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 مستخـمـص الـدراســة
 أهداف الدراسة: 

شف عن معوقات ىدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية وكذلك الك     
تطبيق اإلدارة اإللكترونية وكذلك معرفة مقترحات تطبيق اإلدارة اإللكترونية لدى قادة المدارس 

 ووكالئيا بمحافظة الدلم.
 منهج الدراسة وأداتها: 

 اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي المسحي، واستخدمت االستبانة أداة لجمع المعمومات.    
  مجتمع الدراسة وعينتها:

  -بنين -تكون مجتمع الدراسة من جميع قادة ووكالء مدارس التعميم العام  الحكومية       
( قائدا  ووكيال ، ويبمغ 54بمحافظة الدلم  بمراحميا المختمفة )ابتدائي ومتوسط وثانوي( وعددىم )

 ( وكيال .61(  قائدا  وعدد الوكالء )92عدد القادة )
 أبرز نتائج الدراسة:

راسة موافقون بدرجة متوسطة عمى تطبيق اإلدارة اإللكترونية لدى قادة المدارس أفراد الد .6
 بمحافظة الدلم تتمثل في : يتم استخدام برنامج اإلدارة التربوية )نور( .

أفراد الدراسة موافقون بدرجة عالية عمى معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية لدى قادة  .9
كثرة األعباء اإلدارية عمى قائد المدرسة، وقمة المدارس بمحافظة الدلم تتمثالن في: 

 المخصصات المالية لدعم تطبيق اإلدارة اإللكترونية.
أفراد الدراسة موافقون بدرجة متوسطة عمى مقترحات تطبيق اإلدارة اإللكترونية لدى قادة   -3

ميل من المدارس بمحافظة الدلم تتمثل في: ضمان أمن وحماية المعمومات اإللكترونية، والتق
          المركزية في صنع القرارات التربوية، ووضع خطة استراتيجية تقنية قابمة لمتطبيق،
  وتطوير الموائح واألنظمة لمعمل في المؤسسات، وتكثيف الدورات والبرامج في مجال

 اإلدارة اإللكترونية.
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ABSTRACT 
Study Objectives: The study aimed to clarify the reality of 

applying the electronic management for the school leaders in Dilam 
governorate, identifying the barriers of applying electronic management 
for the school leaders in Dilam governorate and clarifying the 
suggestions to apply the electronic management application for the 
school leaders in Dilam governorate. 

Research Methodology and Tool: the study applied the 
descriptive survey approach and used the questionnaire as the tool for 
data collection.   

Study population and sample: the study population consists of 
all school leader and deputies in Boys Public schools at Dilam 
Governorate in its different years (primary, intermediate and secondary) 
who are (45) leaders and deputies including (29) leaders and (16) 
deputies (Education Office in Dilam Governorate), the researcher 
distributed the study tool on the population as (45) leaders and deputies 
in public schools, and finally collected (41) electronic questionnaires due 
to some schools are busy in preparing for the examinations of the first 
semester 1438-1439H. 

Main Results:  
1. The study members moderately agree on the application of 

electronic management for the school leaders in Dilam governorate 
in “using the educational management program (NOOR)”. 
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2.  The study members highly agree on the barriers of applying of 
electronic management for the school leaders in Dilam governorate 
in “many administrative burdens on the school leader, little financial 
allowances to support the application of the electronic 
management”. 

3- The study members moderately agree on the suggestions to apply 
the electronic management application for the school leaders in Dilam 
governorate representing in “ensuring the security and protection of 
electronic information, reducing centralization in educational decision 
making, promoting applicable technological strategic plan, developing 
the regulations and systems to work with the institutions and 
intensification of courses and programs in the electronic management 
field 
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 التعريف بماهية مشكمة الدراسة
 مقدمة الدراسة: -2-2

يتميز القرن الحادي والعشرون بالتقدم التقني والمتسارع والثورة العممية والمعرفية الواسعة 
التي أحدثت الكثير من التغيرات المحمية والعالمية التي كان ليا تأثير  كبير  في كافة المجاالت، 

التطورات واالستفادة من تمك المنجزات في تقديم الخدمات  ولقد أصبح لزاما  عمينا مواكبة تمك
 بطريقة إلكترونية متقدمة.

           لقد أصبح االعتماد عمى تقنية المعمومات واالتصاالت أحد الركائز الميمة التي 
         تنطمق منيا اإلدارة الحديثة، وقد تحكمت ثورة المعمومات واالتصاالت في إدارة التغيير 

            ل حاسم وأصبح متاح اآلن توظيف المعمومات من أجل تحقيق أىداف المؤسسة بشك
 (.66م، ص9262)إبراىيم، 

ومن ىنا بدأت العديد من المؤسسات والمنظمات في مجاراة ثورة االتصاالت والمعمومات 
 رات المتسارعة.والتحول من اإلدارة الورقية إلى اإلدارة اإللكترونية سعيا  منيا في مواكبة التغي

إن اإلدارة اإللكترونية من ثمار المنجزات التقنية في العصر الحديث، حيث أدت 
التطورات في مجال االتصاالت وابتكار تقنيات اتصال متطورة إلى التفكير الجدي من قبل الدول 

 (.43م،ص 9269والحكومات في االستفادة من منجزات الثورة التقنية  )كافي، 

اإللكترونية مدخال  لتطوير وتحديث المنظمات وتحسين جودة أداء العمل فييا وتعد اإلدارة 
وذلك كون اإلدارة اإللكترونية تعتمد أساسا  عمى تطبيق الفكر المعاصر وتستخدم التقنيات 
المتقدمة، األمر الذي يساىم مساىمة فعالة في القضاء عمى المشكالت والعقبات وضمان تحقيق 

 (.6ىـ، ص6531ند تنفيذ األعمال والمعامالت المختمفة )الطويرقي، العدالة والشفافية ع

ولقد برىن الواقع أن اإلدارة اإللكترونية تسيم بشكل فعال في رفع كفاءة جميع القطاعات 
وتزيد من إنتاجيتيا، لذا بادرت جميع الدول لتطبيق اإلدارة اإللكترونية حرصا  منيا لالستفادة من 

معطيات العصر، كما تولي حكومة المممكة العربية السعودية اىتماما  كبيرا  مميزاتيا والتفاعل مع 
وتاريخ  934لمتحول إلى التعامالت اإللكترونية حيث صدر قرار مجمس الوزراء الموقر رقم 

ىـ المبني عمى توصيات ندوة "سبل تعزيز التعاون لتحقيق أىداف المراجعة الشاممة 92/8/6594
التي نظميا ديوان المراقبة العامة لمجيات الحكومية باستخدام الوسائل والرقابة عمى األداء" 

 ىـ( 6532اإللكترونية بدال  من المستندات والوسائل التقميدية )برنامج التعامالت اإللكترونية،  
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دارات التعميم وكذلك اإلدارات المدرسية  أصبح ىذا التوجو لدى القائمين في وزارة التعميم وا 
من اإلدارة التقميدية إلى اإلدارة اإللكترونية والعمل عمى االستفادة من الخدمات التي عمى االنتقال 

تحرص الحكومة عمى تقديميا في سبيل التحول والنيضة المعرفية واالرتقاء، ومن المنطق أن 
دارات التعميم فتقوم بتوظيف الخدمات اإللكترونية إلنجاز  تواكب إدارة المدارس ما تقدمو الوزارة وا 

 األعمال اإلدارية بكل يسر و سيولة.
نما ىي  إن استخدام اإلدارة اإللكترونية في أعمال اإلدارة المدرسية ليست ىدفا  بحد ذاتو وا 
وسيمة لتحقيق الرضا المطمق والمستمر لممستفيدين وذلك عن طريق تقديم خدمات تعميمية تفوق 

عمى الخدمة بأقل جيد وفي أي وقت توقعاتيم تتميز بتبسيط األداء وسرعة اإلنجاز والحصول 
 (.1م، ص 9221مباشرة دون الحاجة إلى الحضور إلى المدرسة )غنيم،

ونتيجة ليذا أصبح قائد المدرسة في مدارس التعميم العام مطالبا  باستخدام الوسائل 
ة اإلدارية الحديثة في أعمال اإلدارة المدرسية خاصة اإلدارة اإللكترونية في ظل تنامي المطالب

بسرعة األعمال اإلدارية وتسييل التواصل بين العممين داخل المدرسة من جية وبين إدارة 
 (.5ىـ،ص 6532المدرسة والمجتمع الخارجي من جية أخرى )األسمري،

 مشكمة الدراسة: -2-1
تبذل المممكة العربية السعودية جيودا  ممموسة إلدخال التقنية في جميع مؤسسات الدولة 

التعميم في خطتيا العشرية تطوير البنية التحتية لتقنية المعمومات واالتصال ، لذلك ضمنت وزارة 
وتوظيفيا في التعميم والتعميم ،فأعدت مجموعة من البرامج مثل تحديث شبكة المعمومات التي 

 م(9268تربط الوزارة بإدارات التعميم وبناء تطبيق مشروع الوزارة اإللكترونية )موقع وزارة التعميم ،
ىـ( عمى أن اإلدارة اإللكترونية تقمل من األعباء اإلدارية 6531دراسة الحويكان ) وبينت

 عمى مديري المدارس وتعمل عمى مشاركة مديري المدارس في التخطيط لممشاريع التقنية.
لقد أصبح ىناك ضرورة ممحة عمى تدريب وعقد دورات متخصصة في مجال اإلدارة   

ىـ(. وذكرت  دراسة المشيطي 6539ا ذكرت دراسة العتيق)اإللكترونية لمديرات المدارس كم
ىـ( عمى التركيز عمى التدريب المتخصص في مجال اإلدارة اإللكترونية لمعاممين في 6535)

إدارة المدارس، عمى أن تطبيق ذلك المفيوم قد أصبح أمرا الزما  ومطمبا  ممحا  من مطالب الرقي 
 ول المتقدمة .والتقدم، وذلك من أجل المحاق بركب الد

وبالرغم من أن المممكة قد سعت إلى إدخال تقنية المعمومات في قطاعاتيا المختمفة منذ 
            وقت بعيد إال أن ىذه العناية لم ترتق إلى المستوى المأمول لوجود عدد من العقبات تبرز 

             يص في ضعف التمثيل اإلداري لالتصاالت وتقنية المعمومات في معظميا وعدم تخص
 جزء من ميزانيتيا لالتصاالت وتقنية المعمومات مما أدى إلى ضعف النواحي التدريبية 
جرائية لتنفيذ األعمال  والتوظيفية لدييم ،إضافة إلى أن معظم المراكز ليس لدييا ىياكل إدارية وا 

 ىـ( .6532)موقع وزارة االتصاالت وتقنية المعمومات،
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ىـ(عمى اعتماد لمتحول التدريجي نحو تطبيق اإلدارة 6531) واشارت  دراسة التميمي
ىـ( عمى 6531اإللكترونية في مكاتب التعميم بمدينة الرياض .كما ركزت دراسة العجالين )

تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس وتطوير تطبيقيا بطريقة فاعمة. وذكرت دراسة المقحم 
تية اإلنشائية في المدارس الحكومية بمدينة الرياض ىـ( عمى تطوير مستوى البنية التح6535)

 الستيعاب التطور التقني في المستقبل.
ىـ( التي توصمت 6539ه( والعتيق)6536كما أن العديد من الدراسات كدراسة األحمد)

في نتائجيا  بأن ىناك تفاوتا  في تطبيق واستخدام التقنية وتوظيفيا في عمل المدرسة وسرعة 
ت وتنظيم العمل اإلداري والمدرسي وتنظيم شؤون الطالب والمعممين والتواصل إنجاز المعامال

 مع أولياء األمور  واالرتقاء في مستوى الخدمة المقدمة في التعامالت اإللكترونية .
ىـ( عمى أىمية تزويد المدرسة بكافة المقومات التي 6534وأشارت دراسة المنيع )

 إللكترونية .تساعدىا عمى تسيير تطبيق اإلدارة ا
وعمى حسب عمم الباحث وعممو في الميدان التربوي، و خالل ما سبق من ذكر أىمية 
تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المؤسسات التربوية والنتائج التي خمصت إلييا بعض الدراسات 
والتي توصي بأىمية اإلدارة اإللكترونية ، وبما أن الباحث يعمل في محافظة الدلم في مجال 

 لتعميم ويعيش واقع المدارس من خالل الزيارات يمحظ الحاجة إلى تطبيق اإلدارة اإللكترونية.ا
تأتي ىذه الدراسة ألىمية اإلدارة اإللكترونية ، ومن ىنا يحاول الباحث في ىذه الدراسة 
 الوقوف عمى واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مدارس التعميم العام الحكومية لمبنين في 

 فظة الدلم.محا
 أسئمة الدراسة: -2-3
ما واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية لدى قادة المدارس بمحافظة الدلم من وجية نظر قادة  .6

 المدارس ووكالئيا؟
ما معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية لدى قادة المدارس بمحافظة الدلم من وجية نظر قادة  .9

 المدارس ووكالئيا ؟
لكترونية لدى قادة المدارس بمحافظة الدلم من وجية نظر ما مقترحات تطبيق اإلدارة اإل .3

 قادة المدارس ووكالئيا ؟
 أهداف الدراسة: -2-4
 .تحديد درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية لدى قادة المدارس ووكالئيا بمحافظة الدلم .6
 .معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية لدى قادة المدارس ووكالئيا  بمحافظة الدلم التعرف عمى .9
 .مقترحات لتطبيق اإلدارة اإللكترونية لدى قادة المدارس ووكالئيا بمحافظة الدلم التوصل إلى .3
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 أهمية الدراسة: -2-5
 تكمن أىمية الدراسة في جانبين ىما:

 األهمية النظرية: -2-5-2
  تسميط الضوء عمى أحد أىم األنماط اإلدارية الحديثة التي تسيم في التطوير وتحسين أداء

 ظومة التعميمية بشكل عام.العاممين والمن
  إثراء حقل المعرفة بالمكتبات السعودية خاصة والعربية عامة بالدراسات المرتبطة باإلدارة

 اإللكترونية .
 فتح المجال لمراغبين مستقبال  من الباحثين إجراء المزيد من الدراسات في مجال            

 اإلدارة اإللكترونية .
 األهمية التطبيقية: -2-5-1
 .إيجاد حمول لممعوقات التي تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس 
  يمكن أن تسيم ىذه الدراسة في تطوير العمل ورفع مستوى الخدمة المقدمة في تقنية

 المعمومات واالتصاالت. 
  مساعدة القائمين عمى تطبيق اإلدارة اإللكترونية في التعرف عمى الصعوبات التي تواجو

 .ارس في اإلدارة اإللكترونية، ومن ثم العمل عمى تذليمياقادة المد
 حدود الدراسة: -2-6

 تمتزم الدراسة بالحدود التالية:
  الحدود الموضوعية: -6-6-2

اقتصرت  الدارسة الحالية عمى واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مدارس التعميم الحكومية                    
 قترحات لدى قادة المدارس ووكالئيا في محافظة الدلم.لمبنين ومعرفة المعوقات والم

  الحدود المكانية: -2-6-1
 طبقت ىذه الدراسة عمى مدارس التعميم العام الحكومية لمبنين في محافظة الدلم.    
  الحدود الزمانية: -2-6-3

 ىـ .6532 -6538أجريت ىذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
 ات الدراسة:مصطمح -2-7
 تطبيق: -2-7-2

م، 6219إخضاع المسائل والقضايا لقاعدة عممية أو قانونية أو نحوىا )المعجم الوسيط، 
 ( .442ص
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: وجود ممارسات وجيود والعمل عمى تنفيذ إجراءات بأنه ي عرف الباحث التطبيق إجرائيا  
 تطبيق اإلدارة اإللكترونية.

  اإلدارة اإللكترونية: -2-7-1
م( "االنتقال من العمل التقميدي إلى تطبيقات معموماتية بما فييا 9224دريس )عرفيا إ

شبكات الحاسب اآللي، لربط الوحدات التنظيمية مع بعضيا البعض لتسييل الحصول عمى 
نجاز األعمال، وتقديم الخدمات لممستفيدين  البيانات والمعمومات التخاذ القرارات المناسبة وا 

 ( .15سرع وقت ممكن".)صبكفاءة وبأقل تكمفة وأ
اإلدارة التي تعمل عمى استخدام التقنية الحديثة  وت عرف اإلدارة اإللكترونية إجرائيا  بأنها:

 لمقيام باألعمال اإلدارية بيدف تحسين األداء وتنفيذ أعمال اإلدارة المدرسية .
 مدارس التعميم العام الحكومية: -2-7-3

المراحل التعميم األساسية في المممكة ،رياض م( بأنيا: "9228يعرفيا آل حامد )  
 (.1األطفال واالبتدائية والمتوسطة والثانوية". )ص 

المدارس التي تتم إدارتيا وتمويميا من قبل وزارة التعميم بدون رسوم  وت عرف إجرائيا  بأنها:
 وتتكون من مراحل ىي : رياض األطفال واالبتدائية والمتوسطة والثانوية.

 ر النظري :اإلطا -1-2
يعد اإلطار النظري المرجعية التي يستند إلييا الباحث لمتعرف عمى الموضوعات ذات      

العالقة بالدراسة ، لذا يتناول اإلطار النظري ثالثة مباحث ىي : اإلدارة اإللكترونية ، وواقع 
 تطبيق اإلدارة اإللكترونية في التعميم ، ومحافظة الدلم .

 ترونية: اإلدارة اإللك -1-2-2
 تمهيد: -2 -1-2-2

تعد اإلدارة اإللكترونية من ثمار المنجزات التقنية في العصر الحديث، حيث أدت 
التطورات في مجال االتصاالت، وابتكار تقنيات اتصال متطورة إلى التفكير الجدي من قبل 

كات اإلنترنت الدول والحكومات في االستفادة من منجزات الثورة التقنية، باستخدام الحاسوب وشب
في إنجاز األعمال وتقديم الخدمات لممواطنين بطريقة إلكترونية، تسيم بفاعمية في حل العديد من 
المشكالت التي من أىميا التزاحم والوقوف في طوابير طويمة أمام الموظفين في المصالح 

قف حائال  دون والدوائر الحكومية، فضال  عن تجنب الروتين والوساطة وغيرىا من العوامل التي ت
تطور النظم اإلدارية الحالية، باإلضافة إلى ما تتميز بو اإلدارة اإللكترونية من سرعة إنجاز 

 (.43م، ص9269األعمال وتوفير الوقت والجيد )كافي، 
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واإلدارة اإللكترونية ىي إحدى ثمار التطور التقني في مجال االتصاالت، فبعد انفجار 
لتي كانت ذروتيا تطور أجيزة الحاسب اآللي في مجال الخدمات ثورة المعمومات واالتصاالت ا

العامة لتطوير طرق العمل التقميدية لتكون أكثر مرونة وفعالية من ناحية أخرى لإلفادة من 
منجزات الثورة التقنية في توفير الوقت والجيد والتكمفة، واستخدام شبكة اإلنترنت في التواصل بين 

وبين المواطنين، حيث أسيمت اإلنترنت في االستغناء عن الحاجة  اإلدارة الحكومية وفروعيا
لمنيايات الطرفية كوسيمة لمربط بين أجيزة الحاسب اآللي، مما يترتب عميو سيولة االتصال بين 
أجيزة الحاسب اآللي المختمفة باستخدام اإلنترنت الذي دعم توجيات الحكومات والمنظمات 

إدارة كافة التعامالت سواء مع إداراتيم أو إدارات الجيات ذات اإلدارية ولفت أنظارىم إلمكان 
العالقة عن طريق شبكات اإلنترنت، األمر الذي ميد لظيور مصطمح اإلدارة اإللكترونية كنمط 
كسابيا مميزات نوعية تنقميا  إداري متطور يستخدم منجزات التقنية في تطوير العمميات اإلدارية وا 

 ( 612م، ص9261ل )بطاح، إلى مصاف إدارات المستقب
ومن ىنا يمحظ الباحث التغير الذي طال اإلدارة وأصبح تقديم الخدمة بطريقة إلكترونية ذا 
فاعمية وأسيم في حل كثير من المشكالت والتقميل من الوقت الميدر ، األمر الذي ساعد عمى 

 تطوير المؤسسة التعميمية وتحسين جودتيا .
 كترونية:مفهوم اإلدارة اإلل -1-2-2-1

ظير مفيوم اإلدارة اإللكترونية في أوائل القرن العشرين عمى يد فريدك تايمور من خالل 
مؤلفو "مبادئ اإلدارة العممية "، وأصبحت اإلدارة عمما  لو أصولو وأىدافو ونظرياتو ووظائفو 

 (.62ىـ، ص6531المتعددة )التميمي،
نشاط ذىني يقوم بو الشخص ىـ( بأنيا "6592ويعرف العمار اإلدارة اصطالحا   )

المسؤول عن توجيو نشاط اآلخرين بيدف إشباع حاجات إنسانية من خالل تحقيق أىداف 
وغايات المنظمة، بكفاءة وفاعمية عن طريق تخطيط وتنظيم توجيو ورقابة كافة أعمال وخدمات 

 ( .63وأنشطة المنظمة" .)ص
االتصاالت وتقنية المعمومات،  أما مصطمح اإلدارة اإللكترونية فقد ظير نتيجة لتطور

األمر الذي أدى إلى تطور العمل وزيادة إنتاجيتو باستخدام التقنيات الحديثة والمتمثمة في 
الحواسيب وشبكات االتصال، وقد ع رفت اإلدارة اإللكترونية بعدد من التعريفات، منيا تعريف 

ليست بديال  عنيا وال تيدف إلى ىـ( بأنيا: "وسيمة لرفع أداء وكفاءة الحكومة و 6591الخالدي )
إنياء دورىا وىي إدارة بال ورق إال أنيا تستخدم األرشيف اإللكتروني واألدلة والمفكرات 

 (.62اإللكترونية والرسائل الصوتية". )ص
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م ( اإلدارة اإللكترونية بأنيا: "االستغناء عن المعامالت الورقية 9222ويعرف السالمي)
عن طريق االستخدام الواسع لتكنولوجيا المعمومات وتحويل الخدمات  واحالل المكتب اإللكتروني

 (.39العامة إلى اجراءات مكتبية تم معالجتيا حسب خطوات متسمسمة منفذة مسبقا  ". )ص
ىـ( بأن اإلدارة اإللكترونية ىي: "استخدام تكنولوجيا المعمومات 6535ويذكر المشيطي)

 (.4رية إلكترونيا  بوزارة التعميم".)صواالتصاالت لتنفيذ كافة األعمال اإلدا
م،( بأنيا: "االنتقال من إنتاج وتقديم الخدمة العامة من شكميا 9221ويعرفيا الصيرفي )

 (.42الروتيني إلى استخدام الوسائل اإللكترونية".)ص
ىـ( اإلدارة اإللكترونية بأنيا: "اإلدارة التي تقوم عمى استخدام 6534ويعرف المنيع )

اإلدارية الحديثة وشبكات االتصاالت إلنجاز العمميات اإلدارية من تخطيط وتنظيم التقنيات 
وتوجيو ورقابة، والتي من شأنيا تقميل الكمفة وتحقيق الدقة والسرعة في إنجاز العمل اإلداري 

 (.8المدرسي". )ص
ة م( بأنيا: "االنتقال من إنجاز المعامالت وتقديم الخدمات العام9265ويعرفيا العياط)

من الطريقة التقميدية اليدوية إلى الشكل اإللكتروني من أجل استخدام أمثل لموقت والجيد والمال". 
 (.11)ص

ويمحظ الباحث من خالل التعريفات السابقة بأنو ىناك اتفاق بأن اإلدارة اإللكترونية عبارة 
مالت الورقية عن نشاط يقوم عمى إنجاز المعامالت و األعمال بسرعة ودقة والتحول من التعا

 إلى أسموب إلكتروني متطور يقمل من الوقت والجيد.
 أهمية اإلدارة اإللكترونية: -1-2-2-3

تكتسب اإلدارة اإللكترونية أىميتيا من خالل مواكبتيا لمتطورات التقنية، وقدرتيا عمى 
سسة التكيف مع كافة المتغيرات بكفاءة وفاعمية، مما يسيم في تحقيق رضا العاممين في المؤ 

والمستفيدين من خدماتيا، وترجع ىذه األىمية إلى دور اإلدارة اإللكترونية في خفض تكاليف 
اإلنتاج، وزيادة ربحية المنظمات، وتحسين مستوى أدائيا وتالفي مخاطر التعامل الورقي 

 (.63ىـ، ص 6531)التميمي،
ييئة الفرص م( عن أىمية اإلدارة اإللكترونية بأنيا تعمل عمى ت9261ويذكر بطاح )

الميسرة لتقديم الخدمات لطالبيا من خالل الحاسب اآللي، وتخفيف حدة المشكالت الناجمة عن 
تعامل طالب الخدمة مع موظف محدود الخبرة أو غير معتدل المزاج، وىي كذلك وسيمة لرفع 

 (.613أداء وكفاءة الحكومة وليست بديال  أو إنياء لدورىا )ص 
ن اإلدارة اإللكترونية تختصر وقت تنفيذ المعامالت اإلدارية م ( بأ9266ويذكر الحسن )

وتسيل االتصال بين إدارات األجيزة الحكومية ومنظماتيا، وتوفر الدقة والوضوح في العمميات 
اإلدارية، وترشد استخدام األوراق في المعامالت، مما سيوفر بالتبعية المخازن الالزمة لتخزين 

ميع البيانات والمعمومات من مصادرىا آليا، إضافة إلى دعم الثقافة ىذه األطنان من األوراق وتج
التنظيمية لدى العاممين كافة وزيادة الترابط بين بين اإلدارة العميا والوسطى والعاممين، وتوفير 

 (.18البيانات لممراجعين والمستفيدين عامة بصورة فورية، والحد من معوقات اتخاذ القرار )ص
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يمكن لمباحث القول بأن أىمية اإلدارة اإللكترونية تكمن في تسييل من خالل ما سبق، 
دخال المستجدات في عالم  وتطوير العمل اإلداري وتحسين الجودة والعمل عمى تقميص الكمفة، وا 

 التقنية لالستفادة منيا والعمل عمى تطوير العاممين في الميدان.
 أهداف اإلدارة اإللكترونية: -1-2-2-4

 م( بأن أىداف اإلدارة اإللكترونية تكمن في عدة نقاط أىميا:9265يرى العياط)
 .سيولة إدارة ومتابعة اإلدارات المختمفة لممنظمة وكأنيا وحدة مركزية 
 .توفير البيانات والمعمومات لممستفيدين بصورة فورية 
 .تبسيط اإلجراءات وسرعة اإلنجاز ورفع مستوى الخدمات 
 سبة المبنية عمى معمومات دقيقة ومباشرة.السرعة في اتخاذ القرارات المنا 
 .توسيع قاعدة البيانات الداعمة لإلدارة العميا 
 .دارة كافة الموارد  السيولة في متابعة وا 
 .توظيف تكنولوجيا المعمومات لدعم وبناء ثقافة إيجابية لدى العاممين 
 ات اإلدارة ترشيد التكاليف المالية عن طرق تقميل أوجو الصرف في إنجاز ومتابعة عممي

 المختمفة، مما يؤدي لتعزيز الكفاءة االقتصادية.
ومن خالل ما تم ذكره من أىداف يمكن الباحث القول بأن اإلدارة اإللكترونية تيدف إلى 
تحسين أداء العاممين في المؤسسات والسرعة في اتخاذ القرارات والقضاء عمى الروتين 

 التقنيات الحديثة. والبيروقراطية والتعقيدات اإلدارية من خالل
 فوائد اإلدارة اإللكترونية: -1-2-2-5

 (جممة من فوائد اإلدارة اإللكترونية من أىميا: 92م،ص9265يذكر العياط )
 .إتاحة المعمومات الكاممة عن كل ما يخص المؤسسة والعاممين بيا 
 .االستخدام األمثل لموارد المؤسسة ورفع مستوى الكفاءة فييا 
 دارة مواردىا سواء البشرية أو المالية أو مساعدة اإلدارة ا لعميا في إدارة أعمال المؤسسة وا 

 اإلدارية أو المعموماتية.
  موائمة طبيعة العمل المعتادة حيث يقوم النظام بالمتابعة اآللية لمعاممين ومدى استجابتيم

 لألعمال المكمفين بيا ويرسل تقارير المتابعة لإلدارة العميا.
  األنشطة والمخرجات والوثائق والبيانات األساسية الخاصة بالمؤسسة حفظ وتوثيق كافة

 إلكترونيا .
ومن خالل ما تم ذكره من فوائد يتضح لمباحث بأن فوائد اإلدارة اإللكترونية تكمن في 
تخفيف األعباء عمى المؤسسات والتقميل من التكمفة والجيد واالستفادة من التقنية في تسييل 

 األعمال اإلدارية. 
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 متطمبات اإلدارة اإللكترونية: -1-2-2-6
        أي مشروع أو برنامج آخر يحتاج إلى إن  مشروع اإلدارة اإللكترونية شأنو شأن

يتمكن من تنفيذ ما ىو مطموب منو وبالتالي  تييئة البيئة المناسبة والمؤاتية لطبيعة عممو كي
ال سيكون مصيره         لك خسارة في الوقت والمال الفشل وسيسبب ذ يحقق النجاح والتفوق وا 

           فاإلدارة ىي ابنة بيئتيا تؤثر وتتأثر بكافة عناصر والجيد ونعود عندىا إلى نقطة الصفر
كافة العناصر السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  البيئة المحيطة بيا وتتفاعل مع

ذكرىا نية يجب أن يراعي عـد ة متطمبات فـإن مشروع اإلدارة اإللكترو  والتكنولوجية لذلك
 :  (.12-11ص ص،م9269)كـافي،

  التحتي ة: البنية -أ 
البنية التحتي ة  إن اإلدارة اإللكترونية تتطمب وجود مستوى مناسب إن لم نقل عال مـن

لالتصاالت السمكية  التي تتضمن شبكة حديثة لالتصاالت و البيانات و بنية تحتي ة متطورة
المؤسسات اإلدارية نفسيا من  ية تكون قادرة عمى تأمين التواصل و نقل المعمومات بينالالسمكو 

 .جية و بين المؤسسات و المواطن من جية أخرى
 توافر الوسائل اإللكترونية الالزمة لالستفادة من الخدمات: -ب
بالشبكة  من خالل ما تقدمو اإلدارة اإللكترونية من أجيزة ومعدات تمكننا متن االتصال     

 العالمية نستطيع من خالليا التواصل مع العالم الخارجي .
 توافر عدد ال بأس به من مزودي الخدمة باإلنترنت:  -ج

إن  التفاعل مع اإلدارة اإللكترونية  يتطمب أسعارا  معقولة قدر اإلمكان وكذلك الحصول 
 .عمى المعمومات في أقل جيد و أقصر وقت و أقل  كمفة ممكنة

 تدريب و بناء القدرات:ال -د
دارة  إن التدريب يعمل عمى بناء قدرات الموظفين عمى استعمال الحاسب اآللي وا 
الشبكات من خالل معاىد ومراكز متخصصة تابعة لمحكومة تعمل عمى نشر ثقافة استخدام 

 اإلدارة اإللكترونية.
 توافر مستوى مناسب من التمويل:  -هـ

برامج تسيل  إجراء صيانة دورية و تدريب لمكوادر والموظفين التمويل من الحكومة  يمك ن    
 .اإللكترونية والحفاظ عمى مستوى عال من تقديم الخدمات ومواكبة أي تطور يحصل في اإلدارة

 توفر اإلرادة السياسية:  -و
بيق المناسبة لمعمل و تتولى اإلشراف عمى التط تعمل النظم عمى تييئة   البيئة الالزمة و    

 التنفيذ . قييم المستويات التي  وصمت إلييا فيتو 
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 وجود التشريعات و النصوص القانونية:  -ز
كافة  النتائج القانونية اإلدارة اإللكترونية المصداقية و تضفي النصوص والقوانين عمى مشروع     

 .عمييا المترتبة
 توفير األمن اإللكتروني و السرية اإللكترونية: -ح
توفير مستوى عال من سرية المعمومات والحفاظ من العبث باألمور  يعمل األمن عمى   

 الشخصية والوطنية .
 عناصر اإلدارة اإللكترونية: -1-2-2-8

 تتكون اإلدارة اإللكترونية من ثالثة عناصر أساسية هي:
  عتاد الحاسوبHardware 
  البرمجياتSoftware 
  شبكات االتصاالتCommunication Network 

ب ىذه المكونات صناع المعرفة من الخبراء والمختصين الذين يمثمون البنية ويقع في قم
األساسية والوظيفية لمنظومة اإلدارة اإللكترونية ويوضح الشكل التالي المكونات األساسية لإلدارة 

 (.11م،ص 9269اإللكترونية )كافي،
ربما يحاربو، م( "بأن المجتمع يرفض وجود اإلدارة اإللكترونية و 9266ويشير الحسن )

فالمجتمع يحتاج إلى توفير مكونات إدارية عمالقة حتى تضمن كفاءة إدارتيا وقدرتيا عمى 
 (.13االضطالع بميام داخل المجتمع". )ص

 سمات اإلدارة اإللكترونية: -1-2-2-9
 م(:1021تبرز سمات اإلدارة اإللكترونية في عدة نقاط ذكرها كافي )

  في المعاممة.عدم وجود عالقة مباشرة بين طر 
  وجود وثائق ورقية ووجود وثائق إلكترونية.عدم 
 .التفاعل الجمعي أو المتوازي 
 المعامالت إلكترونيا . إمكانية تنفيذ كافة 
  االستخدام المكثف لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتحويميا لتكون الوسط األساسي لمعمل

 (.14)ص 
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 دارة اإللكترونية:التحديات التي تواجه تطبيق اإل -1-2-2-20
إن مجرد وجود استراتيجية متكاممة لمتحول إلى نمط "اإلدارة اإللكترونية" ال يعني أن 
الطريق مميدة لتطبيق وتنفيذ ىذه االستراتيجية بسيولة وسالسة وبشكل سميم وذلك ألن العديد 

عن وضع  من العوائق والمشاكل والتحديات ستواجو تطبيق الخطة ولذلك يجب عمى المسؤولين
وتنفيذ مشروع  "اإلدارة اإللكترونية" التمتع بفكر شامل ومحيط بكافة العناصر والمتغيرات التي 
يمكن أن تطرأ وتعيق خطة عمل استراتيجية اإلدارة اإللكترونية وذلك لتفادييا أو إيجاد الحمول 

 لكترونية.المناسبة ليا ومن ىذه التحديات التي يمكن أن تعيق عممية تطبيق اإلدارة اإل
  التخطيط السياسي والذي يمكن أن يؤدي إلى مقاطعة مبادرة "اإلدارة اإللكترونية"، وفي بعض

 األحيان تبديل وجيتيا ويشكل ىذا العنصر خطرا  كبيرا  عمى مشروع اإلدارة اإللكترونية.
 العائدات  عدم توفر الموارد المزمة لتمويل مبادرة "اإلدارة اإللكترونية " ال سيما في حال تدني

 المالية الحكومية.
  تأخير متعمد أو غير متعمد في وضع اإلطار القانوني و التنظيمي المطموب والذي يشكل

 أساسا  ألي عممية تنفيذ لإلدارة اإللكترونية.
  الكوارث الوطنية الناجمة عن نزاع إقميمي والتي يمكنيا تعطيل البنية التحتية لفترة من الزمن

 ق تنفيذ "استراتيجية اإلدارة اإللكترونية ".مما من شأنو أن يعي
  مقاومة ىائمة لمتغيير من قبل الموظفين الحكوميين الذين يخشون عمى عمميم المستقبمي بعد

 تبسيط اإلجراءات وتنظيم العمميات الحكومية.
  عدم استعداد المجتمع لتقبل فكرة اإلدارة اإللكترونية واالتصال السريع بالبنية التحتية

وماتية الوطنية عبر اإلنترنت نظرا  لألزمات االجتماعية و االقتصادية خاصة إذا كانت المعم
 ىذه العممية مكمفة ماديا .

  نقص في القدرات عمى صعيد قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت محميا  أو دعم غير
ة إلى تنفيذ كاف من قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الدولي لمجيود الحكومية الرامي

 ( .88-81م،ص ص 9269تطبيقات اإلدارة اإللكترونية )كافي،
 : واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في التعميم -1-2-1

إن اإليقاع المتسارع في مجال تقنية المعمومات اإلدارية، أخذت القناعات والعادات 
ىذه القناعات إلى  القديمة في اإلدارة تتياوى أمام ىذا الزحف التقني، مما اضطر أصحاب

إحداث تغييرات جذرية بيا، وأصبح جياز الحاسب اآللي، وشبكات االتصاالت مثالين فرضا 
نفسييما عمى الفكر اإلداري المعاصر وأصبح ال غنى عنيما في أعمال اإلدارة في مؤسسات 

سرعة المجتمع التعميمية وغير التعميمية، رغبة في تحقيق جودة المخرجات، وتوفير النفقات و 
  م(. 9261اإلنجاز، وشفافية التعامالت )يونس،
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وحتى يتسنى لمؤسسات التعميم مواكبة التطورات الحديثة واالستفادة من معطيات العصر، 
فإنو البد من عصرنة اإلدارة المدرسية، لتستفيد من تكنولوجيا المعمومات واعتماد أساليب إدارية 

مى كافة المستويات اإلدارية وذلك من خالل ميكنة حديثة تتسم بالدقة والمرونة في آن واحد ع
اإلدارة المدرسية وربط الميام اإلدارية بشبكات الحاسب اآللي المحمية والعالمية، سعي ا لتحقيق 

  م(. 9261سرعة اإلنجاز وفي ذات الوقت جودة األداء اإلداري )يونس،
        ضل أصبح رىنا  إن محاولة السعي لمنيوض بالعممية التعميمية وتحقيق تعميم أف

         بتطبيق اإلدارة اإللكترونية في مجال التعميم العام وذلك لمواجية التغيرات التي تجتاح 
          المجتمع، وأيضا  لتحقيق طموحات المجتمع في ضوء ما ييدده من تغييرات، وكذلك

عديد من أوجو القصور لتحسين أوضاع العممية التعميمية واألنظمة القائمة والتي يشوبيا ال
 (.31ىـ، ص6535)المشيطي، 

وىنا يتضح لمباحث أن اإلدارة اإللكترونية ميمة في تحقيق التوافق بين العممية التعميمية 
والتربوية وربط جميع العمميات بالحاسب التي تساعد عمى تحقيق األداء المطموب بجودة واتقان، 

 لعممية التعميمية ورفع مستوى الكفاءة .والعمل عمى تسخير كافة اإلمكانات في خدمة ا
ومما سبق يتضح لمباحث التوجو الجاد في المممكة العربية السعودية نحو التحول 

لتساير ىذا التطور وتتماشى مع روح العصر  9232لممجتمع المعرفي وفق رؤية المممكة 
عميم في نفس التيار، وتسييل المعامالت اإلدارية وتطبيق متطمبات المرحمة. لقد سارت وزارة الت

وأخذت تقدم بعض الخدمات التي من خالليا تسييل الخدمات المقدمة سواء  لممعمم أو الطالب أو 
الموظف وتقديم الخدمات اإللكترونية من خالل البوابة اإللكترونية لموزارة ومن خالل إدارات 

 التعميم بالمناطق والمحافظات.
 يق اإلدارة اإللكترونية:جهود وزارة التعميم في تطب -2 -1-2-1

يعد برنامج الحكومة اإللكترونية المتكاممة أحد أىم الركائز التي تستند عمييا استراتيجية 
   المممكة العربية السعودية الرقمية، لموصول إلى تطبيق الحكومة الذكية، وذلك عبر تنسيق 

            المعموماتو ق التكامل وتوفير كافة الخدمات الجيود بين الجيات الحكومية لتحقي
الحكومية إلكترونيا  من خالل إطار موحد لجميع المستخدمين من مواطنين ومقيمين ورجال 

 .م ( 9268)موقع وزارة التعميم،  أعمال
كما أن برنامج الحكومة اإللكترونية المتكاممة يعتبر أحد الدعائم األساسية لتنفيذ مطالب 

،وذلك من خالل تعزيز حوكمة التحول الرقمي وتبني 9232رؤية المممكة العربية السعودية 
الحكومة الذكية عبر االستخدام األمثل لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتبسيط إجراءات النظم 

 م ( .9268الحكومية )موقع وزارة التعميم،
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وفي سبيل تحقيق أىداف برنامج الحكومة اإللكترونية المتكاممة فإنو من الضروري العمل 
مى تحقيق التكامل وتوحيد المعايير لألنظمة والبنية التحتية واإلجراءات لذلك تم إنشاء برنامج ع

التعامالت الحكومية اإللكترونية )يسر( بقصد دعم وتحقيق األىداف المرجوة عبر االستخدام 
مختمفة التكاممي الفعال لتقنية المعمومات واالتصاالت، و التنسيق والربط بين الجيات الحكومية ال

وتفعيل تبادل البيانات الحكومية المشتركة بين الجيات المخولة الستخدام تمك البيانات لتقديم 
خدماتيا الحكومية إلكترونيـ ا بشكل دقيق وسريع وآمن عبر الشبكة الحكومية اآلمنة وقناة التكامل 

 م (..9268الحكومية )تكامل( )موقع وزارة التعميم،
        م عمى تييئة البنية التحتية التقنية والفنية الالزمة لتنفيذ وقد سارعت وزارة التعمي

          برنامج الحكومة اإللكترونية المتكاممة، وذلك عبر تحقيق التكامل مع عدة جيات حكومية 
 م (.9268)موقع وزارة التعميم،

ارية المرتبطة إن من ابرز ما قدمتو الوزارة في مجال اإلدارة اإللكترونية: التنظيمات اإلد
مباشرة بتخطيط متطور، ساىم بشكل كبير في تطوير العمل اإلداري بالوزارة، من خالل استخدام 

جراءات العمل، التقنية اإلدارية، وبرامج التدريب عم ى استخدام النظم الحديثة، وتطوير أساليب وا 
وقد ساعدت التقنية الحديثة عمى اختصار ودقة األداء وسرعتو. وكان من ثمار اىتمام الوزارة 
بالتقنية: إنشاء مركز لممعمومات والحاسب اآللي وربطو بالوزير، وذلك إليجاد التقنيات اإلدارية 

          في حينو لجنة لمحكومة اإللكترونية، لتدريب الموظفين عمى  المناسبة، كما شكمت الوزارة
         تطبيق مفاىيم الحكومة اإللكترونية. يضاف إلى ما سبق استكمال شبكة الحاسب اآللي
            وتشغيل موقع الوزارة عمى شبكة اإلنترنت. والذي يوفر بعض الخدمات لمنسوبي الوزارة 

 م(.9268يم،)موقع وزارة التعم
 مشروعات اإلدارة اإللكترونية في التعميم العام:  -1 -1-2-1

 برنامج اإلدارة التربوية )نور(:  (2)
عبارة عن برنامج معموماتي إلكتروني إلدارة العممية التعميمية والتربوية بجميع مكوناتيا 

وخارجيا،  ويخدم جميع مدارس المممكة التي تتبع الوزارة أو تخضع إلشرافيا داخل المدرسة
ويوفر جميع الرخص الالزمة لتشغيل النظام وجميع األجيزة المركزية، كما يشكل المشروع عمى 
تقديم خدمات إلكترونية لجميع األطراف ذات العالقة بالمدرسة، بيدف البرنامج إلى الوصول 

وتوفير  اآللي لممعمومات، وتحسين نوعية الخدمات التعميمية المقدمة، وزيادة كفاءة الموظفين،
 م(.9269قادة بيانات مركزية )وزارة التعميم،

ومن أىم الخدمات التي يقدميا برنامج نور : قبول الطالب، االنتقال من مدرسة إلى 
أخرى، تقييم الطالب، خدمات المعممين، النشاط الطالبي، النقل الداخمي والنقل الخارجي، 

 م(.9269ارة التعميم،خدمات اإلشراف التربوي، خدمات التدريب التربوي )وز 
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 خصائص برنامج نور: -
 .دارات التعميم والوزارة وقابل لمتوسع ويشمل التطمعات المستقبمية  يمبي متطمبات المدارس وا 
  ،دارات التعميم دارة المدرسة، وا  يعمل عمى عدة مستويات: الطالب، المعمم، ولي األمر، وا 

 والوزارة.
 ترنت.إمكانية أن يعمل البرنامج دون اتصال باإلن 
 فوائد برنامج نور: -
 .دارات التعميم  توفير سير بيانات موثوق بين الوزارة وا 
 .توفير الوقت والجيد 
  توفير تغذية راجعة خاصة بالبيانات المتعمقة بالطالب وفي الوقت المناسب           

 وحسب الحاجة.
  في المجال تحسين قدرة الوزارة عمى تصميم وتخطيط وتشكيل وتطبيق السياسات المناسبة

 اإلداري والتعميمي.
 ،(.9269تمكين المجتمع من الوصول إلى المعمومات اإلدارية والتعميمية )وزارة التعميم 
 برنامج إدارة الموارد اإلدارية والمالية )فارس(: (1)

ىو عبارة عن خدمات إلكترونية لمموارد البشرية يتم من خاللو تحقيق االستثمار األمثل 
مالية لموزارة من خالل ميكنة كافة اإلجراءات اإلدارية والمالية وفق أفضل لمموارد اإلدارية وال

المعايير و الممارسات المطبقة في الجيات الحكومية، ويعمل النظام عبر شبكة محمية تربط 
إدارات التعميم بوزارة التربية والتعميم، وييدف إلى تحقيق الجودة اإلدارية الشاممة في أجيزة الوزارة 

دارات التعميم، والرقي بمستوى كفاءة و فاعمية إجراءات العمل، و توفير الخدمات اإللكترونية  وا 
الموظفات إضافة إلى لمعممين و المعممات و الموظفين و عمى مدار الساعة، ومن أي مكان لكل ا

يجاد بيئة معمومات موحدة، ومتكاممة وآمنة. تاحتيا لألفراد واإلدارات، وا   توفير المعمومات وا 
                    مل " نظام فارس " عمى عدد من األنظمة الفرعية كما ذكرتياويش

 : (652 – 635م، ص ص 9262)مجمة المعرفة ، 
 .أنظمة اإلدارة المالية 
 .نظام الميزانية 
 الرواتب.و  نظام األجور 
 .نظام إدارة الموارد البشرية 
 .نظام المستودعات و مراقبة المخزون 
 ع.أنظمة إدارة المشاري 
 .نظام إدارة الممتمكات 
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 .نظام إدارة المنافسات 
 .نظام التدريب 
 .نظام الخدمة الذاتية لمموارد البشرية 
  .أنظمة إدارة المشتريات الحكومية 
 . أنظمة إدارة و صيانة الفصول 
 (ECMنظام إدارة المحتوى ) (3)

دارات ومن خالل ىذا النظام سيتم توحيد التقنية المستخدمة عمى مستوى الوزارة، واإل
التعميمية، وتوفير نظام إدارة المكاتب ونظام أرشفة متكامل إلدارة الممفات وفيرستيا وأنظمة 
دارات التعميم، والربط مع األنظمة والمشاريع الرئيسية  لميكنة األعمال والخدمات في الوزارة وا 

 (.95م،ص9266وكذلك التكامل مع البوابة اإللكترونية لوزارة التعميم )الحربي،
 ظام تصحيح وتوحيد بيانات المعممين والموظفين والطالب )أساس(ن (4)

ومن خالل ىذا المشروع سيتم جمب المعمومات األساسية لممعممين والموظفين والطالب 
ثم مقارنتيا مع المعمومات الموجودة في مركز المعمومات الوطني وتصحيح المعمومات الخاطئة 

نات ثم تصحيح المعمومات الخاطئة في مصدرىا والحفاظ عمى صحة المعمومة، وتوحيد البيا
 (.46ىـ، ص6535)المقحم، 

 برنامج التواصل المرئي عن بعد )لقاء(: ( 5)
ييدف إلى تنفيذ البرامج التدريبية لممعممين و تنفيذ المقاءات المختمفة بين منسوبي 

لموزارة و إدارة التربية  المدارس والوزارة و تنفيذ برامج إثرائية لمطالب من خالل تجييز مواقع تابعة
 م(.9268والتعميم بأجيزة االجتماعات المرئية عالية الجودة )موقع وزارة التعميم ،

 ( برنامج تواصل :6)
             ىي خدمة إلكترونية تعد وسيمة آمنة ومريحة لتقديم الشكاوى والمقترحات، وذلك عبر    

مكانية متابعتيا خدمة "تواصل" وتوفر ىذه الخدمة إمكانية رفع ا             لشكاوى والمقترحات ، وا 
                عبر بوابة الوزارة، ورسائل اإلشعار عن طريق البريد اإللكتروني ورسائل الجوال

 م(.9268)موقع وزارة التعميم ،
 ( :Data Center( مركز البيانات )7)

قاييس العالمية وبما يخدم وىذا المشروع يشمل بناء مركز لمبيانات بما يتوافق مع الم
سنوات، وتركيب أحدث وسائل األمن وكاميرات المراقبة والسالمة  62الوزارة لفترة ال تقل عن 

ومكافحة الحرائق ومراقبة العمميات وكذلك تحديث وزيادة الخوادم  الستيعاب النظم التي تحتاجيا 
ربطيا مع بعضيا البعض بشبكة الوزارة، وتحديث وتطوير الشبكة الداخمية في مباني الوزارة و 

 ( .95م،ص9266أحدث )الحربي،
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 ( نظام تكافل: 8) 
إسياما  في تحقيق )االستراتيجية الوطنية لإلنماء االجتماعي( فقد سعت الوزارة لتأسيس 
مؤسسة تكافل الخيرية لمنسوبي ومنسوبات وزارة التعميم تسيم في حصر خدماتيا في مساعدة 

م أو المعوزين ومساعدة ذوي الحاجة المادية من الطمبة والطالبات التابعين الطمبة والطالبات األيتا
 (.46ىـ،ص6535لوزارة التعميم )المقحم،

 ( برنامج عين لقيادات المستقبل :9) 
بناء صف ثان من القيادات، يتيح لممؤىمين من التربويين واإلداريين فرصة الترشح   

لفرص، وفقا لمعايير محددة، وآلية شفافة عبر منصة لممناصب القيادية، تحقيقا لمبدأ تكافؤ ا
 . م(9268إلكترونية )موقع وزارة التعميم ،

 ( نظام راسل :20) 
رسال جميع المعامالت  يعتبر مركز االتصاالت اإلدارية البوابة الرئيسة الستقبال وا 

           ة المختمفةوالممحقيات الثقافي وحمقة الوصل بين قطاعات وزارة التعميم، إدارات التعميم، 
          حول العالم، الجيات الحكومية، المؤسسات والطالب المبتعثين وىذا يرجع إلى طبيعة

داراتيا. ومن منطمق             عممو المتمثمة في تقديم الخدمات اإلدارية والبريدية لموزارة وا 
مى مواكبة التطور أىمية األعمال التي يقدميا مركز االتصاالت اإلدارية، فقد حرص ع

                  الحديث في نظم االتصاالت والمعمومات وذلك من خالل استخدام أحدث التقنيات 
  م(.9268)موقع وزارة التعميم ،

ومن خالل ما ذ كر من برامج ومواقع تخدم اإلدارة المدرسية في تسييل إجراءات 
ام التقنية واستخدام المستحدثات في العاممين  يمحظ الباحث حرص الوزارة عمى تنويع استخد

العممية التعميمية و اإلدارية ، ويمحظ أيضا  الحرص عمى استخدام مثل ىذه البرامج في 
الحصول عمى البيانات والمعمومات الالزمة ، غير أن بعض من ىذه البرامج لم ت فعل في 

 استخداميا لتسيل عمى اإلدارة المدرسية القيام بمياميا .
جراءاتهامنهجية ا  لدراسة وا 

 منهج الدراسة: -3-2
استخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي باعتباره المنيج المالئم لطبيعة الدراسة، وىو 
منيج يقوم عمى دراسة الظواىر، كما توجد في الواقع، والتعبير عنيا بشكل كمي يوضح الظاىرة 

حيث يوصف الظاىرة ويوضح وحجميا ودرجات ارتباطيا مع الظواىر األخرى، أو بشكل كيفي 
خصائصيا، كما يقوم عمى وصف كما ىو كائن وتفسيره وتحديد الظروف والعالقات التي توجد 

"منيج يتم بواسطة استجواب  ىـ( بأنو6533المنيج الوصفي )بين الوقائع ولقد عر ف العساف 
وسة من حيث جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منيم، وذلك بيدف وصف الظاىرة المدر 

 .(612طبيعتيا ودرجة وجودىا ". )ص
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 مجتمع الدراسة: -3-1
بمحافظة الدلم  بمراحميا   -بنين-جميع قادة ووكالء مدارس التعميم العام  الحكومية  

(  قائدا  وعدد 92قائدا  ووكيال ، يبمغ عدد القادة ) 54المختمفة )ابتدائي ومتوسط وثانوي(وعددىم 
 ىـ(.6538مكتب التعميم بمحافظة الدلم،( وكيال  )61الوكالء )

( قائدا  ووكيال  في مدارس 54قام الباحث بتوزيع أداة الدراسة عمى مجتمع الدراسة بواقع )
( استبانة إلكترونية نظرا  النشغال بعض المدارس في 56التعميم العام الحكومية، وقدتم استرجاع )

 التجييز الختبارات الفصل الدراسي األول.
تطبيق أسموب الحصر الشامل عمى جميع قادة ووكالء مدارس التعميم العام الحكومية وقد تم 

 لصغر حجم العينة وحتى تعكس الدارسة اليدف الذي وضعت من أجمو.بمحافظة الدلم نظرا  
 خصائص أفراد الدراسة: -3-3

 (2-3جدول رقم )
 توزيع أفراد الدراسة وفق متغير العمل

 النسبة التكرار العمل
 14.2 91 د مدرسةقائ

  35.6 65  وكيل مدرسة
 %622 56 المجموع

% من 14.2( من أفراد الدراسة يمثمون ما نسبتو 91( أن )6-5يتضح من الجدول رقم )
( منيم يمثمون ما 65إجمالي أفراد الدراسة قائد مدرسة وىم الفئة األكثر من أفراد الدراسة، بينما )

 اسة وكيل مدرسة.% من إجمالي أفراد الدر 35.6نسبتو 
 (1-3جدول رقم )

 توزيع أفراد الدراسة وفق متغير المؤهل العممي
 النسبة التكرار المؤىل العممي

 65.1 1 ماجستير
 89.2 35 بكالوريوس

  9.5 6  دبموم
 %622 56 المجموع

% من 89.1( من أفراد الدراسة يمثمون ما نسبتو 35( أن )9-5يتضح من الجدول رقم )
( 1راد الدراسة مؤىميم العممي بكالوريوس وىم الفئة األكثر من أفراد الدراسة، بينما )إجمالي أف

( منيم 6% من إجمالي أفراد الدراسة مؤىميم العممي ماجستير، و )65.1منيم يمثمون ما نسبتو 
 % من إجمالي أفراد الدراسة مؤىمو العممي دبموم.9.5يمثل ما نسبتو 
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 (3-3جدول رقم )
 الدراسة وفق متغير البرامج التدريبية التي تم االلتحاقتوزيع أفراد 

 بها في مجال الحاسب اآللي 

 النسبة التكرار البرامج التدريبية 

 2.8 5 لم ألتحق بدورات
 18.9 98 دورة تدريبية إلى ثالث دورات تدريبية
  99.2 2  أربع دورات تدريبية إلى ثمان دورات

 %622 56 المجموع

% من 18.9( من أفراد الدراسة يمثمون ما نسبتو 98( أن )3-5ل رقم )يتضح من الجدو 
إجمالي أفراد الدراسة عدد البرامج التدريبية التي التحقوا بيا في مجال الحاسب اآللي دورة تدريبية 

( منيم يمثمون ما نسبتو 2إلى ثالث دورات تدريبية وىم الفئة األكثر من أفراد الدراسة، بينما )
مالي أفراد الدراسة عدد البرامج التدريبية التي التحقوا بيا في مجال الحاسب % من إج99.2

% من إجمالي 2.8( منيم يمثمون ما نسبتو 5اآللي أربع دورات تدريبية إلى ثمان دورات، و )
 أفراد الدراسة لم يمتحقوا ببرامج تدريبية في مجال الحاسب اآللي.

 (4-3جدول رقم )
 متغير عدد سنوات الخدمة في العمل اإلداري توزيع أفراد الدراسة وفق

 النسبة التكرار عدد سنوات الخدمة في العمل اإلداري

 65.1 1 سنوات 4أقل من 
 62.4 8 سنوات62سنوات إلى أقل من 4من 

  14.2 91 سنوات فأكثر 62من 
 %622 56 المجموع

% من 14.2نسبتو ( من أفراد الدراسة يمثمون ما 91( أن )5-5يتضح من الجدول رقم )
سنوات فأكثر وىم الفئة  62إجمالي أفراد الدراسة عدد سنوات خدمتيم في العمل اإلداري من 

% من إجمالي أفراد الدراسة 62.4( منيم يمثمون ما نسبتو 8األكثر من أفراد الدراسة، بينما )
م يمثمون ( مني1سنوات، و)62سنوات إلى أقل من 4عدد سنوات خدمتيم في العمل اإلداري من 

          % من إجمالي أفراد الدراسة عدد سنوات خدمتيم في العمل اإلداري أقل من65.1ما نسبتو 
 سنوات. 4
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 أداة الدراسة : -3-4
نظرا  لطبيعة الدراسة من حيث أىدافيا ومناىجيا، طور الباحث استبيان لجمع  

استخداما  في مجاالت العموم المعمومات والبيانات والتي تعد من أكثر أدوات البحث شيوعا  و 
اإلنسانية، وقد تم تصميم أداة الدراسة باالستفادة من االطار النظري والدراسات السابقة وبعد 

 تصميميا تم اتباع الخطوات التالية لمتحقق من صالحيتيا لمتطبيق الميداني 
 صدق أداة الدراسة: -3-4-2
 صدق الظاهري لألداة: –أ 

ورتيا األولية عمى مجموعة من أعضاء ىيئة التدريس تم عرض االستبانة في ص 
بجامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية، وجامعات أخرى داخل المممكة العربية السعودية، وفي 

 ضوء آرائيم تم إعداد أداة ىذه الدراسة بصورتيا النيائية.
 صدق االتساق الداخمي لألداة: –ب 

الصدق الداخمي لالستبانة حيث تم حساب  تم حساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة
معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو 

 العبارة كما توضح ذلك الجداول التالية:
 (5-3الجدول رقم )

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول بالدرجة الكمية لممحور

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور ارةرقم العب

6 2.111** 62 2.192** 
9 2.461** 66 2.428** 
3 2.196** 69 2.124** 
5 2.121** 63 2.116** 
4 2.122** 65 2.432** 
1 2.195** 64 2.158** 
1 2.168** 61 2.165** 
8 2.113** 61 2.135** 
2 2.133** - - 

 فأقل 0.02دال عند مستوى الداللة  **



 محمد بن إبراهيم بن محمد بن سويممأ /        واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
 عمي بن إبراهيم بن محمد بن طالب / د   
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 (6-3الجدول رقم )
 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكمية لممحور

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

6 2.121** 8 2.156** 
9 2.122** 2 2.138** 
3 2.424** 62 2.115** 
5 2.421** 66 2.114** 
4 2.194** 69 2.132** 
1 2.148** 63 2.114** 
1 2.163** - - 

 فأقل 0.02** دال عند مستوى الداللة 
 (7-3الجدول رقم )

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثالث بالدرجة الكمية لممحور

 بالمحورمعامل االرتباط  رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

6 2.446** 8 2.834** 
9 2.141** 2 2.836** 
3 2.815** 62 2.812** 
5 2.292** 66 2.836** 
4 2.166** 69 2.812** 
1 2.142** 63 2.882** 
1 2.813** - - 

 فأقل 0.02** دال عند مستوى الداللة 
           ( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات1-3: 4-3يتضح من الجداول )

( فأقل مما يدل عمى صدق اتساقيا 2.26مع محورىا موجبة ودالة إحصائيا  عند مستوي الداللة )
 مع محاورىا.
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   ثبات أداة الدراسة: -3-4-1
                 لقياس مدى ثبات أداة الدراسة تم استخدام )معادلة ألفا كرونباخ( 

(Cronbach's Alpha (α)لمتأكد من ثبات أدا  )( يوضح معامالت 8ة الدراسة، والجدول رقم )
 ثبات أداة الدراسة.  

 (8-3جدول رقم )
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

 ثبات المحور عدد العبارات  محاور االستبانة
واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مدارس التعميم الحكومية لمبنين في محافظة 

 الدلم
 61 2.8219 

 2.8382 63  وقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مدارس التعميم العام في محافظة الدلممع
 2.2439 63  مقترحات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مدارس التعميم العام في محافظة الدلم

 2.8883 53  الثبات العام

            ( 2.8883( أن معامل الثبات العام عال حيث بمغ )8-3يتضح من الجدول رقم )
 وىذا يدل عمى أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكن االعتماد عمييا في التطبيق 

 الميداني لمدراسة.
 أساليب المعالجة اإلحصائية: -3-5

            لتحقيق أىداف الدراسة وتحميل البيانات التي تم تجميعيا، فقد تم استخدام 
ة المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية العديد من األساليب اإلحصائي

Statistical Package for Social Sciences  ( والتي يرمز ليا اختصارا  بالرمزSPSS.) 
دخال البيانات إلى الحاسب اآللي، ولتحديد طول خاليا المقياس  وذلك بعد أن تم ترميز وا 

(، ثم 5=6-4في محاور الدراسة، تم حساب المدى) الخماسي  )الحدود الدنيا والعميا( المستخدم
(  بعد 2.82= 5/4تقسيمو عمى عدد خاليا المقياس لمحصول عمى طول الخمية الصحيح أي)

ذلك تم إضافة ىذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )أو بداية المقياس وىي الواحد الصحيح( 
 ل الخاليا كما يأتي:وذلك لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية، وىكذا أصبح طو 

  يمثل )غير متوافرة( نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسو. 6.82إلى  6.22من 
  يمثل )متوافر بدرجة ضعيفة( نحو كل عبارة باختالف المحور المراد  9.12إلى  6.86من

 قياسو.
  يمثل )متوافر بدرجة متوسطة( نحو كل عبارة باختالف المحور  3.52إلى  9.16من

 لمراد قياسو.ا
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  يمثل )متوافر بدرجة عالية( نحو كل عبارة باختالف المحور 5.92إلى  3.56من          
 المراد قياسو.

  يمثل )متوافر بدرجة عالية جدا ( نحو كل عبارة باختالف المحور  4.22إلى  5.96من
 المراد قياسو.

 وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية:
 سب المئوية لمتعرف عمى الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد الدراسةالتكرارات والن .6

 وتحديد استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنيا أداة الدراسة.
" وذلك لمعرفة مدى ارتفاع  Weighted Meanالمتوسط الحسابي الموزون )المرجح( "  .9

عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية، أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عمى كل 
 مع العمم بأنو يفيد في ترتيب العبارات حسب أعمى متوسط حسابي موزون. 

وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد  " Meanالمتوسط الحسابي "  .3
ترتيب الدراسة عن المحاور الرئيسة )متوسط متوسطات العبارات(، مع العمم بأنو يفيد في 

 المحاور حسب أعمى متوسط حسابي.
لمتعرف عمى مدى انحراف  "Standard Deviation"تم استخدام االنحراف المعياري  .5

استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، ولكل محور من المحاور 
في  الرئيسة عن متوسطيا الحسابي. ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت

استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، إلى جانب المحاور 
 الرئيسة، فكمما اقتربت قيمتو من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتيا.
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 ممخص الدراسة ونتائجها وتوصياتها ومقترحاتها
 تمهيد:

صت إلييا  الدراسة، وعرض  يتناول ىذا الفصل ممخص الدراسة ، وأبرز النتائج التي خم
 أبرز التوصيات والمقترحات التي تم التوصل إلييا في ضوء تساؤالت الدراسة وأىدافيا. 

 ممخص الدراسة: -5-2
 تضمنت الدراسة خمسة فصول ، إضافة إلى المراجع والمالحق وذلك عمى النحو اآلتي :    

وأسئمة الدراسة ، وأىداف الدراسة ،  تناول مقدمة الدراسة ، ومشكمة الدراسة ، الفصل األول :
وأىمية الدراسة ، وحدود الدراسة ، ومصطمحات الدراسة ، وقد تمخصت مشكمة الدراسة في 
التعرف عمى واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مدارس التعميم العام الحكومية لمبنين  في 

 محافظة الدلم.
اإلدارة اإللكترونية والتعرف عمى مقترحات كما ىدفت الدراسة التعرف عمى معوقات تطبيق   

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية من وجية نظر قادة المدارس ووكالئيا  بمحافظة الدلم .
تناول اإلطار النظري ثالثة مباحث وىي : اإلدارة اإللكترونية ، واإلدارة  الفصل الثاني:

( دراسة سابقة محمية وعربية 61)اإللكترونية غي التعميم ، ومحافظة الدلم ، كما تم استعراض 
 وأجنبية ليا صمة وثيقة بموضوع اإلدارة اإللكترونية .

جراءاتيا ، وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي  :الفصل الثالث  تناول منيجية الدراسة وا 
( قائدا  ، وعدد 92( قائدا  ووكيال  ، عدد القادة )54المسحي  ، وتكون مجتمع الدراسة من )

( وكيال  ،وتم توزيع أداة الدراسة عمى أفراد الدراسة بطريقة إلكترونية ، وقد تم 61الوكالء )
 ( استبانة إلكترونية .56استرجاع عدد )

 تناول الفصل عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا . الفصل الرابع :
 تناول ممخص الدراسة ، وأىم نتائجيا ، وأبرز التوصيات والمقترحات . الفصل الخامس :

 أهم نتائج الدراسة : -5-1
ما واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية لدى قادة المدارس بمحافظة الدلم إجابة السؤال األول: " 

 من وجهة نظر قادة المدارس ووكالئها " ؟
حيث يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون بدرجة عالية جدا  عمى واحدة من نتائج  .6

قادة المدارس بمحافظة الدلم تتمثل في العبارة " يتم استخدام  تطبيق اإلدارة اإللكترونية لدى
 ( .4من  5.51برنامج اإلدارة التربوية )نور(  " بمتوسط )

         أن أفراد الدراسة موافقون بدرجة عالية وىي" توجد رغبة في التحول إلى اإلدارة   .9
مى توافرىا بدرجة عالية اإللكترونية " بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد الدراسة ع

 ( .4من  5.29بمتوسط )
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" ما معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية لدى قادة المدارس بمحافظة إجابة السؤال الثاني : 
 الدلم من وجهة نظر قادة المدارس ووكالئها"؟

أن أفراد الدراسة موافقون بدرجة عالية جدا  عمى اثنين من معوقات تطبيق اإلدارة 
 ية لدى قادة المدارس بمحافظة الدلم تتمثالن في:اإللكترون

كثرة األعباء اإلدارية عمى قائد المدرسة حيث أن أفراد الدراسة موافقون عمى توافرىا بدرجة  .6
 (.4من  5.32عالية جدا  بمتوسط )

قمة المخصصات المالية لدعم تطبيق اإلدارة اإللكترونية حيث أن أفراد الدراسة موافقون  .9
 (.4من  5.99بدرجة عالية جدا  بمتوسط )عمى توافرىا 

" ما مقترحات تطبيق اإلدارة اإللكترونية لدى قادة المدارس إجابة السؤال الثالث : 
 بمحافظة الدلم من وجهة نظر قادة المدارس ووكالئها" ؟

أفراد الدراسة موافقون عمى عدد من المقترحات أىميا : ضمان أمن وحماية المعمومات  .6
         يث أن  أفراد الدراسة موافقون عمى توافرىا بدرجة متوسطة بمتوسط اإللكترونية ح

 (.4من  3.31)
التقميل من المركزية في صنع القرارات التربوية حيث أن أفراد الدراسة موافقون عمى توافرىا  .9

 (.4من  3.62بدرجة متوسطة بمتوسط )
 توصيات الدراسة:   -5-3

 من نتائج يوصي الباحث بما يمي : في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة    
 .نشر ثقافة التعامل اإللكتروني بين منسوبي المدارس بمحافظة الدلم 
  ضمان أمن وحماية المعمومات اإللكترونية بما يحسن من رغبة قادة المدارس بمحافظة

 الدلم في تطبيق اإلدارة اإللكترونية.
 ربوية بما يدعم مبادرة قادة المدارس االىتمام بالتقميل من المركزية في صنع القرارات الت

 بمحافظة الدلم لتطبيق اإلدارة اإللكترونية.
  وضع خطة استراتيجية تقنية قابمة لمتطبيق تسيل من تطبيق اإلدارة اإللكترونية في

 المدارس بمحافظة الدلم. 
 .تطوير الموائح واألنظمة لمعمل في المدارس بمحافظة الدلم 
 ي مجال اإلدارة اإللكترونية لقادة المدارس بمحافظة الدلم في تكثيف الدورات والبرامج ف

 مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكترونية.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 مقترحات الدراسة: -5-4
         في ضوء نتائج الدراسة يقترح الباحث عددا  من البحوث المستقبمية وذلك عمى 

 النحو اآلتي :
 الء المدارس لتنمية قدراتيم عمى تطبيق إجراء دراسة لتحديد االحتياجات التدريبية لقادة ووك

 اإلدارة اإللكترونية .
 . إجراء دراسة لتقييم درجة ممارسة القادة لإلدارة اإللكترونية  من وجية نظر معممي المدارس 
 . إجراء دراسة مماثمة عمى تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة التعميم بمحافظة الخرج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 محمد بن إبراهيم بن محمد بن سويممأ /        واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   2910ديسورب    -جزء ثاني -الثاني عشر   العدد   -  33  لدجملا 922
 

 

راجعقائمة الم  

 ، اإلسكندرية: الدار الجامعية. 6.. طاإلدارة اإللكترونيةم(. 9262إبراىيم ، خالد .)
مستوى تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة م(.  9269أبو عاشور، خميفة والنمري، ديانا.)

 في األردنية . المجمةاليرموك من وجهة نظر الهيئة التدريسية والتدريبية
 األردن، عمان.  9. عدد 2د التربوية. مجم العموم

متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مكاتب التربية والتعميم في  ىـ(.6539األحمد، أحمد.)
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم ضوء بعض الخبرات العالمية

 االجتماعية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.
.مسترجع  الخدمات اإللكترونيةه(.6532لخرج .)إدارة التعميم بمحافظة ا

:من
https://edu.moe.gov.sa/Kharj/electronicservices/Schoo

l/Pages/default.aspx 
. اإلسكندرية: الدار نظم المعمومات اإلدارية في المنظمات المعاصرةم( 9224إدريس، ثابت )

 الجامعية.
ومتطمبات  المدرسية اإلدارة في رونيةاإللكت اإلدارة تطبيقاته(. 6532األسمري، عمي.)

رسالة الرياض . بمدينة الثانوية المدارس مديري نظر وجهة من تطويرها
ماجستير غير منشورة.كمية العموم االجتماعية .جامعة اإلمام محمد بن 

 سعود اإلسالمية، الرياض.
دارة اإللكترونية العالقة بين بعض المتغيرات التنظيمية و تطبيق اإلم(. 9269األغا، مروان .)

. بحث منشور. مجمة جامعة  في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة
 .مصر،القاىرة .9.العدد 65األزىر.  المجمد 

.عمان: دار  6..طاإلدارة التربوية رؤية معاصرةم(. 9261بطاح، أحمد. الطعاني، حسن)
 .الفكر

"نور" في تحسين األداء اإلداري إسهام برنامج اإلدارة اإللكترونية ىـ( . 6534بمخي ، عمي .)
.رسالة ماجستير. كمية التربية في المدارس الثانوية لمدينة مكة المكرمة 

 .جامعة أم القرى ،مكة المكرمة .



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مكاتب التعميم بمدينة  ىـ(.6531التميمي، عبدالمطيف.)
وم االجتماعية ،جامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العمالرياض

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.
فعالية النشاط المدرسي في مدارس التعميم العام : دراسة  م(.9221آل حامد ، عبدالعزيز .)

. رسالة دكتوراه ، معيد بحوث ودراسات  تقويمية في مدينة الرياض
 العالم اإلسالمي ، جامعة أم درمان، السودان. 

. استخدام تكنولوجيا المعمومات في إدارة المدرسة الثانوية العامة م( 9266اسم .)الحربي، ق
، العدد  بالمممكة العربية السعودية . مجمة كمية التربية باإلسماعمية

 . 12-6، ص 96
. عمان: الرواق اإلدارة اإللكترونية المفاهيم الخصائص المتطمباتم( . 9266الحسن ،حسين.)

 لنشر والتوزيع . .
. معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات الفمسطينيةم(. 9266الحسنات، ساري.)

رسالة ماجستير غير منشورة، معيد البحوث والدراسات ،جامعة الدول 
 العربية، القاىرة.

المجمة العربية لمدراسات م( . االستراتيجية األمنة الحكومية . 9263الحناوي ، منال.)
 . 693-26، ص  9دد ، الع المعموماتية

واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مدارس التعميم العام لمبنين في  ىـ(.6531الحويكان، حمد.)
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم االجتماعية محافظة المجمعة

 ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.
 ،. عمان: دار كنوز المعرفة كترونيةالتكنولوجيا اإللم(.9221الخالدي ، محمد.)
واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في كمية العموم واآلداب بمحافظة ىـ(.6534الخمف، وسام .)

.رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الممك عبدالعزيز، مكة  عنيزة
 المكرمة.

مية الثانوية في واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الحكو م( . 9262خموف ،إيمان.)
. رسالة ماجستير غير منشورة . كمية الدراسات العميا .  الضفة الغربية

 جامعة النجاح الوطنية نابمس ، فمسطين .
. عمان: دار وائل 9. ط E-mangmentاإلدارة اإللكترونية م( . 9222السالمي ، عالء .)

 لمنشر.



 محمد بن إبراهيم بن محمد بن سويممأ /        واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
 عمي بن إبراهيم بن محمد بن طالب / د   
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 سكندرية: دار الفكر الجامعي..اال6..ط اإلدارة اإللكترونيةم(.9221الصيرفي ،محمد .)

. واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في العمل اإلداري بوزارة التعميمىـ(. 6531الطويرقي، مصباح.)
رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم االجتماعية ،جامعة اإلمام 

 محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.

اإللكترونية في المدارس الثانوية األهمية لمبنات واقع تطبيق اإلدارة ه(. 6539العتيق، العنود.)
. رسالة ماجستير غير منشورة.كمية العموم االجتماعية بمدينة الرياض

 .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.

إسهام اإلدارة اإللكترونية في تطوير األداء لمديرات المدارس ىـ(. 6531العجالين، ىياء.)
. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم األفالجالحكومية بمحافظة 

 االجتماعية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.

 لمتربية العامة في اإلدارة االلكترونية اإلدارة تطبيق إمكانيةه( .6592العريشي ،محمد.)
 رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربية. المقدسة. بالعاصمة والتعميم

 معة أم القرى . مكة المكرمة.جا

 .الرياض: دار الزىراء.  المدخل إلى البحث في العموم السموكيةىـ(. 6533العساف، صالح .)

..  اإلدارة التعميمية واإلشراف التربوي أصولها وتطبيقاتهاىـ(. 6534عطوى ، جودت.)
 .عمان: دار الثقافة،.1ط

. أبوظبي: مركز المارات 6..طت والتطبيقاتاإلدارة الرقمية المجاالم(. 9224العالق، بشير.)
 لمبحوث االستشارية.

. واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مدارس األبناء بمدينة الرياض ىـ(.6532العمي، ناصر.)
رسالة ماجستير غير منشورة .كمية العموم االجتماعية .جامعة اإلمام 

 محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.

 . الرياض.  اإلدارة التقميدية والتحول اإللكترونيىـ(. 6592)العمار، عبداهلل .

 . عمان :دار امجد لمنشر والتوزيع اإلدارة اإللكترونيةم(. 9265العياط ، جمعو )
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دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل اإلداري ومعوقات م( . 9221غنيم ، أحمد عمي. )
. بحث المدينة المنورة استخدامها في مدارس التعميم العام لمبنين ب

. مجمس النشر العممي.جامعة  86منشور. المجمة التربوية . العدد 
 الكويت 

 .دمشق: دار رسالن(,اإلدارة اإللكترونية .1021.)مصطفى ,كافي
صعوبات استخدام اإلدارة اإللكترونية في المدارس المتوسطة ىـ(. 6531المالكي، حامد.)

. رسالة ماجستير ارس ووكالئهابالرياض من وجهة نظر مديري المد
غير منشورة .كمية العموم االجتماعية .جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية، الرياض.
انطالق مشروع أنظمة إدارة الموارد اإلدارية والمالية بوزارة التربية م(. 9262مجمة المعرفة . )

 .652-635،ص 612. الرياض ، العدد  والتعميم )فارس(
معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة مدارس مراحل التعميم ىـ(. 6535قاسم.)المشيطي، 

. رسالة ماجستير غير منشورة .كمية العموم العام بمحافظة القريات
 االجتماعية .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.

 اث.، الجزء األول ،القاىرة :دار إحياء التر 9م(.ط6219)المعجم الوسيط
معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس االبتدائية ه(. 6535المقحم، عبداهلل.)

. رسالة الحكومية بمدينة الرياض من وجهة نظر مديري المدارس
ماجستير غير منشورة .كمية العموم االجتماعية .جامعة اإلمام محمد بن 

 سعود اإلسالمية، الرياض.
 ـ(. الدلم .ى6532.) مكتب التعميم بالدلم

متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمدارس الحكومية بمحتفظة ىـ(. 6534المنيع، ماجد.)
. رسالة ماجستير غير منشورة .كمية العموم االجتماعية حفر الباطن

 .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.
. الرياض: دار الوظائف والمتطمبات(اإلدارة اإللكترونية )االستراتيجية و م(.9225نجم ، عبود.)

 المريخ لمنشر.
اإلدارة االلكترونية كأحد إفرازات عالم تكنولوجيا اإلنترنت والتجارة م(. 9261نسرين، زروفي.)

 .955-992.ص 64.مجمة االقتصاد الجديد. العدد  االلكترونية



 محمد بن إبراهيم بن محمد بن سويممأ /        واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
 عمي بن إبراهيم بن محمد بن طالب / د   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   2910ديسورب    -جزء ثاني -الثاني عشر   العدد   -  33  لدجملا 921
 

 

المممكة  رونية يسر.برنامج التعامالت االلكته(.6532وزارة االتصاالت وتقنية المعمومات .) 
 العربية السعودية مسترجع من:

https://www.yesser.gov.sa/AR/ProgramDefinition/Pages/Overview.aspx  
ة السعودية مسترجع من : .المممكة العرب المنتجات اإللكترونيةم(.9268). وزارة التعميم

https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx 
دليل المستخدم الخاص بمدير المدرسة .النسخة  نظام اإلدارة التربوية .م(. 9269وزارة التعميم .)

9. 
 .المممكة العربية السعودية . في سطور الدلم ىـ(.6532وزارة الثقافة واإلعالم.)

. معيد اإلدارة العامة . اإلدارة االلكترونية وأفاق تطبيقاتها العربية م(،9224ياسين ،غالب.)
 الرياض .

التحول نحو اإلدارة اإللكترونية في مؤسسات التعميم لمواكبة م(، 9261يونس، مجدي ،)
  .>educ.com-https://www.new<تحديات العصر الرقمي 

https://www.yesser.gov.sa/AR/ProgramDefinition/Pages/Overview.aspx
https://www.yesser.gov.sa/AR/ProgramDefinition/Pages/Overview.aspx
https://www.new-educ.com/

