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 الممخص
ىدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة المدراء المساعدين في المدارس المتوسطة بدولة 

ت أفراد العينة باختالف الكويت لإلدارة الرقمية، وىل توجد فروق دالة إحصائيا في استجابا
متغيرات: الجنس والمؤىل العممي والتخصص األكاديمي وسنوات الخبرة، واتبعت الدراسة المنيج 

( فقرة موزعة عمى ستة مجاالت، وتم 13الوصفي المسحي، وتم تصميم استبانة تكونت من )
عدا، وبينت النتائج ( مديرا مسا311توزيعيا الكترونيا عمى المدراء المساعدين، وبمغت العينة  )

أن المدراء المساعدين يمارسون اإلدارة الرقمية بدرجة متوسطة، وأن المعوقات متوافرة بدرجة 
ووجود فروق مرتفعة، كما بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمجنس ولصالح اإلناث، 

سانية، وكذلك ولصالح التخصصات اإلن في درجة الممارسة تعزى لمتغير التخصص األكاديمي
ظيرت فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح ذوي الخبرة األقل، وقدمت الدراسة عددا من 

 التوصيات في ضوء نتائجيا.

 المدارس المتوسطة .  –اإلدارة الرقمية الكممات المفتاحية: 
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Abstract 
The study aims to identify the practice degree of assistant school 

principals in intermediate schools in the state of Kuwait for digital 
management, and whether there are statistically significant differences in 
the responses of the sample members with different variables: gender, 
academic qualification, academic specialization and years of experience, 
and the study followed the descriptive survey approach, and a 
questionnaire was designed consisting of (31) paragraphs distributed in 
six fields, and it was distributed electronically to the assistant directors, 
and the sample reached (188) Assistant managers, and the results 
showed that the assistant managers practice digital management with a 
medium degree, and that the obstacles are available in a high degree, 
and the results showed that there are statistically significant differences 
due to gender In favor of females, and the existence of differences in 
the degree of practice attributable to academic specialization and in 
favor of human specialties, as well as differences attributed to the 
variable years of experience in favor of those with less experience, and 
the study suggested a number of recommendations in light of its results 
Key words: digital management - middle schools. 
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 مقدمة
نعيش اليوم في عصر التكنولوجيا والمعمومات والثورة الرقمية، عصر تالشت فيو الحواجز      
ية والطبيعية أمام انتقال المعمومة، والتبادل المعرفي والثقافي، وأصبح التواصل الرقمي السياس

ميسرا، وفي متناول اإلنسان في كل وقت ومكان، يحمل فيو اإلنسان العالم في جيبو وجياز 
ىاتفو النقال، أو شاشة حاسوبو الشخصي، وىذه تطورات ينبغي استثمارىا في تيسير حياة 

 و، في حياتو الشخصية والعممية، في البيت وفي منظمات العمل.اإلنسان وخدمت

 والعشرين الحادي القرن منظمات عمييا يطمق التي المعاصرة المنظمات سمات إن أىم
 خدماتيا تقدم الكترونية أو رقمية منظمات وأنيا المعموماتية، المعرفة إلى تستند أنشطتيا أن

 ىذا ويعد الورقية، األنشطة عمى االعتماد دون منيا المستفيدين وسائر والمؤسسات لممواطنين
 إلى بآخر أو بشكل ذلك وتحدياتيا، وأدى والعولمة التقنية فرضتيا التي المظاىر احد التحول
 األداء ومعايير القرارات اتخاذ وسياقات والميارات واإلجراءات والمعامالت العمميات ىيكل تغيير

 بعض أن إذ الرسمية، األوقات خارج إلى األحيان بعض في الخدمة امتداد عن فضال وأشكاليا
الساعة دون االلتفات إلى الزمان والمكان  مدار عمى تعمل ةااللكتروني الخدمات
 (.6002)الضافي،

وتتمثل الثورة التكنولوجية في االنفجار المعرفي الضخم، المتمثل في الكم اليائل من 
لوجيا االتصال الحديثة، التي بدأت باالتصاالت المعرفة، ووسائل االتصال المتمثمة في تكنو 

السمكية والالسمكية، وانتيت باألقمار الصناعية واأللياف البصرية، وثورة الحواسيب االلكترونية 
التي امتزجت بوسائل االتصال، واندمجت معيا، ومنيا االنترنت، والبريد االلكتروني، لذلك أصبح 

ك الوسائط واألدوات أمرا ضروريا لالستفادة من الزيادة الفيم المرتبط باالستخدام الجيد لتم
 (.Lyman, 2015المستمرة في المعمومات )

 اليائمة اإلنجازات إلى الواسع الشكل بيذا اإلدارة الرقمية تطبيقات ظيور في السبب ويرجع
 أدوات ظيور و االنترنت شبكة و االتصاالت ثورة و المختمفة وبرمجياتو الحاسب صناعة في
 أخذت التي المؤسسات و الشركات كثرة و البيانات( قواعد إدارة المعمومات )نظم نظم ويرتط
 .(6002اإلدارة الرقمية )السالمي، مع عالقة ليا والتي الجاىزة البرمجيات تطوير عاتقيا عمى
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تعد اإلدارة الرقمية ضرورة في عالم اإلدارة الحديثة نتيجة لما قدمتو من آثار ايجابية في 
تاحة المعمومات في كل وقت، تسيي ل العمميات اإلدارية، وتقميص وقت وتكمفة إنجاز الميام، وا 

وتطوير األداء الوظيفي، ورفع مستوى الكفاءة االنتاجية لممنظمة من خالل توظيف التقنية ونظم 
 (.6060المعمومات، في دعم عممية اإلدارة )الدعيس والدعيس، 

 اإلداري العمل تحويل إلى تيدف متكاممة رقمية منظومة ابأني اإلدارة الرقميةتعريف  ويمكن
 تساعد قوية معموماتية نظم عمى باالعتماد وذلك اإللكتروني، النمط إلى اليدوي النمط من العادي

 فوائد عميو يترتب الحال بطبيعة وىذا ،التكاليف وبأقل وقت بأسرع اإلداري القرار اتخاذ في
 متخذي يدي بين لممعمومات الدائم بالتوفير القرار اتخاذ في دةوالمساع العمل إنجاز في كالسرعة

 الجغرافي البعدين مشكمة وتجاوز اإلنجاز، أداء ورفع اإلداري العمل تكاليف خفض القرار، مع
 بالمجتمع اإلداري الييكل في إصالحات أحداث أي والرشوة البيروقراطية والزمني، ومعالجة

تحتية  بنية وجود مع اليومية العمل مشاكل لتجاوز ورات، إضافةالتط ومواكبة العمل آلية وتطوير
 (.Malhotra, 2004بينيا) ما في ومتوافقة قوية و آمنة معموماتية
 المتنوعة، التكنولوجية االتصال وسائل استخدام وتعرف اإلدارة الرقمية أيضا بأنيا 

 القيمة، اإللكترونية ذات مةالعا لخدماتيا الحكومية اإلدارات أداء سبل تيسير في والمعمومات
 تمكينيم خالل من الديمقراطية من بمزيد العام المرفق خدمات من االنتفاع طالبي مع والتواصل

 (.6006واحدة )الفيمكاوي،  بوابة عبر اإللكترونية وسائل االتصال استخدام من
 :اإلدارة الرقمية فوائد

 يعود تطبيق اإلدارة الرقمية بفوائد جمة من أبرزها:
 بكفاءة )االقتصادية(. الخدمات تقديم 
 الجميع )االجتماعية(. إلى الخدمات تقديم 
 الحجم(. والمتوسطة الصغيرة المنافسة )المشاريع عمى والقدرة النمو تسييل 
 خارجية(. بمصادر لمحكومات )االستعانة الجديدة األدوار 
 والحكم(. المواطنين )الديمقراطية تمكين 
 نفاق الحكومي.تخفيض التكاليف وضبط اإل 
  تطوير البنى التحتية في حقل التقنية والتشفير وبقية االحتياجات التقنية في بيئة االتصال

 والحوسبة.
 .تقديم أفضل وأسرع الخدمات داخل وبين متخمف الجيات الحكومية 
 ( التقميل من البيروقراطية والتعقيدات اإلداريةBenkert, 2007.) 
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يا مدخالتيا الخاصة بيا كالطمبة والمعممين والمناىج وتعتبر المدرسة منظمة عمل، ل
والمباني والتجييزات، وتحدث فييا العمميات المتمثمة بالتدريس والتفاعالت بين الطمبة وزمالئيم 
ومعممييم وجميع األنشطة الصفية والالصفية، وتتمثل مخرجاتيا بالطالب المزود بالمعرفة والقيم 

وتتم داخل ىذه المنظمة العمميات اإلدارية االعتيادية من التخطيط النبيمة والميارات المختمفة، 
 والتنظيم والتنفيذ والمتابعة والتقويم.

 بين ما والتكامل التفاعل خالل من عممياتيا تبسيط المدرسية اإلدارة من ذلك ويتطمب
 المتطورة، اتالمعموم تكنولوجيا باستخدام لدييا، المتوافر البشري المال ورأس المادية الموجودات

 من متنوعة توليفة تحت تندرج المدرسة، في اإلدارة الرقمية تضيفيا التي الحقيقية القيمة إن إذ
يجاد خدماتيا، مجال بتوسيع لممدرسة تسمح التي اإللكترونية الخدمات  الدائمة العالقة من نوع وا 
 التربية في المركزية واإلدارات أمور، وأولياء ومعممين، طالب، من المستفيدين مع والفورية
 المدرسة تربط شبكة صورة في محيط عمميم، أو وجودىم مكان عن النظر بغض والتعميم،

 .(Plant, 2000والخارجية ) الداخمية بامتداداتيا
إن طبيعة الميمات الموكمة إلى إدارة المدرسة تتطمب أن يكون المدير ومساعديو قريبين 

، وأن يسيل عممية ادخال التكنولوجيا إلى مجتمع المدرسة، جدا من الطمبة والعاممين في المدرسة
وتمكنو من اتخاذ القرارات الالزمة، والتدخل في الوقت المناسب في أثناء عممية التطبيق، 
ويستطيع المدير المتمكن من استخدام ىذه التقنيات تسييل عممية التفاعل بين المعممين، وتبادل 

بادل الخبرات والتجارب فيما بينيم، ويساعد عمى ايجاد بيئة الخبرات والتجارب فيما بينيم، وت
خصبة لممعممين لمتعمم، والتأمل في طرق استخدام التكنموجيا المتوافرة في عممية التدريس، إما 
من خالل التواصل مع المعممين أو في أثناء االجتماعات، أو من خالل التواصل مع اإلدارات 

 (.Baylor & Ritchie, 2012العميا وأولياء األمور )
داريا في مدرستو، ويشرف عمى جميع  ومدير المدرسة ىو المسؤول األول تربويا وا 
الشؤون التربوية والتعميمية واإلدارية، ويوجو العمل بالتعاون مع ىيئة المدرسة وفقا لموائح 

سب الييكل والتوجييات، وىو القدوة الحسنة لزمالئو أداء وسموكا وتفانيًا في أداء رسالتو، وبح
التنظيمي لإلدارة الفاعمة في دولة الكويت، فإن ىناك ثالثة مدراء مساعدين، المدير المساعد 
األول لمتابعة المعممين، والمدير المساعد الثاني لممتابعة التعميمية، والمدير المساعد الثالث 

 لمخدمات المدرسية.
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دارية ضمن  ويشير الوصف الوظيفي لوظيفة مدير مساعد إلى أنيا وظيفة فنية وا 
الوظائف التربوية، ويختص شاغل الوظيفة بمساعدة مدير المدرسة في جميع أعمال المدرسة، 
وينوب عنو أثناء غيابو، ويشرف إشرافا مباشرا عمى رؤساء األقسام ومعممي المواد التي ليس ليا 

اليم وتوجيييم واتخاذ رؤساء أقسام ومشرفي األجنحة وأمين المكتبة والتقنيات، ويقوم بمتابعة اعم
ما يمزم من اجراءات تيسير ورفع كفاءة األداء في مجاالتو المختمفة بالمدرسة في إطار األىداف 
العامة لمتربية واألىداف التربوية لممرحمة التعميمية ويعمل تحت اإلشراف المباشر لمدير المدرسة 

 (. https://moe.edu.kw)وزارة التربية: 

لجميمة المناطة بالمدراء المساعدين، وواجباتيم المتنوعة، وأعدادىم وبرغم المسؤوليات ا
الكبيرة في المدارس؛ إال أن الدراسات لم تتناول وجيات نظر ىذه الفئة في المواضيع والقضايا 
اإلدارية، ومن أىميا اإلدارة الرقمية السيما في ىذا العصر، وبعد الظروف الوبائية التي مرت بيا 

 جوء لمتعميم عن بعد باستخدام الوسائل التكنولوجية وتطبيقاتيا المختمفة.اإلنسانية والم

 مشكمة الدراسة وأسئمتها:
من خالل ما سبق تبين أىمية التوجو نحو اإلدارة الرقمية، وقد أشارت دراسة )الرشيدي 

ة ( إلى أن مدراء المدارس الثانوية في دولة الكويت يطبقون اإلدارة اإللكتروني6032والجبر، 
( أن دور اإلدارة اإللكترونية في التنظيم 6032وأوضحت دراسة )العنزي، بدرجة متوسطة،

المدرسي في مدارس محافظة العاصمة بدولة الكويت من وجية نظر معممي تمك المدارس جاء 
،  لكن يعتقد الباحثان السيما بعد تجربة الوباء الذي عّم الكرة األرضية ضرورة بدرجة متوسطة

كل أكبر بكثير نحو اإلدارة الرقمية، ومن ىنا تتحدد مشكمة الدراسة في محاولة اإلجابة التحول بش
 عن األسئمة اآلتية:

 ؟ما درجة ممارسة المدراء المساعدين في المدارس المتوسطة بدولة الكويت لإلدارة الرقمية 
 ؟رة الرقميةما معوقات ممارسة المدراء المساعدين في المدارس المتوسطة بدولة الكويت لإلدا 
  ىل تختمف تقديرات المدراء المساعدين في المدارس المتوسطة بدولة الكويت لممارسة اإلدارة

باختالف المتغيرات المستقمة اآلتية:  (α)0.00 ≤ عند مستوى الداللة  الرقمية ومعوقاتيا
 الجنس، والمؤىل العممي، والتخصص األكاديمي، وسنوات الخبرة؟
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 أهمية الدراسة:
ىمية الدراسة من أىمية استطالع رأي فئة ميمة )المدراء المساعدون( في القضايا تنبع أ

المتعمقة باإلدارة المدرسية، كما تنبع من أىمية االستثمار الفاعل لمثورة التقنية والرقمية التي تعتبر 
سمة العصر، وضرورة أن تتم العمميات اإلدارية بأحدث الصور وأقميا تكمفة ماديا وزمنيا 

خصوصَا بعد جائحة كورونا وتأثيرىا مما أدى الى أىمية تفعيل العنصر الرقمي في يا، وصح
 اإلدارة المدرسية تزامنًا مع تفعيمو في عممية التعميم.

 ويؤمل أن تكون نتائج هذه الدراسة مفيدة لمجهات اآلتية: 
ة ممارسة حيث تكشف ليا الدراسة عن درج اإلدارات المتوسطة والعميا في وزارة التربية: -

 المدراء المساعدين لإلدارة الرقمية، لمعمل عمى تقميص الفجوة بين الواقع والمأمول.
من خالل االستفادة من نتائجيا وفتح ميادين وموضوعات بحثية  الباحثون األكاديميون: -

 مستقبمية متعمقة بموضوع الدراسة.

 محددات الدراسة:
 تتحدد نتائج الدراسة بالمحددات التالية:

 عينة من المدراء المساعدين في المدارس الحكومية المتوسطة بدولة الكويت. يا:بشر 
 المدارس المتوسطة بدولة الكويت. مكانيا:
 (.6063/ 6060: الفصل الدراسي األول من العام الدراسي )زمانيا

 مصطمحات الدراسة
دارية ضمن الوظائف التربوية، ويختص شاغل االمدير المساعد:  لوظيفة بمساعدة وظيفة فنية وا 

 (.6060مدير المدرسة في جميع أعمال المدرسة، وينوب عنو أثناء غيابو )وزارة التربية، 

 األداء مستوى لرفع تستخدم التي الوسيمة تمك بأنيا: (6002الصيرفي ) : عرفيااإلدارة الرقمية
 االلكترونية فكراتوالم واألدلة االلكتروني األرشيف تستخدم ألنيا أوراق بال إدارة وىي والكفاءة
 المعرفة. عامل عمى أساسا وتعتمد جامدة متطمبات تمبي إدارة وىي الصوتية والرسائل
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 الدراسات السابقة
تناولت العديد من الدراسات موضوع اإلدارة الرقمية، وفيما يأتي عرضا موجزا لبعض 

 هذه الدراسات:
 ومديراتيا الحكومية رسالمدا مديري اتجاىات الستقصاء (6001) الرشيدي دراسة جاءت

 اتجاىات تختمف وىل اإلداري، العمل في االلكترونية اإلدارة استخدام نحو الكويت دولة في
 العمل في االلكترونية اإلدارة استخدام نحو الكويت، دولة في الحكومية المدارس ومديرات مديري
 مديرا (300من ) اسةالدر  عينة وتكونت .والخبرة العممي المؤىل متغيريّ  باختالف اإلداري
 كانت :اآلتية النتائج إلى الدراسة وتوصمت التحميمي، الوصفي المنيج الدراسة واستخدمت ومديرة،
 االلكترونية اإلدارة استخدام نحو الكويت دولة في الحكومية المدارس ومديرات مديري اتجاىات

 تعزى داللة ذات فروق توجد الوأنو  .الدراسة اعتمدتو الذي المعيار وفق عالية اإلداري العمل في
 .والخبرة العممي المؤىل لمتغيري

 إلى ىدفت األمريكية، المتحدة الواليات في دراسة (Gorman, 2011جورمان ) وأجرى
 في واإلنترنت اإللكترونية االتصاالت واستخدام تبني في العالي التعميم قادة دور عمى التعرف
واعتمدت االستبانة أداة  التحميمي، الوصفي المنيج لدراسةواتبعت ا استخداميا، وفاعمية إداراتيم

 قادة أن الدراسة نتائج أظيرت ( مديرا ومديرة، وقد520لجمع البيانات، وتكونت العينة من )
 فعمي تبني وجود النتائج بينت كما إداراتيم، في التغيير عممية في كبير دور ليم العالي التعميم

 .عالية بدرجة العالي التعميم إدارة في اإللكترونية واالتصاالت اإلنترنت الستخدام
(  لتقديم أنواع من التطبيقات وفعاليتيا لألنشطة Ghavifekr,2013وىدفت دراسة )

اإلدارية في المدارس الماليزية، وأوضحت النتائج أنو من أجل االستفادة الفاعمة من عصر 
ودة بالمعرفة والميارات المتعمقة بتكنولوجيا المعمومات الحالي، البد أن تكون اإلدارة المدرسية مز 

المعمومات، كما ينبغي استخدام التخطيط االستراتيجي الفعال الستخدام تكنولوجيا المعمومات في 
 التنظيم واإلدارة التي تسيل الفرص لممدراء لمقيام بأعماليم. 

ي إدارة ( حول دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت فAngie, 2013وجاءت دراسة )
المدرسة ومدى تطبيقيا من قبل مدراء المدارس ، اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي المسحي، 
مستخدمة االستبانة لجمع البيانات، وبينت النتائج أن استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 

يا في في إدارة المدرسة ضرورة ومشروع جدير باالىتمام السيما في عصر العولمة، ولكن تطبيق
المدارس ما زال ضعيفا، وتدني كفاءة مدراء المدارس في استخدام تكنولوجيا المعمومات 

 واالتصاالت من أجل إدارة المدارس بكفاءة.
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 في المعمومات تكنولوجيا دور عمى التعرف( فيدفت إلى 6030أما دراسة ابو عاذرة )
 دون تحول التي المعوقات أىم رفةمع إلى إضافة الحكومية، المدارس عمى التربوي اإلشراف إدارة

 استخدام خاللو من يمكن مقترح تصور وضع عمى والعمل المعمومات، تكنولوجيا استخدام
التربوي، اتبعت المنيج الوصفي المسحي، حيث تم تصميم  اإلشراف في المعمومات تكنولوجيا

المشرفين نحو ( مشرفا، وأظيرت النتائج رغبة متوسطة لدى 322استبانة تم توزيعيا عمى )
تكنولوجيا المعمومات، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمجنس والمؤىل العممي، بينما 

 وجدت فروق تعزى لسنوات الخبرة ولصالح الخبرة األطول.

 المدارس مديري إدراكات عن الكشف إلى ىدفت دراسةب Robert,2016) روبرت ) وقام
 عمى وأثرىا المعمومات تكنولوجيا استخدام ألىمية يكيةاألمر  تكساس بوالية والثانوية األساسية
 العينة أفراد آراء لمعرفة المقابمة استخدام وتم المنيج الوصفي، اتبعت الدراسة والطمبة، المعممين
 استخدام أن يرون العينة %( من56أن ) النتائج وأظيرت ومديرة، مديرا (130عددىم ) والبالغ

 الجانب في الطمبة ومساعدة اإلداري أدائيم تطوير في وفاعل ميم دور ليا المعمومات تكنولوجيا
 ألىمية استخدام العينة تصورات في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم تبين كما التعميمي،
 ونوع العممي، والمؤىل الدراسة: الجنس، لمتغيرات تعزى المدارس في المعمومات تكنولوجيا
 المجتمع.

( دراسة ىدفت إلى الكشف عن درجة تطبيق اإلدارة 6032) كما أجرى الرشيدي والجبر
االلكترونية في المدارس الثانوية الحكومية بدولة الكويت، وىل تختمف أراء عينة الدراسة 

( 53باختالف بعض المتغيرات المستقمة، ولتحقيق أىداف الدراسة تم تصميم استبيان تكون من )
لتنظيم، التنفيذ، الرقابة والتقويم(، وتكونت العينة من فقرة موزعة عمى أربعة محاور )التخطيط، ا

( مدرسة ثانوية، وتم تحميل البيانات إحصائيا، 36( إداريا، يعممون في )06( معمما، و)306)
%(، ولم تظير فروق ذات 25وأظيرت النتائج أن اإلدارة االلكترونية تطبق بدرجة متوسطة )

لدراسة تعزى لمجنس أو الوظيفة )إداري، مدرس( أو داللة إحصائية بين تقديرات أفراد عينة ا
التخصص التدريسي )عممي، إنساني(، بينما ظيرت فروق دالة إحصائيا تعزى لمخبرة ولصالح 
 الخبرة األطول، وفروق تعزى لميارات التعامل مع تكنولوجيا المعمومات ولصالح الميارة األعمى.
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درجة دمج التكنولوجيا في اإلدارة  ( فقد ىدفت لمكشف عن6031أما دراسة الجريري )
المدرسية في المدارس الحكومية في محافظة عمان وسبل تطويرىا، واتبعت الدراسة المنيج 

( مديرا ومديرة، 165الوصفي المسحي، واستخدمت االستبانة لجمع البيانات، وتكونت العينة من )
دم وجود فروق دالة إحصائيا وبينت النتائج أن درجة دمج التكنولوجيا كانت مرتفعة جدا، وع

 تعزى لمجنس.
( دراسة ىدفت التعرف إلى دور اإلدارة اإللكترونية في التنظيم 6032وأجرت العنزي )

المدرسي في مدارس محافظة العاصمة بدولة الكويت من وجية نظر معممي تمك المدارس ، 
( فقرة موزعة 11من ) واتبعت الباحثة المنيج الوصفي المسحي، من خالل اعداد استبانة تكونت

عمى اربعة مجاالت )دور الثقافة اإللكترونية في التنظيم المدرسي، ودور التخطيط اإللكتروني في 
التنظيم المدرسي، ودور التنفيذ اإللكتروني في التنظيم المدرسي، ودور المتابعة والتقويم 

ئية البسيطة، وتكونت من اإللكتروني في التنظيم المدرسي(، وتم اختيار عينة بالطريقة العشوا
( معممًا ومعممة، وأظيرت النتائج أن دور اإلدارة اإللكترونية في التنظيم المدرسي في 111)

مدارس محافظة العاصمة بدولة الكويت من وجية نظر معممي تمك المدارس جاء بدرجة 
روني، والثقافة متوسطة، وجاء ترتيب المجاالت )المتابعة والتقويم اإللكتروني، والتنفيذ اإللكت

اإللكترونية، والتخطيط اإللكتروني(، وتوصمت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
الستجابات عينة الدِّراسة عمى مجاالت دور اإلدارة اإللكترونية في التنظيم المدرسي في مدارس 

يرات الجنس محافظة العاصمة بدولة الكويت من وجية نظر معممي تمك المدارس تعزى لمتغ
 والمؤىل العممي والخبرة والتخصص والدورات التدريبية.

( ىدفت إلى التعرف عمى دور تكنولوجيا المعمومات 6032أما دراسة شرف والفريحي )
في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات المدارس المتوسطة بمنطقة القصيم من وجية نظرىن، 

( قائدة، وزعت عميين 311وتكونت العينة من )وسمكت الدراسة المنيج الوصفي المسحي، 
استبانة، وبينت النتائج أن تكنولوجيا المعمومات تساعد في تنمية كفاءة األداء اإلداري ، وأن 

 المعوقات المالية ىي أبرز المعوقات.
 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

حيث الموضوع والمنيجية العممية، لكنيا تتوافق الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات من       
تتميز بأمرين، أوليما: أنيا استيدفت استطالع رأي فئة ميمة في اإلدارة المدرسية اغفمتيا كثير 
من الدراسات السابقة، وىم فئة المدراء المساعدين، واألمر الثاني: أنيا جاءت بعد تجربة التعميم 

 الكرة األرضية بأكمميا. عن بعد نتيجة انتشار وباء كورونا الذي عمّ 
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 الطريقة واإلجراءات
تكون مجتمع الدراسة من جميع المدراء المساعدين في المدارس الحكومية مجتمع الدراسة: 

 المتوسطة بدولة الكويت. 
تم اختيار عينة عشوائية )العينة المتيسرة( حيث تم إرسال رابط االستبانة  عينة الدراسة:

( فردا، ويوضح الجدول 311تيسر، وبمغ عدد المستجيبين منيم )لممدراء المساعدين حسب ما 
 ( توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقمة.3)

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لممتغيرات المستقمة1الجدول )

 النسبة العدد درجاتو المتغير
 48.4 91 ذكر الجنس

 51.6 97 أنثى
 84.0 158 بكالوريوس المؤىل العممي

 16.0 30 دراسات عميا
 27.7 52 عممي التخصص األكاديمي

 72.3 136 إنساني
 10.6 20 سنوات 1أقل من  سنوات الخبرة

 5.9 11 سنة 32 – 1من 
 83.5 157 سنة 32أكثر من 

 %300 311  الكمي

 منهج الدراسة 
 تائجيا وتفسيرىا. اتبعت الدراسة المنيج الوصفي المسحي لإلجابة عن أسئمتيا ومناقشة ن

 إجراءات جمع البيانات
استفاد الباحثان من األدب النظري والدراسات واألبحاث حول اإلدارة الرقمية في  :أداة الدراسة

           ( ودراسة6032( )الرشيدي والجبر، 6031تطوير االستبانة، السيما دراسة )الجريري، 
. لكل فقرة ثالثة موزعو عمى ستة مجاالت( فقرة، 13(، وقد تكونت من )6030)ابو عاذرة، 

) بدرجة كبيرة ولو ثالث نقاط، وبدرجة متوسطة ولو نقطتان، وبدرجة قميمة ولو  خيارات كاآلتي:
 نقطة واحدة(.
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: لمتأكد من الصدق الظاىري لألداة تم عرضيا عمى مجموعة من الصدق الظاهري لألداة
 المحكمين، وتم التعديل في ضوء ممحوظاتيم.

: تم حساب معامل االرتباط بين كل فقرة ومجاليا، واالرتباط بين المجال دق البنائي لألداةالص
 (.0.01واألداة ككل، وقد كانت جميع معامالت االرتباط دالة إحصائية عند مستوى داللة )

لمتأكد من ثبات االستبانة تم حساب معامل الثبات بمعادلة كرونباخ الفا، بعد  ثبات األداة:
 تطبيقيا عمى عينة استطالعية، حيث بمغت معامالت الثبات كاآلتي. 

 ( قيم معامالت الثبات لمجاالت الدراسة2الجدول )

 معامل الثبات المجال
 93. إدارة شؤون الطمبة والعاممين

 91. سيةإدارة االمتحانات المدر 
 86. إدارة األعمال اإلدارية
 83. إدارة االتصال والتواصل
 87. الشؤون المالية والموازم

 93. المعوقات

 المعالجة اإلحصائية
لإلجابة عن سؤال الدراسة األول تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  -

 والنسب المئوية والترتيب.
( لمعينات المستقمة، واختبار تحميل tبفروعو تم استخدام اختبار ) ولإلجابة عن السؤال الثاني -

 (One Way ANOVAالتباين األحادي )
ولغايات تحميل البيانات وتصنيف المتوسطات إلى ثالثة مستويات تم استخدام المعادلة  -

 اآلتية:
 البديل األدنى، مقسومة عمى عدد المستويات. –البديل األعمى  -
 0.222=  3/1-3أي :   -
 وبناء عميو تم اعتماد ترتيب المتوسطات الحسابية لمفقرات كاآلتي: -
 ( تمثل درجة مرتفعة.  1 - 6.15المتوسطات من  )  -
 ( تمثل درجة متوسطة. 6.11 -3.22المتوسطات من ) -
 ( تمثل درجة متدنية.3.22  -3المتوسطات من ) -



 فهد عبيد عبد اهلل الرشيديد/         
 عبد الرحمن سعد محمد العجميأ/   درجة ممارسة المدراء المساعدين

 غنيم حمود الطشةأ/
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 م2021هارس   – الثالث العدد  – 33الوجلد  85

 رررر

 نتائج الدراسة
اء المساعدين في المدارس المتوسطة بدولة ما درجة ممارسة المدر نتيجة السؤال األول:       

 ؟الكويت لإلدارة الرقمية
لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب       

 ( يوضح ذلك.1المئوية ودرجة الموافقة. والجدول )
 ويةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئ( 3الجدول )

 والدرجة لمجاالت الدراسة 

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة النسبة المعياري

 متوسطة 76.33 534. 2.22 إدارة االمتحانات المدرسية 6
 متوسطة 74.66 551. 2.24 إدارة األعمال اإلدارية 1
 متوسطة 73.99 518. 2.26 إدارة شؤون الطمبة والعاممين 3
 متوسطة 56.33 629. 1.69 تصال والتواصلإدارة اال 5
 متدنية 50.99 614. 1.53 الشؤون المالية والموازم 0
 متوسطة 66.33 467. 1.99 درجة الممارسة 

( أن ممارسة المدراء المساعدين لإلدارة الرقمية متوسطة في 1تبين النتائج في الجدول )
كانت متدنية، وقد تعزى ىذه النتيجة إلى جميع المجاالت باستثناء مجال الشؤون المالية حيث 

المعوقات التي تحول دون تفعيل اإلدارة الرقمية، كضعف البنية التحتية، ونقص التجييزات 
الالزمة، وضعف الحوافز لإلدارات لتفعيل اإلدارة الرقمية، وضعف الصيانة والدعم الفني من قبل 

في نتيجة السؤال الثاني، حيث حصمت ىذه الجيات المزودة بالخدمة التكنولوجية، كما ىو ظاىر 
 المعوقات عمى درجات مرتفعة.

إضافة لذلك قد يكون الخوف أو عدم الرغبة في التطوير سببا في ذلك، إذ تميل النفوس 
إلى تفضيل ما اعتادت عميو، ويتخوف البعض من مسألة أمن المعمومات، وسرقة الحسابات 

ة، فقد يكون الحرص والحيطة ىو السبب في االعتماد عمى واختراقيا. أما بالنسبة لمشؤون المالي
 النماذج الورقية في ىذا المجال.
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( والتي أوضحت أن درجة تطبيق 6032الرشيدي والجبر )وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة 
ودراسة العنزي اإلدارة االلكترونية في المدارس الثانوية الحكومية بدولة الكويت كانت متوسطة، 

توصمت إلى أن دور اإلدارة اإللكترونية في التنظيم المدرسي في مدارس محافظة  ( حيث6032)
 تكنولوجيا دور ( التي بينت أن6030ودراسة ابو عاذرة ) كان متوسطا، العاصمة بدولة الكويت

 الحكومية في فمسطين كان متوسطا. المدارس عمى التربوي اإلشراف إدارة في المعمومات
 مديري اتجاىات التي بينت أن ( 2008 ) الرشيدي دراسة وتختمف ىذه النتيجة مع

اإلداري  العمل في االلكترونية اإلدارة استخدام نحو الكويت دولة في ومديراتيا الحكومية المدارس
 المتحدة الواليات في (Gorman, 2011جورمان ) كانت إيجابية بدرجة مرتفعة، ودراسة

 اإللكترونية االتصاالت واستخدام تبني في العالي يمالتعم قادة دور التي بينت أن األمريكية،
( التي توصمت إلى أن درجة دمج 6031إداراتيم كان مرتفعا، ودراسة الجريري ) في واإلنترنت

ودراسة  التكنولوجيا في اإلدارة المدرسية في المدارس الحكومية في محافظة عمان كانت مرتفعة.
(Angie, 2013حيث بينت أن تطبيق تكنول ) وجيا المعمومات واالتصاالت في إدارة المدرسة ما

 زال ضعيفا.
 وفيما يأتي عرض لنتائج كل مجال مفصال
 المجال األول إدارة شؤون الطمبة والعاممين

لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب      
 ح ذلك.( يوض5المئوية ودرجة الموافقة. والجدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية( 4الجدول )

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة النسبة المعياري

 مرتفعة 84.32 615. 2.53 المدرسة في بالعاممين الخاصة البيانات حفظ 5
 متوسطة 76.99 696. 2.31 المدرسة في لمعاممين الفصمية التقارير إعداد 1
 متوسطة 75.33 663. 2.26 الطمبة وغياب حضور رصد 3
 متوسطة 73.33 708. 2.20 انتقاليم حركة ورصد الطمبة قبول 6

 العميا اإلدارة من الواردة الكتب تسجيل 0
 متوسطة 59.33 767. 1.78 والمتعمقة

 متوسطة 73.99 512. 2.26 الكمي



 فهد عبيد عبد اهلل الرشيديد/         
 عبد الرحمن سعد محمد العجميأ/   درجة ممارسة المدراء المساعدين

 غنيم حمود الطشةأ/
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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               حصول فقرة واحدة فقط عمى درجة مرتفعة وىي (5تبين النتائج في الجدول )     
المدرسة( بينما حصمت بقية الفقرات والمجال ككل عمى  في بالعاممين الخاصة البيانات )حفظ

 درجات متوسطة. 

 المجال الثاني: إدارة االمتحانات المدرسية
افات المعيارية والنسب لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحر       

 ( يوضح ذلك.0المئوية ودرجة الموافقة. والجدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية( 5الجدول )

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة النسبة

 مرتفعة 84.66 623. 2.54 إعداد كشوف عالمات الطمبة 6
 مرتفعة 80.33 699. 2.41 نتائج االختبارات المدرسيةتحميل  1
 متوسطة 76.33 688. 2.29 إعداد سجالت وأرشيف لمنتائج المدرسية 0
 متوسطة 72.99 718. 2.19 تنظيم إدارة االختبارات المدرسية 5
 متوسطة 67.33 749. 2.02 إعداد بنك أسئمة لالختبارات المدرسية 3

 وسطةمت 76.27 534. 2.22 الكمي

        ( حصول فقرتين واحدة فقط عمى درجة مرتفعة وىما0ت تبين النتائج في الجدول )      
)إعداد كشوف عالمات الطمبة( و )تحميل نتائج االختبارات المدرسية( بينما حصمت بقية الفقرات 

 والمجال ككل عمى درجات متوسطة.

 المجال الثالث: إدارة األعمال اإلدارية
بة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب لإلجا     

 ( يوضح ذلك.2المئوية ودرجة الموافقة. والجدول )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021هارس   – الثالث العدد  – 33الوجلد  56

 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية( 6الجدول )

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة النسبة المعياري

 مرتفعة 84.32 632. 2.53 المدرسي الجدول تجييز 6
 متوسطة 76.99 656. 2.31 إلكترونيا البيانات توثيق 5
 متوسطة 74.33 685. 2.23 المدرسية والوثائق السجالت تنظيم 3
 متوسطة 69.99 771. 2.10 المدرسية لإلدارة مشتركة بيانات قاعدة استخدام 0
 متوسطة 67.66 745. 2.03 المدرسية األنشطة تنظيم 1

 متوسطة 74.66 551. 2.24 الكمي

 تجييز( حصول فقرة واحدة فقط عمى درجة مرتفعة وىي )2تبين النتائج في الجدول )      
 ( بينما حصمت بقية الفقرات والمجال ككل عمى درجات متوسطة.المدرسي الجدول

 المجال الرابع: إدارة االتصال والتواصل المدرسي
ا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب لإلجابة عن ىذ     

 ( يوضح ذلك.2المئوية ودرجة الموافقة. والجدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية( 7الجدول )

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة النسبة المعياري

 متوسطة 66.99 824. 2.01 الشبكة عبر بعد عن اتاالجتماع إدارة 0
 متدنية 54.33 767. 1.63 اإللكتروني بالبريد المعممين مع التواصل 6

 بالبريد المنطقة التعميمية مع التواصل 3
 متدنية 53.99 746. 1.62 اإللكتروني

 األخرى المدارس مع المعمومات تبادل 5
 متدنية 53.99 687. 1.62 إلكترونيا

 متدنية 52.99 714. 1.59 اإللكتروني بالبريد األمور أولياء مع التواصل 1
 متوسطة 56.66 630. 1.70 الكمي

             ( حصول جميع الفقرات عمى درجات متدنية باستثناء 2يتضح من الجدول )     
               يد فقرة واحدة، وىذا يعني أن المدراء المساعدين يعتمدون االجتماعات الوجاىية، والبر 

 الورقي التقميدي.



 فهد عبيد عبد اهلل الرشيديد/         
 عبد الرحمن سعد محمد العجميأ/   درجة ممارسة المدراء المساعدين

 غنيم حمود الطشةأ/
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 المجال الخامس: الشؤون المالية والموازم
لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب       

 ( يوضح ذلك.1المئوية ودرجة الموافقة. والجدول )

 والنسب المئويةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 8الجدول )

 المجال الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة النسبة

 متوسطة 56.33 789. 1.69 إعداد الميزانية السنوية لممدرسة 6

 متدنية 52.66 731. 1.58 الخاصة والمصروفات اإليرادات سجالت تنظيم 3

5 
إدارة برامج الصيانة الخاصة بالتجييزات 

 المدرسية
 متدنية 49.66 682. 1.49

 متدنية 48.00 671. 1.44 تنظيم سجالت األثاث المدرسي 1

 متدنية 48.00 680. 1.44 تنظيم استعارة الكتب من المكتبة المدرسية 0

 متدنية 50.99 614. 1.51 الكمي

( حصول المجال وجميع فقراتو عمى درجات متدنية، باستثناء فقرة 1يتبين من الجدول )     
( وتدل ىذه النتيجة إلى إعداد الميزانية السنوية لممدرسةصمت عمى درجة متوسطة وىي )واحدة ح

حرص المدراء المساعدين االعتماد عمى النماذج الورقية فيما يخص الشؤون المالية والموازم، وقد 
 يعزى ذلك لمشعور باألمن أكثر، إذ يخشى البعض من االختراق لمحسابات، وضياع المعمومات.

ممارسة المدراء المساعدين في المدارس المتوسطة بدولة الكويت  الثاني: ما معوقات السؤال
 ؟لإلدارة الرقمية

لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب      
 ( يوضح ذلك.2المئوية ودرجة الموافقة. والجدول )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 نحرافات المعيارية والنسب المئويةالمتوسطات الحسابية واال ( 9الجدول )

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة النسبة

 مرتفعة 83.66 698. 2.51 ضعف البنية التحتية ونقص التجييزات الالزمة 1
 مرتفعة 82.33 689. 2.47 ضعف الحوافز لإلدارات لتفعيل اإلدارة الرقمية 2

0 
الالزمة لدعم تفعيل اإلدارة قمة الموارد المالية 

 الرقمية
 مرتفعة 80.99 709. 2.43

5 
ضعف الصيانة والدعم الفني من قبل الجيات 

 المزودة بالخدمة التكنولوجية
 مرتفعة 78.99 708. 2.37

3 
قمة الميارات لدى الطاقم اإلداري الستخدام 

 تكنولوجيا المعمومات
 متوسطة 74.33 737. 2.23

6 
ة بجدوى تكنولوجيا المعمومات تدني ثقة اإلدار 

 في رفع كفاءة األعمال اإلدارية
 متوسطة 69.33 759. 2.08

 مرتفعة 78.33 528. 2.35 الكمي

( أن المعوقات حاضرة بدرجة مرتفعة حسب تقدير أفراد العينة، وىذه 2يتضح من الجدول )      
سطة، وتتفق ىذه النتائج مع نتيجة تفسر نتيجة السؤال األول والتي دلت عمى درجة ممارسة متو 

 (.6032( ودراسة شرف والفريحي )6030دراسة ابو عاذرة )

هل تختمف تقديرات المدراء المساعدين في المدارس المتوسطة نتيجة السؤال الثاني          
باختالف  (α)0.05 ≤ عند مستوى الداللة  بدولة الكويت لممارسة اإلدارة الرقمية ومعوقاتها

 لمستقمة اآلتية: الجنس، والمؤهل العممي، والتخصص األكاديمي، وسنوات الخبرة؟المتغيرات ا

 الجنس . أ
 أفراد العينة باختالف الجنس؟ تقديراتسؤال الدراسة الثاني )أ(: ىل تختمف 

         ( 30( لمعينات المستقمة والجدول )tلإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام اختبار )       
 يوضح ذلك.



 فهد عبيد عبد اهلل الرشيديد/         
 عبد الرحمن سعد محمد العجميأ/   درجة ممارسة المدراء المساعدين

 غنيم حمود الطشةأ/
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 ( لمعينات المستقمة باختالف متغير الجنسt( اختبار )10)الجدول 

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
درجة  قيمة ت المعياري

 الحرية
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الممارسة

 011. 186 -2.582- 44358. 1.9037 91 ذكر
 

 47609. 2.0773 97 أنثى

 52670. 2.3849 97 أنثى 318. 312 -1.002- 52934. 2.3077 91 ذكر المعوقات

( وجود فروق في درجة الممارسة ولصالح اإلناث، وقد يعزى ذلك 30يتضح من الجدول )      
إلى أن اإلناث أكثر التزاما في تطبيق التعميمات، وأكثر حرصا عمى اتباع تعميمات السالمة 

ابو  Robert,201) روبرت ) راساتوتختمف ىذه النتيجة مع دالعامة في ظل وباء )كورونا(، 
 تعزى فروق( حيث لم تظير 6032والعنزي ) (6032( والرشيدي والجبر )6030) عاذرة

 لمجنس.
 ب. المؤهل العممي

 سؤال الدراسة الثاني )ب(: ىل تختمف تقديرات أفراد العينة باختالف المؤىل العممي؟
          (33لمعينات المستقمة والجدول )( tلإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام اختبار )       

 يوضح ذلك.
 ( لمعينات المستقمة باختالف متغير المؤهل العمميt( اختبار )11الجدول )

المتوسط  العدد المؤىل العممي المجال
 الحسابي

االنحراف 
درجة  قيمة ت المعياري

 الحرية
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الممارسة

 406. 186 834. 46209. 2.0057 158 بكالوريوس
 49854. 1.9280 30 دراسات عميا

 54752. 2.3389 30 دراسات عميا 923. 312 097. 52597. 2.3492 158 بكالوريوس المعوقات
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( عدم وجود فروق تعزى لمتغير المؤىل العممي، وتتفق ىذه 33يتضح من الجدول )      
 (. 6032، والعنزي ) bert,2016(Ro) روبرت ( و6001الرشيدي )النتيجة مع دراسات 

 ج. التخصص األكاديمي
 ؟التخصص األكاديمي سؤال الدراسة الثاني )ج(: ىل تختمف تقديرات أفراد العينة باختالف 

           (36( لمعينات المستقمة والجدول )tلإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام اختبار )        
 يوضح ذلك.

 التخصص األكاديميمعينات المستقمة باختالف متغير ( لt( اختبار )12الجدول )

 المجال
التخصص 
 األكاديمي

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة الحرية قيمة ت
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الممارسة

 4486. 1.8277 52 عممي
-3.070- 186 .002 

 4606. 2.0566 136 إنساني

 المعوقات
 6046. 2.3526 52 عممي

.081 312 .936 
 4979. 2.3456 136 إنساني

( وجود فروق في درجة الممارسة لصالح التخصصات اإلنسانية، وقد 36يبين الجدول )      
تعزى ىذه النتيجة إلى أن التخصصات اإلنسانية يمكن تدريسيا عن بعد أكثر، باعتبارىا موادا 

عتمد عمى الكممة والصوت واإللقاء المباشر، نظرية، إذ ال توجد فييا غالبا تطبيقات عممية، وت
وتختمف ىذه النتيجة مقارنة بالمواد العممية التي يكون فييا التطبيق العممي وتحتاج لمتابعة أكثر. 

 (. 6032العنزي )( و 6032مع دراسات الرشيدي والجبر )

 د. سنوات الخبرة
 ؟سنوات الخبرةختالف سؤال الدراسة الثاني )د(: ىل تختمف تقديرات أفراد العينة با

تبعا لمتغير حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة ىذا السؤال فقد تم       
 ( يبين ذلك.31سنوات الخبرة والجدول )
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 (13الجدول )
 تبعا لمتغير سنوات الخبرةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

( وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير 31يتبين من الجدول )       
سنوات الخبرة، ولمعرفة فيما إذا كانت ىذه الفروق دالة إحصائيا أم ال؛ فقد تم استخدام تحميل 

 ( يبين ذلك.35التباين األحادي والجدول )
 (14الجدول )

 نتائج تحميل التباين األحادي الختبار تأثير متغير سنوات الخبرة

مجموع  أوجو المقارنة 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربع 
مستوى  قيمة ف المتوسطات

 الداللة

 درجة الممارسة
 002. 6.262 1.296 2 2.592 بين المجموعات
   207. 185 38.291 داخل المجموعات

    187 40.883 المجموع

 المعوقات
 064. 2.789 763. 2 1.526 بين المجموعات
   274. 185 50.603 داخل المجموعات

    187 52.129 المجموع

متوسط ال العدد المجال/ مستويات المتغير
 الحساب

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 64. 2.27 20 سنوات 1أقل من 
 29. 1.69 11 سنة 32 – 1من 

 43. 1.98 157 سنة 32أكثر من 

 المعوقات
 33. 2.60 20 سنوات 1أقل من 

 44. 2.41 11 سنة 32 – 1من 
 57. 2.31 157 سنة 32أكثر من 
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( أن الفروق في استجابات أفراد العينة تبعا لسنوات الخبرة كانت 35يتبين من الجدول )      
دالة إحصائيا في مجال درجة الممارسة و)غير دالة في مجال المعوقات(، ولمعرفة لصالح أي 

 ( يبين ذلك.30ممقارنات البعدية والجدول )فئة كانت الفروق فقد تم استخدام اختبار شيفية ل
 (15الجدول )

 نتائج اختبار شيفية لممقارنات البعدية

 32أكثر من  سنة 32 – 1من  المتوسط الحسابي مستوى المتغير المجال

درجة 
 الممارسة

 *29553. *57945. 2.67 سنوات 1أقل من 
 -28393.- - 2.39 سنة 32 – 1من 

سنوات ( من جية   1( أن الفروق كانت بين فئة )أقل من 30 -31يتضح من الجداول )
 1( ولصالح الفئة األولى وىي فئة )أقل من 32سنة( و )أكثر من  32 – 1والفئتان )من 

و  سنوات(، وقد تعزى ىذه النتيجة إلى أن أصحاب الخبرة األقل ىم أصغر عمرا، وأكثر متابعة
التكنولوجيا( كما أنيم أكثر قابمية لمتغيير من ذوي  لمتكنولوجيا الرقمية باعتبارىم )جيل ممارسة

 الخبرات الطويمة.
والتي أظيرت فروقا دالة إحصائية  (6032الرشيدي والجبر )وتتفق ىذه النتيجة مع 

 تعزى لمخبرة، ولكنيا كانت لصالح ذوي الخبرة األطول.
حيث لم تظير فوق (، 6032العنزي )( ودراسة 6001الرشيدي )وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة 

 تعزى لسنوات الخبرة. 
 التوصيات

 في ضوء النتائج التي توصمت إليها الدراسة فإنها توصي باآلتي
 تحفيز المدراء المساعدين لزيادة ممارستيم لإلدارة الرقمية. -
 تحسين البنية التحتية والوسائط والصيانة الالزمة لتسييل ممارسة اإلدارة الرقمية.  -
 راء المساعدين الذكور وذوي التخصصات اإلنسانية عمى ممارسة اإلدارة الرقمية.تشجيع المد -
 إجراء دراسات مماثمة عمى فئات وعينات أخرى. -
 



 فهد عبيد عبد اهلل الرشيديد/         
 عبد الرحمن سعد محمد العجميأ/   درجة ممارسة المدراء المساعدين

 غنيم حمود الطشةأ/
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 م2021هارس   – الثالث العدد  – 33الوجلد  55

 رررر

 المراجع
( دور تكنولوجيا المعمومات في إدارة اإلشراف التربوي عمى المدارس 6030ابو عاذرة، سيام )

  الحكومية، رسالة ماجستير، جامعة األقصى، فمسطين.
( درجة دمج التكنولوجيا في اإلدارة المدرسية في المدارس الحكومية في 6031الجريري، عارف )

( 6)62محافظة عمان وسبل تطويرىا، مجمة العموم التربوية والنفسية، 
3-32. 

( درجة حاجة الجامعات اليمنية لتوظيف تقنية 6060الدعيس، محمد والدعيس، ابراىيم )
دارية، مجمة مركز جزيرة العرب لمبحوث الحاسوب في المجاالت اإل

 . 21-21( 0)3التربوية واإلنسانية، 
 نحو الكويت بدولة الحكومية المدارس ومديرات مديري اتجاىات (6001عايشة ) الرشيدي،

 غير ماجستير رسالة .اإلداري العمل في اإللكترونية اإلدارة استخدام
 .األردن األردنية، منشورة، الجامعة

( درجة تطبيق اإلدارة االلكترونية في المدارس الثانوية 6032يد والجبر، حامد )الرشيدي، ف
( 3)16الحكومية بدولة الكويت، مجمة كمية التربية جامعة أسيوط، 

006- 012. 
 ( اإلدارة اإللكترونية، عمان: دار وائل.6002السالمي، عالء )

ت في تنمية كفاءة األداء اإلداري ( دور تكنولوجيا المعموما6032شرف، عمية والفريحي، سارة )
لقائدات المدارس المتوسطة بمنطقة القصيم من وجية نظرىن، المجمة 

 .621-651( 1)0الدولية لمدراسات التربوية والنفسية، 
 .الجامعي الفكر دار االلكترونية، اإلسكندرية: ( اإلدارة6002الصيرفي، محمد )

 لمجوازات العامة المديرية في االلكترونية دارةاإل تطبيق إمكانية ( مدى6002محمد ) الضافي،
 العربية نايف جامعة ، منشورة غير ماجستير رسالة الرياض، بمدينة
 .السعودية األمنية، لمعموم

(دور اإلدارة االلكترونية في التنظيم المدرسي في مدارس محافظة 6032العنزي، ابتسام فرحان )
جامعة آل البيت، المفرق، العاصمة بدولة الكويت، رسالة ماجستير، 

 األردن.
-52( 0)30( الحكومة اإللكترونية، مجمة الحرس الوطني الكويتي، 6006الفيمكاوي، ىيثم )

01. 
 https://moe.edu.kw( 6063وزارة التربية )

https://moe.edu.kw/
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