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أحمد اهلل كاشكره سبحانو كتعالى الذم كفقني عمي إنجاز ىذا البحث المتكاضع ،شك انر يميؽ بعظيـ

جاىو كسمطانو ،إنو نعـ المكلى كنعـ النصير ك أسألو عز كجؿ أف يجعؿ ىذا البحث بما يفيد كينفع

األمة اإلسبلمية ،كأصمي كأسمـ عمى سيد األناـ ،سيد األكليف كاآلخريف ،محمد بف عبد اهلل صمى اهلل
عميو كسمـ كعمى آلو كصحبو أجمعيف.

كعمبل بقكؿ المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ في الحديث الشريؼ " مف لـ يشكر الناس لـ يشكر اهلل

".

كيطيب لي أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كعظيـ االمتناف إلى أستاذم كمشرفي الدكتكر /إياد عمي يحيى

الدجني حفظو اهلل لتفضمو بقبكؿ اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة ،كعمى جيده الكبير في إرشادم كفي

متابعتو لرسالتي منذ كىى فكرة حتى إتماميا ،كخركجيا بيذا الشكؿ الذم بيف أيديكـ ،أسأؿ اهلل
ً
عـ المكجو جزاه اهلل كؿ الخير كالبركات ،كما
سبحانو كتعالى أف يسدد عمى طريؽ الحؽ خطاه ،فيك ن ى
أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير لكؿ مف السادة أعضاء لجنة المناقشة:
األستاذ الدكتكر عمياف عبد اهلل الحكلي مناقشان داخميان
كالدكتكر سامي عمي أبك الركس مناقشان خارجيان

لقبكليما مناقشة الرسالة.

كما أتكجو بالشكر إلى السادة المحكميف الذيف قامكا بتحكيـ االستبانة .كفى ىذا المقاـ ال يسعني إال
أف أتقدـ بكافر الشكر كالعرفاف لمجامعة اإلسبلمية بغزة التي منحتني فرصة االلتحاؽ ببرنامج

الماجستير ،ممثمة في عمادة الدراسات العميا كجميع العامميف بيا كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لجميع
أعضاء الييئة التدريسية في كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية عمى ما أكلكه مف حسف رعاية كتكجيو
أثناء دراستي لنيؿ درجة الماجستير.كما أتكجو بخالص الشكر كالتقدير إلى أيمي الحنكنة كالتي

صحبت دعكاتيا الصادقة دراستي حتى أنجزت بحكؿ اهلل كقكتو.اسأؿ اهلل أف يعينني عمى حسف
صحبتيا بالمعركؼ في الدنيا كأف يقر عينيا بالجنة في اآلخرة .كال يفكتني إال أف أتقدـ بخالص

الشكر كعظيـ االمتناف كاالعتراؼ بالجميؿ لزكجي العزيز  :أبك قصي الذم شجعني عمى االلتحاؽ
بيذا البرنامج ك تكممة دراستي كلـ يبخؿ عمي مف جيده كنصائحو كتكجيياتو كمساعدتي ماديا

كمعنكيا منذ بداية دراستي الجامعية كحتى إتماـ الرسالة ،فنعـ الزكج الحنكف ،فأسأؿ اهلل أف يجعؿ

عممو ىذا في ميزاف حسناتو كأف يجعمو ذخ انر لئلسبلـ كالمسمميف.
ط

كأخي ار ال يسعني إال أف أشكر كؿ مف ساىـ كلك بجيد ضئيؿ إلنجاز ىذا البحث ،كأساؿ اهلل العمي

العظيـ أف أككف قد كفقت في ىذه الدراسة ،فما كاف مف تكفيؽ فمف اهلل ،كما كاف مف خط ْا أك زلؿ أك
نسياف فمف نفسي كمف الشيطاف.

"كما تكفيقي إال باهلل عميو تككمت كاليو أنيب "

(ىكد )88،
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ممخص الدراسة
"درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة لإلدارة اإللكترونية وعالقتيا بتفويض
السمطة لدييم"

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث لئلدارة اإللكتركنية بمحافظات
غزة ،كدرجة ممارستيـ لتفكيض السمطة ،كالكشؼ عف العبلقة بيف متكسط تقديرات أفراد العينة لدرجة

تفكيض السمطة مف خبلؿ اإلجابة عف التساؤالت التالية:

 -1مػػا درجػػة ممارسػػة مػػديرم مػػدارس ككالػػة الغػػكث بمحافظػػات غ ػزة لػػئلدارة االلكتركني ػة مػػف كجيػػة
نظرىـ؟

 -2ما درجة ممارسة مديرم مدارس ككالػة الغػكث بمحافظػات غػزة لتفػكيض السػمطة فػي محافظػات
غزة مف كجية نظر معممييـ ؟

 -3ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة ( )α≤0.05فػػي متكسػػطات تقػػديرات
أفػراد العينػػة لدرجػػة ممارسػػة مػػديرم ككالػػة الغػػكث لػػئلدارة االلكتركنيػػة تعػػزل لمتغيػرات الد ارسػػة (
النكع  ،المؤىؿ العممي  ،الدكرات التدريبية  ،سنكات الخدمة ) ؟

 -4ىػػؿ تكجػػد عبلقػػة ارتباطيػػو دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل ( )α≤0.05بػػيف متكسػػط تقػػديرات أف ػراد

العينػػة لدرجػػة ممارسػػة اإلدارة االلكتركنيػػة كمتكسػػط تقػػديرات أفػراد العينػػة لدرجػػة تفػػكيض السػػمطة

لدل مديرم مدارس ككالة الغكث ؟

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كقامت بتصميـ استبانتيف،
االستبانة األكلى تقيس درجة ممارسة مديرم المدارس لئلدارة اإللكتركنية مف كجية نظرىـ كتحتكم

عمى ( )24فقرة ،ك االستبانة الثانية تقيس درجة ممارسة مديرم المدارس لتفكيض السمطة مف كجية
نظرىـ كتحتكم عمى ( )34فقرة ،كتـ التأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:

صدؽ المحكميف ،كصدؽ االتساؽ الداخمي ،كما تـ التأكد مف ثباتيا بطريقتيف  :طريقة التجزئة

النصفية ،كطريقة ألفا كركنباخ .تـ تكزيع االستبانة عمى عينة الدراسة المككنة مف ()30مدي انر ،ك
( )270معممان  ،كلمعالجة البيانات إحصائيا تـ استخداـ  :برنامج الرزـ اإلحصائية)  ،(spssمعامؿ

ارتباط بيرسكف  ،التجزئة النصفية ،معامؿ ألفا كركنباخ ،المتكسطات الحسابية  ،النسب المئكية ،
اختبار  T- testلعينتيف مستقمتيف.

ك

كبعد تحميؿ بيانات الدراسة إحصائيا تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 -0درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث لئلدارة اإللكتركنية مف كجية نظرىـ جاء بدرجة
كبيرة حسب المعيار المستخدـ في الدراسة ،حيث حصمت عمى متكسط حسابي نسبي

.%41.03

 -2درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث لتفكيض السمطة مف كجية نظر معممييـ كاف
بدرجة كبيرة حسب المعيار المستخدـ في الدراسة بمتكسط حسابي نسبي . %20.42

 -1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05في متكسطات تقديرات
أفراد العينة لدرجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث لئلدارة اإللكتركنية تعزل لمتغير(

النكع ،الدكرات التدريبية ،سنكات الخدمة).

 -3كجكد عبلقة ارتباطيو بيف درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث لئلدارة اإللكتركنية
بتفكيض السمطة لدييـ مف كجية نظر معممييـ بدرجة كبيرة بمتكسط حسابي نسبي

.%21.12

وبْبءا عيى اىْخبئح سبىفت اىذمز حىصى اىببحثت بَب ٌيً :
 -1رفع مستكل التكعية الثقافية بأىمية تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في العمؿ اإلدارم اليكمي.
 -2االستغبلؿ األمثؿ ألدكات ككسائؿ التكنكلكجيا المتكفرة داخؿ المدرسة ،مف شبكات انترنت

كشبكات حاسكب في انجاز العمؿ كتبسيط إجراءاتو ،كاعتبار تمؾ األدكات استثما انر لممدرسة

كليس امتبلكان لممعدات.

 -3زيادة الدعـ المالي المخصص إلقامة المحاضرات كالبحكث كبرامج تدريب في مجاؿ اإلدارة
اإللكتركنية.

 -4ضركرة تحديث المكقع اإللكتركني الخاص بالمدرسة ،ككضع كؿ ما ىك جديد حتى يتـ
التكاصؿ مع المدرسة بشكؿ أفضؿ.

 -5اعتماد استخداـ التكنكلكجيا شرط مف شركط تعييف المديريف الجدد ،لما يخفؼ ذلؾ مف
عبء مستقبمي عمى المدرسة مف جية إنجاز أعماليا اإلدارية.

 -6استقطاب الكفاءات المدربة كالمتميزة مف مدربيف كخبراء تصميـ كتطكير البرامج اإللكتركنية
كفنييف في مجاؿ اإلدارة اإللكتركنية لبلستفادة مف خبراتيـ في تدريب العامميف ك ٕانتاج برامج

إلكتركنية حديثة مناسبة.

ه

Abstract
The degree of practicing the principals of UNRWA schools in the provinces of Gaza
for the electronic management and its relationship to the delegation of authority.
This study aimed to identify the degree of practicing the principals of UNRWA schools
in the provinces of Gaza for the electronic management, and the degree of exercising the
delegation of authority, and disclosure of the relationship between the average estimate of
respondents to the degree of delegation of authority , through answering the following
questions:
1 - What is the degree of practicing the principals of UNRWA schools in the provinces of
Gaza for the electronic management of their standpoint?
2 - What is the degree of practicing of principals of UNRWA schools in the provinces of
Gaza for the delegation of authority in the provinces of Gaza from the standpoint of their
teachers?
3- Are there a statistical differences at the level of function (α ≤ 0.05) Between the
average of sample estimates to the degree of practicing the principals of UNRWA
schools in the provinces of Gaza for the delegation of authority attributed to the personal
characteristics of the sample, namely: (gender, educational qualification, training courses,
years of service)?
4 - Are there a statistically significant correlation at the level of function (α ≤ 0.05)
between the average estimate of respondents to the degree of practicing the electronic
management and average estimate of respondents to the degree of delegation of authority
to principals of UNRWA schools?
To achieve the objectives of the study the researcher followed the descriptive analytical
method, and has designed two questionnaires, the first questionnaire measure the degree
of practicing the school principals for the electronic management from their perspective
and contains (24) paragraph, and the second questionnaire measure the degree that school
principals to delegate authority from their teachers’ standpoint and contain
(34)paragraph, and have been confirmed the veracity of the questionnaire in two ways:
Certified arbitrators, and certified internal consistency, and have been proved in two
ways: Split-half method and the method of alpha Kronbach.
The questionnaire was distributed to the sample consisted of (30) principals and (270)
teachers. To process the data statistically, were used: a program of statistical packages
(spss), Pearson correlation coefficient, Split-half method, alpha Kronbach coefficient,
averages, percentages, test (T) for independent samples, analysis of variance unilateral.
After analyzing the data of the study statistically ,the researcher found the following
results:

ً

1 - The degree of practicing the principals of UNRWA schools for the electronic
management of their standpoint came significantly depending on the standard used in the
study, and where got the arithmetic average relative of 80.54%.
2 - The degree of practicing the principals of UNRWA schools to delegate authority from
the standpoint of their teachers were significantly depending on the standard used in the
study , and where got the arithmetic average relative of 75.82%.
3 - There is no statistical differences at the level of function (a ≤ 0.05)between the
average of sample estimates to the degree of practicing the principals of UNRWA
schools for electronic management attributed to( gender , training courses, years of
service).
4 - There is a correlation between the degree of practicing the principals of UNRWA
schools for the electronic management and the delegation of authority they have from the
standpoint of their teachers significantly, with arithmetic average relative of 73.07%.
According to the previous results ,the researcher recommends the following:
1- Raising the level of cultural awareness of the importance of the electronic
management in the daily administrative work.
2 - Optimum utilization of technology tools and equipments available within the school,
from Internet networks and computer networks to get the job done and simplify its
procedures, and consider these equipments as such investment for the school and not
obtaining for it.
3- Increasing financial support for holding lectures, research and training programs in the
field of the electronic management.
4 - The need to update the school's website, and put all that is new to communicate better
with the school.
5 - Adoption of the use of technology as condition of appointment of new principals,
because it reduces the future burden on the school on the achievement of its
administrative work.
6 - Attracting trained and distinctive competencies of trainers and experts design and
software development and technicians in the field of electronic management to take
advantage of their expertise in the training of personnel and production of modern
electronic programs appropriate.
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مصطلحات الدراسة
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المقدمة:

لقد شيد المجتمع اإلنساني تطكرات ىائمة في أساليب التفاىـ كتبادؿ المعمكمات بدأت باالتصاؿ

الشفيي بيف اإلنساف كأخيو اإلنساف ،ثـ استخدمت اإلشارات بكسائميا المختمفة حتى ظيرت الكتابة
التي انتشرت عف طريؽ الطباعة ،ثـ جاءت األجيزة السمكية كالبلسمكية بأنكاعيا المختمفة ،كقد شيد
القرف الحادم كالعشريف ثكرة عممية ىائمة في جميع المجاالت كالتي تحمؿ في طياتيا أىـ الثكرات

كىي الثكرة التكنكلكجية ،كالتي أعمنت عف بزكغ نجـ في الثكرات عرؼ بالثكرة االلكتركنية .

ككاف نتيجة ىذا كمو أف اشتدت ثكرة المعمكمات ،كتضاعؼ حجـ المعمكمات التي يمكف أف تبث مف

مكاف إلى آخر فكؽ كككب األرض في فترات زمنية غير مسبكقة ،كمع تزايد اإلحساس بأىمية

المعمكمات أصبح ينظر إلييا كثركة كطنية ،كأصبح تبادليا ٕكاعارتيا كبيعيا كمنحيا يحظى باىتماـ
كاسع لدل جميع الدكائر عمى كافة األصعدة (عامر.) 16: 2007 ،

كلقد أحدثت الثكرة التكنكلكجية العديد مف التغيرات في شتى مياديف النشاط البشرم ،مما انعكس عمى

العديد مف التخصصات المينية المختمفة ،كأصبح ىناؾ ىدؼ لبناء مجتمع المعرفة عبر كضع خطط
لتقميص الفجكة المعرفية كتككيف فكر معمكماتي كنشر المعرفة المعمكماتية بيف أفراد ىذا المجتمع .

كتحتؿ التربية دك انر رائدان كقياديان في عمميات مكاكبة التطكر التكنكلكجي في عالمنا المعاصر ،كنجاح

التربية في أداء رسالتيا مرتبط باألسمكب الذم تدار بو العممية التربكية ،فاإلدارة التربكية ترسـ
السياسات كتقكـ بعمميات التخطيط كالتنسيؽ كالمتابعة كغيرىا مف العمميات اإلدارية ،كىي ال تقكـ

بمعزؿ عف اإلدارة التعميمية كاإلدارة المدرسية  ،كتشكؿ اإلدارة المدرسية جزءان مف اإلدارة التعميمية

كاإلدارة التربكية ،إذ أف صمتيا بيما صمة الخاص بالعاـ كىي ال تشكؿ كيانان مستقبلن بذاتو بؿ إنيا
كحدة مسئكلة عف تنفيذ سياسات اإلدارة التربكية كاإلدارة التعميمية كأىدافيما (عابديف.)54 :2001 ،

كاإلدارة المدرسية الفاعمة تستجيب لممستجدات مف حكليا كتتعامؿ بإيجابية لمكاكبة الثكرة التكنكلكجية
كالمعمكماتية ،لذا أصبح لزاما عمى اإلدارة المدرسية أف تكاكب التطكرات كالتقنيات التي شممت مجاؿ
اإلدارة كتستفيد منيا لتتحكؿ مف إدارة مدرسية تقميدية تعتمد عمى المعامبلت الكرقية كتداكليا يدكيا

ٕكاجراءات ركتينية ،إلى مدرسة تعتمد إدارتيا إلكتركنيا عمى التكنكلكجيا كعنصر لئلنتاج.

كاإلدارة الفعالة ىي اإلدارة التي تحسف استخداـ مكاردىا البشرية بكفاءة لتحقيؽ نتائج مرجكة ،كلذا

فاإلدارة المدرسية الفعالة ىي اإلدارة الكاعية بكظيفتيا األساسية في تييئة الظركؼ المادية كالمعنكية،

2

بتفيميا ألىداؼ المرحمة التعميمية كأىميتيا في السمـ التعميمي ،كمشجعة لتبلميذىا كلمدرسييا كتككف
قادرة عمى ترجمة فمسفة كأىداؼ المرحمة التعميمية كىي التي تعمؿ جنبا إلى جنب مع اإلدارة

التعميمية مف خبلؿ خطة عمؿ متكاممة (حساف كالعجمي.) 113: 2007 ،
كأشار عابديف إلى أف فعالية مدير المدرسة تقكد غالبا ألف تككف المدرسة فعالة ،كفعالية المدرسة

تعني أف ىناؾ مدي ار فعاالن فييا ،كما يشير إلى أف المدير الفعاؿ ىك مدير ذك شخصية قيادية ميمة
كمؤثرة ،كيعكؿ عميو في تطكير البرنامج التعميمي كتنفيذه كفي تحقيؽ األىداؼ المدرسية عمى أكمؿ

كجو كأحسنو (عابديف.)31: 2001 ،

مما سبؽ يتضح تعدد األدكار كالكظائؼ التي يقكـ بيا مدير المدرسة ،فيك ليس مدي انرن عاديان ،بؿ قائدان

كمسئكالن عف غيره داخؿ المدرسة كخارجيا ،إذ يكجو كيقكد جيكد اآلخريف نحك اليدؼ ،كنظ ار لكبر

ىذه المسؤكلية ،كحتى يقكـ مدير المدرسة بكاجبو عمى أكمؿ كجو ،يجب أف يقكـ بتفكيض بعض

ثـ
سمطاتو لبعض مف العامميف في المدرسة ،عمى أف يقكـ المدير بتحديد السياسات لممرؤكسيف ،كمف َّ
يقكـ بعممية التفكيض كىك مطمئف بأف العامميف سيتخذكف الق اررات ضمف ىذه السياسات المقررة،

ككما أف السياسات تساعد المدير في عممية التفكيض ،فإنيا تساعد المرؤكسيف في اتخاذ ق ارراتيـ
حتى تككف جميع الق اررات متماثمة في جميع أجزاء المؤسسة.

ك يعتبر التفكيض أحد الكسائؿ التي يمكف مف خبلليا تفعيؿ عممية اتخاذ الق اررات ،كتقميؿ عدد

المستكيات اإلدارية كالحد مف ظاىرة التضخـ الكظيفي المصاحبة ليا ،كما أف التفكيض في السمطة
أصبح كسيمة ىامة إلعداد القيادات عمى المستكيات اإلدارية ،المختمفة بحيث يتدربكف عمى ممارسة

أعماؿ اإلدارة مف خبللو ،كلمكشؼ عف أعمى كفاءة في القيادات اإلدارية التي يمكف ترشيحيا لتكلي
المناصب العميا )ىبلؿ.)118 :2001،

كترتبط عممية التفكيض بمفيكمي المركزية كالبلمركزية في اإلدارة ،كتشير ىذه العبلقة إلى المدل

كالمقدار الذم تتركز فيو الصبلحيات في المستكيات العميا ،كعميو فاف المركزية تشير إلى عدـ المجكء

إلى التفكيض بينما تعني البلمركزية التكسع في التفكيض أم بمعنى تكزيع السمطة.

كتعد المركزية كالبلمركزية احد المكضكعات الميمة في العمميات التنظيمية ،كال شؾ أف مسألة تركيز
السمطة تستحكذ عمى اىتماـ المسئكليف في التعميـ ،كتعني المركزية عدـ تفكيض السمطة لممستكيات
اإلدارية الدنيا ،كيعتمد ىذا التعريؼ عمى مفيكـ السمطة كمدل كجكدىا لدل األفراد العامميف ،فكمما

1

قمت السمطة في الجياز اإلدارم لدل المرؤكسيف كتجمعت لدل الرؤساء كمما كانت ىنا مركزية،
كتشير المركزية إلى تجمع السمطة في يد فرد كاحد .

كفي الكاقع ىناؾ محاكالت عديدة في الدكؿ النامية لتطبيؽ عناصر البلمركزية عمى نظميـ التعميمية،

كلذلؾ فإف البلمركزية تشمؿ تفكيض المستكيات العميا لمسمطة الكاممة لممستكيات الدنيا في اليرـ
اإلدارم لصنع القرار.

كيمكف تعريؼ ال مركزية التعميـ في ضكء عمميات نقؿ السمطة مف مستكل منظمة تعميمية ألخرل،

كىي نقؿ لمجمكعة مف الكظائؼ كالمسئكليات كالسمطات اإلدارية إلى مستكل أدنى( حسيف2007 ،
.) 125-107:

كيذكر حسيف أف ىناؾ فرؽ بيف التفكيض كالبلمركزية ،حيث إف التفكيض عندما يصبح كامبل اتخذ
التنظيـ ىيئة البلمركزية ،بينما إذا كاف التفكيض جزئيا فإف درجة المركزية تتكقؼ عمى مقدار الجزء

الذم فكض مف السمطة.

كنظ انر ألىمية التفكيض فقد اعتبره العمماء أفضؿ مف التدريب في رفع كفاءة المدير اإلدارم ،كيؤدم
إلى ما يسمى بتكافؤ السمطة كتحسيف الممارسة اإلدارية ،كيتفؽ الباحثكف كالعاممكف في اإلدارة عمى

أف الممارسة الناجحة لمتفكيض ايجابيات كمميزات تعكد عمى المدير كالمعمـ كالمدرسة كالطالب

كالمؤسسة التعميمية ككؿ ،كال شؾ بأف المدرسة الناجحة ىي المدرسة التي تقكـ بتفكيض السمطة
باعتبار التفكيض أداة فعالة لتحسيف األداء كسرعة إنجازه لؤلعماؿ ،كمف ثـ عمى المدير أف يعمؿ

عمى تفكيض اآلخريف كفقا لقدراتيـ كاستعدادىـ كميكليـ لمنيكض بالعممية اإلدارية تربكيان كتحصيميان

كماليان( حسيف .) 129 ،128 : 2007 ،

أساسيا في اإلدارة التربكية حيث يصؿ بإسيامات العامميف بالمدرسة
كيعتبر تفكيض السمطة عامبل
ن
حقيقيا ،فإذا ما كجد
كنتائجيا إلى الحد األقصى ليا ،حيث أف عممية التفكيض ىذه تتضمف نفنا
ن

الشخص الكاعي الفاىـ ككضعت تحت يديو التعميمات المحددة كتفاصيؿ العمؿ كالمصادر الصحيحة
كالسمطة الكافية كبعد ذلؾ شعر بالثقة ،كأخذ جكاز االعتماد لمقياـ بيذا العمؿ ،فمف المؤكد سيككف

جدا
محؿ ثقة تتسـ بالقدرة عمى المنافسة لتنفيذ األعماؿ بدرجة تجعؿ االستثنائية منيا أك الخاصة ن
ىي التي ترجع لممدير فقط.

فعممية تفكيض السمطة تزيؿ عف كاىؿ المدير في المؤسسة التربكية الكثير مف المياـ كاألعماؿ

الشكمية المعتادة في المؤسسة كتفسح لو المجاؿ لمعناية باألمكر ،كالمياـ ذات الطبيعة العامة ككضع

السياسات ،كالبرامج ،كالخطط المتعمقة باألىداؼ العميا لممؤسسة التربكية ،كالى جانب ذلؾ فإنيا تدفع
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حركة العمؿ في المنظمة إلى األماـ ،إذ أنيا تسيـ في الكشؼ عف قدرات العامميف في المؤسسة
كترفع مف ركحيـ المعنكية ،فالمدير ال يستطيع أف يقكـ باألعماؿ اإلدارية كالتربكية كاالجتماعية
كالفنية دكف االستعانة كاالستفادة مف قدرات كعقكؿ العامميف معو ،كاف تفكيض بعض السمطات أك

الصبلحيات يخفؼ كثي ار مف العبء الممقى عمى كاىمو ،كيعمؿ عمى تسيير شؤكف المدرسة بشكؿ
جيد ،كيعطي المدير الكقت الكافي لمتركيز عمى أمكر أخرل (ذياب. ) 15 : 2004 ،

كفي عصر االنفجار المعرفي الذم يتسـ بتنامي المعمكمات كتدفقيا ،ىناؾ تسارع مذىؿ ال دكر فيو

لمف ال يحسف التعايش مع التقنيات المتقدمة ،لذا حرصت أنظمة التربية كالتعميـ في مختمؼ أنحاء
العالـ عمى تكفير فرص النمك المتكامؿ لممتعمـ في حدكد قدراتو ٕكامكاناتو ،كما أخذت بالحسباف
متطمبات العصر .
كأشار عامر" إف دخكؿ عالـ اليكـ في العصر االلكتركني كما نتج عنو مف إلغاء لمكقت كالمسافات

مف جا نب ،كتكفير الجيد إلنجاز أعماؿ كبيرة كعمى نطاؽ كاسع مف جانب آخر ،كؿ ذلؾ كاف لو

انتياء
أثره الكاضح في قدرة ٕكامكانية أداء المؤسسات التعميمية ،بدءان مف السياسات كاألساليب ك ن
بمرحمة التنفيذ لتأخذ الشكؿ أك الصيغة الييكمية لمشبكة االلكتركنية ،كمثؿ ىذا التطكر أدل بالنتيجة

إلى إعادة ىيكمة المياـ كاألعماؿ اإلدارية استجابة لمتطمبات حكسبتيا مما أظير اإلدارة

االلكتركنية"(عامر.) 19 : 2007 ،
ٕكاذا نظرنا إلى مصطمح اإلدارة االلكتركنية نظرة متأنية فيك مقسـ إلى مقطعيف ،أحدىما "اإلدارة"
معب انر عف نشاط إنجاز األعماؿ كالمعامبلت لتحقيؽ األىداؼ ،كاآلخر "اإللكتركنية" فيي تكصيؼ
ألداء النشاط في المقطع األكؿ ،كىي تعني تبادؿ غير كرقي لممعمكمات كىي ليست مجرد إنجاز

لؤلعماؿ عمى الشبكة اإللكتركنيةٕ ،كانما تشير إلى أم كظيفة الكتركنية مف شأنيا إنجاز أعماؿ
المنظمات.
إف اليدؼ مف كراء تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية ىك تطكير األداء كالحد مف السمبيات المكجكدة ،كذلؾ عف

طريؽ الزيادة في معدالت البلمركزية بيف المستكيات اإلدارية ،كاختصار اإلجراءات الركتينية التي تبدد

الكثير مف الكقت كالجيد في عممية اتخاذ الق اررات مف المستكيات العميا ،مع إتاحة قدر كبير مف الحرية
لمعامميف في المستكيات الدنيا التخاذ القرار كاالستفادة مف قدراتيـ ٕكابداعاتيـ في االرتقاء إلى مستكيات
جديدة ( ماضي.) 1 :2100 ،
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كبكجو عاـ يمكف القكؿ بأف تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية في اإلدارة المدرسية سكؼ يمكف مدير المدرسة

مف التحكـ بشكؿ أكبر في إدارة العممية التعميمية ،كيعمؿ عمى" إتاحة فرصة أكبر لمتابعة ما يجرم
في كؿ جكانب العممية التعميمية مف أنشطة ،كالتعرؼ أكالن بأكؿ عمى نقاط كنقاط الضعؼ التي يتسـ
بيا األداء اليكمي لمعمؿ التعميمي بكافة جكانبو ،مما ييسر عمميات المراجعة كالتقكيـ المستمر ،ىذا

باإلضافة إلى تكفير قدر عالي مف الشفافية ،ككضكح الرؤيا ،مما يحسف ثقة المكاطنيف في التعميـ،
كيدفعيـ لممشاركة االيجابية في برامج التخطيط كالتمكيؿ كالتقكيـ كاإلصبلح البلزمة "( عبد الحميد

كالسيد.) 73 : 2004 ،

كقد أجمعت الدراسات السابقة عمى أىمية اإلدارة االلكتركنية منيا دراسة حمداف ك العنزم ()2008

كالتي أكدت عمى كجكد أثر فعاؿ لئلدارة االلكتركنية عمى العمميات اإلدارية المدرسية ،كما أكدت

دراسة بسيسك ( )2010عمى أف نظاـ اإلدارة االلكتركنية يزيد مف كفاءة عممية اتخاذ الق اررات ،كما

أف تطبيؽ نظاـ اإلدارة االلكتركنية يؤدم إلى العدالة في تكزيع العمؿ مما يؤدم إلى الرضا الكظيفي،

كذلؾ دراسة  )2114( Josephالتي أظيرت أف التكنكلكجيا مفيدة في إنجاز المياـ اليكمية مثؿ
التعرؼ عمى معمكمات الطالب السكنية كتحميؿ معطيات االختبارات كاالتصاؿ بالمكظفيف كأكلياء

األمكر ،كذلؾ دراسة بخش(  )2007مدل أىمية اإلدارة اإللكتركنية في كافة النكاحي اإلدارية ،كالفنية

في الكميات،كما أظيرت دراسة  )2006( Jacobyأف معظـ المدراء يستخدمكف التكنكلكجيا في
اتخاذ الق اررات التي تخص انجا ازت الطالب ،كأشارت السميرم ( )2009إلى أف درجة تكافر متطمبات
اإلدارة االلكتركنية في المدارس الثانكية مف كجية نظر مديرم المدارس بصكرة عامة قميمة حيث
بمغت نسبة االستجابة عمى االستبانة بشكؿ عاـ (  ،) % 50.2كما أشارت دراسة الف ار ()2008
بأف درجة تكافر متطمبات تنفيذ االتصاؿ اإلدارم اإللكتركني في المدارس الثانكية في غزة مف كجية

نظر مديرم المدارس بصكرة عامة ضعيفة حيث بمغت نسبة االستجابة عمى االستبانة بشكؿ عاـ(

.) % 53.8

كفي ضكء االطبلع عمى الجيكد السابقة كمبلحظة نرة الدراسات التي تناكلت كاقع اإلدارة اإللكتركنية
في مدارس ككالة الغكث ،الحظت الباحثة أف ىناؾ حاجة لدراسة درجة ممارسة المديريف لئلدارة

اإللكتركنية كالتعامؿ مع التقنيات الحديثة كالتحكؿ مف اإلدارة التقميدية إلى اإلدارة اإللكتركنية.
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مشكمة الدراسة -:

لقد أصبح تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في مؤسساتنا أم انر الزمان كممحان ،كمف مطالب الرقي كالتقدـ كالمحاؽ
بركاب الدكؿ المتقدمة ،كما أكدت ذلؾ العديد مف الدراسات كأكراؽ العمؿ كالبحكث في ىذا المجاؿ،
كعمى قدر عمـ الباحثة فإف الدراسات المحمية السابقة ركزت عمى دراسة أىمية تطبيؽ اإلدارة

اإللكتركنية ،كمتطمبات تطبيقيا ،ككاقعيا ،كدكرىا في إدارة المكارد البشرية ،لكف ىذه الدراسات لـ
تتناكؿ درجة ممارسة اإلدارة االلكتركنية ،كدكرىا في اتخاذ الق اررات.
لذلؾ تتمخص مشكمة الدراسة في األسئمة التالية :

 -1ما درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث بمحافظات غزة لئلدارة االلكتركنية مف كجية
نظرىـ؟

 -2ما درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث بمحافظات غزة لتفكيض السمطة في محافظات
غزة مف كجية نظر معممييـ ؟

 -3ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≤0.05في متكسطات تقديرات
أفراد العينة لدرجة ممارسة مديرم ككالة الغكث لئلدارة االلكتركنية تعزل لمتغيرات الدراسة

(النكع  ،المؤىؿ العممي  ،الدكرات التدريبية  ،سنكات الخدمة ) ؟

 -4ىؿ تكجد عبلقة ارتباطيو دالة إحصائيان عند مستكل ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات أفراد
العينة لدرجة ممارسة اإلدارة االلكتركنية كمتكسط تقديرات أفراد العينة لدرجة تفكيض السمطة

لدل مديرم مدارس ككالة الغكث ؟
فرضيات الدراسة :

 -1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≤0.05في متكسطات تقديرات

أفراد العينة لدرجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث لئلدارة اإللكتركنية تعزل لمتغير النكع

( ذكر ،أنثى).

 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≤0.05في متكسطات تقديرات

أفراد العينة لدرجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث لئلدارة اإللكتركنية تعزل لمتغير

الدكرات التدريبية.
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 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≤0.05في متكسطات تقديرات

أفراد العينة لدرجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث لئلدارة اإللكتركنية تعزل لمتغير

سنكات الخدمة (  10سنكات فأقؿ ،أكثر مف عشر سنكات ).

 -4ال تكجد عبلقة ارتباطيو دالة إحصائيان عند مستكل ( )α≤0.05بيف متكسط تقديرات أفراد
العينة لدرجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث لئلدارة اإللكتركنية ك متكسط تقديرات أفراد

العينة لدرجة تفكيض السمطة.
أىداف الدراسة :
تيدؼ الدراسة إلى -:

 -1تحديد درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث لئلدارة اإللكتركنية بمحافظات غزة.
 -2تحديد درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث لتفكيض السمطة بمحافظات غزة.

 -3الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05تعزل
لمتغيرات الدراسة ( النكع ،الدكرات التدريبية ،سنكات الخدمة ).

 -4الكقكؼ عمى العبلقة بيف متكسط تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة مديرم مدارس ككالة
الغكث لئلدارة اإللكتركنية كمتكسط تقديرات أفراد العينة لدرجة تفكيض السمطة.
أىمية الدراسة :
تتحدد أىمية الدراسة بالنقاط التالية:

 -1تنبثؽ أىمية الدراسة مف أىمية كضركرة كحيكية المكضكع ،كمف الندرة النسبية في الدراسات
التطبيقية لئلدارة اإللكتركنية في المؤسسات التربكية بمحافظات غزة.

 -2قذَسزفُذٍِهزٓاىذساسخاىَسئىىىُفٍومبىخاىغىسوغيجخاىذساسبداىؼيُب،واىجبحضىُ،
واىَهزَىُثبىَىظىع.
 -3تعتبر ىذه الدراسة األكلى – عمى حد عمـ الباحثة – التي تربط بيف درجة ممارسة مديرم
مدارس ككالة الغكث لئلدارة اإللكتركنية بدرجة تفكيض السمطة لدييـ.
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حدود الدراسة :

 الحد الموضوعي  :اقتصرت الدراسة الحالية عمى مكضكع اإلدارة اإللكتركنية كعبلقتيا
بتفكيض السمطة.

 الحد المكاني  :تـ إجراء الدراسة في محافظات غزة.

 الحد المؤسسي  :اقتصرت ىذه الدراسة عمى مدارس ككالة الغكث الدكلية لمفترتيف الصباحية
كالمسائية كىذا يستثني المدارس الحككمية كالخاصة.

 الحد البشري  :اقتصرت ىذه الدراسة عمى مديرم كمعممي مدارس ككالة الغكث الدكلية.

 الحد الزماني  :تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي
.2012/2011

مصطمحات الدراسة :
 اإلدارة :

عرفيا ( عابديف )21 :2001 ،بأنيا "عممية تتضمف تنظيـ المكارد البشرية كالمادية
كاالستخداـ األمثؿ ليا بأعمى كفاءة  ،كأقؿ تكمفة ممكنة  ،مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ أك بضعة

أىداؼ مشتركة مف خبلؿ مجمكعة عمميات إدارية ىي  :التخطيط ،كالتنظيـ ،كالرقابة،
كالتكجيو ،كالتقكيـ ".

أما ( مصطفى )7 : 2005 ،فقد عرفيا بأنيا " مجمكعة متشابكة مف الكظائؼ أك العمميات
مف التخطيط ،كالتنظيـ ،كالرقابة ،كالتكجيو ،كالمتابعة ،كالتقكيـ التي تسعى إلى تحقيؽ أىداؼ

معينة عف طريؽ االستخداـ األمثؿ لممكارد المتاحة " .

كتعرفيا الباحثة بأنيا مجمكعة مف العمميات المتشابكة تشمؿ التخطيط ،كالتنظيـ ،كالرقابة

،كالتكجيو  ،كالمتابعة ،كالتقكيـ التي يتـ مف خبلليا االستثمار األمثؿ لممكارد البشرية لتحقيؽ

األىداؼ المنشكدة بدرجة عالية مف الكفاءة كالفعالية .

 اإلدارة اإل لكترونية :

عرفيا ( نجـ )127 : 2004 ،بأنيا " العممية اإلدارية القائمة عمى اإلمكانات المتميزة
لبلنترنت ،كشبكات األعماؿ في تخطيط كتكجيو كرقابة عمى المكارد كالقدرات الجكىرية

لمشركة كاآلخريف بدكف حدكد مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الشركة ".

كعرفيا ( ياسيف ) 22: 2005 ،بأنيا " كظيفة إنجاز األعماؿ باستخداـ النظـ كالكسائؿ

اإللكتركنية ".
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كتعرفيا الباحثة

إجرائيان  :قدرة إدارة مدارس ككالة الغكث عمى تحكيؿ العمؿ اإلدارم

المدرسي التقميدم إلى عمؿ إلكتركني باالعتماد عمى تقنية االتصاالت كالمعمكمات الحديثة

لتحسيف أدائيا كرفع كفايتيا كفعاليتيا ،كتحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا ،كالتي تقاس مف خبلؿ

استجابات أفراد العينة لبلستبانة التي ستعدىا الباحثة لذلؾ.

 مدير المدرسة :

عرفيا( األغا ) 11 : 2002 ،بأنو " الشخص المكمؼ بإدارة المدرسة في الشئكف اإلدارية
كالفنية مف أجؿ االستثمار األمثؿ لئلمكانات البشرية متمثمة في اإلدارييف كالمعمميف كالطمبة،
كاإلمكانات المادية المتمثمة في البناء المدرسي كما يحتكيو مف أدكات ككسائؿ كتجييزات

لتحقيؽ األىداؼ العامة لممدرسة بحد أدنى مف الصعكبات كالعقبات ".

كتعرفو الباحثة بأنو الشخص المسئكؿ عف إدارة مدرسة ككالة الغكث بكافة جكانبيا الستثمار

اإلمكانات البشرية كالمادية لتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف المدرسة.

 السمطة :

يعرفيا( العمايرة ) 203 : 2002 ،بأنيا " الحؽ في اتخاذ ق اررات تنفيذية تحكـ تصرفات

المرؤكسيف كأفعاليـ ".

كيعرفيا ( أبك الكفا ) 34 : 1998 ،بأنيا" عممية تتعمؽ بحؽ الرئيس في التصرؼ أك في
تكجيو تصرفات اآلخريف

لتحقيؽ األىداؼ التنظيمية كنظ ار ألف تحديد السمطة عممية

تنظيمية ال بد كأف تتكافئ مع إسناد الرئيس مف مسئكلية ".

كتعرفيا الباحثة بأنيا حؽ مدير مدرسة ككالة الغكث بالقدرة عمى اتخاذ الق اررات كفرضيا

عمى المعمميف بحكـ صفات المدير الشخصية أك العممية.

 تفويض السمطة :

كيعرفيا ( مصطفى ) 233 : 2005 ،بأنيا " أف يقكـ مدير المدرسة بمنح بعض ميامو إلى
أم عضك مف أعضاء الجياز التنظيمي اإلدارم في مدرستو كيعطي في ذات الكقت سمطة

اتخاذ الق اررات األزمة لمنيكض بيذه المياـ عمى الكجو المرضي ".

يعرفيا ( كيناف ) 61: 1996 ،بأنو " تعييف عمؿ معيف لشخص آخر مع إبقاء االتصاؿ
بو كبالعمؿ".
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كتعرفيا الباحثة إجرائيان  :بأنيا درجة منح بعض السمطات مف مديرم مدارس ككالة الغكث

بمحافظات غزة إلى بعض معممييـ ألداء عمؿ معيف الستغبلؿ طاقتيـ في مصمحة المدرسة

مع إبقاء المسئكلية قائمة عمى المدير كالمعمـ المفكض إليو السمطات كالتي تقاس مف خبلؿ
االستبانة التي ستعدىا الباحثة لذلؾ .
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اىفصواىضبٍّ 

اإلغبساىْظشٌ 
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الجزء األول

اإلدارة االلكترونية
 -1مقدمة
لقد شيدت اإلدارة ثكرة تكنكلكجية بدأت في العقد األخير مف القرف العشريف أدت إلى ظيكر كسائؿ
تقنية متعددة ،فأخذت األنشطة اإلدارية تتحكؿ مف أنشطة تقميدية إلى أنشطة إلكتركنية ،كقد أدل

التطكر في الصناعات التكنكلكجية كااللكتركنية إلى استخداـ الحاسب اآللي في عممية اإلدارة

المدرسية ،كاتخاذ القرار ،كقبكؿ كتسجيؿ الطمبة ،كتكزيعيـ كمتابعتيـ في معظـ النكاحي ،كىذا يعني
أف األنشطة الحياتية تتحكؿ مف أنشطة عادية إلى أنشطة الكتركنية تعارؼ عمييا العمماء باإلدارة

اإللكتركنية .

فاإلدارة اإللكتركنية إحدل مفاىيـ الثكرة التكنكلكجية التي تقكدنا إلى عصر المعرفة ،كما أف الطبيعة

عميؽ عمى الطريقة التي يتعامؿ بيا الناس كيعممكف
تأثير
ه
التحكيمية القكية ليذه التكنكلكجيا أصبح ليا ه
كيتسكقكف بيا ،كيتبادلكف العبلقات االجتماعية ،كيتكاصمكف في شتى بقاع األرض كاليدؼ مف ذلؾ
ىك إتاحة المعرفة كتكفيرىا بأقؿ تكمفة كبأسرع كقت ممكف.

إف اليدؼ كراء تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية ىك تطكير األداء ،كالحد مف السمبيات المكجكدة ،كذلؾ عف

طريؽ الزيادة في معدالت البلمركزية بيف المستكيات اإلدارية ،كاختصار اإلجراءات الركتينية التي

تبدد الكثير مف الكقت كالجيد في عممية اتخاذ الق اررات مف المستكيات العميا ،مع إتاحة قدر كبير مف

الحرية لمعامميف في المستكيات الدنيا التخاذ القرار ،كاالستفادة مف قدراتيـ ك إبداعاتيـ في االرتقاء
إلى مستكيات جديدة ( ماضي . ) 3 :2011 ،

كبكجو عاـ يمكف القكؿ إف تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في اإلدارة المدرسية سكؼ يمكف مدير المدرسة

مف التحكـ بشكؿ أكبر في إدارة العممية التعميمية ٕ ،كاتاحة فرصة أكبر لمتابعة ما يجرم في كؿ
جكانب العممية التعميمية مف أنشطة  ،كالتعرؼ إلى نقاط القكة كنقاط الضعؼ التي يتسـ بيا األداء

اليكمي لمعمؿ التعميمي بكافة جكانبو ،مما ييسر عمميات التقكيـ المستمر ،إضافةن إلى تكفير قدر
عاؿو مف الشفافية ،ككضكح الرؤيو  ،فتزيد ثقة المكاطنيف في التعميـ  ،كتدفعيـ لممشاركة اإليجابية في
برامج التخطيط ،كالتمكيؿ ،كالتقكيـ ،كاإلصبلح البلزمة.
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كستطرؽ الباحثة في ىذا الجزء إلى تحديد مفيكـ اإلدارة اإللكتركنية ،كأىميتيا ،كأىـ كظائفيا ،كتحديد
مزايا كعيكب تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية ،كمجاالت تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في المدرسة ،كبعض

التجارب العالمية كالعربية في تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية.
 -2مفيوم اإلدارة االلكترونية
يعد مفيكـ اإلدارة االلكتركنية( )Electronic Managementمف المفاىيـ الحديثة في عمـ اإلدارة
ظير نتيجة لتطكرات شيدىا عالمنا المعاصر ،كلقد تناكؿ الباحثكف عدة تعريفات منيا :
تعريؼ( نجـ )127 :2004 ،بأنيا ":العممية اإلدارية القائمة عمى اإلمكانات المتميزة لبلنترنت
كشبكات األعماؿ في التخطيط ،كالتكجيو ،كالرقابة ،عمى المكارد كالقدرات الجكىرية المؤسسة
كاآلخريف بدكف حدكد مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة ".

بينما ركز (عامر)28 :2007 ،عمى أنيا تحكؿ األعماؿ اإلدارية اليدكية إلى األعماؿ اإلدارية
اإللكتركنية فعرفيا بأنيا " منظكمة إلكتركنية متكاممة تعتمد عمى تقنيات االتصاالت كالمعمكمات
لتحكؿ العمؿ اإلدارم اليدكم إلى أعماؿ تنفذ بكاسطة التقنيات الرقمية الحديثة".

كربط (السالمي )34 :2006 ،بيف استخداـ التقنيات كتحقيؽ األىداؼ في تعريفو بأنيا " عممية

ميكنة جميع المياـ كالنشاطات المؤسسية اإلدارية  ،باالعتماد عمى كافة تقنيات المعمكمات الضركرية

كصكالن إلى تحقيؽ أىداؼ اإلدارة الجديدة في تقميؿ استخداـ الكرؽ  ،كتبسيط اإلجراءات  ،كالقضاء
عمى الركتيف كاإلنجاز السريع كالدقيؽ لممياـ ،كالمعامبلت ،لتككف كؿ إدارة جاىزة لمربط مع الحككمة

االلكتركنية الحقان"

أما ( كيبلني )364 :2006 ،فقد تحدثت عنيا كأسمكب إدارم في كمية التربية فعرفتيا إجرائيان في

دراستيا بأنيا" أسمكب جديد في العمؿ اإلدارم داخؿ كمية التربية يستخدـ المعمكماتية كاإللكتركنية في
تقديـ الخدمات لمطبلب ،كذلؾ بيدؼ تبسيط كتسييؿ التعامؿ مع الكمية كالطبلب كأعضاء ىيئة

التدريس كأكلياء األمكر ،كتكفير المعمكمات كالخدمات بشكؿ متكامؿ كسريع لجميع الطبلب ،كتسييؿ
حصكؿ الطبلب عمى الخدمة كتخفيض تكمفتيا".

بينما ( باكير )2 :2006 ،ركز عمى إدخاؿ جميع المكارد المادية كالبشرية كالمعنكية ،كجعميا في

إطار إلكتركني فعرفيا بأنيا" إستراتيجية إدارية لعصر المعمكمات ،تعمؿ عمى تحقيؽ خدمات أفضؿ
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لممكاطنيف ك المؤسسات ك لزبائنيا (اإلدارة الخاصة منيـ) مع االستغبلؿ األمثؿ لمصادر المعمكمات

المتاحة ،مف خبلؿ تكظيؼ المكارد المادية ك البشرية ك المعنكية المتاحة في إطار الكتركني حديث،
مف أجؿ استغبلؿ أمثؿ لمكقت ك الماؿ ك الجيد ك تحقيقا لممطالب المستيدفة ك بالجكدة المطمكبة" .

كبالنظر إلى التعريفات السابقة فإنيا تجمع عمى أف اإلدارة االلكتركنية مفيكـ حديث في العمؿ

اإلدارم ،يقكـ عمى استخداـ التقنيات اإللكتركنية ،كتكنكلكجيا المعمكمات ،كاالتصاالت كاالستفادة منيا
في الكظائؼ اإلدارية مف تخطيط ،كتنظيـ ،كتكجيو ،كرقابة لتحسيف كتطكير العمميات اإلدارية،

كتكفير الكقت كالجيد لتصبح أكثر فاعمية ككفاءة.

ٕكاذا نظرنا إلى مصطمح اإلدارة االلكتركنية نظرةن متأنيةن فيك مقسـ إلى مقطعيف  ،أحدىما (اإلدارة)،
و
نشاط إنجاز األعماؿ كالمعامبلت لتحقيؽ األىداؼ  ،كاآلخر (اإللكتركنية ) فيي تكصيؼ
معب انر عف
ألداء النشاط في المقطع األكؿ  ،كىي تعني تبادؿ غير كرقي لممعمكمات ،كىي ليست مجرد إنجاز

لؤلعماؿ عمى الشبكة اإللكتركنيةٕ ،كانما تشير إلى أم كظيفة الكتركنية مف شأنيا إنجاز أعماؿ

المؤسسات ،كيشمؿ ىذا التطبيؽ كافة المؤسسات بما فييا المؤسسات التعميمية .

لذلؾ ترل الباحثة بأف اإلدارة االلكتركنية ىي قدرة إدارة المدارسة عمى تحكيؿ العمؿ اإلدارم

المدرسي التقميدم إلى عمؿ إلكتركني باالعتماد عمى تقنية االتصاالت كالمعمكمات الحديثة لتحسيف
أدائيا كرفع كفايتيا كفعاليتيا ،كتحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا.
 -3التطور التاريخي لإلدارة االلكترونية:
ظيرت اإلدارة االلكتركنية بشكؿ بسيط مع بداية منتصؼ القرف العشريف الميبلدم ،عند بدء إدخاؿ
اآللة إلى العمؿ اإلدارم ثـ برزت بقكة في عقد السبعينات كالثمانينات ،عندما تـ تكظيؼ تقنيات

الحاسبات اآللي لخدمة العمميات اإلدارية ،نتيجة لما يتمتع بو مف قدرات فائقة في التعامؿ مع

البيانات ،كاإلدارة اإللكتركنية ىي إدارة المكارد كالعمؿ عف بعد كببل حدكد ،فيي ال تيتـ بالفكاصؿ

المادية أك البشرية ،فيذه السمات كاإلمكانات تؤدم إلى تطكير قدرات اإلدارة الجكىرية ،كمف أجؿ

فيـ اإلدارة اإللكتركنية سنطرح أبعاد تطكرىا كالتي ذكرىا (نجـ )129 :2007 ،في المستكيات
التالية :
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أوالً :اإلدارة اإللكترونية امتداد لممدارس اإلدارية

إف اإلدارة اإللكتركنية امتداد لممدارس اإلدارية ك إذا ربطنا اإلدارة اإللكتركنية بالمدارس اإلدارية

المختمفة ،سنجد أف اإلدارة اإللكتركنية ىي امتداد كتجاكز ليا فالمختصكف حددكا مسا انر تاريخيان

متصاعدان لتطكر الفكر اإلدارم ،كالمدارس اإلدارية عمى مدل أكثر مف قرف مف الزماف كما يبلحظ

في الجدكؿ التالي:

شكؿ رقـ ( ) 1

تطور المدارس اإلدارية

)(Daft،2000:47
ثانيا :اإلدارة اإللكترونية ىي التطور التكنولوجي باتجاه اإلنترنت واإلدارة الرقمية:
اإلدارة اإللكتركنية ىي امتداد لمتطكر التكنكلكجي في اإلدارة الذم اتجو منذ البداية إلحبلؿ اآللة محؿ
العامؿ ،كذلؾ في بدء العمميات التشغيمية كاألعماؿ اليدكية النمطية ،ثـ انتقؿ إلى أعماؿ التخطيط
كالرقابة القابمة لمبرمجة ،ثـ انتقؿ إلى األعماؿ الذىنية المحاكية لئلنساف مف خبلؿ الذكاء الصناعي،

ككصكالن إلى اإلنترنت كشبكات األعماؿ ،كىي التكنكلكجيا األرقى كاألكثر عكلمة كأسرع تكصيبلن

كأكثر تشبيكان كالتطكر التكنكلكجي في مجاؿ اإلنترنت ال يقؼ عند األجيزةٕ ،كانما يتجاكزىا إلى
البرمجيات التي تتعمؽ بالكظائؼ كالعبلقات ٕكانجاز األعماؿ كالصفقات عف بعد.
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الشكؿ رقـ ( )2

التطور التكنولوجي باتجاه االنترنت واإلدارة الرقمية
اإلدارة اىخقيٍذٌت
اىحزفٍت

اإلّسبُ هى
اىعبٍو فً
اإلّخبج

اإلدارة اإلىنخزوٍّت
اَىٍت

اَىت ححو
ٍحو اىعَو
اىٍذوي فً
اإلّخبج

األحَخت

اَىت ححو ٍحو
اىعَو اىَزحبط
ببزٍدت ورقببت
اىعَو واإلّخبج

اىذمبء االصطْبعً

اَىت
وححبمً
واىسيىك
اإلّسبًّ

حقيذ
اىذمبء

االّخزّج

آىت اىخشبٍل اىفبئق ٍِ
ٍسخىدعبث
اسخخذاً
اىبٍبّبث الّدبس اىعَيٍبث
واىصفقبث رقٍَب ً عِ بعذ

اتجاه التطكر

(نجـ)130 :2004،

ثالثاً  :اإلدارة اإللكترونية نتاج تطور التبادل اإللكتروني لمبيانات

إف اإلدارة التقميدية كانت تتبادؿ البيانات كالمعمكمات في نطاؽ ضيؽ ،كاتسعت مع التجارة
اإللكتركنية لتصؿ إلى المدل الكاسع ،فأصبحت اإلدارة نتاج التبادؿ اإللكتركني لمبيانات بيف حاسكب
كآخر أك مجمكعة حكاسيب كأخرل ،حيث كاف التبادؿ قديمان متخصصان في مجاالتو الضيقة ،أما

التبادؿ اإللكتركني لمبيانات أصبح مع اإلنترنت شبكة داخمية ) (Intranetكشبكة خارجية

) (Extranetككذلؾ التبادؿ المفتكح عبر الكيب مع جميع مستخدمي اإلنترنت في العالـ ،كفيما يمي

شكؿ يبيف تطكر تبادؿ البيانات اإللكتركني مف المجاؿ الضيؽ إلى األعماؿ اإللكتركنية الكاسعة.
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شكؿ رقـ ()3

تطور تبادل البيانات االلكترونية واإلدارة
قبو

حببده اىبٍبّبث
االىنخزوٍّت)(EDI

اىخدبرة االىنخزوٍّت
)(E-Commerce

األعَبه االىنخزوٍّت
)(E-Business

اإلدارة االىنخزوٍّت ) ( E –Mangement

اإلدارة
اىخقيٍذٌت

(نجـ)130 :2004،

رابعاً  :اإلدارة اإللكترونية انتقمت من التفاعل اإلنساني إلى التفاعل اآللي:

لقد كانت اإلدارة القديمة تنظر إلى التفاعؿ اإلنساني نظرة سمبية ألنو يؤدم إلى نشكب عبلقات

شخصية كتنظيمات غير رسمية ،حيث كاف مف مبادئيا األساسية فصؿ العبلقات الشخصية عف
العمؿ ،ثـ ظيرت اإلدارة السمككية التي نظرت إلى التفاعؿ اإلنساني نظرة إيجابية كشجعت عمى
و
تفاعؿ كتعاكف إيجابي بيف العامميف ،ككذلؾ بينيـ كبيف اإلدارة،
العبلقات اإلنسانية ،ألنيا تؤدم إلى
كلكنيا كاجيت مشكمة تباعد المسافات بيف المستكيات ،كصعكبة االتصاؿ التي تحد مف التفاعؿ

حيث كاف االتصاؿ بريديا كيتطمب كقتان طكيبلن ،ككذلؾ يكاجو مشكمة التكمفة كاالنقطاع ،كلكف

اإلنترنت جعؿ االتصاؿ في كؿ مكاف كبسرعة عالية كتكمفة أقؿ ،كذلؾ لكثافة التفاعؿ كتنكع مجاالتو
كاتساعو ،فالتفاعؿ اإلنساني الذم كاف ىدفان تحكؿ مع ىذه البرمجيات إلى تفاعؿ آلي
حاسكبي(.نجـ.)131 :2004،

كترل الباحثة أف اإلدارة االلكتركنية كانت نتيجة حتمية لمتغيرات العالمية كالتكنكلكجية ،فيي تعمؿ
عمى تحكيؿ جميع العمميات اإلدارية مف أعماؿ كرقية تقميدية إلى أعماؿ إلكتركنية  ،فتتميز المؤسسة

اإللكتركنية بإدارة المكارد البشرية ،كالمالية ،كالمعمكماتية ،كاالرتقاء بمستكل أداء األفراد ،الذم ينعكس
عمى أداء المؤسسة ،كيحسف مف أدائيا ،كيبسط مف إجراءاتيا.
-4أسباب التحول إلى اإلدارة اإللكترونية· :
فرضت التطكرات العالمية المعاصرة التحكؿ إلى اإلدارة اإللكتركنية ككسيمة فعالة لبلستفادة مف
مخرجات التقدـ العممي كالتقني ،كضماف سبلمة العمميات كزيادة جكدة الخدمات المقدمة باضطراد
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"كيمثؿ عامؿ الكقت أحد المكارد اإلدارية الميمة التي تمنح مميزات تنافسية لممنظمات ،ألف تأخير
تنفيذ العمميات بدعكل التحسيف كالتجكيد يحد مف القدرة التنافسية في ظؿ ارتباط فرص المنافسة

بالسبؽ في اإلنجاز"( رضكاف.)5 :2004 ،

كمف ىذا المنطمؽ نجد مجمكعة مف األسباب التي أدت إلى التحكؿ كاالتجاه نحك اإلدارة اإللكتركنية،

فتنطمؽ عممية التحكؿ مف الرغبة في بناء أداة إدارية مرنة كرشيقة تقدـ خدماتيا لمراغبيف فييا في

الكقت كالمكاف ككفؽ المكاصفات التي يرغبيا ىؤالء المستفيدكف.
كمف ىذه األسباب ما أكرده ( النجار:)57 :2008،

-1تطكر المنظمات خبلؿ القرف العشريف بشكؿ متجدد شمؿ:
أ -اليياكؿ التنظيمية الكظائفية.

ب-اليياكؿ التنظيمية البيركقراطية.

ت-اليياكؿ التنظيمية بالمصفكفات.
ث-اليياكؿ التنظيمية المنظكمية.

 -2أدل االىتماـ بتطبيقات الحاسبات اإللكتركنية كتكنكلكجيا المعمكمات إلى تطبيؽ:
أ -قكاعد البيانات.

ب-نظـ معمكمات الق اررات.
ت-النظـ الخبيرة.

ث-الذكاء االصطناعي.
كيضيؼ ( عامر)42 :2006 ،أسبابان أخرل منيا:

. ١اإلجراءات كالعمميات المعقدة كأثرىا عمى زيادة تكمفة األعماؿ.
. ٢الق اررات كالتكجييات الفكرية التي مف شأنيا إحداث عدـ التكازف في التطبيؽ.
. ٣العجز عف تكحيد البيانات عمى مستكل المؤسسة.

. ٤صعكبة تكفير البيانات المتداكلة لمعامميف في المؤسسة
كيضيؼ( العمرم )17 :2003،عمى ما تقدـ :

. 1تسارع التقدـ العممي كالتكنكلكجيا في مختمؼ مجاالت الحياة اإلنسانية.
. 2ترابط المجتمعات اإلنسانية في ظؿ تكجيات العكلمة نحك االنفتاح كالترابط كالتكامؿ بيف

المجتمعات اإلنسانية المختمفة.
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. 3االستجابة لمتطمبات البيئة المحيطة كالتكيؼ معيا لمحاؽ بركب التطكر تجنبان الحتماالت العزلة
كالتخمؼ عف مكاكبة عصر السرعة كالمعمكمات.

. 4التحكالت الديمقراطية كما رافقيا مف متغيرات كتكقعات اجتماعية كارتفاع في مستكل الكعي.
كيضيؼ ) السالمي )61 :2008 ،األسباب التالية التي تدعك لمتحكؿ إلى اإلدارة اإللكتركنية:
-1تحسيف مستكل الخدمة.

 -2ترشيد استخداـ المكارد  ،حيث يمثؿ التحكؿ إلى التعامؿ إلكتركنيان عامبل ميما في تحسيف
مستكل الخدمة لممكاطنيف ،كترشيد استخداـ المكارد ،كضبط األداء كفؽ المكاصفات الفنية كالقانكنية
كالنظـ اإلدارية المعتمدة.

كما أكرد ( ياسيف )28 :2005 ،أسبابان إضافية ليذا التحكؿ فرضتيا عكامؿ عديدة نذكر منيا:

 -1انبثاؽ ثكرة المعمكمات كالمعرفة كالتحكؿ العالمي إلى اقتصاد المعرفة.
 -2العكلمة بكؿ أبعادىا االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالتكنكلكجية.
-5أىداف اإلدارة اإللكترونية :

تيدؼ اإلدارة اإللكتركنية إلى زيادة قدرات اإلدارات عمى االستفادة مف تقنية المعمكمات كاالتصاالت

بيدؼ التنمية ،فاألخذ بمفيكـ اإلدارة اإللكتركنية مف تقنية المعمكمات بيدؼ التنمية سكؼ يؤدم
بالضركرة إلى زيادة الكفاءة كالفاعمية كاإلنتاجية  ،كيمكف تقسيـ أىداؼ اإلدارة اإللكتركنية إلى عدة

أقساـ :إدارية ،كاقتصادية ،كاجتماعية ،كعممية.

أوالً :األىداف اإلدارية

 .1تطكير اإلدارة بشكؿ عاـ باستخداـ التقنيات الرقمية الحديثة مف حمكؿ كأنظمة كالتي مف
شأنيا تطكير العمؿ اإلدارم  ،كبالتالي رفع كفاءة ٕكانتاجية المكظؼ كخمؽ جيؿ جديد مف
الككادر القادرة عمى التعامؿ مع التقنيات.
 .2تكفير المعمكمات كالبيانات ألصحاب القرار بالسرعة كالكقت المناسبيف ،كرفع مستكل العممية
الرقابية.

 .3تحسيف االنتعاش االقتصادم كجذب االستثمار مف خبلؿ اآلليات المتطكرة المتكفرة في
المؤسسات ذات العبلقة.

 .4إدارة كمتابعة المقار المختمفة بالمؤسسة ككأنيا كحدة مركزية.

 .5تقميص معكقات اتخاذ القرار عف طريؽ تكفير البيانات كربطيا ( .عامر)33 :2007،
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 .6دعـ الثقافة التنظيمية لدل العامميف في المؤسسات بتكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات(الضافي،
.)22 :2002

مف خبلؿ ما تقدـ يمكف مبلحظة أف األىداؼ اإلدارية تعزز مفيكـ الجكدة الشاممة داخؿ

المؤسسة مف خبلؿ ثبلثة محاكر:

أ -تعزيز دكر قيادة المؤسسة مف خبلؿ تكفير نظـ معمكماتية تدعـ القرار المؤسسي.

ب -التركيز عمى إتماـ العمميات في إطار مف اليندسة اإلدارية كتبسيط اإلجراءات مما يحقؽ
جكدة في الخدمة ،كتقميصان في التكاليؼ .

ت -التأكيد عمى أىمية التكاصؿ كالتفاعؿ اإلدارم الديناميكي داخؿ المؤسسة مما يعزز جانبي
الثقافة التنظيمية ككحدة اليدؼ لدل العامميف في المؤسسة.

ثانياً  :أىداف اجتماعية :

 .1إلغاء عامؿ العبلقة المباشرة بيف طرفي المعادلة أك التخفيؼ منو إلى أقصى حد ممكف،
مما يؤدم إلى الحد مف العبلقات الشخصية كالنفكذ في إنياء المعامبلت المتعمقة بأحد

العمبلء) باكير.)7 :2006 ،

 .2خمؽ تأثير إيجابي في األفراد مف خبلؿ تنمية المعارؼ كالميارات التكنكلكجية
بينيـ)عامر.)33 :2007،

كيضيؼ(ياسيف )190 :2005عمى ما تقدـ:

 .3تعزيز الشفافية مف خبلؿ تقديـ معمكمات عمى درجة عالية مف المكثكقية كااللتزاـ القكم
بنشر كتداكؿ ىذه المعمكمات.

 .4الحفاظ عمى سرية المعمكمات كتقميؿ مخاطر فقدىا.

كتضيؼ الباحثة:

 تعزيز التكاصؿ االجتماعي خارج المؤسسة.

 تخفيؼ حدة الفركؽ االجتماعية الناتجة عف المناصب اإلدارية.

ثالثاً  :أىداف عممية:

يرل(عامر )33 :2007،أف مف أىـ األىداؼ العممية لئلدارة اإللكتركنية:

. ١تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كتنمية معارفيا كمياراتيا بيف أفراد المجتمع.
. ٢التعميـ المستمر كبناء المعرفة( .رضكاف)4 :2004،
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. ٣إلغاء عامؿ الزماف ففكرة الصيؼ كالشتاء لـ تعد مكجكدة ،كفكرة أخذ العطؿ أك اإلجازات إلنجاز
بعض المعامبلت اإلدارية تـ الحد منيا إلى أقصى حد ممكف ( .باكير)8 :2006،

. ٤إلغاء عامؿ المكاف إذ أنيا تطمح إلى تحقيؽ تعيينات المكظفيف كالتخاطب معيـ ك إرساؿ
األكامر كالتعميمات ،كاإلشراؼ عمى األداء ك إقامة الندكات كالمؤتمرات مف خبلؿ (الفيديك ككنفرانس)
كمف خبلؿ الشبكة اإللكتركنية لئلدارة( .السالمي)40 :2008 ،
رابعاً  :أىداف اقتصادية:

يحددىا (عامر )34 :2007،كما يمي:

 .1تقميؿ كمفة اإلجراءات اإلدارية كتكاليؼ التشغيؿ مف خبلؿ خفض كميات الممفات
كالخزائف لحفظيا ككميات األكراؽ المستخدمة كاإلنجاز السريع لممعاممة.

 .2تحسيف االقتصاد لمدكلة كجذب عمميات االستثمار مف خبلؿ اآلليات المتطكرة المتكفرة
في المؤسسات ذات العبلقة.

 .3تكفير الكقت كالجيد كقمة عدد المستخدميف( العامميف) ،كذلؾ باستخداـ التقنيات الحديثة
اإللكتركنية في اإلدارة اإللكتركنية.

كترل الباحثة مف خبلؿ العرض السابؽ ألىداؼ اإلدارة اإللكتركنية أف استخداميا في اإلدارة
التعميمية ،كخاصة اإلدارة المدرسية كقياـ المدير بدكر فعاؿ ،سكؼ يؤدم بالضركرة إلى رفع كفاءة
كفاعمية العمؿ المدرسي  ،مما ينعكس إيجابا عمى كافة أبعاد العممية التربكية التعميمية كتحسينيا

كتطكيرىا.
-6أىمية اإلدارة اإللكترونية
تيدؼ اإلدارة اإللكتركنية إلى زيادة االستفادة مف تقنيات المعمكمات كالتكنكلكجيا الحديثة لمتنمية ،مما
يؤدم إلى زيادة الكفاءة كالفاعمية كاإلنتاجية ،فيي تقدـ الدعـ في إعداد سياسات تقنية المعمكمات

لمبنية التحتية كاالتصاالت كالتطبيقات ،بحيث تككف قادرة عمى استيعاب المستجدات في ىذا المجاؿ،

فيي كسيمة لرفع مستكل أداء اإلدارة لتحقيؽ الفاعمية كالكفاءة فيذا التحكؿ في أنماط اإلدارة مسألة في
غاية األىمية.

كيرل (السالمي )37،38 :2008 ،بأف أىمية اإلدارة اإللكتركنية تتجمى في :
 -1الدقة كالكضكح في العمميات اإلنجازية المختمفة داخؿ المؤسسة.
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 -2تسييؿ إجراء االتصاؿ بيف دكائر المؤسسة المختمفة ،ككذلؾ مع المؤسسات األخرل داخؿ
كخارج بمد المؤسسة.

 -3إف استخداـ اإلدارة اإللكتركنية بشكؿ صحيح سيقمؿ مف استخداـ األكراؽ بشكؿ ممحكظ ،مما
سيؤثر إيجابان عمى عمؿ المؤسسة.

 -4إف تقميؿ استخداـ الكرؽ سيعالج مشكمة تعاني منيا أغمب المؤسسات في عممية الحفظ
كالتكثيؽ ،مما يؤدم إلى عدـ الحاجة إلى أماكف تخزيف ،حيث يتـ االستفادة منيا في أمكر

أخرل.

كيضيؼ ( عامر: )34،35 :2007 ،

 -5المركنة في عمؿ المكظؼ بحيث يمكف لممكظؼ سيكلة الدخكؿ إلى الشبكة الداخمية مف أم
مكاف قد يتكاجد فيو كالقياـ بالعمؿ في الكقت كالمكاف المذيف يرغب فييما ،فأصبح المكتب

باستخداـ تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية ليس لو حدكد ( يمكف أف يككف مف البيت  ،الشارع

،المطار .......الخ)

 -6سيكلة عقد االجتماعات عف بعد ( ) Video Conferencingبيف اإلدارات المتباعدة
جغرافيان.

 -7سيكلة كسرعة كصكؿ التعميمات ،كالمعامبلت اإلدارية لممكظفيف كالزبائف كالمراجعيف كذلؾ.

 -8تحسيف فاعمية كاتخاذ القرار مف خبلؿ إتاحة المعمكمات كالبيانات لمف أرادىا ،كتسييؿ

الحصكؿ عمييا مف خبلؿ تكاجدىا عمى الشبكة الداخمية ٕكامكانية الحصكؿ عمييا بأقؿ
مجيكد مف خبلؿ كسائؿ البحث اآللي المتكفرة.

 -9القدرة عمى مكاكبة التطكر النكعي كالكمي اليائؿ في مجاؿ تطبيؽ تقنيات كنظـ المعمكمات
كما يرافقيا مف انبثاؽ ما يمكف تسميتو بالثكرة المعمكماتية المستمرة(ياسيف.)27 :2005 ،

 -10مشاركة المكاطف لممؤسسة في اإلدارة اإللكتركنية عف طريؽ استطبلع أراء المكاطنيف
ككجيات نظرىـ حكؿ الخدمات التي تقدميا المؤسسة إلكتركنيان (القحطاني.)20 :2006 ،

كتتجمى أىمية اإلدارة اإللكتركنية مف كجية نظر الباحثة بأنيا نكعه مف االستجابة القكية لتحديات
القرف الحادم كالعشريف ،الذم يتطمب تحسيف جكدة أداء األعماؿ باستخداـ أساليب جديدة تزيد مف
الكفاءة كالفاعمية كالسرعة ،كتختصر العكلمة كالفضاء الرقمي .
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-7مكونات اإلدارة اإللكترونية
تتككف اإلدارة اإللكتركنية مف أربعة عناصر مترابطة  ،البنية المادية كالمعمكماتية ليذه العناصر كما

ذكرىا(ياسيف ) 24: 2005 ،كىي:

 .1عتاد الحاسوب  :Hardwareكيتمثؿ في المككنات المادية لمحاسكب كنظمو كشبكاتو
كممحقاتو.

 .2البرمجيات  :Softwareالبرمجيات:كىي تعني الشؽ الذىني مف نظـ كشبكات الحاسكب،
كتتكزع عمى فئتيف:

أ -برامج النظام:مثؿ نظـ التشغيؿ،نظـ إدارة الشبكة،مترجمات لغات البرمجة ،أدكات تدقيؽ البرمجة،
ىندسة البرامج بمساعدة الحاسكب.

ب -برامج التطبيقات:مثؿ مستعرضات الكيب،برامج البريد اإللكتركني ،برامج الدعـ الجماعي ،رسكـ
الحاسكب ،الجداكؿ اإللكتركنية ،قكاعد البيانات ،حزـ البرامج المالية ،برامج التجارة اإللكتركنية ،برامج
إدارة كتخطيط مكارد المشركع.

 .3شبكة االتصال  :Communication Networkكىي الكصبلت اإللكتركنية الممتدة عبر
نسيج اتصالي لشبكات اإلنترانت كاإلكست ار نت كاإلنترنت كالتي تمثؿ شبكة القيمة لممنظمة
كإلدارتيا اإللكتركنية.

 .4صناع المعرفة  Knowledge Workersكىك العنصر األىـ في منظكمة اإلدارة
اإللكتركنية ،كيقع في قمب ىذه المككنات ،كرأس الماؿ الفكرم في المنظمة ،كيتككف مف
القيادات الرقمية ،كالمديريف ،كالمحمميف لممكارد المعرفية ،مف خبراء كمختصيف الذيف يمثمكف
البنية اإلنسانية كالكظيفية لمنظكمة اإلدارة اإللكتركنية.
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كيكضح الشكؿ ()4

العناصر األساسية لإلدارة اإللكترونية

\المصدر(ياسين.)24 :2005 ،
-8وظائف اإلدارة االلكترونية
نظ ار ألف اإلدارة اإللكتركنية منظكمة كظيفية مرنة تتبادؿ تأثيراتيا مع البيئات الداخمية كالخارجية،

فيي تعتبر مجمكعة متكاممة مف العمميات المترابطة لعناصر اإلدارة كالعمميات اإلدارية مف تخطيط،
كتنظيـ ،كتكجيو ،كرقابة ،كاتخاذ الق اررات كفقان لمتطمبات العصر ،كمكاكبة الستخداـ التقنيات

المعمكماتية الحديثة مثؿ عتاد الحاسكب ،كالبرمجيات كشبكات االتصاالت كالمعمكمات ،كالمعرفة
المنظمة مف قبؿ إدارة ذكية كفاعمة ،لذلؾ يمكف كضع كظائؼ اإلدارة اإللكتركنية في إطار جديد كىك

إطار الكسائؿ كالتقنيات الحديثة لممعمكمات التي أثرت في العممية اإلدارية ،ككسائميا كأدكاتيا
كعبلقاتيا ،كيتطمب تحميؿ كظائؼ اإلدارة اإللكتركنية دراسة التغيرات الجكىرية التي طرأت عمى
كظيفتيا التي ذكرىا( ياسيف )40-36 :2005،فيما يمي :
. ١االنتقال من نظم المعمومات اإلدارية التقميدية إلى نظم المعمومات اإلدارية الذكية:
أم قدرة اإلدارة اإللكتركنية عمى التفكير كالتعمـ كالمعرفة باستخداـ المنظكمات كالتقنيات المحكسبة،
حيث أصبحت تعمؿ كتستفيد مف التقنيات المتقدمة في مجاؿ شبكات االتصاالت كالتبادؿ اإللكتركني

لمبيانات كالمعمكمات.
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. ٢العمل من خالل الشبكات:
حيث تعمؿ اإلدارة اإللكتركنية عمى ربط نظـ المعمكمات بتقنيات االتصاالت الميمة مثؿ الشبكات

الداخمية اإلنترانت ) ،(Intranetك الشبكات الخارجية اإلكست ار نت ) (Extranetحيث تعتبر شبكات
المنظمة(الداخمية كالخارجية) جزءان ميمان مف البنية الشبكية لئلدارة اإللكتركنية ،فضبلن عف ككنيا
قاعدة انطبلؽ تقنية األعماؿ اإللكتركنية.

. ٣االنتقال من منظومة المعمومات المحوسبة المستقمة إلى منظومة المعمومات المحوسبة

الشبكية :حيث تحكلت النظـ التي كانت تعمؿ مستقمة إلى نظـ شبكية تعمؿ بالتقنيات المتقدمة
كالحديثة في مجاؿ شبكات االتصاالت كتبادؿ المعمكمات كالبيانات إلكتركنيان.

. ٤االنتقال من نظم المعالجة بالدفعات إلى نظم المعالجة التحميمية الفورية  :كالتي تعتبر تطكي انر
نكعيان لنظـ المعالجة بالدفعات التقميدية كالتي ال تناسب الطبيعة المتغيرة كالسريعة لؤلعماؿ ،حيث
تتطمب تحديثا مستم ار لمبياناتٕ ،كانتاجا مستم انر لممعمكمات.

. 5االنتقال من مفيوم الميزة النسبية إلى مفيوم الميزة التنافسية المؤكدة  :حيث عممت عمى
تكفير قدرات تقديـ الخدمة الممتازة بصكرة فكرية كبالكقت الحقيقي لممستفيديف ،فمنظكمة اإلدارة

اإللكتركنية مكنت كؿ المديريف التنفيذييف مف االتصاؿ مباشرة بكحدات التشغيؿ في المنظمة دكف

المركر بمستكل اإلدارة الكسطى كبالتالي أسيمت ىذه التكنكلكجيا في تكسيع نطاؽ تكزيع كنشر
المعمكمات كاتخاذ الق اررات بصكرة فكرية كسريعة مقارنة بالكسائؿ السابقة.

كترل الباحثة أف ظيكر اإلدارة اإللكتركنية لممنظمة المحكسبة التي تستند إلى شبكات االتصاالت

أدل إلى انبثاؽ أدكار جديدة لممديريف باإلضافة إلى أدكارىـ التقميدية ،فالمديركف اليكـ معالجك

معمكمات ،Information Processorكمنسقك معرفة

 Knowledge Coordinatorكمنقبك

بيانات ، Data Minneكمبتكركف  Innovatorفي إدارة عبلقة المؤسسة مع القكل المؤثرة في
بيئتيا ،كيحتاج المدير إلى رؤية استراتيجية لصياغة عبلقة تكنكلكجيا المعمكمات باحتياجات المدرسة

لذلؾ يمكف التعرؼ عمى تأثير اإلدارة اإللكترونية عمى وظائف اإلدارة فيما يمي:
أوالً  :التخطيط اإللكتروني:

ال يكجد فرؽ بيف اإلدارة التقميدية كاإلدارة اإللكتركنية الحديثة في كظيفة التخطيط حيث إف كبلن منيما
تيدؼ إلى كضع األىداؼ ككسائؿ تحقيقيا كالفرؽ بينيما يمكف أف يرد في ثبلثة مجاالت:
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 -1إف التخطيط اإللكتركني عممية ديناميكية في اتجاه األىداؼ الكاسعة كالمرنة كقصيرة األمد،
كقابمة لمتجديد كالتطكير المستمر خبلفا لمتخطيط التقميدم الذم يحدد األىداؼ مف أجؿ تنفيذىا في

السنة القادمة كيؤثر تغيير األىداؼ سمبا عمى كفاءة التخطيط.

 -2إف المعمكمات الرقمية دائمة التدفؽ تضفي استم اررية عمى كؿ شيء في المؤسسة فيتحكؿ
التخطيط مف التخطيط الزمني المنقطع (كضع التقارير الفصمية( إلى التخطيط المستمر.

 -3إف فكرة تقسيـ العمؿ اإلدارم التقميدم بيف إدارة تخطط كعماؿ الخط األمامي ينفذكف ،يتـ

تجاكزىا تماما في ظؿ اإلدارة اإللكتركنية ،فجميع العامميف يعممكف عند الخط األمامي عند سطح

المكتب ،ككميـ يمكف أف يسيمكا في التخطيط اإللكتركني مع كؿ فكرة تبزغ في كؿ مكقع كفي كؿ
كقت ،لكي تتحكؿ إلى فرصة عمؿ ( نجـ.)297 :2009 ،

شكؿ رقـ()5

يوضح الفرق بين التخطيط اإللكتروني والتخطيط التقميدي

المصدر (:أحمد.)29: 2009،
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ثانياً :التنظيم اإللكتروني:

ىك اإلطار الفضفاض لتكزيع السمطة كالمياـ كالعبلقات الشبكية األفقية الذم يحقؽ التنسيؽ اآلني
كفي كؿ مكاف مف أجؿ إنجاز اليدؼ المشترؾ ألطراؼ التنظيـ ،فيك يعتمد عمى البريد اإللكتركني

كقاعدة كمستكدع البيانات المشتركةٕ ،كادارة عبلقات العامميف عمى أساس شبكي داخؿ
المؤسسة(.أحمد)259 :2009،
كيتطمب اإلنترنت القياـ باألعماؿ بطريقة ديناميكية كمف خبلؿ مراكز قرار متعددة ال تتبلءـ مع

خصائص التنظيـ التقميدم القائـ عمى الييكؿ التنظيمي الصمب كاليرمية الرسمية كغيرىا ،ما يحد مف

المركنة كعدـ القدرة عمى االستجابة الفائقة التي تترافؽ مع التشبيؾ الفائؽ لئلنترنت ،فمع اإلنترنت

يتـ التحكؿ مف التنظيـ التقميدم الصمب إلى التنظيـ الشبكي الفضفاض كالكاسع ،ككذلؾ التحكؿ مف

منظمة التركيز عمى اليياكؿ كالخصائص التنظيمية الرسمية إلى منظمة التركيز عمى اليدؼ الكاحد
المتقاسـ( نجـ.)250،251 :2004،

كيحدد (حمدم )43 :2008 ،التغيرات التي تتكافؽ مع إعادة التنظيـ في ظؿ التنظيـ اإللكتركني

نقبلن عف ( )Stevensكالتالي :

. ١التنظيـ الشبكي مقابؿ التنظيـ التقميدم حيث يتميز التنظيـ الشبكي بثبلثة أنكاع مف الشبكات
(شبكات رسمية ،شبكات غير رسمية ،شبكات إلكتركنية) تقكـ عمى التشبيؾ مف خبلؿ البريد
اإللكتركني كاستخداـ برمجة الحكسبة التشابكية.

. ٢التشبيؾ الكاسع كالفائؽ كيتـ بيف جميع العامميف عف طريؽ الشبكة الداخمية.

. ٣الشركة أك المؤسسة االفتراضية مع شبكات األعماؿ كاإلنترنت كاالستفادة مف القدرات الجكىرية
كالمزايا األساسية لممؤسسات األخرل.

. ٤تغيرات ميمة في قكة العمؿ كتتمثؿ في استخداـ عامميف ذكم تخصصات كميارات عالية مف
مينييف كعماؿ المعرفة الذيف ال يمكف استغبلؿ قدراتيـ بالتنظيـ التقميدم ،كاستخداـ العامميف عف بعد
عمى أساس الحاسب.

ويضيف ( حمدي )44 :2008،أف اإلدارة اإللكتركنية لممنظمات المعاصرة تتطمب أف يتضمف

التنظيـ اإلدارم لو العديد مف الكحدات اإلدارية الجديدة أىميا:
إدارة قكاعد البيانات كالمعمكمات كالمعرفة إلكتركنيان.-إدارة الدعـ التقني لمعميؿ.

-إدارة عبلقات العمبلء إلكتركنيان.
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جدكؿ رقـ()1

يوضح التأثيرات األساسية لإلنترنت ذات العالقة بوظيفة التنظيم
الرقم

المكونات

من

إلى

1

الييكل

 التنظيـ العمكدم.

 التنظيـ المصفكفي أك المشركعي.

2

التقسيم

3

سمسمة

4

الرسمية

5

المركزية

6

التنظيمي

 الييكؿ القائـ عمى الكحدات الثابتة.

 اليياكؿ القائمة عمى الفرؽ .

 التنظيـ أعمى –أسفؿ.

 مخطط مف اليميف إلى اليسار.

 تنظيـ الكحدة التنظيمية الكاحدة.
 شركة ذات ىيكؿ محدد.

اإلداري

األوامر

 التقسيـ

اإلدارم

األقساـ أك الكحدات.

 تنظيـ الكحدات المصغرة.

 شركة بدكف ىيكؿ تنظيمي محدد.

عمى

أساس  التنظيـ القائـ عمى الفرؽ.

 التنظيـ الخمكم القائـ عمى تحالفات داخمية

 التقسيـ اإلدارم التقميدم.

كخارجية .

 سمسمة األكامر اإلدارية أك السمطة

 الكحدات

الخطية.

االستشارية.

 سمسمة األكامر الخطية.

 التنظيـ األحادم الرئيس المباشر.

االستشارية

أك

السمطة

 الكحدات المستقمة كالفرؽ المدارة ذاتيان.

 التنظيـ ثنائي ،الرئيس المباشر أك تعدد
الرؤساء المباشريف.

 المكائح كالسياسات التفضيمية
 القكاعد كاإلجراءات .

 السياسات المرنة.

 الفريؽ المدار ذاتيان أك إدارة الذات.

 جداكؿ العمؿ القياسية كالمجدكلة  جداكؿ العمؿ المرنة كالمتغيرة.

مسبقان.

 المركزية السمطة في القمة.

 تعدد مراكز السمطة.

والالمركزية

 البلمركزية  :السمطة المكزعة.

 الكحدات المستقمة كالفرؽ المدارة ذاتيان.

القياسية أو

 تقسيـ عمؿ كثيؼ.

 التنكع في المياـ.

 قكاعد ٕكاجراءات أداء محددة.
 سمككيات مكحدة في أداء المياـ.

 تكسيع العمؿ ٕكاث ارئو.

المعيارية

 التمكيف اإلدارم.

المصدر (:نجـ. )313-311 :2009،
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ثالثاً :الرقابة اإللكترونية:

كانت اإلدارة التقميدية تمثؿ مقارنة بيف التخطيط كالتنفيذ ،كتأتي بعد ىاتيف العمميتيف لتحديد االنحراؼ
كأسبابو كاتخاذ الق اررات كاإلجراءات لمتصحيح ،كال يمكف التصحيح فك نار كاعتمادىا عمى نظاـ التقارير

القائـ عمى جمع البيانات كالمعمكمات مف جيات متعددة ،كجدكلتيا كتحميميا ،ككتابة التقارير حيث

يحتاج ذلؾ إلى كقت طكيؿ فتصؿ متأخرة" ،كاآلف شيدت الرقابة تطك ار كبي انر فأصبحت في عصر

اإلنترنت أكثر قدرة عمى معرفة المتغيرات الخاصة بالتنفيذ في الكقت الحقيقي ،كتحقيؽ رقابة مستمرة
بدالن مف الدكرية مما يحد مف كجكد مفاجئات" ( ياسيف.)41 ،40 :2005 ،

فعبر االستخداـ الفعاؿ ألنظمة كشبكات المعمكمات القائمة عمى اإلنترنت ،تحكلت العممية الرقابية مف
رقابة دكرية في أكقات متباعدة إلى رقابة مستمرة بما يكفر تدفقا مستم انر لممعمكمات الرقابية في كؿ
كقت ،كتحققت الرقابة اآلنية بدالن مف الرقابة القائمة عمى الماضي ،فقمصت إلى الحد األدنى مف

المفاجآت الداخمية كاألزمات عبر معرفة الجميع بما يكجد داخؿ المؤسسة ،كحفزت العبلقة القائمة
عمى الثقة بيف المدير كالعامميف  ،ككذلؾ أصبح بإمكاف المؤسسة عف طريؽ شبكة االتصاالت

الخارجية أف ترتبط بالمستفيديف في عبلقة فكرية ببل حدكد في المكاف ،مما يكفر قدرة أكبر لمرقابة،
كتكفر ىذه الشبكة لممستفيديف الفرصة ليساىمكا في عممية الرقابة التي تقكـ بيا المؤسسة مف أجؿ

إنجاز تكقعاتيـ( أحمد.)283-277 :2009،

كيمكف تكضيح الفجكة الزمنية في الرقابة التقميدية كاإللكتركنية مف خبلؿ الشكؿ التالي:
شكؿ رقـ ()6

يوضح الفجوة الزمنية في الرقابة التقميدية وفي الرقابة اإللكترونية
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اىحذ
األػيً
ىيشقبثخ

اىحذ
األػيً
ىيشقبثخ

اىحذ
األدًّ
ىيشقبثخ

اىحذ
األدًّ
ىيشقبثخ


د0د2د1د3د0د2د 1
ت :1وقت األداء غٌر المقبول المالحظ .ت :2وقت النشاط التصحٌحً المالئم.
ت :3وقت عوائد األداء المقبول.
ت :1وقت األداء غٌر المقبول المالحظ .ت : 2وقت األداء غٌر المقبول فً التقرٌر
ت :3وقت النشاط التصحٌحً المالئم .ت :4وقت عوائد األداء المقبول

المصدر(نجـ)344 :2009،
كمف خبلؿ ما تقدـ يمكف استخبلص مجمكعة مف السمات كالمزايا التي تمنحيا عممية تطبيؽ اإلدارة
اإللكتركنية داخؿ المؤسسات بصفة عامة كالمؤسسات التعميمية بصفة خاصة أىميا:
 .1تحقيؽ الرقابة داخؿ المؤسسة بشكؿ فعمي دكف الرجكع إلى التقارير.

 .2تحقيؽ نكع مف الرقابة المستمرة مما يعمؿ عمى تحديث المعمكمات كتدفقيا في كؿ كقت.
 .3تعمؿ الرقابة اإللكتركنية عمى تقميص الكقت كالجيد ،كمعرفة الجميع كانخراطيـ بمياـ
المؤسسة.

ويحدد (بخش (60 :2007،مزايا تطبيق الرقابة اإللكترونية:
 .1سيكلة كصكؿ المعمكمات كتقنيف الدخكؿ عمييا.

 .2نشر المكائح كاإلجراءات الخاصة بالخدمات اإلدارية كمعايير تقكيميا إلكتركنيان.

 .3تحديد المسئكلية بالتعرؼ عمى متخذم القرار كالقدرة عمى المحاسبة عند ارتكاب
األخطاء.

 .4إتاحة قنكات اتصاؿ متعددة لتبادؿ المعمكمات.
 .5التمكف مف إنياء الخدمات إلكتركنيان عبر الشبكة المعمكماتية بكضع معمكمات كاممة
عف اإلجراءات اإلدارية كمتطمباتيا مما يسيؿ عممية المتابعة.
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 .6إمكانية كضع مشاريع القكانيف كاألنظمة عمى المكاقع اإللكتركنية مما يسيؿ معرفتيا
مف كافة أطراؼ الخدمة.

 .7تعزيز مبدأ المحاسبة كالمسائمة اإلدارية.

كعمى الرغـ مف بعض المآخذ التي سجميا بعض الباحثيف عمى اإلدارة اإللكتركنية فيما يتعمؽ
بمخاطر االعتماد الزائد عمى االنترنت كقمة تفاعؿ اإلنساف ،ترل الباحثة أف اإلدارة اإللكتركنية كتقنية

المعمكمات كاالتصاالت أسيمت بدرجة كبيرة في تغيير مضاميف كظائؼ اإلدارة التقميدية مف تخطيط
كتنظيـ كمتابعة كرقابة كاتخاذ ق اررات ،كعممت عمى ابتكار أسمكب جديد لئلدارة يتماشى مع متطمبات

العصر الحديث كاالنفجار المعرفي كالتكنكلكجي ،كتحديد أدكار جديدة لممديريف إلى جانب أدكارىـ
التقميدية ،مما يساعد عمى كفاءة أدائيـ لمعمؿ ،كمنح المدير القدرة عمى مراقبة أعمالو كتقكيميا
باستمرار ،مما يسيؿ عممية المتابعة كتبلشي كجكد األخطاء لديو عند الرقابة عمى األعماؿ اإلدارية

التي يقكـ بيا لمعرفتو لقكانيف العمؿ كاىتمامو بحؿ المشكبلت أكالن بأكؿ ،كتقديـ الخدمات التعميمية
في قكالب تضمف رضا المستفيد كتعزز مف مكانة المدرسة كرائدة لعمميات التطكير المعرفي

المستمر.
-9خصائص اإلدارة االلكترونية
تشير ممارسات اإلدارة االلكتركنية إلى إنجاز كؿ األعماؿ ك المعامبلت بيف أطراؼ التعامؿ مف

الكتركنيا كذلؾ مف خبلؿ استخداـ
خبلؿ كسيط الكتركني ،بحيث يتـ تداكؿ البيانات ك الكثائؽ
ن
االتصاالت االلكتركنية ،مما يشير تضميف العبلقة المباشرة بيف أطراؼ التعامؿ ك ذلؾ يعد سمة
معا كفي نفس الكقت عمى
أساسية تميز أعماؿ اإلدارة االلكتركنية ،حيث تكجد أطراؼ التعامؿ ن
شبكات االتصاالت االلكتركنية  .كما تتـ معالجة كؿ المشكبلت الذم يكاجييا العمبلء باستخداـ
الكمبيكتر عبر المسافات البعيدة حيث تعتمد ممارسات اإلدارة االلكتركنية عمى استخداـ تكنكلكجيا

غالبا استبعاد الكثير مف األصكؿ المادية كالبشرية ،أك التقميؿ مف استخداميا
الكاقع الحالي ،حيث يتـ ن
إلى أقؿ قدر ممكف)عامر.)27 :2007،
كمف خصائص اإلدارة اإللكتركنية:

 إدارة بال أوراق  :حيث تتككف مف األرشيؼ االلكتركني ،ك البريد االلكتركني كتنسيؽ
األدلة ،ك المفكرات االلكتركنية ،ك الرسائؿ الصكتية ،ك نظـ تطبيقات المتابعة

اآللية.
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أساسا عمى الياتؼ المحمكؿ ك المؤتمرات االلكتركنية ك
 إدارة بال مكان  :ك تعتمد
ن
العمؿ عف بعد.
 إدارة بال زمان :تستمر 24ساعة ،ك 7أياـ باألسبكع ،ك 365يكـ بالسنة ،متكاصمة

ففكرة الميؿ كالنيار ك الصيؼ ك الشتاء ىي أفكار لـ يعد ليا مكاف في العالـ
الجديد.

 إدارة بال تنظيمات جامدة  :فيي تعمؿ مف خبلؿ المؤسسات الشبكية ك المؤسسات
التي تعتمد عمى صناعة المعرفة (عمار.)35 :2009،

كيضيؼ (الحسن )17،18 :2009 ،بعض خصائص اإلدارة اإللكتركنية:

 .1السرعة والوضوح :كذلؾ عبر تجاكز حكاجز اإلدارة البيركقراطية كتبلفي كثير مف
كميا في ظؿ السيطرة التامة لئلدارة اإللكتركنية
عقباتيا كمعكقاتيا اإلدارية كاالحتراز منيا ن
عمى معمكماتيا كمعامبلتيا مع ضماف سرعة إنجاز المعامبلت بسرعة فائقة ٕكارساليا
كاستقباليا.

 .2إدارة المعمومات ال االحتفاظ بيا  :كذلؾ عبر تكفير برامج لممراجع تمكنو مف إنجاز
معامبلتو عبر شاشاتيا كأزرارىا ،كتبسيطيا لو بدرجة شبو تعميمية.

 .3المرونة :كذلؾ بسبب االستجابة السريعة لؤلحداث كالتجاكب معيا ،متعدية بذلؾ حدكد
الزماف كالمكاف كصعكبة االتصاؿ ،مما يعيف اإلدارة عمى تقديـ كثير مف الخدمات لـ
تكف متاحة في السابؽ بسبب عكائؽ اإلدارة التقميدية.

 .4الرقابة المباشرة والصادقة :كذلؾ عبر متابعة مكاقع عمميا المختمفة في كؿ المكاقع
اإلدارية ككؿ منافذىا كأجيزتيا التي يتعامؿ معيا الجميكر.

 .5السرية والخصوصية :كذلؾ عبر ما تمتمكو اإلدارة مف برامج تمكنيا مف حجب
المعمكمات كالبيانات الميمة كعدـ إتاحتيا إال لذكم الصبلحية الذيف يممككف كممة
المركر.
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شكل رقم ()7

يوضح خصائص اإلدارة اإللكترونية

اىسزعت واىىضىذ

@

اىَزوّت

اىزقببت اىَببشزة

إدارة اىَعيىٍبث

اىسزٌت واىخصىصٍت

 -10عيوب اإلدارة اإللكترونية

المصدر (:الحسف)19 :2009،

عمى الرغـ مف أف تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في المؤسسات زالت بعض المشكبلت لئلدارة التقميدية،
كحققت العديد مف المزايا التي أشرنا إلييا إال أف ليا ىناؾ بعض العيكب التي تحتاج إلى تدقيؽ

مستمر كمتكاصؿ ليتـ تقديـ الخدمات بأمثؿ الطرؽ اختصا انر كتكفي انر لمكقت كالجيد كالماؿ ،مع مراعاة

القياـ بعمؿ خطط مرنة ،يتكافر فييا البدائؿ في حالة التعثر ،ككجكد عقبات في عمؿ اإلدارة
اإللكتركنية بسبب مشكمة ما قد تكاجيو ،كتعتبر ىذه المشكبلت مف عيكب استخداـ اإلدارة اإللكتركنية

التي تنحصر في التالي:

أوالً  :التجسس اإللكتروني:

عندما تقكـ المؤسسة باالعتماد عمى نظاـ اإلدارة اإللكتركنية فإنيا ستحكؿ األرشيؼ الذم بحكزتيا

إلى أرشيؼ إلكتركني ،مما يعرض ىذا األرشيؼ إلى مخاطر كبيرة تكمف في عممية التجسس عمى
ىذا األرشيؼ بما فيو مف كثائؽ ككشفيا كنقميا أك إتبلفيا بإدخاؿ الفيركسات الخطرة أك غير ذلؾ،

لذا ىناؾ مخاطر كبيرة عمى المعمكمات كالكثائؽ في أرشيؼ اإلدارة اإللكتركنية مف الناحية األمنية،
سكاءان متعمقة باألشخاص أك بالشركات أك اإلدارات أك الدكؿ ،كيكمف الخطر ىنا في عدـ تحصيف
الجانب األمني لئلدارة اإللكتركنية.

وتكمن مصادر خطر التجسس في ثالث فئات ىي:
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أ – األفراد العاديكف  .ب – القراصنة) الياكرز ( .ج – أجيزة االستخبارات العالمية لمدكؿ.

ثانياً  :األعمال اإللكترونية الجيدة أدت إلى نشر المواىب والقدرة اإلدارية عمى نطاؽ كاسع مما

أظير نقصا في ىذه المكاىب كالقدرات فبل يكجد ىناؾ ما يكفي مف المديريف الذيف يتقنكف التعامؿ
اإللكتركني كأصبحت األعماؿ اإللكتركنية تدار بشكؿ سيء.

ثالثاً :التوسع في النسخ المجانية كوسيمة لمترويج كالخدمة لمزبكف الستخداـ المؤسسات اإللكتركنية

لتكتيكات كقدرات اقتصاد المعمكمات الرقمية القائمة عمى التكمفة الصفرية في إعادة إنتاج المنتج
المعمكماتي الرقمي كىذا يعني القفز عمى حقكؽ الممكية في البراءة كحؽ النشر.

رابعاً :صعوبة التكامل بين الموقع المادي والموقع اإللكتروني لممؤسسة رغـ أف بعض المؤسسات

ظمت إما تقميدية أك إلكتركنية ،فإف البعض اآلخر أخفؽ في الجمع بيف االثنتيف ألف ىذا الجمع

يتطمب جيكدا كبيرة في إدارة المكقع اإللكتركني لصالح األعماؿ التقميدية كجيكدا كبيرة في تكظيؼ

قدرات الكيب في التفاعؿ مع المكرديف كالزبائف تخفض تكمفة التكريد كتكسيع األسكاؽ الحالية كفتح
أسكاؽ جديدة لصالح األعماؿ اإللكتركنية( ماضي.)137 ،136 :2011،
ويضيف( نجم)59 :2004 ،

سادساً :االعتقاد الخاطئ بأن كل األعمال تصمح لإلدارة اإللكترونية.

سابعاً  :عدم تطابق ثقافة الشركة مع ثقافة اإلنترنت فاإلنترنت يتطمب االنفتاح كالشفافية كتقاسـ

المعمكمات مع اآلخريف في حيف أف حماية أعماؿ الشركة كأسرارىا يتطمب الحد مف كؿ ذلؾ.
ثامناً :الضغوط المختمفة عمى األعمال اإللكترونية وتشمل:

. ١ضغط المسؤكليف لمتحسيف المستمر.

. ٢ضغط التنافسية حيث تكاجو المنظمة التيديدات مف المنافسيف الجدد.
. ٣ضغط التكنكلكجيا حيث التطكرات السريعة في االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات التي تكاجو
تحديات كبيرة أماـ الشركات العاممة في مجاؿ األعماؿ اإللكتركنية.

. ٤ضغط العمبلء لتقديـ مزيد مف الخدمات كالمنتجات اإللكتركنية استجابة ليـ.

تاسعاً  :التطبيق غير الدقيق لمفيوم واستراتيجية اإلدارة اإللكترونية كاالنتقاؿ مف النمط التقميدم

لئلدارة دفعة كاحدة إلى اإلدارة اإللكتركنية دكف التسمسؿ كالتدرج في االنتقاؿ أدل إلى شمؿ في

كظائؼ اإلدارة ،ألنو عندما تتخمى عف النمط التقميدم لئلدارة كلـ ننجز اإلدارة اإللكتركنية بمفيكميا

الشامؿ سكؼ يؤدم إلى تعطيؿ الخدمات التي تقدميا اإلدارة أك تكقيفيا كىنا سنضطر آسفيف العكدة

لمنظاـ التقميدم بعد خسارة كؿ شيء.
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عاش ارً :زيادة التبعية لمخارج فالدول العربية ليست رائدة في مجال تكنولوجيا المعمومات
كاالتصاالت كىي دكؿ مستيمكة كمستعممة ليذه التكنكلكجيا كليست منتجة – رغـ أف ىناؾ العديد مف

عمماء التكنكلكجيا في دكؿ العالـ مف أصؿ عربي – كىذا سيزيد تبعيتيا لمدكؿ األجنبية كيؤدم إلى
انعكاسات سمبية أمنية ليا فاالعتماد الكمي عمى تقنيات أجنبية في الحفاظ عمى أمف معمكماتنا

كتطبيقيا عمى الشبكات الرسمية التابعة لمدكؿ العربية كىك تعريض األمف الكطني كالقكمي ليذه الدكؿ

لمخطر" (باكير.)10 :2006،

كترل الباحثة أف تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في إدارة مدارس قطاع غزة التعميمية يمكف االستفادة منو

كاستثمار االيجابيات كالتقميؿ مف السمبيات فمدير المدرسة الذكي كاإلدارم الناجح مف يتبلفى ىذه

العيكب بالحفاظ عمى سرية المعمكمات كعدـ إتاحة الفرصة ألم شخص بالقفز عمى حقكؽ
الممكية،كالعمؿ عمى التكامؿ بيف المكقع المادم كالمكقع اإللكتركني لممدرسة كالتدرج في تطبيؽ

اإلدارة اإللكتركنية دكف القفز دفعة كاحدة ،كذلؾ نشر الكعي بيف المكظفيف كأكلياء األمكر بكيفية
التعامؿ كاحتراـ الرأم كالرأم اآلخر كاستغبلؿ جميع إيجابيات التطبيؽ كتبلفي سمبياتو لبمكغ األىداؼ
المنشكدة التي تزيد مف تحسيف العممية التعميمية في المدرسة.

-11متطمبات تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة المدرسية:
تمثؿ اإلدارة االلكتركنية تحكالن شامبلن في المفاىيـ ،النظريات ،األساليب ،اإلجراءات  ،اليياكؿ،

التشريعات التي تقكـ عمييا اإلدارة التقميدية ،ك ىي ليست كصفة جاىزة أك خبرة مستكردة يمكف نقميا

ك تطبيقيا فقط ،بؿ إنيا عممية معقدة ،نظاـ متكامؿ مف المككنات التقنية ،المعمكماتية  ،المالية ،

التشريعية ،البيئية  ،البشرية ك غيرىا ،ك بالتالي البد مف تكافر متطمبات عديدة ك متكاممة لتطبيؽ

مفيكـ اإلدارة االلكتركنية ك إخراجو إلى حيز الكاقع ،كيمكف تصنيؼ ىذا المتطمبات عمى النحك

التالي-:

أوالً  :متطمبات إدارية

تكجد عدة متطمبات ينبغي أف تقكـ بيا اإلدارة التربكية بكافة مستكياتيا لتكفير األطر اإلدارية

التنظيمية الستخداـ اإلدارة اإللكتركنية منيا:

. ١وضع خطط واستراتيجيات التأسيس :نجد أف تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية ال يمكف تحقيقو بمجرد
إصدار أكامر أك لكائح إدارية مف القيادة العميا أك إرساؿ قانكف لتطبيقيا ،بؿ تتطمب تغيي انر شامبلن يبدأ
بتفكير المسؤكليف كطريقة إدارتيـ كمسؤكلياتيـ ك نظرتيـ إلى كظائفيـ.

كيضيؼ (ياسيف )237 :2005،عددان مف المتطمبات اإلدارية كما يمي:
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. ٢القوانين والتشريعات  :كيشمؿ إصدار التشريعات أك القكانيف كما يتعمؽ منيا بالخصكصية
كالسرية لمبيانات المتداكلة حفظان لحقكؽ الممكية الفكرية في أعماليا عمى الشبكات ،فالبدء بالتعامؿ
عف طريؽ الشبكات قبؿ إصدار التشريعات البلزمة كالضركرية أك تحديث التشريعات الحالية
كتعديميا ،سيفتح المجاؿ لؤلشخاص لمقياـ باألعماؿ غير المشركعة التي تؤدم إلى القضاء عمى ثقة

العامميف في المدرسة كالمستفيديف مف خدماتيا بيذا النكع مف التعامؿ.

. ٣التخطيط االستراتيجي لمتحول  :لكي يتسنى إلدارة المدرسة مف تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في
إدارتيا بطريقة منظمة البد مف التخطيط االستراتيجي لعممية التحكؿ نحك اإلدارة اإللكتركنية ،ككضع
خطط متكاممة بينيا كبيف مف لو عبلقة بالعممية التعميمية ،كما يتـ التركيز عمى دراسة حاجات
المستفيديف مف خدمات المدرسة لمعمؿ عمى إشباعيا منذ بداية العمؿ بيا.

. ٤الييكل اإلداري اإللكتروني :إف اإلدارة المدرسية اإللكتركنية ال تستطيع العمؿ في ىيكؿ تنظيمي
ىرمي عمكدم كاالتصاؿ ببعد كاحد مف حيث مجرل األكامر مف أعمى ألسفؿ كبالعكس ،كمف ىنا

فإف النمكذج اليرمي التقميدم لممدرسة لـ يعد مبلئمان لعصر تكنكلكجيا المعمكمات ،فاإلدارة اإللكتركنية
تتطمب كجكد بنية تنظيمية شبكية تستند إلى قاعدة تقنية كمعمكماتية كثقافية تنظيمية تتمحكر حكؿ

قيمة االبتكار ،المبادرة ،الريادة في األداء ،الكفاءة كالفاعمية في إنجاز األعماؿ .
ثانياً  :متطمبات مادية( أجيزة وبرامج )

تتمثؿ المتطمبات المادية في مجمكعة المككنات المادية التي مف خبلليا يمكف تنفيذ تطبيؽ اإلدارة

اإللكتركنية في إدارات المدارس كتتمثؿ المككنات المادية في األجيزة المختمفة كالبرامج كىي كما
يحددىا)السالمي)336-330 :2008 ،

. ١أجيزة الحاسكب  :بمختمؼ أنكاعيا كقدرتيا ،إضافة لؤلجيزة الممحقة بو ،المساندة لو ،التي تعتبر
ضركرية لمعمؿ لتمكف االستفادة مف قدرات الحاسكب كأجيزة اإلدخاؿ كاإلخراج بمختمؼ أنكاعيا.

. ٢نظـ برامج التشغيؿ كنظـ برامج التطبيقات المختمفة.

. ٣متطمبات البنية التحتية ألعماؿ الحاسكب داخؿ مبنى المدرسة مثؿ المكاقع المكانية كالتكصيبلت
السمكية كاألجيزة المساندة.

. ٤شبكات الحاسكب ،تعد العمكد الفقرم لتنفيذ العمؿ إلكتركنيان لقياميا بدكر نقؿ المعمكمات كتبادليا
عبر المكاقع المختمفة كالتي تتككف مف عنصريف كما يحددىا(المالؾ)32 :2007 ،

أ – أقنية اتصاؿ كىي الكسط الناقؿ لممعمكمات مف مكقع آلخر.

ب – محطات االتصاؿ كتمثؿ العنصر المتحكـ بنقؿ المعمكمات.
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 -5كسائط االتصاؿ  :كىي عبارة عف األجيزة المستخدمة لمربط بيف مكقعيف أك أكثر،كتعد عنص انر
رئيسان في بناء الشبكات لككنيا كسيمة تحقؽ االتصاؿ بيف أجيزة الحاسكب المختمفة،كبالتالي تعتبر
أحد متطمبات اإلدارة اإللكتركنية في إدارة المدرسة كمف ىذه الكسائط ما يمي كما يذكرىا(السالمي،
)334 :2008

اء كانت
أ – الوسائط السمكية :كىي تستخدـ األسبلؾ كالكاببلت في نقؿ المعمكمات كالبيانات سك ن
ممثمة بإرشادات قياسية أك عددية.

ب– الوسائط الالسمكية :كتستخدـ لبث الصكت كالمعمكمات الصكتية بكاسطة المكجات

الكيركمغناطيسية التي ال تحتاج إلى كسط مادم لنقميا ٕكانما تعتمد عمى خصائصيا الفيزيائية كالتي
يمكف التحكـ بيا بكاسطة جياز اإلرساؿ ،كترجع أىمية ىذا النكع مف كسائط االتصاؿ إلى دكره
الحيكم في اإلدارة اإللكتركنية فبدكنو ال يمكف االستفادة مف تطبيقات كخدمات اإلدارة.
ثالثاً  :متطمبات فنية بشرية

وتشمل المتطمبات الفنية والبشرية كما أوضحيا (ياسين)238 :2005 ،ما يمي:

. ١القيادة اإلدارية اإللكترونية كتتمثؿ في الكفاءات الجكىرية القادرة عمى االبتكار كالتحديث ٕكاعادة
ىندسة الثقافة التنظيمية ،ككضع المعرفة في المدرسة ساعية لمتعمـ بصفة مستمرة.
كيضيؼ(باكير)11 :2006،

. ٢التدريب وبناء القدرات كيشمؿ تدريب العامميف في إدارة المدرسة عمى طرؽ استخداـ أجيزة
الحاسكب ٕكادارة الشبكات ،كقكاعد المعمكمات كالبيانات ككافة المعمكمات البلزمة لمعمؿ عمى إدارة
كتكجيو اإلدارة اإللكتركنية في اإلدارة المدرسية بشكؿ سميـ.

. ٣توفير بعض العناصر التقنية والفنية التي تساعد عمى تبسيط كتسييؿ استخداـ اإلدارة
اإللكتركنية في إدارة المدرسة بما يتناسب مع ثقافة جميع العامميف فييا ،كمف ىذه العناصر تكحيد
أشكاؿ المكاقع اإلدارية ،كتكحيد طرؽ استخداميا.

. ٤توفير الكوادر والكفاءات الرقمية مف محمميف كمبرمجيف كفنييف كمتخصصيف في تقنية
االتصاالت كفي تشغيؿ األجيزة كصيانتيا.

كترل (ماضي )142 :2011،أف التحكؿ في تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في مدارس قطاع غزة ال
يتطمب فقط العناصر البشرية التي تمتمؾ الميارات كالقدرات الفنية كاإلدارية ،بؿ أيضان البد مف

التركيز عمى مف لدييـ قناعات لتقبؿ فكرة اإلدارة اإللكتركنية كليككنكا عمى كعي بأبعادىا كمتطمباتيا
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كأىدافيا ،لتتمكف مف تحقيؽ تغيرات في الثقافة التنظيمية الستيعاب مفردات العمؿ اإللكتركني

كلتصبح العمميات اإللكتركنية أحد أىداؼ المدرسة كلتتجنب معارضي التغيير كتستطيع تكفير البيئة

المدرسية التي تتقبؿ التغيير نحك اإلدارة اإللكتركنية.
رابعاً  :متطمبات مالية

يتطمب تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في إدارة المدرسة مف كجية نظر(ياسيف  )238 :2005 ،تكفير:

. ١الدعـ المالي لتكفير المتطمبات لمبنية التحتية فيما يتعمؽ بشراء األجيزة كتكفيرىا ٕكانشاء المكاقع
كربط الشبكات.
. ٢تطكير البرامج اإللكتركنية أك تصميميا في اإلدارة المدرسية.

. ٣المكارد المالية البلزمة لبلستعانة بالمدرسيف كالفنييف المؤىميف لتدريب القكل البشرية.
. ٤المكارد المالية البلزمة لصيانة األجيزة كالبرامج اإللكتركنية.
. ٥الدعـ المالي البلزـ لتحديث الحاسبات كالبرمجيات.
خامساً :متطمبات السالمة واألمان

تتمثؿ متطمبات السبلمة كاألماف في ضماف أمف كحماية قاعدة البيانات المدرسية كيقصد بيا الكسائؿ
كاألدكات كاإلجراءات البلزـ تكافرىا لضماف حماية المعمكمات مف المخاطر الداخمية كالخارجية،

كتعتبر متطمبات السبلمة كاألماف أكثر أىمية في الشبكات عنيا في الحاسب اآللي المستقؿ غير
المرتبط بيذه الشبكات ،فالترابط بيف أجيزة الحاسب اآللي عف طريؽ الشبكات أدل إلى زيادة الخكؼ

كاليكاجس األمنية لدل المؤسسات التي ترتبط حاسباتيا بالشبكات العالمية ،حتى يتـ تحقيؽ السبلمة

كاألماف كتقميص مخاطر استخداـ شبكة اإلنترنت فبلبد مف كضع إجراءات لمتعامؿ كتطبيؽ ىذه
اإلجراءات.

ويضيف (العمري)22 :2003 ،

. ١كضع القكانيف كالمكائح كالعقكبات التي تحد مف السطك اإللكتركني كانتياؾ خصكصيات
المعمكمات كحؽ األفراد في براءة النشر كاإلدارة اإللكتركنية.

. ٢كضع سياسات متعمقة بالسبلمة كاألماف لتقنيات المعمكمات بما فييا خدمات اإلنترنت.
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 -12مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة المدرسية
لقد أحدثت تكنكلكجيا المعمكمات طفرة حقيقية في أساليب أداء العمؿ كسرعة اإلنجاز كدقتو ،الشيء

الذم يسيـ في تحقيؽ التنمية الشاممة فاألىداؼ العامة ترمي إلى تزكيد األفراد بإدارة فعالة كسريعة،
كتمكنو مف الحصكؿ عمى طمباتو اإلدارية بسرعة باستثمار جيد لمكقت ،فربح الكقت جاء كنتيجة

لبلنتقاؿ مف التدبير الكرقي إلى التدبير المعمكماتي.

كاستخداـ اإلدارة اإللكتركنية ال يعني استخداـ الحكاسيب في التعميـ كالتدريس داخؿ حجرة الدراسة ،ك

إنما يتعدل ذلؾ ليصؿ إلى اإلدارة كلمعممية التعميمية كاستخدامو في جميع األعماؿ التي ليا صمة

بالعممية التعميمية ،حيث ىدؼ إلى زيادة فعالية العممية التعميمية كتحسينيا ،مف خبلؿ التعامؿ مع

البيانات ك الشبكات فمف ىذه األعماؿ مالو صمة بالطبلب كمنو مالو صمة بالعامميف كمنيا مالو صمة

باإلدارة العامة كالقائميف عمى العممية التعميمية ،بحيث يسيـ الحاسب اآللي في معالجة األمكر

كأدائيا بشكؿ دقيؽ كسريع كتصنؼ مجاالت تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في اإلدارة المدرسية كما يمي:

. ١مجاؿ شؤكف الطمبة.

. ٢مجاؿ شؤكف العامميف)المكظفيف(.

. ٣مجاؿ شؤكف المدرسة(البيئة المدرسية ) كسيتـ عرضيا فيما يمي:
شكل رقم()8

مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة المدرسية
مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة
المدرسية

مجاؿ شؤكف الطمبة

مجاؿ شؤكف العامميف
(العمرم)35 :2003،
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مجاؿ شؤكف المدرسة

أوالً :إدارة شؤون الطمبة

كذلؾ بتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في كؿ مالو عبلقة بالطمبة كما يخصيـ مف بيانات عامة كما يتعمؽ

بمستكاىـ التعميمي كالصحي كأحكاليـ االجتماعية ،مما يساعد المدرسة عمى القياـ بكاجبيا نحك
التبلميذ كتحقيؽ كفاءة في العمؿ بأقصى سرعة كأقؿ تكمفة كأقؿ جيد ،كذلؾ مف خبلؿ القياـ
بالخدمات التالية:

. ١بناء قاعدة بيانات متطورة مدرسية خاصة بالطالب التخاذ القرار األنسب
تساعد قاعدة البيانات مدير المدرسة في إنجاز أعمالو بسيكلة كيسر حيث يستخدـ الحاسكب في

تنظيـ البيانات ككضعيا في قكاعد تمكنو مف الرجكع إلييا في أم كقت يشاء ،كاستخداميا في اتخاذ

ق اررات بناءة ،كما يمكف تحديث ىذه البيانات بيف الحيف كالحيف ،كتطكيرىا بإضافة بيانات جديدة أك
حذؼ منيا ككضعيا في اإلنترنت لتستفيد منيا اإلدارات األخرل في تنقبلت الطبلب فيما بينيـ كأمكر

أخرل ،كيمكف لمدير المدرسة أف يقكـ ببناء قاعدة بيانات مدرسية متطكرة تحمؿ بيانات التبلميذ كما
ذكرىا(العجمي)25 :2003 ،مثؿ:

األحكاؿ الشخصية ،الجنسية ،التنقبلت ،التسرب ،كالتطكر الكمي لمطبلب ،كاستقباؿ الطبلب الجدد،
كالتعديبلت التي تط أر عمى ىذه البيانات كجدكلتيا كمعالجتيا بعد تحميميا كاستنتاج المعمكمات حتى

تستطيع كؿ مدرسة أف تعمؿ عمى تطكير نشاطاتيا ،كرفع مستكل التعميـ بيا تحقيقان لحاجات

المجتمع كتطمعاتو المستقبمية.

. ٢توزيع الطمبة حسب الصفوف (العمري)42-30 :2003،
يمكف استخداـ الحاسكب في عمؿ قكائـ لمفصكؿ أك الشعب المدرسية ،كؿ شعبة عمى حدة لتسييؿ

عممية تكزيعيـ عمى الفصكؿ ،كيمكف لممعمميف نسخ ىذا السجؿ ٕكاضافة أعمدة لتسجيؿ معمكمات
اء شيرية أك يكمية أك فصمية ،كىذا يكفر الكقت
جديدة كتخزينيا ،كاستخراج النتائج النيائية ليا سك ن
كالجيد لئلدارة المدرسية كالعامميف فييا.

. ٣متابعة حضور وغياب الطمبة

يستخدـ الحاسكب في متابعة حضكر كغياب تبلميذ الصؼ الكاحد أك المدرسة كيبرمج حيث يستطيع

المعمـ متابعة أسماء الطمبة المتغيبيف ،كيزكد المعمـ بشكؿ آلي أسماء الطبلب المتجاكزيف

المدة القانكنية في الغياب كيعيف تكاريخ الغياب كيستخدـ الحاسب أيضان في كتابة الرسائؿ لآلباء
إلببلغيـ عف غياب أبنائيـ.

30

. ٤استخراج نتائج الطمبة وتحميميا وتقويميا(العجمي:)25-24 :2003 ،
يستخدـ الحاسكب في رصد درجات الطبلب كاستخراج النتائج بكؿ دقة كسرعة كذلؾ يستخرج الشيادة

المدرسية كيساعد في معرفة النتائج كالنسب المئكية لمنتائج كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات
المعيارية كثبات االختبارات لكؿ صؼ في المدرسة ،كتعتبر الجداكؿ اإللكتركنية خيار أساسي لرصد
كحفظ كتحميؿ الدرجات بدقة كسرعة عالية ،فيي تكفر الكقت كالجيد لئلدارة المدرسية عدا الدقة

المتناىية في استخراج النتائج ،كيقكـ الحاسب بالتصحيح الذاتي كتكضيح مستكيات الطمبة بأشكاؿ
بيانية مختمفة مما يساعد في تحديدىا لجكانب القصكر كأكجو معالجتيا بعمؿ خطط عبلجية كأخرل

اثرائية كغيره مف اإلجراءات.

. ٥حفظ وأرشفة السجالت الصحية لمطمبة
يستخدـ الحاسكب في حفظ سجبلت الحاالت الصحية لمطمبة مف حيث السيرة المرضية كالحكادث

التي قد تعرض ليا الطمبة كيتابع مدير المدرسة بمشاركة كلي األمر ىذا السجؿ ألنو خاص
بالطالب ،كالحاسب يمكنو حصر الحاالت المرضية ك ٕارشاد العامميف بطرؽ التعامؿ معيا مف خبلؿ
ما تكفره بعض التطبيقات الحاسكبية المتكفرة لدل المرشد التربكم كالتي تساعد عمى سرعة التكجو
التخاذ األساليب الصحيحة في التعامؿ مع الحاالت الدائمة كالطارئة.

. ٦التواصل مع أولياء األمور( العجمي)61 :2003،
يعد البريد اإللكتركني مف أىـ الخدمات لئلدارة اإللكتركنية في تكفير االتصاؿ بأكلياء األمكر
لمناقشتيـ في أمكر أبنائيـ ٕكارساؿ نتائج التقكيـ المستمر ليـ دكريان ليتمكف كلي األمر مف المتابعة
المستمرة ألبنائو كاالطبلع المستمر عمى أدائو ،كحضكره كغيابو ،ككؿ ما يتعمؽ بأبنائو.

. ٧حفظ ممفات تحتوي قوائم بأسماء الطمبة

يبين)النجار كآخركف )27 :2002،ممؼ الطالب:

تحتفظ المدارس بقكائـ تتضمف أسماء الطمبة لكؿ صؼ كلكؿ شعبة تككف مرتبة ىجائيان حسب اسـ

الطالب كيمكف تحديث ىذه القكائـ كتقديـ تقارير عنيا بكؿ يسر كسيكلة.
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شكل رقم ()9

تطبيق اإلدارة اإللكترونية في شئون الطمبة
تطبيق اإلدارة اإللكترونية
في شئون الطمبة

.بناء قاعدة بيانات
متطورة مدرسية
خاصة بالطالب

التخاذ القرار

توزيع الطمبة
حسب

الصفوف

متابعة
حضور

وغياب الطمبة

األنسب

استخراج نتائج

حفظ وأرشفة

الطمبة

السجالت

وتحميميا

الصحية

وتقويميا

لمطمبة

التواصل مع

أولياء األمور

(حسيف)262 :2006،
ثانياً  :تطبيق اإلدارة اإللكترونية في شؤون الموظفين

إف عممية متابعة المكظفيف تحتاج إلى جيد ككقت بسبب إدخاؿ تعديبلت مستمرة عمى سجبلتيـ مف
حيث تنقبلت كتعيينات كترقيات كما يتعمؽ باألمكر المالية كالمقصكد بشؤكف المكظفيف ،كما حددىا)

حسيف )163 :2006 ،ىي:

القياـ بجميع شؤكف العامميف في المدرسة مف معمميف ،كككيؿ ،كمرشد تربكم ،كسكرتير ...كغيره

كالذيف يقكمكف بمياـ مككمة إلييـ في المدرسة ،كمف المياـ التي يقكـ بيا الحاسب اآللي في ىذا

المجاؿ كما ذكرىا( البلمي )58 :2003،ما يمي:

 -1إدخاؿ بيانات جميع العامميف كعناكينيـ ككؿ ما يخصيـ مما يمس مسئكليات اإلدارة المدرسية،
كحفظيا بطريقة أكثر تنظيمان.

 -2تكفير أنكاع الخدمات التي يحتاجيا المكظفكف في المدرسة بكافة مستكياتيـ ،مف إدارييف
كمعمميف كعامميف.

 -3متابعة تقييـ المكظفيف عف طريؽ البرامج التطبيقية الخاصة بمتابعة األداء كخصكصان الكاجبات
األساسية التي تطمب منيـ ،كمتابعة األعماؿ التي يقكمكف بيا كتككيف قكاعد بيانات مختمفة
تمكف مف متابعتيـ بشكؿ أكثر دقة ٕكايجابية.
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حفظ ممفات
تحتوي قوائم
بأسماء
الطمبة
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يوضح تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في شئون الموظفين
حطبٍقبث اإلدارة اإلىنخزوٍّت فً
شئىُ اىَىظفٍِ

حفع بٍبّبث اىَىظفٍِ األسبسٍت
وأرشفخهب

حىفٍز اىخذٍبث اىالسٍت
ىيَىظفٍِ

ٍخببعت أداء اىَىظفٍِ
وحقٍٍَهٌ

(حسيف)263 :2006 ،

ثالثاً :تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة شؤون المدرسة:

إف تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في إدارة شؤكف المدرسة لو أىمية بالغة كدكر كبير في رعاية شؤكنيا
المختمفة كتحديد احتياجاتيا الحالية كالمستقبمية مف خبلؿ تكفير المعمكمات كالبيانات اإلحصائية

كخدمات مختمفة يذكر (المسعكد )53: 2008،بعضان منيا:
 -١تطبيقات االتصاالت

" تتضمف تطبيقات الحاسب اآللي كالبرمجيات كالشبكات في استخداـ شبكات االتصاؿ الداخمية

كالخارجية في إدخاؿ البيانات كالمعمكمات كالمبلحظات التي ترتبط باألعماؿ اليكمية داخؿ

المدرسة ،كالتكاصؿ مع أكلياء األمكر ك ٕادارة التربية كالتعميـ كالك ازرات كالمدارس األخرل عف
طريؽ البريد اإللكتركني كمكقع المدرسة عمى اإلنترنت ،ككذلؾ تفعيؿ الرسائؿ اإلخبارية

كالمكالمات الياتفية اآللية كالرسائؿ الصكتية كالنصية".

-2التطبيقات المكتبية كتتضمف ثبلثة مجاالت رئيسة ىي:

أ – تطبيقات في معالجة النصكص ب – الكسائط المتعددة ج – أنظمة الممفات كالكثائؽ كالجداكؿ
اإللكتركنية.

أ – تطبيقات في معالجة النصوص  :أثبتت الدراسات كالبحكث أف مدير المدرسة يقضي معظـ كقتو
في األعماؿ الركتينية كالكتابية في الرد عمى المكاتبات ،كيعطييا المدير اىتماما كبي انر أكثر مف
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األعماؿ التربكية التي تتمثؿ في اإلشراؼ عمى العممية التعميمية ،كعند استخداـ اإلدارة اإللكتركنية
تحكؿ عمؿ المدير إلى العكس حيث أفاد معالج النصكص عمى الحاسب اآللي في تخفيؼ عمؿ

المدير الكتابي ،فيك يسيـ في إعداد أشياء كثيرة تتمثؿ فيما يمي:

اء داخؿ المدرسة أك خارجيا لئلدارة
أ .إعداد التقارير كحفظيا كاسترجاعيا كقت الحاجة ،سك ن
التعميمية.

ب .تجييز ٕكاعداد الخطة المدرسية(السنكية كالفصمية).

ج .كتابة ٕكارساؿ الخطابات ألكلياء األمكر مف خبلؿ جياز الحاسكب دكف أف تستغرؽ كقتان طكيبلن
أك انتظار المدير ألف الجياز يقكـ بإرساليا تمقائيان عند كضع أرقاـ الفاكس.

د .السرعة كالدقة في الرجكع لممعمكمات الخاصة بالشؤكف اإلدارية باستخداـ الحاسب اآللي كىذا ال
يتكفر في اإلدارة التقميدية.

ب – الوسائط المتعددة يمثؿ برنامج البكربكينت( )Power Pointأحد الكسائط المتعددة التي
اء مع المعمميف
يستخدميا المدير في عرض ما لديو مف أفكار كتقديـ العركض في االجتماعات سك ن
أك مع أكلياء األمكر ،ككذلؾ في الحفبلت المدرسية كالمقاءات داخؿ المدرسة ،كتحتكم الكسائط
المتعددة عمى األلكاف كالصكت كالصكر كأفبلـ الفيديك ،كما يستخدـ الكسائط في اإلرشادات
كالتعميمات (المنيع.)28-23 :2008 ،

-3إعداد الجدول المدرسي األسبوعي

يساعد الحاسكب عمى إعداد جدكؿ الدركس األسبكعي كتكزيعو عمى المعمميف كالطمبة بأقؿ جيد

ككقت ممكنيف باستخداـ برامج معينة معدة لذلؾ بحيث يستطيع مدير المدرسة إجراء تعديبلت كقتما

شاء في حاالت تنقبلت المعمميف أك إضافة مكاد جديدة أك حذؼ مادة أك أم تعديبلت عمى ىيكمية
المدرسة مثؿ نصاب المعمـ مف الحصص  ....أك غيره
ومن مزايا وضع الجدول بالحاسوب:

. ١يكفر الكقت كالجيد في كتابة الجداكؿ.
. ٢إنتاج جداكؿ مختمفة بسرعة كبأقؿ تكمفة.

. ٣يساعد عمى التخطيط الجيد كتنظيـ المدارس(عيادات.)150 :2004 ،
 -4تطبيقات خاصة بالموازم المدرسية
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تتضمف بناء ممؼ عمى الحاسب اآللي لجميع المستمزمات المدرسية مف مكاد كأثاث مدرسي بحيث

يتضمف عدد قطع كؿ نكع كتحديد المستيمؾ منيا كالجديد في المستكدعات كأعداد ما يمزـ لممدرسة
بناء عمى الخطة المدرسية(عيادات.)151 :2004 ،
ن
 -5تطبيقات خاصة بالموازنة المدرسية (السجل المالي)
إف مكازنة المدرسة تعتمد اعتمادان كميان عمى الرسكـ المدرسية التي يدفعيا الطمبة كعمى المنح
ٕكايجارات المقاصؼ كمبيعات المعارض كتبرعات أكلياء األمكر  ....كغيرىا ،كيستطيع مدير المدرسة
أف يستخدـ الحاسب اآللي في رصد كمعالجة األمكر المالية كحفظيا كتكزيعيا بنسب مختمفة عمى
أنشطة المدرسة مع رصد النفقات كالمصركفات ككذلؾ اإليرادات ليسيؿ تدقيقيا بكؿ سيكلة(النجار

كآخركف.)28 :2002،

 -6تطبيقات خاصة بالمكتبات المدرسية
أنيا تتضمف تكفير قاعدة بيانات باستخداـ الحاسب اآللي كبرمجياتو كالشبكات في حكسبة المكتبات
كتسي يؿ البحث عف الكتب كالمصادر كالمراجع مما يساعد الطالب كالمعمـ في سيكلة معرفة كجكد

كتاب معيف في المكتبة كمعرفة رقـ تصنيفو كىؿ معار أـ ال ،إلى غير ذلؾ مف المعمكمات مف

خبلؿ إدخاؿ عنكاف الكتاب أك اسـ المؤلؼ(النجار كآخركف.) 28،29 :2002،

-7تطبيقات خاصة بالبحوث التربوية وتقويم المناىج المدرسية وتطويرىا

"يسيؿ الحاسكب عمى المعمميف كرجاؿ التربية إجراء البحكث كتقكيـ الكتب المدرسية التي تسيـ
نتائجيا في معرفة جكانب القكة أك الضعؼ في الكتب كالمباحث الدراسية ،ككذلؾ يساعد عمى عممية

تطكير المناىج المدرسية كتحسينيا بطريقة صحيحة حسب نتائج مدركسة ،كيساعد في انتقاء البرامج
اإلحصائية المناسبة لمبحكث ككؿ ما تشممو البحكث العممية مف تحميؿ كتعميؿ" (النجار

كآخركف.)29:2002،

كترل الباحثة أف تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في المدارس سيكفر الكثير مف الكقت كالجيد كيخفؼ مف

األعباء الممقاة عمى عاتؽ المدير ،ككذلؾ التخفيؼ مف األعماؿ الكتابية التي كاف يقضي المدير

معظـ كقتو ألدائيا فيتفرغ لئلشراؼ عمى العممية التعميمية ،كيتغمب عمى مشاكؿ كثيرة تكاجيو

كازدحاـ الفصكؿ كحفظ كاسترجاع األعماؿ اإلدارية كتسيير ٕكادارة شؤكف االختبارات المدرسية كتقكيـ
العامميف كمتابعة أدائيـ ،مما يحسف األداء الميني كالكظيفي لمدير المدرسة ،كما أف الحاسكب كسيمة
ناجحة لبلتصاؿ كالتكاصؿ مع أكلياء األمكر كالعامميف كاإلدارة العميا كتخفيؼ العبء االقتصادم
كالمالي مف مصركفات المدرسة عمى الكرؽ كالنقؿ كالطباعة كالتخزيف  ،عدا ذلؾ فإف استخداـ
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الحاسكب يكفر عنصر الشفافية كالمصداقية عند التعامؿ مع العامميف كعدـ التحيز كالمحاباة خاصةن
عند التقييـ ،مما يعمؿ عمى رفع كفاءة كفاعمية المدرسة.

شكل رقم()11

يوضح تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في شئون المدرسة
تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في شئون المدرسة

االتصاالت
المدرسية

التطبيقات
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تطبيقات
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الجدول
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المدرسية وتطويرىا

(حسيف)2006:264 ،

-12معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة المدرسية:

عمى الرغـ مف أف جميع المؤسسات كالمدارس كالييئات في حاجة ماسة لتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية
كالعمؿ بمكجبيا ،حيث ىناؾ أىمية قصكل كفكائد عديدة منيا :تحسيف فاعمية األداء كاتخاذ القرار مف

خبلؿ إتاحة المعمكمات كالبيانات ،كتسييؿ الحصكؿ عمييا مف خبلؿ الشبكة الداخمية بأقؿ مجيكد
بالبحث اآللي ،مما يسيؿ كصكؿ التعميمات ،إال أف تطبيقيا قد يكاجو معكقات كعكامؿ تعيؽ مف
تطبيقيا منيا كما تذكرىا(السميرم)105 :2009،

. ١التحكؿ مف العمؿ اإلدارم التقميدم إلى اإللكتركني ال يعني إلغاء كؿ النظـ اليدكية كالعكدة لنقطة

البداية ،كفقداف السرية في المعمكمات بؿ سكؼ يدعـ االىتماـ بالسرية مف قبؿ المكظؼ ،كالخكؼ
مف التغيير مف قبؿ المسؤكليف كالمكظفيف كاالنتقاؿ مف النظاـ التقميدم إلى النظاـ اإللكتركني .

. ٢تداخؿ مسؤكليات اتخاذ القرار لئلقداـ عمى التغيير أك االنتقاؿ(قرار فني ،إدارم ،استراتيجي)
كضعؼ التنسيؽ.

. ٣قمة االعتمادات المالية لمتطبيقات الحديثة.

. ٤عدـ االطبلع عمى نماذج ناجحة في البيئة المجاكرة.
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. ٥عدـ تكافر اإلنترنت بشكؿ كاسع في المؤسسات أك اقتصارىا عمى فئة معينة دكف غيرىا بسبب
التكمفة العالية كمتطمب المغة اإلنجميزية لمتعامؿ.

. ٦كجكد عائؽ المغة كالمصطمحات في بعض األحياف.

. ٧عدـ الثقة الكاممة بالتقنيات الحديثة في استمرار عمميا كقمة كعي الجميكر بالمميزات المرجكة.
. ٨قمة الكفاءات البشرية الستخداـ التقنيات.

. ٩النماذج الحالية القائمة عمى الحاسكب لـ تغير اإلجراءات التقميدية في التعامؿ ،كبالتالي لـ تقنع
اآلخريف باالنتقاؿ لمنظاـ اإللكتركني الكامؿ.

 . ١١االىتماـ باألداء لـ يكف سابقان محك انر يدفع عممية التغيير.
ويضيف(عامر )55 :2005،ىناك معوقات أخرى
.11الخكؼ مف التغيير.
.12غياب التشريعات المناسبة.

.13غياب الشفافية كنفكذ مجمكعات المصالح الخاصة.

.14الككارث الكطنية الناجمة عف نزاع إقميمي كالتي يمكنيا تعطيؿ البنية التحتية لفترة مف الزمف
كىذا مف شأنو أف يعيؽ تنفيذ إستراتيجية اإلدارة اإللكتركنية كيمكف تكضيح معكقات تطبيؽ اإلدارة

اإللكتركنية مف خبلؿ الشكؿ التالي( :ماضي)160 :2011،
شكل رقم()12

يوضح معوقات التحول وتطبيق اإلدارة اإللكترونية

مصدر (:عامر)57: 2007،
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كترل الباحثة أف معكقات تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في مدارس التعميـ بقطاع غزة يرجع إلى عدة

أسباب منيا:
أ.

كجكد االحتبلؿ اإلسرائيمي الذم يعمؿ باستمرار عمى تدمير البنية التحتية لمتعميـ عبر استيداؼ

المدارس كالمراكز كالك ازرات.

ب .تبعية عمميات التمكيؿ لمخارج حيث تتحكـ الدكؿ المانحة في عمميات التمكيؿ المالي الذم

يمزـ ،كعدـ كجكد مصادر دعـ بديمة مف المؤسسات أك جيات أخرل  ،مما يدعك إلى الكقكؼ

عمى المعكقات الحقيقية لتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية ،ككضع االقتراحات كاالستراتيجيات كالحمكؿ

البلزـ تطبيقيا.

 -13بعض التجارب العالمية والعربية لتطبيق اإلدارة المدرسية اإللكترونية:
 -1تجربة الواليات المتحدة األمريكية·:
"بدأت شبكات الحاسكب في الكاليات األمريكية في الستينات بدعـ مف ك ازرة الدفاع األمريكية
ألغراض عسكرية بالتعاكف مع الجامعات األمريكية ،ثـ استحدث البريد اإللكتركني  E – Mailعاـ

1972ـ ثـ تكسعت الشبكة لتعـ مراكز البحكث كالجامعات في جميع أنحائيا ليصبح كؿ فرد مشترؾ

فييا الدخكؿ ألم مكقع كالحصكؿ عمى المعمكمات التي يرغب فييا"(النجار كآخركف)307 :2002 ،

"كبدأت الكاليات تطبيؽ تقنيات اإلدارة كالتعميـ في مدارسيا عاـ 1996ـ بتضافر الجيكد بيف

القطاعيف العاـ كالخاص كتكجيييا لبلستثمار األمثؿ في تطكير كنشر تقنيات اإلدارة كالتعميـ كأثمرت
الخطة عف ربط  98 %مف مدارسيا باإلنترنت لتكتمؿ خطكة ميمة مف خطكات تعميـ اإلدارة
اإللكتركنية في المدارس األمريكية(حسيف.)600 :2006،

كمف تجارب المدارس األمريكية تجربة مدرسة بيدم) (Peddie Schoolبمدينة ىايت ستاكف

) )Hight Stownبكالية نيكجيرسي حيث تبرع أحد خريجي المدرسة بمبمغ مائة مميكف دكالر كىي
أكبر منحة فردية استغمتيا المدرسة في تطبيؽ برامج تقنية كاستخداـ الحاسب اآللي كتطكير مجمؿ

العممية اإلدارية كالتعميمية ،حيث تدار المدرسة إلكتركنيان باستخداـ البريد اإللكتركني الذم يعتبر فييا
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طريقان لمحياة المدرسية ،كأثبتت المدرسة أف استخداـ الحاسكب كتكنكلكجيا االتصاالت بشكؿ سميـ
تمكف مف تغيير العممية التعميمية كاإلدارية كعمؿ عمى تنمية حب االستطبلع كاالبتكار كالعمؿ

الجماعي ٕ ،كاتاحة الفرصة لمكصكؿ لمعمكمات أكثر كأسرع عند الحاجة إلييا كيمكف االستفادة مف
تجربة بيدم في اىتماميا بتخصيص ميزانية إلدخاؿ تقنية المعمكمات لممدرسة كتكزيعيا عمى األجيزة
كالبرمجيات كغيرىا كالبحث عف شركاء محمييف لممساعدة كالدعـ) العريشي.)104 :2008،

 -2تجربة المممكة العربية السعودية:

أدركت المممكة العربية السعكدية أىمية اإلدارة اإللكتركنية في التنمية اإلدارية في ككنيا أداة لتسييؿ

كتبسيط اإلجراءات اإلدارية كزيادة إنتاجية العامميف ،كالمساعدة في اتخاذ الق اررات ،كتفعيؿ عممية
اإلشراؼ ،كاستنادان لذلؾ يأتي المشركع الكطني لمممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز إلدخاؿ الحاسب اآللي

في المدارس ،كالذم مف أىدافو تمكيف المديريف لئلفادة مف شبكة المشركع في تقديـ المعمكمات
كالتعميمات كالبيانات إلى األطراؼ المعنية المرتبطة بالمدارس ( غنيـ)144:2006 ،

ككذلؾ قدمت فكرة مشركع المدرسة اإللكتركنية ،كالتي تيدؼ إلى إيجاد مكقع يخدـ القطاع اإلدارم

كالتعميمي بالدرجة األكلى ،كيرتبط بشبكة اإلنترنت كبناء المعمكمات في مكقع المشركع عمى شكؿ

صفحات كيب ،مع استخداـ نظاـ الحماية إلعطاء صبلحيات مختمفة لمدخكؿ في المكاقع كضركرة
إيجاد كسائؿ لمرقابة عمى أنظمة المكاقع لزيادة فاعمية استخدامو كمعرفة نقاط ضعفو كتبلفييا (حسيف

.)601:2006 ،
 -3تجربة المممكة األردنية الياشمية :
تبنت المممكة األردنية إستراتيجية كطنية لئلدارة كالتعميـ اإللكتركني  ،تنطكم عمى استغبلؿ التقنيات
الحديثة ككسيمة أساسية في نظاـ التعميـ األردني عمى جميع المستكيات ،كلضماف استخداـ ىذه

التقنيات الحديثة بدأت الك ازرة منذ عاـ 2002ـ بتدريب جميع مكظفي الك ازرة عمى استخداـ تقنية
المعمكمات كاالتصاالت كاستغبلليا لتحسيف التعميـ ٕكادارتو ،كما تـ ربط ما يزيد عف ألؼ مدرسة
بشبكة الكتركنية متكسطة السعة ،كتـ تزكيد معظـ مدارس الحككمة األردنية بأجيزة حاسب

آلي،كتبنت الحككمة األردنية مؤخ انر مشركعان إلنشاء شبكة تعميمية كطنية عمية السعة ،باستخداـ تقنية
األلياؼ الضكئية تزيد تكمفتيا عمى خمسيف مميكف دينار أردني( حسيف.)602،603 :2006،
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-4تجربة اإلمارات العربية المتحدة· :
تعتبر دكلة اإلمارات بصكرة عامة ك ٕامارة دبي بصكرة خاصة مرك ناز لمتجارة كالصناعة كسكقان عالمية

اإللكتركنيات كالحاسكب كمرك از ميما لمتجارة اإللكتركنية كترتكز جيكد تحكيؿ اقتصاد اإلمارات
لتجارة
ن
إلى اقتصاد المعرفة كاإلدارة اإللكتركنية عمى بنية تقنية كمعمكماتية متطكرة ،ممثمة بمنظمة دبي
لمتكنكلكجيا كالتجارة اإللكتركنية كاإلعبلـ ،كأنشئت المنطقة الحرة ليذا الغرض فتـ إنشاء ثبلثة مشاريع

أساسية ىي مدينة دبي لئلعبلـ ،كمدينة دبي لئلنترنت ،ككاحة دبي لممشاريع ،حيث كاف ىدفيا إنشاء

مركز لصناعات تكنكلكجيا المعمكمات كاقتصاد المعرفة(ياسين.)300 :2005،

بدأت اإلمارات في تطبيؽ مشركع اإلدارة اإللكتركنية مف خبلؿ مدرسة" ديره االبتدائية لمفتيات" التي

افتتحت فييا القاعة اإللكتركنية باسـ " ديره نت " كذلؾ الستخداـ التكنكلكجيا اإلدارية كالتعميمية في
خدمة العممية التعميمية ك إدارتيا ،كال تقتصر ىذه التجربة عمى خدمة الحاسكب كاإلنترنت فقط

لئلدارة كالييئة التدريسية كالطالبات ،ك ٕٕإنما إلى ربط جسكر التعاكف مع الييئة المحيطة بالمدرسة
كالتي تتمثؿ في أكلياء األمكر كغيرىـ مف الميتميف بشؤكف العممية التربكية.

كتـ تجييز القاعة بكؿ ما يمزـ ك إمدادىا بأكثر مف )  ( 30جياز حاسكب ،كقدمت اإلمارات

مشركعيف ناجحيف في مجاؿ اإلدارة المدرسية اإللكتركنية في مشركع مدرسة العيف النمكذجية،

كمشركع مدرسة الشارقة النمكذجية ،حيث تـ إنشاء بنية تحتية لمشبكة المعمكماتية بيما كتكفير

التجييزات البلزمة مف أجيزة كبرامج كأرشيؼ إلكتركني  ،كالعمؿ عمى تأىيؿ اإلدارييف كالمعمميف

كتقديـ الدعـ الفني لمشبكة كتدريس نظـ المعمكمات كاإلنترنت في المناىج الدراسية المدرسية(متولي،

.)140:2004
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الجزء الثاني

-1مقدمة:

تفويض السمطة

إف مف أىـ ما فرضتو المتغيرات الثقافية كالتكنكلكجية إقباؿ الناس عمى التعميـ بشكؿ كاسع ،كزيادة
معدالت كااللتحاؽ في المدارس كالتكسع في إنشاء المباني المدرسية كعمميات التكظيؼ كما يتبعيا

مف تطكر في تطبيؽ نظريات اإلدارة الحديثة لمتغمب عمى زيادة األعباء اإلدارية كتحقيؽ الكفاءة

المؤسسية في أداء األعماؿ.

وٌعد التفكيض إحدي أهم مفردات النظرٌات اإلدارٌة الحدٌثة ومف أىـ الكفايات اإلدارية التً ٌنبغً

على مدٌر المدرسة أن ٌمتلكها  ،فالتفوٌض يساعد الرؤساء عمى إنجاز مياميـ مف خبلؿ اآلخريف،

مما يكفر ليـ الكقت البلزـ ألداء المياـ اإلستراتيجية المتصمة بالتخطيط كصناعة الق اررات ،كيزيد
الثقة ،يساعد عمى بناء عبلقات ايجابية بينيـ كبيف المرؤكسيف مف ناحية ،كيسيـ في تحفيز
المرؤكسيف لتقديـ المبادرات ،اكتساب الميارات ،تنمية القدرات الذاتية كيعزز ثقتيـ بأنفسيـ مف ناحية

أخرل ،كما يخدـ مصمحة العمؿ مف خبلؿ ما يكفره مف المركنة البلزمة في العمؿ كيعزز كفاءة
كفعالية كشرعية التنظيـ ،فبلبد أف تتـ عممية تفكيض السمطات عمى مختمؼ المستكيات اإلدارية ٕكاال
تكلد لدل المرؤكسيف شعكر بعدـ المباالة كعدـ االنتماء .األمر الذم قد يؤدم إلى جمكد المؤسسات
كتقكيضيا.

مما سبؽ تتضح أىمية تفكيض السمطة حيث إف "تفكيض السمطة يعتبر حبلن ناجعان نحك تكفير كقت
مدير المدرسة ،كمساعدتو عمى التفرغ لؤلعماؿ األكثر أىمية كاألطكؿ مدل ،باإلضافة إلى أف

التفكيض يعطي الكفاءات كالفرصة إلظيار القدرة عمى تحمؿ المسئكلية ،كسرعة إنجاز األعماؿ

بفعالية ككفاءة" (أبك كطفة.)5 :2009 ،

كيؤكد الحريرم بأف التفكيض لمسمطة مف أىـ الميارات التي يجب عمى المدير إجادة استخداميا لما

تحققو مف مزايا ،لكنيا في نفس الكقت إجراء تحفه المخاطر في حالة عدـ العناية باختيار كتدريب
األشخاص الذيف تفكض إلييـ الصبلحية( الحريرم.)78 :2008،

إف تفكيض السمطة قد يثير بعض المشكبلت كالصعكبات اإلدارية إذا كاف قائما عمى أسس غير

سميمة ،ال سيما في اإلدارة التعميمية ،حيث تتعدد أنكاع الخدمات كاألفراد ،مما يجعؿ تفكيض السمطة
عممية معقدة كليست بسيطة( العمايرة.)208 :2002 ،
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كفي ىذا الجزء ستتناكؿ الباحثة مفيكـ تفكيض السمطة  ،كأىداؼ التفكيض،كمزاياه  ،كأنكاعو  ،كذلؾ

أسبابو  ،كالمبادئ التي يجب أف يقكـ عمييا التفكيض  ،كما ستعرض الباحثة محك انر لعبلقة اإلدارة
اإللكتركنية بتفكيض السمطة

-2مفهوم تفويض السمطة:
يعتبر تفكيض السمطة إحدل الميارات التي يقكـ بيا المدير الناجح ،كتمتاز بأف ليا أصكؿ كقكاعد،
كتتصؼ بأنيا سيؼ ذك حديف ،بمعنى أف ليا العديد مف السمبيات كاإليجابيات ،فلٌست كؿ صبلحية

أمكر ال يجكز فييا إجراء التفكيض ،كالبعض اآلخر مف الممكف إجراء
قابمة لمتفكيض ،بؿ إف ىناؾ ه
التفكيض فييا.
كقد عرؼ الصيرفي تفكيض السمطة بأنها" عممية السماح االختيارم بنقؿ جزء مف السمطة مف

الرئيس إلى المرؤكس  ،كعندما يقبؿ األخير ىذا التفكيض فإنو يمتزـ بأداء الكاجبات التي يكمفو بيا

رئيسو كيمارس الصبلحيات البلزمة ألدائيا كيصبح مسئكال أماـ رئيسو عما قاـ بو مف أعماؿ"

(الصيرفي.)7 :2003 ،

كتفكيض السمطة ال يعني التخمي عنيا ،كال يفقد المدير المفكض لمسمطة سمطتو بؿ يبقى محتفظنا بيا

كمسئكال عف ممارستيا مسؤكلية كاممة كلو الحؽ في استرداد ىذا التفكيض في أم كقت مف
المرؤكسيف ٕكاعادة تفكيضو آلخريف إذا ما اتضح لو سكء استخداميـ لمتفكيض.

كيعرفيا( الجيكسي كجاد اهلل )92 :2000 ،عمى أنيا ”إعطاء السمطة مف إدارم إلى آخر أك مف

كحدة تنظيمية ألخرل ،لغرض تحقيؽ كاجبات معينة في نفس الكقت ،كعدـ التخمص مف السمطة أك

التنازؿ عنيا ،فالمدير الذم يقكـ بالتفكيض يحتفظ دائما بسمطتو ،كلكنو ٌمنحها اآلخريف في العمؿ

داخؿ نطاؽ محدد كيستعيدىا في أم كقت”.

ك يرل (ذياب )18 :2004 ،أف عممية التفكيض في المدرسة تعني أف يقكـ المدير بمنح المعمميف

حؽ التصرؼ كاتخاذ الق اررات في نطاؽ محدكد ،كبالقدر البلزـ إلنجاز ميمة معينة ،كاف التفكيض ال
يعني فقداف المدير لسمطتو ،بؿ يظؿ محتفظا بيا كاممة ،كلو حؽ استردادىا في أم كقت.

كالغرض الرئيس لتفكيض السمطة ىك إيجاد التنظيـ الفعاؿ الكفيؿ بتحقيؽ األىداؼ بأفضؿ الكسائؿ

كأقؿ التكاليؼ )دكيكات.)17 :2000 ،

فالتفكيض ىك نشاط إدارم ضركرم كجكىرم يقكـ عمى منح سمطة القرار كالتنفيذ لممرؤكسيف ،أم

بمعنى تكميؼ اآلخريف بمياـ أك كظائؼ معينة .فبعض المدراء يميمكف لتنفيذ األعماؿ المنكطة بيـ
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عمى الرغـ مف كثرتيا ،بسبب تخكفهم مف كقكع مكظفييـ في األخطاء في حاؿ تفكيضيـ بعض

السمطات ،كذلؾ ٌعد إلى المركزية الزائدة في السمطة ،كتحجيـ صبلحيات المرؤكسيف مما يكلد لدييـ
شعك ار باإلحباط كعدـ الرغبة أك عدـ القدرة عمى تنفيذ المياـ المككمة إلييـ،فٌنعكس سمبا عمى تقديميـ

الخدمات لمطمبة( أبك معمر.)5 :2009،

كترل الباحثة بأف تفكيض السمطة  ":درجة منح بعض السمطات مف مديرم المدارس إلى بعض

معممييـ ألداء عمؿ معيف الستغبلؿ طاقتيـ في مصمحة المدرسة مع إبقاء المسئكلية قائمة عمى

المدير كالمعمـ المفكض إليو السمطات".

-3أىداف التفويض:

ييدؼ التفكيض إلى تحقيؽ ما يمي:
أ .التطوير اإلداري:

إف التفكيض يكفر لمرؤساء الكقت الكافي لمقياـ بالمياـ كاألنشطة ذات األكلكيات العامة المتصمة
بالتخطيط كالتطكير الذاتي كاالبتكار ،إذ يترتب عمى الرؤساء الذيف ال يفكضكف السمطة أعباء عمؿ

كثيرة تؤدم إلى نتائج سمبية عمى العمؿ نتيجة االنشغاؿ باألعماؿ البسيطة عمى حساب األعماؿ

ذات األىمية األكبر(البرادعي ،) 111:1999،فغياب التفكيض يؤدم إلى إرىاؽ الرؤساء كيحرميـ
مف فرص التطكر.

ب .اإلصالح اإلداري:

كيتكقؼ اإلصبلح اإلدارم عمى حسف التخطيط كأسمكب جمع المعمكمات كتحميميا كتفسيرىا كالقدرة
عمى التقييـ كمتابعة التنفيذ كأساليب القيادة كالصبلحيات المخكلة لكؿ مستكل مف مستكيات اإلدارة .
ت .التخمص من المركزية:

التي مف سمبياتيا عدـ القدرة عمى المتابعة كالتنفيذ ،ككبت األفكار في المستكيات التي مادكف المدير

.فعممية التفكيض تكلد لدل العامميف شعك انر باإلنجاز كالثقة بأنفسيـ ،ذلؾ ألف المكظؼ الكؼء كالذم

تككؿ إليو ميمات جديدة سيككف سعيدان بإتاحة مثؿ تمؾ الفرص لو ليثبت قدراتو كأىميتو لمترقي كيشعر
بأنو متمكف مف القياـ بكاجباتو عمى الكجو المطمكب.
ث .الصحة التنظيمية:

تعتمد عمى إنجاز أىداؼ المؤسسة التربكية ،كذلؾ يتطمب مشاركة العامميف بالمؤسسة في اتخاذ
الق اررات ،كتبادؿ أفضؿ لممعمكمات كتعميـ المكظفيف ميارات جديدة تساعد في تطكير العمؿ ،فعف

طريؽ تفكيض الصبلحيات يمكف تقديـ خدمة لمطمبة شكؿ أفضؿ في كؿ األكقات بحيث ال تتعطؿ
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بعضا
األمكر في غياب المدير المسئكؿ الذم ال يحتكر كامؿ السمطات بؿ يفكض إلى المرؤكسيف
ن

منيا.

ج .التنمية اإلدارية:

كيعد التفكيض أحد كسائؿ التنمية اإلدارية فيك يحقؽ لممكظفيف األداء الجيد لتفكيضيـ بعض

الصبلحيات كترؾ حرية التعامؿ معيا .كما أف مكاجية المشكبلت كاألزمات المفاجئة كالطارئة تخمؽ
لدل المفكض رؤية فكرية ،كاالطبلع عمى معمكمات جديدة ،كاكتساب ميارات كخبرة جديدة مف خبلؿ

الدكرات التدريبية كالزيارات كالسفريات.
ح .االنتماء الوظيفي:

تعزز عممية التفكيض لدل المكظؼ الشعكر بالفخر كاحتراـ الذات ،كيحفز إلى التفكير بكؿ مف شأنو
أف يطكر العمؿ في المؤسسة التي يعمؿ بيا ،ألنو يرل نفسو جزءان منيا كيربط مستقبمو بيا ،فيبذؿ

قصارل جيده مف أجؿ تقدميا كتطكرىا.
خ .المساءلة اإلدارية:

كذلؾ مف خبلؿ نظاـ معمكماتي ٌستطٌع مع المدٌر تحقٌق المتابعة الموضوعٌة ،للموظفٌن وتقوٌم

ادائهم األمر الذي ال ٌمكن النهوض به دون تفوٌض ٌحقق المساءلة والشفافٌة فً األداء( فميو كعبد

المجيد.)325-323 :2005،
 -4مزايا تفويض السمطة:

نظر ألىمية التفكيض في المؤسسات ،فقد اعتبره العمماء أفضؿ مف التدريب فيك يعمؿ عمى رفع
نا
كفاءة المدير اإلدارم الذم يريد القائد إنجاز األعماؿ الممقاة عمى عاتقو ،كيرغب المرؤكس في أف
يستشعر قيمتو كالشعكر بالرضا ،كأثناء التفكيض يريد القائد أف يتأكد بأف ما يفكض قد يتـ إنجازه

عمى الكجو األفضؿ ،كيريد المرؤكس مف خبلؿ ىذه األعماؿ المككمة إليو أف يجد ذاتو كيحترميا
كيقدرىا .كيحقؽ التفكيض الكثير مف المزايا بالنسبة لمقيادات اإلدارية في المؤسسات التعميمية كأىـ

ىذه المزايا:

 .1يساعد مدير المدرسة عمى تكزيع جزوء مف ميامو مما يتيح لو الكقت كالجيد لمتفرغ لممياـ
القيادية بدال مف أف يضيع جيكده في النكاحي اإلجرائية كالشكمية كالبسيطة ،فقد ثبت في

التطبيؽ العممي أف تركيز السمطة في يد المدير كعدـ تفكيضيا ،يجعؿ منه عنؽ الزجاجة

الذم تزدحـ عنده األعماؿ ،حيث يتدفؽ العمؿ عميو دكف أف يتمكف مف مبلحقتو ٕكانجازه ،أما
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عندما يفكض بعض اختصاصاتو البسيطة لمرؤكسيو ،سٌكون لديو الكقت الكافي إلنجاز

أعمالو اليكمية أكال بأكؿ كعمى أحسف كجو.

 .2يساعد عمى تنمية قدرات المرؤكسيف كخاصة القيادات في المستكيات الكسطى كالدنيا ،كيتيح
ليـ فرصة ممارسة المياـ بقدر مف الحرية كالمركنة دكف ضغكط ،كالتمتع بقدر مف السمطة

كاإلحساس بالمسؤكلية،كزيادة فاعمية األداء مف خبلؿ مبدأ المشاركة في اتخاذ الق اررات ،كىذا

لف يتحقؽ إال في ظؿ تفكيض السمطة ،حيث يككف لدل الرئيس االستعداد لتحمؿ األخطاء
الناجمة عن التفكيضٕ ،كاعطائيـ الفرصة لكي يتعممكا مف أخطائيـ( .اليكارم كآخركف،
)245:1993

 .3منح المدير فرصة كسمطة التركيز عمى النتائج مع تكفير اآلراء كالخبرات لمعامميف المفكضيف
إلتماـ ٕكانجاز األعماؿ المطمكبة ،كما يتيح فرص النظر إلى المكاقؼ بمكضكعية ،كمف ثـ

يككف الحكـ عمى المكقؼ أفضؿ كالسيطرة عميو أكبر

 .4سرعة صنع القرار :ألف التفكيض يمنع المركر بمستكيات تنظيمية مختمفة مف أجؿ صنع
القرار ،كأيضا يمنع مركر الق اررات بالمستكيات الدنيا مف أجؿ تكصيؿ كتطبيؽ القرار (فميو
كعبد المجيد.)327 -325 :2005 ،

 .5يدعـ القكة الشخصية لمرئيس كزيادة نفكذه داخؿ المؤسسة ،كيحسف مف جكدة الق اررات نتيجة
لبلقتراب مف مصدر المشكمة كيزيد مف فعالية المدير مف خبلؿ تنمية كتطكير قدرات
كمعمكمات كميارات مساعديو مف الرؤساء.

 .6يحقؽ سرعة أداء العمؿ اإلدارم ،مما يحقؽ أكبر عائد لممؤسسة التي يتـ فييا عممية

التفكيض ،كبأقؿ تكمفة ممكنة ،كما أنو يكفر الكقت كالجيد ،كيحقؽ المركنة اإلدارية ،كينمي
ركح المبادرة لدل العامميف ،كيعطي فرصة إلعداد جيؿ جديد مف الككادر القيادية ،كيكفر

المناخ المناسب لمعمؿ مما يحقؽ األىداؼ المرجكة ،كيحقؽ العدالة االجتماعية.

 .7تطكير أداء العامميف :يسيـ التفكيض في اكتساب المعارؼ كالميارات نتيجة ممارسة
الصبلحيات ،كتتيح الفرص لمعامميف لبلشتراؾ في تحميؿ المشكبلت كتشجيعيـ عمى إبداء

الرأم كتقديـ المقترحات مما يسيـ في تطكير كتعديؿ األداء ( .أبك معمر-80 :2009،
.)82

 .8بناء فريؽ متعاكف عمى أساس الثقة في قدرات كاستعدادات المفكض إليو.
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 .9يعمؿ عمى تنمية قيادات جديدة كاثقة مف نفسيا مما يساىـ في إيجاد قادة قادريف عمى تكلي
المناصب في المستقبؿ.

.10عممية التفكيض تخمؽ جكان مناسبان لمعمؿ داخؿ المؤسسة ،فالمكظؼ يشعر بأنو ال تكجد
عممية انفصاؿ بينو كبيف القيادة.

.11زيادة الرضا الكظيفي  :يساعد التفكيض الفعاؿ في تعزيز األثر اإليجابي بالنسبة لمعنكيات
المكظؼ ،فزيادة االتصاؿ بيف المدير كالمرؤكسيف كالتعمـ أثناء العمؿ ،كالشعكر بزيادة

المسؤكلية كالمشاركة ،كؿ ذلؾ يمكف أف يساعد عمى تحسيف كتطكير المعنكيات( رضا،

.) 132:2003

.12تحسيف فرصة المدير في التقدـ مف خبلؿ إعداد مكظؼ كاحد أك أكثر لتكلي كظيفتو عندما
يحصؿ المدير عمى الترقية.

.13يحقؽ المبدأ الذم يؤكد أف الكظائؼ العميا مفتكحة لمعامميف(الحريرم.) 86:2008،
م ف ذلؾ يتضح أف تفكيض السمطة يساعد مدير المدرسة عمى القياـ بميامو بكقت أقؿ ،ك يزيد مف

قدرتو عمى متابعة األعماؿ كتقكيميا المستمر ،ك يحقؽ سرعة في أداء العمؿ اإلدارم مما يحقؽ

عائدان أكبر ،ك يعمؿ عمى تطكير أداء العامميف ،ك يساعد في زيادة العبلقات اإلنسانية بيف العامميف
داخؿ المدرسة كما يشعرىـ بالرضا الكظيفي ،كيزيد مف فرصة إعداد مكظفيف قادريف عمى تحمؿ

المسئكلية ليككنكا يكمان ما مديريف أكفاء.
- 5أنواع تفويض السمطة :

تتعدد أنكاع كصكر التفكيض كفقان لمجيات كالجكانب المتناكلة كاألىداؼ المراد تحقيقيا مف كرائو

لتشمؿ األنكاع التالية كما كضحيا( العثماف :)65 :2005،
 -1التفويض إلى أسفل:

كىذه ىي الصكرة الغالبة في التفكيض ،حيث يفكض الرئيس األعمى بعض اختصاصو إلى السمطة
األدنى ،كما يفكض إلى مسئكؿ المجنة بعض المياـ.

02

 -2التفويض إلى أعمى:
كيتـ ذلؾ حينما تقكـ السمطة األدنى بالتفكيض إلى سمطة أعمى ،كىي صكرة نادرة في التطبيؽ

العممي.

 -3التفويض الجانبي:

يتحقؽ ىذا النكع مف التفكيض حينما يتـ بيف الرؤساء في الفركع كرئاساتيـ المركزية  ،كقد يسمى ىذا

النكع مف التفكيض عمى مستكل إدارم مكازم ،ألف كبلن مف المفكض كالمفكض إليو يككنا في مستكل

متقارب أك بدرجة كظيفية كاحدة.

 -4التفويض المشروط والتفويض غير المشروط:

التفكيض المشركط ىك الذم يتطمب حصكؿ المفكض إليو عمى مكافقة المدير كمراجعتو قبؿ إجرائو،

أما التفكيض غير المشركط فيتحقؽ عندما يككف المفكض إليو ح انر في أداء العمؿ دكف تحفظات.
 -5التفويض الرسمي والتفويض غير الرسمي :

التفكيض الرسمي ىك الذم تتضمنو قكاعد مكتكبة مف خبلؿ القكانيف أك األكامر ،أما التفكيض غير

الرسمي يبنى عمى أساس العادات كاالتفاقات كالتفاىـ.

إف التفكيض غير الرسمي نادر األخذ بو كتطبيقو ،نظ انر لما يثيره مف مشاكؿ كصعكبات في التطبيؽ

العممي لعدـ كجكد قكاعد مكتكبة.

 -6التفويض الكامل والتفويض الجزئي:

يككف التفكيض كامبلن ،عندما يفكض المفكض إليو السمطة الكاممة لمقياـ بميمة معينة ،أما التفكيض
الجزئي فيتـ عندما يقكـ المفكض إليو بالرجكع إلى المفكض لطمب الرأم كالتكجيو عند نقاط معينة.

كيصنؼ (حرب )20 :2011 ،أنكاع التفكيض إلى نوعٌن هما:

 .1تفويض الصالحية :كيعني نقؿ الصبلحية مف سمطة عميا إلى سمطة أدنى مفكض إلييا،
كىذا يعني التخمي عف بعض الصبلحيات مف المفكض إلى المفكض إليو ،ىذا كال يجكز

لمجية أك الشخص المفكض أف تمارس صبلحياتيا التي فكضتيا إلى غيرىا طكاؿ مدة
التفكيض.

 .2تفويض االختصاص :يكجو إلى المكظؼ بصفتو ال شخصو ،بينما تفكيض التكقيع يراعى
فيو االعتبار الشخصي في المفكض إليو ،كينطكم عمى ثقة خاصة في المفكض إليو ،كمف
ثـ فيك ينتيي إذا تغير المفكض أك المفكض إليو.
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 -6أسباب تفويض السمطة:
يعتبر تفكيض السمطة مف األمكر الضركرية في عممية التنظيـ ،كيجب عمى المدير القياـ بتفكيض

السمطة ألسباب عديدة منيا:

 .1إف المياـ المسنكدة إلى المدير قد تفكؽ بكثير تمؾ التي تمكنو القياـ بيا شخصيا ،كيقكد ىذا
السبب إلى أسئمة تتعمؽ بدرجة تفكيض السمطة التي ينبغي عمى المدير القياـ بيا(تكفيؽ،
. )19 :1999

 .2إف تفكيض السمطة ىك العنصر األساسي كالخطكة الجكىرية في أم برنامج لتنمية
المرؤكسيف فكؿ مكاسب كفكائد كبرامج التدرٌب بأشكاليا المختمفة تذىب ىباء ،إذا تجاىؿ

المدير عممية تفكيض السمطة(الجيكسي كجاد اهلل.)75 :2000 ،

 .3إف كؿ مؤسسة مف المؤسسات تحتاج بالضركرة إلى عمؽ في تنظيميا ففي أم لحظة قد
تخمك بعض المناصب اإلدارية بسبب كفاة شاغمييا أك ترقيتيـ أك نقميـ أك مرضيـ ،كفي ىذه

الحالة يجب عمى غيرىـ شغؿ ىذه المناصب لكي يستمر التنظيـ في سيره( القريكتي،
. )47 :2001

-7العالقة بين تفويض السمطة والمركزية والالمركزية:
المركزية كالبلمركزية مف المفاىيـ التنظيمية اليامة كالمرتبطة ارتباطنا كثيقنا بمسألة تفكيض السمطة .
كيعكس مفيكـ المركزية تركيز السمطة ،بينما يعبر مفيكـ البلمركزية عف تشتيت السمطة كتكزيعيا .
فتركيز السمطة أك تشتيتيا يتكقؼ كمية عمى درجة أك حجـ السمطة المفكضة ال عمى نكع

السمطة(تكفيؽ.)44 :1999 ،

مستمر ىي درجة تركيز أك عدـ تركيز السمطة،
نا
عبلجا
كالمشكمة األساسية في التنظيـ كالتي تتطمب
ن
كال يقتصر األمر فقط عمى نكع السمطة المفكضة بؿ يتعمؽ األمر بمقدار أك حجـ السمطة المفكضة
إلى المستكيات اإلدارية ،وال يكجد نظاـ يتصؼ بالمركزية أك البلمركزية المطمقة إذ أف األمر نسبي
فقط ،كاألنظمة تكجد عمى متصؿ يشكؿ أحد طرفيو المركزية كالطرؼ اآلخر البلمركزية ،لكن ال بد

مف كجكد شيء مف المركزية كالبلمركزية في جميع المؤسسات ،فالمركزية كالبلمركزية بالنسبة
المؤسسة ىي نزعات كنزعات الح اررة كالبركدة في جسـ اإلنساف .كيمكف النظر إلى المركزية

كمنفردا في
كالبلمركزية عمى أنيما يمثبلف قطبيف أك حديف متباعديف يندر كجكد أم منيما كامبلن
ن
التطبيؽ العممي ،كتحاكؿ كؿ مؤسسة معرفة الدرجة المناسبة التي تحتاج إلييا مف كمييما في ضكء
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طبيعة أعماليا كأىدافيا .فالتفكيض يدفع حركة العمؿ في المؤسسة إلى األماـ كيخفؼ مف أعباء

المديريف ،كما يكشؼ عف قدرات العامميف في المنشأة كينمييا كيرفع مف ركحيـ المعنكية(
مينا)41 :2006،

كيكجد في كؿ تنظيـ تقر نيبا مركزية كالمركزية في نفس الكقت .كىنا ال بد مف كجكد قدر مف المركزية
السمطة في كؿ ىيكؿ تنظيميٕ ،كاال ما كجد ىذا الييكؿ أصبل .ألنه مف غير الممكف أف تككف ىناؾ

مركزية بحتة لمسمطة في يد شخص كاحد  -ىك المالؾ أك الرئيس األعمى لممؤسسة -كلكف في ىذه

الحالة لف يككف ىناؾ مدٌرون لهم مرؤكسكف ،كمف ثـ فميس ىناؾ ىيكؿ لمتنظيـ أيضا ،كلذا يمكف
القكؿ بأف مف خصائص جميع التنظيمات كجكد قدر مف البلمركزية في ىياكميا ،كمف الناحية

األخرل ال يمكف أف تكجد المركزية مطمقة ،ألف قياـ المدير بتفكيض كؿ سمطتو يعني تبلشي مركزه
كمكانتو كمدير.

كعادة تككف درجة البلمركزية كبيرة في الحاالت التالية:

 -1عندما يزداد عدد الق اررات التي تتخذ في المستكيات اإلدارية األقؿ.
 -2عندما تزداد أىمية الق اررات التي تتخذ في أسفؿ التسمسبلت اإلدارية.

 -3عندما تزداد الكظائؼ التي تتأثر بالق اررات التي تتخذ في المستكيات األدنى.
 -4عندما تقؿ عمميات مراجعة الق اررات (تكفيؽ.)47 :1999،
 المسؤولية والتفويض
إف المسؤكلية ال يمكف تفكيضيا لككنيا التزاـ باألداء بمعنى التعيد مف الشخص لرئيسو بالقياـ
بالكاجبات كالمياـ حيف ال يمكف لممرؤكس أف يخفض أك يقمؿ مف مسؤكليتو عف طريؽ التفكيض

لشخص أخر سمطة أداء ذلؾ الكاجب( الجيكسي ،جاد اهلل) 126: 2008 ،

 -8اىَببدئ اىالسٍت اىخً ٌقىً عيٍهب اىخفىٌض:
يعتبر التفكيض مف أىـ مقكمات القيادة اإلدارية ،كىك عممية اتخاذ قرار مف قبؿ القائد اإلدارم يخكؿ

بمكجبو أحد المرؤكسيف صبلحية أداء ميمات محددة ٕكاف القائد الفعاؿ ىك الذم يدع فريقو يؤدم
المياـ الكظيفية كيفكض ليـ بعض السمطات مف منطمؽ ثقتو بقدرات كؿ فرد مف أفراد الفريؽ ،بؿ

كيخصص ليـ ميزانيات يتصرفكف في إطارىا حتى ال يضطركف إلى إضاعة الكقت كالجيد بالطمبات
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التي تخص النفقات المطمكبة ،كما أنو يميؿ ألف يككف قريبان منيـ في كؿ األكقات فقد يحتاجكنو في
كقت ما (الحريرم.)80 :2008،

فال بد لنجاح عممية التفويض من توافر عدة مبادئ أساسية من أىميا:
 .1التحديد الدقيق لممسؤوليات والميام:

تحديدا دقيقان لممياـ كالمسؤكليات التي سيقكـ بيا مف ستفكض ليـ
يستمزـ نجاح عممية التفكيض
ن
السمطة ،كتتمثؿ المسؤكلية في األىداؼ المطمكبة مف الشخص تحقيقيا ،كيعتبر الكصؼ الكظيفي
الدقيؽ أساسان تنطمؽ منو عممية تحديد المسؤكليات كالمياـ ،كيعتبر تحديد معايير األداء المطمكب

كنكعا ٌعبر عن الطريقة العممية المثمى لتحقيؽ ىذا اليدؼ كضمف ما تسمح بو األنظمة
كمان
ن
كالتعميمات(القريكتي.) 29:2003،
كبالنظر إلى مؤسساتنا التعميمية ،كمدل تكافر ىذا المبدأ فإننا نبلحظ ضعؼ التحديد الدقيؽ لمياـ

العامميف في المؤسسات التعميمية ،كالمدارس تحديدان  ،بؿ إف ىناؾ قصك انر كاضحان في تكثيؽ الكصؼ

الكظيفي كتحديثو (.حمد) 31:2003،بتصرؼ.
 .2مبدأ تدرج المستويات:

كيشير ىذا المبدأ إلى ضركرة كجكد سمسمة مف عبلقات السمطة المباشرة مف الرؤساء إلى المرؤكسيف

داخؿ التنظيـ بحيث تشمؿ جميع المستكيات مف أعمى إلى أسفؿ .كيتطمب ىذا المبدأ كجكد نظاـ
لبلتصاؿ بيف ىذه المستكيات يحقؽ نقؿ المعمكمات مف أعمى إلى أسفؿ كبالعكس في أسرع كقت
ممكف.

 .3مبدأ تكافؤ السمطة مع المسئولية:

إف السمطة ىي القكة التي تمكف المدير مف القياـ بكاجباتو ،كالمسئكلية وىي االلتزاـ المناط بو لكي
يستخدـ السمطة المفكضة لو ،وفي سبيؿ إنجاز ىذه الكاجبات ،فإنو يتبع ذلؾ منطقيان أف السمطة التي

تعطي لممدير يجب أف تتمشى مع المسئكلية الممقاة عمى عاتقو كيعتبر تعادؿ السمطة مع المسئكلية
مف المبادئ اليامة في البناء التنظيمي في اإلدارة  ،فالسمطة المفكضة يجب أف تككف متساكية مع
المسئكلية ،فإذا كانت السمطة المفكضة أقؿ مف المسئكلية فاف ذلؾ يترتب عميو عدـ قدرة اإلدارم

المناط بو المسئكلية عمى القياـ بميامو كما ينبغي ،أما إذا كانت السمطة تزيد عمى المسئكليات فإف
ذلؾ يؤدم إلى حالة عدـ الرضا ككثرة الضجر كالتذمر كتعطيؿ لئلبداع حيث يشعر اإلدارم باف

إمكانياتو كقدراتو لـ تستغؿ استغبلال مثمرا ،كأف استمرار ىذه الحالة لفترة مف الكقت ،يؤدم إلى تجميد

ممكاتو كتدىكرىا ،فممكة اإلنساف تنمك في األعماؿ اإلبداعية(فميو كعبد الحميد.)328 :2005 ،
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 .4اختيار األشخاص األكفاء:
يعتبر كجكد كاختيار األشخاص األكفاء كالمؤىميف لتحمؿ المسئكلية شرطان ضركريان لنجاح عممية

أيضا
التفكيض ،إذ البد أف تتكافر لدييـ الرغبة كالقدرة عمى تعمـ الميارات الجديدة ،كأف يتكافر لدييـ ن
الكقت البلزـ لمقياـ بذلؾ(القريكتي.)269 :2003،
مكتوبا:
 .5أن يكون التفويض
ً

أف تككف السمطة كاألعماؿ المفكضة محددة بدقة كاضحة المعالـ .كيحسف أف يككف تفكيض السمطة
كتابيان بحيث تحدد أبعاد السمطة المفكضة كمجاالت التفكيض حتى يككف جميع أفراد القكل العاممة

عمى عمـ بذلؾ ،كالسبب في التفكيض الكتابي لمسمطة أنو يخشى في حالة التفكيض الشفكم ليا أف
يمارس المفكض إليو سمطات أخرل أكثر مف القدر المفكض لو ،أك أف تثكر مشكبلت ناتجة عف

احتكاؾ المفكض إليو بالعامميف نتيجة لعدـ عمميـ بأبعاد كحدكد السمطة المخكلة لو ،كاف يغفؿ

المفكض إليو بعض المياـ التي عيد بيا إليو كالتي منح السمطة إلنجازىا ( العمايرة :2001،
.)210

 .6المحاسبة والمكافأة عمى اإل نجاز:

إذا كاف يمكف تفكيض السمطة كالصبلحية إلى المرؤكسيف ،إال أف المسؤكلية ال يمكف تفكيضيا .فعند
تقسيـ العمؿ إلى كحدات إدارية ،فذلؾ يعني أف المدير العاـ لممؤسسة قد قسـ مسئكليتو كي ٌتمكن

أفراد آخركف مف إنجاز األعماؿ البلزمة لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة بطريقة أكثر كفاءة ،في نفس الكقت

فإف ىؤالء األفراد يقكمكف بدكرىـ بعممية مماثمة مف التفكيض إلى مساعدييـ لنفس الغرض  ،رغـ ىذا
التفكيض لممسئكلية كالسمطة ،إال أف المدير العاـ يحاسب في النياية عف االنجاز الكمي الذم حققتو

المنظمة ،كذلؾ أماـ مجمس اإلدارة( أبك معمر.)85 :2009،

كيضيؼ (القريكتي ( 271:2003 ،بأف التفكيض ال يعني أف يتنازؿ المدير عف كظيفتو ،فيك ال

يستطيع أف يتنصؿ مف مسؤكليتو عف األعماؿ التي يقكـ بتفكيضيا.

كتعتبر المحاسبة كالمساءلة خطكة ضركرية في كافة المراحؿ ،كال يستثني مف ذلؾ المكظؼ الذم

منح التفكيض .إذ البد أف يشعر المكظؼ الذم تفكض إليو بعض الصبلحيات الجديدة بكجكد عبلقة
بيف أدائو بعد تفكيضو سمطات جديدة كبيف ما يترتب عمى اإلنجاز .فبل بد أف يرافؽ األداء الجيد

لممسؤكليات الجديدة حكافز مادية كمعنكية معقكلة .كلعؿ أكؿ الحكافز المعنكية التي يجب أف تتزامف
مع عممية التفكيض ىي زيادة السمطة كالنفكذ ،كلكف ذلؾ قد ال يككف كافيان .إذ البد مف كجكد مكافآت
مادية تعكض مما تضيفو عممية التفكيض مف مسؤكليات جديدة .كفي المقابؿ ال بد أف يتحمؿ مف
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تفكض إلييـ السمطة المسئكلية عف أية أخطاء متعمدة أك استغبلؿ لمسمطات ،كما قد يحصؿ عند

بعض مف تفكض إلييـ السمطات.

كنخمص مما سبؽ إلى أف تفكيض السمطة اإلدارية ال يعني بتاتا أف يتخمى الرئيس اإلدارم عف

سمطاتو كاختصاصاتو ،بؿ ىك مجرد نظاـ إلنجاز األعماؿ بسرعة ككفاءة غير أف التفكيض يمكف أف
يككف شفكيان أك مكتكبان.كما أف المدير الذم يفكض العمؿ كالسمطة لمرؤكسيو يبقى مسئكالن مف قبؿ

رئيسو عف نتائج ىذه األعماؿ كالسمطات التي قاـ بتفكيضيا لمرؤكسيو ،فالتفكيض ال يعفيو مف

المساءلة كااللتزاـ بإنجاز العمؿ بشكؿ مناسب.
-9أنماط تفويض السمطة:

تختمؼ أنماط المديريف بالنسبة لتفكيض السمطة باختبلؼ أنماطيـ القيادية كذلؾ كالتالي:

 -1يتمسؾ المدير بكافة السمطات الممنكحة لو كيرفض تفكيض أم منيا  ،كفي ىذه الحالة
ٌتوقف تفكيض السمطة بالطبع عمى ظركؼ معينة منيا كبر حجـ العمؿ بدرجة يتحتـ معيا
ضركرة تفكيض بعض السمطات إلى المستكيات األدنى ،إال أف التمسؾ بالسمطة بصفة

مطمقة دكف مراعاة مصمحة العمؿ يعتبر أم انر غير مرغكب فيو.

 -2بعض المديريف يميمكف لتفكيض السمطة ،لكنيـ يخفقكف في تحديد نكع السمطة المفكضة
التي تمثؿ القدر الضركرم لحسف سير العمؿ كتصريفو.

كقد يصؿ التطرؼ في تفكيض السمطة إلى درجة يتخمى معيا المدير عف كؿ السمطات ،كقد يجد

ىذا النكع مف المديريف تبريرات كافية ليذا التفكيض الكامؿ ،لكف ىذا النمط مف التفكيض غير

مرغكب فيو أيضان ،ألف المدير ال بد أف يتحمؿ المسئكلية األكلى كاألخيرة عف كؿ ما يحدث،
حتى بالنسبة لؤلمكر التي يفكض فييا غيره تككف المسئكلية النيائية أماـ رؤسائو ىي مسئكليتو.
كتفكيض السمطة المرغكب ىك الذم يتمشى مع متطمبات سير العمؿ الضركرية لنجاحو كأدائو

بكفاءة( مرسي.)115،116 :2002 ،

بناء عمى ما سبؽ يمكف عرض المياـ التي تصمح كالمياـ التي ال يجكز التفكيض فييا عمى
ن
التالي-:
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أوالً  :الميام التي تصمح مجاالً لمتفويض:

تعتبر عممية تفكيض السمطة كاحدة مف أىـ العمميات التنظيمية في أم منظمة كما أنيا مبدأ مف

المبادئ الرئيس ة لئلدارة الرشيدة كالمقصكد بيذا المبدأ إحالة بعض األعماؿ إلى آخريف مع
إعطائيـ السمطة الكافية لمقياـ بيا ،فعمى الرئيس الناجح أف يعيد بمعظـ أعمالو إلى مرؤكسيف،

ما عدا تمؾ التي ال يستطيعكف أدائيا كىذا اإلجراء يؤدم إلى تكبير حجـ كظائفيـ ،كتنمية
مقدراتيـ ،كتكسيع مداركيـ ،كرفع مستكياتيـ كال يعني ىذا أف يعيد الرئيس بجميع أعمالو إلى

مرؤكسيو ،بؿ يجب أف يبقى معو الحؽ في مراقبتيـ كمراجعة ما يقكمكف بو مف أعماؿ ،لمتأكد

مف ص حتيا ،فيك المسئكؿ األكؿ كاألخير عف كؿ ما يؤديو مرؤكسيو مف أعماؿ ،ككؿ ما
يرتكبكنو مف أخطاء( فميو كعبد المجيد.)259 ،258 :2005 ،

كيعرض فميو كعبد المجيد بعض المياـ التي يستطيع مدير المدرسة أف يفكض مرؤكسيو في

المجاالت التالية:

 احتياطات األمف كالنظاـ في المدرسة.
 حسف سير الدراسة كتصريؼ العمؿ.

 استخداـ األجيزة ك المعدات التعميمية.
 الصرؼ مف بنكد الميزانية المعتمدة.

 عمؿ السجبلت كالممفات كاالحتفاظ بيا.
 تسيير النشاط االجتماعي كالترفييي.
 تدريب المكظفيف الجدد عمى العمؿ.

 مراقبة المستكل الصحي كالنظافة كالتغذية.
 اإلشراؼ عمى حضكر كانصراؼ العامميف.

 منح اإلجازات االعتيادية كالمرضية( فميو كعبد المجيد.)116 :2005 ،

مف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف األمكر التي تصمح كمجاؿ لمتفكيض ىي المياـ التي يتـ تنفيذىا كالبت

فييا مف قبؿ األفراد العامميف بالمؤسسة كالتي ال يتحمؿ كقت المدير القياـ بيا ،كىي أمكر إدارية
يمكف القياـ بيا مع القميؿ مف التكجيو كالتدريب مف قبؿ المدير لمرؤكسيو.
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ثانيا  :الميام التي ال تصمح مجاالً لمتفويض :

يكضح مرسي بأف عمى مدير المدرسة أف يتعرؼ إلى الحدكد الممكنة ،كغير الممكنة لتفكيض

السمطة ،حيث ال يستطيع مدير المدرسة أف يفكض السمطة في المجاالت التالية:
 -1حؽ تفكيض السمطة نفسو.

 -2المسؤكلية النيائية لمكفاءة اإلنتاجية لممدرسة.
 -3العبلقات الخارجية مع المسئكليف كالمدارس األخرل ،كرفع تقارير العمؿ إلى السمطات العميا.
 -4النظر في التظممات الداخمية التي يقدميا العاممكف في المدرسة.
 -5عمميات الترقي كالجزاءات( مرسي.)96 :2002 ،
كيضيؼ فميو كعبد الحميد:

 -6تخطيط برامج التدريب أثناء الخدمة لمعامميف.
 -7الفصؿ في الخبلفات الداخمية بيف المكظفيف.

 -8البت النيائي في حاالت الغياب الطكيؿ كالتأخير المخؿ كمشكبلت النظاـ.

 -9المسئكلية النيائية في االحتفاظ بمستكل صحي منتج لممؤسسة( فميو كعبد المجيد:2005 ،
.)117-111

مما سبؽ ترل الباحثة أف المياـ التي ال يجكز تفكيضيا لممرؤكس ىي المياـ التي تحتاج إلى
اتخاذ قرار فيما يخص المكظفيف كالمؤسسة التعميمية ككؿ ،كالتي تؤثر عمى سير العمؿ ،كذلؾ
ال يجكز لممرؤكس تفكيض غيره فيما فكض فيو ،إال إذا صرح لو بذلؾ في قرار التفكيض

الصادر إليو .

-10الشروط التي ترتكز عمييا عممية التفويض الفعال:
يساعد التفكيض الفعاؿ عمى إنجاز المياـ المفكضة دكف حدكث أية مشكمة أك عقبة تحد مف القياـ
بيا .كما إف التفكيض الفعاؿ ىك التفكيض الذم يستند إلى أساس قانكني يتـ ممارستو بكفاءة كبأقؿ

قدر مف األخطاء كبأسمكب متقف كمخطط ،كحتى يؤتي التفكيض ثماره ال بد مف تحديد الكاجبات،
كالمسئكليات ،كالسمطات المخكلة لممديريف .كلذلؾ ىناؾ شركط عديدة يجب تكافرىا إلنجاح عممية

التفكيض .كىذه الشركط :

 -1أف يككف التفكيض قائمان عمى تقييـ مكضكعي لقدرات المرؤكس ٕكامكاناتو كتصكر كاضح
لخط التقدـ الكظيفي المناسب لو.
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 -2أف يتقبؿ القائد أخطاء المكظؼ المفكض ك أف يبصره باليفكات التي كقع بيا كطريقة
تبلفييا.

 -3أف يتـ التفكيض مف أعمى إلى أسفؿ .ارتباط السمطة بالمسئكلية ،أم يجب أف يتحمؿ
المفكض تبعات عممو كأف يتحمؿ المسئكلية كاممة اتجاه ىذا العمؿ(كنعاف.)132 :2002،

 -4ارتباط السمطة المفكضة بقدرات المرؤكسيف كخبراتو.

 -5فاعمية كسائؿ االتصاالت بيف القائد كمرؤكسيو ،أم أف يعمؿ القائد عمى المحافظة عمى
خطكط اتصاؿ مفتكحة بينو كبيف مف يفكض ليـ السمطات.

 -6يجب أف يعرؼ المفكض بكضكح أيف تبدأ سمطتو كأيف تنتيي.

 -7تحديد المكعد الزمني إلنياء الميمة التي فكض المكظؼ ألدائيا(العمايرة.)270 :1999 ،
 -8استمرار مسئكلية القائد الذم فكض السمطة إلى بعض مرؤكسيو ،فيك المسئكؿ األكؿ

كاألخير عف نتائج األعماؿ سكاء التي يزاكليا ىك أـ التي فكضيا لآلخريف(السممي:1999،
.)102

 -9االختيار الدقيؽ لممرؤكس المفكض بحيث تتناسب الميمة المفكضة إلنجازىا مع تخصصو
كخبراتو في ذلؾ المجاؿ.

 -10يجب تدريب الشخص المفكض عمى القياـ بالمياـ المفكضة لو.

 -11يجب أف تككف أىداؼ التفكيض كاضحة( الشرقاكم.)83 :2006،

باإلضافة إلى الشركط السابقة يكجد بعض الشركط لمتفكيض التي تككف نابعة مف تشريعات كلكائح
قانكنية كالتي تحدد المسؤكليات كالسمطات المخكلة لممديريف مف أىميا:

-وجوب وجود نص يميز التفويض  :فصاحب االختصاص مككؿ بسمطة مف السمطات اإلدارية

ذات اختصاص معيف بمقتضى األسس كالمبادئ الدستكرية أك القانكنية ،فممارسة اختصاص بنفسو
عندئذ يككف كاجبان قانكنيان ،كال يجكز التفكيض إال إذا أجازتو القكانيف كاألنظمة ككاف ىناؾ نص

يتضمف تفكيضان في االختصاص ،فالتفكيض يجب أف يأذف بو نص  ،كال يكتفي أف يأذف بو المدير

اإلدارم األعمى(فميو كعبد المجيد.)329 :2005،

-التفويض ال يكون إال جزئياً :إف اليدؼ األساسي مف التفكيض ىك تخفيؼ العبء عمى الرئيس

اإلدارم بتمكيؿ جزء مف اختصاصاتو إلى بعض مرؤكسيو ،حتى يتفرغ ىك لؤلعماؿ األكثر أىمية لذا

لزـ أف يككف التفكيض بجزء مف االختصاص كعدـ جكاز التفكيض الكمي ،ألف ذلؾ يخالؼ القكاعد

العامة لمتفكيض ألنو إذا فكض الرئيس جميع سمطاتو لمكظؼ آخر ،كبقي ىك دكف صبلحيات ،يككف
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قد تنازؿ في ىذه الحالة عف جميع اختصاصاتو التي أسندت إليو بالقانكف ،كىذا ال يجكز ألنو ال
يممؾ ىذا الحؽ .

سميما مف الناحية القانكنية كبالشركط التي حددىا
وضوح حدود التفويض  :أف يككف التفكيض نالقانكف ،كعمى الرئيس كالمرؤكس أف يحترما ىذه األكضاع حتى ال تحدث مشاكؿ بينيما أثناء

ممارسة السمطات المفكضة بيف المرؤكسيف الذيف انتقمت إلييـ تمؾ السمطات( أبك معمر:2009،
..)88

-عمنية التفويض :كفقا لنص الدستكر أك القانكف يمكف أف تفكض السمطة المختصة بعض

خارجيا ،بأف يعمف
اختصاصاتيا بمكجب قرار يصدر منيا ،كىك كعمؿ قانكني يجب أف يتخذ شكبلن
ن
المفكض عف ق اررات التفكيض ،يجب أف يبمغ التفكيض لممفكض كلكافة العامميف في المدرسة ،كأف
ضمنيا ،حتى يعمـ بو األفراد كيرتبكا تصرفاتيـ كفقنا ألحكامو(فميو كعبد
يحا ال
ن
يككف صر ن
المجيد.)330 ،329 :2005،
كيتبيف لنا مما سبؽ بأف التفكيض كسيمة ىامة لتدريب المرؤكسيف عمى القياـ بأعماؿ قيادية كتحمؿ

المسؤكليات الكبيرة ٕكاعدادىـ لشغؿ كظائؼ أعمى ،كيمنح القائد اإلدارم مرؤكسيو حرية التفكير
كالتصرؼ كاتخاذ الق اررات في حدكد الصبلحيات المخكلة ليـ ككضع الخطط كتنفيذىا دكف أية

ضغكط أك قيكد تحد مف قدرتو عمى التعرؼ ك اإلبداع كاالبتكار.فبالتفكيض أيضان يمنح القائد إلى

بعض مرؤكسيو كاجبات معينة مبينان ليـ حدكد ىذه الكاجبات كالنتائج المطمكب تحقيقيا ،كعميو فيك

يفكضيـ جزنءا مف سمطتو بما يكفي إلنجاز تمؾ الكاجبات أك المياـ ،كعمى المرؤكسيف الذيف فكضت
إلييـ السمطة تحمؿ مسئكليات إنجازىا في حدكد السمطة الممنكحة ليـ.
كال يككف التفكيض إال بإسناد نص يأذف لو ،تحسبان مف اختبلط االختصاصات داخؿ المؤسسة

اإلدارية ،فيترتب عمى ذلؾ نتائج خطيرة تيدد النظاـ اإلدارم ،لذلؾ البد مف النص الصريح
بالتفكيض ،كىذا النص قد يككف دستكريان أك قانكنيان أك الئحيان.

كقرار التفكيض يشمؿ البيانات البلزمة لمتفكيض مثؿ اسـ المكظؼ المفكض إليو ،كمسمى كظيفتو،

كمدة التفكيض ،ككذلؾ مضمكف الصبلحيات المفكضة حتى يككف المرؤكس عمى عمـ بحدكد

مسؤكليتو عند تنفيذه لؤلعماؿ المفكضة لو في حدكد اختصاصو ،بمعنى آخر انو يشترط أف يككف
قانكنا.كلكف ىذا كمو ال يمنع مف قياـ الرئيس بمراقبة مرؤكسو
مكضكع قرار التفكيض ممكنان كجائ انز ن
كتكجييو ٕكارشاده إلى الكيفية التي يمارس بيا تمؾ السمطات ٕ .كاذا شاء المدير أف يعدؿ تمؾ السمطات

المفكضة ٕكالغاء التفكيض إذا ما رأل ذلؾ(أبك معمر.)89 :2009،
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كمف خبلؿ التفكيض أيضا يتـ إنجاز العمؿ بنجاح ،فكمما زاد تفكيض السمطة كمما زادت فرصة

الممارسة الديمقراطية كالمشاركة داخؿ الجامعات كاتصؼ نمط السمطة بالديمقراطية ،كمف ثـ فإف
التفكيض الفعاؿ ىك التفكيض الذم يستند إلى أساس قانكني كيتـ ممارستو بكفاءة كبأقؿ قدر مف
األخطاء

-12المعوقات التي تعترض التفويض:
عمى الرغـ مف أىمية التفكيض كمزاياه عمى مختمؼ المستكيات إال أف ىناؾ عدد مف العكامؿ

كالمشكبلت كالعقبات التي قد تحكؿ بيف التفكيض كالثمار المرجكة مف كرائو كيمكف اإلشارة إلى بعض

مف تمؾ المعكقات التي تكمف في عكامؿ تتعمؽ بالمدير كعكامؿ متصمة بالعامميف المفكضيف.
كيمكف تكضيح ىذه العكامؿ عمى النحك التالي:
أوالً  :معوقات تتعمق بالمدير وتتمثل في التالي:

 .1حب السمطة لممدير كعدـ رغبتو في تفكيض أم شيء ،ك عدـ ثقتو في مرؤكسيو.
 .2اعتياد المديريف عمى االنشغاؿ في األمكر الركتينية كعدـ الرغبة في تغيير أنماط إدارية
معينة مف الصعب تغييرىا.

 .3خكؼ المدير مف منافسة العامميف في المؤسسة :فقد يشعر المدير أف ىناؾ مف ىـ عمى
كفاءة عالية ،كيعتبرىـ منافسيف لو ،كيخشى أف تبلحظ القيادة العميا ذلؾ فيكجيكف ثقتيـ

إلييـ ،كيستفيدكف منيـ في أمكر كثيرة (القريكتي.) 268:2003،

 .4عدـ كعي المدير بمبادئ كفكائد التفكيض ،فمف المديريف مف يفكض بعض سمطاتو ،ثـ ال
ييتـ بكيفية ممارسة العامميف المفكضيف لمسمطة ،كال يحتفظ بقنكات االتصاؿ بينو كبيف

العامميف المفكضيف ،كمف ثـ يصبح التفكيض فكضى( فميو كعبد المجيد.) 335:2005،

 .5رغبة المدير في الكصكؿ إلى درجة الكماؿ ،كعدـ تقبؿ األخطاء ك ذـ السماع بيا ،فما
يفرض رقابة شديدة عند التفكيض(أبك شيخة.) 263:1999،

 .6نقص كفاءة المدير في اإلدارة يجعمو يخشى مف فشؿ التفكيض.

 .7تخكؼ المدراء مف عكاقب التفكيض في تأخير إنجاز األعماؿ ،حسب اعتقادىـ ،كحسب
شعكر مزاجي لدييـ بعدـ إعطاء الفرصة لمرؤكسييـ لممارسة ىذا التفكيض( العمايرة،

.) 221:2001
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 .8عدـ سماح المدراء لمرؤكسييـ بحؽ الخطأ ،فالتفكيض يتضمف مخاطر ،لذلؾ البد مف

إعطاء المفكض إليو حؽ الخطأ حيف يقكـ بعمؿ لـ يألفو كاالستفادة مف خطئو كتجنبو مف

الكقكع فيو مرة ثانية.

 .9المبالغة في الشعكر بالذاتية كحب التقدير :كيتـ ذلؾ حيف يرغب المدير في أف ينسب لنفسو
كؿ عمؿ ىاـ يتـ في المؤسسة ،كيرجع لو السبب األكؿ كاألخير في تحقيقو متناسيان جيكد
مرؤكسيو التي أدت إلى ىذا النجاح ،فيذا التصرؼ يسد الطريؽ أماـ مرؤكسيو لتنمية
قدراتيـ.

.10غياب القيـ الشخصية اإليجابية تجاه تفكيض السمطة :حيث يكجد عدد مف المديريف غير

راضيف عف مبدأ تفكيض السمطة ،أك باألحرل عدـ اقتناعيـ بالقيمة اإلدارية لمتفكيض ،كعدـ
مناصرتيـ ليذا المبدأ(فميو كعبد المجيد.) 334:2005،

ثانيا :معوقات ترتبط بالمرؤوسين وتتمثل في التالي:
ً
 .1عدـ رغبة المكظفيف في تحمؿ المسؤكلية ،كتفضيؿ ممارسة العمؿ الركتيني الذم ال يحتاج

تجنبا لتحمؿ أية مسؤكلية كيرجع ذلؾ إما لجيؿ أك لضعؼ أك لعدـ انتماء
إلى اجتياد ن
لممؤسسة كلـ يتكفر ليذه الفئة مف العامميف الحد األدنى مف الدافعية البلزمة لمعمؿ .فأصبحكا
غير محتاجيف إلى تفكيض السمطة.

 .2انخفاض مستكل الدافعية كالطمكح لدل العامميف :حيث تكجد مجمكعة مف العامميف يعتمدكف
عمى الراحة كتعكد عمى القرار الجاىز كالمعد مسبقان(فميو كعبد المجيد)335 :2005،

 .3افتقار المرؤكسيف لمخبرات كالمؤىبلت التي تؤىميـ لتحمؿ المسؤكليات كممارسة السمطات
التي قد تفكض ليـ .قد تزدحـ مؤسسات التعميـ العالي بأشخاص غير أكفاء ال تتكافر فييـ

المؤىبلت األساسية البلزمة لشغؿ الكظائؼ التي يتـ فييا التكظيؼ عمى أسس غير
مكضكعية( القريكتي.)268 :2003،

 .4معارضة بعض المرؤكس يف قبكؿ السمطة المفكضة خكفان مف الفشؿ أك عدـ الثقة بأنفسيـ
عند تحمؿ المسؤكلية.

 .5خكؼ المرؤكسيف مف الكقكع في الخطأ كتصيد الرؤساء ألخطائيـ مما يعرض أنفسيـ
لبلنتقادات كجزاءات العمؿ.

 .6اعتقاد المرؤكسيف أف المكافأة الممنكحة مف الكظيفة غير كافية( أبك معمر.)89 :2009،

69

 .7تعدد جيات إصدار األكامر لدل المفكض إلييـ :مما يسبب ليـ االرتباؾ كعدـ الكضكح مف
المدير المباشر ليـ (فميو كعبد المجيد.)336 :2005 ،

 .8كثرة األعباء التي تقع بالمرؤكسيف :مما يجعؿ التفكيض أم نار مثقبلن عمى كاىميـ فبل يرغبكف
القياـ باألعماؿ المفكضة إلييـ.

 .9اعتقاد المرؤكسيف أف قبكليـ سمطة إضافية يفسد عبلقات العمؿ التي تربطيـ برؤسائيـ،
كفقد عبلقات الصداقة مع زمبلئيـ( شبليؿ.)57 :2007 ،
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عالقة اإلدارة اإللكترونية بتفويض السمطة
أنتجت تقنية المعمكمات كاالتصاالت كتطبيقاتيا المتطكرة كالمتجددة ،خبلؿ السنكات القميمة الماضية،
كاقعان إداريان جديدان يكاد يككف مختمفان تماـ االختبلؼ عما كاف بالسابؽ  ،تجمَّت مظاىره في سقكط
كثير مف المفاىيـ الفكرية كالمنظكمات التي اعتمدت عمييا الدراسات اإلدارية سابقان ،كتحققت نقمة

فكرية نكعية ،جعمت األساليب اإلدارية الحديثة تكاد ال تمت بصمة لما كاف عميو كاقع الفكر اإلدارم
كتطبيقاتو خبلؿ العقد الفائت(الحسف .)1 :2009،

كبفعؿ ذلؾ فقد تأثرت المؤسسات المعاصرة ،كتغيرت ىياكميا كمعامبلتيا كمعايير أدائيا ،كامتد

نطاؽ خدماتيا إلى خارج المكاقيت الرسمية ،سعيان إلنجاز تعامبلتيا متعديةن حدكد الزماف كالمكاف،

كصكالن إلى خدمات تتسـ بالسرعة كالشفافية كالنزاىة؛ لذلؾ فإف مف يعيش في ىذا العالـ ال بد أف

تشممو ىذه التغيرات التي تعد مظي انر مف مظاىر الثكرة التقنية الحديثة.

كيذكر (النجار )57 :2008،أف مف األسباب التي دعت لمتحكؿ مف اإلدارة التقميدية إلى اإلدارة

اإللكتركنية االىتماـ بتطبيقات الحاسبات اإللكتركنية كتكنكلكجيا المعمكمات ،مما أدل إلى تطبيؽ نظـ
المعمكمات اإلدارية.

كتعتبر نظـ المعمكمات اإلدارية نكع مف أنكاع تقنية المعمكمات كتعتبر مف تخصصات الحاسكب

الجديدة .ف نظـ المعمكمات اإلدارية يجمع ما بيف تقنية المعمكمات كعمكـ الحاسبات ،كاإلدارة ىدفيا
بناء أنظمة حاسكبية تكنكلكجية تعمؿ عمى مساعدة المؤسسات المختمفة لمقياـ بأعماليا ،كتقكـ بعدة

كظائؼ ،المساعدة المكتبية ،كالقياـ بالميمات المحاسبية ،كتنظيـ االجتماعات ،ككؿ ما يساعد
المؤسسات في عممية اتخاذ القرار(أبك سبت.)23 :2005،

إف نظـ المعمكمات اإلدارية تمثؿ في حقيقة األمر بنية تنظيمية كظيفية كتقنية متكاممة مف النظـ
الكظيفية الفرعية لممعمكمات ،التي تعمؿ كنسيج متكامؿ مع البنية التنظيمية لمنظمة األعماؿ الحديثة،

كذلؾ مف أجؿ تمبية احتياجات المستكيات اإلدارية المختمفة مف المعمكمات التي تختمؼ كما كنكعا

حسب طبيعة كنكع اإلدارة كمستكاىا في التنظيـ ،كذلؾ ألغراض التخطيط كالرقابة ،ككذا اتخاذ القرار،
كما تمعب دك ار ميما في تحسيف كفاءة االتصاؿ بيف المستكيات اإلدارية المختمفة ،اتصاؿ يمعب دك ار
ىاما في المحافظة عمى تدفؽ كانسياب العمؿ داخؿ المؤسسات (مناصرية.)124 :2004،

ليس ىناؾ أدنى شؾ بأف المعمكمات تعد أساسية كرئيسية في اتخاذ الق اررات كالسيما في المؤسسات

ايدا
التعميمية  ،كنظ ار لمتحديات الراىنة في ىذا القرف فقد لقي مفيكـ نظـ المعمكمات
اىتماما متز ن
ن
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كممحكظنا في مختمؼ مجاالت الحياة العصرية لئلنساف ،سكاء كاف ذلؾ عمى المستكل الفردم أك

الجماعي.

كتمؾ المعمكمات بمكاصفات معينة يجب أف تخدـ احتياجات اإلدارة العميا في عمميات اتخاذ الق اررات

فاإلدارة العميا بحاجة إلى معمكمات بمكاصفات معينة تخدـ أغراضيا .كمف ىنا برزت الحاجة إلى

تكفير آلية مناسبة لتقييـ مدل جكدة ىذه المعمكمات  .ىذه اآللية تعتمد عمى كجكد خصائص يجب

أف تتكفر في المعمكمات لجعميا ذات فائدة في دعـ نشاطات اإلدارة العميا في اتخاذ القرارات
(اىسبىٍَ.)561 :6002،
مف ىذه الخصائص:

الشمولية :بحيث تغطي ىذه المعمكمات جميع جكانب المكضكع قيد الدراسة.

الدقة :بحيث تخمك ىذه المعمكمات مف األخطاء.

المناسبة زمنياً :بحيث تتكفر ىذه المعمكمات في الكقت المناسب لبلستفادة منيا.

الواقعية :بحيث تمثؿ كاقع عمؿ المستفيد لتككف ذات فائدة في التعامؿ مع ىذا المكضكع.

الكمفة :بحيث تككف كمفة المعمكمات أقؿ مف فائدتيا.

النطاق الزمني :قد تككف المعمكمات تاريخية أك مستقبمية.

مصدر المعمومات  :قد تأتي مف مصادر داخمية كىي التي تنشأ داخؿ المنظمة ،أك مف مصادر

خارجية.

االعتمادية :تشير إلى المدل الذم تسمح لصانع القرار باالعتماد عمى المخرجات المعمكماتية ،كىي
تعتمد عمى مدل دقة مدخبلت نظاـ المعمكمات.

المرونة :كىي مدل قابمية المعمكمات لمتكيؼ مع االحتياجات المختمفة لجميع المستفيديف
(شمبي.)35 :2011،

فإذا غطت ىذه المعمكمات كافة جكانب المكضكع فإنيا تعطي متخذ القرار إلمامان كامبلن بيذا

المكضكع كتضع أمامو تصك نار يمكنو مف اتخاذ ق ارراتو ،بثقة بسبب كماؿ كشمكلية المعمكمات المتكفرة

لديو ،كذلؾ يجب أف تككف المعمكمات دقيقة خالية مف األخطاء ألف كجكد األخطاء فييا يميد إلى
اتخاذ ق اررات غير سميمة قد تنعكس سمبيان عمى المنظمة .كىذه المعمكمات إذا تكفرت بعد مركر كقت

الحاجة إلييا أصبحت عقيمة الفائدة لمتخذ القرار ،لعدـ تمكنو مف االستفادة منيا في اتخاذ ق ارره
المطمكب في ذلؾ الكقت المحدد .كبعد ذلؾ كمو فإف المعمكمات التي يجب تكفيرىا لئلدارة العميا يجب
أف تككف ذات صمة كثيقة بالمكضكع المراد التعامؿ معو كبأمكر أخرل تيـ المدير متخذ القرار

(السالمي.)130 :2006،
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كتعد عممية اتخاذ القرار مف العمميات اإلدارية الميمة كلكف يجب التأكيد ىنا أف ليس كؿ عممية

ككما مف المعمكمات مختمفنا عف غيرىا مف
تتطمب اتخاذ قرار ،كلكف كؿ عممية تتطمب ن
نكعا ن
كنظر ألىمية اتخاذ القرار في اإلدارة كأىمية المعمكمات في ذلؾ فقد جاء االىتماـ ٕكاجراء
العمميات  .نا
ىذا العمؿ ( اليزايمة.)3 :2009،

نظر لمتقدـ العممي كالتكنكلكجي اليائؿ كزيادة األعباء اإلدارية فكاف ال بد مف إحداث تطكر شامؿ
ك نا
في اإلدارة ،يككف مسئكؿ عنو إدارم قائد يستشعر مشقة ىذا العمؿ كفي نفس الكقت قد يخكؿ ليـ

بعضان مف اختصاصاتو كسمطاتو كعميو فإف تفكيض السمطة أمر ىاـ حيث يعتبر مف أساليب اإلدارة

الناجحة عند القياـ بعممية اإلصبلح اإلدارم.

إف المياـ المسنكدة إلى المدير قد تفكؽ بكثير تمؾ التي تمكنو القياـ بيا شخصيا ،فيعتبر التفكيض
مف أىـ مقكمات القيادة اإلدارية ،كىك عممية اتخاذ قرار مف قبؿ القائد اإلدارم يخكؿ بمكجبو أحد

المرؤكسيف صبلحية أداء ميمات محددة يقكـ بتحديدىا المدير .إف أىمية المعمكمات في اإلدارة
عمكما كفي تفكيض السمطة بكجو خاص ال تحتاج إلى تأكيد فمختمؼ االتجاىات اإلدارية ال تختمؼ

حكؿ أىمية المعمكمات حتى أف البعض شبو المعمكمات كنظميا بالنظاـ العصبي .

كتعتبر عممية تفكيض السمطة محك ار لؤلنشطة اإلدارية في المنظمات عمى اختبلؼ أنكاعيا ،فيي

مف أىـ ما يمارسو المديركف بمختمؼ مستكياتيـ اإلدارية ،كما كتعتبر مف أكثر النشاطات استيبلكا
لكقتيـ كجيدىـ لتعددىا كتكرارىا ،كىي في ذات الكقت مف أخطر جكانب العممية اإلدارية بالنسبة

لممديريف ألنيـ مسئكليف مباشرة عف نتائج اتخاذ الق اررات ،كالمعمكمات تمعب دك نار أساسيان كميما في
عممية صنع الق اررات.

كالكاقع أف االختبلفات بيف النظريات اإلدارية المختمفة ىك اختبلؼ حكؿ كمية المعمكمات المطمكبة

كطريقة استغبلليا كمف جية أخرل نجد أف تكفر المعمكمات ليس ضركريا فقط لعممية تفكيض السمطة

بؿ انو ضركرم لتنفيذ كتقييـ الق اررات المتخذة ،كلذلؾ فإف الحاجة لممعمكمات في اتخاذ الق اررات ىي

عممية دائمة كمستمرة.

كيمكف تمخيص أىـ اتجاىات تأثير التكنكلكجيا في النظـ اإلدارية عمى النحك اآلتي:

 -1يساعد استخداـ التكنكلكجيا عمى تكسيع مجاؿ رقابة اإلدارة العميا ،مع التكسع في الكقت نفسو في
تكزيع عممية اتخاذ الق اررات في اإلدارة التنفيذية ،كىذا االتجاه يعني مركزية الرقابة كال مركزية اتخاذ

الق اررات؛ كىك أسمكب يجمع بيف مزايا أسمكبي المركزية كالبلمركزية في كقت كاحد ك يحقؽ مركنة
كدرجة استجابة عالية في النظاـ اإلدارم
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 -2ساعدت التكنكلكجيا عمى إيجاد قنكات اتصاؿ جديدة مف خبلؿ شبكات الحكاسيب كاالتصاالت
عمى مستكل المؤسسة ككؿ ،كقد مكف ذلؾ مف زيادة سرعة تدفؽ كمعالجة كتبادؿ المعمكمات .

 -3ساعدت التكنكلكجيا عمى تخميص المديريف مف أعباء المياـ الركتينية المممة مما يتيح ليـ

استخداـ فائض أكقاتيـ في التخطيط كرسـ السياسات مما ينعكس عمى كفاءة اإلدارة(اليزايمة2009،

.)15 :

بشكؿ عاـ فإف تطبيقات التكنكلكجيا تعد أكثر تغمغبلن كانتشا انر في المجاالت اإلدارية ،بالمقارنة مع
المجاالت األخرل فيي تؤثر في العناصر الرئيسة لمنظـ اإلدارية كفي معالجة البيانات كنظـ

االتصاالت كاتخاذ الق اررات.
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الفصل الثالث

الـــدراســـــات الســابــقــة

 دراسات تتعمق بمحور اإلدارة اإللكترونية.

 دراسات تتعمق بمحور تفويض السـمطة.
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الدراسات السابقة

تعتبر اإلدارة اإللكتركنية مف االتجاىات اإلدارية المعاصرة ،فيي تعتبر مف نتاج التقدـ المستطرد في

تقنية المعمكمات كاالتصاالت في العصر الحديث  ،لذا –كمف خبلؿ البحث – الحظت الباحثة أف
الدراسات ذات الصمة بتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في المؤسسات التربكية تحتؿ مساحة قميمة نكعا ما

عمى خريطة الدراسات اإلدارية التربكية ،كأف ىناؾ ندرةن في الدراسات التي تبحث في العبلقة بيف
اإلدارة اإللكتركنية كتفكيض السمطة كىذه بعض الدراسات التي تمكنت الباحثة مف الحصكؿ عمييا،
مف خبلؿ المكتبات المحمية كشبكات االنترنت ،كستعرض الباحثة الدراسات مف خبلؿ تقسيميا إلى

محكريف عمى النحك التالي :

أوال  -:دراسات متعمقة باإلدارة اإللكترونية

 -1دراسة( العاجز 2011 ،ـ ) بعنكاف " دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة
اإللكترونية" ،فمسطيف.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى " دكر الثقافة التنظيمية في تفعيؿ تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية " في

ك ازرة التربية التعميـ العالي -محافظات غزة ،كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كلجأ إلى جمع

البيانات األكلية مف خبلؿ االستبانة كأداة رئيسية لمبحث ،كتـ استخداـ أسمكب الحصر الشامؿ حيث
كزعت االستبانة عمى جميع المكظفيف اإلدارييف المتعامميف بأسمكب اإلدارة اإللكتركنية في ك ازرة

التربية كالتعميـ العالي

كخمصت الدراسة إلى نتائج مف أىميا:

 يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف عناصر الثقافة التنظيمية (القيـ التنظيمية ،المعتقداتالتنظيمية،األعراؼ التنظيمية ،التكقعات التنظيمية) كبيف تفعيؿ تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية ،في ك ازرة

التربية كالتعميـ العالي بمحافظات غزة ،ككانت ىذه العبلقة طردية.
كخمصت الدراسة إلى جممة تكصيات مف أىميا:

 -تشجيع المكظفيف عمى إبداء رأييـ في القيـ كالمعتقدات كاألعراؼ كالتكقعات المعمكؿ بيا داخؿ

الك ازرة لتطكيرىا بما يبلئـ بيئة العمؿ االلكتركني ،كتعميميا باستمرار الكتركنيا بعبارات تعبر عف
ثقافة الك ازرة.
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 -2دراسة (العالكؿ )2011،بعنكاف " مدى توافر متطمبات نجاح اإلدارة اإللكترونية في الجمعيات
الخيرية الكبرى في قطاع غزة و أثرىا عمى االستعداد المؤسسي ضد الفساد" ،فمسطيف.

ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرؼ مدل تكافر متطمبات نجاح تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في أكبر مائة
جمعية خيرية في قطاع غزة ك أثرىا عمى االستعداد المؤسسي ضد الفساد ،ك إلجراء ىذه الدراسة

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كما أعد استبيانان لغرض البحث كأداة رئيسة باإلضافة

إلجراء بعض المقاببلت  ،كتـ استخداـ برنامج  SPSSالستخراج التك اررات كالمتكسطات ،

كاالنحرافات المعيارية ،كالنسب المئكية  ،كاختبار، T-testكاختبار التبايف األحادم ،كمعامؿ ألفا

كركنباخ ،كمعامؿ ارتباط بيرسكف..

تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا :

 -1تتكافر متطمبات نجاح تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في الجمعيات الخيرية الكبرل في قطاع غزة
بنسبة. %68.92

 -2تكجد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة بيف تكافر متطمبات نجاح تطبيؽ
اإلدارة اإللكتركنية في الجمعيات الخيرية ك االستعداد المؤسسي ضد الفساد .

أىـ التكصيات:

-1ضركرة قياـ الجمعيات الخيرية بإدراج تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية بشكؿ كاؼ في الخطط
االستراتيجية.

-3دراسة (شمبي )2011،بعنكاف ":واقع اإلدارة اإللكترونية في الجامعة اإلسالمية وأثرىا عمى
التطوير التنظيمي" غزة  ،فمسطين.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع اإلدارة اإللكتركنية في الجامعة اإلسبلمية كأثرىا عمى التطكير

التنظيمي ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي  ،كقامت بتصميـ
اس تبانة كأداة رئيسة تـ تكزيعيا عمى الطبقتيف اإلداريتيف العميا كالكسطى في الجامعة  ،كلمعالجة
البيانات تـ استخداـ برنامج  SPSSالستخراج التك اررات كالمتكسطات  ،كاالنحرافات المعيارية،

كالنسب المئكية ،كاختبار التبايف األحادم،كاختبار ماف كيتني ،كمعامؿ ألفا كركنباخ ،كمعامؿ ارتباط

سبيرماف.

أىـ النتائج :
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 -1كجكد إدراؾ لمجتمع الدراسة في الجامعة لمزايا اإلدارة اإللكتركنية مثؿ السرعة في اإلنجاز،
كتكفير الكقت كالجيد.

 -2تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية أدل إلى تطكير الييكؿ التنظيمي مف خبلؿ التكجو نحك
البلمركزية مف خبلؿ تقميؿ عدد المستكيات اإلدارية.

كأكصت الباحثة:

 -1ضركرة رفع مستكل التكعية الثقافية بأىمية التحكؿ إلى اإلدارة اإللكتركنية.

 -2العمؿ عمى تعزيز الييكؿ اإلدارم بما يتناسب مع عممية التغيير إلى اإلدارة اإللكتركنية.

-4دراسة( األسمرم)2010 ،بعنكاف ":تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة المدرسية ومتطمبات
تطويرىا من وجية نظر مديري المدارس الثانوية بمدينة الرياض "السعكدية.

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف كاقع تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية في المدارس الثانكية كتعرؼ

المعكقات التي تكاجو تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية كاإلسياـ في تطكير اإلدارة المدرسية مف خبلؿ

تكظيؼ المديريف لتطبيقات اإلدارة اإللكتركنية ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي المسحي الشامؿ

ألفراد عينة الدراسة المككنة مف ( )193مدي انر ،ككانت األداة المستخدمة لجمع المعمكمات استبانة

مككنة مف 49فقرةن  ،كلمعالجة البيانات استخدـ برنامج  SPSSالستخراج التك اررات كالمتكسطات ،
كاالنحرافات المعيارية ،كالنسب المئكية  ،كاختبار، T-testكاختبار التبايف األحادم ،كمعامؿ ألفا
كركنباخ ،كمعامؿ ارتباط بيرسكف.
أىـ النتائج:

 -1أغمب تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية في إدارات المدارس الثانكية بمدينة الرياض ضعيفة.

 -2ىناؾ بعض المعكقات التي تحد مف تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في إدارات المدارس الثانكية
بمدينة الرياض .

 -3ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية كفقان لمتغير نكع المدرسة  ،المؤىؿ العممي  ،كدكرات
الحاسب.
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 (-5خمكؼ ) 2010 ،بعنكاف ":واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الحكومية الثانوية في
الضفة الغربية من و جية نظر المديرين و المديرات" ،فمسطيف.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في المدارس الحككمية الثانكية في
الضفة الغربية ك لتحقيؽ ىدؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد استبانة ،ك استخداـ برنامج SPSS

الستخراج التكرارات كالمتكسطات  ،كاالنحرافات المعيارية ،كالنسب المئكية  ،كاختبارT-test
،كاختبار التبايف األحادم ،كمعامؿ ألفا كركنباخ ،كمعامؿ ارتباط بيرسكف..

ك قد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 -1ىناؾ كاقع منخفض لتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في المدارس الحككمية الثانكية في الضفة الغربية
مف كجية نظر المديريف ك المديرات.

 -2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥1.10في كاقع

تطبيؽ اإلدارة

اإللكتركنية في المدارس الحككمية الثانكية في الضفة الغربية مف كجية نظر المديريف تعزل لمتغير

الجنس ك لصالح الذككر ،ك متغير المؤىؿ العممي لصالح حممة الماجستير فأعمى ،ك متغير المكقع
الجغرافي لصالح المدينة ،ك لمتغير عدد الدكرات التدريبية في مجاؿ اإلدارة اإللكتركنية.

 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≥1.10في كاقع تطبيؽ اإلدارة

اإللكتركنية في المدارس الحككمية الثانكية في الضفة الغربية تعزل لمتغير الخبرة أك في مجاؿ

التخصص.

أىـ التكصيات:

 -1اإلسراع في تدريب المديريف ك المعمميف عمى استخداـ اإلدارة اإللكتركنية في العمؿ المدرسي
اإلدارم الفني.

 -2ضركرة اشتراؾ المدارس بشبكة اإلنترنت لما يسيؿ تداكؿ المعمكمات بيف المدارس ك المديرية أك
الك ازرة ،ك العمؿ عمى تأسيس شبكات داخمية في المدارس

-6دراسة (الغامدم )2009 ،بعنكاف " :واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مدارس تعميم البنين

بمدينة ينبع الصناعية ودرجة مساىمتيا في تجويد العمل اإلداري من وجية نظر المديرين

والوكالء" ،السعكدية.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في مدارس تعميـ البنيف بمدينة ينبع
الصناعية كدرجة مساىمتيا في تجكيد العمؿ اإلدارم مف كجية نظر المديريف كالككبلء  ،كاستخدمت
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الباحثة المنيج الكصفي المسحي  ،حيث قامت بإجراء دراستيا عمى جميع المديريف كالككبلء العامميف

في مدارس تعميـ البنيف في مدينة ينبع كالبالغ عددىـ ( )49فردان  ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت

الباحثة بتصميـ استبانة مككنة مف  60فقرة كأداة رئيسة لمدراسة  ،كتـ استخداـ برنامج SPSS
الستخراج التك اررات كالمتكسطات  ،كاالنحرافات المعيارية ،كالنسب المئكية  ،كاختبارT-test

،كاختبار التبايف األحادم ،كمعامؿ ألفا كركنباخ ،كمعامؿ ارتباط بيرسكف.

أىـ النتائج :

 -1رأل المديركف كالككبلء أف تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية يتـ بدرجة عالية.
 -2رأل المديركف كالككبلء أف تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية يسيـ في تجكيد العمؿ اإلدارم بدرجة
عالية جدان.

أىـ التكصيات :

 -1التركيز عمى تفعيؿ المكقع اإللكتركني الخاص لكؿ مدرسة.

 -2عقد الدكرات التدريبية المتخصصة في مجاؿ تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية لجميع اإلدارييف.
-7دراسة (البشرم  )2009،بعنكاف  ":معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارات جامعة أم القرى
بمدينة مكة المكرمة من وجية نظر اإلداريات وعضوات ىيئة التدريس بالجامعة".

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى معكقات تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في إدارات جامعة أـ القرل بمدينة
مكة المكرمة مف كجية نظر اإلداريات كعضكات ىيئة التدريس بالجامعة ،كالتعرؼ عمى أبرز

اآلليات المقترحة لمتغمب عمى تمؾ المعكقات.

كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي المسحي  ،كاستخدمت االستبانة كأداة رئيسة لجمع المعمكمات

مف عينة الدراسة المككنة مف جميع اإلداريات كعضكات ىيئة التدريس بالجامعة كالبالغ عددىف

( )441فردان ،كتمت معالجة البيانات باستخداـ التك اررات كالمتكسطات  ،كاالنحرافات المعيارية،
كالنسب المئكية ،كاختبار التبايف األحادم ،كمعامؿ ألفا كركنباخ ،كمعامؿ ارتباط بيرسكف.

أىـ النتائج:

 -1كجكد معكقات إدارية منيا اإلجراءات الركتينية التي تؤخر عممية التحكؿ نحك اإلدارة
اإللكتركنية.

 -2كجكد معكقات تقنية منيا ضعؼ الصيانة كالمتابعة لؤلجيزة.

 -3كجكد معكقات بشرية متمثمة بالضعؼ في ميارات المغة اإلنجميزية.
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 -4كجكد معكقات مالية تتمثؿ بمحدكدية الدعـ المالي.

أىـ التكصيات :

 -1نشر الثقافة اإللكتركنية.

 -2كضع برامج تدريبية لرفع كفاءة اإلداريات.
 -3التكاصؿ مع مؤسسات القطاع الخاص لمحصكؿ عمى الدعـ المالي كالتقني.
 -8دراسة ( السميرم 2009 ،ـ ) بعنكاف " درجة توافر متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في
المدارس الثانوية بمحافظات غزة وسبل التطوير" ،فمسطيف.

كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة تكافر متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في المدارس
الثانكية بم حافظات غزة مف كجية نظر مديرم المدارس الثانكية ،كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي
التحميمي ،كقامت بتصميـ استبانو مككنة مف  48فقرة ككذلؾ سؤاؿ مفتكح  ،كتـ تكزيع االستبانة عمى

عينة الدراسة المككنة مف  124مدير كمديرة لمدارس الثانكية بمحافظات غزة.
كتكصمت الباحثة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا
 -1أف درجة تكافر متطمبات اإلدارة اإللكتركنية في المدارس الثانكية بمحافظات غزة مف كجية
نظر مديرم المدارس الثانكية بصكرة عامة قميمة حيث بمغت نسبة االستجابة عمى االستبانة

بشكؿ عاـ .%50.27

 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05≤αفي متكسطات تقدير عينة

الدراسة لدرجة تكافر متطمبات اإلدارة اإللكتركنية في مدارس الثانكية تعزل لمتغير (الجنس-

المؤىؿ – مدة الخدمة).
كاقترحت الدراسة سببل لتطكير متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية باالعتماد عمى النتائج مف أىميا :
 -1تخصيص ميزانية كاممة مف قبؿ ك ازرة التربية كالتعميـ لدعـ مشركع اإلدارة اإللكتركنية.

 -2العمؿ عمى نشر الثقافة اإلدارية اإللكتركنية.

 -3إعداد كتييئة مديرم المدارس كنكابيـ نحك التحكؿ إلى اإلدارة االليكتركنية عبر الدكرات
التدريبية ،كالندكات ،ك كرشات العمؿ.
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كبناء عمى النتائج السابقة أكصت الباحثة بالعديد مف التكصيات أىميا :
ن
 ضركرة البحث عف مصادر تمكيؿ متنكعة داخميا ك خارجيا.
 تكفير أجيزة حاسكب بأعداد كمكاصفات مناسبة لتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في المدارس

الثانكية.

 استقطاب كفاءات بشرية متميزة في مجاؿ اإلدارة اإللكتركنية مف مدربيف كخبراء تصميـ
كتطكير البرامج اإللكتركنية.

 -9دراسة ( الف ار  2008 ،ـ ) بعنكاف " تطوير االتصال اإلداري لمديري المدارس الثانوية
بمحافظات غزة في ضوء اإلدارة اإللكترونية " ،فمسطيف.

كىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف درجة تكافر متطمبات تنفيذ االتصاؿ اإلدارم اإللكتركني في المدارس
الثانكية بمحافظات غزة كالكشؼ عف معكقات االتصاؿ اإلدارم في ضكء مفيكـ اإلدارة اإللكتركنية
كسبؿ تطكير االتصاؿ اإلدارم ،كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كقاـ بتصميـ استبانو مككنة

مف  52فقرة مكزعة عمى عدد مف المجاالت ،كتـ تكزيع االستبانة عمى عينة الدراسة المككنة مف
مدير كمديرةن.
جميع مديرم كمديرات مدارس الثانكية بمحافظات غزة كالبالغ عددىـ 87
ان
كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :

 أف درجة تكافر متطمبات تنفيذ االتصاؿ اإلدارم اإللكتركني في المدارس الثانكية بمحافظات غزةبصكرة عامة ضعيفة حيث بمغت نسبة .%53.8

 -كجكد معكقات تعترض تنفيذ االتصاؿ اإلدارم اإللكتركني بدرجة متكسطة حيث بمغت نسبة

. %69

 -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05≤αفي متكسطات درجة ممارسة

مديرم مدارس الثانكية بمحافظات غزة لدرجة تكافر متطمبات تنفيذ االتصاؿ اإلدارم اإللكتركني تعزل

لمتغير (الجنس -المؤىؿ – مدة الخدمة).

كمف أىـ التكصيات التي أكصت بيا الدراسة :

 -4تصميـ برامج تدريبية لتطكير ميارات االتصاؿ اإلدارم اإللكتركني .
 -5تكفير كسائؿ االتصاؿ الحديثة في المدارس لمكاكبة التغيير كالتطكر.
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-10دراسة (العريشي  2008 ،ـ )بعنكاف " إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة
لمتربية والتعميم بالعاصمة المقدسة بنين" بالسعكدية

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى إمكانية تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ
بالعاصمة المقدسة بنيف.

اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدـ استبانو مغمقة كأداة لمدراسة .طبقت الدراسة عمى
جميع العامميف باإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ بالعاصمة المقدسة بنيف.
كمف أىـ نتائج الدراسة:

. ١يرل أفراد العينة أف ىناؾ عكامؿ مساعدة عمى إمكانية تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في اإلدارة
العامة لمتربية كالتعميـ بالعاصمة المقدسة.

. ٢يرل أفراد العينة أف ىناؾ معكقات لتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ
بالعاصمة المقدسة.

. ٣كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بالنسبة لمعكقات تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية تعزل لدكرات
الحاسب اآللي لصالح الحاصميف عمى أكثر مف ثبلث دكرات.

. ٤كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بالنسبة لمعكقات تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية تعزل لممؤىؿ العممي
لصالح الحاصميف عمى الماجستير.

كمف أىـ التكصيات التي أكصت بيا الدراسة :

 .1التخطيط الجيد إلعداد العامميف كتييئتيـ نحك التحكؿ مف اإلدارة التقميدية إلى اإلدارة االلكتركنية
مف خبلؿ عقد الدكرات التدريبية البلزمة لتثقيفيـ.

 .2عقد الندكات كالمقاءات كالكرش البلزمة إلزالة المخاكؼ لدل بعض العامميف مف غمكض مفيكـ
اإلدارة االلكتركنية.

 .3تشجيع العامميف في مجاؿ اإلدارة كتييئتيـ لمتحكؿ نحك اإلدارة االلكتركنية مف خبلؿ رصد أنظمة
جيدة لمحكافز لمتغمب عمى المقاكمة التي يبدييا البعض لعممية التغيير.
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-11دراسة( البلمي ) 2008،بعنكاف ":واقع استخدام تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية
من وجية نظر مديري المدارس الثانوية ووكالئيا في محافظة الخبر".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كاقع استخداـ تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية مف كجية نظر

مدير ك()63
مديرم المدارس الثانكية كككبلئيا في محافظة الخبر ،ك بمغت عينة الدراسة( ( 33نا
ككيبلن ،يمثمكف ( )%80مف المجتمع األصمي لمدراسة ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي،
كاستخدمت االستبانة أدانة لمدراسة ،كقد تكصمت ىذه الدراسة إلى عدد مف النتائج ،أىميا:

-تكجد ممارسات حقيقية مف قبؿ مديرم المدارس ،كككبلئيـ ألعماليـ اإلدارية مف خبلؿ استخداـ

تطبيقات الحاسب اآللي اإلدارية بدرجة عالية.

جدا.
-تكجد مساىمة حقيقية تقدميا التطبيقات الحاسكبية الحالية لئلدارة المدرسية ،كبدرجة عالية ن

-حاجة التطبيقات الحاسكبية الحالية لمزيد مف التطكير ك الترقية ،لمتناسب مع متطمبات اإلدارة

المدرسية الحالية.

-قصكر دكر الجيات المختصة ،كذات العبلقة في جانب تطكير ميارات المديريف ك الككبلء في

مجاؿ استخداـ تطبيقات الحاسب اآللي ك االرتقاء بيا.

-12دراسة ( الشقصي )2008،بعنكاف " :تصور مقترح لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في وزارة التعميم
العالي بسمطنة عمان في ضوء آراء العاممين فييا"

و
تصكر مقتروح لتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في ك ازرة التعميـ العالي بسمطنة
ىدفت الدراسة إلى كضع
عماف في ضكء آراء العامميف فييا،كتألؼ مجتمع الدراسة مف جميع مكظفي ك ازرة التعميـ العالي

كالمككف مف ( )1166مكظفان كمكظفةن ،كاستخدمت الباحثة استبانة لجمع المعمكمات ،كما استخدمت
المنيج الكصفي  ،كتمت معالجة البيانات إحصائيا باستخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات

المعيارية كاختبار  T-testكتحميؿ التبايف األحادم كاختبار شافية لممقارنات البعدية.
أىـ النتائج :

 -1تقديرات أفراد العينة لمحكر فكائد كمجاالت كمتطمبات كمقترحات تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية
بيف مرتفعة جدان كمرتفعة.

 -2تقديرات أفراد العينة لمحكر معكقات تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية بيف مرتفعة كمتكسطة.

 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05≤αفي متكسطات تقدير
عينة الدراسة تعزل لمتغير الجنس عمى جميع محاكر الدراسة.
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-13دراسة( الحمداف ك العنزم ) 2008،بعنكاف ":اإلدارة اإللكترونية في عممية االتصال اإلداري
بالمدارس االبتدائية في دولة الكويت"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىمية اإلدارة اإللكتركنية في عممية االتصاؿ اإلدارم بالمدارس
االبتدائية في دكلة الككيت ،ك تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ك تـ استخداـ اإلحصاء الكصفي

كتـ استخداـ برنامج  SPSSالستخراج التك اررات كالمتكسطات  ،كاالنحرافات المعيارية ،كالنسب

المئكية  ،كاختبار، T-testكاختبار التبايف األحادم ،كمعامؿ ألفا كركنباخ ،كمعامؿ ارتباط بيرسكف.
ك تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج منيا :

 -1كجكد أثر فعاؿ ألىمية اإلدارة اإللكتركنية في عممية االتصاؿ اإلدارم تتمثؿ في تفعيؿ
االتصاالت الرسمية.

 -2كجكد معكقات تحكؿ دكف تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية بشكؿ فعاؿ في استمرار العمؿ.

 -3ك جكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  0.05بالنسبة ألىمية اإلدارة اإللكتركنية
يعزل لمتغيرات النكع ك الخبرة في اإلدارة المدرسية ك المؤىؿ العممي.

التكصيات:

 -1ضركرة إصدار قرار كزارم بتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في مدارس المرحمة االبتدائية كخطكة
أكلية.

 -14دراسة( أبك حشيش )2008،بعنكاف ":إسيام اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل اإلداري
المدرسي بمحافظات غزة".

ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى تصكرات معممي مرحمة التعميـ األساسي بمحافظات غزة ،لمدل إسياـ
اإلدارة اإللكتركنية في تطكير العمؿ اإلدارم المدرسي ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي

التحميمي ،معتمدان عمى االستبانة في جمع المعمكمات مف خبلؿ تطبيقيا عمى عينة مككنة مف ()225

معممان كمعممة ،ك تـ استخداـ اإلحصاء الكصفي كتـ استخداـ برنامج  SPSSالستخراج التك اررات
كالمتكسطات  ،كاالنحرافات المعيارية ،كالنسب المئكية  ،كاختبار. T-test

مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :
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 -1تصكرات معممي المرحمة األساسية في محافظات غزة لمدل إسياـ اإلدارة اإللكتركنية في
تطكير العمؿ اإلدارم أقرب إلى درجة عالية كفقا لممعيار الذم تبنتو الدراسة.

 -2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥1.10في تصكر معممي المرحمة

األساسية في محافظات غزة لمدل إسياـ اإلدارة اإللكتركنية في تطكير العمؿ اإلدارم تعزل

لمتغير الجنس ك لصالح المعممات ،كذلؾ تكجد فركؽ في تصكر معممي المرحمة األساسية

في محافظات غزة لمدل إسياـ اإلدارة اإللكتركنية في تطكير العمؿ اإلدارم تعزل لمتغير

سنكات الخدمة كذلؾ لصالح أقؿ مف  10سنكات.
كأكصت الدراسة :

 -1ضركرة تييئة البنية التحتية المبلئمة لئلدارة اإللكتركنية.
 -2ضركرة استخداـ اإلدارة اإللكتركنية في تطكير العمؿ اإلدارم المدرسي .

-15دراسة ) ) Joseph, 2008بعنكاف :

" وجية نظر ودور مدير المدرسة الثانوية فيما يتعمق بمجال تكامل التكنولوجيا في المدرسة

الثانوية ودرجة تأثر دور المدير "  ،الكاليات المتحدة األمريكية.

“The High School Principals Perspective And Role in Regard To The
Integration of Technology in to The High School And How Has The

” Principals Role Been Impacted

ىدفت الدراسة إلى التركيز عمى كيفية تغير دكر مدير المدرسة الثانكية عند استخداـ التكنكلكجيا في

مجاؿ عممو ،كتحديد نقاط القكة كنقاط الضعؼ ك المعيقات التكنكلكجية التي تؤثر عمى التعميـ كعمى
دكر مدير المدرسة بكالية بنسمفانيا ،كاتبع الباحث المنيج الكصفي كتبنى إجراء مقاببلت مع مديرم

المدارس الثانكية كأداة لمدراسة.
ومن أىم نتائج الدراسة:

 . ١أف التكنكلكجيا مفيدة في إنجاز المياـ اليكمية مثؿ التعرؼ عمى معمكمات الطالب السكنية
كتحميؿ معطيات االختبارات كاالتصاؿ بالمكظفيف كأكلياء األمكر.

 . ٢مف كجية نظر المديريف ساعدت التكنكلكجيا كبدرجة كبيرة في تحسيف إصدار التعميمات.
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 . ٣أكضحت الدراسة أف التمكيؿ كمقاكمة المكظفيف لمتغيير ،كسكء البنية التحتية لممدارس تككف
معكقات حقيقية عند إدخاؿ التكنكلكجيا إلى المدرسة.

-16دراسة ( التمام  )2007،بعنكاف ":اإلدارة اإللكترونية كمدخل لمتطوير اإلداري :دراسة تطبيقية
عمى الكميات التقنية ،من وجية نظر أعضاء الييئة التعميمية والتدريبية" ،السعكدية.

كىدفت تمؾ الدراسة التعرؼ إلى كاقع تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في الكميات التقنية في المممكة العربية
السعكدية مف كجية نظر أعضاء الييئة التعميمية كالتدريبية ،كالتعرؼ إلى مدل إسياـ تطبيؽ اإلدارة
اإللكتركنية في تحسيف مستكل إدارة الكميات التقنية كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي
ككانت االستبانة ىي أداة الدراسة ،كتككنت عينة الدراسة مف مجمكعة عشكائية طبقية مف أعضاء

الييئة التعميمية كالتدريبية.

ككاف مف أىـ نتائجيا ما يمي:
 -1إف تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية يسيـ في تحسيف إدارة الكميات التقنية بدرجة عالية.

 -2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كاقع التطبيؽ كدرجة اإلسياـ في تحسيف مستكل إدارات
الكميات ،لصالح درجة اإلسياـ.

 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متغيرات الدراسة عف إسياـ اإلدارة اإللكتركنية في
تحسيف المستكل اإلدارم.

-17دراسة (بخش )2007 ،بعنكاف":اإلدارة اإللكترونية في كميات التربية لمبنات في المممكة العربية
السعودية في ضوء التحوالت المعاصرة".

كىدفت تمؾ الدراسة إلى معرفة كيفية تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في تطكير كميات التربية لمبنات في

المممكة ،في ضكء التحكالت المعاصرة ،كقد تـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع المعمكمات مف عينة

الدراسة المككنة مف )  ( 205أفراد مف عميدات ،كككيبلت ،كرؤساء أقساـ كميات التربية بالمممكة،
كقد تـ استخداـ المنيج التحميمي باعتباره المنيج المناسب ليذه الدراسة.
ككاف مف أىـ نتائجيا ما يمي:

 -1مدل أىمية اإلدارة اإللكتركنية في كافة النكاحي اإلدارية ،كالفنية في الكميات.
 -2تتمثؿ أبرز متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في :كضع خطة إستراتيجية ،كاستثمار
اإلمكانات البشرية كالمادية ،كتدريب منسكبات الكميات عمى استخداـ آليات اإلدارة
اإللكتركنية ،كتعزيز المناخ التنظيمي في الكمية لمعمؿ بركح الفريؽ.
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 -18دراسة( ردنو )2007،بعنكاف" :استخدام التقنيات الحديثة في إدارة المدارس الثانوية الحكومية
واألىمية لمبنين في مدينة جدة ".السعكدية.

كىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى التقنيات الحديثة المتكافرة في إدارة المدارس الثانكية الحككمية،
كاألىمية لمبنيف في مدينة جدة ،كأىمية استخداميا ،كدرجة استخداميا ،كالمعكقات التي تكاجو مديرم

المدارس الثانكية الحككمية كاألىمية ،كالتي تحد مف استخداميـ الفعاؿ لمتقنيات الحديثة باإلضافة إلى
تعرؼ أبرز احتياجات إدارة المدارس الثانكية بالنسبة الستخداـ التقنية الحديثة ،كاستخدمت الدراسة

المنيج الكصفي التحميمي ،ككانت االستبانة األداة الرئيسة لمدراسة  ،ك طبقت عمى مائة كعشرة
مديريف ككاف مف أىـ نتائجيا ما يمي:

-1ىناؾ اتفاؽ عمى تكافر التقنيات الحديثة في المدارس الحككمية الثانكية ،كاألىمية لمبنيف في جدة،
مثؿ :آلة التصكير ،كالحاسب اآللي ،كخدمة اإلنترنت ،كالبريد اإللكتركني.

-2ىناؾ اتفاؽ عمى أف التقنيات الحديثة تسيـ في إنجاز العمؿ المدرسي بطريقة أفضؿ مف إنجازىا
يدكيا.
ن

فنيا الستخداميا كقمة
-3مف أىـ معكقات استخداـ التقنيات الحديثة ،نقص الككادر البشرية المؤىمة ن
خبرة العامميف في مجاؿ اإلدارة المدرسية بطرؽ استخداميا.

-19دراسة ( القحطاني ) 2006 ،بعنكاف " :مجاالت و متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في
السجون"  ،السعكدية.

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مجاالت ك متطمبات ك معكقات تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في

السجكف بالسعكدية ك استخداـ الباحث المنيج الكصفي المسحي ،ك تمثؿ االستبانة األداة الرئيسة
ليذه الدراسة كتـ استخداـ برنامج  SPSSالستخراج التك اررات كالمتكسطات  ،كاالنحرافات المعيارية،

كالنسب المئكية  ،كاختبار، T-testكاختبار التبايف األحادم ،كمعامؿ ألفا كركنباخ ،كمعامؿ ارتباط

بيرسكف.

أىـ النتائج:

 -1ال تكجد فرؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  0.05في أراء أفراد الدراسة حكؿ إدراؾ
أىمية ك مجاالت ك متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في السجكف السعكدية ك معكقات ذلؾ ك

سبؿ الحد مف أثر تمؾ المعكقات يمكف أف تعزل إلى اختبلؼ متغيراتيـ الشخصية ك الكظيفية التالية:

العمر -المستكل الكظيفي -المستكل التعميمي -سنكات الخدمة
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-20دراسة( غنيـ )2006،بعنكاف ":دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل اإلداري ومعوقات
استخداميا في مدارس التعميم العام لمبنين بالمدينة المنورة" ،السعكدية.

كىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل إسياـ اإلدارة اإللكتركنية في تطكير العمؿ اإلدارم ،كمعكقات

استخداميا ،كالكشؼ عف الفركؽ بيف آراء المديريف حكؿ مدل إسياـ اإلدارة اإللكتركنية في تطكير
تبعا لمتغيرات الدراسة ،كالتعرؼ إلى مقترحات المديريف لتفعيؿ
العمؿ اإلدارم ،كمعكقات استخداميا ن
إسيامات اإلدارة اإللكتركنية في تطكير العمؿ اإلدارم كالحد مف معكقاتيا في مدارس التعميـ العاـ
لمبنيف بالمدينة المنكرة.

مدير مف جميع مراحؿ التعميـ العاـ ،كاستخدـ المنيج الكصفي
تككنت عينة الدراسة مف )  ( 227نا
المسحي التحميمي ،كتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج ،مف أىميا:
 .1يرل المديركف في جميع مراحؿ التعميـ العاـ أف اإلدارة اإللكتركنية تسيـ في تطكير العمؿ
اإلدارم بدرجة عالية ،كيأتي مديرك المرحمة المتكسطة في المقدمة.

تطكير لمعمؿ اإلدارم في اتخاذ
نا
 .2يرل أفراد عينة الدراسة أف أكثر إسيامات اإلدارة إلكتركنية
إسياما في تطكير تقكيـ األداء.
الق اررات ،كأقميا
ن
 .3يرل المديركف في جميع مراحؿ التعميـ العاـ أف استخداـ اإلدارة اإللكتركنية تكاجيو معكقات
بدرجة متكسطة.

 .4يرل أفراد عينة الدراسة أف أكثر معكقات استخداـ اإلدارة اإللكتركنية في تطكير العمؿ
اإلدارم المعكقات المادية ،كأقميا معكقات البرمجيات.

-21دراسة ) )Jacoby, 2006بعنكاف :

العالقة بين أنماط صناعة قرار النظار وقبول واستخدام التكنولوجيا " ،الكاليات المتحدة األمريكية.
and

Decision Making Styles

'"Relationship between Principals
"Technology Acceptance& Use

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى أم مدل ممكف أف يؤثر أسمكب اتخاذ القرار عند المديريف عمى قبكؿ

استخداـ التكنكلكجيا كتحديد ما إذا كاف المدير مع نمط معيف في اتخاذ القرار ىك أكثر أك أقؿ تقببل
الستخداـ التكنكلكجيا ،كقد استخدمت الدراسة المنيج الكمي  ،كتككنت عينة الدراسة مف  300مدير

مف كالية بنسمفانيا ككزعت عمييـ استبانو مككنة مف  45فقرة مكزعة في عدة مجاالت

كأشارت نتائج الدراسة إلى:

 -1أف أسمكب اتخاذ القرار لـ يظير تأثي ار عمى مدل قبكؿ المديريف لمتكنكلكجيا.
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 -2معظـ المديريف يقبمكف باستخداـ التكنكلكجيا.

 -3معظـ المدراء يستخدمكف التكنكلكجيا في اتخاذ الق اررات التي تخص إنجا ازت الطالب.
 -22دراسة ) (Alharbi,2006بعنوان:
"تصكرات أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب نحك معكقات تنفيذ الحككمة اإللكتركنية في المؤسسات
التعميمية في المممكة العربية السعكدية"

"Perceptions of faculty and students toward the obstacles of

implementing e-government in educational institutions in Saudi

"Arabia

كىدفت الدراسة الكشؼ عف العقبات التي تحكؿ دكف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية داخؿ الجامعات

بالمممكة العربية السعكدية  .كقد صنفت العقبات في ست فئات تمثمت في  :عقبات تعميميةٕ ،كادارية،
كسياسية ،كاجتماعية ،كتكنكلكجية ،كالتمكيؿ.

كقد أشارت نتائج الدراسة إلى:

 -1إف أكلى العقبات التي تحكؿ دكف تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية ىي العقبات اإلدارية ،يمييا
العقبات التعميمية ،ثـ التمكيمية ،ثـ السياسية ،ثـ التكنكلكجية ،كأخي ار العقبات االجتماعية .

 -2إف دعـ الثقافة التنظيمية يعد ضركرة لتطبيؽ الحككمة اإللكتركنية داخؿ الجامعة ،كما إف
السمكؾ التنظيمي اإليجابي يعد ضركرة لمتغمب عمى معكقات تطبيؽ الحككمة اإللكتركنية .

كقد أكصت الدراسة-:

 -1أىمية تشجيع استثمار مجاالت الحككمة اإللكتركنية في التعميـ الجامعي .
 -2أىمية تدريب المكظفيف اإلدارييف داخؿ الجامعة عمى مجاالت الحككمة اإللكتركنية
كتطبيقاتيا كتكظيؼ ذلؾ في مجاؿ عمميـ.

 -23دراسة( الدعيمج)2005،

بعنكاف":رؤية مستقبمية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمرحمة

الثانوية ،من وجية نظر مشرفات اإلدارة المدرسية بمدينة مكة المكرمة" ،السعكدية.

كىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى الكاقع الفعمي لمرؤل المستقبمية لتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في

المدارس الثانكية بمنطقة مكة المكرمة ،كالتعرؼ إلى فاعمية تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية بالمدارس

الثانكية ،كالمعكقات التي تحكؿ دكف تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في المدارس الثانكية ،كطرؽ التغمب
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عمى تمؾ المعكقات .كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي ،كاستخدمت االستبانة أدانة لدراستيا ،كتككف

مجتمع الدراسة مف جميع المشرفات اإلداريات العامبلت في المدارس الثانكية في مكة المكرمة.
ككاف مف أىـ نتائجيا ما يمي:

 -1كجكد أثر فعاؿ لتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية ،تمثؿ في :سرعة الحصكؿ عمى المعمكمات
المطمكبة بدقة عالية ،كسيكلة تخزيف المعمكمات ،كصحة كتكامؿ المعمكمات.

 -2كجكد معكقات تحكؿ دكف تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية تمثمت في :ضعؼ المخصصات المالية
لشراء األجيزة ،كنقص الككادر البشرية ،كالقصكر في عقد الدكرات التدريبية.

 -3كجكد طرؽ لمتغمب عمى معكقات اإلدارة اإللكتركنية تمثمت في :تطكير نظـ العمؿ كأساليبو،
خمؽ الكعي لدل منتسبي المدرسة بأىمية اإلدارة اإللكتركنية ،تكفير المدربات الماىرات.

 -24دراسة( )Barett ،2001بعنكاف:

" العكامؿ المؤثرة في استخداـ المديريف ألنظمة المعمكمات اإلدارية".

”“Factors affecting the use of management information systems

ركزت ىذه الدراسة عمى التحقؽ مف العكامؿ المؤثرة في استخداـ مديرم المدارس ألنظمة المعمكمات
اإلدارية ،كلتحقيؽ ذلؾ تـ االستقصاء عف مستكل المدرسة ،كالجنس ،كالعمر ،كسنكات اإلفادة مف
نظاـ المعمكمات اإلدارية ،كخبرة المدير ،كتكرار استعماؿ نظاـ المعمكمات اإلدارية ،كنكعيتيا،
ككظيفتيا كاستخداميا كمتغيرات.

ككانت ىذه الدراسة عف مديرم المدارس الحككمية في تكساس ،كالذيف يستخدمكف نظـ المعمكمات

مدير كمديرةن ،كتـ استخداـ التحميؿ اإلحصائي كالكصفي
اإلدارية ،كبمغت عينة الدراسة)  ( 327نا
لدراسة العبلقة بيف المتغيرات المتعددة ،كاعتمد الباحث االستبانة أدانة لمدراسة  ،كتكصمت الدراسة إلى

النتائج التالية:

-1المديركف الذيف يستخدمكف نظـ المعمكمات اإلدارية لعدة سنكات يدرككف سيكلة االستعماؿ ،كفائدة
نظاـ المعمكمات اإلدارية في دعميـ في اتخاذ القرار.

-2ىناؾ اختبلؼ كاضح في الفائدة مف نظاـ المعمكمات اإلدارية بيف مديرم المدارس األساسية،

كمديرم المدارس الثانكية ،فمديرك المدارس الثانكية اعتمدكا بشكؿ كبير عمى نظـ المعمكمات اإلدارية

كي يساعدىـ في إنجاز أعماليـ بدرجة أكبر مف مديرم المدارس األساسية.

 -3نظـ المعمكمات اإلدارية تساعد المديريف عمى إنجاز أعماليـٕ ،كاف العكامؿ المؤثرة في ذلؾ ىي :
ميارة المديريف كخبرتيـ ،كتكرار استخداميـ لنظـ المعمكمات اإلدارية.
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ثانيا دراسات تتعمق بتفويض السمطة :

 -1دراسة( حرب )2011 ،بعنكاف " ":أثر المتغيرات الشخصية والتنظيمية عمى واقع تفويض
السمطة لدى القيادات اإلدارية" .فمسطيف.

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى أثر المتغيرات الشخصية كالتنظيمية عمى كاقع تفكيض السمطة لدل

الكزرات الفمسطينية ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كلتحقيؽ
القيادات اإلدارية في ا
أىداؼ الدراسة تـ عمؿ استبانة ،كقاـ الباحث بتكزيع االستبانات عمى أفراد مجتمع الدراسة ممف

الكزرات الفمسطينية بقطاع غزة ،كتـ تكزيع  476استبانة عمى
يعممكف في الكظائؼ اإلشرافية في ا

المكظفيف

كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :

 -1كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف نطاؽ اإلشراؼ ،ككضكح األنظمة كاإلجراءات،
كالعممية الرقابية ،كالكفاءة كالميارة ،كاليياكؿ التنظيمية ،كتفكيض السمطة لدل القيادات

اإلدارية.

 -2كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العينة حكؿ أثر المتغيرات الشخصية
كالتنظيمية عمى كاقع تفكيض السمطة لدل القيادات اإلدارية تعزل إلى الجنس ،كالمؤىؿ

العممي ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخبرة.

 -3عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابة المبحكثيف لمدراسة حكؿ أثر المتغيرات
الشخصية كالتنظيمية عمى كاقع تفكيض السمطة لدل القيادات اإلدارية ليذا المجاؿ تعزم
إلى العمر.

كقد خرجت الدراسة بعدة تكصيات كاف مف أىميا :

 -1ضركرة االىتماـ بتفكيض السمطة كنطاؽ اإلشراؼ لدل القيادات اإلدارية.
 -2زيادة االىتماـ بتكضيح األنظمة كاإلجراءات المتبعة في الك ازرات الفمسطينية إلعطاء
المكظفيف حرية في تطبيؽ القانكف كفؽ ما تقتضيو الظركؼ المكقفية.

 -3التركيز عمى تدريب المرؤكسيف التخاذ الق اررات كتحمؿ المسؤكلية ،كالتركيز عمى المركزية
السمطة لتمكيف المستكيات الدنيا بالمنظمة مف اتخاذ الق اررات ،تعزيز دكر المرأة في

المناصب اإلدارية العميا.
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 -2دراسة ( أبك كطفة 2010 ،ـ ) بعنكاف " تفويض السمطة لدى مديري المدارس الثانوية
بمحافظات غزة وعالقتو بفاعمية اإلدارة من وجية نظر معممييم " .فمسطيف.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى درجة تفكيض السمطة لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة
كدرجة ممارستيـ لفعالية اإلدارة مف كجية نظر معممييـ ،كالكشؼ عف كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية لمتقديرات المتكقعة لدرجة فعالية اإلدارة المدرسية الناتج عف تفكيض السمطة لدل مديرم
المدارس الثانكية في محافظات غزة.
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كبمغت عينة الدراسة 542
معمما كمعممة ،طبقت عمييـ استبانة مككنة مف جزءيف ،الجزء األكؿ لقياس درجة تفكيض المدير
لمعمميو مف كجية نظرىـ  ،كالجزء الثاني لقياس فاعمية اإلدارة المدرسية لدل مدير المدرسة الثانكية

مف كجية نظر المعمميف.

كمف أبرز النتائج التي تكصمت ليا الدراسة :

 -1أف درجة تفكيض السمطة لدل مديرم المدارس الثانكية كانت جيدة .
 -2كجكد عبلقة ارتباطيو قكية بيف درجة تفكيض السمطة لدل مديرم المدارس الثانكية كفعالية
اإلدارة المدرسية مف كجية نظر المعمميف.

كأىـ التكصيات التي أكصت بيا الدراسة :

 -1االىتماـ بآراء المعمميفٕ ،كاشراكيـ في عممية التخطيط كالتنظيـ.
 -2تشجيع القيادات اإلدارية عمى ممارسة التفكيض ،مف خبلؿ تغيير النظرة الخاطئة عف
التفكيض ،كالشؾ ،كعدـ الثقة بقدرات المرؤكسيف  ،كالعمؿ عمى إيجاد نظاـ لمتابعة

التفكيض.

 -3دراسة ( اإلبراىيم  ) 2010 ،بعنكاف " العالقة بين المدارس اإلدارية وتكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت ،ودورىا في اتخاذ الق اررات اإلدارية (دراسة ميدانية لدى مديري وضباط تدريب مراكز

التدريب الميني في األردن)"

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف تكنكلكجيا المعمكمات ،كالمدارس اإلدارية ،كدكرىا في اتخاذ القرار

اإلدارم لدل مديرم ،كضباط تدريب مراكز التدريب الميني في األردف.
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كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة الدراسة مف (  ) 83مدي انر كضابط تدريب،

ككانت األداة الرئيسة استبانة لمبلئمتيا ألغراض الدراسة .
وأظيرت نتائج الدراسة

 -1إف استخداـ التكنكلكجيا مف قبؿ مديرم المراكز المينية كضباط التدريب يكسب ق ارراتيـ صفة
الشفافية ،كالكضكح كبنسبة ). ( 82.7 %

كبناء عمى نتائج الدراسة أكصت الدراسة:
ن
 -1ضركرة تبني فمسفة كاضحة كمحددة في اتخاذ الق اررات اإلدارية.

 -2اعتماد تكنكلكجيا المعمكمات مفيكمان ،كأسمكب ممارسة في األعماؿ اإلدارية مف مديرم مراكز
التدريب الميني ،كضباط التدريب.


 -4دراسة( أبك معمر )2009،بعنكاف " درجة ممارسة القيادات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية
بمحافظات غزة لتفويض السمطة وسبل تفعيميا" فمسطيف.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة القيادات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية بمحافظات
غزة لتفكيض السمطة مف كجية نظر مكظفييـ كسبؿ تفعيميا،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبعت الباحثة

المنيج الكصفي التحميمي ،كقامت بتصميـ استبانو مككنة مف )  ( 27فقرة ،ككذلؾ سؤاؿ مفتكح في

نيايتيا حكؿ سبؿ تفعيؿ تفكيض السمطة لدل القيادات اإلدارية في الجامعات تـ تكزيع االستبانة عمى

عينة الدراسة المككنة مف()256مكظفان كمكظفةن في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة لمعاـ

الدراسي ( ، )2009/2008كلمعالجة البيانات إحصائيا تـ استخداـ  :برنامج الرزـ
اإلحصائية) ، (spssمعامؿ ارتباط بيرسكف  ،التجزئة النصفية ،معامؿ ألفا كركنباخ ،المتكسطات

الحسابية  ،النسب المئكية اختبار ، T-testتحميؿ التبايف األحادم كبعد تحميؿ بيانات الدراسة
إحصائيا تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 -1درجة ممارسة القيادات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة لتفكيض السمطة
مف كجية نظر مكظفييـ كانت متكسطة  ،حيث بمغت نسبة االستجابة عمى االستبانة بشكؿ
عاـ.%60.57

 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية لتفكيض السمطة تعزل لمتغير الجنس ،كسنكات الخدمة
كتكجد فركؽ ذات داللة لتفكيض السمطة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،كالجامعة.

كأكصت الباحثة بما يمي:
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 .1ضركرة تكفير الحكافز المادية كالمعنكية لممكظفيف لقبكؿ التفكيض ،كذلؾ مف خبلؿ ربط
الكفاءة في ممارسة السمطات المفكضة ليـ بحكافز مادية كمعنكية.

 .2ضركرة اعتماد البلمركزية اإلدارية في اتخاذ القرار ،كذلؾ بإعطاء المكظؼ فرصة لكي يقرر
بنفسو أسمكب تنفيذ المياـ ،كالذم ينمي الحافز الذاتي لممكظؼ ،كيعمؿ عمى إيجاد أفكار

جديدة كيطبقيا كبالتالي يؤدم إلى تحسيف األداء.

 .3ضركرة عقد القيادات اإلدارية برامج تدريبية كاجتماعات كلقاءات دكرية مع المكظفيف لتعزيز
شعكرىـ بأىمية العمؿ اإلدارم ،عقد دكرات تدريبية لمقيادات اإلدارية لتبصيرىـ عمى ضركرة

التفكيض كأىميتو لزيادة فاعمية اإلدارة.
 -5دراسة (شبليؿ )2007 ،بعنكاف ":تفويض السمطة لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة
رفح وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى المعممين".فمسطيف.

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مدل تفكيض السمطات لدل مديرم المدارس الحككمية بمحافظة

رفح مف كجية نظر المعمميف ،كالكشؼ عف مستكل الرضا الكظيفي لدل معممي المدارس الحككمية
بمحافظة رفح مف كجية نظر المعمميف في عبلقتو بتفكيض السمطة ،كالتعرؼ عمى العبلقة بيف
تفكيضا لسمطة لدل مديرم المدارس الحككمية بمحافظة رفح كمستكل الرضا الكظيفي لدل المعمميف،

كالكشؼ عف درجة استجابة المعمميف فيما يتعمؽ بمدل تفكيض السمطة تبعا لمتغيرات الدراسة:
الجنس ،التخصص ،الخبرة ،كنكع المدرسة .كالكشؼ عف مدل االختبلفات في مستكل الرضا

الكظيفي عند المعمميف تبعان لمتغيرات الدراسة .استخدـ الباحث أداة الدراسة االستبانة كقد تناكلت
عينة الدراسة )  ( 350معممان كمعممة كلقد تـ اختيارىا بطريقة عشكائية بسيطة ،كاتبعت الدراسة

المنيج الكصفي التحميمي.

كتكصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا:
-1مدل تفكيض السمطة لدل معممي المدارس الحككمية بمحافظة رفح مف كجية نظر المعمميف كاف

طا.
متكس ن

 -2مستكل الرضا الكظيفي لدل معممي المدارس الحككمية بمحافظة رفح مف كجية نظر المعمميف
متكسطنا.

-3كجكد عبلقة ارتباطية إيجابية بيف الدرجة الكمية لتفكيض السمطة كالدرجة الكمية لمرضا الكظيفي.
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-6دراسة ( مينا )2006،بعنكاف " العالقة بين تفويض السمطة وفاعمية اتخاذ الق اررات في األقسام

األكاديمية من وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية" .فمسطيف.

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى العبلقة بيف تفكيض السمطة كفاعمية اتخاذ الق اررات في األقساـ

األكاديمية مف كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية ،كذلؾ مف خبلؿ
التعرؼ إلى درجة تفكيض السمطة ،ككذلؾ التعرؼ إلى درجة فاعمية اتخاذ الق اررات في مجالس

األقساـ األكاديمية في المجاالت المختمفة مف كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية كتككف مجتمع

الدراسة مف جميع أعضاء الييئة التدريسية المتفرغيف كالعامميف في الجامعات

الفمسطينية(جامعة بيت لحـ ،جامعة بيرزيت ،جامعة الخميؿ ،الجامعة العربية األمريكية -جنيف،

جامعة القدس -أبك ديس ،كجامعة النجاح الكطنية) ،ممف يحممكف شيادة الدكتكراه أك شيادة
الماجستير ،كالبالغ عددىـ )  ( 1710أعضاء ىيئة تدريس لمعاـ الجامعي  2006/2005ـ .
عضكا كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي الميداني.
كتككنت عينة الدراسة مف ) ( 370
ن
أىـ النتائج:

 -1ال تكجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة( )α=1.10بيف تفكيض
السمطة كفاعمية اتخاذ الق اررات في األقساـ األكاديمية مف كجية نظر أعضاء الييئة

التدريسية في الجامعات الفمسطينية.

 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة()α=1.10في كؿ مف تفكيض
السمطة كفاعمية اتخاذ الق اررات في مجالس األقساـ األكاديمية مف كجية نظر أعضاء الييئة

التدريسية في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغيرات :الجنس ،الجامعة ،نكع الكمية ،المؤىؿ

العممي ،التصنيؼ الكظيفي ،كسنكات الخبرة في التدريس.

 -3درجة تفكيض السمطة في األقساـ األكاديمية مف كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية في

جدا ،ككصمت النسبة المئكية لبلستجابة إلى (. )%82.2
الجامعات كبيرة ن
 -4درجة فاعمية اتخاذ الق اررات في األقساـ األكاديمية مف كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية
في الجامعات الفمسطينية كبيرة ،كصمت إلى (.)%76

96

-7دراسة( )2006، Hung.Jبعنوان" :

"العالقة بين تفويض الصالحيات والرضا الوظيفي  ،لدى معممي المدرسة العميا بمنطقة كاوىسينج
في تايوان".

A Correlational study between junior high school teacher empowerment and
(job satisfaction in kaohsiung area of Taiwan (China

ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى العبلقة بيف تفكيض الصبلحيات كالرضا الكظيفي لمعممي المدرسة العميا

بمنطقة كاكىسينج في تايكاف باستخداـ طريقتي الدراسة المسحية كالدراسة االرتباطية
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كما يمي:

 -1كجكد عبلقة دالة إحصائيا بيف الدرجة الكمية في مقياس تفكيض لصبلحيات ،كالدرجة الكمية
في مقياس الرضا الكظيفي.

 -2عدـ كجكد عبلقة بيف البعد الخاص باألماف في مقياس الرضا الكظيفي كاألبعاد الثبلثة
لمقياس تفكيض الصبلحيات(التطكر الكظيفي ،الكضع الكظيفي ،كاالستقبللية).

 -3كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تفكيض الصبلحيات تعكد لكؿ مف المؤىؿ العممي
كالجنس.

 -4عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الرضا الكظيفي تعكد إلى حجـ المدرسة كالمؤىؿ
العممي كالجنس.
-8دراسة (الصغير  )2005،بعنكاف " واقع تفويض الصالحيات لدى مديري المدارس الثانوية
الحكومية بمدينة الرياض" ،السعكدية.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع تفكيض الصبلحيات لدل مديرم المدارس الثانكية
الحككمية بمدينة الرياض كالمعكقات التي تحكؿ دكف تقكيضيـ تمؾ الصبلحيات كلتحقيؽ ىذه
معتمدا االستبانة كأداة لجمع بيانات كمعمكمات
األىداؼ استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي
ن

مدير كتمت
الدراسة كطبقت عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة مف المديريف البالغ عددىـ ( )99نا
معالجة بيانات الدراسة باستخداـ التك اررات كالنسب المئكية ،كالمتكسطات الحسابية.
كتكصمت الباحثة إلى نتائج مف أىميا:

 -1إف مديرم المدارس يفكضكف صبلحياتيـ في التخطيط بدرجة أعمى مف المتكسط.
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 -2إف مديرم المدارس يفكضكف صبلحياتيـ في اإلشراؼ الفني بدرجة متكسطة.

 -3إف أىـ المعكقات التي تعكؽ المديريف عف تفكيض صبلحياتيـ ىي تمؾ المعكقات التي تعكد
لممكاقؼ اإلدارية كالتنظيمية مثؿ ضعؼ نظـ الحكافز كالتدريب كالرقابة كاإلشراؼ.

 -4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كجيات نظر أفراد مجتمع الدراسة ميما اختمفت مدة
خدمتيـ في العمؿ أك عدد الدكرات التدريبية أك حجـ المدرسة إزاء أبعاد معكقات تفكيض

الصبلحية لدل مديرم المدارس.



 -9دراسة ( ذياب  2004 ،ـ) بعنكاف " تفويض السمطة لدى مديري مدارس وكالة الغوث في
محافظات شمال فمسطين من وجية نظر المعممين"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل تفكيض السمطة عند مديرم مدارس ككالة الغكث في

محافظات شماؿ فمسطيف مف كجية نظر المعمميف ،كلقد تـ اختيار عينو عشكائية مف مدارس ككالة

معمما كمعممو كاستخدـ الباحث
الغكث في محافظات شماؿ فمسطيف ،كتككنت العينة مف ) ( 187
ن
المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة رئيسة.
كقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا :

 -1تبيف أف مستكل تفكيض السمطة عمى مجاؿ الكاجبات اإلدارية كالكاجبات التربكية كالكاجبات
الفنية كالدرجة الكمية بصكرة متكسطة ،أما مجاؿ الكاجبات االجتماعية فقد كاف مستكل

تفعا.
التفكيض فييا مر ن

 -2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في تفكيض السمطة لدل مديرم مدارس ككالة الغكث في
محافظات شماؿ فمسطيف مف كجية نظر المعمميف تعزل لمتغير الجنس.

 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في تفكيض السمطة لدل مديرم مدارس ككالة الغكث في

محافظات شماؿ فمسطيف مف كجية نظر المعمميف تعزل لمتغير) المؤىؿ العممي ،سنكات

الخدمة ).

كفي ضكء النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث ،فإنو يكصي بتكصيات مف أىميا:

 -1ضركرة تدريب مديرم كمديرات مدارس ككالة الغكث عمى ممارسة تفكيض السمطة.
 -2إجراء دراسة لعممية تفكيض السمطة في مدارس الككالة عمى مستكل الكطف.
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-10دراسة (العثماف )2003،بعنكاف " :تفويض السمطة وأثره عمى كفاءة األداء " ،الرياض ،
السعكدية.

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى الفكائد التي يمكف أف يحققيا التفكيض كأثره عمى كفاءة األداء مستخدمان

المنيج الكصفي كمنيج مستخدـ في الدراسة ،مستخدمان استبانة لجمع البيانات مف عينة الدراسة
المككنة مف ( )668ضابطان مف ضباط مدينة الرياض  ،كتـ استخداـ برنامج  SPSSالستخراج
التك اررات كالمتكسطات  ،كاالنحرافات المعيارية ،كالنسب المئكية  ،كاختبار، T-testكاختبار التبايف

األحادم ،كمعامؿ ألفا كركنباخ ،كمعامؿ ارتباط بيرسكف.

كيعتبر ىذا المكضكع حجر الزاكية في التنظيـ اإلدارم حيث تكصمت الدراسة إلى التالي:
 -1إظيار معكقات تفكيض السمطة كمنيا حساسية كأىمية بعض الق اررات التي ال تقبؿ
التفكيض ،كعدـ التكافؤ بيف السمطة كالمسئكلية.

 -2إظيار القكل الدافعة لنجاح عممية تفكيض السمطة كمنيا تنمية العبلقات اإليجابية بيف
األعضاء كاالرتقاء بمستكل األداء كاالستثمار األفضؿ لمكقت.

 -3إظيار تأثير تفكيض السمطة عمى كفاءة األداء كمنيا أف تفكيض السمطة يزيد مف درجة
تقبؿ المرؤكسيف لؤلعماؿ اإلضافية ،كيعمؿ عمى زيادة كمية العمؿ المنجز.
 -11دراسة ( ) 2002 ،White & Warlnghamبعنوان :

"التفكيض" التنسيؽ كدكره في تحقيؽ ميزة تنافسية لممؤسسة" ،الكاليات المتحدة.

"” Coordination and its role in achieving competitive advantage for the
”institution

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىمية التفكيض ك مجمكعات العمؿ باعتبارىا إحدل المككنات
األساسية لبنية كمككنات المؤسسة ككيؼ تقكـ المؤسسة بالكصكؿ إلى مستكل مناسب مف المنافسة
كذلؾ مف خبلؿ تركيز جيكدىـ التنمكية عمى عممية التفكيض كقد استخدـ الباحثاف طريقة دراسة

الحالة لمكصكؿ إلى نتائج الدراسة كقد قاـ الباحثاف بتنفيذ دراستيما عمى إحدل المؤسسات األمريكية
التي تعمؿ عمى تقديـ الخدمات االستشارية كالقانكنية كقد تكصؿ الباحثاف إلى:

 -1أىمية كفاعمية مجمكعات العمؿ بالنسبة لؤلفراد أك المنظمات عمى حد سكاء ككيؼ أف
األسمكب فرؽ العمؿ يعتبر عامؿ عاـ لصقؿ الميارات القيادية
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أساسيا يستخدمو القادة اإلداريكف لبناء عبلقة فاعمة مع
عنصر
نا
 -2أىمية التفكيض باعتباره
ن
المرؤكسيف.
 -3كما تكصمت الدراسة إلى أىمية تفكيض األعماؿ اإلدارية االعتيادية مف قبؿ المدراء كأىمية
تركيزىـ عمى المياـ األساسية التي تتطمب ميارات خاصة.

 -12دراسة

) ) Martin ,2001بعنكاف :

" ىل ىناك عالقة بين تمكين المعمم واحساس المعممين بالمسئولية ونجاح الطالب ؟ "،ميسكرم،

الكاليات المتحدة األمريكية.
"Is There a connection: Teacher Empowerment, Teachers Sense of
"Responsibility ,and Student success
ىدفت الدراسة إلى بحث إمكانية إيجاد عبلقة ما بيف تصكرات المعمميف لمستكيات تفكيضيـ في
مكاف كتصكرات المعمميف لمستكيات المسئكلية نحك تعميـ الطبلب كبيف مستكيات نجاح الطبلب كما

تقسميا مستكيات األداء.

كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي  ،كلقد شارؾ في ىذه الدراسة مجمكعة مف معممي المرحمة
اإلعدادية مف جنكبي غرب منطقة "ميسكرم "  ،الذيف اظيركا حسان مف المسئكلية نحك حجـ إنجاز
الطالب ،فمقد كانكا عمى استعداد لتمقي الثناء عمى نجاح الطالب  ،لكنيـ كانكا متردديف نحك قبكؿ

المكـ نتيجة فشؿ الطالب .
كأظيرت النتائج أف :

 .1تفكيض المعمـ ٕكاحساسو بالمسئكلية نحك نتائج طبلبو ضركرياف إليجاد مناخ يزيد
مف فاعمية المعمـ ،كلكف يظير أف التأثير عمى انجاز الطالب كاف ثانكيا .

 .2عدـ كجكد صمة مباشرة بيف تفكيض المعمـ ٕكانجاز الطالب  ،أك بيف إحساس المعمـ
بالمسئكلية ٕكانجاز الطالب .
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التعقيب عمى الدراسات السابقة:
مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة العربية منيا كاألجنبية ،نبلحظ أف ىناؾ ندرة في الدراسات

التي تناكلت مكضكع درجة ممارسة اإلدارة اإللكتركنية في المؤسسات التربكية.
المكضكعات التي تناكلتيا الدارسات السابقة:

لقد تـ عرض الدراسات السابقة بعضيا مكضكع اإلدارة اإللكتركنية كالبعض اآلخر تناكؿ

تفكيض السمطة بشكؿ منفصؿ ككبلن عمى حدم ،كقد تفاكت فيما بينيا في تناكؿ ىذه المكاضيع مف

زاكيا مختمفة كفي قطاعات مجتمعية متباينة ،فمنيا مف تناكؿ المحكر األكؿ في ىذه الدراسة كىك
اإلدارة اإللكتركنية مف زاكية متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية مثؿ دراسة(العالكؿ،)2100،

(األسمرم(،)2101،السميرم(،)2119،الشقصي(،)2114،العريشي(،)2114،ردنة، )2112،كدراسة

(القحطاني .)2116،كمنيا مف درس كاقع تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في المؤسسات المختمفة مثؿ
دراسة(شمبي(،)2100،خمكؼ(،)2101،الغامدم()2119،البلمي(،)2114،بخش(،)2112،الدعيمج،

 .)2110كالبعض درسيا مف حيث تأثيرىا أك تأثرىا عمى األعماؿ اإلدارية األخرل مثؿ دراسة

(العاجز( ، )2100،الفرا( ،)2114،الحمداف كالعنزم( ، )2114،التماـ( ،)2112،غنيـ،)2116،
( . )Barett ,2001كما أف البعض اآلخر درس معكقات تطبيقيا مثؿ دراسة (البشرم،)2119،
( )Alharbi,2006كمنيا مف تناكؿ (كجيات نظر كدكر المديريف) تأثير التكنكلكجيا عمى
المديريف.كمدم تقبميـ ليا مثؿ دراسة (.)Jacoby,2006( )joseph،2114

أما المحكر الثاني تفكيض السمطة فدرس بعض الباحثيف تفكيض السمطة مف ناحية كاقع ممارستو

كدراسة(أبككطفو ( ،)2101،أبك معمر( )2119،شبليؿ( ،)2112،الصغير(،)2110،ذياب،)2113،
كالبعض درس درجة تأثير أك تأثير تفكيض السمطة عمى المتغيرات اإلدارية كدراسة(حرب،)2110،

(اإلبراىيـ(، )2101،العثماف ،)2111،ك دراسة ( )white&walnghow,2002كمنيا درس عبلقة
التفكيض باألعماؿ اإلدراية مثؿ (مينا.)Hung.j,2006( )2116،
أوجو االتفاق-:

أ .الدراسات التي تناولت موضوع اإلدارة اإللكترونية
 -1من حيث موضوع الدراسة-:

اتفقت الدارسة الحالية مع دراسة (شمبي ،)2100،ك دراسة (خمكؼ،)2101،ك دراسة

(الغامدم،)2119،

ك

دراسة

(البلمي،)2114،ك

دراسة

دراسة(الدعيمجي )2110،بدراسة كاقع ممارسة اإلدارة اإللكتركنية.
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(بخش،)2112،

ك

 -2من حيث مجتمع الدارسة وعينتيا
اتفقت الدارسة الحالية مع دراسة (األسمرم ،)2101،ك دراسة (خمكؼ( ، )2101،الغامدم،)2119،

ك دراسة (الفرا ،)2114،ك دراسة (البلمي ،)2114،ك دراسة (الحمداف كالعنزم ،)2114،ك دراسة
( ،)Joseph,2008ك دراسة (ردنة ، )2112،ك دراسة (غنيـ ،)2116،ك دراسة ()Jacoby,2006
 ،ك دراسة ( )Barett ,2001في مجتمع كعينة الدراسة المككف مف مديرم المدارس.
 -3من حيث المنيج المستخدم
اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات مديرم المدارس السابقة باستخداـ المنيج الكصفي
التحميمي.
 -4من حيث أداة الدارسة
اتفقت الدراسة مع معظـ الدراسات السابقة باستخداـ االستبانة كأداة رئيسية لقياس درجة ممارسة
مديرم المدارس لئلدارة اإللكتركنية.
ب .الدراسات التي تناولت تفويض السمطة
 .1من موضوع الدراسة-:

اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (أبك كطفو، )2101،ك دراسة (أبك معمر، )2119،ك دراسة

(شبليؿ، )2112،ك دراسة (الصغير،)2110،ك دراسة (ذياب )2113،بدراسة كاقع ممارسة مديرم

المدارس لتفكيض السمطة.

 .1من حيث مجتمع الدراسة وعينتيا-:
اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (أبك كطفو،)0202،ك دراسة (شبليؿ، )0222،ك دراسة
(، )Hung,2006ك دراسة (ذياب، )0222،ك دراسة ( )Martin,2001في مجتمع كعينو الدراسة
المككف مف معممي كمعممات المدرسة.
 .0من حيث المنيج المستخدم:
اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (حرب ،)0200،كدراسة (أبك كطفة، )0202،كدراسة
(اإلبراىيـ ،)0202،ك دراسة (أبكمعمر ،)0222،ك دراسة (شبليؿ ،)0222،كدراسة (مينا،)0222،
ك دراسة (الصغير ،)0222،ك دراسة (العثماف ،)0222،في استخداـ المنيج الكصفي التحميمي
لمبلءمتو لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.
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 .3من حيث أداة الدراسة
اتفقت الدراسة مع دراسة(حرب،)0200،ك دراسة (أبك كطفة،)0202،ك دراسة (اإلبراىيـ)0202،
كدراسة (أبك معمر )0222،كدراسة (شبليؿ ،)0222،كدراسة (مينا ،)0222،كدراسة
(الصغير ،)0222،كدراسة (العثماف ،)0222،باستخداـ االستبانة كأداة رئيسة لقياس درجة مديرم
المدارس لتفكيض السمطة
أوجو االختالف-:
أ-الدراسات التي تناولت اإلدارة اإللكترونية:
 -0من حيث الموضوع:

رخزيف اىذاسسخ اىحبىُخ ٍغ دساسخ (اىؼبىىه (،)2011،األسَشٌ( ،)2010،اىسَُشٌ)2009،

(اىشقصٍ( )2008،اىؼشَشٍ(،)2008،سدّخ( ،)2007،اىقحطبٍّ )2006،اىزٍ دسسذ ٍزطيجبد
رطجُق اإلداسح اإلىنزشوُّخ  ورطجُقهب ،مَب اخزيفذ ٍغ دساسخ(اىؼبعض ،)2011،دساسخ

(اىزَبً )2007،ودساسخ (غٌُْ  )Barett،2000(،)2006،اىزٍ رْبوىذ رأصُش اإلداسح االىنزشوٍّ

ػيً األػَبه اإلداسَخ األخشي،مَب اخزالف ٍغ دساسخ(اىجششٌ)2009،ودساسخ()Alharbi,2006
اىزٍرْبوىذٍؼىقبدرطجُقاإلداسحاإلىنزشوُّخفٍاىَؤسسبداىَخزيفخ
 -0من حيث مجتمع الدراسة والعينة-:
اختمفت الدراسة الحالية في مجتمع الدراسة كعينتيا مع دراسة (العاجز )0200،التي كانت
مجتمعيا جميع اإلدارييف العامميف في ك ازرة التربية كالتعميـ  ،كدراسة (العالكؿ )0200،التي تناكلت
اإلدارييف في  000جمعية كبرم في قطاع غزة كدراسة (شمبي )0200،التي طبقت عمى اإلدارييف
في الجامعة اإلسبلمية،كدراسة (البشرم )0222،كمجتمعيا المككف مف جميع اإلداريات كعضكات
ىيئة التدريس بجامعة أـ القرم ،كذلؾ مع دراسة (العريش )0222،التي طبقت عمى جميع العامميف
باإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ بالعاصمة المقدسة كدراسة (الشقصي )0222،التي طبقت عمى
جميع مكظفي ك ازرة التعميـ العالي بسمطنة عماف ،كدراسة (التماـ )0222،التي طبقت عمى أعضاء
الييئة التدريسية كالتدريبية في الكميات التقنية بالسعكدية ،كدراسة (بخش )0222،التي طبقت عمى
عميدات كككيبلت كرئيسات في أقساـ كمية التربية بالسعكدية.
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 -3من حيث المنيج المستخدم:
اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة ( )Jacoby,2006التي استخدمت المنيج الكمي.
 -4من حيث األداة المستخدمة:
اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة( )Joseph,2008التي تبنت إجراء مقاببلت كأدة لمدراسة.
ب -الدراسات التي تناولت تفويض السمطة:
.1

من حيث الموضوع:

اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة(حرب ، )0200،ك دراسة (اإلبراىيـ، )0202،ك دراسة
(العثماف )0223،التي تناكلت تأثير التفكيض عمى األعماؿ اإلدارية األخرل.
.2

من حيث مجتمع الدراسة وعينتيا :

اختمؼ الدراسة الحالية في مجتمع الدراسة مع دراسة (حرب )0200،التي كاف مجتمعيا ممف
يعممكف في الكظائؼ اإلشرافية في الك ازرات الفمسطينية ككذلؾ مع دراسة) (اإلبراىيـ )0202،التي
طبقت عمى مديرم كضباط مراكز التدريب الميني ،كذلؾ مع دراسة(أبك معمر )0222،التي كاف
مجتمع القيادات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية كدراسة (مينا )0222،التي تككف مجتمعيا مف
جميع أعضاء ىيئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية بالضفة الغربية كدراسة (العثماف)0223،
طبقت عمى ضباط مدينة الرياض .
.3

من حيث المنيج المستخدم:

اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة ( )Martin,2001(، )Hungj,2006البلتي استخدـ فييا
المنيج التجريبي ،كما اختمفت مع دراسة ( )White& warlngham,2002التي استخدمت
دراسة الحالة لمكصكؿ إلى نتائج دراستيا .
 .4من حيث أداة الدراسة-:
اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة ( ،)White& warlngham,2002المذاف استخدما المقابمة
كأداة رئيسية لتحقيؽ أىداؼ دراستيما.
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أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:

 -1سبػذد اىذساسبد اىسبثقخ اىجبحضخ ػيً رغْت دساسخ قعبَب سجق وأُ دسسهب غُشهب ٍِ
اىجبحضُِ.
 -2االغالع ػيً األدواد اىَسزخذٍخ فٍ هزٓ اىذساسبد ،واالّزقبء ٍْهب ثَب َزْبست ٍغ
ٍىظىعاىذساسخ.
 -3اسزفبدد اىجبحضخ ٍِ اىذساسبد اىسبثقخ فٍ رحذَذ األسبىُت اإلحصبئُخ اىَْبسجخ ،وٍْهغُخ
اىذساسخ .

 -4وفشد اىذساسبد اىسبثقخ ػيً اىجبحضخ اىغهذ ثزضوَذهب ثأسَبء اىؼذَذ ٍِ اىنزت واىَشاعغ
راداىصيخ ثَىظىع اىذساسخ  .
 -5سبػذد اىذساسبد اىسبثقخ اىجبحش فٍ ثْبء أدواد اىذساسخ" االسزجبّزبُ "ورحذَذ ٍغبالرهَب
وفقشارهَب.

 -6سبػذد اىذساسبد اىسبثقخ فٍ ػشض وٍْبقشخ اىْزبئظ ورفسُشهب ،ورقذٌَ اىزىصُبد
واىَقزشحبد.

أوخه حٍَش اىذراست اىحبىٍت عِ اىذراسبث اىسببقت-:

 -1تميزت الدراسة الحالية في مكضكعيا ،حيث ناقشت العبلقة بيف درجة ممارسة مديرم
مدارس ككالة الغكث لئلدارة اإللكتركنية كتفكيض السمطة لدييـ .كىك مكضكع ميـ قمت

الدراسة فيو ،حيث إف معظـ الدراسات السابقة ناقشت متغي انر كاحدان منيما :إما مكضكع
اإلدارة اإللكتركنية أك مكضكع تفكيض السمطة باإلضافة إلى متغير أخر لمدراسة.

 -2استخدمت الباحثة استبانتيف  ،استبانو لقياس درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث

لئلدارة اإللكتركنية كاألخرل لقياس تفكيض السمطة لدييـ  ،حيث إف معظـ الدراسات
استخدمت أداتيف كىما استبانو كمقابمة .

 -3طبقت الدراسة الحالية عمى مدارس ككالة الغكث عممان بأف معظـ الدراسات طبقت في
المدارس الحككمية.
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الفصـــــــــــــــل الرابع
"الطريقة واإلجراءات "
 منيج الدراسة.
 مجتمع الدراسة.
 عينة الدراسة.
 أداة الدراسة.
 صدق االستبانة.
 ثبات االستبانو.
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
 إجراءات تطبيق أدوات الدراسة.
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مقدمة
تناكؿ ىذا الفصؿ المنيج المتبع كصؼ مجتمع الدراسة كالعينة  ،كاألداة المستخدمة ككيفية

بنائي ا كتطكيرىا ،كما تناكؿ إجراءات التحقؽ مف صدؽ األداة كثباتيا ،كالمعالجات اإلحصائية التي
تـ استخداميا في تحميؿ البيانات كاستخبلص النتائج ،كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات:
أوالً:منيج الدارسة.

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،كىك أحد

أشكاؿ التحميؿ كالتفسير العممي المنظـ لكصؼ ظاىرة أك مشكمة محددة ،كتصكيرىا كميان عف طريؽ

جمع بيانات كمعمكمات مقننة عف الظاىرة أك المشكمة ،كتصنيفيا كتحميميا ٕكاخضاعيا لمدراسات
الدقيقة(ممحـ)123 :2111 ،
كتيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ " درجة ممارسة مديري وكالة الغوث بمحافظات غزة لإلدارة

االلكترونية وعالقتيا بتفويض السمطة لدييم " كيحاكؿ المنيج الكصفي التحميمي أف يقارف كيفسر

كيقيـ أمبلن في التكصؿ إلي تعميمات ذات معني يزيد بيا رصيد المعرفة عف المكضكع.
تم استخدام مصدرين أساسين لممعمومات:

 .1المصادر الثانوية :لمعالجة اإلطار النظرم لمبحث تـ الرجكع إلي مصادر البيانات الثانكية كالتي
تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العبلقة ،كالدكريات ،كالمقاالت ،كالتقارير،
كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدارسة ،كالبحث كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت

المختمفة.

 .2المصادر األولية :لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع البحث تـ جمع البيانات األكلية مف خبلؿ

اإلستبانو كأداة رئيسية لمبحث ،صممت خصيصان ليذا الغرض ،ككزعت عمى ( )32مدي انر

ك( )300معممان ممف يعممكف بمدارس ككالة الغكث ،كقد تـ تفريغ كتحميؿ البيانات باستخداـ

البرنامج اإلحصائي "."Statistical Package for the Social Sciences, SPSS

ثانياً :مجتمع الدراسة.

يتككف مجتمع الدراسة مف معممي كمديرم  33مدرسة مف مدارس ككالة الغكث بمحافظات غزة
كيتككف عدد المعمميف ( ) 900معممان كمعممة  ،أما عدد المديريف فيتككف مف ( ) 33مدي انر كمديرة

حسب إحصائيات دائرة التعميـ بككالة الغكث الدكلية لمعاـ الدراسي 2012 /2011
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ثالثاً:عينة الدراسة.

 العينة االستطالعية لمدراسة:كتككنت مف  1مدراء ك( )11معممان كمعممة مف معممي مدارس ككالة الغكث الدكلية في محافظات

غزة لمعاـ الدراسي  2102-2100تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية ليتـ تقنيف أدكات الدراسة عمييـ
مف خبلؿ الصدؽ كالثبات بالطرؽ المناسبة ،كقد تـ استثناء العينة االستطبلعية مف مجمكعة العينة

األصمية.

 العينة األصمية لمدراسة:تككنت عينة الدراسة مف ( ) 30مدي انر كمديرة مف مديرم مدارس ككالة الغكث بنسبة %15مف

المجتمع األصمي لممدراء ،ك ( )221معمـ كمعممة مف معممي مدارس ككالة الغكث في محافظات
غزة لمعاـ 2102-2100

قامت الباحثة باستخداـ طريقة العينة العشكائية البسيطة،ك تـ تكزيع( )30استبانة عمى مديرم

المدارس ،كتـ استردادىا جميعان ،كما تـ تكزيع (  )270استبانة عمى عينة الدراسة مف المعمميف كتـ

الحصكؿ عمى  251استبانة بنسبة استرداد .%93

كفيما يمي عرض لعينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية :

 -1توزيع أفراد العينة حسب النوع

يبيف جدكؿ رقـ( )2أف منتصؼ عينة الدراسة  %50.0ذككر ،بينما النصؼ اآلخر إناث.
جدول ( )2

توزيع أفراد العينة حسب النوع
العدد

النسبة المئوية %

النوع
ذكر

15

50.0

أنثى

15

50.0

المجموع

30

100.0
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 -2توزيع أفراد العينة حسب الدورات في مجال اإلدارة االلكترونية
يبيف جدكؿ رقـ ( )1أف ما نسبتو  %60.0مف عينة الدراسة حصمكا عمى دكرة تدريبية كاحدة في

مجاؿ اإلدارة االلكتركنية ،

%13.3

حصمكا عمى دكرتيف تدريبية ،بينما  %26.7حصمكا عمى ثبلث

دكرات فأكثر.

جدول () 3

توزيع أفراد العينة حسب الدورات في مجال اإلدارة االلكترونية
العدد

النسبة المئوية %

الدورات
دكرة تدريبية كاحدة

18

60.0

دكرتاف فأكثر

12

44.4

المجموع

30

100.0

كيعزل ذلؾ ألف سياسة ككالة الغكث آخذة بتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية بشكؿ تدريجي ،كما أف الدكرات
تعقد حسب رغبة المديريف بااللتحاؽ فعمى األقؿ يأخذ دكرة كاحدة أما الثانية تككف حسب الرغبة.

 -3توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة

يبيف جدكؿ رقـ ( )3أف  %6.7مف أفراد العينة سنكات الخدمة لدييـ أقؿ مف  5سنكات %26.7 ،
سنكات الخدمة لدييـ مف  10-5سنكات ،بينما الباقي  %66.7سنكات الخدمة لدييـ أكثر مف 10

سنكات.

جدول ()4

توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة
سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية %

10سنكات فػأقؿ

14

33.3

أكثر مف  10سنكات

20

66.7

المجموع

30

100.0
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رابعاً :أداة الدراسة.

تـ استخداـ استبانتيف لقياس " درجة ممارسة مديرم ككالة الغكث بمحافظات غزة لئلدارة االلكتركنية
كعبلقتيا بتفكيض السمطة لدييـ " .حيث تعتبر االستبانة األداة الرئيسة المبلئمة لمدراسة الميدانية

لمحصكؿ عمى المعمكمات كالبيانات التي يجرم تعبئتيا مف قبؿ المستجيب.
أ -استبانة درجة ممارسة اإلدارة اإللكترونية
خطوات بناء االستبانة:

 -1اإلطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ،كاالستفادة منيا
في بناء االستبانة كصياغة فقراتيا.

 -2تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا االستبانة.
 -3تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.

 -4تـ تصميـ االستبانة في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف محكريف،كالمحكر األكؿ مقسـ إلى
مجاليف،تحتكم عمى( )26فقرة "،ممحؽ رقـ (" )1

 -5تـ عرض االستبانة عمى عدد( )19مف المحكميف المتخصصيف التربكييف كأعضاء الييئة
التدريسية في الجامعات المحمية الفمسطينية لدراستيا مف حيث :
أ -صحة انتماء كؿ فقرة لمجاليا.

ب -صحة كؿ فقرة مف حيث صياغتيا المغكية.

ت -إبداء مبلحظاتيـ عمى االستبانة مف حيث حذؼ أك إضافة ما يراه مناسبان.كالممحؽ رقـ ()3
يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.

 -6في ضكء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات االستبانة مف حيث الحذؼ أك اإلضافة
كالتعديؿ ،لتستقر االستبانة في صكرتيا النيائية عمى مجاليف بػ( )24فقرة،كىما مجاؿ نظـ المعمكمات

كالتكاصؿ اإللكتركني ،مجاؿ العممية اإلدارية اإللكتركنية ممحؽ رقـ(.)4
وصف االستبانة:

تتضمف االستبانة ( )23فقرة لمتعرؼ دكر ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث بمحافظات غزة

لئلدارة اإللكتركنية كالجدكؿ رقـ ( )0يكضح تكزيع فقرات االستبانة عمى المجاالت:

001

جدول رقم ()5

يوضح توزيع فقرات االستبانة
م
1
2

العدد

المجال
نظم المعمومات والتواصل اإللكتروني

13

العممية اإلدارية اإللكترونية

11

المجموع

24

خامساً :صدق االستبانة(:)Scale Validity

يقصد بصدؽ االستبانة أف تقيس عبارات االستبانة ما كضعت لقياسو ،كقد تـ التأكد مف صدؽ

االستبانة بطريقتيف:

 -1صدق المحكمين(:)Trusties Validity

تـ عرض االستبانة في صكرتيا األكلية بالممحؽ رقـ( )1عمى مجمكعة مف المحكميف كقد تـ
االستجابة آلراء المحكميف مف حيث الحذؼ كالتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة ،كبذلؾ خرج

االستبياف في صكرتو النيائية.

-2صدق االتساق الداخمي( :)Internal Validity

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذم تنتمي إلية
ىذه الفقرة ،كقد تـ حساب االتساؽ الداخمي لبلستبياف كذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف

كؿ فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.

يكضح جدكؿ ( )6معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات "نظـ المعمكمات كالتكاصؿ االلكتركني "
كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية α= 0.05

كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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جدول رقم ()6

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات " نظم المعمومات والتواصل االلكتروني " والدرجة الكمية

لممجال

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

.1

تنظـ إدارة المدرسة ندكات عبر تقنيات التكاصؿ عف بعد.

.794

*0.000

.2

تعقد المدرسة بعض اجتماعاتيا عف بعد عند الضركرة.

.804

*0.000

.764

*0.000

.689

*0.000

.708

*0.000

.6

تقكـ الييئة اإلدارية بتحديد االحتياجات التدريبية لممكظفيف إلكتركنيان.

.692

*0.000

.7

تعمؿ إدارة المدرسة عمى تكفير مكتبة إلكتركنية داخؿ المدرسة

.575

*0.001

.8

تقكـ المدرسة بتحديث بياناتيا عمى المكقع اإللكتركني لممدرسة.

.556

*0.001

.569

*0.001

.438

*0.008

.401

*0.014

.367

*0.023

.404

*0.013

م.

.3
.4
.5

.9
.10
.11
.12
.13

الفقرة

االرتباط

تستخدـ في المدرسة برامج تتيح عممية التكاصؿ اإللكتركني ما بيف إدارة

المدرسة كالمدرسيف.

تكفر المدرسة لممدرسيف إمكانية متابعة ممفات الطمبة كاألنشطة التعميمية

مف أماكف خارج المدرسة.

تكفر إدارة المدرسة إحصائيات دكرية عف أنشطتيا باستخداـ نظـ
المعمكمات المحكسبة.

تتكاصؿ إدارة المدرسة مع أكلياء األمكر عبر( اإليميؿ –  – smsصفحة

المدرسة).

تشجع إدارة المدرسة الييئة التدريسية عمى استخداـ السبكرة الذكية.
تحرص المدرسة عمى التدريب لمكاكبة المستجدات في مجاؿ التقنيات

الحديثة.

تعمؿ المدرسة عمى نشر الكعي بيف العامميف بأىمية كفكائد اإلدارة

اإللكتركنية.

تعالج إدارة المدرسة مشكبلت الشبكات كاألجيزة اإللكتركنية حاؿ حدكثيا.
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)(Sig

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α =0.05

يكضح جدكؿ رقـ ( )7معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "العممية اإلدارية االلكتركنية "
كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية α= 0.05
كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.

جدول رقم ()7

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال" العممية اإلدارية االلكترونية " والدرجة الكمية لممجال
م.

معامل

الفقرة

القيمة

بيرسون

االحتمالية

.1

تقكـ الييئة اإلدارية المدرسية بمتابعة سجبلت دكاـ المكظفيف إلكتركنيان.

.672

*0.000

.2

يتـ االحتفاظ بسجبلت الطمبة إلكتركنيان.

.731

*0.000

.3

يتـ التكاصؿ بيف المدرسة مع المستكيات اإلدارية العميا إلكتركنيان.

.567

*0.001

.4

تستخدـ إدارة المدرسة نظاـ إلكتركني إلدارة شئكف العامميف في المدرسة.

.575

*0.000

.5

تقكـ الييئة اإلدارية بنقؿ كتبادؿ الممفات مع المدارس المحمية إلكتركنيان.

.629

*0.000

.6

تقكـ الييئة اإلدارية بحفظ البيانات المدرسية إلكتركنيان.

.623

*0.000

.585

*0.000

.610

*0.000

.596

*0.000

 .10يتـ طمب االحتياجات كالمكازـ المدرسية إلكتركنيان.

.642

*0.000

 .11يتـ إعداد الجدكؿ المدرسي إلكتركنيان.

.502

*0.002

.7
.8
.9

االرتباط

تستخدـ الييئة اإلدارية البريد اإللكتركني في إنجاز األعماؿ كالميمات داخؿ

المدرسة.

يتـ تسجيؿ الطالب ٕكادخاؿ بياناتو إلكتركنيان.
ي تمكف أعضاء الييئة التدريسية مف الحصكؿ عمى نتائج تقييـ أدائيا

إلكتركنيان.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α =0.05
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 -3الصدق البنائي( :)Structure Validity
جدول رقم ()8

معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة.
معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

*0.000
*0.000

م.

المجال

.1

نظـ المعمكمات كالتكاصؿ االلكتركني

.875

.2

العممية اإلدارية االلكتركنية

.721

لالرتباط

)(sig

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α =0.05

سادساً :ثبات االستبانة (:(Scale Reliability

أ -معامل ألفا كرونباخ : Cronbach's Alpha Coefficient
تـ استخداـ طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة حيث تشير النتائج المكضحة في جدكؿ ()9
أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة حيث بمغت ( )0.874لجميع فقرات االستبانة  .كذلؾ قيمة

الصدؽ مرتفعة حيث بمغت ( )0.935لجميع فقرات االستبانة .
جدول رقم ()9

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانو
م

عدد

المجال

معامل ألفا

الصدق*

الفقرات

كرونباخ

.1

نظـ المعمكمات كالتكاصؿ االلكتركني

13

0.869

0.932

.2

العممية اإلدارية االلكتركنية

11

0.822

0.907

جميع المجاالت السابقة معا

24

0.874

0.935

*الصدؽ = الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ.
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ب -طريقة التجزئة النصفية :Split Half Method
حيث تـ تجزئة فقرات االختبار إلي جزأيف (األسئمة ذات األرقاـ الفردية  ،كاألسئمة ذات األرقاـ

الزكجية) ثـ تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات األسئمة الزكجية كبعد

ذلؾ تـ تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براكف  :Spearman Brownمعامؿ االرتباط
المعدؿ =

2r
1 r

حيث  rمعامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات األسئمة الزكجية .كتـ

الحصكؿ عمى النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ (.)10
جدول ()10

طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة
معامل االرتباط

م

المجال

معامل االرتباط

.1

نظـ المعمكمات كالتكاصؿ االلكتركني

0.831

0.908

.2

العممية اإلدارية االلكتركنية

0.818

0.900

جميع المجاالت السابقة معا

0.845

0.916

المعدل

سابعاً:المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

تـ تفريغ كتحميؿ االستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي Statistical Package for the
.(SPSS) Social Sciences

اختبار التوزيع الطبيعي ( :)Normality Distribution Test
تـ استخداـ اختبار ككلمجكركؼ  -سمرنكؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار
ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ،فقد تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.تساكم

( )0.129كىي أكبر مف مستكل الداللة  ،   0.05كبذلؾ فإف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي حيث
سيتـ استخداـ االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.
000

تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
-0

معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط:
يقكـ ىذا االختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف .كقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ

الداخمي كالصدؽ البنائي لبلستبانة .
-2

اختبار  Tفي حالة عينة كاحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد

-1

اختبار  Tفي حالة عينتيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ

كصمت إلي الدرجة المتكسطة كىي  3أـ زادت أك قمت عف ذلؾ.

فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.


ب -استبانة درجة ممارسة مديري المدارس لتفويض السمطة :
خطوات بناء االستبانة

 -1اإلطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ،كاالستفادة منيا
في بناء االستبانة كصياغة فقراتيا.

 -2تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا االستبانة.
 -3تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.

 -4تـ تصميـ االستبانة في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف ثبلث مجاالت(المجاؿ
اإلدارم،كالتعميمي،التكاصؿ كالعبلقات اإلنسانية) )30( ،فقرة .

 -5تـ عرض االستبانة عمى عدد( )19مف المحكميف المتخصصيف التربكييف كأعضاء الييئة
التدريسية في الجامعات المحمية الفمسطينية لدراستيا مف حيث :
ث -صحة انتماء كؿ فقرة لمجاليا.

ج -صحة كؿ فقرة مف حيث صياغتيا المغكية.
ح -إبداء مبلحظاتيـ عمى االستبانة مف حيث حذؼ أك إضافة ما يراه مناسبان.كالممحؽ رقـ ()3
يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.

 -6في ضكء أراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات االستبانة مف حيث الحذؼ أك اإلضافة
كالتعديؿ ،لتستقر االستبانة في صكرتيا النيائية.

وتتكون االستبانة من ( )34فقرة  ،تم تقسيميا إلى محورين ىما:
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المحور األول  :كىك درجة ممارسة مديري المدارس لتفويض السمطة  ،كيشتمؿ عمى ( )24فقرة ،
حيث تنقسم إلى عدة مجاالت ىم :
أوال  :المجاؿ اإلدارم ،كيتككف مف ( )10فقرات .
ثانيا  :متابعة شئكف المنياج كالطمبة ،كيتككف مف ( )10فقرات .
ثالثا  :التكاصؿ مع المجتمع المحمي كأكلياء األمكر ،كيتككف مف ( )4فقرات .
المحور الثاني  :كىك عبلقة اإلدارة اإللكتركنية بتفكيض السمطة ،كيشتمؿ عمى ( )10فقرات.
-صدق االستبانة (:)Scale Validity

يقصد بصدؽ االستبانة أف تقيس عبارات االستبانة ما كضعت لقياسو ،كقد تـ التأكد مف صدؽ

االستبانة بطريقتيف:

 -1صدق المحكمين (:)Trusties Validity

تـ عرض االستبانة في صكرتيا األكلية بالممحؽ رقـ( )1عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف
المتخصصيف في التربية كاإلحصاء كقد تـ االستجابة آلراء المحكميف مف حيث الحذؼ كالتعديؿ في

ضكء المقترحات المقدمة ،كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو النيائية.
-2صدق اال تساق الداخمي (:) Internal Validity

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذم تنتمي إلية
ىذه الفقرة ،كقد تـ حساب االتساؽ الداخمي لبلستبياف كذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف

كؿ فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
 نتائج االتساق الداخمي لممحور األول " درجة ممارسة مدير المدرسة لتفويض السمطة".يكضح جدكؿ رقـ ( )11معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات " المجاؿ اإلدارم" كالدرجة الكمية

لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  α= 0.05كبذلؾ يعتبر

المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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جدول رقم ()11

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات " المجال اإلداري " والدرجة الكمية لممجال
معامل

القيمة

سبيرمان

االحتمالية

.1

يضع مدير المدرسة تكصيفان كاضحان لممياـ المفكضة.

.621

*0.000

.2

يمكف مدير المدرسة العامميف مف اتخاذ الق اررات

.799

*0.000

.842

*0.000

.4

يستخدـ مدير المدرسة التفكيض كفقان لخطة مدركسة.

.669

*0.000

.5

يكازف مدير المدرسة بيف المياـ التي يتـ تفكيضيا كالسمطات الممنكحة.

.689

*0.000

.6

يفكض مدير المدرسة المياـ لممدرسيف كفقان لقدراتيـ.

.649

*0.000

.7

يفكض مدير المدرسة المياـ لممدرسيف كفقان ألكقاتيـ.

.652

*0.000

.8

تتابع اإلدارة تنفيذ األعماؿ المفكضة.

.624

*0.000

.498

*0.001

.484

*0.001

م.

.3

.9
.10

الفقرة

االرتباط

تتخذ إدارة المدرسة الق اررات بمشاركة األجساـ اإلدارية( المجاف المشكمة ،

ناب المدير .... ،الخ)

يفكض عضك ىيئة التدريس اإلشراؼ عمى نظافة المدرسة العامة(الصفكؼ
الدراسية كالساحات كالقاعات كالكحدات الصحية).
يفكض عضك ىيئة التدريس بكضع برنامج الزيارات التبادلية بيف المعمميف.

)(Sig

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α =0.05

يكضح جدكؿ رقـ( )12معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " متابعة شئكف المنياج كالطمبة
" كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية 0.05

= αكبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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جدول رقم ()12

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال" متابعة شئون المنياج والطمبة " والدرجة الكمية لممجال
معامل

القيمة

سبيرمان

االحتمالية

.450

*0.002

.523

*0.000

.557

*0.000

.556

*0.000

.5

يفكض عضك ىيئة التدريس بمتابعة النشاط الثقافي لطمبة المدرسة.

.567

*0.000

.6

يفكض عضك ىيئة التدريس بمتابعة األنشطة الرياضية في المدرسة.

.516

*0.000

.717

*0.000

.648

*0.000

.625

* 0.000

.323

*0.021

م.
.1
.2
.3
.4

.7
.8
.9
.10

الفقرة

االرتباط

يفكض مدير المدرسة عضك ىيئة التدريس بإعداد الجدكؿ المدرسي.
يفكض أحد أعضاء الييئة التدريسية تكزيع الطبلب عمى صفكؼ المدرسة
في بداية العاـ الدراسي.
يفكض عضك ىيئة التدريس بمتابعة جدكؿ الحضكر كالغياب العاـ كالذم
يعده مربك الصفكؼ.
يفكض عضك ىيئة التدريس بمتابعة تحضير المعمميف حصصيـ اليكمية ك

إعداد دفتر العبلمات.

يكمؼ عضك ىيئة التدريس في إعداد الخطة السنكية كالفصمية لتنفيذ

المنياج.

يفكض عضك ىيئة التدريس في تحديد أنكاع كأساليب التقكيـ المناسبة
لممنياج.
يفكض عضك ىيئة التدريس في تحديد االحتياجات التعميمية كالكسائؿ

البلزمة لتحقيؽ أىداؼ المنياج.

يفكض عضك ىيئة التدريس في إعداد الخطط العبلجية لمطمبة ضعاؼ

التحصيؿ.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α =0.05
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)(Sig

يكضح جدكؿ رقـ ( )13معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " التكاصؿ مع المجتمع

المحمي كأكلياء األمكر " كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند
مستكم معنكية  α= 0.05كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
جدول رقم()13

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التواصل مع المجتمع المحمي وأولياء األمور "
والدرجة الكمية لممجال

م.
.1
.2
.3
.4

معامل

الفقرة

سبيرمان

االحتمالية

.800

*0.000

.820

*0.000

.653

*0.000

.729

*0.000

االرتباط

يفكض عضك ىيئة التدريس بإعداد جدكؿ زمني إلحياء المناسبات

المختمفة.

يفكض عضك ىيئة التدريس في تشكيؿ مجمس اآلباء كتفعيؿ دكره.
يفكض عضك ىيئة التدريس بإدارة اجتماعات مجمس أكلياء األمكر

بالمدرسة.

يفكض عضك ىيئة التدريس بمقابمة أكلياء األمكر كاإلجابة عف

استفساراتيـ.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α =0.05
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القيمة

)(Sig

 نتائج االتساق الداخمي لممحور الثاني " عالقة اإلدارة اإللكترونية بتفويض السمطة "يكضح جدكؿ رقـ( )14معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " عبلقة اإلدارة اإللكتركنية
بتفكيض السمطة " كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم

معنكية  α= 0.05كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
جدول رقم ()14

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني " عالقة اإلدارة اإللكترونية بتفويض السمطة

" والدرجة الكمية لممجال
م.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

معامل

الفقرة

سبيرمان

االحتمالية

.701

*0.000

.841

*0.000

.690

*0.000

.608

*0.000

.805

*0.000

.764

*0.000

.745

*0.000

.694

*0.000

.658

*0.000

االرتباط

يكجد في المدرسة نظـ معمكمات إدارية لدعـ اتخاذ القرار.
تسيـ التكنكلكجيا المكجكدة في المدرسة عمى زيادة قدرة إدارة المدرسة
لمتابعة تنفيذ األعماؿ المفكضة.
تزيد التكنكلكجيا المكجكدة في المدرسة مف مشاركة المكظفيف في اتخاذ

القرار.

تتيح ميارات المدرسيف التكنكلكجية في القياـ بمزيد مف المياـ المفكضة.
تسيـ التكنكلكجيا بمساعدة عضك ىيئة التدريس المكمؼ بتطكير أدكات
ككسائؿ التقكيـ.
تزيد التكنكلكجيا مف قدرات عضك ىيئة التدريس المكمؼ بتنكيع المكاد

اإلثرائية المستخدمة في المنياج.

تسيـ التكنكلكجيا بمساعدة عضك ىيئة التدريس المكمؼ في تصميـ

األنشطة البلمنيجية .

كجكد التكنكلكجيا يزيد مف مشاركة المعمميف في النشاطات االجتماعية.
كجكد مكقع إلكتركني يزيد مف تفكيض عضك ىيئة التدريس بمتابعة

النشاط الثقافي لطمبة المدرسة.
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القيمة

)(Sig

كجكد نظاـ المراسبلت يزيد مف متابعة عضك ىيئة التدريس لؤلنشطة

.10

المفكض بيا.

.525

*0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α =0.05

 -3الصدق البنائي Structure Validity
يع تبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة

الكصكؿ إلييا ،كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبياف.
كلمتحقؽ مف الصدؽ البنائي نـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة

كالدرجة الكمية لبلستبانة كما في جدكؿ (.)15

يتضح مف جدكؿ رقـ ( )15أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيان

كبدرجة قكية عند مستكم معنكية  α= 0.05كبذلؾ يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقو لما كضع
لقياسو.
جدول رقم ()15

معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة.
معامل سبيرمان

القيمة االحتمالية

.1

المجاؿ اإلدارم.

.844

*0.000

.2

متابعة شئكف المنياج كالطمبة.

.864

*0.000

.3

التكاصؿ مع المجتمع المحمي كأكلياء األمكر .

.649

*0.000

.4

درجة ممارسة مدير المدرسة لتفويض السمطة.

.900

*0.000

.5

عالقة اإلدارة اإللكترونية بتفويض السمطة .

.797

*0.000

المجال

م.

لالرتباط

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α =0.05
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-ثبات االستبانة (: (Scale Reliability

يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع االستبانة أكثر مف

مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط ،أك بعبارة أخرل أف ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج

االستبانة كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات خبلؿ فترات

زمنية معينة.

كقد تـ التحقؽ مف ثبات استبانة الدراسة مف خبلؿ طريقتيف كذلؾ كما يمي:

أ -معامل ألفا كرونباخ : Cronbach's Alpha Coefficient
تـ استخداـ طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة حيث تشير النتائج المكضحة في جدكؿ

رقـ( )16أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة حيث بمغت ( )0.939لجميع فقرات االستبانة  .كذلؾ
قيمة الصدؽ مرتفعة حيث بمغت ( )0.969لجميع فقرات االستبانة .
جدول رقم ()16

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
م

عدد

المجال

معامل ألفا

الصدق*

الفقرات

كرونباخ

.1

المجاؿ اإلدارم.

10

0.877

0.937

.2

متابعة شئكف المنياج كالطمبة.

10

0.803

0.896

.3

التكاصؿ مع المجتمع المحمي كأكلياء األمكر .

4

0.844

0.918

.4

درجة ممارسة مدير المدرسة لتفويض السمطة.

24

0.924

0.961

.5

عالقة اإلدارة اإللكترونية بتفويض السمطة .

10

0.904

0.951

جميع المجاالت السابقة معا

34

0.939

0.969

*الصدؽ = الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ.
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ب -طريقة التجزئة النصفية :Split Half Method
حيث تـ تجزئة فقرات االختبار إلي جزأيف (األسئمة ذات األرقاـ الفردية  ،كاألسئمة ذات األرقاـ
الزكجية) ثـ تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات األسئمة الزكجية كبعد

ذلؾ تـ تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براكف  :Spearman Brownمعامؿ االرتباط
المعدؿ =

2r
1 r

حيث  rمعامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات األسئمة الزكجية .كتـ

الحصكؿ عمى النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ(.)17
جدول رقم ()17

طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة
معامل االرتباط

م

المجال

معامل االرتباط

.1

المجاؿ اإلدارم.

0.855

0.922

.2

متابعة شئكف المنياج كالطمبة.

0.817

0.899

.3

التكاصؿ مع المجتمع المحمي كأكلياء األمكر .

0.714

0.833

.4

درجة ممارسة مدير المدرسة لتفويض السمطة.

0.882

0.937

.5

عالقة اإلدارة اإللكترونية بتفويض السمطة .

0.863

0.926

جميع المجاالت السابقة معا

0.942

0.970

المعدل

كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )17أف قيمة معامؿ االرتباط المعدؿ (سبيرماف براكف

إحصائيا.
 )Spearman Brownمرتفع كداؿ
ن

كبذلؾ تككف االستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ ( )4قابمة لمتكزيع .حيث تككف

الباحثة قد تأكدت مف صدؽ كثبات استبانة الدراسة مما يجعميا عمى ثقة تامة بصحة االستبانة
كصبلحيتيا لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.
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-المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

تـ تفريغ كتحميؿ االستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي Statistical Package for the
.(SPSS) Social Sciences

اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تـ استخداـ اختبار ككلمجكركؼ  -سمرنكؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار
ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ،ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ رقـ

(.)18

جدول رقم ()18

يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
القيمة االحتمالية

م

المجال

.1

المجاؿ اإلدارم.

0.002

.2

متابعة شئكف المنياج كالطمبة.

0.007

.3

التكاصؿ مع المجتمع المحمي كأكلياء األمكر .

0.000

.4

درجة ممارسة مدير المدرسة لتفويض السمطة.

0.043

.5

عالقة اإلدارة اإللكترونية بتفويض السمطة .

0.000

جميع مجاالت االستبانة

0.004

)(Sig.

كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ ( )18أف القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع

مجاالت الدراسة كانت أقؿ مف مستكل الداللة    0.05كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ليذه المجاالت ال
يتبع التكزيع الطبيعي حيث سيتـ استخداـ االختبارات الالمعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.
وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
-4

النسب المئكية كالتك اررات كالمتكسط الحسابي :يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ألغراض

معرفة تكرار فئات متغير ما كيتـ االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة المبحكثة.
020

-5

اختبار ألفا كركنباخ ( )Cronbach's Alphaككذلؾ اختبار التجزئة النصفية ،لمعرفة ثبات

فقرات االستبانة.

 -6معامؿ ارتباط سبيرماف ( )Spearman Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط.
يستخدـ ىذا االختبار لحساب االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي كالعبلقة بيف المتغيرات.

 -7اختبار اإلشارة ( )Sign Testلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي
الدرجة المتكسطة كىي  3أـ ال.
 -4اختبار ماف – كتني) )Mann-Whitney Testلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات الترتيبية .كلقد استخدمتو الباحثة لمفركؽ التي تعزل
لممتغير الذم يشتمؿ عمى مجمكعتيف فقط.
 -9اختبار كركسكاؿ – كاالس)  )Kruskal – Wallis Testلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف البيانات الترتيبية .كلقد استخدمتو الباحثة
لمفركؽ التي تعزل لممتغير الذم يشتمؿ عمى ثبلث مجمكعات فأكثر.

ثامناً :إجراءات تطبيق أدوات الدراسة:

بعد التأكد مف صدؽ كثبات االستبانة كصبلحيتيا لقياس ما كضعت ألجمو كتعديميا ٕكاخراجيا في
صكرتيا النيائية ،قامت الباحثة باإلجراءات التالية:

 .1الحصكؿ عمى كتاب مف كمية التربية مكجيان إلى عمادة الدراسات العميا بالجامعة اإلسبلمية
(ممحؽ رقـ  ،)5كذلؾ لتسييؿ ميمة الباحثة.

 .2الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ الميمة مف عمادة الدراسات العميا ،كمف ثـ تكقيع الكتاب مف رئيس
برنامج التربية كالتعميـ بككالة الغكث.

 .3تـ تكقيع الكتاب مف مدراء المناطؽ التعميمية بمحافظات غزة.

 .4تـ تكزيع االستبانة عمى عينة الدراسة ،حيث قاـ أفراد العينة باإلجابة عمى كؿ فقرة مف فقرات
االستبانة مف كجية نظرىـ.






026



الفصـــــــــــــــل الخامس

نتائج الدراسة الميدانية " اختبار الفروض ومناقشتيا "
 مقدمة.
 المحك المعتمد في الدراسة.
 تحميل جميع فقرات الدراسة معا.
 تحميل فقرات الدراسة.
 اختبار فرضيات الدراسة.

022

مقدمة:
يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ عرضػان لنتػػائج الد ارسػػة ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اإلجابػػة عػػف أسػػئمة الد ارسػػة كاسػػتعراض

أبػػرز نتػػائج االسػػتبانة كالتػػي ت ػـ التكصػػؿ إلييػػا مػػف خػػبلؿ تحميػػؿ فقراتيػػا ،بيػػدؼ التعػػرؼ عمػػى درجــة
ممارسة مديري وكالة الغوث بمحافظات غزة لإلدارة االلكترونية وعالقتيا بتفويض السمطة لدييم.

لػػذا تػػـ إجػراء المعالجػػات اإلحصػػائية لمبيانػػات المتجمعػػة مػػف اسػػتبانة الد ارسػػة  ،إذ تػػـ اسػػتخداـ برنػػامج
الػػرزـ اإلحصػػائية لمد ارسػػات االجتماعيػػة ) (SPSSلمحصػػكؿ عمػػى نتػػائج الد ارسػػة التػػي سػػيتـ عرضػػيا
كتحميميا في ىذا الفصؿ.

المحك المعتمد في الدراسة:
لتحديد المحؾ المعتمد في الدراسة فقد تـ تحديد طكؿ الخبليا في مقياس ليكرت الخماسي مف خبلؿ
حساب المدل بيف درجات المقياس ( )4=1-5كمف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة في المقياس لمحصكؿ
عمى طكؿ الخمية أم ( )0.80=5-4كبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس
(بداية المقياس كىي كاحد صحيح( كذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ،كىكذا أصبح طكؿ الخبليا
كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:
جدول رقم()19

المحك المعتمد في الدراسة
طول الخمية

الوزن النسبي المقابل لو

درجة التوافر

مف 1.80 – 1

مف %36- %20

ضعيفة جدا

أكبر مف 2.60 - 1.80

أكبر مف %52 - %36

ضعيفة

أكبر مف 3.40 – 2.60

أكبر مف %68 -%52

متكسطة

أكبر مف 4.20 – 3.40

أكبر مف %84 -%68

كبيرة

أكبر مف 5 - 4.20

أكبر مف%100-% 84

كبيرة جدا
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-اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة الدراسة:

ينص السؤاؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة عمى "ما درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث
بمحافظات غزة لإلدارة االلكترونية من وجية نظرىم؟"

كلئلجابة عف ىذا التساؤؿ قامت الباحثة باستخداـ التك اررات كالمتكسطات كالنسب المئكية ،كالجداكؿ

التالية تكضح ذلؾ:

تحميل جميع فقرات الدراسة معا:
جدول رقم()22

المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع فقرات االستبانة معا
البند
جميع فقرات االستبانة معا
مجال نظم المعمومات والتواصل

االلكتروني

العممية اإلدارية اإللكترونية

المتوسط

االنحراف

المتوسط

قيمة

القيمة

الحسابي

االختبار
T

االحتمالية
)(Sig.

15.40

*0.000
*0.000
*0.000

الحسابي

المعياري

4.03

0.37

80.54

3.65

4.49

73.49

7.32

4.47

4.44

89.33

24.41

النسبي

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .   0.05

يبيف جدكؿ ( )21أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات االستبانة يساكم ( 4.03الدرجة الكمية مف )0

أم أف المتكسط الحسابي النسبي  %80.54كأف قيمة اختبار  Tيساكم

15.40

كالقيمة االحتمالية

( )Sig.تساكم  ، 0.000كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة عمى فقرات االستبانة ورىل اػزَبدا

ػيً اىَحل اىَؼزَذ فٍاىذساسخ.
كتفسر الباحثة ىذه النتيجة

 اىتماـ مديرم مدارس ككالة الغكث بمحافظات غزة بممارسة اإلدارة اإللكتركنية بجميع
جكانبيا.

 كعي اإلدارات العميا بمزايا تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية ،كأىمية تطبيقيا في عصرنا الحديث.
 كجكد شبكة إلكتركنية تربط اإلدارة العميا بالمدرسة.
029

 دعـ اإلدارة العميا لمتكاصؿ مع المدرسة إلكتركنيان.
 كجكد برامج إدارية محكسبة داخؿ المدرسة.

كىذا يتفؽ مع دراسة ( البلمي )2114،التي تؤكد كجكد ممارسة حقيقية مف قبؿ مديرم المدارس
ألعماليـ مف خبلؿ استخداـ الحاسب اآللي بدرجة عالية ،ككذلؾ ما تكصمت إليو دراسة(،2116

 )Fayeمف أف مديرم المدارس االبتدائية يستخدمكف الحاسكب بشكؿ يكمي لمقياـ بمياميـ اإلدارية
كاإلرشادية ،كذلؾ مع دراسة ( ردنو )2112،كالتي أظيرت تكفر البرامج اإلدارية الحاسكبية في

المدارس ،كتتفؽ جزئيان مع دراسة (السميرم  )2119 ،كالتي تؤكد دعـ اإلدارة العميا لسياسة التحكؿ
نحك تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية.

 -1تحميل فقرات االستبانة األولى:

نظم المعمومات والتواصل االلكتروني.

جدول رقم ()21

المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال
" نظم المعمومات والتواصل االلكتروني"

2.40

1.10

48.00

-2.98

*0.003

13

3.63

0.85

72.67

4.08

*0.000

9

3.10

1.01

62.07

0.55

0.293

11

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار T

القيمة االحتمالية ().Sig

2.77

1.19

55.33

-1.07

0.147

12

.0

تنظـ إدارة المدرسة ندكات عبر تقنيػات التكاصػؿ عػف

.2

تعق ػ ػػد المدرس ػ ػػة بع ػ ػػض اجتماعاتيػ ػ ػا ع ػ ػػف بع ػ ػػد عن ػ ػػد

.1

تس ػػتخدـ ف ػػي المدرس ػػة بػ ػرامج تت ػػيح عممي ػػة التكاص ػػؿ

.3

تكفر المدرسة لممدرسيف إمكانية متابعة ممفات الطمبػة

بعد.

الضركرة.

اإللكتركني ما بيف إدارة المدرسة كالمدرسيف.

كاألنشطة التعميمية مف أماكف خارج المدرسة.

011

الترتيب

م

الفقرة

.0

تػػكفر إدارة المدرسػػة إحصػػائيات دكريػػة عػػف أنشػػطتيا
باستخداـ نظـ المعمكمات المحكسبة.

.6
.2

تقػ ػػكـ الييئػ ػػة اإلداريػ ػػة بتحديػ ػػد االحتياجػ ػػات التدريبيػ ػػة
لممكظفيف إلكتركنيان.

تعمػ ػػؿ إدارة المدرسػ ػػة عمػ ػػى تػ ػػكفير مكتبػ ػػة إلكتركنيػ ػػة

داخؿ المدرسة
.4

تقػ ػ ػ ػػكـ المدرسػ ػ ػ ػػة بتحػ ػ ػ ػػديث بياناتيػ ػ ػ ػػا عمػ ػ ػ ػػى المكقػ ػ ػ ػػع

.9

تتكاص ػ ػػؿ إدارة المدرس ػ ػػة م ػ ػػع أكلي ػ ػػاء األم ػ ػػكر عب ػ ػػر(

اإللكتركني لممدرسة.

اإليميؿ –  – smsصفحة المدرسة).

 .01تشػػجع إدارة المدرسػػة الييئػػة التدريسػػية عمػػى اسػػتخداـ
السبكرة الذكية.

 .00تحػػرص المدرسػػة عمػػى التػػدريب لمكاكبػػة المسػػتجدات
في مجاؿ التقنيات الحديثة.

 .02تعمؿ المدرسة عمى نشر الكعي بيف العػامميف بأىميػة
كفكائد اإلدارة اإللكتركنية.

 .01تع ػ ػػالج إدارة المدرس ػ ػػة مش ػ ػػكبلت الش ػ ػػبكات كاألجيػ ػ ػزة
اإللكتركنية حاؿ حدكثيا.

جميع فقرات المجال معا

3.93

0.74

78.67

6.91

*0.000

8

4.10

0.66

82.00

9.10

*0.000

2

3.14

0.69

62.76

1.07

0.146

10

4.10

0.71

82.00

8.46

*0.000

2

3.97

0.96

79.33

5.49

*0.000

7

4.07

0.64

81.33

9.13

*0.000

5

4.03

0.49

80.67

11.55

*0.000

6

4.13

0.43

82.67

14.30

*0.000

1

4.10

0.61

82.00

9.92

*0.000

2

3.65

0.49

73.09

7.32

*0.000

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .   0.05

سيتم تناول أعمى فقرتين حصمت عمى أعمى درجة موافقة وأدنى فقرتين حسب المحك المستخدم.

يتضح من الجدول السابق أن أعمى فقرتين:

-فقرة رقم ( " )12تعمؿ المدرسة عمى نشر الػكعي بػيف العػامميف بأىميػة كفكائػد اإلدارة اإللكتركنيػة "،

ككاف المتكسط الحسابي يساكم

4.13

(الدرجة الكمية مف  )0أم أف المتكسط الحسابي النسبي

82.67

 ،%كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافقػة بدرجػة كبيػرة عمػى ىػذه الفقػرة ورىكل اػزَكبدا ػيكً اىَحكل اىَؼزَكذ فكٍ

اىذساسخ .

 -2حصمت فقرة رقـ ()01،4،6عمى المرتبة الثانية كذلؾ كالتالي:
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حصــمت فقــرة رقــم ( " )6تقػػكـ الييئػػة اإلداريػػة بتحديػػد االحتياجػػات التدريبيػػة لممػػكظفيف إلكتركنيػان" عمػػى
متكسػػط حسػػابي يسػػاكم

4.10

(الدرجػػة الكميػػة مػػف  )0أم أف المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي

82.00

،%

وفقرة رقـم (" )8تقػكـ المدرسػة بتحػديث بياناتيػا عمػى المكقػع اإللكتركنػي لممدرسػة" ،بمتكسػط الحسػابي

يسػػاكم

(الدرجػػة الكميػػة مػػف  )0أم أف المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي

4.10

82.00

 ،%وفقــرة رقــم ()13

"تعػػالج إدارة المدرسػػة مشػػكبلت الشػػبكات كاألجي ػزة اإللكتركنيػػة حػػاؿ حػػدكثيا" المتكسػػط الحسػػابي ليػػا
يس ػػاكم

4.10

(الدرج ػػة الكمي ػػة م ػػف  )0أم أف المتكس ػػط الحس ػػابي النس ػػبي

82.00

 ،%كى ػػذا يعن ػػي أف

ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة عمى ىذه الفقرة ورىل اػزَبدا ػيً اىَحل اىَؼزَذ فٍاىذساسخ.

كتعزك الباحثة ىذه النتائج إلى :

 اىتمػػاـ اإلدارة العميػػا بتطبيػػؽ اإلدارة اإللكتركنيػػة ،عبػػر تػػكفير أجي ػزة حاسػػكب لبلسػػتخداـ
اإلدارم المدرسي ،كالتكاصؿ بينيا كبيف المدرسة إلكتركنيان..

 اىتماـ اإلدارة المدرسية بنشر الكعي بأىميػة كفكائػد اإلدارة اإللكتركنيػة  ،كذلػؾ مػف خػبلؿ
بعػػض االجتماعػػات التػػي تقػػكـ بيػػا مػػع المعممػػيف لحػػثيـ كتػػكعيتيـ بأىميػػة التكنكلكجيػػا فػػي

عمميـ.

 اىتم ػػاـ م ػػديرم الم ػػدارس بمكاكب ػػة التط ػػكر التكنكل ػػكجي عب ػػر اس ػػتخداـ التقني ػػات الحديث ػػة،
كحكسػػبة العمػػؿ اإلدارم فييػػا( حيػػث يبلحػػظ أف المدرسػػة تسػػتخدـ بػرامج إدخػػاؿ العبلمػػات

لمطمب ػػة ٕ ،كارس ػػاليا إلكتركنيان،كم ػػا تس ػػتخدـ بػ ػرامج حص ػػر المػ ػكازـ كالمش ػػتريات  ،كج ػػداكؿ
إحصاء الحضكر كالغياب).

 االىتمػاـ الشخصػػي لممػديريف بمكاكبػػة التطػكرات ،كالعمػػؿ عمػى رفػػع ميػاراتيـ اإللكتركنيػػة،
عبػػر الحصػػكؿ عمػػى دكرات تدريبيػػة تخ ػػص اإلدارة اإللكتركنيػػة ،كيتضػػح ذلػػؾ أف ىن ػػاؾ

إقباؿ مف قبؿ المديريف عمى ىذه الدكرات رغـ أنيا اختيارية كذلؾ حسب ما كصػفو مػدير
مركز الحاسكب بككالة الغكث(ممحؽ رقـ .)6

 كجكد أجيزة حاسكب خاصة بالعمؿ اإلدارم المدرسي .
 كجكد مكقع إلكتركني خاص بالمدرسة يتـ كضع أخبار المدرسة ،كنشاطات المدرسة ممػا
يساعد عمى زيادة تكاصؿ المدرسة بكافة فئات المجتمع.

كتتف ػػؽ ى ػػذه النتيج ػػة جزئيػ ػان م ػػع د ارس ػػة ( الفػ ػرا )2008 ،الت ػػي أك ػػدت عم ػػى ام ػػتبلؾ الم ػػديريف مي ػػارات
التعامػ ػػؿ مػ ػػع االنترنػ ػػت كالحاسػ ػػكب ،كاالىتمػ ػػاـ بتطػ ػػكير قػ ػػدراتيـ اإللكتركنيػ ػػة ،كمػ ػػا تتفػ ػػؽ مػ ػػع د ارسػ ػػة

(الغامدم )2009 ،التي تؤكػد أف تطبيػؽ اإلدارة اإللكتركنيػة فػي معالجػة الشػبكات كصػيانة األجيػزة ،
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كتحديػػد االحتياجػػات التدريبيػػة الكتركني ػان جػػاء بدرجػػة عاليػػة جػػدان كذلػػؾ حسػػب المحػػؾ المسػػتخدـ فػػي

دراستيا.

كما يتضح من الجدول السابق أن أدنى فقرتين في المجال كانت:

 -الفقـــرة رقـــم ( " )1تػػنظـ إدارة المدرسػػة نػػدكات عبػػر تقنيػػات التكاصػػؿ عػػف بعػػد"" ،ككػػاف المتكسػػط

الحسابي يساكم

2.77

(الدرجة الكمية مف  )0أم أف المتكسط الحسابي النسبي

55.33

،%كىذا يعنػي

أف ىناؾ مكافقة بدرجة ضعيفة عمى ىذه الفقرة ورىل اػزَبدا ػيً اىَحل اىَؼزَذ فٍاىذساسخ .

 الفقرة رقم( " )2تعقػد المدرسػة بعػض اجتماعاتيػا عػف بعػد عنػد الضػركرة " المتكسػط الحسػابي ليػايساكم

2.40

أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ،%48.00كىذا يعني أف ىنػاؾ مكافقػة بدرجػة ضػعيفة

عمى ىذه الفقرة ورىل اػزَبدا ػيً اىَحل اىَؼزَذ فٍاىذساسخ.
كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى

 صػػغر مسػػاحة محافظػػات قطػػاع غػزة  ،ممػػا ال يسػػتدعي كجػػكد اجتماعػػات لممدرسػػة عػػف
بعد.

 تكاجد معظـ األساتذة في مدارس ككالة الغكث في مبنى دراسي كاحد.
 قمػػة ت ػكافر األجي ػزة اإللكتركنيػػة الحديثػػة الداعمػػة لعمميػػات التكاصػػؿ ،حيػػث تعتبػػر كجػػكد
األجيزة حجر األساس لتطبيؽ التكاصؿ عف بعد.

 نقص في الق اررات اإلدارية العميا الداعمة لتقنيات التكاصؿ عف بعد.

 نقػػص فػػي اإلمكانػػات البش ػرية القػػادرة عمػػى التعامػػؿ مػػع أجي ػزة التكاصػػؿ عػػف بعػػد ،فػػإف
التعامؿ مع ىذه األجيزة يحتاج إلى كجكد كادر بشرم مؤىؿ كىذا ضعيؼ فػي المػدارس

الحالية.

 قمػػة اإلمكانػػات الماديػػة المتػػكفرة لػػدل المدرسػػة ،األمػػر الػػذم يصػػعب عمػػى المدرسػػة شػراء
ى ػػذه األجيػ ػزة ،كارتف ػػاع تكمف ػػة عق ػػد كرش العم ػػؿ عب ػػر الفي ػػديك ك ػػكنفرنس كغيرى ػػا بحي ػػث

ستصبح عبئان ماليان جديدان عمى المدرسة.

كىذا يتفؽ مع دراسة ( غنيـ )2116 ،كالتي أظيرت أف المعكقات المادية مػف أكثػر معكقػات اسػتخداـ
اإلدارة اإللكتركنيػػة ،ككػػذلؾ د ارسػػة( المسػػعكد )2114 ،كالتػػي كشػػفت عػػف الحاجػػة إلػػى تػػأميف أجي ػزة
حكاسػػيب آليػػة حديثػػة كممحقاتيػػا ،كشػػبكات اتصػػاؿ كب ػرامج تطبيقيػػة ،كمػػا اتفقػػت مػػع د ارسػػة ( خمػػكؼ،
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 )2101كالتػػي تبػػيف أف كاقػػع تطبيػػؽ اإلدارة اإللكتركنيػػة فػػي مجػػاؿ المػكارد الفنيػػة مػػنخفض جػػدان ،كمػػا

اتفق ػ ػػت جزئيػ ػ ػان م ػ ػػع د ارس ػ ػػة( دع ػ ػػيمج )2110،الت ػ ػػي كض ػ ػػحت أف م ػ ػػف أى ػ ػػـ معكق ػ ػػات اس ػ ػػتخداـ اإلدارة
اإللكتركنية النقص في الدكرات التدريبية.

 بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم ،%73.09قيمة اختبار  Tتساكم

7.32

3.65

أم أف المتكسط الحسابي النسبي

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

0.000

كىذا يعني أف

ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة عمى ىذا المجاؿ ورىل اػزَبدا ػيً اىَحل اىَؼزَذ فٍاىذساسخ.

 -2العممية اإلدارية االلكترونية

جدول رقم ()22

المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال العممية اإلدارية اال لكترونية

.6

تقكـ الييئة اإلدارية بحفظ البيانات المدرسية إلكتركنيان.

المحمية إلكتركنيان.

.2

تسػػتخدـ الييئػػة اإلداريػػة البريػػد اإللكتركنػػي فػػي إنج ػػاز

.4

يتـ تسجيؿ الطالب ٕكادخاؿ بياناتو إلكتركنيان.

األعماؿ كالميمات داخؿ المدرسة.

013

المتوسط الحسابي

.0

تقكـ الييئة اإلدارية بنقػؿ كتبػادؿ الممفػات مػع المػدارس

العامميف في المدرسة.

االنحراف المعياري

.3

تسػ ػػتخدـ إدارة المدرسػ ػػة نظػ ػػاـ إلكتركنػ ػػي إلدارة شػ ػػئكف

العميا إلكتركنيان.

المتوسط الحسابي النسبي

.1

يتـ التكاصؿ بيف المدرسة مع المستكيات اإلدارية

قيمة االختبار T

.2

يتـ االحتفاظ بسجبلت الطمبة إلكتركنيان.

المكظفيف إلكتركنيان.

القيمة االحتمالية ().Sig

.0

تقكـ الييئة اإلدارية المدرسية بمتابعة سجبلت دكاـ

4.30

1.06

86.00

6.75

*0.000

9

4.21

0.73

84.14

8.95

*0.000

10

4.69

0.47

*0.000 19.33 93.79

2

4.67

0.48

*0.000 19.04 93.33

3

4.13

0.78

82.67

*0.000

11

4.47

0.63

*0.000 12.78 89.33

6

4.57

0.50

*0.000 17.03 91.33

5

4.80

0.41

*0.000 24.23 96.00

1

8.00

الترتيب

م

الفقرة

.9

يػ ػتمكف أعض ػػاء الييئ ػػة التدريس ػػية م ػػف الحص ػػكؿ عم ػػى
نتائج تقييـ أدائيا إلكتركنيان.

 .01يتـ طمب االحتياجات كالمكازـ المدرسية إلكتركنيان.
 .00يتـ إعداد الجدكؿ المدرسي إلكتركنيان.
جميع فقرات المجال معا

4.63

0.56

*0.000 16.09 92.67

4

4.37

0.61

*0.000 12.17 87.33

7

4.33

0.96

86.67

*0.000

8

4.47

0.40

*0.000 20.01 89.33

7.62

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .   0.05

يتضح من الجدول السابق أن أعمى فقرتين:

 -0فقــرة رقــم( " )8يػػتـ تسػػجيؿ الطالػػب ٕكادخػػاؿ بياناتػػو إلكتركنيػان " بمتكسػػط حسػػابي يسػػاكم

(الدرج ػػة الكمي ػػة م ػػف  )0أم أف المتكس ػػط الحس ػػابي النس ػػبي

96.00

4.80

 ،%كى ػػذا يعن ػػي أف ىن ػػاؾ مكافق ػػة

بدرجة كبيرة جدا عمى ىذه الفقرة ورىل اػزَبدا ػيً اىَحل اىَؼزَذ فٍاىذساسخ .

 -2فقرة رقم( " )3يتـ التكاصػؿ بػيف المدرسػة كالمسػتكيات اإلداريػة العميػا إلكتركنيػان " بمتكسػط حسػابي

يس ػػاكم

4.69

(الدرج ػػة الكمي ػػة م ػػف  )0أم أف المتكس ػػط الحس ػػابي النس ػػبي

93.79

 ،%كى ػػذا يعن ػػي أف

ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة جدا عمى ىذه الفقرة ورىل اػزَبدا ػيً اىَحل اىَؼزَذ فٍاىذساسخ .

كتعزك الباحثة ىذه النتائج لؤلسباب التالية:
 التزاـ اإلدارة العميا عمى التكاصؿ مع المدارس إلكتركنيان.

 كجػػكد ق ػرار مػػف اإلدارة العامػػة لمتعمػػيـ فػػي ككالػػة الغػػكث يمػػزـ إدارة المدرسػػة بتسػػجيؿ الطمبػػة
إلكتركنيان

 تكفر برامج إدارية حاسكبية في المدارس.
 كجكد شبكة تربط اإلدارة العميا بالمدرسة.

 امتبلؾ المدرسة ميارات التعامؿ مع إدارة البيانات كالممفات إلكتركنيان.

كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة ( ردنػػو )2112،كالتػػي أظيػػرت تػػكفر الب ػرامج اإلداريػػة الحاسػػكبية فػػي

المػػدارس ،كػػذلؾ مػػع د ارسػػة ( العػػالكؿ )2100،كالتػػي تؤكػػد دعػػـ اإلدارة العميػػا فػػي الجمعيػػات لتطبيػػؽ
اإلدارة اإللكتركنيػػة ،كمػػا تتفػػؽ مػػع د ارسػػة( كادم ككسػػاب )2100 ،التػػي تؤكػػد كجػػكد الت ػزاـ كدعػػـ مػػف

اإلدارة العميا في تطبيؽ نظاـ إدارة الممفات كالكثائؽ اإللكتركنية ،كذلؾ مع دراسة (السميرم )2119 ،

كالتػػي تؤكػػد إيمػػاف اإلدارة العميػػا بضػػركرة إدخػػاؿ اإلدارة اإللكتركنيػػة إلػػى المػػدارس كالػػذم يتضػػح مػػف

خبلؿ دعميا لسياسػة التحػكؿ نحػك تطبيػؽ اإلدارة اإللكتركنيػة،كما تتفػؽ مػع د ارسػة()2008،Joseph
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الت ػػي كض ػػحت أف التكنكلكجي ػػا مفي ػػدة ف ػػي إنج ػػاز المي ػػاـ اليكمي ػػة م ػػف إدخ ػػاؿ معمكم ػػات ع ػػف الطال ػػب

كالتعرؼ عمى خصائصو ،كما تعمؿ عمى تحسيف إصدار التعميمات .

كما يتضح من الجدول السابق أن أدنى فقرتين في المجال كانت

 -فق ػرة رق ػػـ ( " )2ي ػػتـ االحتف ػػاظ بس ػػجبلت الطمبػػة إلكتركنيػ ػان" بمتكس ػػط حس ػػابي يس ػػاكم

المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي  ،%84.14قيمػػة اختبػػار  Tتسػػاكم

8.95

4.21

أم أف

كأف القيمػػة االحتماليػػة ()Sig.

تسػاكم  0.000كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافقػة بدرجػة كبيػرة عمػى ىػذه الفقػرة ورىكل اػزَكبدا ػيكً اىَحكل

اىَؼزَذ فٍاىذساسخ .

 -فقرة رقـ( " )0تقكـ الييئػة اإلداريػة بنقػؿ كتبػادؿ الممفػات مػع المػدارس المحميػة إلكتركنيػان " بمتكسػط

حسػابي يسػاكم

4.13

أم أف المتكسػط الحسػابي النسػبي  ،%82.67قيمػة اختبػار  Tتسػاكم

القيمػػة االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاكم

0.000

8.00

كأف

كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة كبي ػرة عمػػى ىػػذه الفق ػرة

ورىل اػزَبدا ػيً اىَحل اىَؼزَذ فٍاىذساسخ .

 كت ػػرل الباحث ػػة أف ى ػػاتيف الفقػ ػرتيف حص ػػمتا عم ػػى درج ػػة مكافق ػػة ب ػػيف كبيػ ػرة ج ػػدان ككبيػ ػرة كى ػػي
استجابة إيجابية كلكنيما حصمتا عمى درجة استجابة أقػؿ مػف بػاقي فقػرات المحػكر كذلػؾ ألف
بع ػػض الم ػػدارس ال ازل ػػت ت ػػدعـ التعام ػػؿ م ػػع األكراؽ ف ػػي تعامبلتي ػػا الرس ػػمية كيع ػػكد ذل ػػؾ ألف

االنتقاؿ إلى ممارسة اإلدارة اإللكتركنية ال يػزاؿ حػديث نسػبيان ،كيحتػاج إلػى المزيػد مػف الكقػت
ليشمؿ كافة جكانب اإلدارة اإللكتركنية في جميع المدارس.

تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ) )Jacoby, 2006التي بينت معظـ المدراء يستخدمكف التكنكلكجيا فػي

اتخػػاذ الق ػ اررات كتختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة (خمػػكؼ )2101 ،التػػي تؤكػػد أف ىنػػاؾ ضػػعؼ فػػي
تطبيػػؽ اإلدارة اإللكتركنيػػة بالمدرسػػة يعػػزل إلػػى االعتمػػاد الكبيػػر عمػػى األكراؽ فػػي تعامبلتيػػا كاعتبارىػػا
األساس في عمؿ المدرسة ،كحتى في الحاالت التػي يسػتخدـ فييػا الحاسػكب فػي المعػامبلت يجػب أف

تككف نسخة كرقية.

-بش ػػكؿ ع ػػاـ يمك ػػف الق ػػكؿ ب ػػأف المتكس ػػط الحس ػػابي يس ػػاكم

 ،%89.33قيمة اختبار  Tتساكم

20.01

4.47

أم أف المتكس ػػط الحس ػػابي النس ػػبي

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

0.000

كىذا يعنػي أف

ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة جدا عمى ىذا المجاؿ ورىل اػزَبدا ػيً اىَحل اىَؼزَذ فٍاىذساسخ.
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اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة الدراسة:

ينص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمى "ما درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث
بمحافظات غزة لتفويض السمطة من وجية نظر معممييم؟"

كلئلجابة عف ىذا التساؤؿ قامت الباحثة باستخداـ التك اررات كالمتكسطات كالنسب المئكية ،كالجداكؿ

التالية تكضح ذلؾ:

عرض وتحميل فقرات االستبانة الثانية.

المحور األول " :درجة ممارسة مدير المدرسة لتفويض السمطة ".
يبيف جدكؿ ( )21أف المتكسط الحسابي لمحكر درجة ممارسة مدير المدرسة لتفكيض السمطة

يساكم

3.79

(الدرجة الكمية مف  )0أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ،%75.82كأف قيمة اختبار

اإلشارة تساكم

13.47

كالقيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

0.000

 ،كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة

كبيرة عمى فقرات المحكر ورىل اػزَبدا ػيً اىَحل اىَؼزَذ فٍاىذساسخ.
جدول رقم ()23

المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع فقرات محور
درجة ممارسة مدير المدرسة لتفويض السمطة معا

البند
درجة ممارسة مدير المدرسة لتفويض السمطة

المتوسط

قيمة

القيمة

75.82

13.47

*0.000

المتوسط االنحراف
الحسابي
االختبار االحتمالية
الحسابي المعياري
النسبي
)(Sig.
z
3.79

0.52

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .   0.05

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى :
 كجػػكد أنظمػػة كقػكانيف مطبقػػة فػػي مػػدارس ككالػػة الغػػكث كالتػػي يحػػرص مػػديرم المػػدارس عمػػى
تطبيقيا.

 قناعة مديرك المدارس بتفكيض بعض الصبلحيات إلى معممييـ.

 كثرة األعباء اإلدارية عمى المدير مما يستدعي تفكيض بعض صبلحياتو.
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كىذا يتفؽ مع دراسة (أبك كطفة  )2010،التي حصؿ مجاؿ التفكيض لدل مديرم مدارس الثانكية

بمحافظات غزة عمى درجة عالية بنسبة استجابة كصمت ( ،)%72.6كذلؾ دراسة(حرب)2011،
التي أكدت كجكد التفكيض لدل القيادات اإلدارية في الك ازرات الفمسطينية بدرجة عالية بمغت نسبة

االستجابة( ،)%71.11بينما اختمفت مع دراسة( ذياب )2004،التي نتج عنيا أف ممارسة تفكيض
السمطة لدل مديرم مدارس ككالة الغكث في شماؿ فمسطيف بدرجة متكسطة بمغت نسبة االستجابة

ليا ( ،)%68.8كما تتفؽ مع دراسة ( ) White & Warlngham،2002التي تبيف أىمية تفكيض
األعماؿ اإلدارية االعتيادية مف قبؿ المدراء .
تحميل فقرات االستبانة الثانية:

 -1المجال اإلداري

جدول رقم ()24

المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ) (Sig.لكل فقرة من فقرات المجال اإلداري

.1

تتخ ػ ػ ػػذ إدارة المدرس ػ ػ ػػة القػ ػ ػ ػ اررات بمش ػ ػ ػػاركة األجس ػ ػ ػػاـ

3.94

0.90

78.80

11.43

*0.000

5

.3

يستخدـ مدير المدرسة التفكيض كفقان لخطة مدركسة.

3.87

0.89

77.36

11.23

*0.000

6

3.82

0.86

76.41

11.57

*0.000

7

3.96

0.86

79.11

11.97

*0.000

4

3.65

0.91

73.04

9.07

*0.000

9

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي النسبي

قيمة االختبار z

القيمة االحتمالية ().Sig

.2

يمكف مدير المدرسة العامميف مف اتخاذ الق اررات

3.51

1.00

70.20

7.12

*0.000

10

المفكضة.

اإلدارية( المجاف المشكمة  ،ناب المدير .... ،الخ)
.0

ي ػكازف مػػدير المدرسػػة بػػيف الميػػاـ التػػي يػػتـ تفكيضػػيا

.6

يفكض مدير المدرسة المياـ لممدرسيف كفقان لقدراتيـ.

كالسمطات الممنكحة.
.2

يفكض مدير المدرسة المياـ لممدرسيف كفقان ألكقاتيـ.
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.0

يض ػ ػ ػػع مػ ػ ػ ػػدير المدرس ػ ػ ػػة تكصػ ػ ػ ػػيفان كاض ػ ػ ػػحان لمميػ ػ ػ ػػاـ

4.15

0.77

83.00

13.65

*0.000

3

م

الفقرة

.4

تتابع اإلدارة تنفيذ األعماؿ المفكضة.

.9

يفػكض عضػك ىيئػة التػدريس اإلشػراؼ عمػى نظافػة

4.18

المدرسػػة العامة(الصػػفكؼ الد ارسػػية كالسػػاحات

4.31

0.76

0.72

83.53

86.10

13.68

14.50

*0.000

*0.000

2

1

كالقاعات كالكحدات الصحية).

 .01يفكض عضػك ىيئػة التػدريس بكضػع برنػامج الزيػارات
التبادلية بيف المعمميف.

جميع فقرات المجال معا

3.67

1.01

73.44

9.61

*0.000

3.90

0.60

78.08

13.45

*0.000

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .   0.05

يتضح من الجدول السابق أن أعمى فقرتين:

 -الفقـرة رقـم ( " )9يفػكض عضػك ىيئػة التػدريس اإلشػراؼ عمػى نظافػة المدرسػة العامػة (الصػفكؼ

الدراسية كالساحات كالقاعات كالكحدات الصػحية) " بمتكسػط حسػابي يسػاكم
 )0أم أف المتكس ػػط الحس ػػابي النس ػػبي

86.10

4.31

(الدرجػة الكميػة مػف

 ،%قيم ػػة اختب ػػار اإلش ػػارة تس ػػاكم

كأف القيم ػػة

14.50

االحتمالية ( )Sig.تساكم  0.000كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة جدا عمى ىذه الفقرة ورىكل

اػزَبدا ػيً اىَحل اىَؼزَذ فٍاىذساسخ .

 -الفقـــرة رقــــم ( " )8تت ػػابع اإلدارة تنفي ػػذ األعم ػػاؿ المفكض ػػة" بمتكس ػػط حس ػػابي يس ػػاكم

المتكس ػػط الحس ػػابي النس ػػبي

83.53

 ،%قيم ػػة اختب ػػار اإلش ػػارة تس ػػاكم

13.68

<81.

أم أف

كأف القيم ػػة االحتمالي ػػة

( )Sig.تسػاكم  0.000كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافقػة بدرجػة كبيػرة عمػى ىػذه الفقػرة ورىكل اػزَكبدا ػيكً
اىَحل اىَؼزَذ فٍاىذساسخ .

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة
 كثرة األعباء اإلدارية عمى المدير مما أدل إلى تفكيض بعض الصبلحيات اإلدارية لمعمميو.

 كعػػي اإلدارة كحرصػػيا عمػػى تنفيػػذ األعمػػاؿ بشػػكؿ جيػػد ،كيعػػكد ذلػػؾ إلػػى أنشػػطة الككالػػة فػػي
مجاؿ تكعية المدراء بأساليب اإلدارة الحديثة ،ككرش العمؿ التي تعقدىا في ىذا المجاؿ حيث

تشير المقابمة التي تـ عقدىا مع مديرة مدرسػة إلػى أنػو يػتـ إرسػاؿ نشػرات إعبلميػة مػف ككالػة
الغكث كؿ أسبكعيف مرة ،حيث يتـ إببلغ المعمميف عبر اجتماع معيػـ يػتـ مػف خبللػو متابعػة

األعماؿ المفكضة( ممحؽ رقـ .)6
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 تكزيػػع الميػػاـ كالمسػػئكليات عمػػى أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اجتمػػاع فػػي بدايػػة
العاـ الدراسي يتـ ذلؾ حسب الطاقـ التعميمي المكجكد في المدرسة كالعدد كذلؾ كممحػؽ رقػـ

) (6يكضح كيفية تكزيع المياـ.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ( أبك معمر )2119،التي أكدت عمى حرص اإلدارة عمى تنفيذ األعمػاؿ
المككمػة بشػكؿ جيػد ،كػػذلؾ مػع د ارسػة( أبػػك كطفػة )2101،التػي تكضػػح أف تكزيػع الميػاـ كالمسػػئكليات
عمى قادة األنشطة كالمشاركيف ينمي لدييـ ركح االنتماء لمعمؿ مما يساعد عمى تحقيؽ البرامج المرادة

بشكؿ فعاؿ.

كما يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف أدنى فقرتيف -:
 -فق ػرة رقػػـ ( " )2يفػػكض مػػدير المدرسػػة الميػػاـ لممدرسػػيف كفق ػان ألكقػػاتيـ " بمتكسػػط حسػػابي يسػػاكم

 1.60أم أف المتكسط الحسابي النسبي %21.13يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة عمػى ىػذه الفقػرة

كذلؾ اعتمادا عمى المحؾ المعتمد في الدراسة .

 فقػرة رقػػـ ( " )2يمكػػف مػػدير المدرسػػة العػػامميف مػػف اتخػػاذ القػ اررات " بمتكسػػط حسػػابي يسػػاكم 3.51أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ،%70.20كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة عمى ىذه الفقػرة

كذلؾ اعتمادا عمى المحؾ المعتمد في الدراسة .
كتعزك الباحثة ىذه النتيجة لؤلسباب التالية:

 كجػػكد أنظمػػة كق ػكانيف مطبقػػة فػػي مػػدارس ككالػػة الغػػكث متعمقػػة بتعػػاكف مػػدير المدرسػػة مػػع
المعمميف.

 طبيعة المجتمع المدرسي كسيكلة التكاصؿ بيف المدير كمعمميو مما يساعد عمى نجاح عممية
التفكيض.

 كثرة أعباء المعمميف مما يحد مف تكفر الكقت المناسب لمقياـ باألعماؿ المفكضة ،إضافة إلى
كجكد ثقافة االستحكاذ عند بعض المدراء كثقافة اإلتكالية لدل بعض المعمميف ،كرغبتيـ

بتنفيذ األكامر دكف رغبة بتحمؿ مسئكلية ق ارراتيـ .

كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة( البمبيسي )2112،التي كضحت التزاـ مديرم المدارس بالقكانيف
كالمكائح كاألنظمة الرسمية التي تحتـ عمييا المشاركة كاالنشغاؿ بالعمؿ اإلدارم ،كدراسة

031

(حرب ) 2100،التي بينت أف التفكيض يعمؿ عمى إعداد قيادات إدارية مف خبلؿ تمكينيـ مف اتخاذ
الق اررات .

 -بشػػكؿ عػػاـ يمكػػف القػػكؿ بػػأف المتكسػػط الحسػػابي يسػػاكم

3.90

أم أف المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي

 ،%78.08كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة عمى ىذا المجاؿ ورىل اػزَبدا ػيً اىَحل اىَؼزَذ
فٍاىذساسخ.



 -2مجال متابعة شئون المناىج والطمبة
جدول رقم ()25

المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال متابعة شئون المناىج والطمبة

كالغياب العاـ كالذم يعده مربك الصفكؼ.
.3

يفكض عضك ىيئة التدريس بمتابعة تحضير المعمميف
حصصيـ اليكمية ك إعداد دفتر العبلمات.

.0

يفػكض عضػك ىيئػة التػدريس بمتابعػة النشػاط الثقػافي
لطمبة المدرسة.

.6

يفػػكض عضػػك ىيئػػة التػػدريس بمتابعػػة األنشػػطة

الرياضية في المدرسة.

030

المتوسط الحسابي

.1

يفكض عضك ىيئة التدريس بمتابعة جدكؿ الحضكر

االنحراف المعياري

عمى صفكؼ المدرسة في بداية العاـ الدراسي.

المتوسط الحسابي النسبي

.2

يفكض أحد أعضاء الييئة التدريسية تكزيع الطبلب

قيمة االختبار z

الجدكؿ المدرسي.

القيمة االحتمالية ().Sig

.0

يفكض مدير المدرسة عضك ىيئة التدريس بإعداد

3.33

1.19

66.53

4.16

*0.000

9

3.46

1.10

69.23

6.37

*0.000

8

3.82

1.13

76.41

9.31

*0.000

3

3.25

1.48

64.94

2.54

*0.011

10

3.77

0.93

*0.000 10.37 75.46

4

3.72

1.04

*0.000

5

74.41

9.45

الترتيب

م

الفقرة

.2

يكمػؼ عضػػك ىيئػة التػػدريس فػػي إعػداد الخطػػة السػػنكية
كالفصمية لتنفيذ المنياج.

.4

يفكض عضك ىيئة التدريس فػي تحديػد أنػكاع كأسػاليب
التقكيـ المناسبة لممنياج.

.9

يفػػكض عضػػك ىيئػػة التػػدريس فػػي تحديػػد االحتياجػػات
التعميمية كالكسائؿ البلزمة لتحقيؽ أىداؼ المنياج.

 .01يف ػ ػػكض عض ػ ػػك ىيئ ػ ػػة الت ػ ػػدريس ف ػ ػػي إع ػ ػػداد الخط ػ ػػط
العبلجية لمطمبة ضعاؼ التحصيؿ.
جميع فقرات المجال معا

3.72

1.07

74.35

9.31

*0.000

6

3.72

0.94

74.35

9.77

*0.000

7

3.87

0.84

*0.000 11.58 77.34

2

4.24

0.86

*0.000 13.30 84.88

1

3.69

0.60

*0.000 11.08 73.78

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .   0.05

مف الجدكؿ السابؽ يتضح أف أعمى فقرتيف:

 -فقرة رقم( " )12يفكض عضك ىيئة التدريس في إعداد الخطط العبلجيػة لمطمبػة ضػعاؼ التحصػيؿ

" بمتكسط حسابي يساكم

4.24

(الدرجة الكميػة مػف  )0أم أف المتكسػط الحسػابي النسػبي

84.88

،%

كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافقػة بدرجػة كبيػرة جػدا عمػى ىػذه الفقػرة ورىكل اػزَكبدا ػيكً اىَحكل اىَؼزَكذ فكٍ

اىذساسخ .

 -فقـــرة رقـــم( " )9يفػػكض عضػػك ىيئػػة التػػدريس فػػي تحديػػد االحتياجػػات التعميميػػة كالكسػػائؿ البلزمػػة

لتحقي ػػؽ أى ػػداؼ المني ػػاج " بمتكس ػػط حس ػػابي يس ػػاكم

;<71

(الدرج ػػة الكمي ػػة م ػػف  )0أم أف المتكس ػػط

الحسابي النسبي  ،% ;;178كىذا يعني أف ىناؾ مكافقػة بدرجػة كبيػرة عمػى ىػذه الفقػرة ورىكل اػزَكبدا

ػيً اىَحل اىَؼزَذ فٍاىذساسخ .
كتعزك الباحثة ىذه النتيجة :

 المعمم ػػيف أكث ػػر األش ػػخاص الق ػػادريف عم ػػى تحدي ػػد احتياج ػػاتيـ الخاص ػػة بالمني ػػاج كالكس ػػائؿ
التعميمية البلزمة كالمبلئمة.

 معمـ المادة أكفأ األشخاص القادر عمى تحديد ضعؼ طمبتو ككضع الخطط العبلجية ليـ.
 كجػكد بعػػض القػكانيف التػػي تطمػب كجػػكد خطػط عبلجيػػة لكػؿ مػػادة ككػؿ مرحمػػة تعميميػة داخػػؿ
المدرسة ،كىذه إحدل المياـ الرئيسة في العممية التعميمية.
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كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة( )Martin ،2001التي تكضح أف تفكيض المعمـ كاحساسو

بالمسئكلية نحك نتائج طبلبو ضركرياف إليجاد مناخ يزيد مف فاعمية المعمـ،كتختمؼ مع دراسة (

ذياب )2113،التي تبيف أف مستكل تفكيض السمطة عمى مجاؿ الكاجبات اإلدارية كالتربكية
كالفنية كالدرجة الكمية بصكرة متكسطة.

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف أدنى فقرتيف:

 فقرة رقم( " )1يفكض مدير المدرسة عضك ىيئة التدريس بإعداد الجدكؿ المدرسي" بمتكسطحسابي يساكم

7177

أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ،%::197كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة

بدرجة متكسطة عمى ىذه الفقرة ورىل اػزَبدا ػيً اىَحل اىَؼزَذ فٍاىذساسخ

 فقرة رقم( " )4يفكض عضك ىيئة التدريس بمتابعة تحضير المعمميف حصصيـ اليكمية ك إعداددفتر العبلمات " بمتكسط حسابي يساكم

3.25

أم أف المتكسط الحسابي النسبي  ،%64.94كىذا

يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة عمى ىذه الفقرة ورىل اػزَبدا ػيً اىَحل اىَؼزَذ فٍاىذساسخ .

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة :

 اتجاه بعض المديريف بأف إعداد الجدكؿ المدرسي كمتابعة تحضير المعمميف مف المياـ التي
ال تفكض.

 حب بعض المديريف لمتممؾ كخكفيـ مف ضياع ىيبتيـ.

 تحسػػس المعممػػيف مػػف بعضػػيـ الػػبعض كعػػدـ قبػػكليـ بيػػذا الشػػخص المكمػػؼ لمقيػػاـ بطريق ػػة
مباشرة.

 إسناد ىذه المياـ لممدير المساعد.

كىذا يتفؽ جزئيان مػع د ارسػة (أبػك كطفػة )2101،التػي تحػدثت عػف تخػكؼ بعػض المػديريف مػف ضػياع

ص ػػكرتيـ القكي ػػة ف ػػي المدرس ػػة مم ػػا يجعمي ػػـ ال يككم ػػكف بع ػػض األعم ػػاؿ ،كك ػػذلؾ جزئيػ ػان م ػػع د ارس ػػة (

العثمػػاف )2111،التػػي كضػػحت مػػف معكقػػات التفػػكيض حساسػػية كأىميػػة بعػػض القػ اررات التػػي ال تقبػػؿ
التفكيض.

 -بشػػكؿ عػػاـ يمكػػف القػػكؿ بػػأف المتكسػػط الحسػػابي يسػػاكم

3.69

أم أف المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي

 ،%73.78كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة عمى ىذا المجاؿ ورىل اػزَبدا ػيً اىَحل اىَؼزَذ
فٍاىذساسخ.
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 -3مجال التواصل مع المجتمع المحمي وأولياء األمور.
جدول رقم ()26

المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال
التواصل مع المجتمع المحمي وأولياء األمور

أكلياء األمكر بالمدرسة.
.3

يف ػػكض عض ػػك ىيئ ػػة الت ػػدريس بمقابم ػػة أكلي ػػاء األم ػػكر
كاإلجابة عف استفساراتيـ.
جميع فقرات المجال معا

المتوسط الحسابي

.1

يفػػكض عضػػك ىيئػػة التػػدريس بػػإدارة اجتماعػػات مجمػػس

االنحراف المعياري

كتفعيؿ دكره.

المتوسط الحسابي النسبي

.2

يفكض عضػك ىيئػة التػدريس فػي تشػكيؿ مجمػس اآلبػاء

3.70

1.05

74.08

8.88

*0.000

3

3.63

1.11

72.56

7.54

*0.000

4

3.79

1.02

75.86

9.90

*0.000

2

3.77

0.82

10.31 75.31

*0.000

قيمة االختبار z

إلحياء المناسبات المختمفة.

القيمة االحتمالية ().Sig

.0

يفػ ػػكض عضػ ػػك ىيئػ ػػة التػ ػػدريس بإعػ ػػداد جػ ػػدكؿ زمنػ ػػي

3.93

0.89

*0.000 11.63 78.65

1

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .   0.05

مف الجدكؿ السابؽ يتضح أف:

 -فقـــرة رقـــم( " )1يفػػكض عضػػك ىيئػػة التػػدريس بإعػػداد جػػدكؿ زمنػػي إلحيػػاء المناسػػبات المختمفػػة "

بمتكسػػط حسػػابي يسػػاكم

3.93

(الدرجػػة الكميػػة مػػف  )0أم أف المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي

78.65

،%

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة عمى ىذه الفقرة ورىل اػزَبدا ػيً اىَحل اىَؼزَذ فٍاىذساسخ.

 -فقـــرة رقـــم( " )4يفػػكض عضػػك ىيئػػة التػػدريس بمقابمػػة أكليػػاء األمػػكر كاإلجابػػة عػػف استفسػػاراتيـ "

بمتكسػػط حسػػابي يسػػاكم =;(71الدرجػػة الكميػػة مػػف  )0أم أف المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي

;91<:

،%

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة عمى ىذه الفقرة ورىل اػزَبدا ػيً اىَحل اىَؼزَذ فٍاىذساسخ .
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الترتيب

م

الفقرة

 فقرة رقم( " )2يفكض عضك ىيئة التدريس في تشكيؿ مجمس اآلباء كتفعيؿ دكره ".بمتكسط حسابييساكم

71;3

(الدرجة الكمية مف  )0أم أف المتكسط الحسابي النسبي < ،%;813كىذا يعني أف ىنػاؾ

مكافقة بدرجة كبيرة عمى ىذه الفقرة ورىل اػزَبدا ػيً اىَحل اىَؼزَذ فٍاىذساسخ

 -فقــرة رقــم ( " )3يفػػكض عضػػك ىيئػػة التػػدريس بػػإدارة اجتماعػػات مجمػػس أكليػػاء األمػػكر بالمدرسػػة "

يسػػاكم

3.63

أم أف المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي  ،%72.56كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة كبي ػرة

عمى ىذه الفقرة ورىل اػزَبدا ػيً اىَحل اىَؼزَذ فٍاىذساسخ .
 -بشػػكؿ عػػاـ يمكػػف القػػكؿ بػػأف المتكسػػط الحسػػابي يسػػاكم

3.77

أم أف المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي

 ،%75.31كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة عمى ىذا المجاؿ ورىل اػزَبدا ػيً اىَحل اىَؼزَذ
فٍاىذساسخ.

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة :

 دكر أكلياء األمكر الكبير كالياـ في حؿ المشكبلت سكاء الخاصة بالمدرسة أك الطمبة.

 حرص مديرم المدارس عمى كسػب كد المجتمػع المحمػي انسػجامان مػع رسػالة المدرسػة كدكرىػا
في خدمة المجتمع ،كالتكامؿ معو كالتكيؼ قيمو كعاداتو.

 عدـ كجكد قكانيف ممزمة لمػديرم المػدارس بحصػر التعامػؿ مػع أكليػاء األمػكر فػي المػدير ممػا
يتيح المجاؿ بشكؿ أفضؿ لعممية تفكيض السمطة.

كىػػذا يتفػػؽ مػػع د ارسػػة (ذيػػاب )2113،التػػي نػػتج عنيػػا أف المجػػاؿ االجتمػػاعي كػػاف أعمػػى مجػػاؿ بػػكزف

نسػػبي ( )%20مفس ػ انر ذلػػؾ إلػػى عػػدـ كجػػكد ق ػكانيف تمػػزـ مػػديرم مػػدارس ككالػػة الغػػكث فتصػػبح عمميػػة
تفكيض السمطة أفضؿ عمى المستكل االجتماعي.
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اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة الدراسة:

يـــنص الســـؤال الثالـــث" ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة ( )α≥2025فػػي
متكسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة مديرم ككالة الغكث لئلدارة االلكتركنية تعػزل لمتغيػرات

الدراسة ( النكع  ،الدكرات التدريبية  ،سنكات الخدمة ) ؟"

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تحققت الباحثة مف الفرضيات كما يمي:

الفرضية األولى 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥2025في متوسطات تقديرات

أفراد العينة لدرجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث لإلدارة اإللكترونية تعزى لمتغير النوع

( ذكر ،أنثى).

جدول رقم () 27

نتائج اختبار) (Tلكشف داللة الفروق بين متوسطات تقدير عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديري

المدارس بوكالة الغوث لإلدارة اإللكترونية بغزة تعزى لمتغير الجنس (ذكر-أنثى).
المجال
نظـ المعمكمات كالتكاصؿ االلكتركني
العممية اإلدارية االلكتركنية
المجالين معا

المتوسط

النوع

العدد

ذكر

15

3.64

أنثى

15

3.67

ذكر

15

4.48

أنثى

15

4.45

ذكر

15

4.02

أنثى

15

4.03

-0.202

0.163

-0.071

قيمة  tالجدكلية عند درجة حرية ( )28كمستكل معنكية  4.45تساكم .6.040



036

الحسابي

قيمة t

مستوى
الداللة
0.841

0.872

0.944

مف النتائج المكضحة في جدكؿ (  )22يمكف استنتاج ما يمي:
تب ػػيف أف القيم ػػة االحتمالي ػػة ) (Sig.المقابم ػػة الختب ػػار  Tأكب ػػر م ػػف مس ػػتكل الدالل ػػة ،   0.05
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقديرات أفراد

العينة لدرجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث لػئلدارة اإللكتركنيػة تعػزل لمتغيػر النػكع (ذكػر ،
أنثى ).

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة :

 يكاجو الذككر كاإلناث ظركفان إدارية كاحدة تقريبان.

 ت ػكافر اإلمكانػػات حػػكؿ اإلدارة اإللكتركنيػػة لػػدل الػػذككر كاإلنػػاث بػػنفس القػػدر ممػػا يجعػػؿ
التقديرات متقاربة.

 إعػػداد مػػديرم كمػػديرات مػػدارس ككالػػة الغػػكث لػػئلدارة اإللكتركنيػػة بػػنفس القػػدر عمػػى حػػد
سكاء بغض النظر عف نكعيـ.

كىذا يتفؽ مع دراسة(الشقصي )2114،التي أظيرت بأنو ال تكجد فركؽ بيف متكسطات تقديرات أفراد
العينة عف كضع تصكر مقترح لتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية تعزل لمتغير النكع ،كذلؾ مع

( السميرم )2119،التي أظيرت بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات

أفراد العينة حكؿ متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في المدارس الثانكية بمحافظات غزة يعزل

لمتغير النكع ،أيضان مع دراسة ( الف ار  )2114،التي مف نتائجيا بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة حكؿ درجة تكافر متطمبات تنفيذ االتصاؿ اإلدارم

اإللكتركني في المدارس الثانكية بمحافظات غزة يعزل لمتغير النكع  ،كذلؾ مع دراسة

( ماضي )2100،بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ()α≥1.10بيف متكسطات
تقديرات أفراد العينة حكؿ كاقع األداء الميني لمديرم المدارس الحككمية في ضكء تطبيؽ اإلدارة

اإللكتركنية في المدارس الحككمية بمحافظات غزة يعزل لمتغير النكع.

بينما تختمؼ مع دراسة (خمكؼ)2101 ،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل

()α≥1.10بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة حكؿ كاقع تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في المدارس
الحككمية الثانكية في الضفة الغربية يعزل لمتغير النكع كلصالح الذككر.




032

الفرضية الثانية

ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ( )α≥2025فـي متوسـطات تقـديرات أفـراد
العينـــة لدرجـــة ممارســـة مـــديري مـــدارس وكالـــة الغـــوث لـــإلدارة اإللكترونيـــة تعـــزى لمتغيـــر الـــدورات

التدريبية.

جدول رقم ( )28

نتائج اختبار) (Tلكشف داللة الفروق بين متوسطات تقدير عينة الدراسة لدرجة ممارسة
مديري المدارس بوكالة الغوث لإلدارة اإللكترونية بغزة تعزى لمتغير الدورات التدريبية.

المجال
نظـ المعمكمات كالتكاصؿ االلكتركني
العممية اإلدارية االلكتركنية
المجالين معا

المتوسط

الدورات

العدد

دورة واحدة

18

3.53

دورتين فأكثر

12

3.84

دورة واحدة

18

4.44

دورتين فأكثر

12

4.51

دورة واحدة

18

3.95

دورتين فأكثر

12

4.15

الحسابي

قيمة t
-1.715

-0.449

-1.474

مستوى
الداللة
0.097

0.657

0.152

قيمة  tالجدكلية عند درجة حرية ( )28كمستكل معنكية  4.45تساكم .6.040

مف النتائج المكضحة في جدكؿ (  )24يمكف استنتاج ما يمي:
تب ػػيف أف القيم ػػة االحتمالي ػػة ) (Sig.المقابم ػػة الختب ػػار  Tأكب ػػر م ػػف مس ػػتكل الدالل ػػة ،   0.05
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقديرات أفراد

العين ػػة لدرج ػػة ممارس ػػة م ػػديرم م ػػدارس ككال ػػة الغ ػػكث ل ػػئلدارة اإللكتركني ػػة تع ػػزل لمتغي ػػر ال ػػدكرات
التدريبية (دكرة كاحدة – دكرتيف فأكثر).

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة:

 الميػػارات كالقػػدرات التكنكلكجيػػة التػػي يمتمكيػػا المػػديركف تػػأتي فػػي سػػياؽ التكجػػو اإللكتركن ػػي
العػاـ ،لشػريحة كاسػػعة مػف المجتمػع فػػي إطػار التقػػدـ المعرفػي كالتقنػي ،كتػػأتي الػدكرات لصػػقؿ

ىذه المعارؼ كتطبيقيا باستخداـ البرامج التطبيقية الفنية داخؿ المدرسة.
034

 األجي ػزة كاألدكات اإللكتركنيػػة المكجػػكدة داخػػؿ المدرسػػة غالبػػا مػػا تكػػكف داخػػؿ جميػػع مػػدارس
ككالة الغكث بنفس القدر.

 جميػػع الميػػاـ المطمكبػػة إلكتركنيػان مػػف المدرسػػة تطمػػب مػػف المػػدارس جميعػػا بغػػض النظػػر عػػف
عدد الدكرات التي حصؿ عمييا مدير المدرسة في مجاؿ اإلدارة اإللكتركنية.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع( األسمرم )2101،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
متكسطات تقديرات أفراد العينة حكؿ كاقع تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية تعزل لمتغير الدكرات التدريبية.

كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة (العريشي )2008،التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند
مسػػتكل ()α=1.10بػػيف متكسػػطات تقػػديرات أف ػراد العينػػة حػػكؿ إمكانيػػة تطبيػػؽ اإلدارة اإللكتركنيػػة فػػي
اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ بالعاصمة المقدسة تعزل لمتغير دكرات الحاسب اآللي لصػالح أكثػر مػف

 1دكرات تدريبية،كػػذلؾ اختمفػػت مػػع د ارسػػة( البشػػرم )2119 ،التػػي نػػتج عنيػػا كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة

إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ()α=1.10بػػيف متكسػػطات تقػػديرات أف ػراد العينػػة حػػكؿ معكقػػات تطبيػػؽ اإلدارة
اإللكتركني ػػة ف ػػي إدارات جامع ػػة أـ الق ػػرل تع ػػزل لمتغي ػػر ال ػػدكرات التدريبي ػػة لص ػػالح الحاص ػػبلت عم ػػى

1دكرات فػ ػأكثر ،كم ػػا اختمف ػػت م ػػع د ارس ػػة (خم ػػكؼ)2101 ،الت ػػي أظي ػػرت كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة

إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل ()α≥1.10ب ػػيف متكس ػػطات تق ػػديرات أفػ ػراد العين ػػة ح ػػكؿ كاق ػػع تطبي ػػؽ اإلدارة
اإللكتركنيػػة فػػي المػػدارس الحككميػػة الثانكيػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة يعػػزل لمتغيػػر عػػدد الػػدكرات التدريبيػػة

لصالح الذيف تدربكا دكرة تدريبية كاحدة أك أكثر في مجاؿ اإلدارة اإللكتركنية.

039

الفرضية الثالثة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥2025في متوسـطات تقـديرات أفـراد
العينة لدرجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث لإلدارة اإللكترونية تعزى لمتغير سنوات الخدمة

(  10سنوات فأقل  ،أكثر من  10سنوات ).

جدول رقم ( )29

نتائج اختبار) (Tلكشف داللة الفروق بين متوسطات تقدير عينة الدراسة لدرجة ممارسة مـديري

المدارس بوكالة الغوث لإلدارة اإللكترونية بغزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة (  10سنوات فأقـل ،

أكثر من  10سنوات ).
المجال

نظـ المعمكمات كالتكاصؿ االلكتركني
العممية اإلدارية االلكتركنية
المجالين معا

المتوسط

سنوات الخدمة

العدد

 10سنوات فأقل

10

3.38

أكثر من  10سنوات

20

3.79

 10سنوات فأقل

10

4.58

أكثر من  10سنوات

20

4.41

 10سنوات فأقل

10

3.93

أكثر من  10سنوات

20

4.07

الحسابي

قيمة t
-2.284

1.116

-0.993

مستوى
الداللة

*0.030

0.274

0.329

* الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل .   0.05

قٌمة  tالجدولٌة عند درجة حرٌة ( )60ومستوى معنوٌة  0.01تساوي .6.040



مف النتائج المكضحة في جدكؿ (  )29يمكف استنتاج ما يمي:
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار  Tأقػؿ مػف مسػتكل الداللػة    0.05لممجػاؿ

"نظ ػػـ المعمكم ػػات كالتكاص ػػؿ االلكتركن ػػي"  ،كب ػػذلؾ يمك ػػف اس ػػتنتاج أن ػػو تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة
إحصائية بيف متكسطات درجات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة مػديرم مػدارس ككالػة الغػكث

لئلدارة اإللكتركنية حكؿ ىذا المجاؿ تعزل لمتغير سنكات الخدمة كلصالح أكثر مف  10سنكات .
كتػ ػػرل الباحثػ ػػة أف ىػ ػػذه النتيجػ ػػة نتيجػ ػػة غيػ ػػر منطقيػ ػػة باعتبػ ػػار أف االىتمػ ػػاـ بتكنكلكجيػ ػػا المعمكمػ ػػات

كتطبيقاتيا عمى مستكل إعداد المعممػيف الخػريجيف فػي محافظػات غػزة أم هػر حػديث ،األمػر الػذم جعػؿ

001

الخػ ػريجيف الج ػػدد ل ػػدييـ اىتم ػػاـ كد اري ػػة ف ػػي ى ػػذا المكض ػػكع ،كبالت ػػالي تق ػػديراتيـ ألىمي ػػة إس ػػياـ اإلدارة

اإللكتركنية في تطكير العمؿ اإلدارم تككف أكثر لدل المدراء الذيف كانت سنكات الخدمة أقؿ مف 10
سػػنكات ،األمػػر الػػذم يتفػػؽ مػػع د ارسػػة ( أبػػك حشػػيش )2008،التػػي أظيػػرت بأنػػو كممػػا زادت سػػنكات
الخدمة زاد احتماؿ عدـ اكتراثيـ بتكنكلكجيا المعمكمات.

بينما مجاؿ " العممية اإلداريػة االلكتركنيػة" فقػد تبػيف أف القيمػة االحتماليػة ) (Sig.المقابمػة الختبػار T

أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة  ،   0.05كبػػذلؾ يمكػف اسػػتنتاج أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية
ب ػػيف متكس ػػطات درج ػػات تق ػػديرات أفػ ػراد العين ػػة لدرج ػػة ممارس ػػة م ػػديرم م ػػدارس ككال ػػة الغ ػػكث ل ػػئلدارة

اإللكتركنية حكؿ ىذا المجاؿ تعزل لمتغير سنكات الخدمة.

أمػػا عػػف االسػػتبانة ككػػؿ تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة ) (Sig.المقابمػػة الختبػػار  Tأكبػػر مػػف مسػػتكل

الداللة  ،   0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية بػيف متكسػطات
درجات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة مديرم مدارس ككالػة الغػكث لػئلدارة اإللكتركنيػة تعػزل

لمتغير سنكات الخدمة.

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة:

 سنكات الخبرة ليس شرطان في تمػايز األداء بػيف المػدراء ،نظػ انر لحداثػة اإلدارة اإللكتركنيػة،
كتكافر التدريب لكبل المتغيريف بنفس القدر.

 حداثػة المكضػكع يعطػي فرصػة لجميػع المػديريف كالمػديرات إلػى العمػؿ بيػا بػنفس الدرجػة
بغض لنظر عف مستكل خبراتيـ السابقة كسنكات خدمتيـ.

كىذا يتفؽ مع ( السميرم )2119،التي أظيرت بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطات تقديرات أفراد العينة حكؿ متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في المدارس الثانكية

بمحافظات غزة يعزل لمتغير سنكات الخدمة ،أيضان مع دراسة ( الف ار  )2114،التي مف نتائجيا بأنو

ال ت كجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة حكؿ درجة تكافر متطمبات
تنفيذ االتصاؿ اإلدارم اإللكتركني في المدارس الثانكية بمحافظات غزة يعزل سنكات الخدمة  ،كذلؾ

مع دراسة( ماضي )2100،بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ()α≥1.10بيف
متكسطات تقديرات أفراد العينة حكؿ كاقع األداء الميني لمديرم المدارس الحككمية في ضكء تطبيؽ

اإلدارة اإللكتركنية في المدارس الحككمية بمحافظات غزة يعزل لمتغير سنكات الخدمة ،كذلؾ مع

دراسة(خمكؼ)2101 ،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل

000

()α≥1.10بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة حكؿ كاقع تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في المدارس

الحككمية الثانكية في الضفة الغربية يعزل لمتغير سنكات الخدمة ،كذلؾ مع دراسة (األسمرم)2101،
التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية متكسطات تقديرات أفراد العينة حكؿ كاقع

تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية تعزل لمتغير سنكات الخدمة،كذلؾ مع دراسة ( القحطاني )2116،التي
أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة حكؿ إدراؾ أىمية كمجاالت

كمتطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في سجكف السعكدية تعزل لمتغير سنكات الخدمة ،كذلؾ مع

دراسة (المسعكدم )2116،التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد
العينة حكؿ جميع معكقات تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية تعزل لمتغير سنكات الخدمة.

بينما تختمؼ مع دراسة ( السبيعي )2111،أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية إزاء تقنيات

االتصاؿ الحديثة األكثر استخدامان يعزل لمدة الخدمة لصالح أكثر مف 01سنكات.

002

اجابة السؤال الرابع من أسئمة الدراسة:
ينص السؤال الرابع ":ىؿ تكجد عبلقة ارتباطيو دالة إحصائيان عند مستكل ( )α≤0.05بيف متكسط
تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة اإلدارة االلكتركنية كمتكسط تقديرات أفراد العينة لدرجة تفكيض

السمطة لدل مديرم مدارس ككالة الغكث ؟"

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تصميـ محكر خاص بو  ،يدؿ عمى انعكاس استخداـ اإلدارة اإللكتركنية

بتفكيض السمطة ككانت النتائج كالتالي:

جدول رقم ()32

المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية ) (Sig.لكل فقرة من فقرات محور عالقة اإلدارة
االلكترونية بتفويض السمطة

المكظفيف في اتخاذ القرار.
.3

تتيح ميا ارت المدرسيف التكنكلكجيػة فػي القيػاـ بمزيػد
مف المياـ المفكضة.

.0

تس ػ ػػيـ التكنكلكجي ػ ػػا بمس ػ ػػاعدة عض ػ ػػك ىيئ ػ ػػة الت ػ ػػدريس
المكمؼ بتطكير أدكات ككسائؿ التقكيـ.

.6

المتوسط الحسابي

.1

تزيػػد التكنكلكجيػػا المكجػػكدة فػػي المدرسػػة مػػف مشػػاركة

االنحراف المعياري

قدرة إدارة المدرسة لمتابعة تنفيذ األعماؿ المفكضة.

المتوسط الحسابي النسبي

.2

تسػػيـ التكنكلكجيػػا المكجػػكدة فػػي المدرسػػة عمػػى زيػػادة

قيمة االختبار z

القرار.

القيمة االحتمالية ().Sig

.0

يكجػػد فػػي المدرسػػة نظػػـ معمكمػػات إداريػػة لػػدعـ اتخػػاذ

3.46

1.04

69.24

6.94

*0.000

10

3.64

0.97

72.80

8.82

*0.000

5

3.47

0.97

69.36

6.69

*0.000

9

3.64

0.90

72.74

9.41

*0.000

6

3.78

0.87

*0.000 11.21 75.52

3

الترتيب

م

الفقرة

تزيػ ػػد التكنكلكجيػ ػػا مػ ػػف قػ ػػدرات عضػ ػػك ىيئػ ػػة التػ ػػدريس
المكم ػ ػ ػػؼ بتنكيػ ػ ػ ػع المػ ػ ػ ػكاد اإلثرائي ػ ػ ػػة المس ػ ػ ػػتخدمة ف ػ ػ ػػي

المنياج.

001

3.88

0.86

*0.000 11.89 77.60

1

.2

تس ػ ػػيـ التكنكلكجي ػ ػػا بمس ػ ػػاعدة عض ػ ػػك ىيئ ػ ػػة الت ػ ػػدريس
المكمؼ في تصميـ األنشطة البلمنيجية .

.4

كج ػػكد التكنكلكجي ػػا يزي ػػد م ػػف مش ػػاركة المعمم ػػيف ف ػػي
النشاطات االجتماعية.

.9

كجكد مكقع إلكتركني يزيػد مػف تفػكيض عضػك ىيئػة
التدريس بمتابعة النشاط الثقافي لطمبة المدرسة.

.01

كجػػكد نظػػاـ الم ارسػػبلت يزيػػد مػػف متابعػػة عضػػك ىيئػػة

التدريس لؤلنشطة المفكض بيا.
جميع فقرات المجال معا

3.82

0.89

*0.000 11.00 76.32

2

3.59

1.01

71.85

8.01

*0.000

7

3.57

1.08

71.49

7.04

*0.000

8

3.68

1.00

73.60

9.02

*0.000

4

3.65

0.71

*0.000 10.56 73.07

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .   0.05

مف الجدكؿ السابؽ يتضح أف أعمى فقرتيف:

 -فقــرة رقــم( " )6تزيػػد التكنكلكجيػػا مػػف قػػدرات عضػػك ىيئػػة التػػدريس المكمػػؼ بتنكيػػع الم ػكاد اإلثرائي ػة

المس ػػتخدمة ف ػػي المني ػػاج " بمتكس ػػط حس ػػابي يس ػػاكم

3.88

الحسابي النسبي  ،%77.60قيمة اختبار اإلشارة تسػاكم

(الدرج ػػة الكمي ػػة م ػػف  )0أم أف المتكس ػػط

11.89

كأف القيمػة االحتماليػة ( )Sig.تسػاكم

 0.000كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة عمى ىذه الفقرة ورىل اػزَكبدا ػيكً اىَحكل اىَؼزَكذ فكٍ

اىذساسخ .

-فقـــرة رقـــم( " )7تس ػػيـ التكنكلكجي ػػا بمس ػػاعدة عض ػػك ىيئ ػػة الت ػػدريس المكم ػػؼ ف ػػي تص ػػميـ األنش ػػطة

البلمنيجيػة " بمتكسػط حسػابي يسػاكم (71<3الدرجػة الكميػة مػف  )0أم أف المتكسػط الحسػابي النسػبي
 ،%76.32قيمة اختبار اإلشارة تساكم 11.44كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تسػاكم

0.000

كىػذا يعنػي

أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة عمى ىذه الفقرة ورىل اػزَبدا ػيً اىَحل اىَؼزَذ فٍاىذساسخ .
كتعزك الباحثة ىذه النتيجة:

 التكسػػع كاالنفجػػار المعمكمػػاتي الكبيػػر فػػي مجػػاؿ التكنكلكجيػػا يجعػػؿ تعػػدد كسػػائؿ التعمػػيـ تعػػددان
كاسع النطاؽ كذك كظائؼ مختمفة في تأثيرىا.

 تكفر التكنكلكجيا مصد انر غزي انر مف المعمكمات التي يحتاج ليا المعمـ كالطالب عمػى حػد سػكاء
مما يعمؿ عمى تنكيع المكاد اإلثرائية.

كما يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف أدنى فقرتيف:
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فقــرة رقــم ( " )3تزيػػد التكنكلكجيػػا المكجػػكدة فػػي المدرسػػة مػػف مشػػاركة المػػكظفيف فػػي اتخػػاذ الق ػرار"بمتكسػػط حسػػابي يسػػاكم

;718

قيمػة اختبػػار اإلشػػارة تسػػاكم

(الدرجػػة الكميػػة مػػف  )0أم أف المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي ،%69.36

6.69

كأف القيمػػة االحتماليػة ( )Sig.تسػػاكم

0.000

كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ

مكافقة بدرجة كبيرة عمى ىذه الفقرة ورىل اػزَبدا ػيً اىَحل اىَؼزَذ فٍاىذساسخ .
 فقــرة رقــم( " )1يكجػػد فػػي المدرسػػة نظػػـ معمكمػػات إداريػػة لػػدعـ اتخػػاذ الق ػرار " يسػػاكمالمتكس ػػط الحس ػػابي النس ػػبي

69.24

 ،%قيم ػػة اختب ػػار اإلش ػػارة تس ػػاكم

0.000

3.46

أم أف

كأف القيم ػػة االحتمالي ػػة

( )Sig.تسػاكم  0.000كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافقػة بدرجػة كبيػرة عمػى ىػذه الفقػرة ورىكل اػزَكبدا ػيكً

اىَحل اىَؼزَذ فٍاىذساسخ .
كتعزك الباحثة ىذه النتيجة:

 كجكد أثر فعاؿ لمتكنكلكجيا في زيادة االتصاؿ مع المعمميف.
 تسيـ التكنكلكجيا في التكجو نحك البلمركزية في صنع القرار.

 كجكد معمكمات داخؿ المدرسة تمكف العامميف مف اتخاذ القرار بالرجكع إلييا.

كىػذا يتفػؽ مػع د ارسػػة ( الحمػداف كالعنػزم )2114،كالتػػي كضػحت كجػكد أثػػر فعػاؿ لػئلدارة اإللكتركنيػػة
في تفعيؿ االتصاالت الرسمية ،كذلؾ دراسة( شمبي )2100،التي تحدثت عف مف أىـ نتائج تطبيقػات

اإلدارة اإللكتركنية في الجامعة اإلسبلمية الحد مف المركزية ،كػذلؾ مػع د ارسػة (الػدعيمج )2110،التػي
تكصمت إلى كجكد أثر فعاؿ لئلدارة اإللكتركنية تمثؿ في :سرعة الحصكؿ عمى المعمكمات المطمكبػة

بدقػػة عاليػػة،مما يػػؤدم إلػػى تنفيػػذ القػ اررات بشػػكؿ أيسػػر،كذلؾ مػػع د ارسػػة ) ) Joseph, 2008التػػي
تكصمت إلى أف التكنكلكجيا ساعدت كبدرجة كبيرة في تحسيف إصدار التعميمات.

 -بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم

 ،%73.07قيمة اختبار اإلشارة تساكم

10.56

3.65

أم أف المتكسط الحسابي النسبي

كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم

0.000

كىذا

يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة عمى ىذا المحكر ورىل اػزَبدا ػيً اىَحل اىَؼزَذ فٍاىذساسخ.
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خالصة النتائج والتوصيات:
أوالً :نتائج الدراسة

 -0درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث لئلدارة اإللكتركنية مف كجية نظرىـ جاء بدرجة
كبيرة حسب المعيار المستخدـ في الدراسة ،حيث حصمت عمى متكسط حسابي نسبي

.%41.03

 -6درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث لئلدارة اإللكتركنية مف كجية نظرىـ في مجاؿ
نظـ المعمكمات كالتكاصؿ جاء بدرجة كبيرة حسب المعيار المستخدـ في الدراسة ،حيث

حصمت عمى متكسط حسابي نسبي .%21.19

 -2درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث لئلدارة اإللكتركنية مف كجية نظرىـ في مجاؿ

العممية اإلدارية اإللكتركنية جاء بدرجة كبيرة جدان حسب المعيار المستخدـ في الدراسة حيث
حصمت عمى متكسط حسابي نسبي .%49.11

 -4درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث لتفكيض السمطة مف كجية نظر معممييـ كاف
بدرجة كبيرة حسب المعيار المستخدـ في الدراسة بمتكسط حسابي نسبي . %20.42

 -9درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث لتفكيض السمطة مف كجية نظر معممييـ لممجاؿ

اإلدارم كاف بدرجة كبيرة حسب المعيار المستخدـ في الدراسة بمتكسط حسابي نسبي

 ،%24.14كىك أعمى مجاؿ في مجاالت تفكيض مدير المدرسة لمعمميو.

-01

درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث لتفكيض السمطة مف كجية نظر معممييـ

لمجاؿ متابعة شئكف المناىج كالطمبة كاف بدرجة كبيرة حسب المعيار المستخدـ في الدراسة
بمتكسط حسابي نسبي  ،%21.24كىك أقؿ المجاالت.

-00

درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث لتفكيض السمطة مف كجية نظر معممييـ

لمجاؿ التكاصؿ مع المجتمع المحمي كأكلياء األمكر كاف بدرجة كبيرة حسب المعيار

المستخدـ في الدراسة بمتكسط حسابي نسبي ،%20.10كىك أعمى مف مجاؿ متابعة شئكف

المنياج كالطمبة كأقؿ مف المجاؿ اإلدارم.
-02

كجكد عبلقة ارتباطية بيف درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث لئلدارة

اإللكتركنية بتفكيض السمطة لدييـ مف كجية نظر معممييـ بدرجة كبيرة بمتكسط حسابي

نسبي .%21.12
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-01

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05في متكسطات

تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث لئلدارة اإللكتركنية تعزل

لمتغير النكع ( ذكر ،أنثى).

 -03ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05في متكسطات تقديرات
أفراد العينة لدرجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث لئلدارة اإللكتركنية تعزل لمتغير

الدكرات التدريبية.

 -00ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α≥0.05في متكسطات تقديرات
أفراد العينة لدرجة ممارسة مديرم مدارس ككالة الغكث لئلدارة اإللكتركنية تعزل لمتغير

سنكات الخدمة.

التوصيات :

بعد اإلطبلع عمى تفسير كتحميؿ النتائج كاإلجابة عف تساؤالت الدراسة ،كاختبار الفرضيات تكصي

الدراسة بالتكصيات التالية:

أ -توصيات خاصة باإلدارة العميا (دائرة التعميم بوكالة الغوث)-:

 -7االىتماـ بتييئة البنية التحتية البلزمة لتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية  ،في عمؿ
المدرسية كتطكيرىا باستمرار.

اإلدارة

 -8اعتماد استخداـ التكنكلكجيا شرط مف شركط تعييف المديريف الجدد ،لما يخفؼ ذلؾ مف
عبء مستقبمي عمى المدرسة مف جية إنجاز أعماليا اإلدارية.

 -9استقطاب الكفاءات المدربة كالمتميزة مف مدربيف كخبراء تصميـ كتطكير البرامج اإللكتركنية
كفنييف في مجاؿ اإلدارة اإللكتركنية لبلستفادة مف خبراتيـ في تدريب العامميف ك ٕانتاج برامج

إلكتركنية حديثة مناسبة.
-10

عقد الدكرات التدريبية المتعمقة بتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية لجميع اإلدارييف في

المدارس لتطكير قدراتيـ كتحفيزىـ عمى العمؿ باإلدارة اإللكتركنية ككيفية العمؿ بيا

(كاستعادة البيانات في حالة تمفيا أك تعطيؿ األجيزة ).

 -11عقد دكرات تدريبية لمقيادات اإلدارية لتبصيرىـ عمى ضركرة التفكيض كأىميتو لزيادة
فاعمية اإلدارة.
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ب -توصيات خاصة باإلدارة المدرسية:
 -1رفع مستكل التكعية الثقافية بأىمية تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في العمؿ اإلدارم اليكمي
المدرسي .

 -2تطكير أنظمة المعمكمات اإلدارية المحكسبة حيث تغطي كافة الجكانب اإلدارية في العممية
التعميمية.

 -3االستغبلؿ األمثؿ ألدكات ككسائؿ التكنكلكجيا المتكفرة داخؿ المدرسة ،مف شبكات انترنت

كشبكات حاسكب في انجاز العمؿ كتبسيط إجراءاتو ،كاعتبار تمؾ األدكات استثما انر لممدرسة

كليس امتبلكان لممعدات.

 -4زيادة الدعـ المالي المخصص إلقامة المحاضرات كالبحكث كبرامج تدريب في مجاؿ اإلدارة
اإللكتركنية.

 -5ضركرة تحديث المكقع اإللكتركني الخاص بالمدرسة ،ككضع كؿ ما ىك جديد حتى يتـ
التكاصؿ مع المدرسة بشكؿ أفضؿ.

 -6تحديث كصيانة األجيزة اإللكتركنية في المدارس بمتابعة الفنييف المتخصصيف.
 -7تكفير أجيزة حماية لضماف سرية كأمف المعمكمات اإلدارية كاحتراـ خصكصيتيا لتكفير جك
مف الثقة ك الطمأنينة.

 -8ضركرة تحديث نظـ المعمكمات اإلدارية المكجكدة داخؿ المدرسة ،لتسييؿ عممية إنجاز
األعماؿ المفكضة.

 -9منح المعمميف صبلحيات متكافئة مع المسئكليات المنكطة بيـ.
 -10ضركرة تعميـ المياـ المفكضة مكتكبة خكفا مف التعرض لمنسياف.
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المراجع:
 .1أبك الكشؾ ،محمد نايؼ( :)2006اإلدارة المدرسية المعاصرة ،دار جرير لمنشر كالتكزيع،
عماف.

 .2أبك أمكنو ،يكسؼ)  ": ( 2009كاقع إدارة المكارد البشرية إلكتركنيان في الجامعات

الفمسطينية النظامية – قطاع غزة"  ،رسالة ماجستير ،كمية التجارة،الجامعة اإلسبلمية ،
غزة.

 .3أبك الكفا ،جماؿ محمد ،حسيف ،عبد العظيـ ،سبلمة ( : )2000استراتيجيات الصراع
المدرسي ،دار الفكر ،عماف  ،األردف .

 .4أبك شيخة ،نادر أحمد)  ": ( 1999مفيكـ التطكير اإلدارم لدل مديرم اإلدارات كرؤساء
األقساـ بكحدات الجياز اإلدارم األردني"،مجمة العموم االقتصادية واإلدارية،اإلمارات،
ع.74-57 ،51
 .5أبك سبت ،صبرم)  ": ( 2005تقييـ دكر نظـ المعمكمات اإلدارية في صنع الق اررات

اإلدارية في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة"  ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،
غزة.

 .6أبك معمر ،كصفية (  ": )2009دكر ممارسة القيادات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية
بمحافظات غزة لتفكيض السمطة كسبؿ تفعيميا " رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية.

غزة .

 .7أبك كطفة ،سماىر (  ": ) 2010تفكيض السمطة لدل مديرم الثانكية بمحافظات غزة
كعبلقتو بفاعمية اإلدارة مف كجية نظر معممييـ " رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية.

غزة .

 .8أحمد ،محمد سمير ) : ( 2009اإلدارة اإللكترونية ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،عماف،
األردف.

 .9أحمد غاكم" )  ( 2009تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المممكة السعودية"
http://www.haw.amir.com/forum/archive/index.php
.2012/5/18
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الدخكؿ

.10

إسماعيؿ ،الغريب( :)2009التعميم اإللكتروني من التطبيق إلى االحتراف والجودة،

عالـ الكتب ،القاىرة.

.11

أسعد،كليد( : )2005اإلدارة الصفية،مكتب المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع ،عماف،

األردف.
.12

اإلبراىيـ  ،عدناف (  ": ) 2010العبلقة بيف المدارس اإلدارية كتكنكلكجيا

المعمكمات كاالتصاالت ،كدكرىا في اتخاذ الق اررات اإلدارية)دراسة ميدانية لدل مديرم

كضباط تدريب مراكز التدريب الميني في األردف )" بحث محكم ،كمية التربية ،جامعة

اليرمكؾ  .األردف .

.13

األسمرم ،عمي بف سعد ( ":)2010تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية في اإلدارة المدرسية

كمتطمبات تطكيرىا مف كجية نظر مديرم المدارس الثانكية بمدينة الرياض" ،رسالة

ماجستير .جامعة اإلماـ محمد بف سعكد .السعكدية.

.14

األغا ،رياض ،نيضة األغا (  : ) 1996االدارة التربوية أصوليا وتطبيقاتيا

.15

البدرم ،طارؽ عبد الحميد ) : ( 2001األساليب القيادية واإلدارية في المؤسسات

.16

البرادعي ،بسيكني)  : ( 1999صديقي المدير والتفويض ،مركز الخبرات المينية

الحديثة ،مطبعة األمؿ .غزة .

التعميمية ،دار المسيرة ،عماف.
لئلدارة ،القاىرة.

.17

البشرم ،منى ( ":)2009معكقات تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في إدارات جامعة أـ

القرل بمدينة مكة المكرمة مف كجية نظر اإلداريات كعضكات ىيئة التدريس بالجامعة"،

رسالة ماجستير .جامعة أـ القرل .السعكدية.
.18

التماـ ،عبد اهلل بف عمي ) ": ( 2007اإلدارة اإللكتركنية كمدخؿ لمتطكير اإلدارم "

رسالة ماجستير  ،كمية التربية ،قسـ اإلدارة التربكية كالتخطيط ،جامعة أـ القرل ،المممكة

العربية السعكدية.

.19

الحريرم ،رافدة)  :( 2008ميارات القيادة التربوية في اتخاذ الق اررات اإلدارية،

دار المناىج لمنشر كالتكزيع ،عماف.

.20

الحسف ،حسيف بف محمد(:)2009اإلدارة اإللكترونية بين النظرية و التطبيق .كرقة

عمؿ قدمت إلى المؤتمر الدكلي لمتنمية اإلدارية،الرياض ،السعكدية.
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.21

الجيكسي ،محمد ،جاداهلل ،جميمة (:)2008اإلدارة عمم وتطبيق  ،دار المسيرة لمنشر

كالتكزيع ،عماف ،األردف.

.22

الدعميج ،فكزية بنت عبد العزيز ")  ": ( 2005رؤية مستقبمية لتطبيؽ اإلدارة

اإللكتركنية بالمدرسة الثانكية مف كجية نظر مشرفات اإلدارة المدرسية بمدينة مكة المكرمة
"رسالة ماجستير ،كمية التربية ،قسـ اإلدارة التربكية كالتخطيط ،جامعة أـ القرل ،المممكة

العربية السعكدية.
.23

السميرم ،مريـ ) ": ( 2009درجة تكافر متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في

المدارس الثانكية بمحافظات غزة كسبؿ التطكير "رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية،

كمية التربية ،فمسطيف.

.24

السالمي ،عبلء عبد الرازؽ ( :)2008أتمتة المكاتب المتقدمة" ،دار كائؿ لمنشر،

عماف.

.25

السالمي ،عبلء عبد الرازؽ(:)2006اإلدارة اإللكترونية  ،دار كائؿ لمنشر ،األردف،

عماف.

.26

السالمي ،عبلء عبد الرازؽ ( :)2003نظم إدارة المعمومات" ،القاىرة ،العربية لعمكـ

الحاسب ،مصر.

.27

السبيعي ،مناجي عبد اهلل) ": ( 2005إمكانية تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في اإلدارة

العامة لممركر مف كجية نظر العامميف فييا " رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ
األمنية،الرياض ،المممكة السعكدية.

.28

السكارنة ،ببلؿ خمؼ ) : ( 2009التطوير التنظيمي واإلداري ،دار الميسرة لمنشر

كالتكزيع كالطباعة ،عماف.

.29

السممي ،عمي)  : ( 1999السموك التنظيمي ،دار غريب ،القاىرة.

.30

الشرقاكم ،مريـ محمد)  :( 2006اإلدارة المدرسية ،مكتبة النيضة المصرية،

.31

الصاكم ،ياسر ) : ( 2007إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات ،دار السحاب

القاىرة.

لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر.
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.32

الصغير ،عمي بف سكيمـ بف حسيف(" :)2005كاقع تفكيض الصبلحيات لدل مديرم

المدارس الثانكية ،الحككمية بمدينة الرياض" ،رسالة ماجستير،جامعة الممؾ سعكد،

السعكدية.

.33

الصيرفي ،محمد عبد الفتاح ) : ( 2003اإلدارة الرائدة  ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع،

عماف.

.34

الصيرفي ،محمد عبد الفتاح ) : ( 2006مبادئ التنظيم واإلدارة  ،دار المناىج

لمنشر كالتكزيع ،األردف.

.35

الصيرفي ،محمد عبد الفتاح ( :)2003مفاىيم إدارية حديثة ،الدار العممية الدكلية

.36

الضافي ،محمد بف عبد العزيز (":)2006مدل إمكانية تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية

لمنشر كالتكزيع ،كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،ط) ،( 1عماف ،األردف.

في المديرية العامة لمجكازات بمدينة الرياض " رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية
لمعمكـ األمنية ،الرياض.

.37

العاجز  ،إيياب (  " : )2011دكر الثقافة التنظيمية في تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية

.38

العالكؿ ،عبد الماجد( ":)2011مدل تكافر تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في الجمعيات

" رسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسبلمية  ،غزة.

الخيرية الكبرل في قطاع غزة ،كأثرىا عمى االستعداد المؤسسي ضد الفساد" ،رسالة

ماجستير .الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

.39

العمايرة ،محمد ( :)2004مبادئ اإلدارة المدرسية،كمية العمكـ التربكية ،دار المسيرة

لمنشر كالتكزيع كالطباعة،عماف  ،الطبعة الثالثة ،األردف.

.40

العمايرة ،محمد ( :)2002مبادئ اإلدارة المدرسية،كمية العمكـ التربكية  ،دار

المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف ،الطبعة الثانية ،األردف.

.41

العمايرة ،محمد حسف( :)1999مبادئ اإلدارة المدرسية  ،كمية العمكـ التربكية ،دار

المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف ،الطبعة األكلى ،األردف.

.42

العمايرة ،محمد حسف (  : ) 2002مبادئ اإلدارة المدرسية ،ط ، 3دار المسيرة،

عماف ،األردف.

.43

العجمي  ،محمد حسيف (  : ) 2000اإلدارة المدرسية .دار الفكر العربي  ،القاىرة.
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.44

العجمي ،محمد حسنيف (:)2000اإلدارة المدرسية ،القاىرة ،دار الفكر العربي ط 2

 ،مصر.

.45

العجمي ،محمد حسنيف (:)2003اإلدارة المدرسية ومتطمبات العصر ،العالمية

لمنشر كالتكزيع ،المنصكرة ،مصر.
.46

العمرم ،سعيد بف المعبل ) ": ( 2003المتطمبات اإلدارية كاألمنية لتطبيؽ اإلدارة

اإللكتركنية"  ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية قسـ العمكـ اإلدارية،

الرياض.
.47

العريشي ،محمد بف سعيد ) ": ( 2008إمكانية تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في اإلدارة

العامة لمتربية كالتعميـ بالعاصمة المقدسة بنيف " رسالة ماجستير ،كمية التربية ،قسـ اإلدارة

التربكية كالتخطيط ،جامعة أـ القرل ،المممكة العربية السعكدية.

.48

العثماف ،محمد بف عبد ا هلل)  ":( 2003تفكيض السمطة كأثره عمى كفاءة األداء"،

.49

العمايرة ،محمد حسف( :)2001مبادئ اإلدارة المدرسية ،ط ، 2دار المسيرة ،عماف.

.50

الغامدم ،عزال بنت محمد(  ":)2009كاقع تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في مدارس

رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية -بكابة العمكـ األمنية ،الرياض.

تعميـ البنيف بمدينة ينبع الصناعية كدرجة مساىمتيا في تجكيد العمؿ اإلدارم" ،رسالة

ماجستير.جامعة أـ القرل .السعكدية.
.51

الفرا ،نعيـ حسف حماد ) ": ( 2008تطكير االتصاؿ اإلدارم لمديرم المدارس

الثانكية بمحافظات غزة في ضكء اإلدارة اإللكتركنية " رسالة ماجستير ،الجامعة
اإلسبلمية ،كمية التربية ،غزة ،فمسطيف.

.52

آؿ فطيح ،حمد قببلف ) ": ( 2008دكر اإلدارة اإللكتركنية في التطكير التنظيمي

باألجيزة األمنية " رسالة ماجستير،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض،

السعكدية.

.53

القحطاني ،شائع بف سعد مبارؾ( ":)2006مجاالت كمتطمبات كمعكقات تطبيؽ

اإلدارة اإللكتركنية في السجكف السعكدية " رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ
األمنية ،الرياض ،السعكدية

.54

القريكتي ،محمد قاسـ أحمد(" :)2003اتجاىات شاغمي الكظائؼ القيادية في

الك ازرات نحك تفكيض السمطة" مجمة التربية،مج  ،43ع .304-257 ،2
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.55

الكبيسي ،كمثـ( ":)2008متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في مركز نظـ

المعمكمات التابع لمحككمة اإللكتركنية في دكلة قطر" ،رسالة ماجستير .الجامعة

االفتراضية الدكلية ،المممكة المتحدة.
.56

البلمي ،عكض عمي( ":)2008كاقع استخداـ تطبيقات الحاسب اآللي في مجاالت

اإلدارة المدرسية مف كجية نظر مديرم كككبلء المدارس الثانكية بنيف بمحافظة الخبر "
رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة الخميجية ،مممكة البحريف.

.57

المير ،إيياب خميس ) ": ( 2007متطمبات تنمية المكارد البشرية لتطبيؽ اإلدارة

اإللكتركنية" رسالة ماجستير  ،قسـ العمكـ اإلدارية ،كمية الدراسات العميا ،جامعة الممؾ
نايؼ لمعمكـ األمنية ،المممكة العربية السعكدية.

.58

المسعكد ،خميفة بف صالح( ":)2008المتطمبات البشرية كالمادية لتطبيؽ اإلدارة

اإللكتركنية في المدارس الحككمية مف كجية نظر مديرم المدارس كككبلئيا بمحافظة

الرس " رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،المممكة العربية السعكدية.
.59

المنيع ،محمد عبد اهلل) ": ( 2008مجاالت تطبيؽ التعميـ اإللكتركني في اإلدارة

كاإلشراؼ التربكم " بحث مقدم إلى ممتقى التعميم اإللكتروني األول في التعميم العام،

قاعة الممؾ فيصؿ ،الرياض.

.60

النجار ،إياد عبد الفتاح كآخركف( :)2002الحاسوب وتطبيقاتو التربوية ،مركز

النجار الثقافي لمنشر كالتكزيع ،إربد ،عماف.

.61

النجار ،فريد)  : ( 2008العمميات اإللكترونية والتخطيط االستراتيجي وفعالية

.62

اليكارم ،سيد كآخركف)  : ( 1993مبادئ اإلدارة ،مكتبة عيف شمس ،القاىرة.

تكنولوجيا المعمومات،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،القاىرة.

.63

باكير ،عمي حسيف( ":)2006المفيكـ الشامؿ لتطبيؽ لتطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية "،

.64

بخش ،فكزية (":)2007اإلدارة اإللكتركنية في كميات التربية لمبنات بالمممكة العربية

مجمة آراء الخميج ،مركز الخميج لؤلبحاث ،ع  ،23اإلمارات العربية المتحدة.

السعكدية في ضكء التحكالت المعاصرة " رسالة ماجستير  ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل،

المممكة العربية السعكدية.

.65

بدر ،عبد الرحمف (  : ) 1984مناىج البحث العممي .ككالة المطبكعات ،الككيت.
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.66

بسيسك ،محمد (  ": ) 2010أثر تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية عمى العمميات اإلدارية

.67

تكفيؽ ،عبد الرحمف(: )2003اإلدارة اإللكترونية،القاىرة ،مركز الخبرات المينية

" رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية .غزة .

لئلدارة ،الطبعة األكلى ،مصر.
.68

حرب  ،حساـ (  ": ) 2011أثر المتغيرات الشخصية كالتنظيمية عمى كاقع تفكيض

السمطة لدل القيادات اإلدارية" دارسة تطبيقية عمى الك ازرات الفمسطينية بغزة" رسالة

ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية .غزة .

.69

حساف،حسف إبراىيـ ،محمد حسنيف العجمي( :)2007اإلدارة التربوية ،عماف،

األردف ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.

.70

حسيف ،سبلمة عبد العظيـ(:)2006اإلدارة المدرسية والصفية المتميزة الطريق إلى

.71
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املـــالحــق
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ممحق رقم ()1

االستبانة بصورتيا األولية
الجػامعة اإلسػبلمػػية -غ ػزة
عمادة الد ارس ػػات العػمػ ػيػا

كػػميػة ال ػتػ ػربػ ػيػػة

أص ػػكؿ التربية /إدارة تربػكيػة
السيد/ة مدير/ة المدرسة __________________________
السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو ....

حفظكـ اهلل ،،،
كبعد،،،

تتشػػرؼ الباحثػػة أف تضػػع بػػيف أيػػديكـ ىػػذه االسػػتبانة كػػأداة رئيسػػة لجمػػع البيانػػات المتعمقػػة بد ارسػػة
ميدانية بعنكاف

" درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة لإلدارة اإللكترونية وعالقتيا بتفويض
السمطة لدييم"

كذلػػؾ اسػػتكماالن لمتطمبػػات الحصػػكؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير فػػي أصػػكؿ التربيػػة  /اإلدارة التربكيػػة مػػف

الجامعة اإلسبلمية.

كتتكػػكف االسػػتبانة مػػف ( )26فقػرة تقػػيس درجػػة ممارسػػة مػػديرم مػػدارس ككالػػة الغػػكث بمحافظػػات غػزة
لئلدارة اإللكتركنيػة ،لػذا نرجػك مػف سػيادتكـ التكػرـ بقػراءة كػؿ فقػرة مػف فقػرات االسػتبانة ،كتحديػد درجػة

م ػكافقتكـ أك تأييػػدكـ ليػػا بكضػػع إشػػارة (×) فػػي العمػػكد المناسػػب ،ككمػػي أمػػؿ فػػي إجػػابتكـ عػػف جميػػع
فقػرات االسػػتبانة بدقػػة كمكضػػكعية ،كذلػػؾ لمكصػػكؿ إلػػى نتػػائج صػػحيحة كصػػادقة ،عممػػان بػػأف البيانػػات

التي سيتـ جمعيا ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط ،كبارؾ اهلل فيكـ.
كتفضمكا بقبكؿ فائؽ التقدير كاالحتراـ،،،،،،،

البـاحـثـة /رشــــا وجــيــو األعـــــور
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أوال بيانات عامة :ضع إشارة ( × ) أمام اإلجابة المناسبة لكل بند :
 -النوع :

ذكر (

أنثى (

)

)

 المؤىل العممي :ماجستير (

بكالكريكس( )

دكتكراه (

)

)

 الدورات التدريبية الحاصل عمييا في مجال اإلدارة اإللكترونية:) دكرتاف تدريبيتاف (

دكرة تدريبية كاحدة (

) ثبلث دكرت تدريبية فأكثر (

)

 سنوات الخدمة في اإلدارة المدرسية:أقؿ مف  5سنكات (

)،

مف  10 -5سنكات (

022

)،

أكثر مف  10سنكات (

)

فقرات االستبانة

اىذرخت
الفقرات

ً

.1

يستخدـ العاممكف في المدرسة مختبر

مبٍزة مبٍزة ٍخىسطت ضعٍفت ضعٍفت
خذا
خذا










الحاسكب بطريقة فاعمة.
.2

تحرص المدرسة عمى التدريب لمكاكبة











المستجدات في مجاؿ التقنيات الحديثة.
.3

تعمؿ المدرسة عمى استخداـ البرامج











التطبيقية المحدثة.
.4

تستخدـ إدارة المدرسة نظاـ إلكتركني











إلدارة شئكف العامميف في المدرسة.
.5

يتـ إعداد الجدكؿ المدرسي إلكتركنيان.











.6

يتـ االحتفاظ بسجبلت الطمبة إلكتركنيان.











.7

يتـ طمب االحتياجات كالمكازـ المدرسية











.8

.9

إلكتركنيان.

يتـ تسجيؿ الطالب ٕكادخاؿ بياناتو
إلكتركنيان.

تعمؿ إدارة المدرسة عمى تكفير مكتبة





















إلكتركنية داخؿ المدرسة
.11

تكفر المدرسة لممدرسيف إمكانية متابعة











ممفات الطمبة كاألنشطة التعميمية مف
أماكف خارج المدرسة.

.11

تقكـ الييئة اإلدارية المدرسية بمتابعة

سجبلت دكاـ المكظفيف إلكتركنيان.
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.12

.13

تقكـ الييئة اإلدارية بحفظ البيانات



المدرسية إلكتركنيان.

تستخدـ في المدرسة برامج تتيح عممية



















التكاصؿ اإللكتركني ما بيف إدارة

المدرسة كالمدرسيف.
.14

تعمؿ المدرسة عمى نشر الكعي بيف











العامميف بأىمية كفكائد اإلدارة
اإللكتركنية.

.15

تعالج إدارة المدرسة مشكبلت الشبكات

.16

تشجع إدارة المدرسة الييئة التدريسية

.17

يتـ التكاصؿ بيف المدرسة مع المستكيات

.18

تقكـ الييئة اإلدارية بنقؿ كتبادؿ الممفات

.19

تستخدـ الييئة اإلدارية البريد اإللكتركني











كاألجيزة اإللكتركنية حاؿ حدكثيا.











عمى استخداـ السبكرة الذكية.
اإلدارية العميا إلكتركنيان.

مع المدارس المحمية إلكتركنيان.































في إنجاز األعماؿ كالميمات داخؿ
المدرسة.
.21

.21

تقكـ الييئة اإلدارية بتحديد االحتياجات
التدريبية لممكظفيف إلكتركنيان.

يتمكف أعضاء الييئة التدريسية مف





















الحصكؿ عمى نتائج تقييـ أدائيا
.22

إلكتركنيان.

تكفر إدارة المدرسة إحصائيات دكرية



عف أنشطتيا باستخداـ نظـ المعمكمات

المحكسبة.
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.23

تتكاصؿ إدارة المدرسة مع أكلياء األمكر











عبر( اإليميؿ –  – smsصفحة

المدرسة).
.24

تقكـ المدرسة بتحديث بياناتيا عمى

.25

تنظـ إدارة المدرسة ندكات عبر تقنيات

.26

تعقد المدرسة بعض اجتماعاتيا عف بعد











المكقع اإللكتركني لممدرسة.











التكاصؿ عف بعد.



عند الضركرة.
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استبانة تفويض السمطة
ـ

الفقرات

المناسبة

االنتماء
غير منتمية

منتمية
أوالً :المجال اإلداري
 .1كجػػكد نظػػاـ إلكتركنػػي سػػاعد فػػي تكصػػيؼ
كاضح لممياـ المفكضة.
 .2زادت التكنكلكجيػ ػػا مػ ػػف المركزيػ ػػة السػ ػػمطة
لتمكػ ػػيف المسػ ػػتكيات الػ ػػدنيا بالمدرسػ ػػة مػ ػػف

اتخاذ الق اررات.

 .3يفكض مػدير المدرسػة أحػد أعضػاء الييئػة
التدريس ػػية لتكزي ػػع الط ػػبلب عم ػػى ص ػػفكؼ

المدرسة في بداية العاـ الدراسي.

 .4كج ػػكد نظ ػػاـ ي ػػدعـ الم ارس ػػبلت يس ػػيـ ف ػػي
تفكيض أحد أعضاء ىيئة التدريس بإعػداد

الجدكؿ المدرسي.

 .5يفكض مدير عضك ىيئة التػدريس بإرسػاؿ
ج ػػدكؿ الحض ػػكر كالغي ػػاب الي ػػكمي لمطمب ػػة

لئلدارة العميا.

 .6تزي ػػد التكنكلكجي ػػا م ػػف مش ػػاركة الم ػػكظفيف
في اتخاذ القرار.
 .7كجكد بريد الكتركني لكؿ مكظؼ يزيػد مػف
بمتابعػػة الخطابػػات الرسػػمية كالبيانػػات

كالمعمكمات ا لتي تصؿ مف مكتب التربية

كالتعميـ في الككالة.
 .8تزي ػ ػػد التكنكلكجي ػ ػػا م ػ ػػف ق ػ ػػدرة اإلدارة عم ػ ػػى
متابعة تنفيذ األعماؿ المفكضة.
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مناسبة

غير مناسبة

 .9يكجد تكافؤ بػيف الميػاـ التػي يػتـ تفكيضػيا
كالتكنكلكجيا المكجكدة في المدرسة.
 .10تسػ ػػيـ التكنكلكجيػ ػػا فػ ػػي زيػ ػػادة قػ ػػدرة اإلدارة
عمى متابعة تنفيذ األعماؿ المفكضة.

 .11يكجػػد تناسػػب بػػيف حجػػـ التفػػكيض الممنػػكح
لمييئة التدريسية كمياراتيـ التكنكلكجية.

المجال الثاني :المجال التعميمي
 .12كج ػػكد مكق ػػع إلكتركن ػػي يزي ػػد م ػػف تف ػػكيض
عض ػ ػػك ىيئ ػ ػػة الت ػ ػػدريس بمتابع ػ ػػة النش ػ ػػاط

الثقافي لطمبة المدرسة.
 .13كجػ ػػكد بريػ ػػد إلكتركنػ ػػي يزيػ ػػد مػ ػػف متابعػ ػػة
أعض ػ ػ ػ ػ ػػاء ىيئ ػ ػ ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػ ػ ػػدريس لؤلنش ػ ػ ػ ػ ػػطة

االجتماعية.
 .14تساعد التكنكلكجيا عمى اسػتخداـ األسػمكب
العممي في التفكير لحؿ أم مشكمة.
 .15تش ػػجع التكنكلكجي ػػا المعمم ػػيف عم ػػى تحمي ػػؿ
محتػ ػػكل بعػ ػػض كحػ ػػدات المنيػ ػػاج لبلفػ ػػادة

منيا.

 .16تسػ ػ ػػيـ التكنكلكجيػ ػ ػػا فػ ػ ػػي حػ ػ ػػؿ مشػ ػ ػػكبلت
المعممػػيف كالصػػعكبات التػػي تػكاجييـ أثنػػاء

التدريس.
 .17تزيػ ػ ػػد التكنكلكجيػ ػ ػػا مػ ػ ػػف التقيػ ػ ػػد بػ ػ ػػالقكانيف
كاألنظمة المعمكؿ بيا في المدرسة.
 .18تساعد التكنكلكجيا في اإلشراؼ عمػى سػير
االمتحانات.
 .19تسػػاعد التكنكلكجيػػا أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس
بمتابعة األنشطة البلمنيجية .
 .20تسيـ التكنكلكجيا بتعزيز المكاد اإلثرائية.
المجال الثالث :التواصل والعالقات اإلنسانية
022

 .21تػػكفر التكنكلكجيػػا نكعػان مػػف األجػكاء الكديػػة
بيف المعمميف.

 .22تسػػاعد التكنكلكجيػػا المكجػػكدة فػػي المدرسػػة
عمػ ػػى تنميػ ػػة القػ ػػيـ كاالتجاىػ ػػات االيجابيػ ػػة

لدل المعمميف كالطمبة.
 .23تزي ػػد التكنكلكجي ػػا م ػػف الحري ػػة الشخص ػػية
لكؿ معمـ.
 .24كجكد شبكة اتصاالت داخؿ المدرسػة يزيػد
مف العمؿ بركح الفريؽ.

 .25كجكد بريد إلكتركني لكؿ مكظؼ يزيػد مػف
التكاصؿ بيف العامميف في المدرسة.
 .26تعم ػ ػػؿ التكنكلكجي ػ ػػا عم ػ ػػى تش ػ ػػجيع أكلي ػ ػػاء
األمػػكر لحضػػكر االجتماعػػات أك مجػػالس
اآلباء.
 .27تس ػػاعد الخ ػػدمات االلكتركني ػػة ف ػػي معرف ػػة
أكلي ػ ػ ػػاء األم ػ ػ ػػكر ع ػ ػ ػػف الكض ػ ػ ػػع الد ارس ػ ػ ػػي
ألبنائيـ بانتظاـ.
 .28تزي ػ ػػد التكنكلكجي ػ ػػا م ػ ػػف المش ػ ػػاركة الفعال ػ ػػة
ألكليػ ػ ػ ػػاء األمػ ػ ػ ػػكر فػ ػ ػ ػػي حػ ػ ػ ػػؿ مشػ ػ ػ ػػكبلت

المدرسة.

 .29كج ػ ػ ػػكد التكنكلكجي ػ ػ ػػا يزي ػ ػ ػػد م ػ ػ ػػف مش ػ ػ ػػاركة
المعمميف في مختمؼ األنشطة.
 .30تس ػػاىـ التكنكلكجي ػػا المس ػػتخدمة ف ػػي زي ػػادة
العبلق ػ ػػات اإلنس ػ ػػانية ب ػ ػػيف العػ ػ ػامميف فػ ػ ػػي

المدرسة.
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طمب تحكيم استبانو
الجػامعة اإلسػ ػػبلمػػية -غ ػ ػ ػ ػ ػزة

عمػادة الد ارس ػ ػػات الع ػمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي ػ ػ ػ ػػا
ك ػ ػ ػ ػ ػ ػمػ ػ ػ ػ ػ ػيػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػتػ ػ ػ ػ ػ ػرب ػ ػ ػ ػ ػ ػيػ ػ ػػة

أص ػػكؿ التربية /إدارة تربػكي ػػة

السيد/ة __________________________

حفظكـ اهلل ،،،
كبعد،،،

السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو ....

بدرسػػة
تتشػػرؼ الباحثػػة أف تضػػع بػػيف أيػػديكـ ىػػذه االسػػتبانة كػػأداة رئيسػػية لجمػػع البيانػػات المتعمقػػة ا

ميدانيػػة بعن ػكاف " درجــة ممارســة مــديري مــدارس وكالــة الغــوث بمحافظــات غــزة لــإلدارة اإللكترونيــة

وعالقتيــا بتفــويض الســمطة لــدييم" كذلػػؾ اسػػتكماالن لمتطمبػػات الحصػػكؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير فػػي
أصكؿ التربية  /اإلدارة التربكية مف الجامعة اإلسبلمية.

ػاء عمػى اطبلعيػا عمػى األدب
حيث تبنت الباحثة تعريفان إجرائيان لػئلدارة اإللكتركنيػة داخػؿ المدرسػة بن ن
الترب ػػكم ،كالد ارس ػػات الس ػػابقة مف ػػاده أني ػػا  ":ى ػػي ق ػػدرة إدارة المدارس ػػة عم ػػى تحكي ػػؿ العم ػػؿ اإلدارم
المدرسي التقميدم إلى عمؿ إلكتركني ،باالعتماد عمى تقنية االتصاالت ،كالمعمكمات الحديثة لتحسيف

أدائيا كرفع كفايتيا ،كفعاليتيا ،كتحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا".

كقد صاغت الباحثة مجمكعة مف األسئمة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كىي :

 -5مػػا درجػػة ممارسػػة مػػديرم مػػدارس ككالػػة الغػػكث بمحافظػػات غ ػزة لػػئلدارة االلكتركنيػػة مػػف كجيػػة
نظرىـ؟

 -6ما درجة ممارسة مديرم مدارس ككالػة الغػكث بمحافظػات غػزة لتفػكيض السػمطة فػي محافظػات
غزة مف كجية نظر معممييـ ؟

 -7ىؿ تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة ( )0.05≤αفػي متكسػطات تقػديرات
أفػراد العينػػة لدرجػػة ممارسػػة مػػديرم ككالػػة الغػػكث لػػئلدارة االلكتركنيػػة تعػػزل لمتغيػرات الد ارسػػة (

النكع  ،المؤىؿ العممي  ،الدكرات التدريبية  ،سنكات الخدمة ) ؟
029

 -8ىػػؿ تكجػػد عبلقػػة ارتباطيػػو دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل ( )0.05≤αبػػيف متكسػػط تقػػديرات أف ػراد
العينػػة لدرجػػة ممارسػػة اإلدارة االلكتركنيػػة كمتكسػػط تقػػديرات أفػراد العينػػة لدرجػػة تفػػكيض السػػمطة

لدل مديرم مدارس ككالة الغكث ؟
لذا نرجك مف سيادتكـ التكرـ بتحكيـ االستبانة في ضكء التعريؼ اإلجرائي مف خبلؿ:
 -1إضافة أم عبارات ترل أنيا تساىـ في إتماـ األداة.
 -2حذؼ عبارات تجد أنيا غير ضركرية .
 -3تعديؿ عبارات مكجكدة.

كتقبمكا فائؽ التقدير كاالحتراـ ،،،
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أسماء أعضاء السادة المحكمين
اسم المحكم

مكان العمل

الرقم
.1

أ.د .عميان الحولي

الجامعة اإلسالمية

.2

أ.د .محمود أبو دف

الجامعة اإلسالمية

.3

أ.د .سناء أبو دقة

الجامعة اإلسالمية

.4

أ.د .ماجد الف ار

الجامعة اإلسالمية

.5

أ.د .محمد مكي

الجامعة اإلسالمية

.6

د .فايز شمدان

الجامعة اإلسالمية

.7

د .يوسف بحر

الجامعة اإلسالمية

.8

د .سامي أبو الروس

الجامعة اإلسالمية

.9

د.خالد عبد القادر

جامعة األقصى

.10

د .ناجي سكر

جامعة األقصى

.11

د .بسام أبو حشيش

جامعة األقصى

.12

د .رزق شعث

جامعة األقصى

.13

د .محمود خمف اهلل

جامعة األقصى

.14

د .رندة شرير

جامعة األقصى

.15

د .سامح العجرمي

جامعة األقصى

.16

د .محمد األغا

جامعة األزىر

.17

د .فايز األسود

جامعة األزىر

.18

أ .أشرف الحناوي

جامعة األقصى

.19

أ.رواد حماد

الجامعة اإلسالمية
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االستبانة بصورتيا النيائية

الجػامعة اإلسػبلمػػية -غ ػزة
عمادة الد ارس ػػات العػمػ ػيػا

كػػميػة ال ػتػ ػربػ ػيػػة

أصػ ػكؿ التربية /إدارة تربػكيػة
السيد/ة مدير/ة المدرسة __________________________
السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو ....

حفظكـ اهلل ،،،
كبعد،،،

تتشػػرؼ الباحثػػة أف تضػػع بػػيف أيػػديكـ ىػػذه االسػػتبانة كػػأداة رئيسػػة لجمػػع البيانػػات المتعمقػػة بد ارسػػة

ميدانية بعنكاف

" درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة لإلدارة اإللكترونية وعالقتيا بتفويض
السمطة لدييم"

كذلػػؾ اسػػتكماالن لمتطمبػػات الحصػػكؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير فػػي أصػػكؿ التربيػػة  /اإلدارة التربكيػػة مػػف

الجامعة اإلسبلمية.

كتتكػػكف االسػػتبانة مػػف ( )24فقػرة تقػػيس درجػػة ممارسػػة مػػديرم مػػدارس ككالػػة الغػػكث بمحافظػػات غػزة
لئلدارة اإللكتركنيػة ،لػذا نرجػك مػف سػيادتكـ التكػرـ بقػراءة كػؿ فقػرة مػف فقػرات االسػتبانة ،كتحديػد درجػة

م ػكافقتكـ أك تأييػػدكـ ليػػا بكضػػع إشػػارة (×) فػػي العمػػكد المناسػػب ،ككمػػي أمػػؿ فػػي إجػػابتكـ عػػف جميػػع
فقػرات االسػػتبانة بدقػػة كمكضػػكعية ،كذلػػؾ لمكصػػكؿ إلػػى نتػػائج صػػحيحة كصػػادقة ،عممػػان بػػأف البيانػػات
التي سيتـ جمعيا ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط ،كبارؾ اهلل فيكـ.
كتفضمكا بقبكؿ فائؽ التقدير كاالحتراـ،،،،،،،
البـاحـثـة /رشــــا وجــيــو األعـــــور
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أوال بيانات عامة :ضع إشارة ( × ) أمام اإلجابة المناسبة لكل بند :

 النوع :ذكر (

أنثى (

)

)

 المؤىل العممي :ماجستير (

بكالكريكس( )

دكتكراه (

)

)

 الدورات التدريبية الحاصل عمييا في مجال اإلدارة اإللكترونية:) دكرتاف تدريبيتاف (

دكرة تدريبية كاحدة (

) ثبلث دكرت تدريبية فأكثر (

)

 سنوات الخدمة في اإلدارة المدرسية:أقؿ مف  5سنكات (

)،

مف  10 -5سنكات (
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)،

أكثر مف  10سنكات (

)

ثانياً فقرات االستبانة
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م

الدرجة

الفقرات
كبيرة جداً

أوال :مجال نظم المعمومات والتواصل اإللكتروني

.1

تػػنظـ إدارة المدرسػػة نػػدكات عبػػر تقنيػػات التكاصػػؿ عػػف

.2

تعقد المدرسة بعض اجتماعاتيا عف بعد عند الضركرة.

.3

تس ػ ػػتخدـ ف ػ ػػي المدرس ػ ػػة بػ ػ ػرامج تت ػ ػػيح عممي ػ ػػة التكاص ػ ػػؿ

.4

تػػكفر المدرسػػة لممدرسػػيف إمكانيػػة متابعػػة ممفػػات الطمبػػة

.5

تػ ػػكفر إدارة المدرسػ ػػة إحصػ ػػائيات دكريػ ػػة عػ ػػف أنشػ ػػطتيا

بعد.

اإللكتركني ما بيف إدارة المدرسة كالمدرسيف.

كاألنشطة التعميمية مف أماكف خارج المدرسة.
باستخداـ نظـ المعمكمات المحكسبة.

.6
.7

تق ػ ػػكـ الييئػ ػ ػػة اإلداري ػ ػػة بتحديػػ ػػد االحتياج ػ ػػات التدريبيػػ ػػة
لممكظفيف إلكتركنيان.

تعمػػؿ إدارة المدرسػػة عمػػى تػػكفير مكتبػػة إلكتركنيػػة داخػػؿ

المدرسة
.8

تقػكـ المدرسػة بتحػػديث بياناتيػا عمػػى المكقػع اإللكتركنػي
لممدرسة.

.9

تتكاصؿ إدارة المدرسة مػع أكليػاء األمػكر عبػر( اإليميػؿ
–  – smsصفحة المدرسة).

 .10تش ػػجع إدارة المدرس ػػة الييئػػػة التدريس ػػية عم ػػى اسػػػتخداـ
السبكرة الذكية.
 .11تحرص المدرسػة عمػى التػدريب لمكاكبػة المسػتجدات فػي
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كبيرة

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة جداً

مجاؿ التقنيات الحديثة.
 .12تعمػػؿ المدرسػػة عمػػى نشػػر الػػكعي بػػيف العػػامميف بأىميػػة
كفكائد اإلدارة اإللكتركنية.
 .13تعػ ػ ػػالج إدارة المدرسػ ػ ػػة مشػ ػ ػػكبلت الشػ ػ ػػبكات كاألجي ػ ػ ػزة
اإللكتركنية حاؿ حدكثيا.
المجال الثاني :مجال العممية اإلدارية اإللكترونية
 .14تقكـ الييئة اإلدارية المدرسية بمتابعة سجبلت دكاـ
المكظفيف إلكتركنيان.

 .15يتـ االحتفاظ بسجبلت الطمبة إلكتركنيان.

 .16يتـ التكاصؿ بيف المدرسة مع المستكيات اإلدارية العميا
إلكتركنيان.

 .17تس ػ ػػتخدـ إدارة المدرس ػ ػػة نظ ػ ػػاـ إلكتركن ػ ػػي إلدارة ش ػ ػػئكف
العامميف في المدرسة.

 .18تقػػكـ الييئػػة اإلداريػػة بنقػػؿ كتبػػادؿ الممفػػات مػػع المػػدارس
المحمية إلكتركنيان.

 .19تقكـ الييئة اإلدارية بحفظ البيانات المدرسية إلكتركنيان.

 .20تس ػػتخدـ الييئ ػػة اإلداري ػػة البري ػػد اإللكتركن ػػي ف ػػي إنج ػػاز
األعماؿ كالميمات داخؿ المدرسة.
 .21يتـ تسجيؿ الطالب ٕكادخاؿ بياناتو إلكتركنيان.

 .22يػ ػتمكف أعض ػػاء الييئ ػػة التدريس ػػية م ػػف الحص ػػكؿ عم ػػى
نتائج تقييـ أدائيا إلكتركنيان.

 .23يتـ طمب االحتياجات كالمكازـ المدرسية إلكتركنيان.
 .24يتـ إعداد الجدكؿ المدرسي إلكتركنيان.
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الجػامعة اإلسػبلمػػية -غ ػزة
عمادة الد ارس ػػات العػمػ ػيػا

كػػميػة ال ػتػ ػربػ ػيػػة

أص ػػكؿ التربية /إدارة تربػكيػة
حضرة المعمـ  /ة المحترـ __________________________
كبعد،،،

السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو ....

تتشػػرؼ الباحثػػة أف تضػػع بػػيف أيػػديكـ ىػػذه االسػػتبانة كػػأداة رئيسػػة لجمػػع البيانػػات المتعمقػػة بد ارسػػة

ميدانية بعنكاف

" درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة لإلدارة اإللكترونية وعالقتيا بتفويض
السمطة لدييم"

كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في أصكؿ التربية  /اإلدارة التربكية مف

الجامعة اإلسبلمية.

كتتككف االستبانة مف ( )34فقرة تـ تقسيميا إلى محكريف المحور األول درجة ممارسة مديرم

المدارس لتفكيض السمطة ،كالذم يقسـ إلى أوالً  :المجاؿ اإلدارم ،ثانياً :متابعة شئكف المنياج
كالطمبة ،ثالثاً :التكاصؿ مع المجتمع المحمي كأكلياء األمكر ،أما المحور الثاني عبلقة اإلدارة
اإللكتركنية بتفكيض السمطة.

لذا نرجك مف سيادتكـ التكرـ بقراءة كؿ فقرة مف فقرات االستبانة ،كتحديد درجة مكافقتكـ أك تأييدكـ

ليا بكضع إشارة (×) في العمكد المناسب ،ككمي أمؿ في إجابتكـ عف جميع فقرات االستبانة بدقة
كمكضكعية ،كذلؾ لمكصكؿ إلى نتائج صحيحة كصادقة ،عممان بأف البيانات التي سيتـ جمعيا

ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط ،كبارؾ اهلل فيكـ.
كتفضمكا بقبكؿ فائؽ التقدير كاالحتراـ،،،،،،،
البـاحـثـة /رشــــا وجــيــو األعـــــور
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م

الدرجة

الفقرات
كبيرة جداً

المحور األول :درجة ممارسة مدير المدرسة لتفويض السمطة
أوالً  :المجال اإلداري
 -1يض ػ ػػع مػ ػ ػػدير المدرس ػ ػػة تكصػ ػ ػػيفان كاض ػ ػػحان لمميػ ػ ػػاـ
المفكضة.

 -2يمكف مدير المدرسة العامميف مف اتخاذ الق اررات
 -3تتخ ػ ػػذ إدارة المدرس ػ ػػة القػػ ػ اررات بمش ػ ػػاركة األجس ػ ػػاـ
اإلدارية( المجاف المشكمة  ،ناب المدير .... ،الخ)

 -4يس ػ ػػتخدـ م ػ ػػدير المدرس ػ ػػة التف ػ ػػكيض كفقػ ػ ػان لخط ػ ػػة
مدركسة.

 -5يكازف مدير المدرسة بيف المياـ التي يػتـ تفكيضػيا
كالسمطات الممنكحة.

 -6يف ػ ػػكض م ػ ػػدير المدرسػ ػ ػػة المي ػ ػػاـ لممدرس ػ ػػيف كفق ػ ػ ػان
لقدراتيـ.

 -7يف ػ ػػكض م ػ ػػدير المدرسػػ ػػة المي ػ ػػاـ لممدرس ػ ػػيف كفق ػ ػ ػان
ألكقاتيـ.

 -8تتابع اإلدارة تنفيذ األعماؿ المفكضة.
 -9يفكض عضك ىيئة التػدريس اإلشػراؼ عمػى نظافػة
المدرسػة العامة(الصػفكؼ الد ارسػية كالسػاحات
كالقاعات كالكحدات الصحية).

 -10يفػ ػ ػػكض عضػ ػ ػػك ىيئػ ػ ػػة التػ ػ ػػدريس بكضػ ػ ػػع برنػ ػ ػػامج
الزيارات التبادلية بيف المعمميف.
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ثانياً :متابعة شئون المنياج والطمبة

 -12يفكض مدير المدرسة عضك ىيئة التدريس بإعداد
الجدكؿ المدرسي.
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كبيرة

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة جداً

 -13يفكض أحد أعضاء الييئة التدريسية تكزيع
الطبلب عمى صفكؼ المدرسة في بداية العاـ
الدراسي.

 -14يفكض عضك ىيئة التدريس بمتابعة جدكؿ
الحضكر كالغياب العاـ كالذم يعده مربك
الصفكؼ.

 -15يفػكض عضػك ىيئػة التػدريس بمتابعػة تحضػير
المعممػػيف حصصػػيـ اليكميػػة ك إعػػداد دفتػػر

العبلمات.
 -16يفػكض عضػك ىيئػة التػدريس بمتابعػة النشػاط
الثقافي لطمبة المدرسة.
 -17يفػكض عضػك ىيئػة التػدريس بمتابعػة األنشػطة
الرياضية في المدرسة.
 -18يكمػ ػػؼ عضػ ػػك ىيئػ ػػة التػ ػػدريس فػ ػػي إعػ ػػداد الخطػ ػػة
السنكية كالفصمية لتنفيذ المنياج.
 -19يفػ ػػكض عضػ ػػك ىيئػ ػػة التػ ػػدريس فػ ػػي تحديػ ػػد أن ػ ػكاع
كأساليب التقكيـ المناسبة لممنياج.
 -20يف ػ ػ ػ ػػكض عض ػ ػ ػ ػػك ىيئ ػ ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػ ػػدريس ف ػ ػ ػ ػػي تحدي ػ ػ ػ ػػد
االحتياجػ ػػات التعميميػ ػػة كالكسػ ػػائؿ البلزمػ ػػة لتحقيػ ػػؽ

أىداؼ المنياج.

 -21يف ػػكض عض ػػك ىيئ ػػة الت ػػدريس ف ػػي إع ػػداد الخط ػػط
العبلجية لمطمبة ضعاؼ التحصيؿ.
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ثالثاً :التواصل مع المجتمع المحمي وأولياء األمور

 -23يفػػكض عضػػك ىيئػػة التػػدريس بإعػػداد جػػدكؿ زمنػػي
إلحياء المناسبات المختمفة.

 -24يفػػكض عضػػك ىيئػػة التػػدريس فػػي تشػػكيؿ مجم ػػس
اآلباء كتفعيؿ دكره.
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 -25يفػ ػػكض عضػ ػػك ىيئػ ػػة التػ ػػدريس بػ ػػإدارة اجتماعػ ػػات
مجمس أكلياء األمكر بالمدرسة.
 -26يفكض عضك ىيئة التدريس بمقابمػة أكليػاء األمػكر
كاإلجابة عف استفساراتيـ.
المحور الثاني  :عالقة اإلدارة اإللكترونية بتفويض السمطة
 -27يكجػ ػػد فػ ػػي المدرسػ ػػة نظػ ػػـ معمكمػ ػػات إداريػ ػػة لػ ػػدعـ
اتخاذ القرار.

 -28تسػ ػػيـ التكنكلكجيػ ػػا المكجػ ػػكدة فػ ػػي المدرسػ ػػة عمػ ػػى
زي ػػادة ق ػػدرة إدارة المدرس ػػة لمتابع ػػة تنفي ػػذ األعم ػػاؿ

المفكضة.
 -29تزيد التكنكلكجيا المكجكدة في المدرسة مف مشاركة
المكظفيف في اتخاذ القرار.
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تت ػػيح مي ػػارات المدرس ػػيف التكنكلكجي ػػة ف ػػي القي ػػاـ

بمزيد مف المياـ المفكضة.

 -31تسػػيـ التكنكلكجيػػا بمسػػاعدة عضػػك ىيئػػة التػػدريس
المكمؼ بتطكير أدكات ككسائؿ التقكيـ.

 -32تزيػػد التكنكلكجيػػا مػػف قػػدرات عضػػك ىيئػػة التػػدريس
المكمػ ػػؼ بتنكيػ ػػع الم ػ ػكاد اإلثرائيػ ػػة المسػ ػػتخدمة فػ ػػي

المنياج.
 -33تسػػيـ التكنكلكجيػػا بمسػػاعدة عضػػك ىيئػػة التػػدريس
المكمؼ في تصميـ األنشطة البلمنيجية .
 -34كجػػكد التكنكلكجيػػا يزيػػد مػػف مشػػاركة المعممػػيف فػػي
النشاطات االجتماعية.
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كجػػكد مكقػػع إلكتركنػػي يزيػػد مػػف تفػػكيض عضػػك
ىيئ ػ ػػة الت ػ ػػدريس بمتابع ػ ػػة النش ػ ػػاط الثق ػ ػػافي لطمبػػ ػػة

المدرسة.

091

 -36كج ػػكد نظ ػػاـ الم ارس ػػبلت يزي ػػد م ػػف متابع ػػة عض ػػك
ىيئة التدريس لؤلنشطة المفكض بيا.
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ممحق رقم ()5

طمب تسييل ميمة باحثة
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ممحق رقم ()6
المقابالت

نموذج المقابمة
مقابمة رقـ ()1

اليكـ 2012/8/:32
الساعة 10:30 :صباحان
مدة المقابمة ساعة واحدة

تـ عقد مقابمة مع مدير مركز الحاسكب في ككالة الغكث الدكلية ـ.أشرؼ قنديؿ كذلؾ بيدؼ
الحصكؿ عمى بعض المعمكمات التي تكضح مكقؼ ك سياسة ككالة الغكث تجاه ممارسة اإلدارة

اإللكتركنية داخؿ المدارس ك تـ طرح عدد مف األسئمة تـ تعاكنو بشكؿ يشكر عميو ك لقد تحدث عف

تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في مدارس ككالة الغكث كما يمي :لقد بدأ ظيكر الحاسكب في التعميـ عاـ
 2006فأصبح ىناؾ حاجة إلى تدريب المدراء عمى استخداـ الحاسكب ك الكعي بما يحتكيو ىذا

المنيج ،فقاـ معيد التربية باألردف بمبادرة ك تقكـ ىذه المبادرة بعمؿ دكرات تدريبية ك كرشات عمؿ
تستيدؼ مديرم المدارس ،ك بالفعؿ عاـ  2008-2007تـ اإلعداد ك تجييز قاعات تدريبية لمديرم

المدارس ك بعثت نشرة إلى المدارس ك لكف ىذا النكع مف الدكرات كاف اختياريان ك لقد أبدل  50مدير
ك مديرة رغبنيـ بالمشاركة بيذه الدكرة التي سميت باإلدارة بالحاسكب ،ك تـ عقد دكرتيف استيدفت

منطقتي شماؿ غ زة ك غرب غزة ،ك في ختاـ الدكرة تـ عقد اختبارات تقكيمية لممديريف كذلؾ لقياس

درجة استفادتيـ مف ىذه الدكرات.

ك في عاـ  2009أم بعد ما يقارب عاـ مف تطبيؽ الدكرة تـ عمؿ ثبلثة زيارات ميدانية لممديريف
الذيف استيدفكا في الدكرة لمتأكد مف أنيـ يطبقكا ما تمقكه في الدكرة ،ك بالفعؿ فإف المدراء الذيف

استخدمكا الحاسكب في إدارتيـ تـ إعطائيـ شيادة معتمدة مف مركز الحاسكب بككالة الغكث ك عمى
الصعيد العممي بصراحة فإف ىناؾ العديد مف المديريف الذيف استفادكا مف ىذه الدكرة ك لكف المشكمة

أف سياسة الككالة بعد تمؾ الفترة كانت تستيدؼ استقبلؿ قطاع غزة في إدارتو عف باقي إدارات ككالة
الغكث ،كذلؾ كما تـ تيميش معيد التربية باألردف مما ىمش مثؿ ىذه الدكرات ،ك لكف بقي ىناؾ
بعض الشخصية مف بعض الميندسيف التي تبقى في إطار التطكع ك التي عمى سبيؿ المثاؿ
091

استيدفت المديريف المساعديف في مدارس ككالة الغكث .إف اإلدارة اإللكتركنية ساعدت عمى تسييؿ
مياـ الكثير مف المديريف ،ك ككالة الغكث تشجع مثؿ ىذه النكع مف اإلدارات بدليؿ أف جميع

التقارير ك المراسبلت بيف مكتب التعميـ ك المدارس ترسؿ إلكتركنيان ،ك لكنيا لـ تطبؽ اإلدارة
اإللكتركنية يشكؿ كامؿ ك ذلؾ لضعؼ اإلمكانات التي تدعـ تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية التي تعد

ضركرية في ىذا العصر الذم يعتبر أىـ سمة فيو التطكر التكنكلكجي ك الثكرة المعرفية.

في الختاـ قامت الباحثة بشكر حضرة الميندس عمى حسف تعاكنو معيا.
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مقابمة رقـ ()2
اليكـ 2012/8/25

الساعة  9:00 :صباحان

مدة المقابمة ساعة واحدة
تـ عقد المقابمة مع مديرة المدرسة في ككالة الغكث ك ذلؾ لبلستفسار عف كيفية تفكيض السمطات

داخؿ المدرسة ك جرل الحكار التالي معيا:

 -كم عدد سنوات الخدمة كمديرة مدرسة في وكالة الغوث؟  12عاـ

 ىل يوجد قرار من وكالة الغوث يمزم مدير المدرسة بتفويض بعض صالحياتو لممعممين؟ال ،ال يكجد ىناؾ قرار ممزـ ك لكف مف ميارات المدير الناجح أف يقكـ بتفكيض صبلحياتو ك المدير

الجديد يأخذ في المادة التدريبية مادة عف تفكيض السمطة ،ك لكف يمكف القكؿ أف ىناؾ صبلحيات
تفكض ك ىناؾ مسؤكليات ال تفكض.

 كيف يمكن تحديد ىذه الصالحيات و المسؤوليات؟ىناؾ ما يسمى بالمجاف األساسية ك لجاف المكاد ،المجاف األساسية تقسـ إلى المجنة المالية ،لجنة
الصحة ،لجنة الرياضة ،لجنة النظاـ ،لجنة المناكبة ،المجنة االجتماعية ك لجنة التكنكلكجيا .أما لجنة
المكاد فيي لجاف تختص بكؿ مادة مكجكدة لدل الطمبة مثؿ لجنة المغة العربية  ،ك لجنة العمكـ ،ك

لجنة الرياضيات ،ك لجنة المغة اإلنجميزية ،ك لجنة حقكؽ اإلنساف ،ك لجنة المكاد االجتماعية.

بالشكؿ العاـ معظـ المجاف تفكض ك لكف يبقى ىناؾ متابعو ك لكف لنأخذ مثاؿ المجنة المالية ىناؾ
مشاركة لممعمميف لكف أم مسؤكلية لدييا تبعات ك مسائمة ال يتـ التفكيض بيا كختـ لكرقة مالية أك

عقد تجديد المقصؼ يحتاج إلى ختـ المدير فبل يجكز التفكيض في ىذه الحالة.

كما أف ىناؾ تسجيؿ طمبة الصؼ األكؿ فبل يجكز تفكيض معمميف في ىذا األمر ،كما كجكد طالب

في المدرسة يريد االنتقاؿ فيجب عمى المدير الختـ عمى نقمو فبل يجكز تفكيض معمـ ليحؿ مكانو.

ك لكف مثؿ لجنة النظافة ك متابعة دكاـ الطبلب ك متابعة المناكبة يمكف متابعة رؤساء المجاف ك

بذلؾ يتـ مشاركة المعمميف.لجاف المكاد يتـ االجتماع بيـ شيريان ك عند الضركرة مثؿ اختبار نصؼ

الفصؿ ك ذلؾ لبلتفاقية عمى آلية العمؿ ك كقت االنجاز.
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 كيف يتم تشكيل ىذه المجان؟في بداية العاـ الدراسي يتـ االجتماع بمعممي المدرسة ك يتـ تكزيع المعمميف عمى المجاف المختمفة ،ك

تكزيع مياميـ ك يتـ ذلؾ حسب الكادر التعميمي المكجكد في المدرسة ك اإلمكانيات المكجكدة.

ك يتـ متابعة األعماؿ المفكضة مف خبلؿ اجتماعات عامة لكؿ المدرسة ال تككف دكرية ( بداية العاـ

ك نصؼ الفصؿ ك نيايتو ) أم بمعدؿ ستة اجتماعات في العاـ ،لكف مؤخ انر أصبح ىناؾ نشرات

إعبلمية كؿ أسبكعيف مرة ،فيتـ عمؿ اجتماع لممعمميف إلخبارىـ بيا فأصبحت المتابعة أكالن بأكؿ مع

كؿ نشرة.

 -ىل يوجد دورات تطويرية من وكالة الغوث تستيدف مديري المدارس لتطوير إدارتيم؟

يكجد ىناؾ دكرات لكف غالبان ما تككف دكرات تكعكية ،ك تقسـ ىذه الدكرات إلى دكرات إجبارية ك

دكرات اختيارية ،عمى سبيؿ المثاؿ قبؿ عدة أعكاـ كاف ىناؾ دكرة تسمى المدرسة بؤرة تطكير ك
كانت تستيدؼ كؿ مديرم القطاع بدكف استثناء كما كاف الحاؿ في دكرة آلية التكاصؿ ،أما دكرة

اإلدارة بالحاسكب فكانت اختيارية لمف يرغب مف المديريف .حاليان يكجد دكرة التعمـ النشط ك ىي

إجبارية أيضان.

في الختاـ شكرت الباحثة مديرة المدرسة عمى حسف تعاكنيا.
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