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ِِبملَُحاَفظَاِت   ْنِظيِميَِّة يف املََداِرِس الثَّانَِويَّةِ الرََّشاَقِة الت َّ أثُر ُُماَرسِة اإِلَدارَِة اإللكرتونية يف 
 اجلَُنوبِيَِّة ِلِفَلْسِطني. 

The effect of electronic management practice on the 

organizational agility in secondary schools In the southern 

governorates of Palestine 

 1أ.عايدة حممد أمحد أبو حطب
 فلسطي   –غزة    -جامعة األقصى   –كلية الرتبية    –أصول تربية   -ماجستري إدارة تربوية  1

 ملخُص الدراسِة :
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسة اإلدارة االلکترونية بأبعادها على الرشاقة التنظيمية بأبعادها في المدارس الثانوية 
بالمحافظات الجنوبية لفلسطين، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي السببي، وکانت ادوات الدراسة استبانتين واحدة لقياس 

( من  492وتکونت عينة الدراسة من )  والثانية لقياس درجة توفر الرشاقة التنظيمية ،   درجة ممارسة االدارة االلکترونية
%( من مجتمع الدراسة، وقد تم اختيارهم بطريقة 10.11حافظات الجنوبية يمثلون )معلمي ومديري المدارس الثانوية بالم

العينة العشوائية الطبقية,وقد أظهرت الدراسة ان درجة ممارسة اإلدارة االلکترونية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية 
بوزن    ، وان درجة توفر الرشاقة التنظيمية کبيرة  %( 82.58نسبي )   لفلسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين؛ کبيرة بوزن 

العينة لمتوسطات درجة ممارسة االدارة االلکترونية ودرجة    مع وجود فروق احصائية في تقديرات أفراد   %(،80.14نسبي )
االلکترونية االدارة  ابعاد  لممارسة  مباشر  أثر  وجود  تبين  کما  المديرين،  لصالح  التنظيمية  الرشاقة  الرشاقة  عل   توفر  ى 

الدراسة ب إعداد قسم متخصص لتطبيق اإلدارة اإللکترونية ودليل خاص بها، ومجاالتها في العمل     ، وقد أوصت   التنظيمية
المدرسي، لمـا يساهم ذلک في نشر ثقافة أکبر لإلدارة اإللکترونية، تدريب المديرين خاصة، والمعلمين عامـة، علـى اسـتخدام  

ف المعلمين اإلدارة اإللکترونية  أراء  المدرسي اإلداري والفني، وضع خطة متکاملة في کل مدرسة لالستفادة من  العمل  ي 
المدرسة تواجه  التي  للمشکالت  ابتکارية  حلول  إيجاد  وفي  المدرسية  القرارات  صناعة  في  وقدراتهم   .ومهاراتهم 

 .المدارس الثانوية –طين الجنوبية محافظات فلس –الرشاقة التنظيمية -اإلدارة اإللكترونيةالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The study aimed to identify  the impact of electronic management practice in its dimensions on 

organizational agility in its dimensions in secondary schools in the southern governorates of 

Palestine, and the study followed the causal descriptive approach, and the study tools were two 

questionnaires, one to measure the degree of electronic management practice and the second to 

measure the degree of availability of organizational agility, and the study sample consisted of ( 492) 

of secondary school teachers and principals in the southern governorates represent (10.11%) of 

the study population, and they were chosen by the stratified random sampling method. 

, The study showed that the degree of electronic management practice in secondary schools in the 

southern governorates of Palestine from the point of view of managers and teachers; A large 

relative weight (82.58%), and the degree of availability of organizational agility is large with a 

relative weight (80.14%), with statistical differences in the sample’s estimates of the averages of 

the degree of electronic management practice and the degree of availability of organizational agility 

for the benefit of managers. On organizational agility, The study recommended the preparation of 

a specialized department for the application of electronic administration and a guide for it, and its 

fields in school work, as this would contribute to spreading a greater culture of electronic 

management, training managers in particular, and teachers in general, on the use of electronic 

management in administrative and technical school work, and setting an integrated plan in Each 

school is to benefit from teachers' opinions, skills and abilities in making school decisions and in 

finding innovative solutions to the problems facing the school. 

Key words: Electronic Management - Organizational Agility- Southern Palestine Governorates - 

Secondary Schools 
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 مقدمة البحث: 
  العصر التي نعيشها اليوم بذل    تحتم علينا ظروف       

مجهودات كبيرة في سبيل إنجاز األعمال ذات المتطلبات 
إدخال تقنيات المعلومات    د  عي    إذ   ؛الكثيرة في وقت قصير

في اإلدارة؛ لما تحدثـه مـن تغيير    حقيقية    واالتصاالت ثورة  
وف اإلداري  العمل  أسلوب  وأدائهعفي  اإلدارة   ،اليته  وتعد 

نية فـي العصر  اإللكترونية ثمرة مـن ثمرات المنجزات التق
االتصاالت   فقد الحديث،   مجال  فـي  التطورات  أدت 

وتكنولوجيا المعلومات إلى جدية التفكير مـن قبـل اإلدارات 
التقنيـة،  الثورة  منجـزات  مـن  االستفادة  فـي  والمؤسسات 

عمال باستخدام الحاسوب وشبكـات اإلنترنت فـي إنجاز األ
 اإلدارية. 
ترونية فما هي إال نمط جديد  أما عن اإلدارة اإللك       

الواسعة   آثاره  ترك  اإلدارة،  أنماط  المؤسسات   فيمن 
اإلدارة، واستراتيجياتها، ووظائفها،    فيومجاالت عملها، و 

والواقع أن هذه التأثيرات ال تعود فقط إلى البعد التكنولوجي 
الرقمية، وإنما تعود أيض  في  المتمثل   ا إلى  التكنولوجيات 

ا اإلداري  التي  في  لمتمثل  البعد  اإلدارية  المفاهيم  تطوير 
، وأصبحت تعمل على تحقيق المزيد طويلةتراكمت لعقود 

من المرونة اإلدارية في التفويض، والتمكين اإلداري )نجم، 
2004 :32 .) 

)نجم،  عر  وقد       بأنها:  127:  2004فها  العملية  "( 
ات نترنت وشبكاإلدارية القائمة على اإلمكانات المتميزة لإل

في   الموارد  الو   والتوجيهتخطيط  الاألعمال  على  رقابة 
والقدرات الجوهرية للشركة واآلخرين دون حدود من أجل  

، )ياسين  وعرفها  الشركة".  أهداف  (  22:  2005تحقيق 
ا إنجاز  والوسائل    ألعمالبأنها:"وظيفة  النظم  باستخدام 

( فقد عرفها بأنها: 28:  2007اإللكترونية". أما )عامر ، 
لكترونية متكاملة تعتمد على تقنيات االتصاالت إمة  "منظو 

والمعلومات لتحول العمل اإلداري اليدوي إلى أعمال تنفذ 
    ". بواسطة التقنيات الرقمية الحديثة

ف    الباحثة  أنأما  تحويل   ترى  هي:  اإللكترونية  اإلدارة 
العمل اإلداري المدرسي التقليدي إلى عمل إلكتروني يعتمد 

لتحقيق   الحديثة  والمعلومات  االتصاالت  تقنية  على 
 .األهداف المرجوة منها بفاعلية وبأقل جهد ووقت ممكن

في   التي ستستخدم  اإللكترونية  اإلدارة  أبعاد  وأما عن 
التي نفسها  فهي  البحث،  العجلوني    هذا  استخدمها 

 ( في دراساتهم.  2012( والشاعر وآخرون )2019)
اإللكترونية اإلدارة  اإلدارة   وظائف  )أبعاد 

 اإللكترونية(:
 :والتنظيم اإللكترونيالتخطيط  .أ

التي يتم فيها التغيير  -قوة التخطيط في اإلدارة اإللكترونية  
بسرعة عبر الشبكات المحلية والعالمية، تكمن في القدرة 
على الوصول إلى الجديد من األفكار واألسواق والمنتجات 
والخدمات غير الموجودة والتي تخرج عن اهتمام التخطيط،  
ليس  اإللكترونية  اإلدارة  في  االهتمام  تركيز  يجعل  وهذا 

وإنما على تفاعل فريق العمل مع األسواق    ، على الخطة
المتغيرة  ورغباتهم  المستفيدين  ومع  وخصائصها  العلمية 

   . (18:  2012الشاعر، )
اإللكترونيةأما   اإلدارة  ظل  في  اإلداري  يكاد  ف  ،التنظيم 

تحدد   أن  ويمكن  التقليدي،  اإلداري  التنظيم  عن  يختلف 
التغيرات التي تتوافق مع إعادة التنظيم للمؤسسات في ظل  

الشبكي التنظيم  اإللكتروني  شكال أمقابل  في    التنظيم 
م الشبكي بثالثة أنواع من يتميز التنظي  إذ  ؛التنظيم التقليدي

الرسمية:  الشبكات و الشبكات  الرسمية،  غير  ، الشبكات 
وتقوم على التشبيك من خالل البريد    .الشبكات اإللكترونيةو 

واستخدام برمجية الحوسبة التشاركية لتساعد   ،اإللكتروني
المديرين على تبادل الرسائل والمعلومات • التشبيك الواسع  
الداخلية   الشبكة  طريق  عن  العاملين  جميع  بين  ويتم 

(Internet)،   وتؤدي إلى الصالت الفائقة اآلن )في الوقت
:  2006وفي كل مكان في المؤسسة  )غنيم ،  ،الحقيقي(

44).   
 اإللكتروني:  والتنسيق جيهالتو ب. 

يعتمد التطبيق الكفء للتوجيه اإللكتروني بالمنظمات      
األجهزة   تتعامل مع  التي  القيادات  المعاصرة على وجود 

األهداف   ،اإللكترونية دور  تفعيل  إلى  تسعى  التي 
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الديناميكية والعمل على تحقيقها، وال بد من توفر هؤالء  
المبتكرين يكون  و   ،القادة  الكاملة  لدأن  االستعدادات  يهم 

لتحمل المخاطر التي تتعرض لها منظماتهم عند التعامل 
األفراد  التعامل مع  على  القدرة  اإللكترونية، ولهم  بالنظم 
وتعاونهم إلنجاز  تحفيزهم  على  والقدرة  إلكترونية  بطريقة 
األعمال المطلوبة، وكذلك المقدرة على تحليل المشكالت 

فيتحول المدير   ،بشأنها إلكتروني اواتخاذ القرارات الخاصة  
 .( 74:  2004إلى مرشد )غنيم، 

 . الرقابة اإللكترونية: جـ
اإلإن   عصر  في  قدرة   أكثرصبحت  أنترنت  الرقابة 

بالتنفيذ   الخاصة  المتغيرات  معرفة  وفي وال  أعلى  بأول   
 من تحقق الرقابة المستمرة بدال    صبحتالوقت الحقوقي، وأ

فيها، الرقابة   الداخلية  المفاجآت  من  يحد  مما  الدورية، 
ب كذلك  الثقة،  أ وتمتاز  على  القائمة  العالقات  تحفز  نها 

في    فيوتساعد   يوجد  ماذا  معرفة  في  الجميع  انخراط 
 . (227:  2004المنطقة إلى حد كبير )نجم ،

المعلومات واالتصاالت بدرجة  أومما سبق   تقنية  سهمت 
ا وظائف  مضامين  تغيير  في  التقليدية  كبيرة  من  -إلدارة 

جديد   أسلوب  ونهج  ورقابة،  وتوجيه،  وتنظيم،  تخطيط، 
دوار جديدة  ألإلدارة الحديثة يختلف عن األسلوب السابق، و 

 . دوارهمألمديري المدارس باإلضافة إلى 
نتائج       أهم  كان من  )الجبر،  وقد  أن  2020دراسة   )

حصل  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق  متوسط   على  واقع 
وأوصت الدراسة    ،( أي بدرجة )متوسطة(5من    2.92)

نشر ثقافة اإلدارة اإللكترونية ووضع خطط سنوية   بأهمية
أما  للبرامج   )التدريبية.  ،ادراسة  سويلم  فقد  (  2020بن 

ب وحمايأوصت  اإللكترونية  المعلومات  أمن  ،  تهاضمان 
والتقليل من المركزية في صنع القرارات التربوية، وتكثيف 

، وأوصت برامج في مجال اإلدارة اإللكترونيةالدورات وال
تقدم  بأن    (Chika&Wale,2020ويل)و   شيكا،دراسة  

المعلومات   تكنولوجيا  وأدوات  الكمبيوتر  أجهزة  الحكومة 
ا   ،واالتصاالت المناسبة في المدارس غراض  ل ل  خصوص 

التي  (  2019الجسار ،، ودراسة )دارية والتعليم والتعلماإل
ب استخدام  أوصت  التعليمية تفعيل  البيئة  في  التكنولوجيا 

عملي   عناصرها  أوصت    ابجميع  )كحيل  بينما  دراسة 
بضرورة2016، وتأهيل    (  لتدريب  فعالة  خطط  إعداد 

اإلدارة   تطبيق  على  اإلداري  العمل  على  القائمين 
 . اإللكترونية

كثير     درج  جميع  "وقد  يكن  لم  إن  باإلدارة   ،  المشتغلين 
التعليمية واإلدارة  األعمال  وإدارة  ترجمة    ،العامة  على 

ن أعلى أنه تنظيم، وقد نجد    Organizationمصطلح  
بالمنظمة  أدبيات اإلدارة تحفل بعدة مفاهيم أخرى ترتبط 

بوصفه أكثر من ارتباطها بالتنظيم    متكامال    اكيان  بوصفها  
ا هذه  ومن  إدارية،  وظيفة  أو  الكفاءة عملية  لمفاهيم: 

والثقافة    ،  Organizational competenceالتنظيمية  
والحرية    ،Organizational culture  التنظيمية
والعدالة  Organizational freedomالتنظيمية  ،
، البراعة التنظيمية  Organizational justiceالتنظيمية

Organizational Ambidexterity    والرشاقة  ،
 Organizationalالحركة التنظيمية    التنظيمية أو خفة

Agility    التي تعد من أحدث المفاهيم المرتبطة بالمنظمات
العصرية والتي ظهرت نتيجة لشدة اضطراب وسرعة تغير 

)المصري،    . المنظمات"  لتلك  البيئي  :  2017الوسط 
262 .) 

بيئية      ومتغيرات  تحديات  اليوم  منظمات  تواجه  "حيث 
التنظي والرشاقة   Organizational Agilityمية  هائلة، 

تلك   مواجهة  على  المنظمات  قدرة  لزيادة  السبيل  هي 
مستويات   أعلى  تحقيق  جانب  إلى  والمتغيرات  التحديات 

 .(Trinh et al، 2012:184األداء" )
نها:" قدرة المنظمة على  أتعرف الرشاقة التنظيمية بو 

 .( بفعالية"  لها  واالستجابة  البيئية  التغييرات  استشعار 
Trinh, et al  ،2012: 172 وتعرف بأنها: "القدرة ، )

بكفاءة   لها  واالستجابة  البيئية،  التغييرات  استشعار  على 
 Dongbackوفعالية وفي الوقت المناسب وبأقل تكلفة". )

and Ariel ،2008  :134 .) 
نه ال يوجد تعريف متفق  إحسب األدبيات السابقة ف ب     

عليه لمفهوم الرشاقة التنظيمية وربما يعود ذلك، إلى أن  
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التي   الحديثة  اإلدارية  المفاهيم  من  التنظيمية  الرشاقة 
 .األكاديمي ا في الوسطشاعت مؤخر  

بأنها     التنظيمية  الرشاقة  عرفت  المنظمات   وقد  "قدرة 
غير  البيئية  للتغييرات  والفعالة  السريعة  االستجابة  على 

(  Nejatian and Zarei،    2013:    241المتوقعة" )  
ا عرفت  بأنها: "القدرة على اكتشاف التغييرات  ،  وأيض  

قد    ،البيئية ما  ومواجهة  فرص  من  تحمله  قد  ما  واغتنام 
المنظمة  ؛تحمله من تهديدات وزيادة   وذلك لضمان بقاء 

   ، (Trinh et ,al،    2012:    168قدرتها على النجاح" )  
على   المنظمة  بأنها:"قدرة  عرفت  مشابه  تعريف  وفي 
التعامل مع التغييرات التي تحدث بشكل غير متوقع في 
بيئة العمل، وتقديم االستجابة السريعة والمبتكرة الستغالل  

  ،  2011:    933فرصة للنمو" )    وصفهاتلك التغييرات ب
Lu and Ramamurthy  ) . 

ويمكن التعبير عنها   ،فالرشاقة هي استراتيجية ومفهوم    
التفكير،  ومرونة  بسرعة  المصحوبة  النشطة،  بالحركة 
على   القدرة  تمتلك  التي  فقط  ليست  الرشيقة  والمنظمات 
التكيف مع التغييرات البيئية، وإنما باإلضافة إلى ذلك لديها  

واالس االبتكار  على  المصاحبة  القدرة  الفرص  من  تفادة 
 ( Mehrabi، 2013: 317) .للتغييرات

: درجة بأنها  جرائياإالتنظيمية   تعرف الباحثة الرشاقة     
تصل   من  إتنظيمية  بمجموعة  مرتبطة  المنظمة  ليها 

الالزمة   واألبعاد  واألسس  والمتطلبات  والقدرات  الكفايات 
واالست التوافق  تحقيق  من  المدرسي  التنظيم  جابة لتمكين 

 السريعة والدقيقة.
 الفرق بين الرشاقة التنظيمية ومتغيرات شبيهة:  
التنظيمية  والمرونة  التنظيمية  الرشاقة  بين  الفرق  ما 

ن مفهوم الرشاقة من أكثر المفاهيم إ  إذوالتكيف التنظيمي؟  
يؤكد بعض   وهنا  والتكيف،  المرونة  مفهومي  تداخال مع 

تن يعني  التنظيمي  التكيف  أن  العمليات  الباحثين  اسب 
التنظيمية مع متطلبات البيئة، أما المرونة فتعني جاهزية 
الرشاقة   أن  حين  في  تعبئتها،  وسهولة  التنظيمية  الموارد 

:  171  –  170 من المرونة والقدرة على التكيف )تضم كاًل 
2012 ،Trinh, et al   ) 

  ا الرشاقة التنظيمية هي محفظة تحوي خليط  ف  وِمْن ث م      
و  والجوانب،  واألبعاد  المفاهيم  يضم    هي من  عام  إطار 

والمهارات  والقدرات  واألنشطة  األساليب  من  مجموعة 
 الفردية والتنظيمية المتكاملة.

 :هاأبعاد الرشاقة التنظيمية ومالمح
ال     الدراسات  كثيرتشير  العرياني    :مثل  ،من  دراسة 

Aryan  (2014( المصري العزاوي    (،2017(، ودراسة 
  ا أن هناك أبعاد    ( إلى 2019)فرح وبدوي وباكر    (، 2019)

بم  أساسية    ومالمح   تعد  التنظيمية،   مقياس    نزلةللرشاقة 
 لمستوى رشاقة المنظمات، وهي:

أبعاد قياس الرشاقة    حدد الباحثان  في الدراسة الحالية    
ها بعد االطالع على الدراسات السابقة،  ومؤشرات   التنظيمية

كما    ؛ وهيهناك ثالثة أبعاد للرشاقة التنظيميةوقالوا إن  
 يأتي: 

االستشعار التغيرات  :  رشاقة  التقاط  على  القدرة  هي 
التحركات   العمالء،  تفضيالت  في  التغيرات  مثل  البيئية 
الوقت   في  الجديدة(  والتكنولوجيات  للمنافسين،  الجديدة 

 المناسب.
  ها القدرة على جمع البيانات وتحليل  ي: هاقة اتخاذ القراررش

والتهديدات   الفرص  وتحديد  المعلومات  على  والحصول 
وعمل   الموارد  تكوين  إلعادة  والقرارات  الخطط  ووضع 

 . خطط تنافسية جديدة في الوقت المناسب
هي القدرة على إعادة تشكيل الموارد    رشاقة التطبيق:

ديل العمليات التجارية، وتقديم التنظيمية بشكل جذري، وتع
منتجات وخدمات ونماذج سعرية جديدة للسوق في الوقت  

 (  et al ،Trinh  2012  :172-173)المناسب. 
الثانوية         المدرسة  العمود  إ  إذ  ؛"وألهمية  تعد  نها 

مرحلة   تأتي  ألنها  التربوية؛  للعملية  بين   اوسط    الفقري 
الجامعي والعالي من   والتعليم  األساسي من جهة  التعليم 
مدخالت   أحد  هو  الثانوية  المدرسة  ومدير  أخرى،  جهة 

عناصرها وأهم  المدرسية،  اإلدارة  لتربعه نظر    ؛منظومة  ا 
ا للعاملين  قائد    بوصفه -على قمة الهرم اإلداري للمدرسة  

ها  يقوم بعدد من الوظائف واألنشطة التي تملي  فهو  -بها
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المن الدور الحيوي والمهام  طة به تجاه كل  و عليه طبيعة 
المجتمع  وتجاه  ناحية،  من  المدرسية  المنظومة  عناصر 

 (. 4: 2015من ناحية أخرى )المصري، 
ث م  "و  الثانوية رهن بكفاءة مديرها   ِمْن  المدرسة  فإن نجاح 

األساليب   وممارسة  المدرسي  العمل  تنظيم  على  وقدرته 
ياسة المدرسة وإداراتها، وتبني التفكير  الفعالة في رسم س

بين  التوفيق  يتطلب  الذي  المدرسة  لتوجيه  االستراتيجي 
واستغالل   والتطوير  التحسين  على  تركز  التي  العمليات 
الفرص المتاحة، واستكشاف فرص جديدة، وهو ما يطلق 

 (  3: 2019عليه مصطلح البراعة التنظيمية." )جرغون ،
تقدمو       ما  ضوء  المدرسة  ة  الباحث  ى تر   في  حاجة 

الثانوية الحديثة إلى مديرين قادرين على النظر في مختلف 
مجاالت عملهم بطرائق جديدة وضمن أبعاد ورؤى تتجاوز  
الذكر حول  المؤشرات سابقة  ألفوه، وفي ضوء  حدود ما 
المبحوثة،  الدراسة  متغيرات  بين  والتأثيرات    العالقات 

ا   توجه  التطورات  بوصفها  عصر  لمواكبة  في  المعاصرة 
االزدهار المعرفي، وتأثرها به، وعليه بات من الضروري 
جودة   من  االستفادة  نحو  التوجه  الثانوية  المدارس  على 

وحسب دراسة  ها لتحقيق مستويات عالية من الرشاقة، ئأدا
( فقد تبين وجود دور وسيط للبراعة التنظيمية  2020مقاط )

ال والتميز  االستراتيجية  الرشاقة  دراسة  بين  أما  وظيف، 
للبراعة 2020القرني ) فقد أوضحت وجود دور وسيط   )

التنظيمية بين الرشاقة االستراتيجية والميزة التنافسية، كما 
( أن القدرات الديناميكية 2017أوضحت دراسة المحاسنة )

التنظيمية   البراعة  وجود  في  التنظيمية  الرشاقة  في  تؤثر 
سعت  فقد    سة الحالية  الدراأما    بوصفها متغير ا وسيط ا،  

اإللكترونية    أثر   توضيح   لىإ اإلدارة  الرشاقة  في  ممارسة 
الجنوبية  بالمحافظات  الثانوية  المدارس  في  التنظيمية 

 لفلسطين.
 مشكلة الدراسة:

السؤال         بإثارة  الحالية  الدراسة  تمثيل مشكلة  يمكن 
اإلدارة اإللكترونية    أثر ممارسةما    ":اآلتيالرئيس  

الثانوية في   المدارس  في  التنظيمية  الرشاقة 
 بالمحافظات الجنوبية لفلسطين؟ 

السؤ يو   من  الرئيس  انبثق  الفرعيةل   األسئلة 
 : اآلتية

المدارس    - 1 في  اإللكترونية  اإلدارة  ممارسة  درجة  ما 
نظر   وجهة  من  لفلسطين  الجنوبية  بالمحافظات  الثانوية 

 المديرين والمعلمين؟ 
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  -2

المبحوثين حول درجة ممارسة اإلدارة اإللكترونية تقديرات 
المسمى الوظيفي )مدير في المدارس الثانوية تعزى لمتغير  

 ومعلم(؟
ما درجة توفر الرشاقة التنظيمية في المدارس الثانوية   -3

بالمحافظات الجنوبية لفلسطين من وجهة نظر المديرين 
 والمعلمين؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات   -4
المبحوثين حول درجة توفر الرشاقة التنظيمية في   تقديرات

الثانو  )مدير  المدارس  الوظيفي  المسمى  لمتغير  تعزى  ية 
 ومعلم(؟

 في هل يوجد أثر لممارسة أبعاد اإلدارة اإللكترونية    -5
بالمحافظات   الثانوية  المدارس  في  التنظيمية  الرشاقة 

 من وجهة نظر المديرين والمعلمين؟ الجنوبية لفلسطين

 فرضيات الدراسة:
اآل  أسئلة  عنلإلجابة   الفرضيات  تم صياغة    تية الدراسة 

 :أتيللوصول إلى إثباتها أو نفيها كما ي
 αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )   -1

حول درجة    تقديرات المبحوثين  ( بين متوسطات0.05 ≥
تعزى  الثانوية  المدارس  في  اإللكترونية  اإلدارة  ممارسة 

 لمتغير المسمى الوظيفي )مدير ومعلم(.
حصائية عند مستوى الداللة  إذات داللة  ال توجد فروق    -2
(α ≤ 0.05 حول المبحوثين  تقديرات  متوسطات  بين   )
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درجة توفر الرشاقة التنظيمية في المدارس الثانوية تعزى 
 لمتغير المسمى الوظيفي )مدير ومعلم(.

  في يوجد أثر مباشر لممارسة أبعاد اإلدارة اإللكترونية    -3
التنظيمي في  الرشاقة  بالمحافظات  ة  الثانوية  المدارس 
 .من وجهة نظر المديرين والمعلمين الجنوبية لفلسطين

  أهداف الدراسة:
 إلى: الدراسة  ت هدف       

درجة ممارسة اإلدارة اإللكترونية في المدارس  تحديد   -1
نظر   وجهة  من  لفلسطين  الجنوبية  بالمحافظات  الثانوية 

 المديرين والمعلمين.
الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية    -2

بين متوسطات آراء المبحوثين حول درجة ممارسة اإلدارة 
المسمى   لمتغير  تعزى  الثانوية  المدارس  في  اإللكترونية 

 الوظيفي )مدير ومعلم(.
في   -3 التنظيمية  الرشاقة  توفر  درجة  على  الوقوف 

الجنوبية لفلسطين من وجهة  المدارس الثانوية بالمحافظات  
 نظر المديرين والمعلمين.

الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية    -4
المبحوثين حول درجة توفر الرشاقة   بين متوسطات آراء 
المسمى   لمتغير  تعزى  الثانوية  المدارس  في  التنظيمية 

 الوظيفي )مدير ومعلم(.
دارة اإللكترونية التحقق من وجود أثر لممارسة أبعاد اإل  - 5

على الرشاقة التنظيمية في المدارس الثانوية بالمحافظات  
 الجنوبية لفلسطين.
 أهمية الدراسة:  

إطار         اإلدارة   ي   ومفاهيم  نظري     تقديم  عن 
تعزيز  في  يسهم  بما  التنظيمية،  والرشاقة  اإللكترونية 
مستوى  تحسين  مبررات  وعن  التربوية،  اإلدارة  اتجاهات 

الثانوية بمحافظات غزةالرشا المدارس  التنظيمية في   ، قة 
استجابة   ومتطلباته  منطقية    وذلك  العصر  لذالتحديات    ؛ 

فإنها تواكب التوجهات التربوية المعاصرة، التي تدعو إلى 

كي تواكب متطلبات العصر    ؛االهتمام بالمدارس الثانوية
 وتواجه تحدياته. 

معاصرة، التي تدعو  تأتي مواكبة للتوجهات التربوية الو     
إلى االهتمام بتطوير أداء مديري المدارس الثانوية لمواكبة  

تشكل نقطة ، كما  المتطلبات والتحديات الحالية والمستقبلية
المستقبلية  الدراسات  على  يركز  بحثي  لمنحى  انطالق 
وتفعيلها   التنظيمية  والرشاقة  اإللكترونية  باإلدارة  المتعلقة 

قد تفيد المسئولين بوزارة التربية  و   ،في المؤسسات التعليمية
والتعليم العالي، وتوجه اهتمامهم لمداخل اإلدارة اإللكترونية 
ضمن  ودمجها  التنظيمية،  والبراعة  التنظيمية  والرشاقة 

للمديرين المهنية  التنمية  و برامج  هذه  ،  نتائج  تساعد  قد 
الدراسة على تجويد وتطوير اإلدارة المدرسية في المدارس  
متطلبات  لتلبية  الحالية  فلسطين  بمحافظات  الثانوية 

 العصر وتداعياته.
 :حدود الدراسة

اإللكترونية ممارسة اإلدارة    أثردراسة  :  حد الموضوع
والتوجيه   التنسيق  اإللكتروني،  والتنظيم  )التخطيط 

والرقابة   التقويم  الرشاقة اإللكتروني،  في    اإللكترونية( 
االستشعار  )التنظيمية   القرار    –رشاقة  اتخاذ    – رشاقة 

في التطبيق(  بالمحافظات   رشاقة  الثانوية  المدارس 
 الجنوبية لفلسطين.
العاملين  اقتصرت هذه الدراسة على    الحد البشري:

 في المدارس الحكومية )مدير ومعلمين(.
 اقتصرت على المدارس الحكومية.:  الحد المؤسسي

 المحافظات الجنوبية لفلسطين.    : الحد المكاني
بداية الفصل الدراسي األول من العام  :  الحد الزماني

 م.  2020/2021الدراسي 
 مصطلحات الدراسة: 
اإللكترونية ✓ )نجم،  اإلدارة  عرفها   :2004  :
بأنها:  127 اإلمكانات  "(  على  القائمة  اإلدارية  العملية 

لإل في  المتميزة  األعمال  وشبكات    تخطيطالنترنت 
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رقابة على الموارد والقدرات الجوهرية للشركة  اله و يتوجالو 
واآلخرين دون حدود من أجل تحقيق أهداف الشركة ".  

، )ياسين  وظيف22:  2005وعرفها  بأنها:"  إنجاز (  ة 
أما  اإللكترونية".  والوسائل  النظم  باستخدام  األعمال 

، منظومة 28:  2007)عامر   " بأنها:  عرفها  فقد   )
االتصاالت  إ تقنيات  على  تعتمد  متكاملة  لكترونية 

العمل اإلداري اليدوي إلى أعمال تنفذ   والمعلومات لتحول
 بواسطة التقنيات الرقمية الحديثة  

ب إجرائيا  الباحثة  تشمل :  أنهاتعرفها  مركبة  "عملية 
والتوجيه   التنسيق  اإللكتروني،  والتنظيم  )التخطيط 

قدرة إدارة  وهي  ،اإللكتروني، التقويم والرقابة اإللكترونية(
المدرسي   اإلداري  العمل  تحويل  على  الثانوية  المدرسة 

عمل   إلى  تقنية إ التقليدي  على  باالعتماد  لكتروني 
مستو  لتحسين  واالتصاالت  ورفع  المعلومات  أدائها،  ى 

المرجوة   األهداف  تحقيق  في  فاعليتها  وتعزيز  كفايتها 
أفراد   استجابة  درجة  خالل  من  قياسها  تم  التي  منها". 

ها الباحثة  تعدأ   اإلدارة اإللكترونية التيالعينة على استبانة  
 لهذا الغرض. 

 (:  Organizational Agilityالرشاقة التنظيمية )
ب التنظيمية  الرشاقة  على  نهأتعرف  المنظمة  ا:"قدرة 

 .( بفعالية"  لها  واالستجابة  البيئية  التغييرات  استشعار 
Trinh, et al  ،2012: 172  )  وتعرف بأنها: "القدرة ،

البيئية، واالستجابة لها بكفاءة   التغييرات  على استشعار 
تكلفة".   وبأقل  المناسب  الوقت  وفي  وفعالية 

(Dongback and Ariel ،2008 134:  .) 
: درجة  بأنها  جرائياإتعرف الباحثة الرشاقة التنظيمية  

تصل   من إتنظيمية  بمجموعة  مرتبطة  المنظمة  ليها 
رشاقة  )واألبعاد  الكفايات والقدرات والمتطلبات واألسس  

القرار    –االستشعار   صنع  التطبيق(   –رشاقة  رشاقة 
التوافق    الالزمة تحقيق  من  المدرسي  التنظيم  لتمكين 

التي تم قياسها من خالل   ،يعة والدقيقةواالستجابة السر 

 الرشاقة التنظيميةدرجة استجابة أفراد العينة على استبانة  
 الغرض. ها الباحثة لهذا تعدأ التي 

 (: Secondary Schoolالمدارس الثانوية )
تضم   التي  "المدارس  بأنها:  الثانوية  المدارس  تعرف 

الثانوي  التعليم  األكاديمي   ،مرحلة  التعليم  من  وتتكون 
( الصفين  قطاع  12-11ويتضمن  ضمن  يقع  الذي   ،)

التعليم العام في النظام التعليمي، والتعليم المهني المتصل  
عليه   تشرف  الذي  والتقني،  المهني  والتدريب  بالتعليم 
التعليم  قطاع  في  والتقني  المهني  للتعليم  العامة  اإلدارة 

(، ويتراوح عمر 12-11) والمكون من الصفين    ،العالي
 ( المرحلة  هذه  في  نهاية  18- 17الطلبة  وفي  سنة،   )

شهادة  )امتحان  عام:  المتحان  الطلبة  يخضع  المرحلة 
)وزارة التربية والتعليم    (التوجيهي  –الدراسة الثانوية العامة  

 (. 24: 2008العالي، 
 : االمحافظات الجنوبية لفلسطين: قطاع غزة سابق  

(  365الساحلي تبلغ مساحته )  هي جزء من السهل    
للبحر    2كم الشرقي  الشاطئ  على  الجزء  هذا  ويمتد   ،

  12  –  6( كم ، وبعرض ما بين )45المتوسط بطول )
م  لفلسطينية  ا( كم ، ومع قيام السلطة   قطاع غزة إلى    ق سِ 

البلح،  و غزة،  و هي: شمال غزة،    ،خمس محافظات دير 
التخطيط  و  وزارة  ورفح.)  الدولي   خانيونس،  والتعاون 

 . (  14:   1997الفلسطينية، 
 : منهجية الدراسة وإجراءاتها

 :وإجراءاتها الميدانية الدراسة طريقة
 : منهج الدراسة

لمالءمته   ؛الوصفي السببي  استخدمت الدراسة المنهج   
 ها وأسئلتها. وأهداف لموضوع الدراسة 

   :الدراسة مجتمع
الثانوية     المدارس  الدراسة بجميع معلمي  تمثل مجتمع 

للعام  الجنسين  كال  من  لفلسطين  الجنوبية  بالمحافظات 
)2020- 2019الدراسي   تعدادهم  والبالغ  (  4719م، 

ا ومعلمة باإلضافة إلى جميع مديري المدارس الثانوية معلم  
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 .( مديرة80و)  ا( مدير  66( موزعين ما بين )146والبالغ ) 
 (  2020ة التربية والتعليم ،)وزار 

   :عينة الدراسة
 : علىتنقسم عينة الدراسة 

 االستطالعية:  العينة-أ
(  30عينة عشوائية استطالعية قوامها )  اختارت الباحثة   

كال  في    نمديريالو   نمعلميالمن   من  الثانوية  المدارس 
األصلي،   الدراسة  مجتمع  من  األداة    وط بِ ق ْت الجنسين 

المستخدمة في الدراسة الحالية على العينة االستطالعية 
بهدف التحقق من صالحية األداة للتطبيق على أفراد العينة  
بالطرق  وثباتها  صدقها  حساب  خالل  من  وذلك  الكلية، 

العينة االستطالعية من   ْثِني ْت است  اإلحصائية المالئمة، وقد  
 تطبيق أداة الدراسة على العينة الكلية.

 :الفعلية العينة-ب

المدارس الثانوية بالمحافظات   يحيث بلغت عينة معلم   
( فلسطين  في  نسبة   وقد  معلًما،(  355الجنوبية  مثلت 

عينة   وقد اخِتير ْت %( من حجم مجتمع المعلمين،  7.52)
متغيرات:   حسب  الطبقية  العشوائية  بالطريقة  المعلمين 

كما   والجنس(  التعليمية  مديري    م ِسح  )المنطقة  مجتمع 
مسح   الثانوية  شامال  المدارس  منهم  ا  استجاب  حيث   ،

%(، وهكذا بلغ مجموع 94( بنسبة استجابة تقارب )137)
 ها عينة الدراسة المكون من معلمي المدارس الثانوية ومديري

( بفلسطين  الجنوبية  معلم  492بالمحافظات  ومدير  (   ،اا 
   .%( من مجتمع الدراسة10.11يمثلون )

 :وصف العينة
ل ْت بعد جمع االستبانات،      البيانات بهدف   أدخ  الباحثة 

الرزم  برنامج  باستخدام  النتائج   تحليل 
وصف    أتي، وفيما يSPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية  

 عينة الدراسة: 
 

 (: توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب المسمى الوظيفي 1جدول )

 المسمى الوظيفي  التكرار  النسبة% 
 مدير  137 27.8
 معلم  355 72.2

 المجموع  492 100.0

%( من  27.8يتضح لنا من الجدول السابق أن ) -
%(  72.2أفراد العينة مسماهم الوظيفي مدير، بينما )

 مسماهم الوظيفي معلم. 
 : الدراسة واتأد

البيانات  المزيد من  الدراسة ولجمع  أهداف  ولتحقيق 
  ب ِني ْت ،  ناوالمعلومات والحقائق المتعلقة بموضوع دراست

استبانة  اإللكترونية،  اإلدارة  )استبانة  الدراسة  أداة 
 على عينة الدراسة.  ت ط ب ق  الرشاقة التنظيمية( ل

ــتبــانــة اإلدارة اإللكترونيــة: إعــداد   -أ اســـــــ
 :الباحثة

ــة     اـلـنظـريـــــ األطـر  عــلى  ــة  ــاحـثـــــ اـلبـــــ اطـالع  ــد  ـبعـــــ
(، ودراسـة 2020والدراسـات السـابقة كدراسـة )الجبر،  

 (،2010(، ودراســــــــــــــــة )خلوف،  2019)العجلوني،  
ـبإعـداد اســــــــــــــتـباـنة   ( ـقاـمت2016ودراســــــــــــــة )كحـيل ،

( فقرة  28اإلدارة اإللكترونية، وتكونت االسـتبانة من )
( على  ــة  ــاد4موزعــــ أبعــــ  )  ( رقم  ملحق  ، (  1انظر 

ــدول اآل ــانـــة في   تيوالجـ يبين توزيع فقرات االســــــــــــــتبـ
 صورتها األولية على أبعادها:
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 (: توزيع فقرات استبانة اإلدارة اإللكترونية في صورتها األولية على أبعادها 2جدول رقم )
 أبعاد االستبانة  عدد الفقرات 

 ةاإللكترونيالمهارة البعد األول:  8
 المهارات اإلدارية والتنظيميةالبعد الثاني:  5
 الموارد البشرية البعد الثالث:  7
 البعد الرابع: الموارد الفنية  8

 المجموع  28

 صدق استبانة "اإلدارة اإللكترونية":
ي قصــــــد بصــــــدق األداة أن تقيس ما وضــــــعت من    

أجل قياســــه، وتحقق األهداف التي وضــــعت لها قبل 
ــا )اللقــــاني   (. وإليجــــاد 1999:15 والجمــــل،إعـــدادهـ

على عينة   ط ب ق ْتها الباحثة،  هاصـــــدق االســـــتبانة وثبات
( من معلمي المدارس الثانوية 30عشـــــــــــوائية بلغت )

 من كال الجنسين.  هاومديري
 صدق المحكمين: -أوال  
ْت الباحثة    ــ  ــتبانة على   ع ر ضـ ــورة األولية لالسـ الصـ

ــين في أصــــــول التربية  عدد من المحكمين والمختصــــ
واإلدارة التربوية من الجامعات والوزارات الفلسـطينية، 

وذلــك بهــدف معرفــة مالحظــاتهم حول تحقيق أبعــاد  
االســـــــــتبانة وفقراتها ألهداف الدراســـــــــة، ومدى انتماء  

بعادها، وســــــــــــالمتها من حيث الصــــــــــــياغة  الفقرات أل
ــتبانات   ــتعادة االســــــــ  فر غ ْت الباحثة  اللغوية، وبعد اســــــــ

مجموعـــة المالحظـــات التي أبـــداهـــا المحكمون، وفي 
في اختيــار أبعــاد   نظرال  أعــادت البــاحثــةضــــــــــــــوئهــا  

االســــــــــــــتبـانـة بـالتركيز على العمليـات اإلداريـة لإلدارة 
ــيق والتوجيه،    اإللكترونية )التخطيط والتنظيم، التنســـــــــ

ْت التقويم والرقابة(، وفي ضـــــــــوء ذلك   ــياغة   أ عيد  صـــــــ
على مالءمتهــا ألبعــاد    ي ْجم ع  بعض الفقرات التي لم  

ــتبانة،  ــة إلى صـــــــورتها   إذاالســـــ ــلت أداة الدراســـــ وصـــــ
 (.3انظر ملحق رقم ) النهائية.

 
 اإللكترونية في صورتها النهائية على أبعادها (: توزيع فقرات استبانة اإلدارة 3جدول رقم )

 أبعاد االستبانة  عدد الفقرات 
 التخطيط والتنظيم اإللكترونيالبعد األول:  9
 التنسيق والتوجيه اإللكتروني البعد الثاني:  9

 التقويم والرقابة اإللكترونية البعد الثالث:  13
 المجموع  31

ا لتدرج خماســـــي االســـــتجابة على االســـــتبانة وفق  وتتم  
ــد   جــ )بــــدرجــــة كبيرة  ليكرت  ــة  بــــدرجــــة    -اعلى طريقــ

بدرجة   -بدرجة منخفضــــــة -بدرجة متوســــــطة  -كبيرة
وتصــــــــحح على التوالي بالدرجات:   ،ا(منخفضــــــــة جد  

ــة   ،(5-4-3-2-1) ــابــــيـــــ إيــــجـــــ الــــفــــقــــرات  وجــــمــــيــــع 
ب  التصحيح، و  درجة المفحوص على االستبانة    ت ْحت س 

ــه على  بجمع در  ــاتـ ــل بعـــد وجمع درجـ ــه على كـ ــاتـ جـ
الكليـــــة لإلدارة  الـــــدرجـــــة  ــاب  لحســــــــــــــــ األبعـــــاد  جميع 
اإللكترونية، وتتراوح الدرجة على االســتبانة ككل بين 

ــة عن    ،درجة(  31-155) وتعبر الدرجة المنخفضـــــــــــ
ــة اإلدارة  ــة درجة ممارســــ ــعف تقدير عينة الدراســــ ضــــ
ــات   ــافظــ ــالمحــ بــ ــة  ــانويــ الثــ ــدارس  المــ في  ــة  اإللكترونيــ
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المـــــــديرين الجنوبيـــــــ نظر  وجهـــــــة  من  لفلســــــــــــــطين  ة 
قوة  عن  المرتفعـــــة  ــة  الـــــدرجـــ تعبر  ــا  فيمـــ والمعلمين؛ 

 تقديرهم لهذه الممارسة.
 صدق االتساق الداخلي: -اثاني  
ب ْت الباحثة      س  معامالت ارتباط بيرسون بين درجة   ح 

كما كل فقرة من فقرات البعد والدرجة الكلية لبعدها،  
ا  30ط بِ ق ْت األداة على عينة استطالعية بلغت ) ( فرد 

م ْن  ت ض  ولم  ومعلميها،  الثانوية  المدارس  مديري  من 
أن  وتبين  الفعلية،  العينة  معامالت    مع  جميع 

مع الدرجة الكلية  االرتباطات لدرجات فقرات كل بعد 
إليه  تنتمي  الذي  )  للبعد  بين    0.436تتراوح 

دالة0.906و أي  داللة  إحصائي    (  مستويي  عند  ا 
(، وبذلك يتضح أن فقرات استبانة  0.05( و)0.01)

صدق   من  عالية  بدرجة  تتسم  اإللكترونية(  )اإلدارة 
صممت   ما  تقيس  األداة  أن  أي  الداخلي،  االتساق 

 لقياسه.
 الصدق البنائي:  -اثالث  

ب ْت الباحثة  لحســــــــاب الصــــــــدق البنائي،  ســــــــ  معامل    ح 
االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد استبانة )اإلدارة 
اإللكترونيــة( والــدرجــة الكليــة لالســــــــــــــتبــانــة، والجــدول  

 يبين ذلك: تياآل

 "اإلدارة اإللكترونية" مع الدرجة الكلية لالستبانة(: معامل ارتباط درجات أبعاد استبانة 4جدول )
 Sigقيمة   ®معامل االرتباط  األبعاد 

 000. 893.** التخطيط والتنظيم اإللكترونيالبعد األول: 
 000. 889.** التنسيق والتوجيه اإللكتروني البعد الثاني: 
 000. 911.** التقويم والرقابة اإللكترونية البعد الثالث: 
 0.01دالة عند  **      0.05دالة عند  *

( عند مستوى داللة  2-30قيمة ر الجدولية )د.ح =  
   463.=    0.01، وعند مستوى داللة  361.=    0.05

يتضــــــــــــــح من الجدول الســــــــــــــابق أن جميع معامالت  
درجات ارتباطات أبعاد اســتبانة "اإلدارة اإللكترونية"،  

الكليـة لهـا دالـة إحصـــــــــــــــائيـا  عنـد مســــــــــــــتوى والـدرجـة 
ــتبانة الثالثة 0.01) ــح أن أبعاد االســــ (، وبذلك يتضــــ

تتسـم بدرجة عالية من الصـدق البنائي، أي أن األداة 
 تقيس ما صممت لقياسه.

 ثبات استبانة "اإلدارة اإللكترونية":
ــة   ــاحثـــ البـــ ــت  لفــــا أكرونبــــا     معــــامــــلاســــــــــــــتخـــــدمـــ

(Gronbach Alpha) 
الباحثة    ر ْت  "   ق د  استبانة  اإللكترونيةثبات  " اإلدارة 

ألفا  كرونباخ  معامل  بحساب  النهائية  صورتها  في 
للبعاد الثالثة المكونة لالستبانة وللدرجة الكلية لها،  

 يوضح ذلك:  تيوالجدول اآل

 "اإلدارة اإللكترونية" بطريقة كرونبا  ألفا (: قيم معامالت ثبات استبانة  5جدول رقم )
 األبعاد  عدد الفقرات  قيمة ألفا 
 التخطيط والتنظيم اإللكترونيالبعد األول:  9 874.
 التنسيق والتوجيه اإللكتروني البعد الثاني:  9 869.
 اإللكترونية التقويم والرقابة البعد الثالث:  13 925.
 الدرجة الكلية لالستبانة  31 951.
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يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم ألفا مرتفعة، 
وكـــانـــت قيمـــة معـــامـــل كرونبـــاخ ألفـــا للـــدرجـــة الكليـــة 

ا، والتي  ( وهي قيمة مرتفعة أيضــــــــ  (951.لالســــــــتبانة
تطمئن البــاحثــة للوثوق بــاالســــــــــــــتبــانــة لتطبيقهــا على  
العينة الكلية، مما سـبق يتضـح أن األداة تتسـم بدرجة 
عالية من الصـدق والثبات؛ مما يؤهلها للتطبيق على  

 العينة الكلية للدراسة.
إعداد  التنظيمية:  الرشاقة  استبانة  ب. 

 الباحثة

والدراسات  النظرية  األطر  على  الباحثة  اطالع  بعد 
ودراسة )فرح، بدوي، (  2020،  )مقاطالسابقة كدراسة  

ْت (،  2017)المصري،  ( ودراسة  2019بابكر،     أ ع د 
من    استبانة   االستبانة  وتكونت  التنظيمية،  الرشاقة 

أبعاد3( فقرة موزعة على )22) انظر ملحق رقم    ( 
يبين توزيع فقرات االستبانة في   تي، والجدول اآل(  1)

صورتها األولية على أبعادها

 (: توزيع فقرات استبانة الرشاقة التنظيمية في صورتها األولية على أبعادها 6جدول رقم )
 أبعاد االستبانة  عدد الفقرات 

 البعد األول: رشاقة االستشعار  7
 القرار(البعد الثاني: صنع القرارات )رشاقة اتخاذ  6
 البعد الثالث: رشاقة التطبيق 9

 المجموع  22

 صدق استبانة "الرشاقة التنظيمية":
ــعت من     ــدق األداة أن تقيس ما وضــــ ــد بصــــ ي قصــــ

أجل قياســــه، وتحقق األهداف التي وضــــعت لها قبل 
(. وإليجاد صدق 1999:15إعدادها)اللقاني والجمل،

ــتبانة وثبات ــوائية بلغت    ط ب قتها،  هااالسـ على عينة عشـ
من كال  ها( من معلمي المدارس الثانوية ومديري30)

 الجنسين.
 صدق المحكمين: -أوال  
ْت الباحثة    ــ  ــتبانة على   ع ر ضـ ــورة األولية لالسـ الصـ

ــين في أصــــــول التربية  عدد من المحكمين والمختصــــ

واإلدارة التربوية من الجامعات والوزارات الفلسـطينية، 
وذلــك بهــدف معرفــة مالحظــاتهم حول تحقيق أبعــاد  
االســـــــــتبانة وفقراتها ألهداف الدراســـــــــة، ومدى انتماء  

بعادها، وســــــــــــالمتها من حيث الصــــــــــــياغة  الفقرات أل
ــتبانات   ــتعادة االســــــــ  ف ر غ ْت الباحثة  اللغوية، وبعد اســــــــ

مجموعـــة المالحظـــات التي أبـــداهـــا المحكمون، وفي 
ضــوئها حافظت االســتبانة على أبعادها وعدد فقراتها  

وصـــلت أداة الدراســـة إلى    ؛ إذومضـــمون هذه الفقرات
 .(3. انظر ملحق رقم )صورتها النهائية
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 (: توزيع فقرات استبانة الرشاقة التنظيمية في صورتها النهائية على أبعادها7جدول رقم )
 أبعاد االستبانة  عدد الفقرات 

 البعد األول: رشاقة االستشعار  7
 البعد الثاني: رشاقة اتخاذ القرار  6
 البعد الثالث: رشاقة التطبيق 9

 المجموع  22

ا لتدرج خماســـــي وتتم االســـــتجابة على االســـــتبانة وفق  
ــد   جــ )بــــدرجــــة كبيرة  ليكرت  ــة  بــــدرجــــة    -اعلى طريقــ

بدرجة   -بدرجة منخفضــــــة -بدرجة متوســــــطة  -كبيرة
وتصــــــــحح على التوالي بالدرجات:   ،ا(منخفضــــــــة جد  

ــة   ،(5-4-3-2-1) ــابــــيـــــ إيــــجـــــ الــــفــــقــــرات  وجــــمــــيــــع 
ــاب درجة المفحوص على   ــحيح، ويتم احتســـــــــ التصـــــــــ

وجمع درجاته  ،االســـتبانة بجمع درجاته على كل بعد
ــاقة   ــاب الدرجة الكلية للرشــــــ على جميع األبعاد لحســــــ
التنظيمية، وتتراوح الدرجة على االســـــــــتبانة ككل بين 

ــة عن    ،درجة(  22-110) وتعبر الدرجة المنخفضـــــــــــ
ضــــــــعف تقدير عينة الدراســــــــة لدرجة توفر الرشــــــــاقة  
التنظيمية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية 
ــطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين؛ فيما  لفلســــــــ

 تعبر الدرجة المرتفعة عن قوة تقديرهم لهذا التوفر.
 صدق االتساق الداخلي: -اثاني  

بيرسون  قامت      ارتباط  الباحثة بحساب معامالت 
الكلية   والدرجة  البعد  فقرات  من  فقرة  درجة كل  بين 

داة على عينة استطالعية بلغت  األ  ط بِ ق ْت كما    لبعدها،
لم   ها،ا من مديري المدارس الثانوية ومعلمي( فرد  30)

معامالت    ،الفعلية  العينة    تتضمنها جميع  أن  وتبين 
كل بعد مع الدرجة الكلية   االرتباطات لدرجات فقرات
إليه  تنتمي  الذي  )  للبعد  بين    0.730تتراوح 

داللة  أي  (  0.938و مستوى  عند  إحصائيا   دالة 
(، وبذلك يتضح أن فقرات استبانة )الرشاقة  0.01)

االتساق  صدق  من  عالية  بدرجة  تتسم  التنظيمية( 
 الداخلي، أي أن األداة تقيس ما صممت لقياسه.

 الصدق البنائي:  -اثالث  
الباحثة معامل  حســــــــبت  لحســــــــاب الصــــــــدق البنائي، 

االرتبـــاط بين درجـــة كـــل بعـــد من أبعـــاد اســــــــــــــتبـــانـــة  
ــاـقة التنظيمـية( واـلدرجـة الكلـية لالســــــــــــــتـباـنة،  )الرشــــــــــــ

 يبين ذلك: تيوالجدول اآل

 
 "الرشاقة التنظيمية" مع الدرجة الكلية لالستبانة(: معامل ارتباط درجات أبعاد استبانة 8جدول )

 Sigقيمة   ®معامل االرتباط  األبعاد 
 000. 966.** البعد األول: رشاقة االستشعار 

 000. 940.** البعد الثاني: رشاقة اتخاذ القرار 
 000. 961.** البعد الثالث: رشاقة التطبيق

 0.01دالة عند  **      0.05دالة عند  *
( عند مستوى  2-30قيمة ر الجدولية )د.ح =  

، وعند مستوى داللة  361.=  0.05داللة 
0.01  =.463   

يتضــــــــــــــح من الجدول الســــــــــــــابق أن جميع معامالت  
درجات ارتباطات أبعاد اســتبانة "الرشــاقة التنظيمية"،  

ا عنـد مســــــــــــــتوى والـدرجـة الكليـة لهـا دالـة إحصـــــــــــــــائيـ  
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ــتبانة الثالثة (، وبذ0.01) ــح أن أبعاد االســـــ لك يتضـــــ
تتسـم بدرجة عالية من الصـدق البنائي، أي أن األداة 

 تقيس ما صممت لقياسه.
 ثبات استبانة "الرشاقة التنظيمية":

ــة   ــاحثـــ البـــ ــت  الفــــا   معــــامــــلاســــــــــــــتخـــــدمـــ كرونبــــا  
(Gronbach Alpha)    الباحثة بتقدير    قامتحيث

" في صـــــــــــورتها الرشـــــــــــاقة التنظيميةثبات اســـــــــــتبانة "
النهائية بحســــــاب معامل كرونباخ ألفا للبعاد الثالثة 

 تيالمكونة لالستبانة وللدرجة الكلية لها، والجدول اآل
 يوضح ذلك:

 التنظيمية" بطريقة كرونبا  ألفا (: قيم معامالت ثبات استبانة "الرشاقة 9جدول رقم )
 األبعاد  عدد الفقرات  قيمة ألفا 
 البعد األول: رشاقة االستشعار  7 964.
 البعد الثاني: رشاقة اتخاذ القرار  6 929.
 البعد الثالث: رشاقة التطبيق 9 967.
 الدرجة الكلية لالستبانة  22 981.

يتضــــــــــــح من الجدول الســــــــــــابق أن جميع قيم ألفا    
مرتفعــة، وكــانــت قيمــة معــامــل كرونبــاخ ألفــا للــدرجــة  

( وهي قيمة مرتفعة أيضـــــا ،  (981.الكلية لالســـــتبانة 
والتي تطمئن البـاحثـة للوثوق بـاالســــــــــــــتبـانـة لتطبيقهـا  
على العينة الكلية، مما ســـبق يتضـــح أن األداة تتســـم 

؛ ممــا يؤهلهــا  بــدرجــة عــاليــة من الصــــــــــــــــدق والثبــات
 للتطبيق على العينة الكلية للدراسة.

ــتخــدمــة ــة المســـــــ ــالجــات اإلحصـــــــــــائي     المع

لقد تمت معالجة البيانات باسـتخدام الحاسـوب حسـب  
)برنامج الحزمة اإلحصـــــــــائية للعلوم   SPSSبرنامج  

ــة   ــاعيـ  Statistical Package for the)االجتمـ
Social  

الدراســــــــــة، وذلك بالطرق   أســــــــــئلةبهدف اإلجابة عن  
 اإلحصائية التالية: 

المتوســــــــــــــطات الحســــــــــــــابية واالنحرافات المعيارية   -
واألوزان النســــــــــــــبيـة بهـدف إيجـاد اســــــــــــــتجـابـات عينـة 
الدراســـــــــــــة على فقرات االســـــــــــــتبانة وأبعادها ودرجتها 

 الكلية.

ــتخدم للكشــــــف عن    - معامل االرتباط بيرســــــون: اســــ
خدم لدراســة  صــدق االتســاق الداخلي للداة، كما اســت

 العالقة بين متغيرات الدراسة.
 معادلة كرونباخ الفا إليجاد ثبات األداة. -
معامل ارتباط بيرســــون وكل من معادلة ســــبيرمان    -

ــة  ــة التجزئـ ــات بطريقـ ــان لحســــــــــــــــاب الثبـ براون وجتمـ
 . Splet half methodالنصفية 

للكشــــــــــــف عن داللة الفروق  T-testاختبار" ت"   -
ــتقلتين حســــــــب  بين متوســــــــطات درجات عينتين مســــــ

 متغير المسمى الوظيفي. 
ا  - ــدار  االنـــــحـــــ ــار  ــبـــــ ــتـــ ــدد  اخـــ ــتـــــعـــــ  Multipleلـــــمـــ

Regression ــدة ــة األثر بين عـ ــدراســـــــــــــــــة عالقـ ، لـ
 متغيرات: )المستقلة والتابعة(.

 : نتائج الدراسة وتفسيرها والتوصيات

 المحك المعتمد للحكم على النتائج:   *
قد    إذ    في    است ْخِدم  إنه  الخماسي  ليكرت  مقياس 

إعداد أداة الدراسة، فقد تبنت الدراسة المحك الموضح  
( للحكم على اتجاه كل فقرة عند  1.5بالجدول رقم )
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النتيجة  وهذه  الخماسي،  ليكرت  مقياس  استخدام 
بشكل أساسي على قيمة الوسط الحسابي  باالعتماد  

فقرات  على  الموافقة  مستوى  لتحديد  النسبي  والوزن 
حيث   الدراسة،  للوسط   ح ِسب  وأبعاد  الفترة  طول 

الحسابي عن طريق قسمة المدى على عدد مستويات  
علم  اإل إليها،  التصنيف  المراد  المدى  با  جابات  أن 

المقياس   في  القصوى  القيمة  عن  الخماسي  عبارة 
فإن طول    لذا(، و 4=1-5ا منها القيمة الدنيا )مطروح  

وبهذه    ،(0.8= 5÷4الفترة للوسط الحسابي تساوي )
على أطول الفترات للوسط الحسابي،    ح ِصل  النتيجة  

د  ومن خاللها   د  نتيجة كل فقرة من فقرات الدراسة،    ست ح 
ونتيجة كل بعد من أبعاد الدراسة بشكل نهائي. 

 
 المحك المعتمد للحكم على النتائج.  (:10جدول )

 الوزن النسبي المقابل له  طول الخلية  درجة التقدير 
 % 36أقل من  1.80أقل من  ا جد   قليلة 

 % 51.9% إلى 36 2.59إلى  1.80 قليلة 
 % 67.9% إلى 52 3.39إلى  2.60 متوسطة 

 % 83.9% إلى 68 4.19إلى  3.40 كبيرة 
 % 84من أكبر  4.20أكبر من  ا كبيرة جد  

وهذا يعطي داللة إحصائية على أن المتوسطات التي 
ا على  1.80تقل عن ) ( تدل على موافقة منخفضة جد 

تتراوح   التي  المتوسطات  بينما  البعد ككل،  أو  الفقرة 
( فهي تدل على موافقة منخفضة  2.59-   1.80بين )

بينما   ككل،  البعد  أو  الفقرة  التي  على  المتوسطات 
( فهي تدل على موافقة  3.39-  2.66تتراوح بين )

متوسطة على الفقرة أو البعد ككل، والمتوسطات التي  
( تدل على موافقة كبيرة  4.19-  3.40تتراوح بين )

على الفقرة أو البعد ككل، أما المتوسطات التي تزيد  
( تدل على موافقة كبيرة جدا  على الفقرة 4.20عن ) 

 .بصفة عامةأو البعد 
  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول وتفسيرها

الدراسة هو: ما درجة   كان السؤال األول من أسئلة 
الثانوية  المدارس  في  اإللكترونية  اإلدارة  ممارسة 
نظر   وجهة  من  لفلسطين  الجنوبية  بالمحافظات 
 المديرين والمعلمين؟ 

ب ِت الباحثة  المتو     س  سط ولإلجابة عن هذا السؤال، ح 
النسبي   والوزن  المعياري  واالنحراف  الحسابي 
"اإلدارة  استبانة  على  العينة  أفراد  الستجابات 
اإللكترونية" بأبعادها ودرجتها الكلية، والجدول اآلتي  
إلى:  النتيجة  هذه   يبين 
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النسبي والترتيب ألبعاد استبانة "اإلدارة والوزن  (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 11جدول )
 اإللكترونية" ودرجتها الكلية

 

 

أن   السابق  الجدول  من  الدراسة  يتضح  عينة  تقدير 
المدارس   في  اإللكترونية  اإلدارة  ممارسة  لدرجة 
وجهة   من  لفلسطين  الجنوبية  بالمحافظات  الثانوية 
المديرين والمعلمين؛ حصلت على وزن نسبي  نظر 

هذه  82.58) الباحثة  وتعزو  كبيرة،  بدرجة  أي   )%
النتيجة إلى المزايا التي تحققها لإلدارة المدرسية من 

للوق تبويب  اختصار  إمكانية  ومن  والجهد،  ت 
إليها،   الرجوع  يسهل  بشكل  وأرشفتها  المعلومات 
األهداف   يخدم  بشكل  وتوظيفها  منها  واالستفادة 
على   والمديريات  الوزارة  اعتماد  أن  كما  التعليمية، 
المدارس  مديري  على  أوجب  اإللكترونية  اإلدارة 
كورونا   جائحة  ظل  وفي  ذلك،  مسايرة  ومعلميها 

القن اللجوء  ترسخت  بأهمية  الجميع  لدى  اعات 
 .والتعامل من خالل اإلدارة اإللكترونية

(  2020وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )بن سويلم،  
التي توصلت إلى أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية لدى  
متوسط  على  حصل  الدلم،  بمحافظة  المدارس  قادة 

 .(%89.2) ( بوزن نسبي5من  4.46عام )
( التي توصلت  2019كما اتفقت مع دراسة )الجسار،  

 إلى أن درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في  

محافظة المفرق لإلدارة اإللكترونية، مرتفعة وبمتوسط  
%( بدرجة  76( بوزن نسبي )5من    3.80حسابي )

 .كبيرة
)الجبر،   دراسة  مع  اختلفت  التي  2020ولكنها   )

تطبيق اإلدارة اإللكترونية كان توصلت إلى أن واقع  
( )5من    2.92متوسطه  نسبي  وبوزن   )58.4  )%

أي بدرجة )متوسطة(. كما اختلفت مع دراسة )كحيل،  
( التي توصلت إلى أن الدرجة الكلية الستبانة 2016

الثانوية   المدارس  مديري  ممارسة  درجة  قياس 
متوسط   بلغت  اإللكترونية،  لإلدارة  غزة  بمحافظات 

%(. أيضا  60.4( وبوزن نسبي قدره )3.02حسابي )
)خلوف،   دراسة  التي توصلت  2010اختلفت مع   )

إلى أن واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس  
الحكومية الثانوية في الضفة الغربية من وجهة نظر  

( وبنسبة 2.95المديرين والمديرات، قد جاء بمتوسط )
(  %(. 59مئوية 

    
 

 األبعاد  م
عدد  
 الفقرات 

 المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي% 

 الترتيب 
الحكم على  

 الدرجة 

 جدا   كبيرة  1 85.36 582. 4.268 9 التخطيط والتنظيم اإللكترونيالبعد األول:  1

 كبيرة  3 76.42 674. 3.821 9 التنسيق والتوجيه اإللكتروني البعد الثاني:  2

 جدا   كبيرة  2 84.92 696. 4.246 13 التقويم والرقابة اإللكترونية البعد الثالث:  3

 كبيرة  - 82.58 591. 4.129 31 الدرجة الكلية لالستبانة 
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االستبا أبعاد  ترتيب  أوزانها  أما  حسب  نة 
 : اآلتيالنسبية فكان على النحو 

البعد األول "التخطيط والتنظيم اإللكتروني"    جاء-1
نسبي   وزن  على  حصل  حيث  األولى،  المرتبة  في 

هذه   وتعزو الباحثةا، %( وبدرجة كبيرة جد  85.36)
الحاسوب في    المدرسة علىالنتيجة إلى اعتماد إدارة  

فتستخدمه   الوظيفية،  المهام  أغلب  عداد  إ في  إنجاز 
في   تستخدمه  كذلك  السنوية،  المدرسة  تنظيم خطة 

 إدارة المدرسة لجداول المعلمين.  
  2020وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )

,Chika & Wale  وجود إلى  توصلت  التي   )
تكنولوجيا  أدوات  استخدام  نحو  إيجابية  تصورات 

المدرسة  المعلوما فعالية  في  لدورها  واالتصاالت  ت 
ودورها في حل مشكلة ضعف التواصل في المدارس  

الفعال. التخطيط  دراسة    وتحقق  مع  اختلفت  ولكنها 
متوسط 2019)العجلوني،   أن  إلى  التي توصلت   )

بلغ  والتنظيم  للتخطيط  المدارس  مديري  استخدام 
   %(.50( وبوزن نسبي )2.5)

البعد الثالث "التقويم والرقابة اإللكترونية" في   جاء-2
نسبي   وزن  على  حصل  حيث  الثانية،  المرتبة 

هذه   وتعزو الباحثةا، %( وبدرجة كبيرة جد  84.92)
الخدمات  لبرنامج  المدرسة  إدارة  إلى متابعة  النتيجة 

والتعليم التربية  وزارة  صممته  التي   ،اإللكترونية 
صفحة اإللكترونية لكل  ضمن ال   اأساسيً   اوأصبح مكون  

المدرسة   إدارة  تتابع  خالله  ومن  حركة  مدرسة، 
والتسرب(   )التنقالت  ترصد الكترونيً إالطالب  كما   ،

بشكل  بها  أمورهم  أولياء  وتزود  الطلبة،  عالمات 
أبنائهم. لمستوى  الراجعة  التغذية  مقدمة   وقد    فوري، 

(  2019اختلفت هذه النتيجة مع دراسة )العجلوني،  
تو  مديري  التي  استخدام  متوسط  أن  إلى  صلت 

( بلغ  والتقويم  للرقابة  نسبي 2.9المدارس  ووزن   )
(58.)%   
اإللكتروني"    جاء-3 والتوجيه  "التنسيق  الثاني  البعد 

نسبي  وزن  على  حصل  حيث  الثالثة،  المرتبة  في 
كبيرة،  76.42) وبدرجة  الباحثة%(  هذه   وتعزو 

ة المدرسة  استخدام إدار النتيجة إلى أنه على الرغم من  
في   االجتماعي  والتواصل  االتصال  وسائل 
وبين  بينها  المتزامنة  وغير  المتزامنة  االتصاالت 
في   والمسؤولين  األمور  وأولياء  والطلبة  العاملين 

يوجد تحفظ لدى مديري   فإن ه  مديريات التربية والتعليم،  
التطبيقات   مع  بالتعامل  لمعلميهم  بالسماح  المدارس 

  ، مثل: فيسبوك، واتس آب، تويتر، إلخ  ،اإللكترونية
النتيجة مع دراسة    داخل المدرسة.  وقد اختلفت هذه 

متوسط 2019)العجلوني،   أن  إلى  التي توصلت   )
بلغ  والتوجيه  للتنسيق  المدارس  مديري  استخدام 

  %(.53.6( ووزن نسبي )2.68)
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فقرات كل    َدَرَسِت الباحثةُ النتائج،   ولمزيد من
 : اآلتيبعد على حدة ليتبين 

"التخطيط   فيما  -أوال   األول  بالبعد  يتعلق 
 والتنظيم اإللكتروني": 

الحسابية     المتوسطات  بحساب  الباحثة  قامت 
والترتيب  النسبية  واألوزان  المعيارية  واالنحرافات 

: تيلفقرات هذا البعد كما يوضحها الجدول اآل

(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات بعد "التخطيط والتنظيم 12جدول )
 اإللكتروني" 

 الفقرة  م
الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن  
 النسبي% 

درجة  
 التقدير

 الترتيب 

1. 1 
تستخدم إدارة المدرسة قاعدة بيانات في حفظ ومعالجة  

 البيانات.
 5 كبيرة جدا   85.36 722. 4.268

2. 2 
عداد خطة  إ الحاسوب في تستخدم إدارة المدرسة 

 المدرسة السنوية.
 3 كبيرة جدا   90.56 623. 4.528

3. 3 
تستخدم إدارة المدرسة البريد اإللكتروني )البريد الداخلي(  

 في االتصال والتواصل مع إدارة التعليم.
 1 جدا  كبيرة  92.92 568. 4.646

4. 4 
تنظم إدارة المدرسة جداول المعلمين باستخدام  

 الحاسوب.
 2 كبيرة جدا   91.46 672. 4.573

5. 5 
يستخدم المعلمون البريد اإللكتروني على حساب  

Gmail  وتطبيقاتهDrive, Google meet , 
Classroom et. 

 6 كبيرة  83.70 844. 4.185

6.  
األنشطة وتوزع المهام على   تنظم إدارة المدرسة 

 إلكتروني ا  المعلمين 
 9 كبيرة  76.98 945. 3.849

7.  
تحدث إدارة المدرسة البيانات على حساب المدرسة على  

 برنامج الخدمات اإللكترونية.
 4 كبيرة جدا   86.08 825. 4.304

8.  
تهيئ إدارة المدرسة بيئة تنظيمية داعمة لتطبيق اإلدارة  

 اإللكترونية.
 8 كبيرة  80.36 883. 4.018

9.  
تطلع إدارة المدرسة على اللوائح والقوانين التي تحكم  

 اإلدارة اإللكترونية.
 7 كبيرة  80.88 919. 4.044

بعد   تقدير  درجات  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 
استبانة   من  اإللكتروني"  والتنظيم  "اإلدارة  "التخطيط 

%(  92.92- %76.98اإللكترونية"، تراوحت بين )
أعلى فقرة    ا، وكانتوبدرجة ما بين كبيرة وكبيرة جد  

 في بعد "التخطيط والتنظيم اإللكتروني": 
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• ( رقم  إدارة 3الفقرة  "تستخدم  على:  نصت   )
المدرسة البريد اإللكتروني )البريد الداخلي( في  
احتلت   التعليم"،  إدارة  مع  والتواصل  االتصال 

( قدره  نسبي  بوزن  األولى  %(  92.92المرتبة 
جد   كبيرة  الباحثةا،  بدرجة  النتيجة    وتعزو  هذه 

إلى االعتماد الكبير من قبل اإلدارات المدرسية 
واإلدارات التعليمية على تبادل المراسالت عبر 
توصيل   في  أسرع  كونه  اإللكتروني،  البريد 

ا في ذلك  انات والمعلومات واالحصائية، موفر  البي
ا للسكرتير ا أو تأخير  الوقت والجهد، وال يمثل عائق  

كثرة ذهابه وإيابه لإلدارة التعليمية إلرسال   نتيجة
الورقي؛   البريد اإللكتروني بديال    إذ البريد   يمثل 

 ا عنه.ا ونظيف  ا ومريح  سريع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعد "التخطيط والتنظيم  وكانت أدنى فقرة في  
 اإللكتروني": 

• ( "تنظ6الفقرة رقم  التي نصت على:  إدارة  ي(  م 
وتوزع المهام على المعلمين    ،المدرسة األنشطة

ا"، احتلت المرتبة التاسعة واألخيرة بوزن  لكترونيً إ
( قدره  كبيرة،  76.98نسبي  بدرجة  وتعزو %( 

هذه النتيجة إلى أن إدارة المدرسة من    الباحثة
م  ة العام الدراسي تقوم بتوزيع األنشطة والمهابداي

بالتوافق وحسب   المعلمين، وذلك  واللجان على 
وتخصصاتهم،  وإمكاناتهم  وقدراتهم  رغبتهم 

بين اإلدارة    ويحدث  ذلك من خالل اللقاء الحي
لكل   ليتاح  رأيه   والمعلمين  عن  التعبير  عن 

والتوافق على طبيعة تشكيل اللجان التي تكلف  
 من األنشطة والمهام.بنوعيات 

  2008وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )
,Joseph التكنولوجيا أن  إلى  توصلت  التي   )

في   و إمفيدة  اليومية  المهام  صدار  إنجاز 
 التعليمات من وجهة نظر المديرين. 
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"التنسيق    فيما  -ثاني ا الثاني  بالبعد  يتعلق 
 والتوجيه اإللكتروني": 

ب ِت الباحثة      س  المتوسطات الحسابية واالنحرافات   ح 
المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لفقرات هذا البعد  

:تيكما يوضحها الجدول اآل
 

المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات بعد "التنسيق والتوجيه (: المتوسط الحسابي واالنحراف 13جدول )
 اإللكتروني" 

 الفقرة  م
الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن  
 النسبي% 

درجة  
 التقدير

 الترتيب 

1 . 
تحرص إدارة المدرسة على االستفادة من التطبيقات  

 المعل مين.التكنولوجية في نشر المعرفة التكنولوجية بين  
 4 كبيرة  82.02 761. 4.101

2 . 
تستخدم إدارة المدرسة األجهزة التكنولوجية في التواصل  

 مع المعل مين.
 3 كبيرة  83.24 775. 4.162

3 . 
توجه إدارة المدرسة المعلمين إلكتروني ا لالطالع على  

موقع روافد التعليمي التابع للوزارة لمساعدتهم في  
 التدريس.

 1 كبيرة  83.60 800. 4.180

4 . 
تستخدم إدارة المدرسة وسائل االتصال والتواصل  

 االجتماعي في االتصاالت المتزامنة وغير المتزامنة 
 2 كبيرة  83.28 778. 4.164

5 . 
تنسق إدارة المدرسة األنشطة المدرسية بين اللجان  

 المدرسية إلكتروني ا.
 7 كبيرة  73.24 961. 3.662

 5 كبيرة  79.58 922. 3.979 المدرسة التعميمات المدرسية إلكترونيا تصدر إدارة  . 6

 9 متوسطة  55.88 1.405 2.794 تستخدم إدارة المدرسة نظام الجرس اآللي في المدرسة  . 7

8 . 
تعقد إدارة المدرسة لقاءات توعية للمعل مين حول آليات  

 التعامل السليم مع األجهزة التكنولوجية.
 6 كبيرة  73.94 984. 3.697

9 . 
ي سمح للمعل مين التعامل مع التطبيقات اإللكترونية مثل:  

 فيسبوك، واتس آب، تويتر، إلخ داخل المدرسة
 8 كبيرة  73.04 1.155 3.652

بعد   تقدير  درجات  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 
بين  تراوحت  اإللكتروني"،  والتوجيه  "التنسيق 

متوسطة 83.60- 55.88%) بين  ما  وبدرجة   )%
وكانت  "التنسيق    وكبيرة،  بعد  في  فقرة  أعلى 

 والتوجيه اإللكتروني": 
(  نصت على: "توجه إدارة المدرسة  3الفقرة رقم ) •

روافد  إلكتروني ا  المعلمين   موقع  على  لالطالع 

التعليمي التابع للوزارة لمساعدتهم في التدريس"، 
ب األولى  المرتبة  قدره  احتلت  نسبي  وزن 

هذه    وتعزو الباحثة%( بدرجة كبيرة.  83.60)
موقع   يقدمها  التي  والفوائد  المزايا  إلى  النتيجة 
المزايا  تلك  للمعلمين بشكل عام وألهمية  روافد 
في ظل عدم انتظام العملية التعليمية للتأثيرات  
التعليم  إلى  واللجوء  كورونا،  لجائحة  السلبية 
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المد والتعليم  امج  اإللكتروني  مساِند    بوصفه 
موقع بالمواجهةللتعليم   يقدم  حيث   ،

وسهلة   تعليم بيئة روافد مرنة  إلكترونية 
الطلبة   تعلم  تحسين  على  تعمل  االستخدام 

 وتواصلهم مع معلميهم. 
وكانت أدنى فقرة في بعد "التنسيق والتوجيه  

 اإللكتروني": 
• ( رقم  إدارة 7الفقرة  "تستخدم  على:  نصت    )

الج نظام  المدرسة"،  المدرسة  في  اآللي  رس 
احتلت المرتبة التاسعة واألخيرة بوزن نسبي قدره 

متوسطة،  55.88) بدرجة  الباحثة %(  وتعزو 
هذه النتيجة إلى المزايا التي يحققها نظام الجرس 
المدرسة   جرس  قرع  لمشكلة  حله  من  اآللي؛ 

نهائيا، بحيث يمنع حدوث أي تأخير، وال يحتاج 
حد بأن وقت الحصة  المدير معه من أن يذكره أ

قد أشرف على االنتهاء، ويجنب تحديد شخص 
الدراسية،    لقرعما   الحصص  وتنظيم  الجرس 

التجربة لم تعمم بعد على أغلب المدارس،    ولكن
الكهربائي  التيار  انقطاع  إلى  ذلك  يعود  وقد 

 .المتكرر
"التقويم   فيما  -ثالث ا الثالث  بالبعد  يتعلق 

 والرقابة اإللكترونية": 
ب ِت الباحثة      س  المتوسطات الحسابية واالنحرافات   ح 

المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لفقرات هذا البعد  
 :اآلتيكما يوضحها الجدول 
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الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات بعد "التقويم والرقابة (: المتوسط 14جدول )
 اإللكترونية" 

 الفقرة  م
الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن  
 النسبي% 

درجة  
 الترتيب  التقدير

1 . 
من خالل  إلكتروني ا تتابع إدارة المدرسة المعامالت  

 الحاسوب 
 9 كبيرة  83.78 788. 4.189

2 . 
تراقب إدارة المدرسة على المخزون المدرسي من الكتب  

 من خالل برنامج الخدمات اإللكترونية إلكتروني ا واللوازم 
 11 كبيرة  83.36 890. 4.168

3 . 
تعتمد إدارة المدرسة على الحاسوب في حفظ  

 المستندات وأرشفتها.
 3 كبيرة جدا   86.62 772. 4.331

4 . 
تزود إدارة المدرسة إدارة التعليم بالتقارير والبيانات  

 ا.لكتروني  إاإلحصائية 
 2 كبيرة جدا   88.40 727. 4.420

5 . 
  هم تتابع إدارة المدرسة حضور المعلمين وانصراف

 من خالل برنامج الخدمات اإللكترونية.إلكتروني ا 
 12 كبيرة  81.26 1.158 4.063

6 . 
إلكتروني ا  تتابع إدارة المدرسة انتظام العملية التعليمية 

 من خالل برنامج الخدمات اإللكترونية.
 8 كبيرة جدا   84.18 963. 4.209

7 . 
تتابع إدارة المدرسة حركة الطالب )التنقالت والتسرب(  

 إلكتروني ا من خالل برنامج الخدمات اإللكترونية  
 4 كبيرة جدا   86.50 895. 4.325

8 . 
توفر إدارة المدرسة خدمات إلكترونية للطلبة )شهادات  

 طلب مراجعة(-كشف درجات -قيد 
 6 كبيرة جدا   86.38 930. 4.319

 7 كبيرة جدا   85.88 839. 4.294 لكترونيا.إتتابع إدارة المدرسة شؤون الموظفين  . 9

10 
تزود إدارة المدرسة العاملين بالمعلومات الكافية عن  

)اإلجازات السنوية، أيام الدوام الرسمية، الراتب،  
 لخ(إ ،العالوات

 10 كبيرة  83.48 968. 4.174

11 
تعتمد إدارة المدرسة نتائج الطالب في امتحانات النقل  

 ا.لكتروني  إ
 5 كبيرة جدا   86.50 904. 4.325

 1 كبيرة جدا   89.42 755. 4.471 الكتروني  إتقيم إدارة المدرسة أداء العاملين  12

 13 كبيرة  78.28 1.031 3.914 تتواصل إدارة المدرسة إلكتروني ا مع أولياء األمور. 13

بعد   تقدير  درجات  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 
بين  تراوحت  اإللكترونية"،  والرقابة  "التقويم 

%( وبدرجة ما بين كبيرة وكبيرة 89.42- 78.28%)
وكانتجد   "التقويم   ا،  بعد  في  فقرتين  أعلى 

 والرقابة اإللكترونية": 
• ( إدارة  12الفقرة رقم  "تقيم  التي نصت على:   )

ا"، احتلت المرتبة لكتروني  إ المدرسة أداء العاملين  

 ( قدره  نسبي  بوزن  بدرجة  89.42األولى   )%
هذه النتيجة إلى أن  وتعزو الباحثة  ا.  كبيرة جد  

كثير من العمليات التعليمية أصبحت تتم اليوم 
العامل  وت ْعر ض  لكتروني،  إبشكل   ين  كذلك على 

ليعرفوا نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم؛ لكي يعملوا  
في قابل األيام على تالفيها أو تطوير مهاراتهم  



ْنِظيِميَّةِ  الرََّشاَقةِ  يف اإللكرتونية  اإِلَدارَةِ  ُُماَرسةِ   أثرُ   حطب  أبو  أمحد حممد عايدة .أ . ِلِفَلْسِطني اجلَُنوبِيَّةِ  ِِبملَُحاَفظَاتِ  الثَّاَنوِيَّةِ  املََداِرسِ  يف الت َّ

  
Educational Research and Innovation Journal ERIJ 2021; Vol. 2 137 

2، اجلزء 2؛ العدد 2021جملة حبوث التعليم واالبتكار    

 

ليرفعوا من قدراتهم وأدائهم بشكل إيجابي في هذا  
 الجانب.

•  ( رقم  إدارة  4الفقرة  "تزود  على:  نصت  التي   )
والبيانات   بالتقارير  التعليم  إدارة  المدرسة 

احتلتلكتروني  إاإلحصائية   الثانية   ا"،  المرتبة 
ا. %( بدرجة كبيرة جد  88.40بوزن نسبي قدره )

هذه النتيجة إلى أن ذلك يضمن    وتعزو الباحثة
الحفاظ على هذه التقارير والبيانات من التلف أو 
الضياع، ويسهل الرجوع إليها لتكوين إحصائيات  
نحو  القرار  صانعي  تدعم  معينة  دالالت  ذات 

تكون مستندة إلى اختيار قراراتهم في ضوئها؛ ل
 تقارير وبيانات واقعية.

وكانت أدنى فقرتين في بعد "التقويم والرقابة  
 اإللكترونية":

• ( رقم  إدارة  13الفقرة  "تتواصل  على:  نصت   )
احتلت  األمور"،  أولياء  مع  إلكتروني ا  المدرسة 
قدره  نسبي  بوزن  عشر واألخيرة  الثالثة  المرتبة 

هذه  ثة  وتعزو الباح%( بدرجة كبيرة،  78.28)
من أولياء األمور تشغلهم   الكثيرالنتيجة إلى أن  

عن   الرزق  وراء  والسعي  االقتصادية  المطالب 
يتعلق  بما  خاصة  التكنولوجيا  مع  التعامل 
التيار  انقطاع  أن  كما  التعليمية،  باألمور 

عائق   يمثل  قد  إدارة   االكهربائي  تواصل  أمام 
 المدرسة إلكتروني ا مع أولياء األمور.

ن،  يوقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )الشاعر وآخر 
( التي توصلت إلى أهمية مراعاة وجهة نظر 2012

عند  المحلي  المجتمع  في  وأعضاء  األمور  أولياء 
 تطبيق اإلدارة اإللكترونية. 

رسة  ( نصت على: "تتابع إدارة المد5الفقرة رقم ) •
إلكتروني ا من خالل   همحضور المعلمين وانصراف

المرتبة  احتلت  اإللكترونية"،  الخدمات  برنامج 

الثانية عشر وما قبل األخيرة بوزن نسبي قدره  
هذه    وتعزو الباحثة%( بدرجة كبيرة،  81.26)

زال اعتماد اإلدارة المدرسية  يالنتيجة إلى أنه ال  
عتمد ي  همعلى توثيق حضور المعلمين وانصراف

الو  السجالت  ت  ر على  التي  بعد-  غ  ر  ف  قية   -فيما 
لكتروني إمن قبل سكرتير المدرسة على شكل  

 ضمن برنامج الخدمات اإللكترونية. 
وتفسيرها  النتائج الثاني  بالسؤال  :المتعلقة 

  
  : السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على  ن ص  

بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
درجة  متوسطات   حول  المبحوثين  آراء 

المدارس   في  اإللكترونية  اإلدارة  ممارسة 
الوظيفي   المسمى  لمتغير  تعزى  الثانوية 

 )مدير ومعلم(؟ 

 : اآلتيةوتنبثق من هذا السؤال الفرضيات    
ال توجد فروق ذات داللة  :  الفرضية األولى

( مستوى  عند  بين  α ≤ 0.05إحصائية   )
حول   المبحوثين  آراء  درجة  متوسطات 

المدارس   في  اإللكترونية  اإلدارة  ممارسة 
الوظيفي   المسمى  لمتغير  تعزى  الثانوية 

 )مدير ومعلم(. 
 قارنت الباحثة  للتحقق من صحة هذه الفرضية؛     

ممن الدراسة  عينة  أفراد  تقديرات  متوسط    كان   بين 
( ومتوسط تقديرات  137مسماهم الوظيفي مدير )ن=

اهم الوظيفي معلم  مسم  كان  أفراد عينة الدراسة ممن 
ل355)ن= في  (  اإللكترونية  اإلدارة  ممارسة  درجة 

الثانوية اختبار    المدارس  باستخدام  الدراسة  موضوع 
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" عينتين  T. testت  متوسطات  بين  للفروق   يوضح هذه النتيجة: تيمستقلتين، والجدول اآل" 
 

 المبحوثين" للكشف عن الفروق بين تقديرات آراء T(: اختبار "15دول )ج

 ا لمتغير المسمى الوظيفيحول درجة ممارسة اإلدارة اإللكترونية في المدارس الثانوية تبع   

( ومستوى داللة  490الجدولية عند درجة حرية )  tقيمة 
 (2.58= )  0.01(، ومستوى داللة 1.96= )  0.05

المحسوبة أكبر   Tيتبين من الجدول السابق أن قيمة  
الجدولية في جميع أبعاد االستبانة وفي    Tمن قيمة  

درجتها الكلية؛ مما يعني أنه توجد فروق ذات داللة  
الداللة  إ مستوى  عند  بين    (α ≤ 0.05) حصائية 

متوسطات آراء المبحوثين حول درجة ممارسة اإلدارة  
في   الثانويةاإللكترونية  لمتغير    المدارس  تعزى 

مديري  لصالح  الفروق  وكانت  الوظيفي،  المسمى 
هذه النتيجة إلى أن مديري الباحثة وتعزو المدارس، 

اإلدارة  ممارسة  بها  المنوط  الفئة  هم  المدارس 
زهم الوظيفي، وهم المسؤولون  اإللكترونية بحكم مرك

  ضمن مهامهم بإدارة كافة أمور المدرسة، وما شكل  
إال أمر    (بما فيها اإلدارة اإللكترونية)  هااإلدارة ونوع

التكنولوجي في العصر الحاضر   التطور   ناتج على 
 
 

تبقى  ولكن  اإلدارية،  والعمليات  األمور  وتسييرها 
المدارس   العمليات مهمة مدير  إنجاز هذه  مسؤولية 

أمام جميع مكونات   مباشر  الو   ل  و  األ  مسؤول  بوصفه ال
 المجتمع المدرسي والتعليمي والتربوي والمحلي.  

 
وتفسيرهاالنتائج   الثالث  بالسؤال     :المتعلقة 

ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة        
ما درجة توفر الرشاقة التنظيمية في  على:  

الجنوبية  بالمحافظات  الثانوية  المدارس 
المديرين   نظر  وجهة  من  لفلسطين 

 والمعلمين؟ 

السؤال،      هذا  عن  الباحثةلإلجابة    حسبت 
والوزن   المعياري  واالنحراف  الحسابي  المتوسط 
النسبي الستجابات أفراد العينة على استبانة "الرشاقة  

والجدول   الكلية،  ودرجتها  بأبعادها    اآلتي التنظيمية" 
 يبين هذه النتيجة: 

المسمى   البعد 
 الوظيفي 

 العدد 
الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 قيمة 
"T " 

قيمة  
Sig 

مستوى  
 الداللة 

التخطيط  البعد األول: 
 والتنظيم اإللكتروني

 455. 4.512 137 مدير 
5.972 .000 

دالة عند  
 598. 4.174 355 معلم  0.01

التنسيق  البعد الثاني: 
 والتوجيه اإللكتروني

 593. 3.995 137 مدير 
3.582 .000 

دالة عند  
 692. 3.754 355 معلم  0.01

التقويم  البعد الثالث: 
 والرقابة اإللكترونية

 394. 4.662 137 مدير 
8.857 .000 

دالة عند  
 720. 4.086 355 معلم  0.01

 بشكل عام االستبانة 

 406. 4.425 137 مدير 

7.237 .000 
دالة عند  

 355 معلم 0.01
4.01

5 .611 
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النسبي والترتيب ألبعاد استبانة "الرشاقة (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن 16جدول )
 التنظيمية" ودرجتها الكلية

 األبعاد  م
عدد  
 الفقرات 

 المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي% 

 الترتيب 
الحكم على  

 الدرجة 

 كبيرة  3 79.60 645. 3.980 7 البعد األول: رشاقة االستشعار  1

 كبيرة  2 79.86 646. 3.993 6 القرار البعد الثاني: رشاقة اتخاذ  2

 كبيرة  1 80.76 659. 4.038 9 البعد الثالث: رشاقة التطبيق 3

 كبيرة  - 80.14 614. 4.007 22 الدرجة الكلية لالستبانة 

الدراسة   عينة  تقدير  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 
التنظيمية في المدارس الثانوية  لدرجة توفر الرشاقة 
نظر   وجهة  من  لفلسطين  الجنوبية  بالمحافظات 

والمعلمين نسبي المديرين  وزن  على  حصلت   ،
الباحثةأي بدرجة كبيرة،  %(  80.14) هذه   وتعزو 

سية والطاقم  النتيجة إلى الجهود المتكاملة لإلدارة المدر 
إدارية   المتنوعة من  المهام  إنجاز  لتسريع  التدريسي 
التخطيط   ومهنية وتعليمية منهجية والمنهجية، عبر 
الجديد وتشخيص سليم لمعطيات وإمكانات وظروف 
البيئتين الداخلية والخارجية للمدرسة، واالستفادة من  
الفرص الموجودة لتقديم إنجازات متميزة وأداء متقدم 

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة    رعة ودقة.يواكبه س
درجة توفر  ( التي توصلت إلى أن  2017)المصري،  

بنسبة  كان  الثانوية  المدارس  في  التنظيمية  الرشاقة 
 %( وبدرجة كبيرة. 78.5)

أما ترتيب أبعاد االستبانة حسب أوزانها    
 : تيالنسبية؛ فكان على النحو اآل

المرتبة   -1 التطبيق" في  الثالث "رشاقة  البعد  جاء 
%(  80.76األولى، حيث حصل على وزن نسبي )

هذه النتيجة إلى قيام    وتعزو الباحثةوبدرجة كبيرة،  
المدرسة   بإدارة  المعلمين  من    عدد  بتفويض 

ا األعمال  الصالحيات  أداء  من  لتمكينهم  لكافية؛ 
الخبرات   من  المعلمين  استفادة  ومع  إليهم،  الموكلة 
التي تنتج عن هذا التفويض ونجاحهم في أداء المهام  
الموكلة إليهم، تنمو ثقة المعلمين بقدراتهم وبأنفسهم، 
البيئية  الظروف  مع  التكيف  على  قدراتهم  وتتطور 

المستجدات   مع  والتعامل  وقد    واألزمات.المتغيرة، 
بابكر،  بدوي،  )فرح،  دراسة  مع  النتيجة  هذه  اتفقت 

التطبيق على 2019 ( التي حصل فيها بعد رشاقة 
( بلغ  حسابي  وبمتوسط  مرتفعة  (  4.126ممارسة 

 %(. 82.52بوزن نسبي )
جاء البعد الثاني "رشاقة اتخاذ القرار" في المرتبة    -2

%(  79.86الثانية، حيث حصل على وزن نسبي )
كبيرة،   الباحثةوبدرجة  أنه    وتعزو  إلى  النتيجة  هذه 

على الرغم من قيام مديري المدارس بمحاولة إحداث 
حالة من التوازن بين احتياجات المدرسة ومتطلبات  

والخارجي   الداخلي  القرارات مجتمعها  اتخاذ  عند 
يحتاجون    فإن  المدرسية،   المدارس  راء  اآلمديري 

المعلومة  من  خبرات  الو  صاحبة  األطراف  جميع 
ال  المديرين  بعض  نجد  قد  ولكن  والتجربة،  والخبرة 
والمعلومات   اآلراء  ليتبادل  الكافي  االهتمام  يعطي 

 والخبرات مع المعل مين قبل اتخاذ القرارات.
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الن هذه  اتفقت  )فرح،  وقد  دراسة  مع  تيجة 
( التي حصل فيها بعد رشاقة  2019بدوي، بابكر،  

اتخاذ القرار على ممارسة مرتفعة وبمتوسط حسابي 
 %(. 81.86( بوزن نسبي )4.093بلغ )

جاء البعد األول "رشاقة االستشعار"، في المرتبة   -3
%(  79.60حيث حصل على وزن نسبي )  ،الثالثة

هذه النتيجة إلى تأخر   وتعزو الباحثةوبدرجة كبيرة،  
بديلة   خطة  صياغة  في  المدارس  مديري  بعض 

واالحتماالت   هاوتطوير  الظروف  كافة  لمواجهة 
واألزمات المستقبلية، وهذا ما أدى إلى تأخر التعاطي  

 مع تأثيرات جائحة كورونا. 

وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة )فرح،  
ة  رشاق  د  عْ ( التي حصل فيها ب  2019بدوي، بابكر،  

( بوزن  2.686االستشعار على متوسط حسابي بلغ )
 %(. 53.72نسبي )

من  الباحثةالنتائج،   ولمزيد  فقرات    درسْت 
 : آلتيكل بعد على حدة ليتبين ا

"رشاقة    -أوال   األول  بالبعد  يتعلق  فيما 
 االستشعار":

ب ْت الباحثة    س  المتوسطات الحسابية واالنحرافات   ح 
المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لفقرات هذا البعد  

 :اآلتيكما يوضحها الجدول 
 (: المتوسط الحسابي واالنحراف 17دول )ج

 المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات بعد "رشاقة االستشعار" 

 الفقرة  م
الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن  
 النسبي% 

درجة  
 التقدير

 الترتيب 

1 . 
تعتمد إدارة المدرسة على تطوير خطة بديلة لمواجهة كافة  

 الظروف واالحتماالت المستقبلية.
 6 كبيرة  79.10 775. 3.955

2 . 
يتبادل مدير المدرسة األفكار الخاصة بتنفيذ استراتيجية  

 المعل مين.المدرسة مع 
 3 كبيرة  79.82 776. 3.991

3 . 
بين احتياجات المدرسة ومتطلبات  المدرسة    توازن إدارة

 مجتمعها الداخلي والخارجي.
 5 كبيرة  79.14 733. 3.957

4 . 
رؤية مستقبلي ة واضحة لكيفية تحقيق  إدارة المدرسة تضع 

 األهداف االستراتيجية للمدرسة.
 2 كبيرة  80.24 812. 4.012

5 . 
األساليب التكنولوجية الحديثة في   إدارة المدرسة  توظف  

 إنجاز األعمال المدرسية.
 1 كبيرة  80.76 758. 4.038

6 . 
على تكنولوجيا المعلومات لتمكين  إدارة المدرسة تعتمد 

 المعل مين من االستجابة السريعة لمتطلبات وظائفهم.
 7 كبيرة  78.32 781. 3.916

7 . 
المعل مين على استخدام المدونات   المدرسة إدارة تشجع 

 والقنوات التفاعلية للتواصل مع الطلبة.
 4 كبيرة  79.82 807. 3.991
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بعد   تقدير  درجات  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 
"رشاقة االستشعار" من استبانة "الرشاقة التنظيمية"،  

%( وبدرجة كبيرة،  80.76- %78.32)تراوحت بين  
 أعلى فقرة في بعد "رشاقة االستشعار":   وكانت

• ( رقم  إدارة  5الفقرة  "توظف  على:  نصت   )
المدرسة األساليب التكنولوجية الحديثة في إنجاز 
األعمال المدرسية"، احتلت المرتبة األولى بوزن  

( قدره  كبيرة.  80.76نسبي  بدرجة  وتعزو %( 
صبح  يالوقت    ر هذه النتيجة إلى أنه بمرو   الباحثة

ينتج عن ذلك    إذ أقدمية؛    ذامن المدراس    كثير  
الوثائق امت من  باآلالف  وخزائنها  مكاتبها  الء 

إلى   والرجوع  تنظيمها  يصعب  التي  والسجالت 
معلومة ما لكثرتها، ومن هنا لجأت إدارة المدرسة  
هذه  بها  تخزن  حديثة  تكنولوجية  أسالب  إلى 
المعلومات؛ بحيث ال تأخذ ذلك الحيز المكاني 
الكبير، بل يحتفظ بها مؤرشفة مبوبة ومصنفة 

 اإلدارة المدرسية.   في حواسيب
"رشاقة   بعد  في  فقرة  أدنى  وكانت 

 االستشعار":

( نصت على: "تعتمد إدارة المدرسة  6الفقرة رقم )  •
على تكنولوجيا المعلومات لتمكين المعل مين من  
االستجابة السريعة لمتطلبات وظائفهم"، احتلت  
قدره  نسبي  بوزن  واألخيرة  السابعة  المرتبة 

هذه    وتعزو الباحثة%( بدرجة كبيرة،  78.32)
إدارة  قيام  من  الرغم  على  أنه  إلى  النتيجة 
التواصل   المدارس بتوجيه معلميها عبر وسائل 
االجتماعي لالستفادة من المنصات التعليمية في 

التعليمية   الكثيرالحصول على   البرمجيات  من 
متطلبات   تحقيق  لهم  تيسير  التي  الحديثة؛ 

لطلبتهم؛ وظائفهم وعلى رأسها توصيل المعلومة  
اإلدارة    لكن من  ومواكبة  متابعة  يرافقه  ال  ذلك 

 المدرسية لقيادة معلميها نحو ما يريد ويهدف.
يتعلق بالبعد الثاني "رشاقة اتخاذ   فيما  -ثاني ا

 القرار":

ب ِت الباحثة      س  المتوسطات الحسابية واالنحرافات   ح 
المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لفقرات هذا البعد  

 :اآلتيكما يوضحها الجدول 
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 (: المتوسط الحسابي واالنحراف 18جدول )
 القرار" المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات بعد "رشاقة اتخاذ 

 الفقرة  م
الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن  
 النسبي% 

درجة  
 التقدير

 الترتيب 

 1 كبيرة  83.82 681. 4.191 هداف المدرسة.أ القرارات بالتوافق مع إدارة المدرسة  تتخذ   . 1

2 . 
يتبادل مدير المدرسة اآلراء والمعلومات والخبرات مع  

 القرارات.المعل مين قبل اتخاذ 
 5 كبيرة  79.02 782. 3.951

3 . 
يوازن مدير المدرسة بين احتياجات المدرسة ومتطلبات  

 مجتمعها الداخلي والخارجي عند اتخاذ القرارات المدرسية.  
 2 كبيرة  79.66 735. 3.983

4 . 
يتخذ مدير المدرسة قرارات استباقية تحسبا  لتغي رات  

 خارجي ة أو ظروف مفاجئة.
 6 كبيرة  77.72 765. 3.886

 3 كبيرة  79.62 761. 3.981 يقيم مدير المدرسة النتائج المترتبة على القرارات المتخذة. . 5

6 . 
القرارات المدرسية بعد دراسة وتحليل  إدارة المدرسة  تتخذ  

 آثار وعواقب الت غي رات في البيئة المحيطة.
 4 كبيرة  79.34 749. 3.967

بعد   تقدير  درجات  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 
( بين  تراوحت  القرار"،  اتخاذ  - %77.72"رشاقة 

أعلى فقرة في    %( وبدرجة كبيرة، وكانت83.82
 بعد "رشاقة اتخاذ القرار":

(  نصت على: "تتخذ إدارة المدرسة  1الفقرة رقم )  •
احتلت  المدرسة"،  أهداف  مع  بالتوافق  القرارات 

( قدره  نسبي  بوزن  األولى  %(  83.82المرتبة 
هذه النتيجة إلى أن    وتعزو الباحثةبدرجة كبيرة.  

المدرسة   رؤية  تنبثق من  التي  المدرسة  أهداف 
مكون   وتمثل  ا   اورسالتها  خطتها   رئيس  من 

تنضوي  االس ومظلة  بوصلة  تمثل  تراتيجية، 
تحتها كافة الفعاليات والقرارات التي إن خرجت 
عن أهداف المدرسة أدت إلى العشوائية وتبديد 

 الجهد والطاقات فيما ال ينبغي وال يفيد.
وكانت أدنى فقرة في بعد "رشاقة اتخاذ  

 القرار":

• ( رقم  مدير 4الفقرة  "يتخذ  على:  نصت  التي   )
ا لتغي رات خارجي ة  ت استباقية تحسب  المدرسة قرارا

السادسة   المرتبة  احتلت  مفاجئة"،  ظروف  أو 
( قدره  نسبي  بوزن  بدرجة  77.72واألخيرة   )%

هذه النتيجة إلى وجود نوع    وتعزو الباحثةكبيرة،  
من االتكالية لدى مديري المدراس على ما تقرره 

بمديرياته والتعليم  التربية  حدوث   ا وزارة  تجاه 
لكونها هي   ؛خارجي ة أو ظروف مفاجئةتغي رات  

اإلدارة   على  وتعممها  القرارات  تتخذ  التي 
 المدرسية لتنفيذها.

"رشاقة    فيما  -ثالث ا الثالث  بالبعد  يتعلق 
 التطبيق": 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات   حسبت الباحثة     
المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لفقرات هذا البعد  

 :اآلتيكما يوضحها الجدول 
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 (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات بعد "رشاقة التطبيق" 19جدول )

 الفقرة  م
الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن  
 النسبي% 

درجة  
 التقدير

 الترتيب 

 8 كبيرة  79.58 781. 3.979 للت غيير. اا داعم  ا تنظيميً مناخ  إدارة المدرسة تهيئ  . 1

2 . 
خطط تغيير مرنة للتنظيم المدرسي   إدارة المدرسة  تضع 

 للتكيف مع الت غي رات في ظروف البيئة الخارجية.
 9 كبيرة  79.50 760. 3.975

3 . 
أهداف المدرسة وتعيد جدولة  إدارة المدرسة ت عدل 

 ا لالحتياجات والظروف المتغيرة.أعمالها وفق  
 5 كبيرة  80.88 679. 4.044

4 . 
المعل مين على التكيف مع  إدارة المدرسة تشجع 

 الظروف البيئية المتغيرة 
 2 كبيرة  81.78 696. 4.089

5 . 
قواعد وإجراءات تنظيمية مرنة  إدارة المدرسة تضع 

 لتكييف األداء المدرسي وفقا  للتغيرات البيئية 
 6 كبيرة  80.52 764. 4.026

6 . 
المشاركة بفاعلية  المعل مين على  إدارة المدرسة تشجع 

 في االجتماعات وفرق العمل.
 1 كبيرة  81.90 750. 4.095

7 . 
شركاء في   بوصفهممع المعل مين  إدارة المدرسة تتعامل

 المسئولية عن تحقيق النتائج النهائية.
 4 كبيرة  81.34 777. 4.067

8 . 
المعل مين في التخطيط وتحديد  إدارة المدرسة ت شرك 

 األولويات 
 7 كبيرة  79.82 836. 3.991

9 . 
يفوض مدير المدرسة الصالحيات الكافية للمعل مين  

 لتمكينهم من أداء األعمال الموكلة إليهم.
 3 كبيرة  81.46 780. 4.073

بعد   تقدير  درجات  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 
بين   تراوحت  التطبيق"،  - % 79.50)"رشاقة 

أعلى فقرة في    %( وبدرجة كبيرة، وكانت81.90
 بعد "رشاقة التطبيق": 

• ( رقم  إدارة  6الفقرة  "تشجع  على:  نصت    )
في   بفاعلية  المشاركة  على  المعل مين  المدرسة 
المرتبة  احتلت  العمل"،  وفرق  االجتماعات 

 ( قدره  نسبي  بوزن  بدرجة  81.90األولى   )%
الباحثةكبيرة،   النتيجة  وتعزو  أن    هذه  إلى 

نقال   تمثل  التربية   االجتماعات  وزارة  لتعليمات 
التفاعلية   من  بنوع  المعلمين  لجمهور  والتعليم 
بينهم وبين إدارتهم؛ التي هي على تماس مباشر  

أن  كما  والمديريات،  الوزارة  في  المسؤولين  مع 
من   يطور  العمل  فرق  في  المعلمين  مشاركة 

ن تطور العمل الفريقي والتعاون وما ينتج عنه م
تطوير المدرسة    وِمْن ث م    ه؛م ِ في نوع األداء وك  
 وتجويد مخرجاتها. 

 وكانت أدنى فقرة في بعد "رشاقة التطبيق": 
• ( رقم  وقد  (2الفقرة  إدارة ،  "تضع  على:  نصت 

المدرسي   للتنظيم  مرنة  تغيير  خطط  المدرسة 
البيئة  ظروف  في  الت غي رات  مع  للتكيف 
الخارجية"، احتلت المرتبة التاسعة واألخيرة بوزن  

( قدره  كبيرة،  79.50نسبي  بدرجة  وتعزو %( 
هذه النتيجة إلى أن إدارة المدرسة تضع    الباحثة

السياسيا ضوء  في  بديلة  مرنة  العامة خطط  ت 
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هذه   مع  والتعليم  التربية  وزارة  تنتهجها  التي 
وخصائص   طبيعة  يتماشى مع  وبما  التغيرات، 

 المجتمع المدرسي وبيئته المحيطة.
دراسة   بتوصيات  األخذ  توجب  النتيجة  وهذه 

من  2020)مقاط،   خطة  (  وجود  ضرورة 
واالهتمام   بالمرونة،  تتسم  شاملة  استراتيجية 

 ند تنفيذ الخطط.بالبدائل االستراتيجية ع
وتفسيرها  النتائج الرابع  بالسؤال  : المتعلقة 

ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة  
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  :  على

درجة   المبحوثين حول  آراء  متوسطات  بين 
توفر الرشاقة التنظيمية في المدارس الثانوية  
)مدير   الوظيفي  المسمى  لمتغير  تعزى 

 ومعلم(؟ 

 : اآلتيةنبثق من هذا السؤال الفرضيات يو    

ذات داللة  : ال توجد فروق  الفرضية الثانية
( α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

درجة   المبحوثين حول  آراء  متوسطات  بين 
توفر الرشاقة التنظيمية في المدارس الثانوية  
)مدير   الوظيفي  المسمى  لمتغير  تعزى 

 ومعلم(. 
الباحثة      قامت  الفرضية؛  هذه  صحة  من  للتحقق 

  بالمقارنة بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة ممن 
سط ومتو   ،(137)ن=  "مدير"مسماهم الوظيفي    كان

ممن الدراسة  عينة  أفراد  مسماهم   كان  تقديرات 
تو   ،(355)ن=  "معلم"الوظيفي   الرشاقة  الدرجة  فر 

الدراسة   موضوع  الثانوية  المدارس  في  التنظيمية 
" ت  اختبار  بين  T. testباستخدام  للفروق   "

يوضح    تيمتوسطات عينتين مستقلتين، والجدول اآل
 هذه النتيجة إلى: 

 " للكشف عن الفروق بين تقديرات آراء  T(: اختبار "20جدول )
 المبحوثين حول درجة توفر الرشاقة التنظيمية في المدارس الثانوية تبعا  لمتغير المسمى الوظيفي 

( ومستوى داللة  490الجدولية عند درجة حرية )  tقيمة 
 (2.58= )  0.01(، ومستوى داللة 1.96= )  0.05

 
 
 

 
 
 
 

المسمى   البعد 
 الوظيفي 

 العدد 
الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 قيمة 
"T " 

قيمة  
Sig 

مستوى  
 الداللة 

البعد األول: رشاقة  
 االستشعار 

 523. 4.248 137 مدير 
5.908 .000 

دالة عند  
 658. 3.877 355 معلم  0.01

البعد الثاني: رشاقة  
 اتخاذ القرار 

 476. 4.234 137 مدير 
5.282 .000 

دالة عند  
 678. 3.900 355 معلم  0.01

البعد الثالث: رشاقة  
 التطبيق

 499. 4.350 137 مدير 
6.815 .000 

دالة عند  
 675. 3.917 355 معلم  0.01

 بشكل عام االستبانة 
 456. 4.286 137 مدير 

6.503 .000 
دالة عند  

 634. 3.900 355 معلم 0.01
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المحسوبة أكبر   Tيتبين من الجدول السابق أن قيمة  
الجدولية في جميع أبعاد االستبانة وفي    Tمن قيمة  

درجتها الكلية؛ مما يعني أنه توجد فروق ذات داللة  
الداللة  إ مستوى  عند  بين    (α ≤ 0.05) حصائية 

متوسطات آراء المبحوثين حول درجة توفر الرشاقة  
الثانوية تعزى لمتغير المسمى  التنظيمية في المدارس  

ا مديري  لصالح  الفروق  وكانت  لمدارس، الوظيفي، 
هذه النتيجة إلى أن حجم المعلومات وتعزو الباحثة  

مدير  يراكمها  لمعطيات   والتي  وتحليلهم  المدارس 
يمكن لمدارسهم  والخارجية  الداخلية  إلى هم  انالبيئتين 

كبير من استشعار التغييرات البيئية، واالستجابة   حد
لها بكفاءة وفعالية وفي الوقت المناسب وبأقل تكلفة، 
ضغط   تحت  يعملون  الذين  بالمعلمين  مقارنة 

 الحصص الدراسة واألنشطة المنهجية والالمنهجية.

 : وتفسيرها  خامسالمتعلقة بالسؤال ال  النتائج
السؤال   أسئلة   الخامسينص  من 

هل يوجد أثر لممارسة أبعاد على:    الدراسة
التنظيمية   الرشاقة  على  اإللكترونية  اإلدارة 
في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية 

 لفلسطين؟
 : اآلتيةوينبثق من هذا السؤال الفرضية    

الرابعة مباشر  هل  :  الفرضية  أثر  يوجد 
اإللكترونية   اإلدارة  أبعاد    في لممارسة 

في   التنظيمية  الثانوية  الرشاقة  المدارس 
 ؟ بالمحافظات الجنوبية لفلسطين

صحة      من  وللتأكد  السابق،  السؤال  عن  لإلجابة 
الباحثةالفرضية،   الخطي    استخدمِت  االنحدار 

 المتعدد، والجدول التالي يوضح هذه النتيجة إلى: 
 

 (: تحليل االنحدار المتعدد للكشف عن 21جدول )
 أثر ممارسة اإلدارة اإللكترونية على الرشاقة التنظيمية في المدارس الثانوية 

 .Sigالقيمة االحتمالية Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار  المتغيرات المستقلة 

 000. 5.456 759. المقدار الثابت 

 000. 5.750 333. التخطيط والتنظيم اإللكتروني

 000. 5.648 242. التنسيق والتوجيه اإللكتروني

 000. 5.147 212. التقويم والرقابة اإللكترونية

 5480.معامل التحديد الُمعدَّل=  7420.معامل االرتباط = 
 0.000القيمة االحتمالية =  F  =199.237قيمة االختبار 

 يتبين من النتائج السابق ما يلي:
- ( يساوي  االرتباط  معامل  وقيمة  7420.أن   ،)

)  "Fاالختبار بلغت  المحسوبة   "199.237  ،)
(، مما  0.000كما أن القيمة االحتمالية تساوي )

يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 
التنظيمية  والرشاقة  اإللكترونية  اإلدارة   ممارسة 

 
الجنوبية  بالمحافظات  الثانوية  المدارس  في 

 لفلسطين.
- ( يساوي  الم عد ل  التحديد  معامل  (،  5480.أن 

درجة  ر في  %( من التغي54.8وهذا يعني أن ) 
الثانوية    توفر المدارس  في  التنظيمية  الرشاقة 
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لفلسطين تم تفسيرها من  الجنوبية  بالمحافظات 
المتبقية   والنسبة  الخطية،  العالقة  خالل 

%( قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر في  45.2)
توفر المدارس    درجة  في  التنظيمية  الرشاقة 

 الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين.
-  " في  المؤثرة  المتغيرات  أن  توفر   تبين    درجة 

هي:  الثانوية"  المدارس  في  التنظيمية  الرشاقة 
التنسيق  اإللكتروني،  والتنظيم  )التخطيط 
والرقابة   التقويم  اإللكتروني،  والتوجيه 

 اإللكترونية(.
+    0.759الرشاقة التنظيمية =   معادلة التأثير: -

0.333    + اإللكتروني(  والتنظيم  )التخطيط 
.2420   + اإللكتروني(  والتوجيه  )التنسيق 

 )التقويم والرقابة اإللكترونية(.  0.212
عند )  أي  اإللكترونيزيادة  والتنظيم  ( التخطيط 

المتغير   زيادة  إلى  يؤدي  واحدة  وحدة  بمقدار 
 (. 0.333( بمقدار )الرشاقة التنظيميةالتابع )

زيادة   اإللكتروني( وعند  والتوجيه  )التنسيق 
المتغير   زيادة  إلى  يؤدي  واحدة  وحدة  بمقدار 

 (. 2420.التابع )الرشاقة التنظيمية( بمقدار )
)التقويم والرقابة اإللكترونية(  وختام   ا عند زيادة 

المتغير   زيادة  إلى  يؤدي  واحدة  وحدة  بمقدار 
 (. 0.212التابع )الرشاقة التنظيمية( بمقدار )

عندما يقوم    ههذه النتيجة إلى أن  احثةوتعزو الب
بيئة تنظيمية داعمة   تنظيممديرو المدارس الثانوية ب

لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، ويخطون خطوات عملية  
في ذلك عبر ممارسة أغلب المهام اإلدارية والتقييمية 

درجة توفر من خاللها، فإن ذلك سيؤدى إلى ارتفاع  
 الرشاقة التنظيمية في مدارسهم. 

المدرسة إدارة  أنه عندما تقوم  بتوعية    كما 
ال آليات  حول  األجهزة  المعل مين  مع  السليم  تعامل 

تدريبية   ودورات  عمل  ورش  عقد  عبر  التكنولوجية 
تستعين بها بخبراء في مجال تكنولوجيا التعليم، فإن  
ذلك سيسهل من قيام هؤالء المعلمين بدور أكبر في  

وبهذا  اإللكتروني،  بالشكل  اإلدارية  العملية  تيسير 
 المدرسة. ا في ا واقع  تصبح الرشاقة التنظيمية أمر  

بالتواصل  كذلك عندما تقوم إدارة المدرسة  
الوقت   ذات  في  األمور،  أولياء  مع  الذي إلكتروني ا 

فيه   الموظفين  تتابع  انتظام  و ا،  لكتروني  إشؤون  تتابع 
العملية التعليمية إلكتروني ا من خالل برنامج الخدمات 
اإللكترونية، فإن ذلك كله سيجعل هذه المدرسة تتسم 

 تنظيمية.بالرشاقة ال
الميدانية      الدراسة  نتائج  الباحثة  تجمل 

 : فيما يأتي

الدراسة  .  1 عينة  تقدير  اإلدارة أن  ممارسة  لدرجة 
بالمحافظات   الثانوية  المدارس  في  اإللكترونية 
المديرين  نظر  وجهة  من  لفلسطين  الجنوبية 

%( أي  82.58؛ حصلت على وزن نسبي )والمعلمين
بدرجة كبيرة، وكان ترتيب مجاالت االستبانة حسب 
مجال  جاء  التالي:  النحو  على  النسبية  أوزانها 
األولى،   المرتبة  في  اإللكتروني"  والتنظيم  "التخطيط 

%( وبدرجة  85.36حيث حصل على وزن نسبي )
اإللكتروني والرقابة  "التقويم  مجال  يليه  جدا ،  ة" كبيرة 

نسبي  وزن  على  حصل  حيث  الثانية،  المرتبة  في 
مجال  84.92) حل  وأخيرا   جدا ،  كبيرة  وبدرجة   )%

الثالثة،   المرتبة  في  اإللكتروني"  والتوجيه  "التنسيق 
%( وبدرجة  76.42حيث حصل على وزن نسبي )

 كبيرة. 
حصائية عند مستوى إتوجد فروق ذات داللة أنه . 2

متوسطات آراء المبحوثين  بين    (α ≤ 0.05)الداللة  
المدارس  حول درجة ممارسة اإلدارة اإللكترونية في  

وكانت   الثانوية الوظيفي،  المسمى  لمتغير  تعزى 
 الفروق لصالح مديري المدارس. 

الدراسة  .  3 عينة  تقدير  الرشاقة  أن  توفر  لدرجة 
الثانوية بالمحافظات الجنوبية التنظيمية في المدارس 

، حصلت  لفلسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين
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أي بدرجة كبيرة، وكان %(  80.14على وزن نسبي )
ترتيب مجاالت االستبانة حسب أوزانها النسبية على  
النحو التالي: جاء مجال "رشاقة التطبيق" في المرتبة 

%(  80.76األولى، حيث حصل على وزن نسبي )
يليهوبدر  كبيرة،  في    جة  القرار"  اتخاذ  "رشاقة  مجال 

نسبي   وزن  على  حصل  حيث  الثانية،  المرتبة 
%( وبدرجة كبيرة، أخيرا  حل مجال "رشاقة  79.86)

االستشعار" في المرتبة الثالثة، حيث حصل على وزن  
 %( وبدرجة كبيرة.79.60نسبي )

حصائية عند مستوى إتوجد فروق ذات داللة أنه . 4
بين متوسطات آراء المبحوثين    (α ≤ 0.05)الداللة  

المدارس  في  التنظيمية  الرشاقة  توفر  درجة  حول 
وكانت  الوظيفي،  المسمى  لمتغير  تعزى  الثانوية 

 الفروق لصالح مديري المدارس. 

هناك.  5 اإلدارة    امباشر    اأثر    أن  أبعاد  لممارسة 
التنسيق   اإللكترونية )التخطيط والتنظيم اإللكتروني، 

  في والتوجيه اإللكتروني، التقويم والرقابة اإللكترونية(  
الثانوية    فرادرجة تو  المدارس  التنظيمية في  الرشاقة 

 بالمحافظات الجنوبية لفلسطين.
 :التوصيات

على    نتائج،   ما  بناء   من  الدراسة  إليه  توصلت 
من   توصيات ط ِ اوباالستفادة  على  الباحثة  الع 

 :أتيالدراسات السابقة ذات الصلة، فإنها توصي بما ي
اإللكترونية .  1 اإلدارة  بمفهوم  خاص  دليل  إعداد 

المدرسي،   العمل  في  ومجاالتها    ذلك   فإنوأهدافها، 
 . في نشر ثقافة أكبر لإلدارة اإللكترونية ي سِهم  

تدريب المديرين خاصة، والمعلمين  تأكيدِ ضرورة . 2
العمل  عامـة، علـى اسـتخدام اإلدارة اإللكترونية في 

 .المدرسي اإلداري والفني
التكنولوجيا.  3 استخدام  من شرط    بوصفه  اعتماد  ا 

  فإن   والمعلمين الجدد،  شروط تعيين المديرين الجدد

من   المدرسة  على  مستقبلي  عبء  مـن  يخفف  ذلـك 
 والفنية.   جهة إنجاز أعمالها اإلدارية 

لغايات  .4 مخصصة  لميزانية  الرسمي  االعتماد 
اإلدارة   السماحتطبيق  بمرونة   اإللكترونية 

لتطبيق  التحويل   المعتمدة  الميزانية  بنود  بين 
واحتياجات  لظروف  وفقا  اإللكترونية  اإلدارة 

 المدرسة. 
التي   وضع .5 القانونية  والتعليمات  التشريعات 

عليها  وتضفي  اإللكترونية  اإلدارة  عمل  تسهل 
القانونية  النتائج  وكافة  والمصداقية    المشروعية 

 المترتبة عليها.
مزيد   .6 المدارس  مديري  من  منح  ا 

االستجابة   ؛لصالحياتا من  لتمكينهم 
  .للظروف المتغيرة
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