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 دادإـع
 

 ثة دكتوراه يف جامعة سعود/باح                                                                                                                    
 قسم اإلدارة الرتبوية                                                                                                                         

لطتلبدت  فدق ق د  هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الخددات  اللتترويةدة التدق م دد  ل
اإلدارة التربويددة امتاعددة السلدد، سددعودا وعدد ل، التعددرف علددى الةددروص ئا  الدللددة اإل  ددت ةة  ددة  
م دددارا  رفددراد عةلددة الدراسددة لواقددع الخدددات  اللتترويةدددة التددق م ددد  للطتلبددت  فددق  تاعددة السلددد، 

رف علدى السعوقدت  الس توى الدراسدق،ا وعد ل، التعد –سعود اتختالف اتغةري )السر لة الدراسةة 
 التق محد ا  فتعلةة الخدات  اللتترويةة.

الستبتية رداة للدراسة طب ت و  لتح ةق رهدافهت اعتسد  الدراسة السلهج الوصةق الس حقو 
دعتوراه، ا    اإلدارة التربوية امتاعدة السلد، سدعود فدق  -طتلبت  الدراست  العلةت )ات  تةرعلى 

 ، طتلبة.160ادالة الريتض والبتلغ عدده  )

ث  محلةل البةتيت  إ  ت ةًت مد  التوصدل إلدى العدادد اد  اللتدت ج  او اعد التطبةق السةدايق
در دة الرضدت عد  امتلمهدت الستعدددة التدق مسدت و  التق موضح واقع الخددات  اإللتترويةدة الس دادة

دادد اد  التوصدل إلدى العو  دراستهت اع إختالف الةروص اإل  ت ةة للعةلة اإختالف ه ه السمتل 
 . السعوقت  التق موا ه الطتلبت 

-يتريددتاإل -التعلددة  اللتترويددق -اإلدارة اللتترويةددة -الخدددات  اللتترويةددة الكلماااا اتاتاح:ااة  
  ودة الخدات .
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: 
ات د  ع دريت الحددتلق اتلت دد  العلسددق الهت دل والدد ي سدته  فددق ا دداي عتةددر اد  التغةددرا  

 حةتة السختلةةا ال تستعةة والت تفةة والقت تدية والتربوية وغةرهت.فق شتى اةتدا  ال
يتةمدددة للت دددتر   ويشدددهد العدددتل  الةدددو  مغةدددرا  سدددريعة فدددق  سةدددع  وايددد  الحةددددتةا وئلدددد،

األخد  فدق  دل ثدورة السعلوادت  والم دتل   الحتصل فق اةتدا  السعرفة والم دتل ا وعلددى
اختلد   ص وم لةدت  اتطدورة فدق عةةةدة ملةةدد  األعسددت  فددقعلهدت  هدور طدر  واإليتريدتا والتدق يدتج

القت دتد الرقسدقا الد ي سدته  فدق  دروي العدادد اد  السةدتهة   المتاعت ا وع ل،  هدور اممتهدت 
 على األعست  اإللتترويةة واإلدارة اإللتترويةة. التق مرعز

  م لةددت  وعلتةمددة لسعطةددت  م لةددت  التتلولو ةددت فددق هدد ه الع ددرا اسددت فددق ئلدد، اعطةددت
 الحتسوب والم تل  ف د شهد  المتاعت  م دي  خدات  اتلوعة لسل وبةهت وللسمتسع السحلق.

، الى ادارك السلظست  السختلةدة 2009وا  هلت ف د اشتر عل ا  ال يةبت  والسبةضة  )
ألهسةددة السددتةتدة ادد  التطددور الهت ددل فددق متلولو ةددت السعلواددت  والم ددتل  ودورهددت فددق  تح ةددق 

تةتءة والةعتلةة العتلةة فق اداء اعستلهتا الار ال ي   ا  هدت الدى ادخدت  التتلولو ةدت الدى اعظد  ال
 و ت ةهت وايشطتهت التعلةسةة والةلةة والدارية.

وألن المتاعت  مؤدي دورًا  ةويت واهسًت فق م د  األا ا وفق مطور الت تفدة والعلدو ا وفدق 
فتعدددل ممدددته التدددورة السعلواتمةدددة والسعرفةدددةا ويظدددرًا ألن يشدددر العلددد  والسعرفدددةا ولسدددت لهدددت اددد  دور 

المتاعددة اددت هددق ال اؤس ددة معلةسةددة م ددع علددى قسددة اللظددت  التعلةسددق فددق السمتسددعا ومعتبددر ردامدده 
الةتريدددةا ف دددد شدددهد  ال دددلوا  األخةدددرة مطدددورًا الحو دددًت فدددق اواقدددع اليتريدددت المتاعةدددةا و هدددور 

اتمهت للسمتسع عتادة وللطدالب والبدت تة  واعضدتء هة دة البواات  المتاعةة الضخسة التق م د  خد
 ، 12: 2011التدريس ختصة.) العريشقا والغتي ا 

السةددتهة   هددر اةهددو  الخدددات  اإللتترويةددة  هدددف السددتةتدة ادد  هدد ه  وادد  ضدددس  ملددد،
األعبدتء  والوقت السب و  ا  قبل الس تةةدا  اد  هد ه الخددات  ومخةةد  الخدات ا وم لةدل المهدد

والضددددغن اللة ددددق للعددددتالة  ادددد   ددددراء عتددددرة  علددددى العددددتالة  فددددق المتاعددددت ا وم لةدددددل التتدددددتلة ا
 .السرا عة 

ويشدددةر العدددوض إن اةهدددو  الخددددات  اللتترويةدددة يعلدددق ا تفدددة الت دددهةال  التدددى م دددداهت 
المتاعدددة اددد  ر دددل اسدددتخدا  ا دددتدرهت وا تلةتمهدددت ر  ددد  اسدددتخدا ا ويس ددد  ال دددو  رن الخددددات  
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معلى اتأليشطة والعلسةت  والو ت   واإل راءا  والت هةال  التى م و   هت المتاعدةا  اللتترويةة
ا  ر ل خلق الظروف السلتسبة لوصو  الس تةةدا  رو إشبت  ات لداه  ا   ت ت  للسعلوادت ا 
وعدد ل، التلظددة  المةددد والةعددت  لتلددد، الخدددات ا ويددت  ئلدد، اةعدددل ر ددراء علسةددت  و  ددراءا  فلةدددةا 

هدد ه السعلواددت  اددميوا  اتعددددة ادد  الخدددات  اشدد ل بلددق ادد  قبددل  وااددت  الخدددات   ويس دد  م دددي 
 ،158: 2014السختلةة للسوقع اللتترويق للمتاعة. )العوضا 

وا  هلت فإن ه ه الدراسة معلق اتلخدات  اللتترويةة وادى  ودمهت السرمتزة على اسس 
  ومطدوير الخددات  اللتترويةدة  تدى وابتدئا إئا ل د ا  موافر  ودة   ة ةة م دعى الدى مح دة

 ي ون هلتك موافق على ا توى فتعلةة  ودة الخداة الس داة للطتلبت .
ويعَد اوضدو  م ةدة  فعتلةدة الخددات  اللتترويةدة اد  اهد  السوضدوعت  فدق هد ا السمدت ا 
 ةدددن ان هلدددتك ضدددرورة الحدددة فدددق المتاعدددت  التدددق متبلدددى  وسدددبة عسلةتمهدددت الداريدددة والتعلةسةدددة 

 راء م ةة  فعلق وواقعدق لدلظ  السعلوادت   تدى مدتس   اد  الوصدو  الدى اللمدت  السطلدوب فدق ل
الداء وم دددددي  المددددودة  السطلوبددددة اددددلع س علددددى رضددددت ال ددددوبق ملدددد، المتاعددددت  وطلبتهددددت وافددددراد 

 ،.(Delone and Mclean, 2003السمتسع السحلق
 دددت   يس دد  قةتسدددهت و اعةددتر  دددودة اللظددت  للخددددات  اللتترويةددة يمددد  ان اتستددع اخ

الهدددت سدددهولة اسدددتخدااها وارويتدددها ومتتالدددها وياددد  السدددتمتاةا و دددودة البةتيدددت  وسدددهولة ي لهدددت 
 . ومتتالهت واهسةتهت

، ان ااعدتد  swaid and wigan , 2007وهد ا ادت ر دد علةده عدل اد  سدويد وويمدتن )
 ا والسدتمتاة ال دريعةا  ودة الخدات  اللتترويةة متستل فق سهولة السدتخدا ا والت دة فدق اللظدت

 واا  السعلوات ا ومخ ة  اللظت  احةن يعرض السعلوات   لتء على ا تةت ت  الس تخد .
ل ل، ل  د للت ا  قةتس الةموة  ة  الدراك والتوقعت  للخدات  اللتترويةة التدق م دداهت 

قددددع وئلدددد، ادددد  خددددال  م ةددددة  السو   تاعددددة السلدددد، سددددعود  هدددددف التعددددرف الددددى  ددددودة الخدددددات ا 
اللتترويددق للمتاعددةا والبريددد اللتترويددق المددتاعقا وخداددة الم ددت  اشددب ة اليتريددتا واليظسددة 

 اضددددتفة الددددىا وسددددرعتهت وفعتلةتمهددددتا الخداتت اإللكمروياةوعةددددتءة ا التطبة ةددددة وريظسددددة الم ددددت 
لةوا د واا اإللكمروياةطلبدددددة المتاعدددددة عددددد   دددددودة ملددددد، الخددددددات  رضت والاواقف والم تهتت 

 ة الهت.السدرع
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قدددد متدددون الخددددات  اللتترويةدددة فدددق المتاعدددت  يت حدددة م لةدددتا ولتلهدددت غةدددر فعتلدددة علدددى 
الس توى العسلق والو ةةقا وبتعبةدر اخدر قدد ل مرغد  الة دة الس دتهدفة اد  اعضدتء هة دة مددريس 

عةدددوب العسلةددة التدددق مشددد ل او طلبددة السدددتةتدة الهدددت اتلطري ددة اللتترويةدددةا او قدددد او ددد اعددد  ال
عت ق اات  استسرار استخدااه  لتل، التطبة دت ا اسدت يحدت  ان متدون هد ه الخددات  الس دادة ملبدق 
ا تةت ددت  وموقعددت  اعضددتء هة ددة التدددريس والطلبددةا وأل ددل الح دد  علددى ادددى فعتلةددة الخدددات  

سلدد، سددعود لسل ددوبةهت اللتترويةددة متطلدد  الحت ددة الددى م ةددة  ملدد، الخدددات  التددق م ددداهت  تاعددة ال
 ا  الطلبة وايع تست  مطبة هت علةه .

 األادر إلدى ويظرا لتون ممربة الخدات  اإللتترويةة  داتة اتلمتاعت  ال عوديةا اتطل 

و هددة يظدر األفددراد  إ دراء الدراسدت  لت ةددة  الخددات  اإللتترويةددة التدق م دداهت ملدد، المتاعدت  ادد 
األداء وعلدى الدرغ  اد  رهسةدة اةهدو  الخددات   توى الس تةةدا  ا  ه ه الخدات ا ومشدخة  ا د

الدق لغتيدة ا ن اهتستادت اد  قبدل البدت تة  فدق دراسدة هد ا السوضدو  اشد ل  اإللتترويةدة رل ايده لد 
إ راء دراسة لت ةة  ا توى الخدات  اإللتترويةة التق م داهت  تاعة  رهسةدة ا  هلت متبة و  علسقا

 اإلدارة التربوية. السل، سعود ا  و هة يظر طتلبت  ق  
 يمددت  ادددى اددت( :وفددق ضددوء اددت سددبق متسدد  اشدد لة الدراسددة اتل ددؤا  الددر ةس التددتلق

 )للطتلبت  فق ق   اإلدارة التربوية امتاعة السل، سعود؟ الخدات  اللتترويةة التق م د 

 

 رة التربويدددددة امتاعدددددة ادددددت واقدددددع الخددددددات  اللتترويةدددددة التدددددق م دددددد  للطتلبدددددت  فدددددق ق ددددد  اإلدا
 السل، سعود ؟

 ( هل هلتك فروص ئا  دللدة إ  دت ةة علدد ا دتوى الدللدة  =0.05 دة  م ددارا  رفدراد   ،
عةلة الدراسة لواقع دور الخدات  اللتترويةة التق م د  للطلبة فق  تاعة السل، سدعود معدزى 

 لستغةرا  ) السر لة الدراسةةا الس توى الدراسق،؟

 لتددددددق محددددددد ادددددد  فتعلةددددددة الخدددددددات  اللتترويةددددددة التددددددق م ددددددد  للطتلبددددددت  فددددددق اددددددت السعوقددددددت  ا
  تاعة السل، سعود؟
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 تهدف هذه الدراسة الى:
  م وي  فتعلةة دور الخددات  اللتترويةدة التدق م دد  للطتلبدت  فدق ق د  اإلدارة التربويدة امتاعدة

عددة اللتترويددقا البريددد اللتترويددق المددتاعقا السلدد، سددعود علددى امددتل  )م ةددة  السوقددع المتا
كةتءة خداددددة الم ددددت  اشددددب ة اليتريددددتا اليظسددددة التطبة ةددددة وريظسددددة الم ددددت  اتلمتاعددددةا 

ا اإللكمروياةالخداة فعتلةدددة ا اإللكمروياةفدددق م ددددي  الخدادددة السرعة ا الخداتت اإللكمروياة
ا الخداة اإللكمروياةركة ان لةوا د الاداا اإللكمروياةلمددودة الخداددة الاواقف والم تهتت 

 الرضت عن الخداة اإللكمروياة،.ا السهولة فق م دام الخداة اإللكمروياة

   التعددرف الددى الخددتالف فددق و هددت   اللظددر  ددة  اسددتمتات  رفددراد عةلددة الدراسددة فددق فتعلةددة
الددددور للخددددات  اللتترويةدددة الددد ي م دددو  اددده  تاعدددة السلددد، سدددعود فدددق م دددديسهت لطتلبدددت  ق ددد  

 التربوية مبعت لختالف الستغةرا  التتلةة: ) السر لة الدراسةةا الس توى الدراسق،. اإلدارة

  التعددرف علددى السعوقددت  التددق محددد ادد  فتعلةددة الخدددات  اللتترويةددة التددق م ددد  للطتلبددت  فددق
  تاعة السل، سعود.

 

 تنبثق اهمية الدراسة مما يلي:  
 للطتلبت . ة ا  رهسةة  الخددات  اإللتترويةة التدق م دداهت المتاعت ملبع رهسةة الدراس 

 م ددهةل إيمددتي األعسددت ا وفددق مح دددة  ا دددتوى  رهسةددة الدددور الدد ي ملعبدده هددد ه الخددددات  فدددق
ويح ق الرضت لسل وبق  ومطويرهت است الع س ه ا التطوير على السمتسدعا الخددات  الس دادة

 او طلبتهت ا  ه ه الخدات . المتاعة ا  اعضتء هة ة مدريس
  م دددعى فدددق الوقدددت الحتضدددر إلدددى مح ةدددق التسةدددز فددددق م دددددي  الخدددددات    سدددت ان المتاعدددت

  المددددددودة فددددددق لسل ددددددوبةهتا وهدددددد ا التسةددددددز ادددددد  السس دددددد  مح ة دددددده ادددددد  خدددددددال  مبلدددددددق اةهدددددددو 
 الخدات  اإللتترويةة 

  الضددع  فددق الخدددات   سددت ملبددع اهسةددة هدد ه الدراسددة فددق ايهددت م ددعى الددى محداددد ي ددت  ال ددوة و
 . اللتترويةة التق م داه  تاعة السل، سعود

   م ددتعد فدددق م دددي  عدددرض لواقددع الخددددات  اللتترويةددة فدددق  تاعددة السلددد، سددعود والتدددق مخدددد
مزويد  تاعة السل، سعود   دراسة محدد ادى فتعلةة يمت  الخددات  اللتترويةدة  . للطتلبت 
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لةت دددددة السدرعددددة لسددددتخدا  ملدددد، الخدددددات  للمتاعددددة ادددد  خددددال  قةددددتس ادددددى رضددددت الطلبددددة وا
 اللتترويةة التق م داهت المتاعة.

  ،فتح افتص  دادة للبت تة  والسهتسدة  اتلبحدن العلسدق فدق امدت  الخددات  اللتترويةدةن وئلد
 ا  خال  يتت ج الدراسة وموصةتمهت.

ترويةددة التددق م ددد  لطتلبددت  ق دد  اإلدارة اقت ددر  الدراسددة علددى م ددوي  واقددع الخدددات  اللت
التربويددددة امتاعددددة السلدددد، سددددعود مبعددددت لسمددددتل  اداة الدراسددددة الستعل ددددة  ددددد)م ةة  السوقددددع المتاعددددة 
اللتترويدددقا البريدددد اللتترويدددق المدددتاعقا خدادددة الم دددت  اشدددب ة اليتريدددتا اليظسدددة التطبة ةدددة 

ا اإللكمروياةفدددق م ددددي  الخدادددة السرعة ا اةالخداتت اإللكمرويوريظسدددة الم دددت  اتلمتاعدددةا عةدددتءة 
ان السدرعدددددة لةوا د اا اإللكمروياةلمدددددودة الخدادددددة الاواقف والم تهتت ا اإللكمروياةالخداة فعتلةدددددة 

طبددق و  اإللتترويةددةا الرضت عن الخداة اولة فق م دام الخداة اإللكمروياةالسه االخداة اإللكمروياة
ة التربويدددة امتاعدددة السلددد، سدددعود اسدالدددة الريدددتض علدددى طتلبدددت  الدراسدددت  العلةدددت فدددق ق ددد  اإلدار 

 . هد1437والس ةدا  ضس  العت  الدراسق 

عرفهددت ا ددو ال ددعود علددى ايهددت: م اليت ددت  ادد  م دددي  الخدددات  ادد  الشدد ل الخدددماا اكلرونيةيددة: 
ى الروملةلدددددق الدددددى الشددددد ل اللتترويدددددق عبدددددر اليتاليدددددتا او اتلعتسدددددتد علددددد

 دو ال دعودا رشب ت   تسوبةة داخلةة على ا توى الدولدة او  تدى السدالدة )
 ،23ا:2005

ا را ةدت ايهدت السدتخدا  التتددتالق الةعدت  لمسةدع م لةدت  السعلوادت  والم ددتل   يةهدتومعر 
لتلةةددد  عتفدددة العسدددت  الستعل دددة اتلمتاعدددة  هددددف م دددهةل وم دددريع معتاالمهدددت سدددواء داخدددل المتاعدددة 

هت وبة  مل، التق مربطهدت اتلطلبدة او افدراد السمتسدعا وم دتس مبعدت لسدتمتات  الطلبدة ية هت او  ةل
 على اداة ال ةتس التق اعد  له ه الغتية.

اددددددد  خدددددددال  اطدددددددال  البت تدددددددة علدددددددى الدراسدددددددت  ال دددددددتا ة الستعل دددددددة اسوضدددددددو  الدراسدددددددة 
ربةددددة وال لبةددددة ارمبددددة ادددد  ال دددددي الددددى والتددددق مدددد  التوصددددل الةهددددت سددددةت  عددددرض الدراسددددت  الع

 القد  وعلى اللحو ا مق:
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 الدراساا العرب:ة 

 ا دتوى  عد  التشد  إلدى الدراسدة هد ه هددفت ، دراسدة 2103اللسدري ) عتشدور ر ور رى 

 ( 320 ) ادله  ،647الدراسدة اد  ) عةلدة الةرادوك وبلغدت فدق  تاعدة اللتترويةدة اإلدارة مطبةدق

 هددف ولتح ةدقا العشدوا ةة الطب ةدة اتلطري دة اختةدتره  مد   إداريدت  ،327و) مددريس هة دة عضدو

 .امتل  على رربع اويعه ف رة ( 55 ) ا  ا ويه الغرض له ا استبتيه مطوير م  الدراسة

 و هدة اد  الةرادوك  تاعة فق اللتترويةة اإلدارة مطبةق رن ا توى  الدراسة يتت ج ر هر 

األولى  السرمبة فق اللتترويق التلةة  امت  و تء ارمةعةا ة در   تن الهة ة التدري ةة رعضتء يظر
 الرقتادة امدت   دتء  دة  فدق ارمةعدةا وبدر دةا اللتترويدق التلظدة  امدت  مداله ارمةعدةا وبدر دة

 فق اللتترويق والت وي  امت  الرقتاة و تء اتوسطةا وبدر ة التتلتة السرمبة فق اللتترويق والت وي 

 اتوسطة. ر ةوبد األخةرةا السرمبة

 و هدة اد  الةرادوك  تاعدة فدق اللتترويةدة اإلدارة مطبةدق ا دتوى  رن ر هدر  اللتدت ج  سدت

 األولدىا وبدر دة السرمبدة فدق اللتترويدق التلةةد  امت  و تء اتوسطةا  در ة  تيت يظر اإلدارية 

 السرمبدة فق يقالت وي  اللتترو  امت  و تء ارمةعةا وبدر ة اللتترويقا التلظة  امت  ماله ارمةعه

 وبدر دة األخةدرةا السرمبدة فدق التخطدةن اللتترويدق امدت   دتء  دة  فدق اتوسدطةا وبدر دة التتلتدة

  دو  التدري دةة الهة دة رعضدتء يظدر و هدة فدق و دود فدروص  عدد  إلدى اللتدت ج ورشدتر  .اتوسدطة

 رو الملس رو ةةاأل تديس الرمبة الدراسة؛ اتغةرا  لختالف معزى  اللتترويةة اإلدارة مطبةق ا توى 

 و هدة يظدر فدق فدروص  و دود عدد  اللتدت ج وبةلدت السمدتل ا  سةدع وفدق   دلا األداة  التلةدة علدى

   دلا األداة  المدلس علدى اتغةدر لخدتالف معدزى  اللتترويةة اإلدارة مطبةق ا توى   و  اإلدارية 

 الدد لو  اؤهل  سلة  ة  السؤهل العلسق اتغةر لختالف معزى  فروص  وو ود السمتل ا  سةع وفق

 فق العلةت والدراست  الب تلوريوس  سلة ل تلح والدراست  العلةت الب تلوريوس اؤهل و سلة دون  فست

  سلدة  دة  فدروص  وو دود   دلا األداة  وفق اللتترويق والت وي  اللتترويق والرقتاة التخطةن امتلق

 التلةةد  فدق امدت  العلةت راست الد  سلة ل تلح العلةت الدراست  اؤهل و سلة دون  فست اؤهل الد لو 

 اللتترويق.
 الستغةدرا  اعد   دة  العالقدة عد  إلدى التشد  هددفت  دراسدة ( 2011 )   دتب وقتادت

اسدتخدا   الدراسدة هد ه فدق مد  الةل دطةلةةا المتاعدت  فدق اإلدارة اللتترويةدة ومطبةدق التلظةسةدة
 يتدت ج ر هدر  مددريسا و هة دةعضد ( 161 ) اد  الدراسدة عةلدة متويدت البةتيدت ا لمسدع السدتبتيه
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 ومطبةدق اإلدارة المتاعدت  فدق ال دت دة التلظةسةدة الت تفدة او بدة  دة  ارمبتطةده عالقدة و ود الدراسة

 اإلدارة ومطبةدق ال دت دة ال ةدتدة اإلداريدة ريسدت   دة  او بدة ارمبتطةده عالقدة وو دود اللتترويةدةا

اإلدارة  مطبةدق اتطلبدت   تدوفةر المتاعدت  تاهتسد فدق و دود اخدتالف اللتدت ج  ةلدت  سدت اللتترويةدةا
 ومددري  اإلداري  ومطدوير التلظدة  التشدريعت ا إصددار فدق ق دور هلدتك  دتن  ةدن اللتترويةدةا

 .اللتترويةة اإلدارة مطبة ت  على العتالة 
 اإللتترويةددة الح واددة ممربددة ، دراسددة هدددفت إلددى م ةددة 2011 سددت ر ددرى السلتصددةر )

 .مطبة هدت وفوا ددهتاوخطوا  اإللتترويةدةا للح وادة السةدتهةسق اإلطدتر ي م دد خدال  األرديةدةا اد 

 .إيمت ًةت  تن األردن فق الح واة اإللتترويةة مطبةق رن الدراسة يتت ج ور هر 

 فدق مطبة هدت اعوقدت  اوا هدة فدق اإللتترويةدة يمدت  الح وادة إلدى ريًضدت اللتدت ج ورشدتر 

 وملويدع مطويرهدتا علدى الس دتسر العسدل خدال  اد  الح واةدةا وئلد، والددوا ر اختلد  الدويارا 

 .التق م داهت الخدات 

  سةدع فق ومعتويه   سةع األطراف اشترعة امهسةة البت ن روصى اللتت ج ه ه ضوء وفق

شدرا ح  اختلد  ادع فتعلدة شدرا ت  وبلدتء وملةةد هتا الح وادة اإللتترويةدة خددات  م دسة  ارا دل
 لتمهةدل الاليادة الخطدن م دو   وضدع رن الح وادة وعلى لةةاالسخت القت تدية وال طتعت  السمتسع

ملةةد   فدق الس دتخداة الحداتدة والتتلولو ةدت األ هدزة علدى العتالدة الحتلةدة وال دوى  الستعدتالة  ومدري 
 .اإللتترويةة الح واة خدات 

 اللتترويةدة فدق اإلدارة مطبةدق اعوقدت  ع  التش  إلى ( 2011 ) البشري  دراسة وهدفت

 الدراسدة عةلدة متويدت . هة دة التددريسا ورعضدتء اإلداريدت  يظدر و هة ا  ال رى  ر   تاعة إدارا 

 اللتترويةدةا اإلدارة علدى التددري  لظهر  يتدت ج الدراسدة الدى و دود قلدة هة ة عضو ( 441 ) ا 

اإلداريددت   عدددد فددق والددل   اليملةزيددةا اللغددة اهددترا   ضددع  اعوقددت  اشددرية وعدد ل،
  تيدت اللتترويةدة اسدتخدا  اإلدارة در دة رن اللتدت ج  ةلدت  سدت اتلةدةا واعوقدت  الستخ  دت ا

 .اللتترويةة لإلدارة التحو  يحو ايمت ةة ورغبة و ود مو هت  اللتت ج ر هر   ست اتوسطةا

 اللتترويةدة اإلدارة واقدع مطبةدق علدى التعدرف إلدى هددفت دراسدة ( 2010 )  لدتيق ور درى 

 األ دتديسةة ا ال تعددة يظر و هة ا  التلظةسةة الةعتلةة هت اس توى وعالقت ال عوديةا المتاعت  فق

 اإلدارة مطبةدق واقدع فدق الختصدة والمتاعدت  الح واةدةا المتاعدت   دة  الس تريدة إلدى  سدت هددفت

 واسدتخد  التددريسا هة دة رعضدتء اد  ر تديسةدت قت دداً 373 ) اد  الدراسدة عةلدة متويدت اللتترويةدةا
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  دزرا ا علدى ف درة اويعدة (70) اد  متويدت اسدتبتيه إعدداد ومد  ال ةقا السلهج فق دراسته البت ن

 فدق التلظةسةدة الةعتلةدة ا دتوى  ي دةس اللتترويةدةا وا خدر اإلدارة مطبةدق واقدع ي دةس  :ا ددهست

 .ال عودية المتاعت 
 الح واةة ال عودية فق المتاعت  اللتترويةة اإلدارة مطبةق واقع رن الدراسة يتت ج ر هر 

  سدت اتوسدنا اس دتوى   دتء التلظةسةدة الةعتلةدة ا دتوى  اتوسدطةا وان م ددار  در دة  تء صةاوالخت

 مطبةدق واقدع  دة  العالقدة الرمبتطةدة قوة فق إ  ت ةتً  دا  اختالف و ود عد  إلى موصلت الدراسة

 .المتاعة يو  ألثر يعزى  الةعتلةة التلظةسةةا وا توى  اللتترويةةا اإلدارة

 ة ااااب:اا األجنااااالدراس
 العرف هدفت األاري ةة الوليت  الستحدة فق دراسة Gorman, 2011)  وراتن) وا رى 

ادارامهد   فدق واليتريدت اللتترويةدة الم دتل  واسدتخدا  فدق مبلدق العدتلق التعلدة  قدتدة دور علدى
 يتدت ج ر هدر  وقدد مددريسا هة دة عضدو ( 113 ) اد  الدراسدة عةلدة متويدت .اسدتخدااهت وفتعلةدة

 و ود اللتت ج  ةلت  ست ادارامه ا فق التغةةر عسلةة فق دور عبةر له  العتلق التعلة  قتدة ان دراسةال

 .التعلة  العتلق ادارة فق اللتترويةة والم تل  اليتريت لستخدا  مبلق فعلق
 إلى هدفت األاري ةة  الوليت  الستحدة فق ر ريت والتقFelck, 2010) فةل،) دراسة رات

 فدق اإلداريدة األق دت  إدارة فدق  هدت السلح دة والبدرااج اإلدارة اللتترويةدة اسدتخدا  اددى عد  التشد 
 اإلداريدة األق دت  فدق يعسلدون  ئعدور ق د  ر دةس ( 36 ) اد  الدراسدة عةلدة متويدت المتاعدت ا

 واسدتخدا  الحتسدوبةةا السعرفدة علدى اويعدة ف درةا 60) اد ) ا ويده اسدتبتيه مطبةدق ومد  السختلةدةا

 رؤسدتء اد (67%)) ي دبته ادت رن الدراسدة يتدت ج ر هدر  التطبةدقا فدق والرغبدة السلح دةا  اجالبدرا

 رشدتر   سدت اإلداريا عسلهد  فدق ويرغبدون  تطبة ده اتلحتسدوبا التسدبة اعرفدة يستلتدون  األق دت 

اإلدارة  فدق اسدتخدااه ا دتوى  وبدة  اتلحتسدوبا السعرفدة  دة  عالقدة طرديدة و دود إلدى اللتدت ج
 رؤسدتء علدى العسدل اد  عد ء مخةد  اللتترويةدة اإلدارة رن الدراسدة يتدت ج  ةلدت  سدت االلتترويةدة

 .وم لل األخطتء العسلا ومةرة ا  وم ر  األق ت ا
 اإلدارة مطبةدق فتعلةدة عد  التشد  إلدى (Seresht, 2009 ) سرشدت دراسدة وهددفت

السدتبتيها  اسدتخدا  سدةالدرا هد ه فدق مد  الارايةدةا فدق المتاعدت  مطبة هدت واعوقدت  اللتترويةدة
 مددريس هة دة عضدو ( 239 )اد   الدراسدة عةلدة متويدت البةتيدت ا لمسدع الس ت لدة إلدى اتإلضدتفة

مستلدت  اللتترويةدة اإلدارة مطبةدق اد  محدد اداريدة اعوقدت  و دود الدراسدة يتدت ج ر هر  وقد .واداري 
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 الت تفةدة السعوقدت  إلدى إلضدتفةوالرغبدةا ات الددافع وعدد  الخبدرةا وافت دتر التتلولدو قا الدوعق اعدد 

 اخت دتر فدق اللتترويةدة اإلدارة مطبةدق فتعلةدة إلدى عةلدة الدراسدة رفدراد رشدتر  سدت والتتلولو ةدةا

 .اعوقت  مطبة هت يوا   ت  فق رفضل  در ة متح ق فتعلةتهت وان الوقت والمهدا
 ممثةر محداد على رعز  ، دراسة(simon and Jyoti,2009 ست ر رى سةسون و ةومق 

 التدق التحدديت  محدادد وعد ل، للسدواطلة ا الس دادة الخددات  م ددي  على اإللتترويةة الح واة مطبةق
 اةددايق ا دح ادإ راء البت تدتن قدت  ل دد .الستحددة السسلتدة فدق اإللتترويةدة الح وادة مطبةدق وا هدت

 محددًيت العواادل ر تدر رن الدراسدة ر هدر  وقدد الستحددةا السسلتدة فدق السحلةدة السمدتلس فدق للعدتالة 

 اللد ان التلظةسةدةا والتحدديت  الت لةدة العواال هست الستحدة السسلتة فق اإللتترويةة الح واة لتطبةق

 . اإللتترويةة لخدات  الح واة التتال اإلدراك على اؤثران
 والسع ددةا ال دعبة األعسدت  اد  اإللتترويةدة الح وادة مطبةدق رن الدراسدة ر هدر  وعد ل،

 العسلةدت ا هلدسدة إلعدتدة  ت دة هلدتك رن الدراسدة ر هدر  ول دد  بةدراا و هددا الطدوي وقتت ويتطل 

 الح واةدة األ هدزة  دة  ادت التتتادل و  دداي الداخلةدةا العسلةدت  ومح دة  السلتسبةا الخطن ووضع

 سدوف األعسدت  هلدسدة رن إلدى الدراسدة رشدتر  وعد ل، .اإللتترويةدة الح وادة امدت  فدق السختلةدة

 اإللتترويةة.  والح واة الح واةة األعست  خال  ا  الت لةدية األعست  مطوير فق اهًست دوًرا ملع 
 (Ramlah and Abdul Rahman , 2007) ور درى عدل اد  الرالدة وعبدد الدر س  

 فدق السعلوادت  يظدت  مطبةدق يمدت  علدى التلظةسةدة العواادل مدمثةرهددفت للتعدرف علدى   دراسدة

 ارعزيدة وعدتل  رربعدة اد  ا دتعسال (201 )الدراسة عةلة لمست اتلةزيتا فق العت  ال طت  الظست 

 العلةدتا اإلدارة دعد  :وهدق ملظةسةدةا عواادل سدتة علدى الدراسدة يسدوئ  رعدز   ةدن اتلةزيدتا فدق
  دة  فدق .الس دتدر وموييدع واألهددافا السعرفدةا و دارة اإلدارةا ورسدلوب اا ال درار  امخدتئ وهة لةدة

 السدرعةا والةوا د السعلوات ا ويوعةة األيظسةا يوعةة  :هق ت الللم راعتد رربعة على اللسوئ  رعز

 .الس تعسل ورضت
 إن  ةدن ال دتةا التلظةسةدة اتلعواادل ادرمبن السعلوادت  يظدت  يمت  امن ور هر   الدراسة

 امخدتئ هة لةدة وبعددهت السرعزيةا اإلدارة رسلوب ث  وا  اللمت ا فق األولى السرمبة ا تلت األهداف

 .العت  ال طت  الظست  يمت  فق األضع  العلةت اإلدارة دع  عتال  تن ةن  ال رارا ا

 اإلدارة مطبةدق در ة ع  التش  إلى هدفت دراسة Mellivell, 2007) اةلةةل ) ور رى 

رداء  فدق الغربدق الدلسن متبدع والتدق  دويجا هدويج فدق السو دودة المتاعدت  الغربةدة فدق اللتترويةدة
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 متويدت اإلداريا العسدل ورفدع ا دتوى  ممويدد فدق اللتترويةدة اإلدارة مو ة  فتعلةة وادى رعستلهتا

استخدا   م  الدراسة رهداف ولتح ةق وطتلبًتا واو ةت هة ة مدريس عضو ( 136 ) ا  الدراسة عةلة
 وفتعلةدة اللتترويةدة مطبةدق اإلدارة در دة  دو  م دورامه  عد  للتعبةدر السبتشدرة الس ت لدة رسدلوب

 اللتترويةدة اإلدارة مطبدق  دويج هدويج فدق الغربةدة رن المتاعدت  الدراسدة يتدت ج ر هدر  مو ةةهدتا

 الطلبدةا  ت دمةل الداخلةدة الختصدة اإل راءا  مح ة  عدا ات العلسةت ا  سةع فق  در ة اتوسطة

 وبةلدت اتوسدطةا  در دة  دتء  ف دد والسدو ةة ا هة ة التدريس ألعضتء والترقةت  الروام  وبلظت 

 وئلد، اتوسدطة  دتء  در دة اإلداري  العسدل ممويدد فق اللتترويةة اإلدارة و ة م رن فتعلةة اللتت ج

 ر هدر   سدت المتاعقا اإلداري  العسل امتل  فق لإلدارة اللتترويةة التتال التو ة  لعد  يتةمة

 والتعريد   توعةدة الس دتةةدا ا الختصدة والسحتضدرا  اللشدرا  فدق ضدع  و دود يتدت ج الدراسدة

 العسدل وامدت  التددريسا امدت  فدق المتاعدة التدق ملتمهدت اللتترويةدة برامةدت ال اسدتخدا  امهسةدة

 .اإلداري 
 Carolina and)  2006 سددددت ر ددددرى عددددل ادددد  عترولةلددددت واوسددددةبر  دراسددددة  ) 

Mossberger  اتلح وادة السدواطلة  ث دة ييدتدة علدى اإللتترويةدة الح وادة رثدر محدادد علدى رعز 

 اإللتترويةدة الح وادة مطبةدق  دة  ادت العالقدة محدادد خدال  اد  لهدتا م ةدةسه  ومح دة  الت لةديدةا

 الت لةدية. اتلح واة الت ة ييتدة على ورثرهت الهتا السواطلة  واواق 
 السحلةدةا للح وادة الويد  اسواقدع السدواطلة  قبدل اد  ث دة و دود إلدى الدراسدة يتت ج ر هر 

 )والسحلةدة )المحتديدة الت لةديدة ح وادةال ممدته إيمت ةدة اواقد   لدتء فدق الةعدت  األثدر لهدت الت دة وهد ه

 خال  ا  الت لةدية اتلح واة الت ة مزيد رن يس   اإللتترويةة الح واة إن إلى اللتت ج اشتر  وع ل،

 الت لةدية. للح واة ال هلةة ال ورة ومح ة  السواطلة ا اع التةتعل عسلةة مح ة 
 دور علدى دراسدة رعدز  ,(Ebrahim and others,2004) ست ر رى إ راهة  وبخرون 

 ومح ةدق التةدتءا ا مشدغةل ييدتدة وفدق العدت ا ال طدت  فدق مغةةدرا  إ دراء فدق اإللتترويةدة الح وادة
 إلدى الدراسدة هد ه هددفت .والمسهدور السلظسدت   دة  ادت الم ت  ومح ة  السعلوات ا مبتد  عسلةة

 فدق اإللتترويةدة الح وادة مطبةدق قدرار امخدتئ علدى والت لةدة والتلظةسةدة البة دة العواادل رثدر محدادد
 والسعوقدت  السلتفع مشخة  خال  ا  ال طت ا ه ا فق العتالة  قبل ا  ئل، ومبلق العت ا ال طت 

 لتبلدق إسدترامةمق إطدتر وضدع رن إلدى الدراسدة هد ه يتدت ج وموصدلت ال درار هد ا علدى مدؤثر قدد التدق
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 الح وادة مبلدق إسدترامةمةة  األعسدت  لددع الظسدت  فدق ال رار صتيعق ي تعد اإللتترويةة الح واة

  . الح واة اللتترويةة اشرو  ومطوير اإللتترويةة

 يتدت ج علده  شدةت ادت إضدتفة الدى اللتترويةدة؛ الدارة رهسةدة اد  ئعدرة سدبق ادت ضدوء وفق

 امدت  فدق لو ةدتلتتلو  اسدتخداات التعلةسةة السؤس ت  ا  ر تر المتاعت  ولتون  ال تا ةا الدراست 

 معددد  ف د وبتلتتلق السوارد الستت ة لمسةع ااتل واستخدا  رفضلا إدارة مح ةق  هدف اإلدارة وئل،

 السعلوادت  يظ  مو   م   ةن الداريةاا العسلةة اختل  و ت   فق فق التتلولو ةت استخداات 

 اتإلضدتفة امسةدع العدتالة ا مدرمبن إداريدةا قدرارا  اد   هدت ادرمبن وادت اإلدارةا عسلةدت  فدق اإلدارية

 فتعلةدة ا دتوى  عد  للتشد  الدارسدة هد ه  دتء  الطلبدةا ف دد ا دداته  وفدق الس تةةدا ا  سةع إلى

فق  تاعة الس، سعود ا  و هة يظر طتلبت  الدراست  العلةت فق ق   الدارة  اإلدارة اللتترويةة
 الدراسدت  علةهدت التدق طب دت  السمتسعدت رن ال دتا ة الدراسدت  استعراض ا  التربويةا عست اتضح

 اد  عةلدت  اختةدتر ال دتا ة الدراسدت  علدى ور لبةدةا وغلد  وعربةدة احلةدة  دة  ادت ملوعدت ال دتا ة

 ادع الدراسدت  الحتلةدة الدراسدة ومتشدتاه إداريدة ا مددريسا هة دة فدق المتاعدت  رعضدتء العدتالة 

 مختلد   ةلسدت لتحلةلدقاا السدلهج الوصدةق اعتسدد   ةدن والهمهدت اوضدوعهتا طبةعدة فدق ال دتا ة

 اد  السدتةتدة ومد  اللتترويةدةا فتعلةدة اإلدارة الشدسولق لسمدتل  ملتولهدت فدق الحتلةدة الدراسدة

 البةتيدت  والسعلوادت   سدع رداة   لدتء وفدق للدراسدةا اللظدري  المتيد  فدق إثدراء ال دتا ة الدراسدت 

 .ال تا ة راست الد وا تريتهت  لتت ج الحتلةة الدراسة يتت ج ومطويرهتا والتقشة

 

  اددددع طبةعتهددددت ويتوافددددق اددددع مدددد  اسددددتخدا  السددددلهج الوصددددةق ) الس ددددحق ،ا والدددد ي اددددتال 
وئل،  هدف وص  ا ا وفةه م ات  استمواب  سةع رفراد امتسع البحن رو عةلة عبةرة اله رهدافهت

ا وهددو م ، 179ا هددد 1433ا هددت م ) الع ددتفالظددتهرة السدروسددة ادد   ةددن طبةعتهددت ودر ددة و ود
يعتسددد علددى دراسددة الواقددع ويهددت   وصدد  الظددتهرة وصددةًت دقة ددًت وي عبفددر علهددت معبةددرًا عةةةددًت رو عسةددًتا 

وراددت التعبةددر التسددق فة عطددق وصددةًت رقسةددًت ا فددتلتعبةر التةةددق ي دد  الظددتهرة ويوضددح خ ت  ددهت
  . ، 180ا هد 1434ا اوضح ا دار الظتهرة و مسهت م ) عبةدا  وبخرون 
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دعتددوراه، ا  دد   -اتتددون امتسددع الدراسددة ادد   سةددع طتلبددت  الدراسددت  العلةددت )ات  ددتةر 
، 69، طتلبة  واقع )160اإلدارة التربوية امتاعة السل، سعود فق ادالة الريتض والبتلغ عدده  )

ة الدراسددة التترويةددًت علددى ، طتلبددة دعتددوراها  ةددن قتاددت البت تددة  توييددع ردا 91)و طتلبددة ات  ددتةرا
، استبتيت  6، استبةتنا وم  استبعتد )133 سةع رفراد امتسع الدراسةا استر عت اله  البت تة )

لعدددد  ا تسدددت  السدددتمتات ا لة دددون العددددد التلدددق لالسدددتبتيت  الس تسلدددة والمدددتهزة لعسلةدددة التحلةدددل 
 %،.78.75، استبةتنا ري  ل بة )126)

 وصف أفراد الدراسة  
 رفراد عةلة الدراسة اعدد ا  الخ ت   الشخ ةة والو ةةةة يوضحهت فةست الق: ات  

 (توزيع أفراد ع:نة الدراسة وفقًا تتغري اترحلة الدراس:ة1جدول رقم ) اترحلة الدراس:ة
 النسبة اتئوية التكراراا 

 37.3 47 ماجستري

 62.7 79 دكتوراه

 100.0 126 اإلمجالي

موييدع رفددراد عةلددة الدراسدة وف ددًت لستغةددر السر لدة الدراسددةةا  ةددن ، 1اوضدح المدددو  رقدد  )
، طتلبدة  ل دبة 47%، اسر لة الدعتوراها فق  ة  رن هلتك )62.7، طتلبة  ل بة )79رن هلتك )

 %، اسر لة الست  تةر.37.3)

 اتستوى الدراسي
 توزيع أفراد ع:نة الدراسة وفقًا تتغري اتستوى الدراسي (2جدول رقم )

كرارااالت   النسبة اتئوية 
 33.3 42 اتستوى الثالث فأقل

 66.7 84 اتستوى الرابع فأكثر

 100.0 126 اإلمجالي

، رن الل ددبة األ بددر ادد  رفددراد عةلددة الدراسددة اتلس ددتوى 2اتضددح ادد  خددال  المدددو  رقدد  )
 ، طتلبدددة  ل دددبة42%،ا فدددق  دددة  رن هلدددتك )66.7، طتلبدددة وبل دددبة )84الراادددع فدددم تر  تتدددرار )

 %، اتلس توى الدراسق التتلن فمقل.33.3)
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 أداة الدراسة 
 لددتء علددى طبةعددة البةتيددت ا وعلددى السددلهج الستبددع فددق الدراسددةا و ددد  البت تددة رن األداة  

األ تر االءاة لتح ةق رهداف ه ه الدراسة هق مالستبتيةما وقد م   لتء رداة الدراسدة ادتلر و  إلدى 
 العالقة اسوضو  الدراسة. األد ةت  والدراست  ال تا ة ئا  

 ول د متويت رداة الدراسة فق صورمهت اللهت ةة ا   زرا :
  اتلددتو  البةتيددت  األولةددة الختصددة اددمفراد عةلددة الدراسددة اتددل: السر لددة الدراسددةةا الجدد ا الي :

 الس توى الدراسق.

 ةدة التدق م دد  ، ف رة متلدتو  م دوي  فتعلةدة دور الخددات  اللتتروي64: اتتون ا  )الج ا الثاةي
للطتلبددت  فددق ق دد  اإلدارة التربويددة امتاعددة السلدد، سددعودا ا  ددسة علددى إ دددى عشددر امددتًلا 

 وئل، على اللحو التتلق:

  ف را .8: اتلتو  م ةة  اوقع المتاعة اللتترويقا وهو اتتون ا  )المجا  الي ، 

 ف را .10ا  ): اتلتو  م ةة  البريد اللتترويق المتاعقا وهو اتتون المجا  الثاةي ، 

  7: اتلدددتو  م ةدددة  خدادددة الم دددت  اشدددب ة اليتريدددتا وهدددو اتتدددون اددد  )المجدددا  الثالددد ،
 ف را .

  اتلدتو  م ةدة  األيظسدة التطبة ةدة وريظسدة الم دت  اتلمتاعدةا وهدو اتتددون المجدا  الناعد :
 ، ف را .9ا  )

 ف را . ،4: اتلتو  عةتءة الخدات  اللتترويةةا وهو اتتون ا  )المجا  الخامس 

   3: اتلددتو  ال ددرعة فددق م دددي  الخداددة اللتترويةددةا وهددو اتتددون ادد  )المجددا  الدددا ،
 ف را .

  ف را .4: اتلتو  فعتلةة الخداة اللتترويةةا وهو اتتون ا  )المجا  الداع ، 
 اتلتو  السواق  والممتهت  لمدودة الخدادة اللتترويةدةا وهدو اتتدون اد  المجا  الثامن :

 ، ف را .8)
 اتلدددددتو  الةوا دددددد السدرعدددددة اددددد  الخددددددات  اللتترويةدددددةا وهدددددو اتتدددددون مجدددددا  الواسددددد ال :

 ، ف را .5ا  )
 اتلددددتو  ال ددددهولة فددددق م دددددي  الخداددددة اللتترويةددددةا وهددددو اتتددددون ادددد  المجددددا  ال ا ددددن :

 ، ف را .6)
 اتلددددتو  الرضددددت عدددد  الخداددددة اللتترويةددددةا وهددددو اتتددددون ادددد  المجددددا  ال ددددا     ددددن :

 ، ف را .4)
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: 1995صدص الستبتية يعلق التم د اد  ريهدت سدوف م دةس ادت ر عدد  ل ةتسده )الع دتفا 
،ا عسددت ي   ددد اتل دددص مشددسو  رداة الدراسددة لتددل العلتصددر التددق يمدد  رن محتويهددت الدراسددة 429

ادددد  يت ةددددةا وعدددد ل، وضددددو  ف رامهددددت واةردامهددددت ادددد  يت ةددددة رخددددرىا احةددددن متددددون اةهوادددده لسدددد  
اتلتم دد اد  صددص السدتبتية اد  خدال   سلدت،ا ول دد ق179: 2001)عبةدا  وبخرون ي تخداهتم 
 ات يممق:

 أواًل  الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق احملكمني( 
تقويم ف الية  ير الخدماا اكلرونيةية اعد اليتهتء ا   لتء رداة الدراسة والتق متلتو  م 

ما مد  عرضدهت علدى عددد اد  يدة عجام دة الملدع سد و الوي تقدم للطالباا في قدم اإل ارة الونبو 
 السح سة ا وئل، لالسترشتد اآرا ه .

وقدددد ط لددد  اددد  السح سدددة  اشددد وري  إ دددداء الدددرري  دددو  اددددى وضدددو  العبدددترا  واددددى 
اال ستهدددت لسدددت وضدددعت أل لدددها واددددى التسدددبة العبدددترا  للسحدددور الددد ي ملتسدددق إلةدددها ادددع وضدددع 

 تبتية.خاللهت مطوير الس التعديال  والقترا ت  التق يس   ا 
وبلدددددتء علدددددى التعدددددديال  والقترا دددددت  التدددددق ر دددددداهت السح سدددددونا قتادددددت البت تدددددة ادددددإ راء 
التعديال  الالياة التق امةق علةهت غتلبةة السح سة ا ا  معدال اع  العبترا  و د ف عبدترا  

 . رخرىا  تى رصبحت الستبتية فق صورمهت اللهت ةة
 لي ألداة الدراسة ثان:ًا  صدق االتساق الداخ

اعدددد التم دددد اددد  ال ددددص الظدددتهري ألداة الدراسدددة قتادددت البت تدددة  تطبة هدددت اةددددايةًتا وعلدددى 
 ةتيت  العةلة قتادت البت تدة اح دتب اعتادل الرمبدت   ةرسدون لسعرفدة ال ددص الدداخلق لالسدتبتية 

التلةدددة  ةدددن مددد    دددتب اعتادددل الرمبدددت   دددة  در دددة عدددل عبدددترة اددد  عبدددترا  السدددتبتية اتلدر دددة 
  . للسحور ال ي ملتسق إلةه العبترة

 

، 3ا ةدددتس ثبدددت  رداة الدراسدددة اتسدددتخدا  اعتادددل ثبدددت  الةت رويبدددت ا والمددددو  رقددد  ) سلدددتق
 اوضح اعتال التبت  لسحتور رداة الدراسة وهق :
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 معامل ألاا كرونباخ لق:اس ثباا أداة الدراسة (3جدول رقم )
 معامل الثباا عدد الاقراا وراااااااااااااااااااااااحمل الرقم

 0.874 8 تق::م موقع اجلامعة االلكرتوني 1

 0.917 10 تق::م الربيد االلكرتوني اجلامعي 2

 0.870 7 تق::م خدمة االتصال بشبكة االنرتنت 3
 0.879 9 تق::م األنظمة التطب:ق:ة وأنظمة االتصال باجلامعة 4
 0.844 4 ا االلكرتون:ةكااءة اخلدما 5
 0.837 3 السرعة يف تقديم اخلدمة االلكرتون:ة 6
 0.851 4 فعال:ة اخلدمة االلكرتون:ة 7
 0.859 4 اتواقف واالجتاهاا جلودة اخلدمة االلكرتون:ة 8
 0.840 5 الاوائد اتدركة من اخلدماا االلكرتون:ة 9
 0.845 6 السهولة يف تقديم اخلدمة االلكرتون:ة 10
 0.856 4 الرضا عن اخلدمة االلكرتون:ة 11

 0.904 64 الثباا الكلي

، رن ا ةددتس الدراسدددة اتستدددع  تبددت  ا بدددو  إ  دددت ةًتا 6اتضددح اددد  خددال  المددددو  رقددد  )
، وهددق در ددة ثبددت  عتلةددةا عسددت مراو ددت 0.904 ةددن  لغددت قةسددة اعتاددل التبددت  التلةددة )رلةددت، )

،ا وهدددق اعدددتاال  ثبدددت  ارمةعدددة يس ددد  0.917ا 0.840اعدددتاال  ثبدددت  رداة الدراسدددة ادددت  دددة  )
 الوثوص  هت فق مطبةق الدراسة الحتلةة.

 األسال:ب اإلحصائ:ة اُتستخدمة يف الدراسة 
لتح ةددق رهددداف الدراسددة ومحلةددل البةتيددت  التددق مدد  ممسةعهددتا ف ددد مدد  اسددتخدا  العداددد ادد  

 Statisticalلددو  ال تستعةدددة األسددتلة  اإل  دددت ةة السلتسدددبة اتسددتخدا  الحدددز  اإل  دددت ةة للع

Package for Social Sciences ( والتق اراز لهت اخت ترًا اتلرازSPSS.، 

يف إجابااة الساااال األول  مااا واقااع اخلاادماا االلكرتون:ااة الاات تقااد  للطالباااا يف قساام اإلدارة   
 سعود؟ الرتبوية جبامعة اتلك

للتعدددرف علدددى واقدددع الخددددات  اللتترويةدددة التدددق م دددد  للطتلبدددت  فدددق ق ددد  اإلدارة التربويدددة 
امتاعددة السلدد، سددعودا مدد  اسددتخدا  التتددرارا  والل دد  الس ويددة والستوسددطت  الح ددت ةة واليحددراف 
 السعةتري لستمتات  رفراد العةله إل دى عشر امت  مضسلته الستبتيها يمدهت  تء  عست الق:
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 واقع اخلدماا االلكرتون:ة الت تقد  للطالباا (4جدول رقم )
 يف قسم اإلدارة الرتبوية جبامعة اتلك سعود 

 الرتت:ب االحنراف اتع:اري اتتوسط احلسابي واقع اخلدماا االلكرتون:ة  

 8 0.59 3.48 تق::م موقع اجلامعة االلكرتوني 1

 11 0.87 3.23 تق::م الربيد االلكرتوني اجلامعي 2

 9 0.89 3.46 تق::م خدمة االتصال بشبكة االنرتنت 3

4 
تق::م األنظمة التطب:ق:ة وأنظمة 

 االتصال باجلامعة
3.28 0.77 10 

 7 0.89 3.52 كااءة اخلدماا االلكرتون:ة 5

 2 0.85 3.87 السرعة يف تقديم اخلدمة االلكرتون:ة 6

 6 0.90 3.54 فعال:ة اخلدمة االلكرتون:ة 7

8 
واقف واالجتاهاا جلودة اخلدمة ات

 االلكرتون:ة
3.97 0.86 1 

9 
الاوائد اتدركة من اخلدماا 

 االلكرتون:ة
3.85 0.74 3 

10 
السهولة يف تقديم اخلدمة 

 االلكرتون:ة
3.76 0.77 5 

 4 0.66 3.77 الرضا عن اخلدمة االلكرتون:ة 11

 - 0.59 3.61 اتتوسط احلسابي العا 

، رن واقع الخدات  اللتترويةة التق م دد  للطتلبدت  فدق 4اتضح ا  خال  المدو  رق  )
، وبددتيحراف 3.61ق دد  اإلدارة التربويددة امتاعددة السلدد، سددعود  ددتء   در ددة عبةددرة استوسددن عددت  )

،ا  ةددن مددممق السواقدد  والممتهدددت  لمددودة الخداددة اللتترويةددة اتلسرمبددة األولدددى 0.59اعةددتري )
،ا الةهددت ال ددرعة فددق م دددي  الخداددة اللتترويةددة 0.86، وبددتيحراف اعةددتري )3.97)استوسددن عددت  
،ا وبتلسرمبددة التتلتددة مددممق الةوا ددد السدرعددة ادد  0.085، وبددتيحراف اعةددتري )3.87استوسددن عددت  )
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،ا الةهت الرضت ع  الخداة 0.74، وبتيحراف اعةتري )3.85الخدات  اللتترويةة استوسن عت  )
،ا وبتلسرمبدة الختا دة يدممق ال دهولة 0.66، وبدتيحراف اعةدتري )3.77وسن عت  )اللتترويةة است

،ا الةهدددت فعتلةدددة 0.77، وبدددتيحراف اعةدددتري )3.76فددق م ددددي  الخدادددة اللتترويةدددة استوسدددن عددت  )
،ا ويلةهددت عةددتءة الخدددات  0.90، وبددتيحراف اعةددتري )3.54الخداددة اللتترويةددة استوسددن عددت  )

 ،.0.89، وبتيحراف اعةتري )3.52  )اللتترويةة استوسن عت

فددق  ددة  رن رقددل السمددتل  التددق مع ددس واقددع الخدددات  اللتترويةددة التددق م ددد  للطتلبددت  
فق ق   اإلدارة التربوية امتاعة السل، سدعود مدممق م ةدة  اوقدع المتاعدة اللتترويدق استوسدن عدت  

 ة اليتريددت استوسددن عددت  ،ا الةدده م ةددة  خداددة الم ددت  اشددب0.59، وبددتيحراف اعةددتري )3.48)
،ا وبتلسرمبدددة التتلتدددة يدددممق م ةدددة  األيظسدددة التطبة ةدددة وريظسدددة 0.89، وبدددتيحراف اعةدددتري )3.46)

،ا وفددق األخةددر يددممق م دددي  0.77، وبددتيحراف اعةددتري )3.28الم ددت  اتلمتاعددة استوسددن عددت  )
يةة التق م د  للطتلبت  البريد اللتترويق المتاعق عمقل السمتل   مع س واقع الخدات  اللتترو 

 ،.0.87، وبتيحراف اعةتري )3.23فق ق   اإلدارة التربوية امتاعة السل، سعود استوسن عت  )

 ، والتددق موصددلت 2013وقددد اختلةددت يتةمددة الدراسددة الحتلةددة اددع يتةمددة دراسددة اللسددري )
عسدددت  إلدددى رن ا دددتوى مطبةدددق اإلدارة اللتترويةدددة فدددق  تاعدددة الةرادددوك  دددتء   در دددة اتوسدددطةا

 ، والتدق موصدلت إلدى رن در دة 2011اختلةت يتةمة الدراسدة الحتلةدة ادع يتةمدة دراسدة البشدري )
 .استخدا  اإلدارة اللتترويةة عتيت اتوسطة

بني تقاديراا   (  =0.05) الساال الثاني  هل هناك فروق ذاا داللة إحصائ:ة عند مستوى الداللة
ون:ة الت تقد  للطلبة يف جامعة اتلاك  أفراد ع:نة الدراسة لواقع اخلدماا االلكرت

 سعود تعزى تتغرياا )اترحلة الدراس:ة، اتستوى الدراسي(؟

 أواًل: الفروق باختالف متغير المرحلة الدراسية

ولسعرفة إئا ادت عتيدت هلدتك فدروص ئا  دللدة إ  دت ةة  دة  م ددارا  رفدراد عةلدة الدراسدة 
للطلبدددة فدددق  تاعدددة السلددد، سدددعود ادددتختالف اتغةدددر  دددو  واقدددع الخددددات  اللتترويةدددة التدددق م دددد  

ا ،independent sample t-testم  استخدا  اختبتر ) ، لعةلتة  ا ت لتة  ) السر لة الدراسةة
 .،5وئل، عست اتضح ا  خال  المدو  رق  )
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 (5جدول رقم )
 ا( للاروق بني متوسطاindependent sample t-testنتائج اختبار )ا( لع:نتني مستقلتني )

 ا االلكرتون:ة الت تقد  للطلبة استجاباا أفراد ع:نة الدراسة حول واقع اخلدما
 يف جامعة اتلك سعود باختالف متغري اترحلة الدراس:ة

 األبعاد
اترحلة 
 الدراس:ة

 العدد
اتتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 اتع:اري

 ق:مة ا
مستوى 
 الداللة

 تق::م موقع اجلامعة االلكرتوني
 0.58 3.49 79 دكتوراه 0.834 0.210- 0.61 3.46 47 ماجستري

 تق::م الربيد االلكرتوني اجلامعي
 0.99 3.12 79 دكتوراه 0.025 2.266 0.56 3.43 47 ماجستري

 تق::م خدمة االتصال بشبكة االنرتنت
 0.402 0.841- 0.88 3.37 47 ماجستري
 0.89 3.51 79 دكتوراه

ة وأنظمة تق::م األنظمة التطب:ق:
 االتصال باجلامعة

 0.77 3.31 79 دكتوراه 0.559 0.586- 0.76 3.23 47 ماجستري

 كااءة اخلدماا االلكرتون:ة
 0.94 3.50 79 دكتوراه 0.771 0.292 0.80 3.55 47 ماجستري

 السرعة يف تقديم اخلدمة االلكرتون:ة
 0.90 3.74 79 دكتوراه 0.020 2.348 0.71 4.10 47 ماجستري

 فعال:ة اخلدمة االلكرتون:ة
 1.01 3.46 79 دكتوراه 0.223 1.224 0.68 3.66 47 ماجستري

اتواقف واالجتاهاا جلودة اخلدمة 
 االلكرتون:ة

 0.98 3.96 79 دكتوراه 0.937 0.079 0.63 3.97 47 ماجستري

الاوائد اتدركة من اخلدماا 
 االلكرتون:ة

 0.75 3.79 79 دكتوراه 0.291 1.061 0.70 3.94 47 ماجستري

 السهولة يف تقديم اخلدمة االلكرتون:ة
 0.72 3.69 79 دكتوراه 0.137 1.497 0.84 3.90 47 ماجستري

 الرضا عن اخلدمة االلكرتون:ة
 0.69 3.71 79 دكتوراه 0.183 1.340 0.59 3.87 47 ماجستري

اتتوسط العا  لواقع دور اخلدماا 
 لكرتون:ة الت تقد  للطلبة اال

 يف جامعة اتلك سعود

 0.48 3.68 47 ماجستري

 0.65 3.57 79 دكتوراه 0.278 1.089

، رن هلدتك فدروص ئا  دللدة إ  دت ةة  دة  اتوسدطت  5اتضح ا  خال  المددو  رقد  )
عددة السلدد، م دددارا  رفددراد عةلددة الدراسددة  ددو  واقددع الخدددات  اللتترويةددة التددق م ددد  للطلبددة فددق  تا

ال ددددرعة فددددق م دددددي  الخداددددة  –سدددعود فةسددددت اتعلددددق ا ددددل ادددد  )م ةددددة  البريددددد اللتترويددددق المددددتاعق 
اللتترويةددة، اددتختالف اتغةددر السر لددة الدراسددةةا وئلدد، ل ددتلح رفددراد عةلددة الدراسددة اسدد  اتلسر ددة 
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البريدد  ، لطتلبت  الدعتوراه اسمت  م ةة 3.12، ا ت ل )3.43الدراسةة ات  تةر استوسن   ت ق )
، لطتلبددت  الدددعتوراه اسمددت  ال ددرعة فددق 3.74، ا ت ددل )4.10اللتترويددق المددتاعقا وبستوسددن )

م دي  الخداة اللتترويةةا وم شةر اللتةمة ال تا ة إلى رن طتلبت  ار لة الست  تةر اواف    در ة 
لددق ا ددل ادد  ر بددر علددى الخدددات  اللتترويةددة التددق م ددد  للطلبددة فددق  تاعددة السلدد، سددعود فةسددت اتع

 .عة فق م دي  الخداة اللتترويةة،ال ر  –)م ةة  البريد اللتترويق المتاعق 
، ريدده ل مو ددد هلددتك فددروص ئا  دللددة إ  ددت ةة 5فددق  ددة  روضددحت اللتددت ج اتلمدددو  رقدد  )

م دددارا  رفدددراد عةلدددة الدراسددة  دددو  واقدددع الخدددات  اللتترويةدددة التدددق م ددد  للطلبدددة فدددق  ددة  اتوسدددطت  
م ةددة  خداددة الم ددت   –لدد، سددعود فةسددت اتعلددق ا ددل ادد  )م ةددة  اوقددع المتاعددة اللتترويددق  تاعددة الس

عةدتءة الخددات  اللتترويةدة  –م ةدة  األيظسدة التطبة ةدة وريظسدة الم دت  اتلمتاعدة  –اشب ة اليتريت 
لسدرعدة اد  الةوا دد ا –السواق  والممتهدت  لمدودة الخدادة اللتترويةدة  –فعتلةة الخداة اللتترويةة  –

 –الرضددت عدد  الخداددة اللتترويةددة  –ال ددهولة فددق م دددي  الخداددة اللتترويةددة  –الخدددات  اللتترويةددة 
الدر ددة التلةددة لواقددع دور الخدددات  اللتترويةددة التددق م ددد  للطلبددة فددق  تاعددة السلدد، سددعود، اددتختالف 

ا 0.834لدددى التددددوالق )اتغةدددر السر لدددة الدراسددددةةا  ةدددن  لغدددت قةسددددة ا دددتوى الدللدددة لتلدددد، األاعدددتد ع
،ا و سةعهددددددددددت 0.278ا 0.183ا 0.137ا 0.291ا 0.937ا 0.223ا 0.771ا 0.559ا 0.402

، ري غةددر دالددة إ  ددت ةًتا وم شددةر اللتةمددة ال ددتا ة إلددى م ددترب اسددتمتات  رفددراد 0.05قددة  ر بددر ادد  )
 دددد  للطلبدددة فدددق عةلدددة الدراسدددة اسر لدددة الست  دددتةر والددددعتوراه  دددو  واقدددع الخددددات  اللتترويةدددة التدددق م

وقدددددددددد امة ددددددددت يتةمدددددددددة الدراسددددددددة الحتلةدددددددددة اددددددددع يتةمدددددددددة دراسددددددددة  ورادددددددددتن  تاعددددددددة السلددددددددد، سددددددددعودا 
(Gorman,2011  ا والتدددددق موصدددددلت إلدددددى و دددددود مبلدددددق فعلدددددق لسدددددتخدا  اليتريدددددت والم دددددتل،

اللتترويةددة فددق إدارة التعلددة  العددتلق فددق الوليددت  الستحدددة األاري ةددةا فددق  ددة  اختلةددت يتةمددة الدراسددة 
 ، والتدق موصدلت إلدى و دود فدروص ئا  دللدة إ  دت ةة فدق 2013الحتلةة اع يتةمة دراسدة اللسدري )

ا توى مطبةق اإلدارة اللتترويةة فق  تاعة الةرادوك ادتختالف اتغةدر السؤهدل العلسدقا ل دتلح  سلدة 
 ، 2010ا ددتلوريوس ودراسدددت  علةدددتا عسددت اختلةدددت يتةمدددة الدراسددة الحتلةدددة ادددع يتةمددة دراسدددة علدددتيق )

والتددق موصددلت إلددى رن واقددع مطبةددق اإلدارة اللتترويةددة فددق المتاعددت  ال ددعودية الح واةددة والختصددة 
 دددددددتء   در دددددددة اتوسدددددددطةا عسدددددددت اختلةدددددددت يتةمدددددددة الدراسدددددددة الحتلةدددددددة ادددددددع يتةمدددددددة دراسدددددددة اةلةةدددددددل 

(Mellivell,2007 والتق موصلت إلى رن فتعلةة مو ة  اإلدارة اللتترويةة فق المتاعدت  الغربةدة ،
 لسو ودة فق هويج عويج  تء   در ة اتوسطة. ا

 ثان:ًا  الاروق باختالف متغري اتستوى الدراسي.
ولسعرفة إئا ادت عتيدت هلدتك فدروص ئا  دللدة إ  دت ةة  دة  م ددارا  رفدراد عةلدة الدراسدة 
 دددو  واقدددع الخددددات  اللتترويةدددة التدددق م دددد  للطلبدددة فدددق  تاعدددة السلددد، سدددعود ادددتختالف اتغةدددر 
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 مددددددددددددددددددددددد  اسدددددددددددددددددددددددتخدا  اختبدددددددددددددددددددددددتر ) ، لعةلتدددددددددددددددددددددددة  ا دددددددددددددددددددددددت لتة دراسدددددددددددددددددددددددقا الس دددددددددددددددددددددددتوى ال
(independent sample t-test،(  6ا وئل، عست اتضح ا  خال  المدو  رق، 

 ( للاروق independent sample t-testنتائج اختبار )ا( لع:نتني مستقلتني ) (6جدول رقم )
 كرتون:ة الت تقد  للطلبة بني متوسطاا استجاباا أفراد ع:نة الدراسة حول واقع اخلدماا االل

 يف جامعة اتلك سعود باختالف متغري اتستوى الدراسي

 العدد اتستوى الدراسي ادااااااااااااألبع
اتتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 اتع:اري

 ق:مة ا
مستوى 
 الداللة

 تق::م موقع اجلامعة االلكرتوني
 0.53 3.46 42 اتستوى الثالث فأقل

-0.172 0.863 
 0.62 3.48 84 وى الرابع فأكثراتست

 تق::م الربيد االلكرتوني اجلامعي
 0.94 3.00 42 اتستوى الثالث فأقل

-2.131 0.035 
 0.82 3.35 84 اتستوى الرابع فأكثر

 تق::م خدمة االتصال بشبكة االنرتنت
 1.00 3.15 42 اتستوى الثالث فأقل

-2.635 0.010 
 0.78 3.61 84 اتستوى الرابع فأكثر

تق::م األنظمة التطب:ق:ة وأنظمة 
 االتصال باجلامعة

 0.78 3.39 84 اتستوى الرابع فأكثر 0.027 2.239- 0.69 3.07 42 اتستوى الثالث فأقل

 كااءة اخلدماا االلكرتون:ة
 0.64 3.77 84 اتستوى الرابع فأكثر 0.000 4.110- 1.09 3.02 42 اتستوى الثالث فأقل

 السرعة يف تقديم اخلدمة االلكرتون:ة
 0.72 4.06 84 اتستوى الرابع فأكثر 0.002 3.246- 0.97 3.51 42 اتستوى الثالث فأقل

 فعال:ة اخلدمة االلكرتون:ة
 0.75 3.75 84 اتستوى الرابع فأكثر 0.000 3.950- 1.03 3.11 42 اتستوى الثالث فأقل

اخلدمة اتواقف واالجتاهاا جلودة 
 االلكرتون:ة

 1.00 3.72 42 اتستوى الثالث فأقل
-2.307 0.023 

 0.76 4.09 84 اتستوى الرابع فأكثر

 الاوائد اتدركة من اخلدماا االلكرتون:ة
 0.64 3.76 42 اتستوى الثالث فأقل

-0.907 0.366 
 0.78 3.89 84 اتستوى الرابع فأكثر

 كرتون:ةالسهولة يف تقديم اخلدمة االل
 0.77 3.75 42 اتستوى الثالث فأقل

-0.109 0.914 
 0.77 3.77 84 اتستوى الرابع فأكثر

 الرضا عن اخلدمة االلكرتون:ة
 0.52 3.69 42 اتستوى الثالث فأقل

-0.912 0.363 
 0.71 3.80 84 اتستوى الرابع فأكثر

اتتوسط العا  لواقع دور اخلدماا 
قد  للطلبة يف جامعة االلكرتون:ة الت ت

 اتلك سعود

 0.64 3.39 42 اتستوى الثالث فأقل

-3.108 0.002 
 0.54 3.72 84 اتستوى الرابع فأكثر
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، رن هلدتك فدروص ئا  دللدة إ  دت ةة  دة  اتوسدطت  6اتضح ا  خال  المددو  رقد  )
لبددة فددق  تاعددة السلدد، م دددارا  رفددراد عةلددة الدراسددة  ددو  واقددع الخدددات  اللتترويةددة التددق م ددد  للط

م ةدددة  خدادددة الم دددت  اشدددب ة -سدددعود فةسدددت اتعلدددق ا دددل اددد  )م ةدددة  البريدددد اللتترويدددق المدددتاعق 
 -عةدتءة الخددات  اللتترويةدة  –م ةة  األيظسة التطبة ةة وريظسة الم دت  اتلمتاعدة  –اليتريت 

لسواقد  والممتهدت  لمدودة ا –فعتلةة الخداة اللتترويةدة  –ال رعة فق م دي  الخداة اللتترويةة 
الدر ة التلةة لواقع دور الخدات  اللتترويةة التق م دد  للطلبدة فدق  تاعدة  -الخداة اللتترويةة 

السلدد، سدددعود، ادددتختالف اتغةدددر الس ددتوى الدراسدددقا وئلددد، ل دددتلح رفددراد عةلدددة الدراسدددة اتلس دددتوى 
، 3.61ويدق المدتاعقا وبستوسدن )، لب عد م ةة  البريدد اللتتر 3.35الرااع فم تر استوسن   ت ق )

، لب عدددد م ةدددة  األيظسدددة التطبة ةدددة 3.39لب عدددد م ةدددة  خدادددة الم دددت  اشدددب ة اليتريدددتا وبستوسدددن )
، لب عدددددد عةدددددتءة الخددددددات  اللتترويةدددددةا 3.77وريظسدددددة الم دددددت  اتلمتاعدددددةا وبستوسدددددن   دددددت ق )

لب عدد السواقد  والممتهدت  ، 4.09، لب عد فعتلةة الخداة اللتترويةةا وبستوسن )3.75وبستوسن )
، للدر ة التلةة لواقع دور الخدات  اللتترويةة التق 3.72لمودة الخداة اللتترويةةا وبستوسن )

م د  للطلبة فق  تاعة السل، سعودا وم شةر اللتةمة ال تا ة إلى رن رفدراد عةلدة الدراسدة اتلس دتوى 
لتترويةددة التددق م ددد  للطلبددة فددق  تاعددة الرااددع فددم تر اددواف    در ددة ر بددر علددى واقددع الخدددات  ال

م ةة  خداة الم دت  اشدب ة -السل، سعود فةست اتعلق ا ل ا  )م ةة  البريد اللتترويق المتاعق 
 -عةدتءة الخددات  اللتترويةدة  –م ةة  األيظسة التطبة ةة وريظسة الم دت  اتلمتاعدة  –اليتريت 

السواقد  والممتهدت  لمدودة  –الخداة اللتترويةدة  فعتلةة –ال رعة فق م دي  الخداة اللتترويةة 
الدر ة التلةة لواقع دور الخدات  اللتترويةة التق م دد  للطلبدة فدق  تاعدة  -الخداة اللتترويةة 

 السل، سعود،.
، ريدددده ل مو ددددد هلددددتك فددددروص ئا  دللددددة 6فددددق  ددددة  روضددددحت اللتددددت ج اتلمدددددو  رقدددد  )

لدة الدراسدة  دو  واقدع الخددات  اللتترويةدة التدق م دد  م ددارا  رفدراد عةإ  ت ةة  دة  اتوسدطت  
الةوا ددد  -للطلبددة فددق  تاعددة السلدد، سددعود فةسددت اتعلددق ا ددل ادد  )م ةددة  اوقددع المتاعددة اللتترويددق

الرضدت عد  الخدادة  –ال هولة فق م ددي  الخدادة اللتترويةدة  –السدرعة ا  الخدات  اللتترويةة 
الدراسددقا  ةددن  لغددت قةسددة ا ددتوى الدللددة لتلدد، األاعددتد  اللتترويةددة، اددتختالف اتغةددر الس ددتوى 

، ري غةددر 0.05،ا و سةعهددت قددة  ر بددر ادد  )0.363ا 0.914ا 0.366ا 0.863علددى التددوالق )
 دالة إ  ت ةًت.
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الساال الثالث  ما اتعوقاا الت حتد من فاعل:اة اخلادماا االلكرتون:اة الات تقاد  للطالبااا يف       
 جامعة اتلك سعود؟

علدددى ر دددري السعوقدددت  التدددق محدددد اددد  فتعلةدددة الخددددات  اللتترويةدددة التدددق م  دددد  للتعدددرف  
للطتلبت  فق  تاعة السل، سعودا قتات البت تة اإضتفة سؤا  اةتو  اتلسدتبتية لتلد، السعوقدت ا 

%،او دتء  رهد  ملد، 7.14، طتلبدت  اد  الطتلبدت ا اي  ل دبة )9وقد استمتب لل ؤا  السةتو  )
 لتتلق:السعوقت  على اللحو ا

  انء واي طت  الم ت  اشب ه اليتريت خال  فترة الدع  الةلق للسوقع 

  ضع  مةتعل رعضتء هة ة التدريس اع الخدات  اللتترويةة الس داةا فه  قلست ي دتخداويهت
 وختصة البالك  ورد رغ  معدد استعستلمهت.

 لبحن غةر امديةم سة  ال ةحة وعد  ا تست  عتفة ال ةحت  وعد  وضو  السحتوى وختية ا 

 انء اليتريت والتحسةل 

 عد  اا تيةة فتح اوقع الس تبة الرقسةة ختر  المتاعة 

 عد  اا تيةة فتح اوقع الس تبة الرقسةة ختر  المتاعة 

  عددد  شددسولهت. اسعلددى ريدده لددةس  سةددع الخدددات  التددق يحتت هددت الطتلدد  م ددد  التترويةددًت يظددل
 خداة ات  ا ةتيت يحتت  لل هتب للمتاعة لالستةتدة ا 

 قلة وعق الطلبة  لو  الخدات  والستةتدة الهت 

 صعوبة ملظة  السعلوات  داخل السوقع 

 ،ا والتددق موصددلت 2011وقددد امة ددت يتةمددة الدراسددة الحتلةددة اددع يتةمددة دراسددة البشددري ) 
إلددى و ددود العداددد ادد  السعوقددت  والتددق محددد ادد  مطبةددق اإلدارة اللتترويةددة فددق  تاعددة ر  ال ددرى 

ا ،Sereshet,2009س راةا عست امة ت يتةمة الدراسدة الحتلةدة ادع يتةمدة دراسدة سرشدت )اس ة ال
والتدددق موصدددلت إلدددى و دددود اعوقدددت  محدددد اددد  فتعلةدددة مطبةدددق اإلدارة اللتترويةدددة فدددق المتاعدددت  
 اإلارايةة الهت )عد  الوعق اللتترويقا ضع  الدافع والرغبةا السعوقت  الت تفة والتتلولو ةة،.

  رن م ةة  رفراد عةلة الدراسة للبريد اللتترويق للمتاعة  تء  در ة اتوسطةا وئل، اتستدل فدق
 م ةة  رفراد عةلة الدراسة  در ة اتوسطة لتل ا :

 إعدادا  وضع األاتن فق البريد اللتترويق. -1
 سرعة استمتاة البريد اللتترويق. -2
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 عسلةة الت ةةة للبريد اللتترويق. -3
 استخدا  التوقةع الرسسق للطتلبة فق البريد اللتترويق. -4

  رن م ةددة  رفددراد عةلددة الدراسددة لخداددة الم ددت  اشددب ة اإليتريددت اتلمتاعددة  ددتء  در ددة عبةددرةا
 وئل، اتستل فق م ةة  رفراد عةلة الدراسة  در ة عبةرة لتل ا :

 سرعة م ةح اواقع اليتريت. -1
 و  على شب ة اليتريت.سهولة الح و  على  ةتيت    تا، للدخ -2
 إعدادا  األاتن الختصة اشب ة اليتريت. -3
 سرعة رفع السلةت . -4

  رن م ةدددة  رفدددراد عةلدددة الدراسدددة لقيظسدددة التطبة ةدددة وريظسدددة الم دددت  اتلمتاعدددة  دددتء   در دددة
 اتوسطةا وئل، اتستل فق م ةة  رفراد عةلة الدراسة  در ة  اتوسطة لتل ا :

 لسر ق الستوفرة اتلمتاعة. ودة ريظسة الم ت  ال ومق وا -1
 خدات  يظت  إدارة التعل  اللتترويق ماالك  وردم. -2
 سرعة محسةل يظت  البتير ا  داخل وختر  المتاعة. -3
 خدات  يظت  اعلوات  الطالب مالبتيرم. -4

  ،رن م ةة  رفراد عةلة الدراسة لتةتءة الخدات  اللتترويةة اتلمتاعة  تء   در دة عبةدرةا وئلد
 ة رفراد عةلة الدراسة  در ة عبةرة على عل ا :اتستل فق اواف 

 ا تهسة الخداة اللتترويةة فق مب ةن اإل راءا  الالياة للح و  على الخداة. -1
 رن الخداة اللتترويةة التق م  الح و  علةهت مستتي اتلسروية العتلةة. -2

   در دة عبةدرةا رن م ةة  رفدراد عةلدة الدراسدة ل درعة م ددي  الخدادة اللتترويةدة اتلمتاعدة  دتء 
 وئل، اتستل فق اواف ة رفراد عةلة الدراسة  در ة عبةرة على ا تهسة الخداة اللتترويةة فق:

 الح و  على الخداة فق وقت احدد. -1
 م لةل وقت اليتظتر رثلتء ا راءا  ايمتي الخداة. -2
 م لةل الوقت الالياة للح و  على الخداة. -3

 ادة اللتترويةدة اتلمتاعدة  دتء   در دة عبةدرةا وئلد، رن م ةة  رفراد عةلة الدراسة لةتعلةة الخد
 اتستل فق اواف ة رفراد عةلة الدراسة  در ة عبةرة على:

 رن الخداة اللتترويةة الس داة مستتي ا هولة الح و  علةهت. -1
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 رن الخدات  اللتترويةة م د  اةعتلةة عتلةة. -2
 رن الخداة اللتترويةة الس داة مستتي اتلشةتفةة والوضو . -3

 اممتهت  الطدالب يحدو  دودة الخدادة اللتترويةدة الس دادة اتلمتاعدة  دتء   در دة عبةدرةا  رن
 وئل، اتستل فق اواف ة رفراد عةلة الدراسة  در ة عبةرة على عل ا :

 رن م دي  الخداة التترويةًت ل اتعترض اع رفتتره  واعت دامه . -1
   التترويةًت.اعت تد الطتلبت  ريه ا  الضروري التحو  يحو م دي  الخدات -2
 وثوص الطتلبت  ا   دوى الخدات  اللتترويةة الس داة للطلبة. -3

  رن هلدددتك اواف دددة  در دددة عبةدددرة  دددة  رفدددراد عةلدددة الدراسدددة علدددى الةوا دددد السدرعدددة اددد  الخدادددة
 اللتترويةة اتلمتاعةا وا  ر ري مل، الةوا د:

 لختصة.رن الخداة اللتترويةة الس داة مح ق  ت ت  الطتلبت  وا تلحه  ا -1
 رن الخداة اللتترويةة الس داة م لل ا  المهد السب و . -2
 رن م دي  الخدات  التترويةًت يحتر  سرية السعلوات  وخ وصةة األفراد. -3

  رن هلدتك اواف ددة  در دة عبةددرة  ددة  رفدراد عةلددة الدراسدة علددى سددهولة م ددي  الخداددة اللتترويةددة
 اسة على عل ا :اتلمتاعةا وئل، اتستل فق اواف ة رراد عةلة الدر 

 رن الخدات  اللتترويةة مت   ا هولة الوصو  إلةهت. -1
 رن اتطلبت  الح و  على الخداة رصبحت واضحة واحددة. -2
 عد  الحت ة إلى  هد عت  لالستة تر ع  الخداة اللتترويةة الس داة. -3

 ة رن در ددة رضددت رفددراد عةلددة الدراسددة عدد  الخداددة اللتترويةددة الس داددة اتلمتاعددة  ددتء   در دد
  بةرةا وئل، اتستل فق اواف ة رفراد عةلة الدراسة  در ة عبةرة ع  عل ا :

 الرغبة فق التةتعل اع الخدات  اللتترويةة. -1
 رن التةتعل اع الخدات  اللتترويةة يح ق طسو ه . -2
رن السعلواددت  التددق يح ددل  علةهددت ادد  السوقددع اللتترويددق للمتاعددة ملبددق الحت ددة  -3

 السطلوبة.
  اللتترويةددة التدددق م دددد  للطتلبددت  فدددق ق ددد  اإلدارة التربويددة امتاعدددة السلددد،  رن واقددع الخددددات

سدددعود  دددتء   در دددة عبةدددرةا  ةدددن مدددممق السواقددد  والممتهدددت  لمدددودة الخدادددة اللتترويةدددة 
اتلسرمبددة األولددىا الةهددت ال ددرعة فددق م دددي  الخداددة اللتترويةددةا وبتلسرمبددة التتلتددة مددممق الةوا ددد 
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لتترويةدةا الةهدت الرضدت عد  الخدادة اللتترويةدةا وبتلسرمبدة الختا دة السدرعة ا  الخددات  ال
يددممق ال ددهولة فددق م دددي  الخداددة اللتترويةددةا الةهددت فعتلةددة الخداددة اللتترويةددةا وفددق األخةددر 
يددممق م دددي  البريددد اللتترويددق المددتاعق عمقددل السمددتل   مع ددس واقددع الخدددات  اللتترويةددة 

   اإلدارة التربوية امتاعة السل، سعود.التق م د  للطتلبت  فق ق 
   م دددارا  رفددراد عةلددة الدراسددة  ددو  واقددع رن هلددتك فددروص ئا  دللددة إ  ددت ةة  ددة  اتوسددطت

الخدددات  اللتترويةددة التددق م ددد  للطلبددة فددق  تاعددة السلدد، سددعود فةسددت اتعلددق ا ددل ادد  )م ةددة  
رويةة، اتختالف اتغةر السر لدة ال رعة فق م دي  الخداة اللتت –البريد اللتترويق المتاعق 

 الدراسةةا وئل، ل تلح رفراد عةلة الدراسة اس  اتلسر ة الدراسةة ات  تةر.
   م دددارا  رفدراد عةلددة الدراسددة  ددو  ل مو دد هلددتك فددروص ئا  دللددة إ  دت ةة  ددة  اتوسددطت

  واقددع الخدددات  اللتترويةددة التددق م ددد  للطلبددة فددق  تاعددة السلدد، سددعود فةسددت اتعلددق ا ددل ادد
م ةددة  األيظسددة  –م ةددة  خداددة الم ددت  اشددب ة اليتريددت  –)م ةددة  اوقددع المتاعددة اللتترويددق 

فعتلةدددددة الخدادددددة  –عةدددددتءة الخددددددات  اللتترويةدددددة  –التطبة ةدددددة وريظسدددددة الم دددددت  اتلمتاعدددددة 
الةوا د السدرعة ا  الخدات   –السواق  والممتهت  لمودة الخداة اللتترويةة  –اللتترويةة 

 –الرضدددت عددد  الخدادددة اللتترويةدددة  –ال دددهولة فدددق م ددددي  الخدادددة اللتترويةدددة  –رويةدددة اللتت
الدر ددة التلةددة لواقددع دور الخدددات  اللتترويةددة التددق م ددد  للطلبددة فددق  تاعددة السلدد، سددعود، 

 اتختالف اتغةر السر لة الدراسةة.
   اسددة  ددو  واقددع م دددارا  رفددراد عةلددة الدر رن هلددتك فددروص ئا  دللددة إ  ددت ةة  ددة  اتوسددطت

الخدددات  اللتترويةددة التددق م ددد  للطلبددة فددق  تاعددة السلدد، سددعود فةسددت اتعلددق ا ددل ادد  )م ةددة  
م ةة  األيظسة التطبة ةة  –م ةة  خداة الم ت  اشب ة اليتريت -البريد اللتترويق المتاعق 
اددددة ال ددددرعة فددددق م دددددي  الخد -عةددددتءة الخدددددات  اللتترويةددددة  –وريظسددددة الم ددددت  اتلمتاعددددة 

 -السواق  والممتهت  لمودة الخداة اللتترويةة  –فعتلةة الخداة اللتترويةة  –اللتترويةة 
الدر ددة التلةددة لواقددع دور الخدددات  اللتترويةددة التددق م ددد  للطلبددة فددق  تاعددة السلدد، سددعود، 
 اتختالف اتغةر الس توى الدراسقا وئل، ل تلح رفراد عةلة الدراسة اتلس توى الرااع فم تر.

   م دددارا  رفدراد عةلددة الدراسددة  ددو  ل مو دد هلددتك فددروص ئا  دللددة إ  دت ةة  ددة  اتوسددطت
واقددع الخدددات  اللتترويةددة التددق م ددد  للطلبددة فددق  تاعددة السلدد، سددعود فةسددت اتعلددق ا ددل ادد  

ال ددهولة فددق  –الةوا ددد السدرعددة ادد  الخدددات  اللتترويةددة  -)م ةددة  اوقددع المتاعددة اللتترويددق
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الرضددددت عدددد  الخداددددة اللتترويةددددة، اددددتختالف اتغةددددر الس ددددتوى  –اللتترويةددددة  م دددددي  الخداددددة
 الدراسق.

 الهدت ادنءو  و ود العداد ا  السعوقت  التق موا ه الطلبة علد استخدا  الخددات  اإللتترويةدة 
اي طددت  الم ددت  اشددب ة اليتريددت خددال  الدددع  الةلددق للسوقع.ضددع  مةتعددل رعضددتء هة ددة و 

لتترويةدددة الس داة.عدددد  إا تيةدددة فدددتح اوقدددع الس تبدددة الرقسةدددة خدددتر  التددددريس ادددع الخددددات  اإل
غةرهت ا  السعوقت  التق مد  ئعرهدت سدتا ت و  المتاعة.صعوبة ملظة  السعلوات  داخل السوقع .

 فق التقشة ال ؤا  التتلن.

 عما يلي: ةوصيفي ضوا النوائج الوي تم الووصل إليها  
  ص علددى مطددوير خدددات  البريددد اللتترويددق اتلمتاعددةا  ةددن روضددحت اللتددت ج رن م ةددة  الحددر

رفراد عةلة الدراسة للخدات  السرمبطة اتلبريد اللتترويدق  دتء   در دة اتوسدطةا واد  ر دري 
 الخدات  التق فق  ت ة إلى مطوير:

 .إعدادا  األاتن فق البريد اللتترويق 

 .سرعة استمتاة البريد اللتترويق 

 .عسلةة الت ةةة للبريد اللتترويق 

 .الس ت ة التخزيلةة للبريد اللتترويق 

  ضددرورة محدددان األيظسددة التطبة ةددة وريظسددة الم ددت  اتلمتاعددةا  ةددن روضددحت اللتددت ج رن
م ةدددة  رفدددراد عةلدددة الدراسدددة للخددددات  اتأليظسدددة التطبة ةدددة وريظسدددة الم دددت  اتلمتاعدددة  دددتء  

 ت  التق فق  ت ة إلى مطوير: در ة اتوسطةا وا  ر ري الخدا
 .ريظسة الم ت  ال ومق والسر ق اتلمتاعة 

 .سرعة محسةل يظت  البتير ا  داخل وختر  المتاعة 

 .سرعة محةل يظت  التعلة  الفتراضق ا  داخل وختر  المتاعة 

  إقتاددددة ل ددددتءا  دوريددددة اددددع الطتلبددددت  للتعددددرف علددددى ر ددددري السشدددد ال  التددددق
اللتترويةدة التدق موفرهدت المتاعدةا والتعدرف موا هه  فق اسدتخدا  الخددات  

   على برا ه  وا تر تمه  لتطوير مل، الخدات .
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 .مجلة ال نبية ال د  الي ،ا الت لةت  الحداتة والح واة اللتترويةةا2005ر و ال عودا إ راهة )

لتترويةددددة فددددق  تاعددددة ، ا ددددتوى مطبةددددق اإلدارة ال2013ر ددددو عتشددددورا خلةةددددة واللسددددريا ديتيددددت )
المجلة الر ةية في ال لدوم الةراوك ا  و هة يظر الهة ة التدري ةة واإلدارية ا 

 .199- 220،  2ا)9ا  الونبوية

، : الت ددويق الددداخلق عسةهددو  إلدارة السددوارد البشددرية ورثددره علددى 2011إسددستعةلا شددت ر مرعددق )
فدددق علةدددت  القت دددتد  دددودة الخدادددة التعلةسةدددة : دراسدددة مطبة ةدددة علدددى العدددتالة  

مجلة جام ة القد  المفووحة والعلو  اإلدارية فق المتاعت  األرديةة الختصةا 
 . 175-202،ا 2)ا 23ا لألع اث يالدراساا

، م دور ا تدر  لتطدوير اعدتاةر إلدارة المدودة وضدستيهت فدق 2011ختلدد )ا  د  اا سد وال راارة
المدتتمن ال نبدي الدديلي رويدق المتاعت  األرديةة فق ضدوء م لةدت  الدتعل  اللتت

 .  ا  تاعة الزرقتءالي  لضمان جو ة الو ليم ال الي

م وقددداا تطبيدددق اإل ارة اإللرونيةيدددة فدددي إ اراا جام دددة  م القدددن  ،.  2011البشدددريا الدددى. ) 
عمدينددة م دددة الم نمددة مدددن يجهدددة ةعددن اإل اريددداا ي ضددواا هي دددة الوددددريس 

اعددددة ر  ال ددددرىا ا ددددة الس راددددةا . رسددددتلة ات  ددددتةر غةددددر الشددددورةا  تعالجام ددددة
 السسلتة العربةة ال عودية.
إ ارة الخددددددماا الطبميدددددة عمتسدددددداا الو لددددديم ، 2009المهلدددددقا احسدددددد  ددددد  فدددددتلح ابدددددروك )

ال دددالي  دددن ع دددد مدددن يجهدددة ةعدددن وبدددناا اإل ارة الونبويدددة: ةمدددو   مقودددن  
رطرو دددددة دعتدددددوراه ا لولبيدددددة احوياجددددداا علبدددددة الجام دددددة ال نبيدددددة المفووحدددددة

  . ر  ال رى اال عودية تاعة 
مجلدة الو لديم مضدواان واعدتاةر المدودة فدق التعلدة  اللتترويدقام ،:2010الحتاديا ختلد     )

 .22-22،اص ص5العدد)ا  تاعة السل ورة اكلرونيةي

المجلددة إطددتر يظددري لت ددوي   ددودة السواقددع األ تديسةددةما  ،2012  دد ا لةلددى ور ددو الددربا عسددتد )
 41-1ا ،1) 1 ال عوديةا لوماتية، للم  ال نبية الديلية 
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، مح ددة   ددودة خداددة التعلددة  المددتاعق اتسددتخدا  يسددوئ  2009لةددن  علددق وبخددرون )ا الح ددة 
DFQمجلددة من دد  ا :دراسددة مطبة ةددة فددق علةددة اإلدارة والقت ددتد  تاعددة التوفددة

  . 181-226ص ص  ،ا12االعدد )  راساا الروفة

 ارة لللشدددر والتوييدددعدار الس دددةا يودمدددة ال مدددبا إ ارة الجدددو ة،: 2010 سدددودا خضدددةر عدددت   )
  . عستن

. العددددة : اإلاددددترا  العربةددددة الورنولوجيددددا الو ليميددددة يالم لوماتيددددة،.  2001الحةلددددةا احسددددد. ) 
 الستحدة.

قيدددا  مددددوو  جدددو ة وددددماا الم دددارف اإلسدددبمية ،:2006ايسددد  فتحدددق فضدددل )ا الختلددددي
المتاعدددة ا تلة ات  دددتةررسدددا ءال املدددة فدددي فلددددطين مدددن يجهدددة ةعدددن ال مدددب

 غزة. اإلسالاةةا

اييدددن ضدددمان الجدددو ة ال اا المتسددددي :  راسدددة ،:مادددع2006درادعدددةا اامدددد احسدددود احسدددد )
ا مارطرو ددددة دعتددددوراه  يصددددفية ت ليليددددة فددددي الجام دددداا النعاميددددة الفلدددددطينية

  تاعة داشقا سورية.

لتترويةدددة الس دادددة فدددق ، ااختبدددتر عةدددتءة الخددددات  ال2009الددد يةبت ا اعدددتئ والسبةضدددب ا اتسددد )
اداريددددددة المل ددددددةة وشدددددد ون األ تيدددددد  ورثرهددددددت فددددددق قبددددددو  الس ددددددتةةدا  للخداددددددة 

ة ددو   اا موميدد  فددي القطددا  -المددتتمن ال لمددي للونميددة اإل اريددةاللتترويةددةا 
 ا اعهد اإلدارة العتاة.ال  ومي

 رار اسملدس ا  الشورا  ارعز السعلوات  ودع  امختئ الاإل ارة اإللرونيةية،  2004رضوانا ) 
 الويراءا ال تهرةا ا ر.

يدديم جددو ة الخدمددة مددن يجهددة ةعددن ال بددون:  راسددة حالددة متسدددة ، مددق2008صددلةحة )ا رقددتد
  تاعة الحت  الخضر االمزا ر. ا ارستلة ات  تةرالبنيد يالمواصبا 

. عسدددتن: دار وا دددل تقنيددداا الم لومددداا اإل اريدددة،.  2001ال دددتلسقا عدددالء والددددات ا ريدددتض ) 
 والتوييع. لللشر
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. عسددددتن: دار وا ددددل لللشددددر اإل ارة اإللرونيةيددددة،.  2008ال ددددتلسقا عددددالء وال ددددلةطقا ختلددددد. ) 
 والتوييع.

قيا  جو ة ودماا م وبة الد وور احمد  دنية عجام دة الميدن  بدد ، 2006 وعتفةة )ا ال عةد
رسددددتلة ا القددددا ر لل لددددوم اإلسددددبمية : تطبيددددق مقيددددا  اك را دددداا يالووق دددداا

 . المزا را  تاعة التوري ق لطةلةا ات  تةر
ا تاعدددددة ال ددددددس تددددددويق الخددددددماا، 2006الضددددسور اهدددددتيق  تاددددد والعدددددالصا اشدددددةر عبددددتس )

 عستن.  السةتو ةا

،:مراعددتد  ددودة خداددة التعلددة  العددتلق فددق المتاعددة الختصددة :دراسددة 2010رعددد عبددد   )ا الطددت ق
،ا ادج  58اغدداد االعددد)  تاعدةا مجلة ال لدوم اكقو دا  ة ياإل اريدةا اةدايةة م

  . 28-57، ص ص 16)

، راعددددتد  ددددودة خداددددة التعلددددة  العددددتلق فددددق المتاعددددة الختصددددة: دراسددددة  2010الطددددت قا رعددددد )  
،    16ا  تاعددددددة اغددددددداد  ) مجلددددددة ال لددددددوم اكقو ددددددا  ة ياإل اريددددددةاةدايةددددددةما 

 .2 -57ا  58

ةدددددة فدددددق الدراسدددددت  ، قةدددددتس  دددددودة الخددددددات  التعلةس2007عتشدددددورا اوسددددد    دددددة  والعبتدلدددددة )
ا مجلدة جام دة الق دىفق المتاعة اإلسدالاةة اغدزة ا ABMالعلةت: تلة  ريتاج 

 .98-128،ا 11ا )1

 اوردوامددده اعتادددد م البحدددن العلسدددق اةهوادددها عبدددد الحدددقا عبدددد الدددر س ا عددددس ائوقدددتن اعبةددددا 
   ،.2001)  6  اعًستن: دار الةتر اورستلةبهم

لبحددددن العلسددددق: اةهواددددها ردوامددددها رسددددتلةبه. الطبعددددة  ،. ا2003عدددددسا عبدددددالر س ا وبخددددرون )
 التتلتة. الريتض: دار رستاة لللشر والتوييع.

، 2011العريشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددقا  بريدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل والغدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتي ا الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى )
ضددددددددوء  فدددددددق اليتريددددددددت علدددددددى الستت ددددددددة ال دددددددعودية المتاعددددددددت   واادددددددت   ةدددددددة م

 . 84-9ا   11ا  راساا الم لومااد ا الدولةة السعتاةر

http://search.mandumah.com/Record/95048
http://search.mandumah.com/Record/95048
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%22&type=JournalTitle
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لبحدن فدق العلدو  ال دلوعةةا ا تبدة العبة دتنا  ،. السددخل إلدى ا2003الع تفا صتلح     سدد )
 .الطبعة األولىا الريتض

ا 2 ا السددددخل إلدددى البحدددن فدددق العلدددو  ال دددلوعةةا هدددد،1416ا  1995صدددتلح  سدددد )ا الع دددتف
 . العبة تن  الريتض : ا تبة

( إ ارة الجددو ة ال دداملة فددي المتسددداا الونبويددة : الوطبيددق  2004علةسددت ا صددتلح يتصددر )
 عستن. ا دار الشروص لللشر والتوييعا طوينيمقونحاا الو

ا تبدددة إ ارة جددو ة الخدددماا ال امدددة: المفدداهيم ي سددالي  الوطددوين، ،  2005العلددزيا عددوض )
 الةال  لللشر والتوييعا التويت

ا السبتدئ –الستطلبت   -،  ودة خدات  السعلوات  اللتترويةة: األاعتد 2014العوضا ا سد )
،  لبت ددا  ال نبددي للم وبدداا يالم لومدداا (ا لددم المددتتمن الخددامس يال  ددنين 

مددويس ماعددتاةر  ددودة األداء فددق الس تبدددت   –اتلتعددتون اددع دار التتدد  الوطلةددة 
 – 2014/10/30  -28الحستات ا –وارا ز السعلوات  واألرشةةت م  مويس 

فددي ال بقددة مددين الموتيددناا الونعيميددة يتطبيددق اإل ارة اإللرونيةيددة ،.  2011  ددتبا رؤى ) 
ا  رسدددتلة ات  دددتةر غةدددر الشدددورةا  تاعدددة الجام ددداا الفلددددطينية عقطدددا   ددد ة

 األيهرا غزةا فل طة .

ياقدد  تطبيددق اإل ارة اإللرونيةيددة فددي الجام دداا الددد و  ة ي بقوهددا ،  2010 لددتيقا احسددد ) 
. رطرو دة دعتدوراه غةدر عالفا لية الونعيمية من يجهة ةعدن القدا ة ال دا  ميين

 لةراوكا إربدا األردن.الشورةا  تاعة ا

، : اممتهدت  رعضدتء هة دة التددريس  2011هتيق سدعةد )  ا ات د عبد الهتدي وعبدها الس تعدة
المدتتمن ال نبدي ا فق  تاعة الزرقتء يحو مطبةق اتطلبدت  إدارة المدودة الشدتالة

  تاعة الزرقتء األهلةة ااألردن.ا الديلي الي  لضمان جو ة الو ليم ال الي

، المدتتمن ال لمدي الدديلي م ةة  ممربة الح واة اإللتترويةة األرديةدةا ، 2011علقا) السلتصةرا
   .بئار 16 -15 ا ا  تاعة الزرقتء الختصةالثامن
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دار صددددةتء لللشددددر ا إ ارة الجددددو ة ال دددداملة فددددي   ددددن اكةونةدددد ، 2010يمدددد  عبددددود )ا يمدددد 
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Evaluation of the effectiveness of the role of the electronic services 

submitted to the girl students in department of the educational 

Administration in King Saud University 
Doctorate Researcher in the University, participate professor in 

King Saud university- the educational Administration Department in 

King Saud university- The educational Administration Department.  

Abstract 

The thesis has aimed to identify the fact of the electronic services 

presented to the girl students in the educational Administration 

Department in King Saud University , and also  to identify the 

differences  that of statistical references among the sample members  

estimations   for the electronic fact of the electronic services presented to 

the girls students in King Saud University with difference of the 

variables of ( study stage- study level ), and also to identify the obstacles 

that get rid of the effectiveness of the electronic services.  

To achieve the objectives of the thesis , It depended on the survey 

descriptive methodology and questionnaire as a tool of study that is 

applied on the high studies girl students ( Master – Doctorate ) the 

educational Administration Department in King Saud University in 

Riyadh that their number has reached (160) student. 

After the field application, the data has been statistically analyzed  

and the results have been concluded in a way that illustrates the fact of 

the submitted electronic services and the extent of satisfaction about 

their different fields that have been studied with the the statistical 

differences of the sample through the difference of these fields and 

concluding to many obstacles that face students  

Key words: Electronic services- the Electronic Administration– 

Electronic learning – internet – the quality of services.  

 
 


