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 حمتوايت البحث

 

 ١ص )آية قرآنية( االستهالل

 ٢ص  حمتوايت البحث

 ٣ص الرسوماتقائمة 

 ٤ص  قائمة اجلداول

 ٦ص  املقدمة

 منهجية البحث
 و أمهيته مشكلة البحث

 أسلوب البحثو  أهداف البحث 
 و متغيات الدراسة البحثفرضية 

  البحثحدود 

 ٧ص 
 ٨ص 
 ٩ص 
 ١٠ص 

 ( االدارة االلكرتونيةاملبحث األول ) 

 االلكرتونية االدارةمفهوم  
 االلكرتونية االدارة أهداف

 أسس وخصائص االدارة االلكرتونية
 فوائد االدارة االلكرتونية 

 املنظمة بناء على االلكرتونية االدارة آاثر
  اإللكرتونية اإلدارة حنو التحول إىل تدعو اليت املربرات

 املنظمة بناء على االلكرتونية االدارة آاثر
 جماالت تطبيق االدارة االلكرتونية 

 مراحل التحول ايل االدارة االلكرتونية
 الناجحة  االلكرتونية املنظمة مواصفات

 معيقات تطبيق االدارة االلكرتونية
 االلكرتونيةسلبيات االدارة 

 ١١ ص
 ١٢ ص
 ١٤ ص

 ١٥ص 
 ١٥ص 
 ١٦ص 
 ١٧ص 
 ١٨ص 
 ٢٠ ص

 ٢١ص 
 ٢٢ص 
 ٢٤ص 
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 ( النظم االلكرتونيةبحث الثاين ) امل

 تعريف النظام 
 أهداف النظام وفوائده

 مكوانت النظام
 العائد من استخدام النظم االلكرتونية

 الدراسات السابقة

 ٢٥ ص
 ٢٥ ص
 ٢٦ ص

 ٢٨ص 
 ٢٩ص 

 ٣٤ص  اخلامتة

 الدراسة امليدانية

 املقدمة
 جمتمع الدراسة وعينة الدراسة

 اداة الدراسة
 تصميم وبناء أداة الدراسة
 عرض و مناقشة النتائج
 اثبات فرضيات البحث

 ٣٥ص 
 ٣٥ص 
 ٣٥ص 
 ٣٥ص 
 ٣٦ص 
 ٣٩ص 

 النتائج والتوصيات

 النتائج
 التوصيات

 ٤٣ص 
 ٤٤ص 

 ٤٧ص  قائمة املراجع
 ٤٨ص  املالحق
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 رسوماتالقائمة 

 

 ١٠ص  شكل يوضح العالقة بني متغيات الدراسة وتطوير العمل االداري

شكل يوضح جماالت استخدام االدارة االلكرتونية يف االدارة 
 املدرسية

 ١٩ص 

شئون  يف االلكرتونية االدارة استخدام جماالت يوضح شكل
 املوظفني

 ١٩ص 

شئون  يف االلكرتونية االدارة استخدام جماالت يوضح شكل
 املدرسة

 ١٩ص 

شئون  يف االلكرتونية االدارة استخدام جماالت يوضح شكل
 الطلبة

 ٢٠ص 

 

 قائمة اجلداول

 

 ٣٦ص  العمل حسب البحث عينة توزيع جدول

 ٣٦ص  اجلنس حسب البحث عينة وصف جدول

 ٣٧ص  املؤهل الدراسي حسب البحث عينة وصف جدول

 ٣٧ص  سنوات اخلربة حسب البحث عينة وصف جدول
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 مت اليت التدريبية الربامج حسب الدراسة عينة وصف جدول
 عليها احلصول

 ٣٨ص 

 و املوظفني لدي االلكرتونية الثقافة بني العالقة يبني جدول
 االداري العمل تطوير

 ٣٩ص 

 وتطوير والتنظيمية االدارية املهارات بني العالقة يبني جدول
 االداري العمل

 ٤٠ص 

 العمل وتطوير ابملدرسة الفنية املوارد بني العالقة يوضح جدول
 االدارى

 ٤٠ص 

 اخلربة ذوات البشرية املوارد استخدام بني العالقة يبني جدول
 االداري العمل تطوير و

 ٤١ص 

 العمل تطوير و دعم االدارة العليا بني العالقة يبني جدول
 االداري

 ٤٢ص 
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 املقدمة

املستقبلية لتطوير االدراة املدرسية والتعليمية من القضااي املهمة اليت حظيت ابالهتمام من جانب املعنيني ابلنظام تعد الدراسات 
التعليمي ، وذلك نتيجة للتحوالت السريعة والتطورات التكنولوجية اليت يتعرض هلا اي نظام تعليميفي ظل التطور السريع ، ما 

 النظام التعليمي احلايل ، وال تستطيع االدارة املدرسية ان حتقق اهدافها بطريقتها القائمة علي انعكس علي منط االدارة املدرسية يف
 األسلوب التقليدي يف ظل األوضاع العاملية الراهنة واليت تتميز بسرعة التغيي.

 لفالحصو متاما ، قيمتهاية الماد بدونه تفقد األصول املنظمات والذي لكفي المحوري المتغير هو يلبشرالعنصر ا أنكما 
يصبح ويتها ، غا صول ايلالوتستطيع املنظمة  لكياحملافظه عليه يعترب نشاطا ضروراي و و حتفيزه  وإعداده البشري العنصر على

 (٩ص  ٢٠٠٣)سلطان منظمة . أي في يةالبشر الموارد ختطيط و تنظيم و قيادة و تقييم الضروري ابلتايل من

أداء رسالتها علي جودة االدارة املدرسية ، اليت من خالهلا يتم السيطره علي عملية التعليم والتعلم وتتوقف قدرة املدرسة يف 
وتنظيمها وتوجيهها وتقوميها ، ومن خالل االدارة املدرسية الفاعلة ، يتم اعادة النظر والتفكي بصورة اساسية وبشكل جذري يف 

 تناسب مع متطلبات عصر السرعة والثورة والتكنولوجيا.كافة األنشطة واالجراءات واالسرتاتيجيات اليت ت

الدارة االلكرتونية علي طرق علمية وتكنولوجية وتقنيات ادارية متخصصة ، التحول من االدارة التقليدية ايل اوتعتمد عملية 
امية هو ِبثابة حتول صعب تتطلب خربات وختصصات رائدة. واالنتقال بني االدارة التقليدية واالدارة االلكرتونية يف الدول الن

ون عقبات ومقاومة وحتدايت ، يلزمه وضع برامج تدريبية الكرتونية ومعقد يبعد كل البعد عن االنتقال من اسلوب عمل ايل اخر د
 ترتقي ابجلوانب االدارية والوظيفية لدي العاملني .

نطلق ايل املستقبل ، اصبح لزاما علينا ان نسهم يف حتسني وحيث اننا نعيش عصر الثورة التكنولوجية اهلائلة ، وبغيها ال ميكن ان ن
من خالل حماولة جادة يف اعادة صياغة للتنظيم االداري ، حبيث يصبحقادرا علي طرق سنا يف اململكة مستوي االدارة يف مدار 

 غيات اليت مير هبا عصران احلاضر.ابواب املستقبل ، ومواكبة الثورة التكنولوجية واملعلوماتية ، والتعامل بفاعلية وكفاءة مع املت

، وحتديد أهم  بنجران األهلية النموذجية األماين مدارسراسة التعرف ايل واقع تطبيق االدارة االلكرتونية يف من هنا تسعي هذه الد
االدارة االلكرتونية يف  ، لعلها تكون بداية موفقة يف سبيل التحول يف اللكرتونية فيهااملشكالت اليت حتد من تطبيق االدارة ا

 املدرسة .
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 منهجية البحث

 مشكلة البحث :

مع بداايت القرن احلادي والعشرين وظهور الثورة املعلوماتية وحدوث الطفرة التكنولوجية اهلائلة يف التقنيات احلديثة ، واليت حتمت 
يزداد التنافس علي االفادة القصوي من هذه علي املنظمات اجملتمعية استخدام اساليب ادارية حديثة تواكب هذا العصر ، 

التقنيات يف خمتلف اجملاالت ، ومن بني هذه التقنيات تقنية االدارة االلكرتونية اليت متكن الكثي من املؤسسات ومنها املدارس من 
 ة.معاجلة واثئقها ، والسيطرة علي املخزون الورقي اهلائل لديها ، والتخلي عن أساليب االدارة التقليدي

 ومن هنا جاءت اشكالية حبثنا هذا علي النحو التايل :

 ؟ بنجران األهلية النموذجية األماين درسةِبااللكرتونية يف تطوير العمل االداري مدي مسامهة الربامج التدريبية ما 

 لتساؤالت اآلتية:لي مضامني االشكالية من خالل طرح اوميكن التعرف ع

 االلكرتونية لدي ادارة املدرسة حمل الدراسة ؟هل هناك تصور واضح عن االدارة  -
 كيف تساهم االدارة االلكرتونية يف تطوير عمليات التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة يف املدرسة ؟ -
هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف واقع تطبيق االدارة االلكرتونية يف املدرسة من وجهة نظر املوظفني تعزي ايل  -

 متغي العمر؟
 هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف واقع تطبيق االدارة االلكرتونية يف املدرسة من وجهة نظر املوظفني تعزي ايل -

 متغي اجلنس ؟
 هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف واقع تطبيق االدارة االلكرتونية يف املدرسة من وجهة نظر املوظفني تعزي ايل -

 متغي سنوات اخلربة يف الوظيفة ؟
 هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف واقع تطبيق االدارة االلكرتونية يف املدرسة من وجهة نظر املوظفني تعزي ايل -

 متغي املؤهل الدراسي؟
  تعزي ايلهل توجد فروق ذات داللة احصائية يف واقع تطبيق االدارة االلكرتونية يف املدرسة من وجهة نظر املوظفني -

 متغي الدورات التدريبية يف جمال االدارة االلكرتونية ؟
 ما أهم املشكالت اليت حتد من تطبيق االدارة االلكرتونية يف املدرسة حمل الدراسة؟ -

 أمهية البحث :

  بنجران األهلية النموذجية األماين مدرسةيف تسليط الضوء علي االدارة االلكرتونية وأمهية تطبيقها. 
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  يساعد هذا البحث يف رفع مستوي املوظفني واملديرين يف املدرسة يف جمال استخدام األساليب التكنولوجية قد
 االستخدام األمثل يف جماالت العمل املختلفة.

 .احتياج اجلهات هلذا البحث الرتباط التطوير ابنتاجية العاملني 
 اجياد احللول لتلك املعوقات او احلد منها. حتديد معوقات تطبيق االدارة االلكرتونية يف املدرسة وحماولة 
 .احلاجة ايل هذا البحث لفتح آفاق مستقبلية للدراسات العلمية ذات الصلة به 

 أهداف البحث :

 اوالعناصر املرتبطة هب اوأمهيته دراسة ماهية االدارة االلكرتونية 
 . التعرف عل الثقافة االلكرتونية لدي موظفي املدرسة حمل الدراسة 
  يف تعلم وتطبيق األنظمة االلكرتونيةالتعرف علي املعوقات والصعوابت اليت تواجه الكوادر الوظيفية 
 هباعمل علي تطوير االدارة االلكرتونية يف اململكة وحماولة اخلروج بتوصيات ت الوقوف علي واقع االدارة االلكرتونية 
 ملفاهيم املختلفة للتطويرالقاء الضوء علي الدراسات واألحباث ذات العالقة وتوضيح ا 
 . تقدمي جمموعة من التوصيات اليت من شأهنا املسامهة يف حتسني اداء النظم االلكرتونية يف املدرسة 
 . االرتقاء ِبستوي أداء كافة اجلهات املستفيدة من النظم االلكرتونية وحتسني األداء الوظيفي للعاملني 

 : البحث أسلوب

 كالتايل :  املتوفرة املصادر علي ابالعتمادالتحليلي  الوصفي األسلوب البحث يف استخدم

حيث يقوم الباحث بعرض الظواهر كما هي موجودة يف الواقع ، وعرض مجيع العوامل واملتغيات اليت املنهج الوصفي :  -
 دورا اساسيا فيها . تلعب

حتليل املعلومات اليت مجعها الباحث من ، مث  عليها واالجابه االستبيان استمارة توزيع خالل من االحصائي التحليل -
 مصادر مكتبية وميدانية ووضع احللول املناسبة هلا .

 : اآلتية التساؤالت عن االجابةوكان أكثر ما هدف اليه االستبيان هو 

 اداء العاملني حتسني يف االلكرتونية االدارة فاعلية مدي -

 ؟ االلكرتونيةاالدارة  فعالية و املتغيات بعض بني احصائية داللة ذات فروق هناك هل -

 ؟ماهي التحدايت اليت تواجه االدارة االلكرتونية ، وطرق التغلب عليها -
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 البحث : فرضيات

 و تطوير العمل االداري ابملدرسة داللة احصائية بني الثقافة االلكرتونية لدي املوظفني توجد عالقة ذات 
 وتطوير العمل االداريني املهارات االدارية والتنظيمية توجد عالقة ذات داللة احصائية ب 
  وتطوير العمل االدارى ني املوارد الفنية ابملدرسة باحصائية داللة توجد عالقة ذات 
 االداري العمل تطوير و استخدام املوارد البشرية ذوات اخلربة بني احصائية داللة ذات عالقة توجد 
  دعم االدارة العليا وتطوير العمل االداريبني توجد عالقة ذات داللة احصائية 

 متغيات الدراسة :

  وفقا للفرضيات السابقة اشتملت الدراسة علي نوعني من املتغيات وذلك علي النحو التايل :

 : املتغيات املستقلة 
 اجلنس -
 العمر  -
 املؤهل الدراسي -
 سنوات اخلربة االدارية -
 احلصول عليهاعدد الدورات التدريبية االلكرتونية اليت مت  -

 

  : املتغي التابع 
 متثل يف االستجابة عن فقرات االستبانة يف اجملاالت اآلتية :

 الثقافة االلكرتونية لدي املوظفني و تطوير العمل االداريالعالقة بني  -
 العالقة بني املهارات االدارية والتنظيمية وتطوير العمل االداري -
 بني املوارد الفنية ابملدرسة وتطوير العمل االدارى العالقة  -
 االداري العمل تطوير و استخدام املوارد البشرية ذوات اخلربة العالقة بني -
 العالقة بني دعم االدارة العليا وتطوير العمل االداري -

 

  



 

 
10 

 

 : املتغيات هذه بني العالقة يوضح التايل والشكل

 

 

 يوضح العالقة بني متغيات الدراسةشكل 

 

 حدود البحث :

  ه١٤٤١-١٤٤٠احلدود الزمانية : نفذت هذه الدراسة خالل العام اجلامعي  
  : بنجران األهلية النموذجية األماين مدرسةاحلدود املكانية . 
  : املدرسة حمل الدراسة.يف الدراسة أثر االدارة االلكرتونية يف تطوير العمل االداري تناولت احلدود املوضوعية 

  

ية الثقافة االلكترون
لدي الموظفين 

المهارات االدارية 
والتنظيمية 

الموارد الفنية 
بالمدرسة 

استخدام الموارد 
رة البشرية ذوات الخب

دعم االدارة العليا

 العمل تطوير

 االداري



 

 
11 

 املبحث األول

 االدارة االلكرتونية

 : مفهوم االدارة االلكرتونية أوال

تعددت تعريفات اإلدارة االلكرتونية علي أيدي الكثي من الباحثني وركز كل تعريف علي وجهة نظر صاحبه وتصوره ملفهوم اإلدارة 
املهم أن نستعرض بعض ما قدمه بعض املهتمني والباحثني حول تعريف هذا االلكرتونية وأبعادها املختلفة يف نظرة ، ولعله من 

( تعريفه لإلدارة االلكرتونية أبهنا العملية اإلدارية القائمة علي اإلمكاانت املتميزة  ١٢٧:  ٢٠٠٤املفهوم ، فقد ذكر )عبود جنم ، 
ات اجلوهرية للشركة واآلخرين بدون حدود من اجل لالنرتنت وشبكات األعمال يف ختطيط وتوجيه والرقابة علي املوارد والقدر 

 حتقيق أهداف الشركة

( أن اإلدارة االلكرتونية مدخل ومنهجية إدارية جديدة تقوم علي االستيعاب واالستخدام ٢٠: ٢٠٠٤وعرفها ) علي السلمي ، 
 عصر العوملة والتغيي املستمرالواعي لتقنيات املعلومات واالتصاالت يف ممارسة الوظائف األساسية لإلدارة يف منظمات 

( فعرفها أبهنا االستغناء عن املعامالت الورقية وإحالل املكتب االلكرتوين عن طريق ٣٢:  ٢٠٠٨أما ) عالء عبد الرازق ،
االستخدام الواسع لتكنولوجيا املعلومات وحتويل اخلدمات العامة إيل إجراءات مكتبية مت معاجلتها حسب خطوات متسلسلة 

 سبقامنفذة م

( أبهنا القدرة علي تقدمي اخلدمات والسلع بوسائل غي تقليدية أي وسائل الكرتونية متكن علي  Dean,2000:6 وعرفها )
االطالع علي معلومات هتم مجهور املستفيدين ) العمالء ( ألي مؤسسة وإكمال التبادل بني األجهزة املعنية ومجهور املستفيدين 

 وعلي أساس املساواة والعدالة بني كافة املعنيني ابخلدمات العامة من خدماهتا يف أي زمان ومكان

( اإلدارة االلكرتونية أبهنا االنتقال من أداء العمل يف اإلدارة من األسلوب ١٤٩: ٢٠٠٦يف حني عرفها ) امحد علي غنيم ،
حلاسب اآليل ، والشبكة الدولية التقليدي اليدوي إيل تطبيق تقنيات املعلومات واالتصاالت ابستخدام التقنية املتمثلة اب

 للمعلومات ) االنرتنت ( لتقدمي خدمات للمستفيدين حتقق او تتجاوز رضاهم

( فيعرفها أبهنا استخدام نتاج الثورة التكنولوجية يف حتسني مستوي أداء املؤسسات ورفع  ٢٦٣: ٢٠٠٣أما ) انئل عبد احلافظ ،
 . ملرجوة منهاكفايتها وتعزيز فعاليتها يف حتقيق األهداف ا
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  أهداف اإلدارة االلكرتونية :

هناك العديد من األهداف اليت تسعي اإلدارة االلكرتونية اليت حتقيقها عن طريق االستخدام األمثل لتقنية املعلومات والتصاالت ، 
االستخدام املالئم للتقنية ونظم لعل من أهم أهدافها هو رفع مستوي اجلودة يف األعمال ، والفعالية الكلية للمنظمة من خالل 

 املعلومات واالتصاالت

 ( أن من أهم أهداف اإلدارة االلكرتونية ما يلي ٤٢٤:  ٢٠٠٦وقد رأي ) حممود حممد فتحي ، 

 أهداف مباشرة ميكن ترمجتها إيل مكاسب مادية مثل: .١

األعمال اإلدارية ، وإمكان أداء األعمال عن  االجناز السريع لألعمال ، وتقليل ساعات العمل ، واحلد من استخدام األوراق يف
 . بعد

 أهداف عامة غي مباشرة يصعب ترمجتها إيل مكاسب مادية ملموسة مثل: .٢

التقليل من األخطاء املرتبطة ابلعامل اإلنساين، والتوافق مع بقية دول العامل خصوصا املتقدمة،وزايدة وتعزيز القدرة التنافسية 
 للمنظمات

 : ( فرأي أن أهداف اإلدارة االلكرتونية تتمثل ِبا يلي ٣:  ٢٠٠٤ن، أما ) رأفت رضوا

 إدارة ومتابعة االدارت املختلفة للمؤسسة وكأهنا وحدة مركزية .١

 تركيز نقطة اختاذ القرار يف نقاط العمل اخلاصة هبا مع إعطاء دعم أكرب يف مراقبتها .٢

 جتميع البياانت بصورة موحدة من مصادرها األصلية .٣

 قات اختاذ القرار عن طريق توفي البياانت وربطهاتقليص معو  .٤

 توظيف تكنولوجيا املعلومات من اجل دعم وبناء ثقافة مؤسسة اجيابية لدي كافة العاملني .٥

 توفي البياانت واملعلومات للمستفيدين بصورة فورية .٦

 التعلم املستمر وبناء املعرفة .٧

 ة وإدارة كافة املواردزايدة الرتابط بني العاملني واإلدارة العليا ،ومتابع .٨

 ( بعض األهداف ومنها ما يلي : ٢٦٦: ٢٠٠٣ويضيف ) انئل عبد احلافظ، 
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 تطوير عمليات اإلدارة وتعزيز فعاليتها يف خدمة األهداف املؤسسة .١

 ضمان تدفق املعلومات بدقة وكفاية وتوقيت مالئم وجاهزية مستمرة .٢

 وير اإلداري الشامل واملتواصلهتيئة البيئة واملناخ التنظيمي املالئم للبحث والتط .٣

 ( األهداف التالية: ٢: ٢٠٠٣كما أضاف ) حممود انصر، 

 حتسني مستوي أداء اخلدمات .١

 التقليل من التعقيدات اإلدارية .٢

ختفيض التكاليف لطاليب اخلدمة عن طريق توقي الوقت واجلهد وللجهة املنفذة ابالستغناء عن وجود مباين ضخمة  .٣
 وخزاانت حفظ املعامالت، وتقليص احلاجة لوجود أعداد كبية من املوظفنيالستقبال املراجعني 

 حتقيق أقصي درجات رضا املستفيدين .٤

 ( هدفني آخرين مها: ٣٤-١٤: ٢٠٠٦كما أضاف ) علي حسني، 

 القضاء علي البيوقراطية ِبفهومها اجلامد، وتسهيل تقسيم العمل والتخصص به .١

أصبحت منظمات األعمال تتبين اجلودة كمنهج متكامل، وخاصة مع بروز ما زايدة مستوي جودة العمليات، حيث  .٢
يعرف إبدارة اجلودة الشاملة، وسعي املنظمات من خالل تبين اإلدارة االلكرتونية إيل تعزيز وتكريس مفهوم إدارة اجلودة 

 الشاملة يف مجيع عمليات املنظمة

 تخدام اإلدارة االلكرتونية يف اإلدارة املدرسية ما يلي :( أن من أهداف اس ٤٥:  ٢٠٠٥أضاف ) سعيد عامر ،  -د 

 متكني املديرين من أتدية أعماهلم بطريقة أفضل.١

 مساعدهتم علي املتابعة الدورية لطرق أداء العمل املدرسي يف مجيع مراحله.٢

 رةتوفي طرق جديدة للقيام ِبهام العمل املدرسي بدال من قضاء الوقت يف أعمال روتينية مكر .٣

 تعمل علي تركيز املديرين علي اجلوانب املهمة اإلشرافية بدال من األعمال الكتابية الورقية.٤

 تسهم يف الكشف عن املشكالت اليت تعرتض سي العمل لتفاديها قبل ظهورها.٥

ورة لتقدمي خدمات ذات وعلي ذلك فإنه ميكن القول أبن اهلدف الرئيس لإلدارة االلكرتونية يتمثل يف استخدام التكنولوجيا املتط
 . جودة عالية للمستفيدين وأبقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة، وحتسني أداءهم املهين
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 :أهسس اإلدارة اإللكرتونّية 

  .بناء شبكة  حاسوبّية  قوية ، واليت حتتوي على اتصال  بني اإلدارة، واألقسام، والفروع األخرى 
 توفي اتصال  دائم  واثبت  مع شبكة اإلنرتنت . 
  االعتماده على تعزيز  دور قسم نظم املعلومات اإلداريّة، والذي يساهمه يف إدارة املعلومات اإللكرتونّية، وتقدمي جمموعة  من

 االسرتاتيجيات اليت تساند دور اإلدارة يف عملها. 
 توفي كادر  من املوظفني القادرين على التعامل مع األجهزة اخلاّصة ابإلدارة  اإللكرتونّية. 

 اإللكرتونية : اإلدارة خصائص

 املنظمات على الواسعة آاثرها هلا كانت  اليت اإلدارة أمناط من منطا Electronic Management اإللكرتونية اإلدارة تعترب
 تطبيقات حتمله الذي اجلذري التغيي عمق يعكس مما التنظيمية البنية إصالح أو هتيئة عمليات وخاصة عملها وجماالت املختلفة
 :يلي فيما( ٢٠٠٥ايسني،) أوردها خصائص بعدة تتميز بذلك وهي اإللكرتونية اإلدارة

 املعلومات نظم حتولت حيث الشبكية، احملوسبة املعلومات منظومة إىل املستقلة احملوسبة املعلومات منظومة من االنتقال -١
 شبكات جمال يف املتقدمة التقنيات من تستفيد شبكية معلومات نهظم إىل مستقلة منظمات صورة يف تعمل كانت  اليت احملوسبة

 .للبياانت اإللكرتوين والتبادل االتصاالت

 إبمكاهنا اإللكرتونية اإلدارة أن ِبعىن الذكية، اإلدارية املعلومات نهظم إىل التقليدية اإلدارية املعلومات نظم من االنتقال -٢
 .املنتجة املعلومات سياق من العام املغزى استنباط على القدرة تتضمن حموسبة وتقنيات منظومات استخدام

 تعد مل التقليدية املعاجلات نظم أن من انطالقا   الفورية، التحليلية املعاجلة نظم إىل التقليدية التحليلية املعاجلة نظم من االنتقال -٣
 .للمعلومات مستمر ا وإنتاجا للبياانت مستمر ا حتديث ا تتطلب اليت لألعمال والسريعة املتغية الطبيعة تناسب

 مثل احلديثة االتصاالت بتقنيات املعلومات نظم ربط خالل من اإللكرتونية اإلدارة تعمل حيث الشبكات، خالل من العمل -٤
 Extranet واالكسرتانت Intranet اإلنرتنت شبكة

 خالل من والعمل املعلومات إىل املستندة املرنة الالمركزية التنظيمية اهلياكل إىل الوظيفية املركزية اهلياكل من املنظمات حتول -٥
 جديد أسلوب خلق يف املهمة التكنولوجية التغييات هذه أسهمت فقد وهكذا. نبوغه بلغ مهما الفرد خالل من ال العمل فرق

 اإلدارية العملية وظائف مضامني تغيي يف أسهمت واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تقنيات فإن كذلك  و احلديثة، لإلدارة
 .القرارات واختاذ التنظيم وظائف يف جوهرية تغييات إىل التقليدية
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 االلكرتونية : االدارة فوائد

 تقنيات على يعتمد بكونه يتميز الذي املعاصر عاملنا يف الفاعل الدور االلكرتونياتو واالتصاالت املعلومات تقنيات تلعب
 :اباليت تتمثل فوائد االلكرتونية ولإلدارة مكثف بشكل واالتصاالت املعلومات

 .واالتصاالت املعلومات تقنيات أبستخدام العمل إجناز يف السرعة -١

 .القرار متخذي يدي بني للمعلومات الدائم ابلتوفي القرار اختاذ يف املساعدة -٢

 .اإلداء مستوى رفع مع اإلداري العمل تكاليف ختفيض-٣

 .والزمين اجلغرايف البعدين مشكلة جتاوز -٤

 .والرشوة وقراطيةالبي  معاجلة-٥

 .التطورات ومواكبة العمل آلية تطوير -٦

 .اإلدارة يف العاملني كفاءة  رفع -٧

 بسرعة اليومية العمل مشاكل جتاوز -٨

 :املنظمة بناء على االلكرتونية االدارة آاثر

 وتنفيذ العمل تنظيم امناط يف اساسية حتوالت حتقيق يف مسامهتها خالل من للمنظمات التميز حتقيق يف االلكرتونية االدارة تسهم
 :مايلي منها نذكر العمليات

 .الروبوت طريق عن والتنفيذ ابلكمبيوتر واالنتاج التصميم نظم ابستخدام االنتاج اساليب تغيي -١

 على ولكنهم متباعدة مواقع ومن واحد مشروع يف اماكن عدة من افراد يعمل حيث االتصال وآليات نظم يف جذري تطوير -٢
 .ومستمر دائم اتصال

 :مثل تنظيمية تغييات احداث-٣

 األدارة خاصه اإلدارية املستوايت يف حىت العاملني اعداد ختفيض اىل يؤدي مما( احلاسوب استعمال يف التوسع) االمتتة يف توسع-
 . األشرافية والوظائف الوسطى

 . أمتتتها يتم اليت واملهام األنشطه أبستبعاد األعمال تصميم اعادة-
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 .االداء وقياس رقابة بنظم اآلين الربط خالل من التغييات واستشعار املرونة عناصر إبضافة التخطيط نظم تصميم أعادة-

 .االسرتاتيجية الوحدات من جمموعة اىل املنظمة بتقسيم التنظيمي اهليكل تبسيط-

 .الدائمة التنظيمية والتقسيمات التكوينات من بدال الطارئة العمل فرق استثمار-٤

 .املعلوماتية التدفقات اساس على مصممة هياكل اىل الوظيفية التدفقات اساس على املبنية التنظيمية اهلياكل من التحول-٥

 

 : التعليم مؤسسات يف اإللكرتونية اإلدارة حنو التحول إىل تدعو اليت املربرات 

 من جمموعة تسببت فقد اإللكرتونية، اإلدارة تطبيقات حنو السعي إىل ابحلكومات تدفع اليت والدواعي املربرات من عدد هناك
 إليها ينظر واليت اإللكرتونية، ابإلدارة يعرف أصبح ما ظهور يف -الثالثة األلفية بداية مع خاصة – العامل مستوى على التطورات

 العوامل هذه وتكاثفت والدميقراطية العوملة وتوجهات الرقمية الثورة فرضتها حديثة إدارية فلسفة أهنا على املتخصصني من الكثي
 ملتغيات تبعا املؤسسات معظم يف اإللكرتونية اإلدارة إىل التقليدية اإلدارة من التحول إىل دعت اليت املربرات من عدد تقدمي يف

 يف اإللكرتونية اإلدارة حنو التحول إىل دعت اليت املربرات من كثيا  هناك أن على الباحثني من العديد أمجع ولقد وحتدايته، العصر
 ( :٢٠٠٨ عزمي، ، ٢٠٠٤ زيتون، ، ٢٠١٠مكاوي،) يلي فيما تلخيصها ميكن املدارس

 .التعليم قطاع بينها ومن اإلنسانية، احلياة جماالت خمتلف على نفسها فرضت اليت واملعرفية التكنولوجية الثورة يف التسارع -١

 حتقيق إىل السعي وابلتايل بتحدايته، العصر مواكبة عن والتخلف العزلة وجتنب ابملدرسة احمليطة البيئة متطلبات مع التكيف -٢
 .املعاصر التقين اإلداري للفكر املالئمة والكمية النوعية اإلدارية الكفاية

 التكنولوجية، الثورة خالل من اإلعالم عوملة أوجدته الذي االنفتاح ذلك اإلنسانية، اجملتمعات بني والتكامل االنفتاح -٣
 .رقمية أدوات من ذلك إىل وما اإللكرتوين والفضاء اإلنرتنت شبكة خالل من ككل  اإلنساين اجملتمع أفراد بني الربط وحماوالت

 ِبا املدارس هذه داخل العمليات مجيع حوسبة تتطلب اليت الذكية ابملدارس يسمى ما وظهور اإللكرتوين، التعليم حنو التحول -٤
 .اإلدارية اجلوانب فيها

 اخلدمات على املتزايدة الطلبات تلبية أجل من عام بشكل واملستفيدين املواطنني من مستمرة لضغوط احلكومات تعرض -٥
 املتعلقة اإلدارية اخلدمات إجناز يف واإلسراع اخلدمة، نوعية حتسني يف والرغبة السكان، عدد تزايد بسبب وذلك التعليمية،

 .والبيوقراطية الروتني من والتخلص التعليمية، ابملؤسسات

 .اإلدارية القرارات اختاذ يف املعلومات تكنولوجيا على واالعتماد التكنولوجي التطور واستخدام توظيف حنو التوجه -٦
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 .للتنافس تسعى مؤسسة كل  داخل للتميز آليات وجود وضرورة الرتبوية، املؤسسات بني املنافسة حدة ازدايد -٧

 .ختصصاته وتشعب العمل نطاق اتساع مع الرتبوي القطاع يف العاملني بني املستمر االتصال ضرورة لتحقيق االستجابة -٨

 التعامل وكيفية احلديثة التكنولوجيا فهم التعليم مؤسسات يف اإلداري للعمل املتقدم على تشرتط اليت احلالية التوظيف شروط -٩
 .بفعالية والرتبوية اإلدارية املشكالت حل يف وتطويعها معها،

 .معهم التعامل يسهل إلكرتوين نظام وجود يستدعي مما املدرسة يف العاملة البشرية والقوى الطالب، عدد ازدايد -١٠

 

 :املنظمة بناء على االلكرتونية االدارة آاثر

 وتنفيذ العمل تنظيم امناط يف اساسية حتوالت حتقيق يف مسامهتها خالل من للمنظمات التميز حتقيق يف االلكرتونية االدارة تسهم
 :مايلي منها نذكر العمليات

 .الروبوت طريق عن والتنفيذ ابلكمبيوتر واالنتاج التصميم نظم ابستخدام االنتاج اساليب تغيي -١

 على ولكنهم متباعدة مواقع ومن واحد مشروع يف اماكن عدة من افراد يعمل حيث االتصال وآليات نظم يف جذري تطوير -٢
 .ومستمر دائم اتصال

 :مثل تنظيمية تغييات احداث-٣

 األدارة خاصه اإلدارية املستوايت يف حىت العاملني اعداد ختفيض اىل يؤدي مما( احلاسوب استعمال يف التوسع) االمتتة يف توسع-
 . األشرافية والوظائف الوسطى

 . أمتتتها يتم اليت واملهام األنشطه أبستبعاد األعمال تصميم اعادة-

 .االداء وقياس رقابة بنظم اآلين الربط خالل من التغييات واستشعار املرونة عناصر إبضافة التخطيط نظم تصميم أعادة-

 .االسرتاتيجية الوحدات من جمموعة اىل املنظمة بتقسيم التنظيمي اهليكل تبسيط-

 .الدائمة التنظيمية والتقسيمات التكوينات من بدال الطارئة العمل فرق استثمار-٤

 .املعلوماتية التدفقات اساس على مصممة هياكل اىل الوظيفية التدفقات اساس على املبنية التنظيمية اهلياكل من التحول-٥
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 : التعليمية املؤسسات يف اإللكرتونية اإلدارة تطبيق جماالت

 يف لإلدارة اإللكرتونية التطبيقية الربامج تقدمها اليت اإلدارية اخلدمات من عددا التعليمية اإلدارة يف اإللكرتونية التطبيقات تشمل
 تقنية واستخدام العصر، متطلبات مع يتماشى ِبا فيها، اإلداري العمل لتطوير املدارس حلاجات استجابة التعليم، مؤسسات
 اإلدارة إىل التقليدية اإلدارة من والتحول العامل، يعرفها اليت واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ثورة ملواكبة اإلدارية، املعلومات

 وشؤون الطلبة شؤون منها التعليمية، املؤسسات يف لإلدارة اإللكرتوين التحول ختدم اليت التطبيقات من جمموعة وهناك اإللكرتونية،
 .واملشرتايت املخازن إدارة ونظام واحلساابت، املالية والشؤون واملوظفني املعلمني

 الصحية والسجالت الفصول وتوزيع املدرسية اجلداول وتنظيم اآليل احلاسب تطبيقات تتضمن الطالبية ابلتطبيقات يتعلق ففيما
 احلضور ونظام والتسجيل القبول ونظام الطالب أمور أولياء مع التواصل و للطالب األولية والبياانت الطاليب التوزيع ومعلومات

 وتصحيح الدرجات ومتابعة االمتحاانت نظام وكذلك االنتقاالت، متابعة ونظام املدرسية واألنشطة االختبارات وتصحيح والغياب
 التواصل تعزيز حتقق املدرسية اإللكرتونية اإلدارة أن ذلك إىل يضاف الطالب، لدرجات الدورية والتقارير والنتائج االختبارات

 وتبادل الدراسي ابلتحصيل املتصلة املعلومات كافة  على واحلصول الشبكة عرب االتصال خالل من واملنزل املدرسة بني التعليمي
 وإنتاج املكتبات إدارة وشؤون الرتبوي واإلرشاد األمور، وأولياء املعلمني بني التواصل من أعلى مستوى وحتقيق إلكرتونيا، املعلومات
 إدارة طريق عن كله  ذلك ويتم. وغيها اإلنرتنت، على للمدرسة تفاعلي موقع وإنشاء اليومية املكتبية واألعمال اإلدارية املطبوعات

 .ابلطالب اخلاصة واملعلومات البياانت كافة  ومعاجلة وختزين

 الوظيفية والبياانت واملوظفني للمعلمني األولية البياانت اتالتطبيق هذه وتتضمن: واملوظفني للمعلمني اإلدارية التطبيقات وهناك
 ومتابعة وتعييناهتم السنوية األعمال وتقارير الصحية واحلالة الوظيفي، األداء وتقارير ومستحقاهتم، العلمية املؤهالت وبياانت
 .التدريبية والدورات واإلجازات والتأخي والغياب واالنصراف احلضور

 عن للبحث بياانت قاعدة توفي يف والشبكات اآليل احلاسب تطبيقات تتضمن اليت واملكتبات التعلم مصادر تطبيقات وهناك
 .والزايرة االستعارة وتنظيم واملراجع، واملصادر الكتب

 بني اإللكرتوين االتصال منها أخرى جماالت أيضا توجد للمدارس اإللكرتونية اإلدارة تقدمها اليت اخلدمات هذه جانب إىل و
 إلكرتونيا، معهم املعلومات وتبادل والتواصل التفاعل ليتم املدرسة هلا تتبع اليت التعليم وإدارة احمللي اجملتمع ومؤسسات املدرسة
 واملياه، الكهرابء وقطاع الصحي، القطاع مثل أخرى قطاعات مع واملعلومات اخلدمات تبادل إىل املدارس حتتاج ما غالبا   حيث

 من وغيها املدارس بني يتم الذي النشاط ونوع االرتباط أو العالقة لنوعية تبعا   اخلدمات هذه حجم ويتوقف. األمين والقطاع
 .األخرى القطاعات
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 اإللكرتونية : اإلدارة إىل التحول مراحل

 :يلي ما املراحل تلك ومن. املرجوة األهداف حيقق بشكل العملية تتم كي  مراحل عدة إىل حيتاج اإللكرتونية اإلدارة إىل التحول

 ابملنشأة العليا اإلدارة ودعم قناعة - ١

 كي  إلكرتونية إىل الورقية املعامالت مجيع لتحويل الواضحة والرؤية التامة القناعة لديهم يكون أن ابملنشأة املسئولني على ينبغي
 .اإللكرتونية اإلدارة إىل للتحول الالزمة واإلمكانيات الكامل الدعم يقدموا

 املوظفني وأتهيل تدريب - ٢

 عرب األعمال يهنجزوا كي  املوظفني وأتهيل تدريب من بد ال لذا اإللكرتونية، اإلدارة إىل للتحول األساسي العنصر هو املوظف
 .العمل رأس على أتهيلهم أو للموظفني، تدريبية دورات عقد يتطلب وهذا. املتوفرة اإللكرتونية الوسائل

 العمل إجراءات وتطوير توثيق - ٣

 على مدونة غي اإلجراءات تلك فبعض. العمل إبجراءات يسمى ما أو اإلدارية العمليات من جمموعة منشأة لكل أن املعروف من
 منها القدمي وتطوير اإلجراءات مجيع توثيق من البد لذا. تطوير أي عليها يطرأ ومل طويلة سنوات منذ مدون بعضها أن أو ورق،
 النظامية، ابلطرق وتنفيذها العمل سي يف تؤثر إدارية عملية لكل اهلدف حتديد خالل من ذلك ويتم العمل، كثافة  مع تتوافق كي
 .االنتاجية وجودة التكلفة قلة ابالعتبار األخذ مع

 اإللكرتونية لإلدارة التحتية البنية توفي - ٤

 احلاسوبية الشبكات وربط اآليل، احلاسب أجهزة أتمني من. اإللكرتونية اإلدارة يف احملسوس اجلانب أي التحتية ابلبنية يقصد
 .احلديثة االتصال وسائل وأتمني معها، املرفقة واألجهزة السريعة
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 إلكرتونيا   القدمية الورقية املعامالت بتوثيق البدء - ٥

 (Scanners) الضوئية املاسحات بواسطة إلكرتونيا   حفظها ينبغي الورقية امللفات يف واحملفوظة القدمية الورقية املعامالت
 .إليها الرجوع ليسهل وتصنيفها

 انتشارا األكثر املعامالت بربجمة البدء - ٦

 وعلى. الورق استخدام يف اهلدر لتقليل إلكرتونية معامالت إىل وبرجمتها األقسام مجيع يف انتشارا   األكثر الورقية ابملعامالت البدء
 .وتطبيقه بربجمته البدء األفضل فمن. استثناء بال األقسام مجيع يف يهطبق إجازة طلب منوذج: املثال سبيل

 

 :االلكرتونية لالدارة االساسية املستلزمات

 .وآمنة وسريعة قوية حتتية الشبكية البىن توفي -١

 (.بينها ما يف ومتوافقة قوية معلومات نظم) قوية املعلوماتية البىن توفي-٢

 .احلديثة التقنيات استخدام على مدرب استثماري بشري كادر  -٣

 .املختلفة املعلوماتية النظم وتطوير املستمر الفين الدعم بعمليات القيام على قادر تقين بشري كادر-٤

 

 الناجحة : االلكرتونية املنظمة مواصفات

 تقنيات على يعتمد بكونه يتميز الذي املعاصر عاملنا يف الفاعل الدور وااللكرتونيات واالتصاالت املعلومات تقنيات تلعب
 :التالية ابلصفات االلكرتونية املنظمة وتتصف ، مكثف بشكل واالتصاالت املعلومات

 . والداخلية اخلارجية املتغيات مع ابستمرار ومتفاعل متطور ديناميكي تنظيم -١

 . انقطاع بال ساعة ٢٤ مدار على اعماهلا االلكرتونية املنظمة تباشر -٢

 . واملرونة ابلسرعة االلكرتونية املنظمة عمليات تتسم -٣

 . متاح حد اقصى اىل واملعلومات االتصاالت تقنيات االلكرتونية املنظمة تستثمر -٤

 . كله  العامل ليشمل االلكرتونية املنظمة سوق يتسع -٥
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 . الرتابط عالية وانتاجية وتسويقية ادارية بعمليات تتميز -٦

 . واملوردين الزابئن مع معامالهتا كافة  يف وتستخدمه االنرتنت تستثمر -٧

 . املعرفة وتبادل الستثمار متطورة بنظم تتمتع -٨

 

 اإللكرتونية : اإلدارة تطبيق معيقات

 وتتلخص املدارس، يف تطبيقها حنو التوجه عند االعتبار يف وضعها ينبغي اليت املعيقات بعض اإللكرتونية اإلدارة تطبيق يعرتض
 املتمثل اللغوي العائق جانب إىل اإللكرتونية، الوسائل يف الثقة وعدم ابملدارس، العاملني لدى اإللكرتونية الثقافة ضعف يف أمهها

 بعض ومقاومة والفنيني، املربجمني من البشري العنصر يف والنقص اإلجنليزية، اللغة على تعتمد اإللكرتونية الربجميات معظم أن يف
 املعوقات تصنيف وميكن األخرى، املعوقات بعض جانب إىل اإللكرتونية، اإلدارة حنو للتحول احملدودة اإلمكانيات ذوي املديرين

 :يلي فيما الباحثني بعض أورده ما خالل من اإللكرتونية لإلدارة تطبيقها حال املدرسية اإلدارة تواجه اليت

 وتشمل والتنظيمية اإلدارية ابجلوانب تتعلق معوقات: 

 .اإللكرتونية اإلدارة تطبيق بسياسة لألخذ العليا اإلدارية القيادات حتمس قلة -١

 .اإللكرتونية اإلدارة بتطبيقات اإلداريني اهتمام ضعف -٢

 .األمنية واالخرتاقات اآليل احلاسب جرائم مع للتعامل اإللكرتونية اإلدارة لربامج املنظمة واللوائح التشريعات إىل االفتقار -٣

 .لسلطتهم هتديد ا يشكل اإللكرتونية لإلدارة التغيي أبن منهم اعتقادا   السلطة وذوي املديرين بعض قبل من التغيي مقاومة -٤

 .التعليمية اإلدارة وبني وبينها وبعضها املدارس بني اإللكرتونية التعامالت بتنظيم اخلاصة اإلدارية واللوائح األنظمة نقص -٥

 وتشمل بشرية معوقات: 

 األرضية وتوفي املفهوم توضيح إىل حيتاج األمر فإن لذلك اإلدارية، القيادات بعض لدى اإللكرتونية اإلدارة مفهوم غموض -١
 .لتنفيذه الالزمة الفكرية

 .املدارس داخل اإللكرتونية وتعامالته بتطبيقاته الرقمي العصر مع للتعامل املؤهلة البشرية األهطر نقص -٢

 .املربجمني أو الصيانة مهندسي جمال يف ذلك أكان سواء اآليل احلاسب برجميات يف املتخصصني قلة -٣

 .اإلنرتنت وشبكات اآللية احلاسبات الستخدامات األساسية ابملهارات اإلملام لديهم الذين املوظفني خربة قلة -٤
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 .املتطورة التقنية جمال يف املهارات وتنمية التدريب برامج قلة -٥

 .املوظفني بعض لدى اإلجنليزية اللغة مهارات ضعف -٦

 والتشديد احلوافز، واخنفاض العمالة تقليص من عنه يرتتب قد وما مصاحلهم، على احلديثة التقنية أتثي من العاملني ختوف -٧
 .الرقايب

 .الشخصية املعلومات ضياع أو لتسرب حتسبا   اإللكرتونية التعامالت من احلكومية األجهزة يف العاملني من الكثي ختوف -٨

 تقنية معوقات: 

 .اإللكرتونية لإلدارة للتحول الالزمة التقنية الستقبال جاهزيتها ونقص الرتبوية املؤسسات من لكثي التحتية البنية ضعف -١

 .املناطق بعض يف االتصال لشبكات التكنولوجية القدرة ضعف -٢

 .املناسب ابلشكل املدرسية اإللكرتونية اإلدارة مع املتعامل للجمهور اإلنرتنت خدمة توافر ندرة -٣

 .اإلجنليزية اللغة على االتصال شبكات على املوجودة واملعلومات اإللكرتونية الربامج معظم اعتماد -٤

 .ككل  مؤسساهتا يف اإللكرتونية اإلدارة تطبيق يعرقل مما الدولة مستوى على املتكاملة التحتية البنية ضعف -٥

 .بينها الربط صعوبة يشكل مما املدارس داخل املستخدمة اإللكرتونية األجهزة مواصفات اختالف -٦

 أييت فيما وتتمثل مالية معوقات: 

 .لإلنرتنت العاملية الشبكة الستخدام العالية املالية التكلفة -١

 وتوفي املواقع وربط الشبكات إنشاء وخباصة اإللكرتونية، اإلدارة لتطبيق الالزمة التحتية للبنية املخصصة املالية املوارد قلة -٢
 .والربامج األجهزة

 .اإللكرتونية األجهزة شراء على األمور أولياء من املستفيدين األفراد بعض قدرة ضعف -٣

 يف اإللكرتونية اإلدارة لتطبيق الالزمة البشرية العناصر وأتهيل تدريب عمليات إليها حتتاج اليت املالية املخصصات وفرة عدم -٤
 .املدارس

 .اإلدارية املعلومات نظم جمال يف العاملني لتشجيع الالزمة واملعنوية املادية واحلوافز الرواتب ضعف -٥

 جيعل الذي األمر مستمر، تطور يف املعلومات تقنية وأن خاصة مستمرة، بصفة األجهزة لتحديث املناسبة املالية املصادر قلة -٦
 .صعب ا التطورات هذه مع األجهزة حتديث
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 املعلومايت ابألمن تتعلق معوقات: 

 :يلي ما املعلومايت األمن معوقات ومن ابملدارس، االلكرتونية اإلدارة تطبيق يف املعوقات أهم من املعلومايت األمن يعد

 .التخريب أو االخرتاق من البياانت قاعدة محاية على القدرة عدم من اخلوف -١

 . النظام من املستفيدين أو املوظفني قبل من املعلومات إفشاء من اخلوف -٢

 .اإللكرتوين اإلداري النظام على التحديثات إجراء عند دقتها عدم أو املعلومات فقدان من اخلوف -٣

 .اإللكرتونية اإلدارية املعامالت تنفيذ عند واحلماية التأمني برامج يف الثقة فقدان -٤

 

 اإللكرتونية، اإلدارة حنو التحول تتوىل اليت البشرية العناصر بتدريب االهتمام يتطلب األمر فإن املعوقات هذه على وللتغلب
 اإللكرتونية اإلدارة حتقيق ِبتطلبات الوفاء وحماولة انحية، من البشرية القوى تطوير مداخل من مهما مدخال يعد ذلك أن ابعتبار

 حنو ابلتحول املعنية الرتبوية القيادات ابعتبارهم املدارس ملديري التدريبية االحتياجات حتديد أمهية تكمن وهنا اثنية، انحية من
 .اإللكرتونية اإلدارة

 :سلبيات اإلدارة اإللكرتونّية 

  انتشار التجّسس اإللكرتويّن: وهو من املشكالت كثية االنتشار يف هذا النوع من األنظمة اإلداريّة، والذي يؤّدي إىل
غياب سرية املستندات، والبياانت األرشيفّية؛ بسبب تعّرضه املعلومات اخلاّصة ابإلدارة، أو املنشأة إىل التجّسس من 

 االطالع على اخلطط اليت تتبعها اإلدارة يف تنظيم  عمل املنشأة.  جهات  منافسة  هبدف ختريبها، أو من أجل
  التوقف املؤقت لعمل اإلدارة، والذي يرتبطه بصعوبة  التعّود، أو الفهم لوسائل اإلدارة اإللكرتونّية من قبل املدراء، أو

 .املوظفني اإلداريني ممّا يؤّدي إىل التقليل من كفاءة العمل اإلداري
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 الثاين املبحث

 النظم االلكرتونية

 تعريف النظام : أوال 

يعد نظام إدارة موارد املؤسسة أحد النظم اإلدارية املدعومة بتقنيات حديثة لتكنولوجيا املعلومات، والذي يعترب من النظم الرائدة يف 
 عايل وذلك ِبا يقدمه من الشرق األوسط إلدارة موارد املؤسسات من خالل ما يتيحه من قدرات وإمكانيات على مستوى تقىن

حلول مرنة تساعد املؤسسة على حتويل ا لبياانت إىل معرفة واملعرفة إىل فعل من خالل قدرته على حتليل البياانت واستخالص 
النتائج منها وابلتايل تصل املعلومات الصحيحة للمستخدم يف الوقت املناسب مما يساعده يف عملية التخطيط واختاذ القرارات 

 .السياسات واملتابعة وتصحيح املسار ورسم

 ام :أهداف النظاثنيا : 

  حتسني األداء ومساعدة املؤسسة وإداراهتا العليا يف التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقييم فهو ابلنسبة لإلدارة العليا نظام
 عمل وإدارة األعمال إلكرتونيا

 املالية والبشرية واملعلوماتية والتكنولوجية واإلدارية ِبا حيقق  توفي منظومة عمل متكاملة من خالل زايدة تشابك املوارد
 االستغالل األمثل ملوارد املؤسسة

 املتابعة اآللية والتذكي املستمر للعاملني ابملؤسسة ِبا عليهم من أعمال ومهام  
 ميع بني مفاهيم وآليات إلدارة املواردجت ERP وإدارة العمالء CRM و EIS ىف نظام واحد. 

 :فوائد النظام لثا : اث

 إاتحة املعلومات الكاملة عن كل ما خيص املؤسسة والعاملني هبا 
  االستخدام األمثل ملوارد املؤسسة ورفع مستوى الكفاءة هبا 
  مساعدة اإلدارة العليا يف إدارة أعمال املؤسسة وإدارة مواردها سواء البشرية أو املالية أو اإلدارية أو املعلوماتية.  
  أعمال املؤسسة الىت تشمل التخطيط والتنفيذ والتقييم واملتابعة وإدارة العمالءإدارة.  
 توفي عدد من اخلدمات اإللكرتونية للعاملني ِبا يسمح هلم ابحلوار واملناقشة والتعليم الذاتى والرتاسل اإللكرتوىن.  
 ومدى استجابتهم لألعمال املكلفون هبا ويرسل موائمة طبيعة العمل املعتادة حيث يقوم النظام ابملتابعة اآللية للعاملني 

  .تقارير املتابعة لإلدارة العليا
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 حفظ وتوثيق كافة األنشطة واملخرجات والواثئق والبياانت األساسية اخلاصة ابملؤسسة إلكرتونيا 
 . عامل مع املعلومات املرونة الفائقة ىف الت .الربط اإللكرتوين بني فروع املؤسسة الىت تقع يف أكثر من نطاق جغراىف

  .والتحديث الدورى هلا
  التكامل مع عدد من النظم الفرعية مثل احلضور واالنصراف وإدارة تنمية املوارد البشرية والرتاسل اإللكرتوين والنشرة

  .الصحفية واملكتبية والعهدة الشخصية والنظم املالية
 إمكانية التوافق مع أي هيكل تنظيمي للمؤسسات. 

 : م مكوانت النظارابعا : 

 إدارة التخطيط -١
اهلدف : ختطيط مهام املؤسسة والتقييم الشامل ألداء املؤسسة وإداراهتا والعاملني هبا، على أسس علمية سليمة أمهها  

الدقة ىف تنفيذ املطلوب واالنتهاء من العمل احملدد سلفا  ىف التوقيت املناسب، ِبا يساهم ىف تعظيم العائد ومراقبة معدل 
 اء املؤسسة أو اإلدارة أو الفردأد

املهام : استعراض خطط املؤسسة سواء اخلطط السنوية أو الشهرية لكل كياانت املؤسسة وحىت مستوى األفراد والتعرف 
 . على خمرجات املؤسسة الرئيسية والفرعية

  إدارة التكليفات -٢
 متابعة تنفيذ التكليفاتاهلدف: التقييم واملتابعة اإللكرتونية ألداء املؤسسة من خالل   
: متابعة أداء العمل داخل املؤسسة وحبث موقف التكليفات واملهام الىت مت تكليف اإلدارات أو األشخاص هبا،  املهام  

حيث يتم من خالله التعرف على موقف التكليفات الىت توجهها اإلدارة العليا ابملؤسسة ألي كيان داخلها حىت ميكن 
ىف الوقت املناسب من خالل الرد أو املتابعة، كما ميكن من خالله توجيه مهام وتكليفات داخلية اختاذ الالزم بشأهنا 

 من رؤساء القطاعات أو مديري اإلدارات للعاملني

  إدارة املعرفة -٣
 .اهلدف : إدارة احملتوى املعلوماتى واألنشطة اخلاصة أبي إدارة داخل املؤسسة أو املؤسسة بوجه عام بسرعة وسهولة 

املهام : استعراض كافة األنشطة واملخرجات واملهام الىت أجنزهتا اإلدارات داخل كياانت املؤسسة والىت مت تسجيلها ىف 
مرحلة سابقة خالل فرتة زمنية حمددة، حيث ميكن استعراض األنشطة واملخرجات أسبوعيا  أو شهراي  أو نصف سنواي  أو 

لعاملني من الرجوع إىل أى حمتوى معلوماتى مت حفظه على النظام ىف أى وقت سنواي ، ِبا ميكن اإلدارة العليا وأيضا  ا
 ا .مضى ِبجرد حتديد اسم اإلدارة والفرتة الزمنية املطلوب البحث خالهل

 إدارة العمالء -٤
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اهلدف : احلفاظ على بياانت املتعاملني مع املؤسسة، وتوطيد العالقة معهم وتوفي وقت وجهد االتصال ابجلهات الىت 
  .تتعامل معها املؤسسة

املهام : توثيق البياانت اخلاصة ابالجتماعات اخلارجية الىت تتم بني العاملني ابملؤسسة واجلهات اخلارجية سواء أفراد أو 
مؤسسات أخرى ىف اجملتمع، حيث يتيح النظام الفرصة لتسجيل البياانت التفصيلية املتعلقة بكل جهة بشكل يساعد 

الستفادة منها والتواصل معها ىف أى وقت، كذلك توثيق آراء املستفيدين واإلجراءات التصحيحية على الرجوع إليها وا
 . لتنمية العالقة معهم

  إدارة الواثئق -٥
اهلدف : توثيق مراسالت املؤسسة وسهولة احلفظ واالسرتجاع يف إطار من األمان والسرية املتعلقة حبفظ واثئق  

 .املؤسسة
فة املكاتبات املتبادلة بني املؤسسة واجلهات اخلارجية الىت تتعامل معها ِبا يساهم ىف خلق املهام : حفظ وختزين كا

 . أرشيف إلكرتوين لكل كيان داخل املؤسسة يسمح بسهولة اسرتجاع وعرض املكاتبات املرسلة أو املستقبلة

  إدارة اإلجتماعات -٦
  .رتجاعها ومتابعة سي العمل ىف املؤسسةاهلدف : التوثيق اإللكرتوىن لالجتماعات الداخلية لسهولة اس 

 املهام: حفظ الواثئق اخلاصة ابجتماعات املؤسسة على خمتلف املستوايت اإلدارية

 دارة األنشطة واألحداثا -٧
اهلدف: حتقيق عناصر التنظيم والتعاون والتنسيق الكامل بني مجيع كياانت املؤسسة حىت ال تتعارض التوقيتات بني  

  .مشاركة العاملني ابملؤسسة حدث وآخر وتفعيل
املهام : التعرف على األحداث واملناسبات اهلامة الىت تنظمها أو تشارك فيها املؤسسة سواء على املستوى الداخلى أو 

املستوى اخلارجى، حيث تقوم كافة كياانت املؤسسة بتسجيل مناسباهتا الىت سوف تنظمها أو تنوى االشرتاك هبا بشكل 
ملني التعرف على طبيعة احلدث واملشاركني فيه واجلهة املنظمة له وطبيعة الدور الذى سوف تقوم به كل يتيح جلميع العا
 جهة ابملؤسسة

  إدارة املراسالت اإللكرتونية -٨
اهلدف : تيسي وتبادل الرسائل بني أعضاء املؤسسة بسرعة وسهولة ، وتوفي أكرب قدر من أتمني سرية املعلومات إىل  

  .تخدام املواردجانب ترشيد اس
 ملهام: تبادل رسائل الربيد اإللكرتوىن لبعض أو كل العاملني داخل املؤسسة أو أحد كياانت املؤسسةا

  إدارة اخلدمات اإللكرتونية -٩
اهلدف : تفعيل التواصل بني العاملني ىف املؤسسة إلكرتونيا  والتغلب على احلواجز املكانية والزمنية داخل املؤسسة وإجياد 

  .سريعة ومبتكرة ملشاركة العاملني ىف كافة األحداث وسيلة
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  :ملهاما
: وتتم من خالل طرح أحد املوضوعات سواء عامة، إقتصادية، إجتماعية، أو ثقافية للمناقشة كأحد  دائرة احلوار -

الرأى حول إستقصاء الرأي حول اخلدمات داخل املؤسسة:يتم لقياس  .اآلليات إلزالة احلواجز بني العاملني ابملؤسسة
 اخلدمات أو القضااي اهلامة

توحيد مناذج العمل املستخدمة:بتوحيد  .: متكن من تنظيم املواعيد وتسجيل أهم األحداث اليومية ألجندة اإللكرتونيةا -
 الشكل العام للمخرجات من تقارير ودراسات ومناذج العمل الداخلية

 تقوم هبا قطاعات وإدارات املؤسسة نبذه عن أهم األنشطة الىت : اإلعالن عن نشاط اإلدارات -
: ميكن من خالهلا استعراض مجيع العروض اإللكرتونية الىت متت  لعروض اإللكرتونية ونشر الثقافة داخل املؤسسةا -

 .ابملؤسسة، لضمان استمرار التواصل وتسلسل األفكار بني العاملني

 استخدام النظام االلكرتوين : من والعائد النتائج

 .العليا لإلدارة الداعمة البياانت قاعدة توسيع. ١

 .اإلدارات قبل من املعلوماتية االحتياجات توفي. ٢

 (.املدارس بني) البياانت نقل وسائل وتكلفة الربيدية املراسالت تقليل. ٣

 .العام للتداول القابلة الورقية املستندات تصوير تكلفة تقليل. ٤

 .الداخلية اإلدارة نفقات وخفض تقليل. ٥

 .املختلفة اإلدارات يف األعمال أداء لتطوير فرص إعطاء. ٦

 .الداخلية التعامالت شفافية مبدأ حتقيق. ٧

 .البياانت وتداول التشغيل حقوق يؤمن كامل  سرية نظام. ٨

  .املفتوحة النظم ِبنهجية املستمر التطوير. ٩
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 الدراسات السابقة 

 

 الدراسة األويل :

وحتفيز العاملني وتدريبهم على  ةدراسة هدفت إىل الكشف عن أمهية دراسات اجلدوى االلكرتوني(  ٢٠٠٥أجرى العتييب )
استخدام وسائل التقنية احلديث ة . اس تخدمت الدراس ة أس لوب االستبياانت إلجرائها . أجريت هذه الدراسة على عدد من 

أن عدم جتهيز مراكز املعلومات ب احلاسوب ِبا يلزم من  املؤسسات احلكومية اليت تطبق النظ ام االلكرتوين. أظهرت الدراسة
طابع ات ومساعات وورق طباعة ، كثرة األعطال يف أجهزة احلاسوب واإلنرتن ت، قل ة ع دد أجه زة احلاسوب واإلنرتنت يف امل 

فتح صفحات ؤسسات، صعوبة، عدم ربط امل ؤسسة مع شبكة اإلنرتنت، عدم وجود إنرتنت يف البيت، بطء اإلنرتنت يف 
الربانمج، قلة الوقت املخصص لالستفادة م ن خدمات اإلنرتنت، ضياع وقت كبي يف التنقل بني الواقع و الصفحات على 

اإلنرتنت، عدم وجود وقت لتصفح مواقع اإلنرتنت اليت هلا عالقة ب العم ل . ولك ن ف ي ح ال جتهي ز املؤس سات اباللكرتونيات 
م االلكرتوين يعد من انواع التعليم الذي يساهم بشكل كبي يف تسريع التأهيل البشري لتطبيق احلكومة املناسبة فأن تطبيق النظا

 .االلكرتونية

 الدراسة الثانية :

م( بعن وان : "دور اإلدارة اإللكرتوني ة ف ي تطوير العمل اإلداري ومعوقات استخدامها يف مدارس التعليم الع ام ٢٠٠٦دراسة )غنيم 
هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى إس هام اإلدارة اإللكرتوني ة ف ي تطوير العمل اإلداري، ومعوقات  ."ابملدينة املنورةللبن ني 

مديرا  من مجيع مراحل التعليم العام للبنني ابملدينة املنورة، والتع رف عل ى مقرتحاهتم  ) ٢٢٧استخدامها من خالل اس تطالع أراء )
 الوصفية اإللكرتونية يف تطوير العمل اإلداري واحلد من معوقاهتا . وقد مت استخدام املنهج الوصفي لتفعيل إسهامات اإلدار 

 التحليل ي . وتوص لت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها ماله عالقة ابلدراس ة احلالي ة، وه ى : أن اإلدارة اإللكرتونية تسهم يف تطوير
إسهاماهتا تطويرا  للعمل اإلداري يف اختاذ القرارات وأقلها يف تط وير تق ومي األداء، وأن العمل اإلداري بدرجة عالي ة، أن أكث ر 

استخدام اإلدارة اإللكرتونية تواجهه معوقات بدرجة متوسطة ف ي مجيع مراحل التعليم العام، ومن أكثرها املعوقات املادي ة وأقله ا 
 .ق ات الربجمياتمعو مع 
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 : الثالثة الدراسة

دفت الدراسة إىل التعرف ، ه م( بعنوان: "اإلدارة اإللكرتونية وج ودة أداء اجلامعة لوظائفها: دراسة ميدانية٢٠٠٩)حويل دراسة 
مقرتح  على دور اإلدارة اإللكرتونية يف حتقيق جودة أداء جامعة أسيوط يف مجهورية مصر لوظائفها املختلفة، وإىل وضع ت صور

دراسة امل نهج الوص في ابالس تعانة إبحدى أدواته وهي اإلستبانة، وطبقت الدراسة على عينة لتفعيل هذا الدور . واستخدمت ال
إدراك العينة ألمهية اإلدارة اإللكرتونية  : من أع ضاء هيئ ة التدريس ابإلضافة إىل اإلداريني . وتوصلت الدراسة إىل عدة نت ائج أمهه ا

ة، إسهام اإلدارة اإللكرتونية يف توفي بيئة تعليمي ة وحبثي ة أف ضل، إسهام اإلدارة يف حتقيق جودة أداء اجلامعة لوظائفها املختلف
اإللكرتونية يف حتقيق رضا الطالب واملستفيدين، توفي ف رص أفضل لالتصال والتعاون بني اجلامعة واجلامعات األخرى وكذلك 

ا تسهم ف ي التح سني املستمر ألداء اجلامعة لوظائفها املالية واإلدارية ونية، كما أهنرت بينها وب ني اجملتمع احمللي من خالل اإلدارة اإللك
من خ الل زي ادة ف رص املشاركة واالتصال وتدفق املعلومات وتقليل الوقوع ف ي األخط اء وت وفي الوقت واجلهد واملال وحتقيق 

 .الشفافية

 : الرابعة الدراسة

ى موظفي كلية االقت صاد أداء املوظفني )دراسة تطبيقية علم( بعنوان: " دور اإلدارة االلكرتوني ة ف ي تطوير ٢٠١٢دراسة )بكري 
هدفت الدراسة إىل التع رف عل ى أمهي ة وج ود إدارات إلكرتوني ة ابملنظمات، وعلى مدى  ."(واإلدارة جبامعة امللك عبدالعزيز جبدة

 وعي املوظفني بفوائدها ومميزاهتا .   املوظفني، وعلى التعرف على مدىأتثيها على أداء 

 : ات الدراسة إىل عدة نتائج من أمههاس تخدمت الدراس ة امل نهج الوص في التحليلي. وتوصل

 وجود كوادر بشرية جيدة يف جمتمع الدراسة جتيد استخدام التقنية احلديثة املتطورة  -
  رفع مستوى األداء وتطوير املهارات لدى املوظفني بشكل فعالمسامهة اإلدارة االلكرتونية يف -
وجود عالقة طردية بني استخدام اإلدارة اإللكرتوني ة و أداء امل وظفني، حيث أنه كلما اجته املوظفني إل ى اس تخدام اإلدارة  -

 . اءاإللكرتوني ة كلم ا تطورت مهاراهتم، وهذا بدوره ساهم يف زايدة اإلنتاجية وحتسني األد

 الدراسة اخلامسة :

اسة هدفت إىل التع رف عل ى الكفاي ات التكنولوجي ة والتدريبية لدى املوظف يف مؤسسات در  ( clay ٢٠٠٠أجرى كالي )
م الباحث الدولة ومدى مالئمة هذه الكافيات يف إكسابه لصفات متيزه عن غيه من العاملني لتحسني نوعية االنتاج. واستخد

كفاي ة تكنولوجية تدريبية مبنية وفقا للمقاييس املطورة من قبل اجلمعية الدوليةالس تخدام التكنولوجي ا ، (   ٣٣م ن )استبانه مكونة 
مدير ورئيس قطاع ( ٧٦) لوالايت املتحدة األمريكية ابإلضافة إىل ظف يف مؤسسات ابو م (١٤٦وتكونت عينة الدراسة من )

ة أن املوظفني لديهم كفاايت تكنولوجية املعلومات أقل من توقعات املدراء ِبراكز ِبراكز نظم املعلومات. ودلت نتائج الدراس
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املعلومات. يف ح ني ت دنت اس تجاابت املدراء عن املقاييس الدولية. وقد أوصى الباحث بضرورة توظيف تكنولوجيا املعلومات 
مهية تكنولوجيا املعلومات يف إعداد وتطوير وتنفيذ وتقومي داخ ل املؤسسات املعلوماتية ، وفهم عملية االتصال املعلومايت وتقدير أ

 .اسرتاتيجيات العمل

 : السادسةالدراسة 

 ( بعنوان: (Seresht and others 2008دراسة 

"E-management: Barriers and Challenges In Iran" 

هدفت هذه الدراسة إىل عرض وحتليل أبرز العقبات اليت تواج ه اإلدارة اإللكرتونية يف إيران . استخدمت الدراسة املنهج الوصفي 
خبي وعامل ومدير .  ٢٠٠هيئة تضمنت هيئات عامة وخاصة، ومت توزيع االس تبياانت على  ٤٥، وش ملت عينة الدراسة التحليلي

 :وقات اليت تواجه اإلدارة اإللكرتونية يف إيران وهي كالتايلوقد توصلت الدراسة إىل املع

معوقات إدارية من أمهها افتقار املدراء لل وعي التكنول وجي والدافعي ة والدعم، وعدم كفاية التزام اإلدارة العليا بتطبيق  -
 تكنولوجيا املعلومات

   إىل االهتمام والدافعية لتطبيق التكنولوجيا احلديثةمعوقات بشرية من أبرزها مقاومة املوظفني للتغي، وافتقار املوظفني -
معوقات ثقافية واجتماعية من أمهها الثقاف ة غي ر املتط ورة لتطبي ق تكنولوجيا املعلومات ، و جهل املستخدمني واملوطنني  -

 عموما بتكنولوجي ا املعلومات
، واالفتقار إىل املوارد املالية لإلمداد ابلربامج  معوقات تنظيمية هيكلية من أمهها ضعف قنوات االتصال يف املنظم ات -

 واألجهزة ، والقدرة املالي ة غي الكافية للوحدات لتطبيق تكنولوجيا املعلومات
 معوقات تكنولوجية تقنية متثلت يف ضعف الربامج وشبكات االتصال -
لقواعد والتنظيمات الضرورية يف الدولة ، معوقات بيئية متثلت يف عدم وجود شبكات متكاملة يف إيران ، واالفتق ار إىل ا -

االفتقار إىل الوضوح ف ي صناعة السياسة يف تكنولوجيا املعلومات ، و االفتقار إىل التعاون والت آزر بني الوحدات 
  .واألقسام املختلفة يف املنظمات

هي العوامل الثقافية والتنظيمية ، بينما تعد ما بينت الدارسة أن من أكث ر العقب ات الت ي متن ع تطبي ق اإلدارة اإللكرتونية ك
 . العوامل البشرية والتقنية أقل العوامل أمهية
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 : السابعةالدراسة 

 ( بعنوان :Saleem and others 2011دراسة )

"Measuring the Impact of adopting ICTs: Evidence from Developing Economy" 

على اإلنتاجية يف املنظمات )الكفاءة ( ICT)  قي اس ت أثي تكنولوجي ا املعلوم ات واالتصاالتهدفت هذه الدراسة إىل حماول ة 
والفعالية(، وابلت ايل أتثيها على أداء املنظمة )التكلفة، الوقت، واجلودة (، واستكشاف املعوقات يف تطبيق تكنولوجيا املعلومات و 

 على إنتاجية املنظم ة . اس تخدمت( ITاملعلومات ) متعلم لتكنولوجيا وأتثي وج ود رأس م ال بشري ( ICT)  االتصاالت
 الدراسة توصلت. ابكستان دولة من خمتلفة مناطق من الع ايل التعليم قطاع يف مؤسسة ٢٨ من عينة على التجرييب املنهج الدراسة

 :التالية النت ائج إل ى

 .والكفاءة والفعالية واالت صاالت املعلوم ات تكنولوجي ا تطبيق بني إجيابية عالقة وجود -
 .التكلفة وختفيض اجلودة وحتسني العمل وقت ختف يض إىل أدى حيث املنظمة أداء حتسني يف ساهم  ICTتطبيق  أن  -
 يف الفعالية على املعلومات تكنولوجيا استخدام عل ى ق ادرة بشرية موارد لوجود قوي إجيايب أثر وجود إىل ابإلضافة  -

 .للكفاءة ابلنسبة األثر هذا ويقل أدائها وعل ى املنظم ة إنتاجية
 والتك اليف م سجلة الغي والربجمياتالقرصنة  ومه ا ابكستان يف  ICT لتطبيق رئيسيني معوقني وجود إىل ابإلضافة  -

 .التكنولوجيا ه ذه لتطبي ق العالي ة
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 علي الدراسات السابقة : التعقيب العام

 : احلالية من الدراسات السابقة يفاستفادت الدراسة 

 راسة بشكل دقيق .حتديد املتغيات الالزمة الجراء الد  -
 بناء وتصميم أداة الدراسة )االستبانة( وحتديد جماالهتا وفقراهتا . -
 من نتائج الدراسات السابقة يف تقدمي التوصيات واملقرتحات.استفاد الباحث  -

 السابقة يف : كما اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات

 استخدام املنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة جلمع البياانت من مفردات الدراسة . -
 وأتثيه وفاعليته علي املؤسسة اليت عملت عليها الدراسة . االدارة االلكرتونيةدراسة موضوع  -

 : ولكن متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف

يم األنظمة اإللكرتونية املعمول هبا حتت مظلة اإلدارة اإللكرتونية يف جمتمع الدراسة، وحتديد تطرقت الدارسة إىل تقي -
 منها، واستكشاف مشاكلها من وجهة نظر مستخدميها هبدف تطويرها مدى فعاليتها لتحقيق األهداف املرجوة

هتا ، لتكون ذات فائدة للمكتبة أتيت هذه الدراسة لتضيف ايل الدراسات احمللية دراسة جديدة يف مضموهنا وخمرجا -
احثني يف جماالت االدارة االلكرتونية وأثرها علي ادارة السعودية بشكل خاص ، واملكتبة العربية بشكل عام ، ولكافة الب

 . املؤسسات
ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف اجملاالت الزمنية واملكانية ، حيث متت هذه الدراسة يف الفرتة الدراسية  -

، ويف مدارس األماين النموذجية األهلية بنجران ، بينما متت الدراسات السابقة يف الفرتة بني  ه١٤٤١ – ١٤٤٠
 م ، ويف أماكن أخري خمتلفة . ٢٠١٢:  م٢٠٠٠



 

 
34 

 اخلامتة

 ابلبيئة املتعلقة أو الداخلية ابلبيئة املتعلقة تلك سواء املتشابكة ِبتغياهتا التنبؤ يصعب املتغيات سريعة بيئة يف املؤسسات تعمل
 ، خاصة بصفة البشرية املوارد إدارة وعلى عامة بصفة املنظمات من كل  على كبي  بشكل املتغيات هذه تؤثر حيث ، اخلارجية

 . البشري املورد وهو أال ، املؤسسة متتلكها اليت املوارد من مورد أبهم املتعلقة األنشطة عن مسئولة ألهنا

إلبداع اإلداري ليس نتاج مصادفة وإمنا هو نتيجة حتمية ألسس علمية وقواعد تتبع، ومن أهم هذه القواعد املشاركة اكما أن 
اخلمس عشر األخية الكثي من املفاهيم اليت حتكم عمل املديرين، فلم تعد ابلفكر وإاتحة املعلومات. فقد تغيت يف السنوات 

ه املشكلة يف اإلدارة الكالسيكية املتمثلة يف إدارة األفراد أو املاليات أو األعمال اإلدارية األخرى، وإمنا أصبحت املشكلة اليت تواج
اكتساهبا خلربات متزايدة يف خضم من املتغيات اخلارجية املديرين هي إدارة التغيي املستمر الذي حيدث داخل املؤسسة مع 

املستمرة يف بيئة العمل احمليطة هبا. وقد أصبح االعتماد على تقنية املعلومات واالتصاالت أحد الركائز اهلامة اليت تنطلق منها 
بح متاح اآلن توظيف املعلومات اإلدارة احلديثة. وقد حتكمت ثورة املعلومات واالتصاالت يف إدارة التغيي بشكل حاسم وأص

أهداف املؤسسة .ة من أجل حتقيق املتاح  

وهلذا فإن اإلدارة االلكرتونية يف املدرسة ليست استنساخ لالدارة يف املدرسة التقليدية إال يف كوهنا مؤسسة تعليمية ، إذ ختتلف 
عنها يف كافة اإلجراءات واملعايي  ،كما أن االدارة االلكرتونية تتميز ابالبداع و االبتكار من أجل احلصول علي تعلم أفضل 

وختريج أجيال فعالة منتجني ومبدعني ، مواكبني للتطورات السريعة يف اجملتمع احلديث ، لديهم مهارات للمنافسة، قادرين على 
مسايرة التقدم على مر العصور وانهلني من املعلومات ما يفيدهم، مبتعدين عن ماهو ضار هبم وأبيدلوجياهتم، حمافظني على 

  ثقافتهم وعالقاهتم االجتماعية. 
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 الدراسة امليدانية

 مقدمة :

بعد تطرقنا يف الفصول السابقة ايل منهجية البحث و أهم املفاهيم النظرية املتعلقة بكل من التدريب و الربامج التدريبية ، أييت هذا 
( األهلية النموذجية األماين مدارسوهي )  احدي املؤسسات التعليمية يف جنرانالفصل كمعادلة السقاط ما مت دراسته نظراي علي 

جمتمع الدراسة و عينة الدراسة و أداة الدراسة و طريقة بنائها ، و النتائج اليت مت احلصول منهجية البحث و ، ويتناول هذا الفصل 
 لبحث ، وكان ذلك علي النحو التايل :اليت تساعد يف حتقيق أهداف اعليها من خالل الدراسة ، مث التوصيات 

 جمتمع الدراسة :

، واليت تضم جمموعة من  األماين النموذجية األهلية بنجران مدارس وقع اختيار الباحثة يف دراستها امليدانية ملشروع البحث علي
 .واالدارية املوظفني علي اختالف مستوايهتم الوظيفية 

 : الدراسةعينة 

  ١٨و مت استبعاد ،  بنجران األهلية النموذجية األماينمدارس جمتمع الدراسة واملتمثل يف فرد من  ١٤٠مت توزيع االستبانة علي 
، مث علي ضوئهم  ستبانة للدراسةا ١٢٢أو لعدم صالحيتهم للتحليل ، و مت اخضاع كاملة   يتم اإلجابة علي تساؤالهتممل  استبيان

 . ابلعمل االداري ِبجموعة مدارس األماين النموذجية .التوصيات اليت هتدف ايل االرتقاء  مت التوصل للنتائج و

 أداة الدراسة :

 لنظر املختلفة من عينة الدراسة .يف مجع املعلومات ووجهات ا هو األداة اليت استخدمها الباحث) االستبيان ( 

 خطوات تصميم وبناء أداة الدراسة :

 يف بناء االستبانة علي ما أييت : اتبع الباحث

 حتديد مصادر بناء االستبانة -أ
 يف بناء االستبانة علي ما أييت : اعتمد الباحث

 االطالع علي العديد من الدورايت واجملالت والبحوث والدراسات السابقة ذات الصلة ِبشكلة الدراسة احلالية.
 حتديد أهداف االستبانة -ب

 مت تصميم االستبانة هبدف : 
 . بنجران األهلية النموذجية األمايناالدارة االلكرتونية يف حتسني العمل االدارى يف مدارس معرفة أثر 
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 عرض ومناقشة النتائج :

 أوال: حتليل البياانت الشخصية :

 وصف عينة الدراسة حسب العمر -١

 النسبة املئوية التكرار العمر
 %١٣ ١٦ سنة ٢٥اقل من 

 %١٦ ٢٠ سنة ٣٠ايل أقل من  ٢٦من 
 %٢٥ ٣١ سنة ٣٥ايل اقل من  ٣١من 
 %٤٦ ٥٥ سنة فأكثر ٣٦

 %١٠٠ ١٢٢ اجملموع
 العمر حسب البحث عينة توزيع جدول

% منهم اعمارهم ٢٥سنة ، وان  ٣٦% من افراد العينة اعمارهم اكثر من ٤٦يتضح من حتليل اجلدول اعاله ان نسبة 
% ١٣سنة ، ونسبة  ٣٠ايل اقل من  ٢٦% اعمارهم ما بني ١٦سنة ، ونسبة  ٣٥ايل اقل من  ٣١ترتاوح ما بني 

 سنة. ٢٥منهم اعمارهم اقل من 
 

 وصف عينة الدراسة حسب اجلنس -٢

 النسبة املئوية التكرار اجلنس
 %٥٩ ٧٢ ذكر
 %٤١ ٥٠ أنثي

 %١٠٠ ١٢٢ اجملموع
 اجلنس حسب الدراسة عينة جدول وصف

% من افراد العينة اانث ، ويعزي ذلك ايل زايدة ٤١، و أن  ذكور% من افراد العينة ٥٩يتضح من اجلدول السابق ان 
عدد الطالب الذكور عن عدد الطالب االانث يف جمموعة مدارس األماين النموذجية ، وايل تقلد العاملني الذكور أكثر 

 املناصب االدارية العليا ابملدارس .
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 وصف عينة الدراسة حسب املؤهل الدراسي -٣

 النسبة التكرار املؤهل الدراسي
 %٢٣ ٢٨ أو اثنوي دبلوم

 %٦٦ ٨١ جامعي
 %١١ ١٣ دراسات عليا

 %١٠٠ ١٢٢ اجملموع
 الدراسي املؤهل حسب الدراسة عينة وصفجدول 

% منهم مستواهم ٢٣% من افراد العينة مستواهم التعليمي جامعي ، وان ٦٦يتضح من حتليل اجلدول السابق ان 
 % فقط مؤهلهم دراسات عليا .١١دبلوم ، بينما اثنوي أو التعليمي 

 
 وصف عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة -٤

 النسبة املئوية التكرار عدد سنوات اخلربة
 %٣٤ ٤٢ سنوات ٥ايل اقل من  ١من 
 %٤٣ ٥٢ سنوات ١٠ايل اقل من  ٥من 
 %١٥ ١٨ سنوات ١٥ايل اقل من  ١٠من 

 %٨ ١٠ سنة ١٥اكثر من 
 %١٠٠ ١٢٢ اجملموع

 اخلربة سنوات حسب الدراسة عينة وصفجدول 
 

% ٣٤سنوات ، و أن  ١٠ايل اقل من  ٥% من افراد العينة سنوات اخلربة لديهم من ٤٣يوضح اجلدول أعاله ايل ان 
 سنوات ١٥ايل  ١٠% ترتاوح سنوات اخلربة لديهم من ١٥سنوات ، و أن  ٥ايل  ١منهم لديهم من سنوات اخلربة من 

 سنة . ١٥% منهم سنوات اخلربة لديهم أكثر من ٨، بينما 
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 اليت مت احلصول عليها  التدريبية وصف عينة الدراسة حسب الربامج -٥

 النسبة املئوية التكرار الربامج التدريبية االلكرتونية اليت مت احلصول عليها
 %٣٦ ٤٤ صول علي برامج تدريبية مل يتم احل
 %٦٠ ٧٣ برامج تدريبية  ٥:  ١علي  احلصول
 %٤ ٥  ةتدريبي مجبرا ٥ من أكثر علي احلصول
 %١٠٠ ١٢٢ اجملموع

 جدول وصف عينة الدراسة حسب الربامج التدريبية اليت مت احلصول عليها

% من ٣٦دورات تدرببية ، و ان  ٥:  ١% من افراد العينة قد حتصلوا علي دورات تدريبية من ٦٠يتضح من اجلدول السابق ان 
 دورات تدريبية. ٥% من افراد العينة قد حتصلوا علي اكثر من ٤افراد العينة مل حيصلوا علي اي دورة تدريبية ، وان 
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 اثنيا : حماور االستبيان

 : اثبات الفرضية األويل -١
 االداري العمل تطوير و املوظفني لدي االلكرتونية الثقافة بني احصائية داللة ذات عالقة توجدواليت تنص علي )

من خالل األسئلة املوضوعية الختبار هذا الفرض بعد حساب التوزيع التكراري و ( ، و قد توصل الباحث  ابملدرسة
 ايل اآليت : املئوية النسبة

غي موافق  غي موافق موافق موافق بشدة العبارة
 بشدة

 % ت % ت % ت % ت
امتلك ثقافة الكرتونية تناسب املهام االدارية 

 املطلوبة مين
٢ ٣ %٥ ٦ %٦٤ ٧٨ %٢٩ ٣٥% 

أحبث عن التقنيات احلديثة يف جمال االدارة 
 املدرسية

٣ ٤ %١٢ ١٥ %٥١ ٦٢ %٣٤ ٤١% 

 %٥ ٦ %١١ ١٣ %٥٧ ٧٠ %٢٧ ٣٣ wordأستخدم برامج معاجلة النصوص 
 %٤ ٥ %٢٠ ٢٤ %٤٣ ٥٣ %٣٣ ٤٠ Excelاستخدم برامج جداول البياانت 
 %١١ ١٤ %٣١ ٣٨ %٥٠ ٦٠ %٨ ١٠ Accesssاستخدم برامج قواعد البياانت 

 Powerأستخدم برامج العروض التقدميية 
Point 

٤ ٥ %١٢ ١٥ %٥٣ ٦٥ %٣٠ ٣٧% 

  - %٦ ٧ %٦٠ ٧٥ %٣٤ ٤٢ أستخدم االنرتنت يف احلصول علي املعلومات
أستخدم وسائل التواصل االجتماعي يف 

 االتصال ابآلخرين
٢ ٣ %٦٥ ٧٩ %٣٣ ٤٠% -  

 االداري العمل تطوير و املوظفني لدي االلكرتونية الثقافةجدول يبني العالقة بني 
 
ومن نسبة املوافقة علي مجيع عبارات احملور نستطيع  ، من خالل حتليل البياانت اخلاصة ابلفرضية األويل من الدراسة

 تطوير و املوظفني لدي االلكرتونية الثقافةالقول بقبول الفرضية األويل من الدراسة واليت تفيد أبنه هناك عالقة بني 
 . االداري العمل

 
 اثبات الفرضية الثانية : -٢

(  ، االداري العمل وتطوير والتنظيمية االدارية املهارات بني احصائية داللة ذات عالقة توجدواليت تنص علي )
 التايل :، و جاءت النتائج كهذا الفرض وذلك من خالل األسئلة املوضوعة الحتبار 
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غي موافق  غي موافق موافق موافق بشدة العبارة
 بشدة

 % ت % ت % ت % ت
 - - %٧ ٩ %٦٢ ٧٧ %٣١ ٣٨ أضع أهدافا مرنة قابلة للتجديد والتطوير املستمر

 - - - - %٥٥ ٦٧ %٤٥ ٥٥ احرص علي خلق بيئة مدرسية مرنة وتشاركية
خطة املدرسة السنوية قادرة علي مواجهة 

 التطورات التكنولوجية املتسارعة
٣ ٤ %٢٠ ٢٥ %٤٨ ٥٩ %٢٨ ٣٤% 

 - - %٤ ٥ %٦٥ ٧٩ %٣١ ٣٨ اساعد يف تطوير العمل االداري ابملدرسة
نواحي االدارة أقوم بعملية تقومي ذايت لنفسي يف 

 االلكرتونية
٤ ٥ %٦٢ ٧٥ %٣٤ ٤٢% - - 

 االداري العمل وتطوير والتنظيمية االدارية املهاراتجدول يبني العالقة بني 
 

ستطيع من خالل حتليل البياانت اخلاصة ابلفرضية الثانية من الدراسة ومن نسبة املوافقة علي مجيع عبارات احملور ، ن
 العمل وتطوير والتنظيمية االدارية املهاراتمن الدراسة ، وهذا يفيد بوجود عالقة بني  الثانيةالقول بقبول الفرضية 

 . االداري
 
 اثبات الفرضية الثالثة -٣

من خالل ، (  االدارى العمل وتطوير ابملدرسة الفنية املوارد بني احصائية داللة ذات عالقة توجد)واليت تنص علي 
 ، وكانت النتائج كالتايل : الفرضاألسئلة املوضوعة الختبار هذا 

 
غي موافق  غي موافق موافق موافق بشدة العبارة

 بشدة
 % ت % ت % ت % ت

 - - - - %٦٥ ٧٩ %٣٥ ٤٣ تتوافر يف املدرسة شبكة حاسوب حملية
 - - - - %٤٨ ٥٨ %٥٢ ٦٤ تتوافر لدي املدرسة خدمة االنرتنت
متتلك املدرسة موقعا الكرتونيا علي 

 االنرتنت
٤٨ ٥٨ %٥٢ ٦٤% - - - - 

تتوفر يف املدرسة أجهزة ومعدات 
 تكنولوجية متطورة

٧ ٨ %٦٣ ٧٧ %٣٠ ٣٧% - - 
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تتوفر يف املدرسة برجميات متطورة 
للحاسوب تساعد يف تطبيق االدارة 

 االلكرتونية

٥ ٦ %١٦ ١٩ %٦٦ ٨٠ %١٤ ١٧% 

 االدارى العمل وتطوير ابملدرسة الفنية املواردجدول يوضح العالقة بني 
 

 نستطيع ، احملور عبارات مجيع علي املوافقة نسبة ومن الدراسة من الثالثة ابلفرضية اخلاصة البياانت حتليل خالل من
 .االدارى العمل وتطوير ابملدرسة الفنية املوارد بني عالقة بوجود يفيد وهذا ، الدراسة من الثالثة الفرضية بقبول القول

 
 الفرضية الرابعة :اثبات 

( ، االداري العمل تطوير و استخدام املوارد البشرية ذوات اخلربة بني احصائية داللة ذات عالقة توجدواليت تنص علي )
 من خالل األسئلة املوضوعة هلذا الفرض ، وكانت نتائج االستبيان كالتايل :

 غي موافق بشدة غي موافق موافق موافق بشدة العبارة
 % ت % ت % ت % ت

لدي العاملني ابملدرسة فكرة عن مفهوم االدارة 
 االلكرتونية

٧ ٨ %١١ ١٤ %٦٨ ٨٣ %١٤ ١٧% 

املوارد البشرية ابملدرسة متتلك روح املبادرة 
 واالبتكار

٣ ٤ %١٥ ١٨ %٦٨ ٨٣ %١٤ ١٧% 

املوارد البشرية ابملدرسة متتلك اخلربة واملهارة يف 
 االلكرتونيةتطبيق اسرتاتيجية االدارة 

٧ ٨ %١١ ١٤ %٧٠ ٨٥ %١٦ ١٩% 

 املوارد البشرية يف املدرسة قادرة علي العمل
 التشاركي ضمن االطار اجلماعي

٢ ٢ %٨ ١٠ %٦٨ ٨٣ %٢٢ ٢٧% 

يتم توفي برامج تدريبية لتأهيل العاملني يف جمال 
 االدارة االلكرتونية

٧ ٨ %١٦ ٢٠ %٥٨ ٧١ %١٩ ٢٣% 

  االداري العمل تطوير و استخدام املوارد البشرية ذوات اخلربةجدول يبني العالقة بني 
 

 نستطيع ، احملور عبارات مجيع علي املوافقة نسبة ومن الدراسة من الثالثة ابلفرضية اخلاصة البياانت حتليل خالل من
 تطوير و البشرية ذوات اخلربةاستخدام املوارد  بني عالقة بوجود يفيد وهذا ، الدراسة من الثالثة الفرضية بقبول القول
 .، و هذا يؤكد احلاجة ايل موارد بشرية أفضل كفاءة و ذوي خربات عالية  االداري العمل
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 اثبات الفرضية اخلامسة :
االدارى ( ، من خالل األسئلة  العمل وتطوير دعم االدارة العليا بني احصائية داللة ذات عالقة واليت تنص علي )توجد

 الختبار هذا الفرض ، وكانت النتائج كالتايل :املوضوعة 
غي موافق  غي موافق موافق موافق بشدة العبارة

 بشدة
 % ت % ت % ت % ت

تقوم االدارة العليا بتوفي املواد العلمية واحلاالت 
 الدراسية يف جمال التطوير االداري

٥ ٦ %١٦ ١٩ %٧٠ ٨٥ %١٠ ١٢% 

يف تقدمي توفر االدارة العليا جهة متخصصة 
 االستشارات فيما يتعلق ابالدارة االلكرتونية

٥ ٦ %١٧ ٢١ %٦٩ ٨٤ %٩ ١١% 

وجود مشاركة بني االدارة العليا والعاملني يف 
 عملية التغيي

٥ ٦ %٧١ ٨٧ %٢٤ ٢٩% - - 

وجود حوافز ومكافئات للمتميزين يف جمال  
 االدارة االلكرتونية

٤ ٥ %٦٧ ٨٢ %٢٩ ٣٥% - - 

  االداري العمل تطوير و العالقة بني دعم االدارة العلياجدول يبني 
 

 نستطيع ، احملور عبارات مجيع علي املوافقة نسبة ومن الدراسة من الثالثة ابلفرضية اخلاصة البياانت حتليل خالل من
 . االداري العمل تطوير ودعم االدارة العليا  بني عالقة بوجود يفيد وهذا ، الدراسة من الثالثة الفرضية بقبول القول
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 النتائج والتوصيات :

 أوال : النتائج

 علي ضوء الدراسة امليدانية توصلنا ايل النتائج التالية :

 نتائج البياانت الشخصية : .١
الفئة العمرية  يقعن يف بنجران األهلية النموذجية األماين مدارسالدراسة ان غالبية افراد العينة من موظفني  اوضحت -

 % .٤٦سنة حيث بلغت نسبتهم  ٣٦األكثر من 
% ٦٦من الدراسة ان غالبية افراد العينة من املوظفني يف املدرسة مستواهم التعليمي جامعي ، حيث بلغت نسبتهم  تبني -

 من افراد العينة.
 % من امجايل افراد العينة.٥٩حيث بلغت نسبتهم ركني يف الدراسة من ذكور غالبية افراد العينة املشا -
 % من افراد العينة.٤٣سنوات وبلغت نسبتهم  ١٠ايل اقل من  ٥معظم افراد العينة سنوات اخلربة لديهم  -
 % من كامل افراد العينة .٦٠برامج تدريبية وبلغت نسبتهم  ٥:  ١معظم افراد العينة قد حتصلوا علي  -

 

 نتائج حماور الدراسة :  .٢
، حيث  ابملدرسة االداري العمل تطوير و املوظفني لدي االلكرتونية الثقافةاسة علي وجود فروق جوهرية بني تؤكد الدر  -

و أن ، ميتلكون مهارات الكرتونية تساعدهم يف أداء املهام املطلوبة منهم ابملدرسة من العاملني  % ٦٤ أنأوضحت 
اللكرتونية لدي األثر االجيايب للثقافة اوهذا دليل علي ، قد وافقوا بشدة علي امتالكهم هذه املهارات  % منهم٢٩

 ملدرسة .اب حتسني العمل االداري يفاملوظفني 
، حيث ان نسبة االداري  العمل وتطوير والتنظيمية االدارية املهاراتتؤكد الدراسة علي وجود فروق جوهرية بني   -

يف % منهم يساعدون ٦٥، و  وتشاركية مرنة مدرسية بيئة خلقحرصهم علي  % من العاملني موافقون بشدة علي٤٥
 تطوير العمل االداري ابملدرسة ، وهذا دليل علي وجود روح تعاونية مثمرة بني املوظفني ابملدرسة .

حيث أكدت الدراسة ان ،  االدارى العمل وتطوير ابملدرسة الفنية املوارد بني جوهرية فروق وجود علي الدراسةتؤكد   -
،  االلكرتونية االدارة تطبيق يف تساعد للحاسوب متطورة برجمياتاملدرسة متتلك % من املوظفني يقرون أبن ٨٠نسبة 

% من العاملني علي استفادة املدرسة من خدمات االنرتنت وامتالك موقع الكرتوين ٦٤كما وافقت وبشدة نسبة 
للمدرسة ، مما يثبت مستوي التواصل اجليد مع الطالب و أولياء األمور ، كما يثبت املستوي االلكرتوين اجليد الذي 

 ستد عليه العمل االداري ابملدرسة.ي
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، حيث ان االداري  العمل تطوير و اخلربة ذوات البشرية املوارد استخدام بني جوهرية فروق وجود علي الدراسة تؤكد  -
،  االلكرتونية االدارة اسرتاتيجية تطبيق يف واملهارة اخلربة يوافقون علي امتالكهم ابملدرسة البشرية املواردمن % ٧٠نسبة 

 مما يقوي نظم االدارة االلكرتونية ابملدرسة ويرتق هبا .
% منهم علي ٧١، حيث يوافق  االداري العمل تطوير و العليا االدارة دعم بني جوهرية فروق وجود علي الدراسة تؤكد -

 بصورة أفضل و أسرع .، مما يؤدي ايل تطوير العمل االداري التغيي عملية يف والعاملني العليا االدارة بني مشاركة وجود

 مهمة :بناءا علي كل ما تقدم فان الباحث قد توصل ايل عدة نتائج و 

  خلصت الدراسة ايل ان االدارة االلكرتونية هلا أثر كبي علي تطوير العمل االداري 
  اتفق جمتمع الدراسة علي ان الغالبية العظمي من املوظفني ميتلكون ثقافة الكرتونية ومهارات فردية الكرتونية تساعدهم

 كثيا يف أداء املهام الوظيفية املطلوبة منهم 
 توصلت الدراسة ايل وجود مشاركة بني االدارة العليا والعاملني ابملدرسة 
 االداري التطوير جمال يف الدراسية واحلاالت العلمية املواد خلصت الدراسة ايل عدم توفي 
  االلكرتونية ابالدارة يتعلق فيما االستشارات تقدمي يف متخصصة هةجل العليا االدارةخلصت الدراسة ايل عدم توفي 
  توصلت الدراسة ايل ان نسبة ال ميكن جتاهلها من املوظفني اليستطيعون التعامل مع بعض الربامج املهمة اليت تساعدهم

 . Excel البياانت جداول برامجو  Accesss البياانت قواعد برامجيف امتام أعماهلم ، مثل 

 اثنيا : التوصيات :

صل اليه من نتائج ، ، وبناءا علي ما مت التو ء ِبستوي االدارة االلكرتونية يف مدارس األماين النموذجية األهلية بنجران سعيا لالرتقا
 وصي ِبا يلي :فان الباحث ي

 وذلك يف  االداري التطوير جمال يف الدراسية واحلاالت العلمية املواد جيب علي ادارة مدارس األماين النموذجية توفي ،
املدسة لتسهيل رجوع املوظفني اليها وقت احلاجة ، مما يساعد يف تنمية مهاراهتم االلكرتونية وابلتايل حتسني مكتبة 

 األداء العملي هلم .
 .جيب علي ادارة املدرسة االهتمام ِبالئمة مكان وظروف العمل للعاملني هبا ، حيت ترتتقي ابألداء الوظيفي والعملي هلم 
 توفي خنبة من املختصني يف الشئون االدارية لتقدمي النصائح للعاملني فيما خيص االدارة  يتحتم علي ادارة املدرسة

 االلكرتونية ، والرد علي استفساراهتم يف نفس الشأن .
  ينصح الباحث أبن هتتم ادارة املدرسة بتوظيف املوارد البشرية ذوات اخلربة يف االدارة االلكرتونية ، وذك لتجنب األخطاء

 فيها العاملني األقل خربة يف االدارة االلكرتونية ، و ابلتايل االرتقاء ِبستوي العمل االداري . اليت يقع
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  صح أبن تكون هناك متابعة مستمرة من قبل االدارة العليا ألداء العاملينوذلك ملساعدهتم يف التغلب علي املعوقات اليت نيه
 قد تواجههم .

  علي استخدام برامج احلاسوب املهمة المتام جيب علي االدارة العليا توفي برامج تدريبية الكرتونية تساعد املوظفني
اخلاصة ِبعاجلة الكلمات واجلداول وعمل عروض تقدميية وحتليل  Microsoftأعماهلم املنسوبة اليهم مثل برامج 

 التعرف علي أحدث الربجميات االلكرتونية احلديثة وكيفية التعامل البياانت ، كما جيب توفي برامج تدريبية تساعدهم يف
 معها ، وكيفية التعامل مع الشبكة العنكبوتية ) االنرتنت( ، والتواصل من خالهلا مع املوظفني اآلخرين واالدارة .
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 املراجع قائمة

 الكتب العربية :املراجع و 

 رأفت رضوان ، االدارة االلكرتونية ، القاهرة -
 املكتبة االكادميية ،التخطيط للمجتمع املعلومايت .)سلسلة كراسات مستقبلية ( القاهرة (٢٠٠٠مجال )درويش حممد  -
، اجلماهيية للنشر والتوزيع واإلعالن، اجلماهيية العربية االداريالتدريب يف أثناء العمل ( ٢٠٠٥)، حممد هاشم يففالو  -

 . الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى، سرت
 .املناهج دار: عمان. املعلومات وتكنولوجيا اإلدارية املعلومات نظم أساسيات( ٢٠٠٦) غالب سعد ايسني، -
 .اجلامعي الفكر دار اإلسكندرية، االلكرتونية، اإلدارة( ٢٠٠٧) حممد الصييف، -
 .والتوزيع للنشر السحاب دار: القاهر معاصرة، مناذج: اإللكرتونية اإلدارة( ٢٠٠٧) الرؤوف عبد طارق عامر، -
 .العريب الفكر دار: القاهرة اإللكرتوين، التعليم تكنولوجيا(. ٢٠٠٨) عزمي جاد نبيل -
 .والتوزيع للنشر العلمية اليازوري دار: عمان.اإللكرتونية واملعرفة اإلدارة( ٢٠٠٩) عبود جنم جنم، -
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 البحوث والرسائل اجلامعية :

م ؤمتر العملية التعليمية يف عصر  ، استخدام احلاسوب وملحقاته يف احلكومة االلكرتونية (٢٠٠١)خليف ، زهي انجي  -
 .ت، فلسطني، جامعة النجاح الوطنيةاالنرتن

إلسكندرية برانمج مقرتح لتدريب املوظفني والعاملني بكلي ة الرتبية جامعة ا( ٢٠٠١)عبد العاطي، حسني الباتع حممد  -
مصر، جامعة االسكندرية )رسالة ماجستي غي ،  ة االنرتنت وفقا الحتياجاهتم التدريبي ة على بعض استخدامات شبك

 . منشورة (
 للتنمية الدويل املؤمتر إىل قدمت عمل ورقة. والتطبيق النظرية بني اإللكرتونية اإلدارة( ٢٠٠٩) حممد بن حسني احلسن، -

 .الرايض اإلدارية،
ميدانية على موظفات ، دراسة  أثر تطبيق أنظمة اإلدارة اإللكرتونية على األداء الوظيفي(، ٢٠١٣عائشة، شذا ) -

 ، جدة . العمادات يف جامعة امللك عبدالعزيز جبدة

 

 : Internetالشبكة الدولية للمعلومات 

  م٢٠٢٠-٤-١، موقع موضوع ،  اإللكرتونية اإلدارة مفهوم -
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%

%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AAA5%D8%AF%D8%A7

D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9% 
 م٢٠٢٠-٤-١،  االلكرتونية؟ االدارة هي ما -

https://www.eliktisad.com/news/show/388886/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A

-A97%D8%B1%D8%

D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D%

8%A9%D8%9F 
-٤-٢، الرقمي العصر حتدايت ملواكبة التعليم مؤسسات يف اإللكرتونية اإلدارة حنو التحول،  يونس حممد جمدي -

 م٢٠٢٠
-.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9educ-https://www.new

D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D%

-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-8%A9

D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85% 
 م٢٠٢٠-٤-٥،  االلكرتونية االدارة استخدام يف العربية الدول وبعض واستخدامها االلكرتونية اإلدارة تعريفات -

http://applicationt.blogspot.com/p/10.html 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/show/388886/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://www.eliktisad.com/news/show/388886/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://www.eliktisad.com/news/show/388886/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://www.eliktisad.com/news/show/388886/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://www.new-educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://applicationt.blogspot.com/p/10.html
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 اململكة العربية السعودية 

 األكادميية العربية الدولية

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

 ورمحة هللا وبركاته السالم عليكم

 

 النموذجية األماينمدارس ( يف العمل االداري  تطويراالدارة االلكرتونية يف  أثر ابجراء دراسة ميدانية بعنوان ) قوم الباحثي
 . الدولية العربية األكادمييةملوارد البشرية من ا إدارةيف البكالوريوس درجة احلصول علي ، استكماال ملتطلب  بنجران األهلية

نة يرجى منكم التكرم بتعبئة االستبانة املرفقة بعد قراءة كل عبارة من عبارات االستبانة قراءة متأنية مث وضع العالمة املناسبة يف اخلا
 اليت تعرب عن مدي موافقتكم عليها.

النتائج اليت ستتوصل اليها علما أبن املعلومات املقدمة لن تستخدم اال ألغراض البحث العلمي فقط ، وتتوقف علي دقتها صحة 
 الدراسة.

 شكرا لكم علي حسن تعاونكم

 

 الباحث                                                                                                            

 فادي ابراهيم حممد منر
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 أوال : البياانت الشخصية

 ام اخلانة املناسبة لبياانتك الشخصيةأم تضع اشارة واضحةأرجو منك أن  *

 

 العمر
  سنة ٢٥اقل من 

  سنة ٣٠ايل أقل من  ٢٦من 
  سنة ٣٥ايل اقل من  ٣٢من 

  سنة فأكثر ٣٦
 

 اجلنس
  ذكر
  أنثي

 

 املؤهل الدراسي
  دبلوماثنوي أو 

  جامعي
  دراسات عليا

 

 عدد سنوات اخلربة
  سنوات ٥ايل اقل من  ١من 
  سنوات ١٠ايل اقل من  ٥من 
  سنوات ١٥ايل اقل من  ١٠من 

  سنة ١٥اكثر من 
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 الربامج التدريبية االلكرتونية اليت مت احلصول عليها
  مل يتم احلصول علي برامج تدريبية

  برامج تدريبية ٥:  ١احلصول علي 
  ةتدريبي مجبرا ٥ من أكثر علي احلصول

  اجملموع
 

 االستبياناثنيا : حماور 

 عليها موافقتكم مدي عن تعرب اليت اخلانة يفارة واضحة كل دقة ، مث ضع اشحدد رأيك يف العبارات املكتوبة ب*

 االلكرتونية الثقافة -1
 بشدة موافق غير موافق غير موافق بشدة موافق العبارة

امتلك ثقافة الكرتونية تناسب املهام االدارية 
 املطلوبة مين

    

التقنيات احلديثة يف جمال االدارة أحبث عن 
 املدرسية

    

     wordأستخدم برامج معاجلة النصوص 
     Excelاستخدم برامج جداول البياانت 
     Accesssاستخدم برامج قواعد البياانت 

 Powerأستخدم برامج العروض التقدميية 
Point 

    

     أستخدم االنرتنت يف احلصول علي املعلومات
أستخدم وسائل التواصل االجتماعي يف االتصال 

 ابآلخرين
    

 
 

 املهارات التدريبية والوظيفية -2
 بشدة موافق غير موافق غير موافق بشدة موافق العبارة

     أضع أهدافا مرنة قابلة للتجديد والتطوير املستمر
     احرص علي خلق بيئة مدرسية مرنة وتشاركية
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قادرة علي مواجهة التطورات خطة املدرسة السنوية 
 التكنولوجية املتسارعة

    

     اساعد يف تطوير العمل االداري ابملدرسة
أقوم بعملية تقومي ذايت لنفسي يف نواحي االدارة 

 االلكرتونية
    

 

 املوارد الفنية ابملدرسة -3
 بشدة موافق غير موافق غير موافق بشدة موافق العبارة

     شبكة حاسوب حمليةتتوافر يف املدرسة 
     تتوافر لدي املدرسة خدمة االنرتنت

     متتلك املدرسة موقعا الكرتونيا علي االنرتنت
تتوفر يف املدرسة أجهزة ومعدات تكنولوجية 

 متطورة
    

تتوفر في المدرسة برمجيات متطورة 
 للحاسوب تساعد في تطبيق االدارة االلكترونية

    

 

 ذوات اخلربة املوارد البشرية -4
 بشدة موافق غير موافق غير موافق بشدة موافق العبارة

لدي العاملني ابملدرسة فكرة عن مفهوم االدارة 
 االلكرتونية

    

     املوارد البشرية ابملدرسة متتلك روح املبادرة واالبتكار
املوارد البشرية ابملدرسة متتلك اخلربة واملهارة يف تطبيق 

 االدارة االلكرتونيةاسرتاتيجية 
    

املوارد البشرية يف املدرسة قادرة علي العماللتشاركي 
 ضمن االطار اجلماعي

    

يتم توفي برامج تدريبية لتأهيل العاملني يف جمال االدارة 
 االلكرتونية
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 دعم االدارة العليا  -5
 بشدة موافق غير موافق غير موافق بشدة موافق العبارة

االدارة العليا بتوفي املواد العلمية واحلاالت تقوم 
 الدراسية يف جمال التطوير االداري

    

توفر االدارة العليا جهة متخصصة يف تقدمي 
 االستشارات فيما يتعلق ابالدارة االلكرتونية

    

وجود مشاركة بني االدارة العليا والعاملني يف عملية 
 التغيي

    

وجود حوافز ومكافئات للمتميزين يف جمال االدارة  
 االلكرتونية

    

 


