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 :ملخص البحث

الدراسة وضع  مرعروم مرتعرت لتطبيعد اةدارل ارلكترونيعة بمديريعة التربيعة  تاستهدف
والتعليم بمحافظة أسيوط من خالل التعرف على الواق  الحالي ومعوقعا  ومجعار  تطبيعد 

 مجتمننا البحننثو حيععا ارععتمل الوصنن  المنننه     الباحثعع اسععتخداماردارل ارلكترونيععة و و 
 712معلمي ومديري المدارس بمديرية التربية والتعليم محافظة أسيوط والبالغ ععددمم على 

العععععاملين بمديريععععة التربيععععة والتعلععععيم مععععن بالطريرععععة العرععععوا ية  عينننننب البحننننثو وتععععم اختيععععار 
أدوات ان كععادال مععن ارسعتبي  الباحثعع  أسععتخدممحافظععة أسعيوط و  واردارا  التعليميعة التابعععة

 . جما البيانات

إن التحول نحعو اةدارل ارلكترونيعة أصعب   التاليب نتائ الإلي   الباحث  وقد توصل
مدفا استراتيجيا على مسعتو  المعدارس ومسعتوي اردارا  التعليميعة ومديريعة التربيعة والتعلعيم 

ن نرعععععر الثرافعععععة بمحافظعععععة أسعععععيوط فعععععي ظعععععل الظعععععروف الرامنعععععة لعععععو ارل التربيعععععة والتعلعععععيم وا
وتوصنن  و ارلكترونيععة وتوفيرمععا يععىد  إلععى اةسععرام فععي تطبيععد العمععل بععاةدارل ارلكترونيععة

ارمتمعام بتعدريك كافععة المسعتويا  الوظيفيعة بالمعدارس واردارا  التعليميععة بضعرورل الباحثن  
  لتحسين ومديرية التربية والتعليم على برامج ونظم اةدارل ارلكترونية بهدف رف  المستويا

ووض  خطط طويلة األجعل يرعارف فيهعا الكثيعر معن الجهعا  المعنيعة  أدا هم بصورل أفضلو
 الععاملينبتطبيد اةدارل ارلكترونية بداخل مديرية التربيعة والتعلعيم للعمعل علعى رفع  مسعتو  

تعليميعععة  لكعععي تتناسعععك مععع   إعععادل النظعععر فعععي الهياكعععل التنظيميعععة الحاليعععة داخععل كعععل ادارلو
 . تطبيرا  وتطلعا  بي ة العمل باةدارل ارلكترونية والتي تتطور باستمرار وبصورل كبيرل
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 "أليات تطبيق إالدارة أاللكترونيب بمديريب التربيب والتعليم بمحافظب أسيوط  "

 رانده محمد عبدالسالم / د 

 : المقدمب ومشكلب البحث

يرعععهد العصعععر الحعععالي العديعععد معععن التطعععورا  المتسعععارعة والت ييعععرا  المتالحرعععة  
نتيجععة ارنفجععار المعرفععي وثععورل المعلومععا  وارتصععار  التععي فرضعع  علععى المجتمعععا  
اليعععوم مرحلعععة انتراليعععة مامعععةو مرحلعععة يعععتم بهعععا تحعععور  ج ريعععة عميرعععة ورعععاملة فعععي كعععل 

 Internet  رععبكا  ارتصععال العالميععة الععع المجععار و ومعع  ت ايععد ارسععتفادل مععن إمكانيععا
و تعم البعدف فعي التحععول  ودخولهعا معظعم المجعار  مع  وسعا ل ارتصععال الحديثعة األخعر 

 .ادارل المىسسا  التعليميةالتدريجي من األساليك الترليدية في 

ولرععد أصععب  العععالم أمععام مرععكلة مامععة وملحععة ومععي كيععف يسععتطي  اسععتيعاك معع ا 
لمعلوما  باستخدام الطرد الترليديعة المعروفعة فعي تخع ين المعلومعا  ار دياد في حجم ا

ومعالجتهعععععا وارسعععععتفادل منهعععععاو وممعععععا ي يعععععد األمعععععر تعريعععععدا  معععععو أن الخصعععععا   المميععععع ل 
 (11:1.)للمعلوما  تعتبر قول مىثرل تدخل في مختلف نواحي الحيال البررية

مميعععة كبعععر  معععن خعععالل حريرعععة يعععر  التربويعععون ان ارسعععاليك ارلكترونيعععة لهعععا ا    
مصععمم للمعلومععا   العععاملينتحريععد العديععد مععن الم ايععا التععي منهععا  انعع  يسععهم فععي جعععل 

والمععععارف ومحفععع  لتوظيفهعععا لعععد  المتعلمعععين بمعععا يجععععل المعععتعلم فععععار وايجابيعععا طعععوال 
الوقععععع  وينمعععععى مهعععععارا  البحعععععا وارسترصعععععاف والعععععتعلم الععععع اتي والمهعععععارا  ارجتماعيعععععة 
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مععن خععالل جمعع  المعلومععا  وتصععنيفها وانترععاف المعرفععة وتوظيفهععا ومععا ومهععارا  التفكيععر 
 (155-151: 2).درا  الفكريةيتب   لف من تحسين واثراف مستو  التعليم وتنمية الر

وبعع لف أصععبح  تكنولوجيععا المعلومععا  وارتصععار  تلعععك دورا  مهمععا  لععيس فرععط فععي     
فعععي تع يععع  التنميعععة فعععي المجتمععع  و تسعععهيل المعيرعععة اليوميعععة للبرعععرو ولكعععن كعععادال فعالعععة 

دخععل  فضععال  عععن اسععتخدامها كعنصععر فعععال فععي مجععال تبععادل المصععال  الدوليععة وبعععد أن
أصب  معيار التردم ألي إقليم في العالم يحكمع  مرعدرل مع ا اةقلعيم  الرقميالعالم العصر 

 ( 11:11.)على اللحاد بركك الثورل المعلوماتية وفهم حريرة حتميتها

وفي إطار توفير الترنية الحديثعة أخع   األنرعطة الحياتيعة التحعول معن أنرعطة عاديعة    
إلععى أنرععطة الكترونيععة لالسععتفادل مععن معع ه األنرععطة الجديععدل فععي مجععال ترععديم الخععدما  
فيما أصب  يعرف باةدارل ارلكترونية بهدف ترليل تكلفة اةجعرافا  ومعا يتعلعد بهعا معن 

 ( 21:7).إلكترونيا  رديم م ه العمليا  واةجرافا  عمليا  إدارية عن طريد ت

وفي ضوف م ا المناخ الجديعد ولعد  اةدارل اةلكترونيعة باعتبارمعا اتجامعا  جديعدا  فعي     
اةدارل المعاصرل حيعا أصعبح  تسعود الععالم ارن حركعة نرعطة رسعتثمار كعل الترنيعا  

وير أعمععال المنظمععا  سععواف الحديثععة لنظععام المعلومععا  وارتصععار  المسععتحدثة فععي تطعع
كانع  منظمععا  أعمعال أو منظمععا  حكوميعة وتحويلهععا إلعى منظمععا  إلكترونيعة تسععتخدم 
كافة الترنيا  العلمية والحديثة في عملية ارتصعال الخاصعة بهعا فعي إنجعا  كعل أعمالهعا 
ومعامالتها اةدارية من تخطيط وتنظيم وتوجي  ورقابعةو وكع لف إنجعا  كعل وظا فهعا معن 

 . عمال بعرلية عالمية وبسرعة فا رةد واستثمار وأعمال مكتبية وغير  لف من أتسوي

(6 :11) 
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وتمثل اةدارل ارلكترونية تحور  أساسيا  في مفهعوم الوظيفعة العامعةو بحيعا تعمعل 
علععى ترسعععي  قعععيم الخدمعععة العامعععة لتصعععب  أمعععور المسعععتفيدين معععن الخدمعععة محعععور امتمعععام 
المىسسععععا  التعليميععععة خاصععععة المنععععوط بهععععا ترععععديم ارنرععععطة الرياضععععية المختلفععععة لجميعععع  

 .الرباك

 (71:11) 

تحععععر  علععععى اسععععتمرار ترععععدمها مععععن خععععالل التطععععوير  تعليميععععةىسسععععة فمععععن الضععععرور  أل  م 
المسعععتمر لكافعععة نعععواحى العمعععل بهعععاو حيعععا أن الترعععويم أصعععب  فعععى العصعععر الحعععديا قرينعععا  لكعععل 
العمليا  التى تطل  إليها المىسسا و وبدون  ر يمكن معرفة ما يتحرد من نجعات أو معا يمكعن 

 (7:16. )م بالتطوير لكافة برامج ارنرطة المختلفةمرابلت  من معوقا و وبالتالى ر يمكن الريا

ومن خالل عمل الباحثة كمعلعم اول بمديريعة التربيعة والتعلعيم رحظع  عع وف بعع  
العاملين على استخدام التكنولوجيا الحديثة بالعمليا  اردارية داخل مديرية التربية والتعليم وفي 

ن العععععاملين وكافععععة المسععععتويا  اردارل ظععععل الظععععروف الرامنععععة ربععععد مععععن اجععععرافا  تواصععععل مععععابي
 . والخاصة باردارا  من اجل تعظيم ارستفادل في الوق  الرامن 

 :هدف البحث

مديريععععة يهعععدف البحععععا تصعععميم اسععععتراتيجية مرترحعععة لتطبيععععد اةدارل ارلكترونيعععة ةدارل 
 :و لف من خالل التعرف على التربية والتعليم ووفد رىية مصر لتطوير التعليم 

 .  بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط معوقا  تطبيد اةدارل ارلكترونية  -1
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بمديريعععة التربيعععة التععععرف علعععى صعععياغة رىيعععة مرترحعععة ةمكانيعععة تطبيعععد اةدارل ارلكترونيعععة  -7
 . والتعليم بمحافظة أسيوط

 : تساؤالت البحث

 .  التربية والتعليم بمحافظة أسيوطبمديرية ما مي معوقا  تطبيد اةدارل ارلكترونية -1

 :ات الواردة بالبحثالمصطلح

مععي تنفيعع  كععل األعمععال والمعععامال  التععي تععتم بععين طععرفين أو أكثععر سععواف   :اإلدارة اإللكترونيننب
أفعععراد أو منظمعععا  معععن خعععالل اسعععتخدام رعععبكا  ارتصعععال ارلكترونيعععة مثعععل البريعععد ارلكترونعععيو 

لألمععوالو والتبععادل ارلكترونععي للمسععتندا و والنرععرا  ارلكترونيععةو وأي والتحععويال  ارلكترونيععة 
 ( 71: 9. )وسا ل الكترونية أخر 

مي و ارل حكومية تهعتم بتربيعة المعواطنين ععن طريعد إنرعاف المىسسعا  :  وزارة التربيب والتعليم
ربويعة الكبعر  دورمعا تحديعد ال ايعا  التو  إعداديا  ثانويعا  جامععا  ومعامعد مدارس: التعليمية

التعععي تمثعععل المجتمععع  وتكعععون نتيجعععة لفلسعععفة تربويعععة معينعععةو ومراقبعععة العمليعععة التربويعععة والعمليعععة 
التعليميعععة والتعلميعععة ععععن طريعععد تكعععوين المدرسعععين واةداريعععين والبعععاحثين التربعععوين وكعععل معععن لععع  

 ( 5:  17)  . وأيضا تحديد المرررا  الدراسية. عالقة

 : الدراسات السابقب

الحكومب االلكترونيب ودورها فن  "بعنعوان  (5( )م0220)عبد العزيز عبد اهلل الرقاب  دراسة  -1
و اسعععتهدف  الدراسعععة تريعععيم تجربعععة "تقنننديم الخننندمات العامنننب فننن  المملكنننب العربينننب السنننعوديب

الحكومة ارلكترونية في المملكة العربية السعوديةو وصور  إلى مرترت لتطبيعد مفهعوم الحكومعة 
و وقععد أجريعع  الدراسععة "الدراسععا  المسععحية"وقععد اسععتخدم الباحععا المععنهج الوصععفي  ارلكترونيععةو
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معن العععاملين بوكالعة العو ارل لرع ون العمعل ورعمل  الثانيععة ( 151)علعى عينتعين رعمل  األولعى 
من المواطنين و واستخدم الباحا استمارا  ارستبيان كادال من أدوا  جم  البيانا و ( 711)

الدراسة مي تهي ة المناخ العام وترعجي  ارسعتثمار فعي مجعال تكنولوجيعا  وكان  أمم نتا ج تلف
عععععداد قواعععععد بيانععععا  رععععاملة وتنميععععة المععععوارد البرععععريةو وتععععدعيم البنيععععة األساسععععية  المعلومععععا  واد

 .  والمعلوماتية وتهي ة وتثريف المجتم 
 E- government for all: virtual" (11( )م 0223) Arazyanأرازين   دراسعة  -7

conference on E- government and digital divide"  دور الترنيععة "بعنععوان
و استهدف  الدراسعة تحسعين "التكنولوجية الحديثة للمعلوما  في إبرا  دور الحكومة اةلكتروني

عملية ارتصار  ما بين الحكومة والمواطنينو و لف عن طريد نظام الحكومعة اةلكترونيعة و 
( 111)منهج الوصفي باستخدام الدراسا  المسعحيةو علعى عينعة قوامهعا وقد استخدم الباحا ال

مواطن ممن لهم تعامال  يومية ( 711)موظف من العاملين بالرطاعا  الحكومية المختلفة و
معععع  الرطععععام الحكععععوميو وقععععد اسععععتعان الباحععععا اسععععتمارا  ارسععععتبيان كععععادال مععععن أدوا  جمعععع  

ورل ارمتمعععععام باألنترنععععع  ومنافعععععع  لتحسعععععين البيانعععععا و وكانععععع  أمعععععم نتعععععا ج تلعععععف الدراسعععععة ضعععععر 
 ارتصار  ما بين الحكومة والمواطنين 

 from" ،(11(  )م0225)  Davisson & othersدي يسننني  ووخنننرو دراسعععة  -1
government to E-government a transition model, information 

technology people" تكنولوجيعععا  نمعععو ط تطبيرعععي للحكومعععة ارلكترونيعععة فعععي" بعنعععوان
و اسععتهدف  الدراسععة تصععميم نمععو ط يوضعع  عمليععة ارنترععال مععن الحكومععة الترليديععة "المعلومععا 

و علععى "الدراسععا  المسععحية"إلععى الحكومععة ارلكترونيععةو وقععد اسععتخدم الباحععا المععنهج الوصععفي 
موظععف مععن العععاملين بالرطاعععا  الحكوميععة المختلفععةو واسععتعان الباحععا ( 711)عينععة قومهععا 

ارا  ارسعععتبيان كعععادال معععن أدوا  جمععع  البيانعععا و وكانععع  أمعععم نتعععا ج تلعععف الدراسعععة معععي باسعععتم
 .التوصل إلى نمو ط مرترت لالنترال من الحكومة الترليدية إلى الحكومة ارلكترونية

اثننر التنندريل االلكتروننن  علنن  فاعليننب " و بعنععوان ( 1() 7116) دراسععة روضعع  عععادل طلبععة  -1
استهدف البحا و  راسب ميدانيب بمديريب التربيب والتعليم ببورسعيداألداء الوظي   للعاملي  د
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 0202يناير                         -165                            - (1)العدد ( 3)المجلد 
 

التعرف علي الريود التي تحد من قدرل المتدربين علي التعامل م  الوسا ل التكنولوجية الحديثة 
وبالتالي تىثر علي فاعلية أدا هم الوظيفيو ووض  أسس لترويم برامج التدريك وأسلوك الترويم 

وقععد  علععيم ببورسعععيدرل التععدريك وقععد طبععد البحععا علععي مديريععة التربيععة والتالعع اتي والخععارجي بعع دا
خل  البحا لوجود تاثير  ي درلة إحصعا ية ألبععاد التعدريك اةلكترونعي علعي فاعليعة األداف 

ويوصعي البحعا بضعرورل ربعط نرعاط  و ديرية التربيعة والتعلعيم ببورسععيدالوظيفي للعاملين في م
التععععدريك اةلكترونععععي بنظععععام فعععععال للحععععواف  ل يععععادل دافعيععععة العععععاملين ل قبععععال علععععي المرععععاركة 
اةيجابيععة فعععي بعععرامج التعععدريك اةلكترونععي والرضعععاف علعععي ظعععامرل امتنععام بعععع  الععععاملين ععععن 

 .حضور م ه البرامج مما يسامم في نر  فاعلية أدا هم الوظيفي
 : لبحث إجراءات ا

جرافا  البحا  الباحث  استخدم:   منه  البحث: أوال  .المنهج الوصفي لمناسبت  لطبيعة واد

معلمععي ومععديري اردارا  التعليميععة بمديريععة يتمثععل مجتمعع  البحععا فععي   :مجتمننا البحننث: ثانيننا  
 . التربية والتعليم بمحافظة أسيوط 

معلمععي ومععديري اردارا  العرععوا ية معن  تععم اختيعار عينععة البحععا بالطريرعة :عينننب البحننث: ثالثنا  
يوضعع  ( 1)وجعدول ( 712)والبعالغ عععددمم التعليميعة بمديريعة التربيععة والتعلعيم بمحافظععة أسعيوط 

 .البحاتوصيف مجتم  وعينة 
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 0202يناير                         -166                            - (1)العدد ( 3)المجلد 

 

 ( 1)جدول 

 معلم  ومديري االدارات التعليميب بمديريب التربيب والتعليم بمحافظب أسيوطعينب البحث م  

 ادارة/ مدير مدرسب  وكيل عاملي / موج  / معلم  التعليميب االدارة م

 3 1 10 ادارة اسيوط  1

 1 3 11 ابنول 0

 5 5 12 من لوط 3

 1 1 11 القوصيب  1

 3 1 13 ديروط 5

 1 3 10 البداري 6

 1 1 11 ساحل سليم   1

 5 3 12 ابوتي  1

 1 0 10 الغنايم 1

 3 3 11 صدفا  12

 1 1 13 ال تح  11

 13 31 135 اإلجمال  

 : الخطوا  التالية   الباحثةلجم  البيانا  الخاصة بالبحا اتبع :أدوات جما البيانات: رابعا  
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 0202يناير                         -161                            - (1)العدد ( 3)المجلد 
 

ارطعععالم علعععى المراجععع  والعععدوريا  العلميعععة والدراسعععا  السعععابرة والمرتبطعععة و لعععف ب عععر    -أ
 . التعرف على الجديد في مجال اةدارل وخصوصا اةدارل ارلكترونية

 :بتصميم استبيان و لف على النحو التالي الباحثة  قام: استمارات االستبيا   -ل

بمديرينب التربينب قنات تطبينق اإلدارة االلكترونينب بمعو  يا  المنرتبطاالسنتبخطوات بنناء   -اوال
 :وذلك م  خالل ما يل والتعليم 

بتحديعععد محعععاور ارسععتمارل فعععي صعععورتها   الباحثعع  قامععع :تحديننند المحننناور الرئيسنننيب لالسنننتبيا  - أ
بهعدف التوصعل إلعى معد    (1)مرفعد ( 11)المبد ية وتم عرضها على السادل الخبراف وعددمم 

سععية وكفايتهععا الر يسععية وتعععديل أو حعع ف أو إضععافة مععا يععراه الخبععراف مععن مناسععبة المحععاور الر ي
محععاور وبعععد عععر  ارسععتمارل علععى السععادل الخبععرافو قععام الباحععا بحسععاك النسععبة الم ويععة رراف 

 :السادل الخبراف حول المحاور الر يسية المناسبة وفرا  للجدول التالي
 ( 0) جدول 

 (12= )الخبراء ف  محاور استمارة معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونيب التكرارات والنسبب المئويب آلراء 

 %النسبب المئويب  التكرار المحنننننور م

 %122 12 بشريب 1

 %62 1 اجتماعيب 0

 %12 1 ماديب 3

 %12 1 إداريب 1

 %12 1 فنيب 5
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 %12 6 ثقافيب 6

 %12 1 قانونيب 1

 %12 1 تكنولوجيب 1

 %16.06 11 المجموع 

أن النسبة الم وية رراف السادل الخبراف حول المحاور الر يسية ( 7)يتض  من جدول 
بمتوسط %( 111%: 11)رستمارل معوقا  تطبيد اةدارل ارلكترونية قد تراوح  ما بين 

فاكثر من آراف السادل الخبراف لتصميم % 11نسبة الباحثة   و ولرد ارتض%(96.76)حسابي 
استبعاد المحور الثاني والخامس والسادس  و كما تم دمج المحور الثالا  ارستمارل و وب لف تم

م  المحور الساب  ليصب  مسماه معوقا  إدارية وقانونيةو  ودمج المحور الثامن م  الثالا 
في ضوف نتا ج آراف الخبراف حول  و محاور 1محاور بدر  من  1وب لف يصب  عدد المحاور 

بدراسة كل محور على حده دراسة تفصيلية و لف لتحديد   احثالب  المحاور المرترحةو قام
العبارا  الخاصة بكل محورو مسترردا  ببع  المراج  العلمية وتحليل بع  الدراسا  

 . (15)،(11)،(1)،(1)السابرة الخاصة باةدارل ارلكترونية 

معععن وتعععم إععععداد اسعععتمارل ارسعععتبيان فعععي و عرضعععها علعععى السعععادل الخبعععراف و لعععف للتاكعععد 
صالحية استمارل ارستبيان كادال لجم  البيانا  والتعرف على مد  مناسعبة العبعارا  المرترحعة 
بالنسععبة للمحععاور وحعع ف أو تعععديل العبععارا  غيععر المناسععبة وأيضععا  إضععافة أيععة عبععارا  أخععر  

 .مرترحة تكون غير مدرجة بارستمارل 

  صدد ارتساد الداخلي لحساك معامل الصعدد لالسعتبيان   الباحث  استخدم: االستبانبصدق
و لععف بهععدف التحرععد مععن صععدد اسععتمارل ارسععتبيانو حيععا تععم تطبيععد ارسععتبيان علععى مجموعععة 
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 0202يناير                         -161                            - (1)العدد ( 3)المجلد 
 

فعععرد معععن مجتمععع  البحعععا ومعععن خعععارط عينعععة البحعععا األساسعععية خعععالل الفتعععرل معععن ( 11)قوامهعععا 
 .م 71/7/7111م إلى  11/1/7111

 ( 3)جدول 

 بي  مجموع كل محور والمجموع الكل  الستمارة معامالت االرتباط

 (12= )معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونيب                                             

 قيمب ر المحسوبب االنحراف المعياري المتوسط الحساب  المحور م

 2.11 11.00 52.12 المعوقا  الفنية 1

 2.11 11.15 31.12 المعوقا  اردارية والرانونية 7

 2.11 13.11 36.02 المعوقا  البررية 1

 2.10 1.03 03.12 المعوقا  المادية 1

 2.11=  2.25قيمب ر الجدوليب عند مستوى 

أن معععامال  اررتبععاط بععين مجمععوم كععل محععور والدرجععة الكليععة ( 1)يتضعع  مععن جععدول 
دالعة إحصعا يا  عنعد مسعتو  ومعى مععامال  ارتبعاط ( 1.99:  1.97)لالستمارل تراوح  ما بعين 

 .مما يرير إلى ارتساد الداخلي لالستمارل ككل( 1.15)

 عععادل التطبيععد  الباحثعع  اسععتخدم: ثبننات االسننتمارة لحسععاك   T. Retestطريرععة التطبيععد واد
افرد من مجتم  البحا وخارط ( 11)معامل الثبا  رستمارل ارستبيانو وتم التطبيد على عدد 

و ثعم إععادل التطبيعد م11/1/7111إلى  م5/1/7111خالل الفترل من  عينة البحا األساسيةو
يوما  وجعدول ( 15)م و لف بفاصل  مني قدره  7111/ 7/1م إلى  76/1/7111خالل الفترل 

 .يوض   لف( 5)رقم 
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 0202يناير                         -112                            - (1)العدد ( 3)المجلد 

 

بتطبيععد ارسععتمارا  الخاصععة   الباحثعع  قامعع: تطبيننق االسننتمارات علنن  العينننب االساسننيب -د
خ و لعععععف خعععععالل الفتعععععرل معععععن ( 1)راجهعععععا فعععععي صعععععورتها النها يعععععة مرفعععععد بالبحعععععا بععععععد تععععععديلها واد

علعععى عينعععة البحعععا األساسعععية وفرعععا  لميععع ان ترعععدير ثالثعععي  م77/5/7111إلعععى  م17/5/7111
 . و وتم تجمي  البيانا  وتنظيمها وجدولتها ومعالجتها إحصا يا(غير موافد-إلى حد ما-موافد)

 (  1)  جدول

 معامل االرتباط بي  التطبيق األول والتطبيق الثان  لمحاور استمارة  

 (12= )معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونيب                                                  

 المحاور م
 التطبيق الثان  التطبيق األول

 قيمب ر
 ع م ع م

 1.91 12.71 51.11 12.77 51.11 المعوقا  الفنية 1

 1.96 11.12 79.91 11.15 11.11 المعوقا  اردارية والرانونية 7

 1.95 11.17 12.11 11.11 16.71 المعوقا  البررية 1

 1.91 1.99 71.61 9.71 71.91 المعوقا  المادية 1

 1.91 19.72 111.71 51.12 117.21 االستمارة ككل 

 2.11=  2.25قيمب ر الجدوليب عند مستوى 

أن مععععامال  اررتبعععاط بعععين التطبيعععد األول والتطبيعععد الثعععاني ( 1)جعععدول يتضععع  معععن 
( 1.15)ومععى معععامال  ارتبععاط دالععة إحصععا يا  عنععد مسععتو  ( 1.91:  1.91)تراوحعع  مععا بععين 
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صنننورتها النهائينننب وبععع لف تعععم التوصعععل إلعععى ارسعععتمارل فعععي ،  ممعععا يرعععير إلعععى ثبعععا  ارسعععتمارل
 (0)مرفق

 :المعالجات اإلحصائيب: خامسا  

 :بعد جم  البيانا  وجدولتها وقد استخدم الباحا األساليك اةحصا ية التالية 

.ارنحعععععععراف المعيعععععععاري -.        المتوسعععععععط الحسعععععععابي   -. النسبة الم وية -   
 .الدرجة المردرل   -صدد ارتساد الداخلي -.   معامل اررتباط لبيرسون  -

 :عرض ومناقشب النتائ 

ععععر  النتعععا ج   الباحثععع امععن خعععالل المعالجعععا  اةحصععا ية لبيانعععا  البحعععا اسععتطاع
 :ومناقرتها للتحرد من أمداف البحا من خالل اةجابة على التساىر  التالية كما يلي

 ما معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونيب ؟ :  عل  لإلجابب عل  التساؤل األول والذي ينص ( أ)
 ( 5)  جدول 

 تطبيق اإلدارة االلكترونيبالدرجب المقدرة والنسبب المئويب الستجابات العينب ككل حول محاور معوقات 

  بمديريب التربيب والتعليم محافظب أسيوط 

 المحاور م
 ( 011= )العينب ككل 

 الترتيل
 الوز  النسب  الدرجب المقدرة

 االول %61.11 111 المعوقات ال نيب 1

 الثان  %61.11 131 االداريب والقانونيبالمعوقات  0
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 الثالث %61.15 612 المعوقات البشريب 3

 الرابا %51.35 611 المعوقات الماديب 1

 بصورة مقبولب %61.51 0122 االستمارة ككل 

حول محاور معوقا  ككل أن النسبة الم وية رستجابا  عينة البحا  (5)يتض  من جدول   
( % 61.11و: %59.15)تراوحع  معا بعين  بمديريعة التربيعة والتعلعيمتطبيد اةدارل ارلكترونية 

المرتبطعة بالمعوقعا  ور او بينمعا كانع  النسعبة الم ويعة للمجمعوم الكلعي للمحع للعينة ككلبالنسبة 
 .% ( 61.51)بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط 

 %61.11أن المعوقعا  الفنيعة احتلع  المرتبعة األولعي حيعا بل ع  نسعبة  نجعد وبنظرل تحليلية  
معن خععالل  بمديريععة التربيعة والتعلععيمويتضع   لعف مععن خعالل عععدم تفعيعل دور اةدارل ارلكترونيعة 

للمسععتفيدين مععن وعععدم تععوفير لوحععا  عععر  الكترونيععة  المديريععةقلععة األجهعع ل ارلكترونيععة داخععل 
المهععععععام يععععععتم مععععععن خاللهععععععا عععععععر  جميعععععع   اف امععععععور او طععععععالك خععععععدما  المديريععععععة مععععععن اوليعععععع

ومعع ا ر يسعاعد علععى إمكانيععة وارختصاصعا  الخاصععة بكعل ادارل داخععل مديريعة التربيععة والتعلعيم 
) متابععععة ومرعععامدل تلعععف البعععرامج فعععي ا  وقععع  معععن خعععالل اسعععتخدام رعععبكة المعلومعععا  الدوليعععة 

ايمننا  حسنن  مصننط   خلننوف دراسععة   نتععا جمعع  مععا أرععار   إليعع   فمععا يختلععمعع ا ارنترنعع   و 
حيا أوضح  الدراسة توفر الردرا  الترنية والفنية والتي تركل عنصرا  أساسعيا   (0()م0212)

فععي التحععول للعمععل ارلكترونععيو وضعععف التوافععد بععين الوضعع  اةداري للمىسسععا  ومععا تفرضعع  
 .الحكومة من متطلبا 

بمديريوطععععة التربيععععة والتعلععععيم أن المعوقععععا  اةداريععععة والرانونيععععة  وبنظععععرل فاحصععععة نجععععد
علععى عععدم تعععوفر  ممععا يععدل %61.11حيععا بل عع  نسععبة  الثانيععةاحتلعع  المرتبععة  بمحافظععة أس



 "أاللكترونية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط أليات تطبيق إالدارة"
------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 0202يناير                         -113                            - (1)العدد ( 3)المجلد 
 

الترععريعا  والرععوانين التععي تحمععى نظععم العمععل علععى الععرغم مععن أن التطععور المسععتمر فععي الهياكععل 
جرافا  العمعل والرعوانين المن ظمعة للعمعل رعيف ضعروري لمواكبعة مسعتحدثا  العمعل التنظيمية واد

تحععد مععن طبيعععة  ضعععيفةومعع ا يرععير إلععي وجععود ترععريعا  قانونيععة بصععورل  بععاةدارل ارلكترونيععة
والرععدرل علععى  رونيععة تسععهم فععي سععرعة انجععا  المهععاممعع  خععدما  وبععرامج اةدارل ارلكتالمتعععاملين 

محمنند تنظععيم العمععل بطريرععة تضععمن مراعععال تسلسععل الريععادا  ومعع ا مععا ترععير إليععة نتععا ج دراسععة 
معععن ضعععرورل وجعععود ترعععريعا  قانونيعععة تحعععد معععن التععععامال  ( 9( )م 7111) عبنننداهلل االينننوب 

والتي أرار   (5()0220)عبدالعزيز عبداهلل الرقاب  ارلكترونية ووجود جها  رقابية ودراسة 
لعععى ضعععرورل تعععامين المعلومعععا  ارلكترونيعععة داخعععل اةدارا  ععععن طريعععد تعععوافر إدارل الكترونيعععة إ

 بالهي ا  والمىسسا  الحكومية

ومع ا يعدل علعى  %61.25حيعا بل ع  نسعبة  ثالثةالالمرتبة رحتالل المعوقا  البررية  و مب 
رععدمها لععيس لععديهم درايععة والمسععتفيدين مععن الخععدما  التععي ت بمديريععة التربيععة والتعلععيمأن العععاملين 

ومعرفة بنظم العمل ارلكترونيو باةضافة إلى بانع  يوجعد نرع  فعي العناصعر البرعرية المىملعة 
للتطبيععد معع  عععدم معرفععة العععاملين بمفهععوم ومصععطل  اةدارل ارلكترونيععة وكيفيععة تطبيرعع  بععالرغم 

معع ا مععا ترععير إليعع  مععن ارمتمععام بتععدريك العععاملين علععى مجععار  الحاسععك ارلععي وارنترنعع  و و 
 ويحننن  محمننند أبنننو مغنننايضو   (11)(7116) ننننرمي  السنننعدن  طننن نتعععا ج دراسعععة كعععال معععن 

فعي التععرف علعى بععع  المعوقعا  مثعل ضعععف العوعي ارجتمعاعي والكفععافا   (11)(م7111)
البرععرية والمعلومععا  التععي تعععود التحععول نحععو اةدارل ارلكترونيععةو وعععدم تععوفر الرععدرا  الترنيععة 

 . بمديرية التربية والتعليم لعاملين والفنية ل

حيا بل   نسبة  الرابعةالمرتبة  للعينة ككل رحتاللالمعوقا  المادية  في حين  مب 
تتعوفر لعديها المي انيعة الكافيعة  بمديرية التربيعة والتعلعيممما يدل على أن اةدارل العليا  59.15%
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مديريعة التربيعة لكي يعتم تطبيعد اةدارل ارلكترونيعة و علمعا بعان الحعواف  المردمعة للععاملين داخعل 
تحف  العاملين على الريام بتطبيد اةدارل ارلكترونيعة والسععي نحعو مسعتحدثا  و  متمي ل والتعليم

ويسعون يتراعسون في العمل  وعلى الرغم من  لفاةدارل الحديثة في مجال العمل ارلكتروني 
إلى الطرد السهلة والتي ر تحتاط إلى مجهود في انجعا  أعمعالهم دون النظعر إلعى مع ه الطعرد 

 . وسلبياتها في نظم اةدارل

حيعا   (9)(م7111) محمند عبنداهلل االينوب مع  جعاف  بع  نتعا ج دراسعة  يختلفوم ا 
تععي تعععود أوضععح  نتععا ج الدراسععة علععى وجععود بععع  المعوقععا  مثععل نرعع  التمويععل المععادي وال

التحعععول نحعععو اةدارل ارلكترونيعععةو ونجعععد أن عمليعععا  التعععدريك والتاميعععل تمثعععل ععععا د كبيعععر فعععي 
تطبيرعا  اةدارل ارلكترونيعة نظععرا ررتفعام تكلفتهععا الماديعة معع  ارتفعام تكععاليف ارسعتعانة بخبععراف 

 .في مجال التدريك 

بمديرينب التربينب والتعلنيم بمحافظنب االستراتيجيب المقترحنب لتطبينق اإلدارة االلكترونينب : ثالثا 
 : أسيوط

 :االستراتيجيب المقترحب -أ

مديريعععة التربيععععة تسععععى ارسعععتراتيجية المرترحعععة إلعععى تطععععوير نظعععم العمعععل اةداري داخعععل        
و وتحديعععد الواجبعععا  والمسعععىوليا  وتفعيعععل دور الرقابعععة علعععى األداف  والتعلعععيم بمحافظعععة أسعععيوط
و ادارل المديريععة واليععا  المتابعععة معع  اردارا  التعليميععة والمععدارس مععن الععوظيفي داخععل كععل إدارل

والعع ي يععنعكس بععدورل علععى اررترععاف بمسععتو  العععاملين وطععرد ترععديم الخععدما  بالسععرعة والكفععافل 
 .المطلوبة
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بكافعععة المععععارف  بمديريعععة التربيعععة والتعلعععيمإععععداد وتاميعععل الععععاملين :رسنننالب االسنننتراتيجيب  -ل
ة لتطبيعد العمعل بعاةدارل ارلكترونيعة مع  ضعمان التطعور المسعتمر ألداف األفعراد والخبرا  الال م

 .واةدارل سواف من النواحي الفنية أو اةدارية

 :      م هوم االستراتيجيب المقترحب -ج

حيا يروم م ه ارستراتيجية على توفير إدارل سليمة ومتكاملة من خالل تطبيعد اةدارل 
عند تطبير  على الرضاف  ارستراتيجيةأن يعمل م ه تامل الباحثة دارلو و إارلكترونية داخل كل 

على كافة الممارسا  اةدارية الرديمة والعمل على الحعد معن التجعاو ا  والمخالفعا  والمحافظعة 
و كمعععا يامعععل أن يكعععون مععع ه  معععن اوليعععاف ارمعععور والطعععالكعلعععى مصعععال  كعععل معععن المسعععتفيدين 

يععة وتفعيععل لطععرد وأسععاليك األداف اةداري الحععدياو وان يحكععم ارسععتراتيجية نظععام مناعععة وحما
الحركة ويضبط ارتجاه ويحمى ويىمن سعالمة كافعة التصعرفا  بن امعة ورعفافية داخعل كعل إدارل 

 . مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط من 

 :فلس ب االستراتيجيب -د

 :المقترحب عل  عدة نقاط وركائز أساسيب ه  وتقوم فلس ب االستراتيجيب

لمفهعععوم وفلسعععفة اةدارل ارلكترونيعععة  بمديريعععة التربيعععة والتعلعععيماقتنعععام وتبنعععى اةدارل العليعععا   -1
 .من اجل تعظيم ارستفادل بالوق   كاتجاه أدار  حديا في اةدارل

فية مفهومععة إن لعع دارل ارلكترونيععة مبععادي أساسععية ترتكعع  عليهععاو وترععوم علععى أسععس فلسعع -0
 .مديرية التربية والتعليم وسهلة التطبيد وربد من ارلت ام بتطبيرها داخل 

تحريد التوا ن في مصال  اةدارل العليا  بمديرية التربية والتعليمأن تعمل اةدارل العليا   -  1
 .واةدارل الفرعية من جهة م  ضمان ارلت ام بالسلوف األخالقي 
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 .ديم المعلوما  والبيانا  للمستفيدين من الخدما تحريد الرفافية عند تر -1
ترليععععل الفجععععول التكنولوجيععععة بععععين المسععععتخدمين رجهعععع ل الحاسععععك ارلععععي والمسععععتفيدين مععععن  -1

 ( .الحكومة ال كية ) الخدما  ارلكترونية 
 : هدف االستراتيجيب المقترحب -هن -

معععن ( اةدارل ارلكترونيعععة)تطعععوير اةدارل برعععكل ععععام باسعععتخدام الترنيعععا  الرقميعععة الحديثعععة  -1
نتاجيععععة  حلععععول وأنظمععععة والتععععي مععععن رععععانها تطععععوير العمععععل اةداري وبالتععععالي رفعععع  كفععععافل واد

 .  العاملين وخلد جيل جديد من الكوادر الرادرل على التعامل م  الترنيا  الحديثة

 .طية والرضاف على تعريدا  العمل اليوميةمحاربة البيروقرا -7

تععوفير المعلومععا  والبيانععا  ألصععحاك الرععرار بسععرعة وفععى الوقعع  المناسععك ورفعع  مسععتو   -1
 .العملية الرقابية

تحسعععين العالقععععا  اةداريععععة معععع  جميعععع  المىسسععععا  داخليععععا وخارجيععععا مععععن خععععالل ارليععععا   -1
ة مثعععل اردارا  التعليميعععة التابععععة وقطعععام المىسسعععا   ا  العالقععع المتطعععورل والمتعععوفرل فعععي

 : من و لف من خالل ما يلى  التوجية والمدارس بمراحلها المتخلفة

عند التعامل م  الموظعف محعدود  تهاحد هاتخفيف المتابعةاكتراف المركال  بدر من  -
 .التجهي  الناج  لألعمال اةدارية باةدارل ارلكترونية -الخبرل 

 . ال  الورقية واستخدام األررفة ارلكترونية ونظم المتابعة ارليةالحد من التعام -

 :متطلبات تطبيق االستراتيجيب المقترحب -و
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مديرية امتمام الريادا  واةدارل العليا بنرر الثرافة ارلكترونية بين العاملين وعلى مستو   -1
 ردرا  الفنيةمن خالل وض  خطط متكاملة للتطبيد والتركي  على ال التربية والتعليم

س قيعععام نظعععام اةدارل تكعععوين البنيعععة التحتيعععة معععي الدعامعععة األولعععى التعععي يبنعععى عليهعععا أسععع -7
 . ارلكترونية

التدريك المناسك للعاملين على نظم وبرامج اةدارل ارلكترونية حتى يكون لديهم مهارا   -1
دراف وقدرا  للتعامل م  النظام بنجات  .ووعى واد

و والتعععععي يعععععتم فيهعععععا مديريعععععة واردارا  التعليميعععععة التابععععععةالاللرعععععافا  الدوريعععععة علعععععى مسعععععتو  -1
 .استعرا  ومناقرة جمي  المركال  التي تواجهها والتوصل لحلول لها

رعععراكهم فعععي عمليعععا  التطبيعععد  -6 ارسعععتعانة بععع وي الخبعععرل والمختصعععين معععن جهعععا  أخعععر  واد
 .ووض  الخطط الال مة ةنجات النظام

التطععوير التنظيمععي لألفععراد والجماعععا  واةدارلو و لععف لتطععوير األمععداف والسياسععا  مععن  -2
 .خالل وض  الهياكل واألساليك المناسبة

 :تطبيق االستراتيجيب المقترحب -ز

تتضععععمن آليععععا  ارسععععتراتيجية المرترحععععة الخطععععوا  أو اةجععععرافا  المتبعععععة ألحععععداا التطععععوير  
 و وتتضعمن تلعف ارليعا  الخطعوا  أو اةجعرافا  ارتيعةوالتعلعيممديرية التربية المستهدف ألداف 

: 

 :مرحلب ما قبل التهيئب -1

ترتمل م ه المرحلة على التحديد الدقيد لمد  ارحتياط إلى تطبيد اةدارل ارلكترونيعة 
و و لعععف معععن خعععالل الدراسعععة والتريعععيم لألوضعععام الرامنعععة للوقعععوف علعععى بمديريعععة التربيعععة والتعلعععيم
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السعععلبيا  واريجابيعععا  ومعرفعععة الصععععوبا  والمرعععكال  تمهيعععدا لوضععع  رىيعععة مسعععتربلية لععع دارل 
في ضوف المبادي العامعة لع دارلو وبهع ه ارسعتراتيجية يمكعن  بمديرية التربية والتعليمارلكترونية 

في تحديد العوا د التي يمكن أن ترف في سبيل التنفي و وب لف يكون قد تم وض  البنية األولى 
 .ارستراتيجية المرترحة للتطبيد

 :مرحلب اإلعداد والتهيئب -0

تتضععمن معع ه المرحلععة التمهيععد لنرععر وعععر  األفكععار الجديععدل مععن خععالل تهي ععة المنععاخ 
المال م لتربل أفكار التجديعدو ومع ه الخطعول ترتضعى بالضعرورل أداراف اةدارل العليعا لهع ه األفكعار 

ورل األخ  بها حتعى يعتم ضعمان التطبيعد الكامعل لتلعف المبعادي والمبادي واةيمان وارقتنام بضر 
 .و ارل التربية والتعليم و م  ضمان الدعم والتاييد من قبل مديرية التربية والتعليم الحديثة في

 :مرحلب التخطيط -3

تهدف م ه المرحلة إلى رسم الخطوط المستربلية ألداف اةدارل في ضعوف تطبيعد مبعادي 
 :نيةو ويستل م  لف إتبام ارتياةدارل ارلكترو 

 .وض  أمداف السياسا  اةدارية في ضوف مبادي اةدارل ارلكترونية -

 .ترتيك األمداف حسك أمميتها والتي تكون أكثر تركي ا وتاثيرا على تحسين جودل أداف اةدارل -

الحاجععععا  والتعععععرف علععععى الرغبععععا  وارحتياجععععا  والميععععول بحيععععا تجععععر  عمليععععة قيععععاس قيععععاس  -
 .كل عام في بداية ونهاية ارستراتيجيةالحاجا  م  بداية تطبيد م ا 
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وضعع  خطععة مكتوبععة للتنفيعع  فععي ضععوف األمععداف الموضععوعة مسععبرا علععى أن تنععاق  معع ه الخطععة مععن  -
و ويتم عر  كافة أبعادمعا وتحديعد مراحعل تنفيع ما يرية اردارا  التعليمية بالمدخالل اجتمام رىساف 

 .ومواعيد بدف التنفي  والمس ولين عن التنفي  والمتابعة

 :مرحلب التدريل -1

على كيفية تطبيد  بالمديريةوفى م ه المرحلة يتم تدريك جمي  العاملين من الرىساف والعاملين 
ا  لحل المركال  التي قد تواج  تطبيعد الخطة الموضوعة ل دارل ارلكترونية ووض  ارقتراح

ارسعتراتيجية المرترحعة والعمعل علعى تالفعى وقوعهعا مسععتربال تمرعيا مع  مبعدأ منع  حعدوا الخطععا 
 .قبل وقوع 

 :مرحلب التن يذ -5

المرترحعة للعمعل بعاةدارل  ترمل م ه المرحلة تنفي  الخطط الال معة لتطبيعد ارسعتراتيجية
ارلكترونية في ضوف المبادي العامة ل دارل ارلكترونيةو حيا تروم اةدارل العليا بترعكيل فريعد 

 .  يروم بتنفي  الخطط المستهدفة مديرية التربية والتعليمعمل داخل 

 :مرحلب المتابعب والتقويم -6

فععي السياسععا  اةداريععة المتبعععة داخععل  فععي معع ه المرحلععة يععتم التعععرف علععى نععواحي الضعععف والرععول
و وتحديد الفجول بين السياسعا  الحاليعة ومعا يجعك أن تكعون عليعة السياسعا  مديرية التربية والتعليم

و والعمععل علععى تععدعيم ةالمرترحعع لالسععتراتيجيةالمسععتحدثة فععي ضععوف مبععادي اةدارل ارلكترونيععة وفرععا 
أن يعععتم فعععي مععع ه المرحلعععة  أي دارل ارلكترونيعععةو لععع لالجديعععد ارسعععتراتيجيةاريجابيعععا  عنعععد تطبيعععد 

التاكيععد علععى ضععمان ارسععتمرار فععي التحسععن لتحريععد الجععودل والتميعع  فععي األداف مععن خععالل إرسععاف 
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قواعد ومبادي اةدارل ارلكترونية داخل كل إدارل معن إدارا  النرعاط الرياضعي  بجعامعتي طعرابلس 
 .وال يتونة

 : االستنتاجات 

بمديريننب التربيننب والتعلننيم االسننتنتاجات الخاصننب بمعوقننات تطبيننق اإلدارة االلكترونيننب :  (أ)
 : بمحافظب أسيوط

مديريععععة التربيععععة نرعععع  العناصععععر البرععععرية المىملععععة لتطبيععععد اةدارل ارلكترونيععععة داخععععل   -1
 .والتعليم

لضععف  عدم قدرل معظعم الععاملين علعى التعامعل مع  أجهع ل وبعرامج الحاسعك ارلعي نظعرا   -7
 .الردرل الل وية وقلة البرامج التدريبية المىملة للتعامل م  متطلبا  العمل ارلكتروني

تمسعععععف المسععععع ولين بعععععاللوا   فعععععي العمعععععل وانععععععدام المرونعععععة فعععععي عمليعععععا  تطبيعععععد اةدارل  -1
 .مديرية التربية والتعليم ارلكترونية داخل 

 .نة نظم وبرامج اةدارل ارلكترونيةقلة األيدي الفنية المامرل والمدربة على طرد صيا -1

قلعععة بعععرامج المخصععع  لعمليعععا  التعععدريك والتاميعععل للععععاملين علعععى نظعععم وبعععرامج العمعععل  -5
 . ارلكتروني

عدم توفر الروانين والترريعا  لضمان سرية امن المعلوما  وطرد العمل بنظام اةدارل  -6
 .ارلكترونية

 .المناسك ل من عملية سير العمل بالركل فر الربكا  ارلكترونية تعرقاتو   قلة -2
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اةلكترونعي ر تسم  بمواكبعة عمليعا  التحعول نحعو العمعل  بالمديريةاألجه ل المستخدمة  -1
 .وتحتاط الى تحديا بصفة مستمرل 

 ضعف الفجول ارلكترونية مابين المديرية وبين اردارا  التعليمية التابعة  -9

بمديرينننب التربينننب والتعلنننيم ت تطبينننق اإلدارة االلكترونينننب االسنننتنتاجات الخاصنننب بمجننناال - (ل) 
 : بمحافظب أسيوط 

نرععر الثرافععة ارلكترونيععة وضعع  خطععط وبععرامج الكترونيععا  يععىد  إلععى اةسععرام فععي تطبيععد  -1
 .بمديرية التربية والتعليم العمل باةدارل ارلكترونية 

استخدام اةدارل ارلكترونية فعي عمليعا  المتابععة والترعويم بصعورل منتظمعة ودوريعة يسعاعد  -7
 .لمديرية التربية والتعليم على تحريد األمداف العامة 

العمععععل بنظععععام اةدارل ارلكترونيععععة يسععععاعد علععععى تحريععععد مبععععدأ ترسععععيم العمععععل وارعتععععراف  -1
 مديريعة التربيعة والتعلعيماةداري داخعل  بالتخص  وارتساد العداخلي مع  مراععال التسلسعل

. 

 :التوصيات: ثانيا

علععى بععرامج ونظععم  بمديريععة التربيععة والتعلععيم بمحافظععة أسععيوطارمتمععام بتععدريك العععاملين  -1
 .اةدارل ارلكترونية بهدف رف  مستويا  العاملين لتحسين أدا هم بصورل أفضل

ير مععا يحصععل عليعععة المسععتفيدون مععن م ايعععا تعععوفلبالعمععل  مديريععة التربيعععة والتعلععيمامتمععام  -7
 .تطبيد اةدارل ارلكترونية
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وضععع  خطعععط طويلعععة األجعععل يرعععارف فيهعععا الكثيعععر معععن الجهعععا  المعنيعععة بتطبيعععد اةدارل  -1
 .  بمديرية التربية والتعليمللعمل على رف  مستو  العاملين و ارلكترونية

لكععي تتناسععك مديريععة التربيععة والتعلععيم يععة الحاليععة داخععل إععادل النظععر فععي الهياكععل التنظيم -1
م  تطبيرا  وتطلعا  بي عة العمعل بعاةدارل ارلكترونيعة والتعي تتطعور باسعتمرار وبصعورل 

 .كبيرل
ضععععرورل تحععععديا وتطععععوير البنيععععة التكنولوجيععععة داخععععل مديريععععة التربيععععة والتعلععععيم واردارا   -5

 . التعليمية التابعة والمدارس 
تفعيعل البريععد ارلكترونعي لجميعع  العععاملين برطعام مديريععة التربيععة والتعلعيم واسععتخدام  فععي  -6

 . المراسال  ارلكترونية والتعليما  اردارية والفنية الخاصة بالمديرية 
مراععععال جعععودل الخعععدما  المردمعععة معععن مديريعععة التربيعععة والتعلعععيم للمسعععتفيدين معععن خعععدما   -2

 .ك او معلمين المديرية من اولياف امور او طال
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 المراجنا

 :المراجا العربيب

المنظمة  ، مجلب العلم والتقنيب،"المجتما العرب  واالنترنت"  :أبو بكر سلطان أحمد .1
 .م7111العربية للتنميةو الرامرلو 

ف  المدارس الحكوميب  االلكترونيبواقا تطبيق اإلدارة : ايمان حسن مصطفي خلوف  .7
و رسالة  الثانويب ف  الض ب الغربيب م  وجهب نظر المديري  والمديرات

 م 7111ماجستير و كلية الدراسا  العليا و جامعة النجات و 
أثر التدريل االلكترون  عل  فاعليب األداء الوظي   للعاملي  : روضة عادل طلب   .1

و رسالة ماجستير و كلية  بورسعيددراسب ميدانيب بمديريب التربيب والتعليم ب
 م 7116التجارل و جامعة بورسعيد و 

العامةو  اةدارلو معهد "اإلدارة االلكترونيب ووفاق تطبيقاتها العربيب: "سعد غالك ياسين .1
 .م7115الريا و 

الحكومب االلكترونيب ودورها ف  تقديم الخدمات العامب "  :الرقابي عبد الع ي  عبد اهلل .5
و رسالة ماجستير غير منرورلو كلي  ارقتصاد "العربيب السعوديب ف  المملكب 

 .             م7117والعلوم السياسيةو جامعة الرامرلو 
رسالة و "تطبيقات الحكومب االلكترونيب عل  الموارد البشريب: "عبد اهلل خالد محمد .6

 .م7111و اةمارا و دبيو ماجستير غير منرورل
 . م7111المجلد العربيو الريا و " االلكترونيب وتطبيقاتهااإلدارة : "محمد حسن مفتي .2
 و مجلة اةداريو مسرطو"الموج  االلكترونيب القادمب : "محمد صدام جبر .1

 . م7117عمانو  
ت عيل دور الحكومب االلكترونيب ف  تنميب القطاع الصناع ، : "األيوبي محمد عبد اهلل .9

 ةماجستير غير منرورلو أكاديميو  رسالة "تدراسب تطبيقيب عل  دولب اإلمارا
 .  م7111السادا  للعلوم اةداريةو الرامرلو 
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و ورقة عمل "الحكومب االلكترونيب": مرك  المعلوما  بديوان الخدمة المدنية بالكوي  .11
 12 – 16مردمة للندول الدورية المنعردل بمعهد اةدارل العامة في الفترل من 

 .م 7111 مارسو معهد اةدارل العامةو الكوي و

و مجلة الدراسا  ،"تحديات القمب العالميب لمجتما المعلومات: "ي ط ننرمين السعد .11
 .  م7112و عمانو الجامعة األردنيةو الثالا والثالثونالعدد و (52)مجلد 

 موقا الكترون  مقترح للتنميب المهنيب ف  الحوكمب: مب  محمد عبداللطيف  .17
و رسالة  االلكترونيب لمديري المدارس االبتدائيب ف  ضوء معايير الجودة

 م 7111ماجستير و معهد الدراسا  التربوية و جامعة الرامرل و 

رسالة "  ف  المؤسسات العامب –الحكومب االلكترونيب : " يحيي محمد أبو م اي  .11
 . م 7111ماجستير غير منرورلو جامعة الملف سعودو الريا و 

 : راجا األجنبيبالم

14- Robert M.Davisson, Christian Wagner & C.K Louis: Ma,from 

government to E- government a transition model, in 

formation technology people, No 3, Vol.  18 sep 2005, PP.  

280 – 299. 

15-BIRD.ANNE Mari and CRIPE’K.,psychology and sport behaviour, 

times mirror Mosby, college publishing, 

Toronto,1986,p34.   

 (:االنترنت)المراجا م  شبكب المعلومات الدوليب : ثالثا  

16- Dan jellinek E- government Bulletin: the in side on electronic 

public services, available: http: //www.  head star.  Com, 

2011.   
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17- Hamayak Arazyan, E- government for all: virtual conference on 

E- government and digital divide, available: http//www. 

egov4all.orgloct. 2011  
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 (1)مرفق

 بيان بأسماء السادة الخبراء

1-  
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 (2)مرفق

 االستبيان في صورته النهائية 

 مديرية التربية والتعليم في ضوء  أليات تطبيق إالدارة أاللكترونية ب

 " دارة الجودة الشاملةأ

 

 

 .........................../.............الوظيفة.......... ........./................األستاذ الفاضل

 /..................................   اإلدارة التعليمية

 

 طيبة وبعد،،،تحية 

 

أليات تطبيق إالدارة أاللكترونية  "ب جراف دراسة بعنوان  انيروم الباحث

بهدف التعرف على " دارة الجودة الشاملة مديرية التربية والتعليم في ضوء  أب
 مجار  تطبيد اةدارل ارلكترونية  معوقا  تطبيد 

ارسعتبيان بمعا يتفعد ورأ  برجاف من سيادتكم اةجابة بكل دقة علعى كعل عبعارل فعي 
 .سيادتكم حتى يمكن ارستفادل من نتا ج إجاباتف للوصول إلى مدف البحا

تبام اةررادا  التالية نرجول ا    :من سيادتكم التكرم بمليف م ه ارستمارل واد

 .قرافه عبارا  ارستمارل قبل البدف في اةجابة عليها -1

 .بر عن رأيففي الخانة التي تع(  √)   وض  عالمة  -7
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         .ر تترف أي عبارل دون اةجابة عليها -1

 :ملحوظة

اةجابة على م ا ارسعتبيان ب عر  البحعا العلمعي فرعط ولهعا طعاب  وتىكد الباحثة على ان 
 .السرية التامة

 ونشكر لسيادتكم حسن تعاونكم الصادق في إثراء هذه الدراسة

 الباحثة

إل  حد  موافق  العبارات م
 ما

غير 
 موافق

 

1 

 :معوقات بشريب: أوال

لننظم العمنل بناإلدارة   العاملي  بمديريب التربيب والتعلنيمال يوجد م هوم واضح بي  
 .االلكترونيب

   

وع  كامل لدى المست يدي  بطرق العمنل بننظم اإلدارة االلكترونينب بنداخل  دال يوج 0
  .مديريب التربيب والتعليم 

   

    .تعليم وتدريل للمست يدي  م  خدمات عل  نظم اإلدارة االلكترونيب دال يوج 3

ضنننعف قناعنننب المسنننئولي  بننناإلدارة العلينننا بظهمينننب اسنننتخدام نظنننام العمنننل بننناإلدارة  1
 . االلكترونيب

   

    . نقص العناصر البشريب المؤهلب لتطبيق العمل بنظام اإلدارة االلكترونيب 5

    .االهتمام بتدريل العاملي  عل  عل  مجاالت الحاسل اآلل  واالنترنت نقص 6

   عنندم االعتمنناد علنن  اللغننب االنجليزيننب فنن  اغلننل التعننامالت التنن  بتطلبهننا طبيعننب  1
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 .العمل بنظام اإلدارة االلكترونيب

عدم ك ايب العنصر البشرى المؤهل والمندرل لمقابلنب تطبيقنات العمنل بنظنام اإلدارة  1
 .بمديريب التربيب والتعليم االلكترونيب

   

نقص األيدي ال نيب الماهرة والدربب عل  طرق صنيانب بنرام  ونظنم وبنرام  اإلدارة  1
 .االلكترونيب

   

تمسنننك المسنننئولي  بننناللوائح والقنننواني  وانعننندام المروننننب عملينننات التطبينننق لننننظم  12
 .وبرام  اإلدارة االلكترونيب

   

غينننننال التخطنننننيط االسنننننتراتيج  للتحنننننول التننننندريج  نحنننننو العمنننننل بنظنننننام اإلدارة  11
 االلكترونيب 

   

 

 

إل   موافق  العبارات م
 حد ما

غير 
 موافق

 

1 

 :معوقات ماديب: ثانيا

ال تتننوفر الميزانينننب المناسنننبب مننن  قبنننل اإلدارة العلينننا للعمنننل علننن  تطبينننق نظنننام اإلدارة 
 .االلكترونيب

   

    . المقدمب للعاملي  ف  مجال تطبيقات اإلدارة االلكترونيب ضعف الحوافز 0

ال توجنند ميزانيننب للقيننام بصعمننال صننيانب األجهننزة وشننبكات المعلومننات المرتبطننب بالعمننل  3
 .االلكترون 

   

والقننادرة  تارت نناع تكل ننب شننراء األجهننزة والمعنندات المرتبطننب بالبنيننب التحتيننب لالتصنناال 1
إدارات عل  تحمل ضغوط وأعباء المست يدي  من  الخندمات التن  تقندمها كنل إدارة من  

   



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 0202يناير                         -112                            - (1)العدد ( 3)المجلد 

 

 . مديريب التربيب والتعليم

ارت نناع تكنناليف ورسننوم االتصننال المرتبطننب بتقننديم الخنندمات الكترونيننا للمسننت يدي  منن   5
 .مديريب التربيب والتعليم  الخدمات الت  تقدمها

   

يمثنل عنائق فن  السنع  نحنو تطبينق العمنل  بحينثمحدوديب الحوافز عل  فئنات معيننب  6
 ،باإلدارة االلكترونيب

   

نقنص التموينل المنال  إلجنراء التحنديثات والتطنورات للبنرام  والننظم االلكترونينب بصن ب  1
 .مستمرة يعوق م  االستمرار ف  تطبيق العمل باإلدارة االلكترونيب

   

تكاليف االستعانب بخبراء ف  تقنيات المعلومات الذي  يملكو  المعرفب الكافيب فن  مجنال ارت اع  1
 .العمل االلكترون 

   

ارت نناع تكنناليف عمليننات التنندريل وتظهيننل العنناملي  يعتبننر عننائق فنن  عمليننات تطبيننق  1
 اإلدارة االلكترونيب
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إل  حد  موافق  العبارات م
 ما

غير 
 موافق

 :معوقات إداريب وقانونيب: ثالثا 1

جننننراءات العمننننل بنننناإلدارة  ال يوجنننند تطننننويرات مسننننتمرة  فنننن  الهياكننننل التنظيميننننب وا 
 االلكترونيب 

   

ال ينننتم تطنننوير القنننواني  والتشنننريعات بصننن ب مسنننتمرة لتنننتالءم منننا تطنننور العمنننل  0
 االلكترون  

   

ال توجنند تشننريعات للتحقننق منن  شخصننيب المتعامننل مننا مواقننا البرينند االلكتروننن   3
 مديريب التربيب والتعليم المرتبطب بصعمال 

   

    ال تتوفر تشريعات قانونيب العتماد التوقيا االلكترون   1

    .ال توجد تشريعات قانونيب تحم  طرق وأساليل نظم التعامالت الماليب االلكترونيب 5

ال تننننوفر اإلدارة االلكترونيننننب إجننننراءات فنيننننب إداريننننب لحمايننننب وتننننامي  المعلومننننات  6
  مديريب التربيب والتعليمااللكترونيب داخل 

   

ال توجننند جهنننب مسنننئولب عننن  توثينننق وتطبينننق ومتابعنننب سياسنننب امننن  المعلومنننات  1
 .االلكترونيبباالعمال المرتبطب 

   

عنند  للمواجهب الكوارث واألزمنات وكي ينب التعامنال تتوفر نظم وخطط إداريب مسبقب  1
 حدوث أعطال باألجهزة والشبكات 

   

اإلداري بظالعمننال تنظننيم طننرق وأسنناليل التسلسننل لال تتننوفر التشننريعات والقننواني   1
 .االلكترونيب 
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إل  حد  موافق  العبارات م
 ما

غير 
 موافق

 

1 

 :معوقات فنيب: رابعا

مطنورة يمكن  اسنتخدامها فن   أجهنزة حاسنل إلن   التربيب والتعلنيمبمديريب ال تتوفر 
 .االلكترون  المجال

   

    ".انترنت"نقطب اتصال رقم  مديريب التربيب والتعليم ال توجد بداخل كل إدارة م   0

 المهام واالختصاصاتال توجد لوحات عرض الكترونيب يمك  خاللها عرض  3
 .الخاصب بكل إدارة عل  حدة

   

    . مديريب التربيب والتعليم ال تتوفر أجهزة اتصال متطورة ومختل ب وكافيب بداخل  1

ال تتوفر وحدات وأجهزة صنيانب كافينب تسنمح بمواجهنب أي عطنل يننت  إثنناء القينام  5
 .بتن يذ برام  العمل االلكترون 

   

ال تسمح باستيعال أي تغير أو تطنوير فن    بمديريب التربيب والتعليمالبنيب التحتيب  6
 برام  العمل االلكترون 

   

 قلتن يننذ وتطبينن  مديريننب التربيننب والتعلننيمال تتننوفر األينندي ال نيننب المنناهرة والمدربننب ب 1
 العمل بنظام اإلدارة االلكترونيب

   

ال تمك  م  استيعال اكبر عندد من  أجهنزة   بمديريب التربيب والتعليمالبنيب التحتيب  1
 .الحاسل اآلل 

   

 الباحثب

 

 


