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لتطوير أداء القيادات   دور اإلدارة اإللـكـترونية كـمـدخـل
 في دولة الكويت التعليمية

                     .[11] 
 سعد محمد عوض المطيري

 دولة الكويت وزارة التربية،
 

 صمستخلال
ىدفت الدراسة التعرف عمى دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير أداء القيادات التعميمية 

( من القيادات التعميمية بالمحافظات الست 71بدولة الكويت، وتمثمت عينة الدراسة في )
)محافظة العاصمة، محافظة الفروانية، محافظة الجيراء، محافظة األحمدي، محافظة مبارك 

 ، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي.كبير، محافظة حولي( بدولة الكويتال
 نتائج الدراسة:

  من النسبة  أقل% وىي 11.14بنسبة بمغت فى اآلراء أظيرت النتائج وجود اختالفات
% وىي نسبة 74.06كما بمغت األىمية النسبية لمحور التخطيط اإللكتروني المقبولة 

 .جيدة

  من النسبة  أقل% وىي 9.78بنسبة بمغت فى اآلراء أظيرت النتائج وجود اختالفات
% كما بمغت 90.22تشير إلى وجود اتفاق بالموافقة عمى ىذا المحور بنسبة بمغت المقبولة 

 .% وىي نسبة جيدة73.95األىمية النسبية لمحور التنظيم اإللكتروني 

  من النسبة  أقل% وىي 9.25بنسبة بمغت فى اآلراء أظيرت النتائج وجود اختالفات
% كما بمغت 90.75لمحور بنسبة بمغت تشير إلى وجود اتفاق بالموافقة عمى ىذا االمقبولة 

 .% وىي نسبة جيدة74.57األىمية النسبية لمحور التنفيذ اإللكتروني 

  من النسبة  أقل% وىي 8.73بنسبة بمغت فى اآلراء أظيرت النتائج وجود اختالفات
مى كما أنيا أقل أبعاد اإلدارة اإللكترونية اختالفا تشير إلى وجود اتفاق بالموافقة عالمقبولة 

% كما بمغت األىمية النسبية لمحور الرقابة والتقويم 91.27ىذا المحور بنسبة بمغت 
 .% وىي نسبة جيدة74.75اإللكتروني 

 القيادات التعميمية. –تطوير أداء  –اإلدارة اإللكترونية  –دور  :الكممات المفتاحية
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 مقدمة
حيث تستخدم فييا لمقيادات التعميمية عد اإلدارة اإللكترونية من أىم مداخل التطوير ت  

والشبكة العالمية  ،وشبكة االتصاالت المحمية اإلنترانت ،التقنيات الحديثة مثل الكمبيوتر
اإلنترنت أثناء أداء الميام اإلدارية، كما تتميز اإلدارة االلكترونية بأنيا عممية إدارية من حيث؛ 

تتجمى أىمية و  (646:  7117، أبو سنينة) دتحديد األىداف، ورسم السياسات، وتوجيو الموار 
اإلدارة اإللكترونية في قدرتيا عمى مواكبة التطور في مجال تطبيق تقنيات ونظم المعمومات 
وثورة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، كما تمثل نوعا من االستجابة القوية لتحديات عالم 

الرقمي واقتصاديات المعمومات  القرن الحادي والعشرين الذي تختصر العولمة والفضاء
 .والمعرفة وثورة اإلنترنت وشبكة المعمومات العالمية كل متغيراتو وحركة اتجاىاتو

 ىجميع العاممين، والتغمب عمالقيادات و وتتصف اإلدارة االلكترونية بالتفاعل السريع بين 
ال حدود، وتركز حاجز الزمن والمكان، وانخفاض الكمفة والسرعة الفائقة والعمل عن بعد وب

التفاعل  ىالتفاعل بين البشر من خالل الشبكة كوسيط  حيث تركز عم ىلكترونية عماإلدارة اإل
البشري وليس التفاعل بين اإلنسان واآللة، واإلدارة االلكترونية ليست فحسب امتداد لممدارس 

:  7114)نجم،  .ةاإلدارية بل ىي تجاوز ليا، كما أنيا امتداد  لمتطور التكنولوجي في اإلدار 
779) 

أحد االتجاىات الحديثة التي تساعد  بالمؤسسات التعميميةعد مدخل اإلدارة اإللكترونية وي  
عمى االرتقاء بمستوى األداء اإلداري، والتحسين المستمر لو، ىذا باإلضافة الى التكيف مع 

لعممية لرفع الكفاءة المتغيرات ومواجية التحديات المستقبمية، كما أنو يعتبر إحدى الوسائل ا
الذي يشيد باستمرار  التربويةاإلدارية في جميع المجاالت اإلدارية، وتحديدا مجال اإلدارة 

تطورات تستدعي توفير تقدم إداري مستمر لمعاممين فييا حتى تتمكن من مالحقة المستجدات 
من تقنية ومنافسـة  اوالمستحدثات المينية والتعامل معيا، ومواكبة التغيرات السريعة فيما حولي

 وفي الممارســات اإلداريـة نفسيـا.
  



 

 سعد محمد عوض المطيري
 

 229 7107 ديسمبر، الثالث، الجزء االربعونالمجمد 

 وتشير األدبيات المعاصرة إلى أن العصر الحالي يعتبر عصر المعمومات
(Information Age وعصر ) الثروة والقوة المتمثمة بغزارة المعمومات والمعرفة والقدرة عمى

ويطمق كثير من العمماء المتخصصين تكوينيا وتراكميا وتقاسميا واستخداميا بكفاءة عالية، 
عمى المجتمعات التي تعتمد في مجمل أنشطة حياتيا عمى االستخدام والتعامل بغزارة مع 

 (5: 7111)درويش، . المعمومات بالمجتمعات المعموماتية
واتجيت جيود إصالح التعميم وتطويره إلى تبني صيغ وأساليب تعميمية متقدمة تقوم عمى 

عميم مرتكزاتيا: التعميم اإللكتروني واإلدارة اإللكترونية، مما يعد ثورة عمى النظم فمسفة جديدة لمت
أساليب  ىالتعميمية التقميدية، حيث استمزم تطوير الصيغ التقميدية وتطبيق صيغ حديثة تتبن

واتجيت المنظمات المختمفة الربحية وغير (، 7117، الموسى)جديدة في إدارة نظم التعميم 
وكذلك الشبكات الداخمية في أداء أعماليا المختمفة،  ،االعتماد عمى شبكة اإلنترنت الربحية إلى

، الشناوي)والتعامل مع عمالئيا، وىو ما جعميا تتوجو إلى استخدام "اإلدارة اإللكترونية" 
والعنصر  ،والتكنولوجيا ،التي تشمل جوانب عديدة متكاممة منيا أساليب العمل، (00: 7117
وتطوير التشريعات وغيرىا، فيي فمسفة متكاممة، وتحول جذري،  ،نظيم اإلداريوالت ،البشري

ونقمة نوعية في المفاىيم والنظريات واألساليب بحيث تنعكس إيجابا عمى الصورة الكمية 
 (060ىـ : 0477، العواممو) .لإلدارات

بكثير مفيوم الميكنة الخاصة بإدارات العمل  متجاوزوبالتالي فإن اإلدارة اإللكترونية 
داخل المؤسسة، إلى مفيوم تكامل البيانات والمعمومات بين اإلدارات المختمفة والمتعددة 
جراءات عمل المؤسسة نحو تحقيق  واستخدام تمك البيانات والمعمومات في توجيو سياسة وا 

متالحقة سواء الداخمية أو الخارجية، أىدافيا وتوفير المرونة الالزمة لالستجابة لممتغيرات ال
وتشمل جميع مكونات اإلدارة من تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم وتحفيز؛ إال إنيا تتميز بقدرتيا 

المعرفة بصورة مستمرة وتوظيفيا من أجل تحقيق األىداف، وتعتمد عمى تطوير توليد عمى 
، رضوان) ة ومن ثم أداء األعمالالبنية المعموماتية داخل المؤسسة بصورة تحقق تكامل الرؤي

وتتميز اإلدارة اإللكترونية بأنيا إدارة بال أوراق، وبال حدود وقتية، وىي إدارة  ،(097:  7114
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)سيد، . بال مبان تقميدية؛ فال حاجة إلى الغرف والمكاتب والدواليب الكثيرة لحفظ األوراق
7110  :66-67) 

جممة من الفوائد لممؤسسات التعميمية من أبرزىا؛ كما تسيم اإلدارة اإللكترونية في تحقيق 
وىذا ينعكس إيجابيًا عمى مستوى الخدمات التي  ،تبسيط اإلجراءات داخل المؤسسات التعميمية

ين )أولياء أمور والمجتمع ومؤسساتو(، يتقدم لممستفيدين الداخمين )معممين وطالب( والخارج
جراء االتصال إالمختمفة، باإلضافة الى تسييل ومنو اختصار وقت تنفيذ المعامالت اإلدارية  

نجاز إوكذلك مع المؤسسات األخرى، وضمان الدقة والموضوعية في  ،بين اإلدارات التعميمية
تقميل استخدام الورق بشكل ممحوظ وىذا ما  العمميات المختمفة داخل المؤسسة التعميمية، وأخيراً 

 (67:  7118، خالد ،السميطي &عالء ، سالميال) يؤثر إيجابا عمى عمل المؤسسة التعميمية.
 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها
اإلدارة اإللكترونية في أىمية في ضوء ما سبق، وما أفرزتو نتائج الدراسات السابقة لدور و 

األخذ باألساليب الحديثة واالتجاىات العالمية حيث إن  ،تطوير أداء القيادات التعميمية
األداء، والمساىمة في حل تطوير يمكن أن يساعد عمى المعاصر المعاصرة في الفكر اإلداري 

نتج عنيا العديد من يالتي المؤسسات التعميمية المشكالت، وتالفي نواحي الخمل في وظائف 
: 7119ة اإللكترونية، )السميري، م اإلدار ، والتي تحتاج المزيد من المتابعة باستخداالسمبيات
(، )المعمري، 717-710:  7118(، )الريس، 005-007: 7118(، )الالمي، 067-068

ضرورة  ومن ثم   (،078:  7116(، )غنيم، 67:  7116(، )الصيرفي، 007:  7118
عن  التعرف عمى مستويات تطبيقيا من وجية نظر القيادات التعميمية بدولة الكويت والكشف

 .تطبيقيا لتفعيل دورىا كمدخل لتطوير أداء القيادات التعميمية في دولة الكويتمشكالت 
 ما سبق يمكن صياغة مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ىوتأسيسا عم

 ؟قيادات التعميمية في دولة الكويتدور اإلدارة اإللكترونية في تطوير أداء الما 
 :التاليةالفرعية السؤال األسئمة  هذا ويتفرع من

 ؟ىي األطر النظرية لمدخل اإلدارة اإللكترونية ما  .0
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 ؟ واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية لدى القيادات التعميمية في دولة الكويتما  .7

 

 أهداف الدراسة
التعرف عمى دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير أداء القيادات التعميمية يدف الدراسة ت
 : ، وذلك من خالل األىداف الفرعية التاليةالكويت بدولة
 ى األطر النظرية لمدخل اإلدارة اإللكترونية.التعرف عم -0
 الكشف عن واقع تطبيق مدخل اإلدارة اإللكترونية لدى القيادات التعميمية في دولة الكويت. -7

 

 أهمية الدراسة
في التعرف عمى األىمية التي يفيد التعرف عمى األطر النظرية لمدخل اإلدارة اإللكترونية  .0

 يمعبيا ىذا المدخل في تطوير أداء القيادات التعميمية في دولة الكويت.

يفيد التعرف عمى واقع تطبيق مدخل اإلدارة اإللكترونية لدى القيادات التعميمية في دولة  .7
 الكويت.

 

 منهج الدراسة
والعالقات التى توجد تفسير ووصف الظروف المنيج الوصفي التحميمي لتستخدم الدراسة 

بين الوقائع، وتحديد الممارسات السائدة، ومن ثم التحميل الدقيق الذى يقود الباحث إلى 
 (Lodico, M., 2006 : 204) العالقات واالستنتاجات المتضمنة لمشكمة البحث. استخالص

 

 الدراسةحدود  
 مية.تطوير أداء القيادات التعمي –اإلدارة اإللكترونية  حدود موضوعية:

المناطق التعميمية بالمحافظات الست )محافظة العاصمة، محافظة الفروانية، : حدود مكانية
 محافظة الجيراء، محافظة األحمدي، محافظة مبارك الكبير، محافظة حولي( بدولة الكويت.

( القيادات التعميمية بالمحافظات الست بدولة 71الحدود البشرية من ) تكونت: حدود بشرية
 الكويت.
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 إجراءات الدراسة
تتناول الدراسة في ىذا الجزء منيجية الدراسة وصًفا لممنيج المتبع من حيث أسموب 
الدراسة المستخدم، ومجتمع وعينة الدراسة، وصدق وثبات االستبيان، باإلضافة إلى تحديد 
األساليب اإلحصائية التي اعتمد عمييا الباحث في تحميل بيانات الدراسة الميدانية، 

 عرضيا الباحث عمى النحو التالي:تويس
 

 منهجية البحث
بناًء عمى طبيعة الدراسة واألىداف التي تسعى إلى تحقيقيا فقد أسموب الدراسة:  -1

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي، والذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في 
كيفيًا وكميًا، كما ال يكتفي ىذا النيج الواقع وييتم بوصفيا وصفًا دقيقًا ويعبر عنيا تعبيرًا 

بجمع المعمومات المتعمقة بالظاىرة من أجل استقصاء مظاىرىا وعالقاتيا المختمفة بل 
يتعداه إلى التحميل والربط والتفسير لموصول إلى استنتاجات يبنى عمييا التصور المقترح 

وب الدراسة النظرية وقد تم االعتماد عمى أسم بحيث يزيدىا رصد المعرفة الموضوعية،
 والميدانية والتحميمية لتحقيق أىداف الدراسة كما يتضح عمى النحو التالي:

اعتمد الباحث في تكوين اإلطار النظري لمدراسة عمى المجالت العممية  الدراسة النظرية: -أ 
والدوريات واألبحاث العممية المتخصصة المنشورة وغير المنشورة والكتب العربية واألجنبية 

 لتي تناولت موضوع الدراسة؛ وأي جانب من جوانبو.وا
تم االعتماد ىنا عمى أسموب قوائم االستبيان لجمع البيانات األولية الدراسة الميدانية:  -ب 

تمام الدراسة الميدانية باإلضافة إلى إجراء بعض المقابالت الشخصية كما  الالزمة إلجراء وا 
 :يتضح عمى النحو التالي

  :تبر استمارة االستبيان أداة مالئمة بشكل كبير في تقصي اآلراء تعقوائم االستبيان
ووجيات النظر حول مسألة أو قضية ما، وقد تم استخدام استمارة االستبيان كأداة رئيسية 
لمحصول عمى البيانات األولية من مجتمع الدراسة، وتم تصميم استمارة استبيان في ضوء 

 أىداف الدراسة إلى أفراد العينة.
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 اعتمد الباحث عمى المقابالت الشخصية عند توزيع استمارة : المقابالت الشخصية
االستبيان، وذلك لإلجابة عمى جممة من االستفسارات التي قد ترد من المستقصى منيم 
أثناء ملء استمارة االستبيان إليضاح وشرح أىداف الدراسة، والتأكيد عمى أىميتو لمحصول 

المستقصى منيم، ليبدي المستقصى منيم آرائيم ومالحظاتيم، عمى البيانات المطموبة من 
 كذلك لمحصول عمى بعض المعمومات التي ال يمكن الحصول عمييا بواسطة االستبيان.

 تم تفريغ البيانات من استمارة االستبيان وتصفيتيا وتبويبيا لتسييل : الدراسة التحميمية
والمؤشرات منيا حول موضوع الدراسة باستخدام عممية تحميميا، وذلك الستخالص النتائج 

 وسائل إحصائية مناسبة تتفق مع الفروض األساسية الخاصة بالدراسة.
مجتمع الدراسة يعرف بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا مجتمع الدراسة:  -2

، الباحث، بذلك فإن مجتمع الدراسة ىو جميع األفراد الذين يكونون موضع مشكمة الدراسة
 بناًء عمى مشكمة الدراسة وأىدافيا.

 عينة الدراسة: -3
 مجتمع وعينة الدراسة واالستمارات الموزعة :(1)جدول رقم

االستمارات  عينة الدراسة االستمارات الموزعة
 المستردة

االستمارات غير 
 المستردة والمستبعدة

االستمارات القابمة 
 لمتحميل

77 77 71 7 71 
 من المحاور التالية:تكونت استمارة االستبيان أداة الدراسة:  -4
 ( فقرة.01التخطيط اإللكتروني ويشتمل عمى ) -0

 ( فقرة.06ويشتمل عمى ) التنظيم اإللكتروني -7

 ( فقرة.06ويشتمل عمى ) التنفيذ اإللكتروني -6

 ( فقرة.04الرقابة والتقويم اإللكتروني ويشتمل عمى ) -4

لفقرات االستبانة حسب تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين و 
 (:7)الجدول رقم
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 درجات مقياس ليكرت الخماسي :(2)جدول رقم

 غير موافق تماماً  غير موافق إلى حد ما موافق موافق تماماً  االستجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة

%( يتناسب مع 20استجابة في ىذه الحالة ىو )وبذلك يكون الوزن النسبي لكل درجة 
وتم حساب مدى المقياس الخماسي المستخدم لممحور الكمي في الدراسة كما ىذه االستجابة، 

 يمي:
 1.81=  5( / 0 – 5حساب المدى = )
  يمثل غير موافق تماماً  0.79إلى  0.11من 

  يمثل غير موافق 7.59إلى  0.81من 

  حد مايمثل إلى  6.69إلى  7.61من 

  يمثل موافق 4.09إلى  6.41من 

  يمثل موافق تماماً  5.11إلى  4.71من 

يقصد بصدق االستبيان أن تقيس أسئمة االستبيان فيما وضعت صدق االستبيان:  -5
 الباحث بالتأكد من صدق االستبيان:لقياسو، وقد قام 

قبل اعتماد استمارة االستبيان من قبل الباحث، ما  صدق المحكمين "الصدق الظاهري": -أ 
 تضمنتو من أسئمة كان ال بد من اختبار صدق المقياس وقياس ثبات استمارة االستبيان. 

 قياسو أجل من صممت ما تقيس التي األداة ىي الصادقة األداة: اختبار صدق المقياس* 

 تمك باستخدام إلييا التوصل أو جمعيا، التي يتم النتائج صدق ىو األداة بصدق والمقصود

األداة، من أجل اختبار صدق استمارة االستبيان فقد تم عرض استمارة االستبيان 
المخصصة لمبحث الميداني عمى األساتذة والخبراء المختصين في ىذا المجال لمعرفة 

 الدراسة.آراءىم بمدى وضوح وترابط فقرات االستمارة ونوعية األسئمة وتوافقيا مع موضوع 
 السادة المحكمين ىعرضيا عم تم في صورتيا المبدئية ستمارة االستبيانبعد إعداد اف

 وذلك لمتحقيق من:
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 جمو.أصممت من  مناسبة األداة لميدف الذي -0

 سالمة صياغة المفردات ووضوحيا. -7

في ضوء  ا من مفردات أو تعديميا،حذف أو إضافة ما يراه السادة المحكمين مناسبً  -6
 مارةالستت التي أبداىا السادة المحكمين أجريت التعديالت الالزمة لتأخذ االمالحظا
 النيائية.صورتيا 

 الصدق والثبات ألبعاد االستبانة:: أواًل 
ويقصد بو استقرار المقياس وعدم تناقضو مع نفسو،  :Reliabilityمعامل ثبات ألفا كرونباخ 

ختبار الثبات ألسئمة اتطبيقو عمى نفس العينة وإلجراء  أى أنو يعطى نفس النتائج إذا أعيد
االستبانة نستخدم إحدى معامالت الثبات مثل معامل ألفا كرونباخ. ومعامل الثبات يأخذ قيم 
تتراواح بين الصفر والواحد الصحيح، فإذا لم يكن ىناك ثبات فى البيانات فإن قيمة ىذا 

كان ىناك ثبات تام تكون قيمة المعامل  المعامل تساوى الصفر والعكس صحيح حيث إذا
قتربت قيمة معامل الثبات من الواحد الصحيح دل اوعميو فإنو كمما  تساوى الواحد الصحيح،

 ذلك عمى وجود ثبات فى البيانات )استجابات أفراد العينة(
ويقصد بثبات أداة القياس أن يعطي النتائج نفسيا إذا أعيد تطبيق االستبانة عمى نفس 

 :نفس الظروف ويتم قياسو بثالث طرقنة في العي
عادة االختبار يتم في ىذه الطريقة تطبيق االستبانة عمى عينة الطريقة األولى -0 : االختبار وا 

استطالعية مرتين بينيما فارق زمني مدتو أسبوعان ثم حساب معامل االرتباط بين إجابات 
مرتفًعا فان ىذا يكون مؤشًرا عمى المفحوصين في المرتين، فإذا كانت معامل االرتباط 

 وبالتالي عمى صالحية ومالئمة ىذه االستبانة ألغراض الدراسة. ،ثبات االستبانة
الثبات عن طريق التجزئة النصفية: حيث يتم تجزئة فقرات االستبانة إلى جزأين، الجزء  -7

عامل االرتباط والجزء الثاني يمثل األسئمة الزوجية ثم يحسب م األول يمثل األسئمة الفردية
(r) األسئمة الفردية ودرجات األسئمة الزوجية ثم تصحيح معامل االرتباط  بين درجات

 بمعادلة بيرسون براون. 
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 معامل ثبات كرونباخ الفا.
ويقصد بو أن المقياس يقيس ما وضع لقياسو ويمكن حسابو رياضيا :Validityالصدق معامل 

 الثبات.من خالل الجذر التربيعي لمعامل 
  SPSS VR(22) يتم حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ باستخدام برنامج

 معامالت الثبات والصدق لمحاور الدراسة(: 3جدول رقم)
 معامل الصدق معامل الثبات عدد الفقرات محاور الدراسة

 942. 888. 10 التخطيط اإللكتروني

 956. 914. 16 التنظيم اإللكتروني

 925. 856. 16 التنفيذ اإللكتروني

 922. 850. 14 الرقابة والتقويم اإللكتروني

 982. 964. 56 اإلدارة اإللكترونية

ويتضح من الجدول السابق قيم معامالت الثبات ألفا كرونباخ ألبعاد االستبانة وكانت 
( حيث تراوحت قيم معامالت الثبات ألبعاد اإلدارة اإللكترونية بين 60.جميعيا أكبر من )

( وىي نسب مرتفعة تعطى ثقة لدى الباحث فى النتائج التالية، كما تبين وجود 914. - 850.)
صدق عال ليذه المحاور فقد كانت قيم الصدق جميعيا مرتفعة حيث تراوحت قيم معامالت 

وىي  964.(. أما عن اإلدارة اإللكترونية فقد بمغ معامل الثبات 956. - 922.الصدق بين )
وعمى مستوى االستبانة فقد بمغ  982.ا كما بمغت قيمة معامل الصدق درجة ثبات مرتفعة جد  

 (.954.معامل الثبات )
حيث يتم قياس مدى ارتباط وتمثيل الفقرة لممحور الرئيسى لو فإذا كان  االتساق الداخمى:

ارتباط الفقرة بالمحور معنوي وذات داللة فإن ىذه الفقرة تمثل وتعبر عن المحور الرئيسى 
 وبشكل جيد. 

الصدق ببساطة ىو أن تقيس أسئمة االستبانة أو االختبار ما وضعت  : Validityالصدق
 نو يقيسيا. أالوظيفة التي يفترض لقياسو أي يقيس فعال 
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ومن أنواع الصدق  فاالختبار الصادق ىو الذي يقيس الجانب الذي أعد من أجل قياسو
صدق المحتوي )صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة(: يقصد بصدق المحتوى أو االتساق 

 إليو ىذه الفقرة.الداخمي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال الذي تنتمي 
ويمكن حساب االتساق الداخمي لإلستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين 

 . كل فقرة من فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لممجال نفسو
 :التخطيط اإللكترونيالمحور األول: 

 التخطيط اإللكترونياالتساق الداخمى لفقرات محور  :(4)جدول رقم

 التخطيط اإللكتروني
معامل ارتباط 

 سبيرمان
 المعنوية

 000. **684. يؤدي استخدام اإلدارة اإللكترونية في التخفيف من األعباء اإلدارية المختمفة.

 000. **699. تعمل اإلدارة اإللكترونية عمى تقميل كمفة إجراءات التخطيط اإلداري.

 000. **483. المتغيرات والمستجدات اإلدارية العالمية.ي سيل استخدام اإلدارة اإللكترونية مواكبة 

 000. **373. ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في تطوير نظم التخطيط اإلداري.

 000. **538. ت ساعد اإلدارة اإللكترونية في إكساب اإلداريين العديد من الخبرات اإلدارية.

 000. **413. ارية البديمة عند الحاجة.ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في توفير الخطط اإلد

 000. **450. يؤدي استخدام اإلدارة اإللكترونية في تطبيق مفيوم التخطيط المتكامل.

ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في وضع خطط توظيف الموارد البشرية والمادية 
 بشكل أفضل.

.666** .000 

 000. **655. األطراف في التخطيط اإلستراتيجي.ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في إشراك جميع 

 000. **719. ت ساعد اإلدارة اإللكترونية في الحد من مشكالت التخطيط.

  01. ≥** المعنوية  
التخطيط يتضح من الجدول السابق أن ىناك ارتباط ذات داللة إحصائية بين فقرات 

( تراوحت قيم االرتباط بين 99.عند مستوى ثقة ) متخطيط اإللكترونيوالبعد الكمي ل اإللكتروني
( وىي ارتباطات جميعيا معنوية ومن ثم فإن ىذه الفقرات ممثمة بشكل قوى 719.،  373.)

 وتقيس الغرض المرجو منو.  التخطيط اإللكترونيلممحور الرئيسى 
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 : التنظيم اإللكترونيالمحور الثانى: 
 التنظيم اإللكترونيمحور  االتساق الداخمى لفقرات :(5)جدول رقم

 التنظيم اإللكتروني
معامل ارتباط 

 سبيرمان
 المعنوية

ت ساعد اإلدارة اإللكترونية في الحصول عمى المعمومات في أي وقت 
 000. **422. ومكان.

توفر اإلدارة اإللكترونية في توفير نظام أرشفة إلكترونية لمختمف 
 األطراف.

.512** .000 

 000. **497. اإللكترونية في توفير الوقت والمال والجيد.ت ساىم اإلدارة 

 000. **651. توفر اإلدارة اإللكترونية عناء االنتقال عبر اإلدارات إلنجاز المعامالت.

 000. **348. ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في تنظيم عممية تسجيل المواد الدراسية.

التوجيو لمختمف األطراف  تعمل اإلدارة اإللكترونية عمى تسييل عممية
 اإلدارية.

.431** .000 

ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في تأمين التواصل بين مختمف العناصر 
 اإلدارية.

.523** .000 

ت ساعد اإلدارة اإللكترونية في استيعاب أكبر عدد ممكن من المستفيدين 
 في وقت واحد.

.625** .000 

حاجز الروتين في إجراء المعامالت  تساعد اإلدارة اإللكترونية في كسر
 المختمفة.

.337** .000 

 000. **597. ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في رفع مستوى تطبيق إدارة شؤون الطمبة.

ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في توفير فرص اإلطالع عمى جداول المواد 
 الدراسية.

.598** .000 

 000. **523. .ااالجتماعات إلكترونيً  تساعد اإلدارة اإللكترونية في تنظيم

 000. **545. تساىم اإلدارة اإللكترونية في إيجاد بيئة تنظيمية تتسم بالدقة.

تساعد اإلدارة اإللكترونية في توفير مبدأ الخصوصية لدى مختمف 
 األطراف.

.471** .000 

الطالب ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في تحقيق التواصل مع أولياء أمور 
 إلكترونًيا.

.469** .000 

توفر اإلدارة اإللكترونية لكل طالب رقم تعريفي إلكتروني خاص بحالتو 
 001. **545. داخل النظام اإللكتروني.

 01. ≥** المعنوية 
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التنظيم يتضح من الجدول السابق أن ىناك ارتباط ذات داللة إحصائية بين فقرات 
( تراوحت قيم االرتباط بين 99.عند مستوى ثقة ) متنظيم اإللكترونيوالبعد الكمي ل اإللكتروني

( وىي ارتباطات جميعيا معنوية ومن ثم فإن ىذه الفقرات ممثمة بشكل قوى 625.،  438.)
 وتقيس الغرض المرجو منو. التنظيم اإللكترونيلممحور الرئيسى 
 :التنفيذ اإللكترونيالمحور الثالث: 

 التنفيذ اإللكترونيلداخمى لفقرات محور االتساق ا(: 6جدول رقم)

 التنفيذ اإللكتروني

معامل 
ارتباط 

 سبيرمان

 المعنوية

 024. **338. .الوزارةتعمل اإلدارة اإللكترونية عمى توفير البيانات لدى جميع المستفيدين من خدمات 

 000. **526. المعامالت.ت ساعد اإلدارة اإللكترونية في التخمص من النظام البيروقراطي في إنجاز 

 002. **256. لوظيفتيا التربوية والمجتمعية. الوزارةتساىم اإلدارة اإللكترونية في تأدية 

عمى االستجابة لممستجدات واإلبداع وتجريب األفكار واألساليب  القياداتت ساعد اإلدارة اإللكترونية 
 .تحسن من أداءىا اإلداريالجديدة التي 

.535** .000 

 000. **613. ت ساعد اإلدارة اإللكترونية في تنفيذ العديد من الخطط اإلدارية بسيولة ويسر.

 000. **415. تعمل اإلدارة اإللكترونية عمى تقديم المعمومات بشكل دقيق وسميم.

 000. **538. اإللكترونية. دارةلتحقيق مراكز متقدمة في اإل القياداتيؤدي استخدام اإلدارة اإللكترونية في دعم 

 000. **508. تساعد اإلدارة اإللكترونية في االستغالل األمثل لمصادر المعمومات المتاحة.

 000. **506. تساىم اإلدارة اإللكترونية في تسييل عممية الحصول عمى الوثائق والمعامالت الرسمية.

 000. **483. في جميع التعامالت مع أولياء أمور الطالب. تحسين األداء اإلداريت ساعد اإلدارة اإللكترونية في 

 000. **537. تعمل اإلدارة اإللكترونية عمى الحد من تأثير العالقات الشخصية في إنياء المعامالت.

تتيح اإلدارة اإللكترونية لإلداريين والمعممين اإلطالع عمى مصادر المعمومات العالمية )الدورات، 
 ات(.الندوات، المؤتمر 

.630** .000 

 000. **731. تساعد اإلدارة اإللكترونية في تحقيق مبدأ الشفافية في تقديم الخدمات.

 000. **397. توفر اإلدارة اإللكترونية الكثير من المرونة والسرعة في تقديم الخدمات.

طالع  تساعد اإلدارة اإللكترونية في تسييل توزيع القرارات اإلدارية بين المدرسة واإلدارة التعميمية وا 
 .لموزارةأولياء األمور عمى ما يخصيم من تمك القرارات عمى الموقع اإللكتروني 

.398** .000 

 006. **330. تساىم اإلدارة اإللكترونية في سرعة تنفيذ القرارات اإلدارية.

 01. ≥** المعنوية  
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التنفيذ يتضح من الجدول السابق أن ىناك ارتباط ذات داللة إحصائية بين فقرات 
( تراوحت قيم االرتباط بين 99.عند مستوى ثقة ) متنفيذ اإللكترونيوالبعد الكمي ل اإللكتروني

( وىي ارتباطات جميعيا معنوية ومن ثم فإن ىذه الفقرات ممثمة بشكل قوى 731.،  330.)
 وتقيس الغرض المرجو منو. التنفيذ اإللكترونيلممحور الرئيسى 
 :الرقابة والتقويم اإللكترونيالمحور الرابع: 

 الرقابة والتقويم اإللكترونياالتساق الداخمى لفقرات محور  :(7)جدول رقم

 اإللكترونيالرقابة والتقويم 

معامل 
ارتباط 
 سبيرمان

 المعنوية

 000. **429. ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في تطبيق نظام تدقيق مالي متطور.

 000. **384. ت ساعد اإلدارة اإللكترونية في متابعة الخطط واألعمال اليومية.

 002. **583. بالتقارير والبيانات اإلحصائية. القيادات التعميميةتزود اإلدارة اإللكترونية 

ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في توفير نظام رقابي إلكتروني وفًقا لموائح والتعميمات 
 .بالوزارة

.662** .000 

 000. **454. ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في استخدام األسموب العممي في عمميات التقويم.

 000. **410. اإللكترونية في تقييم إنجاز األعمال وجودتيا.ت ساىم اإلدارة 

ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في تحديث المعمومات والبيانات من خالل الرقابة 
 والمتابعة.

.460** .000 

ت ساعد اإلدارة اإللكترونية في الكشف عن نقاط القوة لتعزيزىا، ونقاط الضعف 
 لعالجيا في العمل اإلداري.

.502** .000 

 000. **497. ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في تطبيق نظام رقابة متطور.

بالتغذية القيادات التعميمية والعاممين بالوزارة ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في تزويد 
 الراجعة والتقويم المستمر عن أدائيم.

.576** .000 

 000. **565. الذاتية لمميمات اإلدارية.ترسخ اإلدارة اإللكترونية مبدأ المتابعة والرقابة 

 000. **460. توفر اإلدارة اإللكترونية طرق دقيقة لمتابعة ومراقبة األعمال اإلدارية.

 000. **412. ت ساعد اإلدارة اإللكترونية في توفير المتابعة والتقويم لمختمف المجاالت اإلدارية.

 000. **552. متنوعة لتقييم العمل اإلداري.ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في إيجاد وسائل 

 01. ≥** المعنوية  
  



 

 سعد محمد عوض المطيري
 

 241 7107 ديسمبر، الثالث، الجزء االربعونالمجمد 

الرقابة يتضح من الجدول السابق أن ىناك ارتباط ذات داللة إحصائية بين فقرات 
( تراوحت قيم 99.عند مستوى ثقة ) مرقابة والتقويم اإللكترونيوالبعد الكمي ل والتقويم اإللكتروني

( وىي ارتباطات جميعيا معنوية ومن ثم فإن ىذه الفقرات ممثمة 662.،  384.االرتباط بين )
 وتقيس الغرض المرجو منو. الرقابة والتقويم اإللكترونيبشكل قوى لممحور الرئيسى 

بعد أن تم استعراض الخصائص الديموجرافية والشخصية سيتناول الباحث المقاييس الوصفية: 
يا من خالل التعرف عمى اتجاىات اآلراء لدى المقاييس األساسية لمحاور الدراسة ومتغيرات

 أفراد العينة بالنسبة لفقرات محاور الدراسة واألىمية النسبية ليا.
 :التخطيط اإللكترونيأواًل : 

 التخطيط اإللكترونيالمقاييس الوصفية لفقرات محور (: 8جدول رقم)
 المتوسط التخطيط اإللكتروني

االنحراف 
 المعيارى

معامل 
 االختالف

األهمية 
 النسبية

يؤدي استخدام اإلدارة اإللكترونية في التخفيف من 
 األعباء اإلدارية المختمفة.

3.79 .631 16.64% 75.81% 

تعمل اإلدارة اإللكترونية عمى تقميل كمفة إجراءات 
 التخطيط اإلداري.

3.68 .643 17.49% 73.52% 

 ي سيل استخدام اإلدارة اإللكترونية مواكبة المتغيرات
 والمستجدات اإلدارية العالمية.

3.72 .643 17.27% 74.48% 

ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في تطوير نظم التخطيط 
 اإلداري.

3.57 .633 17.73% 71.43% 

ت ساعد اإلدارة اإللكترونية في إكساب اإلداريين العديد 
 من الخبرات اإلدارية.

3.74 .605 16.16% 74.86% 

اإللكترونية في توفير الخطط اإلدارية ت ساىم اإلدارة 
 البديمة عند الحاجة.

3.55 .630 17.74% 71.00% 

يؤدي استخدام اإلدارة اإللكترونية في تطبيق مفيوم 
 التخطيط المتكامل.

3.78 .588 15.55% 75.62% 

ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في وضع خطط توظيف 
 الموارد البشرية والمادية بشكل أفضل.

3.63 .654 18.03% 72.57% 

ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في إشراك جميع األطراف في 
 التخطيط اإلستراتيجي.

3.81 .652 17.11% 76.19% 

ت ساعد اإلدارة اإللكترونية في الحد من مشكالت 
 التخطيط.

3.73 .654 17.53% 74.67% 

 %74.06 %11.14 0.412 3.703 التخطيط اإللكتروني
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 242 7107 ديسمبر، الثالث، الجزء االربعونالمجمد 

التخطيط ويوضح الجدول السابق بعض المقاييس اإلحصائية األساسية لفقرات محور 
وأيًضا  المحور الكمي ومن خالل قيم المتوسطات الحسابية نجد أن آراء أفراد العينة  اإللكتروني

 3.55قد اتجيت جميعيا نحو الموافقة لفقرات المحور حيث تراوحت قيم الوسط الحسابى بين )
، ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في توفير الخطط اإلدارية البديمة عند الحاجةلمفقرات )( 3.81 –

( كما أوضحت ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في إشراك جميع األطراف في التخطيط اإلستراتيجي
النتائج عدم وجود اختالفات كبيرة بين اآلراء لدى أفراد العينة حيث تراوحت قيم معامل 

، %71.00( كما تراوحت قيم األىمية النسبية بين )18.03 – 15.55) االختالف بين
76.19% .) 

( فقد تبين أن متوسط آراء أفراد التخطيط اإللكترونيأما عمى مستوى المحور الكمي )
( كما أوضحت النتائج عدم وجود اختالفات 412.( بانحراف معيارى يساوى )3.70العينة بمغ )

( مما يشير ذلك إلى أن %11.14بمغ معامل االختالف ) كبيرة عمى مستوى المحور حيث
 التخطيط اإللكترونيىناك اتفاق واجماع بين آراء أفراد العينة بالموافقة عمى أىمية محور 

( وىي نسبة %74.06( كما بمغت األىمية النسبية ليذا المحور )%88.86بنسبة بمغت )
 جيدة.

  



 

 سعد محمد عوض المطيري
 

 243 7107 ديسمبر، الثالث، الجزء االربعونالمجمد 

 :التنظيم اإللكتروني: ثانًيا
 التنظيم اإللكترونيالمقاييس الوصفية لفقرات محور  :(9)جدول رقم

 التنظيم اإللكتروني
المتو 
 سط

االنحراف 
 المعيارى

معامل 
 االختالف

األهمية 
 النسبية

ت ساعد اإلدارة اإللكترونية في الحصول عمى المعمومات في أي وقت 
 ومكان.

3.61 .596 16.52% 72.19% 

نظام أرشفة إلكترونية لمختمف توفر اإلدارة اإللكترونية في توفير 
 األطراف.

3.66 .663 18.12% 73.14% 

 %73.90 %16.83 622. 3.70 ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في توفير الوقت والمال والجيد.

توفر اإلدارة اإللكترونية عناء االنتقال عبر اإلدارات إلنجاز 
 المعامالت.

3.68 .643 17.49% 73.52% 

 %72.57 %15.41 559. 3.63 اإللكترونية في تنظيم عممية تسجيل المواد الدراسية.ت ساىم اإلدارة 

تعمل اإلدارة اإللكترونية عمى تسييل عممية التوجيو لمختمف األطراف 
 اإلدارية.

3.97 .727 18.30% 79.43% 

ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في تأمين التواصل بين مختمف العناصر 
 اإلدارية.

3.98 .734 18.43% 79.62% 

ت ساعد اإلدارة اإللكترونية في استيعاب أكبر عدد ممكن من 
 المستفيدين في وقت واحد.

3.68 .672 18.28% 73.52% 

تساعد اإلدارة اإللكترونية في كسر حاجز الروتين في إجراء 
 المعامالت المختمفة.

3.51 .590 16.79% 70.29% 

 %73.52 %19.05 700. 3.68 مستوى تطبيق إدارة شؤون الطمبة.ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في رفع 

ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في توفير فرص اإلطالع عمى جداول المواد 
 الدراسية.

3.77 .683 18.11% 75.43% 

 القيادات التعميميةتساعد اإلدارة اإللكترونية في تنظيم اجتماعات 
 إلكترونًيا.

3.62 .641 17.72% 72.38% 

 %75.43 %16.14 609. 3.77 تساىم اإلدارة اإللكترونية في إيجاد بيئة تنظيمية تتسم بالدقة.

تساعد اإلدارة اإللكترونية في توفير مبدأ الخصوصية لدى مختمف 
 األطراف.

3.55 .604 17.01% 71.05% 

ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في تحقيق التواصل مع أولياء أمور الطالب 
 إلكترونًيا.

3.71 .661 17.79% 74.29% 

توفر اإلدارة اإللكترونية لكل طالب رقم تعريفي إلكتروني خاص بحالتو 
 .بالوزارةداخل النظام اإللكتروني 

3.65 .519 14.22% 72.95% 

 التنظيم اإللكتروني
3.69

8 
0.362 9.78% 73.95% 
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 244 7107 ديسمبر، الثالث، الجزء االربعونالمجمد 

التنظيم ويوضح الجدول السابق بعض المقاييس اإلحصائية األساسية لفقرات محور 
وأيًضا المحور الكمي ومن خالل قيم المتوسطات الحسابية نجد أن آراء أفراد العينة  اإللكتروني

 3.51قد اتجيت جميعيا نحو الموافقة لفقرات المحور حيث تراوحت قيم الوسط الحسابى بين )
تساعد اإلدارة اإللكترونية في كسر حاجز الروتين في إجراء المعامالت ت )( لمفقرا3.98 –

( كما ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في تأمين التواصل بين مختمف العناصر اإلدارية، المختمفة
أوضحت النتائج عدم وجود اختالفات كبيرة بين اآلراء لدى أفراد العينة حيث تراوحت قيم 

،  %70.29( كما تراوحت قيم األىمية النسبية بين )19.05 – 14.22معامل االختالف بين )
79.62% .) 

( فقد تبين أن متوسط آراء أفراد العينة التنظيم اإللكترونيأما عمى مستوى المحور الكمي )
( كما أوضحت النتائج عدم وجود اختالفات كبيرة 362.( بانحراف معيارى يساوى )3.69بمغ )

( مما يشير ذلك إلى أن ىناك اتفاق %9.78بمغ معامل االختالف )عمى مستوى المحور حيث 
بنسبة بمغت  التنظيم اإللكترونيواجماع بين آراء أفراد العينة بالموافقة عمى أىمية محور 

 ( وىي نسبة جيدة.%73.95( كما بمغت األىمية النسبية ليذا المحور )90.22%)
  



 

 سعد محمد عوض المطيري
 

 245 7107 ديسمبر، الثالث، الجزء االربعونالمجمد 

 اإللكتروني: التنفيذ: ثالثًا
 اإللكتروني التنفيذالمقاييس الوصفية لفقرات محور  :(11)جدول رقم

 المتوسط التنفيذ اإللكتروني
االنحراف 
 المعيارى

معامل 
 االختالف

األىمية 
 النسبية

تعمل اإلدارة اإللكترونية عمى توفير البيانات لدى جميع 
 .الوزارةالمستفيدين من خدمات 

3.70 .499 13.46% 74.10% 

اإللكترونية في التخمص من النظام البيروقراطي ت ساعد اإلدارة 
 في إنجاز المعامالت.

3.64 .637 17.52% 72.76% 

لوظيفتيا التربوية  الوزارةتساىم اإلدارة اإللكترونية في تأدية 
 والمجتمعية.

3.72 .546 14.66% 74.48% 

عمى االستجابة  القيادات التعميميةت ساعد اإلدارة اإللكترونية 
لممستجدات واإلبداع وتجريب األفكار واألساليب الجديدة التي 

 .من أداءىا اإلداريتحسن 

3.62 .685 18.92% 72.38% 

ت ساعد اإلدارة اإللكترونية في تنفيذ العديد من الخطط اإلدارية 
 %72.00 %17.05 614. 3.60 بسيولة ويسر.

المعمومات بشكل دقيق تعمل اإلدارة اإللكترونية عمى تقديم 
 وسميم.

3.64 .606 16.67% 72.76% 

 القيادات التعميميةيؤدي استخدام اإلدارة اإللكترونية في دعم 
 .إدارات التعميملتحقيق مراكز متقدمة في األداء اإللكتروني بين 

3.53 .606 17.14% 70.67% 

تساعد اإلدارة اإللكترونية في االستغالل األمثل لمصادر 
 المعمومات المتاحة.

3.72 .658 17.66% 74.48% 

تساىم اإلدارة اإللكترونية في تسييل عممية الحصول عمى 
 الوثائق والمعامالت الرسمية.

3.82 .601 15.74% 76.38% 

في جميع تحسين األداء اإلداري ت ساعد اإلدارة اإللكترونية في 
 التعامالت مع أولياء أمور الطالب.

3.66 .663 18.12% 73.14% 

تعمل اإلدارة اإللكترونية عمى الحد من تأثير العالقات الشخصية 
 في إنياء المعامالت.

3.72 .628 16.86% 74.48% 

تتيح اإلدارة اإللكترونية لإلداريين والمعممين اإلطالع عمى 
 مصادر المعمومات العالمية )الدورات، الندوات، المؤتمرات(.

3.70 .695 18.81% 73.90% 

تساعد اإلدارة اإللكترونية في تحقيق مبدأ الشفافية في تقديم 
 الخدمات.

3.70 .652 17.65% 73.90% 

توفر اإلدارة اإللكترونية الكثير من المرونة والسرعة في تقديم 
 الخدمات.

3.96 .619 15.62% 79.24% 

تساعد اإلدارة اإللكترونية في تسييل توزيع القرارات اإلدارية بين 
طالع أولياء األمور عمى ما يخصيم االمد رس واإلدارة التعميمية وا 

 .لموزارةمن تمك القرارات عمى الموقع اإللكتروني 

3.99 .686 17.20% 79.81% 

 %78.67 %16.64 654. 3.93 تساىم اإلدارة اإللكترونية في سرعة تنفيذ القرارات اإلدارية.

 %74.57 %9.25 0.345 3.729 التنفيذ اإللكتروني



 مجمة العموم البيئية
 جامعة عين شمس –معيد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 246 7107 ديسمبر، الثالث، الجزء االربعونالمجمد 

التنفيذ ويوضح الجدول السابق بعض المقاييس اإلحصائية األساسية لفقرات محور 
وأيًضا  المحور الكمي ومن خالل قيم المتوسطات الحسابية نجد أن آراء أفراد العينة  اإللكتروني

 3.53قد اتجيت جميعيا نحو الموافقة لفقرات المحور حيث تراوحت قيم الوسط الحسابى بين )
لتحقيق مراكز  القيادات التعميميةيؤدي استخدام اإلدارة اإللكترونية في دعم رات )( لمفق3.99 –

تساعد اإلدارة اإللكترونية في تسييل توزيع إدارات التعميم، متقدمة في األداء اإللكتروني بين 
طالع أولياء األمور عمى ما يخصيم من تمك االقرارات اإلدارية بين المد رس واإلدارة التعميمية وا 

لموزارة( كما أوضحت النتائج عدم وجود اختالفات كبيرة بين القرارات عمى الموقع اإللكتروني 
( كما 18.92 – 13.46اآلراء لدى أفراد العينة حيث تراوحت قيم معامل االختالف بين )

 (. %79.81،  %70.67تراوحت قيم األىمية النسبية بين )
( فقد تبين أن متوسط آراء أفراد العينة ترونيالتنفيذ اإللكأما عمى مستوى المحور الكمي )

( كما أوضحت النتائج عدم وجود اختالفات كبيرة 345.( بانحراف معيارى يساوى )3.73بمغ )
( مما يشير ذلك إلى أن ىناك اتفاق %9.25عمى مستوى المحور حيث بمغ معامل االختالف )

بنسبة بمغت  التنفيذ اإللكتروني واجماع بين آراء أفراد العينة بالموافقة عمى أىمية محور
 ( وىي نسبة جيدة.%74.57( كما بمغت األىمية النسبية ليذا المحور )90.75%)

  



 

 سعد محمد عوض المطيري
 

 247 7107 ديسمبر، الثالث، الجزء االربعونالمجمد 

 :الرقابة والتقويم اإللكتروني: رابًعا
 الرقابة والتقويم اإللكترونيالمقاييس الوصفية لفقرات محور  :(11)جدول رقم

 المتوسط يالرقابة والتقويم اإللكترون
االنحراف 
 المعيارى

معامل 
 االختالف

األهمية 
 النسبية

 %80.38 %12.90 519. 4.02 ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في تطبيق نظام تدقيق مالي متطور.

 %79.81 %14.95 596. 3.99 ت ساعد اإلدارة اإللكترونية في متابعة الخطط واألعمال اليومية.

بالتقارير والبيانات  القيادات التعميميةتزود اإلدارة اإللكترونية 
 اإلحصائية.

4.06 .534 13.16% 81.14% 

ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في توفير نظام رقابي إلكتروني وفًقا لموائح 
 .بالوزارةوالتعميمات 

3.68 .643 17.49% 73.52% 

ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في استخدام األسموب العممي في عمميات 
 التقويم.

3.72 .643 17.27% 74.48% 

 %71.24 %17.81 634. 3.56 ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في تقييم إنجاز األعمال وجودتيا.

ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في تحديث المعمومات والبيانات من خالل 
 الرقابة والمتابعة.

3.61 .596 16.52% 72.19% 

لتعزيزىا،  ت ساعد اإلدارة اإللكترونية في الكشف عن نقاط القوة
 ونقاط الضعف لعالجيا في العمل اإلداري.

3.66 .663 18.12% 73.14% 

 %73.71 %16.96 625. 3.69 ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في تطبيق نظام رقابة متطور.

القيادات التعميمية والعاممين ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في تزويد 
 بالتغذية الراجعة والتقويم المستمر عن أدائيم. بالوزارة

3.64 .637 17.52% 72.76% 

ترسخ اإلدارة اإللكترونية مبدأ المتابعة والرقابة الذاتية لمميمات 
 اإلدارية.

3.75 .617 16.44% 75.05% 

توفر اإلدارة اإللكترونية طرق دقيقة لمتابعة ومراقبة األعمال 
 اإلدارية.

3.54 .605 17.07% 70.86% 

ت ساعد اإلدارة اإللكترونية في توفير المتابعة والتقويم لمختمف 
 المجاالت اإلدارية.

3.77 .593 15.71% 75.43% 

ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في إيجاد وسائل متنوعة لتقييم العمل 
 اإلداري.

3.64 .652 17.93% 72.76% 

 %74.75 %8.73 0.326 3.737 الرقابة والتقويم اإللكتروني

الرقابة ويوضح الجدول السابق بعض المقاييس اإلحصائية األساسية لفقرات محور 
وأيًضا المحور الكمي ومن خالل قيم المتوسطات الحسابية نجد أن آراء  والتقويم اإللكتروني

أفراد العينة قد اتجيت جميعيا نحو الموافقة لفقرات المحور حيث تراوحت قيم الوسط الحسابى 
توفر اإلدارة اإللكترونية طرق دقيقة لمتابعة ومراقبة األعمال ( لمفقرات )4.06 – 3.54بين )
( كما بالتقارير والبيانات اإلحصائيةالقيادات التعميمية تزود اإلدارة اإللكترونية ، اإلدارية
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أوضحت النتائج عدم وجود اختالفات كبيرة بين اآلراء لدى أفراد العينة حيث تراوحت قيم 
، %70.86( كما تراوحت قيم األىمية النسبية بين )18.12 – 12.90االختالف بين ) معامل

81.14% .) 
( فقد تبين أن متوسط آراء الرقابة والتقويم اإللكترونيأما عمى مستوى المحور الكمي )

( كما أوضحت النتائج عدم وجود 326.( بانحراف معيارى يساوى )3.74أفراد العينة بمغ )
( مما يشير ذلك %8.73كبيرة عمى مستوى المحور حيث بمغ معامل االختالف )اختالفات 

الرقابة والتقويم إلى أن ىناك اتفاق واجماع بين آراء أفراد العينة بالموافقة عمى أىمية محور 
( وىي %74.75( كما بمغت األىمية النسبية ليذا المحور )%91.27بنسبة بمغت ) اإللكتروني
 نسبة جيدة.

 

 والتوصيات  النتائج
يتناول ىذا الجزء أىم النتائج التي تم التوصل إلييا بعد إجراء الدراسة الميدانية، وبناًء 
عميو قامت الدراسة بوضع بعض التوصيات، وفيما يمي توضح الدراسة النتائج التي خمصت 

 إلييا عمى النحو التالي :
 أواًل: نتائج الدراسة:

  اتجاه استجابات أفراد العينة نحو الموافقة عمى أىمية محور التخطيط أظيرت النتائج
% وىي 11.14بنسبة بمغت فى اآلراء وجود اختالفات اإللكتروني إلى جانب ذلك تبين 

% 74.06كما بمغت األىمية النسبية لمحور التخطيط اإللكتروني من النسبة المقبولة  أقل
 .وىي نسبة جيدة

  تجابات أفراد العينة نحو الموافقة عمى أىمية محور التنظيم اتجاه اسأظيرت النتائج
 أقل% وىي 9.78بنسبة بمغت فى اآلراء وجود اختالفات اإللكتروني إلى جانب ذلك تبين 

تشير إلى وجود اتفاق بالموافقة عمى ىذا المحور بنسبة بمغت من النسبة المقبولة 
% وىي نسبة 73.95إللكتروني % كما بمغت األىمية النسبية لمحور التنظيم ا90.22
 .جيدة
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  اتجاه استجابات أفراد العينة نحو الموافقة عمى أىمية محور التنفيذ أظيرت النتائج
 أقل% وىي 9.25بنسبة بمغت فى اآلراء وجود اختالفات اإللكتروني إلى جانب ذلك تبين 

ة بمغت تشير إلى وجود اتفاق بالموافقة عمى ىذا المحور بنسبمن النسبة المقبولة 
 .% وىي نسبة جيدة74.57% كما بمغت األىمية النسبية لمحور التنفيذ اإللكتروني 90.75

  اتجاه استجابات أفراد العينة نحو الموافقة عمى أىمية محور الرقابة والتقويم أظيرت النتائج
 أقل% وىي 8.73بنسبة بمغت فى اآلراء وجود اختالفات اإللكتروني إلى جانب ذلك تبين 

كما أنيا أقل أبعاد اإلدارة اإللكترونية اختالفا تشير إلى وجود اتفاق نسبة المقبولة من ال
% كما بمغت األىمية النسبية لمحور الرقابة 91.27بالموافقة عمى ىذا المحور بنسبة بمغت 

 .% وىي نسبة جيدة74.75والتقويم اإللكتروني 

 لكويت إلى توفير الخطط اإلدارية ي ساعد تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس بدولة ا
البديمة، وكيفية التعامل مع األزمات اإلدارية والبيئية المستجدة التي تواجو اإلدارة بشكل 

 مفاجئ.

  إن استخدام اإلدارة اإللكترونية يساعد عمى التخفيف من األعباء اإلدارية المختمفة في
ري، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة تطوير األداء اإلداالمؤسسات التعميمية مما يساعد عمى 

 (7114)نجم عبود نجم، 

  ت ساعد اإلدارة اإللكترونية في إكساب اإلداريين العديد من الخبرات اإلدارية المتطورة والتي
 ,Dimitriades)، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة تتواكب مع متطمبات العصر، وتحدياتو

الجيود نحو تدريب وتنمية الموارد  حيث إن المؤسسة الحديثة تتصف بتوجيو (2005
البشرية من اإلداريين بما يواكب التطورات والتقنية العممية، وما يتيح المجال لمعاممين 

 الكتساب الميارات والخبرات التي تحسن من أدائيم.

  ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في توظيف الموارد البشرية والمادية بشكل أفضل مما يساعد
 لممدرسة.تطوير األداء اإلداري عمى 

  تمعب اإلدارة اإللكترونية دوًرا ىام في إنجاز األعمال في وقت أقل منيا في اإلدارة
النمطية، كما توفر عمى العاممين والمستفيدين من الخدمة عناء االنتقال عبر اإلدارات 
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يحتاجونو من  إلنجاز معاممتيم، وما يشعرىم بالراحة والسرعة والدقة في الحصول عمى ما
، لممدرسةتطوير األداء اإلداري في أسرع وقت وبأقل مجيود، وما يساعد عمى  ممعامالتي

( لما توفره من سرعة 7119وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )حسين بن محمد الحسن، 
عمميات الحفظ واالسترجاع، وتوفير الجيد في التنقل بين األقسام المختمفة لمبحث عن 

 المعامالت.

 التميز بالدقة في إنجاز المعامالت  القيادات التعميميةعد استخدام اإلدارة اإللكترونية يسا
الخاصة بالمستفيدين من الخدمة لحصوليم عمى الخدمة المطموبة من قبميم بسرعة ودقة، 

 المعاممةوموثقة إلكترونًيا بتاريخ بتوقيت ارسال الطمب وتاريخو، وتوقيت وتاريخ إنجاز 
رسالو إلى ا  لممدرسة.األداء اإلداري لمستفيد مما يحسن وا 

  ت ساىم اإلدارة اإللكترونية في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لمطالب من قبل إدارة شؤون
الطالب العتمادىا عمى العمل القائم عمى التنظيم اإللكتروني الذي يسيل عممية اإلدخال 

سريعة ودقيقة ، مما يساعد في والحفظ والتخزين واالسترجاع في بيئة إلكترونية مؤسسة و 
إنجاز المعامالت الخاصة بالطالب بشكل أسرع ، مما يساعد عمى جعل إدارة المدرسة 

 جاذبة لمطالب الجدد.

 .تساعد اإلدارة اإللكترونية في كسر حاجز الروتين في إجراء المعامالت المختمفة 

  االفتراضية إلكترونًيا، مما يوفر  التعميميةت سيم اإلدارة اإللكترونية في تنظيم االجتماعات
لمكان واحد، وبقائيم في مكاتبيم لمباشرة أعماليم، القيادات التعميمية الوقت في تنقل 

والمشاركة في االجتماعات االفتراضية عبر السكايبي، والفيديو، كونفرانس، باإلضافة إلى 
ول في التنقل استخدام شبكات التواصل االجتماعي، مما يوفر الوقت والجيد المبذ
، وما التعميميةواالنتظار ألعضاء مجمس اإلدارة، وتعطيل أعماليم لحضور المجالس 

 .الوزارةيسيل عممية االجتماعات في أي وقت لمواجية المشكالت اليومية في 

  تمعب اإلدارة اإللكترونية دوًرا ىاًما في توفير نظام لألرشفة اإللكترونية لمبيانات الخاصة
ة، ومتمقي الخدمة، تقوم عمى إدخال البيانات، وحفظيا، واسترجاعيا في أسرع بمقدمة الخدم

، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )محمد الصيرفي، وقت، وبشكل منظم في بيئية إلكترونية
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7116.) 

 :مقترحات الدراسة: توصيات و ثانًيا
 بما يمي: يوصي الباحثوالتي من أىميا عمى النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة  بناءً 
  ضرورة تطبيق األساليب اإلدارية الحديثة في إدارة المدارس لمحد من المشكالت اإلدارية

 وتطوير األداء اإلداري لمقيادات التعميمية.

 بدولة الكويت لمديري المدارسفي اإلدارة اإللكترونية برامج تدريبية  العمل عمى تنظيم . 
  لمديري المدارس بغض النظر عن إللكترونية في اإلدارة ااألخذ بمبدأ التدريب المستمر

 ،مؤىالت المديرين حيث أوضحت نتائج الدراسة أنو ال توجد فروق بين المؤىالت المختمفة
لتطوير األداء اإلداري لمقيادات  وبالتالي تحتاج ىذه المؤىالت إلى ىذه البرامج التدريبية

 .التعميمية في المدارس
  إلدارة اإللكترونية في المدارس لمتعرف عمى مدى تطبيقيا اإجراء المزيد من الدراسات حول

 .لإلدارة اإللكترونية، لتطوير األداء اإلداري بالمدارس
 

 المراجــــع
عونية طالب أبو سنينة: اإلدارة اإللكترونية لمدارس التعميم قبل الجامعي في المممكة األردنية 

مجمة التربية،  7117 ،001الياشمية من وجية نظر مديري المدارس، العدد 
 .القاىرةجامعة األزىر، 
: مستوى تطبيق اإلدارة اإللكترونية في النمري ديانا جميل & خميفة مصطفى أبو عاشور

جامعة اليرموك من وجية نظر الييئة التدريسية واإلداريين، المجمة األردنية في 
 .األردن، 7106، 7، عدد 9العموم التربوية، المجمد 

اإلدارة االلكترونية مرتكزات فكرية ومتطمبات تأسيس عممية، المنظمة (: 7117)حرحوش عادل
 العربية لمتنمية االدارية، القاىرة.

 .المتحدة العربية اإلمارات والمعموماتية، العين، التعميمية : التكنولوجيا(7110)الحيمة محمد
سمسمة  –ممية : التخطيط لممجتمع المعموماتي، كراسات ع(7111)محمد جمال الدين درويش

 غير دورية، المكتبة األكاديمية، القاىرة. 
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رضوان: اإلدارة اإللكترونية، ورقة عمل مقدمة إلى الممتقى اإلداري الثاني لمجمعية  رأفت
السعودية لإلدارة بعنوان "اإلدارة والمتغيرات العالمية الجديدة"، الرياض، فندق 

 العربية السعودية.، المممكة 7114مارس  8-7اإلنتركونتننتال، 

: متطمبات الحكومة اإللكترونية الفاعمة والعقبات التي (7116)الريامي محمود بن ناصر
 عمان.، لكترونية في مسقطتواجييا، بحث مقدم لندوة الحكومة اإل

( : واقع استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت في اإلدارة المدرسية، 7118)ناصر بن سعود الريس
 جامعة الممك سعود، جدة، المممكة العربية السعودية.رسالة ماجستير، 

 .عمانوالتوزيع،  لمنشر وائل اإللكترونية، دار اإلدارة :( 7118)السميطي خالد & عالء السالمي

: درجة توافر متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في (7119مريم عبدربو أحمد السميري)
وير، رسالة ماجستير، قسم أصول المدارس الثانوية بمحافظات غزة وسبل التط
 التربية، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.

 : المدير وتحديات العولمة، دار النيضة العربية، القاىرة.(7110)سيد مصطفى أحمد

التحديات والمتطمبات، -الشناوي: التحول نحو المنظمة اإللكترونية في الوطن العربي نجوى
المنظمة اإللكترونية"، مجمس الوزراء، مركز المعمومات ورقة عمل مقدمة لمؤتمر "

 ، القاىرة.7117مارس  05 – 06ودعم اتخاذ القرار، فندق كتراكت اليرم، 

  " اإلدارة االلكترونية لمموارد البشرية، مؤسسة حورس الدولية،: (7118)الصيرفى محمد
 القاىرة.
النظرية والتطبيق،  المنظمة العربية الخدمات االلكترونية بين  :(7114)بشير عباس العالق

 القاىرة.، لمتنمية اإلدارية
 العواممو: الحكومة اإللكترونية ومستقبل اإلدارة العامة، مجمة دراسات، مجمد نائل عبد الحفيظ

 األردن. ، 7110،(0) ، عدد(79)

داميا في : دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل اإلداري ومعوقات استخأحمد بن عمي غنيم
(، العدد 70مدارس التعميم العام لمبنين بالمدينة المنورة، المجمة التربوية، المجمد )

 مجمس النشر العممي، جامعة الكويت.7116(، 80)

أفاق الحاضر وتطمعات المستقبل، المكتبة  -: اإلدارة اإللكترونية(7114)غنيم أحمد محمد
 مصر.العصرية، المنصورة، 
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التطوير إلى القرن الحادي في العممية اإلدارية والمنظمة"، و اإلدارة  :(7117) فاخر أحمد فريد
 .القاىرة ،مطابع الشرطة لمطباعة والنشر والتوزيع

: واقع استخدام تطبيقات الحاسب اآللي في مجاالت اإلدارة (7118)عوض عمي الالمي
الخبر، المدرسية من وجية نظر مديري ووكالء المدارس الثانوية بنين بمحافظة 

 رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة الخميجية، مممكة البحرين.

قرني: متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية  اسامة محمود & محمد عبد الحميد محمد
بالجامعات المصرية في ضوء خبرات بعض الدول، مجمة كمية التربية، جامعة 

 .القاىرة، 7116، سبتمبر (7)، الجزء (061)األزىر، العدد 
( : تصور مقترح لتطوير إدارة مدارس التعميم األساسي 7118)سالم بن سعيد بن عمي المعمري

بسمطنة عمان في ضوء مدخل اإلدارة اإللكترونية، رسالة ماجستير، معيد البحوث 
 العربية، جامعة الدول العربية، القاىرة.

وخصائصو وفوائده وعوائقو، ورقة مفيومو -الموسى: التعميم اإللكتروني عبد اهلل عبد العزيز
، 7117أكتوبر 06-05من  عمل مقدمة إلى ندوة مدرسة المستقبل، في الفترة

 .المممكة العربية السعوديةالرياض، جامعة الممك سعود، 

استخدام الحاسب اآللي في التعميم، الرياض، مطابع جامعة اإلمام : (7117)الموسىعبداهلل 
 .مممكة العربية السعوديةالمحمد بن سعود اإلسالمية، 

، اإلدارة االلكترونية االستراتيجية والوظائف والمشكالت، دار المريخ(: 7114)نجم عبود نجم
 الرياض.

 مقدمة عمل ورقة ،والمحاذير الطموحات العربية بين بالمدينة اإللكترونية لحكومة: انوفل محمد

 بسمطنة ع مان مسقط في المنعقد والتحديات، الواقع  :اإللكترونية مؤتمر الحكومة في

 سمطنة عمان.، 7116مايو  07 -01 بين ما الفترة في

 العامة، اإلدارة معيد ،تطبيقاتيا العربية وآفاق اإللكترونية : اإلدارة(7115)ياسين سعد غالب

 ، المممكة العربية السعودية.البحوث، الرياض مركز
 

 
  



 مجمة العموم البيئية
 جامعة عين شمس –معيد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 254 7107 ديسمبر، الثالث، الجزء االربعونالمجمد 

ROLE OF E-MANAGEMENT AS AN INPUT TO THE 

DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL LEADERSHIP 

PERFORMANCE IN THE STATE OF KUWAIT 

                  [11] 

Saad Mohamed Awad Al-Mutairi 

Ministry of Education, Kuwait 
 

ABSTRACT 

aim the study was to identify role of e-management in developing 

performance of educational leaders in Kuwait, The study sample 

consisted of (70) educational leaders in the six governorates (Al-

Farwaniya, Al-Jahra, Ahmadi, Mubarak Al-Kabeer, Hawalli) in 

Kuwait, The study used descriptive analytical method. 

Results: 

 results showed differences of opinion at 11.14%, which is less than 

the acceptable percentage. The relative importance of the e-planning 

axis was 74.06%. 

 results showed that there were differences of opinion at a rate of 

9.78%, which is less than the acceptable percentage indicating that 

there is agreement to approve this axis by 90.22% and the relative 

importance of the axis of electronic organization 73.95%, which is 

good. 

 results showed that there were differences of opinion at a rate of 

9.25%, which is lower than the acceptable percentage indicating that 

there is agreement to approve this axis by 90.75% and the relative 

importance of the e-implementation axis is 74.57% which is good. 

 results showed differences of opinion at 8.73%, which is less than 

the acceptable percentage. The lowest dimensions of electronic 

management are differences indicating that there is agreement to 

approve this axis by 91.27%. The relative importance of the 

electronic monitoring and evaluation axis is 74.75%. 



 

 سعد محمد عوض المطيري
 

 255 7107 ديسمبر، الثالث، الجزء االربعونالمجمد 

Keywords: Role – E-Management - Performance Development - 

Educational Leadership 
 

 


