
  
  
  
  

  إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية
   يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض

  من وجهة نظر القيادات التربوية
  
  

   ختصص اإلدارة والتخطيط التربوي حبث مكمل لنيل درجة املاجستري يف التربية 
  إلمام حممد بن سعود اإلسالميةامعة ا جبقسم التربية يف كلية العلوم االجتماعيةمقدم إىل 

  
� �

  
  إعداد 

  نوال بنت صاحل بن ناصر السحيباين
  

   الدكتورةإشراف
  لعجمياعلي بن نوف بنت عبد العايل 

  بقسم التربيةاملساعد اإلدارة والتخطيط التربوي ة أستاذ
  

  لعام اجلامعيا
  م٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠

  اململكة العربية السعودية 
  وزارة التعليم العايل

  امعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةج
  الرياض-كلية العلوم االجتماعية
  قسم التربية



 ب  

  

  إهداء
  

  : إىلأهدي هذا اجلهد املتواضع

  ومتعهما بالصحة والعافيةوالدي أطال اهللا يف عمرمها 

  اهللا  حفظهماألفاضل وأخوايت يتإخوو

   الغاليةأسريتإىل و

   إىل كل من يسعى إىل تطوير العملية التعليميةو
  

                                                   الباحثة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ج  

  تقديرشكر و

املرسلني نبينا حممد صلى اهللا عليه أفضل األنبياء ووالصالة والسالم على رب العاملني احلمد هللا 
  :وبعدوسلم وعلى آله وصحبه أمجعني، 

 ،محداً كثرياً يليق جبالله وعظيم سلطانه     إمتام هذه الرسالة،    ويسر يل   أمحد اهللا أن أعانين ووفقين      
نوف بنت عبد العايل العجمي، املشرفة      / أتقدم بالشكر إىل أستاذيت الفاضلة سعادة الدكتورة          مث

الـشكر  ، وخـالص  على رساليت نظري ماقدمته يل من توجيه وإرشاد طوال فترة إعداد الدراسة      
/   من سـعادة الـدكتور      جلنة مناقشة هذه الدراسة، كلٌ     لعضويوالتقدير ألصحاب السعادة    

  . الدويش بن سليمانعبد العزيز/  الشثري، وسعادة الدكتورن ناصر بعبدالعزيز

وإىل االمتنان لكل من ساهم يف حتكيم أداة الدراسة وتقييم عباراا،           الشكر و كما أتقدم خبالص    
صـدق  مجيع القيادات التربوية يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبنطقة الرياض علـى              

  . تعاوم مع الباحثة

إباء بنت حيىي بن جنيـد      /لصديقيت وزميليت يف الدراسة األخت      والعرفان   أتقدم بالشكر    وأخرياً
  .ذه الدراسةإعدادي هل خالل ا يلعلى وقوفها معي ومساند

  .أسأل اهللا أن جيزي اجلميع خري اجلزاء إنه ويل ذلك والقادر عليه

         الباحثة                                                      

                                                               نوال بنت صاحل السحيباين

  
  
  
  



 د  

  مستخلص الدراسة

  .التربية: قسم          .العلوم االجتماعية: كلية

  .اإلدارة والتخطيط التربوي: التخصص

  . نوال بنت صاحل السحيباين:إعداد 

  م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠: لعام اجلامعي ا

  .نوف بنت عبد العايل العجمي/  الدكتورة :إشراف

 اإلدارة العامة للتربية والتعلـيم للبنـات         يف إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية   : عنوان الدراسة   
  .من وجهة نظر القيادات التربوية مبدينة الرياض

لكترونيـة يف   إمكانية تطبيق اإلدارة اإل    مدى   إىل التعرف   إىل هدفت الدراسة    :الدراسة أهداف
، من خالل    من وجهة نظر القيادات التربوية     ،اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض      

فر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لـإلدارة          ا مدى تو  إىلالتعرف   :حماور
 إىل، والتعـرف  يادات التربويـة  من وجهة نظر الق،العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض    

 إىلخالل تقدمي املقترحات املناسبة، باإلضافة إىل التعرف        وأساليب تذليلها واحلد منها     معوقاا  
 والـيت تعـود     ،الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني آراء أفراد عينة الدراسة جتاه هذه احملـاور            

املشاركة يف الدورات التدريبية يف     وخلربة،  اواملؤهل العلمي،   والعمل احلايل،   ( :ملتغريات الدراسة 
  .)جمال اإلدارة اإللكترونية

 وتكوناعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي،        : منهج الدراسة وجمتمعها وعينتها   
، وتشمل عينة الدراسة جمتمع الدراسـة       ة/ة ومساعد /مدير ) ٩٨( من  وعينتها  جمتمع الدراسة   

   .نفسه كامالً
  : أمهها،توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج: تائج الدراسةأبرز ن



  � 

 متطلبات تطبيق اإلدارة فرا تو علىموافقون بدرجة متوسطة عينة الدراسة أفرادأن  .١
 من ٢,٧٧(مبتوسط  ،إلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياضااإللكترونية يف 

٤(. 

تطبيق اإلدارة لمعوقات  وجود علىتوسطة بدرجة م موافقون عينة الدراسة أفرادأن  .٢
 من ٣,٢٣(مبتوسط  ،إلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياضااإللكترونية يف 

٤(. 

تطبيق مقترحات تساعد على   أن هناكعلىبدرجة عالية  موافقون عينة الدراسة أفرادأن  .٣
مة للتربية والتعليم للبنات مبدينة اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العا

 .)٤ من ٣,٨٣(مبتوسط  ،الرياض

 أفراد استجابات بني ، فأقل)٠,٠٥(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال ت .٤
دارة اإللكترونية، املتطلبات واملقترحات اليت تساعد على تطبيق اإلالدراسة حول 

املشاركة يف الدورات واخلربة، واملؤهل العلمي، والعمل احلايل، ( : متغريباختالف
جد فروق ذات داللة إحصائية عند ، بينما تو)التدريبية يف جمال اإلدارة اإللكترونية

حول  ة/عملهم احلايل مساعد لصاحل أفراد عينة الدراسة الذين ، فأقل)٠,٠١(مستوى 
  .معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية

  : أبرز توصيات الدراسة
تطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العمل على توفري م 

  : ومن أمهها ،العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض
 . وكافيةأجهزة حاسب آيل حديثة -

  . موارد مالية كافية -

، مع استخدام نظام اتصاالت ربط إلكتروين بني اإلدارات واملدارس -
الفع. 

معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة  لحد منوضع السبل املناسبة ل 
  : ومن أبرزها،لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض



 و  

توضيح خطط نشر ثقافة اإلدارة اإللكترونية بني العاملني يف اإلدارة، مع  -
 . وأهدافهااإلدارة االلكترونية

 بعد تطبيق نظام احلوافز  يف اإلدارةتوفري الدورات التدريبية للعاملني -
 . هلمتوفري خدمة االتصال باإلنترنتو

نظام احتياطي ، مع توفري  وسريتهاج أمن البيانات واملعلوماتتطوير برام -
 . أو تعطلهالتجنب توقف األعمال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ز  

  قائمة احملتويات
  رقم الصفحة  املوضوع
  ب  اإلهداء

  ج  شكر وتقدير
  د  مستخلص الدراسة

  ز  قائمة احملتويات
  ي  قائمة اجلداول

  ١٠- ١  لدراسةمدخل ا: الفصل األول 
  ٢  املقدمة

  ٤  مشكلة الدراسة
  ٦  أسئلة الدراسة

  ٦    أهداف الدراسة   
  ٧  أمهية الدراسة

  ٩   حدود الدراسة
  ٩  . املفاهيم واملصطلحات األساسية للدراسة

  ٦٣-١١  اإلطار النظري والدراسات السابقة: لفصل الثاين ا
  ١٢  اإلطار النظري: أوالً

  ١٢  مقدمة 
  ١٢   مفهوم اإلدارة اإللكترونية

  ١٦  العالقة بني اإلدارة اإللكترونية واحلكومة اإللكترونية
  ١٧  أهداف اإلدارة اإللكترونية



 ح  

  رقم الصفحة  املوضوع
  ١٨   فوائد اإلدارة اإللكترونية

  ١٩  و اإلدارة اإللكترونية مربرات التحول حن
  ٢٠   متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية
  ٣٧    معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية

  ٣٩   مقترحات إلجناح مشروع اإلدارة اإللكترونية
  ٤٠   خطوات تطبيق اإلدارة اإللكترونية

  ٤٣  اإلدارة العامة للتربية والتعليم مبدينة الرياض
  ٤٣  ظيمي النشأة والتطور التن
  ٤٦     إدارة تقنية املعلومات

تطبيق اإلدارة جهود اإلدارة العامة للتربية والتعليم مبنطقة الرياض يف 
  اإللكترونية

٤٧  

  ٤٩   الدراسات السابقة:اًنيثا
  ٦٢   التعقيب على الدراسات السابقة

  ٧١-٦٤  منهج الدراسة وخطواا اإلجرائية: الفصل الثالث 
 ٦٥    متهيد

 ٦٥   الدراسة  منهج

  ٦٥   جمتمع وعينة الدراسة وخصائصها
  ٦٦  أداة الدراسة

  ٧٠   أساليب املعاجلة اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة
  ١٠٠-٧٢  حتليل نتائج الدراسة وتفسريها: الفصل الرابع



 ط  

  رقم الصفحة  املوضوع
  ٧٣   متهيد

  ٧٤  حتليل البيانات الوصفي
  ٧٤   النتائج املتعلقة بوصف أفراد عينة الدراسة

  ٧٧  ج املتعلقة بأسئلة الدراسةالنتائ
  ١١١-١٠١  خالصة الدراسة وأهم نتائجها وتوصياا: الفصل اخلامس

  ١٠٢  خالصة الدراسة
  ١٠٤  أهم نتائج الدراسة
  ١٠٩  توصيات الدراسة

  ١١٢  املراجع
  ١١٦  املالحق

� �� �� �� �
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 ي  

  
  قائمة اجلداول

رقم   وى اجلدولحمت  الرقم
  الصفحة

  ٦٧  معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور األول بالدرجة الكلية للمحور  )١-٣(
  ٦٨  معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الثاين بالدرجة الكلية للمحور  )٢-٣(
  ٦٨  معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الثالث بالدرجة الكلية للمحور  )٣-٣(
  ٦٩  عامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسةم  )٤-٣(
  ٧٤  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري العمل احلايل  )١-٤(
  ٧٥  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري املؤهل العلمي  )٢-٤(
  ٧٥  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري سنوات اخلربة الوظيفية يف اإلدارة  )٣-٤(
اد عينة الدراسة وفق متغري املشاركة يف الدورات التدريبية يف توزيع أفر  )٤-٤(

  جمال اإلدارة اإللكترونية
٧٦  

استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور متطلبات تطبيق   )٥-٤(
اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة 

  ملوافقةالرياض مرتبة تنازلياً حسب متوسطات ا

٧٧  

استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور معوقات تطبيق   )٦-٤(
اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة 

  الرياض مرتبة تنازلياً حسب متوسطات املوافقة

٨٤  

لى استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور مقترحات تساعد ع  )٧-٤(
تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية 
  والتعليم للبنات مبدينة الرياض مرتبة تنازلياً حسب متوسطات املوافقة

  

٩١  



 ك  

رقم   وى اجلدولحمت  الرقم
  الصفحة

  " Independent Sample T-test: ت " نتائج اختبار   )٨-٤(

  للفروق بني إجابات أفراد عينة الدراسة
٩٦  

 " One Way ANOVA: األحاديحتليل التباين  " نتائج اختبار  )٩-٤(
  للفروق بني 
  املؤهل العلمي اختالفإجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إىل 

٩٧  

 " One Way ANOVA: األحاديحتليل التباين " نتائج اختبار   )١٠-٤(
  للفروق بني 

  اخلربة اختالفإجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إىل 

٩٨  

 " One Way ANOVA: األحاديحتليل التباين " ختبار نتائج ا  )١١-٤(
املشاركة يف  اختالفللفروق بني إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إىل 

  الدورات التدريبية يف جمال اإلدارة اإللكترونية

٩٩  

  
  
  



 ١ 

  

  

   الفصل األول
  لدراسةمدخل ا

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ويتضمن اإلطار العام للدراسة 
  .املقدمة - 
 .مشكلة الدراسة - 

 . الدراسةأسئلة - 

 .أهداف الدراسة - 

 .أمهية الدراسة - 

 .حدود الدراسة - 

 .لدراسةاألساسية لصطلحات املفاهيم وامل - 



 ٢ 

  ولالفصل األ
  اإلطار العام للدراسة

  
  :املقدمة

  

 بظهور شبكات بدأتاليت  من التطورات التقنية ةموجمنتصف القرن امليالدي املنصرم شهد 
،  العامليةظهرت شبكة اإلنترنتمنه احلاسب اآليل ، مث الشبكات احمللية ، ويف التسعينات 

 ثورة جديدة أطلق عليها ثورة املعلومات ايل يف عصرنا احلواستمرت هذه التطورات لنشهد
مسحت بتبادل  واليت شكلت السمة املميزة هلذا العصر، حيث ،واالتصاالت أو الثورة الرقمية
التضخم الكبري استوعبت و ،سافات بعيدةعرب ميف مجيع ااالت كميات هائلة من املعلومات 

  .)٦م،ص ٢٠٠٨ابراهيم،  (يف النتاج الفكري للبشرية
ويف خضم هذه التطورات العلمية والتقنية اليت يشهدها هذا العصر كان البد للمنظمات 

 أن تبادر إىل وضع اخلطط ورسم السياسات الالزمة ،مبختلف أوجه نشاطها واهتماماا
 بشبكات املعلومات الوطنية والعاملية، واالهتمام ها وربط،لتطوير نظم للمعلومات واالتصاالت

 لتأمني ؛اد ويئة الكوادر الفنية واملتخصصة يف جمال املعلومات وشبكاا ونظم االتصاالتبإعد
 وتأمني خدمات معلوماتية سريعة ومتطورة ، قدم هلا يف هذه الثورة التقنيةموطئاحلصول على 

اإلدارة  واالجتاه إىل ، عن فكرة اإلدارة التقليديةتحولا، ومن هنا كان البد من النسوبيهمل
ن أ"  إىل)١٢١ص ،م٢٠٠٤جنم،  (شارحيث أدارة اإللكترونية، عرف باإلاليت تحلديثة، ا

 واليت تقوم على استخدام اإلنترنت ،اإلدارة اإللكترونية هي املدرسة األحدث يف اإلدارة
القيادة، والرقابة والتنظيم، والتخطيط، (  :وهي ،دارةاإلوشبكات األعمال يف إجناز وظائف 

  .")إلكترونياً
 احلاسبات وشبكة على التقليدية إىل اإلدارات اإللكترونية اإلداراتالتحول من ال يعتمد و 

كوا من رغم  على ال،فحسب من اجلوانب الفنية االنترنت وشبكات االتصاالت وغريها
يف الدرجة األوىل قضية إدارية مهمة لإلدارة اإللكترونية، ولكن التحول عناصر أساسية و



 ٣ 

 التطوير وتسانده وتدعمه بكل  تستهدف،داري متطور وقيادات إدارية واعيةتعتمد على فكر إ
 مع االلتزام بأعلى ،قيق رغبام وحتني وهي خدمة املستفيد،ليتها الرئيسيةؤوق مسيتحققوة؛ ل

  ).٥٩ص،م٢٠٠٦الساملي، (مستويات اجلودة واإلتقان يف العمل 
فر ايف أي منظمة ما مل تتوإللكترونية إلدارة ال جناح ه ال ميكن تصور فإنتقدمويف ضوء ما 

تشمل "ا بأ ) ٢٣ص  ،م٢٠٠٥ياسني، ( إليها أشار فيها عناصر اإلدارة اإللكترونية، اليت 
ويقع يف قلب الربجميات، وشبكة االتصاالت، و عتاد احلاسوب، : وهي،ثالثة عناصر أساسية

 ورأس ، للموارد املعرفيةن واحملللنيي من القيادات الرقمية، واملدير؛ صناع املعرفةهذه املكونات
ستراتيجي لعناصر اإلدارة إلاملال الفكري يف املنظمة، ويتوىل صناع املعرفة إدارة التعاضد ا

  ". من جهة أخرىاإللكترونية من جهة وتغيري طرق التفكري السائدة للوصول إىل ثقافة املعرفة
 اإلدارة اإللكترونية على قد كانت هناك جتارب رائدة وناجحة يف تطبيق مشروعاتو

يرلندا، وسنغافورة، إىل إ الواليات املتحدة األمريكية، و:املستوى العاملي والعريب، يف كل من
ياسني، ( واإلمارات العربية املتحدة ،واألردن،  مصر:جانب التجارب اإللكترونية يف كل من 

  .)٢٧٥ص ،م٢٠٠٥
من الدول العربية اليت    تعد  ية السعودية   ب اململكة العر   أن )٧ص،  م٢٠٠٨ الساملي،(وقد ذكر   

 كخطوة سابقة   ، طبقت اإلدارة اإللكترونية يف عدد من مؤسساا احلكومية ومنظماا اخلاصة         
املنظمات واملؤسسات العامة واخلاصة علـى الـسواء،    خمتلف  لتطبيق احلكومة اإللكترونية يف     

ة هي عملية تسبق يف تطبيقها      أن اإلدارة اإللكتروني  ) ٣٤ص ،م٢٠٠٨ الساملي، (أوضححيث  
   .احلكومة اإللكترونية

يف ظل  ،اململكة العربية السعوديةولقد ظهر ذلك من خالل االهتمام الكبري الذي أولته 
 -النظرية وامليدانية- من خالل البحوث العلمية ال اإلدارة اإللكترونية، حكومتها الرشيدة 

على األجهزة األمنية، ) م٢٠٠٧القرين، ( مثل دراسة ،على األجهزة احلكومية واخلاصة
يف ) م٢٠٠٨العمريي، (يف شركة االتصاالت السعودية، ودراسة) م٢٠٠٧العرتي، (ودراسة 

إصدار الدوريات العلمية املتخصصة يف هذا  اهتمامها يف هاكما أولت، اجلامعات السعودية 
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية تنظيم مدينة  أبرزها اليت من ،وعقد الندوات واملؤمتراتاال، 



 ٤ 

،  م٢٠٠٩ مارس  ١٧- ١٦ الفترة خالل ،"املنتدى الدويل حلاضنات التقنية"منتدى بعنوان 
  .)١( عرفة صناع املموالذي ميثل أحد أهم عناصر اإلدارة اإللكترونية وه

هياكل  وتطوير مجيع عناصرها من ، سيؤدي إىل حتسني األداء يف املنظماتهذا االهتمامأن و
 وإحالل املكتب ،وأساليب وأفراد وتقنيات إدارية، واالستغناء عن املعامالت الورقية

  ).١٣ص ،م٢٠٠٥الساملي، (اإللكتروين عن طريق االستخدام الواسع لتكنولوجيا املعلومات 
إمكانية  احلالية تبحث يففإن الدراسة ومتشياً مع هذا االهتمام مبوضوع اإلدارة اإللكترونية 

  . الرياضدينة للبنات مبالعامة للتربية والتعليم اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة تطبيق
  
  :مشكلة الدراسة 

  

 وخاصة القطاع التعليمي كان ،انتشار تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف مجيع القطاعاتإن 
 وشبكة ، وثورة االتصاالت،وبرجمياته املختلفةاإلجنازات اهلائلة يف صناعة احلاسب بسبب  

، وكثرة )نظم إدارة قواعد البيانات( وظهور أدوات تطوير نظم املعلومات ،نترنتاإل
  .الشركات واملؤسسات اليت أخذت على عاتقها تطوير الربجميات اجلاهزة

فره من تبسيط تو من املؤسسات التعليمية إىل تبين اإلدارة اإللكترونية ملا كثريوقد سارعت  
 لوقت تنفيذ املعامالت اإلدارية املختلفة، والدقة لإلجراءات داخل هذه املؤسسات، واختصارٍ

جناز العمليات املختلفة داخلها، باإلضافة إىل تسهيل االتصال بني مستوى إواملوضوعية يف 
لورق من خالل ، وتقليل استخدام ا)تنفيذيةوالسطى، الوعليا، وال(اإلدارات التعليمية املختلفة 

  ).٣٧ ص ،م٢٠٠٨الساملي، ( عملية احلفظ والتوثيق 
والدراسات املطبقة يف هذا اال قليلة جداً يف اململكة العربية السعودية ، فهناك دراسة 

املطبقة على ) م٢٠٠٨العمريي، (املطبقة على الكليات التقنية ، ودراسة ) م٢٠٠٧التمام،(
  ،بدرجة متوسطةجهما أن اإلدارة اإللكترونية طبقت فيهما  من نتائقد كان و،جامعة أم القرى

 ع م،٢٠٠٩، مارس، ١٦،  اإللكترونية الرياض جريدة " .اليوم.. انطالق فعاليات املنتدى الدويل حلاضنات التقنية. " اخلالد، أمان   )١(
)١٤٨٧٥(.  
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 بدرجة بيقها تطواملطبقة على كليات التربية فقد كان )م٢٠٠٧خبش، (أما بالنسبة لدراسة 
  .قليلة 

فقط واحدة  اإلدارة املدرسية ، وهناك دراسة مطبقة علىوقد كانت غالبية الدراسات 
  ).م٢٠٠٨العريشي، ( وهي دراسة ،مطبقة على إدارة تعليم البنني مبنطقة مكة املكرمة

رونية يف اإلدارة التعليمية فإنه البد من تطبيق اإلدارة اإللكتتقنياً ولتطوير العمل اإلداري 
 تتحقق ال" اإلدارة اإللكترونية أن ) ٣٣ص  ،م٢٠٠٧الساملي ( ، فقد ذكر جوانبهاجبميع 

إال عندما تتوفر البنية التحتية هلا من االتصاالت واألجهزة والربجميات والكوادر أهدافها 
كل  وحتتوي اإلدارة اإللكترونية على ، باإلضافة إىل الوعي املعلومايت لدى املوظفني،املتخصصة

رمسية واليت تتعلق باالتصاالت للحصول على املعلومات من الالنظم اإللكترونية الرمسية وغري 
  ". وإىل األشخاص داخل وخارج املنشأة

 اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبنطقة الرياض إىل التحول لإلدارة اإللكترونية وتسعى
  من خالل تأمني البنية اإللكترونية،)ـه١٤٣٢-١٤٢٩ ( لألعواميف خطتها اإلستراتيجية 

  : عن طريق حتقيق األهداف التالية
 .يئة الكوادر البشرية لقيادة العمل اإللكتروين .١

 .توفري التجهيزات والربامج اإللكترونية .٢

اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبنطقة (توفري املعلومات للمستفيدين إلكترونياً  .٣
 ).م٢٠٠٨الرياض، 

دارة نظم املعلومات والدعم الفين التابع إلشعبة مديرة لمن خالل جتربة الباحثة اليت تعمل و
، فإا ترى أن هذه الدراسة  للبنات مبنطقة الرياضالتعليمالتربية وإدارة يف تقنية املعلومات 

ية  مدى إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف مجيع اإلدارات النسائإىلستساعد يف التعرف 
  . الرياضدينةوالرجالية التابعة إلدارة التربية والتعليم للبنات مب
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  :ويف ضوء ذلك ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف التساؤل التايل
بنات لليف اإلدارة العامة للتربية والتعليم إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية مدى ما 

   من وجهة نظر القيادات التربوية ؟، الرياضدينةمب
  : الدراسةأسئلة 

إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف مدى ما  " : للدراسة وهوالتساؤل الرئيس مننبثق ي
د عد  "؟من وجهة نظر القيادات التربوية ، الرياضدينةللبنات مب اإلدارة العامة للتربية والتعليم

  :ميكن صياغتها كما يلي  ،الفرعيةتساؤالت من ال
اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة طبيق تما مدى توفر متطلبات  .١

 ؟القيادات التربوية من وجهة نظر ، الرياضمبدينةبنات للللتربية والتعليم 

ما معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية  .٢
 ؟ادات التربوية القي من وجهة نظر ،الرياضمبدينة بنات للوالتعليم 

اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة اليت تساعد على تطبيق ملقترحات  اما .٣
 ؟ من وجهة نظر القيادات التربوية ،الرياضالعامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف  .٤
 من وجهة نظر ،التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياضاإلدارات 

، العلمياملؤهل واخلربة ، والعمل احلايل، : (القيادات يف ضوء املتغريات التالية
 ؟)املشاركة يف الدورات التدريبية يف جمال اإلدارة اإللكترونيةو

� �

  :أهداف الدراسة 
 :  ألهداف التالية هذه الدراسة إىل حتقيق اتسعى

فر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة ا مدى توإىلالتعرف  .١
 من وجهة نظر القيادات ،الرياضمبدينة لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات 

 .التربوية
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 معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة إىلالتعرف  .٢
 . من وجهة نظر القيادات التربوية،ضالريامبدينة للتربية والتعليم للبنات 

 ، وتذليلعلى جناح تطبيق اإلدارة اإللكترونيةاليت تساعد  املناسبة املقترحاتتقدمي  .٣
 . ذلكتعوقالصعوبات اليت 

إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية     املبحوثني حنو    إجاباتمدى اختالف    إىلالتعرف   .٤
 من وجهـة    ،دارات التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض        يف اإل 

العمـل  ( تبعاً الختالف    ،طبقاً ملتغريام الشخصية والوظيفية    ،التربويةنظر القيادات   
املشاركة يف الدورات التدريبية يف جمال اإلدارة       و ،    العلمي املؤهلواخلربة ،   واحلايل،  

 .)اإللكترونية

  
  :ية الدراسةأمه

   :ما يليفياحلالية تكمن أمهية الدراسة 
 : األمهية النظرية  .١

تتناول  مبادة ، السيما السعودية، هذه الدراسة إىل املسامهة يف إثراء املكتبة العربيةتسعى
أن تساهم الدراسة يف ، وتأمل الباحثة  اليت تعترب حديثة نسبياًمفهوم اإلدارة اإللكترونية

 يف هاإيضاح متطلبات تطبيق و، حنو اإلدارة اإللكترونيةاالهتمامه توجييف احلالية 
، وخاصة أا تسبق تطبيق احلكومة اإللكترونية  معوقااتذليل، وكيفية التعليمية ةاإلدار

 .كافة اليت تسعى الدولة إىل تطبيقها على أجهزا

 : األمهية التطبيقية  .٢

ا ورد ا من حماور يف جمال تساعد هذه الدراسة الباحثني على االستفادة مم )١
 يف اإلدارة العامة للتربية للمسؤولنيعوناً تشكل اإلدارة اإللكترونية، و

 اليت تساهم يف رفع ،والتعليم يف التخطيط حنو التحول إىل اإلدارة اإللكترونية
الكفاءة اإلدارية، وتعزيز الكفاءة الداخلية واخلارجية لعملية التخطيط 

 أهداف التطوير املؤسسي واإلداري لتوجهات  ضمنتد ورمثلماللتنمية،  
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وزارة التخطيط،  ) (م٢٠٠٩-٢٠٠٥(اخلطة الوطنية اخلمسية الثامنة للتنمية 
 ).١٢٣ ص ،م٢٠٠٥

 يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم املسؤولني  احلاليةسوف تزود الدراسة )٢
فرها لتطبيق ا برؤية شاملة عن املتطلبات اليت جيب تو الرياضدينةللبنات مب

  مع طرق، تطبيقهاتعوق، واملشاكل اليت اإلدارة اإللكترونية يف هذه اإلدارة
 مناطقيف اإلدارات التعليمية احلالية ستفيد الدراسة ، كما على ذلكالتغلب 

اململكة العربية السعودية، وذلك باالطالع على توصيات الدراسة واألخذ 
اعي التفكري والتخطيط ا، خاصة أن معظم تلك اجلهات بدأت مس

 . والتطبيق لإلدارة اإللكترونية

ن هذه الدراسة تعرضت ألسلوب اإلدارة اإللكترونية، وهو أسلوب له بناؤه أ )٣
 من املزايا للجهات ذات كثريالعلمي املتميز، الذي يترتب على جناح تطبيقه 

 ما ذكره ، ومن أمههاهاارج وخالعالقة من داخل اإلدارة التعليمية
 :) ١٩٨م، ص٢٠٠٨ار،العم(

 .السرعة يف إجناز العمل باستخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت −

املساعدة يف اختاذ القرار بالتوفري الدائم للمعلومات بني يدي متخذي  −
 .القرار

 .خفض تكاليف العمل اإلداري ورفع األداء واإلنتاجية −

 .معاجلة البريوقراطية والفساد اإلداري −

٥K  عرض جتربة  يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم مسؤولنيللتتيح هذه الدراسة
 بشكل علمي موثق يف املؤمترات واملناسبات العلمية  اإلدارة اإللكترونيةتطبيق

 .املختلفة احمللية والدولية
� �
� �
� �
� �
� �
� �
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  :حدود الدراسة
  :ما يليفي حدود الدراسة تتمثل
 مدى إمكانية إىلف  التعرعلى حماولةاقتصرت هذه الدراسة : احلدود املوضوعية •

  .تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض
اإلدارات التابعة  ومساعديمديري اقتصرت هذه الدراسة على : البشريةاحلدود  •

  .لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض
 للعام األوللدراسة ميدانياً خالل الفصل الدراسي مت إجراء هذه ا: احلدود الزمانية •

  ).هـ ١٤٣١ /١٤٣٠ (اجلامعي
  

  :لدراسةاألساسية لصطلحات املفاهيم وامل
  

  :فيما يلي تعريف ألهم املصطلحات اليت سريد ذكرها يف الدراسة
 :اإللكترونيةاإلدارة  .١

 اإلدارية ذات تعين حتويل كافة العمليات: "بأا ) ١١١ ص، م٢٠٠٤أبو مغايض، (ا عرفه
الطبيعة الورقية إىل عمليات ذات طبيعة إلكترونية باستخدام خمتلف التقنيات اإللكترونية يف 

  ".اإلدارة
 وإحالل ،االستغناء عن املعامالت الورقية: "بأا) ٣٢ ص، م٢٠٠٦، الساملي(بينما عرفها 

، وحتويل اخلدمات املكتب اإللكتروين، عن طريق االستخدام الواسع لتكنولوجيا املعلومات
  ".العامة إىل إجراءات مكتبية تتم معاجلتها حسب خطوات متسلسلة منفذه مسبقاً

العملية اإلدارية القائمة على اإلمكانات : " بأا ) ١٢٧ص، م٢٠٠٤جنم، (فها عرو
املتميزة لإلنترنت وشبكات األعمال يف التخطيط والتوجيه والرقابة على املوارد والقدرات 

  ".يق األهدافق من أجل حت، بدون حدوداجلوهرية
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تقنية اإلمكانات املتميزة لالعملية اإلدارية القائمة على :  إجرائياً بأا ةعرفها الباحثتو
 وذلك ، مع توفري احلماية الالزمة ألمن املعلومات،الشبكات واالتصاالتنظام املعلومات و

  .التربويةوالتعليمية ألجل حتقيق األهداف 
 :امة للتربية والتعليماإلدارة الع .٢

يف أي من األدلة أو التعاميم ) اإلدارة العامة للتربية والتعليم( ملصطلح اًمل جتد الباحثة تعريف
 ،هـ١٤٠٧املبعوث، (  تعريف تبنت الباحثة لذا فقد ؛اليت أصدرا وزارة التربية والتعليم

 التربية والتعليم يف املناطق اهليئة احلكومية اليت أنشأا وزارة :بأا هافالذي عر ،)١٧ص
 ومتثيل الوزارة يف تلك املنطقة، وتنقسم ، دف اإلشراف على املدارس،التعليمية باململكة

  .يف كل منطقة تعليمية إىل إدارة للبنات وأخرى للبننياإلدارة العامة للتربية والتعليم 
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  الفصل الثاين
  

  قةالدراسات الساب ونظرياإلطار ال
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ويتضمن 
 .نظرياإلطار ال: أوالً

 .اإلدارة اإللكترونية -

  .اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض -

 .الدراسات السابقة: ثانياً



 ١٢ 

  نظرياإلطار ال: أوالً
  
  

  :املقدمة 
  

إن من أبرز مسات هذا العصر استخدام التقنيات اإللكترونية يف اإلدارة احلديثة، ومن بني هذه 
التقنيات اليت نراها يف كل شأن من شؤون حياتنا اليومية ظهور تقنية اإلدارة اإللكترونية، 

 اليت تنطلق منها املهمةية املعلومات واالتصاالت أحد الركائز حيث أصبح االعتماد على تقن
نترنت ظهرت احلاجة الستخدام منط جديد نتيجة الستخدام االتصاالت واإل، واإلدارة احلديثة
 اإلدارة اإللكترونية القائمة على التنظيم الشبكي والسرعة الفائقة، مقابل وال وهأمن اإلدارة، 

ة على اهلرمية واحلركة البطيئة، وباستخدام اإلنترنت يف وظائف اإلدارة اإلدارة التقليدية القائم
حتولت وظائف اإلدارة إىل أمناط جديدة من املهام تقوم على التكيف مع اإلنترنت ومتطلباته 

، وتطبيق )١٨٩، ص م٢٠٠٨العمار، ( ة ورقابة إلكتروني ختطيط وتنظيم إلكتروين ، وقيادةيف
 مما يعين أن تطبيقها يف اإلدارة ؛عد يف إجناز العمل وتوفري الوقت واجلهداإلدارة اإللكترونية يسا

بسرعة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض سيساعد يف إجناز أعماهلا وحتقيق أهدافها 
  .وبأقل التكاليفودقة 

 حيث على بعدين رئيسيني يغطيان اإلدارة اإللكترونية، يشتملاإلطار النظري ذا فإن و
 وأسبابيتناول البعد األول اإلدارة اإللكترونية من خالل استعراض مفهومها، وفوائدها، 

 ومعوقات ذلك، بينما تناول البعد الثاين اإلدارة العامة ،ومتطلبات تطبيقها ،التحول إليها
ونية إدارة تقنية املعلومات كإدارة معنية بدعم اإلدارة اإللكترولتعليم البنات مبدينة الرياض، 

  .يف إدارة التعليموإدخاهلا 
  :  مفهوم اإلدارة اإللكترونية

ابق  أخذت املنظمات تتسأسعارها ورخص  كافة، املعلوماتتقنيةنظراً للتطور الكبري يف جماالت 
ن استخدامها يساعد على تبسيط إيف اال اإلداري، حيث حدث االبتكارات أيف استخدام 
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 إىل أقل ما ميكن، ولذلك ظهر مفهوم شائع بكثرة هذه األيام اإلجراءات وتقليل استخدام الورق
". اإلدارة اإللكترونية" : يطلق عليه،ومنها بعض الدول العربية ،يف الكثري من دول العامل

  )٣١ص ،م٢٠٠٨الساملي،(

) E-Management(اإلدارة اإللكترونية  أن )١٢٦-١٢٥ ص ،م٢٠٠٤جنم، (وقد أوضح   
ا جاءت مع اإلنترنت اليت بدأ استخدامها التجاري ولألغراض العامة  وكأ الناسقد تبدو لبعض

 بعد أن استخدمت لفترة طويلة ألغراض  من القرن العشرين امليالدييف منتصف التسعينات
 فأمتتة املكتب ؛إال أن األمر قد ال يكون كذلك على األقل من زوايا معينة. عسكرية وأكادميية

)Office Automation (من الزمن يف اآلالت ت منذ أكثر من عقدين قد وجد ) كاهلاتف
 ،)CNC(  كما أن الرقابة الرقمية باحلاسوب ،) وغريهاوامليكروفيلموالفاكس واحلفظ اآليل 

التصنيع املتكامل باحلاسوب و ،)CAD/CAM( والتصميم والتصنيع مبساعدة احلاسوب 
)CIM ( اإلنتاج واخلدمات، كلها مناذج واملستودع املؤمتت وتطبيقات الذكاء الصناعي يف

 وكذلك ،إلحالل اآللة واألنظمة اآللية واحلاسوبية يف اإلدارة حمل العاملني يف األنشطة التشغيلية
وكل هذا حدث يف .  إىل برجمة مسبقةاستناداً ،حمل املديرين يف التوجيهات والتعليمات اآللية

رة اإللكترونية باستخدام تقنيات املعلومات، وقد تأثر مفهوم اإلدا.  اإلنترنتقبلالعقود السابقة 
،  وتقليل استخدام الورق إىل أدىن حد ممكن، من حيث السرعة والدقة،واملميزات اليت توفرها

بكثري تتعدى فكرة اإلدارة اإللكترونية " على أن ) ١٨٩ ص ،م٢٠٠٨العمار،(حيث أكد 
فهوم تكامل البيانات واملعلومات بني بإدارات العمل داخل املنظمة، إىل ممفهوم امليكنة اخلاصة 

اإلدارات املختلفة واملتعددة، واستخدام تلك البيانات واملعلومات يف توجيه سياسة وإجراءات 
 سواًء ،عمل املنظمة حنو حتقيق أهدافها، وتوفري املرونة الالزمة لالستجابة للمتغريات املتالحقة

   ."الداخلية أو اخلارجية
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  :، منهابعدة تعريفات من املفكرين والباحثني كثريرة اإللكترونية  اإلداهذا وقد عرف

هي العملية اإلدارية القائمة على اإلمكانات املتاحة لإلنترنت وشبكات األعمال، يف "-
ختطيط وتوجيه والرقابة على املوارد والقدرات اجلوهرية للمنظمة واآلخرين بدون حدود، ألجل 

  ).١٩٢ ص ،م٢٠٠٨العمار،" (حتقيق األهداف

 املكتب اإللكتروين عن طريق االستخدام الواسع وإحاللاالستغناء عن املعامالت الورقية "-
 املعلومات وحتويل اخلدمات العامة إىل إجراءات مكتبية مت معاجلتها حسب خطوات لتقنية

  ).٣٢ ص ،م٢٠٠٨الساملي، " (متسلسلة منفذة مسبقاً

كشبكة اإلنترنت –دل املعلومات بوسائل إلكترونية قدرة املنظمة على تقدمي اخلدمات وتبا" -
فيما بينها وبني املواطنني ومنظمات األعمال املتعاملة معها، بيسر  -أو شبكة اتصال إلكتروين

 ويف أقصر وقت، مع ضمان خصوصية وأمن املعلومات يف ،وسهولة ودقة عالية، وبأقل تكلفة
  ). ١٦ ص،م٢٠٠٣العمري، " (أي وقت وأي مكان

  : ما يليأن اإلدارة اإللكترونية تنطوي على) ٣٧ ص ،م٢٠٠٧القرين،  (ويرى

 . املعلومات واالتصاالتتقنيةاستخدام  .١

 .هومسؤوليات  املعلومات مبهام اجلهاز اإلداريتقنيةربط  .٢

 . داخل املنظمات وحتسينهاتطوير العمليات اإلدارية .٣

، وسرعة ، وتبسيط اإلجراءاتتهاوميكن النشاطات اإلداريةمجيع تطوير  .٤
 .جناز املعامالتإوكفاءة 

 .توفري الوقت واجلهد والتكلفة واالستخدام اآلمن .٥

 .السرعة والكفاءة يف حتقيق أهداف املنظمات اإلدارية .٦
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   :ومما سبق ترى الباحثة أن اإلدارة اإللكترونية مبفهومها العام

 األعمال واخلدمات  وحتويل، املعلومات واالتصاالتتقنيةهي إدارة األعمال عرب استخدام نظم 
 تنفذ بسرعة عالية ودقة متناهية عن طريق ، إىل أعمال وخدمات إلكترونية،اإلدارية التقليدية

، وتبسيط اإلجراءات، وتيسري تبادل املعلومات، وتقدمي اخلدمات  كافةميكنة النشاطات اإلدارية
عامالت، دف حتقيق جناز املإللمواطنني وقطاع األعمال، وتوفري الوقت واجلهد والتكلفة يف 

 حتسني العمليات اإلداريةو ، وأقل تكلفة وجهد،أهداف املنظمات اإلدارية يف أقصر وقت
  .هاوتطوير

أبعاد تطورها على ) ١٣١-١٢٨ ص ،م٢٠٠٤جنم، (ومن أجل فهم اإلدارة اإللكترونية طرح 
  :مستويات متعددة كاآليت

ية ية وجتاوز هلا، فمن املدرسة الكالسيكأن اإلدارة اإللكترونية هي امتداد للمدارس اإلدار .١
اليت تنامت وتوجت يف املدرسة السلوكية، وإىل املدخل إىل مدرسة العالقات اإلنسانية، 

 مث املدرسة ، مث مدرسة النظم يف بداية اخلمسينات،الكمي أثناء احلرب العاملية الثانية
لتتوج مسرية التطور يف  ؛ فمدخل منظمة التعلم يف الثمانينات،املوقفية يف الستينات

 .اإلدارة اإللكترونيةجنم منتصف التسعينات بصعود 

منذ العمل اإلداري  يف اإلدارة، حيث اجته التقين للتطور امتدادن اإلدارة اإللكترونية هي أ .٢
البدء إىل إحالل اآللة حمل العامل، لينتقل إىل العمليات الذهنية احملاكية لإلنسان من 

 أو اللغة ، سواء يف الرؤية اآللية، الذي حياكي الذكاء اإلنساين،خالل الذكاء الصناعي
 . أو األنظمة اخلبرية، وتبع ذلك ظهور اإلنترنت وشبكات األعمال،الطبيعية

 ، كمجال ختصص ضيقةن اإلدارة اإللكترونية هي نتاج تطور تبادل البيانات اإللكترونيأ .٣
 .إىل جمال األعمال اإللكترونية الواسعة
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حيث نظرت اإلدارة يف البداية إىل التفاعل : عل اإلنساين إىل التفاعل اآليل من التفا .٤
رمسي، بينما التفاعل غري  ألنه يؤدي إىل عالقات شخصية وتنظيم ،اإلنساين نظرة سلبية
  وفنياً وجغرافياًه تنظيمياًنترنت وشبكات األعمال ميكن أن يبلغ مدااآليل باستخدام اإل

 .وزمنياً

  : إلدارة اإللكترونية واحلكومة اإللكترونية  بني اعالقةال

 مثل ،كثر يف اآلونة األخرية تداول بعض املصطلحات اإلدارية ذات االرتباط بالتقنية الرقمية
وذلك الرتباط املصطلحني اإلداريني بتطبيقات  واحلكومة اإللكترونية، ،اإلدارة اإللكترونية

بعض، بر توضيح مدى ارتباط املفهومني بعضهما  ولذلك جيد؛التقنية احلديثة يف جمال اإلدارة
) ٦٣ص،م٢٠٠٨ ،إبراهيم(كما عرفها ) E-Management(حيث تعين اإلدارة اإللكترونية 

حتويل كافة العمليات اإلدارية ذات الطبيعة الورقية إىل عمليات ذات طبيعة إلكترونية، ": بأا
  ." أو اإلدارة بال أوراق،)العمل اإللكتروين( احلديثة التطورات التقنيةباستخدام 

 اليت هانفس ن املنظمات على اختالفها وتعدد أنواعها على مستوى الدولة ال متلك املقوماتإ
ميكن أن تساعدها على تطبيق اإلدارة اإللكترونية، وهذا يف حد ذاته قد يشكل عائقاً أمام بعض 

م بتحويل كل عملياا إىل املنظمات ، اليت متلك مقومات التطبيقات اإللكترونية، لكي تقو
 كما ذكر النسق اإللكتروين، نظراً للطبيعة التكاملية للعمل احلكومي، وقد ينتج لنا من ذلك 

املنظمات هي جزر متناثرة دون روابط دائمة، " :أن) ١١٣- ١١١ ص،م٢٠٠٤أبو مغايض، (
 مقتصر على حدود تتبىن مبادرات بشكل منفرد يف جمال تطبيق اإلدارة اإللكترونية، ألنه تطبيق

 يتعداها إىل غريها من  التحكم فيه والسيطرة عليه، والمن ها فقط، الذي ميكنةاملنظمة الطبيعي
فهي عبارة عن تلك املنظمات أو )  E-Government(أما احلكومة اإللكترونية املنظمات، 

روابط إلكترونية ك لاجلزر املتناثرة اليت تعتمد على تطبيقات اإلدارة اإللكترونية، ولكنها متت
  ."بشكل ميسر وسريع، وباملستفيدين من خدماابعضها ببعض تربطها 
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 أو مكننة ،أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية" )١١٤ ص ،م٢٠٠٤أبو مغايض،  ( أكدمن هنا و
العمل اإلداري هو اخلطوة السابقة لتطبيق مفهوم احلكومة اإللكترونية، وتعترب احلكومة 

عىن هي اإلطار الشامل واملتكامل للتطبيقات اإللكترونية أو الرقمية يف اال اإللكترونية ذا امل
، )مجيع أنواع املستفيدينومقدم اخلدمة، (  على مستوى كافة أطراف العملية اإلدارية ،اإلداري

  ."أو على الصعيد اجلغرايف احملدد للدولة أو اإلقليم
  

  :أهداف اإلدارة اإللكترونية
  

  :دف إىل ما يليأن اإلدارة اإللكترونية ) ٦٣ص ،م٢٠٠٨إبراهيم، (ذكر 

 لتحسني األداء اإلداري التقليدي املتمثل ؛حماولة إعادة هيكلة املؤسسات التقليدية احلالية .١
 وفق تطور مفهوم اإلدارة ، الالزمني إلجناز املعامالت، وتقليل التكلفة،يف كسب الوقت

 .اإللكترونية

 لربط ،تقنياً والعمل على رفع كفاءا ومهاراا ،شرية املتاحةإعادة النظر يف املوارد الب .٢
 .األهداف املنشودة لإلدارة اإللكترونية باألداء والتطبيق

 لكي تستجيب ومتطلبات ؛ املعلومات واالتصاالت وحتريرهالتقنيةتقييم البنية التحتية  .٣
 .رونية لتحقيق اخلدمات لإلدارة اإللكت؛اخلدمات الالزمة باحلجم والنوعية

 لضمان بيئة إلكترونية ؛مناقشة التشريعات واألنظمة القانونية وحماولة وضع معايري .٤
 .متوافقة

 من أجل االنطالق خبطى ثابتة حنو تطبيق اإلدارة اخلروج برؤية وإستراتيجية واضحتني؛ .٥
  .اإللكترونية
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  : اإلدارة اإللكترونيةفوائد

دمة لتقنيات املعلومات اإلدارية، مما جعل الدول برزت فوائد كبرية نتيجة استخدام الدول املتق
كما ذكرها  ومن أهم هذه الفوائد ،تتسابق يف تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف مؤسساااألخرى 

   :ما يلي) ٣٨- ٣٧ ص ،م٢٠٠٨الساملي، (

 وتنعكس إجيابياً على مستوى اخلدمات اليت ،تبسيط اإلجراءات داخل هذه املؤسسات .١
 .كون نوع اخلدمات املقدمة أكثر جودةي كما ،ننيتقدم إىل املواط

 .اختصار وقت تنفيذ إجناز املعامالت اإلدارية املختلفة .٢

 .الدقة واملوضوعية يف العمليات اإلدارية املختلفة داخل املؤسسة .٣

 .تسهيل إجراء االتصال بني اإلدارات املختلفة داخل املؤسسة وخارجها .٤

ق بشكل  استخدام الور منقلليل صحيح سة بشكن استخدام اإلدارة اإللكترونيأ .٥
  احلفظ والتوثيق اليتيعاجل مشكلة، حيث س مما يؤثر إجيابياً على عمل املؤسسة؛ملحوظ

 حيث يتم ، مما يؤدي إىل عدم احلاجة إىل أماكن خزن؛تعاين منها أغلب املؤسسات
  .االستفادة منها يف أمور أخرى

 عاملة هلا عاملة الزائدة عن احلاجة إىل أيداأليدي الاإلدارة اإللكترونية إىل حتويل سوف تؤدي و
واكبة التطورات اجلديدة اليت مل ؛ عن طريق إعادة التأهيل؛دور أساسي يف تنفيذ هذه اإلدارة

قادرين على التكيف مع ال وغري كفاءاأل واالستغناء عن املوظفني غري ،طرأت على املؤسسة
  .الوضع اجلديد

  : مثل، بعض الفوائد)١٩٩- ١٩٨ ص ،م٢٠٠٨العمار،(كما أضاف 

 .املساعدة على اختاذ القرار بالتوفري الدائم للمعلومات بني يدي متخذي القرار .١
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 .خفض تكاليف العمل اإلداري ورفع األداء واإلنتاجية .٢

 .جتاوز مشكلة البعدين اجلغرايف والزمين .٣

 .معاجلة البريوقراطية والفساد اإلداري .٤

 .طوراتتطوير آلية العمل ومواكبة الت .٥

 .التخطيط للمشاريع املستقبلية .٦

  
  :مربرات التحول حنو اإلدارة اإللكترونية

تنطلق عملية التحول إىل اإلدارة اإللكترونية من الرغبة يف بناء أداة إدارية مرنة تقدم خدماا 
ن ، وماملستفيدون ووفق املواصفات اليت يرغبها هؤالء ،املناسبني للراغبني فيها يف الوقت واملكان

هنا يتوجب على اإلدارة جتنب حماوالت ترقيع النظم احلالية، وفرض أساليب التعامل التقليدية 
   ؛ ولذاع استمرار األوضاع احلاليةعلى الناس من خالل استخدام شكل جديد لتقدمي اخلدمة م

  ):١٩٧-١٩٦ ص ،م٢٠٠٨العمار، ( كما ذكرها ،ميكن سرد بعض األسباب الداعية للتحول
  .راءات والعمليات وأثرها على زيادة تكلفة األعمالاإلجتعقد  .١
  .القرارات والتوصيات الفورية اليت من شأا إحداث عدم توازن يف التطبيقارجتالية  .٢
  .ضرورة توحيد البيانات على مستوى املنظمة .٣
  . واالعتماد على املعلومات يف اختاذ القراراتالتقينالتوجه حنو توظيف استخدام التطور  .٤
  .فري البيانات املتداولة للموظفني يف املنظمةضرورة تو .٥
 .حتمية حتقيق االتصال املستمر بني املوظفني على اتساع نطاق العمل .٦

ز داخل كل مؤسسة تسعى  وضرورة وجود آليات للتمي،ازدياد املنافسة بني املنظمات .٧
 .للتنافس



 ٢٠ 

 :املربرات السابقةإىل كما تضيف الباحثة 

 .ترشيد استخدام املوارد .١

 وفق املواصفات الفنية والقانونية والنظم اإلدارية املعتمدة بعد الدراسة ، األداءضبط .٢
 .والتمحيص

  :متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية
إىل توفري ،  على أرض الواقعذا تطبيقاتحنتاج جلعل مفهوم اإلدارة اإللكترونية مشروعاً 

 خالهلا االنطالق حنو بناء عدة متطلبات أساسية، تشكل نقطة االرتكاز اليت ميكن من
وتشكل هذه املتطلبات القاعدة اليت يقوم عليها مشروع منظومة اإلدارة اإللكترونية، 

 ؛اإلدارة اإللكترونية، ولذلك جيب البدء ا كخطوة أوىل بغية توفري احلد املناسب منها
عرض ستسنو ،ليمكن بعد ذلك البدء يف مراحل التحول حنو تطبيقات اإلدارة اإللكترونية

  :فيما يلي أهم هذه املتطلبات
  
  :وتنظيميةمتطلبات إدارية . أ

بارزاً،   دوراًنظمة اإلدارة العليا للمتؤدي فيهاهناك متطلبات إدارية وتنظيمية 
 اهلهلذا املشروع وتفهمهم  لنيؤواملسيتوقف عليه جناح املشروع وبالعكس، فقناعة 

  : التايل من خالل  هوجناحكترونية لمشروع اإلدارة اإلاألثر الكبري يف تطبيق 
 :وتطويرهاستراجتيات وضع اإل .١

 توليفة معقدة ومتنوعة من الربامج املتخصصة عبارة عنمشروع اإلدارة اإللكترونية 
 ومالية وقيادات إدارية تعمل بتنسيق إنسانيةاليت تتطلب معارف ومهارات عالية وموارد 

وبسبب هذه الطبيعة املعقدة . ستقبليةوتكامل ضمن إطار رؤية وأهداف إستراتيجية م
وألن مشروع اإلدارة اإللكترونية يتناول قضية التغيري اجلذري ابتداًء من لبناا األساسية 
إىل التركيبة التنظيمية املؤسسية فإن خماطر الفشل كبرية، وإن فرص النجاح قليلة إذا مل 

ليته من املراحل واخلطوات عتوضع عملية التطوير ضمن منظور إستراتيجي يأخذ مداه وفا
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اجلوهرية املتكاملة اليت جيب أن يقطعها املشروع خالل عملية صياغة إستراتيجية االنتقال 
  .)٢٠٢ص،م٢٠٠٥ياسني، ( إىل اإلدارة اإللكترونية

من مراحل أساسية  هاوتطويروتتكون عملية صنع إستراتيجية اإلدارة اإللكترونية 
 اليت يقوم بتنفيذها فريق من اإلدارة أو فريق من القادة ،امجمتداخلة األنشطة واملهام والرب

 ميثلون مجيع األطراف ذات العالقة واملصلحة يف مشروع اإلدارة ،اإلداريني واخلرباء
  .اإللكترونية

ببيوت اخلربة تستعني معظم التجارب  بأن )٢٠٢ص،م٢٠٠٥ياسني، (كما أضاف 
ات واالتصاالت لتوريد املكونات التقنية من  املعلوموتقنيةالعاملية وشركات االستشارات 

األجهزة ونظم احلاسب اآليل، واملكونات الربجمية وتسهيالت بناء القاعدة التقنية التحتية 
لإلدارة اإللكترونية، وقد تعمل هذه الشركات مع فريق اإلدارة أو جزء من فريق واحد 

لدراسات التمهيدية، وإجراء يتوىل مسؤولية تنفيذ مراحل املشروع، مبا يف ذلك إعداد ا
، وميثل  وتطبيقها تطوير اإلدارة اإللكترونيةإستراتيجية وصياغة ،املسوحات، ومجع البيانات

هذا األسلوب أفضل اخليارات املتاحة إلدارة وتنفيذ املشروع، ألنه جيمع ما بني التوريد 
  .اخلارجي والتوريد الداخلي

بعد االنتهاء من املسوحات ( اإللكترونية وتتكون عملية تطوير إستراتيجية اإلدارة
من ) ٢١٨-٢٠٤ص،م٢٠٠٥ياسني،( كما ذكرها ) والدراسات امليدانية التمهيدية

  :املراحل التالية
 :صياغة الرؤية اإلستراتيجية 

 أهم جماالت العمل وحماور تنضوي حتتهاالرؤية اإلستراتيجية هي املظلة اليت 
ذها للوصول إىل األهداف ية املطلوب تنفيالتخطيط اإلستراتيجي لألنشطة اجلوهر

وتفيد يف رسم املسار العام لربامج التطوير والتطبيق وتقييم األداء وإدارة املنشودة، 
  .التغيري يف اإلدارات على خمتلف فئاا وأنشطتها
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 :اإلستراتيجيةصياغة األهداف  

 إذ ال ؛رة اإللكترونيةال تكفي الرؤية اإلستراتيجية وحدها ملباشرة العمل مبشروع اإلدا
بد من وجود أهداف إستراتيجية طويلة األجل وممكنة التحقيق وأهداف تكتيكية 

  .مشتقة من األهداف اإلستراتيجية متوسطة األجل
ويف كل األحوال تعرب األهداف اإلستراتيجية عن مسار االهتمام لدى فريق التطوير 

  .بقية األنشطةونقطة التركيز اإلستراتيجية اليت تتمحور حوهلا 
 :دراسة وحتليل اجلاهزية اإللكترونية لإلدارة واتمع 

يف هذه املرحلة يقوم فريق تطوير مشروع اإلدارة اإللكترونية بتشكيل قوة مهام 
،  وأدواا املعلومات واالتصاالتتقنيةإستراتيجية لدراسة املستوى احلايل لنظم 

م التعليم والتدريب واالستشارات لية نظعااكل اإلدارات، ودرجة كفاءا، وفوهي
واخلدمات الرقمية، باإلضافة إىل دراسة املوارد املالية واملادية واإلنسانية املوجودة 

 وبصورة ،ومصادرها وجماالت توزيعها، إىل غري ذلك من أبعاد وجماالت تدرس بعناية
اجات  لتحديد اإلمكانات والقدرات املتاحة ومقارنتها بعد ذلك باالحتي،تفصيلية

  .واملتطلبات األساسية لتنفيذ برامج اإلدارة اإللكترونية 
 :حتديد أسباب الفجوة اإلستراتيجية واختيار إستراتيجية التطوير املالئمة 

جناح فريق تطوير اإلدارة اإللكترونية بتحديد أسباب وجود الفجوة اإلستراتيجية إن 
ر البديلة، واختيار اإلستراتيجية الرقمية يساعد على وضع إطار عام إلستراتيجيات التطوي

املثلى اليت تضمن سد هذه الفجوة من ناحية، وضمان أعلى مستوى من الكفاءة والفعالية 
  . يف ضوء املعايري القياسية العاملية من ناحية أخرى،لألداء اإللكتروين

 :تطبيق إستراتيجية اإلدارة اإللكترونية 

 من أكثر األنشطة اجلوهرية صعوبة وتعقيداً تطبيق إستراتيجية اإلدارة اإللكترونية هو
على اإلطالق، لذلك ومن أجل جناح املشروع يتم اعتماد أسلوب التطبيق على 
إحدى اإلدارات بعد استكمال عملية إعادة هندسة عملياا وأنشطتها باستخدام 
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 ، املعلومات واالتصاالت، مث القيام بتقييم مستوى األداء اإللكتروينتقنيةأدوات 
  .واالنتظار ملعرفة نتائج هذه التجربة

 : وتقييمهاإستراتيجية تطوير اإلدارة اإللكترونيةمراقبة  

إن الرقابة والتقييم اإلستراتيجي ألنشطة حتليل وتصميم وتطبيق إستراتيجية اإلدارة 
 تقوم على أساس التغذية العكسية من املستفيدين ،اإللكترونية هي عملية ديناميكية مستمرة

ئمني على عملية التطوير من جهة، وعلى أساس املعايرة واملقارنة مع أفضل التطبيقات والقا
  .املعروفة يف هذا اال من جهة أخرى

 اليت متثل التزاماً لإلدارة ،كما جيب أن تستند إىل مفاهيم وتقنيات إدارة اجلودة الشاملة
  .هاوالعاملني واملنظمة كل

  
 :الكافية  املوارد املاليةريتوف .٢

ن تبين مفهوم اإلدارة اإللكترونية يتطلب االستعداد وتعبئة كل ترى الباحثة أ
 مجيع يغطي ،مستوى مناسب من التمويل رياإلمكانيات واملوارد، ويتطلب ذلك توف
 وتدريب منتظم للعاملني، ، من جتهيزات تقنية،خطوات التحول حنو اإلدارة اإللكترونية

 ومواكبة أي تطور ، من تقدمي اخلدماتستوى عالٍ واحلفاظ على م،إجراء صيانة دوريةو
  .لكترونية على مستوى العامل واإلدارة اإلالتقنيةحيصل يف إطار 

 
 : وتعديلهاواألنظمةاللوائح إصدار  .٣

األنظمة واللوائح هي جمموعة من القوانني أن " )١٥٨ ص،م٢٠٠٨العمار، (ذكر 
، "ة املهام املناطة ا مبا حيقق أهدافها ملزاول، اليت تؤطر وتعطي الشرعية للمنظمة،وتفسريها

وكلما كانت تلك األنظمة واللوائح واضحة وحمددة ومستقرة ومرنة، فإن ذلك يقضي 
 والتباين يف تطبيقها من حني آلخر، ويساعد على ،على االجتهادات املختلفة يف تفسريها

 لذا كان من املهم فة؛تقنية احلديثة بأشكاهلا املختلالتطوير والتحديث واستخدام وسائل ال
وجود مظلة شرعية قانونية تتمثل يف النصوص الدستورية والقانونية والالئحية، وأن يبىن 
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 وإال فقد شرعيته، وينبغي األخذ يف احلسبان أال ،أي إجراء إداري على أساس قانوين
تكون القوانني حجر عثرة يف طرق تفعيل أعمال اإلدارة اإللكترونية وإصباغ الشرعية 

حيتاج إىل مراجعة املفاهيم ال  ،ومن هذا املنطلق فإن التحول إىل اإلدارة اإللكترونيةعليها، 
إىل استنباط قواعد أيضاً القانونية واألنظمة املالية احلالية وتنقيحها فحسب، ولكن حيتاج 

  تواكب التطور يف املفاهيم وإجراءات تقدمي اخلدمات وإجناز املعامالت، وهو،جديدة متاماً
 وإدارتهجناز التعامل لدخول يف مثل هذا النمط الرقمي إلإن ا. ما يسمى بالثورة التشريعية

سواًء كانت اإلدارة الطرف املنشئ أم املنفذ للخدمة يتطلب وجود مثل هذه األطر 
 ، وامللكية الفكرية،األنظمة اإلدارية واملالية:  مثلقانونية، ويتطلب االعتناء مبوضوعاتال

 ، واعتماد البطاقات االئتمانية، كوسيلة آمنة، والتأمني،لكتروين، والقرصنةوالتصديق اإل
وكل ذلك يتطلب من اإلدارة تنظيم قطاع تقنية املعلومات واملرافق ومعتمدة للدفع، 

 والتوقيع ، ليشمل قانون االتصاالت؛املساندة له، بإصدار القوانني والتشريعات املنظمة
  .)١٥٩- ١٥٨ ص،م٢٠٠٨العمار، (اإللكتروين
 

 :التنظيميتعديل اهليكل  .٤

) E-Structure(لكتروين اهليكل التنظيمي اإلبأن ) ٢٣٧ص ،م٢٠٠٥ياسني، (أكد 
لكترونية، وقد حيمل ليدية إىل اإلدارة اإلحد أهم مستلزمات التحول من اإلدارة التقأيعد 

من وظائف رئيسية  ذاا لكتروين يف مضمونه النظري اخلصائص اهليكلية  التقليديةاهليكل اإل
 عن توزيع األدوار واملسؤوليات والصالحيات وحنوها، إال ساندة وثالثة فنية، فضالًموأخرى 

لكتروين هي االستخدام املكثف واملناسب لتقنية املعلومات ن السمة الغالبة يف اهليكل اإلأ
رمي متعدد وال تستطيع اإلدارة اإللكترونية العمل يف هيكل تنظيمي هبأركاا الرئيسية، 

، أو حىت املترابطة يف تكوين آيل عمودي  عن بعضاملستويات واملهام املستقلة بعضها
فلكل إدارة بنياا وأدواا ووسائلها املناسبة يف العمل . االتصاالت مغلق وذي بعد واحد

 لذلك فإن اإلدارة اإللكترونية تتطلب وجود بنية تنظيمية حديثة وإجناز األهداف املنشودة؛
مرنة، أفقية وعمودية باتصاالا، وقبل ذلك بنية شبكية تستند إىل قاعدة تقنية ومعلوماتية و
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، وإجناز  والريادة يف األداء، واملبادرة،متطورة، وثقافة تنظيمية تتمحور حول قيمة االبتكار
  .ليةعااألعمال بكفاءة وف

 عالقات العمل بد من دراسة لكتروين الإ هيكل إىلوألجل حتويل اهليكل التقليدي 
 من بعدد  يتسمأنجيب ، إضافة إىل أنه وطبيعة اهليكل التقليدي يف املؤسسة التعليمية

 : يليما )٢٣٧ص  ،م٢٠٠٥ياسني، (ذكره من أمهها ما ، اخلصائص

 .املرونة العالية 

 . االستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات 

 . توظيف مهارات وخربات عالية التأهيل 

 .)احلركة( وحمدودية عنصر العمل كثافة العمليات 

 .لكتروينثقافة واسعة  يف ميدان العمل اإل 

 . عالية ومستمرةإبداعيةقدرات  

   

 :إعادة توصيف املسؤوليات الوظيفية .٥

يتطلب تطبيق اإلدارة اإللكترونية إعادة توصيف املسؤوليات الوظيفية العتماد 
مبا يتناسب مع استخداماا،  و،اإلدارة احلديثة على تقنية املعلومات واالتصاالت

عملية حتديد  " : بأا)١( )مجال الدين مرسي(كما ذكرها يقصد بتوصيف الوظيفة و
الطريقة اليت جيب أن يؤدى ا العمل واملهام املطلوبة للقيام به، أما إعادة تصميم 

الية، احلفة وظيالالوظيفة فيشري إىل عملية تغيري املهام أو الطريقة اليت يؤدى ا العمل يف 
 وفقاً لواقعها احلايل ،وحيتاج التصميم الفعال للوظائف إىل حتقيق الفهم الواسع للوظيفة

  ".من خالل التحليل الوظيفي
  :تستمد من استخداماا املختلفة، وهي كما يليأمهية توصيف الوظيفة أضاف بأن و

  .عالقاتتعريف شاغل الوظيفة باملهام املوجودة يف الوظيفة، وبالسلطات وال •
 .يتم اختيار العاملني بناء على مواصفات شاغل الوظيفة احملددة يف الوصف •

(١)  http://www.islammemo.cc/٢٠١٠/٠١/٠٦/٩٣٠٤٧.html 
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  .يتم حتديد أجر الوظيفة بناًء على ما يعكسه وصف الوظيفة من أمهية هلا •
 من مهام تتحدد االحتياجات التدريبية بناء على ما يستطيع أن يقوم به الفرد •

  .مذكورة يف وصف الوظيفة
تتم الترقية بناء على ما تتوافر لدى الفرد من مواصفات مذكورة يف بطاقة  •

  .وصف الوظيفة
 اإلنتاجية حتقيق متطلبات التنظيم من أجل :أوالً: وينتج من توصيف الوظيفة هدفان

د من االهتمام جات الفر حاإشباع:  وثانياً .والكفاءة العملية وجودة اخلدمة أو املنتج
 ولكن اهلدف العام ،جناز، ومن الواضح أن هذه األهداف متداخلةوالتحدي واإل

  .لتصميم العمل هو تكامل احتياجات الفرد مع تلك اخلاصة بالتنظيم
 

 ):اهلندرة ( إجراءات العمل اإلداريةإعادة هندسة .٦

تشبيك اإلدارة اإللكترونية ال تعين حوسبة و أن )١٩٢ص  ،م٢٠٠٥ياسني، (أكد 
 أو نقل املعامالت من طرق التنفيذ التقليدية إىل طرق التنفيذ ،العمل اإلداري

 ،لكترونيةاإللكترونية على شبكة اإلنترنت، فهذا كله من نتائج عمل اإلدارة اإل
من احليوي بالنسبة لنجاح مبادرات اإلدارة اإللكترونية وليست غاياا اجلوهرية، وأن 

تيجية هو أن ترافق هذه املبادرات برامج اهلندسة اإلدارية واكتساب مزاياها اإلسترا
  .واإلنسانية ضمن مشروع طموح للتحديث والتنمية

 بأا" )  Davenport&Short(نقالً عن ) ٢٣٩ص  ،م٢٠٠٥ياسني،  (ويرى
عملية حتليل وتصميم تدفقات العمل والعمليات يف داخل املنظمة وبني املنظمات، يف 

ا حتليل حيوي وإعادة تصميم جذرية ألنشطة األعمال احلالية بأTeng( (حني يرى 
   ."من أجل حتقيق حتسينات جوهرية يف األداء

 لنجاحها، فاهلندرة جيب أن تتم ان جوهرياناجلذرية والسرعة يف اهلندرة شرط
 من خالل حلول كلية شاملة للوصول إىل أفضل تال، وتعاجل املشكبصورة شاملة

كن، وبالنتيجة يرافق التغيري كل مرحلة من مراحل اهلندرة، النتائج بأسرع وقت مم
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 فإن منهجها يف العمل يكون على عكس ،وألن اهلندرة هي خيار التغيري اجلذري
 فبدالً من التغيري بالقطعة ختتار ؛التحسني املستمر الذي يستدعي التغيري اجلزئي بالقطعة

ل من خالل التغيري الشامل  لتحسني نظم األعما؛اهلندرة املدخل الكلي الشمويل
-٢٣٩  ص،م٢٠٠٥ياسني،  ( املعلومات ونظم اإلدارة اإللكترونيةتقنيةباستخدام 

٢٤٠(.  
وهلذا حيتاج مشروع اهلندرة إىل إعادة النظر بطريقة التفكري وإعادة تصميم جذري 

 إلجناز حتسينات جوهرية وجذرية وسريعة يف األداء من ، األعمالأنشطة أو ،للعمليات
 وجود إىلحيتاج مشروع اهلندرة "التكلفة والسرعة، كما واخلدمة، وظور اجلودة، من

 ودون التركيز على املوارد ،برنامج متكامل آخر للهندرة اإلنسانية، ودون هذا الربنامج
 فإن من غري املمكن تصور وجود فرص حقيقية لنجاح مشروع اهلندرة حىت ،البشرية

 املعلومات ليست يف الواقع تقنيةك أن أدوات ونظم  املعلومات، ذلتقنيةمع استخدام 
 ولتدفقات األنشطة الفرعية اليت حتتويها ،أكثر من عوامل متكينية وتصميمية للعمليات

  .)٢٤٠-٢٣٩  ص،م٢٠٠٥ياسني،  ("كل عملية إستراتيجية يف املنظمة
ذ باختصار، يرتكز مفهوم اهلندرة على إعادة التفكري اجلذري بأساليب وطرق تنفي

 لتقنيةاألعمال، وإعادة تصميم العمليات اإلستراتيجية من خالل االستخدام املبتكر 
 وحتسينات ،بوقة للوصول إىل نتائج غري مس؛كترونيةاملعلومات ونظم اإلدارة اإلل

  . شاملة يف األداءجوهرية 
  
 :التحول التدرجيي حنو تطبيق اإلدارة اإللكترونية  .٧

من اإلجراءات التقليدية إىل تطبيقات اإلدارة إلكترونية حيتاج إن االنتقال باإلدارة احلالية 
إىل جهود حثيثة وكثري من الصرب، ومن املستحيل أن يتم التحول يف خطوة واحدة، بل جيب 

تباع عدة خطوات مترابطة ومتالحقة تشكل يف جمملها حتوالت للعملية اإلدارية، حبيث يتم ا
، وسنذكر الحقاً )١٨٤ص  ،م٢٠٠٤أبو مغايض،(تقين تطوير العمل اإلداري ضمن إطار 

  .مراحل تطبيق اإلدارة اإللكترونية
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 :تقنيةمتطلبات  . ب

مبستوى التطور التقين املستخدم، فتوفري ها وتطورلكترونية اإلدارة اإليقترن مستوى جناح 
تصال  بالنوعية املطلوبة وتوفري شبكات ووسائل اال،البنية التحتية من أجهزة احلاسوب واملعدات

، كذلك استخدام نياحلديثة السلكية والالسلكية لتأمني املعلومات بالكمية والوقت املناسب
 لنجاح مشروع اإلدارة  أساسياًأساليب العمل وفق الربامج املطلوبة، كل ذلك يعد شرطاً

 .لكترونيةاإل

عتاد (مات  املعلوتقنيةتتكون البنية التحتية التقنية واملعلوماتية من موارد نظم وأدوات 
مستودعات البيانات، قواعد البيانات، نظم (، وموارد البيانات )الشبكاتوالربامج، واحلاسوب، 

، ونظم املعلومات احملوسبة وتطبيقاا يف اإلدارة اإللكترونية، والوصول )إدارة قواعد البيانات
وداً منهجية حثيثة للبنية التحتية ال يتم دفعة واحدة ويف مرحلة ووقت معينني، وإمنا يتطلب جه

 ونظم تشغيل ب اآليلتقوم ا اإلدارة اإللكترونية لتحسني وحتديث عتاد وبرامج احلاس
 املعلومات املنبثقة، وهي تقنية، باإلضافة إىل برامج االستثمار يف االتصاالتالشبكات وتقنيات 

 ،م٢٠٠٥ياسني، ( املعلومات واالتصاالت تقنية عملية مستمرة تواكب التطور النوعي املطرد يف
  : واملعداتنستعرض أهم املكوناتوفيما يلي ، )٢٢٨-٢٢٧ ص

  
 :)Computer( وبأجهزة احلاس .١

يعد جهاز احلاسوب من أهم الركائز اليت سامهت يف زيادة تفاعل اإلنسان مع اآللة، فلم 
يقتصر دوره يف اجلانب املتعارف عليه من التعامل معه بشكل مباشر ألداء عمل معني، بل 

دى ذلك إىل استخدام تقنياته يف الكثري من املخترعات واألجهزة اليت ختدم اإلنسان يف تع
  .خمتلف جوانب حياته

  :ويشمل احلاسوب جانبني مهمني مها 
  ):Hardware(األجهزة أو املكونات املادية  •

مبختلف متثل املكونات امللموسة أو األجهزة اليت تكون مبجموعها احلاسوب و
 واليت تعترب الزمة ضرورية ليمكن االستفادة من ، امللحقة بهأنواعه واألجهزة
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قدرات احلاسوب كأجهزة اإلدخال أو اإلخراج مبختلف أنواعها واألجهزة 
 ،م٢٠٠٤مغايض، أبو( الشبكية، باإلضافة للتوصيالت السلكية واألحبار وغريها

  ).١٥٤ص 
 :)Software ( الربجميات •

 MS(مثل نظام ، رامج التشغيلنظم بلموسة كاملمتثل املكونات غري و

Windows(، مثل ،ونظم برامج التطبيقات ) برامج األرشفة واالختبارات وشؤون
  .)املوظفني

 :واالتصاالتالشبكات  .٢

 اإلدارة اإللكترونية تقنيةإن ظهور نظام الشبكات هو املهاد املادي التقين لوالدة 
 ،رية بالتقنيات الشبكية اجلديدةوانبثاق وظائفها وأدوارها اجلديدة املرتبطة بصورة جوه

 وفضائها الرقمي ،نترانت واإلكسترانتشبكات اإلالشبكة احمللية ووخاصة منظومات 
 وترسل هذه  املعلومات،لتقنية باإلضافة إىل مكونات البنية التقنية والتحتية ،اإلنترنت

واسيب يف  واليت تسمح بتوجيه األوامر بني احل،املعلومات عرب شبكة االتصاالت عن بعد
وسائط االتصال ) ٢٤٤-٢٣٩ص  ،م٢٠٠٨الساملي،(وصنف  .الشبكة لتنفيذ األنشطة

  :الشبكي إىل نوعني رئيسيني 
  . والكيبالت يف نقل املعلومات والبياناتاألسالكوهي تستخدم  :وسائط سلكية �
امليكروويف :  مثل،وهي اليت تستخدم موجات األثري يف النقل :وسائط السلكية �

 .الصناعيةواألقمار 

  
  :فهي كما يلي ، األمناط التقنية الشبكيةأما
 ):Internet(  نترنتشبكة اإل •

عبارة عن شبكة كونية  ":ابأ شبكة االنترنت )٥١ص  ،م٢٠٠٥ياسني، (عرف 
 هائلة متداخلة من آالف الشبكات احملوسبة املوزعة يف خمتلف اًللمعلومات تضم حزم

 على عدة ، باإلضافة إىل حزم الشبكات احمللية،ترنتأحناء املعمورة، وحتتوي شبكة اإلن
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 اليت ترتبط بقنوات اتصال مثل ،)Host Computers(ماليني من احلاسبات املضيفة 
 وبدوا ال ،الكيبالت أو األلياف الضوئية وغريها، وترتبط الشبكة باألقمار الصناعية

  ."عاليةتعمل هذه الشبكة على هذا املستوى من الكفاءة العالية والف
 هو الشبكة العنكبوتية العاملية اليت تعرف اإلنترنتاجلزء األهم من شبكة كما ذكر بأن 

 وحتتوي على معلومات معروضة يف تنسيقات نصية وبيانية ،)WWW(بِـ اختصاراً 
 وهي لغة ترميز ،)HTML(وتسجيلية مرئية ومسعية، ويتم ختزين مواقعها يف التنسيق 

 وعملية االنتقال من صفحة إىل أخرى ،دعم ارتباطات املواقعالنصوص التشعبية اليت ت
  .بسهولة

 وقفزت من مرحلة تطور خطية بطيئة إىل ،نترنتوقد تطورت اإلدارة بعد ظهور اإل
  .نوعيةتطور مرحلة 

   ،)١٠٧-١٠٥م،ص ٢٠٠٨العمار،( ذكرها فقدأهم استخدامات اإلنترنت أما 
   :وهي

 الرسائل إرسالي يتيح للمستخدم وهو النظام الذ :الربيد اإللكتروين −
ب إىل آخر، وميثل  أو عرب الشبكة من حاس،ريق املودمعن ط اواستقباهل

مثاالً لعامل أصغر وأسرع وأرخص لنقل الرسالة اإللكترونية عرب العامل بني 
 .املستخدمني يف وقت قصري جداً

رح ا شركات القطاع اخلاص لطوهي مراكز بريدية تقيمه: القوائم الربيدية −
ف عليها، ويكون  معينة للتداول واملراسلة، حبيث تتوىل اإلشراموضوعات

الكل قائمة عنوانٌ خاص ،ن و أو موضوع أو خدمة، يتبادل املشترك
 .مة حمور املناقشةدالرسائل حول ذلك املوضوع أو اخل

، كافةً لمستخدمنيلخدمة االتصال والبحث املباشر يف الشبكات األخرى  −
 .د وبنوك املعلومات للحصول على املعلومات املطلوبةباستخدام قواع

وهي خدمة منتشرة بني مستخدمي اإلنترنت، ملا هلـا         : خدمة نقل امللفات   −
من األمهية يف تبادل املعلومات بني مستخدمي اخلدمة، كـذلك خدمـة            
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البحث عن امللفات املطلوبة باستخدام برنـامج يـوفر هـذه اخلدمـة             
 .للمستخدمني للشبكة

ثات املباشرة واملناقشات اجلماعية بني مجيع مستخدمي شبكة احملاد −
 . املختلفةضوعاتاإلنترنت يف املو

 ويعين البحث عن قواعد املعلومات، حيث يتم احلصول على ،االستعالم −
 .املعلومة من خالل البحث يف قواعد البيانات املختلفة

ي وانية لذ من الربامج واملقاالت والبحوث والتقارير االكثريفر اتو −
 .املختلفةصات ااالختص

 واحلصول على ، مثل االستعالم عن املعامالت، من اخلدماتالكثريفر اتو −
جناز إ، حيث ميكن خلإ. .اخلدماتالنماذج، وتقدمي طلب احلصول على 
  .بعض متطلبات اخلدمات واالحتياجات

 ):Local Area Network( ةاالتصال احملليشبكة  •

نظمة لنسج االتصاالت يف  ألا منطلق امل، مكانة مهمةةليحتتل شبكة االتصال احمل
  .قبل الشروع يف بناء وصالا مع األطراف املستفيدة أو املؤثرة يف اخلارجالداخل، 
بكة تربط عدداً من ش" :بأا )٦٨ -٦٧ ص،م٢٠٠٥ياسني، (عرفها  وقد

 بناية  كأن يكون، بعضها ببعض يف جمال جغرايف حمدود اآليلبمنظومات احلاس
ملؤسسة، أو طابقاً رئيسياً فيها، بكلمات أخرى، تستطيع املنظمة من خالل هذه 
الشبكة أن تربط جماالا الوظيفية الرئيسية مبا يسمح بتبادل البيانات واملعلومات، 

  ." وطلب التقارير يف أي وقت،تما وإجراء االستعال، أو حتديثها، وختزينها،ومعاجلتها
  : هي ، مكونات أساسيةة  من ثالثLAN)(كون الشبكة توت

 )LAN Software(برامج الشبكة   −

 )LAN Hardware(عتاد الشبكة ومنط التركيب   −

 )LAN Protocol( بروتوكوالت الرقابة على وسائل اإلدخال −
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 ):Intranet( نترانت إاالتصال شبكة  •

املعلومات  تصمم لتلبية احتياجات العاملني من وهي ، اإلنترنتتقنيةتستخدم شبكة هي 
الداخلية، أو من أجل تبادل البيانات واملعلومات عن عمليات وأنشطة املنظمة اليت يتم 

 أو يف فروعها ووحدات أعماهلا اإلستراتيجية، وال يتمكن ،تنفيذها يف مقر املنظمة
سمح اإلدارة من الدخول إىل مواقع الشبكة، ورمبا ت  من غري العاملني باملنظمةاألشخاص

 وتقنيات ، وباستخدام نظم احلماية والسيطرة. موعة خاصة من غري العاملنيباستخدامها
 مثل تقنيات ، واحملافظة على موارد املنظمة من املعلومات املرتبطة بأنشطة األعمال،الرقابة

 ياسني،( تستطيع املنظمة ضمان االستخدام الشرعي للشبكة ،احلماية جبدران النار وغريها
  .)٦٨ ص،م٢٠٠٥
 وترتبط عادة ،اإلنترنت تقنيةكة اإلنترانت ال تعمل وحدها وإمنا تعمل من خالل إن شب
 إىل شبكة املنظمة االنطالقن شبكة اإلنترانت هي قاعدة إأي . ةاخلارجي املنظمةبشبكة 

املعلومات لالنتقال باملنظمة  تقنيةنترانت واإلكسترانت تستخدم اخلارجية، ومن شبكيت اإل
 ويف إدارة عالقاا مع بيئتها ،بيئتها الداخليةدارة اإللكترونية يف إىل مستوى العمل باإل

  .)٦٩ -٦٨ ص،م٢٠٠٥ ياسني، (اخلارجية
 

  :)Extranet (كسترانتإاالتصال شبكة  •

على عكس شبكة اإلنترنت اليت تقوم بتجهيز العاملني يف داخل املنظمة باحتياجام 
 تصمم لتلبية احتياجات Extranet)( فإن شبكة اإلكسترانت ،من املعلومات

تستخدم يف شبكة ، كما العمالءواملستفيدين يف خارج املنظمة من اهزين، 
 ويتطلب الدخول إليها استخدام كلمة ، تقنيات احلماية)(Extranetاإلكسترانت 

  ألن الشبكة غري موجهة إىل اجلمهور العام كما هو احلال يف شبكة اإلنترنت؛املرور
  .)٧٢ ص،م٢٠٠٥ياسني، (
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 األفراد )Extranet( ومن الناحية العملية حتدد الشركة اليت متلك شبكة االتصاالت
 ،م٢٠٠٥ياسني، (به  ونوع الدخول املسموح ،الذين يسمح هلم بالدخول إىل الشبكة

  .)٧٣ ص
   

 :)Information Systems (  املعلوماتنظم .٣

ام املعلومات   نظ)الدون والدون(نقالً عن ) ٢٢ص  ،م٢٠٠٨الساملي، ( عرف 
جمموعة من اإلجراءات اليت يتم خالهلا استرجاع وتشغيل وختزين ونشر "بأنه 

  ".املعلومات بغرض دعم عمليات صنع القرار وحتقيق الرقابة يف املنظمة
 واليت تعمل بشكل متكامل ،ونظام املعلومات هو جمموعة العناصر املترابطة معاً

  .جناز أعماهلا بشكل دقيقإل ؛إلدارةل يئة املعلومات دفبعضها مع بعض؛ 
، مثل بيانات ختص شؤون املوظفني، وحتتوي نظم املعلومات على بيانات خمتلفة

واليت هلا  ، وغريها كثري، وتقومي األداء، واملخازن،واحلسابات ،ونتائجهم ،والطالب
كما ل وظائف نظم املعلومات داخل املنظمة مثّعالقة باإلدارة اإللكترونية، وت

  :بالتايل) ٢٣ ص ،م٢٠٠٨الساملي، (ضحها و
ومتثل جتميع البيانات األولية من داخل املنظمة أو ): Input( املدخالت  −

  .البيئة اخلارجية
 وتعين حتويل البيانات األولية إىل معلومات ذات ):Processor( العمليات  −

  .معىن وفائدة للعاملني يف املنظمة
يع املعلومات الناجتة عن عمليات ويقصد ا توز) : Output( املخرجات  −

 أو تفعيل استخدام ، كل حسب حاجته،املعاجلة على العاملني يف املنظمة
  .املعلومات حيثما لزم

العاملني ذوي وهي املعلومات العائدة إىل ) : Feedback( التغذية الراجعة  −
  يف وتصويبهاملساعدم على تقييم العمليات واملدخالتالعالقة يف املنظمة؛ 

 .النظام
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 وألمهية املعلومات أصبحت مشكلة ،ونظراً للتدفق اهلائل يف حجم البيانات
محايتها واحلفاظ عليها موضع اهتمام العاملني والباحثني يف امليدان، وهذا يتطلب 
ضرورة دراسة مجيع ااالت اليت حتمل يف طياا إجراءات محاية املعلومات، 

  :كما يلي
  : وضمان سريتهاالبيانات واملعلوماتمين حلماية أنظام إجياد  

العلم " :أمن البيانات واملعلومات بأنه) ٢٨٢ص، م٢٠٠٨الساملي،(يعرف 
 بات واملعلومات املخزنة ضمن احلاسالذي يهتم بدراسة طرق محاية البيان

 ويتناول سبل التصدي للمحاوالت الرامية إىل ، وأنظمة االتصاالتاآليل
، وهناك عدة برامج حلماية البيانات "معرفتها بصورة غري مشروعة

 :واملعلومات مثل 

جميات وأجهزة يتم وهو جمموعة بر:  )١( )firewall( جدار النار −
شبكة اإلدارة ( الشبكة اخلاصة إعدادها لتحتل احلدود الفاصلة بني

ات األمنية جل الوقاية من الثغرأنترنت من وشبكة اإل) لكترونيةاإل
 الشبكة اخلاصة، وهو إىلنت الدخول منها نتراليت حياول قراصنة اإل

 ئاً ومينع شي، من خاللهلشيء باملروربذلك ميثل املرشح الذي يسمح 
 .  لسياسات أمنية يتم إعدادها داخل اجلدار ووفقاً،آخر

غري وهو تغيري شكل احملتوى دف منع :  )١( )Coding(التشفري −
نظام التشفري  مع ضمان ،طالع عليهاملعنيني من فهمه يف حالة اال

 .مت تشفريه إىل شكله األصلي دون أي تغيري إمكانية إرجاع ما

 وهو توقيع مكون من حروف): e-signature(التوقيع اإللكتروين  −
 ، أو نظام معاجلة ذي شكل إلكتروين، أو صوت، أو رموز،أو أرقام

(١)  http://it.kuiraq.com/power_points/elec_mang.ppt    
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 ة توثيق تلك الرسالةبني ،ط منطقياً برسالة إلكترونية مرتبوملحق أو
 ).١١٨ص، م٢٠٠٨إبراهيم،  (هاأو اعتماد

 عبارة عن :بأنه  الباحثة ه تعرف ):Antivirus( مكافح الفريوسات −
 ، املستخدمةيهدف إىل محاية جهاز احلاسب من الفريوساتبرنامج 

 .آليل التخريب وإفساد أجهزة أو برجميات أو بيانات احلاسب

 

 :  البياناتحفظوضع نظام احتياطي لضمان  

توفر الوسائل واإلجراءات اليت حتقق احلماية  " :بالنظام االحتياطيويقصد 
، م٢٠٠٦ الصرييف، (فقد البيانات أو املعلومات املخزنة يف النظاممن 
 فإن ذلك ،حملتوى النظام اإللكتروينحتياطي اال النسخبوجود و، )٣١٦ص

قدان احملتوى الرقمي الذي ال ميكن استرجاعه يف كثري يقضي على خطر ف
   . من احلاالت

  
 :)Web Site (لكتروين لإلدارةاإلوقع امل .٤

بوابة رقمية تنتظر العمالء والزائرين للدخول إىل " :ميكن وصف موقع الويب بأنه
 وقد  والتعبري عن احتياجام،، أو تقدمي طلبام، واستالم خدماا اإللكترونية،املنظمة

 تتضمن تشكيلة ، ويعمل بصورة مدخل أو بوابة عاملية،يكون املوقع كبرياً ومتنوعاً
  ).٢٨٢ص ، م٢٠٠٥ياسني،  ("واسعة من اخلدمات واملعلومات والتسهيالت

جمموعة من " :ب بأنهي موقع الو)٢٨٢ص ، م٢٠٠٥ياسني، (ف وقد عر
اختيار التقنيات وقواعد  و،وتصميم املوقع نفسه، ب املترابطة مع بعضهايصفحات الو

 تتأثر كلها خبيارات اإلدارة ، اليتالبيانات ونظم التحكم وأمن املعلومات
  ."جيةياإلسترات

فر املواصفات القياسية اب يعتمد على تويإن النجاح يف تصميم املوقع على شبكة الو
، التفاعليةوتنوع اخلدمات، ومرونة االستخدام، وسهولة الدخول،  (: وهي،العاملية
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عدد أن  باإلضافة إىل ،)فر الوسائط الرقمية املتعددةاتووالتحديث املستمر للمعلومات، و
ثل شرطاً جوهرياً اليت مت وجودة احملتوى ،ونطاق االرتباطات مع املواقع النوعية األخرى

إعداد ونشر ولتنفيذ برنامج فعال إلدارة موارد املوقع باستخدام أدوات تصميم املوقع، 
إدارة حمتوى املعلومات، وضمان أمن وإدارة الوثائق، وتطوير التطبيقات، والصفحات، 

 ،م٢٠٠٥ياسني، ( املعلومات واملعامالت، إىل غري ذلك من األنشطة املترابطة واملتكاملة
  .)٢٢٩-٢٢٨ص 

  
 :ةبشري متطلبات  .ج

 ومبا ينسجم ،تسعى املنظمات إىل تطوير إمكانات مواردها البشرية بشكل متواصل
 ؛ ملواكبة التطور الثقايف واملعريف والتخصصي الذي يتوجب تأمينه،تطلبات املرحلةمع م

 املوارد  الباحثة وتصنفلكي تستطيع احملافظة على التوازن التنافسي مع املنظمات،
  :ما يليإىل ية لية والعممحسب خربا العلالبشرية يف اإلدارة اإللكترونية 

 :امج اإللكترونيةتصميم وتطوير الربلومربجمون خرباء  .١

اإلدارة اإللكترونية يئة البنية التحتية من الربامج تطبيق ن من متطلبات أل
والشبكات ومواصفات األجهزة التقنية، وكل ذلك يتطلب مراجعة اخلرباء يف جمال 

   . يف جتهيز الربامج وقواعد البيانات وتأسيس االتصال والشبكاتاملربجمني و،التقنية
 :التقنية لتعامل معمدربون لن وموظف .٢

جلميع مواردها ناء القدرات بو ،تعمل املنظمة على تأمني االحتياجات التدريبية
االبتكارية التقنية واإلدارية ، وترسيخ ثقافة التغيري لديهم   وتنمية قدرام ،البشرية

 لتكييفها ومبا ينسجم مع الواقع ؛ويئة البيئة املناسبة للعمل من مجيع النواحي
ورش العمل املتخصصة يف  وأالندوات  وألدورات  ا، ويتم ذلك من خاللنالراه

 ومجيع ، وقواعد البيانات، وإدارة الشبكات،استخدام أجهزة احلاسبالتدريب على 
املعلومات الالزمة للعمل على استخدام اإلدارة االلكترونية بشكل سليم، ونشر ثقافة 

  .استخدام اإلدارة االلكترونية
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  :والربجميات  والشبكاتة األجهزصيانةل يونفن .٣
نة مستمرة لضمان استمرارية حتتاج األجهزة التقنية وأنظمة الشبكات إىل صيا

 مهرة يف جمال صيانة أجهزة احلاسب  ذلك إال من خالل فنينييتوافر، وال عملها
  .اآليل والشبكات والربجميات

  
  :معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية

 شبيه ،لتقليدية إىل اإلدارة اإللكترونية حتول صعب ومعقدإن التحول من اإلدارة ا
مبخاض املنعطفات الكربى، وبعيد كل البعد عن ظاهرة االنتقال اهلادئ من حمطة إىل 
أخرى، أو من أسلوب عمل إىل آخر بدون عقبات ومقاومة وحتديات وجتارب فشل 

خطاء املكلفة  والتعلم من األ، قد تتطلب النظر يف كثري من املسلمات،وتراجع
 العمار،(كما ذكرها  من الدراسات كثريوقد دلت  .)٢٠٢ص، م٢٠٠٥اسني،ي(

من املوظفني ) ٪٦٠ (على أن أبرز هذه املعوقات يكمن يف أن حنو) ١٨٤ص  م،٢٠٠٦
لكن هذه يف القطاع احلكومي ال ميتلكون القدرة على التعامل مع احلاسب اآليل، 

 التقليدي وعدم التغيري، فمن النادر أن جند حالة تغيري تربر البقاء على الوضع الاملعوقات 
 وميكن تلخيص أهم املعوقات  بل وخماطر كبرية يف بعض األحيان، ،تواجهها عوائق ال

، ١٦٢ص ،م٢٠٠٨العمار،(كما ذكرها اليت تواجه عملية تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
           :مبا يلي  )٢٠٤-٢٠٣،  ١٤١، ١٨٨

                    
  :وتنظيمية إدارية  معوقات. أ

 .تقنيات اإلدارة اإللكترونيةلاحلايل اإلداري التنظيم صعوبة استيعاب  .١

   . تداخل املسؤوليات وضعف التنسيق بني اإلدارات يف اجلهة الواحدة .٢

  .اختالف اإلجراءات اإلدارية داخل كل إدارة تابعة إلدارة التعليم .٣
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 . اوعمليا  ألنشطة اإلدارةصعوبة التحول اإللكتروين الكامل .٤

 .غياب األنظمة واللوائح املناسبة .٥

 .عدم وجود هياكل تنظيمية حمددة وواضحة لإلدارة .٦

 . األنشطة باإلدارةمجيععدم تضمن اهلياكل الوظيفية للوظائف اليت تغطي  .٧

 . على تطبيق اإلدارة اإللكترونيةالعاملنيشجع ي احلوافز الذي  نظامضعف .٨

 باستخدام هاواختاذ صنع القرارات اخلاصةاملرؤوسني يف ض بعمشاركة  استبعاد .٩
 .اإلدارة اإللكترونية

 .ضعف املعرفة العلمية املتعلقة باحلاسب واملعلومات لدى القيادات .١٠

 .نقص اإلمكانات املادية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية .١١

 . جمموعات املصاحل اخلاصةوقوة نفوذ ،غياب الشفافية .١٢

 :وتقنيةة  معوقات فني.ب

 . اإلنترنت على  اإللكتروينصعوبة إدارة موقع اإلدارة .١٣

الالزمة لتطبيق اإلدارة ...) .برامجو أجهزة،  من(تدين مواصفات البنية التقنية  .١٤
 .اإللكترونية

 . صيانة األجهزة الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونيةتأخر .١٥

 .ة اإللكترونيةتوقف األعمال عند تعطل األنظمة التقنية اخلاصة باإلدار .١٦

 .ضعف البنية التحتية لالتصاالت .١٧
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 :بشريةمعوقات . ج

 . العليابأمهية تطبيق اإلدارة اإللكترونية لدى بعض القيادات الوعي ضعف .١٨

   . املؤهلني عن طريق النقل أو التقاعدالعاملني تسرب .١٩

  . ومزاياهاضعف الوعي العام بأمهية تطبيقات اإلدارة اإللكترونية .٢٠

 .لتطبيق اإلدارة اإللكترونيةري من قبل العاملني وعدم تعاوم التغيمقاومة  .٢١

 .ضعف تأهيل العاملني وتدريبهم على تطبيق اإلدارة اإللكترونية .٢٢

 .استخدام احلاسب اآليل يف العمل اإلداريأمهية  ببعض العاملني ثقة فضع .٢٣

  : اإلدارة اإللكترونيةمشروع تطبيق مقترحات إلجناح 
 ،متها للواقعء اإللكترونية مبختلف أنواعها على مدى مالدارةاإليعتمد جناح تطبيقات 

 وعلى حجم اجلهود الالزمة لتحديث اإلدارة ،وفرص تطويره يف اإلدارة حيث يتم تنفيذها
 ومن هنا تربز أمهية البدء بالتطبيقات ،لتحقيق فرصة ممكنة لالستثمار الفعال هلذه التطبيقات

فيها من مشاكل اإلدارة العامة  اإلدارات اليت تعاين  وخاصة يف،ذات فرص النجاح العالية
 أو ، وزيادة حجم االستثمار، املتقدمةالتقنيةمتعددة ال جيوز جتاهلها، إذ ال يكفي استخدام 

 بل جيب أن تأخذ احللول املعتمدة على تطبيقات اإلدارة ،الزج بكادر من خارج اإلدارة
 انطالقاً من االعتراف بنقاط قوا ،صمم لتطويرها وأن ت،اإللكترونية قوا من اإلدارة نفسها

  .)٣٢١ص ، م٢٠٠٨الساملي، (وضعفها
 إىل حتقيق فوائد ومكتسبات على املستوينيويهدف تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املنظمات 

 مبختلف أنواعها، وتدعم قدرا للوصول إىل املنظمةالتنظيمي واإلداري ملصاحل وأجهزة 
 كما اإلدارة اإللكترونية يف املنظمةيلي بعض املقترحات اليت قد تيسر تطبيق وفيما  ،أهدافها
  : )٢٠٧-٢٠٦، صم٢٠٠٨العمار، (ذكرها 
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 .إدارة داخل كل اإللكترونيةوضع خطط عمل لتقليص الفجوة  .١

 لإلسهام يف سرعة تطبيقها من ؛للموظفنيوأهدافها توضيح خطط اإلدارة اإللكترونية  .٢
 .قبلهم

 لكي تالئم ؛)دمج أو إلغاء بعض اإلدارات أو األقسام( لعمليات اإلدارية إعادة هندسة ا .٣
 .متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية

 .تطوير إستراتيجية تنمية املعلومات، ألجل التحول القتصاد املعلومات واملعرفة .٤

 : وهي ،كما تضيف الباحثة بعض املقترحات

 .لإلدارة اإللكترونية االستعانة جبهات استشارية لوضع خطة التحول .١

 لإلسهام يف جناح ؛استقطاب اخلرباء واملتخصصني يف علوم وهندسة احلاسب اآليل .٢
 .مشروعات تطبيق اإلدارة اإللكترونية

 وجعلهم قادرين على التعامل مع تقنية املعلومات ،نشر الثقافة التقنية بني املوظفني .٣
 .واالتصاالت بيسر وسهولة

 .ضاء على قلة الكوادر املؤهلةتوفري الوظائف التقنية للق .٤

 .توفري املعلومات واألنظمة على املوقع اإللكتروين .٥

 . يف طرح التشريعات اخلاصة باإلدارة اإللكترونيةسرعةال .٦

 .تهاوسرياملعلومات البيانات و برامج محاية أمن تطوير .٧

  
  :اإللكترونية اإلدارة تطبيقخطوات 

 وتعتمد ،ة اإللكترونية عملية شاقة وليست سهلةإن التحول من اإلدارة التقليدية إىل اإلدار
على أساليب علمية وتقنيات تتطلب خربات وختصصات رائدة، وتستغرق وقتاً يف اإلعداد 

 وتوفر للقائمني عليها اإلمكانيات املادية ،والتخطيط ينبغي أن تتيحه القيادات اإلدارية العليا
  .رة يف تلك املشروعاتواملالية الالزمة وفق املقومات املوضوعية املقر



 ٤١ 

ولذلك تنطلق عملية التحول إىل اإلدارة اإللكترونية من الرغبة يف بناء أداة إدارية مرنة 
الء  ووفق املواصفات اليت يرغبها هؤ،انتقدم خدماا للراغبني فيها يف الوقت واملك

اإلدارة ن، كما أن استخدام تقنية االتصاالت واملعلومات يتيح فرص تطبيق نظم واملستفيد
مبا مينع  ا،وفعاليااحلديثة املعتمدة على برجميات حتقق التكامل بني أجزاء املنظمة الواحدة 

  . وحيقق استكمال متطلبات األداء عايل اجلودة والكفاءة،التناقض بينها

من التأكد من عدة هلا قراراً أولياً يف تطبيق اإلدارة اإللكترونية ال بد اإلدارة تخذ تعندما و
 وهل التكلفة اليت سوف تصرف عليها موازية ،ر أمهها احلاجة الفعلية هلذه اإلدارةأمو

 ؟ هذه اإلدارةإلجناح العناصر األساسية افر لديها وهل تتو؟للخدمات اليت سوف تقدمها
 من القيام باخلطوات التاليةهلا  ولذلك ال بد عنها أوالً؛ن تساؤالت تتطلب اإلجابة وغريها م

  :)٦٥-٦٤ص ،م٢٠٠٨الساملي،(

 :األوليةإعداد الدراسة  .١

متخصصني يف اإلدارة وإلعداد هذه الدراسة ال بد من تشكيل فريق عمل يضم بعضويته 
 وجعل ، وحتديد البدائل املختلفة،واقع حال اإلدارة من تقنيات املعلوماتواملعلوماتية؛ ملعرفة 
حد أ حيث يصل الفريق إىل ،بشرية من كل النواحي املالية والفنية والنةاإلدارة العليا على بي

  :ةالقرارات التالي

 .حتتاج اإلدارة إىل تطبيق اإلدارة اإللكترونية •

 . حتتاج إىل تطويرها ولكن، معلومات سابقةتقنيةوجود  •

متطورة  معلومات تقنية استخدام ، ومعمع آخر التطورات احلديثةاإلدارة نسجم ت •
 .لغرض اإلدارة اإللكترونية

 .اقتصادية ألا غري ؛تطبيق اإلدارة اإللكترونيةعدم احلاجة إىل  •
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 :وضع خطة التنفيذ  .٢

عند إقرار توصية الفريق من قبل اإلدارة العليا يف تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة أو 
  . لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، ال بد من إعداد خطة متكاملة ومفصلة،املؤسسة

 :حتديد املصادر .٣

 ومن هذه املصادر الكوادر البشرية ،تدعم اخلطة بشكل حمدد وواضحليت احتديد املصادر 
 هذا حتديد ، ويعين واألجهزة واملعدات والربجميات املطلوبة،اليت حتتاجها اخلطة لغرض التنفيذ

  .ة التحتية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف هذه اإلدارة أو املؤسسةنيالب

 :ةحتديد املسؤولي .٤

 ،ح ومتويلها بشكل واض، من حتديد اجلهات اليت سوف تقوم بتنفيذهاتنفيذ اخلطة ال بدل
  . املرصودة هلاة والكلف، يف اخلطةضمن الوقت احملدد

  :متابعة التقدم التقين .٥

نظراً للتطور السريع يف جمال تقنيات املعلومات اإلدارية ولغرض مواكبة آخر االبتكارات 
  العمل على احلصول على، وهيتنفيذ اخلطة فإن هناك مسؤولية مضافة عند ،يف هذا اال

 عناصر اإلدارة اإللكترونية من اتصاالت وأجهزة وبرجميات خمتلفآخر هذه االبتكارات يف 
  .تطبيق اإلدارة اإللكترونيةبوغريها من العناصر اليت هلا عالقة 
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  اإلدارة العامة للتربية والتعليم مبدينة الرياض 

  
  

  :النشأة والتطور التنظيمي
لقد تطور مفهوم التعليم ومضمونه تبعاً لتطور اتمعات اإلنسانية، إذ غدت النظرة إليه 

لون يف اململكة هذا ؤوبوصفه أداة رئيسية لتحسني نوعية احلياة ألي جمتمع، وقد أدرك املس
رية، املفهوم، وتعاملوا مع التعليم على أنه استثمار بعيد املدى وأداة أساسية لتنمية املوارد البش

  .وإعداد الكوادر الوطنية اليت ستتحمل عبء التنمية الشاملة

 وأولتها ،ويف ضوء هذه النظرة احلديثة ملفهوم التعليم تبنت الدولة قضية التعليم برمتها
عناية فائقة، فبادرت بإنشاء مديرية املعارف، فوزارة املعارف، فالرئاسة العامة لتعليم البنات 

 وقد واكب هذا وضع وثيقة السياسة التعليمية اليت رمست  ،هـ١٣٨٠اليت أنشئت عام 
 ليصبح ركيزة التنمية يف البالد ؛ وصاغت أهدافه ومبادئه،مالمح النظام التعليمي يف اململكة

  .)١١٥ص  ،م٢٠٠٥العقيل، (

بأهدافه  هواعتماد لإلدارة العامة للتربية والتعليم باملناطقوقد مت تشكيل اهليكل التنظيمي 
ن الرئاسة العامة لتعليم البنات عالصادر  ،)ق ٣٧٦٧/٢١/١(رقم يف القرار اإلداري ومهامه 

 اهلرم قمةحيث يتكون من مدير عام التربية والتعليم يف  ،)١ لحق رقمامل(هـ، ١٤١٢عام 
وحدة احلاسب اآليل، ومكتب املدير العام، : )٢لحق رقم امل(ويرتبط به مباشرة  ،التنظيمي

وحدة ووحدة املتابعة، ووحدة الدراسات والبحوث التربوية، وامة، وحدة العالقات العو
مساعد مدير وإدارة املشاريع والصيانة، ووحدة التربية اإلسالمية، والتخطيط، املندوبيات، 

ويتبع ن املالية واإلدارية، ؤومساعد مدير عام التعليم للشون التعليمية، ؤوعام التعليم للش
إلداراتن عدد من الشعب وااملساعدي.  



 ٤٤ 

بعد دمج الرئاسة لإلدارة العامة للتربية والتعليم  التنظيمياهليكل بينما متت إعادة تشكيل 
حيث أصبح هناك هـ، ١٤٢٤ عام ، وزارة التربية والتعليم:اسممع وزارة املعارف حتت 

من اإلدارات التعليمية موزعة حسب التنظيم اإلداري اجلديد للمملكة الذي يضم عدد 
  .قة إداريةمنط) ١٣(

 البالغ عددها ،وتتوىل إدارات التربية والتعليم على املستوى احمللي باملناطق واحملافظات
 توفري اخلدمات التعليمية للمواطنني يف الوقت واملكان املناسبني، ،إدارة تربية وتعليم) ٤٥(

     ،م٢٠٠٨ السنبل وآخرون،  (باألهداف االجتماعية  املواطن  توعية تعمل على  كما
  ).١٠٤-١٠٢ص 

هـ ١/١/١٤٣٠وتاريخ ) ١٢/١٧(وقد مت تعديل اهليكل التنظيمي بالقرار الوزاري رقم 
مساعد يعاونه  ،على رأس اهلرم اإلداري للتربية والتعليم  عامٍمديرٍإىل ) ٣لحق رقم امل(

 من اإلدارات النسائية عددشرف على يو،  ومساعد للشؤون املدرسية،للشؤون التعليمية
   :كما يلي ،جاليةوالر

 :ملدير العاما .١

 ،إدارة الشؤون القانونية ،مدير مكتب املدير العام: وتتبعه اإلدارات التالية مباشرة
 إدارة التخطيط والتطوير ،إدارة اإلعالم التربوي ،إدارة تقنية املعلومات ،إدارة املتابعة

  .إدارة العالقات العامة ،التربوي

 :درسيةمساعد املدير العام للشؤون امل .٢

إدارة ، )التخطيط املدرسي حالياً ( إدارة اإلحداث والنمو: وتتبعه اإلدارات التالية
، التقنيات التربوية، إدارة الصحة زات املدرسيةإدارة التجهي ،شؤون املعلمات

  . إدارة خدمات الطالباتاملدرسية،
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 :مساعد املدير العام للشؤون التعليمية .٣

ارة اإلشراف التربوي، إدارة التوجيه واإلرشاد، إدارة إد: وتتبعه اإلدارات التالية
إدارة التعليم ،  إدارة االختبارات والقبولرة التوعية اإلسالمية، إدانشاط الطالبات،
 ، إدارة التدريب التربوي، إدارة التقومي الشامل،إدارة املوهوبات، األهلي واألجنيب

 . إدارة التربية اخلاص،حمو األميةإدارة برامج 

 :دارة الشؤون املالية واإلداريةإ .٤

إدارة ،  إدارة مراقبة املخزون،إدارة الشؤون املالية:  اإلدارات التاليةوتضم
 ، إدارة املشتريات، إدارة االتصاالت اإلدارية، إدارة شؤون املوظفني،املستودعات

 .إدارة اخلدمات العامة

 :إدارة شؤون املباين .٥

وحدة  ، إدارة اإلشراف والتنفيذ،يل والصيانةإدارة التشغ: وتضم اإلدارات التالية
 .األراضي والربجمة

 ويف املندوبيات ، للتربية والتعليم داخل مدينة الرياضاًمكتب) ١٦ (إىل ارتباطباإلضافة 
، وتقوم هذه املكاتب مبهمة اإلشراف التربوي على  مبدير التعليم مباشرةالتابعة ملنطقة الرياض

التعليم املتوسط، والتعليم الثانوي، و التعليم االبتدائي، : هيثالث مراحل تعليمية رئيسية
قبل التعليم االبتدائي اليت تستمر من السنة األوىل إىل  وتسبق هذه املراحل الثالث مرحلة ما

السادسة من عمر الطفل ، كذلك يتضمن اهليكل التنظيمي لنظام التعليم يف اململكة أمناطاً 
الغامدي واجلواد،  ( معاهد التربية اخلاصة، فيظ القرآن الكرميحتمدارس : أخرى للتعليم هي 

وامللحق رقم  مدرسة،) ٢٠٠٦(املدارس يف منطقة الرياض  عدد ، وتبلغ)٨٤ص، م٢٠٠٢
  . احلايليوضح اهليكل التنظيمي إلدارة تربية وتعليم البنات) ٤(
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  :املعلوماتإدارة تقنية 
  

 كان من ،هـ١٤١٢ عام التربية والتعليم عام مت إنشاء وحدة للحاسب اآليل مرتبطة مبدير
 إىل مركز امسهامهامها توفري أجهزة احلاسب اآليل لإلدارات واملدارس، وقد مت تعديل 

يتبعها شعبة نسائية  ،هـ١٤٣٠إدارة تقنية املعلومات عام إىل  مث ،املعلومات واحلاسب اآليل
 اً عددوتضمت والدعم الفين، شعبة نظم املعلوما: أطلق عليها اسم هـ ١٤٢٧تشكلت عام 
الصيانة والشبكات، واإلحصاء، والربجمة والتصميم، والدعم الفين،  (: هي،من الوحدات

دف  اإللكترونية يف اإلدارة، حيث اجلوانب تطبيقب اجلهة املخولة ا، ومه)لربيد اإللكترويناو
واالتصاالت إىل العمل على ضمان االستفادة من تقنيات احلاسب اآليل واملعلومات 

 ؛نات واملعلومات وتقدمي البيا، لتطوير العمليات اإلدارية والتربوية والتعليمية؛وتطبيقاا
إدارة (وردت يف ما ك -مهام إدارة تقنية املعلوماتتتلخص  و.اختاذ القرارلتسهيل مهمة 

   : مبا يلي)١٧ص ، م٢٠٠٩اإلعالم التربوي، 

 .عنكبوتية ومتابعة تزويده باملعلوماتاإلشراف على موقع اإلدارة على الشبكة ال −

 .نترنت واالجتماعات املرئيةتوفري خدمة اإل −

 .توفري الربط الشبكي لإلدارة واملدارس على ضوء االحتياجات التعليمية واإلدارية −

 وتوفري البيئة ، واألنظمة التعليمية وتطويرها،تفعيل ميكنة األعمال اإلدارية واملالية −
 .كترونيةاملناسبة لإلدارة اإلل

 .العمل على صيانة األنظمة والتطبيقات املستخدمة يف اإلدارة −

 .تقدمي الدعم الفين الالزم للمدارس ومكاتب التربية والتعليم −

وضع نظام للصيانة الدورية والطارئة لألجهزة واملعدات اخلاصة بأجهزة احلاسب  −
 .اآليل وأجهزة االتصال
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 واالتصال بالعاملني يف ،تقنية احلاسب اآليلاقتراح برامج التثقيف والتدريب يف جمال  −
 .اإلدارة

إعداد الشروط واملواصفات الفنية لألنظمة والتجهيزات التقنية اليت حتتاجها اإلدارة  −
 .واملدارس التابعة هلا

 من معامل ،حتديد احتياجات الوحدات اإلدارية يف اإلدارة واملدارس التابعة هلا −
  .علومات واالتصال وتقنية امل،وأجهزة احلاسب اآليل

  
  :جهود اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبنطقة الرياض يف تطبيق اإلدارة اإللكترونية

  

إدارة تقنية املعلومات اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبنطقة الرياض ممثلة يف قامت 
  :كالتايلجاءت ونية  وفق متطلبات اإلدارة اإللكتربتنفيذ عدد من املشاريع والربامج

 بني إدارة التعليم وبعض مكاتب التربية والتعليم مثل مكتب الربط االلكتروين −
 ).النهضة، الروايب، الغرب، البديعة، الشمال(

 .من اإلدارات بالشبكة الداخلية إلدارة التعليم% ٧٠عدد اإللكتروين لربط ال −

 . والتعليمات إدارة التربية ومنسوبتوفري أجهزة حاسب آيل ملنسويب −

 .رسية املدأجهزة حاسب آيل يف اإلدارات) ٣- ٢(توفري عدد   −

، وبعض املدارس االبتدائية جتهيز معامل حاسب آيل يف مجيع املدارس الثانوية −
 .واملتوسطة

 .جتهيز معامل حاسب آيل يف إدارة التدريب التربوي واملراكز التابعة هلا −

 . جلميع اإلدارات واملدارس)  DSL( باالنترنت عن طريق توفري خدمة االتصال −
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 .تقدمي خدمة الربيد اإللكتروين جلميع اإلدارات واملدارس −

 .توفري نظام أمين ومكافح فريوسات لإلدارات املتصلة بالشبكة الداخلية −

 وفنيات صيانة من خالل فنينيوالشبكات معاجلة املشكالت الفنية وأعطال األجهزة  −
 .مدربني

التابعيني لإلدارة عن طريق برنامج األرشفة وظفات املاملوظفني وأرشفة ملفات  −
 .%٨٠بنسبة االلكترونية 

، وتوفري الدعم الفين هلذه تأهيل مجيع مستخدمي األنظمة والربامج املطبقة يف اإلدارة −
 .الربامج

 .حاسب آيلإحلاق القيادات التربوية بدورة  −

 .توفري قاعدة معلومات عن منسويب ومنسوبات اإلدارة واملدارس −

تصميم الربامج واألنظمة اليت يتطلبها العمل يف اإلدارة، واإلشراف على الربامج  −
 .اجلاهزة أو املعدة من اإلدارة العامة لتقنية املعلومات

 .إدارة الربامج اليت على الشبكة و إدارة برنامج احلماية −

  . سنوياًاملدارس واإلداراتوإحصائيات إعداد دليل التعليم العام املتضمن بيانات  −
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   الدراسات السابقة: اًثاني

  
  
  

قامت الباحثة حبصر الدراسات السابقة اليت تتعلق باملوضوع حمل البحث، واستبعدت 
 ألا تتناول مرحلة ؛تربوية ، أو يف احلكومة اإللكترونيةال يف املؤسسات غري املطبقةالدراسات 

ثيقة الصلة مبوضوع اإلدارة اإللكترونية و، واستبقت الدراسات الحقة يف التطبيقات اإللكترونية
 الزمين لبحثها تسلسلمت ترتيبها حسب ال، دراسة) ١٢(حيث مت حصر ، يف املؤسسات التربوية

 : ما يليك

احلاجة ومدى االستخدام للحاسب اآليل يف  ": بعنوان،)م٢٠٠٣( دراسة محود العرتي  .١
 ": عام يف مدينة عرعر اإلدارة املدرسية من وجهة نظر مديري مدارس التعليم ال

 وذلك يف ،حتديد مدى حاجة اإلدارة املدرسية خلدمات احلاسب اآليلوقد هدفت الدراسة إىل 
، )استعمال املعلومات وتنظيمهاواملتابعة، والتنظيم، والتخطيط،  ( :إطار العمليات اإلدارية التالية

الصعوبات اليت  إىلسية، والتعرف  مدى استخدام احلاسب اآليل يف مهام اإلدارة املدرإىلوالتعرف 
إعطاء مقترحات وحلول تساعد على إاء وتواجه اإلدارة املدرسية يف استخدامها للحاسب اآليل، 

على ، واشتملت عينة الدراسة  الوصفي ، واستخدم الباحث املنهجتلك الصعوبات أو احلد منها
كما استخدم  ه،نفس ع البحث وهي جمتم، مدارس التعليم العام مبدينة عرعريمن مدير )٥٨(

  :، وقد كانت أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي االستبانة أداة للدراسة
 واليت ،كانت احلاجة كبرية الستخدام احلاسب اآليل يف مجيع مهام اإلدارة املدرسية 

 ).استعمال املعلومات وتنظيمهاواملتابعة، والتنظيم، والتخطيط،  ( :تتعلق مبهام

درجة متوسطة للحاسب يف مجيع مهام اإلدارة املدرسية واليت تتعلق كان االستخدام ب 
 ).استعمال املعلومات وتنظيمهاواملتابعة، والتنظيم، والتخطيط،  ( :مبهام

كانت هناك فجوة بني احلاجة الستخدام احلاسب يف مهام اإلدارة املدرسية ودرجة  
 .استخدامه فيها
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رعر أن أكرب الصعوبات واملشكالت املعيقة يرى مديرو مدارس التعليم العام مبدينة ع 
عدم وجود دورات تدريبية للمديرين ( الستخدام احلاسب اآليل يف اإلدارة املدرسية هو 

 .، والنقص يف الربامج والتطبيقات اجلاهزة)يف احلاسب اآليل

يرى مديرو مدارس التعليم العام مبدينة عرعر أن أهم املقترحات واحللول واليت تساعد  
إقامة دورات تدريبية للمديرين يف ( استخدام احلاسب يف اإلدارة املدرسية هو على

 وإنشاء شبكة اتصال بني املدارس املختلفة ،استخدامات احلاسب اآليل يف اإلدارة املدرسية
  .وزارة التربية والتعليم من جانب آخر، ومع وإدارات التعليم من جانب 

رؤية مستقبلية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية  ": بعنوان،)م٢٠٠٥(دراسة فوزية الدعيلج  .٢
 ": باملرحلة الثانوية من وجهة نظر مشرفات اإلدارة املدرسية مبدينة مكة املكرمة

 الواقع للرؤى املستقبلية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املدارس إىلالتعرف وقد هدفت الدراسة إىل 
، الثانوية باملدارس لكترونيةاإل اإلدارة تطبيق اعليةف إىل مبنطقة مكة املكرمة، والتعرفالثانوية 

 تلك على التغلب وطرق ،الثانوية باملدارس لكترونيةاإل اإلدارة تطبيق دون اليت حتول واملعوقات

الدراسة،  جلوانب الواقع معرفة إىل ألنه األنسب الوصفي  املنهجة الباحثت، واستخدماملعوقات
 مكة مبدينة الثانوية باملدارس العامالت اإلداريات املشرفات اشتملت عينة الدراسة على مجيعو

  :، وقد كانت أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي  االستبانة أداة للدراسةتكما استخدماملكرمة، 
 املعلومات على احلصول سرعة : يف متثلت االلكترونية اإلدارة لتطبيق فعال أثر وجود 

 . هاوتكامل املعلومات وصحة، علوماتامل وسهولة ختزين ،عالية بدقة املطلوبة

 املخصصات ضعف : يف متثلت االلكترونية اإلدارة تطبيق دون حتول معوقات وجود 

 . التدريبية الدورات عقد يف والقصور، البشرية ونقص الكوادر ،األجهزة لشراء املالية

 نظم تطوير : يف متثلت لكترونيةاإل اإلدارة تطبيق معوقات على للتغلب طرق وجود 

 توفري، ولكترونيةاإل اإلدارة بأمهية املدرسة منسويب لدى الوعي خلق و،وأساليبه العمل

 .املاهرات املدربات

 على املترتبة لفاعليةل بالنسبة ( ٠,٠٥ ) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود 

 وبالنسبة ،يةالتدريب الدورات عدد إىل اتعز ،الثانوية يف املدارس لكترونيةاإل اإلدارة تطبيق
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 سنوات إىل اتعز املكرمة مكة الثانوية مبدينة املدارس يف لكترونيةاإل اإلدارة تطبيق ملعوقات

 . التدريبية الدورات عدد إىل اوتعز اخلربة،

دور اإلدارة اإللكترونية يف تطوير العمل  ": بعنوان،)مـ٢٠٠٦(دراسة  أمحد بن غنيم  .٣
  ":التعليم العام للبنني باملدينة املنورةاإلداري ومعوقات استخدامها يف مدارس 

 مدى إسهام اإلدارة اإللكترونية يف تطوير العمل اإلداري إىل وقد هدفت الدراسة إىل التعرف 
ومعوقات استخدامها، والكشف عن الفروق بني آراء املديرين حول مدى إسهام اإلدارة 

 إىل تبعاً ملتغريات الدراسة، والتعرف اإللكترونية يف تطوير العمل اإلداري، ومعوقات استخدامها
مقترحات املديرين لتفعيل إسهامات اإلدارة اإللكترونية يف تطوير العمل اإلداري واحلد من 

الوصفي املسحي  واستخدم الباحث املنهج. معوقاا يف مدارس التعليم العام للبنني باملدينة املنورة
 مديراً من مجيع مراحل التعليم العام، كما )٢٢٧(، واشتملت عينة الدراسة  على  التحليلي

  :، وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج ، من أمهها استخدم االستبانة أداة للدراسة
يرى املديرون يف مجيع مراحل التعليم العام أن اإلدارة اإللكترونية تسهم يف تطوير  

 .يف املقدمةالعمل اإلداري بدرجة عالية، ويأيت مديرو املرحلة املتوسطة 

يرى أفراد العينة الدراسة أن أكثر إسهامات اإلدارة اإللكترونية تطويراً للعمل اإلداري  
 .يف تطوير تقومي األداءيكون يف اختاذ القرارات، وأقلها إسهاماً يكون 

يرى املديرون يف مجيع مراحل التعليم العام أن استخدام اإلدارة اإللكترونية تواجهه  
 .وسطةمعوقات بدرجة مت

يرى أفراد عينة الدراسة أن أكثر معوقات استخدام اإلدارة اإللكترونية يف تطوير العمل  
   .اإلداري املعوقات املادية، وأقلها معوقات الربجميات

تصورات مديري ومديرات املدارس   ": بعنوان،)م ٢٠٠٦(سحاب الزبيدي  دراسة .٤
 ": اإلدارة اإللكترونية يف مدارسهم تطبيق إلمكانيةربد إالثانوية احلكومية يف حمافظة 

 تصورات مديري ومديرات املدارس الثانوية احلكومية يف إىلالتعرف وقد هدفت الدراسة إىل 
 إىل تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف مدارسهم، كما هدفت إىل التعرف إمكانيةربد لدرجة إحمافظة 

الوصفي   املنهجة الباحثت، واستخدمأثر اجلنس والتخصص واملديرية واخلربة على هذه التصورات
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احلكومية ، كما الثانوية  للمدارسومديرة  مديرا )١٨٦(املسحي، واشتملت عينة الدراسة على 
 : االستبانة أداة للدراسة، وقد كانت أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي تاستخدم

ملدارس أن هناك إمكانية بدرجة تقدير متوسطة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف ا •
 ).٣,٠٤( ومتوسط حسايب مقداره ،ربدإالثانوية يف حمافظة 

 ملتغري اجلنس اعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات أفراد العينة تعز •
يف جمال توفر قوانني وتشريعات اإلدارة اإللكترونية، وجاءت الفروق لصاحل 

 .الذكور

 يف جمال البنية التحتية  إىل متغري املؤهل العلمي سوىاعدم وجود فروق تعز •
 .املاجستريمحلة شهادة وجاءت لصاحل 

 . للخربة يف جمال البنية التحتيةاتوجد فروق ذات داللة إحصائية تعز •

 إىل متغري ا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات أفراد العينة تعز •
 .املديرية

يري مدارس التعليم العام درجة استعداد مد " :بعنوان ،)م٢٠٠٦ (أمحد املاجديدراسة  .٥
 ": لتطبيق إدارة املدرسة اإللكترونية يف دولة الكويت

 درجة استعداد مديري مدارس التعليم العام لتطبيق إدارة إىلالتعرف وقد هدفت الدراسة إىل 
  : عن األسئلة التاليةاإلجابةاملدرسة اإللكترونية يف دولة الكويت من خالل 

س التعليم العام لتطبيق إدارة املدرسة ما درجة استعداد مديري مدار •
 اإللكترونية يف دولة الكويت؟

يف ) ٠,٥( عند املستوى الداللة إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  •
 ااستعداد مديري مدارس التعليم العام لتطبيق إدارة املدرسة اإللكترونية تعز

 ).تعليميةاملرحلة الواملنطقة التعليمية، واجلنس،  ( :للمتغريات التالية

من مديري ) ١٢٠(الوصفي، واشتملت عينة الدراسة على  واستخدمت الباحثة املنهج  
  :، كما استخدمت االستبانة أداة للدراسة، وقد كانت أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي املدارس
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وجود درجة استعداد مرتفعة لدى مديري مدارس التعليم العام لتطبيق  •
 ، يف دولة الكويت يف جماالت الدراسة كافةإدارة املدرسة اإللكترونية

جمال احلاسب اآليل، جمال العمل اإلداري، جمال الطالب، جمال  ( :وهي
 ).املعلم

يف ) ٠,٥( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  •
 ااستعداد مديري مدارس التعليم العام لتطبيق إدارة املدرسة اإللكترونية تعز

 ).املرحلة التعليميةواملنطقة التعليمية، واجلنس،  ( :اليةللمتغريات الت

 للتطوير كمدخل اإللكترونية اإلدارة ": بعنوان،)م٢٠٠٧(دراسة عبد اهللا التمام  .٦

 اهليئة التعليمية أعضاء نظر وجهة من التقنية الكليات على تطبيقية دراسة اإلداري

 ": والتدريبية

 التقنية الكليات يف اإللكترونية اإلدارة تطبيق عواق إىل وقد هدفت الدراسة إىل التعرف

 إسهام والتدريبية، ومدى التعليمية اهليئة أعضاء نظر من وجهة ،السعودية العربية باململكة

 أعضاء نظر جهةومن  ،التقنية الكليات إدارة مستوى حتسني يف اإللكترونية اإلدارة تطبيق

 اإلدارة تطبيق واقع بني الفروق عن قنية، والكشفالت الكليات يف والتدريبية التعليمية اهليئة

 نظر وجهة من ،التقنية الكليات إدارة مستوى حتسني يف تطبيقها إسهام ومدى اإللكترونية

 وجهات بني الفروق عن التقنية، وكذلك الكشف بالكليات والتدريبية التعليمية اهليئة أعضاء

 ،اإللكترونية اإلدارة تطبيق واقع حنو التقنية ياتالكل يف والتدريبية التعليمية اهليئة أعضاء نظر
 اهليئة أعضاء نظر وجهات بني الفروق عن الدراسة، باإلضافة إىل الكشف تغرياتمل وفقًا

 حتسني يف اإللكترونية اإلدارة تطبيق إسهام حنو مدى، التقنية الكليات يف والتدريبية التعليمية

 الوصفي وقد استخدم الباحث املنهج، الدراسة غرياتملت وفقًا، التقنية الكليات إدارة مستوى

 اهليئة من أعضاء) ٣٨٧(التحليلي، وقد اختار الباحث عينة عشوائية طبقية مكونة من  املسحي

، وقد كان من أداة للدراسة االستبانةالتقنية، واستخدم الباحث  بالكليات التدريبية التعليمية
  :أهم نتائج الدراسة ما يلي
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 ،متوسطة بدرجة اإللكترونية اإلدارة تطبق التقنية الكليات أن لعينةا أفراد يرى 

 ). ٢,٧٣(قدره  حسايب ومبتوسط

 إدارة مستوى حتسني يف يسهم اإللكترونية اإلدارة تطبيق أن العينة أفراد يرى 

 ).٤,٣٤ ( حسايب  ومبتوسط،عالية بدرجة التقنية الكليات

 حتسني يف اإلسهام ودرجة طبيقالت واقع بني إحصائية داللة ذات فروق توجد 

 .اإلسهام درجة  لصاحل،الكليات إدارة مستوى

 .الكلية ملتغري اتعز اإللكترونية، اإلدارة واقع عن إحصائية داللة ذات فروق توجد 

 اإلدارة إسهام عن الدراسة متغريات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد ال 

  .اإلداري حتسني املستوى يف اإللكترونية

 التربية كليات يف االلكترونية اإلدارة  ": بعنوان،)م٢٠٠٧ ( خبش فوزيةسة درا .٧

  ": مقترحة خطة -املعاصرة  التحوالت ضوء السعودية يف العربية باململكة للبنات

للبنات  التربية كليات لتطوير اإللكترونية اإلدارة تطبيق كيفية  معرفةوقد هدفت الدراسة إىل
 األمهية،و املفهوم، (:اخلمسة الدراسة حماور خالل من املعاصرة التحوالت ضوء يف باململكة

 لتطبيق مقترحة خطة وضع إىل الباحثة  هدفت  كما ،) املعوقات واملتطلبات،والواقع، و

 ة الباحثت واستخدمالسعودية،  العربية باململكة للبنات كليات التربية يف اإللكترونية اإلدارة
 ورئيسات عميدات ووكيالت من )٢٠٥( على  الدراسة ، واشتملت عينة الوصفي املنهج

، وقد كانت من أهم  االستبانة أداة للدراسةت، كما استخدمباململكة  التربية كليات أقسام
  :نتائج هذه الدراسة ما يلي 

 .الدراسة عينة لدى الوضوح متام واضح اإللكترونية اإلدارة مفهوم أن 

 املهام أداء يف والفاعلية بالكفاية يرتبط اإللكترونية اإلدارة ملفهوم الدراسة عينة إدراك أن 

 تقنيات واستخدام التنظيمية، بالثقافة مرتبط اإللكترونية اإلدارية اإلدارية، وأن جناح

 .واالتصاالت املعلومات

 والفنية اإلدارية النواحي مجيع يف اإللكترونية اإلدارة أمهية على الدراسة عينة إمجاع 

 التعاميم ووصول ،التقارير رفعو القبول، إجراءات واالختبارات، ائجرصد نت، )بالكليات



 ٥٥ 

 وسيط دون املعلومات مصادر إىل الوصولو ، بعد عن نقل املؤمتراتو ، حلظياً والقرارات

 .املختلفة واإلدارات بني األقسام الفعال التواصل إتاحةو بشري،

 خطة توجد ال كما .للبنات ربيةالت كليات يف اًيحال مطبقة ليست اإللكترونية اإلدارة أن 

 يف نترنتاإل خدمة تفعيل عدم إىل باإلضافة لتطبيقها، واضحة أو تعليمات إستراتيجية

 .الكليات

 وضع : يف يتمثل االلكترونية اإلدارة تطبيق متطلبات أبرز أن على الدراسة عينة إمجاع 

 على الكليات منسوبات وتدريب ، واملالية البشرية اإلمكانات ، واستثمارإستراتيجية خطة

 . الفريق بروح للعمل الكلية يف التنظيمي املناخ وتعزيز اإلدارة االلكترونية، آليات استخدام

 للبنية املالية املخصصات قلة : يف يتمثل اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقات أبرز أن 

 ،اإللكترونية اإلدارة جمال يف الدورات وندرة التحتية، للبنية الدورية وضعف الصيانة التحتية،
 . التقنية وضعف الكفاية ، الفين الدعم وقلة 

 لبعض وفقاً ،الدراسة حماور على العينة استجابات يف إحصائية داللة ذات فروق توجد 

 يف املؤهل، والسعوديات لصاحل املعوقات حمور يف اجلنسية ( : التالية املتغريات الدميوغرافية
 التطبيق واقع حمور يف املناطق واململكة، خارج من املؤهل اتذو التطبيق لصاحل واقع حمور

 على والشمالية والغربية الوسطى املنطقة لصاحل حمور املتطلبات ويف، الشرقية املنطقة احللص

 اخلربة وأستاذ، درجة على احلاصالت التطبيق لصاحل واقع حمور يف العلمية الدرجة والتوايل،

 ). فأكثر سنة ١١من  اخلربة ذوات لصاحل هوماملف حمور يف احلاسب باستخدام

 لبعض وفقاً الدراسة حماور على العينة استجابات يف إحصائية داللة ذات فروق توجد ال 

 ، احلايل العملو اإلجنليزية، اللغة إجادة والكلية، ختصص ( : التالية املتغريات الدميوغرافية
  ) . تدريبيةال الدورات عددو العمل اإلداري، يف اخلربة سنواتو
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الصعوبات اليت تواجه استخدام اإلدارة  ": بعنوان،)م٢٠٠٨(دراسة موسى محدي  .٨
اإللكترونية يف إدارة املدارس الثانوية للبنني مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر مديري 

 ": املدارس ووكالئها

 اليت ،)ربجمية واملاليةوقد هدفت الدراسة إىل الكشف عن الصعوبات اإلدارية والبشرية والتقنية وال
 من ،حتد من استخدام اإلدارة اإللكترونية يف إدارة املدارس الثانوية احلكومية مبدينة مكة املكرمة

 درجة صعوبة كل عائق، وحتديد الفروق إىلوجهة نظر مديري ووكالء تلك املدارس، والتعرف 
خدم الباحث املنهج الوصفي ذات الداللة اإلحصائية بني وجهات نظر املديرين والوكالء، واست

 الذين بلغ ، ووكالء املدارس الثانوية مبكة املكرمةياملسحي، واشتملت عينة الدراسة على مدير
، وقد كشفت نتائج هذه الدراسة ، واستخدم الباحث االستبانة أداة للدراسةفرداً) ١٣١(عددهم 

 :لي يامعن وجود صعوبات مرتبة ك

 مع ضآلة موارد ،)املالية والعينية(اع اخلاص يف املسامهة  ممثلة بانعدام دور القط:مالية 
 وعدم تقدمي دعم مايل حتفيزي للمدارس مع افتقار املدرسة إىل ميزانية خاصة ،املدرسة املالية

 .بالتدريب

قدم والصيانة الضعيفة، والتأخر يف الدعم الفين، وحمدودية اخلطوط اهلاتفية، :  أمهها :تقنية 
 . يف املدارساألجهزة املتوافرة

 حاجة املدارس إىل موظف فين خمتص يف تشغيل تقنيات اإلدارة اإللكترونية:  أمهها :إدارية 
غياب لوائح اليت تنظم طرق تطبيق اإلدارة وندرة الدورات التدريبية، و، وصيانتها

 على الوثائق االعتمادواالفتقار إىل خطط الستخدام اإلدارة اإللكترونية، واإللكترونية، 
هيأة الستخدام اإلدارة املالبىن التحتية اإلنشائية للمدارس غري ولكترونية، ورقية أكثر من اإلال

 .اإللكترونية

 الربجميات املتوافرة ال ترقى ملستوى التطبيقات العاملية املتقدمة، وندرة :أمهها :برجمية 
 .مصممي الربامج اإلدارية املدرسية
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يات اإللكترونية املعتمدة على اللغة اإلجنليزية، صعوبة التعامل مع الربجم:  أمهها:بشرية 
صعوبة إجياد الوقت الكايف للتعامل مع اإلدارة وضعف التأهيل التقين للمديرين والوكالء، و

  .اإللكترونية

إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة  " : بعنوان،)م٢٠٠٨(دراسة حممد العريشي  .٩
 ": بالعاصمة املقدسةالعامة للتربية والتعليم بنني

 العامة اإلدارة يف االلكترونية اإلدارة تطبيق أمهية درجة إىل  وقد هدفت الدراسة إىل التعرف

 اإلدارة تطبيق إمكانية على املساعدة العوامل أهم وإىلاملقدسة،  بالعاصمة والتعليم للتربية

مع  ،تطبيقها معوقات أبرز إىل وقدسة،  امل بالعاصمة  والتعليم للتربية العامة اإلدارة يف االلكترونية
 اإلدارة تطبيق إلمكانية بالنسبة الدراسة عينة أفراد بني اإلحصائية الداللة ذات الفروق حتديد

 اخلربة، سنوات واحلايل، العملو العلمي، املؤهل( :املتغريات الدميوغرافية إىل اتعز االلكترونية،

التحليلي، واشتملت عينة الدراسة  ملنهج الوصفي، واستخدم الباحث ا)اآليل احلاسب دوراتو
 الباحث كما استخدماملقدسة،  بالعاصمة ،بنني/والتعليم للتربية العامة باإلدارة العاملني على مجيع

 : ما يليالدراسة ، وقد كانت أهم نتائجللدراسة أداة مقفلة ةاستبان

 العامة اإلدارة يف لكترونيةاإل اإلدارة لتطبيق أمهية هناك أن يرون الدراسة عينة أفراد نأ 

 .املقدسة بالعاصمة والتعليم للتربية

 اإلدارة طبيقت إمكانية على مساعدة عوامل هناك أن يرون الدراسة عينة أفراد نأ 

 .املقدسة والتعليم بالعاصمة للتربية العامة اإلدارة يف لكترونيةاإل

 اإلدارة يف لكترونيةاإل دارةاإل لتطبيق معوقات هناك أن يرون الدراسة عينة أفراد نأ 

 .املقدسة بالعاصمة والتعليم للتربية العامة

 تعزا لكترونيةاإل اإلدارة تطبيق ملعوقات بالنسبة إحصائية داللة ذات فروق وجود 

 .على املاجستري احلاصلني لصاحل ،العلمي للمؤهل

 تعزا نيةلكترواإل اإلدارة تطبيق ملعوقات بالنسبة إحصائية داللة ذات فروق وجود 

  .دورات ثالث من أكثر احلاصلني على لصاحل، اآليل احلاسب لدورات
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متطلبات استخدام اإلدارة اإللكترونية يف  " : بعنوان،)م٢٠٠٨(دراسة محود العمريي  .١٠
 ":دراسة تطبيقية على جامعة أم القرى مبكة املكرمة: اجلامعات السعودية

 ،) والتقنية، واملالية، واملادية،البشرية (:املتطلباتمدى توفر  إىلالتعرف  وقد هدفت الدراسة إىل 
الوصفي  اليت تشجع على استخدام اإلدارة اإللكترونية يف اجلامعة، واستخدم الباحث املنهج

من عمداء ووكالء ورؤساء أقسام الكليات ) ١٩٠(، واشتملت عينة الدراسة على  املسحي
، وقد كانت أهم نتائج هذه ستبانة أداة للدراسةجبامعة أم القرى مبكة املكرمة، كما استخدم اال

  :الدراسة ما يلي 
 :بشريةمتطلبات  

  . بدرجة متوسطة، االستعانة خبرباء التقنيات احلديثة يف اجلامعة-
  . يف اجلامعةهاوتطوير اخلرباء يف تصميم الربامج اإللكترونيةاالستعانة ب -
 بدرجة ،لى استخدام اإلدارة اإللكترونية لتدريب العاملني عاالستعانة باملدربني املؤهلني-

  .متوسطة
 : إداريةمتطلبات  

 بدرجة ،اخلطط املرنة والكافية الستيعاب أية تغيريات لتفعيل اإلدارة اإللكترونية يف اجلامعة-
  .قليلة

  . بدرجة قليلة،اللوائح واألنظمة القانونية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اجلامعة-
  . بدرجة قليلة،عات الكفيلة بتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اجلامعةالقوانني والتشري-
  .بدرجة قليلةفق اجلامعة عن طريق شبكات احلاسب، ارتباط مرا-

 : ماليةمتطلبات  

بدرجة ة يف اجلامعة، احلافز املادي لدفع العاملني للتحول حنو استخدام اإلدارة اإللكتروني-
  .قليلة

  .بدرجة قليلةتعانة مبدربني مؤهلني يف اجلامعة، الساملوارد املالية الالزمة ل-
  :فنيةمتطلبات  

  .بدرجة متوسطةنية بترقيات العاملني يف اجلامعة، استخدام آليات اإلدارة اإللكترو-
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  .بدرجة متوسطةخطوط االتصاالت اخلاصة باإلنترنت، منافذ -
  .ة متوسطةبدرجنترنت يف اجلامعة،  مزودي خدمة اإلمحاية املعلومات من قبل-

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني وجهات نظر عمداء ووكالء الكليات ورؤساء  
 ،)التقنيةواملادية، واملالية، واإلدارية، والبشرية،  (: فيما يتعلق باملتطلبات،األقسام باجلامعة

  .اليت تشجع على استخدام اإلدارة اإللكترونية يف اجلامعات السعودية
 بني وجهات نظر اتمع الدراسة حول مدى توفر ، داللة إحصائيةال توجد فروق ذات 

   ).إنسانية، علمية(متطلبات اإلدارة اإللكترونية يف اجلامعات السعودية بني التخصص 

 اإلدارة لتطبيق واملادية البشرية املتطلبات  ": بعنوان،) م٢٠٠٨(خليفة املسعود دراسة   .١١
 مبحافظة ووكالئها املدارس مديري نظر وجهة احلكومية من املدارس يف اإللكترونية

 ": الرس

 يف اإللكترونية اإلدارة لتطبيق فرهااتو الالزم البشرية املتطلبات معرفةوقد هدفت الدراسة إىل 
 املادية املتطلبات ووكالئها، وكذلك معرفة املدارس مديري نظر وجهة من، احلكومية املدارس

 املدارس مديري نظر وجهة من، احلكومية املدارس يف اإللكترونية اإلدارة لتطبيق توافرها الالزم

 الداللة مستوى عند اإلحصائية الداللة ذات الفروق على ووكالئها، باإلضافة إىل الوقوف

توافرها  الالزم البشرية واملادية الكلية املتطلبات يف الدراسة جمتمع أفراد استجابات بني )٠,٠٥(
 ووكالئها املدارس مديري نظر وجهة من ،احلكومية املدارس يف يةاإللكترون اإلدارة لتطبيق

 ،اخلدمة سنوات و،العلمي املؤهل و،الدراسية املرحلة: ( إىل متغريات ترجع اليت الرس مبحافظة
 الوصفي واستخدم الباحث املنهج ،)اآليل احلاسب جمال يف التدريبية الدوراتو، باملدرسة العمل

، كما استخدم احلكومية  للمدارس ووكيالً مديرا )٢٣٨(على دراسة ، واشتملت عينة الاملسحي
  :، وقد كانت أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي االستبانة أداة للدراسة

 والقادرة على استخدام تقنية ،اهليئة اإلدارية املدرسية املؤهلة تأهيال فنيا ضرورة توافر 
 .اإلداريةاملعلومات 
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 لألعمال هاوتطوير  القادرين على تصميم الربامج اإللكترونيةاحلاجة إىل تواجد املربجمني 
يعملون على مواجهة األعطال اليت حتدث  مع تواجد الفنيني املهرة الذين. اإلدارية املدرسية 

 . ا وشبكات االتصاليف األجهزة احلاسوبية وملحقا

هليئة اإلدارية املدرسية على  لتدريب ا؛أمهية توافر املدربني املؤهلني بإدارات التربية والتعليم 
 . استخدام تقنية املعلومات اإلدارية

 ا والذي يقوم على إدخال بيانااملدرسة،ضرورة توافر العنصر البشري الفاعل يف  
 .هاوإخراج

 مع هلا،احلاجة إىل حتقيق الربط اإللكتروين بني إدارات التربية والتعليم واملدارس التابعة  
 .اخلارجيللتواصل مع احمليط  مدرسة على شبكة اإلنترنتوجود موقع إلكتروين لل

ا ألعضاء اهليئة اإلدارية املدرسية، احلاجة إىل تأمني أجهزة حواسيب آلية حديثة وملحقا  
عالية يف املدارس ، مع تأمني الربامج   DSL  سرعةيذ وشبكات االتصال ، وخط هاتف

، وأنظمة احلماية اآللية املتطورة حلماية بيانات احلاسوبية الالزمة لتطبيقات اإلدارية املدرسية 
 . املدارس

 وفقًا ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات جمتمع الدراسة على حماورها 
الدورات و اخلدمة،سنوات و العلمي، املؤهلو الدراسية،املرحلة  ( :لبعض املتغريات التالية

 ).التدريبية

 ،)وكيلو ،مدير( ة بني آراء أفراد جمتمع الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائي 
   .املدارسمديري   حول حماور الدراسة لصاحلباملدرسة،بالنسبة ملتغري العمل 

البيئة التنظيمية ومتطلبات تطبيق  " :بعنوان ،)م٢٠٠٨(دراسة إميان عبد الفتاح  .١٢
 ": يمية ااإلدارة اإللكترونية يف ظل اختالف طبيعة املنظمات واملستويات التنظ

وقد هدفت الدراسة إىل حتديد ما إذا كان هناك اختالفات يف طبيعة البيئة التنظيمية الالزمة 
 يف ظل اختالف كل من طبيعة ،لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، ومتطلبات جناح اإلدارة اإللكترونية

تملت عينة الوصفي، واش املنظمات واملستويات التنظيمية ا، واستخدمت الباحثة املنهج
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مفردة، كما استخدمت االستبانة أداة للدراسة، وقد كانت أهم نتائج هذه ) ٨٧(الدراسة على 
  :الدراسة ما يلي 
ال توجد اختالفات بني القطاعني احلكومي واخلاص حول عناصر البيئة التنظيمية  

مية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، يف حني يوجد تبادل بني املستويات التنظي
 .حول عناصر البيئة التنظيمية

يوجد اختالف حول ترتيب متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية بني العاملني  
 . وأيضاً بالنسبة للمستويات التنظيمية ا،بالقطاعني احلكومي واخلاص
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  التعقيب على الدراسات السابقة 
  
ت السابقة والدراسة احلالية تتفق من حيث بالنظر إىل الدراسات السابقة يتضح أن الدراسا

 ، إال أا ختتلف من حيث تناوهلا للموضوع،موضوعها، فهي تتناول موضوع اإلدارة اإللكترونية
 مثل دراسة فبعض الدراسات تناولت حتديد مدى احلاجة خلدمات احلاسب اآليل يف اإلدارة

الرؤية املستقبلية لتطبيق اإلدارة  )م٢٠٠٥الدعيلج،(دراسة تناولت بينما ، )م٢٠٠٣العرتي، (
 مثل لكترونية يف تطوير العمل اإلداريمدى إسهام اإلدارة اإلوبعضها تناولت اإللكترونية ، 

هدفت إىل التعرف إىل درجة إمكانية  هاوبعض، )م٢٠٠٧التمام،(و) م٢٠٠٦غنيم،(دراسة 
محدي، (دراسة  كما هدفت .)م٢٠٠٦، الزبيدي( مثل دراسة تطبيق اإلدارة اإللكترونية

 اليت حتد ،عن الصعوبات اإلدارية والبشرية والتقنية والربجمية واملاليةفقط لكشف  إىل ا)م٢٠٠٨
 درجة إىللتعرف  إىل ا)م٢٠٠٨العريشي(دراسة بينما هدفت من استخدام اإلدارة اإللكترونية، 

بيقها وأبرز املعوقات يف  تطإمكانية وأهم العوامل املساعدة على ،أمهية تطبيق اإلدارة اإللكترونية
 درجة استعداد مديري املدارس إىل إىل التعرف )م٢٠٠٦املاجدي،(دراسة  كما هدفت ذلك،

لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، أو حتديد متطلبات جناح اإلدارة اإللكترونية يف ظل اختالف كل من 
  .)م٢٠٠٨ عبد الفتاح،( كما يف دراسة طبيعة املنظمات واملستويات التنظيمية ا

 :والدراسة احلالية تتفق مع الدراسات اليت تناولت مدى توفر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية
) م٢٠٠٧خبش،  ( كما يف دراسة ومعوقات تطبيقها،)املادية، واملالية، والتقنيةوالبشرية، (

 احلالية  وإن مت التوسع يف الدراسة،) م٢٠٠٨املسعود، (ودراسة ) م٢٠٠٨العمريي، (ودراسة 
  . أو املعوقاتيف طرح كل ما يتعلق ذه املتطلبات

كما اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف طرحها لبعض املقترحات اليت ميكن أن 
كما طبقت الدراسات السابقة على أعضاء هيئة تساعد على إجناح تطبيق اإلدارة اإللكترونية، 

دارة املدرسية، ومديري املدارس، والعاملني يف إدارة تعليم التدريس يف اجلامعات، ومشرفات اإل
 التعليمالتربية ون يف إدارة ين واملساعدي املديرطبقت على يف حني أن الدراسة احلالية ؛البنني

، والدراسة احلالية تتفق يف منهجها مع الدراسات اليت استخدمت املنهج الوصفي للبنات
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ت االستبانة أداة جلمع املعلومات، وتتفق مع بعض املسحي، ومع الدراسات اليت استخدم
  .الدراسات السابقة يف أن جمتمع الدراسة هو نفسه عينة الدراسة

  : مبا يليمتيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقةكما 
أن الدراسة احلالية متثل رؤية استشرافية ملستقبل تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف إدارات  .١

 لقدرا على تقييم إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية، سواًء يف اجلانب التعليم، نظراً
اإلداري والتنظيمي أو البشري أو التقين يف تلك اإلدارات، وخاصة أن عددها يقارب 

 .إدارة تعليمية يف مجيع مناطق اململكة) ٤٥(

رة على حتديد أن جمتمع الدراسة مكون من القيادات التربوية، وهم الفئة الوحيدة القاد .٢
درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف إدارة التعليم، حيث إا الفئة املطلعة على اللوائح 
واألنظمة واملتطلبات اإللكترونية، وهي ذات تأثري على إدارة التعليم يف تذليل الصعوبات 

 .اليت قد تواجهها، بعد االطالع على نتائج الدراسة

فهوم اإلدارة اإللكترونية، الذي يطبق على حدود املنظمة اقتصرت الدراسة احلالية على م .٣
فقط، وحماولة عدم خلطه مبفهوم احلكومة اإللكترونية؛ مما يساعد على اخلروج برؤية 

 .واضحة من أجل االنطالق خبطى ثابتة حنو تطبيق اإلدارة اإللكترونية بشكل سليم

  
  :واستفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة ما يلي

 لتحديد اإلطار ؛وفرت فرصة الوقوف على اإلطار النظري الذي احتوته الدراسات .١
اإلحصائية معرفة األساليب   ووضع تصور شامل للدراسة احلالية، وكذلك يف،النظري
 . ملعاجلة البياناتاملناسبة

 واليت مت االستفادة منها فعالً ،التركيز على الدراسات ذات الصلة فقط مبوضوع البحث .٢
 من الدراسات غري وثيقة الصلة بالبحث ال تفيد الكثرين طرح إ، حيث هذه الدراسةيف 

 .يف النتائج أو التوصيات
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  الفصل الثالث
  منهج الدراسة وخطواا اإلجرائية

  
   :  متهيد

صف ، وكذلك حتديد جمتمع الدراسة ووجراءاامنهجية الدراسة وإيتناول هذا الفصل 
واإلجراءات املستخدمة يف  لكيفية بناء أداة الدراسة، خصائص أفراد الدراسة، مث عرض

، والكيفية اليت طبقت ا الدراسة امليدانية، اوثبا )االستبانة(التأكد من صدق أداة الدراسة 
  .ت يف حتليل البيانات اإلحصائيةاليت استخدماملناسبة وأساليب املعاجلة اإلحصائية 

� �� �� �� �� �� �� �� �

  :منهج الدراسة
املنهج الوصفي التحليلي الذي يعرب عن  أسئلة وأهداف الدراسة يف ضوءاستخدمت الباحثة 

وهذا املنهج ال يهدف إىل وصف الظاهرة االجتماعية املراد دراستها تعبرياً كمياً وكيفياً، 
استنتاجات تسهم يف فهم هذا الواقع  بل الوصول إىل ،الظواهر أو وصف الواقع كما هو

  ).١٨٨-١٨٧ ص ،م١٩٨٧عبيدات وآخرون، (وتطويره 
� �

  : وعينتهاجمتمع الدراسة
ن جمتمع هذه الدراسة من مجيع مديري ومساعدي اإلدارات الرجالية والنسائية التابعة تكو

 الفصل يفاسة  خالل فترة إجراء الدر،لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض
جمتمع الدراسة أفراد  وقد بلغ عدد ،هـ١٤٣١- ١٤٣٠ من العام الدراسي األولالدراسي 

تبعت الباحثة أسلوب احلصر افقد حمدود  جمتمع الدراسة ؛ وألنمن القيادات التربوية) ٩٨(
  وبعد التطبيق امليداين، من خالل تطبيق أداة دراستها على مجيع أفراد جمتمع الدراسة،الشامل

  .استبانة صاحلة للتحليل اإلحصائي) ٩٦(حصلت الباحثة على 
� �
� �
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� �

      :أداة الدراسة
 :بناء أداة الدراسة . ١  

� �

بناًء على طبيعة البيانات اليت يراد مجعها، وعلى املنهج املتبع يف الدراسة، والوقت املسموح هلا، 
 ، وذلك"ةنااالستب"هي  مة لتحقيق أهداف هذه الدراسةءاألكثر مالاألداة أن ة  الباحثتوجد

صعوبة إضافة إىل  ، باملوضوع كبيانات منشورةاملرتبطةفر املعلومات األساسية العدم تو
 وأ ، أو الزيارات امليدانية، الشخصيةكاملقابالتاحلصول عليها عن طريق األدوات األخرى 

ى خربا لوعليه فقد قامت الباحثة بتصميم استبانتها معتمدة يف ذلك ع، املالحظة الشخصية
 .ذات العالقةوعلى الدراسات السابقة 

 واليت ، اجلزء األول يتعلق باملتغريات املستقلة للدراسة،ينأوقد تكونت االستبانة من جز
 ممثلة يف ،تتضمن املتغريات املتعلقة باخلصائص الشخصية والوظيفية ملفردات عينة الدراسة

سنوات اخلربة يف ، واملؤهل العلميو حلايل،العمل ا: (متغريام الشخصية والوظيفية التالية
ستبانة فيتكون من ثالثة  أما اجلزء الثاين من اال،)تدريبيةاملشاركة يف الدورات الو ،الوظيفة

  : حماور هي 
فر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية      احمور تو  .١

) ١٨( ويشتمل على    ، من وجهة نظر القيادات التربوية     ،ضوالتعليم للبنات مبدينة الريا   
 . عبارة

حمور معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامـة للتربيـة              .٢
) ١٧( ويشتمل على    ، من وجهة نظر القيادات التربوية     ،والتعليم للبنات مبدينة الرياض   

 . عبارة

اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة      طبيق  تحمور املقترحات اليت تساعد على       .٣
 ، من وجهة نظـر القيـادات التربويـة        ،العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض     

 .عبارة) ١١(ويشتمل على 
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 الذي حيدد ،)Closed Questionnaire(وقد تبنت الباحثة يف إعداد احملاور الشكل املغلق 
  .ل سؤالاالستجابات احملتملة لك

  :صدق أداة الدراسة. ٢
 ص  ،م١٩٩٥العساف،  ( صدق االستبانة التأكد من أا سوف تقيس ما أعدت لقياسه           �يعين��

مشول االستمارة لكل العناصر اليت جيب أن تدخل يف التحليل  " :، كما يقصد بالصدق )٤٢٩
لكـل مـن    من ناحية، ووضوح فقراا ومفرداا من ناحية ثانية، حبيث تكـون مفهومـة              

وقد قامت الباحثة بالتأكد من صـدق       ). ١٧٩م، ص   ٢٠٠١عبيدات وآخرون، " (يستخدمها
  : ما يليأداة الدراسة من خالل

  : الصدق الظاهري لألداة –أ 
يف صـورا    مت عرضـها     ، مدى صدق أداة الدراسة يف قياس ما وضعت لقياسه         إىل للتعرف  
 الستطالع ؛)٥لحق رقم امل (حمكماً) ١٣(م بلغ عددهعلى عدد من أساتذة اجلامعات املبدئية  

ويف ضوء آرائهم قامت الباحثة بإعـداد أداة  ،  حوهلا  وإبداء مرئيام ومالحظام   ،آرائهم فيها 
  ).٦امللحق رقم (هذه الدراسة بصورا النهائية 

  : صدق االتساق الداخلي لألداة –ب 
� �

 ؛ بريسونحثة حبساب معامل االرتباطقامت الباالدراسة ألداة بعد التأكد من الصدق الظاهري 
 حيث مت حساب معامل االرتباط بني درجة كل عبارة من           ،ستبانةملعرفة الصدق الداخلي لال   

 كما توضح ذلك اجلداول     ،عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة        
  . ومت تقريب األرقام إيل رقمني عشريني لالختصار،التالية
� �

  )١-٣(دول رقم جلا
  معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور األول بالدرجة الكلية للمحور

  معامل االرتباط باحملور  رقم العبارة  معامل االرتباط باحملور  رقم العبارة

٠,٨٤  ١٠  **٠,٦٤  ١**  
٠,٥٩  ١١  **٠,٦٦  ٢**  
٠,٧٦  ١٢  **٠,٥٥  ٣**  
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  معامل االرتباط باحملور  رقم العبارة  معامل االرتباط باحملور  رقم العبارة

٠,٧٨  ١٣  **٠,٧٨  ٤**  
٠,٨٢  ١٤  **٠,٧٨  ٥**  

٠,٧٩  ١٥  **٠,٨٢  ٦**  
٠,٨٣  ١٦  **٠,٨٦  ٧**  
٠,٨٠  ١٧  **٠,٨٦  ٨**  
٠,٧٨  ١٨  **٠,٦٣  ٩**  

  . فأقل٠,٠١دال عند مستوى الداللة ** 
  )٢-٣(اجلدول رقم 

  معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الثاين بالدرجة الكلية للمحور
  احملورمعامل االرتباط ب  رقم العبارة  معامل االرتباط باحملور  رقم العبارة

٠,٤٩  ٢٨  **٠,٥٢  ١٩**  
٠,٥٤  ٢٩  **٠,٦١  ٢٠**  
٠,٦٧  ٣٠  **٠,٦٥  ٢١**  
٠,٥٨  ٣١  **٠,٥٣  ٢٢**  
٠,٥٩  ٣٢  **٠,٦٩  ٢٣**  
٠,٥٠  ٣٣  **٠,٦٥  ٢٤**  
٠,٤٩  ٣٤  **٠,٥٥  ٢٥**  
٠,٥٢  ٣٥  **٠,٦٢  ٢٦**  
٠,٤٦  ٢٧**  -  -  

  . فأقل٠,٠١دال عند مستوى الداللة ** 
  )٣-٣(اجلدول رقم 

  اط بريسون لعبارات احملور الثالث بالدرجة الكلية للمحورمعامالت ارتب

  معامل االرتباط باحملور  رقم العبارة  معامل االرتباط باحملور  رقم العبارة

٠,٢١  ٤٢  **٠,٢٧  ٣٦*  
٠,٥٣  ٤٣  **٠,٣٠  ٣٧**  
٠,٦٠  ٤٤  **٠,٤٣  ٣٨**  
٠,٤٤  ٤٥  **٠,٥٨  ٣٩**  
٠,٥١  ٤٦  **٠,٣٩  ٤٠**  
٠,٥٨  ٤١**  -  -  

  . فأقل٠,٠١ستوى الداللة دال عند م** 
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 أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع )٣-٣( إىل )١-٣(يتضح من اجلداول 
 مما يدل على صدق ؛فأقل) ٠,٠١( الداللة ى ودالة إحصائياً عند مستو،حمورها موجبة

 ،هاوحماور وعليه فإن هذه النتيجة توضح صدق عبارات أداة الدراسة، اتساقها مع حماورها
  .وارتباطها مع األداة، وبالتايل صالحيتها للتطبيق امليداين

  
    : ثبات أداة الدراسة. ٣

معامل  استخدمت الباحثة يعد ثبات االستبانة خطوة هامة لقياس حماور الدراسة، وقد
 ، للتأكد من ثبات أداة الدراسة،)Cronbach's Alpha (α)() ألفا كرونباخ(الثبات 

 واجلدول رقم ،على العينة االستطالعية لقياس الصدق البنائي معامل الثباتحيث طبقت 
�.يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة) ٤( �

��� �
  )٤-٣(دول رقم اجل

  معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

  ثبات احملور  عدد العبارات  ستبانةحماور اال

 والتعليم للبنات مبدينة متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة العامة للتربية
  الرياض

٠,٩٥  ١٨  

معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة 
  الرياض

٠,٨٧  ١٧  

املقترحات اليت تساعد على تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة 
  لرياضالعامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة ا

٠,٧٥  ١١  

  ٠,٨٦  ٤٦ الثبات العام

 حيث تراوح بني ؛أن معامل الثبات حملاور الدراسة عالٍ) ٤- ٣(يتضح من اجلدول رقم 
 وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع ،)٠,٨٦(وبلغ معامل الثبات العام  ) ٠,٩٥–٠,٧٥(

  .اسةبدرجة عالية من الثبات ميكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداين للدر
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  :أساليب املعاجلة اإلحصائية

 األساليب بعضلتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات اليت مت جتميعها، فقد مت استخدام 
 Statistical Package)اإلحصائية املناسبة باستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

for Social Sciences)  ، واليت يرمز هلا اختصاراً بالرمز)SPSS.(  
 إىل احلاسب اآليل، ولتحديد طول خاليا املقياس اوإدخاهل وذلك بعد أن مت ترميز البيانات

، )٣=١-٤(املستخدم يف حماور الدراسة ، مت حساب املدى) احلدود الدنيا والعليا (الرباعي  
= ٣/٤( مث تقسيمه على عدد خاليا  املقياس للحصول على طول اخللية الصحيح أي

أو بداية املقياس وهي ( ذلك مت إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس   بعد ،)٠,٧٥
وذلك لتحديد احلد األعلى هلذه اخللية، وهكذا أصبح طول اخلاليا كما ) الواحد الصحيح

 :يأيت 

 بـاختالف  حنو كل عبارة     ،)ال أؤيد /غري موافق   / منعدمة  ( ميثل   )١,٧٥ -١(من   -
  .احملور املراد قياسه

 احملـور   باختالف حنو كل عبارة     ،)بدرجة منخفضة (ميثل  )  ٢,٥٠ - ١,٧٦(من   -
 .املراد قياسه

 احملـور   باختالف حنو كل عبارة     ،)بدرجة متوسطة   (  ميثل   )٣,٢٥ - ٢,٥١(من   -
 .املراد قياسه

 احملور املـراد    باختالف حنو كل عبارة     ،)بدرجة عالية ( ميثل   )٤,٠٠ - ٣,٢٦(من   -
 اخلصائص الشخصية   إىلوالنسب املئوية للتعرف    حيث مت حساب التكرارات      ،قياسه

 وحتديد استجابات مفرداا جتاه عبارات احملـاور        ،والوظيفية ملفردات عينة الدراسة   
 .الرئيسة اليت تتضمنها أداة الدراسة

 : التالية اإلحصائيةوبعد ذلك مت حساب املقاييس 

 ملعرفة مدى  وذلك، "Weighted Mean) " املرجح(املتوسط احلسايب املوزون  )١
على كل عبارة من عبارات      أو اخنفاضها،    ارتفاع استجابات مفردات عينة الدراسة    
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متغريات الدراسة األساسية، مع العلم بأنه يفيد يف ترتيب العبارات حسب أعلـى             
 . متوسط حسايب موزون

وذلك ملعرفة مدى ارتفاع استجابات مفردات عينة       ،   "Mean" املتوسط احلسايب    )٢
، مع العلم   )متوسط متوسطات العبارات  (احملاور الرئيسة    ها، على  اخنفاض أو الدراسة

 .بأنه يفيد يف ترتيب احملاور حسب أعلى متوسط حسايب

 مـدى  إىل للتعرف ؛"Standard Deviation"مت استخدام االحنراف املعياري  )٣
احنراف استجابات مفردات عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغريات الدراسة،           

ويالحـظ أن االحنـراف     . كل حمور من احملاور الرئيسة عن متوسطها احلـسايب        ول
املعياري يوضح التشتت يف استجابات مفردات عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات          

 ،متغريات الدراسة، إىل جانب احملاور الرئيسة، فكلما اقتربت قيمته مـن الـصفر            
 . واخنفض تشتتها بني املقياس،تركزت االستجابات

-Independent Samples T( لعينتني مـستقلتني  ) ت  ( اختبارمت استخدام  )٤

test(،   ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهـات            إىل للتعرف 
 ، متغريام الشخصية والوظيفية   باختالف ، حنو حماور الدراسة   ،مفردات عينة الدراسة  
 .اليت تنقسم إىل فئتني 

 إىل للتعرف ؛) One Way ANOVA( ل التباين األحادي حتلي) ف  ( اختبارمت  )٥
ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات مفردات عينة الدراسة             

 اليت تنقسم إىل أكثـر      ، متغريام الشخصية والوظيفية   باختالف ،حنو حماور الدراسة  
 .من فئتني 
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  الفصل الرابع
  

  سريها نتائج الدراسة وتفحتليل
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  الفصل الرابع
  

  حتليل نتائج الدراسة وتفسريها
  

    :متهيد
فر متطلبات تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة يف   ا مدى تو إىلدف الدراسة احلالية إىل التعرف      

 مـن وجهـة نظـر       ،اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض        
 معوقـات تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة يف         إىلية، كما دف إىل التعرف      القيادات التربو 

 مـن وجهـة نظـر       ،اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض        
 إىل تقدمي املقترحات املناسبة اليت تساعد على جناح تطبيق          أيضاًالقيادات التربوية ، ودف     

 الصعوبات اليت حتد من ذلك ، وسعت الدراسة لتحقيق أهدافها           ذليلوتاإلدارة اإللكترونية   
ما مدى إمكانية تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة يف          (:من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس     

 مـن وجهـة نظـر       ،اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض        
 :نه األسئلة التالية لذي تتفرع م وا،)القيادات التربوية 

فر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة ا ما مدى تو- ١
   من وجهة نظر القيادات التربوية ؟ ،للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض

بية والتعليم معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتر  ما- ٢
   من وجهة نظر القيادات التربوية ؟ ،للبنات مبدينة الرياض

اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة تطبيق  ما املقترحات اليت تساعد على - ٣
   من وجهة نظر القيادات التربوية؟،العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض

إحصائية يف إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات  هل هناك فروق ذات داللة - ٤
 من وجهة نظر القيادات التربوية ،التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض



 ٧٤ 

املشاركة يف الدورات و،  العلمياملؤهلواخلربة، والعمل احلايل،  ( :يف ضوء املتغريات التالية
  ؟)إلدارة اإللكترونيةالتدريبية يف جمال ا

 الدراسة،وفيما يلي عرض تفصيلي لنتائج الدراسة اليت مت التوصل إليها يف ضوء أسئلة 
  : وأهدافها

  :حتليل البيانات الوصفي
  : النتائج املتعلقة بوصف أفراد عينة الدراسة: أوالً

 واملتمثلة يف ،اسة الدرألفراد عينةيتناول هذا اجلزء من الدراسة املتغريات الشخصية والوظيفية 
املشاركة يف الدورات التدريبية يف اإلدارة وسنوات اخلربة، و، العلمياملؤهل والعمل احلايل، (

  ).اإللكترونية
��:وذلك على النحو التايل �

  :الدراسة وفق متغري العمل احلايلعينة  أفرادتوزيع . ١
 وفق متغري ،لدراسة األفراد عينةالتوزيع التكراري والنسيب ) ١-٤(يوضح اجلدول رقم 

�Kالعمل احلايل �
  

  )١-٤(دول رقم اجل
  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري العمل احلايل

  ٪النسبة  التكرار  العمل

  ٪٤٩,٠  ٤٧  ة/مدير
 ٪ ٥١,٠  ٤٩  ة/مساعد

  ٪١٠٠  ٩٦  اموع

 من )٪٥١,٠ ( ميثلون،من أفراد عينة الدراسة ) ٤٩( أن ) ١- ٤(يتضح من اجلدول رقم 
 وهم الفئة األكثر من أفراد عينة ،ة/ عملهم احلايل مساعد، أفراد عينة الدراسةإمجايل

 عملهم ، من إمجايل أفراد عينة الدراسة)٪٤٩,٠( ميثلون ،منهم) ٤٧( الدراسة، يف حني أن 
  .ة/احلايل مدير

� �
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  :الدراسة وفق متغري املؤهل العلمي عينة  أفرادتوزيع . ٢
 وفق متغري ، الدراسةألفراد عينة التكراري والنسيب التوزيع) ٢-٤(يوضح اجلدول رقم 

  .املؤهل العلمي
  )٢-٤(دول رقم اجل

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري املؤهل العلمي
  ٪النسبة  التكرار  املؤهل العلمي

  ٪٧٤,٠  ٧١  بكالوريوس
  ٪١٤,٦  ١٤  ماجستري
  ٪٥,٢  ٥  ةدكتورا
 ٪ ٦,٣  ٦  أخري

  ٪١٠٠  ٩٦  اموع

 من )٪٧٤,٠( ميثلون ،من أفراد عينة الدراسة ) ٧١( أن  )٢- ٤(جلدول رقم يتضح من ا
 وهم الفئة األكثر من أفراد عينة ، مؤهلهم العلمي بكالوريوس،إمجايل أفراد عينة الدراسة

 ،من إمجايل أفراد عينة الدراسة )٪١٤,٦( ميثلون ،منهم) ١٤( الدراسة، يف حني أن 
، من إمجايل أفراد عينة الدراسة )٪٦,٣( ميثلون ،منهم) ٦(مؤهلهم العلمي ماجستري ، مقابل 

من إمجايل أفراد عينة  )٪٥,٢( ميثلون ،منهم) ٥( خر ، بينما آ اً علمي مؤهالًحيملون
�.ة مؤهلهم العلمي دكتورا،الدراسة �

        

  : الدراسة وفق متغري سنوات اخلربة الوظيفية أفراد عينةتوزيع . ٣
 وفق متغري ، الدراسةألفراد عينةع التكراري والنسيب التوزي) ٣-٤(يوضح اجلدول رقم 

�.سنوات اخلربة الوظيفية يف اإلدارة �
  )٣-٤(دول رقم اجل

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري سنوات اخلربة الوظيفية يف اإلدارة

  ٪النسبة  التكرار  سنوات اخلربة

  ٪١١,٥  ١١   سنوات٥أقل من 
  ٪١٢,٥  ١٢   سنوات١٠ إىل أقل من ٥

  ٪١٠,٤  ١٠   سنة١٥ إىل أقل من ١٠
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  ٪النسبة  التكرار  سنوات اخلربة

 ٪ ٦٥,٦  ٦٣   سنة فأكثر١٥من 

  ٪١٠٠  ٩٦  اموع

من ) ٪٦٥,٦( ميثلون ،من أفراد عينة الدراسة ) ٦٣( أن  ) ٣- ٤( يتضح من اجلدول رقم 
 وهم الفئة ، سنة فأكثر)١٥( سنوات خربم الوظيفية يف اإلدارة ،إمجايل أفراد عينة الدراسة

من إمجايل أفراد  )٪١٢,٥ ( ميثلون،منهم) ١٢( عينة الدراسة، يف حني أن األكثر من أفراد 
 مقابل سنوات، )١٠(إىل أقل من ) ٥( من سنوات خربم الوظيفية يف اإلدارة ،عينة الدراسة

 سنوات خربم الوظيفية يف ،من إمجايل أفراد عينة الدراسة )٪١١,٥( ميثلون ،منهم) ١١(
 من إمجايل أفراد عينة )٪١٠,٤( ميثلون ،منهم) ١٠( ينما  بسنوات، ٥أقل من اإلدارة 
  . سنة١٥ إىل أقل من ١٠ من  سنوات خربم الوظيفية يف اإلدارةالدراسة،

  
  : الدراسة وفق متغري املشاركة يف الدورات التدريبية أفراد عينةتوزيع . ٤

 وفق متغري ،ة الدراسألفراد عينةالتوزيع التكراري والنسيب ) ٤-٤(يوضح اجلدول رقم 
  .املشاركة يف الدورات التدريبية يف جمال اإلدارة

  
  )٤-٤(دول رقم اجل

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغري املشاركة يف الدورات التدريبية يف جمال اإلدارة اإللكترونية

  ٪النسبة  التكرار  الدورات التدريبية

  ٪٧٢,٩  ٧٠  ال يوجد
  ٪١٥,٦  ١٥  دورة واحدة
 ٪ ١١,٥  ١١  ةأكثر من دور

  ٪١٠٠  ٩٦  اموع

من  )٪٧٢,٩( ميثلون ،من أفراد عينة الدراسة ) ٧٠(أن  ) ٤- ٤( يتضح من اجلدول رقم 
 ،اإللكترونيةاإلدارة  مل يشاركوا يف الدورات التدريبية يف جمال ،إمجايل أفراد عينة الدراسة

من  )٪١٥,٦( ميثلون ،منهم) ١٥( وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة، يف حني أن 
 مقابل واحدة، دورام التدريبية يف جمال اإلدارة اإللكترونية دورة ،إمجايل أفراد عينة الدراسة
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 دورام التدريبية يف جمال ،من إمجايل أفراد عينة الدراسة )٪١١,٥( ميثلون ،منهم) ١١(
  .إلدارة اإللكترونية أكثر من دورةا
إىل أن القيادات التربوية غري مدركة ألمهية تطبيق  تشري وترى الباحثة أن هذه النتيجة 

؛ مما  يف الدورات التدريبيةمشاركتهمعدم ذلك من خالل يظهر اإلدارة اإللكترونية، و
  .يتطلب تكثيف اجلهود حنو نشر ثقافة اإلدارة اإللكترونية فيما بينهم

  
 : النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة :ثانياً

مدى توفر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة  ما: "  السؤال األول
  ؟"لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض 

فر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة امدى توإىل للتعرف 
 واملتوسطات ، والنسب املئوية،اب التكرارات مت حس،للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض

 الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور ، والرتب، املعياريةواالحنرافات ،احلسابية
 ،متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض

   :وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل
  )٥-٤(دول رقم اجل

استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم 

  . مرتبة تنازلياً حسب متوسطات املوافقة،للبنات مبدينة الرياض
 فرادرجة التو التكرار

رقم 
 العبارة

النسبة  العبارة
٪ 

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

 منعدمة

املتوسط 
 احلسايب

ف االحنرا
 املعياري

 الرتبة

 ١ ٦ ٣٢ ٥٧ ك

١ 

 من قبل القيادات دعموجود 
العليا لسياسة التحول حنو 

  لكترونيةتطبيق اإلدارة اإل
٪ ١,٠ ٦,٣  ٣٣,٣ ٥٩,٤ 

١ ٠,٦٦٥ ٣,٥١ 

 ٣ ٢٦ ٣٤ ٣٣ ك

١٢ 

فر أجهزة حاسب آيل اتو
حديثة وكافية لتطبيقات 

  لكترونيةإلدارة اإلا
  

٪ ٣,١ ٢٧,١ ٣٥,٤ ٣٤,٤ 
٢ ٠,٨٦٤ ٣,٠١ 
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 فرادرجة التو التكرار
رقم 
 العبارة

النسبة  العبارة
٪ 

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

 منعدمة

املتوسط 
 احلسايب

ف االحنرا
 املعياري

 الرتبة

 ١٢ ٢٣ ٢٤ ٣٧ ك
٢ 

زانية الكافية لتطبيق فر املياتو
 ١٢,٥ ٢٤,٠ ٢٥,٠ ٣٨,٥ ٪  لكترونيةاإلدارة اإل

٣ ١,٠٦١ ٢,٩٠ 

 ١٣ ١٨ ٣٢ ٣٣ ك

٩ 

لكتروين إتصميم موقع 
 شبكة ى لإلدارة عليتفاعل

 ١٣,٥ ١٨,٨ ٣٣,٣ ٣٤,٤ ٪  نترنتاإل
٤ ١,٠٣٥ ٢,٨٩ 

 ١١ ٢٣ ٣٠ ٣٢ ك
١١ 

فر ربط إلكتروين بني اتو
 ١١,٥ ٢٤,٠ ٣١,٣ ٣٣,٣ ٪  اإلدارة واملدارس

٥ ١,٠١٢ ٢,٨٦ 

 ٤ ٣٠ ٣٧ ٢٥ ك

١٠ 

استخدام نظام اتصاالت فعال 
حسب املواصفات التقنية 

 ٤,٢ ٣١,٣ ٣٨,٥ ٢٦,٠ ٪  املناسبة
٦ ٠,٨٥٤ ٢,٨٦ 

 ١١ ٢٢ ٣٤ ٢٩ ك

١٤ 

فر قواعد معلومات اتو
للطالبات والعاملني يف اإلدارة 
مكتملة وموحدة تساعد يف 

  جنازهاإ األعمال وريتسي
٪ ١١,٥ ٢٢,٩ ٣٥,٤ ٣٠,٢ 

٧ ٠,٩٨٨ ٢,٨٤ 

 ٤ ٣٢ ٣٦ ٢٤ ك

٧ 

تطوير إجراءات العمل 
كي تتوافق مع اإلدارية 

 ٤,٢ ٣٣,٣ ٣٧,٥ ٢٥,٠ ٪  لكترونيةتطبيقات اإلدارة اإل
٨ ٠,٨٥٤ ٢,٨٣ 

 ١١ ٢٤ ٣٧ ٢٤ ك

١٣ 

تدريب العاملني يف اإلدارة 
 استخدام برامج اإلدارة ىعل

 ١١,٥ ٢٥,٠ ٣٨,٥ ٢٥,٠ ٪  لكترونيةاإل
٩  ٠,٩٥٧ ٢,٧٧ 

 ٨ ٣١ ٣٣ ٢٤ ك
١٨ 

توثيق املعامالت والسجالت 
 ٨,٣ ٣٢,٣  ٣٤,٤ ٢٥,٠ ٪  الرمسية إلكترونياً

١٠ ٠,٩٢٦ ٢,٧٦ 

 ١١ ٢٦ ٣٦ ٢٣ ك

١٥ 

ام إلكتروين أمين فر نظاتو
حلماية البيانات واملعلومات 

مكافحة (وضمان سريتها 
 التوقيع  ،الفريوسات

  )لكترويناإل

٪ ١١,٥ ٢٧,١ ٣٧,٥ ٢٤,٠ 
١١ ٠,٩٥٤ ٢,٧٤ 

 ١٦ ٢٦ ٢٦ ٢٨ ك

١٧ 

إعداد الفنيني املتخصصني 
ة نيملعاجلة املشكالت الف

لكترونية وأعطال األجهزة اإل
  وشبكات االتصال

٪ ١٦,٧ ٢٧,١ ٢٧,١ ٢٩,٢ 
١٢ ١,٠٦٩ ٢,٦٩ 
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 فرادرجة التو التكرار
رقم 
 العبارة

النسبة  العبارة
٪ 

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

 منعدمة

املتوسط 
 احلسايب

ف االحنرا
 املعياري

 الرتبة

 ١٦ ٢٥ ٣١ ٢٤ ك

٨ 

إعداد خطة لتطوير الربامج 
لكترونية يسهم يف وضعها اإل

تنفيذها ى واإلشراف عل
خرباء تصميم برامج اإلدارة 

  لكترونيةاإل

٪ ١٦,٧ ٢٦,٠ ٣٢,٣ ٢٥,٠ 
١٣ ١,٠٣٤ ٢,٦٦ 

 ١٠ ٣٠ ٣٩ ١٧ ك

٤ 

إعادة تصميم اهلياكل 
ية إىل هياكل التنظيمية التقليد

 ١٠,٤ ٣١,٣ ٤٠,٦ ١٧,٧ ٪  تنظيمية مرنة وشبكية
١٤ ٠,٨٩٢ ٢,٦٦ 

 ٢٤ ٢٥ ٢١ ٢٦ ك

٣ 

ل اعتماد إستراتيجية للتحو
التدرجيي حنو تطبيق اإلدارة 

 ٢٥,٠ ٢٦,٠ ٢١,٩ ٢٧,١ ٪  لكترونيةاإل
١٥ ١,١٤٢ ٢,٥١ 

 ١٤ ٣٨ ٢٩ ١٥ ك

٥ 

إعادة صياغة حمتوى اللوائح 
 لنظم اإلدارة التنظيمية وفقاً

 ١٤,٦ ٣٩,٦ ٣٠,٢ ١٥,٦ ٪  لكترونية وتقنياااإل
١٦ ٠,٩٢٩ ٢,٤٧ 

 ٢١ ٣٤ ٢١ ٢٠ ك

١٦ 

فر نظام احتياطي وخطة اوت
مسبقة للتعامل مع األزمات 

لكترونية ة اإلوأعطال األجهز
  وشبكات االتصال

٪ ٢١,٩ ٣٥,٤ ٢١,٩ ٢٠,٨ 
١٧ ١,٠٥٣ ٢,٤٢ 

 ١٧ ٣٦ ٣١ ١٢ ك

٦ 

ط الوصف صياغة ضواب
الوظيفي كي تتواءم مع 

 ١٧,٧ ٣٧,٥ ٣٢,٣ ١٢,٥ ٪  لكترونيةاإلتطبيقات اإلدارة 
١٨  ٠,٩٢٣ ٢,٤٠ 

  ٠,٧١٨  ٢,٧٧ املتوسط العام

������� �
موافقـون بدرجـة     عينة الدراسـة     أفرادمن خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن              

إلدارة العامة للتربيـة والتعلـيم      اإلدارة اإللكترونية يف     متطلبات تطبيق ا   فرا تو  على متوسطة
 وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئـات          ،)٤ من   ٢,٧٧(مبتوسط   للبنات مبدينة الرياض  

متوسـطة  بدرجة   وهي الفئة اليت تشري إىل خيار        ،)٣,٢٥ إىل   ٢,٥١من  (املقياس الرباعي   
اليت بينت وجود   ،  )م  ٢٠٠٨الزبيدي ،    ( فق مع دراسة  ، وهذه النتيجة تت   على أداة الدراسة  
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 ربدإدرجة موافقة متوسطة إلمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املدارس الثانوية يف حمافظة             
  .باألردن

متطلبات فر  اتو عينة الدراسة على     أفراد يف موافقة    اًتفاوت       ويتضح من النتائج أن هناك      
 تتراوح ما   ،رة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض      إلدااتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف     

إلدارة امتطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونيـة يف       فر بعض   ابني موافقتهم بدرجة عالية على تو     
 متطلباتفر ا وموافقتهم بدرجة منخفضة على تو،العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض

 إلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينـة الريـاض        ارونية يف   تطبيق اإلدارة اإللكت  ل أخرى
متطلبات تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة يف       فر  اتو حول   موافقتهمحيث تراوحت متوسطات    

 وهـي   ،)٣,٥١ إىل   ٢,٤٠( إلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض ما بـني           ا
 ان تـشري   واللتني ، من فئات املقياس الرباعي     والرابعة تتراوح ما بني الفئتني الثانية    متوسطات  

 يف التفاوت مما يوضح  ؛على أداة الدراسة  على التوايل   ) بدرجة عالية   / بدرجة منخفضة   (إىل  
إلدارة العامـة   امتطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف      فر  اتو عينة الدراسة على     أفرادموافقة  

 عينـة الدراسـة     أفـراد حيث يتضح من النتائج أن       ؛ياضللتربية والتعليم للبنات مبدينة الر    
إلدارة ا من متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونيـة يف         واحدة فرا تو  على موافقون بدرجة عالية  

 دعـم وجود  " : ) ١( وتتمثل يف العبارة رقم     ،العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض     
 ٣,٥١(  مبتوسـط  ، "و تطبيق اإلدارة االلكترونيةمن قبل القيادات العليا لسياسة التحول حن      

 تدرك جـدوى تطبيـق      القيادات العليا إىل أن   تشري   وترى الباحثة أن هذه النتيجة       ،)٤من  
، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  مما يزيد من دعمها جلهود التطبيق وأمهيته،اإلدارة اإللكترونية

وافقة عالية على دعم اإلدارة العليـا يف        اليت بينت وجود درجة م    ،  )م  ٢٠٠٨العريشي ،   ( 
، وكذلك  اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة املقدسة سياسة تطبيق اإلدارة اإللكترونية         

اليت بينت وجود درجـة اسـتعداد       ،  )م  ٢٠٠٦املاجدي ،   ( سة  تتفق هذه النتيجة مع درا    
سة اإللكترونية يف دولة الكويت     مرتفعة لدى مديري مدارس التعليم العام لتطبيق إدارة املدر        

 اليت بينت فيهـا     ،)م٢٠٠٨عبد الفتاح،   (مع دراسة   أيضاً  ، وتتفق   يف جماالت الدراسة كافة   
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وجود درجة اهتمام عالية جداً لدى اإلدارة العليا لتطبيق اإلدارة اإللكترونية من قبل القطاع              
  .احلكومي

أربعـة   فرا تـو   على قون بدرجة متوسطة  مواف عينة الدراسة    أفراديتضح من النتائج أن     بينما  
إلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات     امن متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف       متطلباً   عشر

 الـيت مت    ،)١٠ ،   ١١ ،   ٩ ،   ٢ ،   ١٢( تمثل يف العبارات رقـم      أبرزها ي و ،مبدينة الرياض 
  :درجة متوسطة كالتايل عينة الدراسة عليها بأفرادترتيبها تنازلياً حسب موافقة 

ديثة وكافيـة لتطبيقـات     فر أجهزة حاسب آيل ح    اتو " : ) ١٢( جاءت العبارة رقم     .١
 عينة الدراسة عليها بدرجـة  أفراد من حيث موافقة     ،باملرتبة األوىل  " لكترونيةاإلدارة اإل 
 إىل أن متطلبات    تشري وترى الباحثة أن هذه النتيجة       ،)٤ من   ٣,٠١(  مبتوسط   ،متوسطة

 لـديها القناعـة     القيادات العليا  خاصة أن    ،مل اإللكتروين يتم توفريها بسرعة كبرية     الع
أجهـزة حاسـب آيل      مما يزيد من دعهما واختاذها ما يلزم من قرارات لتوفري            ؛جبدواها
الزبيدي ،  ( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة       . وكافية لتطبيقات اإلدارة االلكترونية    ،حديثة

جود درجة موافقة متوسطة على توفر أجهـزة حاسـب آيل            اليت بينت و   ،)م  ٢٠٠٨
 اليت بينت وجود درجة     ،)م٢٠٠٨املسعود،( ختتلف عن دراسة     ولكنها،    حديثة وكافية 

 .  أجهزة حاسب آيل حديثة ألعضاء اهليئة اإلداريةتوفرموافقة كبرية جداً على 

باملرتبة  " لكترونيةارة اإل فر امليزانية الكافية لتطبيق اإلد    اتو " : ) ٢( جاءت العبارة رقم     .٢
 من ٢,٩٠(  مبتوسط ، عينة الدراسة عليها بدرجة متوسطةأفراد من حيث موافقة ،الثانية

قى االهتمام الكايف يل  اإلدارة االلكترونيةالباحثة أن تطبيقهذا يعين من وجهة نظر  و ،)٤
 .طبيقهالتامليزانية الكافية  مما جيعلهم حيرصون على توفري ؛ولنيؤمن قبل املس

ـ    يلكتروين تفاعل إتصميم موقع    " : ) ٩( جاءت العبارة رقم     .٣  شـبكة   ى لـإلدارة عل
 ، عينة الدراسة عليها بدرجة متوسـطة      أفراد من حيث موافقة     ،باملرتبة الثالثة  " نترنتاإل

 إىل أن العمل اإللكتروين     تشري وترى الباحثة أن هذه النتيجة       ،)٤ من   ٢,٨٩( مبتوسط  
 ولذلك حترص   ؛ وأصبحت التعامالت اإللكترونية هي األعلى نسبة      ،نتشر بصورة كبرية  ا

، وهي  نترنت شبكة اإل  ى لإلدارة عل  يلكتروين تفاعل إتصميم موقع   مجيع املنظمات على    
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 على اليت بينت وجود درجة موافقة كبرية        ،)م٢٠٠٨املسعود،( دراسة   تتوافق نسبياً مع  
 .وجود موقع إلكتروين للمدرسة على شبكة اإلنترنت

باملرتبـة  " فر ربط إلكتروين بني اإلدارة واملـدارس        اتو " : ) ١١( جاءت العبارة رقم     .٤
 ٢,٨٦(  مبتوسـط    ، من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة متوسطة         ،الرابعة

 إىل أن هناك حاجة إىل تفعيـل التواصـل          تشري وترى الباحثة أن هذه النتيجة       ،)٤من  
ولني ؤ ولذلك عادة ما يهتم املس     ؛دارس لتسريع خطوات العمل   والتنسيق بني اإلدارة وامل   

) م٢٠٠٨املسعود،( دراسة   مع، وهي ختتلف    بتوفري ربط إلكتروين بني اإلدارة واملدارس     
لتحقيق الربط اإللكتروين بـني املدرسـة وإدارة        واليت بينت وجود درجة موافقة كبرية       

 اليت بينـت    ،)م٢٠٠٨املسعود،(سة   درا مع، وكذلك ختتلف    التربية والتعليم التابعة هلا   
يف مدى ارتباط مرافق اجلامعة عـن طريـق شـبكات           وجود درجة موافقة منخفضة     

 .احلاسب

استخدام نظام اتصاالت فعال حسب املواصفات التقنية        " : ) ١٠( جاءت العبارة رقم     .٥
 ،وسطة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة مت         ،باملرتبة اخلامسة " املناسبة  
 إىل أن هناك حاجـة إىل       ترجع وترى الباحثة أن هذه النتيجة       ،)٤ من   ٢,٨٦(مبتوسط  

 ، خاصة يف ظل ضـيق الوقـت       ،تفعيل التواصل والتنسيق بني أطراف العملية التعليمية      
 ،ن باستخدام نظام اتصاالت فعـال     وولؤ ولذلك عادة ما يهتم املس     ؛وكثرة مهام العمل  

عبـد الفتـاح،    (دراسـة   ، وهذه النتيجة ختتلف عن      سبةحسب املواصفات التقنية املنا   
 اليت بينت فيها وجود درجة اهتمام عالية جداً جبودة االتصاالت الداخليـة             ،)م٢٠٠٨

  .واخلارجية إلكترونياً من قبل القطاع احلكومي
فر ثالثة من   ابينما يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة منخفضة على تو            

 ،ت تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض           متطلبا
 اليت مت ترتيبها تنازلياً حسب موافقة أفراد عينـة          ،)٦ ،   ١٦ ،   ٥( وتتمثل يف العبارات رقم     

  : كالتايل،الدراسة عليها بدرجة منخفضة
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ائح التنظيمية وفقاً لـنظم اإلدارة      إعادة صياغة حمتوى اللو    " : ) ٥( جاءت العبارة رقم     .١
 من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة         ،باملرتبة األوىل " لكترونية وتقنياا   اإل

مرونـة  ترجـع إىل     وترى الباحثة أن هذه النتيجة       ،)٤ من   ٢,٤٧(  مبتوسط   ،منخفضة
 أسلوب التطبيق   اراختي مع مجيع اللوائح من خالل       ها اإللكترونية وتوافق  اإلدارةتطبيقات  
التنظيمية وفقاً لـنظم    حمتوى اللوائح   مجيع   مما يقلل من احلاجة إلعادة صياغة        ؛املناسب

 اليت بينت وجود    ،)م٢٠٠٨املسعود،(، وهي تتفق مع دراسة      لكترونية وتقنياا اإلدارة اإل 
 . ةدرجة موافقة منخفضة لتوفر اللوائح واألنظمة القانونية لتطبيق اإلدارة اإللكتروني

مل مع األزمات   فر نظام احتياطي وخطة مسبقة للتعا     اتو " : ) ١٦( جاءت العبارة رقم     .٢
 من حيث موافقة أفراد     ،باملرتبة الثانية " لكترونية وشبكات االتصال    وأعطال األجهزة اإل  

 وترى الباحثة أن هذه     ،)٤ من   ٢,٤٢(  مبتوسط   ،عينة الدراسة عليها بدرجة منخفضة    
 عدم وجود كوادر متخصصة يف جمال احلاسب اآليل وصيانة أجهزته            إىل أن  تشريالنتيجة  

مل مع األزمات وأعطال   باإلدارة حيد من إمكانية توفري نظام احتياطي وخطة مسبقة للتعا         
خبـش ،   (  وختتلف هذه النتيجة مع دراسـة        ،لكترونية وشبكات االتصال  األجهزة اإل 

 خطة وضع يف يتمثل االلكترونية رةاإلدا تطبيق متطلبات  اليت بينت أن أبرز،)م ٢٠٠٧

 .إستراتيجية

كي تتواءم مع تطبيقات    صياغة ضوابط الوصف الوظيفي     : " ) ٦( جاءت العبارة رقم     .٣
 عينة الدراسة عليها بدرجـة      أفراد من حيث موافقة     ،باملرتبة الثالثة  " لكترونيةاإلدارة اإل 
 إىل أن   ترجـع جـة    وترى الباحثة أن هـذه النتي      ،)٤ من   ٢,٤٠(  مبتوسط   ،منخفضة

 كما أن   ، وتتوافق مع مجيع االستخدامات والوظائف     ، اإللكترونية مرنة  اإلدارةتطبيقات  
 مما يقلل من احلاجة إلعـادة       ، وغري متشعبة أو معقدة    ،وظائف العمل التعليمي حمدودة   
 . كي تتواءم مع تطبيقات اإلدارة االلكترونية،صياغة ضوابط الوصف الوظيفي
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معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونيـة يف اإلدارات التابعـة          ما" : السؤال الثاين 
 من وجهة نظر القيـادات      ،لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض      

  ؟"التربوية 
 معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية إىلللتعرف 

 ، مت حساب التكرارات، من وجهة نظر القيادات التربوية،لرياضوالتعليم للبنات مبدينة ا
 الستجابات أفراد ، والرتب، املعياريةواالحنرافات ، واملتوسطات احلسابية،والنسب املئوية

عينة الدراسة على عبارات حمور معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة العامة للتربية 
  : وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل ،اضوالتعليم للبنات مبدينة الري

  
  )٦-٤(دول رقم اجل

استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم 
  للبنات مبدينة الرياض مرتبة تنازلياً حسب متوسطات املوافقة

 درجة املوافقة     رارالتك
رقم 
 العبارة

النسبة  العبارة
٪ 

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة 
 منخفضة

غري 
 موافق

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرتبة

 ١ ٨ ٢٥ ٦٢ ك

٢٧ 

ضعف نظام احلوافز 
ع العاملني الذي يشج

علي تطبيق اإلدارة 
  لكترونيةاإل

٪ ١,٠  ٨,٣ ٢٦,٠ ٦٤,٦ 
١ ٠,٦٩٥ ٣,٥٤ 

 ٣ ٧ ٢٦ ٦٠ ك

٣٥ 

ألعمال عند توقف ا
نظمة التقنية تعطل األ

اخلاصة باإلدارة 
  لكترونيةإلا

٪ ٣,١ ٧,٣ ٢٧,١ ٦٢,٥ 
٢ ٠,٧٦٨ ٣,٤٩ 

 ٣ ٧ ٢٧ ٥٩ ك

٣٤ 

تأخر صيانة األجهزة 
يق اإلدارة الالزمة لتطب

  لكترونيةاإل
٪ ٣,١ ٧,٣ ٢٨,١ ٦١,٥ 

٣ ٠,٧٦٧ ٣,٤٨ 

 ٢ ٨ ٢٩ ٥٧ ك

٣٠ 

 ضعف تأهيل العاملني
تطبيق وتدريبهم على 

  لكترونيةاإلدارة اإل
٪ ٢,١ ٨,٣ ٣٠,٢ ٥٩,٤ 

٤ ٠,٧٣٩ ٣,٤٧ 
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 درجة املوافقة     رارالتك
رقم 
 العبارة

النسبة  العبارة
٪ 

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة 
 منخفضة

غري 
 موافق

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرتبة

 ١ ٦ ٣٩ ٥٠ ك

٢٢ 

ضعف التنسيق بني 
اإلدارات واألقسام يف 

 ١,٠ ٦,٣ ٤٠,٦ ٥٢,١ ٪  اجلهة الواحدة
٥ ٠,٦٦٢ ٣,٤٤ 

 ٣ ١٠ ٢٥ ٥٨ ك

١٩ 

نظمة غياب األ
واللوائح املنظمة للعمل 

  لكترويناإل
٪ ٣,١ ١٠,٤ ٢٦,٠ ٦٠,٤ 

٦ ٠,٨٠٥ ٣,٤٤ 

 ٣ ١٠ ٢٧ ٥٦ ك

٣٢ 

تدين مواصفات البنية 
) أجهزة برامج(التقنية 

اإلدارة الالزمة لتطبيق 
  لكترونيةاإل

٪ ٣,١ ١٠,٤ ٢٨,١ ٥٨,٣ 
٧ ٠,٨٠٤ ٣,٤٢ 

 ٣ ١٣ ٣٢ ٤٨ ك

٢١ 

اختالف اإلجراءات 
اإلدارية داخل كل 
إدارة تابعة إلدارة 

  التعليم
٪ ٣,١ ١٣,٥ ٣٣,٣ ٥٠,٠ 

٨ ٠,٨٢٢ ٣,٣٠ 

 ٣ ٩ ٤٩ ٣٥ ك

٢٠ 

صعوبة استيعاب 
داري احلايل التنظيم اإل

لتقنيات اإلدارة 
  لكترونيةاإل

٪ ٣,١ ٩,٤ ٥١,٠ ٣٦,٥ 
٩  ٠,٧٣٩ ٣,٢١ 

 ٥ ١٣ ٣٦ ٤٢ ك

٢٨ 

استبعاد مشاركة بعض 
املرؤوسني يف صنع 
القرارات اخلاصة 

باستخدام  هاواختاذ
  لكترونيةاإلدارة اإل

٪ ٥,٢  ١٣,٥ ٣٧,٥ ٤٣,٨ 
١٠ ٠,٨٦٦ ٣,٢٠ 

 ٣ ١٨ ٤١ ٣٤ ك

٢٩ 

مقاومة التغيري من قبل 
 وعدم تعاوم العاملني

لتطبيق اإلدارة 
  لكترونيةاإل

٪ ٣,١ ١٨,٨ ٤٢,٧ ٣٥,٤ 
١١ ٠,٨١٤ ٣,١٠ 

 ٥ ١٢ ٤٩ ٣٠ ك

٢٦ 

ضعف املعرفة العلمية 
املتعلقة باحلاسب 
واملعلومات لدى 

  القيادات
٪ ٥,٢ ١٢,٥ ٥١,٠ ٣١,٣ 

١٢ ٠,٨٠٤ ٣,٠٨ 
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 درجة املوافقة     رارالتك
رقم 
 العبارة

النسبة  العبارة
٪ 

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة 
 منخفضة

غري 
 موافق

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرتبة

 ٩ ١٨ ٣٠ ٣٩ ك

٢٤ 

صعوبة التحول 
لكتروين الكامل اإل

 ألنشطة اإلدارة
اوعمليا  

٪ ٩,٤ ١٨,٨ ٣١,٣ ٤٠,٦ 
١٣ ٠,٩٨٩ ٣,٠٣ 

 ٧ ٢٣ ٣٠ ٣٦ ك

٢٥ 

تسرب العاملني 
املؤهلني عن طريق 

 ٧,٣ ٢٤,٠ ٣١,٣ ٣٧,٥ ٪  النقل أو التقاعد
١٤ ٠,٩٥٧ ٢,٩٩ 

 ٧ ٢٢ ٣٢ ٣٥ ك

٢٣ 

عف الوعي بأمهية ض
تطبيق اإلدارة 

اإللكترونية لدى بعض 
  القيادات

٪ ٧,٣ ٢٢,٩ ٣٣,٣ ٣٦,٥ 
١٥ ٠,٩٤٦ ٢,٩٩ 

 ٩ ١٤ ٤٥ ٢٨ ك

٣١ 

ضعف ثقة بعض 
العاملني بأمهية 

استخدام احلاسب 
  اآليل يف العمل اإلداري

٪ ٩,٤ ١٤,٦ ٤٦,٦ ٢٩,٢ 
١٦ ٠,٩٠٥ ٢,٩٦ 

 ١٤ ١٩ ٣٧ ٢٦ ك

٣٣ 

ع صعوبة إدارة موق
لكترونية اإلدارة اإل

 ١٤,٦ ١٩,٨ ٣٨,٥ ٢٧,١ ٪  نترنتاإلعلي 
١٧ ١,٠٠٧ ٢,٧٨ 

  ٠,٤٧  ٣,٢٣ املتوسط العام

بدرجة متوسطة   موافقون عينة الدراسة    أفرادمن خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن           
مة للتربية والتعلـيم للبنـات      إلدارة العا اتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف     لمعوقات   وجود   على

 وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس          ،)٤ من   ٣,٢٣(مبتوسط   ،مبدينة الرياض 
متوسطة علـى أداة    بدرجة   وهي الفئة اليت تشري إىل خيار        ،)٣,٢٥ إىل   ٢,٥١من  (الرباعي  
  . الدراسة

نة الدراسة على معوقات تطبيق      عي أفراد يف موافقة    اًتفاوت       ويتضح من النتائج أن هناك      
 تتراوح ما بـني     ،إلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض      ااإلدارة اإللكترونية يف    

إلدارة العامة للتربية   امعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف      موافقتهم بدرجة عالية على بعض      
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تطبيـق  ل وسطة على معوقات أخـرى     وموافقتهم بدرجة مت   ،والتعليم للبنات مبدينة الرياض   
 حيث تراوحـت   ،إلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض      ااإلدارة اإللكترونية يف    

إلدارة العامـة للتربيـة   ا حول معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونيـة يف  موافقتهممتوسطات  
تتراوح ما بني   متوسطات   وهي   ،)٣,٥٤ إىل   ٢,٧٨(   والتعليم للبنات مبدينة الرياض ما بني     

/ بدرجـة متوسـطة     ( إىل   ان تشري  واللتني ، من فئات املقياس الرباعي    الفئتني الثالثة والرابعة  
 عينـة   أفـراد  يف موافقة    التفاوت مما يوضح    ؛على أداة الدراسة  على التوايل   ) بدرجة عالية   

بية والتعليم للبنـات    إلدارة العامة للتر  االدراسة على معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف        
بدرجة عالية علـى     موافقون عينة الدراسة    أفراد حيث يتضح من النتائج أن       ،مبدينة الرياض 

إلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينـة       امن معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف       مثانية  
ليت مت ترتيبـها     وا ،)٢٢،  ٣٠،  ٣٤،  ٣٥،  ٢٧( تمثل يف العبارات رقم     أبرزها ي و ،الرياض
   :عالية عينة الدراسة عليها بدرجة أفراد حسب موافقة ،تنازلياً

ى تطبيـق   ضعف نظام احلوافز الذي يشجع العاملني عل      "  ): ٢٧( جاءت العبارة رقم     .١
 من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجـة     ،باملرتبة األوىل " لكترونية  اإلدارة اإل 

وتـرى  ،  )م٢٠٠٨العريـشي، (، وهي تتفق مع دراسة      )٤ من   ٣,٥٤( مبتوسط   ،عالية
ـ           تشريالباحثة أن هذه النتيجة      ى  إىل أن ضعف نظام احلوافز الذي يشجع العـاملني عل

 مما يعـوق تطبيـق اإلدارة       ؛لكترونية يزيد من مقاومة العاملني للتغيري     تطبيق اإلدارة اإل  
 وتتفق هذه النتيجـة     ،دينة الرياض اإللكترونية يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مب       

اليت بينت أن املعوقات املادية هي أبرز املعوقـات الـيت            ،)م٢٠٠٦غنيم ،   ( مع دراسة   
 . تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية

نظمـة التقنيـة اخلاصـة    توقف األعمال عند تعطل األ   " : ) ٣٥( جاءت العبارة رقم     .٢
 من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة         ،باملرتبة الثانية " لكترونية  باإلدارة اإل 

ـ  وترى الباحثة أن هذه النتيجـة  ،)٤ من ٣,٤٩( مبتوسط  ،عالية  إىل أن توقـف  شريت
 ويقلل من   ،لكترونية يعطل العمل  ة التقنية اخلاصة باإلدارة اإل    األعمال عند تعطل األنظم   
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ق تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف  مما يعو،ولني جبدوى تطبيق اإلدارة اإللكترونيةؤقناعة املس
 .اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض

 لكترونيةتطبيق اإلدارة اإل  تأخر صيانة األجهزة الالزمة ل     " : ) ٣٤( جاءت العبارة رقم     .٣
(  مبتوسـط  ،عاليـة  عينة الدراسة عليها بدرجة    أفراد من حيث موافقة     ،باملرتبة الثالثة " 

تأخر صيانة األجهزة الالزمة     إىل أن    شريت وترى الباحثة أن هذه النتيجة       ،)٤ من   ٣,٤٨
 وحيد من إمكانية حتقيق أهدافـه يف الوقـت          ،يعطل العمل  لكترونيةاإللتطبيق اإلدارة   

 األمر الـذي    ،ولني جبدوى تطبيق اإلدارة اإللكترونية    ؤ مما يقلل من قناعة املس     ،املناسب
 ،إلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض      انية يف   تطبيق اإلدارة اإللكترو  يعوق  

 تطبيق معوقات أبرز أناليت بينت ، )م ٢٠٠٧خبش ، ( لنتيجة مع دراسة وتتفق هذه ا

 ،الفـين  الدعم وقلة التحتية، للبنية الدورية ضعف الصيانة يف يتمثل اإللكترونية اإلدارة
أن  والـيت بينـت      ،)م  ٢٠٠٨محدي ،   ( اسة   در توصلت إليها اليت  ذاا  وهي النتيجة   
 . معوق أمام تطبيق اإلدارة اإللكترونيةضعف الصيانة

 وتدريبهم علـى تطبيـق اإلدارة       ضعف تأهيل العاملني   " : ) ٣٠( جاءت العبارة رقم     .٤
 ،عاليـة  عينة الدراسة عليها بدرجة      أفراد من حيث موافقة     ،باملرتبة الرابعة  " لكترونيةاإل

ضـعف تأهيـل     إىل أن    رجعت وترى الباحثة أن هذه النتيجة       ،)٤ من   ٣,٤٧( مبتوسط  
؛ يضعف قدرات العاملني على التطبيق     لكترونية وتدريبهم على تطبيق اإلدارة اإل     العاملني

إلدارة العامة للتربيـة    اتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف     مما حيد من مشاركتهم فيه، ويعوق       
) م ٢٠٠٣العـرتي ،  ( فق هذه النتيجة مع دراسـة    وتت ،والتعليم للبنات مبدينة الرياض   

أن أكرب الصعوبات واملشكالت املعيقة الستخدام احلاسـب اآليل يف اإلدارة           واليت بينت   
 وهي النتيجـة    ،)عدم وجود دورات تدريبية للمديرين يف احلاسب اآليل       ( املدرسية هو   

 دون حتـول  معوقات وجوداليت بينت ، )م ٢٠٠٥، الدعيلج(اليت أكدا دراسة ذاا 

 وهي النتيجـة  ،التدريبية الدورات عقد يف القصور يف متثلتو لكترونيةاإل اإلدارة تطبيق
، ندرة الـدورات التدريبيـة    اليت بينت   و ،)م٢٠٠٨محدي،  ( اليت بينتها دراسة     نفسها

 . اليت أشارت إىل عدم توفر الدورات التدريبية،)م٢٠٠٨العريشي،(وكذلك دراسة 
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ضعف التنسيق بـني اإلدارات واألقـسام يف اجلهـة           " : ) ٢٢(  رقم   جاءت العبارة  .٥
 ،عاليـة  عينة الدراسة عليها بدرجـة       أفراد من حيث موافقة     ،باملرتبة اخلامسة " الواحدة
ضعف التنسيق بني    إىل أن    تشري وترى الباحثة أن هذه النتيجة       ،)٤ من   ٣,٤٤( مبتوسط  

ن إمكانية مشاركة مجيع األقسام يف جهود       يقلل م  اإلدارات واألقسام يف اجلهة الواحدة    
 األمر الـذي    ، ويزيد من الوقت املستغرق يف عملية التطبيق       ،تطبيق اإلدارة اإللكترونية  

 .إلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياضاتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف يعوق 

 مـن    تـسعة  علىبدرجة متوسطة    نموافقو عينة الدراسة    أفراديتضح من النتائج أن     بينما  
 ،إلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الريـاض       امعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف      

 ، واليت مت ترتيبـها تنازليـاً      ،)٢٤،  ٢٦،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٠( تمثل يف العبارات رقم     أبرزها ي و
  : عينة الدراسة عليها بدرجة متوسطةأفرادحسب موافقة 

داري احلايل لتقنيات اإلدارة    صعوبة استيعاب التنظيم اإل    " : ) ٢٠( ارة رقم   جاءت العب  .١
 عينة الدراسة عليها بدرجة متوسطة      أفراد من حيث موافقة     ،باملرتبة األوىل  " لكترونيةاإل

اسـتيعاب   إىل أن ضعف     تشري وترى الباحثة أن هذه النتيجة       ،)٤ من   ٣,٢١( مبتوسط  
 معوقات كبرية أمـام جهـود        يوجد لكترونيةات اإلدارة اإل  داري احلايل لتقني  التنظيم اإل 

تطبيق اإلدارة   األمر الذي يعوق     ، ويزيد من تكاليف تطبيقها    ،التطبيق لإلدارة اإللكترونية  
 .إلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياضااإللكترونية يف 

وسني يف صنع القـرارات     استبعاد مشاركة بعض املرؤ    " : ) ٢٨( جاءت العبارة رقم     .٢
 أفـراد  من حيث موافقة     ،باملرتبة الثانية  " لكترونيةها باستخدام اإلدارة اإل   واختاذ اخلاصة

 وترى الباحثة أن هـذه      ،)٤ من   ٣,٢٠( مبتوسط   ،عينة الدراسة عليها بدرجة متوسطة    
ها ذواختا استبعاد مشاركة بعض املرؤوسني يف صنع القرارات اخلاصة   إىل أن    تشريالنتيجة  

 األمـر   ،يقلل من مشاركتهم وتعاوم مع جهود التطبيق       لكترونيةباستخدام اإلدارة اإل  
إلدارة العامة للتربية والتعليم للبنـات مبدينـة      اتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف     الذي يعوق   

 .الرياض
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 وعدم تعاوم لتطبيـق     مقاومة التغيري من قبل العاملني     " : ) ٢٩( جاءت العبارة رقم     .٣
 عينة الدراسة عليها بدرجـة      أفراد من حيث موافقة     ،باملرتبة الثالثة  " لكترونيةدارة اإل اإل

مقاومـة   إىل أن    تشري وترى الباحثة أن هذه النتيجة       ،)٤ من   ٣,١٠( مبتوسط   ،متوسطة
يزيد مـن صـعوبة      ،لكترونيةلتطبيق اإلدارة اإل   وعدم تعاوم    ،التغيري من قبل العاملني   

 ،يعتمد بصورة رئيسة على مشاركة املرؤوسني يف جهود التطبيـق          خاصة أنه    ،التطبيق
إلدارة العامة للتربية والتعلـيم للبنـات       اتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف     األمر الذي يعوق    

 .مبدينة الرياض

ضعف املعرفة العلمية املتعلقة باحلاسب واملعلومات لدى        " : ) ٢٦( جاءت العبارة رقم     .٤
 عينة الدراسة عليها بدرجة متوسـطة       أفراد من حيث موافقة     ،لرابعةباملرتبة ا  " القيادات
ضعف املعرفـة    إىل أن    ترجع وترى الباحثة أن هذه النتيجة       ،)٤ من   ٣,٠٨(   مبتوسط

يضعف قناعتها جبدوى تطبيق اإلدارة  العلمية املتعلقة باحلاسب واملعلومات لدى القيادات
تطبيـق   األمر الذي يعـوق      ، جبهود التطبيق   مما يقلل من دعمها واهتمامها     ؛اإللكترونية

 وتتفق هـذه    ،إلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض      ااإلدارة اإللكترونية يف    
ضعف التأهيل الـتقين للمـديرين       اليت بينت    ،)م٢٠٠٨محدي ،   ( النتيجة مع دراسة    

  .والوكالء

 وين الكامـل ألنـشطة اإلدارة     لكترصعوبة التحول اإل   " : ) ٢٤( جاءت العبارة رقم     .٥
عينة الدراسة عليها بدرجة متوسطة     أفراد من حيث موافقة     ،باملرتبة اخلامسة " اوعمليا ، 
صـعوبة التحـول     إىل أن    تشري وترى الباحثة أن هذه النتيجة       ،)٤ من   ٣,٠٣( مبتوسط

عمـل  يقلل من إمكانية التحول الكامل لل      اوعمليا لكتروين الكامل ألنشطة اإلدارة   اإل
إلدارة العامة للتربية والتعليم    اتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف      األمر الذي يعوق     ،اإللكتروين

 .للبنات مبدينة الرياض

 



 ٩١ 

املقترحات اليت تساعد على تطبيق اإلدارة اإللكترونيـة يف          ما: " السؤال الثالث 
 من وجهة   ،ياضاإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الر        

  ؟"نظر القيادات التربوية
املقترحات اليت تساعد على تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة إىل للتعرف 

 مت حساب ، من وجهة نظر القيادات التربوية،العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض
 ، والرتب، املعياريةواالحنرافات ،ية واملتوسطات احلساب، والنسب املئوية،التكرارات

الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور مقترحات تساعد على تطبيق اإلدارة 
 وجاءت ،اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض

  :النتائج كما يوضحها اجلدول التايل 
  )٧-٤(دول رقم اجل

استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور مقترحات تساعد على تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة 
  . مرتبة تنازلياً حسب متوسطات املوافقة،لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض

 التأييددرجة      التكرار
رقم 
 العبارة

 العبارة
 ٪النسبة 

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة 
 منخفضة

 ال أريد

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرتبة

 - - ٢ ٩٤ ك
٤٦ 

تطوير برامج أمن وسرية 
 -  - ٢,١ ٩٧,٩ ٪  وماتلالبيانات واملع

١ ٠,١٤٤ ٣,٩٨ 

 - - ٥ ٩١ ك

٤٢ 

نشر ثقافة اإلدارة 
لكترونية بني املوظفني اإل

لسهولة التعامل مع تقنية 
  وماتاملعل

٪ ٥,٢ ٩٤,٨ - - 
٢ ٠,٢٢٣ ٣,٩٥ 

 - - ٦ ٩٠ ك

٤٠ 

اإلدارة توضيح خطط 
 ها وأهدافلكترونيةاإل

للموظفني لإلسهام يف 
  سرعة تطبيقها

٪ ٦,٣ ٩٣,٨ - - 
٣ ٠,٢٤٣ ٣,٩٤ 

 - ١ ٥ ٩٠ ك

٣٦ 

وضع خطط عمل 
لتقليص الفجوة 

لكترونية داخل كل اإل
  منظمة

٪ ١,٠ ٥,٢ ٩٣,٨ - 
٤ ٠,٢٩٩ ٣,٩٣ 



 ٩٢ 

 التأييددرجة      التكرار
رقم 
 العبارة

 العبارة
 ٪النسبة 

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة 
 منخفضة

 ال أريد

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرتبة

 - - ٧ ٨٩ ك

٤٥ 

توفري خدمة االتصال 
نترنت للعاملني يف باإل

 - - ٧,٣ ٩٢,٧ ٪  اإلدارة
٥ ٠,٢٦١ ٣,٩٣ 

 ١ ١ ٥ ٨٩ ك

٤٤ 

توفري املعلومات 
 املواقع ىواألنظمة عل

 ١,٠ ١,٠ ٥,٢ ٩٢,٧ ٪  لكترونية لإلدارةاإل
٦ ٠,٤٢٣ ٣,٩٠ 

 - ٢ ١٢ ٨٤ ك

٣٩ 

االستعانة جبهات 
وضع خطة استشارية ل

 للتحول إستراتيجية
التدرجيي لإلدارة 

  لكترونيةاإل

٪ ٢,١ ١٠,٤ ٨٧,٥ - 
٧ ٠,٤١٠ ٣,٨٥ 

 - ٣ ١٠ ٨٣ ك

٤١ 

استقطاب اخلرباء 
واملختصني يف جمال 

مسامهة يف جناح التقنية لل
تطبيق اإلدارة 

  لكترونيةاإل

٪ ٣,١ ١٠,٤ ٨٦,٥ - 
٨ ٠,٤٥١ ٣,٨٣ 

 ١ ٢ ١٥ ٧٨ ك

٣٨ 

رح طالسرعة يف 
التشريعات اخلاصة 

 ١,٠ ٢,١ ١٥,٦ ٨١,٣ ٪  لكترونيةباإلدارة اإل
٩  ٠,٥٣٣ ٣,٧٧ 

 ٣ ٢ ٢٠ ٧١ ك

٣٧ 

إعادة هندسة العمليات 
دمج وإلغاء (اإلدارية 

بعض اإلدارات أو 
 تالئم لكي) األقسام

متطلبات تطبيق اإلدارة 
  لكترونيةاإل

٪ ٣,١  ٢,١ ٢٠,٨ ٧٤,٠ 
١٠ ٠,٦٧٨ ٣,٦٦ 

 ١٥ ٢ ٨ ٧١ ك

٤٣ 

توفري الوظائف التقنية 
 قلة الكوادر ىللقضاء عل

 ١٥,٦ ٢,١ ٨,٣ ٧٤,٠ ٪  املؤهلة
١١ ١,١١١ ٣,٤١ 

  ٠,٢٠  ٣,٨٣ املتوسط العام



 ٩٣ 

 أن علىبدرجة عالية  موافقون عينة الدراسة أفرادمن خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن      
ارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامـة        اإلدتطبيق  مقترحات تساعد على     هناك

 وهو متوسط يقع يف الفئـة       ،)٤ من   ٣,٨٣(مبتوسط   ،للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض    
 وهي الفئة اليت تشري إىل خيـار        ،)٤,٠٠ إىل   ٣,٢٦من  (  من فئات املقياس الرباعي      الرابعة

  .  على أداة الدراسة)بدرجة عالية(
الـيت  مقترحـات  لل عينة الدراسة أفراد موافقة يف اًجتانسيتضح من النتائج أن هناك         و
اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربيـة والتعلـيم           تطبيق   عليتساعد  

الـيت  قترحات  ن أفراد عينة الدراسة يؤيدون بدرجة عالية امل       إحيث   ،للبنات مبدينة الرياض  
اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربيـة والتعلـيم           تطبيق   ىعلتساعد  

تـساعد  اليت  قترحات  امل حول   موافقتهم حيث تراوحت متوسطات      ، للبنات مبدينة الرياض  
اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعلـيم للبنـات            تطبيق   على

تقع يف الفئة الرابعة من فئـات        وهي متوسطات    ،)٣,٩٨ إىل   ٣,٤١( ما بني    مبدينة الرياض 
 مما يوضـح    ؛على أداة الدراسة  على التوايل   ) بدرجة عالية   (ليت تشري إىل     وا ،املقياس الرباعي 

اإلدارة تطبيـق    علـى تساعد  اليت  قترحات  امل عينة الدراسة على     أفراد يف موافقة    التجانس
 حيـث   ،التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض       اإللكترونية يف اإلدارات    

قترحـات  املمن   أحد عشر    )بدرجة عالية (يؤيدون   عينة الدراسة    أفراديتضح من النتائج أن     
اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم         تطبيق   علىتساعد  اليت  

 واليت مت   ،)٣٥،  ٣٦،  ٤٠،  ٤٢،  ٤٦ (:تمثل يف العبارات    أبرزها ي و ،ياضللبنات مبدينة الر  
  :عالية عينة الدراسة عليها بدرجة أفراد حسب موافقة ،ترتيبها تنازلياً

باملرتبـة  " وماتلتطوير برامج أمن وسرية البيانات واملع      " : ) ٤٦( جاءت العبارة رقم     .١
 مـن  ٣,٩٨(  مبتوسط ،عاليةا بدرجة  عينة الدراسة عليه  أفراد من حيث موافقة     ،األوىل

تطوير برامج أمن وسـرية البيانـات        إىل أن    ترجع وترى الباحثة أن هذه النتيجة       ،)٤
 ممـا   ؛يزيد من ثقة القيادات العليا واملرؤوسني بأمن املعلومـات وسـريتها           وماتلواملع



 ٩٤ 

ة العامة للتربيـة    إلدارا يف    مما يزيد من فعالية تطبيقها     ،يدفعهم لتطبيق اإلدارة اإللكترونية   
 .والتعليم للبنات مبدينة الرياض

لكترونية بني املـوظفني لـسهولة      نشر ثقافة اإلدارة اإل    " : ) ٤٢( جاءت العبارة رقم     .٢
 عينة الدراسة عليهـا  أفراد من حيث موافقة ،باملرتبة الثانية " التعامل مع تقنية املعلومات  

نشر  إىل أن    ترجعة أن هذه النتيجة      وترى الباحث  ،)٤ من   ٣,٩٥( مبتوسط   ،عاليةبدرجة  
يزيد مـن    ، لسهولة التعامل مع تقنية املعلومات     ،لكترونية بني املوظفني  ثقافة اإلدارة اإل  

 مما يدفعهم لتفعيـل مـشاركتهم يف         وجدواها؛ وعيهم بأمهية تطبيق اإلدارة اإللكترونية    
إلدارة العامة للتربيـة    ا   يف لية تطبيقها ع األمر الذي يزيد من فا     ،تطبيق اإلدارة اإللكترونية  

) م  ٢٠٠٥الـدعيلج ،    (  وتتفق هذه النتيجة مع دراسة       .والتعليم للبنات مبدينة الرياض   
 نشر يف متثلت ،االلكترونية اإلدارة تطبيق معوقات على للتغلب طرق وجوداليت بينت 

 .لكترونيةاإل اإلدارة بأمهية املدرسة لدى منسويب الوعي

 للمـوظفني   هاوأهداف لكترونيةاإلدارة اإل توضيح خطط    " :  )٤٠( جاءت العبارة رقم     .٣
 عينة الدراسة عليهـا     أفراد من حيث موافقة     ،باملرتبة الثالثة  " لإلسهام يف سرعة تطبيقها   

ـ        ،)٤ من   ٣,٩٤( مبتوسط   ،عاليةبدرجة    إىل أن   شري وترى الباحثة أن هذه النتيجـة ت
يزيد  ، لإلسهام يف سرعة تطبيقها    ، للموظفني هاوأهداف لكترونيةاإلدارة اإل توضيح خطط   

 مما يـدفعهم    ، ويزيد من شعورهم بأمهيتها يف العمل      ،من وضوح أهداف التطبيق لديهم    
 يف  لية تطبيقها ع األمر الذي يزيد من فا     ،لتفعيل مشاركتهم يف تطبيق اإلدارة اإللكترونية     

 .إلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياضا

لكترونية داخـل   وضع خطط عمل لتقليص الفجوة اإل      " : ) ٣٦(  رقم   جاءت العبارة  .٤
 ،عاليـة  عينة الدراسة عليها بدرجـة       أفراد من حيث موافقة     ،باملرتبة الرابعة " إدارةكل  

وضع خطط عمل    إىل أن    ترجع وترى الباحثة أن هذه النتيجة       ،)٤ من   ٣,٩٣( مبتوسط
 من توفر البيئة املناسبة لتطبيق اإلدارة       يزيد ،إدارةلكترونية داخل كل    لتقليص الفجوة اإل  

إلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات     ا يف   لية تطبيقها عا، األمر الذي يزيد من ف     اإللكترونية
 .مبدينة الرياض



 ٩٥ 

" نترنت للعـاملني يف اإلدارة    توفري خدمة االتصال باإل    " : ) ٤٥( جاءت العبارة رقم     .٥
 مبتوسـط   ،عاليـة  عينة الدراسة عليها بدرجة      رادأف من حيث موافقة     ،باملرتبة اخلامسة 

تـوفري خدمـة االتـصال       إىل أن    تشري وترى الباحثة أن هذه النتيجة       ،)٤ من   ٣,٩٣(
 ممـا يـدعم     ،يوفر املتطلبات األساسية للعمل اإللكتروين     نترنت للعاملني يف اإلدارة   باإل

إلدارة العامة للتربيـة    ا يف   لية تطبيقها ع األمر الذي يزيد من فا     ،تطبيق اإلدارة اإللكترونية  
 .والتعليم للبنات مبدينة الرياض



 ٩٦ 

هناك فروق ذات داللة إحـصائية يف إمكانيـة تطبيـق اإلدارة             هل: " السؤال الرابع 
 من  ،اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض          

،  العلمـي  املؤهـل واخلـربة،   ( : ملتغريات التالية  ا وءوجهة نظر القيادات التربوية يف ض     
  ؟)"املشاركة يف الدورات التدريبية يف جمال اإلدارة اإللكترونيةو
        

  : متغري العمل احلايلباختالفالفروق : أوالً
 ، ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد عينة الدراسةإىلللتعرف 

 Independent: ت "  استخدمت الباحثة اختبار ، فقدل احلايلالعم متغري ختالفتبعاً ال

Sample T-test " وجاءت ،لتوضيح داللة الفروق بني إجابات أفراد عينة الدراسة 
  :النتائج كما يوضحها اجلدول التايل

 )٨-٤(اجلدول رقم 

  " Independent Sample T-test: ت " نتائج اختبار 

 الدراسةللفروق بني إجابات أفراد عينة 

 الداللة )ت(قيمة  االحنراف املتوسط العدد العمل احلايل  احملور

متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف   ٠,٧٣٠  ٢,٧٣  ٤٧  ة/مدير
اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة 

  الرياض
 ٠,٦٨١  ٠,٤١٣-  ٠,٧١٢  ٢,٧٩  ٤٩  ة/مساعد

 اإلدارة معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف  ٠,٥٠٠  ٣,٠٩  ٤٧  ة/مدير
  ٠,٤٠٢  ٣,٣٧  ٤٩  ة/مساعد  العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض

-٠,٠٠٣  ٣,٠٥٤**  

املقترحات اليت تساعد على تطبيق اإلدارة   ٠,٢١٩  ٣,٨٠  ٤٧  ة/مدير
اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة 

  للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض
  ٠,١٨١  ١,٣٤٨-  ٠,١٧٥  ٣,٨٦  ٤٩  ة/مساعد

     .فأقل٠,٠٠١ دالة عند مستوى**      
يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف ( أفراد الدراسة حول إجابات بني ، فأقل)٠,٠٥(
املقترحات اليت تساعد على تطبيق و، ة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياضاإلدارة العام



 ٩٧ 

 ،)اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض
  .العمل احلايل متغري باختالف

 إحصائية عند مستوى يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله وجود فروق ذات داللةو     
معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف (أفراد الدراسة حول  إجابات بني ،فأقل) ٠,٠١(

 عملهملصاحل أفراد عينة الدراسة الذين )  اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض
  .ة/احلايل مساعد

  : متغري املؤهل العلميباختالفالفروق : ثانياً
 ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد عينة إىلللتعرف       

حتليل التباين " استخدمت الباحثة اختبار ، فقداملؤهل العلمي متغري ختالفالاً عبتالدراسة 
 لتوضيح داللة الفروق بني إجابات أفراد عينة ؛"One Way ANOVA: األحادي
  :حها اجلدول التايل وجاءت النتائج كما يوض،الدراسة

  )٩-٤(اجلدول رقم 
  للفروق بني  " One Way ANOVA: األحاديحتليل التباين " نتائج اختبار 

  املؤهل العلمي ختالفالاً تبعإجابات أفراد عينة الدراسة 

 جمموع مربعات مصدر التباين احملور
درجات 

 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة 
 )ف(

الداللة 
 اإلحصائية

  ٠,١٢٤  ٣  ٠,٣٧٣ بني اموعات
  ٠,٥٢٨  ٩٢  ٤٨,٥٥٦ داخل اموعات

يق اإلدارة اإللكترونية متطلبات تطب
يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم 

  -  ٩٥  ٤٨,٩٢٩ اموع  للبنات مبدينة الرياض

٠,٢٣٥  
  

٠,٨٧١  
  

  ٠,٤٢٣  ٣  ١,٢٦٨ بني اموعات
  ٠,٢١٦  ٩٢  ١٩,٨٩٢ داخل اموعات

معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم 

  -  ٩٥  ٢١,١٦٠ اموع  مبدينة الرياضللبنات 

١,٩٥٥  
  

٠,١٢٦  
  

  ٠,٠٠٦  ٣  ٠١٩. بني اموعات
  ٠,٠٤١  ٩٢  ٣,٧٢٧ داخل اموعات

املقترحات اليت تساعد على تطبيق 
اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات 

التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم 
  -  ٩٥  ٣,٧٤٦ اموع  للبنات مبدينة الرياض

٠,٩٢٦  ٠,١٥٥  

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند       
متطلبات تطبيق اإلدارة (أفراد عينة الدراسة حول  إجابات بني ،فأقل) ٠,٠٥ (مستوى



 ٩٨ 

معوقات تطبيق اإلدارة و ،  العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياضاإللكترونية يف اإلدارة
املقترحات اليت تساعد واإللكترونية يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض ، 

على تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات 
   .املؤهل العلمي متغري باختالف ،)ة الرياضمبدين

  
  : متغري اخلربةالفتخابالفروق : ثالثاً

 ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد عينة إىلللتعرف       
: األحاديحتليل التباين "  استخدمت الباحثة اختبار ، فقداخلربة متغري ختالفالاً تبعالدراسة 

One Way ANOVA"لتوضيح داللة الفروق بني إجابات أفراد عينة الدراسة؛ ، 
  :وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل

  )١٠- ٤(اجلدول رقم 
  للفروق بني  " One Way ANOVA: األحاديحتليل التباين " نتائج اختبار 

  اخلربة الختالفاً تبعإجابات أفراد عينة الدراسة 

 ربعاتجمموع م مصدر التباين احملور
درجات 

 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

  ٠,٣٤٩  ٣  ١,٠٤٦ بني اموعات
  ٠,٥٢٠  ٩٢  ٤٧,٨٨٣ داخل اموعات

متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم 

    ٩٥  ٤٨,٩٢٩ اموع  للبنات مبدينة الرياض

٠,٦٧٠  
  

٠,٥٧٣  
  

  ٠,٣٢٠  ٣  ٠,٩٥٩ بني اموعات
  ٠,٢٢٠  ٩٢  ٢٠,٢٠٢ داخل اموعات

ت تطبيق اإلدارة اإللكترونية معوقا
يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم 

    ٩٥  ٢١,١٦٠ اموع  للبنات مبدينة الرياض

١,٤٥٥  
  

٠,٢٣٢  
  

  ٠,٠٢٧  ٣  ٠,٠٨٠ بني اموعات
  ٠,٠٤٠  ٩٢  ٣,٦٦٦ داخل اموعات

املقترحات اليت تساعد على تطبيق 
اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات 

لإلدارة العامة للتربية والتعليم التابعة 
  ٩٥  ٣,٧٤٦ اموع  للبنات مبدينة الرياض

  

٠,٥٧٤  ٠,٦٦٨  

 يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية ( عينة الدراسة حول أفراد إجابات بني ،فأقل) ٠,٠٥(



 ٩٩ 

معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية و ، يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض
املقترحات اليت تساعد على تطبيق ويف اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض ، 

 ،) اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياضاإلدارة اإللكترونية يف
  .اخلربة متغري باختالف

  
 متغري املشاركة يف الدورات التدريبية يف جمال اإلدارة باختالفالفروق : رابعاً

  :اإللكترونية

راد عينة  ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفإىلللتعرف       
، املشاركة يف الدورات التدريبية يف جمال اإلدارة اإللكترونيةمتغري  ختالفالاً تبعالدراسة 

 ؛"One Way ANOVA: األحاديحتليل التباين " استخدمت الباحثة اختبار فقد
 وجاءت النتائج كما يوضحها ،لتوضيح داللة الفروق بني إجابات أفراد عينة الدراسة

  :اجلدول التايل
  )١١-٤(دول رقم اجل

اً تبعللفروق بني إجابات أفراد عينة الدراسة  " One Way ANOVA: األحاديحتليل التباين " نتائج اختبار 
  املشاركة يف الدورات التدريبية يف جمال اإلدارة اإللكترونية الختالف

 جمموع مربعات مصدر التباين احملور
درجات 

 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
الداللة 

 إلحصائيةا

  ٠,٠٣٧  ٢  ٠,٠٧٤ بني اموعات
  ٠,٥٢٥  ٩٣  ٤٨,٨٥٥ داخل اموعات

متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم 

    ٩٥  ٤٨,٩٢٩ اموع  للبنات مبدينة الرياض

٠,٠٧١  
  

٠,٩٣٢  
  

  ٠,٢١٩  ٢  ٠,٤٣٨ بني اموعات
  ٠,٢٢٣  ٩٣  ٢٠,٧٢٣ داخل اموعات

معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
بية والتعليم يف اإلدارة العامة للتر

    ٩٥  ٢١,١٦٠ اموع  للبنات مبدينة الرياض

٠,٩٨٢  
  

٠,٣٧٨  
  

  ٠,٠٣١  ٢  ٠,٠٦١ بني اموعات
  ٠,٠٤٠  ٩٣  ٣,٦٨٤ داخل اموعات

املقترحات اليت تساعد على تطبيق 
اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات 

التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم 
  ٩٥  ٣,٧٤٦ اموع  اضللبنات مبدينة الري

  

٠,٤٦٤  ٠,٧٧٤  



 ١٠٠ 

 يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
نية متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترو(أفراد عينة الدراسة حول  إجابات بني ،فأقل) ٠,٠٥(

معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية و ، يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض
املقترحات اليت تساعد على تطبيق ويف اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض ، 

 ،)م للبنات مبدينة الرياضاإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعلي
 .املشاركة يف الدورات التدريبية يف جمال اإلدارة اإللكترونية متغري باختالف

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠١ 

  
  
  
  
  
  

  اخلامسالفصل 
  

  خالصة الدراسة وأهم نتائجها وتوصياا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٢ 

  الفصل اخلامس 
  خالصة الدراسة وأهم نتائجها وتوصياا

  
 إليها، وأبرز تى ملخص حملتوى الدراسة، وأهم النتائج اليت توصليشتمل هذا الفصل عل

  .التوصيات املقترحة يف ضوء تلك النتائج
  : خالصة الدراسة

  . باإلضافة للمراجع واملالحق،احتوت هذه الدراسة على مخسة فصول
 ، وأهدافها،وأمهيتها ، مشكلة الدراسة اشتمل علىوقد :مدخل الدراسة:  الفصل األول

ها، والتساؤالت اليت جتيب عنها، وأهم املصطلحات اليت استخدمتها الباحثة يف حدودو
  .دراستها

مكانية تطبيقها يف إوأمهية دراسة  ،اإلدارة اإللكترونيةمفاهيم وتناولت الباحثة يف هذا الفصل 
ف من الناحية النظرية والعملية، وحمددة أهدااإلدارة العامة للتربية والتعليم مبدينة الرياض 

   :ما يلي اليت متثلت في،دراستها
 مدى توفر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة إىلالتعرف  .١

 . من وجهة نظر القيادات التربوية،العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض

لإلدارة العامة للتربية  معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة إىلالتعرف  .٢
 . من وجهة نظر القيادات التربوية،والتعليم للبنات مبدينة الرياض

 وتذليلتقدمي املقترحات املناسبة اليت تساعد على جناح تطبيق اإلدارة اإللكترونية  .٣
 .الصعوبات اليت حتد من ذلك

تلك  حنو ، كشف داللة الفروق بني وجهات نظر املبحوثنيكما دف الدراسة إىل
املشاركة يف و،  العلمياملؤهلواخلربة،  (:اً ملتغريام الشخصية والوظيفيةتبع ،األهداف

  ).الدورات التدريبية يف جمال اإلدارة اإللكترونية



 ١٠٣ 

 التابعة لإلدارة ،مجيع مديري ومساعدي اإلدارات الرجالية والنسائيةواقتصرت الدراسة على 
 خالل فترة إجراء الدراسة يف الفصل الدراسي ، الرياضالعامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة

  .هـ١٤٣١-١٤٣٠ من العام الدراسي األول
العالقة و حيث تناول مفهوم اإلدارة اإللكترونية، :إلطار النظري للدراسةا : الفصل الثاين

مربرات التحول وها، فوائدوفها، أهداو، واحلكومة اإللكترونيةبني اإلدارة اإللكترونية 
كذلك مقترحات و، قهامعوقات تطبيو، قهامتطلبات تطبيو، إلدارة اإللكترونيةحنو ا

  .إلجناح تطبيق اإلدارة اإللكترونية، وخطوات تطبيقها
النشأة والتطور التارخيي لإلدارة العامة للتربية والتعليم عرض كذلك اشتمل هذا الفصل على 

  .مبدينة الرياض، وإدارة تقنية املعلومات
  . الفصل على الدراسات السابقة حول موضوع الدراسة، والتعقيب عليهاكما اشتمل هذا
حيث استخدمت الباحثة املنهج الوصفي  :منهجية الدراسة وإجراءاا: الفصل الثالث

مجيع مديري ومساعدي اإلدارات وأوضحت جمتمع الدراسة املستهدف من املسحي، 
 عدد وقد بلغ ، والتعليم للبنات مبدينة الرياضالرجالية والنسائية التابعة لإلدارة العامة للتربية

تبعت الباحثة أسلوب احملدودية جمتمع الدراسة فقد مفردة، ونظراً ) ٩٨(جمتمع الدراسة 
 وبعد التطبيق ،احلصر الشامل من خالل تطبيق أداة دراستها على مجيع أفراد جمتمع الدراسة

، كما أوضحت ليل اإلحصائياستبانة صاحلة للتح) ٩٦(امليداين حصلت الباحثة على 
 اجلزء األول يتعلق :جزأينعلى ، واليت اشتملت )االستبانة(الباحثة كيفية إعداد أداة الدراسة 

 اليت تتضمن املتغريات املتعلقة باخلصائص الشخصية والوظيفية ،باملتغريات املستقلة للدراسة
العمل احلايل، واملؤهل : ( التالية ممثلة يف متغريام الشخصية والوظيفية،ملفردات عينة الدراسة

أما اجلزء الثاين من  ،)املشاركة يف الدورات التدريبيةالعلمي، وسنوات اخلربة يف الوظيفة، و
  : هي تكون من ثالثة حماور، االستبانة فت



 ١٠٤ 

فر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة احمور تو .١
 واشتملت ، من وجهة نظر القيادات التربوية،للبنات مبدينة الرياضللتربية والتعليم 

 . عبارة) ١٨(على 

حمور معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية  .٢
على  واشتملت ، من وجهة نظر القيادات التربوية،والتعليم للبنات مبدينة الرياض

 . عبارة) ١٧(

رحات اليت تساعد على تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة حمور املقت .٣
 من وجهة نظر القيادات ،لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض

 .عبارة) ١١(على  واشتملت ،التربوية

على  بعرضها يف صورا األولية ، وثباا)االستبانة (مث أوضحت الباحثة صدق أداة الدراسة 
عدد من احملكمني من ذوي العلم واخلربة واملعرفة يف جماالت البحث العلمي، وقامت 

 وحساب معامل الثبات ،حبساب معامالت االرتباط للتجانس الداخلي بني عباراا وحماورها
سة كيفية تطبيق الدراسة ميدانياً، وحددت األساليب ابطريقة ألفا كرونباخ، وبينت الدر

  .خدمة يف حتليل بيانات الدراسةاإلحصائية املست
 ،الباحثة نتائج الدراسةفيه عرضت  :حتليل نتائج الدراسة وتفسريها: الرابعالفصل 

نتائج الدراسات ب وربط تلك النتائج ، أسئلتها باملناقشة والتحليلوتناولت اإلجابات عن
  .السابقة

احثة فيه بتلخيص قامت الب :خالصة الدراسة وأهم نتائجها وتوصياا: الفصل اخلامس
  .الدراسة، وعرض أهم نتائجها، واقتراح أبرز توصياا

  
    :نتائج الدراسةأهم 

    : النتائج املتعلقة بوصف أفراد عينة الدراسة -١
من إمجايل أفراد عينة ) ٪٥١,٠( ميثلون ،من أفراد عينة الدراسة ) ٤٩( أن  

  فراد عينة الدراسة وهم الفئة األكثر من أ،ة/ عملهم احلايل مساعد،الدراسة



 ١٠٥ 

من إمجايل أفراد عينة  )٪٧٤,٠( ميثلون ،من أفراد عينة الدراسة ) ٧١( أن  
  . وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة، مؤهلهم العلمي بكالوريوس،الدراسة

من إمجايل أفراد عينة  )٪٦٥,٦( ميثلون ،من أفراد عينة الدراسة ) ٦٣( أن  
 وهم الفئة األكثر ،سنة فأكثر) ١٥(يفية يف اإلدارة  سنوات خربم الوظ،الدراسة

  .من أفراد عينة الدراسة
من إمجايل أفراد عينة  )٪٧٢,٩( ميثلون ،من أفراد عينة الدراسة ) ٧٠( أن  

 وهم ،اإللكترونيةاإلدارة  مل يشاركوا يف الدورات التدريبية يف جمال ،الدراسة
 .الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة

مدى توفر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية  ما: " نتائج املتعلقة بالسؤال األولال -٢
  ؟"يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض 

فر متطلبات تطبيـق اإلدارة     اأن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على تو         .١
  . مة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياضاإللكترونية يف اإلدارة العا

فر واحدة من متطلبات تطبيق     اأن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة عالية على تو         .٢
 وتتمثـل   ،اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض         

  :يف

 ."لكترونيةو تطبيق اإلدارة اإلاسة التحول حن من قبل القيادات العليا لسيدعموجود "

فر أربعة عشر من متطلبات     اأن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على تو         .٣
 ،تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الريـاض           

  :ما يليوأبرزها يتمثل في
 .لكترونيةدارة اإلديثة وكافية لتطبيقات اإلفر أجهزة حاسب آيل حاتو •

 .لكترونيةزانية الكافية لتطبيق اإلدارة اإلفر املياتو •

 .نترنت لإلدارة على شبكة اإليلكتروين تفاعلتصميم موقع إ •

 .فر ربط إلكتروين بني اإلدارة واملدارساتو •

 . حسب املواصفات التقنية املناسبة،استخدام نظام اتصاالت فعال •



 ١٠٦ 

 
فر ثالثة من متطلبات تطبيق     اجة منخفضة على تو   ردب أن أفراد عينة الدراسة موافقون     .٤

 وتتمثـل   ،اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض         
  :ما يليفي
 .لكترونية وتقنياا، وفقاً لنظم اإلدارة اإلإعادة صياغة حمتوى اللوائح التنظيمية •

 مع األزمـات وأعطـال األجهـزة        ملفر نظام احتياطي وخطة مسبقة للتعا     اوت •
 .لكترونية وشبكات االتصالاإل

 .لكترونيةكي تتواءم مع تطبيقات اإلدارة اإل ،صياغة ضوابط الوصف الوظيفي •

معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات       ما: " النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين    -٣
 من وجهة نظر القيـادات      ، مبدينة الرياض  التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات     

  ؟"التربوية
أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على وجود معوقات لتطبيق اإلدارة             .١

  . اإللكترونية يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض
طبيـق اإلدارة   أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة عالية على مثانية من معوقات ت            .٢

 وأبرزها يتمثـل    ،اإللكترونية يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض        
  :ما يليفي

ع العـاملني علـي تطبيـق اإلدارة        ضعف نظام احلوافز الذي يـشج      •
 .لكترونيةاإل

 .لكترونيةاإلتوقف األعمال عند تعطل األنظمة التقنية اخلاصة باإلدارة  •

 .لكترونيةزة الالزمة لتطبيق اإلدارة اإلجهتأخر صيانة األ •

 .لكترونية وتدريبهم على تطبيق اإلدارة اإلضعف تأهيل العاملني •

 .ضعف التنسيق بني اإلدارات واألقسام يف اجلهة الواحدة •
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أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على تسعة من معوقـات تطبيـق               .٣
 وأبرزها  ،للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض    اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة العامة      

  :ما يلييتمثل في
 .لكترونيةداري احلايل لتقنيات اإلدارة اإلصعوبة استيعاب التنظيم اإل •

ها باستخدام واختاذ استبعاد مشاركة بعض املرؤوسني يف صنع القرارات اخلاصة  •
 .لكترونيةاإلدارة اإل

 .لكترونية تعاوم لتطبيق اإلدارة اإل، وعدممقاومة التغيري من قبل العاملني •

 .ضعف املعرفة العلمية املتعلقة باحلاسب واملعلومات لدى القيادات •

 .اوعمليا لكتروين الكامل ألنشطة اإلدارةصعوبة التحول اإل •

املقترحات اليت تساعد علـى تطبيـق اإلدارة         ما: " النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث    -٤
 من  ،رات التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض        اإللكترونية يف اإلدا  

  ؟"وجهة نظر القيادات التربوية
أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة عالية على أن هناك مقترحات تساعد على              .١

تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنـات            
  . دينة الرياضمب

أن أفراد عينة الدراسة يؤيدون بدرجة عالية أحد عشر من املقترحات اليت تساعد              .٢
 تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربيـة والتعلـيم             ىعل

  :ما يليللبنات مبدينة الرياض وأبرزها يتمثل في
 .وماتلتطوير برامج أمن وسرية البيانات واملع •

 . لسهولة التعامل مع تقنية املعلومات؛لكترونية بني املوظفنيقافة اإلدارة اإلنشر ث •

 لإلسـهام يف سـرعة      ؛ للمـوظفني  هاوأهداف لكترونيةاإلدارة اإل توضيح خطط    •
  .تطبيقها

 .إدارةلكترونية داخل كل وضع خطط عمل لتقليص الفجوة اإل •

 .ةنترنت للعاملني يف اإلدارتوفري خدمة االتصال باإل •
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هناك فروق ذات داللة إحصائية يف إمكانيـة         هل: " النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع    -٥
تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعلـيم للبنـات             

اخلـربة،   ( : املتغريات التاليـة   وء من وجهة نظر القيادات التربوية يف ض       ،مبدينة الرياض 
  ؟)"املشاركة يف الدورات التدريبية يف جمال اإلدارة اإللكترونيةو،  العلميلاملؤهو

 أفراد إجابات فأقل بني )٠,٠٥ (عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      .١
متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة العامة للتربية والتعلـيم          (الدراسة حول   

ت اليت تساعد على تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة يف          املقترحاو،  للبنات مبدينة الرياض  
 متغري  باختالف ،)اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض        

  .العمل احلايل
أفـراد   إجابـات  فأقل بني    )٠,٠١ (وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       .٢

ية يف اإلدارة العامة للتربية والتعلـيم       معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترون   (الدراسة حول   
، ة/ احلـايل مـساعد    عملهم لصاحل أفراد عينة الدراسة الذين       ،)للبنات مبدينة الرياض  

 املشرفة علـى تنفيـذ     أن املساعدين هم الفئة     وترى الباحثة أن هذه النتيجة ترجع إىل        
اختالف رونية ب ألعمال داخل اإلدارة واليت قد تصطدم مبعوقات تطبيق اإلدارة االلكت         ا

  . هلذه اإلداراتاملواقع اجلغرافية
أفراد  إجاباتفأقل بني ) ٠,٠٥ (عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      .٣

متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة العامـة للتربيـة          (عينة الدراسة حول    
رونية يف اإلدارة العامة    معوقات تطبيق اإلدارة اإللكت   و ،   والتعليم للبنات مبدينة الرياض   

املقترحات اليت تساعد على تطبيـق اإلدارة       وللتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض ،       
 ،)اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الريـاض  

   .املؤهل العلمي متغري باختالف
أفراد  إجاباتفأقل بني ) ٠,٠٥ ( مستوىعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند      .٤

متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة العامـة للتربيـة          (عينة الدراسة حول    
معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة العامة       و ،   والتعليم للبنات مبدينة الرياض   
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اعد على تطبيـق اإلدارة     املقترحات اليت تس  وللتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض ،       
 ،)اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الريـاض  

  .اخلربة متغري باختالف
أفراد  إجابات فأقل بني )٠,٠٥ (عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      .٥

 اإلدارة العامـة للتربيـة      متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف    (عينة الدراسة حول    
معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة العامة       و ،   والتعليم للبنات مبدينة الرياض   

املقترحات اليت تساعد على تطبيـق اإلدارة       وللتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض ،       
 ،)ات مبدينة الريـاض اإللكترونية يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبن 

  .املشاركة يف الدورات التدريبية يف جمال اإلدارة اإللكترونية متغري باختالف
� �� �� �� �

  :الدراسةتوصيات 

  :بناًء على ما توصلت إليه الباحثة من نتائج، فإا توصي مبا يلي

لكترونية ديثة وكافية لتطبيقات اإلدارة اإل    العمل على توفري أجهزة حاسب آيل ح       
 .التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياضيف اإلدارات 

لكترونية يف اإلدارات التابعـة     زانية الكافية لتطبيق اإلدارة اإل    العمل على توفري املي    
 .لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض

 .رنتنت شبكة اإلعلىلكتروين تفاعلي لإلدارة إالعمل على تصميم موقع  

العمل على توفري ربط إلكتروين بني اإلدارات التابعة لـإلدارة العامـة للتربيـة             
 .والتعليم للبنات مبدينة الرياض واملدارس

حسب املواصفات التقنية املناسبة يف      ،فعالالعمل على استخدام نظام اتصاالت       
 .اضاإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الري

العمل على توفري نظام احلوافز الذي يشجع العاملني يف اإلدارات التابعة لإلدارة             
 .لكترونية على تطبيق اإلدارة اإل،التعليم للبنات مبدينة الرياضالعامة للتربية و
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نظمة التقنية اخلاصة   توقف األعمال عند تعطل األ     لتجنب   ؛ احتياطي نظامتوفري   
 .لكترونيةباإلدارة اإل

الدورات التدريبية املناسبة للعاملني يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية توفري  
 . لكترونية، يف جماالت اإلدارة اإلوالتعليم للبنات مبدينة الرياض

 .العمل على تفعيل التنسيق بني اإلدارات واألقسام يف اجلهة الواحدة 

رات التابعة لإلدارة العامة    ومات يف اإلدا  لتطوير برامج أمن وسرية البيانات واملع      
 .للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض

لكترونية بني املوظفني يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامـة         نشر ثقافة اإلدارة اإل    
 .للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض

 لكترونية للموظفني يف اإلدارات التابعة لإلدارة   توضيح خطط وأهداف اإلدارة اإل     
  . لإلسهام يف سرعة تطبيقها؛العامة للتربية والتعليم للبنات مبدينة الرياض

 .إدارةلكترونية داخل كل وضع خطط عمل لتقليص الفجوة اإل 

نترنت للعاملني يف اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للتربية        توفري خدمة االتصال باإل    
 .والتعليم للبنات مبدينة الرياض

   :الدراسات املقترحة
إجراء عدد من الدراسات ذات العالقة      الباحثة  يف ضوء ما سبق من نتائج وتوصيات تقترح         

أيٍ  أو   ،إدارات التعليم أو وزارة التربية والتعليم     مستوى   كانت على    سواًءمبوضوع البحث،   
  :من القطاعات التربوية، وهي على النحو التايل

 .رة اإللكترونيةوعالقتها بنجاح تطبيق اإلداالقيادة اإللكترونية  

 .االحتياجات التدريبية ملنسويب اإلدارة ألغراض تطبيق اإلدارة اإللكترونية فيها 

 .دعم القرارات اإلداريةعلى لكترونية  اإلاإلدارةتأثري تطبيق  

 .تطوير أداء العاملني يف اإلدارةيف دور اإلدارة اإللكترونية  

  . التعليميةارةاإلدلية عا على فآثار تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
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ـ البـنني  /تعلـيم   إدارة التربية وال تطبيق الدراسة احلالية على      ، الريـاض ةمبنطق
 .ه هذه الدراسةيلإومقارنتها مبا توصلت 

 . وزارة التربية والتعليمإمكانية تطبيق احلكومة اإللكترونية يف 

  .التعليمية اإلدارة يفواقع تطبيق اخلدمات اإللكترونية  
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  ملراجعا
  

 .الدار اجلامعية: اإلسكندرية. أمن احلكومة اإللكترونية. )م٢٠٠٨ (إبراهيم، خالد −

إضاءات على أروقة إدارة . )م٢٠٠٩ (إدارة اإلعالم التربوي بإدارة التربية والتعليم −
 .الرياضاململكة العربية السعودية، . التربية والتعليم

اخلطة اإلستراتيجية . )م٢٠٠٨ (نطقة الرياضاإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات مب −
 .الرياضاململكة العربية السعودية، .)هـ١٤٣٢-١٤٢٩(

 العربية للبنات باململكة التربية كليات يف االلكترونية اإلدارة. )م٢٠٠٧ (خبش، فوزية −

 .رسالة ماجستري غري منشورة .مقترحة خطة -املعاصرة  التحوالت ضوء السعودية يف
 . مكة املكرمة،  جامعة أم القرى.كلية التربية

 دار :عمان. أساسيات اإلدارة التعليمية ومفاهيمها. )م٢٠٠٥ (البدري، طارق −
 .الفكر

 اإلداري دراسة للتطوير كمدخل اإللكترونية اإلدارة. )م٢٠٠٧ (التمام، عبد اهللا −

رسالة  .والتدريبية اهليئة التعليمية أعضاء نظر وجهة من التقنية الكليات على تطبيقية
   .مكة املكرمة،  جامعة أم القرى. كلية التربية.ماجستري غري منشورة

الصعوبات اليت تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية يف . )م٢٠٠٨ (محدي، موسى −
إدارة املدارس الثانوية للبنني مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر مديري املدارس 

   .مكة املكرمة، جامعة أم القرى .ة التربية كلي.رسالة ماجستري غري منشورة .ووكالئها
انطالق فعاليات املنتدى الدويل حلاضنات ). ١٦ مارس م٢٠٠٩(اخلالد، أمان  −

 .الرياض، جريدة الرياض.  اليوم..التقنية

رؤية مستقبلية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية باملرحلة ). م٢٠٠٥(الدعيلج، فوزية  −
رسالة ماجستري . ة املدرسية مبدينة مكة املكرمةمن وجهة نظر مشرفات اإلدار-الثانوية

  .مكة املكرمة،  جامعة أم القرى. كلية التربية.غري منشورة
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تصورات مديري ومديرات املدارس الثانوية ). م٢٠٠٦(الزبيدي، سحاب حسن  −
رسالة . احلكومية يف حمافظة اربد إلمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف مدارسهم

  .، األردنالريموك، اربد جامعة .الدراسات التربوية العليا كلية .نشورةماجستري غري م

 . دار وائل:عمان. اإلدارة اإللكترونية. )م٢٠٠٨ (الساملي، عالء −

دار : عمان. شبكات اإلدارة اإللكترونية. )م٢٠٠٥ (الساملي، عالء والساملي، حسني −
 .وائل

.  يف اململكة العربية السعوديةنظام التعليم. )م٢٠٠٨ (السنبل، عبد العزيز وآخرون −
 . اخلرجيي:الرياض

 . دار الفكر اجلامعي:اإلسكندرية. اإلدارة اإللكترونية. )م٢٠٠٦ (الصرييف، حممد −

البحث العلمي ).م٢٠٠١(عبيدات، ذوقان وعدس، عبد الرمحن وعبد احلق، كايد  −
 .دار الفكر للطباعة والنشر: عمان). ٧ط. (مفهومه وأدواته وأساليبه

إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة العامة للتربية . )م٢٠٠٨ (ريشي، حممدالع −
 جامعة أم . كلية التربية.رسالة ماجستري غري منشورة .والتعليم بنني بالعاصمة املقدسة

   .مكة املكرمة، القرى
 .دار  الفكر: عمان. اإلدارة التربوية املعاصرة. )م٢٠٠٤ ( عريفج، سامي −

. املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية). م١٩٨٩( صاحل بن محد العساف، −
 .العبيكان للطباعة والنشر: الرياض

أصوهلا –اإلدارة التعليمية واإلشراف التربوي . )م٢٠٠٤ (عطوي، جودت −
 . دار الثقافة:عمان. وتطبيقاا

. وديةسياسة التعليم ونظامه يف اململكة العربية السع. )م٢٠٠٥ (العقيل، عبد اهللا −
 . مكتبة الرشد:الرياض



 ١١٤ 

املتطلبات اإلدارية واألمنية لتطبيق اإلدارة  .)م٢٠٠٣ (العمري، سعيد معال −
 جامعة نايف العربية . قسم العلوم اإلدارية.رسالة ماجستري غري منشورة .اإللكترونية

 .الرياض ،للعلوم األمنية

ية يف اجلامعات متطلبات استخدام اإلدارة اإللكترون. )م٢٠٠٨ (العمريي، محود −
رسالة ماجستري غري . دراسة تطبيقية على جامعة أم القرى مبكة املكرمة: السعودية
   .مكة املكرمة، جامعة أم القرى .كلية التربية .منشورة

احلاجة ومدى االستخدام للحاسب اآليل يف اإلدارة . )م٢٠٠٣ (العرتي، محود −
رسالة ماجستري .  يف مدينة عرعراملدرسية من وجهة نظر مديري مدارس التعليم العام

  . مكة املكرمة، جامعة أم القرى.كلية التربية .غري منشورة

دور اإلدارة اإللكترونية يف تطوير العمل اإلداري ومعوقات  .)م٢٠٠٦ (غنيم، أمحد −
، )٨١(٢١، الة التربويةاستخدامها يف مدارس التعليم العام للبنني باملدينة املنورة، 

٢١٩-١٤٣. 

البيئة التنظيمية ومتطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف ). م٢٠٠٨(، إميان  الفتاحعبد −
، الة العربية لإلدارة، ظل اختالف طبيعة املنظمات واملستويات التنظيمية ا

٢١٢- ١٦٥، )١(٢٨.  
. تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف األجهزة األمنية. )م٢٠٠٧ (القرين، عبد الرمحن −

 عربية للعلوم األمنية، جامعة نايف ال.قسم العلوم اإلدارية .تري غري منشورةرسالة ماجس
 .الرياض

درجة استعداد مديري مدارس التعليم العام لتطبيق ). م٢٠٠٦(املاجدي، أمحد غنمان  −
 كلية .رسالة ماجستري غري منشورة .إدارة املدرسة اإللكترونية يف دولة الكويت

  .، األردنعمان العربية للدراسات العليا، عمانمعة  جا.الدراسات التربوية العليا

اإلدارة التعليمية على مستوى املناطق يف اململكة . )هـ١٤٠٧ (املبعوث، حممد −
 . مطابع القصيم:الرياض. العربية السعودية
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 يف اإلدارة اإللكترونية لتطبيق واملادية البشرية املتطلبات. )م٢٠٠٨ (املسعود، خليفة −
رسالة  .الرس مبحافظة ووكالئها املدارس مديري نظر وجهة ة مناحلكومي املدارس

  .مكة املكرمة،  جامعة أم القرى. كلية التربية.ماجستري غري منشورة

. اإلستراتيجية والوظائف واملشكالت–اإلدارة اإللكترونية . )م٢٠٠٤ (جنم، عبود −
 . دار املريخ:الرياض

. )م٢٠٠٩-٢٠٠٥(ة الثامنة خطة التنمي.)م٢٠٠٥ (وزارة االقتصاد والتخطيط −
 .الرياضاململكة العربية السعودية، 

 :الرياض. اإلدارة اإللكترونية وآفاق تطبيقاا العربية. )م٢٠٠٥ (ياسني، سعد −
 .مطبوعات معهد اإلدارة العامة

  
  

  :املواقع اإللكترونية 
 ) :ـه١٥/١/١٤٣١مت الدخول على املوقع بتاريخ (املوقع االلكتروين ملفكرة اإلسالم  −

http://www.islammemo.cc/٢٠١٠/٠١/٠٦/٩٣٠٤٧.html 

مت الدخول على املوقع بتاريخ (لإلدارة اإلستراتيجية املوقع االلكتروين  −
 ) :هـ٢٦/١/١٤٣١

http://it.kuiraq.com/power_points/elec_mang.ppt   
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  )١(امللحق رقم  

  هـ١٤١٢هليكل التنظيمي للعامخطاب تشكيل ا
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  )٢(امللحق رقم  

  هـ١٤١٢ عام )بنات(تربية وتعليم العامة للدارة إلاهليكل التنظيمي ل
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  )٣(امللحق رقم  

  هـ١٤٣١-١٤٢٩خطاب تشكيل اهليكل التنظيمي للعام
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  )٤(امللحق رقم  

  )بنات(ة وتعليم تربيالعامة للدارة إلاهليكل التنظيمي ل
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  )٥(امللحق رقم 

  قائمة بأمساء احملكمني ووظائفهم

 

  وظيفة احملكم  اسم احملكم  م
  أستاذ يف اإلدارة والتخطيط التربوي   عبد احملسن بن حممد السميح. د. أ  ١

  يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
  لتربوي أستاذ يف اإلدارة والتخطيط ا  حسن عبد املالك حممود. د.أ  ٢

  يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أستاذ مشارك وعميد خدمة اتمع والتعليم   علي ناصر شتوي آل زاهر. د  ٣

  املستمر يف جامعة امللك خالد
  اإلدارة التربوية يف مساعد أستاذ   عبد الرمحن بن عبد الوهاب البابطني. د  ٤

   يف كلية التربية يف جامعة امللك سعود
  أستاذ مشارك إحصاء وحتليل بيانات  معوض الفالح عبد السالم.د  ٥

  يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
يف جامعة اإلمام حممد بن سعود مساعد أستاذ   عبد الرمحن علي السحيباين. د  ٦

  اإلسالمية
  وكيلة قسم اإلدارة التربوية   ماجدة بنت إبراهيم اجلارودي. د  ٧

  عوديف جامعة امللك س
  اإلدارة التربوية يف أستاذ    اجلرب بن عبد اللطيفعبد اهللا. د.أ  ٨

   يف كلية التربية يف جامعة امللك سعود
  يف اإلدارة والتخطيط التربوي مساعد أستاذ   عبد العزيز بن ناصر الشثري. د  ٩

  يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
  



 ١٢٢ 

  وظيفة احملكم  اسم احملكم  م
  يف اإلدارة والتخطيط التربوي أستاذ   يوسف بن عبد الرمحن الشبل. د  ١٠

  يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 للطالبات بكلية  املعلوماتقسم تقنيةوكيلة   الغرمييلبنت حممد نادية . د  ١١

  علوم احلاسب واملعلومات 
  يف جامعة امللك سعود

  أستاذ يف املناهج وطرق التدريس   عبد اهللا بن سليمان  الفهد. د. أ  ١٢
  معة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةيف جا

  يف اإلدارة والتخطيط التربوي مساعد أستاذ   عبد العزيز بن سليمان الدويش. د  ١٣
  يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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  )٦ (امللحق رقم 
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Study Abstract 

 
 
Feasibility of Implementing Electronic Administration at the General Directorate of 
Girl's Education in Riyadh from educational leaders point of view.  

 
Study Objectives: 
The study aimed to determine the feasibility of implementing electronic 
administration at the General Directorate of Girls Education in Riyadh from the 
view point of educational leaders, through the following determinants and factors: 

 

- Determine to which extent the requirements of such electronic 
administration are available at departments of the General 
Directorate of Girls Education in Riyadh, from the view point of 
educational leaders. 

 

- Determine the obstacles that face such implementation and how to 
overcome them through providing proper suggestions. 

 

- Determine statistically significant differences between the opinions of 
the study sample as to these determinants and factors which are 
attributed to study variants (current work, academic qualification, 
experience, participation in training courses in the area of electronic 
administration). 

 
 

Study Methodology, Community and Sample: 
This study adopted the descriptive analytical method. The study community and 

sample comprised a total of ٩٨ Directors and deputy directors. 
 

Most Important Findings and Results: 
The study has reached some findings, of which the most important are: 

   
١- Members of the study sample were in moderate agreement as to the 

availability of requirements for implementing electronic administration at the 
General Directorate of Girls Education in Riyadh (mean: ٢,٧٧ out of ٤) 
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٢- Members of the study sample were in moderate agreement as to the 
presence of obstacles that hinder implementing electronic administration at 
the General Directorate of Girls Education in Riyadh (mean: ٣,٢٣ out of ٤) 

 
٣- Members of the study sample were in high agreement as to the fact that 

there are suggestions and recommendations that may help in Implementing 
electronic administration at the General Directorate of Girls Education in 
Riyadh (mean: ٣,٨٣ out of ٤) 

 
٤- There were no statistically significant differences at levels of (<٠,٠٥) 

between the trends of the study sample members as to such suggestions 
and recommendations that may help in implementing electronic 
administration in relation to difference in the variant of (current work, 
academic qualification, experience, participation in training courses in the 
area of electronic administration). Meanwhile, there were statistically 
significant differences at levels of (<٠,٠١) in favor of the study sample 
members whose current work is "Deputy Director" as to obstacles that 
hinder implementing electronic administration. 

 

Main Study Recommendations: 
• Proper steps have to be taken to provide the requirements of implementing 

electronic administration at departments of the General Directorate of Girls 
Education in Riyadh. Most important requirements to be provided are: 

- Modern computers in adequate numbers 
- Adequate financial resources 
- Electronic connection between departments and schools using an 

efficient communication system. 
  

• Proper steps have to be taken to minimize and overcome obstacles that 
hinder implementing electronic administration at departments of the General 
Directorate of Girls Education in Riyadh. Most important steps are: 

- Promote electronic culture among administration staff and explain the 
objective and plans of electronic administration 

- Conduct training courses to administration staff after implementing an 
attractive incentives system and provision of internet service 

- Develop data and information confidentiality as well as security programs 

and providing back-up systems to avoid breakdowns. 
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