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 ممخص بحث
نظرًا لمتغيرات السريعة والمتالحقة في المجال التربوي في ظل جائحة كورونا وما ترتب  

عمييا من الحاجة إلى اتباع اإلدارة اإللكترونية لمتعميم. سعت معظم الدول إلى االستعانة باإلدارة 
يقة التقميدية في ظل جائحة كورونا ، تناول البحث اإللكترونية في ظل صعوبة العمل بالطر 

دراسة المعوقات المرتبطة بإدارة التعميم اإللكتروني بمحافظة اإلحساء بالمممكة العربية السعودية 
( معوقات ىي 4في ظل جائحة كورونا ، وطرح سبل التغمب عمييا ، تم تحديد المعوقات بعدد )

التقنية( وتم إعداد إدوات الدراسة عبارة عن استبانة  -لية الما -البشرية  -الصحية  -)اإلدارية 
( من الكوادر اإلدارية والتقنية باإلدارة العامة لمتعميم لمحافظة اإلحساء 44تم تطبيقيا عمى عدد )

التعمم شرق( ، وتمت معالجة  -التعمم شمال  -المبرز  -بمكاتب التعمم في كل من )اليفوف 
عوقات المالية كانت في الترتيب األول ثم المعوقات الصحية ، ثم النتائج وتوصمت إلى أن الم

المعوقات التقنية ، ثم المعوقات اإلدارية ، وأوصت الدراسة بتعميم الربط اإللكتروني بين مختمف 
 اإلدارات التعميمية وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية باإلدارة العامة لمتعميم.

 جائحة كورونا - ميم اإللكترونيإدارة التع - كممات مفتاحية:
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Research summary 

 In view of the rapid and successive changes in the educational  

field in light of the Corona pandemic and the consequent need to          

follow the electronic management of education. Most countries sought         

to use electronic management in light of the difficulty of working in          

the traditional way in light of the Corona pandemic, the research            

dealt with the study of obstacles related to managing e-learning                    

in Al-Ahsa Governorate in the Kingdom of Saudi Arabia in light              

of the Corona pandemic, and put forward ways to overcome them. 

(Administrative - Health - Human - Financial - Technology). The            

study tools were prepared and it is a questionnaire that was applied         

to a number (40) of the administrative and technical personnel of          

the General Administration of Education for Al-Ahsa Governorate in           

the learning offices in each of (Hofuf - Al Mubarraz - Learning North - 

Learning East) The results were dealt with and concluded that                     

the financial obstacles were in the first order, then the health obstacles, 

then the technical obstacles, then the administrative obstacles, and                

the study recommended the generalization of electronic linkage               

between the various educational departments and the development            

of the infrastructure and technology in the General Administration            

of  Education. 

Key words: - E-Learning Department - Corona Pandemic 
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 : أوأل : مشكمة البحث وأىمييا
 مقدمة

إن أىم ما يميز عصرنا الحديث ىو التغييرات السريعة والمتالحقة إضافة إلى االنفجار 
المعرفي  والسكاني؛ وىذا يستمزم حدوث تغييرات تربوية تتواءم مع تغير المجتمع، بل وتقود ىذا 

؛ تتوقف عمي مدي فاعمية نظامو التغيير، وتوجيو الوجية المرغوبة، فحيوية المجتمع ونشاطو
ومن  ثم يجب أن يواجو التعميم تحديات المستقبل بإسموب عممي يعنى  التربوي التعميمية و

بمالحقة التطورات التكنولوجية والمعموماتية لتحقيق التقدم العممي المطموب لتطوير نظام التعميم 
           إلى األحسن واألفضل.

البد أن تعاد صياغة إستراتيجيات اإلدارة لتكون ولكي نعيش عصر المعمومات 
إستراتيجية قفز وتخطي الموانع بداًل من إستراتيجية الزحف والتجمد أمام القيود والمشكالت، ولكي 
تنشأ ىذه اإلدارة الجديدة وتنمو وتزدىر البد أن يتوافر مناخ من الحرية والديمقراطية والمشاركة 

طالق الفرص  الفعالة من مختمف فئات المجتمع والتخمص من سيطرة البيروقراطية الحكومية وا 
  ( 62،  6442عمى باكير ، . ) أمام كل القادرين من أبناء الوطن لإلسيام في التنمية المتكاممة

وساىمت تكنولوجيا االتصاالت بشكل كبير في التطور العممي المذىل الذي حققو 
بير عمى أسموب الحياة في كافة المجتمعات، اإلنسان في القرن العشرين وقد صاحب ذلك أثر ك

وكانت مساىمة تكنولوجيا االتصاالت في تطوير المجتمعات وذلك عن طريق تسييل سرعة 
الحصول عمى المعمومات وسرعة معالجتيا، لذلك أصبح لزامًا عمى كافة المؤسسات المختمفة 

لعصرية التي تتطمبيا والمؤسسات التعميمية بصفة خاصة أن تتوافق أوضاعيا مع الحياة ا
 تكنولوجيا المعمومات بكافة أشكاليا

وامتدت الثورة المعموماتية بدورىا إلى الدول النامية التي باتت تخشى االستمرار في تمك 
التبعية المعموماتية وتخاف في الوقت نفسو من أن تفوتيا فرصة االستفادة من أدوات وتطبيقات 

فرض عمييا ضرورة مراجعة أنظمتيا التعميمية ومعالجة أوجو ثورة المعمومات واالتصاالت، وىذا ي
ستراتيجيات متطورة وآليات فعالة تحقق التجاوب  القصور فييا والبحث عن مسارات جديدة وا 
السريع واالستيعاب الواعي لعصر المعموماتية؛ لتييئة األجيال لمستقبل تحكمو المعمومات سواء 

 الخاصة .في الحياة التعميمية أو المينية أو 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021هايو   – اخلاهس لعدد ا – 33اجمللد  574

 

ومن ثم فإن الفكرة التي نطرحيا في ىذا السياق أنو في عصر االنطالق نحو مجتمع 
المعرفة وعصر الثورات التكنولوجية المتالحقة ال ينبغي أن ننحصر في معالجة القضايا الميمة 
و ومنيا قضية اإلدارة باالرتكاز عمى مفاىيم تقميدية ومداخل تتسم بالمحدودية والعجز، فاليدف ى

تطوير ورفع كفاءة اإلدارة وىذا يحتاج إلى مدخل يعايش العصر ويستخدم إمكانياتو وتقنياتو 
مكانيات .  ويتمثل المستقبل بكل ما يحممو من فرص وا 

وتعد اإلدارة اإللكترونية جزءًا أساسيًا من واقع معامالت الحياة المعاصرة وذلك بعد أن 
والعالمية، ولقد امتد تأثير اإلدارة اإللكترونية؛ تطورت نظم المعمومات واالتصاالت المحمية 

ليغطي كل مجاالت الحياة المعاصرة، كما أن ىذه اإلدارة بأسموبيا وتقنياتيا الحديثة توفر فرصًا 
 ( 041،  6404كبيرة عمى المستوى القومي . ) خنيفر ، 

 ويري عمي حسون الطائي أنو " قد كثر في اآلونة األخيرة الجدل حول مصطمحي
الحكومة اإللكترونية واإلدارة اإللكترونية ىل ىما مصطمحان مختمفان أم مترادفان ؟ وقد توصمت 
الدراسات إلي أن العالقة بينيما ىي عالقة الجزء بالكل، فاإلدارة اإللكترونية ىي الجزء وتعني 

ة باستخدام تحويل كافة العمميات اإلدارية ذات الطبيعة الورقية إلى عمميات ذات طبيعة إلكتروني
التقنية الحديثة أو اإلدارة بال أوراق، أما الحكومة اإللكترونية فيي تمثل الكل، ونعني بيا 
العمميات اإللكترونية التي يتم من خالليا الربط بين المنظمات التي تطبق اإلدارة اإللكترونية من 

 خالل تشغيل الحاسوب ذات التقنية العالية. 

بأنو سيتم التوسع في نطاق الخدمات  6414دية أكدت رؤية وفي المممكة العربية السعو 
         اإللكترونية المقدمة، كما سيتم تحسين جودة الخدمات اإللكترونية المتوافرة حاليأ، عبر 
تيسير اإلجراءات وتنويع قنوات التواصل وأدواتو، وسيتم دعم استعمال الدطبيقات اإللكترونية 

          وأكدت الرؤية المستقبمية السترتيجية التنمية أنو بحمولعمى مستقى الجيات الحكومية، 
        م سيكون االقصاد السعودي قد خطا خطوات كبيأل نحو اقصاد 6464د/ 044عام ه

     المعرفة، بما يقارب المستويات التي تشيدىا الدول المتقدمة، ومن أىداف ذلك الرؤية توفير
        ظيمية، فضال عن البنية التحتية لتقنية المعمومات واالتصاالت البيئة التقنية واإلدارية والتن
 ه ( 0444)وزارة االقتصاد والتخطيط ، 
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ولقد اىتمت وزارة التعميم في المممكة العربية السعودية بتطبيق اإلدارة اإللكترونية، وسعت 
ائل التقنية إلى توظيفيا بما يتناسب مع متطمبات العصر الجديد، وتطوير االليات والوس

المستخدمة لتحقيق أعمى كفاءة ممكنة ألداء العمل؛ وانطالقا من ىذا االىتمام من وزارة التعميم، 
خطت اإلدار العامة لمتعميم بمنطقة اإلحساء خطوات واسعة فيما يتعمق بتطبيق اإلدارد 

نية؛ إال أن ظيور اإللكترونية، وبالرغم من الفرص الكبيرة والمزايا التي تقدميا اإلدارة اإللكترو 
جائحة كورونا وما ترتب عميو من ضرورة التوجو الى اإلدارة الاللكترونية لمتعميم بشكل مفاجى 
وسريع كنتيجة لممتغيرات الصحية التى ظيرت ووجود الطالب بالمنزل كل ذلك أظير العديد من 

إلدارة اإللكترونية التي المعوقات فى ادارة التعميم ، لذا برزت ىذه الدرسة لتحديد معوقات تطبيق ا
تواجو القائمين عمى ادارة التعميم بمنطقة اإلحساء بالمممكة العربية السعودية وتقديم المقترحات 
التي تساعد في التغمب عمى ىذه المعوقات، من أجل تحسين وتطوير تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

 لمتعميم فى ظل تمك الجائحة .
 مشكمة الدرسة

التقني الذي تعيشو المممكة العريية السعودية تحوالت كبيرة في شكل  لقد أحدث التحول
وتنظيم المؤسسات التعميمية، كما أن ظيور جائحة كورونا وما ترتب عميو من تغيرات فى شكل 
التعميم وتطبيق التعميم االلكترونى والتعمم عن بعد فأصبح من الضروري استخدام االدارة 

تائج واضحة في تحسين األداء ورفع كفاءتو، ولن يتحقق ذلك إال اإللكترونية؛ لما تحققو من ن
 بتجاوز المعوقات التي تعترض تطبيقيا

( أنو في ظل اإلدراك المتنامي لتوظيف تقنية 02د، ص 0464ويذكر حمدي )
المعمومات واالتصاالت في العمل اإلداري، ظيرت العديد من الصعوبات في االستفادة من ىذه 

في النظم اإلدارية التي تضم القوانين الرئييسة لممؤسسة، ويوضح التقنيات وخاصة 
( أن اإلدارة اإللكترونية تتطمب تغييرت جذرية في نوعية العناصر  1م، ص6441العواممة)

البشرية المالئمة ليا، وىذا يعني ضرورة إعادة النظر في نظم التعميم والتدريب بما في ذلك 
مصادر التعميمية والتدريبية فى كافة المستويات، ويؤكد ذلك الخطط، والبرامج، واألساليب، وال

م( حين أوضحا أنو البد من االعتماد عمى استرتيجية واضحة تنطمق 6444السالمي والسميطي )
د( إلى أنو عمى 0414من درسة الواقع ومشكالتو قبل االنتقال إلى البيئة الرقمية، ويبين البشري )

يقات اإلدارة اإللكترونية في المؤسسات التعميمية إال أن ىناك العديد الرغم من زيادة االىتمام بتطب
عن  (م6443ماركيام )-من المعوقات التي تواجو ىذا التطبيق وتحد من نجاحو، ويذكر ىوبكنز

وجود أربعة أنواع من العقبات التي قد تواجو تنفيذ أي نظام جديد، وىي العقبات المالية، 
 الخاصة بالعمل، والعقبات الثقافية والعقبات الفنية، والعقبات
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وأوصت بعض الدراسات ببحث المعوقات التي تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية في 
د(، ودرسة البشري 0465د( ودرسة العريشي )0462المؤسسات التعميمية منيا درسة الدعيج )

ة اإللكترونية د( ، وبينت الكثير من الدرسات عن وجود معوقات تواجو تطبيق اإلدارا 0414)
د(، ودرسة 0416م(، ودرسة السياري )6400د(، ودرسة فرح )0464كما في درسة حمدي )

 د(. 0411م(، ودرسة المقحم )6401طيب والقصيمي )
ويظير مما تم عرضو في مجمل الدرسات عن وجود معوقات تحول دون تطبيق     

اإلدارية، والمعوقات الصحية ،  اإلدارة اإللكترونية، لذا سعت الدراسة إلى تحديد المعوقات
والمعوقات البشرية، والمعوقات المالية، والمعوقات التقنية التي تواجو تطبيق االدارة الاللكترونية 
لمتعميم فى ظل جائحة كورونا وصوال إلى سبل التغمب عمى معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

اإلدارة األلكترونية لمتعميم بمحافظة ومن ىنا جاءت ىذة الدراسة لمبحث عن معوقات تطبيق 
 اإلحساء فى ظل جائحة كورونا ومقترحات التغمب عمى تمك المعوقات .

 أسئمة الدراسة
 سعت الدرسة إلى اإلجابة عن األسئمة التالية :

ما معوقات تطبيق االدارة اإللكترونية في االدارة العامة لمتعميم بمحافظة اإلحساء فى ظل  - 0
 ، من وجية نظر الموظفين اإلداريين؟  جائحة كورونا

ما سبل التغمب عمى معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة  - 6
 اإلحساء فى ظل جائحة كورونا ، من وجية نظر الموظفين اإلداريين؟ 

 أىداف الدراسة 
 سعت الدرسة إلى تحقيق األىداف التالية

ت تطبيق االدارة اإللكترونية في االدارة العامة لمتعميم بمنطقة اإلحساء فى تحديد أبرز معوقا -
 ظل جائحة كورونا ، من وجية نظر الموظفين اإلداريين

تقديم سبل التغمب عمى معوقات تطبيق االدارة اإللكترونية في االدارة العامة لمتعميم بمنطقة  -
 فين اإلدارييناإلحساء فى ظل جائحة كورونا ، من وجية نظر الموظ

 أىمية الدراسة
 تكتسب ىذه الدرسة أىميتيا النظرية والتطبيقية مما يمي :

من البحث مع رؤية  - واىتمام المممكة العربية السعودية لتنفيذ الحكومة اإللكترونية  6414يتزا 
 في كافة القطاعات ومع توجو معظم مؤسسات التعميم لتطبيق االدارة اإللكتروني
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مع التغيرت العالمية والتي تسود فييا االتجاىات الحديثة نحو استخدام  يتوافق البحث -
 التكنولوجيا الرقمية في األعمال اإلدارية

أىمية الدور الذي تقوم بو اإلدارة اإللكترونية في عممية التطوير اإلداري  فى ظل جائحة -
 كورونا والذي تتبناه وزارة  التعميم .

العامة لمتعميم بمحافظة االحساء بوزارة  التعميم عن معوقات  تزويد المسئولين في اإلدارة -
تطبيق اإلدارة اإللكترونية في ظل جائحة كورونا ، وتقديم مقترحات لتمك المعوقات لمحد 

 منيا.
يؤمل أن تسيم نتائج ىذه البحث في تحسين تطبيق اإلدارة اإللكترونية لمتعميم في اإلدارة  - 

 حساء .العامة لمتعميم بمنطقة اإل
 حدود الدراسة

 الحدود الموضوعية :
اقتصرت الدرسة الحالية عمى تحديد أبرز المعوقات اإلدارية، والمعوقات الصحية، 
والمعوقات البشرية، والمعوقات المالية، والمعوقات التقنية التي تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

يمكن من خالليا التفمب عمى معوقات  لمتعميم فى ظل جائحة كورونا ، وتقديم المقترحات التي
 تطبيق اإلدارة اإللكترونية. 

 الحدود البشرية :
        تم تطبيق الدرسة عمى مجموعة من الموظفين االداريين باالدارة العامة لمتعميم 

 بمنطقة االحساء 
 الحدود الزمانية

    . 6405/6464تم تطبيق الدرسة خالل الفصل الثاني من العام الجامعي         
 منيج الدرسة

تم استخدام المنيج الوصفي المسحي وىو اسموب في البحث يتم من خاللو جمع     
وتحدد  معمومات وبيانات عن ظاىرة ما، أو واقع ما، وذلك بقصد التعريف عن الظاىرة التي

الوضع الحالي ليا، والتعرف عمى جوانب القوة والضعف فييا، من أجل معرفة مدى صالحية 
ا الوضع، أو مدى الحاجة الحداث تغيرت جزرية أو أساسية، والخروج بتعميمات بشأن ىذه ىذ

 (.042م، ص64 4 3الظاىرة )عبيدات وآخرون، 
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 ثانيا : االطار النظري لمبحث. 
 أوال : اإلدارة اإللكترونية 

ور اإلدارة اإللكترونية ىى إدارة تغيير حيث تواجو األوضاع الجديدة وتعيد ترتيب األم  
بحيث تستفيد من عوامل التغيير اإليجابي، وىي تعبر عن كيفية استخدام أفضل الطرق اقتصاديًا 
وبفاعمية؛ إلحداث التغيير المطموب، وتحتاج إدارة التغيير إلى نظام متكامل لممعمومات اإلدارية 

  تقوم ببنائو مراكز المعمومات التي تقوم بالميام التالية :
 . جمع واختزان واسترجاع المعمومات والبيانات المتراكمة تحديث وتطوير عمميات 
 .التوحيد والربط بين أساليب اختزان واسترجاع المعمومات اإلدارية الالزمة .

. إحالل مجموعة من الكفاءات العممية القادرة عمى تنفيذ متطمبات نظام المعمومات اإلدارية 
  . بأسموب عممي بداًل من العمالة المتدنية المستوى

  تعريف اإلدارة اإللكترونية -1
   تعددت تعريفات اإلدارة اإللكترونية ومنيا :

        تعريف عونية طالب أبو سنينو " أنيا اإلدارة التي تستخدم فييا التقنيات الحديثة 
وشبكة االتصاالت العالمية اإلنترنت أثناء الميام اإلدارية والتواصل بين اإلدارة في مستوياتيا 

  رافية والتنفيذيةاإلش
وتعرفيا حنان الصادق  بأنيا " منظومة رقمية متكاممة تيدف إلى تحويل العمل اإلداري 
العادي من النمط اليدوي إلى النمط اإللكتروني، وذلك باالعتماد عمى نظم معموماتية قوية تساعد 

 " في اتخاذ القرار اإلداري بأسرع وقت وبأقل التكاليف
بأنو يمكن تقسيم اإلدارة اإللكترونية إلى مقطعين أساسيين :  ويري أحمد محمد غنيم

أحدىما : " اإلدارة " وىي تعبر عن نشاط إنجاز األعمال والوظائف من خالل جيود اآلخرين؛ 
لتحقيق األىداف المرجوة، بينما المقطع الثاني " اإللكترونية " بأنو نوع من التوصيف كمجال 

حيث يتم أداء ىذا النشاط من خالل استخدام الوسائل والوسائط  ألداء النشاط في المقطع األول،
  اإللكترونية المختمفة

وفى ضوء ما سبق يمكن تعريف اإلدارة اإللكترونية من وجيو نظر الباحث بأنيا اإلدارة 
التي يستخدم فييا الحاسب اآللي وشبكات اإلنترنت وذلك لتسييل أداء الوظائف الخاصة بكل 

  تصال باإلدارات االخريإدارة وسرعة اال
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وبناء عمى ذلك سوف نتناول في المرحمة التالية الحديث عن نشأة اإلدارة اإللكترونية 
 ومراحل تطورىا وعناصرىا

  نشأة اإلدارة اإللكترونية -2
بدأت التجربة في أواسط الثمانينات في الدول اإلسكندنافية وتمثمت في ربط القرى البعيدة 

اسم القرى اإللكترونية ويعد )الرس( من جامعة أدونيس في الدنمارك رائد  بالمركز وأطمق عمييا
في  0545ىذه التجربة وسماىا مراكز الخدمة عن بعد، وفي المممكة المتحدة بدأت التجربة عام 

عقد مؤتمر األكواخ البعيدة في المممكة المتحدة؛ لمتابعة  0556مشروع قرية مانشستر، وفي عام 
في والية فموريدا ثم تبع  0551ظيرت محاوالت أخرى في الواليات المتحدة عام ىذه المشاريع ثم 

 ( 22، 6442ذلك محاوالت في مختمف دول العالم . ) طارق عبدالرؤوف ، 

ثم أطمقت أوربا شعار " أوربا اإللكترونية "، وشرعت في تكوين نموذج اقتصادي مبني 
حيث تبنى االتحاد  6444وكان ذلك في يونيو المعرفة  –االتصاالت  –عمى ثالثية: المعمومات 

األوربي فكرة االنتقال إلى المجتمع المعموماتي ومن ثم التمييد الصالحات مؤسساتو حيث تؤدي 
في النياية إلى الحكومة اإللكترونية، ومنذ ذلك التاريخ والحكومات األوربية اتجيت نحو تطبيق 

  اإلدارة اإللكترونية مثل :

خطتيا لمتحول إلى الحكومة  6444الحكومة اإليطالية في يوليو  أطمقت إيطاليا :
  مميون دوالر أمريكي تنفق عمى مدى عامين 444اإللكترونية وخصصت ميزانية في حدود 

تشريعًا أقر فيو العمل بالنظام الرقمي  6440أصدر البرلمان في يونيو  وفي ألمانيا : 
رشادات حول  6440كومة في يوليوفي جميع المؤسسات في البالد، كما أصدرت الح تعميمات وا 

األسس واألساليب في اإلصالح اإلداري، حيث تم التركيز عمى ضرورة تحقيق إصالح متوازن 
  إداريًا واقتصادياً 

، ووضعت أسسيا  6440فقد بدأ العمل بنظام اإلدارة اإللكترونية عام  أما في فرنسا : 
لى تحويل فرنسا إلى بمد رقمي متكامل ال تقتصر ، وييدف ىذا النظام إ 6444ومبادؤىا عام 

نما أيضًا جميع القطاعات عمى الساحة الفرنسية            . مسؤولية إدارتو بالحكومة فحسب وا 
  ( 50، 6400) موسي الناصر ،
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ومن خالل عرض ىذه النشأة  يتبمور مراحل تطور اإلدارة اإللكترونية التي نستعرضيا 
 فيما يمي:

 ور اإلدارة اإللكترونيةمراحل تط -3
يمكن تقسيم مراحل تطور اإلدارة اإللكترونية من النظام التقميدي إلى النظام اإللكتروني 

 من خالل المراحل الثالث التالية :
 المرحمة األولى : عصر الحاسب اآللي  -أ

وترجع بداية ىذه المرحمة إلى مطمع النصف الثاني من القرن العشرين حين تم استخدام 
لحاسب اآللي في مجال اإلدارة وفي ىذه المرحمة تم تطوير أنظمة العمل داخل اإلدارات ا

المختمفة من خالل البرامج التي ساىمت في إنجاز الوظائف والميام بطريقة سيمة وسريعة 
  وبسيطة

  المرحمة الثانية : عصر أنظمة المعمومات -ب
ثمانينات من القرن العشرين وىي وترجع بدايات ىذه المرحمة إلى فترة السبعينات وال

           المرحمة التي تم فييا وضع بعض الخدمات من خالل أنظمة المعمومات عمى األجيزة
         المختمفة وىو ما يعرف " أتمتة الخدمات " حيث يمكن الحصول عمى الخدمات من خالل

  أنظمة المعمومات
  المرحمة الثالثة : عصر اإلنترنت -ج

ه المرحمة في ظيور شبكة المعمومات الدولية )اإلنترنت( وفي ىذه المرحمة تمثمت ىذ
يمكن الحصول عمى الخدمات من خالل اإلنترنت ويكون التعامل في ىذه المرحمة خالل أربع 

  وعشرين ساعة يوميًا بدون توقف
ومما سبق نالحظ أن تنوع مراحل ونشأة اإلدارة اإللكترونية ال بد أن ينعكس عمي 

  ر اإلدارة اإللكترونية التي أصبحت كالتالي :عناص
   عناصر اإلدارة اإللكترونية-4

تتكون اإلدارة اإللكترونية من أربعة عناصر أساسية ىي أجيزة الحاسوب، البرمجيات، 
وشبكة االتصاالت، وصناع المعرفة من الخبراء والمتخصصين الذين يمثمون البنية اإلنسانية 

 ارة اإللكترونية .والوظيفية لمنظومة اإلد
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ويتمثل العتاد في المكونات المادية لمحاسوب ونظمو وشبكاتو وممحقاتو، أما البرامج 
فتعني الشق الذىني من نظم وشبكات الحاسوب، وىي تتوزع بين فئتين ىما برامج النظام وبرامج 

   لتشغيل، ونظمالتطبيقات، أما برامج النظام فيي األكثر تعقيدًا من الناحية التقنية مثل نظم ا
          إدارة الشبكة، أما برامج التطبيقات فمثل برامج البريد اإللكتروني، ورسوم الحاسوب،
والجداول اإللكترونية، أما الشبكات فيي الوصالت اإللكترونية الممتدة عبر نسيج اتصالي 

  لشبكات اإلنترنت
ىو صناع المعرفة من القيادات  أما العنصر الرابع واألىم في منظومة اإلدارة اإللكترونية

  الرقمية والمديرين والمحممين لمموارد المعرفية ورأس المال الفكري في المنظومة
إن اإلدارة اإللكترونية ىي التي تمارس عناصرىا األساسية بالوسائل   وخالصة القول:

ي تمارس عناصرىا اإللكترونية؛ لضمان السرعة والدقة التمقائية، أي أن اإلدارة اإللكترونية الت
)البرامج، المكونات المادية، الشبكات، صناع المعرفة( وفقًا لمتطمبات المواكبة لتكنولوجيا 

  المعمومات
وبناًء عمى ذلك يتطمب التحول إلى اإلدارة اإللكترونية إعادة ىندسة كل نظم العمل 

ية لإلدارة حيث تحولت اإلداري بالمنظمات التقميدية، وقد أسفر ذلك عن تغيير الوظائف التقميد
إلى وظائف إلكترونية مثل التخطيط اإللكتروني، التنظيم اإللكتروني، التوجيو اإللكتروني وأخيرًا 
الرقابة اإللكترونية .وظيور وحدات إدارية جديدة مثل إدارة قواعد البيانات والمعمومات والمعرفة 

  ت لمعمالء إلكترونياً إلكترونيًا، إدارة الدعم التقني لمعميل ، إدارة العالقا
 :خصائص اإلدارة اإللكترونية -5 

  أىم ىذه الخصائص ما يمي :
اإلدارة اإللكترونية ىي وسيمة لرفع أداء وكفاءة المؤسسة وليست بدياًل عنيا وال تيدف إلى  - 

  إنياء دورىا
          ىي إدارة بال أوراق بمعنى أنيا تستخدم األرشيف اإللكتروني واألداة والمفكرات

  والرسائل الصوتية
أنيا إدارة بال مكان وتعتمد أساسًا عمى الياتف المحمول، وىي إدارة بال زمان حيث   

 ساعة 64أي العالم يعمل في الزمن الحقيق  64/3/121تعمل 
           ىي إدارة بال تنظيمات جامدة ، فالمؤسسات الذكية تعتمد عمى عمال المعرفة 

 وصناعات المعرفة
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 مبررات تطبيق اإلدارة اإللكترونية -6
 مجموعة من المبررات من أىميا:  143، 2006حدد أحمد غنيم ،

تسارع التقدم العممي والتطور التكنولوجي : أدت الثورة التكنولوجية إلى إظيار مزايا عديدة  - 
خدمات لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في مختمف مجاالت الحياة اإلنسانية بما في ذلك نوعية ال

  التي توفرىا المؤسسات العامة والخاصة عمى السواء لممجتمع
ترابط المجتمعات اإلنسانية في ظل توجيات العولمة: ساىمت التوجيات العالمية المتزايدة  - 

نحو االنفتاح والترابط والتكامل بين المجتمعات اإلنسانية المختمفة في نشوء ما يعرف اليوم 
دراية وقانونية بظاىرة العولمة فمسفة جد يدة لمعالقات الكونية ليا أبعاد سياسية واقتصادية وا 

  وبنية متكاممة
االستجابة لمتطمبات البيئة المحيطة والتكيف معيا: إن انتشار وتطبيق مفيوم وأساليب اإلدارة  - 

اإللكترونية في كثير من المنظمات والمجتمعات يحتم عمى كل دولة المحاق بركب التطور 
التحوالت الديمقراطية   الحتماالت العزلة والتخمف عن مواكبة عصر السرعة والمعموماتتجنبًا 

وما رافقيا من متغيرات وتوقعات اجتماعية: ساىمت حركات التحرر العالمية التي تطالب 
بمزيد من االنفتاح والحرية والمشاركة واحترام حقوق اإلنسان في إحداث تغيرات في البناء 

  وطبيعة األنظمة السياسية واالجتماعية عمى وجو الخصوص المجتمعي عموماً 
 : متطمبات اإلدارة اإللكترونية -7

تمثل اإلدارة اإللكترونية تحواًل شاماًل في المفاىيم والنظريات واألساليب واإلجراءات 
والتشريعات التي تقوم عمييا اإلدارة التقميدية وىي ليست وصفة جاىزة يمكن نقميا وتطبيقيا بل 
إنيا عممية معقدة تشتمل عمى نظام متكامل من المكونات التقنية والمعموماتية والتشريعية والبشرية 
وغيرىا وبالتالي البد من توفير متطمبات عديدة ومتكاممة لتطبيق مفيوم اإلدارة اإللكترونية ومن 

  (  : 012،  6444أىم ىذه المتطمبات كما يحددىا ) عبود ، 
 . ط تأسيسوضع إستراتيجيات وخط

 . توفير البنية التحتية لإلدارة اإللكترونية
 . توفير القاعدة المعموماتية

 . إعادة ىندسة العمل اإلداري
 . إصدار التشريعات الضرورية أو تعديل التشريعات الحالية

 . تعميم وتدريب العاممين وتوعية وتثقيف المتعاممين
 : الوجو التالي ويتم تناول ىذه المتطمبات بشيء من التفصيل عمي
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  وضع إستراتيجيات وخطط تأسيس -أ
يتطمب وضع إستراتيجيات وخطط تأسيس تشكيل إدارة أو ىيئة لتخطيط ومتابعة وتنفيذ        

ووضع خطط ومشروع إدارة إلكترونية واالستعانة بالجيات االستشارية ووضع المواصفات العامة 
افق بين المعمومات المرتبطة بأكثر من جية، وتحديد ومقاييس اإلدارة اإللكترونية، والتكامل والتو 

منافذ اإلدارة اإللكترونية، أيضًا االستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ بعض مراحل المشروع، ولكي 
يحظى إدخال الخطط حيز التنفيذ البد من دعم وتأييد اإلدارة العميا في التنظيم اإلداري، مع 

لمالية الكافية إلجراء التحول من اإلدارة التقميدية إلى وضع تقديرات لالحتياجات والمخصصات ا
اإلدارة اإللكترونية، ويتطمب وضع إستراتيجيات وخطط التأسيس وجود الرؤية واإلستراتيجية، 
حيث يحتاج تطبيق اإلدارة اإللكترونية إلى وجود رؤية إستراتيجية مشتركة حول مشروع التحول 

 لمعمل اإللكتروني
  التحتية األساسيةتوفير البنية  -ب

التحول إلى اإلدارة اإللكترونية، يدفع الجامعة لالرتقاء بالبنية التحتية لشبكة الحاسبات اآللية      
بالجامعة، من خالل استخدام شبكة األلياف الضوئية والتي تستوعب الطمب اليائل والمتزايد عمى 

وادم والتي تشكل فيما بينيا مجموعة نقل البيانات، لذا فقد تم تصميم ما يطمق عميو مجموعة الخ
الخدمات التي تقدميا الجامعة لطالبيا وموظفييا، وقد روعي أن يقوم بكل خدمة عدد من 
الخوادم تضمن فيما بينيا استمرار تمك الخدمة تحت أقصى الظروف أو توقف عدد منيا أو 

  ميام كما يمي:حدثت زيادة مفاجئة لطمب إحدى الخدمات، ويمكن تمخيص تمك الخدمات وال
 Main Controllers خوادم التحكم الرئيسي في الشبكة

 Proxy Servers خوادم التوصيل إلى شبكة اإلنترنت
 WebPages Servers خوادم صفحات الجامعة عمى اإلنترنت

 Authentication Servers خوادم أمن الشبكة والتحقق من المستخدم
 Security Service Servers خوادم إدارة أجيزة حماية الشبكة

 Main Database Servers خوادم قواعد البيانات الرئيسة
 Application Servers خوادم التطبيقات والبرامج الجامعية

 Mail Servers خوادم البريد اإللكتروني
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وقد روعي عند وضع مواصفات تمك الخوادم أن تكون من النوع غير قابل لمتوقف والتي       
           يوميًا عمى مدار األسبوع وال تحتاج لمتوقف عن العمل إلجراء أي نوع ساعة  64تعمل 

  من الصيانة
  توفير القاعدة المعموماتية -ج

يشمل قاعدة معموماتية موحدة متكاممة ومترابطة تعتمد عمى شبكة اإلنترنت عن طريق       
لتدريس أو اإلداري أو الطالب توفير الخدمات المصاحبة لكل شبكة كي يستفيد منيا عضو ىيئة ا

بصرف النظر عن طريقة االتصال سواء كانت داخل الجامعة أو من خارجيا، ويمكن إعطاء 
 نبذة مختصرة عن نوعية القواعد المعموماتية المطموبة كما يمي

  قواعد البيانات الموحدة 
ت النفع من البيانات منيا قواعد بيانات أكاديمية وأخرى إدارية من أجل توفير أقصى درجا      

دارتيا بشكل عممي متطور، ىذا وتشكل تمك القواعد المصدر الوحيد بالجامعة لتوفير  وا 
  المعمومات والتواصل بين األنظمة اإللكترونية المختمفة بالجامعة

  بوابة الجامعة اإللكترونية
ت تطوير تمثل الواجية األمامية لمجامعة، حيث أصبح من الضروري لجميع الجامعا     

صفحات اإلنترنت لتشمل أخبار الجامعة والمعمومات اليامة عنيا، إضافة إلى شروط القبول بيا 
  مع شرح مفصل عن كمياتيا والتخصصات والدرجات العممية المتقدمة

  البريد اإللكتروني
ومن أجل توفير وسيمة فعالة لمربط والتواصل بين جميع مستخدمي أنظمة الجامعة، فقد      
  ر مشروع البريد اإللكتروني لخدمة الطالب وأعضاء ىيئة التدريس واإلداريينطو 
 إعادة ىندسة إجراءات العمل اإلداري  -د
  تعميم وتدريب العاممين وتوعية وتثقيف المتعاممين -ه

تتطمب اإلدارة اإللكترونية إحداث تغييرات جذرية في نوعية العناصر البشرية المالئمة 
عادة النظر في نظم التعميم والتدريب الحالية لمواكبة متطمبات التحول الجديد ليا، وىذا يعني إ

بما في ذلك إعداد الخطط والبرامج واألساليب التعميمية والتدريبية عمي كافة المستويات، 
باإلضافة إلي توعية أفراد المجتمع بثقافة وطبيعة اإلدارة اإللكترونية وتييئة االستعداد النفسي 

   والتقني والمادي وغير ذلك من متطمبات التكيف مع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية .والسموكي 
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وعند توفير ىذه المتطمبات تبدأ عممية التنفيذ، ولكي يتم تنفيذ اإلدارة اإللكترونية فيناك     
  عدة خطوات ىي :

  بناء رؤية إلكترونية
ًا وشاماًل لمواقع من حيث توافر وتتضمن ىذه المرحمة تكوين صورة متكاممة وتقييمًا دقيق

تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات والبنية التحتية المناسبة، إلي جانب الموارد البشرية القادرة عمي 
   التعامل مع المعطيات الحالية والمستقبمية لإلدارة اإللكترونية

 : دعم اإلدارة العميا ومشاركة المستفيدين في بناء النظام
  رجمة الرؤية اإللكترونية إلى الواقع عن طريق ما يمييمكن لممؤسسة ت

منح الفريق المسئول عن تنفيذ مبادرة اإلدارة اإللكترونية الدعم والتمويل الالزمين؛ لتنفيذ ىذا  -
  المشروع

مشاركة معظم المستفيدين لممساىمة في بناء نظام اإلدارة اإللكترونية مثل شركات اإلنترنت  -
ا المتقدمة والمستخدمين من قطاع األعمال والمسئولين المعنيين وشركات التكنولوجي

  والجامعات ونقابات العمال والمصارف والجمعيات األىمية

 وضع الخطط المتكاممة لالتصاالت مع جميع الجيات ذات الصمة -

يجب مراعاة حاجات ورغبات المواطنين ودراستيا وتحميميا وبيان الخدمات التي يمكن تقديميا  -
محاولة تحقيق الترابط فيما بينيا، واالىتمام بالعاممين القائمين بتقديم خدمات اإلدارة و 

اإللكترونية، دراسة اإلجراءات التفصيمية ألداء الخدمات واألجيزة التي تقدميا مع مقارنتيا 
  بالتجارب الناجحة

 : مميزات اإلدارة اإللكترونية -8
  بالعديد من المميزات منيا: ا 2017حمن تيشوري ، تتميز اإلدارة اإللكترونية عند عبد الر 

زيادة سرعة التعامالت بين اإلدارات المختمفة داخل المؤسسة ومن ثم تقمل اإلجراءات 
( أيام في 3( أي أن اإلدارة اإللكترونية تعمل )121/64/3البيروقراطية من خالل العمل )

وم في السنة وتقميل التكاليف وزيادة ( ي121( ساعة في اليوم وعمى مدار )64األسبوع ولمدة )
  الفعالية وكفاءة إدارة عالقات المواطنين والتحول من إدارة المواطنين إلى خدمتيم .
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         وتتميز اإلدارة اإللكترونية في التعميم الجامعي بالعديد من المميزات منيا
رئية والمؤتمرات بواسطة توفر طرقًا وأساليب جديدة لمتعميم والتعمم عن بعد كالمؤتمرات الم

  الكمبيوتر كما تعمل عمي تعزيز نوعية التعمم عن بعد
  استخدام التقنيات والوسائل الحديثة التي تعتمد عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

  توصيل البرامج الدراسية إلى أماكن تواجد الطمبة دون اعتبار لممكان والزمان
تيجة اتساع دائرة االتصال واالطالع عمى قدر واسع من المعمومات تحسين كفاءة التعميم والتعمم ن

دون اإللتزام بكتاب مقرر أو أستاذ يمقي فقط مما يساعد عمى توسيع االحتكاك بثقافات متنوعة 
  وعديدة

تسيم في توفير تجارب وخبرات ال يمكن الحصول عمييا بالوسائل التقميدية ومن ذلك خدمات 
  دون شراء مصادر ومراجعالمكتبات اإللكترونية 

  ومن مميزات اإلدارة اإللكترونية أيضاً 
حفظ المعامالت وفرزىا، وكتابة النشرات أو الخطابات، صرف الرواتب وتحديد العالوات 
واالستحقاقات المالية، إعداد الميزانية السنوية لمجامعة، حفظ الممفات وسجالت الطالب، حصر 

الكمية ، توفير الجيود الكتابية الكثيرة وذلك بإنتاج العديد من  األجازات المختمفة لمعاممين داخل
النسخ الخاصة بالجداول ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم، وأيضًا جداول الفصول وذلك في 

  أسرع وقت وأقل تكاليف
وبعد عرض ىذه المميزات لإلدارة اإللكترونية، نجد أن أي أسموب إداري لو العديد     

ولكنو ال يخمو من السمبيات، ولذلك فإن اإلدارة اإللكترونية ال تخمو من بعض من المميزات 
  السمبيات مثل :

 انقطاع التيار الكيربي  
 توقف البطاريات االحتياطية المساندة  
 رداءة البرمجيات المطورة  
 عدم وجود متابعة وتطوير لمتطبيقات  
 ضعف الصيانة البرمجية  

الخوف من ازدياد نسبة البطالة في المجتمع  -أيضاً  -يةومن سمبيات اإلدارة اإللكترون
المصري، ألن الموظفين ىم الذين يقومون بأداء األعمال اإلدارية التي تيدف لخدمة المواطن، 

 وعميو فأين يذىب ىؤالء بعد أن يتم انجاز الميام التي يؤدونيا عن طريق اإلنترنت
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ويتبين مما سبق أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية داخل الجامعة ىو أمر شديد األىمية 
وخاصة بالنسبة لمكميات، وذلك من أجل استخدام مميزات اإلدارة اإللكترونية في اإلعداد لمجامعة 
اإللكترونية، وتتجسد الجامعة اإللكترونية في ىندسة وتركيب البنية المعموماتية ، وذلك من أجل 

قرير المستوى الفني والتكامل الشبكي، وكذلك اتضاح الوقت الفعمي بحيث تصبح ىذه الكمية ت
كيانًا يتحرك لتصبح كمية )اضغط وابني( . إن الغرض من التركيب المعموماتي ىو توفير بيئة 
كمبيوتر وشبكات ذات قدر كبير من الشفافية بحيث تعمل في ىذا النطاق مجموعة كبيرة من 

بيوتر بطريقة دعم أنظمة المعمومات والكمبيوتر المتنوعة وذلك من أجل الوفاء أجيزة الكم
  بالمتطمبات الخاصة بالكمية وأعضاء ىيئة التدريس وكذلك الطالب

وبعد ىذا العرض لإلدارة اإللكترونية ونشأتيا ومراحميا وخصائصيا وعناصرىا وأىميتيا  
ير من المعوقات التي تعوق تطبيقيا ومن أىم ومميزاتيا ومتطمبات تطبيقيا، نجد أن ىناك الكث

    المعوقات ما يمي :
 : معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية -9

  : ويمكن تناول ىذه المعوقات بشيء من التفصيل
 : المعوقات الفنية والتكنولوجية-أ 

 :  ومن أىم ىذه المعوقات 
        لبيانات لمتخريب والتدخلالمخاطر التي يتعرض ليا الموقع عمى اإلنترنت مثل تعرض ا

  لتحويل أو استبدال البيانات
          مخاطر إنشاء المعمومات الخاصة بطالب الخدمة عند إجراء معامل عبر شبكة

  المعمومات الدولية
السطو عمى المعمومات الخاصة بطالب الخدمة مثل إمكانية االستيالء عمى أموالو عن طريق 

  بو بطاقة االئتمان الخاصة
 غياب المستندات الورقية في بعض الخدمات المقدمة إلكترونيًا مما يثير مشكمة إثبات التعامالت

  ضعف البنية األساسية في مجال االتصاالت
  ارتفاع معدالت التغيير في تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات

المشكالت االجتماعية  مشكالت الفقر المعموماتي في الدول العربية، وقد أثارت العديد من      
أىميا عدم اإللمام بالمغات المختمفة وخاصة المغة اإلنجميزية مما يثير صعوبة في التعامل مع 

  الوسيط اإللكتروني .
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  ب( المعوقات االجتماعية واالقتصادية
  ومن أىم ىذه المعوقات

شرة والرسوم مشكمة التعامالت الضريبية والجمركية وسيولة التيرب من دفع الضرائب المبا
  كضريبة المبيعات

مشكمة التوظف والعمالة، حيث يؤدي تطبيق اإلدارة اإللكترونية إلى فقدان بعض الوظائف مع 
  تصاعد معدالت البطالة نتيجة تسريح عدد من الموظفين

 ج( المعوقات الصحية 
ترتب عمى ظيور جائحة كورونا العديد من المعوقات الصحية التى قد تواجو تطبيق 

الدارة المكترونية لمتعميم مثل االصابات المتعددة لمقائمين عمى تطبيق اإلدارة الالكترونية ، ا
وتخوف العاممين بالقطاع التعميمى من التعامل مع األجيزة حرصا عمى صحتيم وتخوفا من 
انتقال العدوى ، وضعف التدريب عمى التعامل االلكترونى فى ظل ظروف االنقطاع عن العمل 

المنزلى ، والتخوف من تواجد العاممين بأماكن عمميم لظروف صحية وغيرىا من والعمل 
 المعوقات التىقد تؤثر عمى تطبيق اإلدارة اإللكترونية لمتعميم .

  د( المعوقات البشرية
وأىم المعوقات والصعوبات التي تواجو الموارد البشرية العربية في تطبيق نظام اإلدارة 

غة وصعوبات التعامل مع المغة اإلنجميزية وعدم تدريب العنصر البشري اإللكترونية ىو عائق الم
عمى استخدام التقنية الحديثة والوسائل التكنولوجية لذلك يجب توفير الكوادر البشرية المؤىمة التي 
تتمتع بصفات مثل المرونة والقدرة عمى حل المشكالت والتكيف مع مواجية التغيرات والمواقف 

تتمتع بروح الديمقراطية وتقبل المشاركة والنقد الذاتي فإذا لم تتوافر ىذه الصفات الجديدة وأيضًا 
  فإنيا تعتبر عائقًا أمام تطبيق اإلدارة اإللكترونية .

وقمة العناية الكافية بتخطيط وتطوير عممية تنمية الموارد البشرية حيث تسود ممارسات 
اىتمامات تنمية الموارد البشرية في عممية غير فعالة وليست إيجابية ومنيا: انحصار أنشطة و 

التدريب بشكميا التقميدي والذي يفتقد معظم أساسيات التدريس الفعال، ضعف االقبال عمى 
استخدام الطاقات التدريبية واالستشارية المتاحة في الجامعات والمعاىد المتخصصة إلعداد نظم 

  .ية الالزمة لتقنيات اإلنتاج الحديثوبرامج متطورة لتحسين األداء وتنمية القدرات البشر 
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  ثانيًا : اإلدارة اإللكترونية في التعميم
يجب عمى القائمين عمي التعميم بصفة عامة والتعميم الجامعي بصفة خاصة أن يعيدوا 
بناء نظام إداري جديد يمكن من خاللو مواجية متطمبات التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

، 0555وضع تقرير الندوة القومية لتطوير التعميم الجامعي والعالي في يونيو  لممجتمع، فقد
مالمح التوجيات اإلستراتيجية إلصالح التعميم الجامعي والعالي في مصر، ومن أىم التوجيات 
وأبرزىا " وضع المعايير العالمية كيدف إلصالح التعميم والتحسين المستمر كآلية أساسية 

ؤكد ىذه التوجيات اإلستراتيجية ضرورة تطوير المؤسسة التي تقدم التعميم لتحسين الجودة " وت
بيدف المساىمة الجيدة في إنتاج المعرفة والتكنولوجيا، حتى يصبح لمتعميم الجامعي دور فعال 

  في تنمية المجتمع بصورة تتوافق مع طبيعة العصر الجديد

يمية والعممية واإلدارية لمجامعة وذلك وتسيم اإلدارة اإللكترونية في تنظيم االنشطة االكاد
من خالل موقع الجامعة عمى اإلنترنت والذي يشمل عمى معمومات عن رسالة الجامعة وتاريخيا 
والييكل التنظيمي ليا وكمياتيا ومعاىدىا التعميمية ومراكزىا ومعاىدىا التعميمية ومكتباتيا 

في مراحل التعميم المختمفة وأيضًا  واألنشطة الطالبية واالجتماعية والمصروفات الدراسية
  معمومات عن قواعد اإللتحاق وشروطو والتدريس ومتطمبات الدراسة قبل اإللتحاق بالجامعة

 أىمية اإلدارة اإللكترونية في التعميم 
  ( أن لالدارة االلكترونية لمتعميم اىمية كبري تتمثل فى : 69،  2005يري ) سعد ياسين ،

داء واتخاذ القرار من خالل إتاحة المعمومات والبيانات لمن أرادىا، تحسين فاعمية األ - 0
مكانية الحصول عمييا  وتسييل الحصول عمييا من خالل تواجدىا عمى الشبكة الداخمية وا 

  بأقل مجيود من خالل وسائل البحث اآللي المتوفرة

كان قد يتواجد فيو مرونة عمل الموظف بحيث يمكنو الدخول إلى الشبكة الداخمية في أي م - 6
القيام بالعمل في الوقت والمكان الذي يرغب فيو، فأصبح المكتب باستخدام تطبيقات اإلدارة 

  (.. اإللكترونية ليس لو حدود )يمكن أن يكون من البيت ، الشارع ، المطار(

 سيولة عقد االجتماعات عن بعد بين االدارات المتباعدة جغرافيا .  – 1

لخزائن ونفقات الموظف المختص بعناية الممفات وبذلك ال تكون ىناك توفير مساحة ا - 4
  حاجة لمعدد الكبير من خزائن الممفات
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  سيولة وسرعة الوصول إلى التعميمات والمعامالت اإلدارية لمموظفين والمواطنين - 1
ن سيولة تخزين وحفظ البيانات والمعمومات وحمايتيا من الكوارث والعوامل الطبيعية م - 2

 خالل االحتفاظ بالنسخ االحتياطي في أماكن خارج حدود الدراسة
دارتو  التعميم فى ظل جائحة كورونا وا 

أوجدت جائحة كورونا أكبر إنقطاع فى تاريخ التعميم بالعالم ، حيث أصبح ىماك أكثر 
دولة بالعالم خارج نطاق التعميم  حيث ارتفعت وأثرت  054من مميار ونصف تمميذ ]أكثر من 

فى المائة من المدارس بالدولة  55فى المائة بالدول الغنية  و 54ميات إغالق المدارس عمى عم
الفقيرة ، حفزت  األزمة  االبتكار  داخل  قطاعّ  التعميم وذلك بالسعى نحو اتباع حزم تعميمية 

ة نظم عبر التمفزيون واالنترنت واالمتحانات االلكترونية ، كما ظيرت العديد من االساليب الدار 
التعميم الكترونيا وذلك لمحد من األثار السمبية لالنقطاع عن المدرسة ومتابعة عمميات التعمم 

 ( 0، ص 6464وادارتو .) االمم المتحدة ، 
وقد اتفق خبراء التعميم عمى أن التعميم ما بعد الكورونا لن يكون كما قبمو، خاصة مع  

طيات الثورة الصناعية الرابعة، وأنظمة الذكاء ظيور بنية تحتية عالية األتمتة باستخدام ُمع
االصطناعي، وأن ثمَّة تحوُّالت متوقَّعة سوف تكون كبيرة وىيكمية في أنماط التعميم، وأساليبو، 
وتوجياتو، وسياساتو، ونظمو، سواء عمى صعيد التعميم العام أو الجامعي، وقد بدأت بوادر ىذه 

 التحّوالت بالظيور فعالً 
الت التعميم في زمن ما بعد كورونا، وقد بدأنا نتممس بعضو، ىو االتجاه من أبرز تحوُّ 

ات، لمختمف  نشاء مزيد من البوابات والمنصَّ الُمتصاعد بقوَّة نحو استخدام التقنيات المتقدِّمة، وا 
مراحل التعميم، خاصة بعد أن أثبتت فاعميتيا في وقت ِشدة الجائحة. وأىم األنماط الجديدة ذات 

 ( 6464الرقمية في التعميم ىي التالية : )اليونسكو ، البنية 
التعميم عن ُبعد: وقد اسُتخدم ىذا النمط، في كثير من دول العالم، كبديل لمتعميم 
التقميدي، منذ بداية ظيور الجائحة. ومن حيث نتائجو اإليجابية، كان ُمبيرًا لمجميع. وعمى نحو 

حيث تقديم الدورات، واستجابة الطالب، وتكيُّف  أفضل مما توقعتو معظم مؤسسات التعميم، من
أعضاء ىيئات التدريس مع ىذا النمط من التعميم، حتى ُحضور الطالب كان أفضل من واقع 
الحضور في فصول الدراسة". وُيشير روبرت جينكينز، ُمدير التعميم في اليونسيف، إلى أن 

إلى التالميذ أثناء اإلغالق، كانت  الجيود التي ُبِذلت من جانب كثير من الحكومات، لموصول
كبيرة وُمثِمرة، وصارت لدينا أدلَّة عمى أن التعميم وصل إلى تالميذ لم يكن يتم الوصول إلييم، 

 عندما كانت المدارس مفتوحة
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التعميم اإللكتروني: الذي يجمع بين التعميم عن ُبعد، والتعميم داخل الفصل الدراسي، 
االتصال الحديثة، من حاسبات وشبكات ووسائط ُمتعدِّدة، تجمع  وذلك من ِخالل وسائل وآليات

بين الصوت والصورة والرسومات، وآليات البحث، ومكتبات رقمية، بيدف الوصول إلى الدارس 
بأقصر وقت، وبأقل جيد، وأكبر فائدة. ومن الُمتوقَّع أن يسود ىذا النمط التعميمي، في ُمعظم 

ل المستقبل المنظور، ومن أىم أشكالو ما صار ُيعرف بالتعميم مؤسسات التعميم حول العالم، خال
ز بالتقنيات، والتعميم المباشر )وجيًا لوجو  ..)الُمدمج، الذي يجمع بين التعميم الُمعزَّ

وفي دراسة أمريكية، ُنِشرت نتائجيا مؤخرًا، وتضمَّنت تحمياًل لطبيعة تحوُّالت نظام التعميم 
ن أن التعميم الُمدمج صار األسموب السائد في ىذه المؤسسات، مؤسسة تعميمية، تبيَّ  601في 

كونو فعَّااًل، ويفضمو أغمب الطالب، كطريقة تعميم ُمحفِّزة..وعمى الِضفَّة الشرقيَّة من األطمسي، 
، تقريرًا حول ُمستقبل التعميم في القارة، (EADTU) أصدرت الرابطة األوروبية لمتعميم اإللكتروني

زيادة كبيرة في عدد المؤسسات التعميمية، بجميع مراحل التعميم، التي اعتمدت  ورد فيو أن ثمة
بالِفعل نموذج التعميم الُمدمج. وأرجعت ذلك إلى أىمية ىذا النموذج في رفع ُمستوى الميارات، 
 سواء لدى الطالب أو الُمعمِّمين، وأنو مثالي لمواجية ازدياد أعداد الطمبة الُمنتسبين، كما أنو يدفع
نحو زيادة ُمستوى جودة العممية التعميمية.. وكانت اليونيسكو أكَّدت أىمية التعميم المدمج، 
ز التعمُّم، ويدفع نحو تحقيق اليدف الرابع من أىداف التنمية الُمستدامة، الوارد  باعتباره نيجًا يعزِّ

 ."Education 2030" في التقرير اأُلممي، المعروف باسم
صاعد االتجاه نحو اعتماد تقنيات الذكاء االصطناعي، من أجل الذكاء االصطناعي: يت

تعزيز التعميم عبر اإلنترنت، وبرمجيات التعمُّم التكيفية، وأدوات البحث التي تُتيح لمطالب ُسرعة 
 .التفاعل، واالستفادة من المعمومات، واكتساب الميارات

 التعميم التكيفي وأفضت نتائج كثير من الدراسات األكاديمية، إلى أن استخدام
(Adaptive Learning) ز التعميم النشط، ويساعد ، يفيد تقدُّم الطالب في مساره التعميمي، ويعزِّ

الطالب المتعثرين، ويقيِّم العوامل المؤثرة في نجاح الطالب. إالَّ أن الدمج الفعَّال ليذه التقنيات 
 .توفير الموارد الالزمةالجديدة، في المناىج الدراسية، يتطّمب التخطيط الجّيد، و 

ويرتبط بنمط الذكاء االصطناعي أيضًا استخدام الروبوتات في مجال التعميم، حيث إن 
اعتماد المؤسسات التعميمية لمروبوتات في التدريس، يتزايد يومًا بعد آخر، خاصة بعد نجاح 

كما ىو الحال  تجربة الروبوتات التي تقوم بتدريس المغات، وكذا تدريس بعض المواد األساسية،
في الصين، وبعض البمدان اإلسكندنافية كما يرتبط بو ظيور برمجيات ادارة التعميم االلكترونى 

 بين التمميذ والمدرسة والنظام التعميمي ككل .
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 واقع تداعيات جائحة كورونا عمى التعميم بالمممكة العربية السعودية
التوسُّع في الرقمنة، من خالل استخدام  استشرافًا لممستقبل، يتجو التعميم في المممكة نحو

تطبيقات وبرامج التعميم الُمتقدِّمة، القائمة عمى معطيات الذكاء االصطناعي. فقد فرضت 
تداعيات الجائحة، تعظيم ىذا الجانب، من أجل مواصمة سير العمميات التعميمية، وفي الوقت 

د الفارس، المشرف العام عمى اإلدارة نفسو تحقيق الحماية واألمان لمطالب. وتشير الدكتورة عيو 
العامة لمتعميم اإللكتروني والتعميم عن ُبعد بوزارة التعميم، إلى أن ىذه المرحمة تشكِّل منعطفًا 
جديدًا لتطوير األدوات واالستراتيجيات التعميمية، تزامنًا مع استئناف الدراسة عن ُبعد، لقد صار 

حد أىم الخيارات الُمستدامة لمعممية التعميمية، التي من شأنيا ُينَظر لمتعميم اإللكتروني باعتباره أ
 .تعزيز جودة الُمنَتج التعميمي

ومن أىم مشروعات التعميم عند ُبعد، التي أطمقتيا المممكة، قنوات عين لمدروس 
التعميمية، التي تم تطويرىا، لتواكب مستجدات العصر، وما فرضو الواقع من تحديات، وُدشنت 

ألف  41ميم التفاعمي "منصة مدرستي"، التي تتضمَّن منذ انطالقتيا األولى أكثر من منصة التع
ألف خطة درس إلكتروني بمشاركة المعممين. وُجِعمت  414محتوى تعميمي متنوِّع، وأكثر من 

محاكاًة  -التي تيدف إلى رفع كفاءة العمل في التعميم عن ُبعد  -ىذه المنصة التفاعمية 
التعميمي، حيث يبدأ اليوم الدراسي لتالميذ المرحمة االبتدائية، عند تمام الساعة  افتراضية لمواقع

ب المرحمتين المتوسِّطة والثانوية، عند تمام الساعة التاسعة صباحاً   الثالثة عصرًا، ولطالَّ
وعقب تسجيل الدخول، يؤدَّى النشيد الوطني، ثم تمارين رياضية، بعد ذلك ُيعَرض 

االنتقال إلى االستماع لشرح الدرس الُمجدَول، وأداء الميام والتكميفات الُمقدَّمة الجدول الدراسي، و 
 .من قبل الُمعمِّم، ويتواصل اليوم الدراسي االفتراضي التفاعمي إلى نيايتو

و تعميم المممكة نحو مزيد من الرقمنة، ليس فقط ضرورة حتمية، لمواجية  إن توجُّ
ء جيل جديد، قادر عمى االستفادة من ُمعطيات الثورة تداعيات الجائحة، ولكن أيضًا لبنا

 الصناعية الرابعة، ويمتمك من المعارف والميارات التي تمّكنو من االنخراط في وظائف الغد
واسُتحِدثت إدارة عامة لمتعميم اإللكتروني، لتكون المظمَّة الرسمية لمنظومة التعميم 

د، الذي سيستفيد منو المع مِّم، ويتصاعد دوره في التوجيو واإلشراف عمى تعمُّم اإللكتروني الموحَّ
د  الطالب، من خالل َخمق مواقف تعميمية، وأساليب تعمُّم حديثة.. كما أن الطالب ال يبقى ُمجرَّ
مستمع أو متمقٍّ فقط، بل سيكون مشاركًا بفاعمية أكبر، ومعتمدًا عمى ذاتو، في الحصول عمى 

ىبو، مستفيدًا من األنشطة التعميمية الُمختمفة، التي ُتراعي المعمومات، وقادرًا عمى تنمية موا
 الفروق الفردية بين الُمتعممين
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وسُيتاح لولي األمر الُمتابعة بشكل دائم، ويكون عمى دراية بُكل ما يتعمَّق بالُمستوى 
الدراسي البنو، بحصولو عمى البيانات الصحيحة، وسيصبح مؤثرًا في رسم خارطة جودة التعميم، 

ن خالل مشاركاتو في االستبيانات والنقاشات، فالتغذية الراجعة من ولي األمر ُيعَتد بيا لتحسين م
 (6464األداء والجودة.) العربية ،  

  ثالثا: منيجية الدراسة
يعرض ىذا المحور منيجية الدراسة، ومتغيراتيا المستقمة والتابعة، ووصف لمجتمع        

استخدمت لجمع البيانات، وطرق التحقق من صدقيا وثباتيا، كما  الدراسة وعينتيا واألداة التي
ييدف إلى توضيح إجراءات تنفيذ الدراسة، إضافة إلى بيان المعالجة االحصائية التي اعتمدىا 

 الباحث في اإلجابة عن أسئمة الدراسة، والتحقق من فرضياتيا.

 المنيجية: 
جراءاتيا   الدراسة الميدانية وا 

اسة الميدانية إلى تحديد معوقات تطبيق االدارة اإللكترونية في االدارة العامة سعت الدر        
 لمتعميم بمنطقة االحساء بوزارة التعميم بالمممكة العربية السعودية فى ضوءجائحة كورونا 

 عينة الدرسة
( من 44نظرا  لطبيعة الدرسة، وكبر مجتمع الدرسة، تم اختيار عينة عشوائية تمثل )     
در االدارية والفنية باالدارة العامة لمتعميم لمحافظة االحساء بمكاتب التعميم فى كل من ) الكوا

 التعميم شرق ( . –التعميم شمال  –المبرز  –اليفوف 

 أداة الدرسة: االستبانة
استخدم الباحث االستبانة حيث تم تحديد أبرز المعوقات اإلدارية، والمعوقات ، 

قات المالية، والمعوقات التقنية والصحية التي تواجو تطبيق اإلدارة والمعوقات البشرية، والمعو 
             اإللكترونية لمتعميم  في اإلدارة العامة لمتعميم بمحافظة االحساء وتقديم المقترحات التي
يمكن من خالليا التغمب عمى معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية، وتم استخدام مقياس ليكرت 

(Likert scale) :الرباعي، واشتممت االستبانة عمى ما يمي 
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 ( محاور استبانة معوقات ادارة التعميم االلكترونى 1جدول ) 

 ءات الدراسةإجرا
 اتبع الباحث اإلجراءات التالية.

 التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة -
استبانة الكترونية من خالل البريد االلكترونى عمى عدد من االداريين والفنيين 42تم توزيع   -

والقائمين عمى مكاتب التعميم بادارات التعميم بمحافظة االحساء ومن الميتمين بادارة التعميم 
رونى بمكاتب التعميم باليفوف بنين والمبرز بنين والتعميم شمال بنين والتعميم شرق االلكت

استمارة مكتممة منيا  وبذلك يصبح العدد االجمالى الفراد عينة  44بنين  تم استرجاع عدد 
 فردا . 44البحث 

 المعالجة اإلحصائية : 
لمعالجة البيانات،  SPSSاستخدم الباحث برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

 وذلك لإلجابة عمى أسئمة الدراسة والتحقق من فرضياتيا. 
 رابعا : ممخص النتائج

 لإلجابة عن السؤال األول من أسئمة البحث والذى نص عمى : 
ما معوقات تطبيق االدارة اإللكترونية في االدارة العامة لمتعميم بمنطقة اإلحساء فى ظل 

 نظر الموظفين اإلداريين؟جائحة كورونا ، من وجية 
فرد من العاممين باالدارة العامة لمتعميم  44تم تطبيق االستبانة أداة الدراسة عمى عدد  

 بمحافظة االحساء وتم رصد النتائج وتحميميا وجاءت ابرز المعوقات كما فى الجدول التالي :

 م المعوقات عدد العبارات
 0 المعوقات اإلدارية 2
 6 المعوقات الصحية 4
 1 المعوقات البشرية 3

 4 المعوقات المالية 2
  المعوقات التقنية 4

 المجموع عبارة 11
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 ( نتائج تطبيق االستبانة عمى مجموعة الدراسة 2جدول )

 فً التربٍب

 نتائجال

 االنحراف

 المعٍاري

ل
اا

h
g

 

 فً نتائج تطبٍق المعوقاث

 االستبانت

 ١ المعوقاث اإلدارٌت 2..2 4.461 1

 2 المعوقاث الصحٍت ... 4.120 6

 5 المعوقاث البشرٌت ١5.5 52٠.٧ .

 . المعوقاث المالٍت 5.5١ 525.٧ ١
 1 المعوقاث التقنٍت ٠5.5 2٠..٧ 5

إلدارة اإللكترونٍت للتعلٍم فً اإلدارة العامت معوقاث تطبٍق ا ٧..5 4١5.٧ -

 للتعلٍم بمحافظت االحساء فى ضوء جائحت كورونا
يتضح من الجدول السابق أنو بالترتيب تعد المعوقات المادية من أكبر العقبات التى تواجة  -

االدارة االلكترونية لمتعميم فى ظل جائحة كورونا حيث تطمب ظيور الجائحة المفاجئ 
ات مالية عالية لالدارة لتوفير االحتياجات من برمجيات تعميمية وادارية لمتابعة نظم احتياج

التعميم االلكترونى واالحتياج الى تطبيقات سريعة لمتعامل مع عدم وجود التالميذ بالمدارس 
          وىو ما لم يكن متاحا بشكل سريع الدارة التعميم بمحافظة االحساء حيث جاءت عبارة

مفة المادية العالية لشراء البرمجيات واالجيزة الاللكترونية الدارة التعميم باالحساء (  ) التك
بالمرتبة األولي فى ىذا المحور بما يمثل معوق كبير الدارة التعميم االلكترونى ، كما 

 جاءت عبارة ارتفاع تكمفة برامج حماية نظم التعميم االلكترونى فى المرتبة الثانية .

قات الصحية الدارة التعميم الاللكترونى فى المرتبة الثانية وتمثمت تمك المعوقات جاءت المعو  -
ن كان العمل  فى تخوف العاممين بمكاتب التعميم من العمل فى ظل جائحة كورونا حتى وا 
منزلي ، كما ان حدوث بعض االصابات لدى العاممين ودخوليم الحجر الصحى  وعدم 

لعمل بشكل سريع يمثل معوق أساسي لذلك ، والتخوف من توافر البديل المناسب الدارة ا
التعامل مع األجيزة والبرمجيات الحديثة باعتبارىا من الممكن ان تكون ناقمو لمعدوى كل تمك 

 المعوقات أبدت عينة البحث أنيا معوقات كبيرة الدارة التعميم االلكترونى .
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ت تطبيق االدارة الكترونية لمتعميم ، جاءت المعوقات  التقنية فى المرتبة الثالثة من معوقا -
حيث جاءات عبارات ) التطور المتسارع النطمة االدارة االلكترونية فى المرتبة األولى ، 
حيث ترتب عمى جائحة كورونا ظيور العديد من نطم االدارة الالكترونية والتى تتطمب 

يم ، كما جاءت عبارة تدريب سريع لمعاممين لموعى بيا وتطبيقيا وىو ما كان معوق كبير ل
ضعف البنية التحتية لتطبيق انطمة التعميم االلكترونى كمعوق ثانى وميم حيث ال تزال البنية 
التكنولوجية النظمة التعميم السعودى تحتاج التى تطوير وتوفير سرعات عالية لالنترنت 

 ولمتطبيقات الخاصة بانطمة ادارة التعميم .
تبة الرابعة من معوقات إدارة نظم التعميم االلكترونى وىذا جاءت المعوقات البشرية فى المر  -

يمثل جيد كبير لمموارد البشرية حيث ثبت انيا مدربة مومؤىمة لمتعامل السريع مع الجائحة 
وبالتالي جاءت فى المرتبة قبل االخيرة من المعوقات ، وتمثمت اعمى عبارة من عبارات ىذا 

ر ( حيث ان اي نظام جديد فى التعميم تظير لدى المحور فى ) مقاومة الموظفين لمتغيي
البعض مقاومة لو وان كانت ضعيفة اال انيا موجودة وتتطمب توعية بأىمية ىذا التغيير 
وضرورتو لمتغمب عمى تمك الجائحة ، كما جاءت عبارة ) قمة البرامج التدريبية المخصصة 

( فى المرتبة الثانية ولكن حدوث لمموظفين لمتدريب عمى تطبيق أنظمة االدارة االلكترونية 
الجائحة بشكل سريع قد يكون لم يوفر الوقت المناسب لمتدريب ، وىذا يتطمب أن تعمل 
ادارات التعميم عمى االىتمام الدورى بتدريب وتأىيل الموظفين عمى التعامل االلكترونى بغض 

التعامل بالمغة  النظر عن جائحة كورونا ، كما جاءت عبارة انخفاض كفاءة الموظفين فى
االنجميزية كمعوق اساسي حيث أن معظم البرمجيات وانطمة التعميم االلكترونى بالمغة 

 االنجميزية وىو ما يؤثر عمى كفاءة استخدام الموظفين لتمك البرمجيات .
جاءت المعوقات اإلدارية بالمرتبة الخامسة واألخيرة حيث يشير ذلك الى كفاءة نظام إدارة  -

ودى وسيولة ويسر العمل من خاللو لتقديم خدمات ادارية لمعاممين والطالب التعميم السع
وأولياء األمور من خالل النظمة المختمفة التى قدمتيا إدارة التعميم بمحافظة األحساء مثل 

نتائجى ( وغيرىا من النظم التى سيمت التواصل بين  –تواصل  –راسل  –أنظمة ) نور 
واإلدارة التعميمية ، وجاءت اعمى العبارات فى ىذا المحور الطالب والمدرسة وولى االمر 

والتى كانت كمعوق لدى البعض عبارة ) عدم كفاية القوانين المنظمة الدارة التعميم 
االلكترونى فى ظل جائحة كورونا ( حيث ترتب عمى الجائحة ان القوانين التقميدية لم تعد 

ة عمى العمل االدارى وىو ما ترتب عميو صالحة لالستجابة السريعة التى فرضتيا الجائح
 العمل أحيانا بدون قوانين وانما وفق التغيرات الحادثة من جائحة كورونا .
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من خالل ما سبق يتضح وجود العديد من المعوقات فى إدارة التعميم اإللكترونى والتى 
الذى  فرضت بعضيا جائحة كورونا وفرض البعض االخر العديد من األسباب األخرى األمر

يترتب عميو ضرورة دراسة تمك المعوقات لمعمل عمى الحد من أثارىا عمى التعميم اإللكترونى 
 .وتتطمب ايجاد حمول لتمك المعوقاتخاصة فى ظل الظروف الحالية والتى تستمر فييا الجائحة 

 لإلجابة عن السؤال الثانى من أسئمة البحث والذى نص عمى : 
طبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة ما سبل التغمب عمى معوقات ت

 اإلحساء فى ظل جائحة كورونا ، من وجية نظر الموظفين اإلداريين؟

فرد من الموظفين بمكاتب التعميم بمحافظة  44تم توجيو سؤال مفتوح فى االستبانة لعدد 
  لمتغمب عمى تمك المعوقات االحساء وتم رصد إجابات األفراد عينة البحث وجاءت مقترحاتيم

 كما يمى :

بناء خطة استراتيجية لتطبيق االدارة الاللكترونية لمتعميم بوزارة التعميم قائمة عمى توفير  -
 موارد مالية وتجييزات وبنية تحتية تكنولوجية شاممة .

اد  وضع تشريعات وقوانين جديدة لمتعميم وتطوير الموائح واالجراءات االدارية بما يكفل اعتم -
 االجراءات االلكترونية والتعامل معيا واالستفادة منيا فى تقديم خدمات عبر التكنولوجيا .

 االستعانة بخبرات عالمية مشركات دولية لتطوير نظم االدارة االلكترونية لمتعميم . -

توفير التدريب المستمر لمفنيين واالداريين القائمين عمى ادارة التعميم بما يكفل ليم القدرة  -
 مى العمل ميما كانت التغيرات الصحية الحاثة فى المجتمع .ع

توفير نظم الحماية الصحية لجميع العاممين بالتعميم واعتبارىم من األولويات عند توفير  -
التطعيمات والمقاحات لما لمتعميم من دور حيوى فى المجتمع ، مع توفير الحماية الصحية 

           ومتابعة االجراءات الصحية التى تكفل ليم بالمدارس وبادارات التعميم المختمفة
 لمجميع السالمة .
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تكثيف الجيود لتعريب أنطمة االدارة الاللكترونية لمتعميم بما يسيل عمى العاممين التعامل  -
ين واولياء معيا وسرعة تقديم الخدمات االلكترونية لمن يحتاجيا من التالميذ والمعمم

 .األمور
التكنولوجية بمختمف المكاتب التعميمية مع توفير الفنيين المتخصصين تطوير البنية التحتية  -

 لسرعة الصيانة وتوفير التجييزات التكنولوجية .
تعميم الربط االلكترونى بين مختمف االدارات التعميمية وبين وزارة التعميم لتسييل التعامالت  -

 االلكترونية وسرعة انجازىا .
بيانات بما يصعب عممية اختراقيا ويسيل الحصول عمييا توفير نظام لحماية المعمومات وال -

 لمقائمين عمييا فقط .
 توفير حوافز مالية لممتميزين فى تطبيق االدارة االلكترونية لمتعميم . -
االستفادة من الخبرات الدولية فى تطوير نظم ادارة التعميم االلكترونى بالدول المتقدمة  -

 سعودية .والسعى لتطبيقيا بالمممكة العربية ال
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 توصيات الدراسة 
 في ضوء نتائج الدراسة وما تم التوصل الية توصي الدراسة الحالية بما يمي

االىتمام بتطبيق نظام سعودي إلدارة التعميم اإللكترونى يشمل كل مناطق التعميم بالمممكة  – 0 
 العربية السعودية .

  تطوير التقارير والخدمات التي تقدميا منصة مدرستي . – 6
االىتمام بأمن وسالمة القائمين عمى إدارة التعميم اإللكترونى والسعى لحمايتيم فى ظل  -1

 جائحة كورونا  .
تعديل التشريعات والقوانين التى تكفل االعتماد عمى المعامالت االدارية إلكترونيا واعتمادىا  – 4

 بمختمف مؤسسات المممكة .
اللكترونى بمحافظة االحساء تدريبا كافيا ييسر ليم تدريب القائمين عمى إدارة التعميم ا – 1

 التعامل من التطبيقات التكنولوجية الدارة نظم التعميم االلكترونى .
تطوير البنية التكنولوجية لمكاتب التعميم بمحافظة األحساء بما يسرع من التعامل  – 2

 ية  .اإللكترونى ويوفر فرص تعميمية جيدة لمطالب وييسر المعامالت اإلدار 
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لحكومة وافدارة األلكترونية فى العالم الرقمى ، ، نوعية ا 6441العواممة ، نائل عبدالحافظ ، 

 -645، ص  01دراسة استطالعية ، مجمة جامعة الممك سعود ، العدد 
654 . 
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ماجستير غير منشورة. قسم اإلدارة والتخطيط التربوی، کمية العموم 

 االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
ترونية في تطوير العمل االداري بمؤسسات التعميم العالي ، موسي الناصر، مساىمة االدارة االلك

 .044-43،  6400،  05مجمة الباحث ، عدد 
م(. اإلدارة اإللکترونية لمموارد البشرية. ترجمة )خالد 6443ىوبکنز، بريان، ومارکيام، جيمس. )

 العامری(. القاىرة: دار الفاروق لمنشر
ىـ. 0411-ه0414يات خطة التنمية التاسعة ه(. توج0414وزارة االقتصاد والتخطيط. )

 نسخة إلکترونية
 

 


