإلشراف التربوي ش
( 17اإللكتروني لدى مديرات ومساعدات مكاتب اإلشراف التربوي.ويوضح الجدول رقم )

 نتائج اإلجابة عمى ىذه المقترحات مرتبة ترتيبًا تنازليًا وفقًا لمتوسطاتيا الحسابية.
تسيم في توفير الصفات اإللكترونية لممدير اإللكتروني من (:أىم المقترحات التي 17جدول رقم )

 وجية نظر الموظفات

بارة
 الع

رقم
 

 العبارة

 درجة الموافقة

بي
سا
الح
ط 
وس
لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

يب
لترت
ا

 

ب 
حس

يد 
لتأي
ة ا
درج

حكم
ر ال

عيا
م

 

موافقة 
بدرجة 
 كبيرة

موافقة 
بدرجة 
متوس
 طة

غير 
 موافقة

0 
المساعدة برامج أن تحضر المديرة أو 

تدريبية ُتعنى بالتقنية الحديثة وفّعاليتيا في 
 اإلدارة.

 1 01 23 ك
مؤيدة بدرجة  1 813,2 18,0

 8,1 3,30 0,11 % كبيرة

2 
أن تيتم المديرة أو المساعدة ببرامج التعمم 
الذاتية التي تيدف إلى التحول لإلدارة 

 اإللكترونية

 0 01 20 ك
بدرجة مؤيدة  0 882,2 10,0

 1,3 3,30 1,12 % كبيرة

3 
أن تشارك المديرة أو المساعدة في الندوات 
التي تيتم بالتعريف باإلدارة اإللكترونية 

 ومتطمباتيا البشرية.

 2 01 39 ك
مؤيدة بدرجة  3 292,2 12,0

 2 2,22 2,12 % كبيرة

1 
أن تشارك المديرة أو المساعدة في ورش 

ميارات المدير عمل ىدفيا تطوير 
 إلكترونيًا.

 3 00 22 ك
مؤيدة بدرجة  2 858,2 87,0

 1,2 5,33 8,11 % كبيرة

7 
أن ُتمارس المديرة أو المساعدة أسموب 
القراءات الموجية في اإلدارة اإللكترونية 
لتنمية مياراتيا اإللكترونية وتوجيييا نحو 

 اإلدارة اإللكترونية الناجحة.

 0 07 38 ك
مؤيدة بدرجة  8 813,2 80,0

 1,3 8,21 5,83 % كبيرة

مؤيدة بدرجة  1 139,2 22,0 8 01 33 كأن تحضر المديرة أو المساعدة مؤتمرات  1
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تبحث في مواضيع عن اإلدارة اإللكترونية 
وتنقل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال 

 اإلدارة اإللكترونية لموظفاتيا.
% 5,82 2,22 7,7 

 كبيرة

8 
أن تشارك المديرة أو المساعدة في 

اجتماعات الخبراء في مجال التكنولوجيا 
واإلدارة لتناقش موضوع اإلدارة اإللكترونية 

 الناجحة.

 3 31 31 ك

مؤيدة بدرجة  7 858,2 23,0
 كبيرة

% 
7,27 7,27 1,2 

  55,2 المتوسط الحسابي العام 
  561,0 االنحراف المعياري العام

( المتوسط الحسابي العام ليذا المحور والذي بمغ 17يوضح الجدول رقم ) 
(، مما يدل عمى أن موظفات 561,0( وبانحراف معياري بمغ )3( من أصل )55,2)

مكاتب اإلشراف التربوي يؤدين ىذه المقترحات بدرجة عالية، وقد بمغت عبارات ىذا 
(،وتميزت جميع 43,2 - 65,2ن)(عبارات تراوحت متوسطاتيا الحسابية ما بي7المحور)

العبارات بأنيا مؤيدة بدرجة كبيرة وذلك حسب معيار الحكم المذكور في الفصل 
 السابق.وكانت أكثر ثالث مقترحات كان تأييد الموظفات ليا بدرجة عالية ىي:

( وىو" أن تحضر المديرة أو المساعدة برامج تدريبية ُتعنى بالتقنية 2المقترح رقم) -1
( وانحراف 65,2اليتيا في اإلدارة"،وقد حصل عمى المرتبة األولى بمتوسط )الحديثة وفعّ 
 (.513,0معياري )

( وىو" أن تيتم المديرة أو المساعدة ببرامج التعمم الذاتية التي 4المقترح رقم ) -2
( 62,2تيدف إلى التحول لإلدارة اإللكترونية"، وقد حصل عمى المرتبة الثانية بمتوسط )

 .(550,0وانحراف )
( وىو " أن تشارك المديرة أو المساعدة في الندوات التي تيتم 3المقترح رقم ) -3

بالتعريف باإلدارة اإللكترونية ومتطمباتيا البشرية"،وقد حصل عمى المرتبة الثالثة 
 (.494,0( وانحراف )62,2بمتوسط )
ومن خالل تصدر ىذه المقترحات الثالثة ألىم وأبرز المقترحات التي قد تسيم  

في توفير مواصفات المدير اإللكتروني لدى مديرات ومساعدات مكاتب اإلشراف التربوي 
نستنتج من ذلك الرغبة الجادة من موظفات مكتب اإلشراف في تطوير العمل اإللكتروني 
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أو مساعدة مكتب اإلشراف التربوي والتي تعتبر  وذلك من خالل تطوير مواصفات مديرة
 القدوة لمموظفات ومثال يحتذى بو في العمل.

أما المقترح الذي حصل عمى أدنى قيمة متوسط حسابي بالرغم من أن الموظفات  
( وىو " أن تشارك المديرة أو المساعدة في 5يؤدينو بدرجة كبيرة وىو المقترح رقم )

التكنولوجيا واإلدارة لتناقش في موضوع اإلدارة اإللكترونية  اجتماعات الخبراء في مجال
( وانحراف 43,2الناجحة"" وقد حصل عمى المرتبة السابعة واألخيرة بمتوسط حسابي بمغ )

(. وأما بالنسبة لمسؤال المفتوح ليذه الدراسة والذي يتضمن مقترحات 585,0معياري )
اإللكتروني لدى مديرات ومساعدات مكاتب أخرى تراىا الموظفات لتوفير مواصفات المدير 

 اإلشراف التربوي، فمم يكن ىناك أي مقترحات أضافتيا الموظفات. 
 

 الفصل اخلامص3 ملخص الدراسة وتوصياتَا ومكرتحاتَا
اشتممت الدراسة عمى خمسة فصول، وقائمة لممراجع العربية أواًل3 ملخص الدراسة3

 الفصول كما يمي: واألجنبية، وعدد من المالحق، وجاءت ىذه
وأىداف الدراسة وأسئمتيا، ، اشتمل عمى مقدمة الدراسة، ومشكمتيا الفصل األول3

وأىميتيا، باإلضافة إلى حدودىا ومصطمحاتيا. وتحددت أىداف الدراسة وأسئمتيا في 
 اآلتي:

مكاتب اإلشراف  ومساعدات ما درجة توفر مواصفات المدير اإللكتروني لدى مديرات -1
 ؟موظفاتين في مدينة الرياض من وجية نظرالتربوي 

ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حول -2
مكاتب اإِلشراف التربوي  ومساعدات درجة توفر مواصفات المدير اإللكتروني لدى مديرات

جال الحاسب في مدينة الرياض تعزى لمتغيرات الدراسة)عدد الدورات التدريبية في م
 (؟،الخبرة الوظيفية اآللي
ما أىم المقترحات التي تساىم في توفير مواصفات المدير اإللكتروني لدى مديرات  -3

 ومساعدات مكاتب اإلشراف التربوي في مدينة الرياض؟
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اشتمل ىذا الفصل عمى اإلطار النظري والدراسات السابقة، بالنسبة لإلطار  الفصل الجاىي3
اإلدارة اإللكترونية، والمبحث الثاني  النظري فقد تم تقسيمو إلى مبحثين: المبحث األول

يتضمن مكاتب اإلشراف التربوي.أما بالنسبة لمدراسات السابقة فقد تم عرضيا ابتداء من 
( دراستان، 2( دراسات، ومن ثم الدراسات األجنبية وعددىا )4الدراسات العربية وعددىا )

 ومن األحدث إلى األقدم تنازليًا.
جراءاتيا التي تم إتباعيا لتحقيق أىدافيا  الفصل الجالح3 واشتمل عمى منيجية الدراسة وا 

ـ وقد اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي واعتمدت االستبانة كأداة لجمع بيانات عينة 
(. واشتممت أدارة الدراسة )االستبانة( عمى البيانات األولية 112دراسة البالغ عددىن )ال

لعينة الدراسة وعمى  أربعة محاور رئيسة وىي: )المواصفات العممية التكنولوجية، 
المواصفات اإلدارية اإللكترونية، المواصفات الشخصية، أىم المقترحات التي تسيم في 

رونية(، ضمن مقياس ثالثي )موافقة بدرجة كبيرة، موافقة بدرجة توفير المواصفات اإللكت
متوسطة، غير موافقة(. وبتحميل أداة الدراسة )االستبانة( وجد أن غالبية عينة الدراسة 

%، إضافة إلى أن غالبية عينة الدراسة  2,46حاصالت عمى دورة أو دورتين بنسبة 
اختتم الفصل بعرض األساليب %. و 60الالتي خبرتين )خمس سنوات فأكثر( بنسبة 

 اإلحصائية المستخدمة في تحميل بيانات عينة الدراسة لموصول إلى النتائج.
واشتمل عمى تحميل نتائج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا، وفييا يمي عرض  الفصل الرابع3

لممخص نتائج الدراسة التي تم التوصل إلييا، وفقًا لتسمسل أسئمة الدراسة عمى النحو 
 الي:الت

مكاتب  ومساعدات ما درجة توفر مواصفات المدير اإللكتروني لدى مديرات الشؤال األول3
 ؟موظفاتين اإلشراف التربوي في مدينة الرياض من وجية نظر

تم تقسيم نتائج اإلجابة عمى ىذا السؤال إلى ثالثة أجزاء: الجزء األول من حيث 
مديرات ومساعدات مكاتب اإلشراف درجة توفر المواصفات العممية التكنولوجية لدى 

وكانت اإلجابة عمى النحو التالي: أظيرت النتائج أن موظفات مكاتب اإلشراف ، التربوي
التربوي يرين توفر جميع المواصفات العممية التكنولوجية بدرجة عالية في مديرات 

ء (. أما الجز 3( من أصل ) 54,2ومساعدات مكاتب اإلشراف التربوي بمتوسط حسابي )
الثاني فيو من حيث درجة توفر المواصفات اإلدارية اإللكترونية لدى مديرات ومساعدات 
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وكانت اإلجابة عمى النحو التالي: أظيرت النتائج أن موظفات ، مكاتب اإلشراف التربوي
مكاتب اإلشراف التربوي يرين توفر جميع المواصفات العممية التكنولوجية بدرجة عالية في 

(.  3( من أصل ) 30,2ت مكاتب اإلشراف التربوي بمتوسط حسابي )مديرات ومساعدا
وأخيرًا الجزء الثالث فيو من حيث درجة توفر المواصفات الشخصية لدى مديرات 

وكانت اإلجابة عمى النحو التالي: أظيرت النتائج أن ، ومساعدات مكاتب اإلشراف التربوي
مواصفات العممية التكنولوجية بدرجة موظفات مكاتب اإلشراف التربوي يرين توفر جميع ال

( من أصل  65,2عالية في مديرات ومساعدات مكاتب اإلشراف التربوي بمتوسط حسابي )
(3.) 

ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد عينة  الشؤال الجاىي3
مكاتب  تومساعدا الدراسة حول درجة توفر مواصفات المدير اإللكتروني لدى مديرات

اإِلشراف التربوي في مدينة الرياض تعزى لمتغيرات الدراسة )عدد الدورات التدريبية في 
وقد أظيرت نتائج  ( ؟، الخبرة الوظيفية مع المديرة أو المساعدةمجال الحاسب اآللي

بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة الدراسة أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
مكاتب اإِلشراف  ومساعدات توفر مواصفات المدير اإللكتروني لدى مديراتحول درجة 

التربوي في مدينة الرياض تعزى لمتغيرات الدراسة )عدد الدورات التدريبية في مجال 
 ( ؟، الخبرة الوظيفية مع المديرة أو المساعدةالحاسب اآللي

مواصفات المدير اإللكتروني لدى السؤال الثالث:ما أىم المقترحات التي تساىم في توفير 
أظيرت نتائج الدراسة أن  مديرات ومساعدات مكاتب اإلشراف التربوي في مدينة الرياض؟

موظفات مكاتب اإلشراف التربوي يرين تفعيل مقترحات الدراسة لتوفير المواصفات 
متوسط اإللكترونية التي يجب أن يتحمى بيا المدير اإللكتروني بدرجة عالية، حيث بمغ ال

 (.3( من أصل ) 55,2الحسابي العام )
وكان أعمى مقترح ومؤيدًا من قبل الموظفات بدرجة عالية جدًا ىو المقترح رقم  

( وىو " أن تحضر المديرة أو المساعدة برامج تدريبية ُتعنى بالتقنية الحديثة وفّعاليتيا 2)
( وانحراف معياري 65,2)في اإلدارة"، وقد حصل عمى المرتبة األولى بمتوسط حسابي بمغ 

(. أما المقترح الذي حصل عمى أدنى قيمة متوسط حسابي بالرغم من أن 513,0)
( وىو " أن تشارك المديرة أو المساعدة 5الموظفات يؤدينو بدرجة كبيرة وىو المقترح رقم )

ية في اجتماعات الخبراء في مجال التكنولوجيا واإلدارة لتناقش في موضوع اإلدارة اإللكترون
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( وانحراف 43,2الناجحة"" وقد حصل عمى المرتبة السابعة واألخيرة بمتوسط حسابي بمغ )
 (.585,0معياري )

 ويشتمل عمى ممخص الدراسة وتوصياتيا ومقترحاتيا. الفصل اخلامص3

في ضوء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة، تم التوصل إلى  ثاىيًا3 توصيات الدراسة3
ج  راءات تنفيذىا عمى النحو التالي:عدد من التوصيات، وا 

/ انطالقًا من النتائج التي توصمت إلييا الدراسة حول درجة توفر مواصفات 1
المدير اإللكترونية في مديرات ومساعدات مكاتب اإلشراف التربوي والتي توصمت إلى أن 

جية مديرات ومساعدات مكاتب اإلشراف التربوي تتوفر فيين المواصفات العممية التكنولو 
والمواصفات الشخصية بدرجة كبيرة، وتتراوح درجة توفر المواصفات اإلدارية اإللكترونية 
من متوسطة إلى عالية، وبالرغم من أنيا متوفر بدرجة ليست ضعيفة إال أننا نطمح في 
أن تكون جميع المواصفات اإلدارية اإللكترونية متوفرة بدرجة كبيرة جدًا.  فالمواصفات 

كترونية التي حصمت عمى درجة متوسطة ىي: " تقوم المديرة أو المساعدة اإلدارية اإلل
بعممية التخطيط الكترونياً" ، "تستفيد المديرة أو المساعدة من األخطاء الناتجة عن التنفيذ 
وتعالجيا الكترونيًا بصورة سريعة ومستمرة"، "تستطيع المديرة أو المساعدة تقديم المعمومة 

وقتيا المناسب"، "ُتقَيم المديرة أو المساعدة الموظفات الكترونيًا"، التقنية الصحيحة في 
"تمارس المديرة أو المساعدة عممية التوجيو لمموظفات الكترونيًا"، "تراقب المديرة أو 

  المساعدة تنفيذ األعمال الكترونيًا" ، "ُتدير المديرة أو المساعدة االجتماعات الكترونيًا".
بتفعيل المواصفات اإلدارية اإللكترونية السابقة التي  مما سبق توصي الدراسة

 :تمارس بدرجة متوسطة من قبل المديرات المساعدات، من خالل
 إقامة الندوات والمؤتمرات التي ُتعنى بالتعريف اإلدارة اإللكترونية ووظائفيا.  -1
 وضع لوائح وأنظمة صريحة تتعمق باإلدارة اإللكترونية وطريقة تطبيقيا. -2

/ انطالقًا من النتائج التي توصمت إلييا الدراسة حول المقترحات التي تسيم في 2
توفير المواصفات اإللكترونية التي يجب أن يتحمى بيا المدير اإللكتروني والتي حصمت 
عمى موافقة بدرجة كبيرة، وىي: "أن تحضر المديرة أو المساعدة برامج تدريبية ُتعنى 

تيا في اإلدارة"، و"أن تيتم المديرة أو المساعدة ببرامج التعمم بالتقنية الحديثة وفّعالي
الذاتية التي تيدف إلى التحول لإلدارة اإللكترونية"، و "أن تشارك المديرة أو المساعدة في 
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الندوات التي تيتم بالتعريف باإلدارة اإللكترونية ومتطمباتيا البشرية"، وأيضًا "أن تشارك 
 ورش عمل ىدفيا تطوير ميارات المدير إلكترونيًا".المديرة أو المساعدة في 

 توصي الدراسة بتفعيل ىذه المقترحات عن طريق ما يمي:
وضع آليات واستراتيجيات واضحة لممديرات والمساعدات يستطعن من خالليا  -3

 تنمية مواصفات المدير اإللكتروني لديين.
واإلدارة لممديرات تحسين وتجديد برامج التطوير الميني في مجال التكنولوجيا  -4

 والمساعدات.
 ثالجًا3 مكرتحات الدراسة3 

إجراء دراسة في االحتياجات التدريبية لمديرات مكاتب اإلشراف التربوي لتنمية  -1
 الممارسات اإللكترونية في مجال عممين.

إجراء دراسة عن ممارسة أسموب اإلدارة اإللكترونية في مدينة الرياض من قبل  -2
 مكاتب اإلشراف التربوي.مديرات ومساعدات 

إجراء دراسة تبحث عن دور مراكز التدريب التربوي في تطوير المواصفات  -3
 اإللكترونية لدى مديرات مدارس التعميم العام في مدينة الرياض.
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 املراجع العربية3
 ،العربية بالمممكة لمبنات التربية كميات في اإللكترونية اإلدارة(. ىـ1205فوزية.) بخش 

منشورة. قسم اإلدارة  غير دكتوراه رسالة .المعاصرة التحوالت ضوء السعودية في
 المكرمة. التربوية و التخطيط، كمية التربية، جامعة أم القرى: مكة

 ( .م0221الخالدي، محمد محمود .)عمان: دار كنوز المعرفة.التكنولوجيا االلكترونية . 
 (.م0225السالمي، عالء عبدالرازق .) عمان: دار وائل لمنشر.اإللكترونيةاإلدارة . 
 أداء اإِلشراف التربوي في إدارات التربية (. ىـ1201.)عبدالعزيز محمد، السديري

، كمية التربوية غير منشورة. قسم اإلدارة دكتوراه. رسالة والتعميم بمنطقة الرياض
 ، جامعة الممك سعود: الرياض.التربية

 ( ،0228السممي، عمي  .)مكتبة اإلدارة الجديدة.:.  القاىرة اإلدارةرحمتي مع م 
 رؤية مستقبمية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية (. م0228.)فوزية عبدالعزيز، الدعيمج

. بالمرحمة الثانوية من وجية نظر مشرفات اإلدارة المدرسية بمدينة مكة المكرمة
ربية، جامعة أم غير منشورة. قسم اإلدارة التربوية والتخطيط، كمية الت دكتوراهرسالة 

 القرى: مكة المكرمة.
 (.0227عامر، طارق عبدالرؤوف .)القاىرة: دار اإلدارة اإللكترونية نماذج معاصرةم .

 السحاب لمنشر.
 ( .0223عبيدات، ذوقان وآخرون .)األردن: البحث العممي مفيومو أدواتو أساليبوم .

 درا الفكر.
  ( .0228عطاري، عارف .)و النظرية و تطبيقاتو العمميةاإلشراف التربوي نماذجم .

 الكويت: مكتبة الفالح لمنشر.
 ( .0212عسكر، نجيب .)مجمد 32. المجمة التربوية، العدد القائد التربوي الفعالم ،

 .52-75، ص02
 (.0225العمار، عبداهلل سميمان.)الرياض:مكتبة .اإلدارة التقميدية والتحول اإللكترونيم

 الممك فيد الوطنية.
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 أبو ظبي: اإلدارة الرقمية المجاالت والتطبيقاتم(.  0228ير عباس.)العالق، بش  .
 مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستشارية.

 (.0227الغنيم، أحمد عمي .)دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل اإلداري م
، المجمة ومعوقات استخداميا في مدارس التعميم العام لمبنين بالمدينة المنورة

 .123، ص 01، مجمد 51التربوية، العدد 
 (.0229غنيم، أحمد محمد .)المنصورة:  اإلدارة اإللكترونية بين النظرية والتطبيق.م

 المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع.
 المشكالت التي تواجو مراكز اإِلشراف التربوي (. ىـ1207.)حميد عايض ،القحطاني

غير منشورة. قسم  ماجستيررسالة  .تربوينبالمنطقة الشرقية كما يراىا المشرفون ال
 ، جامعة الممك سعود: الرياض.التربية، كمية التربوية اإلدارة

 ،اإلدارة في اآللي الحاسب تطبيقات استخدام واقع (.م0229عمي.) بن عوض الالمي 
 . رسالةالخبر بمحافظة الثانوية المدارس وكالء  مديري نظر وجية المدرسية من

 الخميجية: الجامعة منشورة. قسم اإلدارة و القيادة اإلدارية، كمية التربية،غير  ماجستير
 .البحرين

 (.م0227ماىر، أحمد .) تطوير المنظمات: الدليل العممي إلعادة الييكمة والتميز
دارة التغير  . اإلسكندرية: الدار الجامعية.اإلداري وا 

 (.م0212نجم، نجم عبود .) الوظائف -اإللكترونية: اإلستراتيجيةاإلدارة و المعرفة- 
 . عمان: دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع.والمجاالت

 .الئحة نظام التعامالت االلكترونية ىـ(.1205) ىيئة الخبراء بمجمس الوزراء. 
 (.0211الوادي، محمود حسين والوادي، بالل محمود .)المعرفة واإلدارة اإللكترونية م

 . عمان: دار صفاء لمنشر والتوزيع.رةوتطبيقاتيا المعاص
 (.0228ياسين، سعد غالب .)الرياض: اإلدارة اإللكترونية وأفاق تطبيقاتيا العربيةم .

 مكتبة الممك فيد الوطنية.
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