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אאא  :ق اإلدارة اإللكترونية يف املدارس احلكومية من وجهة نظر مديري املدارس ووكالئها مبحافظة الرساملتطلبات البشرية واملادية لتطبي. 

אخليفة بن صاحل بن خليفة املسعود  /  א.אW قسم اإلدارة التربوية والتخطيط.        كلية التربية  : א         .          

جامعة أم القرى : א                 .    אماجستري                                 :  אم٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ : א 

אאא  : هدفت الدراسة إىل : 
 .ومية من وجهة نظر مديري املدارس ووكالئهاـ  معرفة املتطلبات البشرية الالزم توفراها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املدارس احلك١
 .ـ  معرفة املتطلبات املادية الالزم توفراها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املدارس احلكومية من وجهة نظر مديري املدارس ووكالئها٢
الدراسة يف املتطلبات الكلية البشـرية   بني استجابات أفراد جمتمع ٠.٠٥لة اإلحصائية عند مستوى الداللة الوقوف عل الفروق ذات الدال -٣

ترجـع إىل   واملادية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املدارس احلكومية من وجهة نظر مديري املدارس ووكالئها مبحافظة الرس ، اليت
 ".التدريبية يف جمال احلاسب اآليلالدورات -العمل باملدرسة  –سنوات اخلدمة  –املؤهل العلمي  –املرحلة الدراسية " متغريات 

אאא :مديراً ووكيالً للمدارس احلكوميـة ،   ٢٣٨ن جمتمع الدراسة املكون من لقد استخدام الباحث االستبانة جلمع املعلومات م
اجلة اإلحصائية املناسبة عن طريق حتليل بيانـات  املنهج الوصفي املسحي ، ومتت املع مالتابعة إلدارة التربية والتعليم مبحافظة الرس ، وقام باستخدا

معامل ألفا كرونباخ ، معامـل االرتبـاط ،   : حيث مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية  SPSSاسة باستخدام الربنامج اإلحصائي هذه الدر
 ).ف(ليل التباين األحادي ، حت) ت (التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ، اختبار 

אא  : قد أظهرت نتائج الدراسة أن من أهم املتطلبات الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املدارس احلكومية ما يلي: 
 .ت اإلدارية ضرورة توافر اهليئة اإلدارية املدرسية املؤهلة تأهيالً فنياً والقادرة على استخدام تقنية املعلوما -١
مع تواجد الفنيني املهـرة الـذين   . احلاجة إىل تواجد املربجمني القادرين على تصميم وتطوير الربامج اإللكترونية لألعمال اإلدارية املدرسية  -٢

 .يعملون على مواجهة األعطال اليت حتدث يف األجهزة احلاسوبية وملحقاا وشبكات االتصال 
 .ملؤهلني بإدارات التربية والتعليم لتدريب اهليئة اإلدارية املدرسية على استخدام تقنية املعلومات اإلدارية أمهية توافر املدربني ا -٣
 .ضرورة توافر العنصر البشري الفاعل يف املدرسة ، والذي يقوم على إدخال وإخراج بياناا -٤
واملدارس التابعة هلا ، مع وجود موقع إلكتروين للمدرسة على شبكة اإلنترنت احلاجة إىل حتقيق الربط اإللكتروين بني إدارات التربية والتعليم  -٥

 .للتواصل مع احمليط اخلارجي 
ذو سرعة   DSLاحلاجة إىل تأمني أجهزة حواسيب آلية حديثة وملحقاا ألعضاء اهليئة اإلدارية املدرسية، وشبكات االتصال ، وخط هاتف  -٦

 .امج احلاسوبية الالزمة لتطبيقات اإلدارية املدرسية  ، وأنظمة احلماية اآللية املتطورة حلماية بيانات املدارس عالية يف املدارس ، مع تأمني الرب
املرحلة الدراسية ، املؤهـل  ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات جمتمع الدراسة على حماورها وفقاً لبعض املتغريات التالية  -٧

 ) .دمة ، الدورات التدريبية العلمي ، سنوات اخل
بالنسبة ملتغري العمل باملدرسة ، حول حماور الدراسة لصاحل ) وكيل  –مدير ( وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء أفراد جمتمع الدراسة  -٨

 .مديري املدارس 

א: 
الكوادر الوطنية املؤهلة تأهيالً فنياً عالياً يف جمال الربجمة احلاسوبية ، إلنتاج  أن تعمل اجلهات املختصة يف وزارة التربية والتعليم على تفعيل دور -١

 .الربامج احلاسوبية املناسبة لألعمال اإلدارية املدرسية وتطويرها 
يئة اإلدارية املدرسـية  أن تعمل اجلهات املختصة يف وزارة التربية والتعليم على استقطاب العناصر البشرية ، القادرة على تأهيل و تدريب اهل -٢

 .على استخدام تقنية املعلومات اإلدارية وتفعيلها يف العمل اإلداري املدرسي
اليت تساهم يف تفعيـل تطبيـق   ) أجهزة حاسوبية وملحقاا، وتوفري شبكات االتصال ، والربامج احلاسوبية ( توفري البىن التحتية الالزمة من  -٣

 .اإلدارة اإللكترونية يف املدارس 
 .تشجيع العمل اإلداري اإللكتروين من قبل املسئولني يف اإلدارات العليا ، وحث مجيع العاملني على استخدام تقنية املعلومات اإلدارية  -٤
 . توفري أفضل برامج احلماية اإللكترونية حلماية بيانات املدارس   -٥



 

By the name of Allah 
Abstract 

Title :Human and materialistic requirements of applying electronic management in public 
school from the own point of view of the principals and vice-principles in al-Rass Governorate. 
Researcher`s name :Khalifa Bin Saleh Bin Khalifa ALmssoud.     The Department: Planning and 
educational management department.                          The College: College of education .                               
The University: Umm Al-Qura University.                                                         The Year ١٤٢٩H/٢٠٠٨A.D.  
Objectives :  

١- To know the human requirements needed to apply the electronic management in public 
schools from the own point of view of principals and vice-principals. 

٢- To know the required materials needed to apply the electronic management in public 
schools from the own point of view of principals and vice-principals. 

٣- To know the statistically significant differences at (٠.٠٥) between the responses of the 
study population in the whole human and materialistic requirements needed to apply 
the electronic management in public schools from the own points of view of school 
principals and vice-principals in Al-Rass Governorate attributed to the variables of 
school stage, qualifications, years in service, work in school, and computer training 
courses. 

Tools and Methodology : A questionnaire was used to collect data from the study population 
(٢٣٨) principals and vice-principals in public schools attached to the educational zone in Al-
Rass Governorate. The descriptive statistical approach was used in this study. Statistical 
processing was performed through data analysis using the statistical program (SPSS).The 
following statistical methods were used : Alpha Cronbagh, Correlation Coefficient, 
Frequencies, percentages, arithmetic means, normative deviatiations, T-test, and F-Mono 
contrast analysis. 
Main Results :  The following represent the most important requirements to apply the 
electronic management in public schools. 

١- Technically qualified school management that can use managerial information 
technology. 

٢- Expert programmers who can design and promote the electronic programs of the 
school managerial affairs and well-trained technicians who maintain computers, 
hardware and telecommunications. 

٣- Expert trainers in the educational administration to train the management staff  in 
school on how to use managerial information technology. 

٤- Effective members in the school to input and output data. 

٥- Implementation of electronic communication between the educational zone and all the 
attached schools, and a website of the school to communicate the outer world. 

٦- To secure up-to-date computers and hardware for the school management team, web, 
high speed DSL, excellent software, and up-to-date protection systems to protect school 
data. 

٧- There were no statistically significant differences in population responses on their axes 
according to the following variables, school stage, qualification, years of service, 
training courses. 

٨- There were statistically significant differences in the responses of the study population 
(principal, vice-principal) in the variable of working in school around the study axes for 
the principals. 

Recommendations : 
١- The educational authorities should implement the role of the national and well-

qualified staff in computer programming to produce the suitable programs for 
managerial affairs in schools and develop them to be up-to-date. 

٢- The educational authorities should recruit the well-qualified people to train the 
management team in school and teach them how to use managerial information 
technology and how to exploit them in school. 

٣- To secure an effective infra structure (up-to-date computers and hardware, effective 
network, modern software) to implement the electronic management in schools. 

٤- The educational authorities should encourage the electronic management in all aspects. 

٥- To secure the most effective electronic protection software to protect school data.   
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 العبارات م
 بالمتوسط الكلي لـ ارتباط العبارة
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 **٠.٤٢٩ **٠.٤٩٧ .تدرك مفهوم اإلدارة اإللكترونية 

 **٠.٤٤٥ **٠.٥٠٠ . تدرك أمهية اإلدارة اإللكترونية يف تطوير العمل اإلداري املدرسي  ٠٢

 **٠.٢٤٦ **٠.٢٧٦ .يف العمل اإلداريتوفق بني تطبيقات تقنية املعلومات اإلدارية واجلوانب اإلنسانية  ٠٣

 **٠.٤٦٧ **٠.٥١١ .قادرة على تاليف سلبيات تقنية املعلومات اإلدارية يف أداء العمل اإلداري ٠٤

 **٠.٤٣٩ **٠.٥٠٠ .تلم باألنظمة واللوائح اليت حتكم التعامالت اإللكترونية ٠٥

 **٠.٥٢٧ **٠.٥٥٨ . يومي على العمل املدرسيتفعل شبكات االتصال الداخلية يف تنفيذ اإلشراف ال ٠٦

 **٠.٣٧٦ **٠.٤٤٦ .قادرة على استخدام الكامريات الرقمية ٠٧

 **٠.٦١٥ **٠.٦٥٦ .تعمل على تصميم خطط األعمال اإلدارية باستخدام تقنية املعلومات اإلدارية  ٠٨

 **٠.٥٥٠ **٠.٧١٦ .جتيد استخدام حمركات البحث اإللكترونية ٠٩

 **٠.٣٧٩ **٠.٤٩٥ .قادرة على استخدام املاسحات الضوئية ١٠

 **٠.٣٢٣ **٠.٤٥٠ .قادرة على استخدام ناسخ األقراص املدجمة ١١

 **٠.٥٣٧ **٠.٦٤٥ . جتيد التعامل مع شبكة اإلنترنت  ١٢

 **٠.٥١٥ **٠.٦٥٨ .جتيد التعامل مع احلاسب اآليل  ١٣

 **٠.٥٩٣ **٠.٧٠١ .جتيد استخدام الربيد اإللكتروين  ١٤

.معلم يتعامل مع احلاسب اآليل ١٥
٠.٣٤٩ **٠.٤٧٩** 

.طالب يتعامل مع احلاسب اآليل ١٦
٠.٥٣٤ **٠.٥٩١** 

.حمرر صفحات ويب لتطوير موقع املدرسة على شبكة االنترنت ١٧
٠.٦٤٩ **٠.٧٤٤** 

 **٠.٤١٤ **٠.٤٥٢ .حمضر خمترب جييد التعامل مع احلاسب اآليل ١٨

 **٠.٦٠٠ **٠.٦٥٨ .حمرر بيانات يعمل على احلاسب اآليل يقوم على إدخال وإخراج البيانات يف املدرسة  ١٩

 **٠.٥٠٩ **٠.٥٠٠ .ويل أمر يتعامل مع احلاسب اآليل وشبكة اإلنترنت ٢٠

 **٠.٧١٠ **٠.٦٩٨ .إلداريةتقنية املعلومات امدربني مؤهلني بإدارة التربية والتعليم لتدريب اهليئة اإلدارية على استخدام  ٢١

 **٠.٧٠٣ **٠.٧٢٣ .متخصصون يف تقنية املعلومات باإلدارة للتواصل مع املدرسة عن طريق شبكة اإلنترنت  ٢٢

 **٠.٥٩٠ **٠.٦٢٢ .متخصصون يف تقنية املعلومات بالوزارة للتواصل مع املدرسة عن طريق شبكة اإلنترنت  ٢٣

 **٠.٦٩٥ **٠.٦٨٨ .تعليم ملعاجلة أعطال الشبكاتفنيي شبكات بإدارة التربية وال ٢٤



 

 **٠.٦٨٨ **٠.٧١٠ .فنيي حاسب آيل وطابعات بإدارة التربية والتعليم ملعاجلة مشاكل وأعطال احلاسب اآليل والطابعات ٢٥

 **٠.٦٩٢ **٠.٧٠٧ .مربجمني بالوزارة يقومون بتصميم وتطوير الربامج اإللكترونية لألعمال اإلدارية  ٢٦
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 العبارات م
 ارتباط العبارة بالمتوسط الكلي لـ

 االستبانة حورالم

 **٠.٦٨٣ **٠.٦٩٩ .وجود موقع إلكتروين للمدرسة على شبكة اإلنترنت  ٢٧

 **٠.٦٥٥ **٠.٧٣٥ .درسة توفري منافذ لالتصال بالشبكات يف مجيع أجزاء مبىن امل ٢٨

 **٠.٦٨٩ **٠.٧٨٣ .توفري الشبكة الالسلكية لإلنترنت داخل املدرسة ٢٩

 **٠.٦٩٧ **٠.٧٦٥ . تأمني أجهزة حواسيب آلية حديثة ألعضاء اهليئة اإلدارية ٣٠

 **٠.٦١١ **٠.٧٣١ .تأمني العدد الكايف من الطابعات ألعضاء اهليئة اإلدارية  ٣١

 **٠.٦٢٩ **٠.٧٢٢ .الكايف من املاسحات الضوئية ألعضاء اهليئة اإلداريةتأمني العدد  ٣٢

 **٠.٦٢٢ **٠.٧٥١ .تأمني العدد الكايف من الكامريات الرقمية ألعضاء اهليئة اإلدارية ٣٣

 **٠.٧١٥ **٠.٧٥٦ .تأمني الربامج احلاسوبية الالزمة لتطبيقات األعمال اإلدارية املدرسية ٣٤

 **٠.٧٢٩ **٠.٨٠٧ .اية آلية متطورة حلماية بيانات املدرسة توفري أنظمة مح ٣٥

 **٠.٧٠٥ **٠.٨٠١ .املدرسة  -خادم  -ربط أجهزة احلاسب اآليل ألعضاء اهليئة اإلدارية بسريفر ٣٦

 **٠.٧٤٩ **٠.٧٨٧ .حتقيق الربط اإللكتروين بني املدرسة وإدارة التربية والتعليم التابعة هلا ٣٧

 **٠.٦٥٣ **٠.٧٥٤ .اإللكتروين بني املدرسة وأولياء األمور حتقيق الربط  ٣٨

 **٠.٦٦٢ **٠.٧٥٧ .حتقيق الربط اإللكتروين بني املدرسة والطالب  ٣٩

 **٠.٦٠٢ **٠.٦٧٠ .حتقيق الربط اإللكتروين بني املدرسة ووزارة التربية والتعليم  ٤٠

 **٠.٧٨٠ **٠.٨٢٩ .حتقيق الربط اإللكتروين بني املدرسة واملدارس األخرى ٤١

 **٠.٧٤١ **٠.٨٣٧ .يف املدرسة لتخزين البيانات -خادم  -توفري سريفر  ٤٢

 **٠.٧٠٤ **٠.٨٣١ ذو سرعة عالية DSLاالشتراك خبط هاتف  ٤٣
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 قيمة الثباتعدد بنوده احملور

املتطلبات البشرية الالزم توافرها داخل املدرسة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية:اجلزء األول
 يف املدارس احلكومية

٠.٨٩٠٣ ١٩ 

لبات البشرية الالزم توافرها خارج لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يفاملتط:اجلزء الثاين
 املدارس احلكومية

٠.٨٩٥١ ٧ 

املتطلبات البشرية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املدارس:١احملور
 احلكومية

٠.٩٢٣٢ ٢٦ 

 ٠.٩٥٤٩ ١٧ترونية يف املدارس احلكوميةاملتطلبات املادية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللك:٢احملور

 ٠.٩٥٥٣ ٤٣ الثبات الكلي لإلستبانة
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 ١٢٧٥٩.٦٨٦٤٠.٤٢١٣١٠٠.٠ المجموع الكلي
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسريها



 

 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسريها
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 العبـــارات

 طلب درجة املوافقة على املت

 ضعيفة متوسطة كبرية كبرية جداً
ضعيفة
 املتوسط جدا

 االحنراف
 املعياري 

 ترتيب
املتطلب

 درجة 
*املوافقة

 %ت % ت %ت % ت % ت

هيئة إدارية تدرك مفهوم اإلدارة اإللكترونية–٠١
. 

٠٦ ٠.٧٧ ١٠.٥٤.١٥ ٠.٩ ٤٥.١٣٨١٧.٨٢ ٣٥.٧٩٦ ٧٦ 
 كبرية

درك أمهية اإلدارة اإللكترونيةهيئة إدارية ت-٠٢
 . يف تطوير العمل اإلداري املدرسي 

٠٥ ٠.٧٠ ٤.٣١ -- - -٤٢.٣٢٩١٣.٦ ٤٤.١٩٠ ٩٤ 
 كبرية

هيئة إدارية توفق بـني تطبيقـات تقنيـة-٠٣
املعلومات اإلدارية واجلوانب  اإلنسانية يف العمـل

 .اإلداري
١٠ ٠.٦٣ ٤.٠٧ -- ٠.٩ ٢٢.١١٣٥٦٣.٤٢٩١٣.٦٢ ٤٧ 

 كبرية

هيئة إدارية قادرة على تاليف سلبيات تقنيـة-٠٤
 .املعلومات اإلدارية يف أداء العمل اإلداري 

١٢ ٠.٧٤ ٣.٩٥ -- ٠.٩ ٢٤.٤١٠١٤٧.٤٥٨٢٧.٢٢ ٥٢ 
 كبرية

هيئة إدارية تلم باألنظمة واللـوائح الـيت-٠٥
 .حتكم التعامالت اإللكترونية

١٤ ٠.٨١ ١٠.٥٣.٩١ ٣.٨ ٢٣.٠١٠٥٤٩.٣٥٠٢٣.٥٨ ٤٩ 
 كبرية

هيئة إدارية تفعل شبكات االتصال الداخلية يف - ٠٦
 . تنفيذ اإلشراف اليومي على العمل املدرسي

١١ ٠.٨١ ٤.٠٥ -- ٢.٣ ٤٠.٨٥٠٢٣.٥٥ ٣٣.٣٨٧ ٧١ 
 كبرية

هيئة إدارية قادرة على استخدام الكـامريات - ٠٧
 .الرقمية

١٩ ٠.٨٨ ٥٢.٣٣.٥٩ ٧.٠ ٤٥.١٧٠٣٢.٩١٥ ١٢.٧٩٦ ٢٧ 
 كبرية

هيئة إدارية تعمل على تصميم خطط األعمال - ٠٨
 .اإلدارية باستخدام تقنية املعلومات اإلدارية 

٠٧ ٠.٧٩ ١٠.٥٤.١٢ ١.٩ ٤٦.٥٣٦١٦.٩٤ ٣٤.٣٩٩ ٧٣ 
 كبرية

هيئة إدارية جتيد استخدام حمركات البحـث - ٠٩
 .اإللكترونية

٠٩ ٠.٨٧ ٢٠.٩٤.٠٨ ١.٩ ٣٧.٦٤٨٢٢.٥٤ ٣٧.١٨٠ ٧٩ 
 كبرية

هيئة إدارية قادرة على استخدام املاسـحات - ١٠
 .الضوئية

١٨ ٠.٨١ ١٠.٥٣.٧٤ ٤.٧ ٤٥.١٦٩٣٢.٤١٠ ١٧.٤٩٦ ٣٧ 
 كبرية

هيئة إدارية قادرة علـى اسـتخدام ناسـخ - ١١
 .األقراص املدجمة

١٥ ٠.٧٧ ٢٠.٩٣.٨٦ ١.٩ ١٨.٨١١١٥٢.١٥٦٢٦.٣٤ ٤٠ 
 كبرية

 كبرية ٠٤ ٠.٧٢ ٤.٣٩ -- ١.٤ ٣ ٣٨.٠٢٠٩.٤ ١٠٩٥١.٢٨١ . هيئة إدارية جتيد التعامل مع شبكة اإلنترنت  - ١٢

كبرية  ٠١ ٠.٦٦ ٤.٥٦ -- - - ٢٥.٤٢٠٩.٤ ١٣٩٦٥.٣٥٤ .هيئة إدارية جتيد التعامل مع احلاسب اآليل  - ١٣

                                 
الواردة أعاله في الجدول تمت بناء على  -المتطلبات  -للعبارات  -الموافقة النهائية من وجهة نظر مجتمع الدراسة الكلية على المتطلبات البشرية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية درجة   *

 :قيمة المتوسط الحسابي والحدود الحقيقية له بحيث يمكن اعتبارها بدرجة 

أقل مـن   -إذا كانت قيمة المتوسط  :متوسطة  – ٣ - ٣.٥٠ – ٤.٥٠أقل من  -إذا كانت قيمة المتوسط تتراوح فيما بين  :كبيرة  – ٢، -فأعلى  ٤.٥٠ -إذا كانت قيمة المتوسط  : اًجد كبيرة –١

 . - ١.٥٠أقل من  -قيمة المتوسط  إذا كانت : جداً ضعيفة – ٥ - ١.٥٠ – ٢.٥٠أقل من  -إذا كانت قيمة المتوسط  :ضعيفة  – ٤ - ٢.٥٠ – ٣.٥٠



 

 العبـــارات

 طلب درجة املوافقة على املت

 ضعيفة متوسطة كبرية كبرية جداً
ضعيفة
 املتوسط جدا

 االحنراف
 املعياري 

 ترتيب
املتطلب

 درجة 
*املوافقة

 %ت % ت %ت % ت % ت

 جدا
هيئة إدارية جتيد استخدام الربيد اإللكتروين-١٤

. 
٠٣ ٠.٧٩ ١٠.٥٤.٤٠ ١.٩ ٣١.٩٢٢١٠.٣٤ ١١٨٥٥.٤٦٨ 

 آبيرة

 كبرية ٠٨ ٠.٧٣ ٤.٠٨ -- ٣.٣ ٢٨.٢١١٨٥٥.٤٢٨١٣.١٧ ٦٠.معلم يتعامل مع احلاسب اآليل-١٥

 كبرية ١٧ ٠.٨٩ ٣١.٤٣.٧٦ ٦.٦ ٤٦.٥٥٦٢٦.٣١٤ ١٩.٢٩٩ ٤١.طالب يتعامل مع احلاسب اآليل-١٦

لتطوير موقع املدرسـةحمرر صفحات ويب-١٧
 .على شبكة االنترنت

١٣ ١.٠٠ ٣١.٤٣.٩٥ ٥.٦ ٢٨.٢٥٨٢٧.٢١٢ ٣٧.٦٦٠ ٨٠ 
 كبرية

 كبرية ١٦ ٠.٨١ ٤١.٩٣.٨٤ ٢.٣ ١٨.٣١١٤٥٣.٥٥١٢٣.٩٥ ٣٩ .حمضر خمترب جييد التعامل مع احلاسب اآليل - ١٨

حمرر بيانات يعمل على احلاسب اآليل ،يقوم-١٩
 .خراج البيانات يف املدرسة على إدخال وإ

٠٢ ٠.٧٠ ١٠.٥٤.٥٠ ٠.٥ ١ ٣١.٩١٦٧.٥ ١٢٧٥٩.٦٦٨ 
كبرية 
 جدا

المتوسط الكلي للمتطلبات البشرية الالزم توافرها داخل المدرسة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس 
 -٤.٠٦٨٠٠.٤٥٦٩ الحكومية

 كبرية
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 العبـــارات

 :درجة املوافقة على املتطلب

فة جداضعي ضعيفة متوسطة كبرية كبرية جداً
 املتوسط

 االحنراف
 املعياري 

 ترتيب
املتطلب

 درجة 

املوافقة
* %ت % ت %ت %ت % ت

ويل أمر يتعامل مع احلاسب اآليل وشـبكة-٢٠
 .اإلنترنت

متوسطة ٧ ٠.٨٩ ١٢٥.٦٨٥٣٩.٩٨٧٤٠.٨١٩٨.٩١٠٤.٧٣.٣٣

مدربني مؤهلني بإدارة التربيـة والتعلـيم-٢١
اإلداريـة علـى اسـتخدام تقنيـة لتدريب اهليئة

 .املعلومات اإلدارية 
٣ ٠.٨١ ٣.٣١٠.٥٤.٤٦ ١٣١٦١.٥٥٨٢٧.٢١٦٧.٥٧ 

كبرية

متخصصون يف تقنية املعلومات بـاإلدارة-٢٢
 .للتواصل مع املدرسة عن طريق شبكة اإلنترنت 

٥ ٠.٨٨ ٣.٣٣١.٤٤.٣٥ ١١٦٥٤.٥٦٩٣٢.٤١٨٨.٥٧ 
كبرية

يف تقنية املعلومات بـالوزارةمتخصصون-٢٣
 .للتواصل مع املدرسة عن طريق شبكة اإلنترنت 

٦ ٠.٨٤ ٣.٣٢٠.٩٤.١٧ ٨٢٣٨.٥٩٦٤٥.١٢٦١٢.٢٧ 
كبرية

فنيي شبكات بإدارة التربية والتعليم ملعاجلة-٢٤
 .أعطال الشبكات

٢ ٠.٨٦ ٢.٨٣١.٤٤.٤٧ ١٣٧٦٤.٣٥١٢٣.٩١٦٧.٥٦ 
كبرية

سب آيل وطابعات بإدارة التربيـةفنيي حا-٢٥
والتعليم ملعاجلة مشاكل وأعطـال احلاسـب اآليل

٤ ٠.٨٧ ٢.٣٣١.٤٤.٤٤ ١٣٣٦٢.٤٥١٢٣.٩٢١٩.٩٥ 
كبرية

                                 
الواردة أعاله في  -المتطلبات  -للعبارات  -درجة الموافقة النهائية من وجهة نظرمجتمع الدراسة الكلية على المتطلبات البشرية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية   *

 :بحيث يمكن اعتبارها بدرجة  الجدول تمت بناء على قيمة المتوسط الحسابي والحدود الحقيقية له

إذا كانـت   :متوسطة  – ٣،  - ٣.٥٠ – ٤.٥٠أقل من  -إذا كانت قيمة المتوسط تتراوح فيما بين  :كبيرة  – ٢، -فأعلى ٤.٥٠ -إذا كانت قيمة المتوسط  : جداً كبيرة –١

أقل مـن   -إذا كانت قيمة المتوسط  : جداً ضعيفة – ٥ ، - ١.٥٠ – ٢.٥٠من أقل  -إذا كانت قيمة المتوسط  :ضعيفة  – ٤،  - ٢.٥٠ – ٣.٥٠أقل من  -قيمة المتوسط 

١.٥٠ - . 



 

 العبـــارات

 :درجة املوافقة على املتطلب

فة جداضعي ضعيفة متوسطة كبرية كبرية جداً
 املتوسط

 االحنراف
 املعياري 

 ترتيب
املتطلب

 درجة 

املوافقة
* %ت % ت %ت %ت % ت

.والطابعات
مربجمني بالوزارة يقومون بتصميم وتطـوير-٢٦

 .الربامج اإللكترونية لألعمال اإلدارية 
١ ٠.٧٦ ١.٩١٠.٥٤.٥٢ ١٣٧٦٤.٣٥٥٢٥.٨١٦٧.٥٤ 

كبرية 
 جداً

 -٤.٢٤٧٥٠.٦٦١٢ املتوسط الكلي للمتطلبات البشرية الالزم توافرها خارج املدرسة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املدارس احلكومية
 كبرية
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االنحراف  المتوسط الجزء العبارات م
 المعياري

 ترتيب المتطلب
درجة 
 *الموافقة

 الكل الجزء
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٠٦ ٠.٧٧ ٤.١٥ 
 كبرية ١٢

 كبرية ١٠ ٠٥ ٠.٧٠ ٤.٣١ . تدرك أمهية اإلدارة اإللكترونية يف تطوير العمل اإلداري املدرسي  ٠٢

 كبرية ١٦ ١٠ ٠.٦٣ ٤.٠٧ .توفق بني تطبيقات تقنية املعلومات اإلدارية واجلوانب اإلنسانية يف العمل اإلداري ٠٣

 كبرية ١٨ ١٢ ٠.٧٤ ٣.٩٥ .اإلدارية يف أداء العمل اإلداريقادرة على تاليف سلبيات تقنية املعلومات  ٠٤

 كبرية ٢٠ ١٤ ٠.٨١ ٣.٩١ .تلم باألنظمة واللوائح اليت حتكم التعامالت اإللكترونية ٠٥



 

يوضح التوزيع التكراري الستجابات مجتمع الدراسة الكلية من مديري   ١٣جدول رقم 

المدارس ووكالئها بمحافظة الرس لتحديد المتطلبات البشرية الالزم توافرهـا لتطبيـق   

:ن =٢١٣اإلدارة اإللكترونية في المدارس الحكومية 

אא١٣W

 كبرية ١٧ ١١ ٠.٨١ ٤.٠٥ . تفعل شبكات االتصال الداخلية يف تنفيذ اإلشراف اليومي على العمل املدرسي ٠٦

 ١٩ ٠.٨٨ ٣.٥٩ .ستخدام الكامريات الرقميةقادرة على ا ٠٧
 كبرية ٢٥

 كبرية ١٣ ٠٧ ٠.٧٩ ٤.١٢ .تعمل على تصميم خطط األعمال اإلدارية باستخدام تقنية املعلومات اإلدارية  ٠٨

 كبرية ١٥ ٠٩ ٠.٨٧ ٤.٠٨ .جتيد استخدام حمركات البحث اإللكترونية ٠٩

 ١٨ ٠.٨١ ٣.٧٤ .قادرة على استخدام املاسحات الضوئية ١٠
 كبرية ٢٤

 ١٥ ٠.٧٧ ٣.٨٦ .قادرة على استخدام ناسخ األقراص املدجمة ١١
 كبرية ٢١

 ٠٤ ٠.٧٢ ٤.٣٩ . جتيد التعامل مع شبكة اإلنترنت  ١٢
 كبرية ٠٨

 كبرية جدا ٠١ ٠١ ٠.٦٦ ٤.٥٦ .جتيد التعامل مع احلاسب اآليل  ١٣

 ٠٣ ٠.٧٩ ٤.٤٠ .جتيد استخدام الربيد اإللكتروين  ١٤
 آبيرة ٠٧

١٥ 
 . معلم يتعامل مع احلاسب اآليل 

 كبرية ١٤ ٠٨ ٠.٧٣ ٤.٠٨

١٦ 
 .طالب يتعامل مع احلاسب اآليل

 كبرية ٢٣ ١٧ ٠.٨٩ ٣.٧٦

١٧ 
 .حمرر صفحات ويب لتطوير موقع املدرسة على شبكة االنترنت

 كبرية ١٩ ١٣ ١.٠٠ ٣.٩٥

 ١٦ ٠.٨١ ٣.٨٤ .يلحمضر خمترب جييد التعامل مع احلاسب اآل ١٨
 كبرية ٢٢

 كبرية جداً ٠٣ ٠٢ ٠.٧٠ ٤.٥٠ .حمرر بيانات يعمل على احلاسب اآليل يقوم على إدخال وإخراج البيانات يف املدرسة  ١٩

 .ويل أمر يتعامل مع احلاسب اآليل وشبكة اإلنترنت ٢٠
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 متوسطة ٢٦ ٠٧ ٠.٨٩ ٣.٣٣

 آبيرة ٠٥ ٠٣ ٠.٨١ ٤.٤٦ .بإدارة التربية والتعليم لتدريب اهليئة اإلدارية على استخدام تقنية املعلومات اإلدارية مدربني مؤهلني  ٢١

 كبرية ٠٩ ٠٥ ٠.٨٨ ٤.٣٥ .متخصصون يف تقنية املعلومات باإلدارة للتواصل مع املدرسة عن طريق شبكة اإلنترنت  ٢٢

 كبرية ١١ ٠٦ ٠.٨٤ ٤.١٧ .لتواصل مع املدرسة عن طريق شبكة اإلنترنت متخصصون يف تقنية املعلومات بالوزارة ل ٢٣

 كبرية ٠٤ ٠٢ ٠.٨٦ ٤.٤٧ .فنيي شبكات بإدارة التربية والتعليم ملعاجلة أعطال الشبكات ٢٤

 كبرية ٠٦ ٠٤ ٠.٨٧ ٤.٤٤ .فنيي حاسب آيل وطابعات بإدارة التربية والتعليم ملعاجلة مشاكل وأعطال احلاسب اآليل والطابعات ٢٥

 كبرية جداً ٠٢ ٠١ ٠.٧٦ ٤.٥٢ .مربجمني بالوزارة يقومون بتصميم وتطوير الربامج اإللكترونية لألعمال اإلدارية  ٢٦

المتوسط العام للمتطلبات البشرية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الحكومية من 
 كبرية _____ ٠.٤٧ ٤.١٢ وجهة نظر مديري المدارس ووآالئها
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 العبارات

 :درجة املوافقة على املتطلب

ضعيفة جدا ضعيفة متوسطة كبرية كبرية جداً
 املتوسط

 االحنراف
 املعياري 

 ترتيب
املتطلب

 درجة 
 %ت % ت %ت %ت % ت *املوافقة

وجود موقع إلكتروين للمدرسة علـى-٢٧
 .شبكة اإلنترنت 

٠٧ ٠.٩٤ ٤.٣٣ ٢.٨ ٦ ٢.٣ ٥ ٩.٤ ٢٠ ٣٠.٠ ٦٤ ٥٥.٤ ١١٨ 
كبرية

توفري منافذ لالتصال بالشبكات يف مجيع-٢٨
 .أجزاء مبىن املدرسة 

١٣ ١.٠١ ٤.٠١ ٣.٣ ٧ ٤.٧ ١٠ ١٦.٩ ٣٦ ٣٨.٠ ٨١ ٣٧.١ ٧٩ 
كبرية

الالسلكية لإلنترنت داخلتوفري الشبكة-٢٩
 .املدرسة

١٢ ١.٠٣ ٤.٠٨ ٣.٨ ٨ ٣.٨ ٨ ١٥.٠ ٣٢ ٣٥.٧ ٧٦ ٤١.٨ ٨٩ 
كبرية

تأمني أجهزة حاسـبات آليـة حديثـة-٣٠
 . ألعضاء اهليئة اإلدارية

٠٢ ٠.٨٠ ٠.٩٤.٥٤ ٢ ١.٩ ٤ ١٤٦٦٨.٥٤٤٢٠.٧١٧٨.٠ 
كبرية 
 جداً

تأمني العدد الكايف من الطابعات ألعضاء-٣١
 .يئة اإلدارية اهل

٠٩ ٠.٨٨ ١.٩٤.٢٤ ٤ ٠.٩ ٤٦.٥٧٦٣٥.٧٣٢١٥.٠٢ ٩٩ 
 كبرية

تأمني العدد الكايف من املاسحات الضوئية-٣٢
 .ألعضاء اهليئة اإلدارية

١٤ ٠.٩٢ ٢.٣٣.٩٧ ٥ ١.٤ ٣٢.٤٨١٣٨.٠٥٥٢٥.٨٣ ٦٩ 
 كبرية

تأمني العدد الكايف من الكامريات الرقمية-٣٣
 .داريةألعضاء اهليئة اإل

١٧ ٠.٩٨ ٣.٨٣.٧٦ ٨ ٥.٢ ٢٢.١٩٤٤٤.١٥٣٢٤.٩١١ ٤٧ 
 كبرية

                                 
الواردة أعاله في  -المتطلبات  -للعبارات  -درجة الموافقة النهائية من وجهة نظرمجتمع الدراسة الكلية على المتطلبات المادية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية   *

 :على قيمة المتوسط الحسابي والحدود الحقيقية له بحيث يمكن اعتبارها بدرجة الجدول تمت بناء 

إذا كانت  :متوسطة  – ٣،  - ٣.٥٠ – ٤.٥٠أقل من  -إذا كانت قيمة المتوسط تتراوح فيما بين  :كبيرة  – ٢،  -فأعلى  ٤.٥٠ -إذا كانت قيمة المتوسط  : جداً كبيرة –١

 .  ١.٥٠إذا كانت قيمة المتوسط  أقل من  : جداً ضعيفة – ٥ ، ١.٥٠ – ٢.٥٠إذا كانت قيمة المتوسط أقل من  :ضعيفة  – ٤، - ٠٢.٥ – ٣.٥٠أقل من  -قيمة المتوسط 



 

 العبارات

 :درجة املوافقة على املتطلب

ضعيفة جدا ضعيفة متوسطة كبرية كبرية جداً
 املتوسط

 االحنراف
 املعياري 

 ترتيب
املتطلب

 درجة 
 %ت % ت %ت %ت % ت *املوافقة

تأمني الربامج احلاسوبية الالزمة لتطبيقات-٣٤
 .األعمال اإلدارية املدرسية

٠٥ ٠.٧٧ ٠.٥٤.٤٦ ١ ٠.٩ ١٣١٦١.٥٥٤٢٥.٤٢٥١١.٧٢ 
 كبرية

توفري أنظمة محاية آلية متطورة حلمايـة-٣٥
 .بيانات املدرسة 

٠٣ ٠.٧٩ ٠.٩٤.٥٠ ٢ ١.٤ ٣ ١٣٧٦٤.٣٥٢٢٤.٤١٩٨.٩ 
كبرية 
 جداً

ربط أجهزة احلاسب اآليل ألعضاء اهليئة-٣٦
 .املدرسة  -خادم  -اإلدارية بسريفر

 كبرية ٠٨ ٠.٩٩ ٢.٣٤.٢٧ ٥ ٥.٢ ١١ ١١٤٥٣.٥٦٣٢٩.٦٢٠٩.٤

حتقيق الربط اإللكتروين بـني املدرسـة-٣٧
 .التابعة هلاوإدارة التربية والتعليم 

٠١ ٠.٧٣ ٠.٥٤.٥٤ ١ ٠.٩ ٢ ١٤١٦٦.٢٥١٢٣.٩١٨٨.٥ 
كبرية 
 جداً

حتقيق الربط اإللكتروين بـني املدرسـة-٣٨
 .وأولياء األمور 

١٦ ٠.٩٦ ٣.٣٣.٨٠ ٧ ٤.٧ ٢٣.٥٩٥٤٤.٦٥١٢٣.٩١٠ ٥٠ 
 كبرية

حتقيق الربط اإللكتروين بـني املدرسـة-٣٩
 .والطالب 

١٥ ١.٠٠ ٣.٣٣.٨٥ ٧ ٥.٢ ٢٧.٧٨٧٤٠.٨٤٩٢٣.٠١١ ٥٩ 
 كبرية

حتقيق الربط اإللكتروين بـني املدرسـة-٤٠
 .ووزارة التربية والتعليم 

١٠ ٠.٨٤ ١.٤٤.٢٣ ٣ ٠.٥ ٤٤.٦٧٩٣٧.١٣٥١٦.٤١ ٩٥ 
 كبرية

حتقيق الربط اإللكتروين بـني املدرسـة-٤١
 .واملدارس األخرى

١١ ١.٠٠ ٤.١٠ ١.٩ ٤ ٥.٢ ١١ ١٨.٣ ٣٩ ٣٠.٥ ٦٥ ٤٤.١ ٩٤ 
 كبرية

يف املدرسـة-خـادم-توفري سريفر-٤٢
 .لتخزين البيانات

٠٦ ٠.٩١ ٠.٩٤.٣٨ ٢ ٣.٨ ١٢٩٦٠.٦٤٧٢٢.١٢٧١٢.٧٨ 
 كبرية

ذو سرعةDSLاالشتراك خبط هاتف-٤٣
 عالية 

٠٤ ١.٠٦ ١١٥.٢٤.٤٩ ٢.٨ ٦ ٣.٨ ١٥٨٧٤.٢٣٠١٤.١٨ 
 كبرية

 -٤.٢٠٨٢٠.٧٠٣٦ دية الالزم توافرها لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املدارس احلكوميةاملتوسط العام للمتطلبات املا
 كبرية
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 املتوسط احملور
 االحنراف
 املعياري

 درجة 
 *املوافقة للمحور 
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