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مقدمة:
أصلل م ةللن ومليلل     عوآلن ثللا ا وماتاةللمليت ومللله  او لل مل يف ظللط فانللملع وماتاةمل وللتغ  وملتاللل، ومت نلل غ  ةللمل  للت   لل

 ل   إ ملدا وملنظ  يف أستاب وملتاتومغ نوث أدى وملتطا  ومذهط ملتكناملاجومل وماتاةمليت  وستخدوم ش كت وماتاةمليت وملاملمولت
يت وملتكناملاجولت  مل وملتجلا  إ   اظولا ومسلتحدائضلا يف يتحلتم  وملله    ودإلملكرت  ولت دإلدو اوال رت ت إيل ظ ا  ةمل  سليو  ا

 .  ودإلدو   ب قو  وملفين وملرتبا   ةن مل وجململل شىت وجململاليتغ يف 
 نوث إع وملنجملح أص م ةقرتانً مبستاى وستخدوم وملتكناملاجومل  وملاسملئط وماتاةمل وتغ  أص حت ومؤسسمليت وملتقتوديت 

 سللللتخدم  ومللللله  وألنلللل ود غلللل، ةللللملد ا  تللللر أع  فللللد بللللد  همل  اقلللل  أهللللدون مل سللللمل ياسلللل  وملفجللللاا بون للللمل  بلللل  ومؤسسللللمليت 
 إدو هتمل.يف ومستحدايت وملتكناملاجوت 

كللملع مليوةللملً  تللر إدو ا وملتاتللوم ومل للمل ا  أع ة للذ وم للملد ا املسللاد  للا   ودإلملكرت  وللت ةلل   يويللد وملطتللا  تللر و للدةمليت 
 ودإلدو ا ط وقمليت يف  تت  ستند  تر وملتقنوت ومل ةيوت  ثا ا وماتاةمليت  وال صملاليت  ومتي ومله  ط و  أندث ومفملهوم ودإلدو يت 

  (42غ ص 2010.) نس غ ومحد ودإلملكرت  وت
ضلا   ظلل ا ةسلتق توت  كلاع أك لل   فلمل   ةل  ةتطت للمليت وملتنيولتغ  ةاطوللمليت يف يتطتللا وملتطلاي   ودإلدو ا وةل  ع أ كيلمل

 تلللر وسلللتخدوم  كفلللملاييت  سلللمل د   إكسلللمل مغ م ة لللمل وهت مةلللد وهت  زايداغ وملالللملةت   ا نللل  كفلللملوألملفولللت ومل ململ لللتغ مبلللمل يسلللتتيم 
وملتكناملللاجدغ  للدا ةاوك للت وملتاللل، ومللل زم مل نلل أسللململوا  اتيللد  تللر وألدو   غ   ماوج للت ةتاللل،ويت وملاصلل ؛أسللململوا ندي للت

(252-249غ ص ص 2003ةستاى وألدو غ  والبتاملد  ن وألسململوا  وملاسملئط وملتقتوديت.)وملد يشغ
 مشكلة البحث:

ومله ع وألحبملث أغ ادإلضملنت إ  وملرتبا  ومودوع يف    ا ومل ملنث  دمب كتت وملد وست ةن وملاوة  وملايت     ودإلنسملس
 يتولمليت وملتاتلوم  ومللتاتم بمل لا  نمل رلمل ف وئل  وملتللد ي غ يف  ومسللتخدةت قتصل   تلر وملاسلملئط  ودإلملكلرت ي تنلمل ل وملتاتلوم 

ومللذى يقتصل   تلر ة نتلت وملتقلدم هذو وملنلا  ةلن وملتاتلوم إال املقتولط يف  وستخدوة مل  ودإلملكرت  وت ودإلدو اد ع وملتا ض إ  
  سجوط ومل وملانيت.

) زو ا وملرتبوتغ  وملكايت.يف كيمل ياد  طاي  إدو ا وملتاتوم ومل مل ا  أند وحململ   وألسملسوت السرتو وجوت  طاي  وملتاتوم 
 (3غ ص2008
ةطلللململ اع  دو اودإل امل وللل  إدو ا وملتاتلللوم ةلللن ة لللك يت أكلللدهتمل وملتقلللمل ي   وملد وسلللمليت ومختتفلللت؛ نململقلللملئياع  تلللر  ةلللمل ةللل  

 ودإلدو ا اوجلل   ومللله  للؤهت م ماوج للت اللداييت واملضلل   ومسللتق طغ  وم للكتت  ومللله ام لمل ويت  وملكفللملاييت ودإلدو يللت  وملقوملديللت 
وألسللململوا وملتقتوديللت ومللله  اولل  وملقللد ا  تللر  كللاين  ديللت ةوملديللت باوللدا وألةللدغ  وملتالتللا  تللر جاو للا وملقصللا يف  كيللن 

 (25غ ص 2004دونويغ   إملوساعغ ) .ستق توت وملتاون  ة  ومتال،ويت وم
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إ  وخنفللملض والزللملز وملتنيللا  ملتكايللت باللد وملتاللدي يت  2010غ2011 أييللملً   لل، ةللوم ومؤشلل ويت وملف  وللت ملاللملةد 
ومله أد تت  تر ةن جوت نسملب دملوط وملتنيوت ومل   يتغ كيمل يتيم أ   مل يكن هنملك وخنفملض يف جمملل وملصلحت أ  جململل 

مل ياللأ أع  اللديط ةسللتااييت والزللملز ةللد    للا  تللر ومؤشلل ويت ومللله ع و تيملدهللمل جملللملاليت وما نللت كيللمل ةسللتاى وماو للتغ سلل
 اكس مل ةؤش ويت والزملز يف جمملل وملتاتوم: سلمل اقل  ةنل   سلمل يعتاةل  أع يتحقل  ةنل  ملالدد سلناويت وملد وسلت وملله يتاةل  أع 

ط ةاللداليت والملتحللملب حبسللا وملفعللمليت وملاي يللت كيللمل هللد يتتقملهللمل ففللط يف سللن وملللد ال إ  ومد سللت ةلل  ونللرتوض بقللمل  أ للمل
سلنت نيلمل نلاب  25 تو غ   اضم وماتاةمليت وملتفصوتوت أع ةتاسط  دد سناويت وملتاتوم ومله نصط  تو مل وألنل ود يف سلن 

 (145-138غ ص ص 2013غ  آ   عغ ن يذك    ل نرتا وملد وست. ) دشهيف وملكايت مل    د أ  اس
د ملتتاتلوم وملالملم(  تلر أع ا جلمليت وملتاتلوم ملتي نتلت ومل مل ايلتغ  بالد  ل ع أ بل  دنالمليت ناتولملً كيمل يؤكد) وملاكوط ومسمل 

باللب بنللاد ومل ئحللت يسللتاجا إ للملدا وملنظلل  نو للمل نللىت  كللن يف  ملً  وضللح ةللن بدويللت  ط ولل  وملنظللملم واللمليل أع هنللملك  تلل ً 
ت وملاملةلت ملتتاتلوم وملتط وقلد أ  سلاب وملايلطغ   سلتا   مل واملةالت املكايلت أ  وروعل وملله  قدمي ةستاى  لملل  ةلن ومخ جلمليت 

ةتطت للمليت يف  نايلل  ةسللمل ويت وملتاتللوم ومل للمل ا ؛ نللىت  للتيكن ةللن ةاوج للت وملتاللل، وملسلل ي  يف كيللمل أع واملجللت ةملسللت ملتنظلل  
 (2غ ص2013وم نتت ومستق توت.)  زو ا وملرتبوتغ

ةلللدو س يف   وملنظلللملم وملرتبلللا يف أمهوت لللمل  ملتتاتلللوم  لللدا إملقلللمل  ومليلللا   تلللر ودإلملكرت  ولللت ودإلدو اومل ملنلللث  يتنلللمل ل رلللذو 
 وال صلللملل  لللن ف يللل  ومل للل كت وملد ملولللت ملتياتاةلللمليتيف وملتاتلللوم ومل لللمل ا  وملالللملم  د   ومنلللملف  وملتاتويولللت  د   ديلللاوع ومللللازو ا 

. " رت تودإل"
 ال الرئيس التايل:وميكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل السؤ 

دولة الكقيت؟ يف وعقاا  التوعلييية دإدارة مدار  التوعلي  الاانق  يف القضاء على امل اإللكرتونية اإلدارةما دور 
 يتف   ةن  والسعتت وملف  وت وملتململوت:

؟ودإلملكرت  وت ودإلدو اةمل ةف ام  .1
 ؟ودإلملكرت  وت ودإلدو اةنظاةت يف ةمل وملااوةط ومؤث ا  .2
 ةدو س وملتاتوم ومل مل ا  بد ملت وملكايت؟يف  ودإلملكرت  وت ودإلدو اةمل ةتطت مليت ةنظاةت  .3
 ةدو س وملتاتوم ومل مل ا  بد ملت وملكايت؟يف  ودإلملكرت  وت ودإلدو ا او   ط و  ةنظاةت  ومله ةمل وملتحداييت  .4
وملكايت؟ ةدو س وملتاتوم ومل مل ا  بد ملتيف وملقيمل   تر ومااةمليت وملتاتويوت يف  ودإلملكرت  وت ودإلدو اةمل د    .5

أمهية الدراسة:
 يتر:    ج  أمهوت وملد وست واململوت إ  ةمل  
وم نتت ومل مل ايت وملاملةت بد ملت وملكايتغ  مبدو سقمل  ومليا   تر وملاديد ةن ومستحدايت وملتكناملاجوتغ  كوفوت  اظوف مل إمل •

ديدا ةن   ل ومل حث  وملد وست.وا مل ويت ومسملب ت مل ويتغ  وكوم  طاي  
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تتاملةلط ةل  ومسلتحدايت مل زةلتاليتطت ل  لمللم ةلن ة لمل ويت  غ  ةملوملكرت  وت ودإلدو اجذب وال ت مله  ا ض   ا والجتمله إ   •
 وملتكناملاجوت.

 وملاللملةتاع –ومد سلوت  ودإلدو ا ومل  ونلد وآل ولت ) ر هل غ   وملد وسللتمل صلط إملو للمل وملد وسلت أمهولت  ملصلت حملل وملله مت لط وملنتلملئ   •
وت.وملايتوت وملتاتوييف سملسوت نوث   ط كط  وند ةن هذه ومل  وند أند وألس  وأل غ( وجملتي  – ومد ست –امد ست 

 أهداف الدراسة: 
مبدو س وملتاتوم ومل مل ا  بد ملت وملكايت. ودإلملكرت  وت ودإلدو ا ا ا وملااوةط ومؤث ا  تر ةنظاةت  -
املتاتوم ومل مل ا  بد ملت وملكايت. ودإلملكرت  وت ودإلدو اتط و  ب كن اقوق مل  ومله وملاةاا  تر وملنتملئ  -
بد ملت وملكايت. :س وملتاتوم ومل مل ا مبدو   ودإلملكرت  وت ودإلدو ا ا ا ةتطت مليت  ط و  ةنظاةت -
 ومل مل ا  د ملت وملكايت.وملتاتوم مبدو س  ودإلملكرت  وت ودإلدو ا او   ط و  ةنظاةت  ومله وملاةاا  تر وملتحداييت -
إ  وملقيمل   تر وماوقمليت وملتاتويوت مبدو س وملتاتوم ومل مل ا  بد ملت وملكايت.   ؤد ةد قدمي ةقرتنمليت   اصومليت -

اإلطار النظر : –أوالً 
مصطلحا  الدراسة: -1
 :اإللكرتونية اإلدارةتوعريف 

ملكرت ي ستكوت أ  الستكوت حمددا. وأبهنمل مج  أك   دد ةن وماوة  ودإلدو يت ومت مل دا يف ش كت و صملل    نت
 (20غ ص 2000)وجملي  وملا يب ملتيحملس  غ

يمل سمليت وملتقتوديت ملإلدو ا (أبهنمل إفمل   ملم  ةنظاةت  قنوت ةتكملةتت  تتا  ن ومDale,2001,p65  ن مل) كيمل
 تملجولت إوملاملديتغ إل أهنمل   يط اااًل ك ،ًو يف وملايلط ي ليط وأل  لطت واومل ولت يف وملد مللت ةلن ب ل يت  وجتيمل ولت  وةتصلملديت   

 ظملم يقام  "أيًيمل أبهنمل ُ َ نت   غوملتقتوديت ودإلدو املتتطاي  وملدو تد رملغ  دا  قدمي  دةمليت أنيط ةن  تم ومله  ؤدي مل 
غ   دأ أبمتتت أ يملل ومنظيتغ  ةلن   وملايلط  نل  ة لدأ وملنملنلذا وملاونلدا ومللذ  وملكرت  وتيط وأل يملل وملا ةوت إ  أ يملل بتحا 

جلمغ سلمل يلناك  املنتوجلت  تلر  لان، وملاةلت  وأل  لمل  ومململولت وملله  كلن  اظوف لمل يف أةلملكن واحيق  وملتان، يف وملاةلت  يف 
 & Volberd. )"جديدا  ناك  إجيملًا  تر ةد ويت  كفلمل ويت وملالملةت  أ  ىغ وألة  وملذ  يسيم خبت  ن ص  يط

Bosch, 2002,p23)
بكلط ةلمل  قتيلو  وميمل سلت أ  ودإلملكرت  وتيف ةانملهمل واديث هد وستخدوم وملاسملئط  وملتقنومليت  ودإلملكرت  وت ودإلدو ا  

  (11-10غص ص 2004وملتنظوم. )وملطاملةنت  وملاتاشغ 
 ودإلدو املتاصللللال إ  أهللللدوا  ؛ ت مل  لللطأ   كنللللت مجوللل  ة للللملم ومنظيلللت ودإلدو يللللت تلللر أهنللللمل:  يتولللت ةو  ينظللل  رللللمل

تقتوط وستخدوم وملا ب    سوط ودإلج و ويت  وملقيمل   تر ومل      والزملز وملس ي   ومللدةو  ملتي لملم  ومالملة يت بواديدا 
 (135غص 2004النًقمل. )وملسملمدغ  ودإلملكرت  وتملتكاع كط إدو ا جملهيا مل بط مل ااكاةت 

 لل ك آا ه وملاوسللات  تللر  ودإلدو اهللد  للط جديللد ةللن  ودإلملكرت  وللت ودإلدو اع أإ  ( 27غ 2002غ   ي لل،)وملايو  مل كيلل
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 رت لللت  ومل ةملبلللت ودإلةكلللملانيت ومتيوللليا ملإل وسلللرتو وجوملهتمل   ظملئف لللمل وملقملئيلللت  تلللر  ودإلدو اومنظيلللمليت  جملللملاليت  يت لللمل   تلللر 
 ين ةن د ع ند د. وملتاجو  ملتياو د  وملقد ويت وااه يت ملتيؤسست  وآل 

 التوعلي  الاانق :
 14 قملبط وم نتت ومل مل ايت ة نتًت  ي يت ةتيويًا ةن ة ونط  ا ومتاتي   هلد ة نتلت وم وهقلت وملله  قل  نويلمل بل  سلن 

بصفت  ملةتغ  ومله  ات  ة نتت وملتالل،ويت وملسل يات ومت نقلت وملله ال ك واملجلمليت    ل، وال فالملاليتغ   نيلر وملقلوم  18إ  
والجتملهللمليت   لل ز وملقللد ويت  وملطملةللمليت  والسللتادودويتغ    تللا  وموللال  وم للمل ويتغ  حبكللم ةاةلل  وم نتللت ومل مل ايللت يف وملسللتم   

هنمل  ق   تو مل   المليت أسملسلوت  نوايلت ةلن نولث وملانلمل  حبملجلمليت ومتاتيل  يف ة نتلت ةلن أهلم ة ونلط نولملهتم إوملتاتويد ن
اتللوي مغ أ  وملانللمل  انتوملجللمليت وجملتيلل  إ  وملقللاى ومل  لل يت ةللن اننوللت ةللن اننوللتغ  إ للدودهم يف وملاةللت  فسلل  ماوصللتت  

(5غ ص 2008) زو ا وملرتبوتغأ  ى.
.اإللكرتوينإدارة نظ  التوعلي   -2

ياتيد  تر وملايط وايمل د  ومتملبات ومنظيلتغ  إدو ايً     يتطتا  ظملةملً إ ف وات وملايط ن ودإلملكرت ينويمل يتات  املتاتوم 
 قللدم  للدةمليت  اتويوللت  تللر  ومللله جللاد ة وكللي إةتويوللت  حمتوللت  ن  لل   للن وألج لليا ودإلدو يللت وم كييللت   يف   ت للملب  ةاظي للمل 

 . ودإلملكرت  وتومستاى وحملتر  ودإلةتويدغ ادإلضملنت إ   دةمليت ومكت مليت 
ويولت  تلر يف ومؤسسلمليت وملتات همل  نفولذ ودإلملكرت  ولتم ملإلدو ي  يف  طوط ومل وة   وم    مليت   امل غم ةن وملد   وم

هنم يتختاع  ن ومل ةملبت  ومتملبات  تر هذه وم    مليت  يتقاع  مل إ  وملفنو  مبج د   الوت ملغ  يايط إن او  ملغ أو ت ا 
 تلللر إجيلللملد وملتاونللل   وال سلللجملم بللل  وملقلللاى وملاملةتلللت ومتملنلللت  ةتخلللذ  وملقللل و ويت  ودإلملكرت  ولللتةلللدي   وملللل وة   وم للل   مليت 
 .ودإلملكرت  وت  مليت و ملصت إبدو ا ومل وة   وم   

بط يقلت  دكيمل ياجد  ظملم ةاتاةمليت ملإلدو ا وملتاتويوتغ  هلا ةصليم ملتنظلوم وماتاةلمليت وم   طلت إبدو ا وملتطلاي  وملتاتويل
ومل وللملانيت  وماتاةللمليت وملرتبايللت  دولل غ   دةللت نملجللمليت  ةتطت للمليت ةسللتخدة للن والسللتجملبت ملتطت للمليت  ت ؤ لةنظيللتغ  ةسلل

مجللل  ومل ولللملانيت   نظوي لللمل  إ لللدود  قلللمل ي   لللن وملتخطلللوط  -  كملةتولللت ومللللنظم وملف  ولللت)  وملتاتويولللتغ  يتكلللاع هلللذو وملنظلللملم ةلللن
د وسللللللت  اتوللللللط نملجللللللمليت  ةتطت للللللمليت  - تللللللر كملنللللللت ةسللللللتاايهتمل   ظملئف للللللمل ودإلدو ااسلللللل  أدو  يف ومسللللللملمهت  - ومتملباللللللت

 لن ف يل   بلط وألفل وا  دسلوقوملد   وملتن -وملتنيوت وم نوت ملتقاى وملاملةتت ةن   ل ب وة  وملتد يا وم ئيت -ومستخدة 
غ  93غ ص ص 2008غ  ا و ملصللللت بتقللللدمي و للللدةمليت. )ورللللملدألدو  وملاظللللملئفد وملللللد   وملللللاظو - ومتاملةتللللت ةلللل  وملنظللللملم

شارة إىل وجقد أمرين أساسيني، مها:وجتدر اإل(غ 142
اغ ألهنللمل  اسلل  وم للمل كت بلل  أك لل  ة  ةللت متطت للمليت واملضلل   ومسللتق ط  السللويمل وملتحللداييت وماملصلل   ودإلملكرت  وللت ودإلدو ا أع-

 مجو  أصحملب ومصملحل دو ط ومؤسست   مل ج مل.
افي وايو   تر وملتفمل لط وم يل   وملاجلاد ومسلتي  ةل  ومؤسسلت ةلن د ع وايلا  إ  ومكلملع  ودإلملكرت  وت ودإلدو اع أ-

موا ويف ضوقء غ ويا ومستدوةتومملد  رملغ بفاط  سملئت مل   قنوملهتملغ سمل ييوا ةويت إ  ومنظيت  يدنا مل إ     وت وم
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-307-

 :خصائص مشرتكة تتيال يف ميكن استخالص، سبق
وستايملل  كناملاجومل وماتاةمليت  ش كمليت وال صملاليت يف أدو  وأل يملل   قدمي و دةمليت.-
ةكود  ن  وملكفمل ا يف وألدو   اقو  وملفمل توت يف وملتاملةط.-
 وملقيمل   تر ور ةوت  ومل ، ة وفوت يف وملتنظوم.-
 ويت وملايط   ضان مل   قتوط والستايملل وملا ةد.  سوط إج و-
والستجملبت وملس يات متطت مليت ومتاملةت   ومؤسسمليت وملتاتويوتغ ةن   ل وملتفمل ط نويمل بون م  وخنفملض أ ةلمليت -

 وزملز وأل يملل.
 جتمل ز واد د ومليةمل وت  ومكمل وت ومله  قود ن كت وملتاملة يت.-
 ت  واوي.و تيملد ة دأ وملتكملةط الست يمل  وا د  وملاة-

ةلن وملتاةالمليتغ السلويمل  مييلد ل  يفلتم آنملةًلمل جديلدا  و لدا يُاد أة ًو ض   اًي أل ودإلملكرت  وت ودإلدو اوملتاس  يف ةف ام   
ال   ع  ن كاهنمل  نفوذ  يتومليت    ونولت أ    لملدل بولملانيت وملكرت  ولتغ ن لد   مل ع إفمل  وال ط مل  وملذهين ودإلملكرت  وت ودإلدو اع أ

 .ايو واةمليت   اييي  دةت  اقو   ضمل ةد ط  كملةتد ملتيات
ي  د وملالململ ةتالل،ويت  ديلدا أديت إ  وملتقتولط ةلن د   وملد مللت وملقاةولت ومللذى يقلام  تلر ةف لام وملكولملع ومسلتقط نوث 

  قتوص  ظملئف مل  ستطملهتمل وملتقتوديتغ  إنسملح وجململل أةملم ومؤسسمليت  وملقاى والجتيمل وت  وملسوملسوت  والةتصملديت  ومل قملنوت 
 (6غ ص1998غ ملتأث،  تر وملتاتوم. )وملاي  ويف 

 ع وملقلاى وحملتولت  ةؤسسلمليت وجملتيل  وملديأةاى وملاامت  ؤث   تر ةستاى وملنظملم وملكتر ملتيؤسسمليت وملتاتويوت كيلمل   
(13-11غ ص ص 2003 ض  وملسوملسمليت  و ملل وملق و ويت.)غنومغ يف سوكاع رمل ةث،همل 

:إللكرتونيةا اإلدارةالوعقامل املؤثرة على منظقمة ومن 
عقامل سياسية: -1

مجولللل  وجملللللملاليتغ يف ملد ملللللت وملكايللللت   ا وللللملً  ملصللللملنا وملسلللليا ومفللللدى  طللللا وً  دأنللللدث وم لللل    ودإلصلللل ننوللللث 
غ  ال  يللنص  تللر لملللم ةو للملب وملايللط وملللافين ملتحكللمغ كيللمل كفللط وملدسللتا  وا يللت ملتيللاوفن  نأصلل حت وملد ق وفوللت  ظملةللملً 

 جسلديت وملتاج لمليت ودإلصل نوت وملتحدي ولت  غد ملت وملكايتيف  د ومنمل  وملسوملسيف  الو،ع هذه والزملزويت أس يت أشم 
يف هللذه وم نتللت بلل  ح د ق وفوللتغ  ن يللت اتةللت يف ات يللا وملكايللت واللديثغ  ةللد شللمل ك ومل للاا يف إ  إنللدوث  قتللت ك لل،ا 
 (86-85غ ص ص 2012و ملل وملق و .)وملاني غ 

 قتولط وملفجلاا ومل ةيولت  وملنفلملل ومل لملةط )منهوا: يذ االسرتاتيجية الرتبقيوةوهناك مبادئ وسياسا  جيب االلتزام هبا عند تنف
والملتلليوم مب لملدت   اللململوم وملللدين ودإلسلل ةد -والملتلليوم اماللملي،  ومقلمليو  وملد ملوللت-بنللمل  ومل قللت  وألةلن وماتاةللملي - ملتياتاةلمليت

. ) زو ا (ة و لللملا وااو لللا وملصلللحوت - ايهوالملتللليوم ام لللملدت  ورايلللت  ومل قملنلللت  وملالللملدويت  وملتقململولللد ملتيجتيللل  وملكللل-وانولللا
 (3غ ص2008وملرتبوتغ 
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عقامل ااتصادية: -2
وملصلنمل مليت  و لدةمليت وملسللوملنوت يف كململتاسل    جيلملد ةصلملد  جديلدا مل ةتصلملد ومللافينسلات د مللت وملكايلت إ  إ

مللملم املتكناملاجولللمل يتطتللا إ لللدود ةللاى ب لل يت لويت  لل ويت  اتويوللت جديللدا  إ سللمل ومصلل نوتغ  صللنمل ت  قنوللت وماتاةللمليتغ 
  وستخدوةملهتمل.

إد لملل بوملانهتلمل يف فلا يت ةنظاةلمليت  ديلدا   كيلمل وجت لت واكاةلت وملكايتولت إ   ط ول    قلدمي  لدةملهتمل إملكرت  ولملًغ 
يسلليم املتسللجوط ب للكط  ادإلضللملنت إ   سلل وط  زو ا وملتخطللوط ملتينظيللمليت حبسللا أنجملة للمل  قللدمي  للدةملهتمل  لل   ظللملم  

 (2000ملز إج و ويت وملتسجوط.)وا ،ىغ زش ملدا إب غ  يتم باد لملم إصدو  د   
وملسللناويت وأل ل،ا ب للكط ةللذهط يف   طللا   قنولت وماتاةللمليتغ   طللا  شل كت وال رت للت  ت ةل  ظ للا  ومل لا ا وملتكناملاجولل

 ش كت وال رت ت  وألة وص ومدجملت  ومل جمولمليت   اتيد  تر واملسا وآليل ومله غ   ودإلملكرت  وت ودإلدو ا س ي غ   أيت نك ا 
.ودإلملكرت  وتوملتاتويوتغ  غ،همل ةن ةتطت مليت  ط و  ومنظاةت 

:اإللكرتونية اإلدارة تطبيقمتطلبا  
:    صلللللنا إ   لللللا   مهلللللمل غةللللل   ط بتلللللاون  جميا لللللت ةلللللن ومتطت لللللمليت ومليللللل   يت ودإلملكرت  ولللللت ودإلدو اع  ط وللللل  إ

 -تتكقن مون   شوق إدار  الرتبق  اجملال يف ية كرتونلواملنظقمة اإلغ ومتطت مليت ودإلدو يت  وملتنظويوت( -)ومتطت مليت وملفنوت
 (178-177غ ص ص 2012)وملاني غ  شق توعلييي(:

 ظللملم ةتملبالللت - ظللملم ةتملباللت وملللد جمليت  وملنتللملئ  -ظللملم إدو ا شلللعاع وملطت للت ويتكووقن موون    : الشووق اإلدار  -أ 
 ظللملم وايللا -ومللاو د ومل  لل يت  ظللملم إدو ا -ومململوللت  واسللملايت ودإلدو ا ظللملم  - ظللملم واللدو ل ومد سللوت -وال تقللملاليت
 يقلام ومل ل  ودإلدو    غ ظلملم إدو ا ومكت لمليت - ظلملم إدو ا ومخلملزع  وم لرتاييت-  ظلملم إدو ا وألصلال ومل ملبتلت -ا وال صل و

امنظاةلللت خبدةلللت كملنلللت وأل  لللطت  وم لللملم ودإلدو يلللت  وحململسللل وت  لللن ف يللل  إدو ا   للليين  ةاملالللت كملنلللت ومل ولللملانيت  وماتاةلللمليت 
  .( رت ت  تقملئوملاة  ادإلوملتقمل ي ,  كذملم اديث وم ف مل ت 
 سلملئط -ملتطل ب ودإلملكرت  ولت ظلملم وال ت لمل ويت -ودإلملكرت  ولت ظلملم وحململضل ويت (ويتكوقن مون الشق التوعلييي: -ب 
:ةن ودإلملكرت  وت سرتو وجوتومل ئوسوت مل    تكاع وحململ  غ (ظم ةتملبات وملطململا - اتويوت

(Digital Content) 1- د ةيومل وحملتاى -  
 (Management and Administration) 2- ودإلدو ا -  

(Human Capacity Building) 3-  نيوت وماو د ومل   يت -  
(Curriculum and Pedagogy) 4-   ومنمله   ف ب وملتد ي-  

(ICT-Enabled Learning Environment) 5-  ومل نوت وملتحتوت-  
 ها املختلفة تشتيل على:من جقانب اإللكرتونيةوالبنية التحتية 
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     ان، وألج يا  ومادويت ومستخدةت ملتاثو  ومل وملانيت  وماتاةمليت   دو رمل. البنية املادية: .1
  نفولذهملغ   اييلي وم لمل ويت  ودإلملكرت  ولت   وال  قمل  املكفمل ويت ومل   يت ومل زةت ملايتوت وملقولملدا  البنية البشرية: .2

  و  ويت ودإلدو يت  وملتنظويوت.
ودإل لللدود ملايتولللت )   للليط  ضللل  ةالللملي، ةولللملس ملتلللنظم وملفنولللت ملتلللأة  و صاصلللوت  وملسللل يت   ة التنظيييوووة:البنيووو .3

.(تجيو ملإاتنت ن ص ةتكملنعت  - وملرتبايت ودإلملكرت  وتتخدةمليت ملإص ح وألسململوا ودإلج وئوت 
 :اإللكرتونية اإلدارة تطبيقحتداي  

نل  يليول وسلتخدوة مل يفل ض  تلر ومللد ل  واكاةلمليت الداييت  غ ودإلملكرت  ولت ودإلدو اامل غم ةن وميواي ومله  ان هلمل 
:(Geneva, 2000, pp167-175ك ،ا يف اتتا وجململاليت.  ةن أب ز هذه وملتحداييت )

التحداي  التقنية: .1
 .ودإلملكرت  وت ودإلدو ا وال صملاليتغ سمل يا ةط  يتوت  ط و   وملنقص يف ومل نوت وملتحتوت ملتياتاةمليت -أ 
ة ك يت   الوت مل.   جمومليت وادي ت ومستخدةت يف  ط و  ومل  كمليتغ و  فمل  أسامل  وألج يا  ومل -ب 
 و ت ا وملقوملس  وماوصفمليت ملألج يا ومستخدةت دو ط ومكتا وملاوند. -ع 
 أ طمل  وملتي ي   وملت  ا اماتاةمليت  وملتخ يا ومقصاد ملت  كمليت. -د 
 أ طمل  وملف، سمليت.غ   أ طمل  صاابت وافملظ  تر س يت وماتاةمليت  ةةون مل -ه 
(:Thompson, 2001,p24ىف) ميكن تقضيح أه  التحداي  غ ر التقنيةو    غ ر التقنية:التحداي .2

 وملتحداييت وملت  ياوت  وملقمل ا وت ومله اتملع إ  إج و   ادي يت جذ يت يف وال ظيت  وملقاو  . -أ 
 .ودإلدو اوملاملجي  ن وستواملب وملنظم وماتاةمل وت يف  وملتفك،اداييت ةقمل ةت وملتالو،غ  وستي و   -ب 
 .ودإلملكرت  وتوماو د ومل   يت ومؤهتت  وملقملد ا  تر وملايط يف جمملل وملنظم  قص  -ع 
 .ودإلملكرت  وت ودإلدو ا جاد   د ةاتاةملي  نملسايب  ند وماوفن غ  هذو ي كط  ملئًقمل يف  ط و   ةتت -د 

مليت وملتقتوديلت اد  إ ملدا هندست وأل يملل استخدوم  كناملاجومل وماتاةمليتغ  وروملكط وملتنظويوت ور ةوتغ  وماملا -هل
 .(Kumar & Phrommathed, 2006,pp112-113. )ودإلملكرت  وتم وملنيمللع ئال   

ع  اوج  للمل ومؤسسللمليت  نللد ةوملة لللمل بتط ولل  أ يللملل  ةالللملة يت أ كلللن  ومللله  هنللملك أييللملً  للدد ةلللن وملتحللداييت  
 :(53-49غص ص 2007غملدي مل  وملد ال إ   ملم مل؛   تي ط أهم وملتحداييت نويمل يتر ) ملة  ودإلملكرت  وت ودإلدو ا

.ودإلملكرت  وتيف  جاد وملاديد ةن وملتالمليت وملاملموت ومله  كن كتملبت مل  تر صفحمليت وماوة    ظ     غقية:لالتحداي  ال -أ
 جاد وملك ، ةن وملف  ب ومل قملنوت ومل ملسات يف ك ، يف  تي ط وملتحداييت ومل قملنوت بصفت  ئوست  التحداي  الاقافية: -ب

 ةن د ل وملاململ.
.ودإلملكرت  وتض   ا وستخدوم ش كمليت ةتقدةت مل  صملاليت يف   ظ    :ةحداي  التكنقلقجيالت -ج
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 .( دم  اون  وماو د ومل   يت ومؤهتت  وملقملد ا  تر  نفوذ  وزملز أ يملرمل  ةاملةتت مل التحداي  البشرية: -د 
 الجمل ملتايط  مل  إدو ا  -، ة وفدكملألستاب ومل   - باب وألسململوا ودإلدو يت وملتقتوديت و ملل التحداي  اإلدارية: -هو 

أ يملرمل  ةاملةتت مل.
 بنملً   تر ةمل  قدم نملع ةاوج ت هلذه وملتحلداييت أ  اجلوم آا هلمل وملسلت وت يكلاع ةلن  ل ل ومللد م وململد   ومانلا 

صلللن  وملللذ   قدةللل  وا للمليت واكاةولللتغ نيللل ً  للن  لللاون  ومل غ لللت  وملقللاا وملدونالللت ملللدى ةلللملدا وملتنظويلللمليت دإلنللدوث وملتالوللل،غ   
ودإلد وك وملقللا  ملللدى وملاللملةت  أبمهوللت  نملئللدا وملتالولل، وملللذ  سوحصللط يف ف يقللت أدوئ للم ملأل يللملل  توجللت وسللتخدوم ومل لل كمليت 

وعقاوا  علوى النحوق املميكن تلخويص و ملذملم  تو م   تر ومنظيت ومله ينتياع رمل.  غومتطا ا  وملااوئد ودإلجيملبوت ودإلملكرت  وت
 (:180 -179غ ص ص 2012)وملاني غ  التايل
  مل   إ ملدا هوكتت وملنظم.ملتكتفت ومملديت وأل ملوت ملإلو (1
 ةتطت مليت  طاي  وملقاو د  وملنظم  وملتاوئم ماوك ت ومل ا ا وماتاةمل وت. (2
 وملانص  ومل   ى غ، ةؤهط ملتتاملةط ة  وملتقنومليت وادي ت  ش كمليت وال رت ت. (3
  رت ت.  دم وملسوط ا  تر ش كمليت وال ودإلملكرت  وت وا وئم  وال رتوب وماتاةملي (4
.وملقوم وألصوتت يف وجملتي  وملكايه امل ض باب ةمل  ن  ه  سملئط وملتكناملاجومل وادي ت ة   (5
صاابت  ض  جد ل زةأ دةو  الستخدوم وملتكناملاجومل  والملتيوم  مل ةن ة ط ومستخدة . (6
 :على موعقاا  نظام التوعلي  الكقييت القضاءيف  اإللكرتونية اإلدارةدور 

وا نوللت  نلدةمل يكلاع وملفلل د يف غ ةتيل  ً ودإلدو ا وملتطللا  وملتقلين يف ةلمل هلد إال وةتللدود ملتيلدو س ودإلدو يلتغ  ولتودإلملكرت   ودإلدو اع إ
وسللللتخدوم وآلاليت  وملتكناملاجولللمل وملللله نتللللت حملللط وملايلللط وملوللللد  غ  هلللا وملاملةلللط وألسملسلللد يف اقولللل  وال تملجولللتغ  ةلللن    ي
لملللم إ  غ   صللاالً باللد ودإلملكرت  وللت ودإلدو ا هللر بدويللت ة نتللت  غمليادإلضللملنت إ  وسللتخدوم وآلاليت ومللله  قتللد وملسللتاك وال سلل

 (1غ  لمللللللللللللم كيلللللللللللمل هلللللللللللا ةاضلللللللللللم يف ومل لللللللللللكط ) لللللللللللن بالللللللللللد ودإلدو ازلللللللللللملز وملايتولللللللللللمليت   وسلللللللللللتخدوم شللللللللللل كت وال رت لللللللللللت دإل
(Dessler,2000,128  .)

 

 ( التطقر التقين لإلدارة1الشكل  
ا تيلملد  -إملكرت  وًلمل  ودإلدو ا ةلد بلدأيت ومللد ل ومتقدةلت  غملتياتاةلمليت  يودإلملكلرت  تلملع  طلا  وملت لملدل  ودإلملكرت  وت ودإلدو ا   ُاد

ملت وللملانيت  لل  وملتطللا  ةلل  شلل كت  ودإلملكللرت يوماتاةللمليت يف و ظيللت أ يملرللمل وملدو توللت ضللين بوللملانيت وملكرت  وللت ةانللداغ  ع وملت للملدل 
 هللد  غ اماتاةلمليتغ  شلل كت أ ل ى  مل جولت لي د مجولل  وملالملةت  وملله    غ أصل حت ومل لل كت وملدو تولت  سلير وال رتو للت غوال رت لت

اإلدارة التقليدية

األتمتة اآللية حرفيةال

لكترونيةاإلدارة اال

تـاإلنترنالذكاء االصطناعي
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 (Sanchez & Perez, 2003,pp642-645 الطد وملا ةمليت ة  أصحملب ومصملحل لويت وملا ةت امؤسست.)
ع كلملع إبالملد وملانصل  ومل  ل    إنل ل وآلملللت أ ُالد  جً لمل جديلًدو ملتتفمل لط ودإلدو  غ ن اللد  ودإلملكرت  ولت ودإلدو اع إكيلمل 

أدى ظ لللا  وال رت لللت إ  إنللل ل وملتفمل لللط وآليل يف إدو ا نقلللد  غمنظلللا  وملتقلللين يف ومملضلللدحمتللل غ هلللا جلللاه  وملكفلللمل ا ةلللن و
(Nuness & Kambil,2001,33-34وماوة .)

 -ومل ةيلد  ودإلملكلرت ي ل  يف ظلط وال تقلملل ةلن والةتصلملد وملتقتولد  إ  والةتصلملد أ ةسوًسمل  تر ةمل  قلدم يتيلم 
ع إنلل -ومل ةيوللت )وماتاةلمليتغ وملا ةللمليتغ ومل لل كمليت(  ودإلملكرت  وللت ودإلدو اهللمل( إ   هلد إدو ا وألشللومل ) ومكللملعغ وألبنولتغ  غ، 

 ة ملدئ لمل  ودإلدو اع ةلمل  اتينلمله ةلن ةفلملهوم هنمل   ف ض  فس مل  تلر ومؤسسلمليت وملتاتويولتغ ألملمثت ة ملدت جديدا ة ذ ةك
ومللله غلل،يت يف د وسللمليت  ودإلملكرت  وللت ودإلدو اهللا وملقتوللط جللًدوغ  ال يلليول ينتظلل ان وملك لل، غ  جللي  يسلل، ةللن هللذو وملك لل، هللا 

 (.74غ ص 1999وملتقتوديت إ  وادوثت  وماملص اغ   كن  تخوص أب ز هذه وملتالو،ويت يف وآلي)د ك غ  ودإلدو ا
وملتقتوديللتغ بلل  وأل تللر  وألدلغ بفاللط ور ةوللت   نللدا وألةلل   ودإلدو اإزوملللت وملفجللاا وملتنظويوللت وملقملئيللت يف ظللط ة للملدت -

 وملنيطوت.
 ودإلملكرت  ولت ودإلدو اأص حت وميمل ست وملوام يف ظلط نمل ست إدو ا وملذويت بدي ً ةن سمل ست ومل ةملبت  تر وملال،غ إشمل ت س-

 بللل  ومتالللملةت  ةلللن دو لللط ومؤسسلللمليت   مل ج لللمل. غ  تي لللط يف إدو ا ومللللذويت  وملتفمل لللط بللل  وملللدي   وملالللملةت  إبة  للل 
(Robbins & Coulter, 2001,p57) 

  كلللي  تلللر  ودإلدو اع كمل لللت أمل كت يف وماتاةلللمليت  إملاللللمل  ور ةولللت ومقتابلللت ملتياتاةلللمليتغ ن الللد م لللوإاتنلللت وملف صلللت ملتجيوللل  -
ور ةوللت ومقتابللت ملتياتاةللمليت  ومتي تللت يف ونتكللمل  ومللدي  ملتجللي  وألكلل  ةن للمل ةقملبللط  للملةت  ال  تكللاع إال وملقللد  وملوسلل، 

ط وماتاةلللللت ةتملنللللت ملتجيوللللل   بقلللللد   وسللللل . ةاو للللد ومل ولللللملانيت وملللللله  سلللل م يف جاللللل ودإلملكرت  ولللللت ودإلدو اةن للللملغ أسسلللللت 
(Bovet & Martha, 2000,pp 2-4.)

 ودإلملكرت  ولللت ودإلدو اع أأشللل ان نويلللمل سللل   إ  نقلللد   د  هلللمل يف  طلللاي  ومنظيلللمليت ودإلملكرت  ولللت ودإلدو ا نملصللل   أةلللمل  لللن 
ملصلللل غ  ُاللللدد ةنظاةللللت  فمل توللللت   كملةتوللللتغ   تللللر هللللذو وألسللللملس كمل للللت ومنظاةللللت  تكللللاع ةللللن جميا للللت أجلللليو  أ   ن

(West,2000,p 172:هذه وملانملص  مبمل  ي ) 
غ  نصلل  ةسللتحدث سللملد اتتللا وجملللملاليت بكللط ةللااغ نتقللملس وما نللت ومتجللددا مبللمل  للان ه ةللن ةاتاةللمليت هللا  املوعلقماتيوووة:

مليت كيلمل وودإلملكرت  ع  اضم  صملئص وماتاةمليت يف إفمل   ط و  أ املنظ  إ  وميواي ومله نققت مل ثا ا وماتاةمليت  ستطو  
 (.67غ ص 1992 ي )   تغ 

غ  يتومليتغ ا جمليت(.ةد  يت    ط هذه و ملصوت امليةن وملذ   ستال ة  د  ا وماملات ) التقايوت:-
 تا وماتاةمليت ةن وأل طمل  بنا و ملغ وأل طمل  وملص حيت  وأل طمل  ومليينوت. د جتأ  الداوة: -
 ستفودين ب كط ك ،. تات  مبدى ة  ةت وماتاةمليت النتوملجمليت وماملالءموة: -
  تات  وم   ت مبدى وستخدوم وماتاةمليت ملتاديد ةن ومستفودين يف  دا  ط وقمليت اتتفت.املرونوة: و-
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 ع  كاع وماتاةمليت  وضحت   ململوت ةن وملالياض  وملتنملةب.مباأ أالقضوقح:  -
. مل نحص اتاةمليت  ، إ  د جت وال فملب ب  اتتا ومستفودين ةن أجط ة وجات وم  اابلية املراجوعة:  -
   ، إ   دم إةكملع  الو، وماتاةمليتغ حبوث  تف  ة  أهدوا أ   غ مليت ومستفودين.  عدم التحيوز:  -
   ، إ  إةكملع وملقوملس ومل ةيد ملتياتاةمليت ومل مسوت وملنملجتت ةن  ظملم وماملات.   اابلية القيا :  -
 فودين ةن وماتاةمليت.هد وملد جت ومله يالطد  مل  ظملم وماملات ونتوملجمليت ومستالشيوقل: -
 .ت مل س ي  اين س املت واصال  تر وماتاةمليتإمكان القصقل: -
ان  سلل  ت  قللط ومل وللملانيت  وماتاةللمليت بلل  اتتللا  للط شلل كمليت واملسللاب ومللله  للهللد أدوا  نفوذيللت متو االتصوواالتية: .1

  للللا    ئوسلللل   صللللنا  سللللملئط وال صللللملل ومل لللل كد إ غ وألج لللليا  وملانللللدويت ودإلدو يللللتغ  أج يهتللللمل وملف  وللللت ومختتفللللت
(.200غ ص2000مهمل)وملق يايغ

 او  ةن مل:أ  تكاع ةن غ ستخدم وألس ك يف  قط وماتاةمليت  ومل وملانيت : القسائط السلكية -
o ( وألس ك وحملا يتCoaxial Cable.) 
o ( وألس ك وميد جتTwisted Pair Wire.)
o ( أس ك وألملوملا ومليائوتFiber Optics.) 

وألةيلمل  - وململيك   يا)   سلتخدم ةاجلمليت وألثل، يف  قلط وماتاةلمليت  ومل ولملانيت ة لط وملله القسائط الالسولكية:-
 .(وملصنمل وت

مليت يف أدو  أ يملرلمل أبسل   ودإلملكرت  ولع  قدةل  ومنظيلمليت وملله  سلوط   تلر  ط ول  أهلدا ين اللد  رهل   اخلدماتيوة: .2
يف  قطت  ها ةف ام جيد ةكمل ت رت  وتودإلملكع وملتحال وملنا د وملذ  أدى إ  ب  ز  ص  و دةت أ أنيط ةمل  كن, إل 

: ً وملتقمل  وجتمله  وسرتو وجو  ة ي  ملتالمليتغ ني 
وملتحال أ  وال تقملل ب كط  ملم إ   وس، و دةمليت. األول: 

 يتجسد يف وملتاس  وملس ي  يف وةتصملداييت وما نت  وماتاةمل وت. الااين:أةمل  
ي كللي املد جللت وأل    تللر أصللحملب ومصللملحلغ  رللذو  ملكرت  وللتودإل ودإلدو اع ةف للام أع ةللمل  للاد والشللمل ا إملولل  هنللمل إ

نويللمل ة للط  يتوللت  قللدمي وملطت للمليت  ودإلملكلرت يومقدةللت  كلاع يف سلل يت  دةللتغ  جللادا ومللليةن  ودإلملكرت  وللتنلملع جللادا و للدةمليت 
 وملت ملةت  نسن وماملةتت. –ادإلضملنت إ  وملس  ت  وملدةت يف وملتاةوت  - كاع 
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:اإللكرتونية اإلدارةنظقراً ملنظقمة عناصر ميصقر ( 2الشكل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الدراسة امليدانية وتفس ر النتائج: -اثنياً 
 إجراءا  الدراسة امليدانية:

فد و ط ةللملً ةللن ة للكتت وملد وسللت  أهللدون مل   سللملدالهتملغ نقللد وسللتخدم ومل ملنللث ومللن   وملاصلل موونهج الدراسووة: -
ةلللدو س إدو ا يف  ودإلملكرت  وللت ودإلدو اتوللط ومل وللملانيت ومتاتقلللت اسللتخدوم ةنظاةللت وملللذى ياتيللد  تلللر  صللا  ا دوملتحتوتلل

.وملتاتوم ومل مل ا  وملاملم بد ملت وملكايت
بناء االستبانة: -

اإلدارة 

اإللكترونية

ةـاتصاالتي ةـمعلوماتي

ةـخدماتي

    Source:Dan, p 55( ةنظاةت  نملص  ودإلدو ا والملكرت  وت2ومل كط )
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 ضا  حممل   والفمل  وملنظ  .يف * ع اديد حممل   والست مل ت 
  ملوت  تر  دد ةن وحملكي .صا هتمل وأليف * ع   ض والست مل ت 

 صا هتمل وملن ملئوت.يف غ جمل يت والست مل ت  م ة نظملهت نمليت وحملكي * بنملً   تر ةقرت 
   س  مل ومعايت. مل   مل وهت* ع  ازي  حممل   والست مل ت 

* ع نسللملب صللدب والسللت مل ت ةللن  لل ل و فللملب وحملكيلل   تللر صلل نوت   مل وهتللمل ملتاللل ض وملللذى  ضللات ةللن 
 يت.أجت غ  و تيملئ مل حململ   والست وملعغ  ةنملس ت صوملغت وملا مل و

بط يقللت أملفللمل ك    للمل غ  بتللا ةاملةللط ومل  للمليت)  د* ع نسللملب ث للمليت والسللت مل ت حبسللملب ةاملةللط وال سللملب وملللدو ت
 ةط ث مليت ة  ف .ملسمل يدل  تر ةا غ(0.812

 عينة الدراسة امليدانية: -
ومل للمل ا ةنللملف   اتويوللت(  ةللدو س وملتاتللوم 6مت للط وجملتيلل  وألصللط ملتد وسللت ةللن ومنللملف  وملتاتويوللت)* اجملتيووا األصوول: 

– ةلدي  ةسلمل د إدو  –ةلدي  ةسلمل د نلأ–ةد ست بنمليت(  ومنملصا ودإلدو يت)ةلدي  73 –ةد ست بن  63وملاملم)
-2011ملم ئللللو  ةسللللم(  جللللمل   للللددهم  نلللل  إنصللللملئوت  زو ا وملرتبوللللت  وملتاتللللوم اجمليا للللت ودإلنصللللملئوت ملتتاتللللوم ملتالللل

 (:145-125: 2012)  زو ا وملرتبوتغ لملم  تر وملنحا وملتمليل2012
( التقزيا اإلمجايل ألفراد جمتيا الدراسة األصل ابملناطق التوعلييية ومدارسها1جدول  

املنطقة 
التوعلييية

اإلمجايل القظيفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة
شبكا  ( –مكتبا   –رئيس اس    مقاد  مدير مساعد مدير

اانثذكقراانثذكقراانثذكقراانثذكقراانثذكقر
1316263218222413161316551األمحدى
8111622112154811811361اجلهراء
1110222015414011101110399حقىل

1213242616818212131213475الوعاصية
1215243016821012151215513الفروانية

781416981127878285مبارك الكب ر
63731261468821022637363732584االمجايل

ةدو س ( بكط ةنطقلت  اتويولتغ  لمللم  10 دد) يف  صا جمتي  وملد وست  وملذى مت ط   يتنمل ل ومل ملنث نويمل  ي
 سناويت و  ا وملايتوت(. –ومؤهط وملتاتويد  –وملنا   –  ) ومنصا ودإلدو   نسا ومتال،ويت وآل وت

 ئلو  ةسللم(  بتلا إمجللمليل  960 –ةلدي وً ةسللمل دوً  120 –ةللدي وً  60و تل،يت  ونللت ةاز لت ) جمتيووا الدراسووة:حجو   (1
.(2584)تي  وألصطوجملإةكمل وت  ايوم وملنتملئ   تر يف (  ها نجم يسمل د 1140نجي مل)
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( يقضح إمجايل االستبياان  املقزعة والوعائد منها2جدول  
النسبة املئقية للصاحل الصاحل مستبوعدئدعا عدد االستبياان  املقزعة البيان

% 1140108741104691.75الوعدد

  سل ت وملصلملحل  وملالدد ومسلت اد ةلن  غإبمجمليل  دد والست وملانيت وماز لت  وملاملئلد ةن لمل ( بوملانً  2يتنمل ل واد ل ) 
ع و تومل هللمل ةلللن  ومللله د ومللدو س   للديف دو س  نلل  وملتازيلل  وااللل ووملللوملد وسللت  نلل  وملاملئللد ةللن والسللت وملانيت وماز للت  تللر 

 ةلد جلمل يت  سل ت  غةدو س بكط ةنطقت  اتويوت ( 10إمجمليل  دد ومدو س دإلج و  وملد وست  تو مل  كمل ت ةاز ت باوة  ) 
 ودإلدو ا وهتيملة م بقيوت  غوالست وملع نوهتيملم  ونت وملد وست ادإلجملبت   تر %( سمل يدل 91.75والستيمل ويت وملصملات )

ونلللت وملد وسلللت حبسلللا) ومنصلللا ةلللدو س وملتاتلللوم ومل لللمل ا  وملالللملمغ   اضلللم والللدو ل وملتململولللت  صلللا جمتيللل    يف ودإلملكرت  ولللت
ومؤهللط   وانث " - ئللو  ةسللم"  نسللا وملنللا  " لكللا  –  دو  إةللدي  ةسللمل د  –ةللدي  ةسللمل د نللأ  –" ةللدي    ودإلدو  

سلا سلناويت و ل ا وم نولت  وملايتولت دكتلا وه "  ن –ةملجسلت،  –دبتام د وسمليت  تولمل  –بكململا ياس  –" دبتام وملتاتويد
سناويت ". 10   ةن كأ –سناويت  10سناويت إ   5ةن   -" أةط ةن مخ  سناويت 

 ئو  ةسم (.– ةدي  ةسمل د إدو  –ةدي  ةسمل د نين – صا جمتي  وملد وست نسا وملاظوفت )ةدي  (2
( يقضح النسب املئقية لتقزيا املناصب اإلدارية ألفراد الوعينة3جدول  

النسبة املئقيةالتكرارالقظيفوة
جميقعاانثذكقر

%  2733605.736مدير
% 2733605.736مدير مساعد فين
%2733605.736 مدير مساعد ادار 

% 38947786682.792رئيس اسو 
% 4705761046100اإلمجايل

سللمل دين أنللدمهمل ملتجاو للا وملفنوللت  وآل لل   ةللن ومللدي ين وم ع ملكللط ةللدي  ةد سللت وثنللأ( إ  3ي لل، واللد ل )
   دسلمل  والةسلملم ملتيلاود وملفنولتغ  بمل لا ومكت لمليتغ  بتاللت إملتجاو ا ودإلدو يتغ  ةلد ع إضلملنت نلأ صلومل ت ومل ل كمليت 

%( ةن إمجمليل  ونت وملد وست.82.792 س ت م) 
وانث (. – صا جمتي  وملد وست نسا وملنا  ) لكا  -3
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اإلاثثألفراد الوعينة من الذكقر و  ( يقضح النسب املئقية4جدول  
النسبة املئقيةالتكراراجلنس  النقع(

%  47044.933ذكووقر
%  57655.067انووواث
% 1046100اإلمجايل
)  ن غ  ةللللد بتالللللت  سلللل ت  ةللللن  سلللل ت وملللللذكا   تللللرأجللللمل يت  ودإلاثع  سلللل ت أ( إ   4ي لللل، واللللد ل ) 

جلل  لملللم ملك لل ا ةللدو س ومل نللمليت ةقمل  للت مبللدو س ومل نلل غ  وهتيللملم  تللم %( ةللن إمجللمليل  ونللت وملد وسللتغ  ي  55.067
ومدو س ادإلجملبت  ن أسعتت والست وملع. 

دبتلللام –بكلللململا ياس  – صللا جمتيللل  وملد وسللت نسلللا ةتالللل، ومسللتاى وملتاتويلللد ) دبتلللام ةتاسللط  -4
 دكتا وه(. –ةملجست،  –د وسمليت  تومل 

ييي ألفراد الوعينة( يقضح النسبة املئقية لليؤهل التوعل5جدول  
النسبة املئقيةالتكرارياملؤهل التوعليي
%  100.956دبلقم متقسط

%  92188.049بكالقريق  أو ليسانس
%   343.251دبلقم دراسا  عليا

%  747.075ماجست ر
%  70.669دكتقراه
% 1046100اإلمجايل

ع أ سلل ت واملصللت   تللر ومملجسللت،غ     ت ةتوتللتغ  و  فللمل ( وع ومللؤه يت ومتاسللطت جللمل يت بنسلل5ياضللم واللد ل)
ومد سوت.  ودإلدو ا س ت محتت وملدكتا وه جودا  ب  وملقملئي   تر 

 –) أةلط ةلن مخل  سللناويت  : ويت و ل ا  جللمل يت  تلر وملنحلا وملتلمليل صلا جمتيل  وملد وسلت نسلا سلنا  -5
 سناويت (.  10أك   ةن   -سناويت  10إ  5ةن 

سبة املئقية لوعدد سنقا  اخلربة ألفراد الوعينة( يقضح الن6جدول  
النسبة املئقيةالتكرارسنقا  اخلربة
%  242.295أال من مخس سنقا 

%  11510.994سنقا  10إىل  5من 
%  90786.711سنقا   10أكار من 

% 1046100اإلمجايل
سلناويتغ  ملالط لمللم  10م أك ل  ةلن  ( وع وملنس ت وملك ،ا ب  أنل ود وملاونلت سلن مللدي 6ياضم واد ل)
د ملت وملكايت.يف ومد سوت  دإلدو ايااد إ   ظم وملرتةوت ومت ات ا
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:على النحق التايل هاوتتناول الدراسة تفس ر نتائج حماور 
 (: 2النسب املئقية والتكرار  ونتائج  كا –أوالً 
 15 – 1  لمل ا (   لدأ ةلن  15ةلن ) ودإلملكرت  ولت ودإلدو ايتنلمل ل ضل   ا   يتي ط هذو وحملا   ومللذى و احملقر األول :1

  نويمل يتر   ض ملنتملئ  هذو وحملا .
( النسب املئقية والتكرارا  لالستجااب  وداللة الفروق بني 7يقضح اجلدول  

".اإللكرتونية اإلدارةاالستجااب  لليحقر األول "ضرورة 

الوعبووووووووارة م

2كا   االستجابة  
قبة

حملس
ا

   
جة ا

در
حلرية

  
اللة

 الد
قى

مست

مقافق مقافق
غ ر مقافقإىل حد ما

% ك % ك %ك
من هوإجراءاتتبسيط نظ  الوعيل  1

اإللكرتونيةخالل شبكة االتصاال  
دالة92388.212011.530.3997.5972

تقف ر اخلدما  التوعلييية الالزمة 2
 بشكل أسرع وأكار داة

81377.722721.760.61438.71
2

دالة

حتسني األداء على كافة مستقاي 3
ووظائفها اإلدارة

دالة80476.922921.9131.2958.8552

دراسة حاجا  ومتطلبا  الوعاملني  4
 وأصحاب املصاحل هاوحتليل

دالة73770.525924.8504.8711.4092

ربط مجيا األطراف املتوعاملة ما 5
اإللكرتوينم املدرسة عرب النظا

87583.716615.950.51228.96
دالة92

تنيية مهارا  الققى الوعاملة ابملدرسة  6
اإللكرتونيةمن خالل برامج التدريب 

دالة78775.223322.3262.5888.0362

سهقلة احلصقل على املوعلقما 7
املتوعلقة ابلوعاملني والطالب

دالة85181.417917.1161.51123.682

متكني نظ  الراابة واملتابوعة داخل  8
املدار 

دالة76272.824823.7363.4799.4422

سهقلة االتصال والتفاعل بني املوعليني  9
والطالب

دالة78274.822821.8363.4860.7042

يف االستفادة من اخلربا  املتقدمة  10
ابل  اإللكرتونية اإلدارةجمال تطبيق 

ق على إدارة التوعلي  ابملدار التطبي

دالة74170.830128.840.4788.6982

دالة75171.828026.8151.4797.0962حتقيق االستفادة من التوعاون بني 11
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مدار  التوعلي  الاانق  ومؤسسا 
 اإللكرتونيةاخلدما  

يف القضاء على اهلرمية والب رواراطية  12
التنظي  املدرسي

دالة57955.440138.3666.3389.1762

تشكيل وحدة مسئقلة عن إسرتاتيجية  13
اإللكرتونية اإلدارةتطبيق 

دالة69766.630829.4413.9624.2312

اليت جتاوز احلدود الزمانية واملكانية  14
تقيد حركة التوعامال 

دالة77273.823922.8353.3830.6632

لقات واحليز ابعتياد تقف ر اجلهد وا 15
 اإللكرتوينمبدأ التكامل 

82779.121520.640.41051.16
دالة22

هلذو وحملللا غ يف ملللدى أنل ود وملاونلت  و  فلمل  ةسلتاى وماونقلت  جيلمليبإ( إ  وجتلمله  7ت االد ل )   ل، وملنتلملئ  وماضلح
   كن  اضوم لملم كيمل يتر: 

  ( 88.2أكللديت  سلل ت )%ةللن  لل ل شلل كت وال صللملاليت    إج و و للاونقللت  تللر "   سللوط  ظللم وملايللط أنلل ود وملاونللت وم ةللن
 د مللت وملكايلت وال رت لت  لمليل  قدمي ان همل وملد ملت ب كط ناملل  تر ومستاى وملاملمغ  لملم يتيم ةن ومله "    ودإلملكرت  وت

 .غ   ان،ه ب كط ةاس   ةنخفب وملتكتفتوملس  ت
   لان، و لدةمليت وملتاتويولت ومل زةلت ب لكط أسل    أك ل  دةلت " ة  فالت  أييملً جمل يت وستجملايت أن ود وملاونت املنس ت إ  " 

 دا " اس  وألدو   تلر كملنلت ةسلتااييت  ودإلملكرت  وت%(  تر ض   ا  76.9كيمل  ون   س ت) غ  %( 77.7 بتالت ) 
   ظملئف مل". ودإلدو ا

 (70.5 أشلللمل يت وملا لللمل اتع ومل وبالللت  و ملةسلللت إ  و  فلللمل   سللل ت والسلللتجملايت  بتاللللت)% د وسلللت  اتولللط نملجلللمليت  جتلللمله"
"ةكولد  ودإلملكلرت ي" بلط مجول  وألفل وا ومتاملةتلت ةل  ومد سلت  ل  وملنظلملم  كلذو ةتطت مليت وملاملةت   أصحملب ومصلملحل"غ   

"سلللل املت وال صللللملل  وملتفمل للللط بلللل  وماتيلللل   .%( ادإلضللللملنت إ  وملا للللمل ا وملتملسللللات83أغت وللللت أنلللل ود وملاونللللت  وماونقللللت بنسلللل ت)
(   نمل ريللمل "جتللمل ز واللد د ومليةمل وللت 15غ 14%(  كللذو وملا للمل اتع  ةللم)74.8بتالللت  سلل ت وماونقللت  تو للمل)  ومللله وملطلل ب"   
%(  " لللللان، وا لللللد  وملاةلللللت  واولللللي ا تيلللللملد ة لللللدأ وملتكملةلللللط 73.8) بنسللللل ت  قولللللد ن كلللللت وملتالللللملة يت" وملللللله  ومكمل ولللللت 
وماونقلت  تلر د وسلت والنتوملجلمليت   بلط وألفل وا  %( سمل يدل  تر و  فلمل   سل ت79.1"  بتالت  س ت وماونقت)ودإلملكرت ي

 .ودإلملكرت  وت ودإلدو اومتاملةتت دو ط   مل ع ومد ست بنظملم 
 ( إ  و  فللمل   سلل ت وماونقللت  تللر"6 أشللمل يت وملا للمل ا )  نيوللت ة للمل ويت وملقللاى وملاملةتللت امد سللت ةللن  لل ل بلل وة  وملتللد يا 

 قلد يف نل  الد ةلملغ سلمل يلدل  تلر و  فلمل   غ لت ومفحاصل  %( ةاو22.3%( ةقملبط  س ت ) 75.2بتالت)  "ودإلملكرت  وت
 ب وة   د ي وت وملكرت  وت    ب وة  وملتد يا  ن باد.

  ( ة  فاللت  ظلل وً ملتنمل رللمل" سلل املت واصللال  تللر  7%( املنسلل ت ملتا للمل ا ) 81.4بتالللت )  ومللله كيللمل جللمل يت  سلل ت وماونقللت
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إاتنللت وماتاةللمليت رللم د ع وملتقوللد مباةلل يف    غ للت كملنللت وألفلل وا وماتاةللمليت ومتاتقللت املاللملةت   وملطلل ب"  لملللم ي جلل  إ
ومد ست.

  (إ  و  فللمل   سلل ت وماونقللت  تللر"12غ13غ8   لل، وملا للمل ويت )   متكلل   ظللم وم وة للت  ومتملباللت دو للط ومللدو س"  " وملقيللمل
 ودإلملكرت  ولت ودإلدو ارتو وجوت  ط ول  سلو"   لكوط  نلدا ةسلعاملت  لن   أييلملً  وملتنظلوم ومد سلد"يف  تر ور ةوت  ومل ، ة وفوت 

 الولل، يف %( سللمل يللدل  تللر ةللملبتوت م ملتي وة للتغ   غ للت م 66.6%(  "55.4%(  )72.8) " بتالللت وملنسللا  تللر وملتللاويل
 ةدةوت نقط د ع ة و ملا وملكفمل ا. اتيد  تر وأل ومله ور ةوت  ودإلدو ا ظم 

  ( تلر و  فلمل  والسلتجملبت  لا " والسلتفملدا 71.8غ  %70.8(  س ت ةتقمل بت بتالت )  11غ  10 أكديت وملا مل اتع  )%
ة ط وملتط و   تر إدو ا وملتاتوم امدو س"  كذو " اقو  والستفملدا  ودإلملكرت  وت ودإلدو اجمملل  ط و  يف ةن و  ويت ومتقدةت 

سللتفملدا ةللن "  للدا اقولل  أكلل  ةللد  ةللن والودإلملكرت  وللتةللن وملتاللمل ع بلل  ةللدو س وملتاتللوم ومل للمل ا   ةؤسسللمليت و للدةمليت 
وألحبملث وملاتيوت  و  ويت ومنقاملت  ن ومؤسسمليت وألك     ا    ض مل ملتتج بت ة ط وملتط و   تر إدو ا وملتاتوم امدو س.  

ع وملاضلل أمل ي لل، إ  سكمل للت كت للمل دوملللت  كمل للت ةاظي للمل ملصللملحل)ةاون (- جميلووة –وعبووارا  احملووقر األولوابلنسووبة ل
  تر إدو ا وملتاتوم امدو س ومل مل ايت بد ملت وملكايت. ودإلملكرت  وت اودإلدو  ومل وهن يتطتا ض   ا  ط و  

  للمل ويت (  9ةلن ) ودإلملكرت  ولت ودإلدو ايتنلمل ل الداييت  ةااةلمليت سمل سلت   يتي لط هلذو وحمللا   وملللذى : وو احملوقر الاواين2
  نويمل يتر   ض ملنتملئ  هذو وحملا . 9 – 1  دأ ةن 

 ا  لالستجااب  وداللة الفروق بني االستجااب  لليحقر الااين( النسب املئقية والتكرار 8يقضح اجلدول  
".اإللكرتونية اإلدارة"حتداي  وموعقاا  ممارسة 

الوعبووووووووارةم

االستجابة

2كا     
قبة

حملس
ا

   
حلرية

جة ا
در

  
اللة

 الد
قى

مست

مقافق
مقافق

إىل حد ما
غ ر مقافق

% ك % ك %ك

1
ية حتتاج إىل حتداي  تشريوعية واانقن
دالة50047.852350.0232.2457.032إجراء توعديال  تنظييية

البىن التحتية لنظيف قجد ضوعف ت2
دالة60257.639337.6514.9443.832 االتصاال  ابملدار 

3
الكقادر البشرية املؤهلة يف يقجد ندرة 

دالة39237.554452.011010.5714.813اإللكرتونية اإلدارةللتوعامل ما نظ  

ارتفاع تكلفة خدما  االتصاال4
دالة36835.250748.517116.3163.502 اإللكرتونيةوالنظ  

ندرة الدورا  التدريبية إلعداد 5
دالة52850.543141.2878.3308.052الكقادر الالزمة الحرتاف لغا  الربجمة

ة والتيسكقجد مقاومة للتغي ر والرغبت6
دالة47645.544142.212912.3209.342ابلنظام التقليدى حرصاً على املراكز 
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القظيفية

مهارة اللغة االجنليزية يف يقجد ضوعف 7
دالة58956.341840.0393.7454.472لدى أغلب املقظفني ابملدار 

8
ال يقجد وعى موعلقماتى وحاسقىب عند 

دالة46544.548246.1999.4702.503 املقاطنني

التطبيق وصرف كا ر من يف التسرع 9
دالة54552.143341.4686.5356.882اجلهقد للنقاحى الشكلية

يتنمل ل اداييت  ةااةمليت سمل ست  وملذى( إ  وستجملايت أن ود وملاونت ملتيحا   8  ، وملنتملئ  وماضحت ااد ل ) 
 : تا وض وملنتملئ   تر وملنحا وملتمليلوسغ   كن ودإلملكرت  وت ودإلدو ا
  املنسللللللل ت السللللللللتجملايت وملا مل ا)اللللللللداييت   للللللل ياوت  ةمل ا وللللللللت اتللللللللملع إ  إجلللللللل و   الللللللدي يت  نظويوللللللللت( كمل للللللللت ةويللللللللت

%(اماونقللت  تللر 50.0"ةاونلل  إ  نللد ةللمل"غ نولث بتالللت وملنسلل ت) (  هللر دوملللتغ  وملفلل  ب ملصلملحل457.034=2)كلمل
%( "غ، ةاون "غ  مبقمل  لت  2.2"ةاون "غ بونيمل أيد  س ت ) %(  تر47.8"ةاون  إ  ند ةمل"غ  كذملم  ون   س ت)

 ع وملنسا ةتقمل بت سمل يدل  تر ةيود ك ، ملاجاد اداييت    ياوت  ةمل ا وت.أوملنسا يت   
  ومل أ وملتحتوت ملنظم وال صملاليت امدو س( كمل ت ةويت يف املنس ت مل ستجملايت ومتاتقت بلململا مل ا )ياجد ضاا

%(  اماونقت  تر " 57.6(  هر دوملتغ  كمل ت وملف  ب ملصملحل" ةاون "غ نوث بتالت وملنس ت )443.830=2)كمل
%( " غ، ةاون  "غ  يدل  4.9%(  تر " ةاون  اد ةمل  "غ بونيمل أيد  س ت )37.6ةاون "غ  كذملم  ون   س ت)

 ومل أ وملتحتوت ملنظم وال صملاليت امدو س.يف لملم  تر  جاد ضاا 
 ( كمل ت ودإلملكرت  وت ودإلدو اوملكاود  ومل   يت ومؤهتت ملتتاملةط ة   ظم يف اجد  د ا   وملا مل ا) ملايتأةمل املنس ت الستج

%( 52.00(  هر دوملتغ  كمل ت وملف  ب ملصملحل" ةاون  إ  ند ةمل"غ نوث بتالت وملنس ت )714.811=2ةويت )كمل
%( " غ،  10.5ونيمل أيد  س ت )%(  تر " ةاون  "غ ب37.5كيمل  ون   س ت) اماونقت  تر " ةاون  إ  ند ةمل"غ

وملكاود يف ع وملنسا ةتقمل بت سمل يدل  تر ةيود غململ وت أن ود وملاونت ملاجاد  د ا أةاون  "غ  ي نظ هنمل أييمًل 
 .ودإلملكرت  وت ودإلدو اومل   يت ومؤهتت ملتتاملةط ة   ظم 

  ،   عأ(ودإلملكرت  وتوملا مل ا)و  فمل   كتفت  دةمليت وال صملاليت  وملنظم  وستجملايت 
 ون    %(غ48.50"ةاون  إ  ند ةمل"غ نوث بتالت وملنس ت) ( هر دوملتغ  وملف  ب ملصملحل163.505=2ةويت)كمل
يود ك ، ال  فمل   كتفت ةيدل  تر  سمل %("غ، ةاون "غ 16.3"ةاون "غ بونيمل أيد  س ت) %( تر35.2 س ت)

  دةمليت وال صملاليت  وملنظم.
 وملد  ويت وملتد ي وت دإل دود وملكاود  ومل زةت النرتوا ملالمليت ومل جمت( كمل ت  املنس ت مل ستجملايت ومتاتقت بلململا مل ا )  د ا

اماونقلللت  %(50.5 "ةاونللل "غ نولللث بتاللللت وملنسللل ت  (  هلللر دومللللتغ  كمل لللت وملفللل  ب ملصلللملحل443.830=2ةويلللت )كلللمل
"غلل، ةاونلل "غ  %( 8.3  تللر" ةاونلل  اللد ةللمل "غ بونيللمل أيللد  سلل ت  %(41.2  تللر" ةاونلل "غ  كللذملم  ونلل   سلل ت

ل لملم  تر  د ا وملد  ويت وملتد ي وت دإل دود كاود  النرتوا ملالمليت ومل جمت. يد
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 ن صللملً  تللر    ومل غ للت  وملتيسللم املنظللملم وملتقتوللداجللد ةقمل ةللت ملتتالولل،   سللتجملايت ومتاتقللت بلللململا مل ا )  أةللمل املنسلل ت مل
نولث بتاللت وملنسل ت  (  هلر دومللتغ  كمل لت وملفل  ب ملصلملحل" ةاونل  "غ209.348=2وم وكي وملاظوفوت( كمل ت ةويت )كمل

%(  تلللر " ةاونللل  إ  نللللد ةلللمل "غ بونيلللمل أيلللد  سلللل ت 42.2كيلللمل  ونلللل   سللل ت) %( اماونقلللت  تلللر " ةاونللل "غ45.5)
 لل  يللدل لملللم  تللر ةيوللد غململ وللت أنلل ود وملاونللت ملاجللاد إ لل  ةلل   قللمل ب وملنسللا نأ%( "غلل، ةاونلل "غ  ي نللظ  12.3)

 . وملتيسم املنظملم وملتقتوديف ةقمل ةت ملتتال،  ومل غ ت 
  ةد جمل يت وستجملايت وملا مل ا )  د ا وملد  ويت وملتد ي وت دإل دود وملكاود  ومل زةلت النلرتوا ملاللمليت ومل جملت( كمل لت ةويلت 

%(  اماونقللت  تللر " 56.3(  هللر دوملللتغ  كمل للت وملفلل  ب ملصللملحل" ةاونلل "غ نوللث بتالللت وملنسلل ت )454.476=2)كلمل
%( " غل، ةاونل "غ سلمل ي ل،  3.7مل أيلد  سل ت )"ةاونل  الد ةلمل "غ بونيل %(  تلر40.0ةاون "غ  كذملم  ون   سل ت)

 ة مل ا وملتالت والزتوييت ملدى أغتا وماظف  امدو س.يف إ  و  فمل   س ت وماونقت  تر  جاد ضاا 
 نللللللد ومللللللاوفن ( كمل للللللت ةويللللللت   نملسللللللايب ت بلللللللململا مل ا)ال ياجللللللد   للللللر ةاتاةللللللمليأةللللللمل املنسلللللل ت مل سللللللتجملايت ومتاتقلللللل 

%(اماونقلت 46.1"ةاون  إ  ند ةمل"غ نوث بتاللت وملنسل ت ) مل ت وملف  ب ملصملحل(  هر دوملتغ  ك702.505=2)كمل
%("غللل، ةاونللل "غ  9.4ةاونللل "غ بونيلللمل أيلللد  سللل ت ) %(  تلللر"44.5غكيلللمل  ونللل   سللل ت) "ةاونللل  إ  نلللد ةلللمل"  تلللر

  نملسلايب وملاونلت  تلر  لدم  جلاد   لر ةاتاةلملي"ةاون  اد ةمل" يتيلم و فلملب أغت ولت   "ةاون "  مبقمل  ت وملنس ت ب 
 ند وماوفن  جتمله ةتملبات أبنملئ م  وملتاوصط ة  ومد ست وملكرت  وملً.

    ومل للكتوت( كمل للت  دط ولل   صلل ا ك لل، ةللن وا للاد ملتنللاونوملتيف كيللمل جللمل يت والسللتجملايت ومتاتقللت بلللململا مل ا )وملتسلل
ماونقلت  تلر %(  ا52.1(  هر دوملتغ  كمل ت وملف  ب ملصملحل" ةاون "غ نوث بتالت وملنسل ت )356.881=2ةويت)كمل

%( "غل، ةاونل  "غ سلمل يلدل  6.5%(  تر "ةاون  الد ةلمل"غ بونيلمل أيلد  سل ت )41.4" ةاون "غ  كذملم  ون   س ت)
ومل كتوت. در ص ا ك ، ةن وا اد  تر وملناون تر و فملب أغت وت أن ود وملاونت  ت

ؤيلد ع وماونقلت  تلر  جلاد ع غململ ولت أنل ود وملاونلت يأإ   - جمتيوعوة -وبشكل جميل تش ر النتوائج السوابقة 
 تات  املت ل يامليت  وملقلاو   ومنظيلت سلمل ي ل، إ  ضل   ا ة وجالت  ظلم  ودإلملكرت  وت ودإلدو ااداييت  ةااةمليت ميمل ست 

 .ودإلملكرت  وت ودإلدو ا ط و  
 يلتم  20 – 1ةلن    لمل ا (   لدأ 20 يتكلاع ةلن ) ودإلملكرت  ولت ودإلدو ايتنمل ل هذو وحمللا  ةتطت لمليت  ط ول   و احملقر الاالث :3

 :وملتمليل  ض  تملئ  هذو وحملا   تر وملنحا
( النسب املئقية والتكرارا  لالستجااب  وداللة الفروق بني 9يقضح اجلدول  

".اإللكرتونية اإلدارةاالستجااب  لليحقر الاالث "متطلبا  تطبيق 

الوعبووووووووارة م
االستجابة

2كا     
قبة

حملس
ا
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جة ا
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% ك % ك %ك

فر أحدث أجهزة احلاسبا  اآللية ايتق  1
والنظ  والربامج الالزمة

دالة38236.548246.118217.4509.1363

فر املقارد املالية الالزمة لتطبيق ايتق  2
اإللكرتونية اإلدارة

دالة28827.552550.223322.3527.5303

يت  تفوعيل وتطقير مقاا املدرسة على 3
شبكة االنرتنت

دالة57054.541840.0585.5396.6042

فر خدمة االنرتنت جلييا الوعاملني ايتق  4
والطالب 

دالة33031.633331.838336.65.0842

5
فر اقاعد بياان  لشبكة ايتق 

االتصاال  داخل املدار  والربط 
نها ابلتوعاون ما مقاا القزارةفييا بي

دالة49847.638737.016115.4569.4423

6
الوعليا نظ  االتصال بني  اإلدارةتدع  

املدار  واملناطق التوعلييية وربطها 
 بشبكة موعلقما  القزارة

دالة40839.049947.713913.3200.9962

7
يف يت  توعديل اهلياكل التنظييية 

 اإلدارةق ما متطلبا  املدار  لتتقاف
 اإللكرتونية

دالة33932.449247.021520.6110.4342

8
يت  انشاء مراكز موعلقما  ابملدار 

لتبادل املوعلقما  واخلربا  بني 
 املدار 

دالة34933.341539.728227.025.3672

يت  وضا آلية لتطقير مراكز املوعلقما 9
رتونيةاإللكومدها أبحدث التجهيزا  

دالة25424.353851.425424.3946.8114

10
يت  أمتتة األعيال واختصار 

يف تتخذ  اليت اإلجراءا  الروتينية 
 اجناز املوعامال  اإلدارية

دالة35533.947745.621420.599.3632

11
ن وفق التخصصا  ق فر الوعاملايتق 

 اإلدارةالالزمة لتطبيق وصيانة برامج 
 ابملدار  اإللكرتونية

دالة35533.952850.516315.6191.2222

فر برامج تدريبية حدياة لتطقير ايتق  12
أداء الوعاملني داخل املدار  وخارجها

دالة36134.543241.325324.246.6022

يت  تدعي  الدورا  التدريبية مبختلف 13
اإللكرتونية اإلدارةجمال يف انقاعها 

دالة31430.044342.428927.639.1802
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14
يت  عيل برامج تقعية ألولياء األمقر 

ما  اإللكرتوينلتقضيح امهية التقاصل 
 املدرسة

دالة33231.737736.033732.23.4892

15
فر نظام أمىن حلياية كافة ايتق 

املوعلقما  والبياان  اخلاصة بتوعامال 
 املدار  داخلياً وخارجياً 

31129.754452.019118.3
184.79

دالة72

16
قجد نظ  احتياطية إلدارة النظام عند ت

حدوث بوعض املشكال  على 
 مستقى املدار 

26024.953050.725624.4
141.48

دالة42

17
قجد خطط بديلة حلفظ املوعلقما ت

والبياان  ابملدار  وات األزما 
 وحدوث الكقارث غ ر املتقاوعة

دالة37035.443041.124623.550.5092

حماولة ةيت  وضا برامج احلياية ملنا اى 18
الخرتاق اقاعد البياان 

دالة36534.945443.422721.775.0422

19
يت  تنسيق االتصال بني القحدا  

التنظييية ابملدرسة ووحدا  املدار 
 األخرى الكرتونياً 

دالة28927.644742.731029.641.2312

20
فر نظ  آلية لتقثيق االستوعارة ايتق 

داخل  اإللكرتونيةوتقف ر الكتب 
 مكتبا  املدار 

دالة28126.837235.639337.620.3312

 ودإلدو ايتنمل ل ةتطت مليت  ط و   وملذى( إ  وستجملايت أن ود وملاونت ملتيحا   9  ، وملنتملئ  وماضحت ااد ل ) 
 : وملتمليلستا وض وملنتملئ   تر وملنحا غ  يتم وودإلملكرت  وت

  ن  أنللدث أج للليا واملسلل مليت وآلملولللت  وملللنظم  وملللل وة  ومل زةللت( كمل لللت واملنسلل ت مل سللتجملايت ومتاتقلللت املا للمل ا )يتلللا
%(غ  46.1"يتحقل  إ  نلد ةلمل "غ نولث بتاللت وملنسل ت) (  هر دوملتغ  كمل لت وملفل  ب ملصلملحل509.136= 2ةويت)كمل

%( وماونقت  تر" ال  تحق  "غ 17.4   " تحق "غ  أكديت  س ت)أ%( 36.5 قد  بل) كيمل أيد  س ت ةن أن ود وملاونت
أن ود وملاونت  يااد  د ت وستجملبت ةقمل  ت استجملايت اةع  س ت " يتحق  إ  ند ةمل " اق  أ تر  سأ بذملم   نظ 

ة للط هللذه وألج لليا  ومللل وة  ع  سلل ت ومؤيللدين ملتللاون  أنللدث وألج لليا  وملللنظم  ومللل وة  ومل زةللت ياجللد ملللدي مألملللم إ  
 مبدو س م.

  ( كمل لللللت ودإلملكرت  ولللللت ودإلدو ان  وملللللاو د ومململولللللت ومل زةلللللت ملتط وللللل  وأةلللللمل املنسللللل ت مل سلللللتجملايت ومتاتقلللللت املا لللللمل ا )يتلللللا
%(غ  50.2"يتحقل  إ  نلد ةلمل "غ نولث بتاللت وملنسل ت) (  هر دوملتغ  كمل لت وملفل  ب ملصلملحل527.530= 2ةويت)كمل

%( وماونقت  تر" ال  تحق  "غ 22.3   " تحق "غ  أكديت  س ت)أ%( 27.5وملاونت  قد  بل)كيمل أيد  س ت ةن أن ود 
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ع  س ت " يتحق  إ  ند ةمل " اق  أ تر  سل ت وسلتجملبت   قلمل ب وملنسل ت بل  " يتحقل "  بل  " ال أ بذملم   نظ 
ململولللت  نللل  ومخصصلللمليت  فللل ب يتحقللل " سلللمل يلللدل  تلللر وملتفلللمل يت بللل  وسلللتجملايت وملللدو س نويلللمل يتاتللل  بتلللاون  وملللاو د وم

 وملص ا دو ط كط ةد ست.
 2املنسللللل ت السلللللتجملايت وملا لللللمل ا )يلللللتم  فاولللللط   طلللللاي  ةاةللللل  ومد سلللللت  تلللللر شللللل كت وال رت لللللت( كمل لللللت ةويلللللت)كمل =

%(غ بونيلمل أيلد  سل ت ةلن أنل ود 54.5"يتحقل "غ نولث بتاللت وملنسل ت) (  هر دوملتغ  كمل ت وملف  ب ملصلملحل396.604
ال  تحقل "غ سلمل يلدملط  "ر%( وماونقلت  تل5.5كيلمل أكلديت  سل ت)  تحقل  إ  نلد ةلمل"غ  ل "أ%( 40.0وملاونت  قد  بل)

 ع أغتا أن ود وملاونت ياجد مبدو س م ةاة   تر وال رت ت.أ تر 
  ن   دةلللللللللت وال رت لللللللللت ايوللللللللل  وملالللللللللملةت   وملطللللللللل ب( كمل لللللللللت واملنسللللللللل ت مل سلللللللللتجملايت ومتاتقلللللللللت بللللللللللململا مل ا )يتلللللللللا

%(غ   ونللللل  36.6"ال  تحقللللل "غ نولللللث بتاللللللت وملنسللللل ت)  ب ملصلللللملحل(  هلللللر دومللللللتغ  كمل لللللت وملفللللل  5.084=2ةويلللللت)كمل
%( نقللط وماونقللت  تللر أهنللمل  " تحقلل "غ  31.6نلل  أيللديت  سلل ت )يف  تحقلل  إ  نللد ةللمل"غ  %(  تللر"31.8 سلل ت)

 ل  يتلان   دةلت وال رت لت ايول  وملالملةت   وملطل بغ أ ةن   ل وملنس ت وملياوفت جدو ملن  ونل  ةلن أنل ود وملاونلت  تلر 
ع  دةللت وال رت للت  اتيللد  تللر والجت للملدويت ومل خصللوت  ةللدى إد وك وألنلل ود ألمهوللت وسللتخدوم أل لملللم  تللر  لل  يللدإن

 وملتاملةط.يف وال رت ت 
  ن  ةاو للد بولملانيت مل لل كت وال صلملاليت دو للط وملدو س  ومللل بط نويلمل بون للمل واملنسل ت مل سللتجملايت ومتاتقلت املا للمل ا )يتلا

"يتحقل "غ نولث بتاللت  (  هر دوملتغ  كمل ت وملفل  ب ملصلملحل569.442 =2املتامل ع ة  ةاة  وملازو ا( كمل ت ةويت)كمل
 للل  " تحقللل  إ  نللللد ةلللمل "غكيلللمل أكللللديت أ%( 37.0%(غ بونيلللمل أيلللد  سلللل ت ةلللن أنللل ود وملاونلللت  قللللد  بلللل)47.6وملنسللل ت)
 %( وماونقت  تر" ال  تحق  "غ سمل يدملط  تر  اون  ةاو د ومل وملانيت دو ط ومدو س.15.4 س ت)

 وملاتولللمل  ظلللم وال صللللملل بللل  وملللدو س  ومنلللملف  وملتاتويولللت   بط لللمل ب لللل كت  ودإلدو اا مل ا) لللد م املنسللل ت السلللتجملايت ومل
بتاللللللت   "يتحقلللل  إ  نلللللد ةللللمل"غ  (  هللللر دومللللللتغ  وملفلللل  ب ملصلللللملحل200.996= 2ةاتاةللللمليت ومللللللازو ا( كمل للللت ةويلللللت)كمل

%( وماونقلت 13.3" تحقل "غ  أكلديت  سل ت)  ل أ%( 39.0%(غ كيمل أيد  س ت ةن أن ود وملاونت  قد  بلل)47.7وملنس ت)
 د ت وستجملبت ةقمل  ت استجملايت اةل"اق  أ تر  س ع  س ت "يتحق  إ  ند ةملأال  تحق "غ  بذملم   نظ   تر"

 وملاتومل  ظم وال صملل ب  ومدو س  ومنملف  وملتاتويوت. ودإلدو اأن ود وملاونت سمل يدل  تر د م 
  (  ودإلملكرت  ولللت ودإلدو اوملللدو س ملتتاونللل  ةللل  ةتطت لللمليت يف املنسللل ت السلللتجملايت وملا لللمل ا)يتم  الللديط وروملكلللط وملتنظويولللت

%(غ كيللمل 47.0)ت مل سل   يتحقلل  إ  نلد ةلمل"غ  (  هلر دوملللتغ  كمل لت وملفل  ب ملصلملحل"110.434= 2كمل لت ةويلت)كمل
ال  تحق "غ  يدل  %( وماونقت  تر"20.6   " تحق "غ  أكديت  س ت)أ%( 32.4أيد  س ت ةن أن ود وملاونت  قد  بل)

يتم  اديط وروملكط  ملكن ب كط ال يتنملسا ة  ب وة  إ ملدا وروكتت.   ألملم  تر 
   املنسلللل ت مل سللللتجملايت ومتاتقللللت املا للللمل ا )يللللتم و  للللمل  ة وكللللي ةاتاةللللمليت امللللدو س ملت للللملدل وماتاةللللمليت  و لللل ويت بلللل

"يتحقلللل  إ  نلللد ةللللمل"غ نولللث بتالللللت  (  هلللر دوملللللتغ  كمل لللت وملفلللل  ب ملصلللملحل25.367= 2وملللدو س( كمل لللت ةويللللت)كمل
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%( وماونقلت 27.0" تحق "غ  أكديت  س ت)   أ%( 33.3%(غ بونيمل أيد  س ت ةن أن ود وملاونت  قد  بل)39.7 ت)وملنس
   مل  ة وكي ةاتاةمليت امدو س  ملكن خبطر بطوعت ملتالمليت.إ   يتم أال  تحق "غ  يدل لملم  تر   تر"

  تاةلللمليت  ةلللدهمل أبنلللدث وملتج وللليويت املنسللل ت مل سلللتجملايت ومتاتقلللت املا لللمل ا )يلللتم  ضللل  آملولللت ملتطلللاي  ة وكلللي وما
"يتحقل  إ  نلد ةلمل "غ نولث بتاللت  (  هلر دومللتغ  كمل لت وملفل  ب ملصلملحل946.811= 2( كمل ت ةويلت)كملودإلملكرت  وت

%( وماونقلت 24.3   " تحق "غ  أكديت  س ت)أ%( 24.3%(غ بونيمل أيد  س ت ةن أن ود وملاونت  قد  بل)51.4وملنس ت)
يللتم  ضلل  آملوللت ملتطللاي أع  تحقلل  إ   سلل ت ال  تحقلل " نمل لل  يللدل لملللم  تللر ال  تحقلل "غ  ةلل   سللمل ى  سلل ت"   تللر"

 .ودإلملكرت  وتة وكي وماتاةمليت  ةدهمل أبندث وملتج ويويت 
  وزللللملز يف  تخلللذ  وملللله املنسللل ت مل سلللتجملايت ومتاتقلللت املا لللمل ا )يلللتم أمتتلللت وأل يلللملل  و تصلللمل  ودإلجللل و ويت ومل   ونولللت

"يتحقلل  إ  نللد ةللمل "غ نوللث  (  هللر دوملللتغ  كمل للت وملفلل  ب ملصللملحل99.363= 2وماللملة يت ودإلدو يللت( كمل للت ةويللت)كمل
%( 20.5%( و ل  " تحقل "غ  أكلديت  سل ت)33.9%(غ بونيمل أيد  س ت ةن أن ود وملاونت  قلد  بلل)45.6بتالت وملنس ت)

ن  ملكلل دإ  وال اةللمل وك  وملوللد     لل  يللتم وملتحللال ةللن وملنظللملم وملتقتوللدأوماونقللت  تللر" ال  تحقلل  "غ  يللدل لملللم  تللر 
 . ب ط

  ودإلدو اع  نلل  وملتخصصللمليت ومل زةللت ملتط ولل   صللومل ت بلل وة  ا ن  وملاللملةتواملنسلل ت مل سللتجملايت ومتاتقللت املا للمل ا )يتللا 
"يتحق  إ  ند ةلمل"غ نولث  (  هر دوملتغ  كمل ت وملف  ب ملصملحل191.222= 2امدو س( كمل ت ةويت)كمل ودإلملكرت  وت

%( 15.6" تحقل "غ  أكلديت  سل ت)  ل أ%( 33.9ونت  قلد  بلل)%(غ بونيمل أيد  س ت ةن أن ود وملا50.5بتالت وملنس ت)
 ومل وة .يف ال  تحق "غ سمل يدل  تر ةتت وملاملةت  مبجملل وملصومل ت  ومتخصص   وماونقت  تر"

  ن  بل وة   د ي ولت ندي لت ملتطلاي  أدو  وملالملةت  دو لط وملدو س   مل ج لمل(  واملنس ت مل ستجملايت ومتاتقت املا مل ا )يتا
"يتحقللللللل  إ  نلللللللد ةلللللللمل "غ نولللللللث بتاللللللللت  (  هلللللللر دومللللللللتغ  كمل لللللللت وملفللللللل  ب ملصلللللللملحل46.602= 2ملكمل لللللللت ةويلللللللت)ك

%( وماونقلت 24.2   " تحق "غ  أكديت  س ت)أ%( 34.5%(غ بونيمل أيد  س ت ةن أن ود وملاونت  قد  بل)41.3وملنس ت)
  تر" ال  تحق  "غ سمل يدل  تر ةتت ومل وة  وملتد ي وت وادي ت.

 ( ودإلملكرت  ولت ودإلدو اجململل يف قلت املا لمل ا )يلتم  لد وم ومللد  ويت وملتد ي ولت مبختتلا و او  لمل املنس ت مل ستجملايت ومتات
%(غ 42.4"يتحقلل  إ  نللد ةللمل"غ نوللث بتالللت وملنسلل ت) (  هللر دوملللتغ  وملفلل  ب ملصللملحل39.180= 2كمل للت ةويللت)كمل

ونقت  تر" ال  تحق  "غ %( وما 27.6   " تحق "غ  أكديت  س ت)أ%( 30.0بونيمل أيد  س ت ةن أن ود وملاونت  قد  بل)
.ودإلملكرت  وت ودإلدو اجمملل يف سمل يؤكد  تر ةتت  د وم وملد  ويت وملتد ي وت 

  ةل   ودإلملكلرت ياملنس ت مل ستجملايت ومتاتقت املا مل ا )يتم  يط ب وة   ا ولت أل ملولمل  وألةلا  ملتاضلوم أمهولت وملتاوصلط
"يتحقلللل  إ  نللللد ةللللمل "غ نوللللث بتالللللت  ملحل(  هللللر دوملللللتغ  كمل للللت وملفلللل  ب ملصلللل3.489= 2ومد سللللت( كمل للللت ةويللللت)كمل

%( وماونقلت 32.2" تحق "غ  أكديت  س ت)   أ%( 31.7%(غ بونيمل أيد  س ت ةن أن ود وملاونت  قد  بل)36.1وملنس ت)
   ،  س ت وملتقلمل ب بل  وسلتجملايت وألنل ود إ   يلط بل وة  وملتا ولت أل ملولمل  وألةلا  ملتاضلوم أمهولت  "ال  تحق "غ  تر
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 ة  ومد ست  ملكن بصا ا ةتفمل  ت حبسا ج اد كط ةد ست. يودإلملكرت  وملتاوصط 
  ن   ظلللملم أةلللأ ايمليلللت كملنلللت وماتاةلللمليت  ومل ولللملانيت و ملصلللت بتالللملة يت واملنسللل ت مل سلللتجملايت ومتاتقلللت املا لللمل ا )يتلللا

"يتحقل  إ  نلد ةلمل "غ  (  هلر دومللتغ  كمل لت وملفل  ب ملصلملحل184.797= 2ومدو س دو توملً   مل جوملً( كمل لت ةويلت)كمل
 للللل  " تحقللللل "غ  أكلللللديت أ%( 29.7%(غ بونيللللمل أيلللللد  سللللل ت ةلللللن أنلللل ود وملاونلللللت  قلللللد  بللللل)52.0وللللث بتاللللللت وملنسللللل ت)ن

 ملكلن ينقصل  بل وة  محمليللت   تلر  للاون   ظلملم أةنولت وماتاةلملي %( وماونقلت  تلر" ال  تحقل  "غ  يلدل لمللم18.3 سل ت)
 .ودإلملكرت  وتوا وئم يف ةن ةتخصص  

 (ظللللم ونتوملفوللللت دإلدو ا وملنظللللملم  نللللد نللللد ث باللللب وم للللك يت  تللللر ةسللللتاى اجللللد  املنسلللل ت السللللتجملايت وملا مل ا 
يتحقلللللل  إ  نللللللد ةللللللمل"غ نوللللللث بتالللللللت  (  هللللللر دوملللللللتغ  وملفلللللل  ب ملصللللللملحل"141.484= 2ومللللللدو س( كمل للللللت ةويللللللت)كمل

%( وماونقللت 24.4" تحقلل "غ  أكلديت  سل ت)  ل أ%( 24.9 سلل ت ةلن وملاونلت  قللد  بلل) يت%(غ بونيلمل أيلد50.7وملنسل ت)
 سمل يدل  تر  جاد  ظم ونتوملفوت دإلدو ا وملنظم  ند ند ث باب وم ك يت."ال  تحق "غ   تر

  اجلللد  طلللط بديتلللت افلللظ وماتاةلللمليت  ومل ولللملانيت املللدو س  ةلللت وألزةلللمليت  ت مل سلللتجملايت ومتاتقلللت املا مل ا)املنسللل
د ةلمل "يتحقل  إ  نل (  هر دوملتغ  كمل ت وملفل  ب ملصلملحل50.509= 2 ند ث وملكاو ث غ، ومتاةات( كمل ت ةويت)كمل

 للل  " تحقللل "غ  أكلللديت أ%( 35.4%(غ بونيلللمل أيلللد  سللل ت ةلللن أنللل ود وملاونلللت  قلللد  بلللل)41.1"غ نولللث بتاللللت وملنسللل ت)
"ال  تحقلل "غ سللمل يللدل  تللر  جللاد  طللط بديتللت افللظ وماتاةللمليت  ومل وللملانيت امللدو س  %( وماونقللت  تللر23.5 سلل ت)

  ةت وألزةمليت  وملكاو ث غ، ومتاةات.
 حممل مللللت ال لللرتوب ةاو لللد ومل ولللملانيت( كمل لللت  أ ا )يلللتم  ضللل  بللل وة  وايمليللت منللل  ت املا لللمل  املنسلل ت مل سلللتجملايت ومتاتقللل

%(غ 43.4"يتحقلل  إ  نللد ةللمل "غ نوللث بتالللت وملنسلل ت) (  هللر دوملللتغ  كمل للت وملفلل  ب ملصللملحل75.042= 2ةويللت)كمل
تر" ال  تحق  "غ %( وماونقت  21.7   " تحق "غ  أكديت  س ت)أ%( 34.9بونيمل أيد  س ت ةن أن ود وملاونت  قد  بل)

 سمل يدل  تر  جاد ب وة  محمليت  ملكن مل غ، كملنوت.
  املنسلل ت مل سلللتجملايت ومتاتقلللت املا لللمل ا )يلللتم  نسلللو  وال صلللملل بللل  وملانلللدويت وملتنظويولللت امد سلللت   نلللدويت وملللدو س

نوللث "يتحقلل  إ  نللد ةللمل "غ  (  هللر دوملللتغ  كمل للت وملفلل  ب ملصللملحل41.231= 2وأل لل ى وملكرت  وللملً( كمل للت ةويللت)كمل
%( 29.6 ل  " تحقل "غ  أكلديت  سل ت)أ%( 27.6%(غ بونيمل أيد  س ت ةن أن ود وملاونت  قلد  بلل)42.7بتالت وملنس ت)

هذه وملا مل ا إ  و   يتم وملتنسو   وال صملل ب  وملانلدويت وملتنظويولت يف وماونقت  تر" ال  تحق  "غ    ، والستجملايت 
 .ملقد  وملكمليفوملكرت  ومل  ملكن ملو  اامد ست  وملاندويت وأل  ى 

  دو لط ةكت لمليت وملدو س(  ودإلملكرت  ولتاملنس ت الستجملايت املا مل ا)يتان   ظلم آملولت ملتاثول  والسلتامل ا   لان، وملكتلا
%(غ   ون  37.6(  هر دوملتغ  كمل ت وملف  ب ملصملحل "ال  تحق "غ نوث بتالت وملنس ت )20.331=2كمل ت ةويت)كمل

" تحق "غ  ةن  %( نقط وماونقت  تر أهنمل 26.8ديت  س ت )ن  أييف  تحق  إ  ند ةمل"غ  %(  تر"35.6 س ت)
 ودإلملكرت  ولت ل  يتلان   ظلم آملولت ملتاثول  والسلتامل ا   لان، وملكتلا أ  ل وملنسل ت ومليلاوفت ملن  ونل  ةلن أنل ود وملاونلت  تلر 
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 دو ط ةكت مليت ومدو سغ يتيم واملجت ملتان،  ظم ةكت مليت أك    طا وً.
 للدد ةللن وملا للمل ويت  وماونقللت  تللر اقلل  يف ع وملنسللا ةتقمل بللت أإ    لل، تياللت وملنتللملئ  جم عأ ونالحووظ بشووكل جميوول

ضللللا  ةاطوللللمليت ج للللاد إدو ا كللللط ةد سللللت ةنفصللللتت د ع  انوللللد  للللاون  هللللذه يف جللللمل يت  ودإلملكرت  وللللت ودإلدو اةتطت للللمليت 
 ةاندا. امدو س بصا ا ودإلملكرت  وت ودإلدو اكملنت ومدو س سمل ي ، إ   ان، ةتطت مليت  ط و  يف  ومتطت مليت 

  لمل ا (   لدأ  13 يتكلاع ةلن ) ودإلملكرت  وت ودإلدو ايتنمل ل وملاملئد ةن  ط و   وملذى يتي ط هذو وحملا   و احملقر الرابا :4
 : يتم   ض  تملئ  هذو وحملا   تر وملنحا وملتمليل 13 – 1ةن 

لليحوقر الرابوا ( النسب املئقية والتكرارا  لالستجااب  وداللة الفروق بني االستجااب  10يقضح اجلدول  
".اإللكرتونية اإلدارة" الوعائد من تطبيق 

الوعبووووووووارة م

االستجابة

2كا     
قبة

حملس
ا

   
حلرية

جة ا
در

  
اللة

الد
قى 

مست

يتحق 
يتحق 

إ  ند ةمل
ال يتحق 

% ك % ك %ك

1

تسهيل عيلية نشر املوعلقما  
والنشرا  والتوعلييا  واعالن 

هاء من النتائج فقر االنت
 األعيال

دالة73870.624223.1666.3696.5352

2
االستفادة من موعطيا  ثقرة 

جمال إدارة يف االتصاال  
التوعلي 

دالة70567.425224.1898.5584.3542

3
تيس ر األعيال الناجتة عن 

 اإلدارةزايدة األعباء على 
بزايدة أعداد الطالب

دالة60557.833632.110510.0359.1992

4

الوعيل على تطبيق تقصيا 
املنظيا  الرتبقية الوعاملية 

بضرورة االرتقاء ابملؤسسا 
التوعلييية

دالة58756.135934.31009.6802.0003

احالل امللفا  الرايية بداًل 5
 من امللفا  القراية

دالة63160.325724.615815.1356.9852

لفاحفظ القاثئق وامل 6
 الكرتونياً 

دالة69566.426625.4858.26563.0042

دالة68865.828427.2747.0558.6162يف  اإللكرتويناستخدام الربيد 7
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التقاصل بني البيئة الداخلية 
والبيئة اخلارجية

ربط املدار  واملناطق التوعلييية  8
والقزارة ما اجملتيا املدين

دالة60758.034232.7979.3373.1842

9
عقد االجتياعا  والتقاصل 

ابستخدام املستحداث 
التكنقلقجية

دالة56453.934332.813913.3259.1612

10
نشر النتائج الكرتونياً على 
الشبكة حتقيقاً للشفافية 

والوعدالة

دالة71868.623522.5938.9615.7532

عرب  اإللكرتويناملتابوعة والتققمي  11
شبكا  احلاسب اآليل

دالة58155.535934.310610.2324.0132

نتاجإتشجيا الطالب على  12
برجميا  توعلييية لليناهج

دالة53050.731029.620619.7156.9712

استخدام االنرتنت كأداة  13
اتصال بني املدرسة والطالب

دالة59156.533932.411611.1323.9562

يتنلللمل ل وملاملئللد ةلللن  وملللذىا  ومل وبللل  ( إ  وسلللتجملايت أنلل ود وملاونلللت ملتيحلل 10 لل، وملنتلللملئ  وماضللحت االللد ل  ةللم ) 
 : غ  يتم وستا وض وملنتملئ   تر وملنحا وملتمليلودإلملكرت  وت ودإلدو ا ط و  
   نلا  وال ت لمل  ةلن املنس ت الستجملايت وملا مل ا ) س وط  يتوت     وماتاةمليت  وملن  ويت  وملتاتويمليت  إ  ع وملنتلملئ

%(غ 70.6"يتحقلل "غ نوللث بتالللت وملنسلل ت) وملفلل  ب ملصللملحل  (  هللر دوملللتغ 696.535= 2وأل يللملل( كمل للت ةويللت)كمل
ال  %( وماونقلت  تلر"6.3كيلمل أكلديت  سل ت)  تحق  إ  نلد ةلمل"غ %( و  "23.1أيد  س ت ةن أن ود وملاونت  قد  بل)  

 س ط  يتوت     وماتاةمليت.ي ودإلملكرت  وت ودإلدو اع  ظملم أ تحق "غ سمل يدل  تر 
  جملللملل إدو ا وملتاتلللوم( كمل لللت يف املنسللل ت مل سلللتجملايت ومتاتقلللت املا لللمل ا )والسلللتفملدا ةلللن ةاطولللمليت ثلللا ا وال صلللملاليت

%(غ بونيللمل أيللد 67.4"يتحقلل "غ نوللث بتالللت وملنسلل ت) (  هللر دوملللتغ  كمل للت وملفلل  ب ملصللملحل584.354= 2ةويللت)كمل
%( وماونقلللت  تلللر" ال 8.5" تحقللل  إ  نلللد ةلللمل "غكيللمل أكلللديت  سللل ت)  للل أ%( 24.1 سلل ت ةلللن أنللل ود وملاونلللت  قلللد  بللل)

  تحق  "غ سمل يدل  تر اق  والستفملدا ةن ةاطومليت ثا ا وماتاةمليت  وال صملاليت.
  بلليايدا أ للدود وملطلل ب( كمل للت  ودإلدو ااملنسلل ت السللتجملايت وملا للمل ا ) وسلل، وأل يللملل وملنملجتللت  للن زايدا وأل  للمل   تللر

%(غ بونيللمل أيللد 57.8"يتحقلل "غ نوللث بتالللت وملنسلل ت) دوملللتغ  كمل للت وملفلل  ب ملصللملحل (  هللر359.199= 2ةويللت)كمل
ال  نقللت  تللر"%( وماو10.1 لل  " تحقلل  إ  نللد ةللمل "غكيللمل أكللديت  سلل ت)أ%( 32.1 سلل ت ةللن أنلل ود وملاونللت  قللد  بللل)

دو ا وملتاتوم.إجمملل يف ةكمل وت والستفملدا ةن ةاطومليت ثا ا وال صملاليت إ تحق "غ سمل يدل  تر 
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 سلل ت السللتجملايت وملا للمل ا )وملايللط  تللر  ط ولل   اصللومليت ومنظيللمليت وملرتبايللت وملاملموللت بيلل   ا وال  قللمل  امؤسسللمليت املن
"يتحقلللللللل "غ نوللللللللث بتالللللللللت  (  هللللللللر دوملللللللللتغ  كمل للللللللت وملفلللللللل  ب ملصللللللللملحل802.000= 2وملتاتويوللللللللت( كمل للللللللت ةويللللللللت)كمل

نللللد ةلللمل "غكيلللمل أكللللديت   للل  " تحقللل  إ أ%( 34.3%(غ بونيلللمل أيلللد  سلللل ت ةلللن أنللل ود وملاونلللت  قللللد  بلللل)56.1وملنسللل ت)
 %( وماونقت  تر" ال  تحق  "غ سمل يدل  تر إةكمل وت  ط و   اصومليت ومنظيمليت وملرتبايت وملاملموت.9.6 س ت)

 2نلللل ل ومتفللللمليت ومل ةيوللللت بللللدالً ةللللن ومتفللللمليت وملا ةوللللت( كمل للللت ةويللللت)كملإمل سللللتجملايت ومتاتقللللت املا للللمل ا ) املنسلللل ت =
%(غ بونيلمل أيلد  سل ت ةلن أنل ود 60.3يتحقل "غ نولث بتاللت وملنسل ت)" (  هر دوملتغ  كمل ت وملف  ب ملصلملحل356.985

%( وماونقت  تر" ال  تحق  "غ سمل يلدل 15.1   " تحق  إ  ند ةمل "غكيمل أكديت  س ت)أ%( 24.6وملاونت  قد  بل)
  تر وستجملبت أن ود وملاونت  ا اقو  إن ل ومتفمليت ومل ةيوت بدالً ةن ومتفمليت وملا ةوت.

 2( كمل لللللت ةويلللللت)كملتويولللللت  وملللللازو ا ةللللل  وجملتيللللل  وملللللديوملا لللللمل ا) بط وملللللدو س  ومنلللللملف  وملتا املنسلللل ت السلللللتجملايت =
%(غ بونيلمل أيلد  سل ت ةلن أنل ود وملاونلت 58.0"يتحقل "غ نولث بتاللت وملنسل ت) (  هر دوملتغ  وملفل  ب ملصلملحل373.184

تحقل  "غ سلمل يلدل  تللر %( وماونقلت  تلر" ال  9.3 ل  " تحقل  إ  نلد ةلمل "غكيلمل أكللديت  سل ت)أ%( 32.7 قلد  بلل)
 .تويوت  وملازو ا ة  وجملتي  ومديوستجملبت أن ود وملاونت  ا إةكمل وت  بط ومدو س  ومنملف  وملتا

 2املنسلل ت السلللتجملايت وملا للمل ا )  للل  وملنتلللملئ  وملكرت  وللملً  تلللر ومل لل كت اقوقلللملً ملت لللفملنوت  وملادوملللت( كمل لللت ةويلللت)كمل =
%(غ بونيلمل أيلد  سل ت ةلن أنل ود وملاونلت 68.6نولث بتاللت وملنسل ت) "يتحقل "غ (  هر دوملتغ  وملفل  ب ملصلملحل615.753

%( وماونقت  تر" ال  تحق  "غ  ي ، لمللم إ 8.9   " تحق  إ  ند ةمل "غكيمل أكديت  س ت)أ%( 22.5 قد  بل)
 وستجملايت ة  فات جتمله     وملنتملئ  وملكرت  وملً  تر ومل  كت اقوقملً ملت فملنوت  وملادوملت.

 2( كمل لللللت ةويلللللت)كمل للللل  شللللل كمليت واملسلللللا وآليل ودإلملكلللللرت يا لللللمل ا )ومتملبالللللت  وملتقلللللامي املنسللللل ت السلللللتجملايت ومل =
%(غ بونيلمل أيلد  سل ت ةلن أنل ود وملاونلت 55.5"يتحقل "غ نولث بتاللت وملنسل ت) (  هر دوملتغ  وملفل  ب ملصلملحل324.013

   لل،  تللم ال  تحقلل "غ  %( وماونقللت  تللر"10.2 لل  " تحقلل  إ  نللد ةللمل "غكيللمل أكللديت  سلل ت)أ%( 34.3 قللد  بللل)
 .   ش كمليت واملسا وآليل ودإلملكرت يوالستجملايت إ  إةكمل وت  طاي   ظم ومتملبات  وملتقامي 

 2 تلللللملع ب جمولللللمليت  اتويولللللت ملتينلللللمله ( كمل لللللت ةويلللللت)كملإملايت وملا لللللمل ا )  لللللجو  وملطللللل ب  تلللللر املنسللللل ت السلللللتج =
بونيلمل أيلد  سل ت ةلن أنل ود  %(غ50.7يتحقل "غ نولث بتاللت وملنسل ت) (  هر دوملتغ  كمل ت وملف  ب ملصلملحل"156.971

%( وماونقت  تر" ال  تحق  "غ سمل يلدل 19.7   " تحق  إ  ند ةمل "غكيمل أكديت  س ت)أ%( 29.6وملاونت  قد  بل)
  تملع ب جمومليت  اتويوت.إأن ود وملاونت ملت جو  وملط ب  تر  تر وستجملايت ة  فات ةن 

ماونقلت بنسل ت ة  فالت ةلن أنل ود وملاونلت  تللر   نلظ و ومون خوالل اسوتوعرات نتوائج احملوقر الرابوا بشوكل جميول
 تلللر ةسلللتاى ومل وعلللت وملدو تولللت ملتيد سلللت  ومل وعلللت و مل جولللت رلللمل  هلللا وجملتيللل   ودإلملكرت  ولللت ودإلدو ااقوللل   ملئلللد ةلللن  ط وللل  

ملةللت بد ملللت امللدو س ومل مل ايلت وملا ودإلملكرت  وللت ودإلدو اوملدلغ سللمل ي لل، إ  وةتنلمل  غململ وللت أنلل ود وملاونلت بللد ى  أمهوللت  ط ول  
وملكايت.
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( 11يقضووح اجلوودول  و ووو النووقع"على االسووتجااب :  لبيووان أثوور"اجلنسT-TEST) نتووائج حتليوول اختبووار" " –اثنيوواً 
االستجااب  على احملقر األول.يف  اإلاثثنتائج حتليل اختبار" " لداللة الفروق بني الذكقر و 

املتقسط  اجمليقعا احملقر األول
احلسايب

االحنراف 
 املوعيار 

درجة ايية 
احلرية

مستقى 
الداللة

 اإلدارةضرورة 
اإللكرتونية

غيور دال 19.753.930.596339 ذكووقر
20.075.39 انوواث
   ال  اجد ن  ب لويت دالملت إنصملئوت ب  والسلتجملايت أ(  11"يت" ااد ل )  يتيم  ةن  تملئ  اتوط و ت مل 

بلل وسلتجملايت وحملللا  وأل ل بل  جميا للت ومللذكا    يف  لل  ال  اجلد نلل  ب أب يلدل سللمل(؛ ودإلاث تلر ةتاللل، وان )ومللذكا    
 والستجملايت.يف سمل ي ، إ  و فملب وجمليا ت   ودإلاث جميا ت

االسووتجااب  علووى احملووقر يف  اإلاثث" " لداللووة الفووروق بووني الووذكقر و  ( نتووائج حتليوول اختبووار12يقضووح اجلوودول  
.الااين

املتقسط عا اجمليق الاايناحملقر 
احلسايب

االحنراف 
 املوعيار 

درجة  ايية  
احلرية

مستقى 
الداللة

 اإلدارةحتداي  ممارسة 
 اوموعقااهت اإللكرتونية

(1 دال * 17.6110.345.082339ذكووقر

13.822.21انوواث
نصلللللملئوت بللللل  للللل   اجلللللد نللللل  ب لويت دالمللللللت إأ(  12"يت" االللللد ل  ةلللللم )   يتيلللللم ةلللللن  تلللللملئ  اتولللللط و ت لللللمل 

بللل  يوسللتجملايت وحمللللا  ومل للمليف  للل   اجللد نللل  ب أ(؛  ي للل، لملللم إ  ايت  تلللر ةتاللل، والللن  )وملللذكا   ودإلاثوالسللتجمل
 والستجملايت و ملصت  ذو وحملا .يف سمل ي ، إ   دم و فملب وجمليا ت   جميا ت وملذكا   جميا ت ودإلاث

والستجملايت  تر وحملا  ومل ململث.يف  ودإلاثوملف  ب ب  وملذكا    ملدالملت  "يت" ( تملئ  اتوط و ت مل 13ياضم واد ل)
املتقسط اجمليقعا احملقر الاالث

احلسايب
االحنراف 

 املوعيار 
درجة  ايية  

احلرية
مستقى 
الداللة

 اإلدارةمتطلبا  تطبيق 
اإللكرتونية

غيور دال39.509.520.552339ذكووقر
40.007.09انوواث

 للللل  ال  اجلللللد نللللل  ب لويت دالمللللللت إنصلللللملئوت بللللل أ(  13"يت" االللللد ل )  ةلللللن  تلللللملئ  اتولللللط و ت لللللمل كيللللمل يتيلللللم  
وسللتجملايت وحملللا  ومل ململللث بلل يف  لل  ال  اجللد نلل  ب أ(؛  ي لل، لملللم إ  ايت  تللر ةتاللل، واللن  )وملللذكا   ودإلاثوالسللتجمل

 تجملايت.والسيف سمل ي ، إ  و فملب وجمليا ت   ودإلاثجميا ت وملذكا   ب  جميا ت 
والستجملايت  تر وحملا  ومل وب .يف  ودإلاثملدالملت وملف  ب ب  وملذكا     "يت" ( تملئ  اتوط و ت مل 14ياضم واد ل )

* الفروق دالة. (1)

المجلد )٢(، العدد )١(، ١٤۳٦ھـ - ٢۰١٥م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة



دولة الكويت                                      د/ فواز ماحل العنزييف دور اإلدارة اإللكرتونية يف القضاء على املعوقات التعليمية بإدارة مدارس التعليم الثانوي العام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

                                                                             

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-331-

املتقسط  اجمليقعا  احملقر الرابا
احلسايب

االحنراف 
 املوعيار 

درجة ايية 
احلرية

مستقى 
الداللة

 اإلدارةالوعائد من تطبيق 
 اإللكرتونية

غيور دال 18.334.400.514339 ذكووقر
17.977.33 انوواث

 لللل  ال  اجللللد نلللل  ب لويت دالملللللت إنصللللملئوت بلللل أ( 14"يت" االلللد ل )  كيللللمل يتيللللم ةللللن  تللللملئ  اتوللللط و ت للللمل 
وسلتجملايت وحمللا  ومل وبل  بل يف  ل  ال  اجلد نل  ب أ(؛  ي ، لمللم إ  ودإلاثوالستجملايت  تر ةتال، وان  )وملذكا    

 والستجملايت.يف سمل ي ، إ  و فملب وجمليا ت   ودإلاث  جميا ت جميا ت وملذكا   ب
يف  للللل  ال  اجلللللد نللللل  ب أ ب لللللكط  لللللملم نمل للللل  يتيلللللم ةلللللن  تلللللملئ  اتولللللط و ت لللللمل  "يت" ملتيحلللللمل   ب لللللكط جميلللللط 

ت " سللمل ي ل، إ  و فلملب  ونلت وملد وسللوحمللمل   كت لمل إال وحمللا  "ومل لملييف ( ودإلاثوالسلتجملايت  تلر ةتالل، والن ) وملللذكا    
  تر هذه وحململ   ب كط جميط. ودإلاثساو  وملذكا  أ  

 يقلام ومل ملنلث بال ض  تلملئ  اتولط وملت لملين ( :   ANOVA –Way   –Oneحتليول التبواين األحواد   –اثلاواً 
والن  "وملنلا " (  تلر  – ومنصلا والدو   –ومؤهلط وملد وسلد -مل وملع أث  كط ةتال، ةن ومتال،ويت)  لدد سلناويت و ل ا 

(  تللملئ  اتوللط وملت للملين وألنللملد  مل وللملع وملفلل ب بلل 15ياضللم جللد ل )    ت ملكللط حمللا  ةللن حمللمل   والسللت مل ت.نللدا املنسلل
(.ودإلملكرت  وت ودإلدو اوالستجملايت  تر وحملا  وأل ل )ض   ا يف  دد سناويت و  ا 

مستقى الداللة ايية ف  متقسط املربوعا درجا  احلريةجميقع املربوعا مصدر التباين
غ ر دال8024.152340كلوى
6103.48624254.31241.841بني اجمليقعا 

1920.6673166.078داخل اجمليقعا 
والسللتجملايت يف  ونصللملئوملً  لل  ال  اجللد نلل  ب دوملللت أ -يتيللم ةللن  تللملئ  اتوللط وملت للملين وألنللملد  االلد ل وملسللملب  

  ال ياجلد ةثل، ملالدد سلناويت و ل ا  تلر وسلتجملايت أنل ود  ل امل ملادد سناويت و  ا ألن ود وملاونت؛   كلن  فسل، لمللم أب
 وملاونت نال آ وئ م و ملصت با مل ويت وحملا  وأل ل.

والسللتجملايت  تللر يف (  تللملئ  اتوللط وملت للملين وألنللملد  مل وللملع وملفلل ب بلل   للدد سللناويت و لل ا 16ياضللم جللد ل )
(.مل ةااةملهت ودإلملكرت  وت ودإلدو ا)اداييت سمل ست  وحملا  ومل ملي

مستقى الداللة ايية ف  متقسط املربوعا  درجا  احلريةجميقع املربوعا صدر التباينم
غ ر دال16618.217340كلوى
4168.80324173.7004.409بني اجمليقعا 

12449.41431639.397داخل اجمليقعا 
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والسلتجملايت يف  ونصلملئوملً   ب دومللت    ال  اجد نلأ - يتيم ةن  تملئ  اتوط وملت ملين وألنملد  ااد ل وملسملب  
 ل  ال ياجلد ةثل، ملالدد سلناويت و ل ا  تلر وسلتجملايت أنل ود  امل ملادد سناويت و  ا ألن ود وملاونت؛   كلن  فسل، لمللم أب

 .وملاونت نال آ وئ م و ملصت با مل ويت وحملا  ومل ملي
والسللتجملايت  تللر يف ويت و لل ا (  تللملئ  اتوللط وملت للملين وألنللملد  مل وللملع وملفلل ب بلل   للدد سللنا 17ياضللم جللد ل )

(.ودإلملكرت  وت ودإلدو اوحملا  ومل ململث )ةتطت مليت  ط و  
مستقى الداللة ايية ف  متقسط املربوعا درجا  احلريةجميقع املربوعا مصدر التباين
غ ر دال22547.226340كلوى
7006.08624291.9205.936بني اجمليقعا 

15541.14031649.181داخل اجمليقعا 
والستجملايت   امل يف  ونصملئوملً    ال  اجد ن  ب دوملت أ - يتيم ةن  تملئ  اتوط وملت ملين وألنملد  ااد ل وملسملب 

   ال ياجد ةث، ملادد سناويت و  ا  تلر وسلتجملايت أنل ود وملاونلت ملادد سناويت و  ا ألن ود وملاونت؛   كن  فس، لملم أب
 ومل ململث.ا  نال آ وئ م و ملصت با مل ويت وحمل

والسللتجملايت  تللر يف (  تللملئ  اتوللط وملت للملين وألنللملد  مل وللملع وملفلل ب بلل   للدد سللناويت و لل ا 18ياضللم جللد ل )
(.ودإلملكرت  وت ودإلدو اوحملا  ومل وب  )وملاملئد ةن  ط و  

مستقى الداللة ايية ف  متقسط املربوعا  درجا  احلريةجميقع املربوعا مصدر التباين
غ ر دال13614.540340كلوى
6970.45624290.43613.813بني اجمليقعا 

6644.08431621.26داخل اجمليقعا 
والسللتجملايت يف  ونصللملئوملً  لل  ال  اجللد نلل  ب دوملللت أ - يتيللم ةللن  تللملئ  اتوللط وملت للملين وألنللملد  االلد ل وملسللملب 

د ةث، ملادد سلناويت و ل ا  تلر وسلتجملايت أنل ود    ال ياج امل ملادد سناويت و  ا ألن ود وملاونت؛   كن  فس، لملم أب
 .ومل وب وملاونت نال آ وئ م و ملصت با مل ويت وحملا  

والستجملايت  تر وحمللا يف (  تملئ  اتوط وملت ملين وألنملد  مل وملع وملف ب ب  ومستاى وملتاتويد 19ياضم جد ل )
(.ودإلملكرت  وت ودإلدو اوأل ل )ض   ا 

مستقى الداللة ايية ف متقسط املربوعا  درجا  احلريةجميقع املربوعا مصدر التباين
غ ر دال8024.152340كلوى
639.2981639.29829.347بني اجمليقعا 

7384.85533921.784داخل اجمليقعا 
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يت والسللتجملايف  ونصللملئوملً  لل  ال  اجللد نلل  ب دوملللت أ -يتيللم ةللن  تللملئ  اتوللط وملت للملين وألنللملد  االلد ل وملسللملب  
   ال ياجد ةث، ملتيؤهط وملتاتويد  وملد جت  امل ملنا  ومؤهط وملتاتويد  وملد جت وملاتيوت ألن ود وملاونت؛   كن  فس، لملم أب
 وملاتيوت  تر وستجملايت أن ود وملاونت نال آ وئ م و ملصت با مل ويت وحملا  وأل ل.

والسللتجملايت  تللر وحملللا يف اى وملتاتويللد (  تللملئ  اتوللط وملت لملين وألنللملد  مل وللملع وملفلل ب بلل  ومسلت20ياضلم جللد ل )
(.ودإلملكرت  وت ودإلدو ا)اداييت  ةااةمليت سمل ست  ومل ملي

مستقى الداللة ايية ف  متقسط املربوعا درجا  احلريةجميقع املربوعا مصدر التباين
16618.217340كلوى

دال 25.019125.0190.511بني اجمليقعا 
16593.19833948.947داخل اجمليقعا 

والسلتجملايت   المل يف  ونصلملئوملً  ل   اجلد نل  ب دومللت أ - يتيم ةن  تملئ  اتوط وملت ملين وألنملد  ااد ل وملسملب  
 لل  ياجللد ةثلل، ملتيؤهللط وملتاتويللد  وملد جللت ملنللا  ومؤهللط وملتاتويللد  وملد جللت وملاتيوللت ألنلل ود وملاونللت؛   كللن  فسلل، لملللم أب

 .ئ م و ملصت با مل ويت وحملا  ومل مليت نال آ ووملاتيوت  تر وستجملايت أن ود وملاون
والسللتجملايت  تللر وحملللا يف (  تللملئ  اتوللط وملت لملين وألنللملد  مل وللملع وملفلل ب بلل  ومسلتاى وملتاتويللد 21ياضلم جللد ل )

(.ودإلملكرت  وت ودإلدو اومل ململث )ةتطت مليت  ط و  
ى الداللةمستق  ايية ف  متقسط املربوعا درجا  احلريةجميقع املربوعا مصدر التباين

22547.226340كلوى
غ ر دال 712.7221712.72211.066بني اجمليقعا 

21834.50433964.409داخل اجمليقعا 

والسللتجملايت يف  ونصللملئوملً  لل  ال  اجللد نلل  ب دوملللت أ -يتيللم ةللن  تللملئ  اتوللط وملت للملين وألنللملد  االلد ل وملسللملب  
   ال ياجد ةث، ملتيؤهط وملتاتويد  وملد جت تيوت ألن ود وملاونت؛   كن  فس، لملم أب امل ملنا  ومؤهط وملتاتويد  وملد جت وملا

 وملاتيوت  تر وستجملايت أن ود وملاونت نال آ وئ م و ملصت با مل ويت وحملا  ومل ململث.
والسللتجملايت  تللر وحملللا يف (  تللملئ  اتوللط وملت لملين وألنللملد  مل وللملع وملفلل ب بلل  ومسلتاى وملتاتويللد 22ياضلم جللد ل )

(.ودإلملكرت  وت ودإلدو امل وب  )وملاملئد ةن  ط و  و
مستقى الداللة ايية ف  متقسط املربوعا  درجا  احلريةجميقع املربوعا مصدر التباين

13614.540340كلوى
دال 1.55111.5510.039بني اجمليقعا 

13612.98933940.156داخل اجمليقعا 

المجلد )٢(، العدد )١(، ١٤۳٦ھـ - ٢۰١٥م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة
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والسلتجملايت يف  ونصلملئوملً  ل   اجلد نل  ب دومللت أ -نملد  ااد ل وملسملب   يتيم ةن  تملئ  اتوط وملت ملين وأل
 ل  ياجلد ةثل، ملتيؤهلط وملتاتويلد  وملد جلت  امل ملنا  ومؤهط وملتاتويلد  وملد جلت وملاتيولت ألنل ود وملاونلت؛   كلن  فسل، لمللم أب
 وملاتيوت  تر وستجملايت أن ود وملاونت نال آ وئ م و ملصت با مل ويت وحملا  ومل وب .

والسلللتجملايت  تلللر وحمللللا يف (  تلللملئ  اتوللط وملت لللملين وألنلللملد  مل ولللملع وملفلل ب بللل  والللن " وملنللا " 23م جلللد ل )ياضلل
(.ودإلملكرت  وت ودإلدو اوأل ل )ض   ا 

مستقى الداللة ايية ف  متقسط املربوعا درجا  احلريةجميقع املربوعا مصدر التباين
8024.152340كلوى

دال 8.40918.4090.356بني اجمليقعا 
8015.74433923.645داخل اجمليقعا 

والسلتجملايت   المل يف  ونصلملئوملً  ل   اجلد نل  ب دومللت أ - يتيم ةن  تلملئ  اتولط وملت لملين وألنلملد  االد ل وملسلملب  
نلل ود  لل  ياجللد ةثلل، ملنللا  واللن  " وملنللا  "  تللر وسللتجملايت أملنللا  واللن  " وملنللا  " ألنلل ود وملاونللت؛   كللن  فسلل، لملللم أب

 .وملاونت نال آ وئ م و ملصت با مل ويت وحملا  وأل ل
 ومل مليوالستجملايت  تر وحملا  يف (  تملئ  اتوط وملت ملين وألنملد  مل وملع وملف ب ب  وان " وملنا " 24ياضم جد ل )
(.مل ةااةملهت ودإلملكرت  وت ودإلدو ا)اداييت سمل ست 
مستقى الداللة ايية ف  وعا متقسط املربدرجا  احلريةجميقع املربوعا مصدر التباين

16618.217340كلوى
غ ر دال 1176.42111176.42125.826بني اجمليقعا 

15441.79633945.551داخل اجمليقعا 

والسلتجملايت   المل يف  ونصلملئوملً  ل  ال  اجلد نل  ب دومللت أ-ةن  تملئ  اتوط وملت ملين وألنملد  االد ل وملسلملب -يتيم
"وملنللا "  تللر وسللتجملايت أنلل ود   لل  ال ياجللد ةثلل، ملنللا  واللن ألنلل ود وملاونللت؛   كللن  فسلل، لملللم أب  ""وملنللا  ملنللا  واللن 

 . ويت وحملا  ومل مليوملاونت نال آ وئ م و ملصت با مل
والسلللتجملايت  تلللر وحمللللا يف (  تلللملئ  اتوللط وملت لللملين وألنلللملد  مل ولللملع وملفلل ب بللل  والللن " وملنللا " 25ياضللم جلللد ل )

(.ودإلملكرت  وت ودإلدو او  ومل ململث )ةتطت مليت  ط 
مستقى الداللة ايية ف  متقسط املربوعا  درجا  احلريةجميقع املربوعا مصدر التباين

22547.226340كلوى
دال 20.238120.2380.305بني اجمليقعا 

22526.98833966.451داخل اجمليقعا 

المجلد )٢(، العدد )١(، ١٤۳٦ھـ - ٢۰١٥م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة
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والسللتجملايت يف  ونصللملئوملً  لل   اجللد نلل  ب دوملللت أ -ب   يتيللم ةللن  تللملئ  اتوللط وملت للملين وألنللملد  االلد ل وملسللمل
"وملنللا "  تلر وسللتجملايت أنلل ود   ل  ياجللد ةثل، ملنللا  والن "وملنللا " ألنل ود وملاونللت؛   كلن  فسلل، لملللم أب  المل ملنللا  والن 

 وملاونت نال آ وئ م و ملصت با مل ويت وحملا  ومل ململث.
والستجملايت  تر وحملا  ومل وب يف  ب ب  وان " وملنا " (  تملئ  اتوط وملت ملين وألنملد  مل وملع وملف26ياضم جد ل )

(.ودإلملكرت  وت ودإلدو ا)وملاملئد ةن  ط و  
مستقى الداللة ايية ف  متقسط املربوعا  درجا  احلريةجميقع املربوعا مصدر التباين

13614.540340كلوى
دال 10.605110.6050.264بني اجمليقعا 

13603.93533940.130داخل اجمليقعا 
والسلتجملايت   اللمل يف  ونصلملئوملً  ل   اجللد نل  ب دومللت أ- يتيلم ةلن  تلملئ  اتولط وملت للملين وألنلملد  االد ل وملسلملب 

"وملنلا "  تلر وسلتجملايت أنل ود وملاونلت   ل  ياجلد ةثل، ملنلا  والن ألن ود وملاونت؛   كن  فس، لملم أب "وملنا " ملنا  وان 
 ا  ومل وب .نال آ وئ م و ملصت با مل ويت وحمل

والسللتجملايت  تللر وحملللا يف     مل وللملع وملفلل ب بلل  ومنصللا ودإلدو  (  تللملئ  اتوللط وملت للملين وألنللملد27ياضللم جللد ل )
(.ودإلملكرت  وت ودإلدو اوأل ل )ض   ا 

مستقى الداللة ايية ف  متقسط املربوعا درجا  احلريةجميقع املربوعا مصدر التباين

8024.152340كلوى
غ ر دال  18.541 1136.7983378.933ني اجمليقعا ب

6887.35433720.437داخل اجمليقعا 
والسلتجملايت يف  ونصلملئوملً  ل  ال  اجلد نل  ب دومللت أ -يتيم ةن  تملئ  اتوط وملت لملين وألنلملد  االد ل وملسلملب  

د ةثل، ملالدد سلناويت و ل ا  تلر  ل  ال ياجل وملد جلت وملاظوفولت ألنل ود وملاونلت؛   كلن  فسل، لمللم أب   امل ملتينصلا ودإلدو  
 وستجملايت أن ود وملاونت نال آ وئ م و ملصت با مل ويت وحملا  وأل ل.

والسللتجملايت  تللر وحملللا يف     مل وللملع وملفلل ب بلل  ومنصللا ودإلدو  (  تللملئ  اتوللط وملت للملين وألنللملد28ياضللم جللد ل )
(.مل ةااةملهت ودإلملكرت  وت ودإلدو ا)اداييت سمل ست  ومل ملي

مستقى الداللة ايية ف  متقسط املربوعا  درجا  احلريةجميقع املربوعا نمصدر التباي

16618.217340كلوى
غ ر دال 667.1733222.3914.698بني اجمليقعا 

15951.04433747.332داخل اجمليقعا 

المجلد )٢(، العدد )١(، ١٤۳٦ھـ - ٢۰١٥م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة
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والسللتجملايت يف  ئوملً ونصللمل لل  ال  اجللد نلل  ب دوملللت أ -يتيللم ةللن  تللملئ  اتوللط وملت للملين وألنللملد  االلد ل وملسللملب  
 ل  ال ياجلد ةثل، ملالدد سلناويت و ل ا  تلر  وملد جلت وملاظوفولت ألنل ود وملاونلت؛   كلن  فسل، لمللم أب ودإلدو   امل ملتينصلا 

 .ومل مليوستجملايت أن ود وملاونت نال آ وئ م و ملصت با مل ويت وحملا  
والسللتجملايت  تللر وحملللا يف  ودإلدو   (  تللملئ  اتوللط وملت للملين وألنللملد  مل وللملع وملفلل ب بلل  ومنصللا29ياضللم جللد ل )
(.ودإلملكرت  وت ودإلدو اومل ململث )ةتطت مليت  ط و  
مستقى الداللة ايية ف  متقسط املربوعا  درجا  احلريةجميقع املربوعا مصدر التباين

22547.226340كلوى
غ ر دال 672.8823224.2943.456بني اجمليقعا 

21874.34433764.909داخل اجمليقعا 
والسلتجملايت   المل يف  ونصلملئوملً  ل  ال  اجلد نل  ب دومللت أ -يتيم ةن  تملئ  اتوط وملت ملين وألنملد  االد ل وملسلملب  

 لللل  ال ياجللللد ةثلللل، ملاللللدد سللللناويت و لللل ا  تللللر  وملد جللللت وملاظوفوللللت ألنلللل ود وملاونللللت؛   كللللن  فسلللل، لملللللم أب ودإلدو  ملتينصلللا 
 با مل ويت وحملا  ومل ململث. وستجملايت أن ود وملاونت نال آ وئ م و ملصت

والسللتجملايت  تللر وحملللا يف  ودإلدو  (  تللملئ  اتوللط وملت للملين وألنللملد  مل وللملع وملفلل ب بلل  ومنصللا 30ياضللم جللد ل )
(.ودإلملكرت  وت ودإلدو اومل وب  )وملاملئد ةن  ط و  
مستقى الداللة ايية ف متقسط املربوعا درجا  احلريةجميقع املربوعا مصدر التباين

13614.540340كلوى
غ ر دال  12.375 1351.0333450.344بني اجمليقعا 

12263.50733736.390داخل اجمليقعا 
والسللتجملايت   اللمل يف  ونصللملئوملً  لل  ال  اجللد نلل  ب دوملللت أ -يتيللم ةللن  تللملئ  اتوللط وملت للملين وألنللملد  االلد ل وملسللملب  

 لللل  ال ياجللللد ةثلللل، ملاللللدد سللللناويت و لللل ا  تللللر كللللن  فسلللل، لملللللم أب وملد جللللت وملاظوفوللللت ألنلللل ود وملاونللللت؛    ودإلدو  ملتينصلللا 
 ". ودإلملكرت  وت ودإلدو اوستجملايت أن ود وملاونت نال آ وئ م و ملصت با مل ويت وحملا  ومل وب  " وملاملئد ةن  ط و  

جلمل يت وملنتلملئ   تلر نقلد  تلملئ  وملد وسلت ومودو ولت  تلر ةسلتاى حململ   وملد وسلت ضا  ةلمل سل    ةلن  ل ل اتولط يف   
 :وملنحا وملتمليل

 ودإلدو اؤيللد وماونقللت  تللر ضلل   ا  ع غململ وللت أنلل ود وملاونللت أكللد  تللر  ؤ ( 15-1) جللمل يت دالملللت وملا للمل ويت احملووقر األول: -أوالً 
-جميتللت–ع نلل  ب   للمل ويت وحملللا  وأل لأغ  ُي نللظ مل  ظملئف لل مل قللام  تو للمل   يتوملهتلل ومللله املنسلل ت ملألسلل   ودإلملكرت  وللت

 ودإلدو اع وملاضلللل  ومللللل وهن يتطتللللا ضلللل   ا  ط ولللل  أ للللمل ملصللللملحل )ةاونلللل ( سللللمل ي لللل، إ  كمل للللت كت للللمل دوملللللت  كمل للللت ةاظي
 تر إدو ا وملتاتوم امدو س ومل مل ايت وملاملةت بد ملت وملكايت. ودإلملكرت  وت
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وماونقللت  تللر  جللاد اللداييت   غململ وللت أنلل ود وملاونللت  ةيوللد  تللر  للدل( 9-1) جللمل يت دالملللت وملا للمل ويت  :الاووايناحملووقر  -اثنيوواً 
املت للل يامليت  وملقلللاو   ومنظيلللت سلللمل ي للل، إ  ضللل   ا ة وجالللت  ظلللم  ط وللل ةتاتقلللت  ودإلملكرت  ولللت ودإلدو امليت ميمل سلللت  ةااةللل
 .ودإلملكرت  وت ودإلدو ا

 دد ةن وملا مل ويت  وماونقت  تر يف ع وملنسا ةتقمل بت أ( ةؤكدا  تر 20-1جمل يت دالملت وملا مل ويت)  احملقر الاالث: -اثلااً 
ضللا  ةاطوللمليت ج للاد إدو ا كللط ةد سللت ةنفصللتت د ع  انوللد  للاون  هللذه يف جللمل يت  دإلملكرت  وللتو ودإلدو ااقلل  ةتطت للمليت 

امدو س بصا ا ةاندا. ودإلملكرت  وت ودإلدو ا ان، ةتطت مليت  ط و  ض   ا كملنت ومدو س سمل ي ، إ  يف  ومتطت مليت 
بنسل ت ة  فالت ةلن أنل ود وملاونلت  تلر اقول  ع وماونقلت أ( ةؤكلدا  تلر 13-1جلمل يت دالمللت وملا لمل ويت)  احملوقر الرابوا: -رابوعواً 

غ سللمل و مل جوللت رللمل  هللا وجملتيلل  ومللدي  تللر ةسللتاى ومل وعللت وملدو توللت ملتيد سللت  ومل وعللت ودإلملكرت  وللت ودإلدو ا ملئللد ةللن  ط ولل  
 وملكايت.امدو س ومل مل ايت وملاملةت بد ملت  ودإلملكرت  وت ودإلدو اد   ي ، إ  وةتنمل  غململ وت أن ود وملاونت بد ى  أمهوت 

والسلتجملايت يف  ل  ال  اجلد نل  ب ملتلدل  تلر أكيمل جلمل يت  تلملئ  اتولط و ت لمل  "يت" ملتيحلمل   ب لكط جميلط 
" سمل ي ، إ  و فملب  ونت وملد وست سلاو  ومللذكا  أ ومل مليوحململ   كت مل إال وحملا  "يف ( ودإلاث تر ةتال، وان ) وملذكا    

 تر هذه وحململ   ب كط جميط. ودإلاث
 :ما يليلبيان أثر املتغ را  األحاد  نتائج حتليل التباين  ويتضح من

والسللتجملايت  تللر وحملللمل   ب لللكط يف جللمل يت  تللملئ  اتوللط وملت للملين مل وللملع أثلل  ةتاللل،ويت وملفلل  ب  عوودد سوونقا  اخلووربة: (1
  ومل ململث  ومل وب (. ومل مليوالستجملايت  لملم املنس ت ملتيحمل   )وأل ل   يف    ال  اجد ن  ب أإمجمليلغ 

والستجملايت يف جمل يت  تملئ  اتوط وملت ملين مل وملع أث  ومتال،ويت و ملصت املف  ب  :يى التوعلييي واملؤهل الوعلياملستق   (3
والستجملايت  لملم املنس ت ملتيحمل   )وأل ل  ومل ململلث(غ بونيلمل  اجلد يف    ال  اجد ن  ب أ تر وحململ   ب كط إمجمليلغ 

   ومل وب (. ومل مليوالستجملايت  تر وحململ   ) يف ن  ب 
والسلتجملايت  تلر وحمللمل   ب لكط يف جمل يت  تملئ  اتوط وملت ملين مل وملع أثل  ومتالل،ويت و ملصلت املفل  ب  اجلنس "النقع": (4

والسلتجملايت  تلر يف (غ بونيمل  اجلد نل  ب ومل مليوالستجملايت  لملم املنس ت ملتيحا  ) يف    ال  اجد ن  ب أإمجمليلغ 
وحململ   ) وأل ل  ومل ململث   ومل وب (.

والستجملايت يف جمل يت  تملئ  اتوط وملت ملين مل وملع أث  ومتال،ويت و ملصت املف  ب  والدرجة القظيفية: دار اإلاملنصب  (5
 ومل ململلللث  ومل لللمليوالسلللتجملايت  لمللللم املنسللل ت ملتيحلللمل   )وأل ل   يف  للل  ال  اجلللد نللل  ب أ تلللر وحمللللمل   ب لللكط إمجلللمليلغ 

 ومل وب (.
 وملد جلت وملاظوفولتغ بونيلمل  ودإلدو  سلناويت و ل اغ  ومنصلا ع والسلتجملايت مل  تلأث  ال لت ا  لدد أسمل ي ، إ  
وملنا ".  غ  وان "دومستاى وملتاتويد  ومؤهط وملاتي ةث يت ال ت ا
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بتكملةلط وملانملصل  ومل  ثلت و فلت ومللذك  ب لكط ك ل،غ ةلن أجلط  ودإلملكرت  ولت ودإلدو اةلمل  قلدم يتجسلد د     ل ل ةن 
 هللد يف وملن مليللت  اللد أهللدونمل نوايللت   دةوللت يللتم اقوق للمل ملتسللو،  جتللت  اقولل  وألهللدوا ومخطللط رللمل ةللن ة للط وملد ملللتغ

 وملد ملت واومل وت. 
 ودإلدو ا نمل ملللت  ومللله  ةسوسللملً  تللر ةللمل سلل    وسللتنتملجمليت وملد وسللت ومودو وللتغ  ةللن  لل ل وسللتا وض وألدبوللمليت 

ال إ   لدد ةلن ومقرتنلمليت  وملتاصلومليت  ل   كلن وملاصلإ ةفملهوي مل  وملنظم ودإلدو يت  وملاسملئط ومسلتخدةت نو لمل ن ودإلملكرت  وت
:   تر وملنحا وملتمليل
اارتاحا  وتقصيا :

 يف  طاي  وملايتوت وملتاتويوت. ودإلملكرت  وت ودإلدو ا    وملا د ملكملنت نعمليت وجملتي   ن أمهوت وستخدوم  (1
ا ةللن وملتجللمل ب   للكوط انللت دوئيللت متملباللت  ط ولل  والسللرتو وجوت وملافنوللت السللتخدوم  كناملاجوللمل وماتاةللمليت  والسللتفملد (2

ومتيويا ملتد ل ومتقدةت.
 سرتو وجومليت ومقرتنت. ن مل ة  وال رتطاي  ومله أ توملأمهوت  اون  ة مل ي   (3
 صلللليوم ةمل للللدا بوللللملانيت ة كييللللت ة للللرتكت بلللل  وملللللازو ا  ومنللللملف  وملتاتويوللللت  ومللللدو س ) وا للللت وملتنفوذيللللت (غ ةلللل    للللملدل  (4

.وماتاةمليت  وم مل كت يف و ملل وملق و ويت وملرتبايت
 ن   مل وملفنو   ومختص  ملتصيوم ومل وة    يط وملصومل ت ومل زةت.وو  مل  ة وكي ملتاسملئط ومتادداغ يتا  (5
 تاوكا وملتطا  وملس ي .مل وم ئيت طاي  وملفصال  وم ون  ومد سوت   ي يدهمل املتقنومليت  وألج يا  (6
جيملبوملهتللللمل  لملللللم ملن لللل همل إملتيللللدو س    كرت  وللللتودإلمل ودإلدو اد   ومللللدو س ومل مل ايللللت أبمهوللللت يف  ا وللللت ومللللدي ين  وملاللللملةت   (7

 ملتحيملست رمل  ودإلة ملل  تر وملتد يا.
 .ودإلملكرت  وت ودإلدو اأند ةتطت مليت ك يط د  ويت  د ي وت ملتيدي ين دإل قملع ة مل ويت وستخدوم واملسا   (8
يف ملدا ةللن م سللتفدو س ومل مل ايللت  إ للملدا  للازيا م مل جمللملل واملسللا املليف  الل ا وملكفللمل ويت  ومتخصصلل  ةللن وملاللملةت   (9

 .ودإلملكرت  وت ودإلدو اضا  ةتطت مليت 
وملتالتا  تر المل ن م يف غ  ومسملمهت ودإلملكرت  وت ودإلدو اومدو س ومل مل ايت بست ومليت يف  ا وت  إ شملد ومدي ين  وملاملةت   (10

ت ومليت  ا وت  إ شملد أ ملومل  وألةا  نال ضل   ا  إجيملبولمليت  سلغ   ةن نقدوع وملايطغ ملادم وملاصال إ  ةقمل ةت وملتالو،
   وج ملهتم  ا أبنملئ م  ض   ا وملتاوصط ة  ومد ست. ودإلملكرت  وت ودإلدو ا

 قلللد ةلللؤمت ويت   لللد ويت ملإلدو يللل  املللدو س ملتلللا وت م أبمهولللت وسلللتخدوم وملكي ولللا    وال رت لللت    لللملين جلللد ى إدو ا  (11
.وم تر وملقيمل   تر ة ك يت وملتات و س إملكرت  وملغ  ةث،همل ودإلجيمليبومد

 ودإلدو ابنوت ومد سوت حبوث  كاع  ظوفوت  كذملم  ان، وألج يا  ودإلةكملانيت ومل زةلت ملتحقول  ةتطت لمليت هتيملم األوال (12
امدو س ومل مل ايت. ودإلملكرت  وت
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املصادر الوعربية: -أوالً 
غ وملسلللنت 24جمتلللت وملرتبولللتغ    تطوووقير التوعلوووي "،يف سوووب وشوووبكة االنرتنوووت "دور احلا1998 ،وملايللل ىغ  للل   ومللللدين (1

.تمل ملةنتغ ة كي ومل حاث وملرتبايت  ومنمله  بازو ا وملرتبوت غ وملكايو
.2003"غ ومكت ت وملاص يتغ ع.م, غ ومنصا اغ عصر الوعقملةيف  اإلدارةأساسيا  غنومغ ومحد حميدغ " (2
التوعلي  الاوانق  يف تصقر مقرتح للتوعلي  عن بوعد ابستخدام املستحداث  التكنقلقجية  "2012وملاني غ ناوز ةلملحلغ (3

وملتاتويولتغ كتولت  ودإلدو اوملرتبولت ومقمل  لت   يف  سلململت دكتلا وه غل، ةن لا ا  ضقء خوربا  بوعوض الودول"يف دولة الكقيت ب
جملةات فنطمل. وملرتبوتغ

غ ن يل التوعلوي " يف واالتصواال  املوعلقموا  تكنقلقجيوا السوتخدام القطنيوة " االسورتاتيجية2008، زو ا وملرتبولت (4
.وملتاتوم ملتطاي  وملافين غ ومؤمت  وملتاتوم يف وملتكناملاجومل وستخدوم

 .2000غ أب يط 37آنملب وال رت ت غ وملادد  الكقيت"يف  اإللكرتونية"احلكقمة 2000وا ،ىغ و ا غ (5
.2008وملدو  ومص يت وملت نمل وتغ وملقمله اغ  القااا واملأمقل" –" نظ  املوعلقما  التوعلييية غحميد غ  ورملد (6
 .2000غ ومل ب  ومل مليغ 114وملاددغ وجملي  وملا يب ملتيحملس   وملقمل ا و غ  (7
 "ونرتوضمليت إدو يت سملديت   اديت"غ   صمليتغ ومل  كت وملا بوت ملإل  م وملاتيد.1999 غ بورتغ كد   (8
وملقل ع وملاونلد  وملا لل ين" غ   مجلت وملسلود   لد وملاييللي يف   –ومد سلوت   ودإلدو ا(غ "2004دونولي غ ب و لت   إملوسلاعغ ملونللدو) (9

 يت غ وملقمله ا.ومل  اوش غ ةكت ت وملن يت ومص
.2004  ط وقملهتمل يف وملافن وملا يب"غ  ودإلملكرت  وتوملطاملةنتغ حميد حمياد  وملاتاشغ فمل ب ش ياغ "واكاةت  (10
 .2004وملسملمدغ       د ومل زوبغ "و ظيت إدو ا وماتاةمليت"غ ومنظيت وملا بوت ملتتنيوت ودإلدو يتغ  (11
شل كت وال رت تت صليوم  ظلملم ةقلرتح مصل ا ومل شللود"غ وملاليو  غ هلدى  طولت  تلاوعغ " سلاي  و لدةمليت ومصل نوت  ل   (12

.2002 سململت ةملجست، غ، ةن ا ا يف  تام إدو ا وأل يمللغ واملةات ومستنص يتغ بالدودغ 
وملق يللايغ حميللد ةملسللمغ "وملسللتاك وملتنظويللد: د وسللت وملسللتاك وال سللملي وملفلل د   وايللمل د يف ومنظيللمليت ومختتفللت"غ دو  (13

.2000ومل   بغ  يملعغ وأل دعغ 
  . .م .جملةات وألزه غ ع غ وملتصيوم" -وملتحتوط -" ظم وماتاةمليت: ومفملهوم1992   تغ حميد وملساودغ (14
بملةات جناب وملاود "غ جمتلت   ودإلملكرت  وت ودإلدو ا(غ" وةكمل وت  ط و  2010نس غ حميد جملد غ أمحدغ أش ا حمياد) (15

 أل لغ وملقمله اغ ةص .كتوت وملرتبوتغ جملةات    مش غ وملادد ومل وب   ومل  ثاعغ واي  و
-21وملفلرتا ةلن يف د مللت وملكايلت يف ملتطلاي  وملتاتلوم وملالملم  ويا   اتوم أنيط غ وملؤمت  ومللافين ا ا   د وحملسن وملد يش:  ا   بوت ةتي (16

.252-249ص ص  وملكايت غ غ2003غ س تي   68غ وجملتت وملرتبايت غ وجملتد وملسملب  غ وملادد 2002أب يط 24
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غ وملتيملسم والجتيمل د ةمل دا وملتنيولت 2013ملتتنيوت ومل   يت  (. " وملتق ي  وملافين2013غ  آ   ع)دشهغ   ال   دهللا (17
 ملتتخطوط  وملتنيوت غ وألةمل ت وملاملةتغ وملكايت. وأل تر  كويا وملاندا وملافنوتغ وجملت  

"غ 2008ت2007 وسللد د ملللت وملكايلت ملتالملم وملديف وملاثوقلت وألسملسلوت ملنظللملم وملتاتلوم ومل لمل ا  ( . 2008) غ زو ا وملرتبولت (18
 .وملتاتوم ملتطاي  وملافين وملتاتوم غ ومؤمت  يف وملتكناملاجومل وستخدوم ن ي 

د ملللللت وملكايللللت ملتاللللملم وملد وسللللد يف " وملاثوقللللت وألسملسللللوت ملنظللللملم وملتاتللللوم ومل للللمل ا   (.2013غ سللللكونتغ  آ لللل  ع ) تللللد (19
كايت.غومل2013غ"غ  زو ا وملرتبوت2014ت2013
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