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 عالقة تطبيق اإلدارة اإللكترونية باألداء اإلداري

 "دراسة على الموظفين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل"

 إبراهيم محمد إبراهيم عوضي

 فلسطين /جامعة الخليل خريج

صلخالم  

األداء اإلداري لدى ب ةاإللكترونيتطبيق اإلدارة  عالقة ىعلهدفت هذه الدراسة إلى التعرف 

في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل، اعتمدت هذه الدراسة على المنهج  الموظفين

 مقابالت غير مهيكلة من أجل صياغةعداد إنوعي(، لتحقيق أهداف الدراسة تم ال المختلط )الكمي و

( موظف 200تطبيقها على ) ستبانة تماالو أسئلة االستبانة و مقابالت مهيكلة من أجل تفسير النتائج

تراوحت نتائج الدراسة بين العالية و المتوسطة سواء في واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية  وموظفة.

 الموظفينلدى  ةنياإللكتروأن واقع تطبيق اإلدارة  نتائج الدراسةأظهرت اإلداري، حيث  أو األداء

في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل بدرجة عالية ومستوى األداء اإلداري لدى 

أن المهارة اإللكترونية ، وفي مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل بدرجة عالية الموظفين

، كما تبين أن هناك متوسطةالمهارات اإلدارية والتنظيمية تؤثر على األداء اإلداري بدرجة و

 الموظفينتمثلت في قلة كفاءة  ةاإللكترونيق اإلدارة يمشكالت تتعلق بالموارد البشرية تحد من تطب

ال تدعم تطبيق الثقافة  الموظفين، أن هناك ثقافة منتشرة بين ةاإللكترونيفي التعامل مع اإلدارة 

تمثلت في اعتماد اإلدارة العليا  ةاإللكترونية ، وهناك مشكالت تنظيمية في تطبيق اإلدارةاإللكتروني

، والفجوة بين ةاإللكتروني، كما أن مركزية القرار تحد من تطبيق اإلدارة ةاإللكترونيعلى اإلدارة 

، باإلضافة ةاإللكترونيمديريات التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم من أجل تطبيق اإلدارة 

لة في أن األجهزة المستخدمة ال تدعم تطبيق البرمجيات الحديثة من أجل إلى المعوقات التقنية المتمث

بكفاءة عالية،  ةاإللكتروني، وسرعة االنترنت ال تدعم تطبيق اإلدارة ةاإللكترونيتطبيق اإلدارة 

، وضعف خدمة االتصاالت، ةاإللكترونيوضعف مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة 

واألداء اإلداري لدى  ةاإللكترونيهناك عالقة إيجابية مرتفعة بين تطبيق اإلدارة أظهرت النتائج أن 

 الموظفين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل.

 اإلدارة اإللكترونية، األداء اإلداري، مديريات التربية و التعليم، محافظة الخليل.الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

 This study aimed at identifying the relation of the electronic management application 

on the administrative performance of employees in the Directorates of Education in 

Hebron Governorate. This study used the mixed methods (quantitative and qualitative) 

approach. To accomplish the objectives of this study, unstructured interviews were 

prepared to formulate the questionnaire's questions and structured interviews to explain 

the results of the questionnaire that was distributed to (200) male and female 

employees. The study results ranged between high and medium, whether in the reality 

of the electronic management application or administrative performance. The study 

outcomes indicated that the reality of the electronic management application among the 

employees of the Directorates of Education in the Hebron governorate is with a high 

degree, and the electronic skill and administrative and organizational skills affect 

administrative performance to a moderate degree. It was also found that there are 

problems related to human resources that limit the electronic management application 

represented in the lack of employees' efficiency in dealing with the electronic 

management that there is a widespread culture among employees that does not support 

the electronic culture application. Moreover, there are organizational problems in the 

electronic management application represented in the adoption of the higher 

management on electronic management; the centralization of decision also limits the 

electronic management application and the gap between the education directorates and 

the Ministry of Education on the electronic management application. Furthermore, the 

technical obstacles represented in the devices used do not support the modern software 

application for the electronic management application, the internet speed does not 

support the electronic management application with high efficiency, the poor level of 

Infrastructure necessary for the electronic management application and the weak 

communication service. The findings indicated that there is a high positive relationship 

between the electronic management application and the administrative performance of 

employees in the Directorates of Education in the Hebron governorate. 

Keywords: E-Management, Administrative Performance, Education Directorates, 

Hebron Governorate.
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 المقدمة

أسهمت التغيرات التكنولوجية في إيجاد أسلوب جديد لإلدارة الحديثة يختلـف عـن األسلوب 

واالتصاالت، قد أسـهمت فـي تغييـر مضامين العملية  التقليدي، بل إن تقنيات تكنولوجيا المعلومات

ة التقليدية من تخطيط، وتنظيم، ورقابة، وتنسيق، واتخاذ قـرارات، فلـم تعد تلك العمليات اإلداري

وتنفيذها يتم بالطرق التقليدية من األعلى إلـى األسـفل، وأسـهمت تقنيـات تكنولوجيا المعلومات 

والبشرية بأسرع وقت وبأقل  ية، واستثمار جميـع اإلمكانـات الماديـةكذلك في تقبل التطورات العلم

تكلفة، ومع ظهور تكنولوجـيا اإلنـترنت، وتطور تقنية الشبكات واالنتشار الواسع والسـريع 

، ونضـج ةاإللكترونيلتطبيقات األعمال على شبكة اإلنترنت التي رافقها انبثاق نماذج األعمال 

ـة مع اإلداري، فاندمجت نـظم المعلومات ةاإللكتروني اإلدارةلومات، ونظم مفهوم تكنـولوجيا المع

، وأصبحت تلك النظم منظومات ال غنى عنها للتحول من أنموذج ةاإللكترونيأنشطة األعمال 

 (.2010خلوف، ) ةاإللكترونياألعمال التقـليدي إلى نماذج األعمال 

و التوجه  اإلدارةاء التغيير في مجال وال شك أن فلسطين من الدول التي أصبحت تسعى ور

للعمل  اإللكترونيفي مختلف القطاعات و نلمس ذلك في ادخال البريد  ةاإللكتروني اإلدارةنحو 

 (. 2015والتواصل عن بعد )عطير، 

 مشكلة الدراسة:

إن التطور التكنولوجي والتقني المتسارع في العصر الحالي أسهم بشكل كبير في تطوير 

داريين في مختلف مديريات التربية والتعليم في محافظات الوطن، ال لإلة والفنية اإلداريالقدرات 

سيما بعد ظهور فايروس كورونا والتوجه الكبير والنقلة النوعية في مجال استخدام التكنولوجيا 

ولكون الباحث يعمل في مديرية التربية والتعليم وفي مجال ة عن بعد، اإلداريومتابعة األمور 

والتعليم  ةاإللكتروني اإلدارةك على مديرية التربية والتعليم جديدةتعتبر مفاهيم  لحاسوب الحظ دخولا

الذي بات يعتبر من األمور األساسية التي تعتمد عليها  على مديريات التربية والتعليم اإللكتروني

الدول في تسريع التنمية للخدمات التي تقدمها و التي من شأنها توفير الوقت و الجهد و تقريب 

 المسافات. 

باألداء اإلداري لدى  ةاإللكتروني اإلدارة دراسة عالقة تطبيقلذلك تسعى هذه الدراسة إلى 

المعوقات التي يمكن أن بالتالي معرفة و ربية و التعليم في محافظة الخليلالموظفين في مديرية الت

التعليم  في مديريات التربية و الموظفينلدى  اإلداريعلى األداء  ةاإللكتروني اإلدارةتواجهها وتأثير 
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في محافظة الخليل. وسبل معالجة هذه المعوقات. ومن هذا المنطلق، يرغب الباحث من خالل هذه 

في مديرية التربية  الموظفينلدى  اإلدارياألداء ب ةاإللكتروني اإلدارةتطبيق  عالقةالدراسة معرفة 

التربية و مديريات ة والفنية في مكاتب اإلداريو التعليم في محافظة الخليل في مختلف األقسام 

 . التعليم في محافظة الخليل

 أهمية الدراسة:

لكون الباحث يعمل مهندس حاسوب وله اطالع على المجال وتكمن أهمية هذه الدراسة 

 ةاإللكتروني اإلدارةالدراسة من خالل أهميـة  في هذهتظهر ية الحظ أن األهمية العمل هفإن اإلداري

التـي أصبحت مطلباً ملحاً في ظل التطورات الرقمية والمعلوماتية المتـسارعة فـي عصرنا الحديث، 

 ةاإللكتروني اإلدارةونظراً ألهمية الواقع الرقمي الذي تعيش فيه جميع المنظمات تظهر أهمية تطبيق 

  في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل. الموظفينلدى  اإلداريعلى األداء 

 أسئلة الدراسة:

 األسئلة التالية:في ضوء ما تقدم يسعى البحث إلى اإلجابة عن 

ما عالقة تطبيق اإلدارة اإللكترونية باألداء اإلداري لدى الموظفين في مديريات التربية  .1

 والتعليم في محافظة الخليل؟

اإللكترونية على األداء اإلداري لدى الموظفين في مديريات ما واقع ممارسة اإلدارة  .2

 التربية والتعليم في محافظة الخليل؟

في مديريات  الموظفينلدى  اإلداريعلى األداء  ةاإللكتروني اإلدارةما هي معوقات تطبيق  .3

 التربية والتعليم في محافظة الخليل؟

 الدراسة: فرضيات

( بين  ≥ 0.05األولى: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية .1

تطبيق اإلدارة اإللكترونية واألداء اإلداري لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في 

 محافظة الخليل.

( في  ≥ 0.05الثانية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية .2

القة تطبيق اإلدارة اإللكترونية باألداء اإلداري لدى الموظفين في مديريات التربية ع

والتعليم في محافظة الخليل تعزى إلى المتغيرات الوسيطة )الجنس، العمر، سنوات الخبرة، 
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المؤهل العلمي، التخصص، عدد الدورات في مجال اإلدارة اإللكترونية، تمتلك المديرية 

 ً   "عدا الفيس بوك" على شبكة االنترنت، المديرية(.موقعاً إلكترونيا

 متغيرات الدراسة

 .ةاإللكتروني اإلدارةالمتغيرات المستقلة: تطبيق 

 اإلداريالمتغير التابع: األداء 

 مصطلحات الدراسة:

الذي يمكن المواطن من خالله أن ينجز  اإلداري: هي نوع مـن أنـواع االتصال ةاإللكتروني اإلدارة

كافة أعماله مع الجهات الحكوميـة مـن خالل جلوسه أمام الكمبيوتر في مقر عمله أو منزله أو أي 

 (.2011مكان آخر )شلبي،

في  الموظفينبأنها أحد طرق االتصال اإلداري بين إجرائياً  ةاإللكترونيويعرف الباحث اإلدارة 

ستبانة تضم مجموعة من المهارات تمثلت في )المهارة ليم وقد تم قياسها بالتربية والتعمديريات ا

 ، المهارة المعلوماتية، المهارات اإلدارية والتنظيمية، الموارد البشرية، الموارد الفنية(.ةاإللكتروني

: هو نتائج المخرجات التي يتم الحصول عليها عن العمليات والمنتجات "فهو يعبر اإلداريداء األ

 (.2017)طنينة،  "و األهداف التي يسعى النظام لتحقيقهاأعن المخرجات 

 ً لتي يمكن الحصول عليها نتيجة بأنه المخرجات اإلدارية ا ويعرف الباحث األداء اإلدراي إجرائيا

 داة خصيصاً لقياس ذلك.أاستخدام التكنولوجيا كأداة لتسهيل المهام اإلدارية وقد تم إعداد 

وتضم أربع مديريات، مديرية التربية و التعليم مديريات التربية و التعليم في محافظة الخليل: 

التربية و التعليم جنوب الخليل، مديرية شمال الخليل، مديرية التربية و التعليم الخليل، مديرية 

 التربية والتعليم يطا.

 طار النظري والدراسات السابقةاإل

 ةاإللكتروني اإلدارةالمبحث األول: 

في إطار توفر الثورة المعلوماتية أخذت األنشطة الحياتية تتحول بالتـدريج مـن أنـشطة 

لالستفادة من مميزات هذه األنشطة الجديدة في مجال تقـديم الخـدمات  إلكترونيةعادية إلى أنشطة 

، بهدف تقليل تكلفة اإلجراءات الحكومية وما يتعلـق ةاإللكتروني اإلدارةة، أو ما يطلق عليه اإلداري

بها من عمليات إدارية عن طريق تقديم هذه العمليات واإلجراءات المتعلقة بهـا إلكترونيـاً. ممـا 

عليه زيادة كفاءة عمل اإلدارات خالل تعاملها مع األفراد والمنظمات، وسهولة التعامل مـع يترتب 
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 اإلداريتعد نوع مـن أنـواع االتصال  ةاإللكتروني اإلدارةهذه التقنيات في ظل تطور برمجياتها  ف

أمام  الذي يمكن المواطن من خالله أن ينجز كافة أعماله مع الجهات الحكوميـة مـن خالل جلوسه

الكمبيوتر في مقر عمله أو منزله أو أي مكان آخر. وينطبق هذا أيـضاً علـى الفئات األخرى من 

يتطلب  ةاإللكتروني اإلدارةإن تطبيق  .المستفيدين كالشركات و المؤسسات الخاصة والمنظمات

لياً ليتالئم مع ة داخاإلداريإمكانيات مادية وبشرية غير تقليدية، وبالتالي يستدعي تطوير التنظيمات 

متغيرات البيئة الخارجية لتهيئـة الظـروف المواتيـة للنجاح بما ينعكس بشكل مباشر على األداء 

عبر تحقيق التوازن والتناسق المرغوب بين المتغيـرات وسلوك األفراد والعالقات بين جماعات 

 .(2011العمل وأساليب ونظم األداء)شلبي،

 :ةاإللكتروني اإلدارةأهداف 

إذا كان تحقيق النجاح ألي منشأة يتم في بداية المشروع فإن األهداف هي الثمرة التي 

 (:2013، شهيناز)المسؤولون في المنشأة في نهاية المشروع ويمكن تلخيصها في كما ذكر  يجنيها

األسبوع  ساعة في اليوم، وطيلة أيام 24تقديم الخدمات لدى المستفيدين بصورة مرضية وفي خالل 

تحقيق السرعة  .ةاإللكترونيصغر المكان المجهز لحفظ المعلومات  في ذلك اإلجازة األسبوعية.بما 

إيجاد مجتمع قادر على التعامل مع معطيات  المطلوبة إلنجاز إجراءات العمل وبتكلفة مالية مناسبة.

الموظفين الحفاظ على حقوق  من محاضر االجتماعات. اإلجراءات التنفيذية بدالً  .العصر التقني

زيادة حجم اإلستثمارات التجارية. الحفاظ على سرية المعلومات،  من حيث اإلبداع واإلبتكار.

 وتقليل مخاطر فقدها.

 :ةاإللكتروني اإلدارةمتطلبات تطبيق 

 اإلدارةالمدرسية هدفاً ووسيلة من أهداف ووسـائل  اإلدارةفي  ةاإللكتروني اإلدارةيعتبر تطبيق 

الحديثة، وهذه  اإلدارةمـع مضـمون  ةاإللكتروني اإلدارةلتتناغم  الناجحة، لذلك ينبغي توفر متطلبات

 :(2010المتطلبات تتمثل في كما ذكر)خلوف،

صياغة األهداف وتبدأ من تحديد واضح مفصل لألهداف، لغرض تقديم األنشطة واألعمـال  .1

ً بنوعية عالية، لذا تُشتق  من األهداف  ةاإللكتروني اإلدارةأهداف والخـدمات إلكترونيا

االستراتيجية للمدرسة، واعتماداً على نوع وطبيعة النشاط المستهدف، ونوع وطبيعة 

الخدمة المقدمة، وتضع المدرسـة أهدافها بحيث تكون واقعية وقابلة للقياس، مع األخذ 
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ية، لتقرر بعد ذلك بالحسبان متغيرات مثل القدرات التنظيميـة الموجودة، والموارد المال

 مراحل تطوير أهدافها، ومداخل تنفيذها.

المدرسية في هذه المرحلة بمجموعة من األنشطة  اإلدارةتصميم النظم وتطويرها: تقوم  .2

وتطويرها، وبما  ةاإللكترونيالتي تساعد في تصـميم األنظمة والبرامج المالئمة للخدمات 

بأنشطة  ةاإللكترونيبط األبعاد التقنية لإلدارة يحقق أهداف المدرسة. وتلـك األنشطة تقوم بر

المدرسة، وعملياتها، فضـالً عـن تحديد أنماط تبادل البيانات والمعلومات داخل المدرسة، 

 وبين المدرسة والجهات األخـرى التـي تتعامل معها.

يـتم فـي ، إذ ةاإللكتروني اإلدارةالتقييم: يرتبط التقييم بالخطوات السابقة، والسيما تطبيق  .3

عن  هـذه المرحلة التأكد من مدى تحقيق مجموعة األهداف واألغراض الموضوعة، فضالً 

للمدرسة قد تطابقت مع ما هو مخطط لها، وعليه تحتاج  ةاإللكترونيالتأكد مـن أن األنشطة 

، وتحديد المعايير ةاإللكترونيمرحلة التقيـيم إلى وضع أدوات لقياس اإلنجاز الحالي لإلدارة 

 .اإللكترونيلمستهدفة، لتحديـد حجم الفجوة في األداء ا

بتوافر  ةاإللكتروني اإلدارةة والتنظيمية: يرتبط تطور تطبيق اإلداريالمتطلبات الفنية و .4

مجموعة مـن المتطلبـات الضـرورية والالزمة لهذا التطور، إن هذه المتطلبات التي يجب 

، يمكـن تصنيفها إلى نوعين هما: المتطلبات الفنية، ةاإللكتروني اإلدارةتوافرها لتحقيق 

 ة والتنظيمية.اإلداريوالمتطلبات 

 ةاإللكتروني اإلدارةمزايا 

العديد من اإليجابيات والتي تستشف من خالل تطبيقها وفيما يأتي سيتم  ةاإللكترونيلإلدارة 

قنوات إتصال إضافية  إنشاء(:  2016 ،)مريم البعض منها على سبيل الحصر وليس إجماالً  بيان

، بين الزبون ومؤسسات األعمال ومنظمات المجتمع المختلفة من جهة والحكومية من جهة أخرى

ً ، توفير المعلومات للزبائن داخل الوطن وخارجه ً  تسويق المنتجات والخدمات محليا ، وعالميا

ة الخدمات واألعمال تقليل تكلف، جتذاب اإلستثمارات من خالل تحديد الفرص اإلستثمارية القائمةا

ة والتخلص اإلداريتبسيط العمليات واإلجراءات ، والمعلومات وما يصاحبها من إجراءات متعددة

التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات لسد الفجوة الرقمية مع المجتمعات ، من بيروقراطية األداء

 .المتقدمة
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 : ةاإللكتروني اإلدارةمعوقات تطبيق 

ً  ةاإللكتروني اإلدارةيجابه تطبيق  لنوع البيئة  تحديات مختلفة تتباين من نموذج إلى آخر، تبعا

 ً يمكن التطرق إلى بعض التحديات التي تكاد تعترض  التي تعمل في محيطها كل إدارة، وعموما

 :(2016 فيما يلي)عبان، ةاإللكتروني اإلدارةأغلب برامج 

  تتجه بعض الدراسات إلى تحديد ومحاولة حصر المعوقات  :ةاإلداريالمعوقات

ضعف التخطيط  وترجعها إلى األسباب اآلتية: ةاإللكتروني اإلدارةة في تطبيق اإلداري

غياب الرؤية  .ةاإللكتروني اإلدارةالعليا لبرامج  اإلدارةوالتنسيق على مستوى 

االتصاالت، بما يخدم ن استخدام تكنولوجيا المعلومات وأاالستراتيجية الواضحة بش

 .ةاإللكترونيالتحول نحو منظمات المستقبل 

 : وتقديم ةاإللكتروني تشمل هذه المعوقات ما يلي: المعوقات السياسية والقانونية ،

ة بضرورة تطبيق غياب اإلرادة السياسية اإلداريالدعم السياسي الالزم إلقناع الجهات 

التحول نحو اإلدارات التكنولوجيا الحديثة الفاعلة والداعمة إلحداث نقلة نوعية في 

،  اإللكترونيتقارير اللجان المكلفة بتقويم برامج التحول  ومواكبة العصر الرقمي.

التخاذ القرارات الالزمة لرفع غياب هيئات على مستويات عليا في األجهزة الحكومية 

عدم وجود  ه.وترقيت ةاإللكترونيتتبادل تشاور سياسي ، وتنظر في مؤشر الجاهزية 

مثل  اإللكترونيمحمية وفق أطر قانونية، تحدد شروط التعامل  إلكترونيةبيئة عمل 

، وتحدد ةاإللكتروني اإلدارةختراق، وتخريب برامج االغياب تشريعات قانونية تحرم 

 .هاعقوبات رادعة لمرتكبي

 التحتية  ارتفاع تكاليف تجهيز البنى : حيث تتمحور حول: المعوقات المالية والتقنية

قلة الموارد المالية لتقديم  التحول. ، وهو ما يحد من تقدم مشاريعةاإللكترونيلإلدارة 

برامج تدريبية واالستعانة بخبرات معلوماتية في ميدان تكنولوجيا المعلومات ذات 

كل ا، ومشةاإللكتروني اإلدارةضعف الموارد المالية المخصصة لمشاريع  كفاءة عالية.

 .ةاإللكتروني اإلدارةلبرامج  التقنيةالصيانة 

 : دى العديد من ل ةاإللكترونياألمية  ويمكن تحديدها في اآلتي: المعوقات البشرية

الفقر وانخفاض الدخل الحديثة .  ، وصعوبة التواصل عبر التقنيةشعوب الدول النامية
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في ظل التحول لإلدارة  اإلدارةالفردي، أدى الى صعوبة التواصل عبر شبكات 

 .ةاإللكتروني

 :اإلداريالمبحث الثاني األداء 

يعتبر مفهوم األداء من المفاهيم التي نالت نصيباً وافراً من االهتمام والبحث في الدراسات 

ة بشكل عام وفي دراسات الموارد البشرية بشكل خاص، وذلك ألهمية المفهوم على مستوى اإلداري

اخل المؤثرات التي تؤثر على األداء الوظيفي وتنوعها، وهو المحصلة النهائية الفرد والمنظمة، ولتد

والمتكاملة لنتائج أعمال المنظمة في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية، ويكاد 

ة، اإلدارييكون األداء الوظيفي الظاهرة الشمولية والعنصر المحوري لجميع فروع وحقول المعرفة 

عن كونه البعد األكثر أهمية لمختلف المنظمات والذي يتمحور حوله وجود المنظمة من فضالً 

 (.2011)ماضي،  عدمه

 ء:تعريف األدا

يعد األداء مفهوماً جوهرياً بالنسبة للمنظمات وله العديد من المفاهيم المتعددة وقد اختلف 

يرى أن األداء هو  فمنهم من ،الباحثون في طرح مفهومه حسب اختالف الخلفيات الفكرية

المخرجات أو األهداف التي يسعى النظام إلى تحقيقها لذا فهو مفهوم يعكس كالً من األهداف 

 (.2011، والوسائل الالزمة لتحقيقها) األهدل

( األداء بأنه: "انعكاس لكيفية استخدام المؤسسة للموارد المالية 2011، ويعرف) ياسين  

 .وفعالية بصورة تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها "والبشرية واستغاللها بكفاءة 

( بأنها نشاط مهم يتضمن مقارنة النتائج 2010، أما عملية قياس األداء عرفها ) الدوري

ار التقدم بالمتوقعة مع النتائج الفعلية وتقصي االنحرافات عن الخطط وتقويم األداء الفردي واخت

 بعيدة األمد.الحاصل نحو األهداف المقررة السنوية وال

 مؤشرات قياس األداء المؤسسي : 

( 2010 ،تتحدث معظم األدبيات عن مؤشرات األداء في منظمات األعمال وقد ذكرها ) صيام

 بأنها تتمثل بـ:

والتي ، : والتي تتحقق عندما تنجح المؤسسة في تحقيق الغرض من وجودهافاعلية المؤسسةأ . 

 وأهدافها العامة واالستراتيجية.وردت في نظامها الداخلي ورسالتها 
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 ،: وتتمثل في االستخدام األمثل للموارد المالية والبشرية للوصول إلى األهدافكفاءة المؤسسةب . 

وهل المخرجات  ،وهنا يتم السؤال إذا ما كانت المؤسسة تنفذ أنشطتها بتكاليف تتالءم مع المخرجات

باإلضافة إلى ذلك ما كان التنفيذ لألنشطة  ،لمؤسسةلألنشطة والبرامج تتالءم مع حجم العاملين في ا

 والبرامج يتم في الوقت المحدد لهو الكافي لتنفيذه.

: وتتمثل بمدى رضا المستفيدين وذوي العالقة عن الخدمات المقدمة كماً االرتباط / المالئمةج . 

 ،ت الفئات المستهدفةبمعنى هل المنظمة تختار برامجها وأنشطتها بما يتالءم مع احتياجا ،وكيفاً 

 وما درجة رضاهم عليها.

 ،: وتعكس قدرة المؤسسة على تجنيد األموال الالزمة لتنفيذ البرامج واألنشطة المختلفةاالستدامةد . 

كما أّن االستدامة تسأل إذا  ،وهل لديها القدرة على تقديم خدماتها لمستفيديها بنفس الكفاءة والفعالية

 أنشطتها تتناغم مع الوضع االجتماعي والثقافي.ما كانت برامج المؤسسة و

 :المؤسسي األداءمحددات 

األداء المؤسسي هو األثر الصافي لجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات وٕادراك الدور والمهام، 

ويعني هذا أن األداء هو نتاج موقف معين يمكن النظر إليه على أنه نتاج العالقة المتداخلة بين 

وٕادراك الدور الهام للفرد. ويمكن القول إن محددات األداء تستند إلى ثالثة متغيرات الجهد والقدرات 

 (2010هي:)الداوي، 

 . الجهد المبذول في العمل: وهو يعكس درجة حماس الفرد ألداء العمل، ومدى دافعيته لألداء.1

 يتوقف الجهد . القدرات والخصائص الفردية: هي القدرات الفردية، والخبرات السابقة، والتي2

 المبذول عليها.

. إدراك الفرد لدوره المؤسسي: تتمثل في سلوك الفرد الشخصي أثناء األداء لتصوراته، 3

 وانطباعاته عن الكيفية التي يمارسها في المؤسسة. 

مما سبق يمكن القول: إن محددات األداء المؤسسي تتمثل في المزج بين جهد الفرد المبذول 

يتمتع به من مهارات ومعلومات وخبرات، ومدى إدراكه لما يقوم به في  إلنجاز أعماله، وما

 المؤسسة التي ينتمي إليها.

ولتحقيق مستوى ُمرٍض من األداء البد من وجود حد أدنى من اإلتقان في كل مكون من 

مكوناته، بمعنى أن األفراد عندما يبذلون جهودا فائقة، وتكون لديهم قدرات متفوقة، ولكنهم ال 

همون أدوارهم، فإن أداءهم لن يكون مقبوال من وجهة نظر اآلخرين، فبالرغم من بذل الجهود يف
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الكبيرة في العمل، فإن هذا العمل لن يكون موجها في الطريق الصحيح، وبنفس الطريقة فإن الفرد 

 منخفض. الذي يعمل بجهد كبير، ويفهم عمله، ولن تنقصه القدرات، فعادة ما يقيّم مستوى أدائه كأداء 

 :  أهمية عملية تقييم األداء المؤسسي

عاملين على حد سووووووواء من حيث  ية تقييم األداء مهمة لإلدارة واألفراد ال نا يالحظ أن عمل من ه

 تحقيقها ألغراض التالية:

  يمثل تقييم األداء تغذية راجعة بالنسووبة للشووخص المقيم وذلك ألنه من الصووعب أن يحسوون الناس

 االستفادة من التغذية الراجعة.من أدائهم دون 

 بوواألهووداف بشووووووكوول جيوود فووإن الجميع داخوول المنظمووة  اإلدارةبوواألهووداف: فعنوودمووا تعموول  اإلدارة

 يشتركون في تحقيق هدف عام كانوا اشتركوا فيه أصالً.

  مراجعة سوولم الرواتب حيث يفيد تقويم األداء في مراجعة سوولم األجور والرواتب داخل المنظمة

 ة هيكلية الرواتب حسب نتائج التقويم.ومحاولة إعاد

  إنجاح عمليات التخطيط فكلما كان هناك تقويم لألداء كلما كانت الرؤية المسووووووتقبلية أوضووووووح

 وبالتالي كلما كانت المنظمة أقدر على وضع الخطط السليمة.

 فل درجة الحفاظ على العدالة والمساواة: ينظر إلى تقويم األداء على أنه الوسيلة الوحيدة التي تك

عوواليووة من العوودالووة والنزاهووة بين الموظفين، وذلووك ألن قرارات الترقيووة والعالوة والجزاءات 

 (.2018، صيامترتبط بنتائج عملية التقويم بشكل دائم )

 :مظاهر ضعف األداء

من المحتمل أن تجد جزء من الموظفين لديه ضعف في أدائه، و في هذه الحالة يجب تحديد 

معرفة أسبابها و استعراض الحلول الممكنة لتحسين أداء الموظف، حيث أن مكامن الضعف و 

 هناك عدة مظاهر يمكن أن نعزو ضعف أداء الموظف إليها ومنها:

 . اإلنتاجية الضعيفة، وغير الجيدة في مواصفاتها، وعدم إنهاء األعمال في الوقت المحدد.1

 جدد.والموظفين، وخاصة ال اإلدارة. الصدام المستمر بين 2

. عدم االنسجام مع ثقافة المؤسسة السائدة، وفقدان الحافزية، وازدياد حالة الالمباالة لدى 3

 العاملين.

 . ضعف في المعرفة والمهارات، وفقدان روح المخاطرة، والتأخير في اتخاذ القرارات. 4

 (.2010عدم وجود الرغبة في النمو والتطور الوظيفي. )األهدل، . 5
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 األداء:كيفية قياس 

تنبع أهمية قياس األداء في الكيفية التي يتم مـن خاللهـا قيـاس األداء، فلقـد أشـار 

(  إلى أنه ومن أجل أن تحقق عملية قياس األداء النتائج المطلوبة، ال بـد مـن االهتمام 2016)يوسف،

 بمؤشرات تجعلها قادرة على تحقيق األهداف المرسومة، ومن أهم هذه المؤشرات:

 وتعني تحقيق أكبر نسبة من المخرجات من قيمة محددة من المدخالت. اإلنتاجية:. 1

 وذلك من خالل االسـتجابة، وتعني تحسين األداء وتطويره بصفة مستمرة الجودة الشاملة:. 2

 لمتطلبات العميل.

 ل الطويل.: وتعني قدرة المؤسسة على االستمرار باالحتفاظ بجاذبيتهـا لعمالئهـا باألجـ.التنافسية 3

 الدراسات السابقة: 

إلى استعراض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة،  البحثيهدف هذا الجزء من 

الحالية وإثرائها من  ةدراسهذه البهدف االستفادة منها في  الحصول عليها اع الباحثوالتي استط

 الناحية النظرية، واالستفادة من التنوع واالختالف بين نتائج هذه الدراسات.

 :ةاإللكتروني اإلدارةالدراسات العربية واألجنبية المرتبطة ب

 اإلدارةهدفت الدراسة إلى التعرف والكشف عن معوقات تطبيق : (2021دراسة سالم )  -1

في جامعة الجبل الغربي وقد تكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس الموظفين  ةاإللكتروني

في كلية العلوم بالزنتان، وقد أظهرت النتائج وجود معوقات تنظيمية تتمثل في ضعف دعم وزارة 

، وضعف مشاركة الموظفين في وضع األهداف ةاإللكتروني اإلدارةالتعليم العالي لسياسة تطبيق 

، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود معوقات بشرية تمثلت في ضعف ةاإللكتروني اإلدارةب المتعلقة

مهارات اللغة اإلنجليزية لدى بعض الموظفين، باإلضافة إلى المعوقات التقنية المتمثلة في ضعف 

، وضعف خدمة االتصاالت في الجامعة، ةاإللكتروني اإلدارةمستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيق 

 .ةاإللكتروني اإلدارةوأخيراً المعوقات المالية التي تمثلت في ضعف الدعم الحكومي لتطبيقات 

 في ةاإللكتروني اإلدارة تطبيق واقع معرفة إلى الدراسة هدفت(: 2020دراسة الدويري ) -2

 .األردن في المدارس مديري نظر من وجهة المعرفة إدارة عمليات ضوء في الثانوية المدارس

 ستة من المكونة باستخدام االستبانة الباحث قام وقد المسحي، الوصفي المنهج الدراسة واستخدمت

( 150الدراسة ) عينة عدد بلغ حيث الطبقية العشوائية بالطريقة الدراسة عينة اختيار محاور، وتم

 تطبيق لواقع الكلية للدرجة الدراسة أفراد تقديرات كانت :يلي ما الدراسة أظهرت نتائج فردًا، وقد
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 كما .مرتفعة الحكومية الثانوية المدارس في إدارة المعرفة ياتعمل ضوء في ةاإللكتروني اإلدارة

 الدراسة عينة أفراد تقديرات بين متوسطات إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظهرت

 كما لمتغير الجنس، تعزى المعرفة إدارة عمليات ضوء في ةاإللكتروني اإلدارة تطبيق لواقع

 لواقع الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت

 أقل( الفئات ولصالح الخبرة فئات بين المعرفة إدارة عمليات ضوء في ةاإللكتروني اإلدارةتطبيق 

 .)سنوات 10 من أكثر(  الخبرة بفئة مقارنة )سنوات 10-5 من سنوات، 5 من

 ةاإللكتروني اإلدارةهدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع تطبيق (: 2018دراسة عبد الرحمن ) -3

ة لدى مديري المدارس األردنية في محافظة العاصمة عّمان من وجهة اإلداريفي وظائف العمليات 

نظر المديرين أنفسهم، وسبل تطورها، وفيما إذا كان هنالك فروقًا تبعًا الختالف نوع المدارس 

)حكومية وخاصة(. لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث تكونت 

، اإللكتروني، والتنظيم اإللكترونيسبعة مجاالت وهي: التخطيط  ( فقرة موزعة على45من )

، والرقابة اإللكتروني، واتخاذ القرار اإللكتروني، واالتصال اإللكترونيوالقيادة والتوجيه 

. بعد التأكد من صدق األداة وثباتها، تم تطبيقها على عينة عشوائية اإللكتروني، والتقويم ةاإللكتروني

يًرا ومديرة اختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة. أسفرت نتائج الدراسة أن درجة ( مد330قوامها )

كانت بدرجة "كبيرة"، وأن هناك فروقًا تعزى ألثر نوع المدارس في  ةاإللكتروني اإلدارةتطبيق 

 اإللكترونيوالتنظيم  اإللكترونيجميع المجاالت وفي الدرجة الكلية، باستثناء مجالي التخطيط 

 المدارس الخاصة.لصالح 

في  ةاإللكتروني اإلدارةالتعرف على واقع تطبيق الدراسة إلى هدفت (: 2010دراسة خلوف)-4

تكّون مجتمع  ،المدارس الحكومية الثانوية في الضفة الغربية من وجهة نظر المديرين والمديرات

الغربية، والبالغ عددهم المدارس الحكومية الثانوية في الضفة  الدراسة من جميع مديري ومديرات

نتائج الدراسة  أظهرت( مديراً ومديرة، و322( مديراً ومديرة، وتكونت عينة الدراسـة مـن ) 652)

في المدارس الحكومية الثانوية في الضـفة  ةاإللكتروني اإلدارةن هناك واقع منخفض لتطبيق أ

ة إحصائية عند مستوى الداللة لالغربية، من وجهة نظر المديرين والمديرات،  توجد فروق ذات دال

(0.05  =α  في واقع تطبيـق )في المدارس الحكومية الثانوية في الضفة  ةاإللكتروني اإلدارة

الغربيـة، مـن وجهـة نظـر المـديرين والمديرات، تُعزى لمتغير الجنس، ولصالح الذكور. ولمتغير 

ر الموقع الجغرافي، ولصالح المدينة، المؤهل العلمـي، ولصـالح حملـة الماجستير فأعلى. ولمتغي
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، ولصالح الذين تدربوا دورة تدريبية ةاإللكتروني اإلدارةولمتغير عدد الدورات التدريبيـة في مجال 

ة إحصائية عند مستوى ، ال توجد فروق ذات داللةاإللكتروني اإلدارةواحدة أو أكثـر فـي مجـال 

في المدارس الحكومية الثانوية في  ةاإللكتروني اإلدارةفـي واقـع تطبيـق  ( α=  0.05الداللة )

ة، أو مجال اإلداريالضفة الغربية، من وجهة نظر المـديرين والمديرات، تُعزى لمتغيرات الخبرة 

 التخصص، أو موقع المحافظة. 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى تطبيق اإلدارة  Shatat( 2015:)دراسة  -5

اإللكترونية للمدارس الحكومية في مجلس أبوظبي للتعليم. تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين 

( 153. تكونت عينة الدراسة من )2014/2015في مجلس أبوظبي للتعليم خالل العام الدراسي 

ً من مجتمع ً تم اختيارهم عشوائيا الدراسة. ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحثون استبانة  معلما

( فقرة موزعة على ثالثة أنواع. وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تطبيق اإلدارة 48تضمنت )

اإللكترونية من قبل المعلمين كان عالياً، ويعتقد أفراد عينة الدراسة بضرورة تطبيق اإلدارة 

مجلس أبوظبي للتعليم. كما أظهرت النتائج أن مستوى قبول اإللكترونية في المدارس الحكومية ب

اإلدارة اإللكترونية لدى المعلمين في المدارس الحكومية في مجلس أبوظبي للتعليم كان مرتفعاً 

وأن معامل االرتباط يشير إلى وجود عالقة إيجابية عالية بين عناصر  TAMباالعتماد على 

TAM. 

 :اإلداريالدراسات العربية واألجنبية المرتبطة باألداء 

 اإلداريهدفت هذه الدراسة إلى اقتراح برنامج لتطوير األداء : (2016دراسة الهياف وسالمة )-1

لرؤساء األقسام في إدارات التعليم في شمال المملكة العربية السعودية في ضوء احتياجاتهم 

( رئيس قسم في إدارات التعليم في شمال المملكة العربية 142التدريبية. تكونت عينة الدراسة من )

كونة من السعودية، تم اختيارهم بالطريقة القصدية. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم تطوير استبانة م

( فقرة موزعة على ثالث مجاالت، وهي: الكفايات اإلنسانية، والكفايات الفنية التقنية، 72)

والكفايات اإلدراكية التصورية، بهدف الكشف عن االحتياجات التدريبية لرؤساء األقسام في إدارات 

ت التدريبية لتطوير التعليم في شمال المملكة العربية السعودية. أظهرت نتائج الدراسة أن االحتياجا

لدى رؤساء األقسام في إدارات التعليم في شمال المملكة العربية السعودية، جاءت  اإلدارياألداء 

بدرجة كبيرة، على جميع المجاالت، واألداة ككل، وجاء في المرتبة األولى مجال الكفايات الفنية 

التصورية، كما بينت النتائج عدم وجود التقنية، وفي المرتبة األخيرة، جاء مجال الكفايات اإلدراكية 
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فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول االحتياجات التدريبية 

ة، والمؤهل العلمي. وفي اإلداريككل، وعلى جميع المجاالت، تعزى لمتغيرات الجنس، والخبرة 

لرؤساء األقسام في إدارات  اإلداريداء ألر اقتراح برنامج تدريبي لتطوياضوء نتائج الدراسة، تم 

 التعليم في شمال المملكة العربية السعودية.

هدفت الدراسة إلى تطوير األداء اإلداري : Elsayed and ALMashikhi ( 2017)دراسة -2

لمدراء المدارس في محافظة ظفار من وجهة نظر المعلمين. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام 

فقرة مقسمة إلى  37الوصفي من خالل استخدام االستبانة كأداة رئيسية حيث اشتملت على المنهج 

خمسة مجاالت تتعلق بالوظائف اإلدارية لمدير المدرسة. تم التحقق من صحة االستبيان من خالل 

٪( ، وتم تطبيق 97صدق المحكمين ؛ تم التحقق من ثباتها باستخدام عامل الثبات ألفا كرونباخ )

ً في مدارس ظفار. تم تحليل البيانات  278تبانة النهائية على عينة عشوائية قوامها االس معلما

(. ووجدت الدراسة أن مديري المدارس في محافظة SPSSومعالجتها إحصائياً باستخدام برنامج )

 ظفار يؤدون واجباتهم اإلدارية إلى حد كبير.

 :اإلداريباألداء  ةاإللكتروني دارةاإلالدراسات العربية واألجنبية المرتبطة بعالقة  

 ةاإللكتروني اإلدارةدور  علىالتعرف إلى هدفت الدراسة  :(2021دراسة الطيطي وآخرون )-1

في تحسين أداء مديري المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم 

( مديرا ومديرة، تم اختيارهم بالطريقة 94الباحثون المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )

رت النتائج ( فقرة كأداة رئيسية لجمع البيانات، أشا28العشوائية. وأعد الباحثون استبانة مكونة من )

لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم جاء  ةاإللكتروني اإلدارةإلى أّن مستوى دور 

بدرجة عالية، وحصل مجال الكفايات اإلمكانات البشرية على أعلى متوسط حسابي، يليه مجال 

ة لمدراء رياإلداالبرمجيات ونظم المعلومات، يليه مجال البنية التحتية، ثّم مجال الممارسات 

لدى مديري  ةاإللكتروني اإلدارةالمدارس. كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في مستوى دور 

المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير )الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات 

 (.اإلداريالخبرة في 

 إلكترونيةهدفت الدراسة إلى التعـرف علـى أهميـة وجـود إدارات : (2012)دراسة بكري -2

بالمنظمات، وعلى مدى تأثيرها على أداء الموظفين، وعلى التعرف على مدى وعي الموظفين 

بفوائدها ومميزاتها. اسـتخدمت الدراسـة المـنهج الوصـفي التحليلي. وتوصلت الدراسة إلى عدة 
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وجود كوادر بشرية جيدة في مجتمع الدراسة تجيد استخدام التقنية الحديثة  :نتائج من أهمها

في رفع مستوى األداء وتطوير المهارات لدى الموظفين  ةاإللكتروني اإلدارةومساهمة  المتطورة،

وأداء المـوظفين، حيث أنه كلما  ةاإللكتروني اإلدارةبشكل فعال، ووجود عالقة طردية بين استخدام 

كلمـا تطورت مهاراتهم، وهذا بدوره ساهم في  ةاإللكتروني اإلدارةظفين إلـى اسـتخدام اتجه المو

 .زيادة اإلنتاجية وتحسين األداء

تهدف الدراسة إلى معرفة تأثير اإلدارة اإللكترونية على أداء Bataineh ( 2017 :)دراسة -3

الوصفي التحليلي، ثم تحليل الموظفين في المنظمة العامة في محافظة جرش، اتبع الباحث المنهج 

العالقة بين المتغير المستقل )اإلدارة اإللكترونية( والمتغير التابع )أداء الموظفين(، من أجل تحقيق 

فقرات لجمع المعلومات األولية من سكان الدراسة، وجدت  24هدف الدراسة، تم تطوير استبيان 

لحكم الجمهور جرش، وأظهرت النتائج عالقة الدراسة أن متطلبات اإلدارة اإللكترونية متوفرة في ا

إيجابية كبيرة بين جميع أبعاد اإلدارة اإللكترونية وأداء الموظفين. قدمت الدراسة مجموعة من 

التوصيات لتسريع اعتماد اإلدارة اإللكترونية في الحكم العام في األردن خصيصا في جرش، واحدة 

تطبيق مفاهيم اإلدارة اإللكترونية في الحكم العام من أهم التوصيات هي المتابعة المستمرة حول 

والعامة والخدمة المختلفة من أجل مواكبة التحديات والتنمية والتركيز على إمكانية الوصول 

والعولمة وتوفير الخدمات المحتملة ضمن نموذج وظيفي شامل إلرضاء أوسع شريحة من المجتمع 

 في أقرب وقت ممكن وفي األقل تكلفة ممكنة.

 تعقيب على الدراسات السابقةال

استعرض الباحث الدراسات العربية واألجنبية السابقة في مجال عالقة تطبيق اإلدارة 

اإللكترونية  و األداء األداري والتي أجريت على قطاعات مختلفة، فبعضها تم تطبيقه على شركات 

 .دراستنا الحاليةوبعضها تم تطبيقه على القطاع العام مثل  و الجامعات القطاع الخاص

أظهرت تلك الدراسات نتائج و توصيات عديدة في مجاالت مختلفة و أبرزت عالقة تطبيق 

اإلدارة اإللكترونية باألداء اإلداري، و كذلك أبرزت العديد من المشكالت و العقبات التي تواجه 

الباحث في إثراء عملية تطبيق اإلدارة اإللكترونية و عالقتها باألداء اإلداري والتي ساعدت 

 دراسته، و في تحديد مشكلة الدراسة و بيان أهميتها و كذلك في تصميم االستبانة و صياغة عباراتها.

وقد تباينت الدراسات السابقة في طريقة تناولها لموضوع الدراسة، فكان كل باحث يتناول  

رئيسية مختلفة ن مشكلة دراسته وفقا لرؤيته البحثية، وانطلقت كل دراسة من الدراسات السابقة م
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عن األخرى حاول من خاللها كل باحث الوصول إلى نتائج دراسته، و لقد كان االختالف ميزة 

لكونه أعطى الباحث العديد من المعارف و األفكار حول موضوع الدراسة وإثرائها من الناحية 

 النظرية.

 ما يميز هذه الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

سة الحالية باألصالة و الحداثة، فمعظم الدراسات السابقة حاولت دراسة عالقة تتميز الدرا

األداء اإلداري لدى الموظفين في المدارس الحكومية أو المهنية أو بتطبيق اإلدارة اإللكترونية 

، لكن تميزت هذه الدراسة باختيارها لمجتمع الدراسة الممثل أو مؤسسات القطاع الخاص الجامعات

حدود علم الباحث تعد هذه ين في مديريات التربية و التعليم في محافظة الخليل(، وفي )بالموظف

  على هذا المجتمع.و الدراسة العربية و المحلية األولى التي طبقت على هذا الموضوع 

 الطريقة واالجراءات

 منهج الدراسة

حيث تم استخدام  نوعي(ال و الكمي) المختلطاستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج 

المرتبطة في موضوع الدراسة خاصة  تنوعية الستكشاف المتغيرا كأداةمهيكلة الالمقابالت غير 

 .وتطبيقها في مديريات التربية والتعليم ةاإللكترونيفيما يتعلق باإلدارة 

 مجتمع الدراسة 

يشمل مجتمع الدراسة جميع العاملين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل، 

والجدول  ،لفلسطينيةا( موظف وموظفة وفق احصائيات وزارة التربية والتعليم 471والبالغ عددهم )

 ( يوضح ذلك:1)

 مجتمع الدراسة حسب الجنس(: توزيع 1جدول )

 العينةعدد  عدد الموظفين ناثعدد اإل ذكورال عدد المديرية

 42 100 35 65 شمال الخليل

 60 141 25 116 الخليل

 64 150 75 75 جنوب الخليل

 34 80 15 65 يطا

 200 471 150 321 المجموع
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 عينة الدراسة

 بحيث تكون ممثلة لمجتمعها باالعتمادتم اعتماد العينة العشوووووائية الطبقية غير المنتظمة، 

على األسووووس اإلحصووووائية الختيار العينات وفقاً للمديرية، وبشووووكل عام تكونت عينة الدراسووووة من 

نة، و) ( موظف وموظفة،200) با لة7طبقت عليهم االسووووووت  ( موظفين تم تطبيق عليهم أداة المقاب

%( تقريباً من مجتمع الدراسووة، وذلك كما 42.5أي بنسووبة ) ( مقابالت غير مهيكلة،4) المهيكلة و

ذلك كون أعداد الموظفين في المديريات (، والجدول اآلتي يوضووووووح 2واضووووووح في جدول ) هو

 .متفاوت

 : األعداد والنسب المئوية لخصائص العينة الديموغرافية(2جدول )

 النسبة المئوية العدد المتغيرات

 الجنس

 66.0 132 ذكر

 34.0 68 أنثى

 %100 200 المجموع

 العمر

 26.5 53 سنة 35أقل من 

 45.5 91 سنة 50سنة و 35بين 

 28.0 56 سنة 50أكثر من 

 %100 200 المجموع

 سنوات الخبرة

 17.0 28 سنوات 5أقل من 

 20.5 41 سنوات 10- 5بين 

 65.5 131 سنوات 10أكثر من 

 %100 200 المجموع

 المؤهل العلمي

 23.0 46 ماجستير فأعلى
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 61.0 122 بكالوريوس

 16.0 32 دبلوم

 %100 200 المجموع

 التخصص

 43.5 87 علمي

 51.5 103 أدبي

 5.0 10 غير ذلك

 %100 200 المجموع

 ةاإللكتروني اإلدارةعدد الدورات في مجال 

 41.5 83 ال يوجد

 58.5 117 واحدة فأكثر

 %100 200 المجموع

 على شبكة االنترنت تمتلك المديرية موقعاً إلكترونياً "عدا الفيس بوك"

 71.5 143 نعم

 28.5 57 ال

 %100 200 المجموع

 المديرية

 21.0 42 شمال الخليل

 30.0 60 وسط الخليل

 32.0 64 جنوب الخليل

 17.0 34 يطا

 %100 200 المجموع

 الدراسة  أدوات

 الدراسة:  أدواتوصف 

 مهيكلة،الالدراسات السابقة والمقابالت غير  باالعتماد علىتم صياغة أدوات الدراسة 
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باألداء  ةاإللكترونيعالقة تطبيق اإلدارة حول وتمحورت أسئلة المقابلة  مهيكلة،المقابالت الو

يكلة من أجل صياغة مشكلة الدراسة والوصول مهالالمقابالت غير فقد تم االعتماد على اإلداري، 

 بالت ، أما المقاةاإللكترونيفي المديريات في تطبيق اإلدارية  الموظفينإلى المشكالت التي تواجه 

 .( أسئلة7تكونت من )يكلة فقد مهال

باألداء  ةاإللكتروني اإلدارة( فقرة، تقيس عالقة تطبيق 59من ) االستبانةتتكون أداة  

، المهارة ةاإللكترونيمن خمسة أبعاد وهي: )المهارة  ةاإللكتروني اإلدارة، حيث تكون مجال اإلداري

ة والتنظيمية، الموارد البشرية، الموارد الفنية(، حيث تم تطوير أداة اإلداريالمعلوماتية، المهارات 

(، ويتم اإلجابة 2021وآخرون ) الطيطي(، ودراسة 2010الدراسة باالعتماد على دراسة خلوف )

وفق تدريج ليكرت  على الفقرات الخاصة بالمجاالت عن طريق اختيار المستجيب لإلجابة على سلم

( 4( درجات، كبيرة )5( درجات، هي: كبيرة جداً )5الخماسي، حيث تكون سلم االستجابة من )

 ( درجة.1( درجة، قليلة جداً )2( درجات، قليلة )3درجات، متوسطة)

تم صياغة أسئلتها باالعتماد على  الدراسات السابقة والمقابالت غير  المهيكلة أما المقابلة

 .واالستبانةمهيكلة ال

 :صدق أداة الدراسة

 . صدق المحكمين )الصدق الظاهري(1

األولية على مجموعة من السادة المحكمين من ذوي  ابصورتهأداة الدراسة تم عرض 

، وذلك لتحديد مدى وضوح ين( محكم7، والتعليم والبالغ عددهم )اإلدارةاالختصاص في علم 

للمجال، وإبداء المالحظات حول الفقرات بالحذف الفقرات، ودقة الصياغة اللغوية وانتمائها 

 .والتعديل، أو الموافقة على صحتها، وتم األخذ بالمالحظات حتى خرجت في صورتها النهائية

 . صدق االتساق الداخلي 2

بحسوواب صوودق االتسوواق الداخلي أداة الدراسووة قام الباحث وألغراض التوصوول إلى صوودق 

(Factor  Analysis لفقرات )( 3األداة، وذلك كما هو واضح في الجدول) 

 ( لفقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكلية.Factorial  Analysis: نتائج االتساق الداخلي )(3جدول )
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معامل  الرقم

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

القيمة 

 االحتمالية

(Sig.) 

معامل  الرقم

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

القيمة 

 االحتمالية

(Sig.) 

معامل  الرقم

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

القيمة 

 االحتمالية

(Sig.) 

1.  0.381 0.000 21 0.237 0.000 41 0.365 0.000 

2.  0.388 0.000 22 0.405 0.000 42 0.337 0.000 

3.  0.322 0.000 23 0.424 0.000 43 0.447 0.000 

4.  0.219 0.000 24 0.474 0.000 44 0.383 0.000 

5.  0.191 0.001 25 0.69 0.000 45 0.228 0.000 

6.  0.333 0.000 26 0.433 0.000 46 0.207 0.000 

7.  0.338 0.000 27 0.572 0.000 47 0.188 0.000 

8.  0.345 0.000 28 0.476 0.000 48 0.372 0.000 

9.  0.358 0.000 29 0.347 0.000 49 0.439 0.000 

10.  0.306 0.000 30 0.425 0.000 50 0.437 0.000 

11.  0.421 0.000 31 0.511 0.000 51 0.384 0.000 

12.  0.384 0.000 32 0.434 0.000 52 0.477 0.000 

13.  0.267 0.000 33 0.283 0.000 53 0.474 0.000 

14.  0.374 0.000 34 0.365 0.000 54 0.477 0.000 

15.  0.360 0.000 35 0.337 0.000 55 0.471 0.000 

16.  0.324 0.000 36 0.447 0.000 56 0.475 0.000 

17.  0.400 0.000 37 0.425 0.000 57 0.376 0.000 

18.  0.405 0.000 38 0.511 0.000 58 0.349 0.000 

19.  0.492 0.000 39 0.434 0.000 59 0.403 0.000 
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فقرات كل ( إلى أن جميع قيم مصفوفة ارتباط كل فقرة من 3تشير المعطيات الواردة في الجدول )

نها تشترك معاً في أبعد مع الدرجة الكلية للبعد دالة إحصائياً، مما يشير إلى قوة االتساق الداخلي، و

 .اإلداريباألداء  ةاإللكتروني اإلدارةقياس عالقة تطبيق 

 ثبات أداة الدراسة

بحساب الثبات بطريقة االتساق أداة الدراسة قام الباحث ألغراض التوصل إلى ثبات 

تشير البيانات أن أداة الدراسة  تتمتع بدرجة ( و Cronbach Alphaالداخلي معامل ألفا كرونباخ )

، حيث بلغت قيمة ةالنهائي اجاهزاً للتطبيق بصورتهأداة الدراسة عالية من الثبات، وبهذا أصبحت 

ولفهم  (،SPSSتم ذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) %(.96الثبات )

 .(4نتائج الدراسة يمكن االستعانة بمفتاح المتوسطات الحسابية كما هو موضح في الجدول )

 اإلداريواألداء  ةاإللكتروني اإلدارة: مفتاح المتوسطات الحسابي لتصحيح أداة الدراسة تطبيق (4جدول )

واألداء  ةاإللكتروني اإلدارةدرجة تطبيق  الوزن النسبي )%( المتوسط الحسابي

 اإلداري

 منخفضة % 46.6 -% 20.0  1.00-2.33

 متوسطة % 73.3 -%  46.7 2.34-3.67

 عالية % 100 -%  73.4 3.68-5.00

 اإلدارةتكون من سلم استجابة خماسي، تم حساب فئات تطبيق تبما أن أداة الدراسة 

الدراسة، هل هي مرتفعة أم ، لتحديد مستوى الحكم على متغيرات اإلداريواألداء  ةاإللكتروني

 منخفضة، أم متوسطة؟ وفق المعادلة التالية:

 4( = 5-1= )داة الدراسة الحد األدنى أل-داة الدراسة = الحد األعلى ألأداة الدراسة مدى 

 1.33=  3|4قسمة المدى على الحد األعلى = 

( فإنه يتم تحديد االتجاه حسب قيم المتوسط المرجح 1.33حيث إن طول الفترة يساوي )

(، واالستجابة )متوسطة( متوسط 2.33-1.00حيث تأخذ االستجابة )منخفضة( متوسط مرجح )

20.  0.435 0.000 40 0.283 0.000    
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(، وبناء عليه يكون مفتاح 5.00-3.68(، واالستجابة )عالية( متوسط مرجح )3.67-2.34مرجح )

 .اإلداريواألداء  ةاإللكتروني اإلدارةتطبيق اسة داة الدرالتصحيح أل

 و مناقشتها نتائج الدراسة

 اإلجابة على أسئلة الدراسة

 سؤال الدراسة األول:

ما عالقة تطبيق اإلدارة اإللكترونية باألداء اإلداري لدى الموظفين في مديريات التربية  .1

 والتعليم في محافظة الخليل؟

لإلجابة عن السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب 

في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل على مقياس واقع  الموظفينالمئوية الستجابات 

 .(5المستخدم في الدراسة والجدول ) ةاإللكتروني اإلدارةتطبيق 

في مديريات  الموظفينالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والوزن النسبي الستجابات : (5جدول )

المستخدم في الدراسة ةاإللكتروني اإلدارةالتربية والتعليم في محافظة الخليل على مقياس واقع تطبيق   

 المقياس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

)%( 

 الدرجة 

 عالية 79.0 0.67 3.95 ةاإللكترونيالمهارة 

 عالية 76.6 0.61 3.83 المهارة المعلوماتية

 عالية 78.2 0.68 3.91 ة والتنظيميةاإلداريالمهارات 

 عالية 77.2 0.68 3.86 الموارد البشرية

 عالية 77.2 0.65 3.86 الموارد الفنية

الدرجة الكلية لمقياس تطبيق 

 ةاإللكتروني اإلدارة
 عالية 77.6 0.56 3.88

 الموظفينلدى  ةاإللكتروني اإلدارة( أن واقع تطبيق 5يتضح من المعطيات في الجدول )  

في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل بدرجة عالية، إذ بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة 

%(، أي بدرجة عالية، وكان الترتيب حسب النسبة واألهمية 77.6(، وبلغ الوزن النسبي له )3.88)
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بدرجة %( أي 79.0( وبوزن نسبي بلغ )3.95بمتوسط حسابي ) ةاإللكترونيكالتالي: المهارة 

%( 78.2( وبوزن نسبي بلغ )3.91ة والتنظيمية بمتوسط حسابي )اإلداريعالية، وتاله المهارات 

%( 78.2( وبوزن نسبي بلغ )3.83أي بدرجة عالية، وتاله المهارة المعلوماتية بمتوسط حسابي )

 ( وبوزن نسبي بلغ3.86أي بدرجة عالية، وتاله الموارد البشرية والفنية بمتوسط حسابي )

 %( أي بدرجة عالية.77.2)

أظهرت المقابالت أن جميع الموظفين لديهم قدرة على اسووتخدام الحاسوووب بمهارة عالية، 

بشوووكل مسوووتمر من خالل األعمال الحاسووووب  يسوووتخدمونأن الموظفين  :"وقد قال أحد أفراد العينة

وذلك ألنها أصبحت من  ةاإللكتروني، وأن الزمالء داخل العمل يتبادلون الخبرات التي يقومون بها

متطلبات العمل، فجميع الموظفين مجبرون على اتقان هذه المهارة، وأضوووواف آخر أن هناك توجه 

 ."نحو تلك المهارة ألنها أصبحت ضرورة من ضرورات العمل

تبين من خالل المقابالت أن المهارات اإلدارية والتنظيمية من ضروريات العمل اإلداري 

عملون كفريق في مديريات التربية والتعليم من أجل تنظيم األعمال بالشوووووكل ي الموظفينلذا فجميع 

أننا نعمل كفريق في المديرية من أجل تنظيم األعمال بشوووكل "األفضووول، وقد قال أحد أفراد العينة: 

 ."يسهل على الجميع أداء المهام بمهارة

ل كامل، وقد قال الموارد البشوووورية في المديريات مؤهل بشووووكأظهرت نتائج المقابالت أن 

على مسووتوى  يكونوابشووكل مسووتمر من أجل أن  همفسووعملون على تطوير أني نموظفيالأن :"أحدهم

 .إليهم"عالي من أداء المهام المنوطة 

جميع المكوواتووب في مووديريووات التربيووة والتعلم تحتوي على تبين من خالل المقووابالت أن 

م بكفوواءة، ولكن هنوواك بعض األجهزة والمعوودات هم من القيووام بوواألعمووال المنوطووة إليهنكأجهزة تم

أن األجهزة الموجودة في "تحتاج إلى صيانة وبعضها يحتاج إلى تجديد، وقد قال أحد أفراد العينة: 

 ."المكتب تقوم بعملي بالشكل المطلوب ولكنها بطيئة

يم في تبين أن واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية لدى الموظفين في مديريات التربية والتعل

محافظة الخليل بدرجة عالية. ومن خالل آراء المبحوثين وممارساتهم التي ظهرت بدرجة عالية، 

يمكن تلخيص ما سبق باالستنتاجات التالية: أن الموظفين في مديريات التربية والتعليم يمتلكون 

عالية، ولدى المهارة اإللكترونية والمهارات اإلدارية والتنظيمية والمهارة المعلوماتية بدرجة 

 .المديريات الموارد البشرية والفنية مؤهلة بدرجة عالية
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 ،Shatat( ودراسة )2018( ودراسة عبد الرحمن )2020تتفق هذه النتيجة مع دراسة الدويري )

(، بينما تختلف هذه النتيجة Shatat، 2015( ودراسة )2021( دراسة الطيطي وآخرون )2015

 أظهرت تطبيق منخفض لإلدارة اإللكترونية.( التي 2010مع دراسة خلوف)

 سؤال الدراسة الثاني:

ما واقع ممارسة اإلدارة اإللكترونية على األداء اإلداري لدى الموظفين في مديريات  .1

 التربية والتعليم في محافظة الخليل؟

 لإلجابة عن السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية

 اإلداريفي مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل على مقياس األداء  الموظفينالستجابات 

 (6المستخدم في الدراسة والجدول )

في مديريات  الموظفين: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والوزن النسبي الستجابات (6جدول )

 ، وترتيبها حسب األهميةاإلداريالتربية والتعليم في محافظة الخليل لقياس األداء 

رقم 

 الفقرة الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الدرجة

1.  

ساعدتني التكنولوجيا على إنجاز 

ة في الوقت حاألعمال بطريقة صحي

 المناسب

 عالية 87 0.71 4.35

2.  

ساعدتني التكنولوجيا على التكيف 

عند حدوث الحاالت الطارئة في 

 العمل

 عالية 85 0.81 4.25

3.  

ساعدني تطبيق التكنولوجيا من 

 خفض أعباء األعمال اليومية
 عالية 84.6 0.79 4.23
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4.  

ساعدتني التكنولوجيا على بذل 

الجهد الكافي إلنجاز األعمال 

 بطريقة صحيحة

 عالية 84.6 0.78 4.23

5.  

ساعدتني التكنولوجيا على التعميم 

المواد التي و ومناقشة التعليمات 

 تصل من الجهات المسؤولة

 عالية 83.8 0.73 4.19

6.  

ساعدتني التكنولوجيا بااللتزام أكثر 

 في مواعيد الحضور
 عالية 83.6 0.72 4.18

7.  

ساعدتني التكنولوجيا على االلتزام 

 بجودة األداء
 عالية 82.8 0.86 4.14

8.  

ساعدتني التكنولوجيا على التنسيق 

 بين زمالئي إلنجاز العمل
 عالية 82.2 0.83 4.11

9.  

بداع ساعدتني التكنولوجيا على اإل

 وتطوير العمل
 عالية 81.8 0.79 4.09

10.  

ساعدتني التكنولوجيا على زيادة 

 قدرتي في اتخاذ القرارات الهامة
 عالية 81 0.94 4.05

11.  

ساعدتني التكنولوجيا على وضع 

 الخطط السنوية وفق األسس العلمية 
 عالية 80.8 0.85 4.04

12.  

يتم بناء القرارات على معلومات تم 

 جمعها بواسطة التكنولوجيا
 عالية 80.6 0.85 4.03

13.  

ساعدتني التكنولوجيا على توزيع 

 ة وفق القدرةاإلداريالمهمات 
 عالية 79.8 0.78 3.99
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14.  

التكنولوجيا على وضع ساعدتني 

ترتيبات وقائية وعالجية للمشكالت 

 الصحية واالجتماعية

 عالية 79.8 0.78 3.99

15.  

ساعدتني التكنولوجيا على توزيع 

 ة وفق الكفاءةاإلداريالمهمات 
 عالية 78.8 0.83 3.94

 عالية 82.4 0.55 4.12 الدرجة الكلية 

في مديريات التربية والتعليم في  الموظفينلدى  اإلداري( أن مستوى األداء 6يتضح من الجدول )

( التي جاءت في المرتبة 7محافظة الخليل بدرجة عالية، حيث كانت أكثر الفقرات أهمية الفقرة )

األولى، والتي نصوووووها )سووووواعدتني التكنولوجيا على إنجاز األعمال بالطريقة الصوووووحية في الوقت 

%( وحلت في المرتبة األخيرة 87.0(، وبوزن نسوووبي )4.35المناسوووب(، بمتوسوووط حسوووابي بلغ )

عدتني التكنولوجيا على توزيع المهمات 3الفقرة ) ها )سوووووووا فاءة(، اإلداري( التي نصوووووو ة وفق الك

 %(.78.8( وبوزن نسبي )3.94وبمتوسط حسابي بلغ )

تبين أن مستوى األداء اإلداري لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في محافظة 

لتي ظهرت بدرجة عالية، يمكن الخليل بدرجة عالية. ومن خالل آراء المبحوثين واتجاهاتهم ا

تلخيص ما سبق باالستنتاجات التالية: أن التكنولوجيا ساعدت الموظفين في مديريات التربية 

والتعليم على إنجاز األعمال بالطريقة الصحيحة في الوقت المناسب، كما ساعدت على التكيف عند 

 ل اليومية.حدوث الحاالت الطارئة في العمل، وكذلك في خفض األعباء األعما

 (.Elsayed and ALMashikhi، 2017تتفق هذه النتيجة مع دراسة )

 

على األداء اإلداري لدى  ةاإللكتروني اإلدارةتطبيق معوقات الثالث: ما هي  الدراسة  سؤال

  في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل؟ الموظفين

 اإلدارةأظهرت النتائج أن هناك ضووووووعف في شووووووبكات االنترنت، كما أن التدريب على 

وعدم  ةاإللكتروني اإلدارةبشووووووكل قليل، وقلة خبرة والكفاءة للعاملين في التعامل مع  ةاإللكتروني

، كما أن هناك فجوة بين المديريات التربية والتعليم ةاإللكتروني اإلدارةالعليا على  اإلدارةاعتماد 
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جل تطبيق  ية والتعليم من أ ي اإلدارةووزارة الترب جل ةاإللكترون ية من أ ماد يات ال كان لة اإلم ، وق

تطوير شووووبكات االنترنت وخاصووووة أن سوووورعة االنترنت المتوفرة في المديريات ضووووعيفة والبنية 

 اإلدارةتدعم تطبيق البرمجيات الحديثة من أجل تطبيق التحتية، كما أن األجهزة المسووووووتخدمة ال 

، كما أن هناك ثقافة منتشرة ةاإللكتروني اإلدارة، كما أن مركزية القرار تحد من تطبيق ةاإللكتروني

 ، كما ان هناك مقاومة للتغيير في المديريات. ةاإللكترونيال تدعم تطبيق الثقافة  الموظفينبين 

بحاجة إلى تدريب بشووووووكل مسووووووتمر على التقنيات  الموظفينأن ل المقابالت تبين من خال

أن هناك العديد من  الموظفينالحديثة التي تدعم العمل اإلداري وأن أهم المشووووووكالت التي تواجه 

أن يسوووتخدموها، كما  الموظفينالبرامج الحاسووووبية المتطورة التي توفر الوقت والجهد ال يسوووتطيع 

واالنترنت يكون بسوووورعة أن األجهزة المتوفرة في مديريات التربية والتعليم ال تدعم تلك البرامج، 

وقد قال أحد أفراد العينة: أن البنية التحتية تحتاج إلى تطوير بشكل مستمر في محدودة غير كافية، 

مووديريووة التربيووة والتعليم،  نترنووت ضووووووعيف فياإلوقووال آخر: أن ظوول بيئووة تكنولوجيووة متطورة، 

ً في المديرية لذا يطلب منا المهام ورقي اإللكترونيوأضووووواف آخر: أنه ال يوجد ثقة في األسووووولوب   ا

ً إلكترونيو  .ا

ة في يمكن تلخيص ما سبق باالستنتاجات التالية التي تحد من تطبيق اإلدارة اإللكتروني

بالموارد البشرية التي تمثلت في قلة وكفاءة أن هناك معوقات تتعلق مديريات التربية والتعليم: 

الموظفين في التعامل مع اإلدارة اإللكترونية، أن هناك ثقافة منتشرة بين الموظفين ال تدعم تطبيق 

 الثقافة اإللكترونية، كما أن هناك مقاومة للتغيير في المديريات.

عتماد اإلدارة العليا على وهناك معوقات تنظيمية في تطبيق اإلدارة اإللكترونية تمثلت في ا

اإلدارة اإللكترونية، كما أن مركزية القرار تحد من تطبيق اإلدارة اإللكترونية، والفجوة بين 

المديريات التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم من أجل تطبيق اإلدارة اإللكترونية، وتتفق هذه 

 ( في مركزية القرار.2021النتيجة مع دراسة سالم )

اإلضافة إلى المعوقات التقنية المتمثلة في أن األجهزة المستخدمة ال تدعم تطبيق ب

البرمجيات الحديثة من أجل تطبيق اإلدارة اإللكترونية، وسرعة االنترنت ال تدعم تطبيق اإلدارة 

اإللكترونية بكفاءة عالية، وضعف مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، 

 Moloi(، كما تتفق دراسة )2021ف خدمة االتصاالت، وقد أكدت على ذلك دراسة سالم )وضع

and Mutula، 2007.في ضعف البنية التحتية ) 
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 تحليل الفرضيات:

( بين تطبيق ≥ 0.05األولى: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية 

لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في محافظة  اإلداريواألداء  ةاإللكتروني اإلدارة

 الخليل.

الختبار هذه الفرضية، تم حساب قيمة معامل ارتباط بيرسون )ر( والداللة اإلحصائية إلجابات 

لدى الموظفين في  اإلداريواألداء  ةاإللكتروني اإلدارةأفراد عينة الدراسة على محوري تطبيق 

 (7مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل كما هو موضح في الجدول )

لدى  اإلداريواألداء  ةاإللكتروني اإلدارةبين تطبيق  معامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية: (7جدول )

 الموظفين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل:

 المتغيرات
معامل االرتباط قيمة 

 )ر(
 الداللة اإلحصائية

 المهارة اإللكترونية 

 األداء اإلداري

0.653 0.000 

 0.000 0.693 المهارة المعلوماتية

 0.000 0.631 المهارة اإلدارية و التنظيمية

 0.000 0.748 الموارد البشرية

 0.000 0.702 الموارد الفنية

 0.000 0.798 تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

، وبلغ (798.0)معامل ارتباط بيرسووووووون للدرجة الكلية بلغ ( أن 7يالحظ من الجدول )

( وهي قيمة دالة إحصوووائياً، ما يعني وجود عالقة بين تطبيق 0.000مسوووتوى الداللة اإلحصوووائية )

لوودى الموظفين في مووديريووات التربيووة والتعليم في محووافظووة  اإلداريواألداء  ةاإللكترونيوو اإلدارة

ية مرتفعة بين تطبيق  فإن هناك عالقة إيجاب يه  يل، وعل ي اإلدارةالخل  اإلداريواألداء  ةاإللكترون

  لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل.

إلدارة اإللكترونية واألداء أظهرت النتائج أن هناك عالقة إيجابية مرتفعة بين تطبيق ا

 اإلداري لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل.

ومن خالل آراء المبحوثين واتجاهاتهم التي أظهرت وجود عالقة تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

واألداء اإلداري لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل، يمكن تلخيص ما 
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ماتية، تطبيق اإلدارة اإللكترونية يساعد في تطوير المهارة المعلوسبق باالستنتاجات التالية: أن 

المهارات اإلدارية كما نجد أن المهارة اإللكترونية والموارد البشرية والفنية بدرجة مرتفعة، 

 والتنظيمية تؤثر على األداء اإلداري بدرجة متوسطة.

(، دراسة Bataineh، 2017دراسة ) ،(2012دراسة )بكري تيجة مع تتفق هذه الن

(Nawafleh، 2018 ) 

ربية والتعليم يوجد فيها كوادر بشرية جيدة تجيد استخدام التقنية يرى الباحث أن مديريات الت

ومساهمة اإلدارة اإللكترونية في رفع مستوى األداء وتطوير المهارات لدى  الحديثة المتطورة،

الموظفين بشكل فعال، كلما اتجه الموظفين إلـى اسـتخدام اإلدارة اإللكترونية كلمـا تطورت 

 هم في تحسين األداء.مهاراتهم، وهذا بدوره سا

 ( في ≥ 0.05)    الثانية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية 

لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في  اإلداريباألداء  ةاإللكتروني اإلدارةعالقة تطبيق 

محافظة الخليل تعزى إلى المتغيرات الوسيطة )الجنس، العمر، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، 

ً "عدا ةاإللكتروني اإلدارةالتخصص، عدد الدورات في مجال  ً إلكترونيا ، تمتلك المديرية موقعا

 الفيس بوك" على شبكة االنترنت، المديرية(.

  أوالً: الجنس

 اإلدارة( لحساب للفروق في متوسطات عالقة تطبيق t-testتم استخدام اختبار ت )

لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل تعزى  اإلداريباألداء  ةاإللكتروني

 .(8وذلك كما هو واضح في الجدول ) لمتغير الجنس

 اإلداريباألداء  ةاإللكتروني اإلدارة( للفروق في متوسطات عالقة تطبيق t-test: نتائج اختبار ت )(8جدول )

 لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس

 الجنس المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 الدرجة الكلية
 0.49459 4.0927 ذكر

 دالة 0.001 3.293**
 0.56161 3.8379 أنثى
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(، 0.05(، * دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.01* *دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

، قيمة )ت( 1.96( = 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )، 198درجات الحرية = 

 2.58( = 0.01الجدولية عند مستوى داللة )

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في 8نتائج كما هو موضح في الجدول )التشير 

لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في  اإلداريباألداء  ةاإللكتروني اإلدارةعالقة تطبيق 

محافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس، حيث كانت جميع قيم )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( 

(. وقد كانت الفروق لصالح الذكور ألن المتوسط 0.01( عند مستوى داللة )2.58الجدولية )

 الحسابي لديهم أعلى.

 ثانياً: العمر

متوسطات ( للفروق في One Way Anovaتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في  اإلداريباألداء  ةاإللكتروني اإلدارةعالقة تطبيق 

 (9وذلك كما هو واضح في الجدول ) محافظة الخليل تعزى لمتغير العمر

( للتعرف على الفروق في عالقة تطبيق One Way Anovaنتائج اختبار تحليل التباين األحادي ) (:9جدول )

لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل تعزى لمتغير  اإلداريباألداء  ةاإللكتروني اإلدارة

 (200)ن=   العمر 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 0.595 2 1.191 بين المجموعات
2.137 

 

0.121 

 

غير 

 دالة
 0.279 197 54.899 داخل المجموعات

  199 56.090 المجموع

 (0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 9تشير النتائج كما هو موضح في الجدول )

لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في  اإلداريباألداء  ةاإللكتروني اإلدارةعالقة تطبيق 

محافظة الخليل تعزى لمتغير العمر، حيث كانت جميع قيمة الداللة اإلحصائية المحسوبة أكبر من 

(، بينما تبين أن هناك فروقاً في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة في 0.05مستوى داللة )

 عمر.تبعاً لمتغير ال اإلداريمستوى األداء 
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( للمقارنات الثنائية البعدية Tukey Testوإليجاد مصدر الفروق استخدم اختبار توكي )

، وذلك كما هو واضح من خالل الجدول تعزى لمتغير العمر اإلداريمتوسطات األداء للفروق في 

(10.) 

 اإلداريمتوسطات األداء ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في Tukey Testنتائج اختبار توكي )(: 10جدول )

 تعزى لمتغير العمر

 العمر المتغير
المتوسط 

 الحسابي

أقل من 

 سنة 35

سنة  35بين 

 سنة 50و

 50أكثر من 

 سنة

 اإلدارياألداء 

    4.02 سنة 35أقل من 

سنة  35بين 

 سنة 50و
4.22   0.232967 

  0.232967 -  3.99 سنة 50أكثر من 

 الموظفينسنة( من جهة وبين  50سنة و 35ذوي العمر)بين  الموظفينظهرت فروق بين 

سنة  35سنة( من جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح ذوي العمر )بين  50وذي العمر )أكثر من 

 عندهم أعلى.  اإلداريسنة( الذين كان األداء  50و

 ثالثاً: سنوات الخبرة

متوسطات ( للفروق في One Way Anovaتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في  اإلداريباألداء  ةاإللكتروني اإلدارةعالقة تطبيق 

 (11وذلك كما هو واضح في الجدول )محافظة الخليل تعزى لمتغير سنوات الخبرة 

( للتعرف على الفروق في عالقة تطبيق One Way Anovaنتائج اختبار تحليل التباين األحادي ) (:11جدول )

لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل تعزى لمتغير  اإلداريباألداء  ةاإللكتروني اإلدارة

 (200)ن=   سنوات الخبرة

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 0.073 2 0.147 بين المجموعات
.2590 

 

0.772 

 

غير 

 دالة
 0.284 197 55.943 داخل المجموعات

  199 56.090 المجموع
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 (0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 11تشير النتائج كما هو موضح في الجدول )

لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في  اإلداريباألداء  ةاإللكتروني اإلدارةعالقة تطبيق 

محافظة الخليل تعزى لمتغير سنوات الخبرة، حيث كانت جميع قيمة الداللة اإلحصائية المحسوبة 

 (.0.05أكبر من مستوى داللة )

 المؤهل العلميرابعاً: 

متوسطات ( للفروق في One Way Anovaتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في  اإلداريباألداء  ةاإللكتروني اإلدارةعالقة تطبيق 

 (12وذلك كما هو واضح في الجدول )محافظة الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي 

( للتعرف على الفروق في عالقة تطبيق One Way Anovaنتائج اختبار تحليل التباين األحادي ) (:12) جدول

لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل تعزى لمتغير  اإلداريباألداء  ةاإللكتروني اإلدارة

 (200)ن=   المؤهل العلمي

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 0.011 2 0.022 بين المجموعات
0.039 

 

0.962 

 

غير 

 دالة
 2850. 197 56.068 داخل المجموعات

  199 56.090 المجموع

 (0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 12النتائج كما هو موضح في الجدول )تشير 

لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في  اإلداريباألداء  ةاإللكتروني اإلدارةعالقة تطبيق 

محافظة الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي، حيث كانت جميع قيمة الداللة اإلحصائية المحسوبة 

 (.0.05أكبر من مستوى داللة )

 خامساً: التخصص

متوسطات ( للفروق في One Way Anovaتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في  اإلداريباألداء  ةاإللكتروني اإلدارةعالقة تطبيق 

 .(13وذلك كما هو واضح في الجدول ) محافظة الخليل تعزى لمتغير التخصص
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( للتعرف على الفروق في عالقة تطبيق One Way Anovaنتائج اختبار تحليل التباين األحادي ) (:13جدول )

لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل تعزى لمتغير  اإلداريباألداء  ةاإللكتروني اإلدارة

 (200)ن=   التخصص

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 0.640 2 1.279 المجموعاتبين 
2.299 

 

0.103 

 

غير 

 دالة
 2780. 197 54.810 داخل المجموعات

  199 56.090 المجموع

 (0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 13تشير النتائج كما هو موضح في الجدول )

لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في  اإلداريباألداء  ةاإللكتروني اإلدارةعالقة تطبيق 

محافظة الخليل تعزى لمتغير التخصص، حيث كانت جميع قيمة الداللة اإلحصائية المحسوبة أكبر 

 (.0.05من مستوى داللة )

 ةاإللكتروني اإلدارةورات في مجال سادساً: عدد الد

 ةاإللكتروني اإلدارة( لحساب للفروق في متوسطات عالقة تطبيق t-testتم استخدام اختبار ت )

لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل تعزى لمتغير عدد  اإلداريباألداء 

 (14واضح في الجدول )وذلك كما هو  ةاإللكتروني اإلدارةالدورات في مجال 

 اإلداريباألداء  ةاإللكتروني اإلدارة( للفروق في متوسطات عالقة تطبيق t-test: نتائج اختبار ت )(14جدول )

 اإلدارةلدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل تعزى لمتغير عدد الدورات في مجال 

 ةاإللكتروني

اإلدارة عدد الدورات في مجال 

 اإللكترونية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 0.58298 3.7953 ال يوجد
 دالة 0.000 5.006**

 0.43469 4.1556 واحدة فأكثر

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في 14تشير النتائج كما هو موضح في الجدول )

لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في  اإلداريباألداء  ةاإللكتروني اإلدارةعالقة تطبيق 
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، حيث كانت جميع قيم ةاإللكتروني اإلدارةمحافظة الخليل تعزى لمتغير عدد الدورات في مجال 

(. وقد كانت الفروق 0.01( عند مستوى داللة )2.58)ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية )

ألن المتوسط الحسابي لديهم  ةاإللكتروني اإلدارةلصالح من يمتلك دورة واحدة فأكثر في مجال 

 أعلى.

 لى شبكة االنترنتسابعاً: تمتلك المديرية موقعاً إلكترونياً "عدا الفيس بوك" ع

 اإلدارة( لحساب للفروق في متوسطات عالقة تطبيق t-testتم استخدام اختبار ت )

لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل تعزى  اإلداريباألداء  ةاإللكتروني

وذلك كما هو واضح لمتغير تمتلك المديرية موقعاً إلكترونياً "عدا الفيس بوك" على شبكة االنترنت 

 (15في الجدول )

 اإلداريباألداء  ةاإللكتروني اإلدارة( للفروق في متوسطات عالقة تطبيق t-test: نتائج اختبار ت )(15جدول )

لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل تعزى لمتغير تمتلك المديرية موقعاً إلكترونياً "عدا 

 الفيس بوك" على شبكة االنترنت

تمتلك المديرية موقعاً إلكترونياً 

"عدا الفيس بوك" على شبكة 

 االنترنت

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 0.56211 4.0345 نعم
 غير دالة 0.231 1.201

 0.43948 3.9347 ال

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في 15تشير النتائج كما هو موضح في الجدول )

لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في  اإلداريباألداء  ةاإللكتروني اإلدارةعالقة تطبيق 

ً "عدا الفيس بوك" على شبكة  ً إلكترونيا محافظة الخليل تعزى لمتغير تمتلك المديرية موقعا

( عند مستوى 2.58االنترنت، حيث كانت جميع قيم )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية )

 ةاإللكتروني اإلدارةك دورة واحدة فأكثر في مجال (. وقد كانت الفروق لصالح من يمتل0.01داللة )

 ألن المتوسط الحسابي لديهم أعلى.

 ثامناً: المديرية

متوسطات ( للفروق في One Way Anovaتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )
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لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في  اإلداريباألداء  ةاإللكتروني اإلدارةعالقة تطبيق 

 (16وذلك كما هو واضح في الجدول )محافظة الخليل تعزى لمتغير المديرية 

( للتعرف على الفروق في عالقة تطبيق One Way Anovaنتائج اختبار تحليل التباين األحادي ) (:16جدول )

لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل تعزى لمتغير  اإلداريباألداء  ةاإللكتروني اإلدارة

 (200)ن=  المديرية

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 4170. 3 1.251 بين المجموعات
1.490 

 

.2190 

 

غير 

 دالة
 2800. 196 54.839 داخل المجموعات

  199 56.090 المجموع

 (0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 16تشير النتائج كما هو موضح في الجدول )

لدى الموظفين في مديريات التربية والتعليم في  اإلداريباألداء  ةاإللكتروني اإلدارةعالقة تطبيق 

محافظة الخليل تعزى لمتغير المديرية، حيث كانت جميع قيمة الداللة اإلحصائية المحسوبة أكبر 

 (.0.05من مستوى داللة )

أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق في عالقة تطبيق اإلدارة اإللكترونية باألداء اإلداري لدى 

ريات التربية والتعليم في محافظة الخليل تعزى إلى المتغيرات الوسيطية )الجنس، الموظفين في مدي

العمر، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، التخصص، عدد الدورات في مجال اإلدارة اإللكترونية، 

تمتلك المديرية موقعاً إلكترونياً "عدا الفيس بوك" على شبكة االنترنت، المديرية(، بينما تبين وجود 

ً لتعزى لمتغير الجنس وعدد الدورات في مجال اإلدارة اإللكترونية لصالح الذكور، ومن ف روقا

 لديهم دورات في مجال اإلدارة اإللكترونية.

ومن خالل آراء المبحوثين وممارساتهم يمكن تلخيص ما سبق باالستنتاجات التالية: أن 

تأثيرهم على أدائهم اإلداري يكون أكثر الذكور ومن لديهم دورات في مجال اإلدارة اإللكترونية 

 من غيرهم من الموظفين في مديريات التربية والتعليم.

( 2016( ودراسة الهياف وسالمة )2021تتفق هذه النتيجة مع دراسة الطيطي وآخرون )

التي أظهرت عدم وجود فروق تعزى إلى متغير المؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة في اإلداري، 
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ً لصالح الذكور، ولمتغير عدد الدورات 2010مع دراسة خلوف)كما تتفق  ( التي أظهرت فروقا

التدريبيـة في مجال اإلدارة اإللكترونية، ولصالح الذين تدربوا دورة تدريبية واحدة أو أكثـر فـي 

 مجـال اإلدارة اإللكترونية.

زى إلى متغير ( التي لم تظهر فروقاً تع2020وتختلف هذه النتيجة مع دراسة الدويري )

 .)سنوات 10 - 5 من سنوات، 5 من أقل( الفئات الجنس، ووجود فروقاً في الخبرة لصالح

 :التوصيات

 من خالل النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي:

ة التي تتم بالطريقة اإلداريبشكل كامل وتحويل جميع اإلجراءات  ةاإللكتروني اإلدارةتفعيـل  .1

 .ةاإللكتروني اإلدارةبعد تطويرها بما يتوافق مع أهداف  إلكترونيةالتقليدية إلـى 

 . ةاإللكتروني اإلدارةعلى مهارات  الموظفينضرورة وضع استراتيجيات لتدريب  .2

استخدام تقنيات جديدة تـضمن حمايـة البيانـات والمستندات وأن تكون برامج دائمة وليست  .3

بالتعاقد مع شركات تكنولوجية ذات ، حيث أنصح تخضع للتعديل بين الحين اآلخر مؤقتة

 .معلومات تخصص أمن

باالستعانة بتقنيات النظم الخبيرة في تطـوير النظام وزيادة  ةاإللكتروني اإلدارةتطوير نظام  .4

، حيث أقترح استخدام نظام إدارة عمليات كامل لوزارة التربية و التعليم ترتبط فيها كفاءته

 .(ERP Systemجميع أقسامها )جميع مديريات التربية و التعليم و 

واستعمال  ةاإللكتروني اإلدارةضرورة رفع مستوى التوعية الثقافية بأهميـة التحـول إلـى  .5

بما  اإلداريالعمل علـى تعزيـز الهيكـل التنظيمـي وأدواتها في العمل اليومي للموظف، 

وذلك من خالل تكثيف الدورات التدريبية  ةاإللكتروني اإلدارةيتناسب مع عملية التغيير إلى 

 والفيديوهات التوعوية.
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