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 :قال اهللا تعاىل

 لَّمعـو كُنت ا لَمم ك
م وكَانَ فَضلُ اللَّـه  ـتعلَ

لَييمـعظع اًـك      

 )١١٣:، آيةالنساءسورة (
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 ملخص الدراسة  
א א مـن   مبدينة مكة املكرمة للبنني الصعوبات اليت تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية يف إدارة املدارس الثانوية :א

 .وجهة نظر مديري املدارس ووكالئها
א מ  .ديموسى بن عبداهللا حممد احلم :א

א  .والتخطيط املاجستري يف اإلدارة التربوية :א
א א א מ  .سلطان بن سعيد مقصود خباري/ د :א

א א الـيت حتـد مـن اسـتخدام اإلدارة     ) اإلدارية و البشرية والتقنية والربجمية واملالية(الكشف عن الصعوبات  :א
دارس الثانوية احلكومية مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر مديري ووكالء تلك املدارس، والتعرف علي درجة اإللكترونية يف إدارة امل

 .صعوبة كل عائق، وحتديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني وجهات نظر املديرين والوكالء
א  .املنهج الوصفي املسحي :א
א  . وكيال) ٩١(مديرا و)٤٠(موزعون إىل)١٣١(انوية مبدينة مكة املكرمة،بلغ عددهممديرو ووكالء املدارس الث :א
א א  . استبانة مكونة من سبعني عبارة موزعة على مخسة حماور يقيس كل حمور صعوبة معينة :א
א جبانب اختبارات ) املعيارية التكرارات، النسب املئوية، املتوسطات احلسابية، االحنرافات(اإلحصاء الوصفي  :א

 .)Mann-Whitney ( مان وتينو )ANOVA( حتليل التباينو ) T-test(ت 

  :أهم نتائج الدراسة  
א .١  :א

، نـدرة الـدورات   تقنيـات اإلدارة اإللكترونيـة،   صـيانة  تشغيل و املدارس إىل موظف فين خمتص يف حاجة :א
، االعتمـاد  الستخدام اإلدارة اإللكترونيـة   االفتقار إىل خطط، تنظّم طرق تطبيق اإلدارة اإللكترونية ـيتح الاللوائ بالتدريبية،غيا
 .لبىن التحتية اإلنشائية للمدارس غري مهيأة الستخدام اإلدارة اإللكترونيةأكثر من اإللكترونية، ا الورقيةعلى الوثائق 
 الـتقين  تأهيـل الضـعف  الربجميات اإللكترونيـة املعتمـدة علـى اللغـة اإلجنليزيـة،      صعوبة التعامل مع  :،
 .صعوبة إجياد الوقت الكايف للتعامل مع اإلدارة اإللكترونية ،)كالءالو/نديريامل(لـــ

  .رة يف املدارستوافاملجهزة األدم ، قلصيانة الضعيفةالدعم الفين،  االتأخر يف   حمدودية اخلطوط اهلاتفية، :،
  .درة مصممي الربامج اإلدارية املدرسية، نالربجميات املتوافرة ال ترقى ملستوى التطبيقات العاملية املتقدمة :،
  عدم تقـدمي دعـم مـايلّ   ، ضآلة موارد املدرسة املالية  ،)العينية/املالية(انعدام دور القطاع اخلاص يف املسامهة  :،

 .افتقار املدرسة إىل ميزانية خاصة بالتدريبفيزي للمدارس، حت
א .٢ א  :א

%) ٨٠.٤(، وبنسبة مئوية مقدارها )٤.٠٢(، فالتقنية مبعدل%) ٨٧.٤(، وبنسبة مئوية مقدارها )٤.٣٧(املالية مبتوسط الصعوبات 
، %)٧٧.٢(،وبنسبة مئوية مقـدارها  )٣.٨٦(، فالربجمية مبتوسط %)٧٨.٦(ا ،وبنسبة مئوية مقداره)٣.٩٣(، فاإلدارية مبتوسط 

 %).  ٦٧.٢(،وبنسبة مئوية مقدارها )٣.٣٦(فالبشرية مبتوسط 
 .وجود فروق دالة إحصائيا بني وجهات نظر املديرين والوكالء فيما يتعلق بالصعوبات اإلدارية تعزى ملتغير الوظيفة، لصاحل الوكالء .٣
 .ات داللة إحصائية بني وجهات املديرين والوكالء فيما يتعلق بالصعوبات األخرىال توجد فروق ذ .٤
 ) .املؤهل، نوع املؤهل، اخلربة(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تتعلق بكافة الصعوبات حبيث تعزى ملتغيرات  .٥

 : أهم التوصيات
دارس، عقد دورات تدريبية مكثّفة للمديرين والوكالء، وضـع  تعيني موظف خمتص بصيانة ومتابعة تقنيات اإلدارة اإللكترونية يف امل

 لوائح تنظيمية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، تعريب الربجميات اإللكترونية اليت ختدم اإلدارة املدرسية، دعم إدارات املدارس بأكثر مـن 
ي، االستنارة بتجارب الدول املتقدمة يف هـذا  إعادة صياغة البىن التحتية للمدارس حىت تستوعب التطور التقين املستقبل خط هاتف،

 .اال، حث القطاع اخلاص على دعم املدارس
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Abstract  Study 
Title of study: The Obstacles facing the use of Electronic Administration in the 

administrative work of Secondary Schools at Holly Makkah out of viewpoint of the 
principals and vice- principals of these schools. 
Name of researcher: Mousa  bin Abdullah Mohammed  Hommadi 
Name of supervisor of study: Dr. Sultan bin Saeed Bukhari. 

Objectives of study: Detection of obstacles (administrative, human, technical, 
programmatic, and financial) that limit the use of electronic Administration in 
secondary schools at Holy Mekkah  out of the viewpoint of the principals and vice-
principals of those schools., and to identify the degree of difficulty of each obstacle 
along with determining the statistical significant differences between the principals and 
vice principals. 

Methodology of Study: Descriptive methodology. Study sample: 
Principals and vice-principals of secondary schools in Holy Makkah.   

        Study tool: A questionnaire consisted of seventy items distributed in five 
uspects, each uspect measures a specific obstacle.  Statistical methods: 
Descriptive statistics (frequencies, percentages, arithmetic means, standard deviations) 
along with the use of T-test,  ANOVA, and Mann-Whitney test.  

Most important results of  study: 
١. The study revealed the existence of: 
• Management obstacles, including: need of schools to a competent professional officer 
for the operation and maintenance of electronic Administration  techniques, the 
scarcity of training courses, absence of regulations governing the methods of 
application of electronic Administration, lack of plans for the use of electronic 
Administration, reliance on paper documents more than electronic documents, 
weakness of school infrastructure to use electronic Administration. 
•Human obstacles, including: difficulty of dealing with electronic software based on 
English language, weakness of technical qualifications of principals and vice-principals, 
difficulty of finding enough time to deal with electronic Administration. 
•Technical obstacles, including: limited telephone lines, delay in technical support, 
vulnerable maintenance, out of date devices in schools. 
•Software obstacles, including: availability of software that are not up to the level of 
international  developed applications, scarcity of designers of school administrative 
programs. 
•Financial obstacles , including: lack of role of the private sector in (financial and kind) 
contribution, limited financial resources of the school, none existence of an encouraging 
financial support to schools, lack of a special budget training in the school. 
٢. The order of obstacles appeared as follows: financial obstacles with a  mean of (٤.٣٧) 
and a percentage of (٨٧.٤%), technical obstacles with a mean of (٤.٠٢) and a percentage 
of (٨٠.٤%), management obstacles with a mean of (٣.٩٣) and a percentage of  (٧٨.٦%), 
software obstacles with a mean of (٣.٨٦) and a percentage of (٧٧.٢%), and human 
obstacles with a mean of (٣.٣٦) and a percentage of (٦٧.٢%). 
٣. There is a statistically significant difference between the viewpoints of the principals 
and vice-principals with regard to management obstacles and to the benefit of the vice-
principals, and this is due to a occupation factor. 
٤. There is no statistically significant difference between the viewpoints of the 
principals and vice-principals with regard to other obstacles. 
٥. There is no statistically significant difference with regards to all obstacles for the 
variables of qualification, type of qualification, and experience. 

Most important recommendations: 
Appointment of a special officer for maintenance and following-up the electronic 
devices, conduction of intensive training courses for principals and vice-principals, 
laying down regulations to implement electronic administration, translation into Arabic 
the electronic software that help in school administration, support the school 
administration with more than one direct telephone line, reformulation the 
infrastructure of schools to accommodate future technical development,  being 
enlightened by the experiences of other developed countries in this area, Urge  the 
private sector to support the schools. 
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 اإلهداء
التي كانت نعم العـون    -حفظها اهللا -إلى والدتي العزيزة

 ...لي بعد اهللا بدعائها لي وبوقوفها بمشاعرها الصادقة معي
 ...-رحمه  اهللا وأسكنه فسيح جناته-إلى روح والدي 

 ... -حفظهم اهللا-إلى إخوتي األفاضل 
التي عانت معي وبذلت  -حفظها اهللا -إلى زوجتي الغالية

تستطيع في مسـاعدتي وخـدمتي  وتحمـل الصـعاب      كل ما
 ....معي

الذين اقتطع هذا العمل  -وفقهم اهللا -إلى أوالدي األعزاء 
 .الكثير من حقهم ووقتهم

 ....ل تقنيات العصرلتفعي إلى كل قائد تربوي يسعى
 ... إلى جميع محبي النجاح والتطوير والتحديث

                
 .ذا العمل المتواضعأهدي هإلى هؤالء جميعاً 

 
 الباحث                                     
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 الشكر والتقدير
الشكر كله هللا أوالً وأخراً، فهو الذي وفقني وأعانني ويسر لي أخراج هذا العمل، ثم  

 عدنان بن محمد وزان،  ووكالئه.د. أ الشكر لجامعتي جامعة أم القرى ممثلة بمعالي مديرها
غازي بن يحيـى دهلـوي،     .د. وأ هاشم بن بكر حريري،.د. أ وكيل الجامعة: من كلٍّالكرام،

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وعمادة الدراسات العليا ممثلة بسعادة عميدها   
زهير بـن أحمـد   . ثامر بن حمدان الحربي، وعمادة كلية التربية ممثلة بسعادة عميدها د. د

محمد بن معـيض   . دارة التربوية والتخطيط ممثل بسعادة رئيس القسم  دالكاظمي، وقسم اإل
 .، وكافة أعضاء هيئة التدريس بالقسمالوذيناني

سلطان بن سـعيد مقصـود   /وأتقدم بالشكر العميق إلى أستاذي الفاضل سعادة الدكتور      
افة ما قدم لي من توجيه وإرشاد ونصح وحسـن ضـي  نظير بخاري، المشرف على رسالتي 

 . الدراسة إعدادوطول صبر طوال فترة 
كما أتقدم بالشكر والتقدير ألصحاب السعادة أعضاء لجنة مناقشة خطـة هـذه الدراسـة        

 .خالد بن سعد السليمي،وتوجيهاتهم السديدة/الحميدي والدكتور عبداهللا بن محمد/الدكتور
اقشة هذه الدراسة كلٍّ مـن  وأقدم من الشكر أجزله ألصحاب السعادة أعضاء لجنة من        

عبيداهللا بن صالح  اللحياني ؛ لما /محمد بن عايد الدوسري ، وسعادة الدكتور/سعادة الدكتور
تحقيق في وما أبدياه من توجيهات كان لها أكبر األثر  ،بذاله من جهد في قراءة هذه الدراسة

 .القيمة العلمية للدراسة
من مديري ووكالء المدارس الثانوية بمدينـة مكـة    ويمتد الشكر إلى أفراد الدراسة        

المكرمة، و إلى سعادة المحكمين الستبانة الدراسة الميدانية الذين أسـهموا معـي بـآرائهم    
 .ومقترحاتهم ونقدهم  البناء، الذي  كان خير عون لي بعد اهللا في  إخراج هذه الدراسة

ف معي في هذه الدراسة سواء بالـدعاء  كما أتقدم بالشكر أيضاً لكل من أعانني ووق         
أو بالنصح أو بذل الجهد أو بذل الوقت سواء كان ذلك في توزيع االستبانات أو في جمعها أو 

 .وأسأل اهللا أن يجزي الجميع خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. غير ذلك من أعمال 
 .لموصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وس

 ديمح مهدي محمدبن موسى بن عبداهللا /الباحث
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 الصفحةא

 ب .آيــة قرآنيـة •
 ج.)عريب(ملخص الدراسة •
 د).إجنليزي(ملخص الدراسة •
 هـ.اإلهـــــداء •
 و .شكر وتقديــر •
 ز .فهـرس احملتويات •
 ح،ط.فهـرس اجلداول •
 ي،ك .فهرس األشكال •
 لفهرس املالحق •

א:אא מ א  א
 ٤-٢ قدمةامل •
 ٦-٤ مشكلة الدراسة  •
 ٧ أسئلة الدراسة •
 ٨-٧ أهداف الدراسة •
 ٩-٨ أمهية الدراسة •
 ٩ حدود الدراسة •
 ١٢-١٠ مصطلحات الدراسة •

א א:א  א
א:  א

 ٤٢-١٤اإلدارة اإللكترونية :املبحث األول •
 ٧١-٤٣ املستلزمات األساسية الستخدام اإلدارة اإللكترونية :املبحث الثاين •
 ٨٧-٧٢  جماالت استخدام اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة املدرسية:املبحث الثالث •
 ١١٣-٨٨  يةـالصعوبات اليت تواجه استخدام اإلدارة اإللكترون :املبحث الرابع •
 ١٢٣-١١٤ة يدارة املدرساإل:املبحث اخلامس •
 ١٣١-١٢٤التهكالتعليم الثانوي  السعودي، وأهم مش:املبحث السادس •

א: א  א
 ١٦٩-١٣٢:الدراسات السابقة:املبحث األول •
 ١٥٣-١٣٣الدراسات احمللية:اموعة األوىل •
 ١٦٠-١٥٤الدراسات العربية:اموعة الثانية •
 ١٦٨-١٦١األجنبيةالدراسات:اموعة الثالثة •
 ١٦٩ وعالقتها بالدراسة احلاليةالتعليق على الدراسات •

 فهرس احملتويات     
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 الصفحةא

א א:א אא אא א
 ١٧١ متهيد •

 ١٧١ منهج الدراسة •

 ١٧٢ جمتمع الدراسة •

 ١٧٦-١٧٢ عينة الدراسة •

 ١٧٧ أداة الدراسة •

 ١٧٩-١٧٧ ة الدراسةمراحل تصميم وتطوير أدا •

 ١٨٢-١٧٩ أداة الدراسةتقنني  •

 ١٨٣ متغريات الدراسة •

 ١٨٣ اإلجراءات امليدانية لتطبيق الدراسة •
 ١٨٤  املعاجلة اإلحصائية أساليب  •

א א א:א א
 ١٨٦ مقدمة •
 ١٨٧       .إجابة السؤال األول •
 ١٩١        .إجابة السؤال الثاين •
 ١٩٤         .إجابة السؤال الثالث •
 ١٩٧        .إجابة السؤال الرابع •
 ٢٠٠        .إجابة السؤال اخلامس •
  ٢٠٤        .إجابة السؤال السادس •

א א:א א
   ٢١٠    .ملخص نتائج الدراسة :أوال •
 ٢١٩-٢١٧  .أهم التوصيات :ثانيا •
 ٢٢٠     .الدراسات املقترحة :ثالثا •

אא  ٢٣٨-٢٢١ א

 ٢٥٥-٢٤٠ א

 تابع فهرس احملتويات     
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 الصفحةاملوضـــوعم

 ١٩ مقارنة بني اإلدارة التقليدية واإلدارة اإللكترونية) ١(جدول رقم ١
 ٣٣ ةاإللكترونييف اإلدارة والقائدةالتقليدياإلدارةيفمقارنة بني القائد) ٢(جدول رقم ٢
 ٥٨ مقارنة بني األرشفة التقليدية واألرشفة اإللكترونية ) ٣(جدول رقم ٣
 ١٢٨ اخلطة الدراسية املعدلة للمرحلة الثانوية) ٤(جدول رقم ٤
 ١٨٢جمتمع وعّينة الدراسة) ٥(جدول رقم ٥
 ١٧٣ لدراسة حسب الوظيفة احلاليةتوزيع عّينة ا) ٦(جدول رقم ٦
 ١٧٤ توزيع عّينة الدراسة حسب املؤهل) ٧(جدول رقم ٧
 ١٧٥ توزيع عّينة الدراسة حسب نوع املؤهل) ٨(جدول رقم ٨
 ١٧٦ توزيع عّينة الدراسة حسب اخلربة يف العمل اإلداري) ٩(جدول رقم ٩
 ١٧٨ قبل التحكيم حماور االستبانة وعدد فقراهتا)١٠(جدول رقم ١٠
 ١٧٩ حماور االستبانة وعدد فقراهتا بعد  التحكيم)١١(جدول رقم ١١
 ١٨١ معامالت االرتباط بني درجة العبارة وحمورها)١٢(جدول رقم ١٢
 ١٨١ معامالت االرتباط بني درجة كل حمور من حماور االستبانة وجمموع احملاور)١٣(جدول رقم ١٣
 ١٨٢ لكل حمور من حماور الدراسة، وموع احملاور)α(يم الثبات  ألفا كرونباخق)١٤(جدول رقم ١٤
 ١٨٦ طريقة احتساب درجة الصعوبة اليت تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية)١٥(جدول رقم ١٥

١٦ 
الستجابات  التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية)١٦(جدول رقم 

 عينة الدراسة حول الصعوبات اإلدارية
١٨٧ 

١٧ 
الستجابات  التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية)١٧(جدول رقم 

 عينة الدراسة حول الصعوبات البشرية
١٩١ 

١٨ 
الستجابات  التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية)١٨(جدول رقم 

 عينة الدراسة حول الصعوبات التقنية
١٩٤ 

١٩ 
الستجابات  التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية)١٩(جدول رقم 
 حول الصعوبات الربجمية عينة الدراسة

١٩٧ 

٢٠ 
الستجابات ت املعيارية التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافا)٢٠(جدول رقم 

 عينة الدراسة حول الصعوبات املالية
٢٠٠ 

٢١ 
لداللة الفروق يف حماور الدراسة كل على حدة، واحملاور )T- test(اختبارنتائج)٢١(جدول رقم 

 جمتمعة  باختالف الوظيفة
٢٠٤ 

٢٢ 
الدراسة كل على لداللة الفروق يف حماور)ANOVA(حتليل التبايناختبارنتائج)٢٢(جدول رقم 

حدة، واحملاور جمتمعة  باختالف املؤهل
٢٠٦ 

 فهرس اجلداول
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 الصفحة املوضوعم

٢٣ 
لداللة الفروق يف جماالت الدراسة وااالت ) Mann-Whitney(نتائج اختبار  )٢٣(جدول رقم 

 جمتمعة باختالف  نوع املؤهل العلمي
٢٠٧ 

٢٤ 
لداللة الفروق يف حماور الدراسة كـل   ) ANOVA(اختبار حتليل التبايننتائج   )٢٤(جدول رقم 

 على حدة، واحملاور جمتمعة  باختالف اخلربة
٢٠٨ 

 ٢١٠ خالصات نتائج املتوسطات واالحنرافات املعيارية جلميع حماور الدراسة  )٢٥(جدول رقم  ٢٥

٢٦ 
املدارس الثانوية ترتيب الصعوبات اليت تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية يف إدارة   )٢٦(جدول رقم 

 مبدينة مكة املكرمة،تبعا لقيم املتوسط احلسايب لكل صعوبة على حدة مرتبة تنازلياً
٢١١ 

 ٢١٣ خالصة متغّير الوظيفة  )٢٧(جدول رقم  ٢٧
 ٢١٣ خالصة متغّير املؤهل  )٢٨(جدول رقم  ٢٨
 ٢١٣ خالصة متغّير نوع املؤهل  )٢٩(جدول رقم  ٢٩
 ٢١٣ ة متغّير اخلربةخالص  )٣٠(جدول رقم  ٣٠

 فهرس اجلداول تابع     
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 الصفحة وعــــــاملوض م

 ٢٢  لكترونيةإلدارة اإلاالتطّور التكنولوجي باجتاه    )١(شكل رقم ١

 ٢٤ تطّور منط التفكري اإلداري   )٢(شكل رقم  ٢

 ٢٨ عناصر اإلدارة اإللكترونية  )٣(شكل رقم  ٣

 ٣٢ ظيمي املقترح لقسم املعلومات اإللكترونية اهليكل التن  ) ٤( شكل رقم  ٤

 ٥٨ نظم املعلومات اإلدارية املتكاملة الشبكة احمللية لألرشفة االلكترونية  )٥(شكل رقم  ٥

 ٦٠  أنواع االتصاالت يف املنظمة على أساس قنوات االتصال  )٦(شكل رقم  ٦

 ٦٤  شبكة حملية داخلية   )٧(شكل رقم  ٧

 ٦٥ الالسلكية )الواي فاي(شبكة   )٨(شكل رقم  ٨

 ٧١ متطلبات واستخدامات اإلنترنت  )٩(شكل رقم  ٩

 ٧٣  مكّونات إطار التعامالت اإللكترونية احلكومية  )١٠(شكل رقم  ١٠

 ٧٦ استخدامات احلاسب اآليل يف جمال اإلدارة املدرسية   )١١( شكل رقم  ١١

 ٨٤ وقع اإللكتروين للمدرسةالفئات املستفيدة من امل  ) ١٢(شكل رقم  ١٢

 ٨٥ إدارة موقع اجلهة احلكومية على اإلنترنت ) ١٣(شكل رقم  ١٣

 ٨٦ لتعامالت اإللكترونيةل)يّسر(القواعد الرئيسية لعمل برنامج  ) ١٤(شكل رقم  ١٤

 ١٧٣ توزيع عّينة الدراسة حسب الوظيفة )  ١٥(شكل رقم  ١٥

 ١٧٤ ة حسب املؤهلتوزيع عّينة الدراس )  ١٦(شكل رقم  ١٦

 ١٧٥ توزيع عّينة الدراسة حسب نوع املؤهل ) ١٧(شكل رقم  ١٧

 ١٧٦ توزيع عّينة الدراسة حسب اخلربة يف العمل اإلداري ) ١٨(شكل رقم  ١٨

 ٢١٠ خالصات نتائج حماور الدراسة ) ١٩(شكل رقم  ١٩

 فهرس األشكال
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 الصفحة املوضـــوع م

 ٢٤٠ ليةيف صورهتا األّوالدراسةبانةاست) ١(ملحق رقم١
 ٢٤٥ يف صورهتا النهائيةالدراسةستبانةا) ٢(ملحق رقم٢
 ٢٤٩ أمساء حمكّمي  االستبانة) ٣(ملحق رقم٣

٤ 
صورة من خطاب تسجيل الدراسة يف معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسـالمي  ) ٤(ملحق رقم

 جبامعة أم القرى
٢٥٠ 

 ٢٥١ الدراسةحبداثةصورة من إفادة مكتبة امللك فهد الوطنية )٥(ملحق رقم٥
 ٢٥٢ صورة من إحصائية قسم اإلدارة املدرسية ملديري ووكالء املدارس) ٦(ملحق رقم٦
 ٢٥٣ املدارس الثانوية احلكومية مبدينة مكة املكرمة اليت طبقت فيها الدراسة )٧(ملحق رقم٧
 ٢٥٤كلية التربية لتطبيق االستبانةصورة من خطاب عميد) ٨(ملحق رقم٨
 ٢٥٥ .لتعليم إلدارات املدارس الثانويةصورة من خطاب مدير عام التربية وا) ٩(ملحق رقم٩

 فهرس مالحق الدراسة
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  :قدمةامل 
 

فـي   معلّورغََّبه في العلم و التَّ،ه ما لم يعلموعلَّم،عدم ق اإلنسان منخلَ الذي الحمد هللا
א٠א٠אא أول سورة أنزلت على رسوله الكريم 

)  السـالم علـى هـادي البشـرية ومعلِّـم     والصـالة و ،)٥-٣:،اآليـة العلقسـورة 
 :أما بعد،اإلنسانية

وانتشار شبكة ،تشهد األلفية الثالثة تطورا متسارعا في المعطيات المعرفية والمعلوماتية
ضـحت معـه التطـورات والتغييـرات     أ،اإلنترنت ومواقع الويب وغيرها على نحو واسع
 ):٢٣م،ص٢٠٠١(يقول إبراهيم،المتالحقة في وسائل التقنية سمة من سمات العصر

وكلها قـد تهـدد   ،إن التغيير وعدم االستقرار من أهـم ثوابـت األلفيـة الثالثـة    "
وعليه فإن البعد اإلنساني واألخالقي لقيادات األلفية القادمة البد أن يتوازن ،اإلنسان
 ."عد التقني الذي صاغ بمفرده األنماط اإلدارية والقيادية لمؤسسات الحاضرمع الب

وفي ،يـوم  أخذت االبتكارات واالختراعات والمنجزات العلمية تتوالى يوما بعـد  قدو
 Electronicخضم هذه التطورات العالميـة ظهـرت منظمـات األعمـال اإللكترونيـة      

Business   والتجــارة اإللكترونيــةElectronic Commerce  ــةوالمنظمــات الذكي
Intelligent Organization      وكذلك ظهر ما أطلـق عليـه المؤسسـات االفتراضـية

Virtual Enterprise   ات المادية مثل المكاتـبوهي شركات افتراضية تبتعد عن العملي
وكلها تقوم بإنجاز مهامها الكترونيا عبـر الحاسـبات اآلليـة    ،وفرق العمل واألصول المادية

 Electronicشــبكات المعلومــات واالتصــاالت،وظهرت معهــا اإلدارة اإللكترونيــةو
Management إلى ذلك بقوله) ٧م،ص٢٠٠٤-٢٠٠٣(يشير غنيم: 

وفي هذا المناخ ولدت اإلدارة اإللكترونية باعتبارهـا اتجاهـا جديـدا فـي اإلدارة     "
ديثـة لـنظم   وأصبحت تسود العالم حركة نشطة الستثمار كل التقنيات الح،المعاصرة

المعلومات واالتصاالت المستحدثة في تطوير أعمال المنظمات سواء كانت منظمات 
أعمال أو منظمات حكومية وتحويلها إلى منظمات إلكترونية تستخدم شبكة االنترنت 

وكذلك ،في إنجاز كل أعمالها ومعامالتها اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة
ق وإنتاج وتمويل واستثمار وأعمال مكتبية وغير ذلـك  إنجاز كل وظائفها من تسوي

 ". بعقلية عالمية وبسرعة فائقة،من أعمال

أنه من المنطقي نشوء اإلدارة اإللكترونية في هـذا  ) ٣٢٢م،ص٢٠٠١(ويرى السلمي
 .؛ إليجاد التكامل والتوازن بين عناصر المنظمة المختلفةE-Eraالعصر اإللكتروني 
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 ):١٢٧هـ،ص١٤٢٥(منها ما أورده نجم،دة مميزات وفوائدولإلدارة اإللكترونية ع
مما يعني بأنها تسير في نطاق الخبرة اإلدارية المعروفة سواء في ،إنها عملية إدارية :أوال

 .أو توجيه الموارد،أو الرقابة عليها،أو رسم السياسات،تحديد األهداف
 .اإلمكانات المتميزة لإلنترنت والشبكات :ثانيا

إلدراك المتنامي لتوظيف تقنية المعلومات واالتصاالت في العمـل اإلداري  وفي ظّل ا 
النظم اإلدارية التـي  في وخاصة ،ظهرت العديد من الصعوبات في االستفادة من هذه التقنيات

 :فيقول) ٢م،ص٢٠٠٤(ذلك رضوان ويؤيد،تضع القوانين الرئيسة للمؤسسة
" رت في السنوات الخمس عشـرة   نعمل المديريالكثير من المفاهيم التي تحكم إنقد تغي

 فلم تعد المشكلة في اإلدارة الكالسيكية المتمثلة في إدارة األفراد أو الماليـات أو ،األخيرة
وإنما أصبحت المشكلة التي تواجه المديرين هي إدارة التغييـر  ،األعمال اإلدارية األخرى

يـدة فـي خضـم مـن     المستمر الذي يحدث داخل المؤسسة مع اكتسابها لخبـرات متزا 
علـى   االعتمـاد أصـبح  وقد  .المتغيرات الخارجية المستمرة في بيئة العمل المحيطة بها

وقـد  . اإلدارة الحديثـة الركائز الهامة التي تنطلق منها  أحدتقنية المعلومات واالتصاالت 
وأصـبح متاحـا اآلن   ،بشكل حاسم إدارة التغييرتحكمت ثورة المعلومات واالتصاالت في 

 ".المعلومات المتاحة من أجل تحقيق أهداف المؤسسةتوظيف 

ذكر وظهرت كذلك تلك الصعوبات مع األفراد المتعاملين مع هذه التقنية ونوعيتهم،فقد 
يـة  أن اإلدارة اإللكترونية تتطلب تغييـرات جذريـة فـي نوع   ) ٢٦٨م،ص٢٠٠٣(العواملة

في نظم التعلـيم والتـدريب    وهذا يعني ضرورة إعادة النظر ،العناصر البشرية المالئمة لها
والمصـادر التعليميـة   ،األساليب،البرامج،لمواكبة متطلبات التحول الجديد بما في ذلك الخطط

 .والتدريبية على كافة المستويات
هذا التطور التقني بدا جليا دور القائد اإلداري الناجح الـذي يتقبـل االبتكـارات    مع و

ويتغلّب على ما قد يكمن فيهـا  ،ها لخدمة خططه وأهدافهويسخّر،الحديثة المفيدة ويتفاعل معها
وعلى المدير أن يعيش هذا التطور التقني ويتفاعل معه؛ حتى يـؤثر  ،من صعوبات ومشكالت
في مواجهـة تحـديات العصـر     اًمهم مدير المدرسةدور وأضحى ،في األفراد العاملين معه

مديرين قادرين على تحليـل  ) ٢٢٠م،ص٢٠٠٢(كما يرى السالم،وهذا يتطلّب،واالستعداد لها
مما أوجد للمدير بيئة تسود فيهـا   ،المشاكل المستقبلية وإيجاد الوسائل الكفيلة بمعالجتها واقعيا

 .مجاالت تحد عديدة يبحث عنها المدير الناجح باستمرار؛ ليتغلّب عليها
 إلى أن دور مدير المدرسة في ظل عصر ثورة) ١٥٢هـ،ص١٤٢٦(ويشير ابن دهيش

وعلى قدر من الدراية الكاملة باستخدام الحاسـب  ،التقنيات واالتصاالت ينبغي أن يكون فاعال
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حيث ذلك يساعد في أن تصبح المدرسة مفتوحة ) اإلنترنت(اآللي واالتصال بشبكة المعلومات
 .  على العالم ومتفاعلة معه تأخذ منه وتقدم له

يتطلـب مـن   ،بأسلوب منظّم ة المدارساإلدارة اإللكترونية في إدارتفعيل استخدام ن إ
؛ والتـدريب المتواصـل   فاعل معهتّالهذا التطور التقني و معايشةالمدارس ووكالئها  مديري

أن إلى ) ١٠٩،صم٢٠٠٤(SMETHسميث يشيرحيث ،حتى يؤثر في األفراد العاملين معه
 .لتغييرن المدير من قيادة األفراد خالل فترة امعايشة التغيير هي أفضل طريقة تمكِّ

م اسـتخدامه الصعوبات والعقبات التي تواجه عن بحث العلى المديرين أضحى لزاما و
والسعي الدؤوب إليجاد حلول لهـذه العقبـات بهـدف تـذليلها     ،لتقنيات اإلدارة اإللكترونية

 نمـو مراحـل  أهـم  تعد من  تلك المرحلة التي ،المرحلة الثانويةمديري وخاصة ،وتجاوزها
يتطلّـب  وهذا ،إلى العناية والمتابعة الدائمة مـن إدارة المدرسـة  الحاجة  وجبمما ي ،الطالب

والتخلّي عن الدور التقليدي في االنكباب علـى األعمـال   ،الطالبء بنااألالتفرغ التّام لمتابعة 
 .لوقتاإلدارية الكتابية التي تأخذ حيزا كبيرا من الجهد وا

 :مشكلة الدراسة 
لإلدارة الحديثة التي تتفاعل مـع التقنيـات    أنموذجا مثالياًلقد غدت اإلدارة اإللكترونية 

وفـي   ،تطبقها في مجالها الخاص بها توأخذت معظم اإلدارا،الحديثة وتستخدمها اإللكترونية
ولكن هناك بعض الصـعوبات  ،مدارس التعليم العام تسعى إدارات المدارس لتفعيل استخدامها

ــتخدامها  ــا واس ــرض تطبيقه ــي تعت ــذه،الت ــعوبات  فمن ه ــا أورده مصــطفى الص م
 ):٣٣م،ص٢٠٠٥(وعمر
 .عدم توفر اإلمكانات البشرية والمادية الالزمة للعمل المدرسي .١

 .عدم الوضوح الكافي لبعض النظم واللوائح المنظمة لعمل اإلدارة المدرسية .٢

المركزية وضرورة مراجعة اإلدارة التربوية وأجهزة الوزارة في العديد من األمـور   .٣
 .لتقنيةالمادية وا

 .عدم إعطاء المديرين الصالحيات الوظيفية الشاملة لتسيير العمل بالمدرسة .٤

 .ضعف الكفايات الفنية والمهنية لدى بعض مديري المدارس .٥

 .عدم وجود لوائح تنظيمية ذات مواصفات شاملة تنظم العمل اإلداري بالمدرسة .٦

والتعقيدات ،البرمجياتإضافة إلى التطور المتسارع في تكنولوجيا الحاسبات وصناعة 
يذكر ،كـذلك إلـى ظهـور العديـد مـن هـذه الصـعوبات        التـي أدت في بيئـة العمـل   
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إن تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الدول النامية يواجه الكثيـر  ) ١٠هـ،ص١٤١٦(الزهراني
 .  والتي تحول دون مواكبتها للعصر،من الصعوبات والمشكالت الناجمة عن عملية التغيير

من الصعوبات التي تكتنف مركز الحاسـب اآللـي   ) م٢٠٠٣(أورده الحميدولعّل ما 
لَخير دليل على وجود هذه الظاهرة الجديرة بالدراسة ،والمعلومات في وزارة التربية والتعليم

 :فمن الصعوبات التي أوردها،والبحث
 .نقص القوى البشرية -

 .حديثةمقاومة بعض فئات الموظفين للتغيير وصعوبة تقبلهم للتقنية ال -

 .عدم واقعية توقعات بعض قطاعات الوزارة من أنظمة المعلومات -

.                                            صعوبة نقل المعلومات الورقية إلى النظام اإللكتروني -

من هنا تبرز أهمية البحث والدراسة للكشف عن الصعوبات التي تواجه استخدام اإلدارة 
الصعوبات والمعوقات هي أول خطوة نحو تحسين المهارة كمـا يـذكر    فمعرفة،إللكترونيةا

 ).١١٠م،ص١٩٩٩(ستراوب
 وقد تناولت بعض الدراسات العلمية الصعوبات التي تعيق استخدام اإلدارة اإللكترونيـة 

 :منها على سبيل المثال
أكبر الصـعوبات   أن إلى والتي خلصت في أهم نتائجها)هـ١٤٢٤-١٤٢٣(العنزي دراسة -

والنقص فـي  ،المعيقة الستخدام الحاسب هو عدم وجود دورات تدريبية للمديرين في الحاسب
  .البرامج والتطبيقات الجاهزة

من المعوقات التي قـد تعرقـل    اأن هناك عددأظهرت  والتي )هـ١٤٢٤(العمريدراسة  -
يليها  .جاءت في المرتبة األولىو المعوقات التكنولوجية :ثلل نحو اإلدارة اإللكترونية مالتحو
 .البشرية فالمعوقات اإلداريةثم ،المالية

والتي خلصت إلى عدد من الصـعوبات تتمثّـل فـي    ) م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦(الهميلي دراسة -
     .المشـكالت الفنيـة  ،المشكالت اإلدارية،المشكالت المالية،المشكالت البيئية: مجاالت أربعة

نتائجها إن أكثر معوقات استخدام اإلدارة  أظهرتلتي وا )م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧غنيم،(دراسة -
 .وأقلها معوقات البرمجيات،اإللكترونية هي المعوقات المادية

دراسة الصعوبات التي تعترض استخدام متابعة وقد أوصت بعض الدراسات العلمية ب
إجـراء  التـي اقترحـت   )هـ١٤٢٦الدعيلج،(منها دراسة،والكشف عنها اإلدارة اإللكترونية
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اسات للتعرف على الصعوبات التي تحول دون تطبيق اإلدارة االلكترونية في المؤسسـات  در
 .التعليمية

بإجراء المزيد من الدراسات في ) هـ١٤٢٨/هـ١٤٢٧بخش(وكذلك أوصت دراسة 
 .مجال اإلدارة اإللكترونية لتطوير مؤسسات التعليم في المملكة العربية السعودية

إجراء دراسـات حـول   ) م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧يحيويال(وجاءت أولى مقترحات دراسة
 .معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في وزارة التربية والتعليم

    والباحث بحكم عمله في المدارس الثانوية الحكومية بمدينة مكة المكرمـة يلحـظ أن
 فمنها ما يستخدم بعض تطبيقات،لإلدارة اإللكترونية تناولهاإدارات هذه المدارس تتفاوت في 

ومنها ما يقاوم ،ومنها ما يتردد في ذلك االستخدام،اإلدارة اإللكترونية وفق اجتهاداته الخاصة
 .ذلك االستخدام ألسبابه الخاصة به

قد رأى الباحث إن عدم تطبيق إدارات المدارس الثانوية في مدينة مكـة المكرمـة   و   
جـديرة   ،عوقات تعترض سبيلههناك صعوبات وم تكون البد أن،المتكاملة لإلدارة اإللكترونية

 ندرة األبحـاث والدراسـات  وخاصة في ظّل  ،عنها وتذليلها الكشفالدراسة بهدف بالبحث و
مكـة   بمدينـة ) بنـين (تناولت إدارة المـدارس الثانويـة  التي  –حسب علم الباحث –العلمية 
ها ؛ فالدراسات التي حصل علينظر مديري المدارس ووكالئهاولم تعرض لوجهات ،المكرمة

ولم تعرض لوجهات نظر المـديرين  ،)بنين(الباحث أو اطّلع عليها لم تتناول المدارس الثانوية
والوكالء وهم من يباشرون العمل اإلداري المدرسي؛ لذا فقد رأى الباحث أن هنـاك حاجـة   

الصعوبات التي تواجـه اسـتخدام اإلدارة اإللكترونيـة فـي إدارة     "لدراسةماسة وضرورية 
بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر مديري ووكـالء تلـك   ) بنين(الحكوميةثانوية المدارس ال
 ."المدارس

ومن هنا جاءت هذه الدراسة الحالية للكشف عن الصعوبات التي تحول دون استخدام 
 .بمدينة مكة المكرمة الحكومية اإلدارة اإللكترونية في إدارة المدارس الثانوية

 :التالي الرئيس كلة الدراسة في السؤالو على ما سبق يمكن صياغة مش
ما الصعوبات التي تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية في إدارة المدارس الثانويـة  -

 من وجهة نظر مديري ووكالء تلك المدارس؟،بمدينة مكة المكرمة) بنين(ةحكوميال
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 :أسئلة الدراسة 
 : لتاليتتركّز هذه الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئيس ا  

إدارة فـي  وتحد مـن اسـتخدامها   اإللكترونية  اإلدارة تواجهما الصعوبات التي  -

مديري ووكـالء تلـك   كل من من وجهة نظر  المكرمة بمدينة مكةللبنين المدارس الثانوية 

 :ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة التالية المدارس؟
المدارس الثانوية إدارة ة اإللكترونية في استخدام اإلدار تواجهالتي اإلدارية الصعوبات  ما -١

 المكرمة من وجهة نظر مديري المدارس ووكالئها؟بمدينة مكة 
المدارس الثانوية إدارة استخدام اإلدارة اإللكترونية في  تواجهالتي  البشريةما الصعوبات  -٢

 المكرمة من وجهة نظر مديري المدارس ووكالئها؟بمدينة مكة 
المدارس الثانويـة  إدارة استخدام اإلدارة اإللكترونية في  تواجهلتي ا التقنيةما الصعوبات  -٣

 المكرمة من وجهة نظر مديري المدارس ووكالئها؟بمدينة مكة 
المـدارس  إدارة استخدام اإلدارة اإللكترونيـة فـي    تواجهالتي  البرمجيةما الصعوبات  -٤

 ها؟المكرمة من وجهة نظر مديري المدارس ووكالئالثانوية بمدينة مكة 
المدارس الثانويـة  إدارة استخدام اإلدارة اإللكترونية في  تواجهالتي  الماليةما الصعوبات  -٥

 المكرمة من وجهة نظر مديري المدارس ووكالئها؟بمدينة مكة 
حـول الصـعوبات   إحصائية بين وجهات نظر عينة الدراسة هل توجد فروق ذات داللة  -٦

المدارس الثانويـة بمدينـة مكـة    إدارة في  اإللكترونية استخدام اإلدارةالتي تحول دون 
 :اتلمتغير تعزىالمكرمة 

 ؟)داري العمل اإلفي  برةالخ،العلمي ونوعهالمؤهل ،الوظيفة(

 : أهداف  الدراسة 
التي تحـد مـن   ) اإلدارية و البشرية والتقنية والبرمجية والمالية(الكشف عن الصعوبات .١

بمدينـة مكـة   ) بنـين (رس الثانوية الحكوميةاستخدام اإلدارة اإللكترونية في إدارة المدا
 .المكرمة من وجهة نظر مديري ووكالء تلك المدارس

واجه ت  المالية التي،البرمجية،التقنية،البشرية،العوائق اإلدارية صعوبةالتعرف علي درجة  .٢
 . دارة اإللكترونيةاإلمديري ووكالء المدارس الثانوية في استخدام 
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اإلحصائية بين وجهات نظر مديري ووكالء المدارس الثانوية  تحديد الفروق ذات الداللة .٣
حول وجهة نظر كل منهم لتحديد الصعوبات التي تواجههم في اسـتخدام  ) بنين(الحكومية

الخبرة فـي  ،المؤهل العلمي ونوعـه ،الوظيفة(اإلدارة اإللكترونية وفق متغيرات الدراسة
 .)العمل اإلداري

نها زيادة مستوى االسـتفادة مـن تطبيـق اإلدارة    اقتراح بعض التوصيات التي من شأ .٤
 .اإللكترونية في إدارة مدارس التعليم العام

 :أهمية الدراسة 
 :تظهر أهمية الدراسة على المستويات التالية

 :مالمستوى اإلداري العاعلى -١
 هـا السيما وأن،وحداثتهاهناك حاجة متزايدة لدراسة اإلدارة اإللكترونية نظرا ألهميتها  
التي تعرقل هذا االتجاه فـي هـذه   صعوبات على ال التعرفو ،ت سمة مميزة لهذا العصرغد

وعلى ،على نواحي القوة مـن أجـل دعمهـا    التعرفوذلك بهدف ،ضروريالمرحلة المهمة 
 .نواحي الضعف من أجل إصالحها وتداركها وتالفيها في أي تخطيط مستقبلي

 :على مستوى اإلدارة التربوية-٢
مجـال  ، فالبحث فـي  في العملية التربوية واقعيا ملموساالدراسة موضوعا  تناولت هذه •

أالّ يبحث فـي مشـكالت   يفترض ) ٢٢٧م،ص١٩٩٦(اإلدارة التربوية كما يرى الحبيب
وذلك الرتبـاط اإلدارة  ،أو متكررة تفقدها قيمتها النفعيـة ،نظرية فلسفية بعيدة عن الواقع

عليمية باعتبارها تمثّل القاعدة فـي الهـرم اإلداري   المدرسية الوثيق والمباشر بالعملية الت
ودائما ما تتسم أهدافها ووظائفها ،التعليمي أو ما يطلق عليها اإلدارة اإلجرائية أو المباشرة

 .ووسائلها وطرقها بالعنصر اإلجرائي
ففي تـاريخ  ،مواكبة طموحات القيادات العليا في البالد التي تسعى لتطوير النظام اإلداري •

المبنـي علـى   ) ٢٣٥(هـ وجه قرار مجلس الوزراء السعودي ذو الـرقم ٢٠/٨/١٤٢٥
سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشـاملة والرقابـة علـى    ":توصيات ندوة

الجهات الحكومية باستخدام الوسائل اإللكترونيـة  ،التي نظمها ديوان المراقبة العامة"األداء
 :في نص الفقرة الثالثة من القراركما جاء ،بدال من الوسائل التقليدية

على الجهات الحكومية اإلسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب اآللي في جميـع  -٣"
وتقـديم بياناتهـا   ،والتحول من الوسائل التقليدية إلـى الوسـائل اإللكترونية  ،العمليات

  "للمراجعة على أقراص مدمجة بدال من المستندات الورقية
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صـدر   فقد،يحظى باهتمام بالغ من وزارة التربية والتعليم،المدرسية تحديث نظام اإلدارة •
ـ ١٤٢٤وزارة التربيـة والتعلـيم،  (تعميم وكيـل الـوزارة لشـؤون التعلـيم     رقـم  )هـ

باعتماد توصيات اللقاء الثالث لرؤساء أقسـام  ،هـ٢١/٤/١٤٢٤في  ٣٢/٧/١/٢١٢/٣١
حيث ،هـ١٤٢٤محرم  ٢٣إلى  ٢١إشراف اإلدارة المدرسية الذي انعقد خالل الفترة من 

نصت التوصية الخامسة على اعتماد إدارة المدارس على السجالت اإللكترونية بدال مـن  
 .السجالت الورقية المستعملة حاليا؛ لما في ذلك من دقة وتنظيم لعمل اإلدارة المدرسية

ا ما فإذ،وترجع أهمية هذه الدراسة أيضا كونها تتسم بصفة النظرة االستشرافية المستقبلية •
عرفنا المعوقات والصعوبات الحالية أمكننا ذلك من البحث وراء سبل التحسين وجـودة  

 .وأولى خطوات التحسين تبدأ بالتعرف على الصعوبات بهدف تذليلها،األداء مستقبال
إفادة كافة مديري ووكالء المدارس في المملكة العربية السعودية بالصـعوبات اإلداريـة    •

لبرمجية والمالية التي يواجهها مديرو ووكـالء المـدارس الثانويـة    والبشرية والتقنية وا
بمدينة مكة المكرمة في جانب استخدامهم وتطبيقهم لإلدارة اإللكترونية علـى مسـتوى   

  .وضرورة تالفيها وتذليلها،مدارسهم

 :حدود الدراسة 
 :الحدود الموضوعية

 تقف حائال في سبيلالمعوقات والصعوبات التي معرفة : هذه الدراسة على اقتصرت
بمدينة مكة للبنين الحكومية استخدام وممارسة اإلدارة اإللكترونية في إدارة المدارس الثانوية 

وفقا لما يحدده مديرو ووكالء  وذلك) اإلدارية و البشرية والتقنية والبرمجية والمالية(المكرمة
 .هذه المدارس من وجهات نظرهم

 :الحدود المكانية
 بمدينـة ) بنين(مديري ووكالء المدارس الثانوية الحكوميةراسة علي تطبيق الد راقتص

ــة  ــة المكرم ــة   ،مك ــوي الخمس ــراف الترب ــز اإلش ــع مراك ــب توزي : وذلك حس
 .الغرب،الشرق،الجنوب،الشمال،الوسط

 :الحدود الزمانية
العـام الدراسـي    الفصـل األول مـن   خـالل  الميدانيـة  جراء هـذه الدراسـة  إ تم
 .هـ١٤٢٩/هـ١٤٢٨
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 :الدراسة اتمصطلح 
 ):bstacleO(الصعوبة

ـ (:في باب) ٢٩ص٣هـ،ج١٣٩٩(جاء في النهاية في غريب األثر للجزري صعب (
 اسِالنَّ من نأخذْ لم لوَلوالذَّ ةَبعالص الناس ا ركبفلم :"منه حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما

أي مـن  "عجِرفلي باًعصمن كان م:"ومنه حديث خيبر،هاولَوسه األمورِ أي شدائد" رفعإال ما نَ
  ٠ بعصم فهو جُلالر بعصويقال َأ ٠كان بعيره صعبا غير منقاد وال ذلول

 خـالفَ : الصـعب )"٢٧٣ص٨:ج،م٢٠٠٠(فـي لسـان العـرب    ابن منظوروأورد 
السِله،الذّلوِل نقيض. ويصعب صعةًوب :صار صاهلةواستدّل على ذلك بقول أعشى ب ."باًع: 

 رمتَيْأ اءى الفحشَوس أمرٍ وكلُّ   ***ه   ث يركبري إال رعب األميص الْ
 :ويعني بها الباحث في هذه الدراسة

 درجة كونتحيث ب ؛ستبيان المعد لهذه الدراسةاال على عباراتداللة درجة الصعوبة 
 .)منخفضة جدا،منخفضة،متوسطة،عالية،عالية جدا(الصعوبة

 : تي تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية هيالصعوبات ال
(The obstacles facing the use of Electronic Management) 

 :أن المعوق هو) ٧هـ،ص١٤٢٦(يذكر درويش
وضع صعب يكتنفه شيء من الغمـوض يحـول دون تحقيـق األهـداف بكفايـة      "
إلنجـاز المتوقـع   ويمكن النظر إليها على أنها المسبب للفجوة بـين مسـتوى ا  ،وفاعلية

 ".أو على أنها االنحراف في األداء عن معيار محدد مسبقا،واإلنجاز الفعلي
 :ويعني بها الباحث في هذه الدراسة

مـن   حدتعوق وتعرقل والصعوبات اإلدارية والبشرية والتقنية والبرمجية والمالية التي ت
اسـتخدام اإلدارة   جهود مديري ووكالء المدارس الثانوية في مدينـة مكـة المكرمـة فـي    

 .من وجهة نظرهم،اإللكترونية وتطبيقها تطبيقا مثاليا في مدارسهم
 ):   obstaclesManagement(الصعوبات اإلدارية

وأنظمتها ولوائحهـا  ،أي الصعوبات التي تتعلق باإلدارة وفـق مسـتوياتها المتعـددة   
 . ووظائفها المختلفة

 ):  obstaclesHuman(الصعوبات البشرية
لصعوبات المتعلقة بالعاملين في مجال اإلدارة اإللكترونية مـن مـدير ووكـالء    أي ا

 .والمستفيدين من طالب وأولياء أمور،ومعلمين وموظفين
 ):  obstaclesTechnical(الصعوبات التقنية
مجموعة المنتجات التقنيـة  :"عدة تعريفات للتقنية منها) ٤٧هـ،ص١٤١٩(أورد عمر

 ".من أجهزة ونظريات ومعدات
الصعوبات التي تتعلق بالمكونات المادية للتّقنية اإللكترونيـة   : الدراسة هذه وهي في

 . (Hardware(المستخدمة من أجهزة ومعدات
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 ):  obstaclesSoftware(الصعوبات البرمجية
هـي التـي توجـه الحاسـبات     :"البرمجيات بأنها) ٥٧٧م،ص٢٠٠١الموسى(عرف

و عرفهـا السـالمي   ،"واء حل مشكلة أو وضـع خطـة  اإللكترونية؛ لتقديم وظائف محددة س
 ".حلقة الوصل بين الحاسوب وأجهزته:"بأنها) ١٣٩م،ص٢٠٠١(والدباغ

 .(Software(وهي في الدراسة الصعوبات التي تعود للبرمجيات اإللكترونية
 ):  obstaclesFinancial(الصعوبات المالية

موارد وطـرق الصـرف علـى    ؛ من حيث الأي الصعوبات المتعلقة باألمور المالية
  . اإلدارة اإللكترونية سواء بالشراء أو بالصيانة والتطوير

 :)Management(اإلدارة
 : بأنها) ١٩هـ،ص١٤٢٤(يعرفها عبدالجواد

والعمل على ،ذلك الجهاز المسؤول عن تعبئة اإلمكانات والطاقات والجهود البشرية"
 ".تنسيقها وتوجيهها لتحقيق األهداف

 :لباحث في هذه الدراسةويعني بها ا
القيام بعناصر العملية اإلدارية إلنجاز األهداف المحددة من خالل االستخدام الجيـد   

 .للموارد المتاحة وفي مقدمتها اإلدارة اإللكترونية
 ):Management Electronic(اإلدارة اإللكترونية 
 :بأنها) ١٢٧هـ،ص١٤٢٥(عرفها نجم

اإلمكانات المتميزة لإلنترنت وشـبكات األعمـال فـي    العملية اإلدارية القائمة على "
التخطيط والتوجيه و الرقابة على الموارد والقدرات الجوهرية للشركة واآلخرين بـدون  

 ". حدود من أجل تحقيق أهداف الشركة
 : اإلدارة اإللكترونية من خالل هذه الدراسةبويعني الباحث 

قاته المختلفة عبر وسائل التقنية الحديثة تلك اإلدارة التي توظّف الحاسب اآللي وتطبي
في معظم وظائفها من تخطيط وتنظيم وتنسيق ومتابعة وتقـويم؛ حتـى   ،المختلفة توظيفا فعاال

 : تحقّق إدارة المدرسة الثانوية
 .جودة وموثوقية خدماتها التي تقدمها للمستفيدين -
 .القرب من المستفيدين متى وأين أرادوا -
 .يمواكبة التطور العالم -
 .التفرغ التام للرسالة التربوية للمدرسة -

 :)Technology using(  التقنّيةتوظيف 
 :بأن المقصود بتوظيف التقنية) p١١٨,٢٠٠٠(, Barryيوضح 

القدرة على تناولها وتداولها وتخزينها واستعمال طرق المعالجة واالسـترجاع  "
سـائل الرقميـة واإللكترونيـة    كما تعتمد على األخذ بالتغيرات التي تحدث في الو،والبثّ

 ".والحاسبات
تفعيل استخدام المتوافر من التقنيات اإللكترونية  :ويعني بها الباحث في هذه الدراسة

 .وتوظيفها في العمل اإلداري المدرسي،الرقمية الحديثة



-٢٥- 

    

  :)Data Base(قواعد البيانات
 :قواعد البيانات بأنها) ٥٨٩م،ص٢٠٠١(يعرف الموسى

على تخزين كميات هائلة من المعلومات بطريقة منظمـة تمكـن مـن    برامج تعمل "
 "الرجوع إليها بسهولة وسرعة 

 :ويعني بها الباحث في هذه الدراسة
جميع المعلومات اإلدارية والتعليمية عن المدرسـة واإلداريـين والمعلمـين والطـالب     

بـرامج الحاسـب   والتي يتم ترميزها من خالل ،والمساندين من كتبة ومراسلين ومستخدمين
 . اآللي وتخزينها فيه؛ كي يتسنى التعامل معها من قبل اإلدارة المدرسية عند الحاجة إليها

 ):Electronic Archive(األرشفَة اإللكترونية
 :بأنها) م٢٠٠٧(عرفها القناوي

ذلك الجزء من المحفوظات الذي له قيمة إدارية أو تاريخية أو اقتصادية أو قانونية أو "
، و أودع في إحدى المؤسسات األرشيفية أو حفظ في قواعد بيانات أرشيفية،يةاجتماع

 ."حيث نظم بالشكل العلمي الذي يجعله صالحا لالستخدام من قبل الباحثين والمستفيدين

 :ويعني بها الباحث في هذه الدراسة
  .قيام إدارة المدرسة الثانوية بتحويل محفوظاتها الورقية إلى محفوظات إلكترونية

 ):gementMana lSchoo(اإلدارة المدرسية
 :اإلدارة المدرسية بأنها) ٥٧ هـ،ص١٣٩٦(يعرف سمعان ومرسي

كل نشاط منظم مقصود وهادف تتحقق من ورائه األهـداف التربويـة المنشـودة    "
وهي ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي وسـيلة لتحقيـق أهـداف العمليـة     ، للمدرسة 
 ". التربوية

 :باحث في هذه الدراسةويعني بها ال
عـدا األهلـي   ،الثانوي الحكومي للبنين بمدينة مكـة المكرمة التعليم العام إدارة مدارس 

 .والليلي
 ):SchoolSecondary(المدرسة الثانوية الحكومية

بأن التعليم الثانوي السعودي كان يطلق على التعليم ) ٣٦هـ،ص١٤٠٦(يذكر الحقيل
 . هـ حيث تم فصل المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية١٣٧٨حتى عام ،ما بعد االبتدائية

 :ويعني بها الباحث في هذه الدراسة
التعليم ما بعد المرحلة المتوسطة وقبل التعليم العالي،ويلتحق به الطالب الذين أتمـوا  
المرحلة المتوسطة بنجاح ومدته ثالث سنوات يدرس الطالب الصف األول الثانوي ثم يختار 

ناسب له في الصفين الثاني والثالث الثانوي بين العلـوم الطبيعيـة أو العلـوم    التخصص الم
و هذا النوع مـن التعلـيم   ،الشرعية والعربية أو العلوم اإلدارية واالجتماعية أو العلوم التقنية

 .تقدمه الدولة ألبنائها والمقيمين على ثراها مجانا
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 الفصل الثاين  

א א

 

א: •  :א
 .اإلدارة اإللكترونية: المبحث األول •

 .اإلدارة اإللكترونيةاستخدام مستلزمات :المبحث الثاني •

 .مجاالت استخدام اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة المدرسية: المبحث الثالث •

 .الصعوبات التي تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية: المبحث الرابع •

 .دارة المدرسيةاإل: المبحث الخامس •

 .وأهم مشكالته،التعليم الثانوي السعودي: المبحث السادس •
א: • א  :א

 .دراسات محلية: المجموعة األولى •
 .دراسات عربية: المجموعة الثانية •
 .دراسات أجنبية: المجموعة الثالثة •
 .ومقارنتها بهذه الدراسة،السابقة التعليق على الدراســــات •



-٢٧- 

    

 :ولاملبحث األ
א א א



 :التمهيد
تطورات ملحوظة في العصر الحـديث عـن    –فكرا وممارسة  –لقد شهدت اإلدارة 

 . طريق تطور وسائل التقنية المختلفة
أن اإلدارة كانت تسير على هدي التفكير القيـادي  ) ١٠م،ص٢٠٠٤(والعلوش يرى الطعامنة

ولكنها أصبحت اليوم ،ة على مراقبة الفرد وأدائهوما تنتجه التجارب والممارسة اليومية القائم
 .تسير على هدي معطيات التقانة وتطورها

الحديث عن اإلدارة اإللكترونية باعتبارها تطور في عالم  تناول الباحثفي هذا المبحث و
اإلدارة وسعي حثيث للرقي بالعمل اإلداري في عصر المعلومات والتقنيـات وذلـك وفـق    

 :المحاور التالية
  .اإلدارة اإللكترونية مفهوم •
 .تطور مفهوم اإلدارة في ظّل اإلدارة اإللكترونية •
   .التطور التاريخي لإلدارة اإللكترونية •
 .أهداف اإلدارة اإللكترونية •
  .همية اإلدارة اإللكترونيةأ •
  .عناصر اإلدارة اإللكترونية •
  .وظائف اإلدارة اإللكترونية •
  .رونيةاإلدارة اإللكتوإنجازات مميزات  •
 .عيوب اإلدارة اإللكترونية •
 .تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في بعض دول العالمتجارب  •
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 :مفهوم اإلدارة اإللكرتونية
يعتبر مفهوم اإلدارة اإللكترونية واحداً من المفاهيم الحديثة في علم اإلدارة، فتناولـه  

الـذي عرفهـا    )م٢٠٠٣(الفـريح  تعريـف : الباحثون في اإلدارة عبر عدة تعريفات ، منها
أسلوب جديد للعمل اإلداري باستخدام التقنية الحديثة المتمثلة بالحاسب اآللي والشـبكة  :"بأنها

 ". من أجل تحقيق الكفاءة والفعالية في أداء العمل،)اإلنترنت(الدولية للمعلومات
مـات  استخدام وسائل التكنولوجيا ونظم المعلو:"بأنها) ٢٤٩م،ص٢٠٠٣(وعرفها العواملة

ووسائل االتصال والمعرفة العلمية والتطبيقية المتعلقة بها من أجل رفـع مسـتوى الجـودة    
وذلك من خالل تكامل أجزاء التنظيم وتوحيدها كنظام مترابط من ، والفعالية الكلية للمؤسسة 
 ".خالل تكنولوجيا المعلومات

ت واالتصاالت فـي  اإلفادة من تقنيات المعلوما:"بأنها) م٢٠٠٣(عرفها البازفي حين 
بتغيير أشكال وسبل تقديم الخدمات والمعلومات من األسلوب ،تيسير سبل أداء العمل اإلداري

 ". الروتيني إلى أسلوب يدار بواسطة الحاسب اآللي
منظومة األعمال واألنشطة التي يـتم تنفيـذها   :"بأنها) ٢٢م،ص٢٠٠٥(ويرى ياسين

 ."األعمال باستخدام النظم والوسائل اإللكترونية إنجاز:"وهي أيضا". الكترونيا وعبر الشبكات
 :وتتفق التعريفات السابقة على أن اإلدارة اإللكترونية

مفهوم جديد في العمل اإلداري من خالل استخدام التقنيات اإللكترونية واإلفادة منهـا  
 بحيث تكون أكثـر فعاليـة  ،في الوظائف اإلدارية من تخطيط وتنظيم ورقابة وتوجيه وتقويم

 .وأحسن مستوى وجودة
 اإلدارة اإللكرتونية

ّ
ر مفهوم اإلدارة يف ظل

ّ
 :تطو

نمـط  ) E-Management(إلى أن اإلدارة اإللكترونية )١١٤م،ص١٩٩٥(يشير جوهر
وعلـى اإلدارة  ، جديدة من اإلدارة ترك آثاره الواسعة على المؤسسات ومجـاالت عملهـا   

أثيرات ال تعود فقط إلـى البعـد التكنولـوجي    والواقع أن هذه الت، ووظائفها  اواستراتيجياته
المتمثل بالتكنولوجيات الرقميـة،وإنما أيضاً إلى البعد اإلداري المتمثـل بتطـور المفـاهيم    
اإلدارية التي تراكمت لعقود عديدة،وأصبحت تعمل على تحقيق المزيد من المرونة اإلداريـة  

اإلدارة اإللكترونية قـد أدت  ،وأن لفريقفي التفويض والتمكين اإلداري واإلدارة القائمة على ا
إلى تغيرات عميقة واسعة في بيئة األعمال وأساليبها وطريقة تنظيمهـا ومصـادر ميزتهـا    

  .التنافسية وغير ذلك الكثير
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يمكن مالحظة هذه التغيـرات مـن   بأنه ) ٢٣٦-٢٣٥هـ،ص ص١٤٢٥(يوضح نجمو
 : خالل ما يأتي

 ).  ١ , ٠(الرقميات االنتقال من إدارة األشياء إلى إدارة -١
 . االنتقال من إدارة النشاط المادي إلى إدارة النشاط االفتراضي -٢
 . االنتقال من اإلدارة المباشرة وجها لوجه إلى اإلدارة عن بعد -٣
 . االنتقال من التنظيم الهرمي القائم على سلسلة األوامر إلى التنظيم الشبكي -٤
المرتكزة على العاملين إلى القيادة المرتكزة  االنتقال من القيادة المرتكزة على المهام أو -٥

 . المستفيد –على مزيج التكنولوجيا 
 . االنتقال من الزمن اإلداري إلى زمن اإلنترنت -٦
إلى الرقابة اآلنية المباشـرة أوالً  )مقارنة األداء الفعلي مع المخطط(االنتقال من الرقابة -٧

 . بأول
 . االنتقال من قيادة اآلخر إلى قيادة الذات -٨

أن هذه التغيرات قد أوجدت اتجاهين واضـحين فـي   ) ١١٦م،ص ١٩٩٥(ويبين جوهر
وهما، على اإلدارة ووظائفها  رتقييم آثار التغي : 

 :األولاالتجاه 
يرى أن اإلدارة اإللكترونية يمكن أن تؤدي إلى نهايــة المؤسســات،وبالتالي فـإن    

كت ت،فتطايرت نظم اإلدارة القديمة وتفكّاإلدارة اإللكترونية قد حولت االستراتيجيات إلى فئا
المؤسسات وتناثرت مبادئ اإلدارة التقليدية ودخلت عصراً جديداً يتطلب البحث عـن نمـط   

 . جديد من اإلدارة هو اإلدارة اإللكترونية
م،ص ٢٠٠٢ HARGROPHهـارجروف (-كما يرى الباحـث -ومن هذا االتجاه

ألكبر لإلدارة اإللكترونية فمـع اإلنترنـت   أن تحدي اإلنترنت هو التحدي ا الذي يرى )١٤٩
 .تحولها إلى رقميةتزداد الرغبة في تجاوز اإلدارة التقليدية من خالل 

إن اإلدارة اإللكترونية هي تكنولوجيا أكثر منهـا إدارة،وتكنولوجيـا موجهـة    يرى و
ة نهايـة  لإلدارة أكثر منها إدارة موجهة للتكنولوجيا،وهذا هو األساس الذي تقوم عليه فلسـف 

والبد من اإلشارة إلى المفهـوم البـديل    )The end of Management(اإلدارة التقليدية
الذي يعتبر أن المدير قد يظهـر فـي   ) (Substitute of Leadershipلإلدارة أو القيادة 

  .حاالت كثيرة بدون دور أو أهمية كما هو الحال في اإلدارة التقليدية
ن اإلدارة الــذي يــرى إ) ١٥٢-١٥٠صص م،١٩٩٩(DRAKERدراكــر كــذلكو

اإللكترونية تنظر للمؤسسة كآلة والعاملون مثل أحد التروس،وأن تحـل التكنولوجيـا محـل    
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الخيارات اإلدارية،والبرمجيات محل العاملين والتفاعل اإلنساني،والشبكات المفتوحـة محـل   
 : الذي يتسم بأنه أهمية مع التشبيك وواألهم أن ال يبقى لإلدارة دور ذ، مواصفات الملكية

 . عمل فردي -١
 . عمل منتشر -٢
 . عمل آني -٣
 . عمل تفاعل مع المستفيد -٤
 . سهل التحويل إلى الخدمة الذاتية -٥
 . مقتدر ومتمكن إدارياً -٦
 : الثانياالتجاه 

على الرغم من التغيـرات العميقـة وربمـا    ،  يرى أن اإلدارة هي اإلدارة بنفس القوة
تظل ضرورية في بعض جوانبها ومفيدة فـي جوانـب    الجذرية في وظائف اإلدارة إال أنها

 . أخرى من أجل ترشيد األعمال اإللكترونية وقياسها وتحقيق متطلبات الفاعلية والكفاءة فيها
ن الـذي يـرى إ  (١٩٩٧,Yamshita)–كما يرى الباحـث  -ومن ممثّلي هذا االتجاه

ولكن اتجاهات التطـور  ،بقة لهااإلدارة اإللكترونية تعتبر امتداداً لكل التطورات اإلدارية السا
 : في اإلنترنت تحاول تجاوز اإلدارة باالعتماد على بعدين أساسيين هما

العمليات أو الخدمات المختلفة وتحويلها إلى  مزجتقوم على إمكانية : رؤية هندسية قياسية -١
د علـى  برامج تطبيق تمكن من إنجاز تلك العمليات والخدمات بطريقة قياسية وآلية باالعتما

  .قاعدة المعلومات القياسية والمعرفة الصريحة المتوفرة
وأن التكنولوجيا الرقمية قادرة على حل جميـع المشـكالت   : االعتماد على التكنولوجيا -٢

الناتجة عن االتصاالت والتفاعل اآللي واالستجابة اآللية المبرمجة،واألهم من ذلـك تحقيـق   
وال يبقى لـإلدارة بمعناهـا   ) ٪٩٥(اإلدارة بنسبه تصل جراء البيني التي تحل محلقابلية اإل

 . تتعلق بوضع القواعد) ٪١(المعروف سوى نسبة
إلى أن اإلدارة اإللكترونية القائمـة علـى تكنولوجيـا     Ohmae(P١٥٧,١٩٩٦)ويشير

 : ن همامنظريالمعلومات واإلنترنت تتبلور في 
لقياسية للمعرفة سواء في الوثائق يقوم هذا المنظور على أساس الخدمة او: المنظور الرمزي

وهذا المنظور يستبدل . واألساليب المحددة مسبقاً أو في األنظمة القائمة على القواعد والنماذج
،والوثيقـة  (IT(قياسية العصر الصناعي بقياسية عصر المعلومات وتكنولوجيـا المعلومـات  

كــاء الصناعي،والقواعــد   التقليدية بالوثيقة الرقمية اإللكترونيـة والـذكاء البشـري بالذ   
 .والنمـاذج التقليديـة بالوثيقـة الرقمية اإللكترونية

والتـي تمثـل رؤيـة    ) Implicit K(يقوم على أن المعرفة الضـمنية و: المنظور البشري
والتي تتمثل في البيانات الرسـمية  ) Explicit K(المنظمـة ككائن حي،والمعرفة الصريحة
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طرق المرمزة والمبادئ العامة،واإلدارة اإللكترونية بما يتوفر لها والنظامية التي تقرأ كمياً،وال
من تكنولوجيا المعلومات وبرمجيات التطبيق القائمة على الذكاء الصناعي هي أكثـر تمـثالً   
للمعرفة الصحيحة وابتعاداً عن المعرفة الضمنية،ويعود هذا إلى القدرات العالية لتكنولوجيـا  

 .معالجة وتخزين واسترجاع المعلومـات بسـرعة الضـوء   المعلومات في جمع وتصنيف و
إلى أنه البد من التمييـز بـين اإلدارة اإللكترونيـة فـي     ) ١٢٧هـ،ص١٤٢٥(ويشير نجم

الشركات الرقمية أو اإللكترونية المجردة التي تستخدم اإلنترنت ومنتجاته الرقميـة كقـدرة   
إلدارة،وبين اإلدارة اإللكترونية فـي  جوهرية في إنشاء القيمة في العمل واإلنتاج والتوزيع وا

التي تستخدم اإلنترنت كإحـدى القنـوات أو الوسـائل    ) الرقمية –المادية (الشركات المزيجة
  .لتصريف اإلدارة وتعزيزها من خالل الخصائص المتميزة لإلنترنت

مـن   تقلّـل  ويرى الباحث أن اإلدارة اإللكترونية ما هي إال امتداد لإلدارة التقليدية،وال
تقلّل الحاسبات اآلليـة   ال:"حين يقول) ٦٥م،ص٢٠٠٥(المهارات األساسية،ويؤكد ذلك توفيق

،ولكن تعتبر اإلدارة اإللكترونية تطوير ألساليب اإلدارة ووسائلها،فبعد "من المهارات التقليدية
 أن كانت تُؤدى يدويا مما كان له تأثير على وقت مدير المدرسة ووكيلها،وكانت أكثر عرضة

أضـحت تـؤدى   ومحصورة داخل نطـاق ضيق، للخطأ والنقص،وتحتاج إلى جهود مضنية،
تـوفّر الوقـت    يمكن أن تقدم خدماتها في كل زمان وفي كل مكـان، آليا،في لحظات يسيرة،

 .والجهد الذي كان يفقد،وحولت كّل ذلك الجهد والوقت لصالح خدمة ومتابعة الطالب
 :لكتروني لإلدارةمقارنة بين المفهومين التقليدي واإل

بعض جوانب للمقارنة بين هذين المفهومين،وذلك على ) ١٢م،ص٢٠٠٥(أورد العالق  
 :النحو التالي

 Limitless(اإلدارة اإللكترونية الرقمية هي إدارة التعامـل مـع الـزمن الالمحـدود     .١
Time(بينما اإلدارة التقليدية هي إدارة التعامل في إطار حدود زمنية محددة مسبقا،. 

الوالء في اإلدارة اإللكترونية الرقمية يكون من حصة شبكة االتصال،بينما فـي اإلدارة   .٢
 .التقليدية يعتمد على األفراد والمعلومات

يكمن سر نجاح اإلدارة اإللكترونية في قدرتها على العمل والتفاعل في بيئة تتسم بشفافية  .٣
رف بعضهم البعض اآلخر،بينمـا تعتمـد   يع المعلومات،والندية والتنافسية بين عاملين ربما ال

 .   اإلدارة التقليدية في نجاحها على حجب المعلومات العتبارات السرية
المقارنـة بـين   مـن خاللهـا   يمكن عدة أسس أخرى ) ٣٦م،ص٢٠٠٤-٢٠٠٣(غنيموأورد 

 :المفهومين التقليدي واإللكتروني لإلدارة،حددها في
 .بين األطرافطبيعة الوسائل المستخدمة عند التعامل  .١
 .طبيعة العالقة بين أطراف التعامل .٢
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 .طبيعة التفاعل بين أطراف التعامل .٣
 .نوعية الوثائق المستخدمة في تنفيذ األعمال والمعامالت .٤
 .مدى إمكانية تنفيذ كل مكونات العملية .٥
 .نطاق خدمة العمالء .٦
 .مدى االعتماد على اإلمكانيات المادية والبشرية .٧
من خالل الجـدول   رنة بين اإلدارة التقليدية واإلدارة اإللكترونيةالمقاويمكن إيضاح هذه  

 :التالي الذي يقترحه الباحث
 )١(جدول

 :جدول مقترح من الباحث للمقارنة بين اإلدارة التقليدية واإلدارة اإللكترونية
 اإلدارة اإللكترونيةاإلدارة التقليدية أسس المقارنةم

المباشرةاالتصاالت- الوسائل المستخدمة ١
 شبكات االتصال اإللكترونية -المراسالت الورقية-

 العالقة ٢
غالبا مباشرة-
نــــــادرا غيــــــر  -

)التلفون،الرسائل(مباشرة

 عدم وجود العالقة المباشرة-
شبكات االتصال اإللكترونية هي -

 الوسيط الدائم

 التفاعل ٣

يحتاج إلى وقت كاف حتى يـتم  -
 بالشكل المرجو

دد من ترسـل  تكرار الرسالة بع-
لهم

إرسال الرسالة لعدد النهائي في -
 نفس الوقت ولمرة واحدة فقط

 التفاعل الجمعي -

 اإللكترونية -الورقية-الوثائق المستخدمة٤

إمكانية تنفيذ كل  ٥
 مكونات العملية

يصعب في ظل وسائل االتصال -
التقليدية

يمكــن مــن خــالل الشــبكات -
 اإللكترونية 

 خدمة العمالء ٦

 خمسة أيام في األسبوع -
 )ثمان ساعات تقريبا(وقت الدوام-
في مقر المنظمة أو بالهـاتف أو  -

 .الفاكس أو البريد المعتاد

 سبعة أيام في األسبوع-
 أربع وعشرون ساعة يوميا-
موقــــــع الشــــــبكة -

ــة ــتاإل(العالمي ــد )نترن ،البري
 اإللكتروني،الهاتف،الفاكس 

٧ 
مدى االعتماد على
دية اإلمكانيات الما
 والبشرية

تعتمد على وجود استغالل أمثـل  -
لإلمكانات المادية والبشـرية كـي   

تحقق األهداف

ــع - ــا الواق ــتخدام تكنولوجي اس
االفتراضي،والتقليل من  األصول 

 المادية والبشرية  
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 :التطور التارخيي لإلدارة اإللكرتونية
وفـر  ) Computer(إن قدوم تكنولوجيا الحاسوب) ٨-٧م،ص ص٢٠٠٦(يذكر دودج

معالجة البيانات بالطريقة الميكانيكية، في حين أن الثورة الصناعية قد خولت معالجة األشياء 
الجديدة وتطوراتها المتالحقـة قـد   ) Computer(،ولكن تقنية الحاسوب)automate(آليا

سمحت بفاعلية لهذه الدورة أن تكون خاضعة باستمرار للمراجعة والتكرار،ومبسطة،وسـمح  
ير وقـت دوريـة التطور،ومـع قـدوم تبـادل المعلومـات إليكترونيا،وتقنيـة        أيضا بتقص
أزيلت القيود التقليدية،وأضحى التنافس ليس محليا فقط بل علـى المسـتوى   ) IT(المعلومات

العالمي، ولكن فقط مع قدوم اإلنترنت،وعد  دودج ذلك وثبة من العصور المظلمة نحو النظام 
 .ورةالجديد،وأطلق عليها والدة الث

إلى أن البعض يعتقد أن ) ٤-١ص م،ص٢٠٠٢(HARGROPHهارجروفر شييو   
اإلدارة اإللكترونية بدأت مع ظهـور اإلنترنـت فـي منتصـف التسـعينات مـن القـرن        

ــة المكاتــب  ــور أتمت ــك مــع ظه ــل ذل ــدأت قب ــا ب  office( العشــرين،والواقع أنه

Automation( والرقابة الرقمية بالحاسب،CNCيع باستخدام الحاسـب  ،والتصميم والتصن
CAD/CAM والتصــنيع المتكامــل بالحاســب،CTM وتطبيقــات الــذكاء الصــناعي،

وغيرها،والتي مثلت نماذج إلحالل األنظمة اآللية واإللكترونية والحاسبات في اإلدارة محـل  
العاملين في األنشطة التشغيلية وكذلك محل المديرين في التوجيهات والتعليمات اآللية استناداً 

هي اإلدارة من خالل الشـبكة،وهي أيضـاً   ) الرقمية(واإلدارة اإللكترونية. ى برمجة مسبقةإل
بـدالً مـن إدارة    ١ , ٠ ،أي إدارة الومضات المكونة من ثنائيات Digitalsإدارة الرقميات 

واإلدارة ، ن خالل اإلنترنـت وشـبكات األعمـال   وهي إدارة الموارد المعلوماتية م،األشياء 
واإلدارة ) اإلدارة التقليديـة (في المنظمات تعتبر مصدرا لتكامل األبعاد الماديـة اإللكترونية 

العـاملين  (اإللكترونية أي أنهـا تعتبـر نموذجا لإلدارة التي تجمع بـين اإلدارة عـن بعـد   
 ). العامليـن داخـل المؤسسة(واإلدارة عـن قـرب) خـارج المؤسسـة

 :أبعاد تطور اإلدارة اإللكترونية 

أبعاد تطور اإلدارة اإللكترونيـة علـى   إن  )١٣٠-١٢٨ هـ،ص ص١٤٢٥(جميذكر ن
 : أربعة مستويات،وهي كاآلتي

 : اإلدارة اإللكترونية هي امتداد للمدارس اإلدارية وتجاوز لها:  أوال
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وقد حدد المختصون في اإلدارة مسارا تاريخياً متصاعد لتطور الفكر اإلداري والمدارس 
فمن المدرسة الكالسيكية إلى مدرسة العالقات ، من قرن من الزمن اإلدارية على مدى أكثر 

اإلنسانية والتي تنامت وتوجت في المدرسة السلوكية،وإلى المدخل الكمي ثم مدرسة النظم في 
بداية الخمسينيات ثم المدرسة الموقفية فمدخل منظمة التعلم في الثمانيات لتتوج مسيرة التطور 

 . اإلدارة اإللكترونية في منتصف التسعينات بصعود
 : اإلدارة اإللكترونية هي امتداد للتطور التكنولوجي في اإلدارة: ثانيا

والذي اتجه منذ البدء إلى إحالل اآللة محل العامل،وكان هذا في بـدء فـي العمليـات    
ا التشغيلية واألعمال اليدوية النمطية،ثم انتقل إلى أعمال التخطيط والرقابة القابلة للبرمجة كم

وتخطيط التشـغيل بمسـاعدة   ) CAD/CAM(في تصميم والتصنيع بمساعدة الحاسب اآللي
،لينتقل إلى العمليات الذهنية المحاكية لإلنسان مـن خـالل الـذكاء    )CAPP(الحاسب اآللي

 .الصناعي الذي يحاكي الذكاء اإلنساني سواء في الرؤية اآللية أو اللغة أو األنظمة الخبيرة
بكات األعمال هي التكنولوجيا األرقى واألكثـر عولمـة وأسـرع    ويعتبر اإلنترنت وش

توصيالت واألكثر تشبيكا،وكل هذا يجعل اإلدارة اإللكترونية ذات أبعاد تكنولوجية أكثر مـن  
ولعـل هـذا يفسـر أن التطـور     ، أية مرحلة تاريخية تعاملت فيها اإلدارة مع التكنولوجيا 

األجهزة وإنما يتجاوزها وبدرجـة أكبـر إلـى     التكنولوجي في مجال اإلنترنت ال يقف عند
 . البرمجيات التي تتعلق بالوظائف والعالقات وإنجاز األعمال والصفقات رقمياً عن بعد

 : اإلدارة اإللكترونية هي نتاج تطور تبادل البيانات اإللكتروني: ثالثا
دام الواسـع  إن األشكال األولى لتبادل البيانات اإللكترونية كانت معروفة قبـل االسـتخ  

إال أن ، لالنترنت،إال أن هذا التبادل كان متخصصاً في مجاالته الضيقة ضمن وظيفة معينـة  
تغطـي  (Intranet)تبادل البيانات االلكــتروني مع اإلنترنت أصبح شبـــكة داخليـة  

عالقات المؤسسة مع الموردين والمستفيدين،وكذلك التبادل عبر الويب مع جميـع مستخدمي 
 .في العالماإلنترنت 

 :اإلدارة اإللكترونية من التفاعل اإلنساني إلى التفاعل اآللي:  رابعا
أن اإلدارة الكالسيكية نظرت في البداية إلـى التفاعـل   ) ١٣٢م،ص ٢٠٠٤(يذكر نجم 

اإلنساني نظرة سلبية ألنه يؤدي إلى عالقات شخصية وتنظيم ال رسمي فـي حـين كانـت    
ها األساسية على فصل العالقـات الشخصـية عـن العمـل     البيروقراطية تقوم في أحد مبادئ

 . والوظيفة
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 اآللية األمتتة الذكاء االصطناعي اإلنترنت احلرفية

اإلنسان هو العامل 
 األساسي يف اإلنتاج

اآللة حتلّ حملّ العمل
 اليدوي يف اإلنتاج

اآللة حتل حمل العمل
املرتبط بربجمة ورقابة 
 العمل واإلنتاج

اآللة تقلد وحتاكي 
الذكاء والسلوك 

 اإلنساين

يك الفائق من آلة التشب
استخدام مستودعات 

البيانات إلجناز العمليات 

أن اإلدارة نظـرت إلـى   ب) ٢٣٨-٢٣٧ص م،ص١٩٩٩( DRAKERدراكرويضيف 
التفاعل نظرة إيجابية ألنه يمكن أن يؤدي إلى تعاون إيجابي بين اإلدارة والعاملين وكذلك بين 

ت كيف يمكـن مواجهـة القيـود    ولكن المشكلة كان، العاملين أنفسهم لخدمة أهداف المنظمة
المستويات العليا يواجهـون   فالذين في، التنظيمية والجغرافية والفنية التي تواجه هذا التفاعل 

والذين في الفرع في مدن أخرى ، عقبات المكانة واالهتمامات والكفاءة في التفاعل مع األدنى
 . تيواجهون عقبات بعد المسافات وصعوبة االتصال وضوضاء االتصاال

ولكن مع اإلنترنت وشبكات األعمال فإن التفاعل يمكن أن يبلغ مداه تنظيمياً وجغرافيـاً  
فاإلنترنت تجعل االتصال ممكنا اآلن وفي كل مكان باعتمادية عالية وأقل مـا  ، وفنياً وزمنياً 

ومع ذلك فإن مشكلة التفاعل التي تظهـر مـع   ، يمكن من الضوضاء مهما كانت المسافات 
وشبكات األعمال في اإلدارة اإللكترونية هي أن كثافة التفاعـل وتنـوع مجاالتـه     اإلنترنت

واتساعه يجعل من غير الممكن التعامل معه إال من خالل البرمجيات وما يرتبط بهـا مـن   
وفي كل هذا فإن التفاعل اإلنساني الـذي كـان هـدفاً    ، تسهيالت لتحقيق الصالت المفرطة 

 . ذه البرمجيات إلى تفاعل إلى بمزاياه وعيوبهوالزال سرعان ما يتحول مع ه
والبد من المالحظة أنه في الماضي كان جوهر الكفاءة من المنظور التكنولـوجي هـو   

ولعل هذا االتجاه قد سيطر على مسـار الثـورة   ، إبعاد العنصر البشري وإحالل اآللة محله 
رنت ممـا أدى إلـى إحـالل    الصناعية كله والزال يواصل تأثيره العميق والواسع على اإلنت

في إدارة مواقـع المؤسسـات على الويب وإدارة عالقاتهـا  ) عبر البرمجيات(التفاعل اآللي
ولعل هذا أيضـاً ما أفقـد اإلنترنـت ميـزة التفاعـل     ، مع الموردين والمستفيدين وغيرهم 

 . اإلنساني اآلني وفي كل مكان وأفقدها اللمسة اإلنسانية
 ) ١(رقمشكل 

 :لكترونيةإلدارة اإلاالتكنولوجي باتجاه التطور 
 اإلدارة اإللكترونيةاإلدارة التقليدية

 
 

 
                             

  
 اتجاه التطور

 )١٣٠ هـ،ص١٤٢٥(نجم:  المصدر



-٣٦- 

    

 : تطور الهيكل التنظيمي للمنشأة في ظل اإلدارة اإللكترونية
ا حملته من تطوير،فقد طـال هـذا التطـوير الهيكـل     مع ظهور اإلدارة اإللكترونية وم

إلى أن الفكر اإلداري لم يكـن  ) ١٣٥-١٣٤ص هـ،ص١٤٢٥(يشير نجم.التنظيمي للمنشأة
يواجه في أية مرحلة سابقة تحديات مثلما يواجه اآلن،والواقع أن هذه التحـديات ال تقتصـر   

ولقـد كـان   ، لمنطقـي  على مستوى الممارسة فحسب وإنما على مستوى التفكير اإلداري ا
الخطي القائم على العالقـة بـين    التفكير اإلداري مع ظهور اإلدارة العلمية يعتمد على النمط

 One)السبب الواحد والنتيجة الواحدة،بين المالحظة الضرورية والطريقة المثلـى الواحـدة  
Best Way)    شـعبة  ،فيما يمثل نموذجاً خطياً مبسطاً للعلميـة اإلداريـة فـي أبعادهـا المت

 . والمتداخلـة تنظيمياً وآلياً وإنسانياً
 Matrix(وظل هذا النمط من التفكير اإلداري سائداً حتى ظهور التفكيـر المصـفوفي  

Organization(  ًالذي تجاوز العالقة الخطية المباشرة إلى نمط تفكير أكثر تنوعاً وتـداخال
فوفي هـو بمثابـة خطـوة نحـو     والواقع أن التنظيم المص، عمودياً وأفقياً في ونفس الوقت 

لهذا كان البد من ، ) في الوظائف اإلدارية(واإلبقاء على الهرمية) في الوظائف الفنية(األفقيـة
أوجـد  ) IT(االنتقال إلى أنماط جديدة من التنظيم خاصة وإن تطور تكنولوجيـا المعلومـات  

 (Mainframe)يـر فعند التحول من الحاسب المركزي الكب، مبررات إضافية لهذا االنتقال 
 .فإن السلطة تكون أقل شمولية ومركزية(PCs)في المؤسسة إلى الحاسبات المكتبية الصغيرة

أن هذا التحول إلـى شـبكة الحاسـبات    ) ١٣٦-١٣٤هـ،ص ص١٤٢٥(ويضيف نجم
كإدارة تنسيقية بعد أن أصبح التنسـيق   ىالمكتبية أدى إلى تراجع الحاجة إلى اإلدارة الوسط

وخطياً من قبل أطرافه عبر هذه الحاسبات مما يعطي للوظائف الفنية صالحية فورياً ومباشراً 
ولعل السبب األكثر أهمية في هذا االنتقال يتمثل في حقيقة التحـول فـي   ، واستقاللية أكبر 

العمـودي إلـى االستشـارة بالشـكل      –مركز القوة واألصول من اإلدارة بالشكل الهرمي 
النماذج التنظيمية الجديدة كـالتنظيم الشـبكي والعنكبـوتي     األفقي كالذي تتسم به-الالهرمي

. وغيرهما من األشكال التي تبتكرها المؤسسات باستمرار حسب ظروفها وحاجاتها التنظيمية
ومع اإلنترنت وشـبكات األعمـال والتشـبيك المفـرط فـي عالقــة مفتوحـة فـي أي         

بحاجاته ) Anyone(في العالم وعلى أي شخص مستفيد) Anywhere(مكـــــــان
في زمنه الحقيقي فإن النمط الخطـي وحتـى   ) Anytime(الخاصة وفي أي وقـــــت

النمط المصفوفي لم يعودا كافيين من أجل أن تمكن المدير في أن يعمل بفاعلية وكفاءة فـي  
) Super connectivity(البيئة الرقمية الجديدة التي فضاءاتها أصبحت ذات تشبيك فـائق 

وإذا كان التفكير الخطي يميـل  ، نمطاً جديداً من التفكير هو التفكير الشبكي مما بات يتطلب 
ألن يكون تعاقبياً فإن التفكير المصفوفي يظل تعاقبياً إال أنه يكون عموديـاً فـي الوظـائف    

 . يوضح تطور نمط التفكير اإلداري )٢(رقموالشكل ،اإلدارية وأفقياً في الوظائف الفنية
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 ) ٢(شكل رقم
ر نمط التفكير اإلداريتطو: 

 

 
 )١٣٦ هـ،ص١٤٢٥(نجم: المصدر

أن اإلدارة اإللكترونية قد أثّرت على الهيكل ) ٤م،ص٢٠٠٢(ويضيف الشربيني
  Network(وذلك بظهور ما يسـمى بالهيكـل التنظيمـي الشـبكي    ،التنظيمي للمنشأة

Organization(لفكر اإلداري الحديث فـي ظـل الثـورة    والذي أخذ مكانا هاما في ا
رئـيس  ) بيل جيـتس (و يشير إلى أن،اإللكترونية وما تبعها من ثورة المعلومات واالتصاالت

 Business At The Speed:(قد بلور هذا االتجاه في كتابه،شركة مايكروسوفت العالمية

Of Thought(،ويذكر الشربيني)زات هذا الهيكل)٤م،ص٢٠٠٢من ممي أن: 
يسمح بالمشاركة التامـة فـي المعلومـات علـى جميـع       هأن"

المستويات عن طريق سهولة االتصاالت األفقية والرأسية بـين  

 ،"جميع العاملين في المنشأة

قد اعترضت هذا التنظيم بعض العقبات السلوكية في عـدد  "وأنه

من الدول النامية مثـل ضـعف الميـل إلـى المشـاركة فـي       

العتبارات النفسية واالجتماعيـة  الذي يرجع لبعض ا،المعلومات

 ".في مثل هذه المجتمعات

ثم يشير إلى ظهور هيكل تنظيمـي جديـد وهـو الهيكـل التنظيمـي      
والذي ظهـر مـع ظهـور األرقـام     ) Digital Organization(الرقمي

 :اإللكترونية واتساع نطاق استخدام شبكة االنترنت،ومن مميزاته
زويـدها بـبعض مكونـات    االعتماد على أطراف خارج المنشأة؛ لت -

 ).(Outsourcingالمنتج أو الخدمة التي تطرحها في السوق 

 اخلطيمنط التفكري منط التفكري الشبكي منط التفكري املصفويف

 
 تفكري تشبيكي واسع -           تفكري عمودي وأفقي    -        تفكري أحادي العالقة  -
 تزامين  -           تعاقيب عمودي وأفقي    -            تفكري تعاقيب       -

 آين -                                                                         
 هنا ويف كل مكان -                       
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أصبح من الممكن استكشاف شبكة الموردين المحتملين وانتقاء أفضلهم بما يناسـب   -
ظروف المنشأة من حيث التكلفة والجودة وااللتزام بشروط توريد هذه المكونات من 

 .حيث التوقيت وغيرها

الجديد للهيكل التنظيمي للمنشأة إمكانية التركيز على األنشطة التي أتاح هذا التطوير  -
تاركة لآلخرين إنتـاج وتوريـد    (core competence)تتمتّع فيها بميزة جوهرية

 .المكونات الالزمة للمنتج النهائي
 : وأصبحت المنشأة تمتاز بثالث سمات

 .في أداء األنشطة (skill)درجة المهارة -١
التي قد تحتكرها المنشأة والتي تمتد لتشمل خط منتجـات المنشـأة    التكنولوجيا الفريدة -٢

 .بالكامل

 .على األقل في المدى المنظور (Sustainable)الميزة المستدامة -٣

على أنه من الضروري أن تركز هذه السمات الثالث ) ٥م،ص٢٠٠٢(ويؤكّد الشربيني
ستخدام نمـوذج الهيكـل   ولكنه يرى أن ا. على خلق قيمة حقيقية تعكسها مدركات المستهلك

صور انتشار شـبكة االنترنت،ناهيـك عـن    قالرقمي في الدول العربية محدود للغاية بسبب 
 .  من ناحية أخرى) أو الشركاء(اإلنترانيت من جانب المنشآت من ناحية والموردين

 : أهداف اإلدارة اإللكرتونية
ن األهداف منها ما أورده الستخدام وتطبيق اإلدارة اإللكترونية داخل المؤسسة عدد م  

 ):٣ م،ص٢٠٠٤(رضوان
 .إدارة ومتابعة اإلدارات المختلفة للمؤسسة وكأنها وحدة مركزية 

 .تركيز نقطة اتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بها مع إعطاء دعم أكبر في مراقبتها 

 .تجميع البيانات من مصادرها األصلية بصورة موحدة 

 .ن طريق توفير البيانات وربطهاتقليص معوقات اتخاذ القرار ع 

توظيف تكنولوجيا المعلومات من أجل دعم وبناء ثقافة مؤسسية إيجابيـة لـدى كافـة     
 .العاملين

 .توفير البيانات والمعلومات للمستفيدين بصورة فورية 

 .التعلم المستمر وبناء المعرفة 

 .المواردومتابعة وإدارة كافة ،زيادة الترابط بين العاملين واإلدارة العليا 
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 :منها،مجموعة من هذه األهداف) م٢٠٠١(ويضيف مصطفى
 .تقديم فرص ميسرة لتقديم الخدمات اإللكترونية لطالبيها •

تخفيف حدة المشكالت الناجمة عن تعامل طالب الخدمة مع موظف محدود الخبـرة أو   •
 .معتل المزاج أو غير ماهر في التعامل

 .تخفيف مساوئ مركزية السلطة •

 .وتضخم الهرم اإلداري،وتعدد توقيعات المنفذين و المسؤولين،البيروقراطية تخفيف حدة •

 .االعتماد على الشبكة العنكبوتية الرشيقة دون الشبكة الهرمية المعوقة •

 :األهداف التالية) م٢٠٠٢(وأورد سندي
 .خفض األعمال الورقية:من خالل،تطوير اإلدارة العامة 
، التوصيل في أي وقـت وفـي أي مكـان    ،خفض التنقل: من خالل،تحسين الخدمات 

 .وسهولة الوصول للمعلومات
نظـرة  ، )الموظـف (واجهة واحدة بالنسبة للمواطن):  الموظفين(القرب من المواطنين 

 وإجراءات سهلة، )الموظف(موحدة للمواطن
وإتاحـة الفرصـة   ، استخدام اإلنترنت للتجـارة العالميـة   :تحسين التنافس االقتصادي 

 .قاس المتوسط والصغير لدخول المنافسةللشركات ذات الم
 تكامل النظم لدعم اإلجراءات الداخلية والخارجية:  خفض المصاريف 

 :أهمية اإلدارة اإللكرتونية للمنظمة
لقد غدت اإلدارة اإللكترونية ضرورة وركيزة أساسية لمنظمات العصر؛ ألنها من أهـم  

مية تعود إلى عدة أسباب منها مـا أورده  متطلبات هذا العصر المتجدد المتغير،ولعل هذه األه
 :،منها)٤٦-٤٥م،ص ص٢٠٠٤-٢٠٠٣(غنيم
فاإلدارة اإللكترونيـة تسـاعد علـى تحسـين     تحسين مستوى أداء المنظمة الحكومية، .١

الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءاتها مما ييسر ويسهل األعمال والمعامالت التي تقدمها 
ة الحكومية وهؤالء المواطنين،حيث يمكن تـوفير  للمواطنين ويحقق التواصل بين المنظم

وإتاحة البيانات والمعلومات أمامهم بشفافية تامة،كما تكّن اإلدارة اإللكترونية المنظمة من 
عرض نماذج وإجراءات تقديم خدماتها لجمهورها بصورة أفضل تيسر حركة التعامل مع 

وات اتصال جديدة بين القـائمين  العاملين بالمنظمة الحكومية،كما تتيح لها فرصة فتح قن
على إدارتها وبين المواطنين،مما ييسر أداء األعمال والمعامالت الحكومية ويزيل الكثير 
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من الشكوك والمعوقات المتعلقة بها،إضافة إلى التحول نحو الحكومة اإللكترونيـة ممـا   
 .ألداءيكفل أداء الخدمات الحكومية في أقل وحدة زمن وبأعلى درجة من درجات ا

،حيث يختلف شكل المنظمة عن الشـكل  انخفاض تكاليف اإلنتاج وزيادة ربحية المنظمة .٢
التقليدي الذي يعتمد على استخدام عدد كبير من العاملين،واستخدام الهياكـل التنظيميـة   
المعقدة إلى الشكل اإللكتروني الذي يتطلب عمالة قليلة دون التقيد بوجود مواقع جغرافية 

ني ضخمة كبيرة الحجم،األمر الذي ينعكس بدوره على التكاليف ويؤدي إلى محددة أو مبا
 .انخفاضها، وكذلك تخفيض الوقت والنفقات

،حيث تزيل حواجز القيود الجغرافية من اتساع نطاق األسواق التي تتعامل فيها المنظمة .٣
يستحوذ  خالل التغطية الكبيرة لشبكة االتصاالت اإللكترونية،وهذا بدوره يجعل المستهلك

 .على مساحة أكبر لالختيار والمفاضلة بين المعروضات المتعددة
،إذ يـوفّر العمـل وفقـا    توجيه اإلنتاج وفقا الحتياجات ورغبات العمالء والمسـتهلكين  .٤

ألسلوب اإلدارة اإللكترونيـة معلومـة دقيقـة عـن احتياجـات ورغبـات العمـالء        
ة من توجيـه عملياتهـا اإلنتاجيـة    والمستهلكين،ففي ضوء هذه المعلومات تتمكّن المنظم
 .إلشباع رغبات واحتياجات هؤالء العمالء والمستهلكين

،حيث تتيح اإلدارة اإللكترونية للمنظمـة  تحسين جودة المنتجات،وزيادة درجة التنافسية .٥
فرصة التواجد عن قرب،األمر الذي يـوفّر لهـا المعلومـات عـن رغبـات العمـالء       

بتشكيلة المنتجات المطلوبة،وهذا بدوره يمكـن للمنظمـة    والمستهلكين وذلك فيما يتعلّق
تحسين جودة منتجاتها،فضال عن تحسين مستوى الخدمة،مما يؤدي إلى تحسـين درجـة   

 . تنافسية المنظمة
،فبإمكان المنظمة في ظـل اإلدارة اإللكترونيـة اسـتخدام    تالفي مخاطر التعامل الورقي .٦

ج وتوفير السجالت والـدفاتر،األمر الـذي   الحاسوب وتخزين المعلومات ومراقبة اإلنتا
يقضي على سلبيات التعامل الورقي المتمثّلة في بذل الجهـد وضـياع الوقـت وزيـادة     

 .التكاليف،والتعرض للتلف والفقد والضياع

 :عناصر اإلدارة اإللكرتونية
أن اإلدارة اإللكترونية وثورة تكنولوجيا المعلومات هي ) ٢٤م،ص ٢٠٠٥(ياسين ذكري
شبكات االتصـاالت وعلـى   ، البرمجيات، عتاد الحاسوب: االمتزاج الخصب لثالثية صنيعة

مدى نصف القرن المنصرم ارتقت هذه التكنولوجيا الثالثية لتتوالى أجيالها ويتسارع معـدل  
ظهورها حتى جاز لبعض مؤرخي تكنولوجيا المعلومات ذات الخمسين ربيعاً أن يتحدث عن 

لرمزية وهم يشيرون بذلك إلـى الوسـائط البدائيـة لتبـادر     عصورها الحجرية وحفرياتها ا
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كذلك إلى األساليب المتخلفة للبرمجة الموسومة بالقطيعـة  ،المعلومات وعناصر العتاد العتيقة
إضافة إلى النظم التقليدية لمعمارية عتاد الكمبيـوتر ذات الطـابع   ، والخطية وعدم المرونة 

 .ذه العناصريوضح ه )٣(وشكل،)أو المتتابع(المتالحق
 )٣(شكل رقم

 :عناصر اإلدارة اإللكترونية
 
 

 برامج احلاسوب                                   شبكة االتصال                          
 
 
 
 
 

                           عتاد احلاسوب                           
 )٢٤م،ص ٢٠٠٥(ياسين: المصدر

 : رتونيةوظائف اإلدارة اإللك
أن اإلدارة اإللكترونية تقوم بإنجاز الوظائف اإلدارية مـن  ) ٢٢م،ص٢٠٠٥(اسينذكر يي

تخطيط وتنظيم ورقابة واتخاذ قرارات من خالل نظم تكنولوجيا المعلومات في داخل المنظمة 
وذلـك  ) أجهزة وهيئـات حكوميـة  (من ناحية،كما تقوم بعمليات ربط المنظمة بفئة المؤثرين

 . عالقات المنظمة مع بيئتها الخارجية بهدف تطوير
 :ويضيف بأنها قد أضافت  وظائف جديدة لم تكن معروفة من قبل،وهي 

 Outsourcingوظيفة البحث عن الموارد الخارجية  .١
 .تشكيل عالقة تعاضدية مع رأس المال الفكري،وموارد إدارة المعرفة .٢

 :)Electronic Planning(خطيط اإللكترونيالت •
ــير  ــارجرويش ــى أن اإلدارة ) ١٢-١١صص م،٢٠٠٢(HARGROPHفه إل

في اإلدارة  تخطيطالويجري ، اإللكترونية تنفرد بخصائص وصفات قد ال تجتمع في غيرها 
عادة في الوحدات األخـرى نظـرا    خططونوفقا لمفاهيم وأساليب ال يواجهها الماإللكترونية 

إلدارية حتى تتوفر لها فاعليـة  مهارات الفنية والقدرات افي ال ألنها تتطلب فردا غير عادي
 .التخطيط وإدارة وإنجاز المهمات

 

 
 

 
 

صناع 
المعرفة
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من العمليات التي تتطلب نوعية مدربة من العناصر البشـرية  ،لي للبياناتفالتجهيز األو
وعملية التجهيز لها انعكاساتها علـى  ، قة ذوي التدريب العالي والكفاءة الفنية والقدرات الخالّ

ا يحتم إعطاء عمليات التخطيط واإلدارة والمراقبة كل عنايـة  الوحدات األخرى المستفيدة مم
ويضيف أن الهيكل العام لإلدارة اإللكترونية يتأثر باألهداف المخططـة لنشـاطها   . واهتمام

ومدى انتماء تلك األهداف الحتياجات واتجاهات المؤسسة التي أنشئت اإلدارة اإللكترونية من 
من تطبيق اإلدارة اإللكترونية وبيان مـدى ارتباطـه    لذلك يجب تحديد الهدف، أجل خدمتها 

 :على أن يتم فحص تلك االحتياجـات في ضوء، باحتياجات المنظمة 
 .أهداف اإلدارة العليا -١
 .نوع وأسلوب ونطاق الخدمة -٢

 .الخطط المستقبلية -٣

بأن تطبيقـات اإلدارة اإللكترونيـة   ) ٢٣٣-٢٣٢هـ،ص ص١٤٢٥(ويضيف أبومغايض
 :ة في دعم عمليات التخطيط،وذلك من خاللستتيح تغييرات كبير

 .توفيركم هائل من المعلومات،والتي تشكل حجر الزاوية لعمليات التخطيط .١

 .إتاحة الوصول لهذه المعلومات بيسر وسهولة .٢

 .توفير القدرة على التحليل بمساعدة النظم المعلوماتية اإللكترونية .٣

 .مةالقدرة على التعرف على اإلمكانات المتاحة للمنظ .٤

القدرة على توفير معلومات هامة من كل أطراف الخدمة والبيئة الخارجيـة بمرونـة    .٥
 . كبيرة

 ):Electronic Organizing(التنظيم اإللكتروني •
التنظيم اإلداري في ظل اإلدارة اإللكترونية يكاد أن يختلف عن التنظيم اإلداري التقليدي؛ 

الهياكل التنظيمية الطويلة باسـتخدام  إنه يمكن استبدال ) ٦٠م،ص٢٠٠٤-٢٠٠٣(يذكر غنيم
هياكل تنظيمية أخرى جديدة تميل إلى التفرطح،حيث إن الهياكل التنظيمية الطويلة المعتـادة  
تتعدد فيها المستويات اإلدارية مما يترتب عليه زيادة في التكاليف،كما تتباعـد فيهـا أيضـا    

ود صعوبات في التنسـيق وتتعقّـد   المسافات بين اإلدارة العليا والعاملين،مما يؤدي إلى وج
 . عمليات االتصال
بأن الدراسات والبحوث والكتابات العلميـة  ) ٦٩-٦٦م،ص٢٠٠٤-٢٠٠٣(ويوضح غنيم

قد كشفت عن بعض األنماط التنظيمية المستحدثة والتي تتصف بالمرونة وبفعاليتها للتغييـر  
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ا المعلومات،ويعتبر التنظـيم  والتكيف مع العوامل والمتغيرات العصرية وديناميكية تكنولوجي
 :من أهمها،ويمتاز بما يلي) Matrix Organization(المصفوفي

أكثر الوسائل كفاءة وفعالية؛ الستخدامه قدرات ومواهـب وأدوات تنظيميـة وذلـك     .١
 .وصوال لتحقيق األهداف المرجوة خالل فترة زمنية معينة

 .يرات البيئيةالمرونة والقدرة على التكيف ومواجهة العوامل والمتغ .٢
يساعد على المبادرة والخلق واالبتكار حيث يزيد من دافعية األفراد في العمل،وذلـك    .٣

 .باعتباره من أكثر النماذج التنظيمية ديمقراطية
يتيح التنظيم المصفوفي للعاملين بالمنظمة نشر التفاهم والتعاون لمناقشة وحل مشكالت  .٤

 .بعضهم وبعضالعمل،كما يقوي العالقات بين العاملين 
 .يساعد التنظيم المصفوفي على تطوير وتحسين أساليب االتصاالت المباشرة بالمنظمة .٥

إلى أنه يمكن أن نحدد التّغيرات العميقة التـي تتوافق  (١٩٩١:٢٤٦)Stevensيشير و 
 : مع إعادة التنظيم للمؤسسات في ظل التنظيم االلكتروني،كاآلتي

التنظيم التقليدي،حيث يتميز التنظيم الشبكي بثالثة أنواع من التنظيم الشبكي مقابل أشكال ) أ(
 : الشبكات
 . الشبكات الرسمية -١
 .الشبكات غير الرسمية -٢
 . الشبكات اإللكترونية -٣

ويــتم بــين جميــع العــاملين عــن طريــق الشــبكة  :التشــبيك الفــائق والواســع) ب(
وفي كل مكـان  ) لحقيقيفي الوقت ا(وتؤدي إلى الصالت الفائقة اآلن (Intranet)(الداخلية

 . في المؤسسة
مع شبكات األعمال واإلنترنت أصبح باإلمكان تحقيق نمط جديـد  :  الشركة االفتراضية) ج(

من المؤسسات يعمل على االستفادة من القدرات الجوهرية والمزايا األساسية للمؤسســات  
 Virtualاألخـرى من أجـل إنتـاج السلــع كمــا فــي المصنــع االفتراضـي      

Factoryأو تقديم خدمات افتراضيـة من خالل التوسط بين منظمات أخرى والزبائن، . 
أن تغيرات قوة العمل  (P٢٤٧,١٩٩١) Stevensيضيفو: تغيرات مهمة في قوة العمل) د(

 : وهذه التغيرات نجدها على األقل في جانبين هما، تنعكس بشكل كبير وعميق على التنظيم
ستخدام عاملين ذوي تخصصات ومهارات عالية من مهنيـين  يتمثل في ا: الجانب األول

وعمال المعرفة الذين ال يمكن التعامل معهم أو استغالل قدراتهم من خالل أنمـاط التنظـيم   
 . التقليدية

استخدام العـاملين عـن بعـد علـى أسـاس الحاسـب،خالفا لـنمط        : الجانب الثاني
اعي الـذي أفـرز أشـكال التنظيــم     في العصر الصن) محدودي التعليم والمهارة(العاملين
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البد من أن يفرز أنماطاً جديدة ) من ذوي التعليم العالي(التقليديـة،وإن نمط العامليـن الجدد
 . من التنظيم

ن اإلدارة اإللكترونية هـي  أ٢٤٨-P٢٤٧,١٩٩١)( Stevensيؤكد  :المشاركة الفعالة) هـ(
إلنترنت وشبكات األعمال في اإلنجـاز  المدرسة األحدث في اإلدارة التي تقوم على استخدام ا

إنتاج (ووظائف المؤسسات) القيادة والرقابة اإللكترونية –التنظيم  –التخطيط (وظائف اإلدارة
،وقد أدى ذلك إلـى انـدفاع الكثيـرين فـي     )لكترونيوتسويق وغيرها بطريقة التشبيك اإل

 :جلالمؤسسات المختلفة وراء اإلدارة اإللكترونية والعمل الجاد من أ
 . إحالل التكنولوجيا وقابلية اإلجراء البيني محل اإلدارة -١
 . إحالل التنظيم الذاتي واإلدارة الذاتية بفعل التشبيك الفائق محل إدارة التغيير -٢
 . إحالل قواعد ومستودعات البيانات محل الدور البشري -٣
 . التفاعل اآللي محل التفاعل البشري -٤
 . الذكاء الصناعي محل الذكاء البشري -٥
محـل اإلدارة الضـمنية   ) في الوثائق وقواعد البيانـات (المعرفة الصريحة المتوفرة -٦

 ). في رؤوس األفراد(والكامنة
إلى أن اإلدارة اإللكترونية للمنظمات المعاصـرة  ) ٦١م،ص٢٠٠٤-٢٠٠٣(ويشير غنيم

التي تتطلّب أن يتضمن التنظيم اإلداري لهذه المنظمات العديد من الوحدات اإلدارية الجديدة،و
 :يتمثّل أهمها بصفة أساسية في الوحدات التالية

 .إدارة قواعد البيانات والمعلومات والمعرفة إلكترونيا .١
 .إدارة الدعم التقني للعميل .٢
 .إدارة عالقات العمالء إلكترونيا .٣
في ظل اإلدارة اإللكترونية إنشاء قسم ) ٢٤٨-٢٤٧هـ،ص ص١٤٢٧(قترح أبوحيمدتو

قسم المعلومـات اإللكترونيـة،يرتبط إداريـا بقسـم الشـؤون      في المنظمة الحديثة يسمى ب
الفنية،يهدف هذا القسم الجديد إلى تجميع وحفظ وبرمجة المعلومات والبيانات والعمل علـى  
توفيرها للوحدات داخل المنظمة،وتحديد مواصفات األجهـزة ونوعيتهـا واالشـتراك فـي     

رة المعلومــات اإللكترونيــة اختيارها،واختيــار أنظمــة تشــغيل الحاســبات اآلليــة وإدا
للمركز،والتنسيق مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات،ويتضح الهيكل التنظيمـي للقسـم   

                             ).٤(رقم  المقترح في الشكل
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 )٤(شكل رقم
 :الهيكل التنظيمي المقترح لقسم المعلومات اإللكترونية

 
 )٢٤٨هـ،ص١٤٢٧(ظر أبوحيمدان

 :(Electronic Leadership) القيادة اإللكترونية •

إلى أن القيادة التقليدية قد واجهـت تحـديين   ) ٢٥٩-٢٥٨هـ،ص ص١٤٢٥(يشير نجم
المهام والعاملون،وكان هذان التحديان يتقاسمان اهتمام اإلدارة ووقتها،ولقد أدى : أساسيين هما

 :كر اإلداري إلى ظهور مدخلين،هماهذان التحديان مع تطور الف
المدخل المرتكز على المهام،وهو المدخل الصلب للقيادة القائمة علـى قـوة التنظـيم    : األول

المتمثّل في قوة المركز اإلداري،القوة الشـرعية المرتبطـة بالسـلطة الرسـمية وقـوة      
ادل العوائد مقابل المعلومات،وهذه هي القيادة اإلجرائية التي ترتكز على المهام وتقوم بتب
 .األداء وهو يمثل المدخل الموجه للكفاية،أي القيام بالعمل بطريقة صحيحة

المدخل المرتكز على العاملين،وهذا هو المدخل المرن القائم على القوة الشخصية وقوة : الثاني
رب سين لقائدهم وتأثيره فيهم،وهو القائد األقوسين وقبول المرؤوالعالقة بين القادة والمرؤ

إلى العاملين بوصفهم مصدر األداء المتوقع من المنظمة،وهذا هو المدخل الموجـه إلـى   
-٢٠٠٣(أما القيادة اإللكترونية فهي كما يرى غنيم.الفاعلية أي القيام باألعمال الصحيحة

 :ينبغي أن تتوفر لديها المهارات التالية) ٧٣م،ص٢٠٠٤
علومات في الحاسبات اآللية وشبكات االتصال مهارات المعارف التقنية،مثل تقنية الم: األولى

 .اإللكترونية والبرمجيات الخاصة بها
مهارات االتصال الفعال مع اآلخرين،وهذا األمر يتطلب ضرورة تأسـيس عالقـات   : الثانية

 .عمل جيدة من خالل استخدام جميع أنواع االتصاالت
العمــل الجمــاعي مهــارات إدارية،تتضــمن مهــارات تحفيــز األفــراد نحــو : الثالثــة

 .اإلضافة إلى مهارات  التخطيط والتنظيم والمتابعة والرقابةبوالتعاون،

 إدارة الشؤون الفنية

 قسم املعلومات اإللكترونية

 وحدة الوثائق اإللكترونية وحدة التصوير الضوئي وحدة احلاسب اآليل
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 :والجدول التالي يوضح مقارنة القائد في اإلدارة التقليدية والقائد في اإلدارة اإللكترونية
 )٢(جدول  

 :مقارنة بين القائد في اإلدارة التقليدية والقائد في اإلدارة اإللكترونية
 القائد اإللكترونيالتقليديالقائد

 متغيرات وظيفية متعددة في اتجاهات عدةخط سير وظيفي ثابت ذو اتجاه واحد
 أهدافه متتالية وقصيرة األجلأهدافه طويلة األجل

 يعتمد على علمه وجرأتهيعتمد على عمره ومكانته الوظيفية
يميل إلى المركزية والتسلسل الهرمي معتمداً

الًعلى نفسه أو 
يميل إلى التمكين ويقبل التغيير ويستوعب 

 المفاجآت
 يرتبط بالعالقات واألفكار والشبكاتيرتبط بالمؤسسة واألفراد

 يهتم بالنتائج والصورة العامة والتركيزيهتم بالتفاصيل ويغرق فيها
 يدير العمل بأفكاره المبتكرة ويجيد اإلنصاتيدير العمل بصوته ويجيد الكالم

يخاطر بمشروعات جديدة وأحيانا يغادرها قبل المخاطرة ويسعى لهامش األمانيتجنب 
 أن تفشل

أسلوبه في االتصال ومالمح لغته هي أهم مظهره ومالمحه أهم أدواته اإلدارية
 . أدواته اإلدارية

 )Glocalist(عولمي،محلي)Localist(محلي
أحادي المزاج،فهو إما سعيد وإما حزين

 طوال اليوم 
عدد األمزجة بتعدد نوافذ االتصال وتعدد مت

 عالقاته ومهامه 
 تواصلي ومنفتح على مؤسسات اآلخرين انطوائي ومنغلق على مؤسسته ورفاقه

 إما محاور وإما مستمعإما مجامل وإما صدامي
غير مضطر على التعلم،ويتعلم بالمصادفة أو

 اإلكراه
 مضطر إلى التعلم،ويتعلم بالعمد واالختيار

يركز على مهمة واحدة قبل أن ينتقل إلى
 مهمة أخرى

 ينجز مهاما متعددة في الوقت نفسه

مدير معلومات وشبكات وصانع : أدواره هيمسوق وبائع ومدير أفراد: أدواره هي
معرفة

 )٢٣-٢٢صص م،٢٠٠٥(العالق: المصدر
 ):Electronic  Controlling(الرقابة اإللكترونية •

إلى أن الرقابة في المنظمات المعاصرة ينبغـي  ) ٧٥م،ص٢٠٠٤-٢٠٠٣(يشير غنيم  
أن تكون مركزية من خالل التنسيق في كل الجهود واألنشطة المبذولة؛ بحيث تكون نابعة من 
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مصدر رئيسي ومركزي واحد مسؤول في المنظمة تجنبـا لتوجيـه رسـائل متعارضـة أو     
لها بالرقابة الكلية،وتختلف أسـاليب  مختلطة،مع عدم اإلفراط في هذه الرقابة الصارمة واستبدا

 :الرقابة اإللكترونية عن أساليب الرقابة التقليدية،ومن أساليب الرقابة اإللكترونية
التقارير اإللكترونية سواء تم توجيهها داخل المنظمة أو خارجها،ويمكن عرضها على شبكة -

 .اإلنترنت لتعكس صورة المنظمة لدى جماهيرها
الفحص اإللكترونية؛ والتي تهدف فيما تهدف إليه الكشف عن هوية بعض أساليب التفتيش و-

 .األطراف المتعاملة مع المنظمة
أن الرقابة اإللكترونية تمتاز بأنها أكثر قدرة علـى  ) ٢٧٢هـ،ص١٤٢٥(ويرى نجم  

،وأنهـا تحقـق   )Real Time(معرفة المتغيرات الخاصة بالتنفيذ أوال بأول وبالوقت الحقيقي
لمستمرة بدال من الرقابة الدورية؛ مما يحد من المفاجآت الداخلية في الرقابـة،وتمتاز  الرقابة ا

كذلك بأنها تحفز العالقات القائمة على الثقة،وتساعد على انخراط الجميع في معرفـة مـاذا   
 .يوجد في المنظمة إلى حد كبير

 : المآخذ والصعوبات المصاحبة للرقابة اإللكترونية
 :هذه المآخذ والصعوبات في) ٢٧٨،صهـ١٤٢٥(أجمل نجم 

 .االفتقار للتفاعل اإلنساني .١

تفسيرها من قبل البعض على أنها وسيلة إدارية لمراقبة أنشطتهم أوال بأول مـن دون   .٢
 .علمهم

مشكالت األمن؛ حيث أن الرقابة اإللكترونية تجعل المنظمـة ومعلوماتهـا معرضـة     .٣
 .أسرارها وقواعد بياناتها وإمكانية العبث في) Hackers(ألنشطة المخترقين

مخاطرة االعتماد الزائد على اإلنترنت؛ فقد يعتقد البعض أن تشبيك أعمال المنظمة والرقابـة  
عليها إلكترونيا كاف،ولكن هذا ليس صحيحا؛ ألن المضمون الرقابي يظل عمال إداريا ذكيـا  

مدة في الرقابة،بل وفـي  ليس فقط في إعادة تقييم ما يجب الرقابة عليه وتطبيق المعايير المعت
ربط ذلك بالظروف الخارجية التي تتطلب جهدا رقابيا مكمال بالنظر لتأثيره على الجهد الكلي 

 .  للرقابة ونتائجها
 :مميزات اإلدارة اإللكرتونية

 : هامنأن اإلدارة اإللكترونية تتميز بعدة مميزات ) ١٦٨-١٦٦ص م،ص٢٠٠٤(يؤكد نجم
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، ؤسسات بدالً من ندرة المعلومات في المؤسسات التقليديـة توفر المعلومات الغزيرة للم -١
يضمن عددا من (ولعل هذا ما أصبح يتجاوز قواعـد البيانـات إلى مستـودع البيانات

 ). قواعد البيانات المختلفة في المنظمة
توفر إمكانية عظيمة لالتصاالت الشبكة وتبادل المعلومات اإللكترونية هنا وفـي كـل    -٢

المؤسسة في كل مستوياتها التنظيمية ال تتجاوز فقط نقـص وضـعف   بما يجعل ،مكان
وإنما أيضاً تحقق اإلفراط ،االتصاالت وبطئها التي تعاني منها جميع المؤسسات التقليدية

 . في االتصاالت داخل المؤسسة وخارجها وفي كل مكان وفراً وبالوقت الحقيقي

كهربائي وعبر األقمار الصناعية فيمـا  تعمل بالنقرات التي تنتقل بسرعة انتقال التيار ال -٣
وهذه السرعة أصبحت تسم اإلدارة اإللكترونية ليس فقط في ، يقرب من سرعة الضوء 

 . عمل الصفقات وإنما أيضاً في العمل التنظيمي كله المرتبط باألعمال والصفقات

مـن   المنافسة بعدا عالمياً غير مسبوق جراء أنها تمثل مزيجـاً فريـداً وفعـاالً    تعطي -٤
 . تكنولوجيات كثيرة كتكنولوجيا الحاسبات واالتصاالت والشبكات وغيرها

توفير مجال غير منظور يتمثل في فضاء األعمال الذي يوجد على نحو مناظر وموازي  -٥
 Market(فالمكان السوقي يقابلـه الفضـاء السـوقي   ، لكل قطاعات األعمال المادية 

Space(،وإدارة ،ه سلسلة توريد القيمـة االفتراضـية  وسلسلة توريد القيمة المادية تقابل
 . األشياء المادية تقابلها اإلدارة اإللكترونية بالنقرات على اإلنترنت

، إلى اإلمكانات المتميزة لإلنترنت وشبكات األعمـال  ) ١٢٧هـ،ص١٤٢٥(ويشير نجم
إلمكانات وتتحدد هذه ا،)اإلدارة اإللكترونية(وهذه هي التي تفسر البعد اإللكتروني في مصطلح

 : المتميزة من خالل
 ).Hyper connection(التشبيك الفائق -١
 . التفاعل اآلني وعلى مدار الساعة -٢

 . التفاعل داخل وخارج المؤسسة -٣

 . السرعة الفائقة -٤

  .الموارد والعمل عن بعد وبال حدود -٥

إلى أن هذه السمات تؤدي بدون شك إلى تطوير نظرة ) ١٢٨ هـ،ص١٤٢٥(ويؤكد نجم
نفسها وإلى قدراتها الجوهرية باتجاه المزيد من التنظيم المرن وقبول العمل مـع   اإلدارة إلى

وتمثل سرعة االستجابة في ، موارد ال تخضع إلدارة المؤسسة وإنما موجودة وتعمل خارجها 
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وإنما بقدرات اإلنترنت على اتصـال اآلنـي   ، القرار والتفاعل والعالقات بالقدرات التقليدية 
 .وفي كل مكان

 :وب اإلدارة اإللكرتونيةعي
في ظل اإلقبال الشديد من المؤسسات على اسـتخدام وتطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة    
والتفاعل معها دونما تخطيط وتنظيم مسبق متأنٍ ومدروس تظهر بعض المخاطر واإلخفاقات، 

 ) :٦١-٥٨هـ،ص ص١٤٢٥(منها ما أورده نجم 
األعمـال   أدت إلى تقويض الكثيـر مـن  األعمال اإللكترونية بخصائصها الجيدة قد  إن .١

  .ها العظيمةاتستثماراة وبنيتها التحتية وديليتقال
ـ رات علـى توليـد العوا  دالمشروعات الجيدة القائمة على اإلنترنت لم تكن ذات ق إن .٢  دئ

 تهي إلـى نفق النقدي الداخل فتدت نقص التالمشك تقليديةكما تواجه الشركات ال، فليةاالم
فق النقدي دالتي واجهت مشكالت نقص الت المؤسسات اإللكترونيةمع ك الحال ذلك ،الفشل
 .إلى نفس المصيريؤول بها مما المؤسسة  داخل

رة قـد الموهبة أوالم األعمال اإللكترونية الجيدة أدى إلى نشر انفجار إن: العقبة اإلدارية  .٣
اك مـا  هن سلي، فراتدوالق اإلدارية على نطاق واسع مما أظهر نقصا في هذه المواهب

مما أدى باألعمال اإللكترونية إلـى   الذين يتقنون التعامل اإللكتروني، ينديريكفي من الم
بطة مـن  نروس المسـت دمن اإلشارات وكذلك ال لهذا نجد أن المزيد. أن تدار بشكل سيئ

 االقتصـاد اإلدارة والتسويق تظل قويـة فـي    سساإلخفاقات تشير إلى أن الحاجة إلى أ
 . يددالج

ـ فمع أن : وق الملكية الفكرية كلة حقشم .٤  تكتيكـات  اسـتخدمت  اإللكترونيـة ات المؤسس
 في) لكذأو أقرب إلى (ية فرالمعلومات الرقمية القائمة على التكلفة الص اقتصادرات دوق

إعادة إنتاج المنتج المعلوماتي الرقمي وبالتالي التوسع في النسخ المجانية  كوسـيلة فـي   
على حقوق الملكية فـي البـراءة    وقد يعنى نلك القفز، بونة للزدمل والخغالترويج والتغل
  .)ين يتمتعان بالحماية القانونية ذال(وحق النشر

 عـض أن ب جانب فإلىلمؤسسة ،صعوبة التكامل بين الموقع المادي والموقع اإللكتروني ل .٥
 ونلك.االثنينفي الجميع بين  فقخفإن البعض اآلخر أ، ية أورقميةدتقليا الشركات ظلت إم

اإللكتروني لصـالح األعمـال    ل هذا الجمع يتطلب جهودا كبيرة في إدارة الموقعثألن م
ين والزبـائن  دمـع المـور   علالتفا ب فييرات الودية وجهودا كبيرة في توظيف قدالتقلي
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وفتح أسواق جيدة لصالح األعمال  لخفض تكاليف سلسلة التوريد وتوسيع األسواق الحالية
 .اإللكترونية

أدت إلـى  ، الحصول على المعلومات الت فيتسهيمن مت داإللكترونية بما ق األعمال إن .٦
في ظل الوضـوح والتنافسـية، فالمتعـاملون     األقل تحت وطأة األسعار هاتبادالت تقعأن 

ولعل والخدمات  اتءلعطااباألعمال اإللكترونية يستطيعون أن يقارنوا بسهولة ويسر بين 
ـ دعاني من مشكلة عونية تالمؤسسات اإللكتريجعل  الذيهذا هو  ـ ردم الق تحقيـق   ىة عل
  .يةقية وربحية فعليقحعوائد 

 .ط في األعمال اإللكترونية النخراصلح لتن كل األعمال أتقاد الخاطئ بعاال .٧
قبـل   مـن  اسـتخدامه سهولة  ،تنظيمه ،تخطيط الموقع (ب يموقع الو إدارةبأن  االعتقاد .٨

 . كلها المنظمةال ستحل محل إدارة أعم) تكرار تحديثه ، الزبون

قاسم توة افيشفوال االنفتاحفاإلنترنت يتطلب  ؛فة اإلنترنتثقامع  الشركة ثقافةتطابق  عدم .٩
تطلب الحد من كل تأعمال الشركة وأسرارها  في حين أن حمايةاآلخرين،مع  تالمعلوما

 .ذلك 
 تواعـد معلومـا  قإلـى   ينتسللمن والقيالمخترعبر جرائم تهديد أنظمة أمان الشركة  .١٠
ألموال ا كما في شركة(فقط في العبث بموارد الشركة  سرا لييخطتهديدا أصبح منظمة ال

 .منظمةللرية رات الجوهدوإنما أيضا في الق) والمصارف
 :المختلفة على األعمال اإللكترونية، وتشملالضغوط  .١١
 .ضغوط المسؤولين للتحسين المستمر •
من المنافسين الحاليين، بـل مـن    ضغوط التنافسية، حيث تواجه المنظمة التهديدات ليس •

 .الداخلين الجدد
خالل األعمال  ن الشركات تسعى لخفض الكلفة وتحسين أدائها منإحيث ضغوط التكلفة،  •

 .اإللكترونية
ـ صاالت وتكنولوجتالسريعة في اال تحيث التطوراضغوط التكنولوجيا ،  • ت المعلومـا  اي

 .اإللكترونية  مجال األعمالأمام الشركات العاملة في  ةرييات كبدوجد تحالتي ت
فرضـها  ت غيرات بشكل مستمرتحيث يشهد قطاع األعمال  التغيرات اإللزامية العالمية ، •

 .كترونية إللفي األعمال ا ةنافسيتلجعل شركاتها أكثر لدول ا
 . استجابة لهم اإللكترونيةضغوط العمالء لتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات  •
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 :اإللكرتونيةتطبيق اإلدارة جتارب 
فهناك الـدول التـي   ،تناولها لإلدارة اإللكترونية طبقا إلمكاناتها لقد اختلفت الدول في

وهناك الدول التي تسعى جاهدة لتطبيق التقنية ،والدعم المالي تتوفّر لديها القاعدة التقنية القوية
 :تجاربهذه الويستعرض الباحث نماذج من ،بينما هناك دول فقيرة،اإللكترونية

 :جتارب الدول األجنبية: أوال
 :جتربة الواليات املتحدة األمريكية-

فلقـد أوردت  ،تعتبر الواليات المتحدة من أكبر دول العالم في مجال التقنية اإللكترونية
أن الحكومة الفيدرالية األمريكية من أكبر المؤسسات البيروقراطية ) ٣٠م،ص٢٠٠٦(اليحيوي
وقد ،ترليون دوالر١.٥وتبلغ ميزانيتها،مليون عامل٤.٧فيها  حيث بلغ عدد العاملين،في العالم

 . بليون دوالر ٥٢م ٢٠٠٣بلغ إنفاقها على التقنية عام
إلى الخطوات اإلجرائية التي اتخذتها الواليـات  ) ١٢٨م،ص٢٠٠٣(وقد أشار العبود

 :وذلك على النحو التالي،المتحدة األمريكية لتطبيق الحكومة اإللكترونية
 .ونية واحدة لتقديم خدمات الواليات المتحدة األمريكية والحكومة الفيدراليةبوابة إلكتر -
التزام الهيئات التشريعية بإعـادة تنظـيم الحكومـات؛ مـن أجـل تخفيـف حـاالت         -

 .واالزدواجية،التكرار

 .تقديم اعتمادات كبيرة إلزالة خط التقسيم الرقمي بين الواليات الكبرى والصغرى -

كة الدولية لجميع المواطنين أيـا كانـت مـواقعهم الجغرافيـة     إتاحة الوصول إلى الشب -
 .ومستوياتهم المعيشية

 .توضيح محتويات الحكومة اإللكترونية وفوائدها على مستوى الدولة -

 .التوقف عن فرض رسوم إضافية؛ من أجل استخدام اإلدارة اإللكترونية -

 .وضمان السرية والخصوصية،توفير أمن المعلومات بإضفاء الشرعية -

بأنه قد تم تطبيق مشروع الحكومة اإللكترونية في الواليات )١٢٥م،ص٢٠٠٣(ويوضح العبود
 :هي،تدريجيا وفق ثالث مراحل) اإلنترنت(المتحدة األمريكية على الشبكة الدولية للمعلومات

وفيها تقوم السلطات باختبار ،م٢٠٠٢م إلى ٢٠٠٠التجربة خالل الفترة من :المرحلة األولى-
 .ومحددة بوضوح،ووضع عدد من الخدمات التي تكون قليلة المخاطر،ر الشبكةاتجاه مسا
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وفيها يتم التكامل بين مختلف ،م٢٠٠٥إلى  ٢٠٠٢خالل الفترة من ،التكامل: المرحلة الثانية-
والقضاء على جميع المشاكل التي تعترض عمـل الحكومـة   ،اإلدارات والوكاالت الحكومية

 .اإللكترونية
وفيها إصـدار األوامـر   ،م و ما بعـدها ٢٠٠٥من ،مرحلة إعادة االختراع: المرحلة الثالثة-

 .التشريعية الرسمية الالزمة لعمل الحكومة اإللكترونية
 : بيوراد األواالحت جتربة

فضـل  أعتبر مـن  إلى أن هذه التجربة ت) ٣٣-٣٢م،ص ص٢٠٠٧(أشارت اليحيوي
ن أو،المجتمع المعلومـاتي فكرة على ز ركي ألنه :ونيةلكترة اإلإلدارالنماذج العالمية لتطبيق ا
 .فئةمتكاالمعلومات بفرص  إلىمن حق الجميع الوصول 

ة إلدارمجـال تطبيـق ا   فـي دول االتحاد األوربي مـن الـدول التـي تميـزت      دعلذلك ت
جميع في إلدخال تقنية المعلومات واالتصاالت المبكّر يها خالل تبنّ ويبدو ذلك من،ونيةلكتراإل

 :ذلك والذي يظهر في بتحقيقالكفيلة طط خالووضع ،المجاالت
علـى  كز لمجتمع المعلوماتي الذي رامنتدى  إلىم ١٩٩٥دعوة االتحاد األوربي عام  •

مـواقعهم   ا كانتيأالتي تشمل جميع المواطنين ،وأنظمة التشغيل،العمل شبكات تطوير
  .واالجتماعية ومستوياتهم االقتصادية،الجغرافية

ـ عيـل االقت فلى تع كزم الذي ر١٩٩٧في عام ألوربي تحاد االاء ماع وزراتاج • اد ص
 .له المساندة دماتخوال،المعلوماتي

بإصدار  لحكومة اإللكترونيةا عم بدعم مشرو١٩٩٨مبادرة لجنة االتحاد األوربي عام  •
الدوليـة   شـبكة ال ريـق طدمات عن خنين على الطعلى حصول المواأكيد البيانات للت
 .للمعلومات

 :لحكومة اإللكترونية في االتحاد األوروبيأهداف خطة تطبيق ا

 : إلى أهم هذه األهداف وهي)٧٠م،ص٢٠٠٣(أشار العبود
 .وبيرنحاء االتحاد األوفي كافة أيض راق العطالنشبكات استخدام  •
 .هامنوأالدولية للمعلومات  لشبكةل اكوطوير برتوت •
ل رفع مسـتوى  جأبا االتحادية من وأور فيالمعلومات الدولية  شبكةتوسيع توصيلة  •

 .ميةنالت
 .مجتمع المعلومات للجميع مبدأتحقيق  •
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 :جتربة أسرتاليا
اليـة  وبـة  رتجإن ) ١٣٥-١٣٤ص صهــ، ١٤٢٨(جاء في مجلة التوثيق التربوي

التعليم و ارة التربيةوز ضعتوحيث ،التقنيةل مجا فيتجربة فريدة في أستراليا تعتبر يا رفكتو
نهاية عام  هذه الخطة في هيتنت علن أن،م١٩٩٦عام  فيدخال التقنية وإالتعليم  ويرطة لتطخ

 ر ريـق األقمـا  طعـن   الوالية بشـبكة اإلنترنـت   سجميع مدار ربطيتم  م بعد أن١٩٩٩
عمدت إلى إجبـار   ة حيثطتلك الخ للتفعي ااء فريدرفكتوريا إج اليةوقد اتخذت و .الصناعية

. ترك العمـل ر والتقاعد المبك ب اآللي عليسالتعامل مع الحافي علمين الذين ال يرغبون مال
التقنية متـوافرة  وبالتالي أصبحت ،رينواستبدالهم بآخعلمين لما من %٢٤تقاعد فعلياتم وبهذا 
 .المدارسكل  في

 :أهداف خطة تطبيق التقنية في التعليم األسترالي

 :وهي،هذه األهداف )٣٩ص،هـ١٤٢٤(الراشدأورد 
 :على الب قادرينلطاو الموظفونن وأن يصبح المديرو

 .هااتقاالستفادة من العديد من تطبيو استخدام أجهزة الحاسب اآللي •
 .درسيةلمامج اوفي البرالتعليم  نياتقت فياالستخدام الدائم والمؤهل  •
 . العديد من تقنيات التعليم مجال استعمال فيمهاراتهم تطوير  •

 :بعض التجارب العربية: ثانيا
 :دبي إمارةجتربة 
من ضـمن مجموعـة    عتبردولة اإلمارات تإلى أن ) ٣٤م،ص ٢٠٠٧(تشير اليحيوي        

ة األمم المتحدة حول ئيهتقرير لحكومة اإللكترونية فقد أشار مجال تطبيقات افي دة ئالدول الرا
بـين دول   احتالل مرتبة متميـزة في ونية على نجاح دولة اإلمارات لكتراإللحكومة امج ارب

فريقيـا لعـامي   إق األوسط وردول منطقة الش صعيدى تبة األولى علراحتلت الم حيث،العالم
وتقـدمت  م ٢٠٠٣لعـام ) ٢ا(تبـة روعلى المستوى العـالمي احتلـت الم   م ٢٠٠٤م،٢٠٠٣
 . م٢٠٠٤عام اعالمي) ١٨(للمرتبة

 :مشروع تقنية التعليم في إمارة دبي

 نشاءفي إ )١٤١،صهـ١٤٢٨(بحسب مجلة التوثيق التربوي عوهذا المشر لخصيتو
الشبكات  لتوصي ة إلىفضا،إاألجهزة الالزمة لذلكب تركيو،سرالمدافي اسوب مختبرات للح

 قدو،الخاصة باإلنترنت
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 ت تعـد حالمدارس الثانوية التي أصـب  ىإحدم في ٢٠٠٠بداية العام في تم افتتاح المشروع  
ـ قد عموع،ولتجربة هذا المشر انموذج العـام  فـي   سمـدار الالتجربـة علـى بـاقي     تم

 ).م٢٠٠١-م٢٠٠٠(الدراسي

 :دبيإمارة أهداف تطبيق الحكومة اإللكترونية في 

 : ومنها،إلى تلك األهداف) ٣١٧م،ص٢٠٠٤(أشار أبو مغايض
 .ضائهمرقيق حسريع ودقيق لت إلكترونيا بشكلخدمات للمواطن التقديم  •
 .ونياإلكترتبادل الوثائق والمعلومات  •
 .ميةلحكوسسات اؤالعمل داخل المإجراءات تحسين  •

 :ية اهلامشيةاألردنكة اململجتربة  
أدركت أن أن الحكومة األردنية ) ١٤١،صهـ١٤٢٨(جاء في مجلة التوثيق التربوي

 ام التعليمـي مـن خـالل سياسـات    في النظ ى إحداث ثورةلتنمية يجب أن تركز علا جهود
فـي لـب العمليـة    االتصـاالت  و لومـات لمعا وجيـا لتكنوالل خاتيجيات محكمة تـد رواست

تميز،لـذا تـم تبنـي    لاوحفـز اإلبـداع   لاة وأد،يملبالتع رتقاءلالا قاعدة وتجعل منه،لتعليميةا
حديثـة  لتقنيـات ا لاسـتغالل ا  ىلي عطون تنداألر فياإللكتروني للتعليم  نيةإستراتيجية وط

التقنيات  ضمان استخدام هذهو،ستوياتلمجميع ا ام التعليم األردني علىظن فيأساسية  ةلكوسي
ـ الوزارة علـى ا  فيظبتدريب جميع مو م٢٠٠٢العام  ذنوزارة ملحديثة فقد بدأت الا تخدام س

 ما يزيد علـى ألـف   بطكما تم ر،ستغاللها لتحسين التعليماوت الاالتصاو علوماتلمتقنيات ا
بـأجهزة   األردنيةالمملكة م مدارس ظيد معوتم تزو،سعةلة اسطنية متووكترلمدرسة بشبكة إ

سعة لية الطنية عاوتعليمية  إلنشاء شبكة اعومشر انية مؤخردألرا حكومةلوتبنت ا،سب آليحا
ـ ن ديويلعلى خمسين م افة إنشائهلضوئية تزيد كلتقنية األلياف ا تخدامسبا وذلـك   ،أردنير ان

نـواة   وأخيرا تم إنشـاء ،البعيد ىاالستثمار على المد بعد دراسة مستفيضة أثبتت جدوى هذا
ـ بالل(بالمناهج التعليميـة  سدارالتعلم سيزود الم تم تأسيس مركز لمصادر.لشبكة المعرفة ة غ

قبـل   ني تم استخدامه مـن وإلكتر وى بعضها إلى محت ت الوزارة بتحويلحالتي نج) العربية
علـى   معلـم ) ٧٠٠٠(يل ما يزيد علىهتأوتدريب   كما تم أيضا،ة بالشبكةطالمدارس المربو

 .وأساليب التعلم الحديثة المعلوماتوتخدام تقنيات االتصاالت سا
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 :اململكة العربية السعوديةجتربة 
ـ توظيـف  ة ضـرور أدركت المملكة العربية السـعودية مبكـرا   لقد  ة المعلومـات  تقني

وبذلت الجهود الحثيثة ومازالت تبذل في ظل قيادة خادم الحـرمين  ،اإللكترونيةواالتصاالت 
لكترونيــة فــي كافــة المجــاالت بــرؤى لتطبيــق اإلدارة اإل –وفقــه اهللا  –الشــريفين 

 :تخطيط سليمو،واضحة
في الهدف الرابع من أهداف ) هـ١٤٢٥/١٤٣٠(فقد جاء في خطة التنمية الثامنة لألعوام •

 :الخطة
لتلبية متطلبـات االقتصـاد   ،وزيـادة مشـاركتها  ،ورفع كفاءتها،تنمية القوى البشـرية -

وفي األساس االستراتيجي الرابع عشر بناء قاعدة وطنية للعلوم والتقنية قـادرة  ،الوطني
وتطوير ،والتوسع في استخدامات تقنية المعلومـات واالتصـاالت  ،بتكار والتجديدعلى اال

  .قواعد البيانات بما يدعم االقتصاد الوطني
التي أعدتها وزارة التخطيط ومدينـة الملـك   ،إقرار وثيقة السياسة الوطنية للعلوم والتقنية •

 .هـ٢٧/٤/١٤٢٣عبدالعزيز للعلوم والتقنية وأقرها مجلس الوزراء في 
 هـ ١٤٠٥/١٤٠٦إدخال مقرر الحاسب اآللي في التعليم الثانوي  •
إقرار مشروع تدريس الحاسب اآللي بأسلوب المنهج المدمج فـي المـدارس االبتدائيـة     •

فـي   ٥٥٤/١٧والمتوسطة بشكل مرحلي بقرار معالي وزيـر التربيـة والتعلـيم رقـم     
 .يةهـ بهدف محو أمية الحاسب وتطوير العملية التعليم١٨/١/١٤٢٣

المشروع الوطني الذي اقترحه األمير عبداهللا بن عبدالعزيز إلدخال الحاسب اآللي فـي   •
والذي من أهدافه تمكين المديرين لإلفادة مـن شـبكة المشـروع فـي تقـديم      ،المدارس

ــة       ــة المرتبط ــراف المعني ــى األط ــات إل ــات والبيان ــات والتعليم المعلوم
   .)١٤٤م،ص٢٠٠٦غنيم،(بالمدارس
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 :ياملبحث الثان
 مستلزمات استخدام اإلدارة اإللكرتونية

المستلزمات  وهذه،فير عدة مستلزمات لقيامهاكي تقوم اإلدارة اإللكترونية فالبد من تو   
 .وماليةوبرمجية تتنوع مابين إدارية وبشرية وتقنية 

 :املستلزمات اإلدارية: أوال
رة بكافة مستوياتها ؛ حتى تُوفّر هناك عدة مستلزمات ومتطلبات ينبغي أن تقوم بها اإلدا      
 :وهي عديدة يورد منها الباحث ما يلي،اإلدارية التنظيمية الستخدام اإلدارة اإللكترونية األطر

 : إدارة تتبنّى مشروع اإلدارة اإللكترونية .١

ــة التحول  ــي عملي ــاس األول ف ــر اإلدارة األس ــير ،تعتب ــميثيش  SMETHس
إذ البـد مـن التـزام    ،ضرورية ولكنها غير كافيةإلى أن القيادة الجيدة ) ١١٧م،ص٢٠٠٤(

 . فلن يتم التغيير إذا لم تلتزم به اإلدارة العليا،اإلدارة العليا
التـزام اإلدارة  : من أول المستلزمات والمتطلبـات ) ١٤م،ص٢٠٠٤(المغربيذكر و

 .العليا بدعم وتبني مشرع اإلدارة اإللكترونية

دارة سليمة صـالحة للتحـول إلـى اإلدارة    لذلك التحول إ)٥م،ص٢٠٠٣(واشترط الباز
ولكنها في ،أن القضية ليست قضية تقنية وحسب) ٧م،ص٢٠٠٤(ويوضح المغربي.اإللكترونية

ومـن  . الدرجة األولى قضية إدارية تعتمد على فكر إداري متطور وقيادات إداريـة واعيـة  
 :إللكترونيةالواجبات اإلدارية  األخرى التي أوردها المغربي لتطبيق اإلدارة ا

االعتماد على أساليب علمية تتطلّب خبرات وتخصصات رائدة للتحـول إلـى المنظمـة     -
 .اإللكترونية

وأقسـامها  ،تطوير أنماط التعامل والعالقات البينية بين أجزاء المنظمة اإللكترونيـة ذاتها  -
ن ناحيـة  وفيما بينها وبين المنظمات والجهات اإلدارية ذات العالقة م،الداخلية من ناحية

 .باإلضافة إلى تنمية عالقاتها بالمتعاملين معها. أخرى

تحسين مستوى الخدمة وترشيد استخدام الموارد وضبط األداء وفق المواصـفات الفنيـة    -
 .والقانونية والنظم اإلدارية المعتمدة بعد الدراسة والتمحيص

أقل من العاملين األكثر تبسيط الهياكل التنظيمية وتقليل أعداد الوظائف واالستعانة بأعداد  -
  .تأهيال واألعلى تدريبا
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 :القوانين والتشريعات .٢

. أنه البد أن تتوافر تشريعات مناسبة مواكبة لذلك التحـول ) ٥م،ص٢٠٠٣(يرى الباز
أي : بوضع األطر التشريعية وتحديثها وفقآ للمسـتجدات ) ٢٦٩م،ص٢٠٠٣(وحددها العواملة

لتي تسهل التحول نحـو اإلدارة اإللكترونيـة وتلبيـة    إصدار القوانين،األنظمة واإلجراءات ا
أن الغرض من تطـوير التشـريعات   ) ٨م،ص٢٠٠٤(ويرى المغربي .متطلبات التكيف معه

واللوائح المنظمة للعمل في المنظمة هو تبسيطها وتوفيقها مع مقتضيات التعامل اإللكترونـي  
ـ ،من خالل الشبكات مع اسـتخدام  ،كال التعقيـد ويتطلب هذا ثورة تشريعية تستبعد جميع أش

  .التقنيات التي تتضمن حماية المعامالت اإللكترونية من التزوير

 : التخطيط االستراتيجي للتحول .٣

وكي تتمكّن المنظمة من التحول إليها ،كي يتم تطبيق اإلدارة اإللكترونية بطريقة منظّمة
عنـدما  ) ٦٥صم،٢٠٠٥(ويؤكـد ذلـك توفيـق    ،البد من وضع الخطط الواضحة والمحددة

ويشـترط  ،"يجب على الـنظم المدرسـية أن تخطـط اسـتخدام الكمبيـوتر بعنايـة      :"يقول
 ):١٤م،ص٢٠٠٥(المغربي
 .التخطيط اإلستراتيجي لعملية التحول نحو عالم الرقميات -
 .وضع خطة متكاملة لالتصاالت الشاملة بين جميع الجهات -
 .التركيز على دراسة حاجات المستفيدين وإشباعها -

 .سة المتكاملة لإلجراءات ومعدالت األداءالدرا -

 .التركيز على ترابط نظم الخدمات -

 .االهتمام بالعاملين القائمين بتقديم خدمات اإلدارة اإللكترونية -

 .التركيز على القدرات الفنية -

التخطيط المالي الرشيد ورصـد المخصصـات   -)٢٦٩م،ص٢٠٠٣(وأضاف العواملة
نظام األولويـات وتـوفير األمـوال الكافيـة إلجـراء       وهذا يعني إعادة النظر في: الكافية

 .التحــــول المطلوب وفقآ إلطار زمني مالئم للظروف العامة وخصوصيات كل دولة
أن وضع االستراتيجية ينبغي أن يكون شـامال علـى   ) ٨م،ص٢٠٠٤(ويشترط المغربي

للتحول؛ حيث وتجنب أن ينفرد كل قطاع أو إدارة بإعداد مشروعها الخاص ،مستوى المنظمة
وتكرار الدراسات فيما ليس له ،يؤدي هذا المدخل االنعزالي إلى تفتيت الجهود،وتبديد الموارد

أن العوائق أو الصعوبات التي تواجه ) ١٣٩-١٢٧ص هـ،ص١٤١٤(و يرى الكبسي .طائل
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وتختلف كذلك حسب ،ومن بيئة إلى أخرى،العمل الجماعي في اإلدارة تختلف من عمل آلخر
 :وقد قسم عوائق التخطيط في اإلدارة الحديثة إلى قسمين، منظمةقدرات ال
 : ومنها،صعوبات أو عوائق ناتجة عن األفراد .١

 .قلة االلتزام-أ
 .عدم وجود تأييد كاف من اإلدارة العليا-ب
 .عدم تحديد المسؤولية للعاملين-ج
 .أساليب الرقابة والمتابعة-د

 مقاومة العاملين للعمل -هـ
 :ومنها،بالعمليات اإلدارية نفسهاعوائق متعلقة  .٢

 .الصعوبة في الحصول على المعلومات الدقيقة والكافية –أ 
 .تركيز االهتمام على جانب دون اآلخر –ب 

  :)فنية ومعلوماتية(توفير البنى األساسية .٤
إلى ضرورة إيجاد بنية أساسية فنية مناسبة متمثلـة فـي   ) ٥م،ص٢٠٠٣(يشير الباز
ية وشبكات االتصال وبنوك المعلومات وما يتبع ذلك من توفير شـبكات  توفير الحاسبات اآلل

وكذلك تأمين وحمايـة البيانـات والمعلومـات واالتصـاالت     ،االتصاالت الهاتفية المعلومات
تـوفير التكنولوجيـا المالئمـة ومواكبـة     )٢٦٨م،ص٢٠٠٣(وأضاف العواملـة . والعمليات
وأساليب ومصادر المعرفة المالئمة في كافة ،جالبرام،أي توافر األجهزة،المعدات: مستجداتها
 .وإتاحتها لالستخدام الفردي والمؤسسي على أوسع نطاق ممكن المؤسسات

 : توعية الجمهور .٥
) ٥م،ص٢٠٠٣(لذا اشـترط البـاز  ،من واجبات المنظمة توعية الجمهور لهذا التحول

 ).جمهور إلكتروني(الوعي الجماهيري الجيد بمتطلبات ذلك التحول،أو ما أطلق عليه البعض
التوعية االجتماعيـة بثقافـة اإلدارة اإللكترونيـة    ) ٢٦٨م،ص٢٠٠٣(وأضاف العواملة

ــا ــن   : ومتطلباته ــة م ــفة متكامل ــة فلس ــو اإلدارة اإللكتروني ــول نح ــرا ألن التح نظ
الوسائل والنظم المتكاملة فإن ترجمتها إلى الواقع العملي يحتـاج إلـى جهـود    ،األهداف،القيم

ــ ــات عدي ــول   ومتطلب ــذا التح ــة ه ــور لطبيع ــي الجمه ــدمتها وع ــي مق ــأتي ف دة ي
 .المالي،وغير ذلك من متطلبات التكيف معه،التقني،السلوكي،النفسي:واالستعداد

 :املستلزمات البشرية: ثانيا
يكاد يتفق أغلب المتخصصين في مجال نظم المعلومات اإلدارية القائمة علـى التقنيـة   

ذلك ألن العنصر البشري  كما يرى أبو ،لعنصر البشريااللكترونية على األهمية القصوى ل
يمثل مـدخال إنتاجيـا أساسـيا فـي التعامـل مـع اإلدارة       ) ١٨٥هـ،ص١٤٢٥(مغايض
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فالتحول إلى تطبيق اإلدارة اإللكترونية لـن  ،وذلك باعتبار أنه  العنصر المحرك،اإللكترونية
ذي يسيرها؛  لـذلك يتطلـب   وإنما هو ال،ولن تحل اآللة محل اإلنسان،يلغي العنصر البشري

. وقادرين على التعامل معها ،وواعين أبعادها،األمر عاملين متقبلين لفكرة اإلدارة اإللكترونية
وإنما ال بد أن يكون ،وإن األمر ليس قاصرا على عاملين من نوعيات فنية متخصصة جديدة

إللكترونات آالت ثابتة وا،ل مع معطيات اإلدارة اإللكترونيةجميع العاملين قادرين على التعام
 .والذي يفعلها ويحركها هو اإلنسان

إن أهمية العنصـر البشـرى فـي إدارة    )١٥٨-١٥٧ص م،ص٢٠٠٢(ويرى الطائي
مع -لكترونية تفوق أهمية  المستلزمات المادية نفسها على نحو كبيروتشغيل هذه التقنيات اإل
ب أغلـب حـاالت فشـل نظـم     إلى درجة أنهم يعزون معها أسبا-عد م تجاهل أهمية التقنية

 .المعلومات اإلدارية إلى إخفاق  المستلزمات البشرية في إنجاز دورها المطلوب
 : وترجع هذه األهمية إلى أمور منها

ندرة المستلزمات البشرية كما ونوعا بحيث أصبحت هذه الندرة ظاهرة عامـة تعـاني    .١
دول المتقدمـة فـي هـذا    منها جميع المنظمات في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك  ال

 .المضمار مثل الواليات المتحدة األمريكية واليابان ودول أوربا الغربية

 .زيادة التكاليف المترتبة على اختيار وتدريب العاملين الجدد .٢

تسارع التطورات في ثقافة المعلومات جعلت من مهمة التدريب وإعداد العاملين علـى   .٣
 . يدالتقنيات مسألة بالغة الصعوبة والتعق

 .ارتفاع معدالت دوران هؤالء العاملين .٤

فالتطورات التكنولوجية الحديثة في ،الحاجة المتزايدة إلى العاملين ذوى المهارة والخبرة .٥
مجال الحاسبات وتقنيات االتصال نجمت عنها ظهور الحاجة إلى مسـتلزمات بشـرية   

 .متدربة وتمتلك خبرات ومهارات جيدة في هذا المجال
 :ومنها،إلى بعض المهارات المطلوبة للمستقبل) ٢٣٣م،ص٢٠٠٥(ويشير توفيق

 .التأهيل المناسب .١

 .التفكير االستراتيجي .٢

 .القدرة على التكيف .٣

 .أن يكونوا على درجة من التعلّم والثقافة .٤

 .أن يتمتعوا بالمهارات االجتماعية الجيدة الالزمة للعمل الجماعي .٥
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وبقيـة  ،لتطبيق اإلدارة اإللكترونية ويرى الباحث أن العنصر البشري يمثّل أهم مدخل
بينمـا  ) البرنامج أو الجهـاز (ينتهي بتركيب النظام المشروع التقنيف،المستلزمات تأتي تباعا

المشروع الثقافي ال ينتهي إال مع آخر فرد يتبنى المبادرة من أفراد المنظمة بالتطبيق الفعلي 
 .والكامل

 : الوظائف البشرية إلدارة اإللكترونيات

إن اإلدارة اإللكترونية تتطلب توافر أرقـى الكـوادر   ) ١٢م،ص٢٠٠٥(كر العالّقيذ
ويرى أنها تخصصات ،محللين ومبرمجين ومديرين تنفيذيين وغيرهم: والكفاءات الرقمية من

 . وظيفية جديدة يكون الشبان أقدر من غيرهم على شغلها
سـتلزمات  أهم الوظائف المتعلقـة بالم ) ١٦٨-١٥٩ص م،ص٢٠٠٢(الطائيأورد و

 :لكترونية اإلداريةالبشرية التي تدير التقنية اإل
يتولى تأمين مستلزمات إدارة النظام بالكفاءة والفاعلية المستهدفة في إطـار  و :ممدير النظا-ا

 .إدارة فعاليات النظام من خالل ممارسة وظائف التخطيط والتنظيم والتوجه والرقابة
ع العمليات الخاصة بإدارة البيانـات وذلـك مـن    ويتولى مسؤولية جمي :مسؤول البيانات-٢

درجة ،أشـكالها  ،مصـادر هـذه البيانـات   ،خالل تحديد أنواع البيانات المتاحة أمام المنظمة
 . نماذج االستمارات المستخدمة في تجميعها ،الشمولية الزمنية والمكانية،التكرار

تعلقـة بتصـميم قاعـدة    ويتولى مسؤولية الجوانب الفنيـة الم  :مسؤول قاعدة المعلومات-٣
 .المعلومات في النظام

يتولى القيام  بتصميم نظم االسترجاع المناسب الذي يلبي و :مسؤول استرجاع المعلومات-٤
احتياجات المستفيدين من المعلومات الموجودة في نظام قاعدة المعلومات وذلك مـن خـالل   

وسـائل وأدوات  ،االسترجاعالجهات المرخص لها ب ،لغة االستفسار،تحديد أسلوب االسترجاع
 .االسترجاع

ويتولى مسؤولية الجوانب الفنية المتعلقة بتحليل وتصميم وتطبيـق   :ممحلّل ومصمم النظا-٥
األنظمة وذلك من خالل فحص المشكالت والنظم بطريقة علمية منظمة بعد تجزئتهـا إلـى   

للوصـول إلـى    أجزاء صغيرة ألغراض الدراسة التفصيلية وتحديد المستلزمات الضرورية
 . حلول لهذه المشاكل أو دراسة هذه األنظمة

يتولى هذا الفريق مهمة إعداد صياغة البرامج وتطبيقها ألجل القيـام  و :فريق المبرمجين-٦
 . بمعالجة البيانات في ضوئها
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ويتولون مهمة تحويل البيانات من صيغتها األولية إلـى صـيغة    ):مهيؤو البيانات(الكَتَبة-٧
ـ قراءة من قبل الحاسب اإللكتروني وذلك بإعادة كتابتها على وسائط معينة قابلة لل األقراص ك

 .الممغنطة
) تدفق البيانـات (وتتمثل مهمتهم بتأمين التدفق الداخل :المتخصصون في تقنيات االتصال-٨

إلى النظام من مصادرها األصلية ألجل ضمان تغذية النظام بحاجته من المدخالت من جهـة  
وإيصالها إلـى المسـتفيدين بالشـكل الـذي يلبـي      ) تدفق المعلومات(دفق الخارجوتأمين الت
ويفترض في  هؤالء االختصاصيين  اإللمـام  بوسـائل وتقنيـات االتصـال ء     . احتياجاتهم

 .معوقات االتصال
 اتويضم الفنيين الذين يتولون تشغيل الحاسب :األجهزة وصيانتها المتخصصون في تشغيل-٩

ذيتها بالبيانات والبرامج وأيضا القيام بأعمال الصيانة وإصالح األعطال التي وملحقاتها بعد تغ
 .قد تصب األجهزة والمعدات األخرى المستخدمة

 :طرق تأهيل العناصر البشرية
لكي تتم االستفادة المثلى من اإلدارة اإللكترونية في المدارس البد من تأهيل العناصر 

بأن المقصود بهـذا  ) ٩م،ص٢٠٠٣(يشير الريامي،إللكترونيةالبشرية التي تتعامل مع التقنية ا
 :التأهيل هو

تنمية وتطوير القدرات التقنية والكفاءة العلمية في مجـال تقنيـة المعلومـات    "

من أجل مساعدتهم على اإللمـام بمـا يحقـق تطبيـق اإلدارة     ،واالتصاالت لدى العاملين

 ". فاعليةوالقدرة على التعامل معها ب،اإللكترونية من فوائد

ن يالعاملأن )٥٧-٥٦ص م،ص٢٠٠٥(مجيديرى في ظل تطبيق اإلدارة اإللكترونية  و
العديد من التغييرات في طبيعة األعمال التي يمارسونها وفي ظروف العمل؛ لذلك  ونيواجه

 .والتكيف مع ظروف العمل الجديد،،ال بد من إكسابهم المهارات المطلوبة في التعامل
وتطوير ممارسات وأساليب تأهيل الكوادر  ينبغي تنميةأنه  )٥: ٢٠٠٣(المتوليويرى 

 :البشرية،في ظل التوجهات التالية
والذي ينبغي ،التدريب بأنواعه المختلفة الفنية والسلوكية في مجال تقنية المعلومات واالتصال

وعقد جلسات العصـف الـذهني   ،أن يبني على أساس سليم في االحتياجات التدريبية الفعلية
و االستفادة من ذوي الخبرة واالختصـاص فـي الجامعـات    ،اللقاءات بين القادة والعاملينو

 ..والمراكز المتخصصة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت
أنه يمكن تأهيل الكوادر البشرية عن طريق الدورات )١٦م،ص٢٠٠٦(و ترى اليحيوي
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على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب  والدراسات التكميلية؛ وتقديم الحوافز للحصول،التدريبية
و تنظيم سلسلة ورش عمل ونـدوات ومـؤتمرات حـول    ،من شركات متخصصة ومعتمدة
وتحفيز العاملين لحضور الندوات والمؤتمرات الدولية فـي  ،المفاهيم والتطبيقات اإللكترونية

 .مجال التعامل مع اإللكترونيات؛  لإلفادة من تجارب وخبرات اآلخرين
 :عاملين في نظم اإلدارة اإللكترونيةتدريب ال

يعتبر التدريب من أهم الطرق لتطوير المهارة والنجـاح فـي التعامـل مـع جميـع       
بأنه نشاط مصمم لتحسين أداء شخص آخر )"١٠م،ص١٩٩٧(Peelو يعرفه بيل  ،التغييرات

 :إلى تعريف آخر للتدريب وهو )٢٨٧هـ،ص١٤١٨(الجريش ويشير".في مجال محدد

إعداد األفراد لتأدية مهام معينة أو لتطـوير  قـدراتهم عـن طريـق      أنه عملية"

إكسابهم المهارات وتغيير سلوكهم واتجاهاتهم بحيث يتمكنوا من أداء أعمالهم بمسـتوى  

 ".عاِل من القدرة والكفاءة

أن التدريب هو المحور المحرك الذي تـدور حولـه    )٣١م،ص٢٠٠٥(ويوضح توفيق
هـو أداة التنميـة ووسـيلتها وهـو المحـرك الـرئيس لشـتى        عملية التنمية في المجتمع ف

أن التـدريب أصـبح يحتـل مكـان     ) ٢٦٣هـ،ص١٤٢٢(وأوضح  النمر وآخرون،جوانبها
الصدارة في أولويات دول العالم المتقدمة منها والنامية على السواء بوصفه أحد السبل المهمة 

 . تصادية واالجتماعيةلتكوين جهاز إداري كفؤ قادر على تحمل أعباء التنمية االق
 :أهمية التدريب في اإلدارة اإللكترونية

أن القائد الذي ال ينمو وال يتعلم من غيره سوف يصبح ) ٣١م،ص٢٠٠١(يرى إبراهيم
بل قد يتسبب في ضياع مؤسسـته إذا  ،ولن يكون مصيره إال الفشل،جامدا في عالم كله متغير

اإلدارة اإللكترونية والتعامل مـع التقنيـات   وتزداد أهمية التدريب في مجال  .طال به العهد
إن تـدريب العـاملين فـي نظـم     ) ١٧٠-١٦٩ص م،ص٢٠٠٢(فيؤكّد الطائي،اإللكترونية

بخاصة أن المعرفـة بنظـام   ،المعلومات اإلدارية يختلف عن التدريب في المجاالت األخرى
إدارات أنظمـة   إن تركيـز اهتمـام  . المعلومات تتسم بسرعة التغيير وبالطابع التقني العالي

المعلومات اإلدارية عند سعيها لتطوير هذه األنظمة على التطورات الحاصلة في تكنولوجيـا  
لمعلومات  والتحول نحو استخدام الحاسبات اإللكترونية الجديدة وأنظمة معالجـة البيانـات   

الهتمام وأنظمة قواعد المعلومات يحتمان على اإلدارة االهتمام بتدريب العاملين بنفس درجة ا
بتلك التطورات وذلك ألجل إعادة تأهيل وتجديد خبرات هـؤالء العـاملين بالشـكل الـذي     

 .يساعدهم على مواكبة تلك التطورات واستخدام تلك المبتكرات



-٦٣- 

    

 :نماذج من جهود ومبادرات بعض الدول إلزالة الحاجز الرقمي

درات أن بعض الـدول قامـت بمبـا   ) ٤٨هـ،ص١٤٢٧الحكومة اإللكترونية،(جاء في
ففي جامايكا يقوم العاملون في البريد بتعلـيم  ،تدريبية إلزالة الحاجز الرقمي لدى المستخدمين

 .العمالء المهارات األساسية للحاسوب في معمل للحاسوب يتبع المكتبات العامة المحلية
وفي الواليات المتحدة األمريكية تأسست مكاتب تابعـة لشـركات أعمـال صـغيرة     

 .ساعدة أولئك العاجزين عن استخدام الحكومة اإللكترونيةومتوسطة الحجم لم
تتضمن  استخدام المراكز العامة للدخول علـى  "قفزة النمر:"وفي إستونيا أقيمت مبادرة اسمها

 .المباشرة في أنحاء الدولة الخدمةوالتعاون مع القطاع الخاص إلفساح ،االنترنت
شاك الحكومة اإللكترونية المتحركة فـي  إنشاء أك: وهي عبارة عن"درشتي"وفي الهند مبادرة

الذي يطوف من خالله رجال ،إلنترنت المجتمع"جياندوت"وكذلك مشروع.عامة الريف الهندي
أعمال تدعمهم المقاطعة على أهالي القرى والهجر بأجهزة حاسوب محمولة تستخدم اتصاالت 

 .السلكية على االنترنت للدخول على مواقع الخدمات
ن هذه الجهود قد قدمت من دول ذات وضع اقتصادي متميز كما في ويلحظ الباحث أ 

الواليات المتحدة اإلمريكية وإستونيا ، وفي المقابل هناك دول ذات وضـع اقتصـادي أقـل    
 . كالهند وجامايكا، وهي مبادرات سهلة يمكن تطبيقها بيسر وسهولة في الدول العربية

 :املستلزمات التقنية: ثالثا
وتتكون أدوات ،اإلدارة اإللكترونية دون أدوات التقنية اإللكترونية قومأن تال يمكن  

 :اإلدارة اإللكترونية من
 :الحاسبات اإللكترونية .١

 :عناصر الحاسوب •
 :إلى أنه البد أن تتوفر في كل جهاز حاسب ثالثة عناصر) ١٨م،ص٢٠٠١(يشير الموسى

 .برمجة .١
 .قدرة على التخزين .٢
 .ابية والمنطقية ومعالجة البياناتقدرة على إجراء العمليات الحس .٣

 :أنواع الحاسبات •
 :أن الحاسبات يمكن أن تصنّف إلى ثالثة أنواع) ١٩-١٨ص م،ص٢٠٠١(يوضح الموسى

 : حسب الغرض من استخدامها .١
 . حاسبات آلية عامة الغرض -
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 .حاسبات آلية محدودة الغرض -
 حسب طريقة أدائها  .٢

 حاسبات آلية رقمية  -
 حاسبات آلية قياسية  -
 أحجامها  حسب .٣

 Computer Mainframeالحاسبات اآللية الكبيرة  •
 Minicomputers الحاسبات اآللية المتوسطة  •
 : ومن أنواعها Microcomputersالحاسبات اآللية الصغيرة  •
 .Personal Computer الحاسب الشخصي المكتبي •
 .كيلو غرام ٥-٣حجمه مابين  ويكون (Laptop)الحاسب المحمول •
 .كيلو غرام ٢إلى  ١.٥وال يتجاوز حجمه ،الحاسب المفكرة •

 :والحاسبات المستخدمة في إدارة المدارس الثانوية هي
 .حاسبات آلية رقمية عامة الغرض من ذوات الحجم الصغير وغالبا ما تكون شخصية

 .ويشترط في هذه الحاسبات أن تكون من النوع الجيد
ال تصلح ) hand me down(أن األجهزة الجاهزة الرخيصة) ٦٥م،ص٢٠٠٥(ويذكر توفيق

 . لالستخدام المدرسي بدرجة كافية
  :مكونات الحاسب •

 : من مكونين أساسيين هما)١١-٧ص ص، هـ١٤٢٧(يتكون الحساب كما ذكر الموسى
وهي عبارة عن القطع والملحقات التـي يتكـون منهـا    ): Hardware(المكون المادي .١

 .الجهاز وهي عبارة عن مكونات يمكن لمسها ومشاهدتها
وهي عبارة عن مكونات غيـر ملموسـة ود تشـغيل    ): Software(المكون البرمجي .٢

 .الحساب وهي تشمل نظم التشغيل ولغات البرمجة والبرامج التطبيقية
 ـ:)Hardware(قسام المكون الماديأ: أوال    

هي الوحدة التي تقوم بمعالجة البيانات و إجـراء   ):Processing Unit(وحدة المعالجة .١
ت الحسابية والمنطقية وتنظيم االتصال بين الوحدات المختلفة للحاسب وتنفيـذ أوامـر   العمليا

 .         البرمجة واإلشراف على العمليات المختلفة التي يقوم بها الجهاز
تتكون الذاكرة من مجموعة من الدوائر اإللكترونيـة   ):Memory Unit(وحدة الذاكرة .٢

مر التي يحتاجها المعالج عند إجراء العمليـات المختلفـة   التي تقوم باالحتفاظ البيانات واألوا
 :وتنقسم إلى،وإرسالها عند الطلب
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وهي التي تستخدم لالحتفاظ المؤقت بالبيانات أثناء تشـغيل  ): RAM(الذاكرة العشوائية •
الجهاز أثناء العمل عليه وتفقد محتوياتها بمجرد إيقاف تشغيل الجهـاز أو انقطـاع التيـار    

قبل إيقـاف  ) وحدات التخزين(لذلك يتم حفظ البيانات في وحدات تسمى،الجهازالكهربائي عن 
 .تشغيل الجهاز

تحتفظ فقط بالبيانات األساسية التي يحتاجها الجهاز لبـدء  و): ROM(ذاكرة القراءة فقط •
كما تحـتفظ بمعلومـات   ،)معلومات وحدات اإلدخال واإلخراج المتصلة بالجهاز(التشغيل مثل

وال تفقد محتوياتها عند إيقـاف تشـغيل الجهـاز أو انقطـاع التيـار      ،ةعن الشركة المصنع
 .الكهربائي

تقوم هذه الوحدات بإدخال أو إيصـال البيانـات أو   و): Input Units(وحدات اإلدخال .٣
ويمكن سرد بعضاً منهـا علـى   ،المعلومات المطلوب معالجتها إلى وحدة المعالجة بالحاسب

 :النحو التالي
وهي عبارة عن اللوحة التي تحتوي على مفاتيح الحروف ): Keyboard(لوحة المفاتيح •

  .واألرقام وبعض األوامر
هي عبارة عن أداة تحتوي على جهاز تحسس ينقـل اتجـاه موقـع    و :(Mouse) الفأرة •

 . ويمكن بواسطة الفأرة إعطاء أوامر إدخال أو استرجاع البيانات،حركة يد المستخدم
وعصـا  ) Bar Code Reader(وقارئ األعمـدة )Scanner(إضافة إلى الماسح الضوئي

 ).Joy Stick(التحكم باأللعاب
هذه الوحدات هي التي يـتم بواسـطتها إخـراج    و ):Output Units(وحدات اإلخراج .٤

البيانات التي تم معالجتها للمستخدم عند طلبها من قبل المستخدم ويمكن سرد بعضاً منها على 
 :النحو التالي

وتقوم بعرض النصـوص  ،تشبه شاشة العرض التلفزيونيو):Monitor(شاشة العرض •
مسـاحة  ،دقـة العرض (وتتفاوت شاشات العرض من حيـث ،..والبيانات والرسوم واألشكال

 ).الشاشة والتي تقاس بوحدة البوصة
وتتفـاوت  ،تستخدم لطبع البيانات أو مخرجات الحاسب علـى ورق و):Printer(الطابعة •

نفاثـات  ،Dot Mtrixنقطيـة  : ية المستخدمة للطابعـة نوعية التقن(أنواع الطابعات من حيث
 ).دقة الطباعة،سرعة الطباعة،Laserطابعات الليزر ،Inkjetالحبر 

تقوم هذه األجهزة بتحويل اإلشارات الصوتية إلـى  و ):Speakers(السماعات الصوتية •
 موجات صوتية يمكن سماعها من قبل مستخدم الجهاز وهي تشبه التقنية المستخدم ألجهـزة 

 .الراديو العادية
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والتـي  ): شاشـات اللمـس  (:مثل،ي نفس الوقتف وهناك وحدات تستخدم لإلدخال واإلخراج
تستقبل األوامر بالضغط عليها باإلصبع أو بقلم خاص وتعرض في نفـس الوقـت البيانـات    

  .والخيارات
تستخدم هذه الوحدات لتخزين البيانات بناء علـى  و):Storage Units(وحدات التخزين .٥
ب المستخدم وذلك إلتاحة إمكانية استرجاعها متى ما طلب المستخدم ذلك وهي وحدات ال طل

تفقد محتوياتها عند إيقاف تشغيل الجهاز أو انقطاع التيار الكهربائي ويتم التخزين باسـتخدام  
تم نقل البيانات التي يتم العمل عليها من الـذاكرة العشـوائية   ياألمر الخاص بالتخزين وفوراً 

 :ويوجد عدة أنواع من وحدات التخزين يمكن سردها على النحو التالي،وحدة التخزينإلى 
 :وحدات تخزين داخلية •

ويتم تثبيت هذه األقـراص داخـل    (Hard Disks(:تسمى هذه الوحدات األقراص الصلبة
وتتم عملية التخزين علـى قـرص   ،صندوق الجهاز لذلك تستخدم في عملية التخزين الداخلي

وهي أكثـر  ،)جيجا بايت ٢٥٠(ميز بسعة تخزين كبيرة جداً تصل إلى أكثر منمغناطيس وتت
 .وحدات التخزين من حيث الحجم والتكلفة المادية

) (Floppy Disks: تسمى هذه الوحدات األقـراص المرنـة  و:وحدات تخزين خارجية •
وهذه عبارة عن أقراص صغيرة الحجم وخفيفة الوزن لذلك تستخدم في التخزين الخـارجي  

وسـعة  ) بوصة ٣.٥(تتم عملية التخزين على قرص مغنطيسي يقاس حجمه بوحدة البوصةو
هذا القرص تعتبر صغيرة نسبياً بالنسبة لسعة األقراص الصلبة حيث أن أقصـى سـعة لـه    

 .وتتميز بأنها أقل األقراص تكلفة مادية،)ميجابايت ١.٤٤(تقريباً
هاز بقراءة البيانـات مـن   يقوم هذا الج ):CD-ROM(جهاز قارئ األقراص الضوئية •

ويتم تخـزين البيانـات عليهـا    ،أقراص مكونة من مادة عاكسة للضوء يمكن نقلها وحملهـا 
وهذه األقراص تستخدم للقراءة فقط أي يمكن أخذ البيانات منها ولكـن  ،باستخدام أشعة الليزر

) CD-Writer(ال يمكن إضافة البيانات إليها إال باستخدام جهاز خاص للكتابة عليها يسـمى 
منها تصل سعة تخزينها إلـى  ) DVD(بينما نوع) ميجابايت ٧٥٠(وتصل سعة تخزينها إلى

 ).جيجا بايت ٤(أكثر من
وهي عبارة عن وحدات تتميز بسـعة   ):External Units(وحدات التخزين الخارجية •

تخزين كبيرة نسبياً وفي نفس الوقت يتم توصيلها خارجياً بالحاسـب لتسـهيل عمليـة نقـل     
 ١٢٨(يانات من حاسب إلى آخر وتبدأ من الذاكرة الفالشية ذات سعات تخزين تبـدأ مـن  الب

إلى القرص الصب الخارجي الذي يصل إلى سعة تخزين تقارب القرص الصلب ) ميجابايت
  .ولكن هذه الوحدات مرتفعة التكلفة بالمقارنة مع بقية وحدات التخزين العادية،العادي
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مجموعـة مـن األوامـر    :"البرمجيات أو البرامج هي:)Software(ةالمكونات البرمجي:ثانيا    
 "والتعليمات مرتبة في تسلسل معين ويقوم الجهاز بتنفيذها لتحقيق غرض معين

 :وتنقسم البرمجيات إلى أربعة أنواع رئيسية هي 
 Microsoft: نظــام النوافــذ(:مثــل Operating Systems)(أنظمــة التشــغيل -١

Windows( 
 visualلغة الفيجوال بيسـك  :(مثل) Programming Languages(لغات البرمجة -٢

basic ( 
 ).برامج تفحص األقراص(:مثل)utilities programs(برامج التشغيل المساعدة -٣
  )برنامج معالج النصوص(:مثل) applications programs(البرامج التطبيقية -٤

 : من األجهزة المكملة للحاسب اآللي
 ،اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة التعليمية المكملة للحاسبمن األجهزة الضرورية لتطبيق 

 : األجهزة التالية
 :وتتنوع الطابعات إلى: أجهزة الطباعة) أ(
 : الطابعات الضاربة-١

إلى أن اآللة الكاتبة تطورت عبر الثالثين سنة ) ٤٨-٤٧ص هـ،ص١٤٢٤(يشير الراشد
ظهرت اآللة الكاتبة الكهربائية التـي قللـت    فمع االستعانة بالكهرباء، األخيرة تطوراً جذرياً 

الجهد وزادت من سرعة الضرب على الورق الذي تم باستبدال أذرع األحرف أوالً بقـرص  
. ثم بكرة األحرف المانعتين لمشكلة تشـابك األحـرف  ،دوار عليه جميع الحروف واإلشارات

حيث تمكنت من تسـجيل  وباستعمال الشرائح الممغنطة تقدمت الطابعة الكهربائية في عملها 
. نفس الخطابات على هذه الشريحة لتخزينها واسترجاعها واسـتعمالها ألكثـر مـن مـرة    

وباستعمال شاشة التحكم مع اآللة الكهربائية والشريحة الممغنطة تواجدت إمكانية جديدة تدعى 
وهي صورة مصغرة لما يقدمـه الحاسـوب اآلن مـع تطبيقـات معالجـة      ،معالجة الكلمات

وهو جهاز مخصص فقط للطباعـة  ،التي تطورت فيما بعد بما يعرف بمعالج الكلمات،الكلمة
وطابعة خاصة وببرنامج تطبيقي داخلي مخصص ،زود بشاشة كبيرة مماثلة لشاشة الحاسوب

أنه  مع تطور أجهـزة  ) ٩٢-٩١ص م،ص١٩٨٦(ويضيف السامرائي . للطباعة ومتطلباتها
المختلفة توجه عموم استعمال معالجة الكلمات إلى الحاسوب وأجهزة الطباعة وتوفر البرامج 

 : الحاسب وأجهزة الطباعة المرتبطة به والطابعات المرتبطة بالحاسب على أنواع منها
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جودتها الطباعيـة متواضـعة ومجهـدة    و Printer):(Dot Matrix الطابعات النقطية-٢
وأحسـنها المعـروف   ،ةكما أنها ال تنتج صوراً واضحة حين الحاجة لنسخ من الرسال،للعين

بجودة الرسالة وهو جيد للقراءة والتصوير ويشبه إلى حـد مـا إنتـاج الطباعـات األكثـر      
وتمتاز هذه الطباعات بمرونتها حيث يمكنها أيضاً طباعة الرموز والرسومات بـألوان  ،تقدماً

 . كما أن سعرها أقل من الطابعات األكثر تقدماً،A٣مختلفة ومقاس ورق يصل إلى 
تنتج طباعة عالية الجودة سواء بلون واحد أو و Printer):(Inkjetعات الحبر النفاثطاب-٣

ويتميز هذا النوع بالهـدوء وإمكانيـة   ، وتستعمل األحبار في شكل مادة سائلة ،ألوان متعددة
 . استخدامها في الطباعة الملونة

وتنتج طباعة ،  وهي أعلى التقنيات المستخدمة حالياً Printer):(Laser طابعات الليزر-٤
راقية جداً باستخدام أشعة الليزر المكونة ألشكال كهربائية تنقل للورقة باسـتخدام مسـحوق   

وإمكانية التعامل ،ويتميز هذا النوع من الطابعات بالهدوء التام والسرعة، التصوير الكربوني 
 وتقاس جودة الطابعة حالياً لـيس فقـط بمسـتوى طباعتهـا بـل     ، مع النصوص والرسوم

وسعة الذاكرة لتلقي وخزن المهام الطباعية من الحاسوب لتعمل بصفة مستقلة عنـه  ،بسرعتها
كما تقاس الجـودة  . وبالتالي تحرير الحاسوب لمهام أخرى،بدالً من استعمال ذاكرة الحاسوب
  .بالسعر وكلفة التشغيل والصيانة

أو اآلالت أن الناسـخات  ) ٣٨-٣٧ص م،ص٢٠٠٥(يشير توفيق :اآلالت التصويرية)ب(
وقد تطـورت صـناعة هـذه    ، التصويرية قد ساعدت في حـل كثير من المشكالت المكتبية
كما تطور االستعمال من الـورق  . اآلالت تقنياً لتصبح أقل حجماً وأقل تكلفة وأسهل استعماالً

ثبات حبر التصوير؛ نظام التعريض األوتوماتيكي للضوء : العادي إلى الملون ومن مميزاتها
شاشة لعرض التعليمات؛ تصوير مقاسـات مختلفـة؛ والسـرعة    ، م التكبير والتصغير نظا، 

والدقة والجودة في عملية االستنساخ؛ وسهولة التشغيل؛ وسـهولة االستنسـاخ مـن    ، العالية 
معظم هذه اآلالت مـزودة  . والشرائح الشفافة،والمجلدات،أشكال مختلفة من األصول كالكتب

 . بجهاز آلي للفرزبمقلم يدوي وآخر تلقائي و
عبارة ) ٩٧ م،ص٢٠٠١(حمدان كما ذكر هيو):Scanner(الماسحات الضوئية) ج(

نقطة بنقطة بشكل رقـم  ،عن جهاز حساس يتحرك فوق الصورة أو النص ويرسل صورة لها
 . إلكتروني إلى نظام معالجة الصور والوثائق لمعالجتها

 : إلى) م٢٠٠٧(القناوي قسمها:(Optical  Scanner(الضوئيةأنواع الماسحات 
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ماسـحات   -ماسـحات روول   -  A٣ماسحات كبيرة  -  A٤ماسحات صغيرة  -
  .ماسحات ليزرية -خرائط 

 Optical  Character  Recognitions)ومن أشهر برامج الماسحات الضوئية برنامج 
OCR)     فوهو يساعد فيعلى الحروف بشكل ضوئي التعر . 

 

 :يةالربجماملستلزمات  :ارابع

سلسلة التعليمـات واألوامـر   ): ١٩٩٤(مندورة ودرويشكما ذكر  البرمجياتيقصد ب
 . التي توجه الحاسب اآللي في قيامه بمعالجة البيانات الموكلة إليه

 : إلى) software(البرامج) ٥٧٨م،ص٢٠٠١(وقد قسم الموسى

 : Operating System Programs برامج نظم التشغيل -١
 Unixو  MS-DOS: ومن أمثلتهـا ،اعد الحاسب على إدارة نفسـه وهي االبرامج التي تس

Windows وNT، إضافة إلى نظم التشغيل الحديثةXP  وVista. 
وهي تلك البـرامج التـي تخـدم     : Application Programs البرامج التطبيقية  -٢

فمن خاللها يستطيع مستخدم الحاسوب أن يقوم بكثيـر  ،الهدف الذي وجدت من أجله
 .التي يرغب في تنفيذها بالحاسوب من األعمال

برامج الحاسب وتتكـون  : البرامج التطبيقية بأنها) ٧١هـ،ص١٤٢٤(ويعرف الراشد
من مجموعة مـن مجموعـة مـن التعليمـات مكتوبـة بإحـدى لغـات البرمجـة مثـل          

التي يجب ترجمتها إلى لغة الماكينة قبـل أن يـتم   و،والباسكال،والبيسيك،والكوبول،الفورتران
. كما توجد نظم تطبيقية خاصة مثل البرمجيات المحاسبية والبرمجيـات اإلداريـة  ، ا تشغيله

كذلك توجد برامج تطبيقات عامة يمكن استعمالها في مجاالت عديدة مثل بـرامج الجـداول   
وبرامج ،وبرامج استعمالها في مجاالت عديدة مثل برامج الجـداول اإللكترونيـة  ،اإللكترونية

 معالجة النصوص وبرامج االتصاالت  وبرامج،قواعد البيانات
 :البرمجيات إلى) م١٩٩٦(في حين قسم الصباغ

 : برمجيات المنظومة -

 .مثل نظام التشغيل الذي يدير ويدعم عمليات منظومة الحاسب اآللي

 : البرمجيات التطبيقية -

ومن ،وهي برامج توجه المعالجة الستخدام معين للحاسب اآللي من قبل المستخدم النهائي
 .ونظم معالجة النصوص،ثلتها السيطرة على التخزينأم
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 :اإلجراءات -

ومن أمثلتهـا  ،وهي توجيهات تشغيلية لألفراد الذين سيسـتخدمون نظـام المعلومـات    
 .التوجهات الخاصة بمليء االستمارات واستخدام حزمة برمجيات معينة

 :)٥٨٠م،ص٢٠٠١(الموسى بحسبومن أمثلتها 
   .برامج االتصاالت- ج الرسومبرام - برامج معالجة النصوص -

من ،وسيوضح الباحث هنا أهمية برامج معالجة النصوص ودورها في خدمة اإلدارة المدرسية
 .خالل أرشفة العمل اإلداري أرشفة إلكترونية

 :)Microsoft Word(برامج معالجة النصوص-

فـي كتابـة   ) ٢٨٨ هـ،ص١٤٠٦(عبدالسالم وآخرونبحسب ويستفاد من هذه البرامج 
وكذلك سهولة تخزين الوثائق والرسـائل  ،التقارير والمذكرات والخطابات والتعاميم المختلفة

وعمليات النقل والترجمـة وسـهولة البحـث عـن أي مقطـع أو      ،لالستفادة منها أو تعديلها
 .ودمج الصور وإنشاء الجداول والرسوم البيانية،كلمة

 مج المكتـب برا مجموعة)١٨٦ـ١٨٣ص م،ص١٩٩٨منصور ومسعود (وهي كما ذكر
 :وتتكون من خمسة برامج أساسية هي) Microsoft Office(أوفيس تمايكروسوفوتسمى 

لمعالجة نصوص وكتابة الرسائل والتقـارير  ،)Microsoft Word(وورد مايكروسوفت )١
 .وغيرها

والخاص بالجداول اإللكترونيـة والرسـوم   ،)Microsoft Excel(إكسيل مايكروسوفت )٢
 .البيانية

والخاص بالتعامل مع قواعـد البيانـات   ،) Microsoft Access(أكسس مايكروسوفت )٣
والجداول ،وتصنيفها وترتيبها وإعداد تقارير منها)بيانات الطالب مثالً(والبيانات المتكررة

 .كشوف اللجان والمالحظة في االختبارات،الدراسية
وهو خاص بالتعامـل مـع البريـد    ،)Microsoft Outlook(آوت لوك مايكروسوفت )٤

 .إللكتروني باإلضافة إلى استخدامه في النداء والجرس التذكير بالمواعيد الهامة والتقويما
والذي يختص بتصميم وإعـداد العـروض   ،)Power Point(باوربوينت مايكروسوفت )٥

ويتم إعـداد وتصـميم   . واإلعالنات اإلخبارية والعروض العلمية بصورة مشوقة وجذابة
بوربوينت ويعرض على المستهدفين أو المستقبلين العرض المطلوب من خالل برنامج ال

أو شاشـة تلفزيـون أو جهـاز    ،أو جهاز عرض الفيـديو ،شاشة حاسب آلي: من خالل
  .بروجكتور  أو غيرها

 :)Electronic Archive(األرشفة اإللكترونية-
 :بأنها) م٢٠٠٧(عرفها القناوي  •
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أو اقتصادية أو قانونية أو  يةذلك الجزء من المحفوظات الذي له قيمة إدارية أو تاريخ"
، و أودع في إحدى المؤسسات األرشيفية أو حفظ في قاعد بيانات أرشيفية،اجتماعية

 ".حيث نظم بالشكل العلمي الذي يجعله صالحا لالستخدام من قبل الباحثين والمستفيدين
 :ويوضح الجدول التالي مقارنة بين األرشفة التقليدية واألرشفة اإللكترونية

 )٣(ل رقمجدو
 :مقارنة بين األرشفة التقليدية واألرشفة اإللكترونية

 األرشفة اإللكترونيةاألرشفة التقليدية

.أرشفة تتم بشكل يدوي -
. الوثيقة كما هي ال يتغير شكلها -
يحفظ على  –يبدأ النظام بورقة  -

يخرج على شكل  –شكل ورقة 
 .ورقة

يحتاج إلى مساحة تخزينية  -
 .كبيرة

 

 ورقي من شكل  تتحول الوثيقة -
 .كترونيإلى شكل إل

تحفظ في ذاكرة رقمية وال  -
 .تلمس وال ترى

قلها من مكان حفظ إلى يمكن ت -
 آخر 

 .يمكن استرجاعها بسهولة -
 يمكن التعامل معها من على  -

 .بعد
 :شكل الشبكة المحلية لألرشفة االلكترونية) ٨(ويوضح الشكل رقم

 )٥(شكل رقم
 :رونيةالشبكة المحلية لألرشفة اإللكت

 
 
 
 
 
 

 
 )م٢٠٠٧(المرجع القناوي

 

 :أنواع الوثائق اإلرشيفية

 :مإلى ثالثة أقسا) م٢٠٠٧(قسمها القناوي
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 :الوثائق النشطة .١

 تستخدم بشكل متكرر في العمل اليومي  -
 أو بين الحين واآلخر  -
 أعوام  ٥إلى  ١وتمتد الفترة الزمنية للوثيقة  من  -
 وصول إليها لتسهيل ال  اإلدارةتحفظ الوثيقة في  -
 .دعت الحاجة حيث يكون الرجوع إليها متى األرشفةومن ثم تنتقل بعدها إلى  -

 :الوثائق غير النشطة .٢

 قليل وبشكل متباعد  يها الوثيقة  يكون  الرجوع إل -
 تحفظ  في أرشيف خاص داخل المؤسسة  -
 .مرتب وبنظام معين يسهل الرجوع إليها الحفظ  -

 :الوثائق التاريخية .٣

 .لثة واألخيرة للوثيقةالمرحلة الثا -
وي على أهمية تاريخية أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو علمية بحيث يمكن تتح -

 .االستفادة منها عند الرجوع إليها بعد فترة طويلة من الزمن
 .يقرر مدير اإلدارة ذلك -

 :ما يشترط في البرمجيات

معوقا في استخدام اإلدارة التي تستخدم في معالجة البيانات ) البرمجيات(قد تمثل النظم
اإللكترونية إذا لم تتوافر فيها مجموعة من الخصائص والمقاييس التي تتمثل في  مـا أورده  

 ):  م٢٠٠١و أبا الحسن ،هـ١٤٠٩مندورة  ورحاب  (كل من
 .السهولة والمرونة في عمليات إدخال البيانات وإخراج النتائج -
 .تنفيذعدة برامج في آن واحد ن قبل نظام التشغيلتوافر إمكانية القيام بالبرمجة المتعددة م -

 .القدرة على ضبط وتنظيم الملفات المحتوية على البيانات -

 .مالءمة البرمجيات المستخدمة للقيام بتخزين البيانات ونقلها من وإلى وسائط التخزين -

السهولة في تجزئة البرامج وتخزينها داخل وحدات التخزين الريسة واستدعاء كل منهـا   -
 .للتنفيذ حسب الحاجة

 .أن تكون البرامج معربة -

 .االرتباط بمجال اإلدارة المدرسية -
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 .أن تشمل على القليل من الجهد والتدريب في التعامل معها -

 .وتدريب الكوادر،الخدمات اإلضافية والدعم بعد الشراء -

 :تقنيات االتصال اإللكرتوني

وني للمدرسة سـواء مـع بيئتهـا    هذا القسم وسائل االتصال اإللكترفي  تناول الباحث 
 .الخارجية أو الداخلية

إلى أن وسائل االتصال يمكن أن تصـنف علـى   ) ١١٢-١١١ص م،ص٢٠٠٢(يشير الطائي
 :أساس الوسيلة إلى نوعين

  .شفهيةو،مكتوبة:وتكون على نوعين (Experess) االتصاالت التعبيرية-١
 .)Implied or Silent(االتصاالت  الضمنية أو الصامتة – ٢

 .والشكل التالي يوضح  أنواع االتصاالت في المنظمة على أساس قنوات االتصال 
 )٦(شكل رقم

 :أنواع االتصاالت في المنظمة على أساس قنوات االتصال

  
 

 )١٠٩م،ص٢٠٠٢(انظر الطائي
لشـفهية؛ ألنهـا   و ما يهمنا في هذه الدراسة هو االتصاالت التعبيرية  المكتوبـة وا   

  :ومن أهم وسائلها،أضحت تعتمد على التقنية اإللكترونية

 
 بيئة املنظمة

االتصال الداخل
 االتصال اخلارج

 االتصال اجلانيب

اتصال نازل

اتصال صاعد
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  : التليفون المتطور) أ(
أن التليفون يعد من أهم أجهزة االتصال الحديثة الذي لم ) ٣٩م،ص٢٠٠٥(شير توفيقي

وألهميته تطور بشكل كبير بإدخال وظائف جديدة عليه بناء علـى  ، يعد يمكن االستغناء عنه 
 :ومن الوظائف الجديدة. ديدة مثل التلفون الالسلكي والجوال واالتصال المرئيتقنيات ج

 .التقاط المكالمات عبر خطوط متعددة •
 .المشاركة في المكالمة الواردة من الخارج لتصبح المكالمة مع أكثر من طرف •
 . مكبر الصوت وبقاء اليدين طليقتين أثناء الرد على المكالمة •
 .ئياً من ذاكرة يمكنهـا استيعاب عدد من األرقامإمكانية طلب الرقم تلقا •
  .كما زادت سعة السنتراالت الحالية بشكـل كبير •

 : (fax) نظم االستنساخ عن بعد) ب(

أن نظم االستنساخ عن بعد من األجهزة التقنيـة الحديثـة   ) ٣٦م،ص٢٠٠٥(يشير توفيق
وتتفوق على أجهزة التلكس ،نيالتي ال يمكن االستغناء عنها في العمل لنشاط التراسل اإللكترو

 . بإمكانية إرسال المواد المكتوبة باليد والرسومات والصور إضافة إلى النصوص المطبوعة
 :(Terminals) )النهايات(المحطات الطرفية)ج(

إلى أن المحطات الطرفية تعد من أجهزة االتصال نظرا ) ٢١٣: ٢٠٠٢(يشير الطائي
إذ ،تغذية وحدة المعالجة بالبيانات وبين وحدة المعالجة ذاتهالكونها حلقة الوصل بين القائمين ب

كما وأنها تعد الحلقة الوسيطة بين المسـتفيدين  ،تستخدم المحطة كجهاز تغذية لوحدة المعالجة
من مخرجات نظام المعلومات وبين النظـام ذاتـه إذ تسـتخدم المحطـة كجهـاز إخـراج       

وهذا يعني أن عمل المحطة الطرفيـة   ،يدينمن قبل المستف ةواسترجـاع  المعومات المطلوب
يتوقف على نوع اإلرسال المستخدم فعندما يكون اإلرسال في اتجاه واحد فـان المحــطة   

أما . ما إلرسال البيانات و المعلومات أو الستقبال إحداهما فقطإالطرفية تعمل في هذه الحالة 
ـى إرسال البيانات إلـى وحـدة   إذا كان اإلرسال باتجاهين بالتبادل فإن المحطة تعمل علـ

وأخيرا إذا كان اإلرسال في  ،المعالجة ثم بعد ذلك استقبال المعلومات من هذه الوحدة األخيرة
اتجاهين تلقائيا فإن المحطة تعمل على إرسـال البيانـات واسـتقبال المعلومـات مباشـرة      

آلة كاتبة اعتيادية أو وتأخذ هذه المحطات الطرفية أشكاال مختلفة فقد تكون على شكل ،تلقائيا
األفالم ،أو محطـات العـرض البصـري   ،Consolesلوحة أزرار موضوعة على طاوالت 

وتجدر اإلشارة هنا إلـى أن   ،قارئ البطاقات واألشرطة ،أجهزة االتصال الصوتي،الضوئية
هذه  المحطات يمكن أن تكون قريبة من موقع الحاسوب بحيث تتصـل بوحـدة المعالجـة    

ة عن طريق أسالك كهربائية أو أن تكون بعيدة عن الحاسوب في موقع آخر المركزية مباشر
إذ تستخدم وسائل االتصال عن بعد للـربط  ،وفي بعض األحيان في مدينة أخرى أو بلد آخر

 . بينها وبين الحاسوب
 :االتصال باعتماد الحاسوب) د(
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صاالت باعتماد يمكن ربط المستفيدين بأنظمة المعلومات اإلدارية في إطار شبكة االت
يـذكر   ،الحاسوب واألجهزة الملحقة به وبخاصة ما يتعلق بعدد كبير من المحطات الطرفيـة 

بأنه قد تكون المسافة بين الحاسوب والمستفيدين قصيرة جدا كمـا  ) ١١٢م،ص٢٠٠٢(الطائي
وبذلك يمكن للمستفيد االتصال من خطوط الهـاتف   ،هو الحال بالنسبة للحاسبات المايكروية

أو تكون المسافة بعيدة األمر الـذي يتطلـب   ،اسوب الموجود في المنظمة التي يعمل فيهابالح
. لالسلكية وشـبكات االنترنيـت  !و استخدام األقمار الصناعية  أو خطوط االتصاالت السلكية

وتعتمد فكرة إقامة عالقات مباشرة بين الحاسوب والمستفيدين عـن طريـق تقسـيم وقـت     
وتستحوذ شبكات االتصاالت باعتماد الحاسوب علـى اهتمـام    ،نالحاسوب بين عدة مستفيدي

فغالبا ما يقع نظام المعلومات في موقع معين وينتشر المستفيدون فـي مواقـع أخـرى    ،كبير
 . مختلفة

 :االتصال اإللكرتوني باعتماد احلاسوب قطر
 :الشبكات –أوال 

ين أو أكثر من أجل وصل جهاز:"بأنها)١٤٦م،ص٢٠٠٢(عرفها الموسوي وأبو حمد:تعريفها
 " تبادل المعلومات

تيسير المشاركة في المعلومات أن من وظائفها )٢٢٢م،ص٢٠٠٢الطائي(أورد :ةوظيفة الشبك
 .والبرامج وغيرها من موارد النظام بين عدد كبير من المستخدمين

 :أنواع الشبكات
  :الشبكات السلكية-١

-١٦ص م،ص٢٠٠٠(أورده السيدمنها ما ،إلى عدة تصنيفاتالسلكية تصنّف الشبكات 
 :وذلك على النحو التالي،)١٨
 :بالنسبة لعالقة األنظمة مع بعضها: أوال

 :(Peer to Peer)شبكات نقطة إلى نقطة .١

وفي هذا النوع من الشبكات يتم ربط أجهزة الكمبيوتر الموزعة داخل الشـركة بحيـث    
ل مـع البيانـات والبـرامج    كما يمكنه التعام،يستطيع كل جهاز االتصال باألجهزة األخرى

 .الموجودة على تلك األجهزة

شـبكة النظيـر أو شـبكة    ) ١٥م،ص٢٠٠٣(وتسمى هذه الشبكة بحسـب بسـيوني  
ويحتوي كـل جهـاز   ،وهي شبكة تتكون من مجموعة من األجهزة المتصلة ببعضها،النظراء

 Workgroup: وتسـمى أيضـا  ،على مجموعة من الملفات تشاركه فيها األجهزة األخرى
 .وتصلح هذه الشبكة مع أجهزة تقل عن عشرة،موعة العملمج
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وفي هذا النوع من الشـبكات    Clint \ Serverالعميل أو المستفيد / شبكات الخادم  .٢
يتم ربط أجهزة الكمبيوتر الموزعة داخل المكتب أو الشركة بجهاز كمبيـوتر آخـر   

 .File Serverيسمى الخادم 

 :بالنسبة للنطاق الجغرافي: ثانيا

 :LAN)(  Local Area Networkبكة العمل المحلية ش •

تستخدم داخل منطقة معينة إن شبكة العمل المحلية ) ٢٢٢ م،ص ٢٠٠٢الطائي (يذكر
من جهازين أو أكثر مـن   )١٢ م،ص١٩٩٨(لويكما يذكر الشبكة هذه تتألف و،ز معينأو حي

الطرفيـات  باإلضـافة إلـى   ،أجهزة الكمبيوتر المتصـلة مـع بعضـها بواسـطة الكابالت    
Terminals،كما تقـوم  ،وأجهزة أخرى مثل الطابعات وقنوات اإلدخال واإلخراج األخرى

للبيانات والمعلومات والرسائل بـين الحاسـبات       Transmissionالشبكة بعملية تحويل 
 .المتصلة بالشبكة

 : وتتكون عادة من،والشبكات المحلية هي الشبكات التي تستخدم داخل المدارس

وهو عبارة عن جهاز حاسوب ربمـا يكـون    )Main Server(ز الخدمة الرئيسيجها -١
حاسوب شخصي سريع ء ويقوم جهاز الخدمة الرئيسي بالتحكم باستخدام برامج خاصة كتبت 

ومن أحد االختالفات الرئيسية بـين  ،خصيصا لهذا الغرض تسمى برامج تشغيل نظام الشبكة
يع المعالجات للتطبيقات علـى الشـبكة المحليـة    الحاسوب األم ومحطاته الطرفية هو أن جم

تجري في محطة العمل ويقوم جهاز الخدمة بالتحكم في مرور المعلومات وتنظيمهـا،ويتكون  
والبرامج المعدة إلدارة نظام شبكة العمل  )Hard Disk(من وحدة تخزين األقراص الصلبة

دمـة الرئيسـي   ويفضل أن يكون جهـاز الخ ) Network Operating System(المحلية
 .متميزا بالسرعة وان تكون لديه ذاكرة تشغيل كبيرة ووحدة التخزين الصلبة كبيرة أيضا

هي نوع من أنواع الحاسبات الشخصية والتي تلحق و)Work Stations(محطات العمل-٢
 .بالشبكة لتستفيد من الخدمات التي تؤدى عليها

ــة -٣ ــزة الملحقـــ ــل )Peheripherials Equipment(األجهـــ  مثـــ
ويسـتطيع المسـتخدم   ،والكـاميرات وغيرها ) Plotters(والراسمات،)Printers(الطابعات

 .استخدام هذه األجهزة الموصولة العاملة ضمن الشبكة
وهي المكونات التي تقـوم بتوصـيل أجـزاء     )Cable & Cards(الكابالت والبطاقات-٤

 .سائل من مكان آلخروبذلك يمكن إرسال الر،وتجعلها تستخدم بكفاءة،الشبكة بعضها ببعض
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 Telephone(إن الشبكات المحلية تستخدم كابالت بأنواع مخلفة منهـا األسـالك الهاتفيـة   

Wires (        المزدوجة النقـل إلـى الكـابالت المحوريـة ذات القنـاة الواحـدة أو متعـددة
ذات األداء ) Optics Fiber(واأللياف الضـوئية ) Single or Multichannel(القنوات

 .)١٦٩ م،ص٢٠٠١:السالمي والدباغ(.ليةوالكلفة العا
 :والشكل التالي يبين شبكة محلية داخلية

 )٧(شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )١٢٢م،ص٢٠٠٣(المرجع شلباية
ويرى الباحث أن هذه الشبكة المحلية الداخلية هي األنسب لإلدارة المدرسـية داخـل   

ومحضري ،أمين المكتبةو،ومسؤول برنامج معارف،المدرسة؛ كي توصل بين المدير ووكالئه
 .وكافة اإلداريين داخل المدرسة،والكتبة،المختبرات

 :(Wireless Network)الالسلكية الشبكات-٢
 Wirelessأنه قد ظهر حـديثا الشـبكات الالسـلكية    ) ٢٥م،ص٢٠٠٣(يذكر بسيوني

Network،وتستخدم الموجات المتناهية ،وهي التي يعمل فيها الغالف الجوي كوسيط لالنتقال
أو موجـات   Laserأو الليزر  Infraredأو األشعة تحت الحمراء  Microwaveلقصر ا

 .Radioالراديو 
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 :تقنيات السلكية حديثة

أن شركة نوكيا كشفت ) ٧٠م،ص٢٠٠٧(جاء في دورية نوافذ التقنية :(Wibree) تقنية -١
وهـي   "Wibree "النقاب عن تقنية اتصال السلكي مبتكرة حديثا وهي ماتسمى بـتقنية

حيث التستهلك طاقة كبيرة بل إنهـا  ،الحالية"Bluetooth"أكثر فعالية من تقنية البلوتوث
ويمكنها أن تتصل مـع أجهـزة الهـاتف    ،مرات من تقنية بلوتوث ١٠توفر الطاقة أكثر 

 . أمتار بين األجهزة ١٠المحمول وأجهزة الكمبيوتر والطابعات على امتداد 
إلى تقنيـة شـبكات   ) ٢٥-٢٤م،ص ص٢٠٠٧(عذاريشير ال :(Wi-Fi) تقنية الواي فاي-٢

 "Wi-Fi"اتصال السلكي حديثة عدها من الطفرات التكنولوجية وهي تقنية الواي فاي
 :انظر الشكل التالي لهذه الشبكة الالسلكية 

 )٨(شكل رقم

 :الالسلكية) الواي فاي(شبكة

 
 
 
 
 
 

 )٢٤ م،ص٢٠٠٧(نوافذ التقنية: املصدر

انية اتصال الحاسوب الشخصي السلكيا باإلنترنت أو بشـبكات  وتقدم هذه التقنية إمك  
ويذكر أن الـواي  ،الحاسبات المشتركة وذلك ضمن مساحة تصل إلى عدة كيلومترات مربعة

وهو اختصار لبروتوكـول  "Wireless Fidelity"اختصار لكلمة التينية وهي"Wi-Fi"فاي
نـواع الشـبكات الالسـلكية    وهو اسم لنوع مـن أ  ٨٠٢.١١يستخدم بدال من اسمه الحقيقي 

WLAN. وتستخدم هذه التقنية في: 
 .الربط بين الكمبيوتر والوحدات واألجهزة الطرفية كالطابعة ولوحة المفاتيح -
على عدة كمبيـوترات   AP-Accsess Pointتوزيع االنترنت عن طريق استخدام  -

 .بدون أسالك في مساحة البث المفتوحة

 .مشاركة السلكياال تدعم الواي فاي مع الطابعة التيAP الربط عن طريق -
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 :المحلية السلكية والالسلكيةمزايا الشبكات 

 ):١٥-١٤ص م،ص١٩٩٨(منها ما أورده لوي،للشبكات العديد من المزايا
 مشاركة الملفات  .١

 مشاركة الموارد كالطابعات  .٢

 مشاركة البرامج  .٣

 تسهيل االتصال بين األعضاء  .٤

 تبادل المعلومات اإللكترونية  .٥

 ل السريع واآلمن للمعلومات النق .٦

 خفض التكاليف  .٧

 :ومنها،مزايا أخرى تتميز بها الشبكات الالسلكية) ٢٤م،ص٢٠٠٧(وأورد العذار
 .باستعمال الهواء والفضاء كناقل،االستغناء عن النواقل الفيزيائية .١

 .حرية الحركة في مساحة انتشار الموجة .٢

ا أن الشبكات الالسلكية تسـتعمل  بم –استدراج البث الجماعي لتغطية مساحات كبيرة  .٣
فممكن استعمال أبراج البـث  ) GHz ٢.٤(النطاقات القريبة من الجيل الثالث للجوال

 .والهوائيات لبث إشارات الشبكات الالسلكية

فـي نظـام   ) Wi-Fi (إمكانية دمج الهاتف الجوال مع الشبكات المحليـة الالسـلكية   .٤
 ).Wi-Fi Mobile Convergence(واحد

 ):اإلنرتنت(بكة املعلومات الدوليةش: انيثا
هي كلمة إنجليزية تتكون من  (Internet) أن كلمة) ١٧م،ص٢٠٠٠(يذكر السعدون

والترجمة العربية الحرفية ،)شبكة(وتعني (net والثاني،)بين(وتعني،(Inter) :األول،جزأين
 . لها هي الشبكة البينية

رنيت مشتقة من أن كلمة انت)١٤٦م،ص٢٠٠٢(ويضيف الموسوي وأبو حمد 
International Network   والشبكة العالميةWorld wide web(WWW)  تسهل

وتعتبر النظام الذي تستخدمه الشبكات المختلفة لالتصال .  على الناس طريقهم خالل االنترنت
وهو نظام متعدد األوساط يسمح  للمشترك باستعراض  كم هائل من ) انترنيت(ببعضها عبر

 .خالل برامج استعراضالمعلومات من 
أن الناس قد أصبحوا اليوم ينظرون إلى اإلنترنت على ) ١١م،ص٢٠٠١الفنتوخ،(ويوضح

وأن وسائل ،أنها المصدر المفضل واألول للمعلومات واألخبار واتصال المستقبل بال منازع
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األعالم التقليدية كاإلذاعات والصحف والمجالت لن تلبث أن تنقرض على يد اإلنترنت كما 
وقد يعزى ،وكما انقرض النسخ اليدوي للكتب،انقرضت ألواح الحجارة على يد ورق البردي

 :ذلك إلى بعض األسباب اآلتية
أن اإلنترنت يستطيع تخطي كل الحواجز الجغرافية والمكانية حيث يمر كم هائل من  )١

 .المعومات عبر الحدود على شكل إشارات إلكترونية ال يقف في وجهها حاجز
مل الزمن من الحسابات وذلك للسرعة الكبيرة التي يتم بها نقل المعلومات عبر إسقاط عا )٢

 .الشبكة
التفاعلية حيث أن المستفيد يستطيع أن يقرر ماذا ومتى يريد أن يحصل على المعلومات  )٣

 .التي يرغبها
 .تعتبر خدمة شبكة اإلنترنت شبه مجانية مقارنة بغيرها من الوسائل )٤
الدائم بأدوات كبيرة ومتنوعة كالهاتف النقال والحاسب اآللي  قدرة اإلنترنت على الربط )٥

 ..الكفي
 .وسهولة استخدامه والتدرب عليه،تنوع تطبيقات اإلنترنت )٦

 :  نشأة اإلنترنت
في عـام  ) ١٤٧م،ص٢٠٠٢(نترنت بحسب الموسوي وأبو حمداإلات نشأة بدايكانت 

بتمويل )ARPA net)(Advanced Research projects Admin)تحت اسم م١٩٦٩
تعمـل علـى    لتـي من قبل وزارة الدفاع األمريكية لوصل اإلدارة مع عدد كبير الجامعات ا

لمسلحة وكانت هي مشروع بحث بحد ذاته لضان اسـتمرارية  االقوات  ناألبحاث الممولة م
ومـع  . الربط إذا قطعت إحدى الوصالت حيث تقوم الشبكة بتحويل الحركة الوصالت أخرى

وخصوصا من  قبل الجامعات إلى حد أنها  ،بكثافة كبيرة) اربانيت(خدمتاس١٩٨٣حلول عام 
وصـار مـن  الضـروري إنشـاء شـبكة جديـدة       . بدأت تعاني من ازدحام يفوق طاقتها

لتخدم المواقع العسكرية فقط  و اربانيت تتولى أمـر االتصـاالت غيـر    Milnet((ظهرت
). IP(رنـت تنإاسمه بروتوكـول   من خالل  برنامج) ملنت(العسكرية مع بقائها  موصلة مع

هو الصـعيد     IPأصبح  ،ولقدرتها على التعامل مع عشرات  اآلالف  من الشبكات المختلفة
وأصبحت انترنيت والتي كان اسمها يصف النظام الذي جعل من  اتصاالت التشبيك التبادلي 

مـن  ) اربانيت(أصبحت إدارةم ١٩٨٤وفي  عام. نعرفها اليوم لتيهي الشبكة العالمية ا،ممكنا
التي قامت بدورها بعمل شـبكة أخـرى   ) NSF(مسؤولية مؤسسة العلوم الوطنية األمريكية

عـام   لربط االتصاالت بين مراكز أجهزتها  العمالقة وكان ذلـك  Nsfent)(أسرع  أسمتها
البطيئة ) أربانيت(م  عانت ١٩٩٠بشكل جيد ومع حلول عام  Nsfent)(وقد عملت .م١٩٨٦

أدى إلـى   ن ظهور أجهزة حاسبات صغيرة الحجم  وأكثر قوة من سابقاتهاكما أ. من عيوب



-٨١- 

    

حيث ابتدع ،مما أدى إلى قصور الشبكة الحالية من الجانب التجاري Nsfent)(ضعف شبكة
كما كان  .لكبرى شبكاتهم العالمية والتي ضمت  قادة الحاسبات في العالماعدد من الشركات 
م أثرا كبيرا ١٩٩٣مستعرض الشبكة العالمية عام  )Mosaic()موزاييك(لإلصدار األول من

 .في عالم اإلنترنتفي االنفجار التوسعي 
  :خدمات اإلنترنت المتاحة:  ثانيا

كمـا أوردهـا   ،يمكن أن نلخص أهم الخدمات األساسـية المتاحـة علـى اإلنترنت      
 :فيما يلي) ٦٣-٦٠ص م،ص٢٠٠٠(السعدون

بادل الرسائل إلكترونياً وبشكل حقيقـي بـين   وهي خدمة ت ):E-mail(البريد اإللكترونـي  .١
كما يمكن من خالل ذلك تبادل قواعد البيانات و الصـور و  . مستخدمي الشبكة عبر العالم

 .مدفوعة و مجانية، وهي متاحة بأشكال مختلفة . التسجيالت الصوتية  البرامج وغير ذلك
لة عن طريق لوحـة  وهي خدمة تتيح للمستخدم كتابة رسا ):Chat(الدردشة و التخاطـب  .٢

ليتم عرضها مباشرة أمام شخص آخر أو مجموعة أشخاص على شاشات ،المفاتيح بجهازه
ومـن  ، وذلك من خالل برامج خاصـة بـذلك   ، حيث يقوم بالرد المباشر عليها، أجهزتهم

 .(Messenger)النقل المباشر عن طريق الكاميرا، الممكن عن طريق المحادثة الصوتية
حيث تتخصص بعـض الحواسـيب    ):File Transfer Protocol)FTPنقل الملفات  .٣

المضيفة في تخزين الملفات وإتاحة الفرصة للمستخدمين بنقل هذه الملفات إلى حواسـبهم  
 .الخاصة دون مقابل

و تتيح هذه الخدمة إمكانية تشغيل أحد الحواسيب الموجودة  :(Telenet)التشغيل عن بعد .٤
وذلك باسـتخدام  ، مستخدم جالساً أمام هذا الحاسوب كما لو كان ال، على الشبكة عن بعد 

وأكثر ما تستخدم هذه الخدمة في االشـتراك فـي األلعـاب    ، حاسوبه الخاص في المنزل 
 .الجزئية مثالً

و تمثل هذه الخدمة صورة من صـور المناقشـات    :(News groups)مجموعة األخبار .٥
 .المفتوحة و تبادل اآلراء و األفكار حول موضوع معين

يعتمد علـى  ، وتعد أشكال مجموعات األخبار  :(Mailing lists)قوائم البريد اإللكتروني .٦
 .االستخدام البريد االلكتروني كوسيلة إلدارة المناقشات

وتتمثل هذه الخدمة في إمكانية البحث عـن آليـة    :(Search Engines)محطات البحث .٧
 .معلومة قد تخطر على بالك في أي موضوع

وهـو نظـام التخـزين     :WWW (World Wide Web(للمعلوماتالنسيج العالمي  .٨
يتمتع بسهولة في االسـتخدام حيـث يسـتخدم    ،واستدعاء المعلومات متفرد في خصائصه 
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للتشعب في الموضـوع   Hyper Textشاشة مدعمة بالصور وتستخدم النصوص الفائقة 
عن المعلومة  وقد استهوت هذه الخدمة الكثير من الباحثين،عبر هذه النصوص أو الصور 
ومن السهل على أي فرد أو مؤسسة إنشاء موقع خـاص  . إلى الباحثين عن اللهو والتسلية

 .أو صفحة عليها. له
وهو يمثل أرشيفاً هائالً للمعلومات مخزنـاً علـى    :(Archive) )ةاألرشف(نظام الفهرسة .٩

صـول  ويمكن الو، ) FTP(المستخدمة لبروتوكول نقل الملفاتServersحواسيب الخادم 
 ).            WWW(إليه عن طريق التشغيل عن بعد أو النسيج العالمي للمعلومات

وتتيح هـذه الخدمـة للمسـتخدم إجـراء      :(Internet Telephone)هواتف اإلنترنت .١٠
المكالمات الهاتفية المحلية أو الدولية عبر اإلنترنت وكل ما يلزم لذلك بطاقة صوت  فـي  

 .وبرنامج خاص لتحقيق االتصال،  وميكروفون و سماعات، الحاسوب 

وفي هذه الخدمة أصبح من الممكن رؤية الشخص الـذي   :(Camera)كاميرا اإلنترنت .١١
 .تتحدث إليه عبر اإلنترنت

وهذه النوادي تتخصص في تقـديم المعلومـات المرتبطـة    :(Forums)نوادي الشبكات .١٢
 .بموضوعات معينة

 .لنص و الصوت و الصورةالموثوقة المحدثة ساعة بساعة با نشرات األخبار .١٣

بدءاً من إعـالن المنتجـين عـن بضـائعهم و تبـادل      : التسوق و التجارة اإللكترونية .١٤
ومن خالل ، وإمكانية الشراء و البيع عبر الشبكة باستخدام البطاقات االئتمانية، المعلومات 

 .و توفر العناء على العمالء، البريد اإللكتروني وأوامر الشراء اإللكترونية 

 : من الفوائد التي تقدمها اإلنترنت للمؤسسة التربوية: لثاثا
 :وهي،مجموعة من هذه الفوائد) ٦٨-٦٧ص م،ص٢٠٠٠(أورد السعدون

 .وحل مناسب لتداول وتدفق المعلومات،توفير وسيط فاعل .١

تــدريب ،الفنية،اإلدارية: في مختلــف المجــاالت،تيســير طــرح البــرامج المختلفــة .٢
 .مواعيد وتقويم الدراسة،الن نتائج االمتحاناتإع،النشرات الخاصة،المعلمين

 .توفير الوقت والجهد والمال .٣

 .عقد المؤتمرات واالجتماعات عن بعد .٤

 .تبادل اآلراء بما يفيد في سرعة اتخاذ القرارات .٥

 .تنوير القيادات التربوية وتزويدها بالمعلومات بالسرعة الممكنة .٦
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 .ات ومؤتمراتاإلعالن عن األنشطة المختلفة من دورات واجتماع .٧

 .وضع الصحف والمجالت والدوريات على شكل صفحات بما يمكّن الجميع من متابعتها .٨

 .تحقيق التداول السهل والمباشر لسجالت الطالب وبياناتهم .٩

 .تسهيل إجراءات التسجيل والقبول والنقل والتخرج .١٠

 .تسهيل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية .١١
استخدامات االنترنت ستزداد وستتنوع فـي مجـال    وعلى ما سبق فإن الباحث يرى أن

 . التعليم خالل السنوات القليلة القادمة؛ نظرا لما تتميز به هذه الشبكة من مميزات
  : نترنتمستلزمات اإل: رابعا

بعضا من المستلزمات الضـرورية  ) ١٥١-١٥٠ص م،ص٢٠٠٢(أورد  الموسوي وأبوحمد
 :هي،لتفعيل االنترنت

 .جهاز حاسوب .١

من أهم وأكثر ) ٢٠١م،ص٢٠٠٢(وتعد الخطوط الهاتفية كما يرى الطائي. الهاتفي الخط .٢
معدات االتصال شيوعا في االستخدام والميزة الرئيسية الستخدام نظام التلفون الصـوتي  

إذ تتيح إمكانية استخدام شبكة معقدة وجاهزة ،أو التناظري هي الصفة العالمية لتسهيالتها
تصال من خالله مع أي موقع في العالم بسرعة نقـل تصـل   كما يمكن اال ،من الخطوط

إال أنه يعـاب عليـه تصـميمه ألغـراض االتصـاالت      ،وحدة لكل دقيقة) ٩٦٠٠(إلى
ومن ثم فإن هناك ثمة قيود تكنولوجية تواجهه في االستخدام مثال ذلك الحاجـة  ،الصوتية

ية ذات المستويين لتغيير اإلشارة الرقم) Modems(إلى استخدام أدوات تحويل اإلشارات
الخاصة بمكائن المنظمات إلى إشارات رقمية متصلة بشكل  يسمح باالستخدام األفضـل  

خاصة بعد التوجـه نحـو المعالجـة الالمركزيـة     -عليه نجد أنه،لطاقة الشبكة الصوتية
تم التركيز بشكل أكبر على تسهيالت االتصاالت الرقمية ولعل فـي مقـدمتها   -للبيانات

وشبكات االنترنيت والتي أصـبحت  ،لمايكروييف!،األقمار الصناعية ،ريةالكيبالت المحو
 .مفضلة على التلفون

 .اشتراك مالي في خدمة االنترنت عبر أحد مزودي الخدمة المحلّيين .٣

وهو جهاز صغير يربط بين ) Modulator(والموديم كلمة مختصرة لكلمة،جهاز موديم .٤
حيث يحول المعلومات الرقمية ،از الهاتفوعمله شبيه بعمل جه،الحاسوب والخط الهاتفي

وتصـنّف  . الخارجة من الحاسب إلى أصوات أو إشارات يمكن أن يحملها خط الهـاتف 
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وعناوين مواقع االنترنت تشـبه  . ثا/أجهزة الموديم حسب سرعتها التي تقاس بوحدة بت
بين أي وي،والمودم يخبر الحاسوب المرتبط بالنظام بموقـع المشـترك   ،العنوان البريدي

جهاز موصول به وكيف المشترك موصول بها أو على شكل مجموعة من األرقام تعرف 
 .بعنوان بروتوكول انترنت

وحزم تتولى معالجة كلماتـه وجداولـه االلكترونيـة    ،نخبة أساسية من برامج التطبيقات .٥
 .وقواعد البيانات الخاصة به

وعادة ما يقدمه المـزود  ) IP(عروفومنها البروتوكول الم،برامج تطابق المعايير الدولية .٦
المحلّي للمشترك؛ حتى يتمكّن من الوصول وإرسـال واسـتقبال البيانـات والرسـائل     

 . االلكترونية عبر البريد االلكتروني

 .مستلزمات وجوانب من استخدامات اإلنترنت) ١٢(ويتضح من الشكل رقم
 ) ٩(شكل رقم

 :متطلبات واستخدامات اإلنترنت
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 : املبحث الثالث

 جماالت استخدام اإلدارة اإللكرتونية يف اإلدارة املدرسية

في هذا المبحث تناول الباحث الحديث عن الجوانب اإلدارية المدرسية التي تم فيهـا  
 :المحاور التالية كون الحديث وفقوسي،استخدام بعض تطبيقات اإلدارة اإللكترونية

 .اإلدارة اإللكترونية في المدارسه وزارة التربية والتعليم نحو تطبيق وجت •
 .مميزات استخدام اإلدارة اإللكترونية في تأدية أعمال اإلدارة المدرسية •
          :أهمية توظيف الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية •

 في الجوانب اإلدارية  -أ

 في الجوانب الفنية  –ب 
         المستخدمة في مجال العمل اإلداري المدرسيلكترونية اإلمن البرمجيات  •

 .)البريد اإللكتروني(و)برنامج  معارف(
من البرمجيات األخرى التي تستخدم على نطاق ضيق في بعض إدارات  •

 المدارس 
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اإلدارة اإللكترونية في المدارسه وزارة التربية والتعليم نحو تطبيق توج: 
مواكبـة  إلـى  تعليم في المملكة العربيـة السـعودية دائمـا    سعى وزارة التربية والت

فتبادل المعلومـات  ،التطورات الحديثة وما يستجد فيها من وجهة عقيدتها اإلسـالمية الثابتـة  
اإلدارة المدرسـية مـن الناحيـة التعليميـة      باستخدام الحاسب يساهم فـي تطـوير كفـاءة   

ة لتخفيـف العـبء االقتصـادي المـالي     وكذلك يتم االتصال بين الجهات التعليمي،والتربوية
ومن هنا نشأت فكرة تصميم برنـامج خـاص    ،المصروف على الورق والنقل وتوفير الوقت

مـاد  فتم اعت،يخدم مدارس المملكة العربية السعودية في جميع األعمـال اإلداريـة والفنيـة   
على جميع  وتعميمه،هـ حيث بدأ العمل الفعلي١٤٢٠/١٤٢في العام الدراسي "معارف"برنامج

كما تم تعميمه ،)هـ١٤١٩،وزارة التربية والتعليم(مدارس البنين في المملكة العربية السعودية
تنفيذ مشروع موقـع   أيضا تمو، هـ١٤٢٤العام الدراسي ) بنات(على إدارات التربية والتعليم

ــة     ــبكة العالميـ ــى الشـ ــيم علـ ــة والتعلـ ــوزارة التربيـ ــت(لـ  )اإلنترنـ
حيث تـم تحريـر المـادة المـراد تحريرهـا علـى       ،:www.moe.gov.sa//httpوهو

 .صفحاتصيغة وتصميمها في ) اإلنترنت(الشبكة
 :مكونات إطار اإلدارة اإللكترونية في الجهات الحكومية

الغاية األولى ألي تعامل إلكتروني هو تقديم خدمات محسنة للمستخدم أياً كان نـوع  
دة كفاءة وفعالية هذه الجهـات الحكوميـة   إضافة إلى زيا،هذا المستخدم فردا أو جهة حكومية
ويمكن تلخيص هـذا  ،وهذا يتطلب إطارا واضحا مترابطا،حتى تؤدي دورها بالصورة المثلى
 .اإلطار المتكامل في الشكل التالي

 )١٠(شكل رقم

 :مكونات إطار التعامالت اإللكترونية الحكومية

 
 )٦٠م،ص٢٠٠٧-هـ١٤٢٨(انظر موسى وآخرون

 رؤية وأهداف

 تطبيقات وطنية  خدمات إلكترونية

 بنية حتتية
 إطار تنظيمي

إدارة التغيري  التمويل تنظيم إداري

 وذات أهداف حمددة ،واضحةوحة وحمفزة وجود رؤية طمو

توفري تطبيقات مشتركة تدعم  
حتسني فاعلية وكفاءة اجلهة 

 احلكومية

بناء بنية حتتية ذات موثوقية 
 عالية 

 )تقنية+ بيانات (

تقدمي خدمات حكومية 
مبستوى راق لألفراد 
 واجلهات احلكومية 
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 :ويتميز استخدام اإلدارة اإللكترونية في تأدية أعمال اإلدارة المدرسية بعدد من الفوائد
 ):م٢٠٠٣نوفل ،م٢٠٠٣العبود ،هـ١٤٢٠فودة(منها ما أورده

ومعالجة وتشغيل ،وتكوين ما يسمى ببنك المعلومات،السرعة والدقة في تخزين المعلومات .١
 .ت قصير مقارنة بالنظام اليدويواسترجاع النتائج في وق،البيانات

األمر الذي ،االستجابة لحاجات ورغبات المستفيدين من العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية .٢
هم الذين ،)٢٠٠١(والمستفيدون كما عرفهم السالمي والدباغ،يؤدي إلى تحقيق رضا المستفيدين

معهـا واسـتخدام اإلدارة   وتسعى إلى تحقيق إرضائهم وتفاعلهم ،توجه إليهم المدرسة خدماتها
وإنما هـي وسـيلة لتحقيـق    ،اإللكترونية في أعمال اإلدارة المدرسية ليست هدفا في حد ذاته

وذلك عـن طريـق تقـديم خـدمات تعليميـة تفـوق       . الرضا المطلق والمستمر للمستفيدين
 والحصول على الخدمة بأقل جهد وفي أي وقت،وسرعة اإلنجاز،تتميز بتبسيط األداء،توقعاتهم

 .ومباشرة دون الحاجة إلى الحضور إلى المدرسة
 .تقديم خدمات شاملة بأقل التكاليف والجهد والوقت .٣
 .والتعامل مع المستفيدين من الخدمات التعليمية،تأكيد وإظهار الشفافية في أداء العمل .٤
 .التخلص من البيروقراطية والروتين في تأدية األعمال .٥
لتي تقدمها المدرسة على مدار السنة ومباشرة ضمان حصول المستفيدين على الخدمات ا .٦

 .دون الحاجة إلى حضورهم إلى المدرسة من خالل الشبكة اإللكترونية
األمر الذي يؤدي إلـى  ،ضمان المحافظة على البيئة من خالل تقليل ازدحام المواصالت .٧

تي تقدمها تقليل العوادم التي تؤدي إلى تلوث البيئة ألن المستفيدين يحصلون على الخدمات ال
 .المدرسة من منازلهم وال ضرورة للذهاب إلى المدرسة

ويقصد بها استخدام الحاسـب اآللـي فـي تحويـل المـدخالت ـ       :  تحسين العمليات .٨
التي يؤدي من خاللها العاملون في المدرسة أعمالهم إلـى  ،األفرادـ،الموارد،األعمال،األنشطة
 .ية التعليميةبهدف تحقيق رغبات المستفيدين من العمل. مخرجات

 ):م١٩٩٩(وأضاف عامر
 .تمكين المديرين من تأدية أعمالهم بطريقة أفضل  .٩
 .مساعدتهم على المتابعة الدورية لطرق أداء العمل المدرسي في جميع مراحله .١٠
توفير طرق جديدة للقيام بمهام العمل المدرسي بدال من قضاء الوقـت فـي أعمـال     .١١

 .روتينية مكررة
ين على الجوانب المهمة اإلشرافية بدال من األعمال الكتابيـة  تعمل على تركيز المدير .١٢

 .الورقية
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 .تسهم في الكشف عن المشكالت التي تعترض سير العمل لتفاديها قبل ظهورها .١٣
وذلك بتحويلهـا للنسـق   :األعمال اإلدارية) ميكنة(إلى أتمتة) م٢٠٠٣(وأشار الريامي .١٤

وذلك عـن  ،ارية إلى تطوير العمل اإلداريوقد أدى أتمتة األعمال اإلد،اإللكتروني أو الرقمي
 :طريق

 .تقديم خدمات أكثر اتساقا وموثوقية بسبب غياب األخطاء وأكثر سرعة-
 .تقليل الوقت الالزم إلنهاء المهام الروتينية المختلفة-
 .توفير الجهد-

  :المكتب باستخدام اإلدارة اإللكترونية من خالل) ميكنة(وتبدو خدمات نظام أتمتة
وهي الجزء الفعلـي مـن العمـل المكتبـي ويتضـمن جمـع       : ات المكتب الذهنيةفعالي -

 .والجدولة والتخطيط،وإنتاج المعلومات،والقراءة والتحليل،وتخزين واسترجاع البيانات،البيانات
وتتعلق باالتصاالت بين المسـتفيدين عـن طريـق البريـد     : فعاليات المكتب االجتماعية -

 .اإللكتروني واإلنترنت
وتشتمل على ،وتستغرق أكبر جزء من وقت المدير في المكتب: المكتب اإلجرائية فعاليات -

 .وضع ملء ومعالجة االستمارات والوثائق
وتشتمل جميع المهمات التي تحتاج إلى نقل أو حراك فيزيائية : فعاليات المكتب الفيزيائية -

 ). ١٩٩٦باغ،الص(وتخزين المعلومات وإدخال الوثائق إلى الملفات،مثل عملية الطباعة
 :أهمية توظيف الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية

لقد فتح التطور الكبير في استخدام الحاسبات اإللكترونية في مجال اإلدارة بصفة 
ميادين جديدة أمام وسائل المعالجة اإللكترونية ،عامة واإلدارة المدرسية بصفة خاصة

،ص م٢٠٠٠(متصلة كما أوردها العجمي ويسير هذا التطور على مدى ثالثة خطوط،للبيانات
ومن خالل هذه الخطوط الثالثة يمكن بيان أهمية الحاسب اآللي لإلدارة ) ٢٤٣-٢٤٢ص

 :وهي على النحو التالي،المدرسية
تقوم هذه الحاسبات بعمل اإلدارة المدرسية الذي يتعلق باتخاذ القرارات الروتينية لتوفر  –أ 

 . متابعة العمل داخل المدرسةمعظم وقت اإلدارة لتحديد ورسم و
فليس على اإلدارة أن تقوم بالعمليات الحسابية واإلحصائية لحساب معدالت النجاح 
والرسوب والتسرب ونسب الحضور والغياب وفرز وفهرسة الناجحين لمعرفة متوسطات 

أو ،المدرسة من األثاث والكتب حصر احتياجات أو،درجات الطالب واألوائل منهم
 .إذ يعالج الحاسب هذه األمور بطريقة الكترونية سريعة،المختبرات
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وتجميعها في نظام شامل واحد داخل المدرسة ،التكامل بين األعمال الفردية والمنفصلة –ب 
 .إلعداد قاعدة بيانات

المقدرة الكبيرة لهذه الحاسبات على التحليل مما يساعد اإلدارة المدرسية على تقويم  –ج 
 .قدة بمستوى أفضل لم يكن لها وجود في الماضيمشاكل السياسات المع

 :وظائف الحاسب في التعليم
إلى قسمين  الحاسب في التعليم تنقسم وظائف إلى أن) ٢٥٠م،ص٢٠٠٠(يشير العجمي

 :رئيسين
) C.M.I(على هذا النمط ـ الحاسب اآللي الذي يدير العملية التعليمية ويطلق أ

Computer  Managed  Instruction. 
ويطلق على هذا ،لحاسب اآللي المساعد في عملية التدريسب ـ ا

 .C.A.I)Computer  Assisted  Instruction(النمط
ويمكن أن نلحظ وظائف الحاسب اآللي في ،وما يهمنا في هذه الدراسة هو النوع األول

 .)١٤(خدمة اإلدارة المدرسية من خالل الشكل
 )١١(الشكل

 :إلدارة المدرسيةاستخدامات الحاسب اآللي في مجال ا 

 
 )٢٥١م،ص٢٠٠٠العجمي،(انظر

 

 الحاسب اآللي في مجال اإلدارة المدرسية 

 أعمال فنية وتربوية أعمال إدارية

ضبط  مراقبة تنظيم
 سجالت

أعمال 
امتحانات

 حل مشاآل تربوية أعمال مالية وإعداد ميزانية
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   :في الجوانب اإلدارية -أ
المهام اإلدارية للحاسب اآللي على مستوى ) ٢٥٥-٢٥٢ص م،ص٢٠٠٠العجمي،(حددي

 : في،اإلدارة المدرسية
 .تنسيق وتوزيع الطالب )١

 .وضع الجداول المدرسية )٢

 .تسجيل الطالب ومتابعتهم )٣

  .ستخراج النتائج والشهاداتا )٤
 .أعمال المكتبات المدرسية ومراكز مصادر التعلّم )٥

 :في الجوانب الفنية –ب 

ومن بين هذه االستخدامات الفنية التربوية للحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية ما 
 ):٢٥٧-٢٥٦،م٢٠٠٠العجمي (أورده

 .حفظ سجالت الطالب )١

 .متابعة حضور وغياب الطالب )٢

 .معلومات مدرسية متطورة التخاذ القرار األنسببناء قاعدة  )٣

المستخدمة في مجال العمل اإلداري اإللكترونية ومن البرمجيات 

 :)برنامج معارف(المدرسي
هـ القاضي ١٥/١٠/١٤١٩في ٧٧٩/٢٨صدر تعميم معالي وزير التربية والتعليم رقم

ن قاعدة بيانات المـدارس  برنامجاً موحداً لجميع مدارس المملكة ليكو)برنامج معارف(باعتماد
في جميع إدارات التعليم ومرتبطاً بشبكة متكاملة تعمـل علـى تسـهيل المعلومـات بـين      

 .  والوزارة،وإدارات التعليم،المدارس
 ٩٥ـ   ٩٨ـ   meــ  ٢٠٠٠ـ  xpوهو برنامج  يعمل تحت بيئة النوافذ العربيـة  

windows وتم بناؤه برمجيا بلغة)power Builder(،مجموعة من منسـوبي   وقام بإعداده
ــة والتعليم ــام الدراســي  ،وزارة التربي ــة الع ــع بداي ــدارس م ــي الم ــه ف ــدأ تطبيق وب

وهو األسـاس  ،ويحتوي البرنامج على مجموعة من السجالت اإللكترونية،هـ١٤٢٠/١٤٢١
ومن خاللـه  ،في بناء قاعدة المعلومات الشاملة عن المدرسة وتقديمها لوزارة التربية والتعليم

سؤول في الوزارة الحصول على أي معلومة يريدها سواء مـن إدارات التربيـة   يستطيع الم
ــص     ــا يخ ــواء م ــيم س ــة والتعل ــل إدارات التربي ــدارس داخ ــن م ــيم أوم والتعل
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ســـنوات خـــدمتهم ،جنسياتهم،مواقعهم،مســـتوياتهم الوظيفية،تخصصاتهم(المعلمـــين
مراحلهم ،عـدادهم أ(وكذلك الحصول على أي معلومة فيما يخص الطالب.) الخ..ومؤهالتهم
 ).الخ...التسرب،،والرسوب،اإلكمال،نسب النجاح،جنسياتهم،الدراسية

ومعلومات ،)الخ..المستأجر والحكومي منها،أنواعها،مواقعها،أعدادها(وأيضا المباني المدرسية
 .على وظائف البرنامج التعرفعليها من خالل  التعرفأخرى يمكن 

 :ومن أهداف البرنامج 
 .ب وإخراج النتائج ومعالجتها واستخراجها بصورة مميزةخدمة شؤون الطال •
حيث سيقوم المعلم فقط بإدخال درجات طالبه ويتولى الحاسب اآللي القيام ،مخدمة المعل •

 .بأعمال الجمع وإخراج النسب المئوية وفرز النتائج
دارية خدمة المدارس واإلدارة المدرسية بتوفير الجهد والوقت الالزم للقيام باألعمال اإل •

 .والمكتبية وحفظ سجالت الطالب بطريقة حديثة وتقليص العمل المكتبي على الورق
توفير البرامج المساعدة لألعمال اإلداريـة كحفـظ سـجالت كثيـرة فـي مسـاحات        •

 ).أقراص(صغيرة
خدمة إدارة التربية والتعليم في توفير المعلومات الدقيقة عن أعداد الطـالب ونتـائجهم    •

والمعلمين وتنقالتهم وأعدادهم وتخصصاتهم وكل ما يتعلـق  ،التعليمعلى مستوى إدارة 
 .بالمدارس التابعة لها

خدمة شئون الموظفين في توفير المعلومات الخاصة بالمعلمين واإلداريـين ألغـراض    •
 .الترقية والنقل والترشيحات وغيرها

الطـالب  خدمة وزارة التربية والتعليم في توفير معلومات عن المدارس والمعلمـين و  •
 .والموظفين والمباني المدرسية وكل ما يتعلق بتفاصيل هذه المعلومات

 :أما وظائف البرنامج فتتمثل في
ويشمل بيانات الموظف األساسية والوظيفية والتعليميـة والـدورات    :شؤون الموظفين: أوال

 متابعة تـنقالت الموظـف  ،الحاصل عليها واللغات التي يجيدها والهوايـات التـي يفضـلها   
إصدار أوراق التعريـف والتحويـل للوحـدة    ،واإلجراءات المتخذة له والعقبات المتخذة عليه

 .الصحية للموظف
ويشمل بيانات الطالب األولية واالجتماعيـة والصـحية والتحصـيل    : شؤون الطالب:ثانيا

القيـام بأعمـال   ،الدراسي والصفات الشخصية والسمات الشخصية والسمات السلوكية للطالب
إصـدار أوراق  ،د الطالبي في متابعة الغياب والتـأخير والمواقـف اليوميـة للطالب   اإلرشا

 .التعريف والتحويل للوحدة الصحية للطالب
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وإصـدار التقـارير الشـهرية    ،ويضم رصد الدرجات الشـهرية للطالب  :االختبارات: ثالثا
درجات  وإصدار كشوف،رصد درجات الفصل الدراسي األول والثاني والدور الثاني،للطالب

وإشـعارات المكملـين   ،الطالب واإلشعارات وشهادات حسن السـيرة والسـلوك والناجحين  
طباعة مبيضات درجـات الـدورين   ،طباعة مسودات درجات الفصلين الدراسيين،والراسبين

طباعة كل ما يتعلق باإلحصاءات وتحليل النتائج ،تنفيذ كافة أعمال االختبارات،األول والثاني
 .والرسوم البيانية

تنفيذ كافة األعمال اإلداريـة فـي المدرسـة مثـل      ويتولى البرنامج:األعمال اإلدارية :رابعاً
 .الصادر والوارد والخطة المدرسية

تدوين العهد من كتب وبحوث ودوريات وصحف وما يتبعها من  :المكتبة المدرسية :خامساً
 .بيةخدمات اإلعارة واألنشطة المكت،عهد ثابتة وأجهزة وكراسي وطاوالت

التقـارير الشـهرية   ،المختبرات احتياجات المدرسة من مواد :المختبرات المدرسية :سادسا
 .عهدة المختبرات ومعرفة الزيادة والنقص،والسنوية
 .تغييروتشمل كافة عهدة المدرسة وما يجري عليها من :العهد المدرسية :سابعاً
لمعلومات بالوزارة والمنتشرة بإدارات االستفادة من الجهود المتوفرة مثل قاعدة مركز ا :ثامناً

 .التربية والتعليم
جميع وظـائف البرنـامج لكـل     ىالمرور علالقدرة على التحكم التام بواسطة كلمة  :اًتاسع

 .مستخدم
ولكن ما الحظه الباحـث أن  ،ويرى الباحث أن البرنامج جيد ومفيد لإلدارة المدرسية

وإن ،اد تكون مألوفة ومعروفة لـدى الجميـع  البرنامج تكإصدارات مرور لفتح  اتهناك كلم
وهذا مأخـذ علـى   ،من خاللها فتح أي برنامج معارف وفي أي مدرسة يمكن،جهلها البعض

 .البرنامج
 :ومن البرمجيات اإللكترونية التي تستخدمها بعض المدارس

 : البريد اإللكتروني

 :بأنه) ٥٨٨ م،ص٢٠٠١(يعرفه الموسى
لشبكة سواء كانت نصية أو مصحوبة بعناصـر متعـددة   عبارة عن تبادل الرسائل عبر ا"

وهو وسيلة الكترونية يسـمح لمسـتخدم   ،)إلخ...الفيديو،الصورة،الصوت: مثل(الوسائط

الحاسب اآللي تحويل الرسائل البريدية المرسلة من جهاز حاسب آلي إلى آخر أو أكثـر  

ي فرد أو موقع إلى أ WAN)(أو خارجياً) LAN(عن طريق الشبكة المحلية الخاصة بها

 ".نترنت عبر العالمعلى اإل
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 ):٨م،ص٢٠٠١حمدان(باآلتيويمتاز البريد اإللكتروني عن البريد العادي 
 .نترنتأن الرسائل اإللكترونية توزع على المستفيدين بواسطة اإل )١
 .ال يستغرق زمن وصول الرسائل اإللكترونية إلى هدفها سوى ثوان معدودة )٢
كترونية ال يتطلب منه الذهاب إلى صندوق البريد فـي مكاتـب   أن المستقبل للرسائل اإلل )٣

 .منزله البريد في المدينة وقت الدوام الرسمي أو فتح صندوقه المعلق على جدار
 .كما يمكن للمتراسلين إرفاق ما يرغبون من صور ورسوم وبرمجيات ووثائق بيسر وسهولة

دث الطرق العصرية التـي  أن البريد االلكتروني من أح)٢٦-٢٥ص م،ص٢٠٠٤(ويؤكد نجم
أتاحتها التكنولوجيا المتقدمة إلرسال واستالم الرسائل البريدية بواسطة الحاسبات اإللكترونية 

كما أن المستعمل يمكنه بعث رسائل باسـتعمال  . عبر مراكز وشبكات خاصة محلية وعالمية
وأن للبريـد   .برنامج البريد االلكتروني نفسه الذي يتضمن بعض فعاليات معالجة النصوص

 : االلكتروني فوائد مثل
 . إنجاز أعمال االتصاالت بين جهتين أو أكثر بسرعة فائقة ودقة بالغة •
 . واسترجاعها بسرعة وسهولة،تسهيل عمليات تخزين المراسالت الكترونيا •
المحافظة على سرية االتصاالت وأوعية االتصال؛ وضمان عنصر الخصوصية  •

 . واالستقاللية
 . الت في جميع األوقات باالعتماد على األنظمة اإللكترونيةإنجاز االتصا •
 . تخفيض المكلمات التليفونية •

أن البريد اإللكتروني يـؤثر  ) ٢١٦-٢١٥ص م،ص١٩٩٩(DRAKERدراكرويضيف 
برفع الحـواجز بـين   ،الشكل الصحيحبتأثيراً إيجابياً في طريقة وأسلوب العمل إذا ما استخدم 

والتقريب بين األفراد الموجودين ضـمن جماعـات   ،داخل المنظمةالطبقات اإلدارية المختلفة 
كما يسهل عملية االتصال بين صـانعي القـرارات فـي المنظمـة الواحـدة      . عمل مختلفة

كما يتوفر في المملكة العربية السعودية بعض المراكز التدريبية التـي  . والمنظمات األخرى
لتزويـد المشـتركين بالمهـارات     تقوم بإعطاء دورات تخصصية يقدمها خبـراء التـدريب  

  .والمعلومات التي تمكنهم من التعامل واالستفادة من خدمات شبكة اإلنترنت العالمية

 إدارة  اإللكترونية الحديثة التي يمكن اإلفادة منها في  تنظيم أعمال ياتومن البرمج
 :المدارس الثانوية

 :جهاز ضبط الحضور واالنصراف ببصمة اإلصبع-١
الي التقنية له القدرة على جمع البيانات لسد احتياجات الموظفين لنظام هو جهاز ع
مصدرها التقنية الحديث إضافة إلى تكلفتها ،فالوحدة تتميز بمرونة ودقة،الحضور واالنصراف

هذا الجهاز البسيط يتيح لنا تسجيل عدد من بصمات . التي هي في متناول كافة المؤسسات



-٩٤- 

    

كما ،)بصمة مختلفة٧٢٠(الواحدة في الوقت الحالي إلى حواليأصابع المنسوبين في المؤسسة 
 .يسمح بإمكانية اإللغاء أو التعديل وفق االحتياج

حيث يسمح ،يتميز الجهاز أيضاً بإمكانية تسجيل ثالثة مستويات مختلفة من تعريف الشخصية
 .بالمزج بين البطاقة الذكية والبصمة والرقم الشخصي

وحدة منفصلة أو ربطه بشبكة الحاسب اآللي الموجودة بمكان كما يمكن استخدام الجهاز ك
 ).هـ١٤٢٣،الخبر،مؤسسة أفالك للتقنية: المصدر(. التركيب

يقوم هذا البرنامج بسحب البيانات من جهاز و :برنامج أرقام لضبط الحضور واالنصراف-٢
. معنى منهمن أجل معالجتها وتحليلها الستنتاج تقارير ذات ) جهاز الضبط(جمع البيانات

ي حيث يجعل في إمكانك إنجاز بيانات لعدة ورديات لفترات طويلة دون الحاجة إلجراء أ
كما أنه يجعل بمقدورك إعداد تقرير وبيانات تساعدك على توفير ،عمليات حسابية يدوية
وباختصار فإن ما اعتدت على إعداده بوسائل ضبط الدوام التقليدية ،الكثير من الوقت والمال

 .يمكن اآلن إنجازه في دقائق بهذا البرنامج وبدقة أكثر،بيعفي أسا
فهو يقوم بعمل التقارير وبكل كفاءة باللغتين العربية ،إن هذا البرنامج يتميز بثنائية اللغة

كما يحتوي على مصمم تقارير غاية في المرونة حيث يمكنك من استخدام . واإلنجليزية
 .دة تصميم أي تقرير ترغب فيه وباللغة التي تفضلهانماذج التقارير المعدة سلفاً به أو إعا

 :وهذا البرنامج يغطي أيضاً جوانب عديدة لضبط دوام المنسوبين
 . والورديات المتعددة،الورديات المؤقتة )١

 .العمل أثناء العطلة ونهاية األسبوع )٢

 .يعد تقارير الغياب،والمبالغة في الحضور المبكر جداً،ومالحظة الخروج المتأخر جداً )٣

والكثير من الجوانب األخرى التي تهم المسئولين عن ،مراقبة ساعات الفسح واإلفطار )٤
 . تحليل كفاءة المؤسسة وإنتاجيتها

 ).هـ١٤٢٣الخبر  ،مؤسسة أفالك للتقنية: المصدر(

 :)تواصل(ومن البرمجيات اإلدارية الحديثة برنامج-٣
لي األمر من متابعة يمكّن و،يثبت على جهاز المدرسة،نظام برمجي حاسوبي  وهو

 :ومن هذا البرنامج،مستوى ابنه الدراسي والسلوكي
 .قراءة إشعار الطالب لولي األمر عند اتصاله بهاتف المدرسة •
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 .الحصول على نسخة من اإلشعار عن طريق الفاكس •
وعدد أيام الغياب بعذر وبدون عذر وكـذلك  ،قراءة المخالفات السلوكية التي على الطالب •

 . بدون عذرالتأخر بعذر و
الحصول على نسخة من تقرير المخالفات السلوكية والمواظبة بشكل مفصل عن طريـق   •

  .الفاكس
 .ترك رسالة صوتية من ولي األمر لكل من المدير أو الوكيل أو المرشد •
إرسال رسائل صوتية بشكل يومي من المدرسة على أولياً األمـور ألخبـارهم بتـأخر     •

 .عليهم من مخالفات سلوكيةسجل  أبناءهم أو غيابهم أو ما
 .األمور أو بعضهم ءإرسال رسائل عامة لكل أوليا •
 .يوفر البرنامج إحصائية كاملة عن كل مخرجات البرنامج في فترة معينة •

 الفائدة التي تعود على إدارة المدرسة من نظام تواصل؟ ما

 .تعميق وتفعيل التواصل بين المدرسة والبيت •
 .لي والسلوكيارتفاع مستوى الطالب التحصي •
كل  إدارة المدرسةاألمور من قبل  ءالذي يتم استهالكه في االتصال بأوليا،توفير الوقت •

ليتولى نظام تواصل بذلك آلياً دون جهد ويعطي تقريراً عن الرسائل التي وصلت ؛ يوم
 .والتي لم تصل

أو مخالفة سلوكية سـجلت علـى   ،ليس لولي األمر حجة في عدم معرفته بمستوى ابنه •
 .تأخر أو غياب من ابنه عن المدرسة  أو، بنها

 .التي تخص الطالب بكل تلك األمور،النظام يرسل رسائل بشكل يومي •
 .يرد على ولي األمر ويمكنه بمعرفة الجديد عن ابنه من السلوكيات وغيرها •
 .وقلة المشكالت الطالبية في المدرسة،يجدي في زيادة ضبط الطالب •

رسـائل   إرسـال ظام يخدم كافة المدارس بحيث يتيح للمدرسة وهو ن :نظام رسائل الجوال-٤
 .وغير ذلك شخصيات هامة الطالب أو المعلمين أو أولياء األمور أو إلىنصية 

 
ين  -٥ يتيح للمعلم الوصول إلى بياناته الشخصية لدى و :نظام االستعالم الهاتفي لشؤون المعلم

سوف يتمكن المعلمون والمعلمات ه وعن طريق،وعن طريق الهاتف التعليم في أي وقت إدارة
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رقـم السـجل    إدخـال صـحتها عـن طريـق     من االستعالم عن رغبات النقل والتأكد من
وسيتمكنون كذلك من تسجيل رسـائل  ،صدورها واالطالع على نتائج حركة النقل بعد،المدني

مـؤهالت   إضـافة عند طلب تعديل رغبـات أو  ) صوتياً(صوتية والحصول على رقم وارد
 .أو استفساراتودورات 

ن هذا النظام مستخدميه من تحديث محتويات الموقع يمكّو ):بارع(نظام إدارة المحتوى-٦
اإللكتروني  يومياً دون الحاجة لوجود مصمم مواقع مختص على رأس العمل بالمؤسسة و 

 :مراسلة أعضاء الموقع بكل يسر وسهولة و من المزايا األخرى
ام ليس من أنواع   مشاريع المصادر المفتوحة التي تمكـن  األمن و الحماية وذلك ألن النظ-

 .المبرمجين من دراستها و بالتالي اختراقها
 .القدرة على التعامل مع حجم النهائي من البيانات-

تاريخ  http://ot.com.sa...  شبكة المدار السعودية ..مؤسسة المدار التقني:المصدر(

 )هـ١٩/١٠/١٤٢٨: خول على الموقعالد

أن هذه البرامج في تطور مستمر وسريع مع تناقص ) ٥١ هـ،ص١٤٢٤(ويضيف الراشد
 .في أسعار هذه البرامج

 :ومن البرمجيات األخرى التي تستخدم على نطاق ضيق في بعض إدارات المدارس

لمدرسة وهـي  ويضم أمور تهم مدير ا ):حقيبة مدير المدرسة(برنامج اإلدارة المدرسية .١
الخطة ،توصيات مدير المدرسة،اإلدارية اتمتابعة التكليف،ةياإلدار اتالتكليف:على النحو التالي

الطالب ،خطة التقييم الذاتي لمدير المدرسة،المجالس المدرسية،متابعة الخطة اإلدارية،اإلدارية
 .الطالب الوافدين من القرى والهجر،غير السعوديين

 :شملوي :برنامج شؤون الطالب .٢
 .الخدمات الطالبية،المتابعة الصحية،الغياب والتأخر،اإلجراءات اإلدارية للقبول والتسجيل

الوارد ،الصادر العام والخـاص ،النشرات،التعاميم ويشتمل على:برنامج الصادر والوارد .٣
 . العام والخاص

 .لجميع المواد الدراسية: برنامج الجدول المدرسي .٤
مصروفات الصيانة ،%٤٠مصروفات النشاط  على ويشتمل :برنامج المقصف المدرسي .٥
 %.٥مصروفات تكريم المعلمين ،%١٥مصروفات تكريم الطالب ،%٢٥
 برنامج مدير الفاكس  -٦
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إلعداد تصاميم لتقارير وكشوف وسجالت الطـالب بمظهـر   برنامج المصمم السريع؛  -٧
  .منسق وجميل و في وقت وجيز

 .وإجراء الرقابة عليها،ومنع العبث فيها،سةبرنامج  لقفل أجهزة الحاسب في المدر -٨
 )موقع مكتبة برامج اإلدارة المدرسية في منتديات التربية والتعليم(:المصدر

http://moudir.com/vb/showthread.php?t=١٦٩٩٦٤ 
 )هـ١٠/٩/١٤٢٨تاريخ دخول الموقع 

 :نت في اإلدارة المدرسيةاإلنتر

تقدم اإلنترنت المستخدمة في اإلدارة المدرسية خدماتها للمستفيدين من طالب وأولياء 
 .وإدارة التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم والمجتمع،أمور

 : الفئات المستفيدة من الموقع اإللكتروني للمدرسة) ١٥(رقمويوضح الشكل 
 )١٢(شكل رقم

 :مستفيدة من الموقع اإللكتروني للمدرسةالفئات ال

 
 )١٥٩هـ،ص١٤٢٦/١٤٢٧الهيثمي (انظر

 :إدارة الموقع الحكومي على شبكة اإلنترنت

تتضمن عملية إدارة موقع الجهة الحكومية على شبكة اإلنترنت مراحل متداخلة أوردها 
 :نحو التاليعلى ال) ٤٤-٤٣م،ص ص٢٠٠٧-هـ١٤٢٨(موسى وآخرون

 .أنشطة دراسة جدوى إنشاء الموقع -

 الطالب

 ملدرسةاإدارة 

 املعلمون

األمور أولياء

 أفراد اتمع

 إدارة التعليم

 املستفيدون
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 .تصميم الموقع  -
 .إعداد ونشر الصفحات -
 .عرض التطبيقات -
 .ووضع آليات إدارة محتوى المعلومات،إدارة الوثائق -
 .توفير تقنيات محكمة لضمان جودة الخدمات اإللكترونية المقدمة -

 :نتإدارة موقع الجهة الحكومية على اإلنتر) ١٦(ويوضح الشكل رقم
 )١٣(الشكل رقم

 :إدارة موقع الجهة الحكومية على اإلنترنت

 
 )٤٤ م،ص٢٠٠٧-هـ١٤٢٨(انظر موسى وآخرون

نماذج من مواقع اإلنترنت اإللكترونية التي تساعد إدارة المدرسة الثانوية في مدينة مكة 

 :عبر شبكة اإلنترنت المكرمة لتقديم خدماتها

 www.yasser.gov.sa//http   ).يسر(نامج التعامالت اإللكترونية الحكوميةموقع بر-
 :إلى) ٥٨ م،ص٢٠٠٧-هـ١٤٢٨(بحسب موسى وآخرون) يسر(ويهدف برنامج

 .رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام .١

 .تقديم خدمات أفضل لألفراد والقطاع العام .٢

 تصميم موقع الويب
- Style  
- Site Organization 

ضمان جودة املوقع
- Link Checks 
- Structural Checks 

 تطوير التطبيقات
- Data Base  
- Templates. Scripting  

إدارة احملتوى
- Content Design 
- Version Control 

 إعداد ونشر الصفحات
- Text Design 
- Graphic ,Multimedia 

إدارة الوثائق
- Document 
- Index  

ت
ت أو اخلدما

إدارة احملتوى وتقييم املعلوما
ت
ث املعلوما

حتدي
 

 دورة حياة املوقع وإدارة تدفّق العمل وإدارة احملتوى
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 .عائدات االستثمار زيادة .٣

 .توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب .٤

لتعامالت اإللكترونية الحكومية ل)يسر(القواعد الرئيسية لعمل برنامج)١٧(ويوضح الشكل رقم
 )١٤(شكل رقم                        :السعودية 

: يةلتعامالت اإللكترونل)يسر(القواعد الرئيسية لعمل برنامج

 
 )٥٨ م،ص٢٠٠٧-هـ١٤٢٨(انظر موسى وآخرون

 :moe.gov.sa //httpموقع وزارة التربية والتعليم السعودية                        -
 l.com.saschoo-http://www.e           :موقع المدرسة اإللكترونية السعودية-

للتواصل بين البيت "ومنها تواصل نت،وهو موقع يقدم برمجيات  تخدم اإلدارة المدرسية
 "وتقديم كامل المعلومات عن الطالب،والمدرسة عبر الهاتف وعبر االنترنت

ويضم خدمات إلكترونية لمدير المدرسة كالدليل ،موقع حقيبة مدير المدرسة اإللكترونية-
والئحة االنضباط ،والئحة تقويم الطالب،والقواعد التنظيمية،ةاإلجرائي لمدير المدرس

وغيرها من الخدمات ،وصالحيات مدير المدرسة،وسياسة التعليم في المملكة،السلوكي
 .اإللكترونية

 s.nethttp://www.saudism                                :موقع سعودي إس إم إس-
 .ومنها برنامج الجوال المدرسي،ويقدم برمجيات إلكترونية لإلدارة المدرسية

                )اإلنترنت(موقع اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة على الشبكة العالمية-
http://www.makkahedu.gov.sa/index.php                                   

بعض المدارس الثانوية في مدينة مكـة المكرمـة   لإلكترونية بعض المواقع نماذج ل

 :)اإلنترنت(الشبكة العالمية عبر

  :موقع مدرسة  النهروان الثانوية بمدينة مكة المكرمة •
                                                    http://www.alnhrawan.com 

١عدةقا رؤية وأوليات ومواصفات وأطر موحدة                              

 ليست تقنية فقط،أكثر من ذلك بكثري                               ٢قاعدة

 طور مرة،استخدم مرات عديدة                             

٢قاعدة

٣قاعدة تقليل املركزية بأكرب قدر ممكن                              

٤قاعدة
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:                           قع مدرسة مكة الثانوية بمدينة مكة المكرمةمو     •
                                                           http://www.makkah.sch.sa/ 

:                  نة مكة المكرمةموقع مدرسة المدائن الثانوية بمدي •
                                                      http://www.almadaensch.com 

                          : موقع مدرسة الشيخ صالح الخزامي الثانوية بمدينة مكة المكرمة •
http://alastaz.com/alkhuzami/index.php                                  

 
ويظهر ذلك من ،ويرى الباحث أن معظم هذه المواقع أعدت بطرق اجتهادية من المدارس

فبعضها يركز على خدمات اإلدارة ،خالل اختالف الهيكلة البرمجية األساسية من موقع آلخر
وآخر ملحـق  ،وآخر على المنتـديات ،ب والدروس التعليميةوآخر يركز على الطال،المدرسية
 .بغيره

لذا ينبغي على مديري المدارس ووكالئها االستفادة من المواقع االلكترونية للمـدارس   
 . النموذجية
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 : الرابعاملبحث 

 الصعوبات التي تواجه استخدام اإلدارة اإللكرتونية

   
 

 :ق المحاور التاليةوتناول الباحث الحديث في هذا المبحث وف
 تمهيد للمبحث  •
 :تصنيف الباحث للصعوبات •

  اإلداريــة ت الصعوبا   :أوالً 
 البشريـــة   الصعوبات: ثانياً 
 الصعوبات التقنيــــة : ثالثا 
 الصعوبات البرمجيــة : رابعا 
    الصعوبات الماليـــة: اخامس 
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 :التمهيد
وير اإلدارة المدرسية يؤكـدون علـى أهميـة    بالرغم من أن كثيرا من المهتمين بتط

استخدام اإلدارة اإللكترونية من قبل القيادات المدرسية نظير الفوائد والمزايا العديـدة التـي   
إال أن هنـاك  ،يحققها استخدام تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في تبسيط اإلجـراءات اإلداريـة  

ـ ،جال اإلداريصعوبات ومعوقات تقف في طريق هذا االستخدام في الم  Brownك يؤكد ذل
(٢٠٠٠,p١٢٩)   حين يذكر إن كثيراً من الدول النامية قد تمكنت من اقتناء األجهزة والـنظم

المتطورة في مجال تكنولوجيا الحاسبات اإللكترونية إال أن معظمها ال يزال عاجزاً في تحقيق 
ة فعالـة لوجـود مصـادر    االستفادة الكاملة من إمكانات هذه األجهزة والنظم وتوظيفها كأدا

إن اإلدارة اإللكترونية بقدر ما تحمل رياح التغيير اإليجـابي  : متنوعة من المشكالت منهـا
وأكثر تبـادل للمعلومـات   ،على المنظمات التي تصبح أكثر رشاقة وسرعة في االسـتجابة 

واألهم أقـل  ،وأقل تركيزاً على التنظيم الداخلي وأكثر تركيزاً على المستفيد،وتقاسماً للمعارف
لحركـة السـريعة للسـوق    هرمية وصالبة تنظيمية وأكثر شبكية وسيولة بما ينسجم مـع ا 

وأهداف أعمق بإدخال اإلدارة ،ومما الشك فيه إننا نطمح إلى تحقيق غايات أفضل،االلكتروني
ومواكبة التقـدم العلمـي   ،اإللكترونية في نظم التعليم حتى نستطيع مواكبة تطورات العصـر 

ولكي نبدأ من حيث توقف اآلخرون البد من أن نتعرف على هذه  الصعوبات التـي  ،والتقني
حتى نوجد الحلـول الناجعـة   ،تعترض سبيل استخدام وتطبيق اإلدارة اإللكترونية في التعليم

 :هما، إلى أن هذه العقبات تتركز في أمرين p٩٣,٢٠٠٠)( Pavitوقد أشار،لها
 .إدخال اإلدارة اإللكترونية في التعليم عدم قناعة بعض التربويين في-١      
أسباب تدني استخدام ) هـ١٤٠٨(التركي حصرفي حين ،المادية والبشرية اإلمكانات-٢

 :المدرسي فيفي العمل اإلداري  الحاسب اإللكتروني
أسباب تعليمية وتدريبية في البرمجة بدون تحليـل أو تصـميم لـنظم الحاسـب اآللـي       )١

 .ة إدارية لمصممي النظموعدم وجود خلفي،المستخدمة
وعـدم تعريـب   ،أسباب فنية مثل اختالف المواصفات ألجهزة وأنظمـة الحاسـب اآللي   )٢

 . مصطلحاته
أو التوقعـات  ،أسباب نفسية واجتماعية كرفض التغيير من قبل المستفيدين من هذه التقنية )٣

 .غير الصحيحة سواء المتفائلة جداً أو الحذرة جداًَ
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 :الصعوبات إىل احملاور التالية و يرى الباحث تقسيم هذه
  :الصعوبات اإلدارية: أوال

فتطويرها عادة ما سيواجه بعدة ،تعتبر اإلدارة اإللكترونية وليدة الفكر اإلداري الحديث
ومن ،عقبات وصعوبات ينبغي أن تتجاوزها حتى تستطيع الثبات والرسوخ في عـالم الواقـع  

 :تواجه اإلدارة اإللكترونية هذه الصعوبات اإلدارية والتنظيمية التي قد
  :عدم وضوح الرؤية
إلى أن إيجاد الرؤيـة الواضـحة   ) ٢٥٦-٢٥٥هـ،ص ص١٤٢٥(يشير أبو مغايض

المتفق عليها من قبل الجميع هي نقطة االنطالق والقاعدة األساسية  التي تقوم عليها كل جهود 
 :مما يعني،تحقيق اإلدارة اإللكترونية

 .ارة اإللكترونية بنظرة موحدة غير مشتّتةاشتراك القائمين على اإلد-
 .لكل منظمة رؤيتها الخاصة لإلدارة اإللكترونية من حيث المهام واألهداف-
 .مما يعني االنحياز إما إلى اإليجاب أو السلب،قد يختل توازن الرؤية-
قد يحصل تفاوت بين المنظمات في األخذ بأسباب تفعيـل األنظمـة المعلوماتيـة    -

مما ينتج عنه صعوبة التوفيـق بـين   ،لتي تشكّل أساس اإلدارة اإللكترونيةا،اإلدارية
وأخرى ال تعتـرف بإدخـال التقنيـات الحديثـة     ،منظمات دخلت عصر المعلوماتية

 .لوحداتها اإلدارية
 .الرؤية هي أساس بناء االستراتيجية والسياسات وتحديد األهداف والغايات-

 :ضعف تكامل التخطيط
إلى وجود عدة صعوبات تواجه ) ١٩٩-١٩٢م،ص ص٢٠٠٥(يشير مصطفى وعمر

 :منها،التخطيط التعليمي في الدول النامية
 .نقص البيانات واإلحصاءات الالزمة للتخطيط التعليمي .١
 .ندرة األفراد المدربين على التخطيط للتعليم .٢
 .ارتفاع نسبة األمية .٣
 .عدم توفر المخصصات المالية المناسبة .٤
 .خطيطيانخفاض مستوى الوعي الت .٥
 .غياب استراتيجية تخطيط التعليم .٦
 .المركزية الشديدة في التخطيط للتعليم .٧
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 .وجود جماعات الضغط أو المصالح .٨
أن التخطيط هو األداة التي توضح )٢٥٩ـ٢٥٧هـ،ص ص١٤٢٥(ويؤكد أبو مغايض

وفق مراحـل متتابعـة ذات أهـداف    ،وتضعها في إطار زمني تنفيذي محـدد ،االستراتيجية
لذا يعتبر وضع الخطـط  . بها كل ما تحتاجه كل مرحلة من إمكانات متنوعة موضحا،محددة

ولعل ،لمشروع اإلدارة اإللكترونية عامال حاسما ومهما يعول عليه في نجاح المراحل التنفيذية
 :من الصعوبات التي تواجه تكامل التخطيط لإلدارة االلكترونية

والقـدرة علـى التنبـؤ    ،لاحتياج عملية التخطـيط إلـى قـدر كبيـر مـن التحلي     -
 .والمواءمة بين الحاجات المتنوعة والمتعارضة أحيانا،بالمستقبل
وخاصة ما يتعلق بالمنظمات التي لها ،حاجة التخطيط إلى معلومات متعددة ومتنوعة-

 .بما يكفل توضيح كل الجوانب للمخطّط،وبالنشاطات ذات العالقة،عالقة بالتخطيط
 ،المنظمة واإلستراتيجية الكلية؛ نظرا لتعدد المنظمات عدم تحقيق التوازن بين خطة-

مما ينتج عنه عدم تكامـل وانسـجام   ،مما يتطلب وضع خطط فرعية لكل جزء في المشروع
 .بينهما مما يتعذر معه الخروج بخطة موحدة

قد يتم وضع خطة للتحول لتطبيقات اإلدارة اإللكترونية ذات أهداف طموحة جدا ن -
أو وضع جدول زمني ضيق ينتج عنـه مشـروع   ،لبشرية والمادية المتوفرةتفوق اإلمكانات ا

 .غير متكامل
فإنها قد تواجه بمقاومـة مـن قبـل    ،إذا ما كلّفت هيئة مستقلة بوضع خطة التحول-

 .البعض ألسباب تتعلق بتنازع االختصاص والسلطات
ـ  - ل لمشـروع  قد يتم استبعاد المستخدم والمستفيد كليا في مراحل التصـميم والتحلي

 .مما ينتج عنه مشروع ال يلبي متطلباته وتوقعاته،اإلدارة اإللكترونية
أن تنمية األعمال من خالل التنسيق اإللكتروني تحتـاج  ) م٢٠٠٤(ويضيف عبدالغني

إلى أحداث تغييرات جوهرية في البنية التحتية في الهيكـل والمسـار والفلسـفة التنظيميـة     
عادة تنظيم هياكلها ودمج األنشطة والفعاليات اإللكترونيـة  فهناك حاجة ماسة إلى إ،للشركات

بإستراتيجيتها التقليدية مع تحديث إجراءات العمل بها بما يتمشى مع التطورات التكنولوجيـة  
 .المتجددة
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    :واألنظمةن يانوالقصعوبات تتعلق ب
 هـا ن تطبيق تقنيات المعلومات واالتصاالت بخصوص المصالح الحكومية قد تواجهإ

ولهذا يلزم تحديث القوانين بحيث تتالءم مـع اسـتخدام  الوثـائق    ،تنظيميةعقبات قانونية و 
والمعامالت اإللكترونية ومن الضروري عند مبادرات مشاريع  الحكومة اإللكترونية اتخـاذ  
خطوات مسبقة للتأكد من أن السياسات القائمة تدعم إنشاء الحكومـة اإللكترونيـة لتالفـي     

  ).٤٧هـ،ص١٤٢٧،معهد البحوث واالستشارات(.عند الشروع في  التنفيذ التعقيدات
 :(Change Management System)غياب نظام إدارة التغيير

قد يحتاج في بعض مراحله إلى إعادة تصميم العمليـة  ،إن التحول لإلدارة اإللكترونية
وذلك ،العصـر اإلدارية وتغيير أنماطها وأشكالها وأساليبها بما يتفق مـع خصـائص هـذا    

ــدة   ــة الجدي ــي األلفي ــديرين ف ــه الم ــي تواج ــديات الت ــتعداد للتح ــرى ،باالس حيث ي
 :وذلك لمواجهة تحديات،حتمية التغيير القيادي لمؤسسات المستقبل) ٢٩م،ص٢٠٠١(إبراهيم
 .والذي قد يفاجئنا بضرورة مواكبته،التغيير السريع في كل مناحي الحياة .١
وذلك يلغي ،ن المعلومات المتاحة تفوق قدرات األفرادحتى أ،التدفق الكبير في المعلومات .٢

 .االعتماد على القيادات الفردية
لذلك لم تعد اللوائح والسياسات ،لم تعد هناك طريقة واحدة للتعامل مع التعقيد المؤسسي  .٣

 .واإلرشادات المكتوبة صالحة لمؤسسات القرن
لم اليوم والغد فـي أمـس   وعليه أصبح عا،نجاح الماضي لم يعد ضمانا لنجاح المستقبل .٤

 .الحاجة لإلبداع واالبتكار واالستجابة السريعة لمتغيرات السوق
سوف تقوم التكنولوجيا الحديثة بزيادة كفاءة استخدام الوقـت وتعـويض جانـب مـن      .٥

 .الثروات البشرية
 :بأنها) ٥١م،ص١٩٩١(ويعرف عامر إدارة التغيير 

وعلى مراحـل  ،اقتصاداً وفعالية إلحداث التغيير كيفية استخدام أفضل الطرق نإدارةُ تعبر ع"

حدوثه بقصد خدمة األهداف المنشودة لالضطالع بالمسئوليات التيُ تمليهـا أبعـاد التغييـر    

 ".الفعال
 :بأنها) ١٢٨ م،ص٢٠٠١(بينما يعرفها عارف

، عملية إدخال وتحسين أو تطوير على المنظمة؛  بحيث تكون مختلفة عن وضعها الحـالي  "

 . "تتمكن من تحقيق أهدافها بشكل أفضل وبحيث



-١٠٦- 

    

 :في) ١٣١م،ص٢٠٠١(وقد حددها عارف،وهناك أسباب تحتّم التغيير داخل المنظمة
،  وهذا يحدث من خالل التدريب، وزيادة مستوى طموحاتهم وحاجاتهم ،  ـ تطور العاملين١

 .وعندما يتدرب اإلنسان يبدأ بتغيير سلوكه وتجدده
وذلك يقود إلى محاولة اإلنسان أن يغيـر مـن   ، التنظيمات اإلدارية  ـ زيادة المنافسة بين٢

 .أنماط سلوكه السلبية إلى اإليجابية
ـ إدراك الصلة بين أسلوب التعامل مع العامل وإفساح المجال له بالمشاركة فـي اتخـاذ   ٣

ت وتغييـر تشـريعا  ،  وهذا يؤدي إلى التغيير في أسـاليب اإلدارة  ،  القرار وبين إنتاجيته 
 .اإلدارة لمصلحة التنظيمات لدى العاملين

الموقف المضاد من إدخال الحاسوب باعتباره أداة للتغيير ) م٢٠٠١(ويوضح العالونة
والنظر إليه بشيء من الخوف من تخفيض أعداد العاملين وتغيير في هيكل القوى ،والتحديث
اسيب يتطلب إعـادة تعـديل   ونظام العالقات بين الوحدات اإلدارية ألن استخدام الحو،العاملة

 .األساليب والقواعد المتبعة لضمان االستخدام الكفء للطاقات المتاحة

ــير  ــميثويش ــي  ) ٢٤٥م،ص٢٠٠٤( SMETHس ــة ف ــدة الذهبي ــى القاع إل
؛ لذا ينبغي أن يكـون المـدير   "افعل لنفسك ما تريد أن يفعله اآلخرون ألنفسهم":وهي،التغيير

 .منطلق التغير
 :واجه إدارة التغيير لتطبيق تعامالت اإلدارة اإللكترونيةالتحديات التي ت   

 :هذه التحديات على النحو التالي) ٣٦م،ص٢٠٠٧-هـ١٤٢٨(أورد موسى وآخرون
 .الخوف من التغيير بالنسبة للجهات الحكومية والموظفين .١
 .ضعف الفهم وعدم اإللمام بأهمية التعامالت اإللكترونية .٢
وانين والتشريعات والقواعد التي تحكم التعـامالت  ضعف الفهم وااللتباس في فهم الق .٣

 .اإللكترونية
وجود فجوة بين المهارات الالزمة  للموظفين في عمليات الـربط وإعـادة تصـميم     .٤

 .األعمال  الخاصة بالتعامالت اإللكترونية
 .وعدم الوضوح والشفافية أثناء عملية التغيير،عدم التنسيق بين اإلدارات العليا .٥
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 : وهي،بعضا من هذه الصعوبات اإلدارية) ٥٤م،ص١٩٨٥(ان،وأورد بره

انعدام التنسيق والرقابة على األنشطة المتعلقة باستخدام تكنولوجيا الحاسـبات اآلليـة    -١
وذلك بعدم وجود سياسة عاملة موحدة على المستوى القومي في بعض الدول النامية 

 .في هذا المجال
وظيف مما يسبب عدم قناعـة المـؤهلين   وعدم مرونة نظام الت،قصور نظام الحوافز -٢

 .للعمل في األجهزة الحكومية بالدول النامية
 .عدم وجود تنسيق بين مراكز الحاسبات اآللية في األجهزة الحكومية المختلفة -٣
اختالف األنواع في أجهزة الحاسبات اآللية في اإلدارة الواحدة مما يؤدي إلـى عـدم    -٤

 .هزةتحقيق االستفادة القصوى من هذه األج
ال توجد جهة رسمية مركزية تخطط الحتياجات الدولة من حاسـبات آليـة بحيـث     -٥

يتضمن التخطيط الكم والنوع وكذلك المخرجات التي توفر هيكل العمالة من الكوادر 
 .المتخصصة للعمل في هذه األجهزة

 : وذلك على النحو التالي) م٢٠٠١(العالونة أوردهما ومن الصعوبات اإلدارية 
حيث تعمل كل جهـة  ،نسيق بين األجهزة اإلدارية في مجال استخدام الحواسيبقلة الت .١

 .على حدة بتطوير تطبيقاتها دون االستفادة من تجارب األجهزة الحكومية األخرى

اختالف إجراءات العمل بين اإلدارات ذات األعمـال المتشـابهة وضـعف وجـود      .٢
 .إجراءات ومعايير ثابتة تحكم سير العمل

ل المؤسسـات العربيـة إلـى اإلدارة    معوقات تحو) ٤م،ص٢٠٠٤ان رضو(وقد أجمل

 :منها أسبابعدة في اإللكترونية 

  .عدم وضوح الرؤية المستقبلية لإلدارة اإللكترونية .١
 .اختالف نظم اإلدارة حتى داخل المنظمة الواحدة .٢
 . غياب البنية التحتية الضرورية لهذا النوع من اإلدارة الحديثة .٣
 .رة المؤسسة بدواعي التحول ومتطلباتهعدم اقتناع إدا .٤
عدم توافر الحافز القوى لدى األفراد إلنجاح عملية التحول وعدم إحساسهم بأنهم  جزء  .٥

 .من عملية التحول والنجاح
 .صعوبة الوصول إلى اإلدارة اإللكترونية المتكاملة داخل المنظمات .٦
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 .عدم توافر بنية أساسية فنية جيدة .٧
 .والخوف من التكنولوجيا وتطبيقاتها ثقافة األبواب المغلقة .٨
استمرارية عمليات تحديث البيانات مع تحمل األفراد المنوطين بهـا  العـبء اإلداري    .٩

 .المعتاد
التوافق مع النظم اليدوية المعتادة في العمل ودوراتهـا المسـتندية ورفـض التحـديث      .١٠

 .والتغيير
 .عدم الثقة في حماية سرية وأمن التعامالت الشخصية .١١
  .شبكة اإلنترنت وصعوبة التنقل عبر المواقع اإللكترونية في بعض الدول النامية بطء .١٢
 

 : الصعوبات البشرية: ثانيا

وهناك نظرة متشائمة ،وهي غالبا ما تكون من صعوبات ناجمة عن اإلنسان ذاته   
والـدول العربيـة علـى وجـه     ،عن شخصية اإلنسان في دول العـالم الثالـث عامة  

واقع فـي  ،ترى أنه يعاني من ضياع إيـديولوجي )٢١٩صم،١٩٨٤أسعيد (الخصوص
وبين التقـدم  ،نتيجة الصراعات الدائرة حوله بين الغرب والشـرق ،بوتقة حيرة الموقف

  :ومن هذه الصعوبات، والتخلف
 ):الفجوة الرقمية(ةالتفرقة الرقمي
رقمـي  ال الحـاجز إن  )٤٧هـ،ص١٤٢٧،معهد البحوث واالستشارات(جاء في

 ءة سوارلمقدن ايملكون ال نترنت والتقنيات عماإلاستخدام مقدرة على اله يلد نل مزيع
  .جة عدم الدراية باالستفادة من التقنياتنتيمعدات أو ة العدم وفربسبب ن كا

   :غويعائق اللال

مما يشكل صعوبة وعائقـا  ،تعتمد معظم البرمجيات اإللكترونية على اللغة اإلنجليزية
أن اللغة من أهـم التحـديات التـي     )م٢٠٠٤(عبدالغنييبين و،ه اللغةأمام الذين اليجيدون هذ

لذا فهناك حاجة ملحة ،تعوق التفاعل بين كثير من العمالء وبين العديد من المواقع اإللكترونية
لتطوير برمجيات من شأنها إحداث نقلة نوعية في ترجمة النصـوص إلـى لغـات يفهمهـا     

 .العمالء
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 :نيةلكترواإل فةقالثاضعف 
ـ عالم غ،شطرينالعالم إلى نقسم الرقمية ا ةرالثوة منذ بداي ا وعـالم  ني معلوماتي

حـواجز بـين   زيـل ال قـد ت رونيـة  كومـة اإللكت لحاو،قميار أميا أي ماتيومعل ممعد
الفجـوة  زيد من كما يمكن أن ت،خدماتها ستفادة منجال للجميع بااللمتفسح او،شطرينال

معهـد  (.هامواقععلى الدخول لعاجزين عن اوات لى االستفادة مز الخدمدرين عبين القا
 )٤٨هـ،ص١٤٢٧،البحوث واالستشارات

 :عدم الثقة في الوسائل اإللكترونية
ينبغي أن تحظـى بالثقـة علـى جميـع      النجاح حتى تتمكن اإلدارة اإللكترونية من 

. يط الجيد للفكرة حتى تحظى بالثقـة واإلدراك مـن الجميـع   خطتالوهذا يستلزم ،المستويات
ــن    ــية واألمـ ــمل الخصوصـ ــة تشـ ــية الثقـ ــوث  (.وقضـ ــد البحـ معهـ

عدم الثقة في الوسـائل  إلى أن  )م٢٠٠٤(عبدالغنيويشير ،)٤٩هـ،ص١٤٢٧،واالستشارات
لذا أصبح هناك اتجـاه نحـو   ،اإللكترونية من أكثر التحديات التي تواجه التعامل اإللكتروني

ترسيخ ثقة العمـالء بهـا مثـل    و،استخدام برمجيات خاصة لتأمين وسائل السداد اإللكتروني
 ).ةلكترونيات اآلمنصفقات اإل((Secure Electronics Transactions)برنامج

 :الحاجة إلى الخصوصية والسرية
 معهــد البحــوث (حمايــة المعلومــات الشخصــية لألفــراد   : وتعنــي

وذلك من خالل تزويد إدارة المدرسة بمعلومـات خاصـة   ) ٥٠هـ،ص١٤٢٧،واالستشارات
وكذلك خصوصيات المدرسة ،ية؛ كي تضمنها اإلدارة في موقعها على االنترنتووثائق شخص

لذا ينبغي االقتصاد في جمع المعلومات الشخصية والحيطة في اإلفصـاح عـن تلـك    . ذاتها
 . المعلومات دون إذن من صاحب األمر

من التحديات التي تعوق والسرية تعد  الخصوصيةإلى أن )م٢٠٠٤(عبدالغني يشير و
على تقبل بعض العمالء لفكرة التسوق عبر اإلنترنت وخاصـة أن عمليـة التبـادل     وتؤثر

ــل    ــالء مث ــن العم ــات م ــى بعــض البيان ــى الحصــول عل ــاج إل ــي تحت اإللكترون
لذا فهناك ضرورة الستخدام برمجيـات  ،وغيرها،طريقة السداد،العنوان،الجنسية،النوع،االسم

ريـة اإللكترونيـة مثـل برنـامج     خاصة للحفاظ على سرية وخصوصية التعـامالت التجا 
Cookies. 
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 : األمن المعلوماتي
معهـد البحـوث   (حماية المواقع اإللكترونية من الهجمات وسوء االسـتخدام : ويعني
فينبغي أخذ االحتياطـات الممكنـة لصـيانة أمـن اإلدارة     ) ٥٠هـ،ص١٤٢٧،واالستشارات
عند تخـزين المعلومـات    لدى المديرين تواجد شعور)م٢٠٠١(ضح العالونةويو. اإللكترونية

 .شكل تهديداً ألمن المعلوماتبأن ذلك يباستخدام الحواسيب اآللية 
معهـد البحـوث   (وبناء على أهمية األمن في فعاليات اإلدارة اإللكترونية يشير كتاب

إلى أن االتحاد األوروبي قد قام بمبادرة أوروبا اإللكترونية )٥١ هـ،ص١٤٢٧واالستشارات،
) كل الناس سواسية(ومشروع) الفضاء اإللكتروني(ات ألمان فضاء السيرالتي تضمنت إرشاد

 .للحفاظ على البيانات الخاصة وأمن المنشآت

 : بتبعيته للتكنولوجياالفرد إحساس 

إلى أن من أخطر اآلثار السلبية للحاسب أن ينشأ عند ) ٤٨ م،ص١٩٩٥(يذكر جوهر  
وهذا واقع اآلن بين مستخدمي ، اس بالتدني الفرد إحساس بالعجز بتبعيته للتكنولوجيا أو إحس

الحاسب فكثير ممن تعود على استخدام معالجة الكلمات في تحرير الخطابـات تجـد لديـه    
ووضوح الخط بل قد ال يستطيع أن يحرر خطاباً إال باسـتخدام  ،مشكالت في الكتابة الهجائية

للتكنولوجيـا يجـب أن    وللتغلب على مشكلة اإلحساس بالعجز عند الفرد بتبعيتـه . الحاسب
هكذا يـرى بعـض   ،نحرص على أن يفهم اإلداريون العمليات التي يقوم عليها أداء الحاسب

بينما يرى بعضهم اآلخر أن يمارس اإلداريون هذه العمليات بأيديهم بين حين ، علماء اإلدارة 
لحاسب في فعندما نستخدم ا،كما ينبغي أن يفهم اإلداري قدرة أجهزة الحاسب وحدودها. وآخر

وإنما يعين الكلمات غير الموجودة في قائمة ،تصحيح أخطاء الهجاء فإنه ال يستخرج األخطاء
 .الكلمات المخزونة فيه ويغيرها إلى ما عنده

 : ضعف إعداد وتدريب العاملين
فمما ال شك فيه أن التدريب يعد عنصراً مهماً من عناصر تحقيق أهداف المنظمـات  

وتطـور  ،لى أن متابعة التطورات األساسية في أجهزة الحاسب اآلليإضافة إ ،وتطوير عملها
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يجعالن عدم االهتمام بالتدريب وتطوير ،أساليب استخدام نظم معلومات الحاسب اآللي بفعالية
 .أساليبه من المعوقات التي المنظمات على اختالف مستوياتها

 :ما يلي)٧٤صم،٢٠٠٠(ومن المعوقات المتعلقة بالتدريب التي أوردها الرشيدي
عدم وضع نظام واضح ومحدد للتدريب معروف لدى جميع العاملين بالمنظمة يرتبط  .١

 .بنظم المعلومات المتبعة في هذا المجال
 .عدم ربط التدريب للتطور الذي يحدث لتلك األجهزة ونظم معلومات الحاسب اآللي .٢
تلفة مـع نظـم   عدم ربط عملية اتخاذ القرارات األمنية بخطوات العمل ومراحله المخ .٣

 .المعلومات المتبعة أو اقتصارها على بعض القطاعات دون غيرها
عدم االهتمام بتكوين كوادر تدريبية قادرة على استخدام نظم المعلومـات وتـدريب    .٤

العاملين عليها من خالل برامج متقدمة وإرسال بعثات العاملين إلى الجامعات ومراكز 
 .التدريب بالخارج
 : لى التواصل بشكل طبيعيعدم تنمية القدرة ع

إلى أن هناك أثر سلبي ينشـأ عـن طبيعـة مـدخالت     ) ٩٦م،ص١٩٩٥(يشير زهران
وبـذلك ال ينمـي عنـد اإلداري    ،أو أوامر وغيرها،وهي أنه يتطلب غالباً استجابات،الحاسب

على سبيل المثال تتطلب برامج التـدريب دائمـاً مـن    ، القدرة على التواصل بشكل طبيعي 
هذا األمر يعجل بالتدريب ويستخدم مساحة الشاشة أحسن ،يستجيب بكلمة أو حرفالمتعلم أن 
لكنه يحرم المتعلمين من ممارسة التواصل الحدثي التلقائي الذي يمرون به بالتخاطب ،استخدام
وللتغلب على هذه المشكلة يجب أن يشـجع اإلداريـون علـى أن يفكـروا فـي      . مع المعلم

ولذلك ينصح بـأن تسـتخدم   ،لحاسب بهذه اإلجابات المختصرةالمشكالت قبل أن يستجيبوا ل
   .البرامج التي تتطلب من المتعلم تفكيراً عالياً

 : التقليل من التفاعل اإلنساني في اإلدارة
إلى أن بعض اإلداريين يعتقدون أن التكنولوجيا الحديثة   Joseph(p٧١,٢٠٠١)ريشي

ا مفيدة وأنها تجعل اإلداري أكثر كفاءة من ويرى آخرون أنه،تقلل من مستوى العمل اإلداري
أن تطبيـق  : فالمعارضون لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في مجال التعليم يعتقـدون ، ذي قبل 

وأن االسـتخدام الجيـد لـإلدارة    ، اإلدارة اإللكترونية يقلل من التفاعل اإلنساني في اإلدارة 
تفيدين سيتفاعلون مع هذه الوسـائل  ألن المس،اإللكترونية يجعل وجود اإلداري غير ضروري

 .التكنولوجية بدالً من أن يتعاملوا مع اإلدارة



-١١٢- 

    

  :النقص في المبرمجين والفنيين
نقص الفنيين والموظفين موضحا أن ) م٢٠٠١(وقد أشار إلى هذه الصعوبة العالونة

على  يشكل عائقاً حرجاً يؤثر سلبياً مماوالمدربين والمستفيدين العارفين بنظم الحاسوب 
 .االستخدام الفعال لتكنولوجيا الحاسبات اآللية

 : اإلمكانيات المحدودة يمقاومة المديرين ذو
تزداد المشكلة مع سرعة التطورات العلمية والتحديث المستمر لتقنية وقدرات أجهزة 

مقاومـة   ذلك النقص في العناصر المؤهلة إلى )١٧٥م،ص١٩٩٧(عيادةأرجع وقد ،الحواسيب
ل واستخدام أجهزة الحاسب اآللي خوفـاً مـن   لفكرة إدخا اإلمكانيات المحدودة يالمديرين ذو

عدم االسـتيعاب والفهـم لطـرق االسـتخدام والتطبيـق لهـذه        أو،االستغناء عن خدماتهم
 .بيالتدر إضافة إلى النقص في،األجهزة

 :صعوبات ومشكالت صحية
ة اإللكترونية وخاصة هناك عادات ووسائل وطرق صحية وسليمة الستخدام األجهز    

وإغفال أو تجاهل هذه العادات الصحيحة  والتعامل على نحو خاطئ قد يؤدي ،الحاسب اآللي
في كتابه الموسوم ) هـ١٤١٩زللي،(وقد جمع هذه المخاطر الصحية،إلى المخاطر الصحية

وقد تعرض لخطر المجاالت أو اإلشعاعات "كيف نحمي أنفسنا من أخطار الكمبيوتر؟":بـ
وأهم المشكالت الصحية التي ربما تنتج من التعرض للمجاالت ،هرومغناطيسيةالك

 :الكهرومغناطيسية هي
 سرطان الدم أو ما يسمى باللوكيميا .١
 سرطان الصدر .٢
 سرطان الثدي عند النساء  .٣
 سرطان المخ  .٤
ولهذا الهرمون دور ،كبح إنتاج هرمون الميالتونين الذي تفرزه الغدة الصنوبرية .٥

مساعدة الجسم في   :ظ على صحة اإلنسان من خالل الفوائد التاليةرئيس في الحفا
اإلقالل من حدوث ،التخفيف من متاعب األرق،تحسين نوعية الدم،قتل الجراثيم

ويحمي العين من ،أمراض شرايين القلب حيث يمنع من أكسدة الكولسترول الضار
 ).الساد(تكوين المياه البيضاء
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ويغير في إنتاج الناقالت ،األخرى غير الميالتونينتغيير إنتاج عدد من الهرمونات  .٦
 .العصبية،والتي يسميها البعض الموصالت المخية

٧.  ا يتركه الحاسب اآللي من آثار صحية إضافة إلى تخوف المديرين والوكالء مم
 .)١٤١٩،الحربي(كما أوردتتعلق بالنظر والظهر والرقبة واألعصاب،

 :بات البشرية المتعلقة بالتقنية في اآلتيالصعو) م٢٠٠١:أبا الحسن(وقد أجمل
 .عدم تأهيل المديرين تأهيالً معلوماتياً عالياً -
 .وعدم المعرفة الكافية بتقنيات الحاسب اآللي  -
 . الرهبة والخوف الذي يمتلك بعض المديرين عند استعماله -
 .قناعة بعض المديرين بعدم جدوى استخدام الحاسب اآللي -
 .المديرين عدم توافر برامج لتدريب -
 . عدم تقديم حوافز مادية للمديرين -
 . نقص وتفاوت خبرات المديرين -

إلى أن المعوقات التي يمثّل فيها اإلنسان صـعوبة  )١٢١هـ،ص١٤٢٠ فودة(وأشار 
 :منهاذكر و،في االستخدام للتكنولوجيا عديدة

 .قلة توفر المتخصصين في الحاسب اآللي سواء أكان ذلك في الهندسة أو البرمجة .١
 .في استخدام الحاسب اآللي،على حد سواء والوكالء/قلة خبرة بعض المديرين .٢
حيث أن استخدام الحاسب اآللي يتطلب عقد دورات تدريبية منظمة ،قلة الدورات التدريبية .٣

وتوافر إمكانات مادية كبيرة قد ،وهذا يتطلب توافر المدربين األكفاء،المديرات/ للمديرين
 .دورات أو تحد منهاتعوق تنفيذ عقد مثل هذه ال

 .قلة المدربين االختصاصيين في مجال الحاسب اآللي .٤
 .قلة عدد المصممين والمبرمجين في مجال الحاسب اآللي .٥
/ عدم وجود حوافز مادية ومعنوية للعاملين على أجهزة الحاسب اآللـي مـن المـديرين    .٦

 .المديرات
 .عند حدوث مشكلة مامما يحدث حرجاً ،عدم وجود خبراء لألنظمة لدى وكالء األنظمة .٧
  عدم وجود الموظف المختص والمتفرغ للعمل على الحاسب اآللي .٨
وانعدام الثقة في جهاز الحاسب اآللي المتمثلـة  ،قلة الوقت الكافي والخبرة لدى المستخدم .٩

 .في الخوف من ضياع المعلومات
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في  أن المشكالت البشرية المتعلقة باستخدام الحاسبات (p٦١,١٩٩٧)( Carlsonويؤكد
 : اإلدارة التعليمية تتمثل في

 . ندرة الكوادر الفنية المتخصصة في مجال استخدامات الحاسبات .١
 . عدم كفاية المعاهد والمراكز التي تقوم بالتأهيل أو التدريب في مجال الحاسبات .٢
 .عدم تناسب طاقاتها مع االحتياجات الفعلية في هذه الكوادر .٣
 . اآلليالخوف أو القلق من استعمال الحاسب  .٤
مقاومة تأثير إدخال التقنية على وظائف األفراد من حيث إلغاء بعـض الوظـائف أو    .٥

 . وإدخال وظائف جديدة خاصة بالتقنية،الحاجة إلعادة تأهيل بعضها 
 . افتقار العاملين إلى المهارات الالزمة الستخدام هذه األجهزة .٦
عوبة الحصول عليها عند ارتفاع أسعار األجهزة أو عدم وجود ميزانية لشرائها مع ص .٧

  .الحاجة
ام       )p١٣٦,١٩٩٤( Collocot &Dobson ويضيف  م المشكالت التي تقف أم إن أه

رية  وارد البش يم نقص الم ي التعل ة ف ق اإلدارة اإللكتروني وى ،تطبي وفير الق هولة ت ن الس وليس م
زداد ا    ا ت ة وتفصيًال وهن ة جمل اك آراء معارضة للتقني ز ألن هن ت وجي ي وق رية ف كلة البش لمش

 .تعقيدًا
 ):٥٦م،ص١٩٩٥(أورده محمد ماستخدام الحاسب ال البشرية معوقاتالومن 

عدم توفر الطاقات البشرية الكافية المتخصصة في علوم الحاسب اآللي بالشـكل الـذي    -١
 .يتفوق مع االحتياجات الفعلية

يس حيث أنه ل،تخوف بعض المستخدمين للحاسبات اآللية من عدم القدرة على استخدامها -٢
 .لديهم الخلفية العلمية المطلوبة

عدم توافر المراكز التدريب كافية للحاسبات اآلليـة إلعـداد المتخصصـين باإلعـداد      -٣
 والنوعيات المطلوبة 

 .تخوف من اإلصابة بأضرار صحية عند استخدام الحاسب اآللي -٤
ـ   -٥ ي التخوف من استخدام الحاسب اآللي يؤدي إلى تقليص حجم القوى البشرية العاملـة ف

مختلف األنشطة االجتماعية واالقتصادية الثقافية التي تطبق الحاسبات اآللية وذلك نتيجة 
 .إلحالل الحاسب محل بعض العمالة
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إن من أهم عوامـل  ) ٥٣هـ،ص١٤٢٧،معهد البحوث واالستشارات(وجاء في كتاب
رغبـة فـي   لديها من الحوافز الذاتية وال،نجاح الحكومة اإللكترونية وجود قوة عاملة مدربة

 .الريادة ما يدفعها إلجادة دورها
 :ومن المشكالت التي تواجه القوى العاملة في الحكومة اإللكترونية

 .شعور أغلبية القوى العاملة بالمهابة من تغيير روتين العمل -
 .بعضهم سيخشى فقدان النفوذ -
 .قليل منهم سيخاف اكتشاف تورطه في الفساد -

 :تقنيةال الصعوبات: اً لثثا
 .ات التي تعود لوسائل وأدوات التقنية ذاتهاصعوبلك الوهي ت

وخلصت إلى عدة محددات ومعوقـات  ،وقد تناولت الدراسات العلمية هذه الصعوبات بالبحث
 :)٨٠-٨١صص هـ،١٤١٩(الحربيمنها ما أورده 

مما جعل بعض أجهزة الحاسب اآللي القديمـة  ،التطور المتسارع لتقنية الحاسب اآللي .١
 .عديمة الفائدة

 .صعوبة تعريب أجهزة الحاسب اآللي تؤدي إلى عدم تعريب تطبيقاته .٢

عدم وجود مواصفات أو معايير معينة لألنظمة يؤدي إلى استخدام أنظمـة وبـرامج    .٣
 كثيرة المشكالت وضعيفة األداء

 :من )٦٢م،ص١٩٨٥(برهانومنها كذلك ما أورده 

لومات مهمة أخرى لعدم احتمالية تسرب المعلومات عن المعلمين أو الطلبة أو أي مع .١
 .وجود كلمة سر خاصة بالمستخدم

السرعة الكبيرة لتقادم أجهزة الحاسبات اآللية مما يؤدي في معظـم الحـاالت إلـى     .٢
 .تغييرات كبيرة في األنظمة الحالية

 :ومن الصعوبات التي تواجه استخدام الحاسب اآللي

 ):١٧ م،ص١٩٩٤،التعليم والحاسوب في دول الخليج العربية(ما ورد في منها
ات الحاسب اآللي المشهورة وكذلك كتب ومجالت معالجـة  غحاجز اللغة حيث أن جميع ل )١

 .الحاسب وعلومه قد كتبت بلغة أجنبية



-١١٦- 

    

 . الجهل بدور الحاسب اآللي في النمو الذهني )٢

 .طبيعة اإلنسان في مقاومته للتغيير وخوفه من التقنية المهددة لتغيير وضعه االجتماعي )٣

فة الحاسب اآللي وكتبه وبرامجه وجميع مستلزماته حيث أن الـدول العربيـة   ارتفاع تكل )٤
 .مما يضيف عبئاً على كاهل الدول والمواطن،تستورد تلك األجهزة وال تصنعها

وعـدم وجـود خطـط معلوماتيـة     ،عدم وضوح الرؤية لدى النامية في معظم الحاالت )٥
 .ى التعليمإستراتيجية منسقة إلدخال الحاسب اآللي بصفة مرحلية إل

 .انتشار األمية المعلوماتية وقلة عدد المتخصصين في مجال الحاسب اآللي )٦

عددا آخر من الصعوبات التي تواجـه اسـتخدام   ) ١٣٥م،ص٢٠٠٥(وأورد الهميلي
 :وهي،الحاسبات اآللية وتحول أمام االستفادة المثلى منها

لتـدريب لمـوظفي   وعدم ضمان استمرارية ا،عدم وجود خطة وطنية شاملة للمعلوماتية -١
هذا باإلضافة لعدم وجود مراكز متخصصة في ،الدولة المختصين في مجال الحاسب اآللي

 .التدريب على الحاسب اآللي
 .ضعف مستوى اللغة اإلنجليزية عند بعض المختصين في مجال الحاسب اآللي -٢
 .عدم توافر كوادر وطنية مؤهلة بشكل كاف للعمل في مجال الحاسب اآللي -٣
 .رات السعودية في مجال الحاسب اآللينقص الخب -٤
 .ضعف الوعي الحاسوبي من جانب المستفيدين من خدمات الجهات الحكومية -٥
 .عدم تفهم المسئولين لتطورات التقنية وضرورة مواكبتها -٦
 .ضعف البنية التحتية لالتصاالت -٧

 :ومن الصعوبات التي تواجه االتصال اإللكتروني

جموعة من محددات ومشكالت االتصال م) ١١٦-١١٥م،ص ص٢٠٠٢(أورد الطائي
 :وقسمها إلى،لبعض كتاب فن االتصال اإلداري

تصـال  اال ع علـى يشـج  ى التنظيم الرسمي الـذي ال فكيز ترمشاكل مادية ناجمة عن ال-١
ـ مما يستلزم قيام االتصال ،مرة األحدطبيق مبدأ وتمركزية التنظيم و مثل ،الفاعل ات وعبر قن
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مـن  يـا  كاف ايمتلك قـدر  حدوا صلشخاألفراد رجوع ل ن خالميم وذلك ظة ضمن التندمحد
 .من سرعة االتصاالت مر الذي يقللاأل،المعلومات

سـية والثقافيـة   فالن،جتماعيةفات الفردية من الناحية االمشاكل شخصية ناجمة عن االختال-٢
 .األفراد لمحتوى الرسالةير سف تفاختال إلىمر الذي يؤدي األ
عن االختيار غير الدقيق للرموز و اإلشارات والخلط في معانيهـا  مشاكل تعبيرية ناجمة -٣

 .نتيجة لتعدد معاني المصطلحات
 :وهي،ثم أورد مجموعة مفصلة من هذه المحددات

 .نيوسؤساء والمرؤبن الرببادل توالفهم الم ةو انعدام الثقأص نق .١
 .صالتاال تسهيالت فيص نقصال والتضعف الدوافع لال .٢
 .صالتفي اال نيةلعقالاو قيةالمنط يعةبالط إدراكفشل في ال .٣
 .ل في اإلصغاء العقالنيفشال .٤
 .االتصالنظام  يةوفاعل ةاس كفاءشل في قيفال .٥
 .هاتعيشكالها وطبت بجميع أصاالتعلى االالفشل في التأكيد  .٦
 .ميةالرس ةلى جانب خطوط السلطت إصر القنواالفشل في استخدام أق .٧
 .تصاالتالعن اية لسراالغموض وشل في استبعاد الف .٨

  :نترنتاإلومن الصعوبات التي تواجه استخدام 

منها ما ،نترنت في المجال اإلداريهناك الكثير من العوامل التي تؤثر على تطور شبكة اإل
  :)٢٣٨-٢٣٥ص م،ص٢٠٠٢(أورده الطائي

وذلك يعود إلى أن كثيرا من هذه  ؛ضعف معلومات الهيئات اإلدارية العليا عبر االنترنت .١
نشأ في عصر الترانزيستور وليس في عصر الحاسـوب ناهيـك عـن عصـر     الهيئات 

 .نترنتاإل
بل إنه أحيانـا يبـدو   ،نترنت ال يماثل العقليات االقتصادية للمنظمةالطابع الفوضوي لإل  .٢

فضال عن أن بعض المديرين قد يعدون أجهزة الحاسوب شكال من أشـكال  ،مثيرا للخوف
 .ل اليوميالوجاهة أكثر من كونها وسيلة التعام

 .أن أكثر الشركات والمنظمات لم تضع استراتيجية واضحة الستعمال االنترنت  .٣
الفضاء المفتوح وغير الهرمي لالنترنت وخصائصها الحضارية الواسعة التي غالبـا ال    .٤

 .تتناسب  مع التنظيمات والبنى االقتصادية السائدة في أيامنا الحاضرة
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 ،والتي ال يملك نظام المراقبة طريقة  لتقييمهـا ) نفعةوالم/التكلفة(عدم وضوح العالقة بين .٥
وهكذا فإنه من غير الممكن التأكد مما إذا كان استخدام االنترنت يـؤدي إلـى خفـض    

 .وعلى هذا فإن كفتي  اآلمال والشكوك متعادلتان،التكاليف
نترنت بوصفها وسيلة جديدة مما يعني  والدة نمـاذج جديـدة لالتصـال    الخوف من اإل  .٦

ولذلك فهي تثير الكثير من الشكوك في الوضع الذي سـتكون عليـه    ،ادل المعلوماتوتب
الذي توفره االنترنت إلـى تغييـر  طـرق    ) المفتوح(الشركة واحتمال أن يؤدى الوضع

وبصورة تغيير موازين القوى أو التسلسل الـوظيفي داخـل    ،التعامل  الجارية والمألوفة
 .المنظمة

فالصعوبة البالغة في عـدم  ،مان سرية البيانات و المعلوماتعدم وجود وسيلة  أكيدة لض .٧
توفر طريقة  مضمونة  لنقل المعلومات بصورة عامة تضعف من ثقـة التعامـل مـع    
االنترنت  ء ولهذا العامل جانب عاطفي غير التقني وهـو أن التلفـون يمكـن أن يـتم     

قد ال ينطبق علـى   لكن هذا األمر ،التصنت عليه والحصول على المعلومات السرية منه
فهي وسيلة مختلفة تماما ومجهولة  ال تنقل ورقا وال موجات صـوتية   ،استعمال االنترنت

 .وإنما رموز يصعب فهمها تظهر على شاشات حاسوب في مكان آخر من العالم
فالحصول على المعلومات  ،مشكلة  اإلرسال الضيق  مما يجعل سرعة  النقل بطيئة جدا .٨

 . ء شديد أمام أعين المشتركين الذين يدفعون تكاليف النقلبضغطة زر يجري  ببط
فهنـاك اختراقـات   . نترنتيعتمد تطور االستخدام على درجة المصداقية التي تحققها اإل .٩

حيث يصعب السيطرة على النظـام العـالمي   ،كثيرة ووصول غير مسموح به للصفحات
النصـوص والصـور   وخاصة أن االنترنت تنقـل  ،أو فرض المعايير في تشغيله،كامال

 .والرسومات
خاصة وأن البنى التحتيـة  ،مشكلة دفع الرسوم مقابل استخدام االنترنت في األجل الطويل .١٠

 . وذلك في ظل الطلبات المتزايدة على خدمات االنترنت،لالستعمال المتبادل فقط متاحة 
سرعة و،تطور تكنولوجيا المواقع اإللكترونيةإلى أن مشكلة  )م٢٠٠٤(عبدالغنيويشير   

التطورات التكنولوجية في مجال تصميم وتطوير المواقع اإللكترونية وتعزيز فعاليتها وقدرتها 
التنافسية يعد من أهم التحديات التي تواجه استمرارية هذه المواقع ونجاح التسويق اإللكتروني 

 .من خاللها
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مجموعة أخرى من مشكالت االتصال عبـر  ) ٣٣ م،ص٢٠٠١(وقد أضاف الشافعي  
 :منها،الشبكات

 (Servers)استخدام العديد من الخادمات •
 مشاكل خطوط التلفون  •
 .والحفاظ عليها من السرقة،مشاكل كلمة السر واسم المستخدم •

 : ومن الصعوبات التي تواجه استخدام البريد اإللكتروني

 Problemsمجموعة من مشكالت البريد اإللكتروني ) ٦٣م،ص٢٠٠١(أورد الشافعي
E.mail: 

 .Outlook Express،Address Bookجهيزات المهمة لضبط خواص الت -

 .البريد اإللكتروني الوارد غير المرغوب فيه -

 .طرق تصنيف البريد الوارد -

 .الكشف عن عيوب البريد اإللكتروني المختلفة -

 :الربجمية الصعوبات: رابعا
عمـال  ندرة حزم البرامج المتوافرة التي تخدم األإلى  )١٧٥م،ص١٩٩٧(عيادة يشير

وحزم برامج الجداول ) Word Processing(اإلدارية مثل حزم برامج معالجات النصوص
مثل اللوتس واإلكسل والبرامج األخـرى المتخصصـة   ) SPREADSHEET(اإللكترونية

عدم إتحـاد وتوافـق الشـركات العالميـة     إضافة إلى ،لمتابعة المستندات واألعمال المكتبية
 .زة في وضع المواصفات المطلوبةالمتخصصة المنتجين لهذه األجه

إضافة إلى ما سبق هناك مخاطر متنوعة يمكن تتعرض لها بيئة البرمجيات 
 :اإللكترونية

ومن هذه ،تختلف المخاطر التي تتهدد بيئة المعلومات االلكترونية في مراحلها المختلفة
 :وهي،)٢٦-٢٥م،ص٢٠٠٦الجنبيهي (المراحل ما أورده

وجامعهـا وجـود   ،سـترجاع وتعـديل وإلغـاء المعلومات   مخاطر في مرحلة بناء وا -
 .المعلومات داخل النظام

 .مخاطر في مرحلة نقل المعلومات أي التبادل بين أنظمة الحواسيب -
 .مخاطر في مرحلة التخزين على وسائط خارج النظام -
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تختلف وتتنوع مصادر هذه األخطار التي تتهدد أمن المعلومات  :مصادر األخطار
 :ومن هذه الطرق والمصادر،ةااللكتروني

 :االختراق -٤
 .وهو الهجوم على المواقع واختراقها على شبكة االنترنت

 :أنواع االختراق
 .اختراق البريد،اختراق الموقع،.اختراق األجهزة

 :الجهاز اختراقكيفية 
زرع حصـان  ) ٤١-٣٧ص م،ص٢٠٠٦الجنبيهي (لتتم عملية التسلل للجهاز البد من

وهو من البرامج الخطرة على اإلطالق  TROJAN HORSES PROGRAMطروادة 
 :و يتم زرعه بعدة طرق،التي تستخدم في عمليات اختراق أجهزة الحاسبات اآللية

كملف ملحق حيث يقوم الشخص باستقباله ) E-mail(يرسل عن طريق البريد االلكتروني-١
 . لفات أخرىيكون ضمن برامج أو م و تشغيله و قد ال يرسل لوحده حيث من الممكن أن

 .أنتجته إسرائيل و هو برنامج محادثة) IOQ(عند استخدام برنامج المحادثة الشهير -٢
 .عند تحميل برنامج من أحد المواقع غير الموثوق بها-٣
  .كتابة كلمة المرور السرية على الجهاز نفسه-٤
 .في حالة اتصال الجهاز بشبكة داخلية أو شبكة اإلنترنت-ه
 )TELENET(أو برنامج)FTP(نامج أيضا بواسطة استخدام برنامجيمكن نقل البر-٦
المـاكرو     كما يمكن اإلصابة من خالل بعض البرامج الموجودة علـى الحاسـب مثـل    -٧

 .الموجودة في برامج معالجة النصوص
) خمسة وسـتون ألـف منفـذ   (٦٥٠٠٠منافذ الجهاز المراد اختراقه و هي ما يقرب من -٨

   .عن اآلخر رقمه الخاص بهويميز كل منفذ ،تقريبا
 VIRUSES ::الفيروسات

اف هدعبارة عن برنامج له أالفيروس بأنه ) ٢٩٥م،ص٢٠٠١(يعرف السالمي والدباغ
ب سواء البرامج أو األجهزة ويستطيع سبنظام الحا حداث أضرار جسميةإتدميرية يهدف إلى 

كما أنه يستطيع تمييز ،هارتبط بها ويعمل على تخريبحيث ي  أن يعدل تركيب البرامج األخرى
أصيبت بالفيروس حيث يتم تركيزه في هذه الحالة على البرامج التـي   بق وأنسالبرامج التي 

 .إصابتها لم يسبق
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؛ )٥١-٥٠ص م،ص٢٠٠٦(سمي الفيروس بهذا االسم كما يوضح الجنبيهـي : سبب التسمية
كخاصية ،دد من الخصائصلتشابه آلية عمله مع تلك الفيروسات التي تصيب الكائنات الحية بع

 .الضرر الذي ال يزال إال بالعالج،تغيير حالة الكائن المصاب،االنتقال بالعدوى
 : أنواع الفيروسات

 : إلى نوعين) ٣٠١-٣٠٠ص م،ص٢٠٠١(يقسمها السالمي والدباغ
وهـي األكثـر   )Operating System(الفيروسات المنتشرة عن طريق نظام التشغيل -١

 .انتشارا
حيث تنتقل عن ) System Divices(نتشرة عن طريق أقسام الجهاز نفسهالفيروسات الم -٢

 :وصنّفاها إلى ثالثة أصناف،طريق البرامج واالسطوانات الحاملة لها
عبارة عن كمية غير كبيرة من الرمـوز يقـوم بوضـعهاالمبرمج    : وهي،القنبلة المنطقية-١

 .الشرير في داخل برنامج كبير نسبيا وعادة يحدث لإلزعاج
لى تجهيـز  إ وهي  أشد خطرا وقادرة على كل شيء من تحطيم الملفات. أحصنة طروادة-٢

 .Formatالبرنامج 
 وهذا النوع من الفيروسات ال تتسبب في أضرار كبيرة للكمبيوتر أو،الفيروسات المحدودة-٣

 .ولكنها تثير أعصاب المبرمج إلى حد كبير Kالبرامج المصابة بها
 :وهي كما يلي،إلى عدة تقسيمات) ٥٢-٥١ص م،ص٢٠٠٦(بينما قسمها الجنبيهي

 .فيروسات الجزء التشغيلي لالسطوانة -١
 .الفيروسات المتطفلة -٢
 .الفيروسات متعددة األنواع -٣
 ).EXE(الفيروسات المصاحبة للبرامج التشغيلية -٤

وأضاف بأنه يمكن تقسيمها على أساس المكان المستهدف باإلصابة داخل جهاز الكمبيوتر 
 :اعإلى ثالثة أنو

 )BOOT  SECTOR(فيروسات قطاع اإلقالع .١
 ) FILE   INJECTORS(فيروسات الملفات .٢
 )MACRO  VIRUS(فيروسات الماكرو .٣

 :وهو،وذكر أن هناك تقسيما آخر لها 
 )DIRECT  ACTION(فيروسات اإلصابة المباشرة .٤
 )STAYING(الفيروسات المقيمة .٥
 )POLYMORPHS(الفيروسات المتغيرة .٦
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 :اوسائل وطرق انتقاله
بأن هناك  عدة طـرق ووسـائل النتقـال    ) ٢٩٨م،ص٢٠٠١(يذكر السالمي والدباغ

 :أورد منها،الفيروسات
المبـرمج مـن   نسـخ  هي من أكبر وسائل انتقال العدوى والمقصود بها  :قرصنة البرامج-ا

 يعتبـر  خر وبالتـالي آمن   قرص إلى آخر وفي األغلب يكون القرص المنسوخ منه منسوخ
حتمال وضع أحد المخربين للفيـروس  ا لبرامج غير معروف مما يعني أندر األصلي لصالم

 .يكون كبيرا في البرامج المفتوحة
الفيروس ألنه   مية وسيلة قوية من وسائل انتشارالشبكات اإلعال ثلتم :عالميةشبكات اإللا-٢

ـ   تثيرهالذي  يشترك فيها آالف من المشتركين وفي هذا الحالة فإن المشترك اب بـرامج األلع
رامج تكون عادة مثيرة وجذابـة ولـذلك   الب يكون معرضا لهجوم الفيروس حيث أن هذه مثال

 .سويشغلها المخربين في إدخال الفير
 .من مكان معتمد وموثوق بهيجب أن يكون  خ سيجب التأكد من أن الن،بالتاليو 
 .االتصاالت  ميعتبر نظام البريد اإللكتروني أقل تعرضا من باقي نظ :يكترونلاال دالبري-٣
عليها وعند  برة في األجهزة التي يعملونخب العاملون سيكت :التخريب بواسطة الموظفين-٤

ل خبرتهـا فـي إدخـال    غتسـت  حدوث مشاكل مع إدارتهم فإن بعض النفوس الضعيفة منهم
 .انهيارهالفيروس إلى النظام حتى يسبب في 

للفيـروس فـي    ات الصـناعية ويقصد بها استخدام بعض الشرك :الجاسوسية الصناعية-٥
 .سةفس على الشركات المناسالتج

بأن الفيروسات إما أن يكون لـديها القـدرة   ) ٤٨م،ص٢٠٠٦(يشير الجنبيهي: طرق تشغيلها
أو أن يكون تشغيلها عن طريق صاحب الجهاز دون أن يكون على علـم  ،على تشغيل أنفسها

 .عند إجراء أي أمر معين
 :WORMSالديدان 

صنعت للقيام ،برامج صغيرة قائمة بذاتها) ٦١م،ص٢٠٠٦(ها الجنبيهيوهي كما يعرف
أو بغرض سرقة بعض البيانات الخاصة للمستخدمين أثناء تصـفحهم علـى   ،بأعمال تدميرية
وبصعوبة التخلص منها نظرا لقدرتها الفائقـة علـى   ،وتتميز بسرعة االنتشار،شبكة االنترنت

 .التلون أو التناسخ والمراوغة
ممـا يعطيهـا حريـة    ،برامجرتها في استقالليتها وعدم اعتمادها على أي من الوتكمن خطو

وأشهر وسائل انتشارها عن طريق الرسائل االلكترونية المفخخة والتي عـادة مـا   ،االنتشار



-١٢٣- 

    

تكون ذات عناوين جذّابة،بل وتقوم بإرسال أنفسها على شكل رسائل إلـى كافـة العنـاوين    
 .الموجودة على الجهاز

 :ية منهاطرق الوقا
أو البرامج المضادة ) WORM GUARD(عن طريق البرامج المضادة للديدان خاصة مثل

 )٦٢-٦١ص م،ص٢٠٠٦(الجنبيهي. للفيروسات بصفة عامة
 :أهداف مخاطر بيئة المعلومات االلكترونية

وقد أورد ،تختلف أهداف هذه المخاطر التي تتعرض لها البيئة المعلوماتية االلكترونية
 :وهي،أربعة أهداف تتجه لها هذه المخاطر غالبا) ١٤م،ص٢٠٠٦(الجنبيهي

شاشـات  الـنظم كال ها التي تتكون من وهي كافة المعدات واألدوات المادية  :األجهزة .١
 .ط التخزين المادية وغيرهائية ووسالوالطابعات ومكوناتها الداخ

 ة عـن لقإما مسـت  هيل عماجاز األإلننسق معين  فيتبة روهي األوامر الم :البرامج .٢
  .أو مخزنة فيه مالنظا
م ئكون محال لجراتما عادة ظمة وعصب األنوهي  ):البيانات والمعلومات(المعطيات  .٣

وتمتـد   ،المدخلة والمعلومات المستخرجة عقب معالجتهـا  ياناتكافة الب وتشمل،الكمبيوتر
 ليات قد تكون في طـور اإلدخـا  عطللبرمجيات المخزنة داخل النظم والم عها الواسعنابم

لنظم أو علـى  ا اخلدوقد تخزن  و التبادل بين النظم عبر الشبكاتأواإلخراج أو التخزين أ
 .التخزين خارجه ئطوسا
يـا  لمح بعضها بـالبعض ية قنأجهزة الت طترب يتلاصال التا وتشمل شبكات :التصاالتا.٤

ـ ذها بفرصة اختراق النظم عبرها كما أن وليا وتتيحدو ونطاقيا  وطناتها محل لالعتداء وم
 .ين الخطر الحقيقطمن موا

 : طرق التعامل للحفاظ على أمن  المعلومات االلكترونية
لكي نتعامل مع المعلومات االلكترونية بأسلوب صحيح وفاعل للمحافظة على أمنهـا  

وهـي  )٢٠-١٥ هــ،ص ٢٠٠٦(ينبغي أن نتبع عدة طرق منها ما أورده الجنبيهي،وسريتها
 :على النحو التالي

ات حسب أهميتها من معلومات متاحة إلى معلومات سـرية وسـرية   تصنيف المعلوم .١
 .للغاية

 .التوثيق الخطي قبل الحفظ االلكتروني .٢
يتمتعون بعمـق  ،وتتمثّل في اختيار أشخاص مؤهلين،مهام وواجبات إدارية وشخصية .٣

 :ومن مهامهم،مدركين ألهمية التدريب المتواصل،في المعارف النظرية والعملية
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 تحليل المخاطر  -
 وضع سياسات واستراتيجيات محددة -
 وضع خطة واضحة ألمن للمعلومات  -
 وضع البناء التقني األمني -
 توظيف األجهزة والمعدات والوسائل   -
 تنفيذ الخطط والسياسات  -
وهو مـا يعـرف بأنظمـة    ،تحديد صالحيات المستخدمين والتحقّـق مـن هويـاتهم    .٤

أو شيء يعرفه مثل كلمـات  ،قاتوتتنوع ما بين شيء يملكه المستخدم كالبطا،التخويل
أو الصـوت  ،كبصمة  األصبع أو بصمة العـين ،أو شيء يرتبط بذاته،السر أو الرمز

 .وغيرها
 : Loggingبرامج سجّل األداء  .٥

وهي تكشف استخدامات الجهاز وبرمجياته والنفاذ إليـه  ،وتكون في حالة تعدد المستخدمين
 .هذه البرامج مع الشبكات وتزداد الحاجة إلى مثل،ووقت االستخدام ومحتواه

 : Back-upعمليات الحفظ االحتياطي  .٦
وتتعلق بعمليات حفظ لنسخ احتياطية من المواد المخزنة على إحدى وسائط التخزين سواء 

ويمثل وقت الحفظ وحماية النسخة االحتياطية ونظام التـرقيم  ،داخل النظام أو خارجه
الحفظ وأمنه وتشفيره مسائل رئيسية في والتبويب وآلية االسترجاع واالستخدام ومكان 

 .أمن المعلومات
 :وسائل األمن الفنية ونظم منع االختراق .٧

ونظم تحري االختراق   Cryptographyوالتشفير    Firewallsتتخذ الجدران النارية 
Intrusion Detection Systems(IDS(   وبرامج مكافحة الفيروسـاتAntivirus 

 .ة لما سبق وسائل مهمة في الحفاظ على أمن المعلوماتأهمية متزايدة وتعتبر إضاف
  :)٣٠٤م،ص٢٠٠١(ويضيف السالمي والدباغ

ضرورة اختبار البرامج قبل استخدامها للتأكد من أن كود البرنامج لم يتم تعديله و في  -
ينتقـل الفيـروس إلـى البـرامج      حالة اكتشاف تعديل البرنامج ال يتم تنفيذه حتى ال

 . األخرى
بتركيـب مكونـات جديـدة للجهـاز      )Hardware(عن طريق المكونـات  الحماية -

ويمكن أيضا عن طريق استخدام األقراص الضوئية التي تكون للقـراءة فقـط   ،بنفسه
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بحيث ال يمكن الكتابة عليها فيقوم بالتخزين والحفظ عليها؛ ألن هذا يوفر حماية ضـد  
 .الفيروسات والديدان

التعامل مع مخـاطر بيئـة تقنيـة المعلومـات      لرئيس فيحور االباحث أن المويرى 
نـة  عيمإلكترونيـة   يةنالمناط به مهام تق صدم أو الشخخسواء المست،سانناإلهو  االلكترونية

التعامل مع الخطر وسالمة الرقابة علـى   و إدراكه آليات،د مهامهدولشخص لحهذا ا إدراكف
سة يعنى بها نظام األمن في بيئة كل هذه مسائل رئي،أنشطته في حدود احترام حقوقه القانونية
 .العمل المرتكزة على النظم اإللكترونية

 :الصعوبات املالية: خامسا
تعتبر الصعوبات المالية من أهم الصعوبات التي تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية 

 : في إدارة المدرسة الثانوية،وتتمثّل الصعوبة المالية في
  :ة اإلدارة اإللكترونيةجهزالتكلفة المالية العالية أل

ارتفاع تكاليف وأسعار أجهزة الحاسب اآللي إلى  )١٧٧م،ص١٩٩٧(عيادةيشير
 .واألجهزة التابعة له من طابعات وملحقاتها وماسح ضوئي وغيرها

موضحا ،ارتفاع تكاليف إقامة المواقع اإللكترونيةإلى  )م٢٠٠٤(عبدالغنيبينما يشير 
حيث أن ،نترنت أشبه ما يكون بإنشاء وبناء موقع ماديإنشاء موقع إلكتروني على اإل أن 

تصميم وإنشاء وتطوير المواقع اإللكترونية يحتاج إلى خبراء متخصصين وعلى درجة 
عالية من الكفاءة وكذلك الحاجة إلى دراسات تسويقية وفنية بحيث تكون تلك المواقع 

كما يجب ،ء وإثارة اهتمامهماإللكترونية جذابة ومصممة بشكل قادر على جذب انتباه العمال
أن يكون الموقع مؤهالً لتقديم قيمة إضافية للعميل بما يحقق للشركة ميزة تنافسية عن 

 . اآلخرين

جديـدة يجعـل   النظمة األجهزة واألتزايد ظهور إلى أن  )م٢٠٠١(العالونةويوضح 
نظمة القديمة بأخرى وعليه فإن استبدال األجهزة واأل،األجهزة واألنظمة القديمة عديمة الفائدة

مما يضع المسؤولين في حيرة أمام الشـراء أو الصـيانة   ،حديثة يترتب عليه تكاليف باهضة
 .لألجهزة التي بدأت تفقد فعاليتها

 :عدم إعداد  بنية التكلفة المالية  المتكاملة
إن تنفيـذ بـرامج إدارة   ) ٥٤هـ،ص١٤٢٧،معهد البحوث واالستشارات(أورد

وإدراك حجم الموارد ،م متخذي القرار بوضع أهداف لتلك البرامجإلكترونية ناجحة يلز
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وعندها يمكن وضع خطة ممكنة التنفيذ بـدال مـن   ،لتحقيق تلك الغاياتالمالية الالزمة 
 .الشروع في التنفيذ ثم التوقف قبل أي مكاسب نتيجة العجز في الموارد

عمل اإلداري إن إدخال الحاسب اآللي في مجال ال) ١٢١هـ،ص١٤٢٠(ويضيف فودة
وتعميمه على جميع المدارس وعلى مختلف مراحل التعليم العام يتطلب ميزانية ،المدرسي

وأن هذه التكلفة ال تنتهي بمجرد شراء الحاسب اآللي؛ وإن وفرته بعض ،مالية كبيرة
المدارس الكبيرة ذات الدخول الجيدة من عائدات المقصف المدرسي إال أنه سيكون على 

رى إال أن غالبية المدارس ال تستطيع توفير الحاسب اآللي وملحقاته حساب أنشطة أخ
 .أو شراء البرامج الالزمة،وتكاليف صيانته أو تجديده أو تطويره

أن من أهم المشاكل حين يوضح ب (p١٣٦,١٩٩٤) Collocot &Dobson ويوافقه
ق استخدام اإلدارة فارتفاع تكلفة تطبي،مشكلة االحتياجات المادية التي تحتاج إليها المدارس

اإللكترونية في التعليم واضح وملموس والسيما إذا علمنا أن األجهزة تتجدد يوماً بعد يوم 
 .  سواء على صعيد البرامج أو على صعيد العتاد

إلى أن التقنيات اإللكترونية المستخدمة في أمريكا ) ٢٩٨م،ص١٩٩٦(ويشير الصباغ
في حين تبلغ ،ر لدى العامل الواحد في المكاتبتستنزف مابين ثالثة إلى سبعة آالف دوال

 .هذه التكاليف بحدود خمسة وعشرين ألف دوالر في المصانع

أن من األمور المهمة والجوهرية لتحقيـق حلـم   ) ٣٩م،ص٢٠٠٣(ويضيف العبود
 .اإلدارة اإللكترونية التعاون بين شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص معا

   
اإلدارة اإللكترونية تكلفة مالية كبيرة نظراً الرتفاع أسـعار تقنياتهـا   يتطلب استخدام إذا 
في ظـل التقـدم المتسـارع للتقنيـات     ،وضرورة تحديثها بشكل متتابع ومسـتمر ،المختلفة

ويتطلب كذلك إعداد الميزانيات المخصصة لتدريب العاملين  ،والبرمجيات اإللكترونية عموما
 .صيانة مستمرةوصيانة األجهزة ،من مديرين ووكالء
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 :املبحث اخلامس
  اإلدارة املدرسية 

 

ومتى ما كان ،تعتبر اإلدارة المدرسية حجر الزاوية في نجاح العمل التربوي المدرسي
. كل من مدير المدرسة ووكيلها حريصين على االبتكار والتطوير كلما كانت اإلدارة متميـزة 

ن حيث مسؤوليتها عن تنفيذ سياسات وأهداف وهي تمثّل المستوى التنفيذي لإلدارة التربوية؛ م
 .اإلدارة العليا

وتزيد مسؤولية اإلدارة المدرسية في العصر الحديث عصر التكنولوجيا والمعلومات؛ لمواكبة 
 .التقدم التقني في استخدام وسائل اإلدارة اإللكترونية؛ لتطوير أدائها

 :التاليةوفق المحاور ،الحديث في هذا المبحث تناول الباحثو   
 مفهومها •

 أهميتها  •
 مهامــها  •
 خصائص اإلدارة المدرسية الحديثة •

  الصعوبات والمشكالت التي تواجه اإلدارة المدرسية •
في المملكة العربية  التحديات المستقبلية التي تواجه مديري ووكالء المدارس •

 السعودية
 .  المهارات والقدرات المطلوبة في مديري ووكالء المدرسة الحديثة •
 . االحتياجات المطلوب توافرها إلدارة المدرسة الحديثة •
 .نماذج حديثة لمدارس إلكترونية سعودية •
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 اإلدارة املدرسية
 :مفهومها .١

على اهتمام الباحثين في العصر الحديث؛ وما ذلك إال لدورها  ةلقد استحوذت اإلدارة المدرسي
 .يفاتهاومن هذا المنطلق تعددت تعر،الهام في العملية التربوية

الكيفية التي تدار بها المدارس "بأنهااإلدارة المدرسية ) ١٤١م،ص١٩٨٧(يرى سليمان  
 ". حتى يمكن تحقيق أهدافها من أجل إعداد أجيال ناشئة نافعة لنفسهم ولمجتمعهم

الكيفية التي تدار بها المدارس حتـى  :"بأنها) ١١٦ص،هـ١٣٩٨(عبدالعزيز، هاويعرف  
 ".من أجل إعداد أجيال ناشئة نافعة ألنفسهم ولمجتمعهميمكنها تحقيق أهدافها 

 :بأنها) ٢٣ص،هـ١٤١٥(الفقي هاكما يعرف  
توجيه نشاط مجموعة المدرسين والتالميذ واآلباء نحو تحقيق هـدف المدرسـة   "

وهي وظيفة قيادية إنسانية في ، المشترك من خالل تنظيم جهود الجميع وتنسيقها
ووظيفتهـا اسـتخدام   ، هدف المدرسة المنشـود وضرورية لتحقيق ، المجتمعات 

، اإلمكانات والقدرات والتسهيالت المادية والبشرية الموجـودة فـي المدرســة   

 ". لغرض الوصول إلى تحقيق الهدف منهـا
مـن  (جميع الجهـود واألنشطة والعمليـات :"بأنها) ٩٩هـ،ص١٤٢٢(ويعرفها دياب  

بها مدير المدرسة مع العـاملين معـه مـن    والتي تقوم ) ومتابعة وغيرها، وتنظيم ، تخطيط
مدرسين وإداريين ومشرفين بغرض بنـاء وإعـداد الطالبـ من جميع النـواحي لمسـاعدته   

 ". على أن يتكيف بنجاح مع المجتمع
الجهود المنسقة التي يقوم بها  فريق "بأنها) ٥٨م،ص٢٠٠٢(في حين عرفها بامشموس  

تحقيقاً ،بغية تحقيق األهداف التربوية داخل المدرسـة ،نمن العاملين في المدرسة إداريين وفنيي
 ". يتماشى مع ما تهدف إليه الدولة من تربية أبنائها تربية صحيحة وعلى أسس سليمة

 : أهميتها .٢
ــة     ــوى إلدارة المدرس ــة القص ــب األهمي ــى ذي ل ــى عل ــح ،ال يخف فقد أوض

تغنى عـن المـدير   حيث ال يس،بأنها الزمة لكل مؤسسة تربوية) ١٦هـ،ص١٤٢١(الطريقي
ــا     ــدافها وغاياته ــق أه ــى تحقي ــل عل ــذي يعم ــد  الراوي. ال ــوي ،ويؤك  والنب

على أهمية اإلدارة المدرسية باعتبارها إحدى العوامـل الحاسـمة فـي نجـاح     ) ٤:م٢٠٠٢(
ألنها المسئولة ،كما أنها المتغير األقوى في كفاءة وفاعلية وإنتاجية المدرسة،اإلصالح التعليمي

واسـتخدام المـوارد المتاحـة فـي تسـيير العمليـة       ،شـد اإلمكانات دون غيرها عـن ح 
 ..واإلشراف عليها من أجل إنجاز األهداف التربوية المنشودة،التعليمية

بأن أهمية اإلدارة المدرسية تنبع  من مجموعة ) ٤٠-٣٩ص م،ص٢٠٠٢(ويضيف مصطفى
 :   وهي،من المهام األساسية والوظائف
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 . والتقويم،والتحفيز،والتنسيق،والقيام بالتوجيه،الواجباتوتوزيع المهام و،وضع األهداف-
 . والرقابة على تنفيذ األعمال المختلفة،وتوجيه جهود اآلخرين،التخطيط والتنظيم-
 . االستخدام األمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة -
 .اإلشباع الكامل للحاجات والرغبات اإلنسانية داخل المدرسة وخارجها -
 : امهامه .٣

يـذهب إلـى أن وظيفـة اإلدارة    "ليفنجسـتون "إلى أن) ١٣ م،ص٢٠٠٤-٢٠٠٣(يشير غنيم
الوصول إلى الهدف بأحسن الوسائل وبالتكاليف المالئمة وفي الوقت المالئم باالسـتخدام  :"هي

 ".المحدودة) اإلمكانات(األمثل للتيسيرات
 :مهام اإلدارة المدرسية إلى) م٢٠٠٢(ويصنّف العمايرة

 : داريةالمهام اإل .١
وتنميـة العالقـات مـع المجتمـع     ،وإدارة شؤون المعلمين،وتشمل إدارة شؤون الطالب   

وتنظيم االتصاالت مـع  ،وإدارة الشؤون المالية،وتنظيم التسهيالت المادية والمدرسية،المحلي
 .وتحسين العمل اإلداري،ومتابعة الجوانب اإلدارية،اإلدارة التعليمية والتقويم الختامي

 : الفنية المهام .٢
وإثراء المنهاج الدراسي وتحسين تنفيذه  وإجراء الدراسات ،وتشمل تنمية المعلمين مهنياً    

وتوظيف أساليب وأدوات التدريب والنمـو  ،والبحوث،ودراسة وتحليل خطط المواد الدراسية
ن وإيجاد نظام للتقويم المستمر لعمل العـاملي ،وتوفير فرص النمو المتكامل للمعلمين،المهني

وإقامة نظـام فعـال للتقـويم    ،وتحسين وتطوير أساليب أدوات القياس والتقويم،في المدرسة
 . التكويني

   :المهام التالية) ٨٢-٨١ص م،ص١٩٩٣(وعبدالمالك،في حين ذكر فهمي
ويشـتمل علـى تحديـد البـرامج التعليميـة التـي تقـدمها        : تحسين البرامج التعليميـة  -

واألنشـطة  ،ومتابعـة تنفيـذ المقـررات الدراسية   ،رهاوالتخطيط لتقويمها وتطوي،المدرسة
 .المختلفة

وإتاحة فـرص النمـو   ،ويشتمل على توجيه وتقويم المعلمين: تحقيق النمو المهني للمعلمين -
 . وتوزيع المسؤوليات والواجبات المدرسية عليهم،المعرفي والمهني للمعلمين

تسـاعد علـى تعلـم     ويشتمل على توفير الظـروف المناسـبة التـي   :  رعاية الطالب -
وحـل  ،ومتابعـة مسـتوى تحصـيلهم العلمي   ،ونموهم الشامل المتكامل،وتقدمهم،الطالب

 . وتوفير اإلرشاد المهني للمتعلم،ومساعدتهم في التصدي للمشكالت التي تواجههم،مشكالتهم
ويشـتمل علـى إدارة المبنـى    :  تحسين البيئة المدرسية واإلشراف على الموارد المالية -

ومرافقه المتنوعة لضمان االستفادة القصوى منه في تنفيـذ البـرامج   ،تجهيزاتهو،المدرسي



-١٣٠- 

    

إلى جانب توظيف الموارد المالية فيمـا يخـدم تلـك    ،وتحقيق األهداف التربوية،التعليمية
 .  البرامج

واالستفادة من مـوارده فـي   ،يشتمل على االتصال بالمجتمع:  تعزيز العالقة مع المجتمع -
وتوثيق الصــلة بــين المدرســة  والمؤسســات التربويــة ،يتحســين العمــل المدرســ

 . واألمنية،والمؤسسات اإلنتاجية،األخرى
 :  المهام التالية) ٣٣-٣٢ص م،ص٢٠٠١(وقد أورد العجمي

التأكيد على أن جميع الجهود واألنشطة والسلوكيات واألفعال التي تصدر من قبـل أعضـاء   -
 .ي التنمية الشاملة للتلميذ من جميع النواحيينبغي أن تعمل على المساعدة ف،هيئة التدريس

) واإلشـراف ،والمتابعة،والتنظيم،التخطيط(االهتمام بإنجاز العمليات اإلدارية داخل المدرسـة -
 . بكفاءة وفعالية

وقدرات ،بما يتناسـب ،العمل على توزيع المهام والمسؤوليات بين جميع العاملين في المدرسة-
 . ل فرد من أفراد جماعة العمل المدرسيةواهتمامات ك،وميول،واستعدادات

 . وكذلك القيم والعادات الحميدة للمجتمع داخل المجتمع المدرسي،الحفاظ على القيم اإلسالمية-
 . توفير االتصال الجيد بين المعلمين والطالب-
لتتمكن المدرسة من حسن أداء دورها في إعـداد  ،العمل على ربط المدرسة بالمجتمع المحلي-

 . يذ الذي يستطيع أن يتكيف مع مجتمعه بنجاحالتلم

 : خصائص اإلدارة المدرسية الحديثة .٤
وأنها ينبغي أن ،خصائص اإلدارة  المدرسية الحديثة) ٣٠م،ص٢٠٠٤(لقد أورد حسين

   :تكون
 .  إدارة هادفة بحيث تعتمد على الموضوعية والتخطيط السليم -
وال تـركن إلـى   ،مجاالت العمـل والتوجيـه  إدارة إيجابية بحيث يكون لها دور قيادي في  -

 . السلبيات والمواقف الجامدة
ومدركة الصـالح  ،والمشاركة في صنع القرارات،إدارة اجتماعية بحيث تعتمد على المشورة -

 . العام
إدارة إنســانية بحيــث تنــتهج الســلوك القيــادي الــذي يقــوم علــى حســن المعاملــة -

 . ت نظرهمواالستماع إلى وجها،وتقديرهم،للمرؤوسين
والمشـاركة فـي   ،إدارة ديمقراطية تعتمد على تنظيم إداري تتوفر فيه تنسيق جهـود األفراد -

 .    وتكون فلسفته متمشية مع الفلسفة االجتماعية والسياسية للمجتمع،القرارات
مجموعة من األسس العامـة لـإلدارة   ) ٩٨-٩١ ص م،ص٢٠٠١(وأضاف البوهي

 :  المدرسية الحديثة  وهي
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ة العمل المدرسي نحو تحقيق األهداف والسياسات التعليمية من خـالل تنفيـذ البـرامج    قياد-
 .التعليمية بدرجة عالية من االتساق

 .مواكبة التغير والقدرة على استخدام التقنية اإلدارية-
 . ورفع الروح المعنوية لجميع العاملين في المدرسة،إضفاء جو العالقات اإلنسانية-
ق روح العمل الجماعي من خالل تنظيم الجهود البشرية في المدرسة إلنجاز تنظيم العمل وخل-

 . األهداف التربوية
وإيجاد الثقة ،توفير الظروف المالئمة ألداء العمل من خالل خلق روح الود واالنتماء للمدرسة-

 . بين العاملين في المدرسة
 . كانياتهمتوزيع المسؤوليات والمهام بين العاملين وفقاً لقدراتهم وإم-
 . استخدام االستراتيجيات المناسبة عند اتخاذ القرارات المدرسية-
 .القدرة على القيام بعملية التقويم بدءاً من الخطط وانتهاء بالطالب-
 :الصعوبات والمشكالت التي تواجه اإلدارة المدرسية-٥

منها ما ،راساتكما أكّدته العديد من الد،تواجه اإلدارة المدرسية العديد من الصعوبات
 ):٣٣م،ص٢٠٠٥(أورده مصطفى وعمر

 .عدم توفر اإلمكانات البشرية والمادية الالزمة للعمل المدرسي .١
 .عدم الوضوح الكافي لبعض النظم واللوائح المنظمة لعمل اإلدارة المدرسية .٢
المركزية وضرورة مراجعة اإلدارة التربوية وأجهزة الوزارة في العديد مـن األمـور    .٣

 .التقنيةالمادية و
 .عدم إعطاء المديرين الصالحيات الوظيفية الشاملة لتسيير العمل بالمدرسة .٤
 .ضعف الكفايات الفنية والمهنية لدى بعض مديري المدارس .٥
 .عدم وجود لوائح تنظيمية ذات مواصفات شاملة تنظم العمل اإلداري بالمدرسة .٦
 .ى مستوى المدارسضعف المشاركة في اتخاذ القرارات المنظمة للعمل اإلداري عل .٧
 :التحديات المستقبلية التي تواجه مديري ووكالء المدارس في المملكة العربية السعودية-٦
إن طبيعة العصر فرضت نفسها على اإلدارة المدرسية في المملكة العربية السعودية   

راً قاد،فهي تهدف إلى  إعداد قائد سعودي ناجح لمدرسة المستقبل يواكب التقدم التكنولوجي
  .على  القيام بدور إيجابي في الخطط التنموية التربوية

فالقيادة المدرسية في المملكة العربية السعودية  تواجه تحديات مختلفة ومتنوعة فـي    
 :ومنها ما يلي،وهناك عوامل عدة تساهم في ذلك،عصر تكنولوجي سريع التغير

ة لتكون أكثـر مالءمـة مـع    االنفجار المعرفي والذي يطالب بتحديث القيادة المدرسي -
 .احتياجات عصر العولمة
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عدم التناسب في اإلعداد المهاري للطلبة الخريجين مع المهارات الحديثة المطلوبة في  -
 .القائد التربوي

تنوع المهارات المطلوبة للقيادة المدرسية المستقبلية والتي ترتكز على  تنوع الخبرات  -
بات مدرسة المستقبل وهذا  بحاجة إلـى قـوى   ومتطل،العلمية وذلك ما تفرضه العولمة

 )م٢٠٠٣،نوفل.(عاملة قادرة على التكيف معه ووفق مهارات محددة
الثورة العلمية تجبر القيادة المدرسية على تجديـد معلوماتهـا وتنـوع التخصصـات      -

 .واكتساب العديد من المهارات والقدرات
 .والقوى البشرية العاملة في المدرسة،زيادة عدد الطالب -
 قيود اللوائح واألنظمة التربوية -
وجود حلقة مفقودة ما بين المخططين التربويون والمشرفين وبين المسـتوى التنفيـذي    -

 .الذي تمثله مدرسة المستقبل
 

 :ما يلي)٣٤٣-٣٤٢ص م،ص٢٠٠١(دارية بحسب السلميوذلك يتطلب من القيادة اإل
ات العلمية المتنوعة وتطويعها في االستيعاب المستمر للتطورو،إدراك أبعاد الثورة التقنية -

 .المجال التربوي
وامتالك التقنية الجديدة في ضوء التحليـل التقنـي   ،العمل على تعميق استخدام الحاسوب -

 .واالقتصادي وتقدير التكلفة والعائد
من خـالل تطـوير نظـم    ،تطوير نظم الموارد البشرية للتعامل اإليجابي مع التقنيـات  -

 .نظم الحوافز،داءنظم إدارة األ،االختيار
 .دمج التقنيات الحديثة في نظم األداء القائمة -
 .والمتابعة الدقيقة لمستويات األداء التقنياإلشراف بفعالية  -
 .تشجيع المبتكرين والمجددين من أفراد المنظمة -
والتخلص من المفاهيم التقليدية التي التتفهم الـدور  ،تنمية االتجاهات نحو التطوير التقني -

   .تقنيات الحديثةالحاسم لل
وهكذا فالقيادة المدرسية الفعالة البد أن تكون قادرة علـى تفعيـل التقنيـة الحديثـة        

وهي التي تدرك كيفية التعامـل  . والتعامل معها بما يخدم أهدافها وييسر العمليات اإلدارية
ـ :"كما قال توم بيترس. مع التغيير بدالً من مقاومته وذلـك  ". رالقيادة هي تعلم حب التغيي

 .)م٢٠٠٠،دي كامب(.يتطلب إحداث تحول في االتجاهات التي تقود السلوك وتوجهه
 :ة الحديثةمدرسالالمهارات والقدرات المطلوبة في  مديري ووكالء   -٧

يرتكز عمل القيادة المدرسـية علـى اإلشـراف الشـامل وتطـوير الواقـع التربـوي         
طلبة للعمل بكفاءة وفعاليـة وفـق المعـايير    وتحفيز الهيئة اإلدارية والتعليمية وال،للمدرسة
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وأن يكون دور اإلدارة كما جاء في البند السادس من التقرير الختـامي  ،التربوية المعاصرة
م الـذي أورده  ١٩٩٨لمؤتمر وزراء التربية والتعلـيم العـرب المنعقـد فـي طـرابلس      

ــنبل ــيير")٣٠٣م،ص٢٠٠٤(الس ــوير ال إدارة تس ــة"إدارة تط ــا يقتضــي المركزي  مم
 ةتوفر مجموعة من المهارات المطلوب هذا يستوجبو،واطالعها دوما على كل جديد،اإلدارة

 :منها مايلي،القيادات اإلدارية المدرسيةفي 
تهدف إلى تصـميم أنشـطة   ،القدرة على استخدام الحاسب اآللي في إعداد برامج تربوية -

لـى أنشـطة ذات   وتحتوي ع،علمية متنوعة لتمكين الطالب من تقويم حصيلته العلميـة 
 .درجات متفاوتة في الصعوبة

تمكن الطالب المتـأخر مـن   ،القدرة على استخدام الحاسب اآللي في إعداد برامج تربوية -
 .الدراسة الذاتية

واحتـرام مشـاعر الـذين يعملـون     ،القدرة على االستماع والصـبر وتحمـل اآلخرين   -
فـي داخـل المدرسـة     والقدرة على التواصل باستخدام قنوات الكترونية مختلفـة ،معه

 .وخارجها
ومراجعة تحضير كل معلم بواسطة شـبكة  ،استخدام الحاسب اآللي في تحضير الدروس -

 .محددة
واسـتالم  ،إعداد المعلمين ليكونوا قادرين على استخدام الحاسـب فـي تحضـير الدرس    -

 ...وعرض الدرس،الواجبات
 .استخدام الحاسب اآللي في إعداد السجالت المدرسية المختلفة -
تصميم خطوات إجرائية لتقارير األداء الخاصة للعـاملين باسـتخدام أكثـر مـن قنـاة       -

 .واالستعانة ببرامج الحاسب المختلفة،تقويمية
أجهـزة  : مثـل . استخدام األجهزة المتطورة التي تمكن من اإلشراف اإلداري المتميـز  -

 االتصال التي تمكن من كشف أماكن متعددة في المدرسـة مـن موقـع مكتـب وكيـل     
أجهزة الدخول والخـروج  ،أجهزة الهاتف في الفصول المتصلة بغرف المراقب،المدرسة

أحدها للعاملين تكون بلون ومغنطة محـددة  ،من المدرسة بواسطة كروت ممغنطة محددة
 .وأجهزة كاشفة للحريق والدخان توضع في أروقة المدرسة،وأخرى للطلبة

دارة المفتوحة التي تعتمد على المشـاركة  إكساب القياديين القدرة العملية على تطبيق اإل -
الفعلية لجميع العاملين في المدرسة والذين يتحملوا المسئولية الكاملة لتحقيـق األهـداف   

 . التربوية ورفع األداء وتحقيق الجودة التربوية الشاملة
متابعة إجراءات العمل باستخدام أجهزة وأدوات متطورة  تمكن من اإلشراف على القوى  -

 .ية والطالب بسهولة ودقة ووضوحالبشر
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. القدرة على تكوين فريق عمل مترابط يعمل على تحقيق األهـداف التربويـة المحـددة    -
 ويشارك في اتخاذ القرارات المدرسية وحل المشكالت 

بناء مهارة صياغة األسئلة التي تمنح معلومات عن تقويم األداء بدقة ووضوح تسـتخدم   -
 )م٢٠٠٠(دي كامب. مية وغير الرسميةفي التغذية االسترجاعية الرس

وأن تكـون  ،التركيز على إحداث تغييرات تعود بالفائدة على العمل التربوي في المدرسة -
 هناك مرونة في تعديل بعض الخطوات اإلجرائية بما يتناسب مع الواقع التربوي

يجـب عليهـا أن تعـرف المهـارات     األداء الفعال بحاجة إلى شبكة مرنة من األفراد  -
 )١٨٩م،ص٢٠٠٤(SMETHسميث .لسلوكيات وعالقات العمل الجديدةوا

 . تلقي المعلومات وتقويمها ثم استخدامها االستخدام األمثل -
 .تحديد المعلومات التي يمكن تداولها وإفشائها بحيث ال تشكل ضرراً على إدارة المدرسة -
 : آليات تطوير األنظمة اإلدارية المدرسية وفق مقتضيات روح العصر -٨

وحتى تـتمكن مـن   ،تطوير اإلدارة المدرسية كي تواكب التطور العالمي الحاصلإن 
-٣٣٧ص م،ص٢٠٠٤(السـنبل ينبغي أن تسير وفق آليات منها ما أورده ،النجاح المأمول

٣٣٨(  : 
وربـط اإلدارات  ،توظيف تقنيات حفظ المعلومات والحواسيب في تسيير العمـل اإلداري -

 .ة متخصصةالتعليمية والمدارس بشبكات إداري
تركز كل منهـا  و،بحيث تواكب التقدم التكنولوجي،تطوير برامج تدريبية قصيرةوتصميم -

وهذا يمكن قائد مدرسة المستقبل مـن اكتسـاب مهـارات    ،على بناء مهارة واحدة محددة
 متطورة تمكنه من الترقي في عمله

 ج السلوك اإلداريلبرامج التدريبية المتنوعة مع االهتمام ببراملترشيح مديري المدارس  -
 .تحفيز مديري المدارس على حضور الندوات وورش العمل -
 .تشجيع مديري المدارس على اقتناء واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في المدارس -
والجهـة المشـرفة   ) الجهة التنفيذية(تصميم قاعدة بيانات مركزية مشتركة بين المدارس -

 .ة في اتخاذ القرارات التربويةوالمشارك،تمكنها من تبادل المعلومات،عليها
وتوزيع الخـدمات  ،تصـميم الخطـط التربويـة   : اإلدارة اإللكترونية التي تستخدم فـي  -

تخطيط وتوزيع القوى البشرية وفق التخصصـات  ،والصوتي،البريد االلكتروني،التربوية
تنظيم وتوزيـع  ،الشـبكات الداخليـة والخارجيـة   ،األعمال اإللكترونية،ومعطيات محددة

بنك المعلومات عـن الخـدمات   ،الرد على االستفسارات،صنع القرارات التربوية،الاألعم
بنك معلومـات عـن األسـئلة    ،بنك معلومات عن المناهج التعليمية،التعليمية ومؤسساتها

 .السنوية وفق السنة الدراسية والتخصص
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حيث يتم ،اإلدارة التربوية اإللكترونية وتمثل نموذجا تنظيميا يتماشى مع متطلبات العصر -
تشكيل التنظيم التربوي على أسس ومعايير تضمن أعلى مسـتويات الكفـاءة فـي األداء    

 .ويمتاز بالمرونة واستخدام آليات اإلدارة اإللكترونيـة فـي وظـائف اإلدارة التربويـة    
 ). ٣٢٤ م،ص ٢٠٠١(السلمي

طريق إعـادة  بناء ثقافة تنظيمية في البيئة التربوية الستيعاب التقنيات الجديدة سواء عن  -
الهيكلة للعمليات التنظيمية بما يساعد على توافق التنظيم التربوي مع الواقع واحتياجـات  

 الخطط التنموية
إدماج التقنيات في نظم األداء الوظيفي التربوي بحيث يصبح التنظـيم التربـوي نسـيجاً     -

 .متكامالً  ومتفاعالً فيما بين مكوناته
ية االتجاهات اإليجابية المؤيدة للتطوير التقني لدى القوى القيادات المدرسية بحاجة إلى تنم -

 . البشرية على مختلف المستويات
 .منح مديري المدارس الفرصة لبناء مهارات مناسبة لدى القوى البشرية في المدرسة -
التوعية بأهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة واألدوات واألجهزة في سير إجراءات العمل  -

 .لعدالة  والكفاءةوتحقيق مبدأ ا
تطبيق آليات الجودة التربوية قدر اإلمكان وخاصة ما يتعلق بميكنـة تنفيـذ الخطـوات     -

  .اإلجرائية في اإلدارة المدرسية وتكوين فرق عمل متعاونة تحقق التكامل الوظيفي
 .واالهتمام بالتغذية العكسية،اكتساب مهارة اختيار الشكل المناسب لعرض المعلومات -
 .لى العمليات اإلدارية التربوية التي تشكل األساس لعملية التحسين المستمرةالتركيز ع -
تصميم نماذج قياس األداء التربوي بأسلوب يقيس واقع األداء بطريقة منطقية تمكن مـن   -

 .المتابعة الدقيقة الموضوعية وتعديل األخطاء إن وجدت
لجودة التربوية وتوفيرها أيضاً تصميم آليات حديثة  تالئم واقع مدرسة  المستقبل لمراقبة ا -

 . في التدريب
تنوع قنوات االتصال التي تربط ما بين المدرسة والمجتمع المحيط بها من جهة،وما بينها  -

 ....وبين الفئات المختلفة داخل المدرسة سواء معلمين وطالب ومشرفين
 .يموالتدريب على استخدامها في التعل) Multimedia(استخدام الوسائط المتعددة -
 .يتوفر بها الفنيين والمختصين،إنشاء مراكز للوسائط المتعددة -
 .التدريب المستمر -
على مختلف المستويات ) كاإلنترنت(استخدام التدريب عن بعد باستثمار الشبكات العالمية -

 .مما يفتح مجال أوسع للتدريب
تي يحتاجهـا  اعتماد منهج التدريب الموجه باألداء ألنه يركز على المهارات والمعارف ال -

 ).م٢٠٠١المبيضين وجرادات (.قائد مدرسة المستقبل فعلياً لتطوير أدائه  الوظيفي
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 :إلكترونيةتستخدم اإلدارة نماذج لمدارس سعودية حديثة 
التـي  حديثـة  اللكترونيـة  اإلمدارس ال العديد من توجد في المملكة العربية السعودية
 ولعل منها،ي غالبا من المدارس األهلية الخاصةوه،سخّرت التقنية في خدمتها إداريا وتعليميا

 :على سبيل المثال
 http://www.kingdomschools.edu.sa       مدارس المملكة                        -
 http://www.riyadhschools.edu.sa      مدارس الرياض                       -
 http://www.alghade.com                 مدارس الغد النموذجية                 -
 http://portal.alrowad.edu.sa/ryiadh               مدارس الرواد              -
 http://www.as.sch.sa                                        مدارس األندلس      -
 http://www.albushra.sch.sa                    مدارس البشرى                 -
 http://www.afsch.edu.sa                 مدارس عبدالرحمن فقيه النموذجية     -

بحيـث تـتم   ها تم تجهيزلوجدنا أنه قد -مدارس عبدالرحمن فقيه-فلو نظرنا للمدرسة األخيرة
 . على المستوى التعليمي أو اإلداري لكترونيا سواءإها جميع معامالت
الطالب أوالمعلم أو  أهم المزايا التي سيستفيد منهامن  ابعضالباحث  يعرض وفيما يلي
 :ولي األمر

 .الخاصة بالمدرسة من أي مكان  الدخول إلى شبكة اإلنترانت-
 .لتصحيحهاالواجبات المكلف بها الطالب وحلها وإرسالها للمعلم  استعراض-
 .المعلمين لتقديم األسئلة واالستفسارات لتواصل معا-
الجوال أو رسائل البريد اإللكتروني التـي تـتم بـين     جميع االتصاالت الهاتفية أو رسائل-

في برنامج مخصص  وتوثيقهاوأولياء األمور يتم تسجيلها  الطالب أو الطالب والمعلمين
  .إلدارة العالقات

 أنيستطيع الطالـب  ،ي برامج كمبيوترية تشبه معامل الكيمياء والفيزياءوه،لتخيلية المعامل-

 أدقبـبطء حتـى يسـتطيع مالحظـة      وإعادتهايقوم بعمل التجارب ومالحظة تأثيراتها 
 .بدون التعرض للخطر من المواد الكيميائية وخالفه التفاصيل

  .التربوية الطرق والوسائل التعليمية واألنشطة لتحرر من تقليدية التعليم فيا-

  .والتقنية حقيق التواصل بين الطالب والمعلم وفق أحدث أساليب االتصالت-
 )http://www.afsch.edu.sa/Faqeehموقع مدارس عبدالرحمن فقيه:(المرجع  

 .هـ١٠/٩/١٤٢٨:  تاريخ دخول الموقع    
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 : املبحث الرابع
ر
ّ
 وأهم مشكالته،التعليم الثانوي  السعودي تطو

 

فلقـد أورد السـنبل   ،تعتبر مرحلة التعليم الثانوي مرحلة مهمـة فـي حيـاة الطالب   
بأنها هي فترة المراهقة وما يصاحبها من تغيـرات جسـمية   ) ١٨٣هـ،ص١٤١٧(آخرونو

ارتبـاط   ولشـدة ،وتعتبر مرحلة المراهقة من أهم مراحل النمو في حياة الفرد،وعقلية ونفسية
التعليم الثانوي بأحوال المجتمع الذي يقوم فيه فإنه يتأثر بما يجري في المجتمع من أحـداث  

ويرتبط تاريخ التعليم الثانوي في ظل مجتمع من المجتمعات في دول ،وما يسوده من فلسفات
 . العالم قاطبة بحركات اإلصالح والتجديدات التعليمية

 :بحث عبر المحاور التاليةالحديث في هذا الم تناول الباحثو

 أهداف المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية  •
 نبذة عن بدايات التعليم الثانوي السعودي   •
 تجارب تطوير نظام التعليم الثانوي السعودي   •

 تجربة نظام التعليم الثانوي الشامل -أ 
 تجربة نظام التعليم الثانوي المطور -ب 
 معدلة للمرحلة الثانوية الخطة الدراسية ال-ج 
 ). المرن(تجربة نظام التعليم الثانوي الجديد-د 

 .مشكالت التعليم الثانوي السعودي •
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 :أهداف المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية

هناك عدد من أهداف المرحلة الثانوية بالمملكة حددتها وثيقة سياسـة التعلـيم فـي    
 :هيو،)٢١-١٩ص هـ،ص١٤١٦(المملكة،

متابعة تحقيق الوالء هللا وحده وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة فـي كافـة    -١
 .جوانبها على شرعه

دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالب إلى الكون واإلنسان والحياة في  -٢
وتزويده بالمفاهيم األساسية والثقافة اإلسالمية التـي تجعلـه معتـزاً    ،الدنيا واآلخرة

 .باإلسالم قادراً على الدعوة إليه والدفاع عنه

 .تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد -٣

بمـا  ) المملكة العربية السـعودية (تحقيق الوفاء للوطن اإلسالم العام وللوطن الخاص -٤
 .من تسام في األفق وتطلع إلى العلياء وقوة الجسميوافق هذه السن 

واستعداداته المختلفة التي تظهر في هذه الفترة وتوجيهها وفـق  ،تعهد قدرات الطالب -٥
 .ما يناسبه وما يحقق أهداف التربية اإلسالمية في مفهومها العام

ـ  -٦ ي تنمية التفكير العلمي لدى الطالب وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع المنهج
 .واستخدام المراجع والتعود على الطرق الدراسية السليمة

إتاحة الفرصة أمام الطالب القادرين وإعدادهم لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة  -٧
 .في المعاهد العليا والكليات الجامعية في مختلف التخصصات

 .تهيئة سائر الطالب للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق -٨

المؤهلين مسلكياً وفنياً لسد حاجة البالد في المرحلة األولى من التعلـيم  تخريج عدد من  -٩
 .والقيام بالمهام الدينية واألعمال الفنية الزراعية والتجارية والصناعية وغيرها

 .سرة إسالمية سليمةتحقيق الوعي األسري لبناء أ -١٠

 .إعداد الطالب للجهاد في سبيل اهللا روحياً وبدنياً -١١

ومساعدتهم ،أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية رعاية الشباب على -١٢
 .على اجتياز هذه الفترة الحرجة من حياتهم بنجاح وسالم

إكسابهم فضيلة المطالعة النافعة والرغبة في االزدياد من العلـم والعمـل الصـالح     -١٣
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 .واستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد تزدهر به شخصية الفرد وأحوال المجتمع

 . تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به الطالب األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة -١٤

 :نبذة عن بدايات التعليم الثانوي السعودي

بأن المعهد العلمي السعودي الذي قامت بتأسيسـه  ) ١٥٩هـ،ص١٤١١(ذكر السلومي  
وكانت مهمـة  ،لمملكةهـ يمثل النواة األولى للتعليم الثانوي في ا١٣٤٥مديرية المعارف عام 

وفي عـام  ،هذا المعهد إعداد معلمي المرحلة االبتدائية وكانت مدة الدراسة به أربع سـنوات 
 .هـ زيدت مدة الدراسة إلى خمس سنوات١٣٦٦

وبـدأت الدراسـة بهـا فـي     هـ تم افتتاح مدرسة تحضير البعثات ١٣٥٥في عام و
وتعتبر ،ال المرحلـة االبتدائيـة  وكانت مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد إكمهـ ١٣٥٦العام

طالبها لاللتحاق بالدراسات الجامعية في  دعهذه المدرسة أول مدرسة ثانوية حكومية حديثة تُ
 .الخارج في مختلف التخصصات

م أنه تم تعديل السـلّ ) ١٧٧هـ،ص١٤١٧(آخرونهـ يذكر السنبل و١٣٦٤وفي عام 
إلى مرحلتين مرحلة الكفاية الثانويـة   التعليمي فأصبحت مدة الدراسة بها خمس سنوات تنقسم

وأصـبح شـرط   ،والمرحلة الثانوية ومدة الدراسة بها عامان،ومدة الدراسة بها ثالث سنوات
 . االلتحاق بالمرحلة الثانوية حصول الطالب على شهادة الكفاية الثانوية

في و،ثم أضيف إلى المرحلة الثانوية سنة ثالثة يمنح من نجح فيها شـهادة التوجيهيـة  
عدلت خطة الدراسة حيث أصبح الطالب عند نجاحـه مـن الصـف األول    ،هـ١٣٧٣عام 

الثانوي يتوجه إلى القسم األدبي أو القسم العلمي لمدة عامين قبل حصوله على شهادة الثانوية 
 .العامة

إلى أنه على الرغم مـن أن المملكـة العربيـة    ) ٢ هـ،ص١٤١٠(وقد أشار المنيع
إال أن نظامها التعليمي كان متأثراً إلى حد كبير بنظم التعليم ،ستعمارالسعودية لم تخضع ألي ا

في الدول العربية المجاورة والتي كانت متأثرة بدورها بنظم التعليم في الدول التـي كانـت   
 .تستعمرها مثل فرنسا وبريطانيا

كذلك و،ويبرر المنيع  سبب ذلك التأثر بالبعثات السعودية إلى الدول العربية  المجاورة
استقدام المملكة الخبراء والمعلمين من تلك الدول للمساهمة في بناء التعلـيم وتطـويره فـي    

 .المملكة
ويشير المنيع إلى أن المدرسة الثانوية في بداية عهدها أدت الدور المنوط بهـا فـي   

 . حدود إمكانياتها
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  :تجارب تطوير نظام التعليم الثانوي السعودي

 :منها،سعودي بعدة تجارب تهدف للتطويرمر التعليم الثانوي ال
 :تجربة نظام التعليم الثانوي الشامل-أ

أوصت خطة  التنمية الثانية بتجريب لون من ألوان التعليم الشـامل فـي المرحلـة     
إلى اتفاق آراء الخبـراء  ) ٩١هـ،ص١٣٩٦(وقد أشار الحصين،الثانوية خالل سنوات الخطة

ر في التعليم الشامل الذي يستند إلى نظـام السـاعات   على تطبيق النموذج األمريكي المعاص
إن ) ١٢هــ،ص ١٤١٠(وبناء على ذلك يقول الزيد .المعتمدة الرتفاع نسبة احتماالت نجاحه

هــ بإنشـاء   ١٣٩٥وزارة التربية والتعليم قررت البدء بتجربة التعليم الثانوي الشامل عام 
ا إنشاء مدرسة في مكة المكرمة عام تبعه،ثانوية اليرموك الشاملة: مدرسة في الرياض وهي

 . هـ١٣٩٨ومدرسة في جدة عام ،هـ١٣٩٧
إلى أن تجربة الثانوية الشاملة فـي المملكـة   ،)١٨٤ هـ،ص١٤١١(وقد أشار السلوم

 . تعتبر خطوة جريئة على طريق تغيير وتطوير هيكل التعليم الثانوي العام في المملكة
مئـة  ) ١٥٠(حيث يبلـغ مجموعهـا  ،مدةونظام الدراسة فيه هو نظام الساعات المعت

ويحوي عـددا مـن التخصصـات    ،ساعة معتمدة يتخرج الطالب بعـد اجتيازهـا  وخمسون 
 .والمسارات

 :تجربة نظام التعليم الثانوي المطور-ب

أن اللجنة العليا لسياسة التعليم قررت عام )٢١٥هـ،ص١٤١٧(يذكر السنبل وآخرون
وذلك كتطـوير  ،نظيم التعليم الثانوي في المملكـة هـ تبني فكرة الثانويات المطورة لت١٤٠٣

 .ليصبح التعليم الثانوي المطور،لنظام التعليم الثانوي الشامل
وبعد دراسـة الموضـوع صـدر قـرار اللجنـة العليـا لسياسـة التعلـيم فـي           

بأن يتم تعميم هذا النظام تدريجياً في مدة ال تتجاوز عشر سنوات اعتبـاراً  ،هـ١١/٣/١٤٠٥
كما نص القرار على تشكيل لجنـة مركزيـة لمتابعـة    ،هـ١٤٠٥/١٤٠٦الدراسي من العام 

 ).١٣٠هـ،ص١٤١٩،التوثيق التربوي(وتقويم هذا النظام
إلى أنه تم األخذ بنظام التعليم الثـانوي المطـور   ) ٣٤٢هـ،ص١٤٠٨(ويشير الباتع 

ـ  ة الثانويـة  كبديل لنظام التعليم الثانوي الشامل دون دليل واضح على نجاح أو فشل المدرس
 .  الشاملة

  رة ونظراً للسلبيات التي صاحبت تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالثانويـات المطـو
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قررت وزارة المعارف وقف العمل بنظام الساعات المعتمدة اعتباراً مـن العـام الدراسـي    
بصورة تدريجية على أن يتم العمل بنظام الحصص وفق الخطة الدراسية الجديدة ،هـ١٤١٢
والتي تضم أربع تخصصات يلتحق الطالب بأحدها بعد نجاحه من الصـف  ،حلة الثانويةللمر

العلوم ،العلوم اإلداريـة واالجتماعيـة  ،العلـوم الشـرعية والعربيـة   : األول الثانوي وهـي 
 ).التقنية(العلوم التطبيقية،الطبيعية

 :الخطة الدراسية المعدلة للمرحلة الثانوية-ج

هــ  ١٤١٢الساعات المعتمدة اعتباراً من العام الدراسـي  نظراً إليقاف العمل بنظام 
رقم ،التربيـة والتعلـيم حاليـاً   ) وزير المعارف سابقاً(بصورة تدريجية فقد صدر قرار معالي

متضمناً الخطة الدراسية المعدلة للمرحلة الثانويـة  ،هـ١٠/٣/١٤١٢في  ٣٢/٧/١٠/٥٧/٤٩
نفيذ الخطـة الدراسـية للصـف األول    وكذلك مراحل تنفيذ تلك الخطة والتي تضمن البدء بت

أما الخطة الدراسية للصف الثاني فيبدأ تنفيـذها  ،هـ١٤١٢الثانوي اعتباراً من العام الدراسي 
في حين يتم تنفيذ الخطة الدراسية للصف الثالث الثانوي ،هـ١٤١٣اعتباراً من العام الدراسي 
 . هـ١٤١٤اعتباراً من العام الدراسي 

والمعمول بهـا اآلن  ،الخطة الدراسية المعدلة للمرحلة الثانوية)٤(ويوضح الجدول رقم
 .في معظم المدارس الثانوية بالمملكة العربية السعودية

 ) ٤(جدول رقم
 الخطة الدراسية المعدلة للمرحلة الثانوية

 نوع التعليم  
فروع المواد 

 الدراسية

الصف 

 األول

 قسم العلوم الطبيعية ية واالجتماعيةقسم العلوم اإلدارقسم العلوم الشرعية والعربية

الصف الثالثالصف الثاني الصف الثالث الصف الثاني الصف الثالث الصف الثاني

 العلوم الشرعية

 ١ ١ ٢ ١٣٣٢القرآن الكريم
 ١ ١ ١ ١٢٢١ التفسير
 ١ ١ ١ ١٢٢١ الحديث
 ١ ١ ١ ١٢٢١ التوحيد
 ١ ١ ١ ١٣٣١ الفقه

ــوم ال ــةعل لغ
 العربية

 ٢ ٢ ٢ ٢٣٣٢النحو والصرف
 - - - -٢٢-البالغة والنقد

 ١ ١ ١ ٢٢٢١ األدب
 - - ١ ١١١١ المطالعة
 - - - -١١١ اإلنشاء

العلوم اإلدارية
 واالجتماعية

 - - ٣ ٢---علم اإلدارة
 - - ١ ١---علم االقتصاد
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 نوع التعليم  
فروع المواد 

 الدراسية

الصف 

 األول

 قسم العلوم الطبيعية ية واالجتماعيةقسم العلوم اإلدارقسم العلوم الشرعية والعربية

الصف الثالثالصف الثاني الصف الثالث الصف الثاني الصف الثالث الصف الثاني

 - - ٢ ٢--- المحاسبة
 - - ٢ ١١١٢ ريخالتا

 - - ١ ١١١١ الجغرافيا
 - - - ١-١- علم النفس

 - - ١ ١١--علم االجتماع

 مواد العلوم

 ٤ ٤ - ---٢ الفيزياء
 ٤ ٤ - ---٢ الكيمياء
 ٤ ٤ - ---٢ األحياء

 ١ ١ - ----علم األرض
الرياضـــيات

 واإلحصاء
 ٦ ٦ ٣ ٣--٥الرياضيات
 - - ١ ١--- اإلحصاء

 ٤ ٤ ٤ ٤٤٤٤ اللغة اإلنجليزية
 ١ ١ ١ ١١١١ الحاسب اآللي
 - - ١ ١١١١ المكتبة والبحث
 ١ ١ ١ ١١١١ التربية الرياضية

 ١ ١ ١ ١١١١ النشاط
 ١ ١ ١ ١١١١ التربية الوطنية

 ٣٥ ٣٥ ٣٣ ٣٣٣٣٣٣٣٣ المجموع

 .١٦٥ص،)هـ١٤١٩(،مجلة التوثيق التربوي: المصدر
 ):المرن(تجربة نظام التعليم الثانوي الجديد-د

هـ طُرحت خطة تبنتها وزارة التربية والتعلـيم تتعلـق بـالتعليم    ١٤٢٥في العام 
الثانوي الجديد التي وجهت وزارة التربية والتعليم بعض إدارات التعليم بالمناطق للعمل بها 

ورفع ،مدارس من مجموع مدارسها ثالثجاوز وتطبيقها على عينة من مدارسها بحيث ال تت
تقارير فصلية عن النظام ومدى فاعليته ومدى إمكانية تطبيقه على جميع المدارس الثانوية 
بالمملكة العربية السعودية حيث يقوم فريق من المتخصصين بالوزارة بدراسة تلك التقارير 

وزارة التعريفية بالنظام الجديـد  وذلك كما ورد في نشرة ال،وبيان سلبيات النظام وإيجابياته
وهي كمـا  ،هـ التي أصدرها قسم إدارة التعليم الثانوي بإدارة التطوير التربوي١٤٢٥عام 
 : يلي

) الطالبـة / الطالـب (تعلممفي ضوء فلسفة النظام وبهدف تنمية شخصية ال:األسس والمبادئ
انوي الجديد علـى عـدد مـن    مهارياً يقوم التعليم الثو،ونفسياً،وجسدياً،معرفياً: بشكل شمولي

 : المبادئ األساسية وهي
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يقوم النظام على طرح خطة دراسية توزع على شكل وحدات دراسية كل وحدة : االختيار-١
بحيث يختار الطالب أو الطالبة في كل فصل دراسي سبع وحـدات  ،عبارة عن خمس ساعات

ـ       ،على األكثر ة الطـالب  بطرح عدد كـاف مـن المـواد االختياريـة التـي تثـري دراس
  .وتساعدهم في إبراز طاقاتهم وميولهم ومواهبهم،وتصقل شخصيتهم،والطالبات

تتمثل في تطبيقات يسمح بها النظام للطالب والطالبة في تحديد حجم الساعات و :المرونة-٢
وتحديد الفصل الدراسي لدراسة مقرر معين ،التي يدرسها أحدهما في الفصل الدراسي الواحد

 . اعات بحسب قدرات كل طالب وطالبة في حدود ما تتيحه المدرسةواإلنجاز من الس
التوجيه واإلرشاد األكاديمي حق للطالب والطالبـة للمسـاعدة علـى    : اإلرشاد األكاديمي-٣

ولتحقيق هـذه  ،ومن ثم اختيار مهنـة المسـتقبل  ،واختيار التخصص،معرفة القدرات والميول
وفاعل في كل مدرسة يطبق فيها نظـام التعلـيم    ينشأ مكتب توجيه وإرشاد من الكفاءة،الغاية

  .الثانوي الجديد
يعتمد نظام التقويم على فك االرتباط األفقي بين المقررات الدراسية مـن حيـث    :مالتقوي-٤

وإعادة دراسة جميع ،فالرسوب في مقرر معين ال يتطلب إعادة السنة،نتائج الطالب أو الطالبة
فالنظام يسمح للطالـب والطالبـة   ،متحان فيها مرة أخرىوالجلوس لال،المقررات التي درسها

ودراسة المقرر الذي رسب فيه فـي فصـل   ،بدراسة مقررات أخرى من مستوى أخر أعلى
 . أو قد يدرس مقرر آخر بدالً منه،آخر
يقوم نظام التقويم على المعدل التراكمي الـذي يحسـب فـي ضـوء     : المعدل التراكمي-٥

الطالبة المقررات التـي حقـق فيهـا الدرجـة      تاز الطالب أوالمعدالت الفصلية على أن يج
من الدرجة النهائية للمقرر ويعيد دراسة المقررات التي لم يحصـل  %) ٥٠(الصغرى للنجاح

  .في الفصول الالحقة%) ٥٠(فيها على
 : نظام الدراسة

 . انويةفصول دراسية متتابعة إلنهاء دراسته الث ٦يحتاج الطالب والطالبة في المتوسط إلى  -١
تتضـمن فتـرة   ) أسـبوعاً  ١٦(السنة الدراسية تنقسم لفصلين دراسيين مدة كل فصل -٢

 . التسجيل والدراسة واالختبارات
بحيث ال يزيد اليوم الدراسـي  ) يوماً دراسياً ٨٠(مدة الدراسة الفعلية للفصل الدراسي -٣

 ). حصص ٧(للطالب والطالبة عن
سـاعات   ٥وتكون أوزانها ،)المقررات(سيةنظام الدراسة يعتمد على نظام المواد الدرا -٤

 . لكل مقرر
تحدد إدارة التربية والتعليم مدى الحاجة لتقديم فصل صـيفي والمـدارس المناسـبة     -٥
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 . على أن تضاعف ساعات التدريس لكل مقرر دراسي) أسابيع ٨(بواقع
 

 :مشكالت التعليم الثانوي السعودي

لتطويره ما زال يعاني من  الكثيـر مـن    إن التعليم الثانوي رغم كل الجهود المبذولة  
هنـاك بعـض    أن) ١٢٥هــ،ص ١٤٢٣(الصعوبات والمشكالت،فقد أكّد الحامد وآخـرون 
مما يستدعي بذل الجهود المتعددة لتحديث ،المشكالت والصعوبات ما تزال تعترض كل مرحلة

وقد ذكر ،لعشرونالتعليم وتطويره؛ ليواكب التقدم التقني والعلمي الذي يشهده القرن الحادي وا
 : وأورد منها،بعض الصعوبات التي تواجه التعليم الثانوي) م٢٠٠٢(الغامدي

١. مفهوم التعليم الثانوي غير مستقر. 

 .الهدر التربوي .٢

 .لم يعد تقسيم التعليم الثانوي بوضعه الحالي مناسبا .٣

 .تشعيب غير مبرر وغير فعال .٤

 .المباني غير مناسبة .٥

 :)٢٣٦-٢٣١ص هـ،ص١٤١٧(آخرونالسنبل و ومن تلك المشكالت ما أورده 
 .انخفاض الكفاءة الداخلية للتعليم  الثانوي .١

 .عدم التوازن في قبول الطالب بأنواع التعليم الثانوي المختلفة .٢

 . نمطية تشعيب التعليم الثانوي .٣

في عصر التقنيات تظهر الحاجة إلى نوع من التعليم يتيح قدرا من البدائل والخيـارات؛   .٤
 :فراد على قدر من التوافق والتكيف معلمساعدة األ

 .الظروف االجتماعية واالقتصادية المتغيرة •

 .المنجزات التكنولوجية المتطورة •

 .إشباع حاجاتهم بثقافة عريضة من المهارات والثقافات المهنية والنظرية •
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 الدراسات السابقة: ثانيا
 :المقدمة

عربية واألجنبية التي تناولت الصعوبات هناك العديد من الدراسات العلمية المحلية وال
 :والمعوقات التي تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية

 :وقد قسم الباحث هذه الدراسات إلى ثالث مجموعات
 .طبقت داخل المملكة العربية السعودية،دراسات محلية: أوال 
 .طبقت داخل دول العالم العربي عدا السعودية،دراسات عربية: ثانيا 
 . طبقت في دول أجنبية غير العربية،دراسات أجنبية: ثالثا 

 .وقد قام الباحث بترتيبها زمنيا من األقدم إلى األحدث
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 :الدراسات احمللية :أوال
معوقات استخدام الحاسبات اآلليـة  ":التي جاءت تحت عنوان )هـ١٤١٧(دراسة شعيب .١

 "ية بالتطبيق على مدينة جدةفي األجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعود

وقد هدفت إلى التعرف على معوقات استخدام الحاسب اآللي في األجهزة الحكوميـة  
ولتحقيق أهـداف  ،استخدم المنهج الوصـفي المسـحي  ،بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية

ت المعوقا،المعوقـات اإلداريـة  : الدراسة أعد الباحث استبانة مكونة من أربع مجاالت هـي 
وبعد تحليل البيانات باستخدام التكرارات والنسـب  . المعوقات المالية،المعوقات الفنية،البشرية

 :منها،المئوية توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج
عـدم  : أن استخدام الحاسب اآللي في اإلدارات الحكومية تواجهه معوقات إدارية تتمثل في-

وعدم وجود ،اسة عامة الستخدام الحاسباتوجود جهة مركزية رسمية مسؤولة عن وضع سي
وعدم وعـي اإلدارة العليـا بأهميـة اسـتخدام     ،خطط يتم بمقتضاها شراء األجهزة والبرامج

 . الحاسب اآللي
عزوف المتخصصين في الحاسب اآللي عن العمـل  : كما تواجهه معوقات بشرية تتمثل في-

تفهم المـديرين لطبيعـة وقـدرات     وعدم،وتدني الرواتب،في األجهزة الحكومية لقلة الحوافز
 . ونقص خبرات العاملين في مجال الحاسب اآللي،الحاسب

وكثرة تعطـل  ،ضـعف متابعـة اإلدارة للصـيانة   : كما تواجهه معوقات فنية تتمثـل فـي  -
 . وعدم استخدام أجهزة الحاسب اآللي االستخدام األمثل،األجهزة

عـدم كفايـة   : حاسب في األجهزة الحكوميةوأن من المعوقات المالية التي تواجه استخدام ال-
وتصميم وتطـوير بـرامج ونظـم وصـيانة     ،الميزانيات المالية المخصصة لتدريب العاملين

 .الحاسب اآللي
وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها قد هدفت إلى التعـرف علـى      

اإلدارة اإللكترونية وهو الحاسـب  المعوقات اإلدارية والبشرية والفنية والمالية ألحد أجهزة 

وإن كانت قد اختلفت عنها في مجال التطبيـق  ،واتفقت معها كذلك في منهج الدراسة،اآللي

 .حيث طبقت على األجهزة الحكومية بمدينة جدة
إدارات الحاسـب اآللـي بـاألجهزة    ":التي جـاءت بعنـوان   )هـ١٤١٩(دراسة الحربي .٢

 "المعوقات والحلول: الحكومية في المملكة العربية السعودية
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وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معوقات استخدام الحساب اآللي في األجهزة 
وقـد  . استخدم المنهج الوصفي المسحي. الحكومية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية

 :منها،أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج
 :كومية تواجهه معوقات بشرية تتمثل فيأن استخدام الحاسب اآللي في اإلدارات الح -
 .نقص عدد العاملين -
 .عدم توافر مؤهالت علمية كافية لدى العاملين للقيام باألعمال المناطة بهم -
 .قلة تدريب العاملين -
 .عدم وجود برامج خاصة للتدريب في مجال الحاسب اآللي -
 .عدم وجود الحوافز المادية والمعنوية للعاملين األكفاء -
 : معوقات تنظيمية تواجه استخدام الحاسب اآللي تتمثل في وأن هناك -
 .عدم وضوح أهداف اإلدارة -
 .عدم وجود خطط إستراتيجية -
 .عدم وجود وصف وظيفي واضح للوظائف يحدد المسؤولية والمهام لكل وظيفة -
 : وأن هناك معوقات فنية تواجه استخدام الحساب تتمثل في -
 .ألجهزة واألنظمة التي تستخدمها اإلدارةعدم وجود وكيل معتمد داخل المملكة ل -
خبراء أكفاء في األجهـزة التـي يوردونهـا لـدعم     (عدم وجود وكالء األجهزة واألنظمة -

 ).العمالء
 . صعوبة تعريب األنظمة والبرامج األجنبية -
 . عدم زيادة طاقة أجهزة الحاسب اآللي بسهولة -
 .اآلليعدم توافر معايير ثابتة ومتبعة لتوثيق أنظمة الحاسب  -
 .عدم وجود مواصفات ومعايير ينبغي االلتزام بها عند شراء األجهزة -
 .التطور السريع في تقنية الحاسب -
 : كما أن هناك معوقات مالية تواجه استخدام الحاسب اآللي تتمثل في -
 .عدم كفاية الميزانية لالحتياجات المادية إلدارة الحاسب اآللي من الجهات المختصة -
الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها قد هدفت إلى التعرف على المعوقـات   وقد اتفقت تلك  

البشرية والتنظيمية والفنية والمالية ألحـد أجهـزة اإلدارة اإللكترونيـة وهـو الحاسـب      
وإن كانت قد اختلفت عنها في مجال التطبيـق  ،واتفقت معها كذلك في منهج الدراسة،اآللي

 .بمدينة الرياضحيث طبقت على األجهزة الحكومية 
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أثر استخدام الحاسـوب فـي أداء األجهـزة    "عنوانهاوكان ) هـ١٤٢٠(الحازمي دراسة .٣
 "دراسة تطبيقية على حرس الحدود بمدينة الرياض –األمنية 

الدراسة إلى تحديد أهم مجاالت استخدام الحاسب اآللي ومعرفة أثـر  تلك هدفت وقد   
خطيط واتخاذ القرارات والرقابة والتنظيم وطـرق  استخدامه في األداء الذي يشمل عمليات الت

الحاسـب   إمكانـات وإجراءات العمل وتحديد أهم المعوقات التي قد تحول دون االستفادة من 
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب ،اآللي في حرس الحدود بمدينة الرياض

  اناتكأداة لجمع البي االستبانةالمسح االجتماعي مستخدماً 
  :وكانت أهم نتائج تلك الدراسة

معالجة ،قاعدة لحفظ البيانات،معالجة النصوص(:ن أكثر مجاالت استخدام الحاسب اآللي هيإ-
 ). االستنساخ عن بعد،البريد االلكتروني(:وأقلها استخداماً هي،)استرجاع البيانات

ـ إ- يط واتخـاذ القـرارات   ن للحاسب اآللي تأثير كبير في األداء اإلداري الذي يشمل التخط
  .والرقابة والتنظيم وطرق وإجراءات العمل

ن أهم المعوقات التي يعتقد أفراد عينة الدراسة أنها قد تحول دون االستفادة من إمكانـات  إ-
 :الحاسب اآللي في حرس الحدود بمدينة الرياض هي

 .المعوقات المادية-
 .المعوقات البشرية-
دراسة الحالية في أنها قد ناقشت معوقات االسـتفادة  وقد اتفقت تلك الدراسة مع ال  

حيث قد تم تطبيقهـا  ،ولكنها قد خالفتها من حيث مجال التطبيق،من إمكانات الحاسب اآللي
 .في حرس الحدود بمدينة الرياض

واقع ومعوقات استخدام الحاسـوب فـي    ":والتي جاءت بعنوان) م٢٠٠٠(دراسة المحيسن-٤
 "السعودية كليات التربية بالجامعات

 معرفة واقع استخدام الحاسـوب فـي كليـات التربيـة    إلى هدفت هذه الدراسة وقد 
كمـا  -بالجامعات السعودية من حيث األجهزة واإلمكانات واستخدام أعضاء هيئة التدريس لها

 , هدفت لمعرفة اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في تلك الكليات نحو اسـتخدام الحاسـوب  
مـع طـرح بعـض    ، تخدامه في تلك الكليات من وجهـة نظـرهم  وتقصي أهم معوقات اس

التي تؤدي إلى االستفادة القصوى من الخدمات التي يقدمها الحاسوب في تطوير  االقتراحات
وصممت استبانة مـن إعـداد الباحـث    -إعداد المعلم السعودي المعاصر قبل الخدمة برامج
ة التدريس من جميـع كليـات   حيث وزعت على عينة من أعضاء هيئ، هذه األهداف لتحقيق
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عضوا وعضوة من ست كليات للتربيـة فـي    ٢٠٠الجامعات السعودية وقدرها  التربية في
  . )إناث ٣١ذكور و ١٠٤(استبانة ١٣٥العائد منها  وكان، خمس جامعات

 :وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى
ي استخدامهم نقص في الخدمات الحاسوبية المقدمة ألعضاء هيئة التدريس وضعف ف وجود-
 وجود اتجاهات كامنة مرتفعة لدى هؤالء األعضاء نحو هذا االستخدام مع، لها
وجود تدريب ألعضاء هيئة التدريس وعدم توافر فنيي حاسوب من أهـم   كما وجد أن عدم-

 .دون استخدامهم له المعوقات التي تحول
ت استخدام واحد وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها تناولت معوقا

وكـذلك اتفقـت معهـا فـي مـنهج      ،من مكونات اإلدارة اإللكترونية في المجـال التربوي 
ولكنها اختلفت عنها في كونها طبقت في التعليم العالي والدراسة الحالية طبقت في ،الدراسة

 .التعليم العام
المخاطر ،أمن المعلومات والشـبكات (:والتي جاءت بعنوان) م٢٠٠١(آخرونيم والغن دراسة .٥

 )واآلثار والحلول
ـ  هم العناصرأو ،من المعلوماتأجرائم كل ثر مشاألى التعرف على إ دفتوقد ه   ي الت

 .تلشبكامن المعلومات واأن تشملها خطة أينبغي 
ـ ت ذات العالقـة بمو اوالدراس لكتبباالعتماد على ا،قيئم المنهج الوصفي الوثادستخا وع ض

 :منها،جئن النتاعدد م إلىالدراسة  الدراسة وتوصلت
 : تكمن فيأمن المعلومات  كلخطورة مشا أن

ر ئتعطيل الخدمات والخسـا  إلىدي ؤمما ي،مللكاأو تخريبها با،الحاسوبية األنظمة أداءتقليل 
تحديـد  : لشبكاتمن المعلومات واأتشملها خطة  أنالتي ينبغي  العناصر أهمن من أو،المادية

م عامة؟ واإلجابـة عـن بعـض    أ صة هل هي خا.ةالشبك نوعية: متطلبات الحماية وتتضمن
آلية المراقبـة  ،الصـالحيات  تحديـد ،تحديـد المصـدر وتوثيقه  كيفيـة   :مثلامة هلة الئاألس

 اقل المعلوماتنحماية توكيفية ،الشبكةمدى متانة ،توافر الحماية ضد األخطار كيفية،والمتابعة
المطلـوب   مـا : تضمن اإلجابة عنتقدير األخطار وي. تسجيل االختراقات وتحديد آثارها،آليا

 توفيره؟ يمكنمن الوقت والجهد وكم  ؟ الحماية ضد من وتوفير؟ حمايته
ات لفترة معلومتوافر ال ماليف التقديرية لعدكتحديد الت: ويتضمن) الفائدة المرجوة(الكلفةتحليل 
سـتعادة  وا ،واآلثار المترتبة على االختـراق ،لوماتعفقدان الم،المدى بعيدة،توسطةم،قصيرة

 ،جهزة وبـرامج الحمايـة  كيب أو تر،الحماية وإجراءات،ن جديدميل النظام غلومات وتشعالم
 . جراءات الحمايةإليف التدريب على تكاو
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وضع السياسات الالزمة لتحديد الموارد المطلوب حمايتـه  : سياسات الحماية وتتضمن عدادإ
 .تلك الموارد واإلجراء المطلوب لحماية

 وتوزيع،شراء األجهـزة والبـرامج الالزمـة   : الحماية ويتضمن راءاتوإجتطبيق خطوات 
ــ ــد،وتدريب األفراد،ولياتؤالمس ــار قواع ــديلها  وإجراءات،واختي ــة وتع ــزم  إذاالحماي ل
و االستجابة لحوادث ،ممكنوقت في أسرع عمليات االختراق الشبكة الكتشاف ومراقبة ،األمر
  .اقراالخت
المترتبة على ذلك ومعالجة  واآلثارتحديد مصدر الخطر  :الحاجة ويتضمن النظام عند يثتحد

 يمكـن   ولين بعملية االختراق و آثارها بمـا ؤالمس وإعالمالحماية، إجراءات فينقاط الضعف 
 .تراقاتخيعمل على تجاوز مثل هذه اال أن
وتتفق تلك الدراسة مع هذه الدراسة في كونها قد ناقشت واحدة من الصعوبات التي   

وأهـم  ،)مـن المعلومـات  أجرائم كل مشا(المعلومات عبر الشبكة العالمية وهي تواجه أمن
ولكنها ،الحمايـة  وإجراءات تلشبكامن المعلومات واأن تشملها خطة أي ينبغي الت العناصر

وإنما كانت ،وكذلك لم تطرق المجال اإلداري التربوي،اختلفت عنها من حيث منهج الدراسة
 . عامة
الحكومة اإللكترونية في المملكة العربيـة  "التي كانت عن و) هـ١٤٢٣(الشريف دراسة .٦

  "دراسة تطبيقية على األجهزة الحكومية المركزية في مدينة الرياض –السعوديـة 

لـدى  الحكومـة اإللكترونيـة    مفهوم الدراسة إلى إلقاء الضوء على تلكهدفت وقد   
ومدى تـوفّر  ،ديةموظفي األجهزة الحكوميـة المركزيـة فـي المملكـة العربيـة السـعو      

 .التطبيقالتي تحد من وقات والمع،ومدى تطبيقها،متطلباتها
وقد أجرى الباحث دراسته على األجهزة المركزية في مدينـة الريـاض مسـتخدماً المـنهج     

  .كأداة للدراسة االستبانةمعتمداً على ،التحليليالوصفي 
 : وكانت أهم نتائج تلك الدراسة

ي اتجاهات األفراد نحو توافر أو عدم  توافر المتطلبات الالزمة فإلى حد ما  هناك توازنأن 
  .لتطبيق الحكومة اإللكترونية

اإللكترونية بدرجة متوسطة بينما تطبق مرحلة التعامـل   دارةيتم تطبيق مرحلة الوجود لإلأنه 
 . بدرجة قليلة وتطبق مرحلة التبادل بدرجة قليلة جداً أما مرحلة التكامل فال يتم تطبيقها

 .بينت النتائج اإلحصائية أن هناك عدد من المعوقات تؤثر على تطبيق الحكومة اإللكترونية
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وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها قد ناقشت في جوانـب منهـا     
ولكنها قد ،معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية إلى جانب دراسة مدى توفّر متطلبات التطبيق

حيث قد تم تطبيقها على األجهزة الحكومية المركزية في مدينـة  ،مجال التطبيق خالفتها في
 .الرياض

مـدى أهميـة اسـتخدام الحاسـب     :(والتي جاءت بعنوان) هـ١٤٢٣(دراسة منابري .٧
االلكتروني في إنجاز أعمال اإلدارة المدرسية ومجاالت استخدامه مـن وجهـة نظـر    

 ).مدينة جدةدراسة مسحية على ،المديرات واإلداريات
وقد هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على أهمية استخدام الحاسب اإللكترونـي فـي     

إضافة إلى محاولة معرفة الصعوبات التي قـد تحـد مـن    ،إنجاز األعمال اإلدارية المدرسية
 .االستخدام األمثل للحاسب اإللكتروني وتطبيقاته المدرسية

وعددها ،المدارس الثانوية الحكومية للبنات بمدينة جدةشملت عينة الدراسة مديرات وإداريات 
  تولتحقيق أهداف الدراسة أعـد ،المنهج الوصفي التحليلي ةالباحث توقد استخدم. مدرسة ٧٣

وبعد تحليل البيانات وتحليلها إحصائيا توصل الباحـث  ،االستبانة كأداة لجمع البيانات ةالباحث
 :منها،إلى عدة نتائج

وعي مديرات وإداريات المدارس بأهمية استخدام الحاسب اإللكتروني في أظهرت الدراسة -
 .إنجاز أعمال اإلدارة المدرسية

ولذلك ال تسـتخدم  ،عدم توفّر خدمة االنترنت والبريد اإللكتروني في جميع المدارس الثانوية-
 .إطالقا في أعمال اإلدارة المدرسية

 .أعمال االختبارات بشكل فعال يستعمل الحاسب وبرنامج اإلدارة المدرسية في -
 : أهم الصعوبات التي تواجه المدارس في استخدام الحاسب في أعمال اإلدارة المدرسية هي-

 .محدودية اإلمكانات المالية -
 .انعدام الدورات التدريبية للمديرات واإلداريات -
 .عدم وجود متخصصة في الحاسب اإللكتروني بالمدرسة -
 .تعثّر الصيانة بشكل دوري -
 .عدم تغطية برامج الحاسب لكافة متطلبات اإلدارة المدرسية -
وتتفق تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في كونها قد تناولت الحاسب اإللكتروني في   

ولكنها ،وكذلك اتفقت معها في منهج الدراسة،اإلدارة المدرسية وخاصة في المرحلة الثانوية
من ناحية الصـعوبات اإلداريـة   ات ولم تدرسها اختلفت عنها بكونها لم تركّز على الصعوب
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في حـين  ،وكذلك طبقت في تعليم البنات بمدينة جدة،والبشرية والتقنية والبرمجية والمالية
 .  طبقت الدراسة الحالية على تعليم البنين بمدينة مكة المكرمة

 فـي العمـل    االلكتروني الحاسب استخدام معوقات" بعنوان)هـ١٤٢٣(الحازمي دراسة .٨
 .المنورة المدينة منطقة إمارة على مسحية دراسة ،إلداريا

التي تحـد   والفنية واإلنسانية اإلدارية المعوقات التعرف على إلى الدراسة تلك هدفت  
عالقـة الخصـائص    عن الكشف ثم ومن،اإلداري العمل في االلكتروني من استخدام الحاسب

 االلكتروني الحاسب استخدام معوقات نحو اباتهمباستج المتعلقة باإلمارة للعاملين الديموغرافية
 الدراسة وشمل مجتمع .المنورة المدينة منطقة إمارة على مسحية دراسة ،اإلداري في العمل 

 الباحث استخدم وقد. فردا ٥٢٥عددهم  والبالغ المنورة المدينة منطقة أمارة في العاملين جميع
 مـن  عـدد  إلى الباحث وقد توصل،في التحليليالوص والمنهج،البيانات لجمع كأداة االستبيان
 :أهمها من كان النتائج

فـي العمـل    االلكتروني الحاسب استخدام من تحد إدارية معوقات كشفت الدراسة عن وجود
 الحاسب لمستخدمي والترقي للنمو فرص التنظيمي الهيكل إتاحة عدم-:أبرزها ومن اإلداري

 .%٨٥االلكتروني بنسبة قدرها 
فـي العمـل    االلكتروني الحاسب استخدام من تحد إنسانية معوقات وجود عن سةكشفت الدرا

الحاسـب   أجهـزة  مـن  الصادر اإلشعاع مخاطر من بالخوف الشعور-:أبرزها من،اإلداري
 .%٧١ قدرها بنسبة االلكتروني 

فـي العمـل    االلكترونـي  الحاسب استخدام من تحد فنية معوقات وجود عن كشفت الدراسة
االلكتروني بنسـبة   الحاسب في متخصصة إعطاء دورات عدم-:أبرزها من ن وكا،اإلداري
 %.٦٣قدرها 

وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في الموضوع وهو معوقـات اسـتخدام     
ولكنها اختلفت عنها من حيث كونهـا  ،وكذلك في منهج الدراسة،الحاسب في العمل اإلداري
 .على أحد مكونات اإلدارة اإللكترونية واقتصرت،طبقت في مجال غير تربوي

الحاجة ومدى االسـتخدام  ":وكانت تحت عنوان )هـ١٤٢٤-هـ١٤٢٣(العنزيدراسة  .٩
للحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية من وجهة نظر مديري مدارس التعليم العـام فـي   

 "مدينة عرعر
لي وذلك في تحديد مدى حاجة اإلدارة المدرسية لخدمات الحاسب اآل-: وقد هدفت إلى  

 .إطار العمليات اإلدارية
 .التعرف على مدى استخدام الحاسب اآللي في مهام اإلدارة المدرسية-
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 .التعرف على الصعوبات التي تواجه اإلدارة المدرسية في استخدامها للحاسب-
 .إعطاء مقترحات وحلول تساعد على إنهاء تلك الصعوبات أو الحد منها-

 :وكان من أبرز نتائجها
 .الحاجة الكبيرة الستخدام الحاسب اآللي في جميع مهام اإلدارة المدرسية-
 .االستخدام بدرجة متوسطة-
 .وجود فجوة بين الحاجة لالستخدام ودرجة االستخدام-
يرى أفراد عينة الدراسة أن أكبر الصعوبات المعيقة الستخدام الحاسب هـو عـدم وجـود    -

 .لنقص في البرامج والتطبيقات الجاهزةوا،دورات تدريبية للمديرين في الحاسب
وإنشاء شبكة اتصـال  ،أهم المقترحات والحلول إقامة دورات تدريبية في استخدامات الحاسب

 . بين المدارس المختلفة وإدارات التعليم ووزارة المعارف
وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في كشفها عـن الصـعوبات المتعلقـة    

ولكنها اختلفت عنها من حيث تطبيقها علـى  ،اآللي في اإلدارة المدرسية باستخدام الحاسب
والدراسة الحاليـة  ،ومن حيث موقع التطبيق فقد طبقت في مدينة عرعر،الحاسب اآللي فقط

 .طبقت في مكة المكرمة

المتطلبات اإلدارية واألمنية لتطبيـق  ":والتي جاءت بعنوان )هـ١٤٢٤(العمريدراسة  .١٠
 "دراسة مسحية على المؤسسة العامة للموانئ: يةاإلدارة اإللكترون

المتطلبات اإلدارية واألمنية لتطبـق اإلدارة  وقد هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على   
المعوقات والصعوبات التي قد تعيق  والتعرف على، اإللكترونية في المؤسسة العامة للموانئ 

  .اً االستبانة كأداة لجمع البياناتوقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي مستخدم ،ذلك 
 : وكانت أهم نتائج تلك الدراسة

ــاك - ــوم اإلدارة  أن هن ــوانئ لمفه ــة للم ــة العام ــاملين بالمؤسس وضــوح وإدراك الع
 . ومفاهيم العمل اإللكتروني،اإللكترونية

م أن نسبة كبيرة من إجمالي حجم الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للموانئ يمكن أن تقد-
 . بشكل إلكتروني

ويليه ،تطوير التنظيم اإلداري والمعامالت الحكومية: اإلدراك الكبير لدى المبحوثين لمتطلب-
وإصـدار التشـريعات   ،فالتعليم والتدريب،متطلب توفير البنية التحتية لـإلدارة اإللكترونيـة  

 وتحديثها  
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 :ثلرة اإللكترونية ممن المعوقات التي قد تعرقل التحول نحو اإلدا اعددأظهر البحث -
 .وجاءت في المرتبة األولى المعوقات التكنولوجية-
 .البشرية فالمعوقات اإلداريةثم ،الماليةيليها -
أسفر البحث عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متغيري المؤهل العلمي ومـدة  -

 .يةومحور المتطلبات اإلدارية واألمنية لتطبيق اإلدارة اإللكترون،الخدمة
وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها قد ناقشـت معوقـات تطبيـق      

وخالفتها من حيث مجـال  ،اإلدارة اإللكترونية إلى جانب المتطلبات اإلدارية واألمنية للتطبيق
 . حيث قد تم تطبيقها في المؤسسة العامة للموانئ،التطبيق

لحكومة اإللكترونية فـي المؤسسـات   ا"عنوانهاوكان  )هـ١٤٢٤(أبو مغايضدراسة  .١١
 ".مملكة العربية السعوديةبالالعامة 

والفنيـة  ر المتطلبات البشرية والتقنية مدى توفّالكشف عن الدراسة إلى تلك هدفت وقد  
لعامـة بالمملكـة العربيـة    واإلدارية الالزمة لتطبيق الحكومة اإللكترونية في المؤسسـات ا 

كـأداة   االسـتبانة لمنهج الوصفي المسـحي معتمـداً علـى    وقد استخدم الباحث ا،السعودية
فردا من العاملين في الوحدات اإلدارية المختصـة  ) ٣٨٤(وتكونت عينة الدراسة من،للدراسة

 .بتقنيات المعلومات في المؤسسات العامة بمدينة الرياض
 : قد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمهاو
زمة لتطبيقات الحكومة اإللكترونية من حيـث مـدى   تفاوت متطلبات العنصر البشري الال-

ن الوعي بجوانب الحكومة فنجد أ،توفّرها لدى الوحدات اإلدارية التقنية في المؤسسات العامة
بينما المهارات الخاصة متوفرة بمقدار كاف لـدى  ،لم يصل إلى المستوى المناسب اإللكترونية

  .ترونيمجتمع البحث بما يمكنه من التحول للعمل اإللك
والتي تشكل عنصرا تكامليا موحدا بالقدر الكافي الـذي يمكـن    التقنية والفنية القدراتتوفر -

 . معه التحول للعمل اإللكتروني
ضعف التوافق بين الوضع اإلداري للمؤسسات العامة وما تفرضه الحكومة اإللكترونية من -

وحتمية التخطـيط  ،للوائح واألنظمةوا،والعمليات واإلجراءات،متطلبات على الهياكل التنظيمية
 .المستقبلي

وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها قد ناقشت اإلدارة اإللكترونية من  
وقد خالفتها ،الجوانب البشرية والتقنية والفنية واإلدارية وحلّلت جوانب القصور في التطبيق

 .المؤسسات العامة بمدينة الرياضحيث قد تم تطبيقها على ،من حيث مجال التطبيق
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الطريق إلى الحكومة اإللكترونية فـي  (:والتي جاءت بعنوان) م٢٠٠٣(العنقري ةدراس .١٢
 )المملكة العربية السعودية

الحكـومي  المعلومات بالقطاع  الضوء على معوقات استيعاب تقنية إلقاء إلىقد هدفت و 
الحكومـة  لتطبيـق مشـروع    ا تمهيد ها؛واقتراح الحلول لمعالجت،ية السعوديةبالعربالمملكة 
 .االلكترونية

والمسـتويات  ،ومديري العموم ،اإلداراتمن مديري  افرد٣٨٣عينة الدراسة من وقد تكونت 
ولتحقيق ،المنهج الوصـفي المسـحي  الباحث  مستخدجهة حكومية وقد ا ١٨ فيدارية العليا اإل

معوقات تقنية المعلومات  عكس أهما تمعوق٣٠نت من تكواستبانة  حثعد الباأالدراسة  أهداف
. ومعوقات فرديـة ،تنظيميـة  معوقات: موزعة على بعدين هما الحكومي بالمملكةع طاالقفي 

ـ  لت الدراسة صارات والنسب المئوية تولتكرليل البيانات باستخدام احوبعد ت دد مـن  إلـى ع
 فـي  ية المعلومـات  استيعاب تقن في  التي توثر التنظيميةمن أهم المعوقات  أن: منها،جئالنتا

 :العربية السعوديةالحكومي بالمملكة  القطاع
 .الستيعاب تقنية المعلومات ططيخضعف الت -
 .ليالحاسب اآل كز مرا فيصين صدمي األنظمة المتخخلمست ضعف التدريب -
 .أنظمتهم ويرفي تطمستخدمي األنظمة مشاركة قلة  -
 . لوماتععدم الدعم من اإلدارة العليا لتقنية الم -

 .الحكوميةاءات المالية واإلدارية رد اإلجتعقي -
 .ميلحكودمي األنظمة بالجهاز اخف الدعم المقدم لمستضع -
 : ن أهم المعوقات الفرديةمن أو -
 .يباسوحال ور باالغترابشعال -
 . العمل أداء فيالحاسب  إلىعدم الحاجة  -

: الخطوات التاليةفيذ نت فييتم  الحكومة االلكترونيةول إلى تطبيق صاسة أن الوربينت الد كما
ـ   هال ووقف،ميلحكورفع مستوى استيعاب تقنية المعلومات بالقطاع ا ب عدر النـاتج مـن تش

قيل السلطة  نللحكومة االلكترونية مالتوجه  ة أومباد،لحكوميالقطاع ا تكرارها في الجهود و
 .وتخفيض المبالغ الالزمة للمشروع،العليا بالدولة

معوقات تقنية المعلومات لحالية في كونها قد ناقشت وتتفق تلك الدراسة مع الدراسة ا 
 معوقـات : علـى بعـدين همـا    والتي قام الباحث بتوزيعهـا  الحكومي بالمملكةع طاالقفي 

ولكنها اختلفـت   ،وكذلك اتفقت معها من حيث منهج الدراسة،فقطومعوقات فردية ،تنظيمية
 .عنها من حيث إنها لم تتطرق للمجال التربوي خصوصا
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استخدام شبكة اإلنترنـت فـي   "والتي جاءت بعنوان) م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(مردراسة ع .١٣
 "إدارة مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية

وطبقت استبانة على عينة مقصودة من ،وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي 
كالة الرئاسـة العامـة   ومسئولي التعليم في و ،مسئولي التعليم في الجامعات السعودية الثمان

فـردا وعـدد أفـراد عينـة وكالـة      ) ١٦٦(وبلغ عدد أفراد عينة الجامعات ،لكليات البنات
 :وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها،فردا) ١٢٨(الكليات

شئون القبـول  : وفق الترتيب التالي،تستخدم مؤسسات التعليم العالي اإلنترنت  في اإلدارة -
ثـم  ) الندوات والمؤتمرات،المكتبات،خدمة المجتمع،البحث العلمي(علميةاألنشطة ال ،والتسجيل

 وأخيرا الدراسات األكاديمية    ،األنشطة اإلدارية والتوظيفية
متابعـة التطـورات   : توجد حاجة إلى تفعيل استخدامات اإلنترنت وفق الترتيب التـالي  -

آراء العلمـاء؟   والحصـول علـى  ،المستجدة؟ واالطالع على أساليب جديـدة فـي التدريس  
 .وتفعيل االستفادة من خبرات الدول،والحصول على المعلومات الهامة لإلدارة

وقلـة  ،ضـعف الـدعم التقني  : جاءت معوقات استخدام اإلنترنت حسب الترتيب التـالي  -
 .وقلة الدورات التدريبية،وارتفاع تكلفة األجهزة التقنية،المخصصات المالية

 :وصيات أهمهاواقترحت الدراسة مجموعة من الت -
وتوفير اإلجراءات اإلدارية واإلشرافية لهـا السـتخدام اإلنترنـت فـي     ،وضع األنظمة -

 .مؤسسات التعليم العالي بالمملكة
لتوفير خدمـة أفضـل   ،التوجيه بزيادة استخدام شبكة اإلنترنت في عمادة القبول والتسجيل -

ق بالجامعة إلكترونيا وقبـول  تزويد الطالب بنماذج االلتحا: وبخاصة األنشطة التالية،للطالب
 .وجداول ونتائج االختبارات،وعرض جداول الطالب الدراسية،الطلبات

رفع مستوى التنسيق بين الجامعات والكليات والقطاع الخـاص بالمملكـة فـي اختيـار      -
موضوعات رسائل الماجستير والدكتوراه التي تنبثق من حاجات المجتمـع وتعـود بالفائـدة    

 .المباشرة عليه
 .سين التدريب اإلداري المؤدي إلى زيادة كفاءة األفراد وخفض تكاليف التشغيلتح -
 .إنشاء مركز للتطوير التقني واإلداري في كل جامعة -
وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها تناولت جانبا من جوانـب اإلدارة   

ض معوقـات اسـتخدام   وكذلك عرضـت لـبع  ،اإللكترونية في نفس المجال أال وهو التعليم
 .ولكنها خالفتها بأن تطبيقها كان على التعليم العالي،وكذلك في منهج الدراسة،اإلنترنت
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اسـتخدام الحاسـوب   الت مشـك :(والتي جاءت بعنوان) هـ١٤٢٤(دراسة جمل الليل .١٤
 ) وطرق مواجهتها

 الحاسـوب فـي المجـاالت    دمي لتي تواجه مسـتخ وتهدف إلى تحديد أهم المشكالت ا 
 .لفة من صحية ونفسيةالمخت
الحاسـوب   ماتدة متاحة للباحث من مستخدمي ومستخعة الدراسة من مجمونيعونت وقد تك

 .وجدة ةكومية في مدينتي مكات الحعبد العزيز وبعض القطاعأم القرى والملك تي جامعفي 
ـ ،التحليلي هج الوصفينواستخدم الم،ستبانة كأداة لجمع المعلوماتالباحث االطبق   عوبعد جم

 :منها يا توصل إلى نتائج مهمةئالبيانات وتحليلها إحصا
قائمـة   ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في أبعاد قوجود فروعدم لدراسة أظهرت ا

  الصحية كالتدا بعضها والخاص بالمشعمشكالت استخدام الحاسوب ما 

ـ رتتكالت الصحية على الشبالم صالخا حصول البعد  ت لمشـكال ب األول فـي حـدوث ا  ي
 .اوتكراره

وتتفق تلك الدراسة مع الدراسة الحالية فـي كونهـا تناولـت مشـكالت اسـتخدام       
ولكنها تختلف  ،وكذلك تتفق معها في المنهج،وهو من مكونات اإلدارة اإللكترونية،الحاسوب

وكـذلك  ،حيث تم تطبيقها في جامعتي أم القرى والملـك عبدالعزيز ،عنها في مجال التطبيق
ولم تتنـاول  ،ها بأن هذه الدراسة قد اقتصرت على المشكالت الصحية والنفسـية تختلف عن

 .كما تناولتها الدراسة الحالية،مجمل الصعوبات من إدارية وبشرية وتقنية وبرمجية ومالية
مخـاطر أمـن المعلومـات المحاسـبية     (:والتي بعنوان) م٢٠٠٤(دراسة أبو موسى .١٥

 ) اإللكترونية

ى المخاطر الهامة التي تهدد أمن نظم المعلومات المحاسـبية  وقد هدفت إلى التعرف عل 
 .االلكترونية في المؤسسات بالمملكة العربية السعودية

منظمـة اقتصـادية اسـتخدم المـنهج الوصـفي       ١٢٦وكانت قد تكونت عينة الدراسة من 
بأمن  حول المخاطر والتهديدات المتعلقة،ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث استبانة،المسحي

عبارة تضمنت طمـس أو تـدمير    ١٩نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية وقد تكونت من 
و عمل نسـخ  ،و سرقة المعلومات،و إيجاد مخرجات غير صحيحة،بنود معينة من المخرجات

وإظهار البيانات غير المرخص بها على شاشات العرض أو ،غير مرخص بها من المخرجات
و ،وتوزيع المعلومات بواسطة أشخاص غير مصرح لهـم بـذلك  و طبع ،طبعها على الورق

وبعـد  . تسليم المستندات الحساسة ألشخاص ال تتوافر لديهم الناحية األمنية بغرض تمزيقهـا 
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أسفرت الدراسة عن عـدد  ). ت(تحليل البيانات باستخدام التكرارات والنسب المئوية واختبار
 :منها،من النتائج

 ر مالية بسبب التعديات على أمن نظم المعلوماتأن المؤسسات تعاني من خسائ -
 . المحاسبية اإللكترونية بواسطة أشخاص سواء من داخل أو خارج المؤسسة -
اإلدخال المتعمد وغير : أن من أهم المخاطر التي تهدد أمن نظم المعلومات اإللكترونية -

ملين فـي  و تـدمير البيانـات غيـر المتعمـد مـن قبـل العـا       ،المتعمد لبيانات غير سليمة
وتدمير أو ،وإدخال الفيروسـات ،واشتراك العاملين في استخدام نفس كلمات السـر ،المؤسسة

والكشف عن بعض المعلومات الهامة ألشـخاص غيـر مـرخص    ،طمس بعض المخرجات
 .وتسليم المخرجات الهامة ألشخاص غير مخول لهم  باستالمها،لهم
امـة التـي   هالمخاطر القد ناقشت وتتفق تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في كونها  

يـة  بالعر بالمملكـة سسـات  ؤالمفـي  ونيـة  لكترالمحاسـبية اال  من نظم المعلوماتأتهدد 
ولكنها اختلفت عنها في كونها لم تطبـق   ،واتفقت مع منهجها الوصفي المسحي،السعودية

 .في المجال التربوي خاصة
 اآللي فـي  بادة من الحاسفواقع االست(والتي جاءت بعنوان) م٢٠٠٥(دراسة الهميلي .١٦

 ) لالمعوقات والحلو: الحكومي بالمملكة العربية السعودية القطاع
وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع االستفادة من الحاسب اآللي في الجهات  

 .وأهم المعوقات الق تحول دون تحقيق االستفادة المثلى،الحكومية بالمملكة العربية السعودية
ن مجتمع البحث من المشرفين على الوحدات اإلدارية باألجهزة الحكومية المدرجة في وقد تكو

الهيكل التنظيمي للدولة سواء الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة بجهـات  
وتمثل هذه الجهات في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمجالس ومن في نفس ،أخرى

) ١٣٧(ي،وقد تم حصر هذه األجهزة اإلدارية وكان عددها مئة وسبعة وثالثونمستواها اإلدار
وقد استخدم الباحث في جمع المعلومات االستبانة كـأداة للبحـث واسـتخدم المـنهج     ،جهازا

 :وبعد تحليل البيانات توصل الباحث إلى النتائج اآلتية. الوصفي المسحي
الجهات الحكومية بقدر كبير مـن الخبـرة     يتمتع المشرفون على وحدات الحاسب اآللي في-

اإلدارية والخبرة في مجال الحاسب اإللكتروني باإلضافة إلى ارتفاع المستوى العام للشهادات 
أما بالنسبة لتخصصاتهم في مجال الحاسب اإللكتروني فقد بلغت نسـبة  ،العلمية التي يحملونها

 %).  ٦٥(المتخصصين
 .ات الحكومية يتوفر لديها خطة زمنيةمن الجه%) ٧٠(أوضحت الدراسة أن-
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أظهرت الدراسة وجود عالقة طردية بين أحجام وحدات الحاسب اإللكتروني والمـؤهالت  -
 .العلمية للمشرفين عليها

من  مجتمع الدراسة يوافقون على وجود  مشكالت البنيـة  %)  ٧٢,٥(أظهرت الدراسة أن-
 .األمثل للحاسب اإللكتروني التحتية لالتصاالت بالمملكة تحول دون االستخدام

بينت الدراسة وجود مشكالت في الحصول على الدعم الفني من قبل الشـركات المـوردة   -
 .من مجتمع الدراسة)%٦٧,٥(لألجهزة بعد مرحلة البيع حيث أيد وجود هذه المشكلة

المعوقات التي تواجهها إدارات الحاسـب اآللـي فـي    /وقد استعرضت الدراسة المشكالت-
 :وتم تقسيم هذه المعوقات إلى عدة فئات وهي كما يلي،هات الحكوميةالج
 :المعوقات البيئية/المشكالت) أوالً

من مجتمع الدراسة يوافقون على وجود مشكالت في البنيـة  %) ٧٢.٥(بينت الدراسة أن -
 .التحتية لالتصاالت بالمملكة تحول دون االستخدام األمثل للحاسب اآللي

من مجتمع الدراسة يعانون من الحصول على الدعم الفني %) ٦٧.٥(أظهرت الدراسة أن -
 .من قبل الشركات الموردة لألجهزة بعد مرحلة البيع

من مجتمع الدراسة أن هناك مشكالت في الحصول على الدعم الفني %) ٦٣.٧٥(أوضح -
 .من قبل الشركات الموردة للبرمجيات بعد مرحلة البيع

نظام المفاضلة القاضي بقبول العرض المقتـرن  من مجتمع الدراسة أن %) ٦٨.٢٥(يرى -
بأقل األسعار عند تقديم خدمات الحاسب اآللي من قبل الشركات بغض النظر عـن العوامـل   

 .األخرى يعد عائقاً أمام ترسية المناقصات الخاصة بالحاسب اآللي بالشكل األمثل
المؤهلـة  من مجتمع الدراسة على وجود نقص في الكوادر الوطنيـة  %) ٨٨.٧٥(وافق -

 .للعمل في مجال الحاسب اآللي
من مجتمع الدراسة يوافقون على وجود مشـكلة نتيجـة   )%٧١.٢٥(أظهرت الدراسة أن -

 .لهجرة الموظفين المختصين في الحاسب اآللي للعمل في القطاع الخاص
 :المعوقات اإلدارية/المشكالت) ثانياً
ن الموظفين المختصين في من مجتمع الدراسة على وجود عقبات في تعيي%) ٧٢.٥(وافق -

 .مجال الحاسب اآللي من غير السعوديين
من مجتمع الدراسة على وجود مشكالت في تعيين موظفين جدد نتيجة %) ٨٩.٥(أوضح -

 .لعدم توافر وظائف شاغرة لتعيينهم عليها
 :المعوقات المالية/المشكالت) ثالثاً
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كفاءات المطلوبة للعمل من مجتمع الدراسة أن هناك مشكلة في جذب ال%) ٨٦.٢٥(يرى -
 .في مجال الحاسب اآللي وذلك نتيجة النخفاض الرواتب المعروضة

من مجتمع الدراسة يوافقون على أن تمويل خطط الحاسب اآللي تعتبر %) ٦٠(اتضح أن -
 .عائقاً أمام عمل إدارات الحاسب اآللي

ر للعـاملين  من مجتمع الدراسة يرون أن عدم توفير التدريب المستم%) ٦٨.٧٥(تبين أن -
 .في مجال الحاسب اآللي يعد معوقاً أمام الجهات الحكومية

من مجتمع البحث يوافقون على وجود مشـكلة عـدم   %) ٨١.٢٥(أوضحت الدراسة أن -
 .توافر حوافز كافية لرفع أداء الموظفين العاملين في مجال الحاسب اآللي

معوقات المالية بدرجـة  أظهرت الدراسة أن جميع إدارات الحاسب اآللي تعاني مشكلة ال -
 .كبيرة وأن درجة المعاناة تزيد بزيادة حجم إدارة الحاسب اآللي

 :المعوقات الفنية/المشكالت) رابعاً
فقط من مجتمع الدراسة على وجود مشـكالت فـي وضـع شـروط     %) ٢٦.٢٥(وافق -

ـ ،ومواصفات منافسات الحاسب اآللي ة وهذا يدل على أن لدى الجهات الحكومية القدرات الفني
 الكافية لوضع شروط ومواصفات المنافسات الخاصة بالحاسب اآللي

من مجتمع الدراسة أن هناك مشكلة بسبب عدم وجـود أدوات مناسـبة   %) ٦١.٢٥(يرى -
 .لقياس مستوى أداء وإنتاجية العاملين في مجال الحاسب اآللي

اسـب  لحنهـا تناولـت معوقـات ا   تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في كوفقت توقد ا 
حيث لم تطبق ،ولكنها اختلفت عنها  من حيث التطبيق،وكذلك في منهج الدراسة،يرونتاإللك

 .وإنما طبقت في الجهات الحكومية العامة،في المجال التربوي

إمكانية تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة فـي    "نوانهاوكان ع) هـ١٤٢٦(السبيعيدراسة  .١٧

 ."فيهااإلدارة العامة للمرور من وجهة نظر العاملين 
وقد هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على اإلمكانات المادية والبشرية واإلدارية المتوافرة  

والمعوقات التـي تحـول دون تطبيـق    ،لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة للمرور
 وقـد ،اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة للمرور من وذلك من وجهة نظر العـاملين فيها 

استخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل أسلوب المسـح االجتمـاعي مسـتخدماً    
 : وكانت أهم نتائج تلك الدراسة،االستبانة كأداة لجمع البيانات

المادية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامـة للمـرور بدرجـة     تتتوافر اإلمكانا-
 . متوسطة
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 . لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة للمرور بدرجة قليلة تتوافر اإلمكانات البشرية-
تتوافر المتطلبات اإلدارية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة للمـرور بدرجـة   -

 . متوسطة
أن هناك معوقات تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامـة للمـرور مـن    -

 : أهمها
 . اإلجراءات اإلدارية داخل أقسام اإلدارة العامة للمروراختالف -
 . غياب الحافز المادي-
  .عدم وجود بنية تحتية متكاملة-
وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها ناقشت معوقـات تطبيـق اإلدارة    

تم تطبيقهـا  حيث قد ،وقد خالفتها في مجال التطبيق،اإللكترونية إلى جانب متطلبات التطبيق

 .بينما طبقت الدراسة الحالية في المجال التربوي،في اإلدارة العامة للمرور

رؤية مستقبلية لتطبيق اإلدارة "تحت عنوانالتي وردت ) هـ١٤٢٦(الدعيلجدراسة   .١٨
 "اإللكترونية بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر مشرفات اإلدارة المدرسية

على الواقع الفعلي للـرؤى المسـتقبلية لتطبيـق     التعرف: وقد هدفت هذه الدراسة إلى 
والتعرف ،  اإلدارة اإللكترونية في المدارس الثانوية بالمدارس الثانوية بمنطقة مكة المكرمة 

والمعوقات التي تحول دون تطبيق ، على فاعلية تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمدارس الثانوية 
 .  وطرق التغلب على تلك المعوقات،  اإلدارة اإللكترونية بالمدارس الثانوية

 : وقد توصلت إلى عدة نتائج منها
سرعة الحصول علـى المعلومـات   : وجود أثر فعال لتطبيق اإلدارة اإللكترونية تمثلت في-

 .وصحة وتكامل المعلومات، وسهولة تخزين المعلومات ، المطلوبة بدقة عالية 
 : رونية تمثلت فيوجود معوقات تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكت-
 .ضعف المخصصات المالية لشراء األجهزة-
 .نقص الكوادر البشرية-
 .القصور في عقد الدورات التدريبية-
تطوير نظم العمـل  : وجود طرق للتغلب على معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية تمثلت في-

توفير المـدربات  ،  خلق الوعي لدى منسوبي المدرسة بأهمية اإلدارة اإللكترونية، وأساليبه 
 .الماهرات
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بالنسبة للفاعلية المترتبة على تطبيـق  ) ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
وبالنسـبة  ، اإلدارة اإللكترونية في المدارس الثانوية تعزى إلى عـدد الـدورات التدريبيـة    

لمكرمـة تعـزى إلـى    لمعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الثانوية بمدينة مكة ا
 .وتعزى إلى عدد الدورات التدريبية، سنوات الخبرة 

وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في كونها قد تناولـت معوقـات اإلدارة   
ولكنها ،وطبقت في مكة المكرمة،وكذلك تناولت المرحلة الثانوية،اإللكترونية في جانب منها

 .وفق رؤى مشرفات اإلدارة المدرسية،ناتاختلفت عنها بأنها تناولت تعليم الب
اإللكترونية في تطـوير العمـل    ةدور اإلدار"نوانوالتي كانت بع) م٢٠٠٦(غنيمدراسة  .١٩

 "ومعوقات استخدامها في مدارس التعليم العام للبنين بالمدينة المنورة،اإلداري
 التعرف على مدى إسـهام اإلدارة اإللكترونيـة فـي تطـوير العمـل     :وقد هدفت إلى 

والتعرف ،والكشف عن الفروق بين آراء المديرين حيـال ذلـك  ،ومعوقات استخدامها،اإلداري
على مقترحات المديرين لتفعيل إسهامات اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل اإلداري والحد 

 .من معوقاتها
 :وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها

ليم العام أن اإلدارة اإللكترونية تسهم في تطوير العمل يرى المديرون في جميع مراحل التع-
 .ويأتي في مقدمتهم مديرو المرحلة المتوسطة،اإلداري بدرجة عالية

وأقلها فـي  ،يرى أفراد عينة الدراسة أن أكثر إسهامات اإلدارة اإللكترونية في اتخاذ القرار-
 .تقويم األداء

 .إللكترونية تواجه معوقات بدرجة متوسطةيرى المديرون في جميع المراحل أن اإلدارة ا-
يرى أفراد عينة الدراسة أن أكثر معوقات استخدام اإلدارة اإللكترونيـة هـي المعوقـات    -

 .وأقلها معوقات البرمجيات،المادية
وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في كونها تناولت في جانب منها معوقـات   

فقد صنّفت المعوقات ،واختلفت عنها من حيث تصنيف المعوقات،استخدام اإلدارة اإللكترونية
وكذلك اختلفت عنها بأن تطبيقها تم في جميـع مراحـل   . مادية،برمجيات،فنية،إلى تنظيمية

 .التعليم العام بالمدينة المنورة
واقـع ومعوقـات   "تحـت عنـوان  والتي وردت ) هـ١٤٢٧-١٤٢٦(دراسة الهيثمي .٢٠

 "م العام بمحافظة القنفذة لشبكة اإلنترنتاستخدام مديري ومديرات التعلي
معرفة واقع األجهزة واإلمكانات في مدارس التعلـيم العـام بمحافظـة    : وقد هدفت إلى 

ونسبة هـذا االسـتخدام ودرجـة    ،القنفذة  والمتعلقة بمتطلبات االتصال باإلنترنت واستخدامه
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أبرز المقترحات التـي   وتحديد،وحصر المعوقات،وأكثر الخدمات استخداما،أهميته وأغراضه
وتقديم تصور مقترح لالستفادة من بعض خـدمات  ،تسهم في تعزيز وتفعيل استخدام اإلنترنت

 .اإلنترنت
 :وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يلي

 .قلة األجهزة وضعف اإلمكانات الالزمة لالتصال باإلنترنت-
 %٣٥.٤بلغت نسبة استخدام اإلنترنت لدى عينة الدراسة -
 .برز أسباب عدم استخدام اإلنترنت عدم وجود خط هاتفمن أ-
 .اتفقت أراء العينة على أهمية استخدام اإلنترنت في اإلدارة المدرسية-

 : من أهم المعوقات التي تواجه مجتمع الدراسة عند استخدام اإلنترنت
 عدم توفر األجهـزة الالزمـة لالتصـال   ،عدم وجود دورات تدريبية في استخدام اإلنترنت-

  .عدم توفر خط هاتفي في المدرسة،باإلنترنت في المدرسة
استخدام بعـض   وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها قد تناولت معوقات 

بأنها قد طبقت في تعلـيم مدينـة    واختلفت عنها،مكونّات اإلدارة اإللكترونية وهو اإلنترنت
 .  القنفذة من وجهة نظر المديرين والمديرات

اإلدارة اإللكترونية في كليـات  ":والتي جاءت بعنوان) هـ١٤٢٧/١٤٢٨(دراسة بخش .٢١

خطـة   –"التربية للبنات بالمملكة العربية السعودية في ضـوء التحـوالت المعاصـرة   

 .-مقترحة

معرفة كيفية تطبيق اإلدارة اإللكترونية لتطـوير كليـات   :  وقد هدفت هذه الدراسة إلى 
في ضوء  التحـوالت المعاصـرة مـن خـالل محـاور الدراسـة       التربية للبنات بالمملكة 

كما تهدف الباحثة إلـى وضـع خطـة    ) المعوقات،الواقع،المتطلبات،األهمية،المفهوم(الخمسة
 .مقترحة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية لتطوير كليات التربية للبنات بالمملكة العربية السعودية

فردا من ) ١٠٥(لومات من عينة الدراسة المكونة منوقد تم استخدام االستبانة كأداة لجمع المع
وقد تم استخدام المـنهج الوصـفي   ،عميدات ووكيالت ورئيسات أقسام كليات التربية بالمملكة

 .التحليلي باعتباره المنهج المناسب لهذه الدراسة
 : وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج كان من أهمها

 .الوضوح لدى عينة الدراسة أن مفهوم اإلدارة إللكترونية واضح تمام-
أن إدراك عينة الدراسة لمفهوم م إلدارة اإللكترونية يرتبط بالكفاية والفاعلية في أداء المهام  -

 .وأن نجاح اإلدارية اإللكترونية مرتبط بالثقافة التنظيمية،اإلدارية
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 . ة والفنيةإجماع عينة الدراسة على أهمية اإلدارة اإللكترونية في كافة النواحي اإلداري-
كما ال توجـد خطـة   . أن اإلدارة اإللكترونية ليست مطبقة حاليا في كليات التربية للبنات -

 .باإلضافة إلى عدم تفعيل خدمة اإلنترنت في الكليات،إستراتيجية أو تعليمات واضحة لتطبيقها
وضـع  : إجماع عينة الدراسة على أن أبرز متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يتمثل في -

وتـدريب منسـوبات الكليـات علـى     ،واستثمار اإلمكانات البشرية والمالية،خطة استراتيجية
 .وتعزيز المناخ التنظيمي في الكلية للعمل بروح الفريق،استخدام آليات اإلدارة اإللكترونية

 :أن أبرز معوقات تطبيق  اإلدارة اإللكترونية  يتمثل في -
 .حتيةقلة المخصصات المالية للبنية الت -
 .ضعف الصيانة الدورية للبنية التحية -
 . ندرة الدورات في مجال اإلدارة اإللكترونية -
 . قلة الدعم الفني -
 .ضعف الكفاية التقنية -
توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات العينة على محاور الدراسـة وفقـا لـبعض     -

المؤهل فـي  ،لصالح السعوديات الجنسية في محور المعوقات(:المتغيرات الديموغرافية التالية
محور واقع التطبيق لصالح ذوات المؤهل من خارج المملكة،،الدرجة العلمية في محور واقع 

الخبرة باستخدام الحاسب في محـور المفهـوم   ،التطبيق لصالح الحاصالت على درجة أستاذ
 )سنة فأكثر ١١لصالح ذوات الخبرة من 

ستجابات العينة على محاور الدراسة وفقا لـبعض   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في ا-
سـنوات  ،العمل الحالي،إجادة اللغة اإلنجليزية،تخصص الكلية(المتغيرات الديموغرافية التالية

 )عدد الدورات التدريبية٠الخبرة في العمل اإلداري 
وقد اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية كونها تناولت اإلدارة اإللكترونية فـي    

ولكنها اختلفت عنها   ،وكذلك في منهج الدراسة،جوانب مختلفة من ضمنها معوقات التطبيق

 .بأنها طبقت في التعليم العالي

 للتطـوير  كمـدخل  اإللكترونية اإلدارة" وهي بعنوان) هـ١٤٢٧/١٤٢٨(دراسة التمام .٢٢
 يـة التعليم الهيئـة  أعضاء نظر وجهة من التقنية الكليات على تطبيقية دراسة(اإلداري

 ".والتدريبية
التعرف على واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الكليات التقنية بالمملكة  :وقد هدفت إلى 
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والتعرف على مدى إسهام .العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية والتدريبية
هة نظـر أعضـاء   تطبيق اإلدارة اإللكترونية في تحسين مستوى إدارة الكليات التقنية من وج

الكشف عن الفروق بين واقـع تطبيـق اإلدارة   ،الهيئة التعليمية والتدريبية في الكليات التقنية
من وجهة نظـر  » اإللكترونية و مدى إسهام تطبيقها في تحسين مستوى إدارة الكليات التقنية 

صـفي المسـحي   المنهج الو: منهج الدراسة،أعضاء الهيئة التعليمية والتدريبية بالكيات التقنية
عينة عشوائية طبقية من أعضاء الهيئة التعليمية التدريبيـة بالكليـات   :عينة الدراسة.التحليلي
االستبانة حيث صممها الباحث وتتكون من محورين أحدهما يقيس واقع : أداة الدراسة. التقنية

لكترونية فـي  اإلدارة اإللكترونية بالكليات التقنية واآلخر يقيس مدى إسهام تطبيق اإلدارة اإل
النسـب  ،اسـتخدم الباحـث التكرارات  : األسلوب اإلحصـائي . تحين مستوى إدارة الكليات

تحليل التباين الثنائي متبوعا باختبار ،)t(االنحراف المعياري،اختبار،المتوسط الحسابي،المئوية
 .توكي لمعرفة اتجاه الفروق

 :وكان من أهم النتائج
 .ية تطبق اإلدارة اإللكترونية بدرجة متوسطةيرى أفراد العينة أن الكليات التقن -
يرى أفراد العينة أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية يسهم في تحسين مستوى إدارة الكليـات   -

 التقية بدرجة عالية
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين واقع التطبيق و درجة اإلسهام في تحسين مسـتوى   -

 إدارة الكليات لصالح درجة اإلسهام
 .وق ذات داللة إحصائية عن واقع اإلدارة اإللكترونية ء تعزى لمتغير الكليةتوجد فر -
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغيرات الدراسة عن إسهام اإلدارة اإللكترونيـة   -

 . في تحسين المستوى اإلداري
اولت وتن،وقد اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية كونها تناولت اإلدارة اإللكترونية 

 .حيث أنها طبقت في التعليم العالي،ولكنها اختلفت عنها في مجال التطبيق ،الجانب التعليمي
 في اإللكترونية الحكومة تطبيق" والتي كانت بعنوان) م١٤٢٧/٢٠٠٦(دراسة اليحيوي .٢٣

 "السعودية العربية بالمملكة والتعليم التربية وزارة
 الحكومـة  تطبيـق  متطلبـات  افرتـو  وإمكانيـة  أهمية مدى علي للوقوف وقد هدفت 

وإلى ،بالمملكـة  والتعلـيم  التربيـة  وزارة في المتوقعة لتطبيقها) الفوائد(والنتائج،اإللكترونية
 بـبن  الفـروق  عن والكشف،المتطلبات توافر وإمكانية األهمية مدى بين العالقة على التعرف
 الحكومـة  تطبيـق  متطلبـات  تـوافر  وإمكانيـة  أهمية مدى حول الدراسة عينة أفراد آراء

 الجغرافي  المكان. الجنس،اإلداري للمستوى :تبعا اإللكترونية
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 ومـديري ،والقياديات القياديين من األصلي المجتمع أفراد من جميع الدراسة عينة وقد تكونت
 فـي  والتعليم للتربية العامة واإلدارات،والتعليم التربية وزارة في اإلدارية الوحدات ومديرات

 مـنهم  اسـتجاب  فردا  ٩٢٥عددهم  البالغ،آبها،تبوك،الدمام،المنورة المدينة،ضالريا: من كل
 الدراسة أعدت ولتحقيق أهداف. المسحي الوصفي استخدم الباحث المنهج.%٨٢ بنسبة ٧٦٢
 الحكومة تطبيق متطلبات: األول البعد: ها بعدين على عبارة موزعة ١٣٢ من مكونة استبانة

 وقـد  ،عبارة ١٨واشتمل علـى   اإللكترونية الحكومة نتائج تطبيقالبعد الثاني  و،اإللكترونية
 :منها،النتائج من عدد إلى الدراسة توصلت

 من متطلب وكل،اإللكترونية الحكومة تطبيق متطلبات توافر أهمية الدراسة عينة أفراد يرى-
 .عالية بدرجة التربية والتعليم وزارة في متطلباتها

 متطلـب  وكل،الحكومة اإللكترونية تطبيق توافر متطلبات نيةإمكا الدراسة عينة أفراد يرى-
 .عالية بدرجة وزارة التربية والتعليم  في متطلباتها من
 تـوافر  أهميـة  مـدى  بـين  ٠,٠٥ مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد-

 حسب لتطبيقا إمكانية ومدى،والتعليم  التربية وزارة في اإللكترونية الحكومة تطبيق متطلبات
 .الدراسة عينة أفراد آراء

 يحقـق  والتعليم  التربية وزارة في اإللكترونية الحكومة تطبيق أن عينة الدراسة أفراد يرى-
 .عالية بدرجة إيجابية ) فوائد(نتائج

وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في كونها تبحـث فـي مجـال التربيـة      
وإن كانت قـد  ،ووافقتها أيضا بأنها طبقت على اإلداريين،سةوكذلك في منهج الدرا،والتعليم

 .خالفتها في أبعاد  التطبيق
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 :الدراسات العربية: ثانيا
اإلدارة اإللكترونية لدى مـديري المـدارس   "عنوانهاوالتي ) هـ١٤١٤(الجملدراسة   .٢٤

 "المهنية في المملكة األردنية

ألسئلة عن المهام التي يتولى مدير الدراسة إلى اإلجابة على عدد من اتلك هدفت وقد   
 .المدرسة الثانوية المهنية تنفيذها من خالل  إدارته لها بطريقة الكترونية

 : نتائج تلك الدراسةوكانت أهم 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المؤهلين وغير المؤهلين في إدارتهـم ألعمالهم -

 .وال يحددون أولوياتهمالكترونيا إذ ال يقيمون وزنا لتخطيط الوقت 
أن هناك تباينا واضحا بين ما يعتقده القائمون على التعليم المهني وما يصرفه المديرون من -

 .وقت على المهمة
ارتباط ذا داللة بين درجة أهمية المهمة وبين ما صرفه المديرون مـن وقـت   عدم وجود -

 .إلنجازها بإتباع اإلدارة التقليدية
اسة مع الدراسة الحالية في أنها قد تناولت اإلدارة اإللكترونيـة  وقد اتفقت تلك الدر  

وليس ،ولكنها قد خالفتها في أن المجال التعليمي وهو التعليم المهنـي ،في المرحلة الثانوية
 . التعليم العام كما هو الحال في هذه الدراسة

ــة  .٢٥ ــامي دراس ــوان ) م٢٠٠٣(الري ــاءت بعن ــي ج ــة   :والت ــات الحكوم متطلب
 .الفاعلية والعقبات التي تواجهها،يةاإللكترون

ــدفت  ــد ه ــى وق ــرف إل ــى التع ــات عل ــية المتطلب ــق األساس ــة  لتطبي الحكوم
 باالعتمـاد ،الوثائقي الوصـفي  المنهج وقد استخدم،التطبيق تواجه التي والمعوقات،اإللكترونية

 . الحكومة اإللكترونية بموضوع العالقة ذات والدواسات الكتب على
 : منها  النتائج من عدد عن الدراسة وأسفرت

 استخدام انتشار: في تتمثل المتطلبات من توافر عدد يستلزم الحكومة اإللكترونية  تطبيق أن-
 بالشـبكات أو  المتعلقـة  األمني سواء الجانب تنظم التي والقوانين التشريعات وضع،اإلنترنت
 تـوافر  و،الحكوميـة غيـر   والمؤسسات األعمال وقطاع الحكومة وتعاون،والبيانات األنظمة

ــة الحواســيب ــي وشــبكات الحاســب اآللي ــا اآلل ــه وم   عمــل محطــات مــن تحتوي
 تـوفر حزمـا   اتصاالت بيئة وإيجاد،النطاق واسعة والشبكات،المحلية والشبكات،والبرمجيات

 النطاق خدمات كاستخدام،السرعة عالية اتصال أنظمة باستخدام عملية االتصال تسهل واسعة
 من بتحويلها العمل إجراءات هندسة وإعادة،لالتصال لكيبالت المخصصةا واستخدام،العريض
 .اإللكتروني الرقمي للنسق الورقي التقليدي النمط
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 : منها تطبيقها عند معوقات تواجهها الحكومة اإللكترونية  أن الدراسة بينت كما
 موازنـات  صـد ر و،القانونية الصيغة تداولها إعطاء وعدم،اإللكترونية إقرار الوثائق غياب-

 تقنيـة  أن عن فضال،الواسعة الحزم و التردد موجات من ضخمة؛ لتوفير مساحة كافية مالية
 عامـل  عـن  النـاتج  الحكومة اإللكترونية  الثقة باستخدام وضعف ،التغيير دائمة االتصاالت
 أن شـأنه  مـن  الرقمي النمط في منظومة الدخول بأن البعض لدى السائد االعتقاد و،الخوف
 .خصوصيتهم ينتهك

وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة  الحالية في أنها تناولت معوقات تطبيق الحكومة  
 .واختلفت عنها من حيث منهج الدراسة ومجالها،اإللكترونية

الحكومة اإللكترونية بالمدينة العربيـة بـين   (:والتي بعنوان) م٢٠٠٣(نوفل دراسة .٢٦
 )الطموحات والمحاذير

 الحكومة االلكترونيـة فـي  ترتبة على تطبيق مار الثرف على اآللى التعوقد هدفت إ  
المنهج الوصفي  م الباحثستخدوقد ا،أن تواجه تطبيقها يمكن والمعوقات التي ،العربيةالدول  

 . موضوعبالوالدراسات ذات العالقة  لكتبالعتماد على اباقي ائالوث
من  بالعديد يتميز كومة االلكترونية الحتطبيق  أن: منها،جئوتوصلت الدراسة إلى عدد من النتا

معامالت المواطن وموظف الدولة  تيسير: المزايا االجتماعية مثل في اآلثار اإليجابية تتمثل 
والمزايا اإلداريـة  . والشفافية،مهومتابعة المديرين ألعمال،االحتياجات الخاصة ة وذويأوالمر

ـ ،ظاهرة الوساطة القضاء على :فيالتي تتمثل  والقضـاء علـى   ،ن البيروقراطيةوالتخلص م
وتقليـل  ،العاملين أعـداد تخفـيض  : فيتتمثل  ومزايا اقتصادية. ميةلحكوم بالمصالح احالتزا

 أنبينت الدراسـة   كما. والمواصالت قروتقليل ازدحام الط،جديدةحكومية  أبنية إلىالحاجة 
 :فيل ثمعوقات تتم الحكومة االلكترونية تواجههتطبيق 

تزوير المعلومات،واختراقهـا مـن خـالل    : المعلومات مثل لشبكةامية اإلجر تكااالنتها -
 .التجسس

 يمكـن  المعوقات التي وتتفق تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في كونها قد ناقشت   
وكذا لم  ،ولكنها اختلقت عنها من حيث منهج الدراسة،الحكومة االلكترونية أن تواجه تطبيق

 .تتطرق للمجال التربوي خصوصا
 

تطبيق نظم الحكومة اإللكترونية في (:والتي بعنوان) م٢٠٠٣(حسنين ومحمداسة رد .٢٧
 )الفوائد والتحديات..جمهورية السودان

الحكومـة   يلية لتطبيق نظمغالتعرف على االستراتيجيات التقنية والتش إلىهدفت وقد   
 .رونيةالحكومة االلكتهم التحديات التي تواجه تطبيق أو،السودانااللكترونية في 
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اسات ذات العالقـة بموضـوع   روالدلكتب استخدم المنهج الوصفي الوثائقي باالعتماد على ا
 :منها،جئلى عدد من النتاإالدراسة  الدراسة وتوصلت

 إنشـاء مركـز قـومي   السـودان   الحكومة االلكترونيـة فـي  من استراتيجيات تطبيق  أن-
عـن   والتعليم،لعدد من الوزارات وتطبيقات،تناإلنترشبكة على  للحكومةوموقع ،للمعلومات

 .االلكترونيةوالتجارة ،دعب
 : تحديات السودان الحكومة االلكترونية فيديات التي تواجه تطبيق حالت أهمن من إ-

 .مالية وتقنية
 :فيدي التقني حيتمثل التحيث  -
  . قوية وآمنة،ر شبكة لومات واالتصاالت بتوفيعتية للمحتحسين البنية الت -
 تقنيـة فـي  امج علميـة متخصصـة   رديمية السودانية تقدم بكاسسات األؤن المن القليل مإ-

ديمية كاالبنية واالحتياجات األ فيات راالستثمار تتواف أنما يستدعي م،التتصاالمعلومات واال
ـ فوا أهـم ومن . خدماتع تكلفة الدون رف ءة كفـا فـع  الحكومـة االلكترونيـة ر  د تطبيـق  ئ
 .ضا المواطنينرتحقيق  إلىوسهولة الوصول ،سات الدولةسؤدارة مإ يفتكالوتقليل ،الخدمات

وتتفق تلك الدراسة مع هذه الدراسة في كونها قد عرضت للتحديات التـي تواجـه     
ولكنها اختلفت عنها من حيـث مـنهج الدراسـة    ،تطبيق الحكومة االلكترونية في السودان

 .وكذلك لم تطرق المجال اإلداري التربوي،الوصفي الوثائقي
ـ   "عنوانهـا والتـي كـان    )هـ١٤٢٤(قاسمة دراس .٢٨ ة ـالتحـديات األمنيـة للحكوم

 "دراسة مسحية لتجربة دبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة: اإللكترونية
 .التحديات األمنية للحكومة اإللكترونيةوقد هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على   

المسحي معتمداً على االسـتبانة كـأداة   وقد استخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي بأسلوبه 
 : ن األخطار الناتجة عن العتادأ: وكانت أهم نتائج تلك الدراسة،للدراسة

الهجوم على مراكز المعلومات وتدميرها والتعدي على الشبكات وتخريبها من أهم األخطار -
 . على الحكومة اإللكترونية

 : األخطار الناتجة عن البرمجيات نأ
 . جسس والتخريب والتعديل والتغيير وإتالف المعلومات والبياناتاستخدام الت-

 : األخطار الناتجة عن المستخدمينأن 
عدم تدريب المستخدمين على البرامج المتداولة مع معرفتهم ألساسيات نظم أمن المعلومات -

 . والتعاون في كلمات المرور
  .عدم توفر الكفاءة العلمية لهم-
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 : ن المبرمجينخطار الناتجة عاألأن 
 .االستعانة بخبراء أجانب-
 .استخدام برامج غير قابلة للتطوير-
  .قلة مهارة المبرمجين الحاليين-
وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في كونهـا تناولـت تحـديات اإلدارة      

بيـق  ولكنها اختلفت عنها في مجال التط ،اإللكترونية واتفقت معها كذلك في منهج الدراسة
 .التحديات األمنيةوكذلك أنها ركزت على 

التحالف (:والتي بعنوان) م٢٠٠٣(شركة مايكروسوفت العربيةالدراسة التي أعدتها  .٢٩
 )االستراتيجي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لبناء حلول الحكومة اإللكترونية

استخدام تقنية ية بالحكومات إلى حكومات الكترونتحول لتقديم منهجية  إلىهدفت وقد 
تحد من تطبيق منهجيـة   والتعرف على المعوقات التقنية واإلدارية والبشرية التي قد،اإلنترنت

 .الحكومة االلكترونية
والدراسـات ذات   لكتـب قي باالعتماد علـى ا ئالمنهج الوصفي الوثا استخدم في هذه الدراسة
الحكومـة  أن منهجية  :منها،جالنتائعدد من  إلىالدراسة  وتوصلت. العالقة بموضوع الدراسة

  :هماعلى أساسين تكز تر االلكترونية
التحديات التي يفرضها تبادل المعلومات بين  فييتمثل  الحكومة االلكترونيةطار عمل إ: األول

والمستفيدين من الخدمات على اختالف بياناتهم وبرامجهم وبنيـتهم  ،تلفةخالمالحكومة هيئات 
لذلك ال بد من اعتماد المنتجات المستخدمة  ؛لحكومة االلكترونيةإطار االتحتية من جهة،وبين 
ـ االندماج وتتـيح الو  مشكالت تقلل من هاألن  على التقنيات المفتوحة؛ خـدمات   إلـى ول ص

 .وسيلة وبأين مكاوقت و أي الحكومة في 
 ونية ويشمل الخدمات األساسـية لكترمة ولخدمات المجتمع اإلللحكوموقع جامع إنشاء : الثاني
: مثـل .ميـة لحكوخدمات المصـالح ا ،دارة المشـتريات إ،ونـي لكتراإل البريـد ،التقويم: مثل

خدمات المجتمع مثـل مواقـع شخصـية    ،المعلوماتيث وتحد،سداد الفواتير،التوثيق،التعريف
 .ومواقع اجتماعية،ولينؤللمس

: يـة الحكومة اإللكترونمن المعوقات التي تحد من تطبيق منهجية  أنالدراسة  تضحوكما أ 
 : فيمعوقات تقنية تتمثل 

 .خدمات االتصال ضعف-
 منأو،تـوافر البنيـة التحتيـة    حيـث من ،يـة لحكومسسات اؤمن الملكثير اهزية اجعدم -

 . تماالمعلو
 :فيوتتمثل  إداريةت قامعو
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 ؤدي إلـى الدولة مما ي ية لتبني مشاريع الحاسب اآللي على مستوىكزعدم وجود جهة مر-
 وعقـود الصـيانة   ،يـة لحكومنظام المشتريات ا فيب اآللية المتبعة عدم توافق األنظمة بسب

  .يلغوالتش
 : فيمعوقات بشرية تتمثل 

 .مةلحكوة عن االنضمام للمنظمات ازءات المتميلكفاعزوف ا-
 .ليتقنية الحاسب اآل بأهميةمية لحكوسسات اؤمعرفة صناع القرار بالم قلة-

المعوقـات التقنيـة   أنها قـد ناقشـت    وتتفق تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في
ولكنها اختلفـت  ،الحكومة االلكترونيـة تحد من تطبيق منهجية  واإلدارية والبشرية التي قد

وكـذلك لـم تتطـرق للمجـال اإلداري     ،عنها من حيث منهج الدراسة الوصـفي الوثائقي 
 .وقد ركّزت الدراسة على تقنية االنترنت،التربوي
معوقات تطبيق الحكومة اإللكترونية :(جاءت بعنوان والتي) م٢٠٠٤(دراسة العتيبي .٣٠

 )من وجهة نظر العاملين في القطاع الحكومي باألردن
 الحكومــة اإللكترونيــةعــن معوقــات تطبيــق  فإلــى الكشــ هــدفتوالتــي   

 .والتقنية في األردن،والبشرية،واالجتماعية،التشريعية
كتب والدوريات ال المعلومات من جمع خالل ج الوصفي التحليلي من هاستخدمت الدراسة المن

طبقت على وقد ،حكومة اإللكترونيةال معوقات تطبيق لتطوير استبانة حو اللومن خ،العلمية
 .حكومي األردنيال عينة عشوائية من العاملين في القطاع
 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

لمعوقـات   لة إحصـائية دالووجود فروق ذات ،اإللكترونيةجود معوقات لتطبيق الحكومة و-
تعزى إلى المؤهـل العلمـي    ريعيةشتطبيق الحكومة اإللكترونية فيما يتعلق ببعد المعوقات الت

 .لبكالوريوسا حيث كان الفرق لصالح الفئة دبلوم كلية مجتمع وفئة
والمعوقـات  ،ككل ية لمعوقات تطبيق الحكومة اإللكترونيـة ئوجود فروق ذات داللة إحصا-

 .الح المستخدمينلص تخدام اإلنترنت حيث كانت الفروقسإلى ا التشريعية تعزى
ببعـد   يتعلـق  جود فروق ذات داللة إحصائية لمعوقات تطبيق الحكومة اإللكترونية فيمـا و-

يـث كانـت الفـروق    اإلنترنت  ح عية تعزى إلى متغير االشتراك في خدمةيالمعوقات التشر
 .لصالح الذين حصلوا على دورات تدريبية

ببعـد  يتعلـق   روق ذات داللة إحصائية لمعوقات تطبيق الحكومة اإللكترونية فيمـا وجود ف-
 .ة الوظيفية مهندسئحيث كان الفرق لصالح الف،المعوقات االجتماعية

قـات  المعو-وجود فـروق داللـة إحصـائية لمعوقـات تطبيـق الحكومـة اإللكترونيـة       -
ة اإللكترونية حيث كان الحكوم امجير المعرفة ببرنمتغتعزى إلى -المعوقات التقنية،ريعيةشالت
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 .طةسح فئة المعرفة الجيدة والمتولالفرق لصا
وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية من خالل مناقشتها لمعوقات تطبيق       

 .ومجال التطبيق،ولكنها اختلفت من حيث المنهج،اإلدارة اإللكترونية
ـ الحكومة اإل(:بعنوانوالتي جاءت ) م٢٠٠٤(دراسة عبدالحميد والسيد .٣١ ي لكترونية ف

 .)سةرظرية والممانالتعليم بين ال
: من حيث،ية في التعليمنلكترويح مفهوم الحكومة اإلضالدراسة إلى تو هذهت وقد هدف 

ألسـاليب   ارحتمقتصورا  كما وضعت،والمتطلبات والصعوبات التي تكتنف التطبيقاألهداف 
ـ ا مدر٠٠ ة الدراسة مننعيوقد تكونت . عليمتية في النروتلكبيق الحكومة اإلتطوخطوات  ة س

خدم واسـت ،مصـر العربية  الشرقية بجمهورية افظةمحمدرسة مطورة في  ١٥٦٩ل صمن أ
ع البيانـات  مبعد جو،لمنهج الوصفي التحليليخدم اتواس،كأداة لجمع البيانات نبياتاالسحث البا
 :هاهمج كان من أنتائإلى  الباحث لصيلها توتحلو
كبيـر   ورجمهد نية وفلسفتها وأهدافها عنورلكتاسة غموض مفهوم الحكومة اإلالدر أظهرت-
 .ن العاملين في مجال اإلدارة المدرسيةم

ر المعلومـات  ية في التعليم هو توفنروتلكيحققها تطبيق الحكومة اإل إن من أهم الفوائد التي-
واألهـداف  السياسة  ات فييرية ومعرفة ما يطرأ عليها من تغيمعليتة حول المؤسسة الثالحدي
 .معرفتها اغبين فيرول المعلومات للصهيل وسوت،امج واللوائحروالب
ـ عتية في النورلكتيق الحكومة اإلبطلبات تطتبة لمسأعلى ن نالدراسة أ أظهرت- ـ ل ي يم أعط

 .عليميةترية في المؤسسة الشالب لتطوير الكفايات
 انات المادية والبشرية وقلـة كاإلم عفضو هية نوترلكاإلدارة اإلإن من أهم العقبات لتطبيق -

الضعف  نطارها ومواستثمن القوة واطكل دقيق للوقوف على مواشمدارس بالمعلومات في ال
 .لمعالجتها

كونها تناولت اإلدارة اإللكترونية في في الحالية  ةسسة مع الدراوقد اتفقت تلك الدرا  
ولكنها اختلفت عنهـا فـي   ،جوكذلك في المنه،المجال التعليمي وعرضت لصعوبات التطبيق

 .كونها قد طبقت في محافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية
مـدى تطبيـق أنظمـة المعلومـات     ":والتي عنوانهـا )م٢٠٠٥-١٤٢٥(دراسة دلوع. ٢٣

والصعوبات التي تواجه ذلـك  ،المحوسبة في مديريات التربية والتعليم ومدارسها في األردن
 "ربويينالتطبيق من وجهة نظر القادة الت

قياس مدى تطبيق أنظمة المعلومات المحوسبة في مديريات التربيـة  : وقد هدفت إلى  
والصعوبات التي تواجه ذلك التطبيق من وجهة نظـر القـادة   ،والتعليم ومدارسها في األردن

 .والتعرف على أثر بعض المتغيرات في هذا التطبيق،التربويين
 :وكان من أهم نتائج هذه الدراسة
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 .فروق ذات داللة إحصائية عند اعتبار مكان العمل وجود-
 .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمؤهل العلمي ألفراد العينة-

أظهرت النتائج فروقا ذات داللة إحصائية عند اعتبار الوظيفة متغيرا يمكن أن يـؤثر علـى   
 .ولصالح مدير التربية،مدير تربية ومشرف تربوي-النتائج بين

 .ولصالح مدير تربية،مدير تربية ومدير مدرسة-         
وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في كونها تناولـت أنظمـة المعلومـات      

واختلفت عنها في أنها قد طبقت على مديريات التربية ،المحوسبة والصعوبات التي تواجهها
 .والتعليم إضافة إلى المدارس

دراسة  –تطبيقات الحكومـة اإللكترونية "سة عنوانهابدرا)هـ١٤٢٦(درويشثم قام  .٣٣
 "–ميدانية على إدارة الجنسية واإلقامة بدبي 

تطبيقات الحكومة اإللكترونية بإدارة  وقد هدفت تلك الدراسة إلى الكشف عن مجاالت  
مية والتعرف على البيئة اإلدارية والتنظيمية لتطبيقاتها وجهود تنالجنسية واإلقامة بإمارة دبي 

والتعرف علـى المعوقـات التـي تعتـرض     ،وتطوير العنصر البشري لتالئم هذه التطبيقات
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل أسلوب  ، تطبيقات الحكومة اإللكترونية 

 .المسح االجتماعي مستخدماً االستبانة كأداة لجمع البيانات
 : وكانت أهم نتائج تلك الدراسة

المتغيرات الشخصية التي لها تأثير معنوي على معرفة المبحوثين مـن المفـاهيم    أن أكثر-
  .المختلفة كانت القسم الذي يعمل فيه المبحوث

أن أكثر المعوقات تأثير على سير العمل في الحكومة اإللكترونية يتمثـل فـي المعوقـات    -
قات اإلدارية وأخيراً المعوقـات  الفنية ثم المعوالثقافية ثم المعوقات التشريعية يليها المعوقات 

 .الخاصة بالموارد
أشارت النتائج المتعلقة بالخصائص الشخصية للعاملين في مجـاالت تطبيقـات الحكومـة    -

اإللكترونية أن الخصائص العلمية تعد متدنية مقارنة بما هو مطلوب منهم من أعمال سـواء  
  .حالية أم مستقبلية

سة الحالية في أنها قد ناقشت المعوقات المـؤثرة  وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدرا  
حيـث قـد تـم    ،ولكنها قد خالفتها من حيث مجال التطبيق،على تطبيق اإلدارة اإللكترونية

 .بدولة اإلمارات العربية المتحدة،تطبيقها على إدارة الجنسية واإلقامة في دبي
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 :الدراسات األجنبية: ثالثا
دراسة حالة استخدام تطبيقات أنظمـة   ":هاوعنوان)١٩٩٠(Penelopeبنلوبدراسة  .٣٤

  "في مدرستين التربويةالوظائف اإلدارية الحاسب اآللي في 
"Case study of Two School Systems Use of Computer in Educational 

"Administration 
الوظائف دراسة حالة استخدام تطبيقات أنظمة الحاسب اآللي في وكانت قد هدفت إلى  

متحـدة  في مدرسـتين فـي واليـة كاليفورنيـا الجنوبيـة بالواليـات ال       التربويةية اإلدار
 : منها،وتوصلت الدارسة إلي عدد من النتائج،واستخدم المنهج الوصفي الوثائقي،األمريكية

إن المديرين يستخدمون الحاسب اآللي في األعمال التي تتعلق بـالطالب فـي الحضـور    -
وفي األعمال اإلدارية التي تتمثل في قوائم ،االختباراتودرجات ،والتسجيل وجداول الحصص

وفي ،وكتابـة التقـارير  ،والمكتبة،واإلرشاد واإلعالم،وخدمات التغذية،والنقل،الجرد واالمتالك
وجـداول  ،مجال األعمال التـي تتعلـق بـالنواحي الماليـة متمثلـة فـي عمـل الميزانية       

 .والشراء،المرتبات
ي كلتا المدرستين بريد إلكتروني يستخدم بطريقة شاملة فـي  كما بينت الدراسة بأنه يوجد ف-

 .إنجاز التعيينات وإرسال الرسائل
وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في كونها قد تناولت اسـتخدام اإلدارة    

 .وإن كانت قد اختلفت عنها في مكان التطبيق،اإللكترونية في إدارة المدارس
كـان  والتـي  (١٩٩١)  zeman  &  StephenBoوسـتيفن  بوزمـان  دراسـة  .٣٥

تطبيق استخدام تقنيـة الحاسـب اآللـي فـي اإلدارة التربويـة بالواليـات       ":عنوانها
ــدة  Application of Computer Technology to Educational""المتح

Administration in the United States"  
تقنية  استخدامتطبيق ألهمية  والتي هدفت إلى التعرف على مدى تأثير إدراك المديرين  

على نظم المعلومـات  ه وأثر استخدام،التربوية في الواليات المتحدةالحاسب اآللي في اإلدارة 
 .واستخدم المنهج الوصفي الوثائقي. في المدرسة

 : منها،وتوصلت الدراسة إلي عدد من النتائج
يعتمد على مستوى إدراكهم  إن استخدام المديرين للحاسب اآللي في مجال اإلدارة المدرسية-

 .ألهمية وفهم عمليات استخدامه
والسـجل  ،إن مجاالت تطبيقات الحاسب في اإلدارة المدرسية تتمثل في تجهيـز الميزانية  -

ورصـد  ،وسجالت الطالب،وطباعة كل ما يتعلق بأعمال المدرسة والخطابات والرسائل،العام
 . األداءوتقويم ،والبريد اإللكتروني،االختبارات،الدرجات
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إن استخدام الحاسب اآللي يؤدي إلى توفير نظام معلومات فعال يعمل علـى رفـع جـودة    -
 .وتقارير األداء السنوي،ومهاراته،وإنجازاته،العملية التعليمية المدرسية لكل طالب

وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في كونها تناولـت اسـتخدام التقنيـة      
وإن استخدام المديرين لها يعتمد على مسـتوى إدراكهـم   ،دارة المدرسيةاإللكترونية في اإل

 .ألهمية وفهم عمليات استخدامها
دراسـة اتجاهـات   ":والتي جاءت بعنوان،)١٩٩٤( Muohaini-Alالمهيني دراسة .٣٦

 A"" والمشكالت التي تعيقها،موظفي القطاع العام الحكومي في السعودية نحو الحوسبة
i Public Employees , Attitudes and constraints study to Explore Saud

Facing Computerization" 
القطاع العام في المملكة العربية السعودية موظفي والتي هدفت للكشف عن اتجاهات   

 :وكان من أبرز نتائجها.والكشف عن أهم المشكالت التي تعيقها،نحو الحوسبة
 .اآللي عدم وجود تأثير لمتغير العمر نحو الحاسب-
 .ال توجد فروق بين االتجاه نحو استخدام الحاسب اآللي والتخصص الوظيفي-
 .واالتجاه اإليجابي نحو االستخدام،وجود عالقة بين من لديهم خبرة في الحاسب اآللي-
حيث يزداد االتجـاه  ،تأثير المستوى العلمي على اتجاه العاملين نحو عملية استخدام الحاسب-

 .علىكلما كان المؤهل أ
وكلما كان لدى الموظـف  ،وجود عالقة بين التدريب على الحاسب واالتجاه نحو االستخدام-

 .تدريب كلما زاد االتجاه نحو استخدام الحاسب اآللي
 .هناك اتجاه إيجابي نحو استخدام الحاسب اآللي في العمل مستقبال-
دريب والتمويل والدعم الفنـي  أن العوائق الحقيقية تكمن في العوائق اإلدارية والتعليمية والت-

 .والعامل الثقافي واالجتماعي نحو استخدام الحاسب اآللي
وتتفق تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في كونها قد تناولت المشكالت والعوائـق     

وتختلف تلك الدراسة عن ،التي تواجه استخدام الحاسب اآللي في المملكة العربية السعودية
فقد طبقت في القطاع العام بالمملكة العربية السعودية بينما هذه ،لتطبيقالحالية  من حيث ا

 .الدراسة طبقت في التعليم الثانوي وفي منطقة محددة وهي مكة المكرمة
ظاهرة القلق مـن  ":والتي جاءت بعنوان،)١٩٩٦( Bozionelosدراسة بوزونيلوس .٣٧

 Psychology of""استخدام الحاسب اآللي لدى المـديرين والمهنيـين البريطـانيين   
computer Use: Prevalence of Computer anxiety in British  Managers 

and Professionals" 
وقد هدفت إلى الكشف عن انتشار ظاهرة القلق من استخدام الكمبيوتر لدى المـديرين    

ين في وقد تكونت عينة الدراسة من أصحاب المهن اإلدارية من الجنس،والمهنيين البريطانيين
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من الجنسين وقـد اسـتخدم االسـتبيان والمقـابالت      ٢٧١قد بلغ عدد العينة من و،بريطانيا
 :الشخصية لجمع البيانات وكان من نتائج الدراسة

وضعف هذه النسبة ،لدى الذكور% ٢١.٣انتشار ظاهرة القلق من استخدام الكمبيوتر بنسبة -
 . لدى اإلناث

بهذه النسبة ستؤثر سلبيا على إنتاجهم وعلى قدرتهم في ظاهرة القلق من استخدام الكمبيوتر -
 .التعامل مع المستجدات المتعلقة بالتقنية

اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في كونها قد ناقشت بعض الصعوبات التـي    
ولكنها قد ركّزت على جانب واحـد مـن   ،تواجه استخدام التقنية اإللكترونية لدى المديرين

هو الصعوبات المتعلقة بالجانب النفسي البشري وذلـك مـن خـالل ظـاهرة     الصعوبات و
 .وكذلك لم تركّز على الجانب التربوي التعليمي،القلق
مدى إدراك مديري مـدارس  ":والتي بعنوان )Washburne(١٩٩٦واشبورن دراسة .٣٨

إنديانا الثانوية لتواجد سياسات خاصة الستخدام أعضـاء هيئـة التـدريس والطلبـة     
 " والرقابة على استخدامها،تلإلنترن

"Relationship Among Indiana Secondary School Principals Perceptions 
of INTERNET Utilization and Selected School Demographic Variables" 

وقد هدفت إلى التعرف على مدى إدراك مدير المدرسة بالنسـبة لتواجـد سياسـات      
تكونـت  . والرقابة على استخدامها،ئة التدريس والطلبة لإلنترنتخاصة الستخدام أعضاء هي

استخدم الباحث المـنهج  .مدير مدرسة كعينة عشوائية من والية إنديانا )٦١(عينة الدراسة من
وأجرى مقابالت هاتفية مع عينة ،ولتحقيق هدف الدراسة أعد الباحث استبانة،الوصفي المسحي

 : كانت من أهم  نتائج الدراسة ما يلي.ئية اختبار تواستخدم للمعالجة اإلحصا،الدراسة
استخدام اإلنترنت في مدارس والية إنديانا الثانوية ال يتأثر بحجم المدرسـة وال بالترتيـب   -

 .وال بعدد مدارس المقاطعة وال بعدد ساكنيها،االقتصادي للمدرسة
 .نفس الوقت استخدام شبكة اإلنترنت في جميع مدارس والية إنديانا الثانوية في-
 .وعدد الطالب لكل مدرسة،ال توجد عالقة بين وجود سياسة لإلنترنت-
 . استخدام اإلنترنت ينتشر في جميع الواليات وفي نفس الوقت دون اعتبار ألي عوائق-
 .هناك عالقة بين عدد المدارس في المقاطعة واستخدام اإلنترنت-
أو مستوى المدرسة من ،رسة وعدد طالبهاال توجد عالقة بين استخدام اإلنترنت وحجم المد-

 .ناحية الحجم والناحية االقتصادية
وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في كونها قد تناولـت بعـض جوانـب اإلدارة      

وكونها قـد طبقـت فـي المجـال التربـوي وفـي المرحلـة        ،)نترنتاإل(اإللكترونية وهي
ولكنها خالفتها في تركيزها على رقابة ،هج الدراسةالثانوية،وكذلك في استخدامها لنفس من
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مدير المدرسة الستخدام هيئة التدريس والطلبة لإلنترنت وتطبيق ذلك على مدارس واليـة  
 . إنديانا في الواليات المتحدة اإلمريكية

تدريب مديري المـدارس  ":والتي جاءت تحت عنوان) ١٩٩٧( Rodenرودن دراسة .٣٩
 ining School Leaders to be Technology Leaders""Tra"ليكونوا قادة التقنية

وقد هدفت إلى تطوير برنامج تدريبي لتفعيل دور المديرين لكي يصبحوا قادة لتقنيـة    
وتوصـلت  ،اسـتخدم المـنهج الوصـفي الوثائقي   . استخدام الحاسب اآللي في إدارة المدرسة

 :منها،الدراسة إلى عدد من النتائج
ين على المهارات المطلوبة لكي يصبحوا قـادة لتقنيـة اسـتخدام    إن تطوير تدريب المدير-

 : الحاسب اآللي بدرجة كبيرة في المدارس يتطلب
 فـي وهو إيجاد صنف جديد من القيادة المدرسية تمتلك مهـارات  ،تحديد الهدف من البرنامج

ـ ،اإلحصاءات التطبيقية للقيادة المدرسية تخدام تركز في محتواها على تمكين المديرين من اس
ومهـارات  ،من خالل تدريس مقررات عن مهارات اتخاذ القرارات،برمجيات الحاسب اآللي
والتركيز علـى تفسـير بيانـات األداء    ،وعرض النتائج بشكل فعـال ،تحليل البيانات المعقدة

وتناول موضوعات تشتمل ،محتواها على تخطيط وتنفيذ الخطط التقنية اشتمالوكذلك ،الطالبي
ووضع ميزانية للمشـروعات  ،والمعايير تعمل من خالل شبكة عمل موحدةعلى جعل الرموز 

ومقررات عن التقنية داخل الصـف  ،وأخالقيات الحاسب اآللي والحفاظ على السرية،اإلدارية
إلقاء نظرة فاحصة على عناوين البرمجيـات  مع لتقنية لالدراسي تركز على استخدام الطالب 

واستخدام التقنية ،داف الدرس ومختلف أنواع البرمجياتوفهم العالقة بين أه،ووسائط االتصال
ومواد عـن مشـروع النشـر    ،وتبسيط عملية ترتيب وإدارة الصف الدراسي،من أجل التقويم

والتخطيط تركز في محتواها على تحليل اإلحصاءات التربوية وتطوير سلسلة مـن بـرامج   
 .مدرسية شاملة وتطوير نظام قاعدة معلومات من أجل إدارة،البرمجيات الصفية

وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في كونها تناولـت اسـتخدام التقنيـة      
اإللكترونية في اإلدارة المدرسية وأهمية تفعيل دور المديرين لكي يصبحوا قادة السـتخدام  

 .وتذليل الصعوبات من خالل بناء برامج تدريبية،همرسالمدتهم التقنية في إدار
تطوير كفاءة استخدام الحاسب اآللـي  ":التي جاءت بعنوان)١٩٩٧( nYaيان دراسة .٤٠

 "لدى مديري مدارس المستقبل
"Developing Computer Competence for Future School Leaders" 

وقد هدفت إلى التعرف على أثر برنامج في مجال التقنية التربوية فـي قسـم اإلدارة     
في استخدام الحاسب اآللي لدى مـديري مـدارس    على تطوير الكفاءة،واإلشراف المدرسي

استخدم منهج تحليل المحتوى عن طريق تقويم أعمال .المستقبل في الواليات المتحدة األمريكية
 : منها،وتوصلت الدارسة إلى عدد من النتائج،المشاركين في البرنامج
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تقنيـة التـي تعلمهـا    وأن ال،أن استخدام التقنية التربوية يؤدي إلى تطوير اإلدارة التربوية-
المشاركون أثرت إيجابياً على األعمال اإلدارية التي يمارسونها ففي مجال معالجة الكلمـات  
أصبح المشاركون قادرون على تكوين ومراجعة وجمع ودمج وإعـادة اسـتخدام مصـادر    

) نتاإلنتر(والشبكة الدولية للمعلومات،متنوعة للتواصل مع المستفيدين مثل البريد اإللكتروني
وفي مجال تحليل البيانـات اسـتخدم المشـاركون    . واالقتراحات اإللكترونية،قائمة الخدمات

واستخدام السـجالت  ،الحاسب اآللي في إنجاز عملية تحليل البيانات كتحليل ميزانية المدرسة
 .وتحليل النتائج باستخدام الرسوم البيانية،المدرسية وجداول األعمال ونتائج االختبارات

اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في كونها تناولـت اسـتخدام التقنيـة    وقد   
 .اإللكترونية في مجال اإلدارة المدرسية

الدور ":والتي جاءت بعنوان )١٩٩٧(  Murphy  &  Gunterمورفي وقنتر دراسة .٤١
 "اإلداري في التنفيذ النـاجح لضـبط واسـتخدام التقنيـة التعليميـة فـي المـدارس       

tive Support: A  Key Component of Technology "Administra
Integration" 

التعرف على أثر دور المديرين في التنفيذ الناجح في ضبط واستخدام  وقد هدفت إلى  
 ٤٤وقد تكونت عينة الدراسة من .التقنية التعليمية في المدارس في الواليات المتحدة األمريكية

ولتحقيق أهـداف  ،ممن سجلوا في برنامج التقنية التربويـة تم اختيارهم بطريقة قصدية ،معلماً
الدعم ،التدريب،المعلومات العامة: عد الباحثان استبانة مكونة من أربعة مجاالت هيأالدراسة 
وبعد تحليل البيانات باستخدام المتوسط الحسـابي واالنحـراف   . األفكار والمعتقدات،اإلداري
 :منها،لنتائجتوصلت الدراسة إلى عدد من ا ،المعياري

أن مديري المدارس يمثلون دوراً مؤثراً على التنفيذ الناجح في تخطيط واستخدام التقنيـة   -
في حـين أن  ،كما يمثلون أحد العوامل التي تسهل من تعقيد أنظمة التعليم المتكامـل ،التعليمية

كامـل التقنيـة   إال أن اإلقبال المتزايد على ت،غياب اإلدارة الفعالة يؤدي إلى االستخدام السلبي
ويرى المعلمون قلة دعـم المـديرين   ،بالمدارس يتطلب أن تكون مواقف المديرين أكثر أهمية
وغياب التـأثير  ،واالفتقار إلى التشـجيع ،الموجه لعملية تكامل التقنية داخل التعليمات الصفية

 .الستخدام التقنية التعليمية
ـ  وقد   ا تناولـت اسـتخدام التقنيـة    اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في أنه

ودور مديري المدارس فـي نجـاح اسـتخدامها وتـذليل     ،اإللكترونية في اإلدارة المدرسية
 . صعوبات االستخدام

دور ":والتي جاءت بعنوان)١٩٩٧(  Garcia  &  othersجارسيا وآخرون دراسة .٤٢
  "المدير في تكامل تقنية الحاسب اآللي في المدرسة
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"The Role of  The Principal in Technology Integration"  
الدور اإلداري  لمدير المدرسة في ضبط ودمـج تقنيـة   وقد هدفت إلى التعرف على   

وتوصلت الدارسة إلى عدد من ،استخدم المنهج الوصفي الوثائقي. الحاسب اآللي في المدرسة
 :منها،النتائج

ة مديري المدارس في إدخـال  أن من مقومات السلوك اإلداري الذي يعمل على تسهيل مهم-
 : تقنية الحاسب اآللي واستخدامها كأداة تعليمة ووسيلة في اإلدارة

أن يكون المديرون خبراء مقيمين باستخدام الحاسب اآللي للمـوظفين التـابعين لهـم فـي     -
 .المدرسة

 .وتطبيقاته،وأجهزته المادية،أن يكون لديهم معرفة أساسية ببرمجيات الحاسب اآللي-
 ).اإلنترنت(ك المهارة في استخدام تقنيةامتال -
أن يكون لديهم معرفة بتحديد العوائق البشـرية والماديـة السـتخدام تقنيـة الحاسـب       -

 .والعمل على إيجاد حلول إجرائية،اآللي
الحرص على حضور الدورات التدريبية في مجال الحاسـب اآللـي الكتسـاب مهـارات     -

 .ومعارف جديدة
ة مع الدراسة الحالية في كونها تناولت دور مدير المدرسـة  وقد اتفقت تلك الدراس  

 .وتذليل الصعوبات البشرية والمادية،في استخدام التقنية اإللكترونية
المعوقات المالية لتطبيق ":والتي جاءت بعنوان)١٩٩٩( MC Crawمك كرو  دراسة .٤٣

 for US "Unfunded Mandate " الحكومة اإللكترونية على المكتبات داخل الجامعات
Government Information in Electronic Formats" 

تطبيق الحكومة اإللكترونية على المالية لمعوقات الإلى التعرف على  كانت قد هدفتو  
 :وقد توصلت إلى عدة نتائج أهمها،المكتبات داخل الجامعات

ومـة  ومشكلة تدريب المسـتخدمين علـى الـدخول لمواقـع الحك    ،أن نقص التمويل الكافي-
والمنافسة الشرسة مـن جانـب   ،والمؤسسات خاصة أن الحكومة لها طرقها ونظمها الخاصة

 . القطاع الخاص تعد من أهم معوقات تطبيق الحكومة اإللكترونية في هذا المجال
كما توصلت الدراسة إلى أن حكومة الواليات المتحدة في سعيها إليجاد مـدخل مجـاني    -

الحكومة اإللكترونية في مؤسساتها تحتاج إلى ابتكارية وطرق للمعلومات اإللكترونية وتطبيق 
 .تفكير جديدة عن دور المعلومات

وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية من حيث كونها قد ناقشت معوقات تطبيق      
حيـث قـد تـم    ،ولكنها اختلفت عنها من حيث المنهج ومجال التطبيق،الحكومة اإللكترونية

 .المكتبات الجامعية التطبيق على
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مدى تطبيق الدول النامية للحكومة ":والتي جاءت بعنوان)٢٠٠٤(  Basuبازو دراسة .٤٤
E"-"والتعرف على العوامل التي تعيق تطبيقهـا ،ومقارنتها بالدول المتطورة،اإللكترونية

Government and Developing Countries: An overview International 
ers technology"review of law comput  

ومقارنـة  ،هدفت إلى التعرف على مدى تطبيق الدول النامية للحكومة اإللكترونية قدو 
والتعرف على العوامل التي قد تعيق تطبيق الحكومة اإللكترونية في ،ذلك مع الدول المتقدمة

  الدول النامية
ات العالقـة بموضـوع   باالعتماد على الكتب والدراسات ذ،استخدم المنهج الوصفي الوثائقي

أن معظـم الـدول   : منهـا ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج. والمنهج المقارن،الدراسة
فهي إما فـي مرحلـة   ،العربية لم تحقق مرحلة التكامل في مجال تطبيق الحكومة اإللكترونية

تطبيق   وأن من األسباب التي أدت إلى تأخر الدول النامية في،الظهور أو النشوء أو االنتشار
وأن الدول المتقدمة مثل أوربا اإللكترونية قد ،الحكومة اإللكترونية االفتقار إلى التعاون الدولي

أظهرت تطبيقا فعاال للحكومة اإللكترونية نتيجة للتعهد السياسي لقادة أوربا لتعزيـز تطبيـق   
 . الحكومة اإللكترونية

 : حكومة اإللكترونية في الدول الناميةكما بينت الدراسة أن من العوامل التي تعوق تطبيق ال
 . الدعم غير الكافي من القيادة العليا-
 .ضعف البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت-
 .عدم تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع متطلبات العمل في ظل الحكومة اإللكترونية-
ـ  - ات واالتصـاالت والتكـاليف   ضعف االستعداد والمقدرة على اإلنفاق على تقنيـة المعلوم

 .المرتبطة بها
 .محدودية البرمجيات-
 .عدم وجود استعداد تشريعي وقانوني لحماية أمن المعلومات المنتجة والمخزنة والمنقولة-
كما أوضحت الدراسة أن االتصاالت اإللكترونية في الدول النامية عرضة للهجـوم علـى    -

 .السرية والخصوصية
مع الدراسة الحالية في كونها قد ناقشت العوامل التـي تعـوق   وتتفق تلك الدراسة   

ولكنها قد اختلقت عنهـا مـن حيـث مـنهج     ،تطبيق الحكومة اإللكترونية في الدول النامية
 .وكذا لم تتطرق للمجال التربوي خصوصا ،الدراسة

إدارة أنظمـة  ":والتي جاءت بعنـوان  )٢٠٠٦(  Sue Hildrethسوهايلدرث دراسة .٤٥
Mail Management: -"E"التحكم في المحتويات غيـر المنظمـة  ،ترونيالبريد اإللك

Controlling Content Chaos, Computer world"  
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أنظمة البريد اإللكتروني في المراكز الطبية من خـالل حالـة   إدارة تناولت الدراسة   
ن البريد اإللكتروني يشـكل جـزءا   إذكرت الدراسة و،مركز سيدار سيناي في لوس أنجلوس

. متكامال للعمل في المركز سواء لعمليات المستشفى أو العناية المركزة أو للعناية بالمرضـى 
 :ويعتمد المركز على البريد اإللكتروني في

نقل نتائج تحليالت المرضى إلى األطباء ولتنسيق جداول المواعيد بين المرضى وإلرسـال  -
التـي يحملهـا األطبـاء     البيجـر النداءات الصادرة من وحدة العناية المركزة إلى أجهـزة  

 .والممرضون الصيادلة والمساعدون
أشارت الدراسة إلى أن البريد اإللكتروني تقابله بعض المشـكالت مثـل البريـد التافـه      -

وهناك ما هو أخطر من ذلك فقد تسبب بعض المشاكل انهيارا . والفيروسات والرسائل المؤذية
  .اإلى الرسائل اإللكترونية وسرقته ولحقيقيا للمنظمات حيث يتمكن البعض من الدخ

وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالة في أنها قد تناولت أحد جوانـب اإلدارة    
ولكنها قد خالفتها من حيث ،اإللكترونية من خالل البريد اإللكتروني والمشكالت التي تعترضه

   .المنهج ومجال التطبيق حيث طبقت في المجال الطبي
عقبات ":التي كانت بعنوان) (٢٠٠٧   Roger W. & Othersوجر وآخرونر ةدراس .٤٦

 Obstacles for the Development of Open"تطوير التجارة اإللكترونية 
Electronic Commerce" 

 .المفتوحة اإللكترونية عقبات تطوير التجارةوقد تناولت 
ـ   وقد أكّدت هذه الدراسة أنه بالرغم مـن التطـورات المتالحقـة      ةفـي المعلومـات وتقني

إال ،وما تقدمه من فرص كبيرة للشركات للعمل في التجارة عبر اإلنترنت المفتوحة،االتصال
 :ما توصلت له وكان من أبرز. أن هناك بعض القضايا التي ما زال من الضروري َأن تُحلَّ

 . كترونيةثنائية جانبية قبل تبادل الرسائل اإلل اتفاقياتالضرورة لتَأسيس ،أوالً
 . يجب َأن يكون تبادل الوثائق قانونيا،الثانية
 .الخطر المتزايد في التعامل مع شركاء مجهولين،أخيراً

وقد اتفقت تلك الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها تناولت الصعوبات التي تواجـه  
في الجانـب  ولكنها خالفتها في التطبيق حيث قد طبقت ،االستخدام اإللكتروني عبر اإلنترنت

 .بينما الدراسة الحالية طبقت في الجانب التربوي،التجاري
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 :التعليق على الدراسات السابقة
 

من المالحظ أن الدراسات السابقة كلها تدور في مجال اسـتخدام اإلدارة اإللكترونيـة    -
ــب اإللكتروني  ــن الحاس ــة م ــا المختلف ــبكة ،ومكوناته ــد اإللكتروني،والش والبري

وكلها تتفق مع هذه الدراسة الحالية من ،وأنظمة المعلومات المحوسبة) نتاإلنتر(العالمية
 ."اإلدارة اإللكترونية"حيث موضوع الدراسة

تناولت دراسات المجموعة األولى الدراسات العلمية التي طبقت داخل  المملكة العربية  -
 .السعودية

ة اإللكترونية التي طُبقت الدراسات التي تناولت اإلدار،تناولت دراسات المجموعة الثانية -
 .داخل الوطن العربي

 .الدراسات التي طبقت في الدول األجنبية،وتناولت دراسات المجموعة الثالثة -

  :تتمثل فيما يليو،أبرز نتائج وتوجهات الدراسات السابقة
 . التأكيد على أهمية اإلدارة  اإللكترونية في تطوير المنظمات -
 .ترونية؛ كونها  متطلب عصر المعلوماتيةضرورة استخدام اإلدارة اإللك -
 .عرض بعض المعوقات التي تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية -
 .تدل الدراسات السابقة التي تمت مراجعتها على أهمية موضوع الدراسة الحالية -

 

 :مجاالت تفرد الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
ضح أنها تتشابه مع الدراسة الحاليـة فـي   ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يت 

 :تناول موضوع اإلدارة اإللكترونية؛ إالّ أن الدراسة الحالية تتفرد بالمحاوالت التالية
التركيز على تحديد الصعوبات التي تعترض تطبيق اإلدارة اإللكترونيـة فـي اإلدارة    -

 .المدرسية
 .ها أعلى مراحل التعليم العاماالهتمام بالكشف عن الصعوبات في المرحلة الثانوية كون -
السعي لتحديد الصعوبات من وجهة نظر ممارسي ومنفذي اإلدارة المدرسية وهما مدير  -

 .المدرسة ووكيلها
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 ثالفصل الثال 

א א א א א א

 

 تمهيد •
 منهج الدراسة •
 مجتمع الدراسة •
 عينة الدراسة •
 توصيف عينة الدراسة  •
 أداة الدراسة •
 راحل تصميم وتطوير أداة الدراسةم •
 ثبات أداة الدراسة •
 متغيرات الدراسة •
  لتطبيق الدراسة جراءات الميدانيةاإل •
    المعالجة اإلحصائيةأساليب  •
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  :متهيد
 الكشـف عـن   ت إلـى  الدراسات الوصفية المسحية التي هدفتعد هذه الدراسة من          

اإللكترونية في إدارات المـدارس الثانويـة بمكـة    الصعوبات التي تحد من استخدام اإلدارة 
من أجـل التوصـل إلـى    ،ووكالء تلـك المـدارس   يمدير من وجهة نظروذلك ،المكرمة
 .وتوصيات لمعالجة هذه الصعوبات،ومقترحات،حلول

واألداة ،ومجتمع الدراسـة ،لمنهج الدراسـة  اوقد تناول الباحث في هذا الفصل وصف         
والمعالجـة اإلحصـائية   ،ومراحل تصـميم وبنـاء هـذه  األداة   ،دراسةالمستخدمة في هذه ال

 .المستخدمة لتحليل بيانات هذه الدراسة

 : منهـج الدراسة
 .المسحيالمنهج الوصفي  تخدم الباحث في هذه الدراسةسا 

 وقد عرالمنهج الذي يـرتبط  : ج الوصفي بأنههالمن) ١٩١هـ،ص١٤٠٩(افف العس
  .يرهاوتفسقصد وصفها رة معاصرة ببظاه

المنهج الـذي يعتمـد   : أنه) ٢٢٠-٢١٩ص هـ،ص١٤١٥(وآخرونعبيدات  عرفهوي
ويعبر عنها تعبيـراً  ،ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً،دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع

 :وأن،كيفياً وتعبيراً كمياً
 .ويوضح لنا خصائصها،لنا الظاهرة التعبير الكيفي يصف .١
مي فيعطينا وصفاً رقمياً يوضح مقـدار هـذه الظـاهرة  أو    أما التعبير الك  .٢

 .اطها مع الظواهر المختلفة األخرىحجمها ودرجات ارتب
 
أهـداف   تحقيقمن أجل م الباحث بعد الوصف بتفسير وتحليل المعلومات ومناقشتها اقو 

 .الدراسة

 



-١٨٥- 

    

 : جمتمع  الدراسة
للبنـين   الحكوميـة  لثانويةالمدارس امديري ووكالء  جميعمن كون مجتمع الدراسة تي

أعـدادهم  بلـغ  والتي ت،هـ١٤٢٨من العام الدراسي خالل الفصل األول ،بمدينة مكة المكرمة
-حسب إحصائية قسم اإلدارة المدرسية بإدارة اإلشراف التربوي في تعليم العاصمة المقدسة

  :يلي وقد تم توزيعهم كما،)٦(ملحق رقم،وكيال ١٠٨و،مديرا ٤٠-باستثناء منطقة الكامل
 )٥(جدول رقم

 :مجتمع وعينة الدراسة
 

 م

 

مع البيان
جت
م

 
سة
را
الد

 

نة
عي

 
سة
را
الد

 

االستبانات 

 الموزعة

االستبانات 

 المفقودة

االستبانات 

 المسترجعة

االستبانات 

 المستبعدة

االستبانات 

 المستوفاة

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك٪ك٪ك

٪٤٠١٠٠٪J٠٪٤٠١٠٠٪J٠٪٤٠٤٠٤٠١٠٠ المديرون١
٪٩١١٠٠٪J٠٪٣}٩١٨٤٪٥}١٧١١٪١٠٨٩١١٠٨١٠٠ الوكالء٢

 ١٣١ - ١٣١١٤٨١٧١٣١ ١٤٨ المجموع
 :ما يلي )٥(الجدول رقم يوضح

 .وكيال) ١٠٨(مديرا،)٤٠(مجتمع الدراسة يتكونن عدد إ -
 .مديرا) ٤٠(وعددهم،المديرون يمثّلون المجتمع كله -
 ).١٠٨(لبالغ عددهعينة من المجتمع ا،وكيال)٩١(الوكالء، -
 %)٨٨.٥(تمثّل نسبة،استبانة)١٣١(عدد االستبانات التي تم استرجاعها بلغت -
 .%)١١.٥(وتمثّل نسبة،استبانة)١٧(بلغت عدد االستبانات المفقودة -
تمثّل ،اسـتبانة )١٣١(عدد االستبانات المسـتوفاة مـن االسـتبانات المسـترجعة بلغـت      -

 %).١٠٠(نسبة

نة 
ّ
 : الدراسةعي

مـديراً  )٤٠(فـردا،  )١٣١(نت عينـة الدراسـة مـن مئـة وواحـد وثالثـين      تكو       
وذلك من المجتمع الكلي لمديري ووكالء المدارس الثانوية الحكومية النهارية في ،وكيال)٩١(و

  .مدينة مكة المكرمة التعليمية
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 :توصيف عينة الدراسة
 :يمكن توصيف العينة وفق متغيرات الدراسة التالية

 Occupation                                       :الوظيفة

  Qualification                        :هلؤالم

  Type Qualification             :نوع المؤهل 

                                              Experience:داريالخبرة في العمل اإل

   
 :يرات الدراسةمتغوالجداول التالية تبين توزيعهم حسب 

 Occupation                                 :الوظيفة الحالية-١

 )٦(الجدول

 :توزيع عينة الدراسة حسب الوظيفة الحالية

 % كالفئات
 %٣٠.٥ ٤٠ principal                   مدير
 %٦٩.٥ ٩١ vice-principals              وكيل

 %١٠٠ ١٣١                                  Totalالمجموع
  :ويمكن تمثيل الجدول السابق من خالل األعمدة البيانية في الشكل التالي

 )١٥(شكل رقم

 :توزيع عينة الدراسة حسب الوظيفة
 
 
 
 
 
 
 
 

٤ ٠

٩ ١

٠

٢ ٠

٤ ٠

٦ ٠

٨ ٠

١ ٠ ٠

دد  الع

ديرون  وآالء الم ال

ة      بة للوظيف ة بالنس ة الدراس يف عين توص
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وهذا ،أن عدد الوكالء أكثر من المديرين)١٥(والشكل رقم) ٦(رقمويظهر من الجدول 
وقد يزيد العدد أو يقل نظرا ،في بعض المدارس أكثر من وكيل واحدحيث يوجد ،أمر اعتيادي

  .وغيرها،مساحة المبنى،لعدة اعتبارات منها عدد الطالب
 

 Qualification                                           :المؤهل-٢

 )٧(جدول

 :توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل

 %كالفئات
 %٧٩.٤ ١٠٤                        Bachelor بكالوريوس
 %٢٤١٨.٣                            Masterماجسـتير
 -- Ph.D                       دكتـوراة
 %٣٢.٣                                Otherغير ذلك
 %١٠٠ ١٣١                                  Total المجموع

 

 :البياني التالي ي الرسمويمكن تمثيل الجدول ف

 )١٦(شكل رقم

 :توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٠٤

٢٤

٠٣
٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

دد  الع

الوريوس  تير  بك وراة ماجس ك  دآت ير ذل غ

ل  المؤه

ل    ب المؤه ة حس ة الدراس ع عّين توزي
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أن الفئـات التـي كانـت مؤهالتهـا      )١٦(والشكل رقم) ٧(رقمويظهر من الجدول 
بينمـا خـال   ،)ماجستير(في حين تبعهم من كان مؤهله،أكثر من غيرهم) بكالوريوس(العلمية

كالـدبلوم  ) غيـر ذلـك  (ومن حصل على مؤهل،)راةالدكتو(الجدول ممن حصلوا على شهادة
 .جاؤوا بنسبة يسيرة،العالي في التربية

 Type  Qualification                             :نوع المؤهل-٣
 )٨(جدول

 :توزيع عينة الدراسة حسب نوع المؤهل

 % كالفئات
 %٩٣.١ ١٢٢                          Educationalتربوي
 %٦.٩ ٩ Non-educational       ويغير ترب

 %١٠٠ ١٣١ Total                     المجموع 
 :ويمكن تمثيل الجدول السابق في الرسم البياني التالي
 )١٧(شكل رقم

 :توزيع عينة الدراسة حسب نوع المؤهل

 

 

 

 

 

 

 

 
تربويا هـم  أن من كان نوع مؤهله  )١٧(والشكل رقم) ٨(رقمومما يظهر في الجدول 

 ؛وهذا أمر منطقي في التربية والتعلـيم ،وبفارق كبيرأكثر ممن كان نوع مؤهله غير تربوي 
 .حيث األفضلية للتربويين

 

١٢٢

٩

٠
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠
١٠٠
١٢٠
١٤٠

العدد

غير تربوي تربوي 

نوع المؤهل 

وع المؤهل       ة الدراسة حسب ن ع عّين توزي
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 Experience                    :اإلداري الخبرة في العمل-٤
 )٩(جدول

 :توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة في العمل اإلداري

 % كالفئات
 %١٩.١ ٢٥   ٥>                    ت   سنوا٥أقل من 

 %٢٤.٤ ٣٢ ١٠-٥      سنوات١٠سنوات إلى أقل من ٥
 %٥٦.٥ ٧٤ ≤١٠                 سنوات فأكثر      ١٠

 %١٠٠ ١٣١ Total                      المجموع  
 

 :اني التاليفي الرسم البيداري ويمكن تمثيل جدول الخبرة في العمل اإل
 )١٨(شكل رقم

 :توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة في العمل اإلداري
 
 
 
 
 
 
 
 

 
أن من كانت خبرتهم عشر سنوات فأكثر  )١٨(الشكل رقمو )٩(رقميظهر من الجدول 
وجاء فـي  ،وتالهم من كانت خبرته من خمس السنوات إلى العشـر ،هم الغالبية وبنسبة عالية

وهذه النسب اإلحصائية جاءت موافقة للمنطق ،ل من خمس سنواتاألخير من كانت خبرته أق
التربوي الذي يدعو إلى اختيار أصحاب الخبرة والممارسة التربوية الطويلة لقيادة المرحلـة  

 .الثانوية التي تعد مرحلة النضج التربوي في مراحل التعليم العام

 

٢٥
٣٢

٧٤

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠

العدد 

 ١٠ ٥ ?١٠< ٥ < 

الخــبرة

ة     برة اإلداري ب الخ ة حس راد العّين ع أف توزي
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  :بنائهاأداة الدراسة وإجراءات 
  :جتميعهامصادر املعلومات وطرق -١

الكشـف  تهدف الدراسة إلى حيث  ؛مصادر المعلومات لهذه الدراسة مصادر ميدانية
للبنـين  في إدارات المدارس الثانوية  اإللكترونيةالصعوبات التي تواجه استخدام اإلدارة عن 

االستبانة كأداة للدراسة ألنها وذلك يقتضي من الباحث استخدام ،في مدارس العاصمة المقدسة
 :وقد تم إعداد االستبانة بناء على،الباحث األنسب من وجهة نظرتعتبر 
 .اإلطار النظري للدراسة -
  .الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة -
 .ومراكز بحثية مكتباتعدة زيارات البحثية لال -
 .)اإلنترنت(على مواقع إدارية عبر الشبكة العالمية العطّاال -
 .على الدراسات األجنبية لإلطالع )ERIC(اعدةقاالشتراك في  -

  .لدراسةخبرة الباحث من خالل عمله في مجال اإلدارة المدرسية قبل إعداد ا -
  :مراحل بناء وتطوير أداة الدراسة-٢

كمـا أشـار الجزولــي     ،كـي تسـيطر االسـتبانة علـى الظــاهرة وتكـون شـاملة      ل 
لجمع المعلومات هـي  ن الميزة األساس لالستبانة باعتبارها وسيلة أإلى  )هـ١٤٢١(والدخيل

لذا قام الباحث بإعداد استبانة الدراسـة وفـق عـدة     ؛ السيطرة على الظاهرة محل الدراسة
 .مراحل

  :المرحلة األولية-أ
سعادة المشرف علـى هـذه   على لية في صورتها األوقام الباحث بعرض أداة البحث 

من مجتمع الدراسـة   يةعشوائ استطالعيةعينة ثم عرضها على ،الدراسة واستنار بتوجيهاته
 االسـتبانة فـي   ات مفتوحةخانمع عرض ،وبعض القائمين على الحاسب اآللي في المدارس

 .لكتابة أية صعوبات أخرى قد يبديها مجتمع الدراسة
 

 :مـ مرحلة ما قبل التحكي  ب
قسم الباحث أداة الدراسة إلى محاور يحتوي كل منها على عدد من الفقـرات كمـا فـي        

 .التالي الجدول
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 )١٠(جدول رقم

   :وعدد فقراتها قبل التحكيم االستبانةمحاور 

 عدد الفقراتالمحور م
 ٣٠اإلداريةتالصعوبا ١
 ٢٥البشريةالصعوبات ٢
 ٢٠الصعوبات التقنية ٣
 ١٢برمجيةالصعوبات ال ٤
 ١١الصعوبات المالية  ٥

 ٩٨المجمـــوع
غير ،مالئمة :الخيارات التاليةقرات ثم وضع أمام كل جملة وقام الباحث بصياغة تلك الف       
على درجة مناسبة الفقرة من حيث  المحكم وإصدار حكم،التعديل المقترح،تعدل،تحذف،مالئمة

وذلك  بعـد قـراءة   ،ومدى مناسبتها وقياسها للمجال الذي تنتمي إليـه ،صياغتها بنائياً ولغوياً
ملحـق  انظر -،االستبانةفها ومحاور اهدألدراسة والصفحة األولى التي تحتوي على عنوان ا

 االسـتبانة بعد ذلك قام الباحث بتوزيع ،لالطّالع على االستبانة في صورتها األولية-)١(رقم
عدد مـن  وعلى ،على عدد من األساتذة في قسم اإلدارة التربوية والتخطيط بجامعة أم القرى

األساتذة في عدد من على و،جامعة أم القرىب الحاسب اآللي ونظم المعلوماتاألساتذة في قسم 
عدد من األساتذة على و،وزارة التربية والتعليمعدد من األساتذة في على و،سعودجامعة الملك 

 اليرمـوك جـامعتي  عدد من األساتذة في على و،في إدارة التربية والتعليم بالعاصمة المقدسة
  .مي االستبانةلالطّالع على محكّ-)٣(انظر ملحق رقم-األردنيتينمؤتة و
 :مـ مرحلة ما بعد  التحكي ج

 اول التوفيق قدر اإلمكان بـين آرائهـم  مين وحاسترجع الباحث ما وزعه على المحكّ          
 انظـر -في صـورتها النهائيـة   االستبانةإلخراج ،واالستفادة منها بحذف أو تعديل أو إضافة

من تعديالت في  االستبانةرأ على نالحظ ما ط )١١(وبالنظر إلى الجدول رقم،-)٢(ملحق رقم
  .محاورها وعدد فقراتها
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 ) ١١(جدول رقم

  :وعدد فقراتها بعد  التحكيم االستبانةمحاور 

 م
المحور

 عدد الفقرات
 توزيع الفقرات

 إلى من
 ٢٢ ١ ٢٢اإلداريةتالصعوبا ١
 ٣٨ ٢٣ ١٦البشريةالصعوبات ٢
 ٥١ ٣٩ ١٣                الصعوبات التقنية ٣
 ٦٠ ٥٢ ٩برمجية             الصعوبات ال ٤
 ٧٠ ٦١ ١٠الصعوبات المالية  ٥

  ٧٠المجمـــوع
 :وصف األداة-٣   

وبعد إجراء التعديالت علـى  ، محاور) ٥(صيغت االستبانة في صورتها األولية في
 :فقراتها تضمنت االستبانة في صيغتها النهائية ما يلي

نـوع   –المؤهـل العلمـي  -الوظيفة :المجيب تتمثل فيمعلومات شخصية عن  -١
  .اإلداري العملفي  الخبرة –المؤهل

، انظـر جـدول   فقرة) ٧٠(محاور تتضمن) ٥(كما اشتملت األداة النهائية على -٢
 .)٢(وانظر ملحق رقم) ١١(رقم

 خماسـي لقيـاس  ال) ليكـرت (لكل فقرة وزنا مدرجاً وفق مقياس الباحث ىأعط -٣
 : العبارات التالية في المقياس مواستخد، درجة الصعوبة 

 ).ال أوافق مطلقا،ال أوافق،أوافق إلى حد ما،أوافق،أوافق بشدة(
 .) ١، ٢، ٥،٤،٣(ل رقميا على الترتيبمثّتُو          

  :األداة تقنني -٤
  Validity  صدق  االستبانة

مـن   يعد الصدق من األمور المطلوب توافرها في األداة لبيان مدى قدرة كـل عبـارة  
وللتحقق من صدق األداة ومعرفة مـدى صـالحية   ، عباراتها على قياس ما وضعت لقياسه 
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الصعوبات التي تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية في إدارة المـدارس   استخدامها في معرفة
  .بمدينة مكة المكرمة الحكومية الثانوية

 : Logical Validity الصدق المنطقي) أ

قد و،من خالل عرضها على سعادة المحكّمين منطقي لالستبانةصدق التم االعتماد على ال
بعض المالحظات التي تتعلق بتعديل صـياغة بعـض   -)٣(ملحق رقم انظر-أبدى المحكمون
في االسـتبانة مـن    وبناء عليه تم إجراء التعديالت،  أوحذف البعض اآلخر فقرات االستبانة

  .النهائيةفي صورتها نة حتى ظهرت االستبا حذف وتعديل وإعادة صياغة
تـم  ، وفي ضوء ما تقدم وبعد موافقة مشرف الدراسة والمحكمين علـى صـدق األداة   

وبعد ذلك جرى تطبيـق االسـتبانة   ،-)٢(انظر ملحق رقم-فقرة في أداة الدراسة )٧٠(اعتماد
 .مدى ثباتهاصدق محتواها و على عينة استطالعية لقياس

  :Content Validity صدق المحتوى) ب

ومدى ارتبـاط هـذه الجوانـب    ،للتحقق مـن صـدق المحتـوى ألبعـاد االسـتبانة     
تحقق الباحـث مـن   ،وذلك للتأكد من عـدم التـداخل بينهـا   ،المكونة لها بعضها مع بعض

 .عن طريق المحكمين وسعادة المشرف على الدراسةذلك 
  :Reliabilty ثبات األداة

ق االستبانة على عينة استطالعية مـن  ولحساب قيم معامل ثبات األداة قام الباحث بتطبي
وتمكن الباحث ،وكيال )٢٠(من المديرين و) ١٠(مديري ووكالء المدارس الثانوية بلغ عددهم

  :وتم حساب قيم معامل الثبات كاآلتي، من استعادة كافة االستبانات 
  :Internal consistency االتساق الداخلي ثبات-١

لحساب قيم معامالت االرتبـاط بـين   "Pearson"رسونتم استخدام  معامل ارتباط بي    
ودرجة المجـال بالدرجـة الكليـة    ،درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه

 :يوضحان ذلك بالتفصيل)١٣(ورقم،  )١٢(والجدوالن رقم. لالستبانة
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 )١٢(جدول رقم

 :هاالعبارة ومحور معامالت االرتباط بين درجة
 المحور الخامسالمحور الرابعالمحور الثالثمحور الثانيالالمحور األول

رقم 
 العبارة

معامل 
رتباطاال

رقم 
العبارة

معامل 
رتباطاال

رقم 
العبارة

معامل 
رتباطاال

رقم 
 العبارة

معامل 
رتباطاال

رقم 
 العبارة

معامل 
 رتباطاال

٤٧ ٥٩.٦١ ٣٧.٢٣٤٦.٣٩٥٧.٥٢ ١. 
٧٥ ٥٧.٦٢ ٣٧.٢٤٦٢.٤٠٦٤.٥٣ ٢. 
٨٢ ٧٤.٦٣ ٤٨.٢٥٦٠.٤١٦٣.٥٤ ٣. 
٧٥ ٧٧.٦٤ ٥٣.٢٦٤٣.٤٢٦٦.٥٥ ٤. 
٨١ ٧٤.٦٥ ٤٢.٢٧٥٥.٤٣٦٥.٥٦ ٥. 
٨٠ ٦٧.٦٦ ٤٨.٢٨٥٨.٤٤٦٣.٥٧ ٦. 
٦٩ ٦١.٦٧ ٦٢.٢٩٥٨.٤٥٧٠.٥٨ ٧. 
٧٥ ٧٠.٦٨ ٥٠.٣٠٥١.٤٦٦٨.٥٩ ٨. 
٧٤ ٧٠.٦٩ ٤٩.٣١٦٣.٤٧٧١.٦٠ ٩. 
٧٣ ٧٠  .٥٥.٣٢٦٠.٤٨٦٢ ١٠. 
٦٠.٣٣٦٥.٤٩٥٥ ١١.    
٦٣.٣٤٥٦.٥٠٦٦ ١٢.    
٦٢.٣٥٥٥.٥١٧٠ ١٣.    
٥٠.٣٦٦٦ ١٤.    
٤٤.٣٧٦٤ ١٥.    
٣٦.٣٨٥٠ ١٦.    
٥٧ ١٧.    
٥٦ ١٨.    
٣٠ ١٩.    
٥١ ٢٠.    
٥٩ ٢١.    
٤٣ ٢٢.    

معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكليـة لكـل   )١٢(يتبين من الجدول رقم
مما  )٠.٠٠(= ∝وقد جاءت جميع عبارات االستبانة ذات داللة عند مستوى  الداللة  ،محور

 .يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الصدق

 )١٣(جدول

 :ومجموع المحاور ور االستبانةمن محا محور كلمعامالت االرتباط بين درجة 

 مستوى الداللة معامل االرتباطالمحور
 )٠.٠٠=(∝ .٨٣الصعوبات اإلدارية

 )٠.٠٠=(∝ .٧٣البشريةالصعوبات
 )٠.٠٠=(∝ .٨١التقنيةالصعوبات
 )٠.٠٠=(∝ .٧٩برمجيةالالصعوبات

 )٠.٠٠=( ∝ .٥٦ المالية الصعوبات
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 ل االرتباط بين كل محـور مـن محـاور االسـتبانة    معام)١٣(يتبين من الجدول رقم
مـع مجمـوع المحـاور    قد جاءت جميع ارتباطات محاور االستبانة أنه ،ومجموع المحاور

وذلك يؤكد أن االستبانة تتمتع  )٠.٠٠(= ∝عند مستوى  الداللة  إحصائية  ذات داللةو،عالية
 .بدرجة عالية من الصدق

  :ثبات ألفا كرونباخ-٢

لحسـاب   )α(وفقاً لمعادلـة ألفـا كرونبـاخ   ،امل الثبات ألداة الدراسـة تم حساب معو
  :فكان على النحو التالي،الثبات

 )١٤(جدول رقم

 :ولمجموع المحاور،لكل محور من محاور الدراسة) α(قيم الثبات  ألفا كرونباخ

عدد حورالم
 الفقرات

 الثباتقيم 
 ونباخرألفا ك

عدد أفراد 
 المالحظات العينة

 قيمة ثبات عالية  ٠.٨٥١٣١ ٢٢اإلداريةت االصعوب
 قيمة ثبات عالية ٠.٨٦١٣١ ١٦البشرية الصعوبات

 قيمة ثبات عالية ٠.٨٨١٣١ ١٣الصعوبات التقنية

 قيمة ثبات عالية ١٣١ ٠.٨٥ ٩برمجيةالصعوبات ال

 قيمة ثبات عالية ٠.٩٠١٣١ ١٠الصعوبات المالية

 قيمة ثبات عالية ٠.٩٤١٣١ ٧٠ الكلي لمحاور االستبانةالثبات 

حيث ،جـدا  أن معامل الثبـات العـام لالسـتبانة عـال    )١٤(يتضح من الجدول رقم
لمحـور  ومعامل الثبـات  ) ٠.٨٥(وبلغ معامل الثبات لمحور الصعوبات اإلدارية)٠.٩٤(بلغ

ومعامل الثبات ) ٠.٨٨(لمحور الصعوبات التقنيةومعامل الثبات ) ٠.٨٦(الصعوبات البشرية
وهذا ). ٠.٩٠(لمحور الصعوبات الماليةومعامل الثبات ) ٠.٨٥(برمجيةر الصعوبات اللمحو

تتمتع بدرجة عالية من الثبات  يمكن االعتماد عليهـا  بجميع محاورها  يدل على أن االستبانة
 . في التطبيق الميداني
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 :متغريات الدراسة

 .داريةالخبرة اإل،نوع المؤهل،المؤهل،الوظيفة :المتغيرات المستقلة

التـي   )المالية،البرمجية،التقنية،البشـرية ،اإلدارية(الصـعوبات درجة مستوى  :المتغير التابع
من وجهة ،تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية في إدارة المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة

 .نظر عينة الدراسة
  :تطبيق أداة الدراسة

هـ ١٤٢٩/ هـ ١٤٢٨ي األول من العـام تم تطبيق أداة الدراسة في الفصل الدراس
يمثلون مجتمع الدراسة من مديري ووكـالء  -)٦(انظر ملحق رقم-مديرا ووكيال) ١٤٨(على

  .المدارس الثانوية الحكومية في مدينة مكة المكرمة
 :الدراسةالميدانية لتطبيق  جراءاتاإل

لموجـه إلـى   عميد كلية التربية بجامعة أم القرى اسعادة بعد الحصول على خطاب 
-)٨(انظر ملحـق رقـم  -لتطبيق االستبانةالعاصمة المقدسة اإلدارة العامة للتربية والتعليم ب

-اإلدارة العامة للتربية والتعليم بتطبيق االستبانة على عينـة الدراسـة   صدرت موافقة مدير
البريد االستعانة بإضافة إلى ،قام الباحث بنفسه بتوزيع االستباناتوقد ،-)٩(نظر الملحق رقما

 اسـتكمال  في مكة المكرمةمراكز اإلشراف التربوي بمدينة و،اإللكتروني في اإلدارة العامة
وقام الباحث بمتابعتها  في المدارس ومراكز اإلشراف ،توزيع االستبانات على أفراد الدراسة

 داخل مدينة مكة مدرسة ثانوية )٤٠(أو الزيارات الميدانية لحوالي،التربوي من خالل الهاتف
مديري المدارس أو االستعانة ببعض الزمالء من -)٧(انظر ملحق رقم-،المكرمة وضواحيها

وقـد اسـتغرق توزيـع    ،المشرفين التربويين خالل زياراتهم للمدارسوالوكالء والمعلمين و
تم فرزهـا للتأكـد مـن    ،وبعد استكمال  جمع االسـتبانات ،قرابة الشهراالستبانات وجمعها 

وقد  بلغ عدد االستبانات التي تم تفريغهـا وإجـراء التحليـل    ،صائيصالحيتها للتحليل اإلح
ثم أدخلـت  ،وتم تفريغ اإلجابات على نماذج حاسوبية خاصة،استبانة) ١٣١(اإلحصائي عليها

ثم حللت النتائج باسـتخدام رزمـة   ،البيانات الخاصة باستجابات أفراد الدراسة إلى الحاسوب
وبعد ذلـك  ،SPSS( Statistical Package For Social Sciences(التحليل اإلحصائي

 . تم استخراج النتائج وتفسيرها ووضع التوصيات والمقترحات
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 : أساليب املعاجلة اإلحصائية
في معالجة بيانات الدراسة األساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة هـذه  الباحث استخدم 

   :الدراسة وذلك على النحو التالي
 .االتساق الداخلي لالستبانة ثباتلقياس  )Pearson(معامل ارتباط بيرسون -

 .االستبانة  حاورلحساب ثبات م ؛)α("ألفا كرونباخ"معامل -

 .لوصف أفراد الدراسة وتحديد نسبة إجاباتهم ؛%)(والنسب المئوية،)ك(التكرارات -

لوصـف   حـور؛  وم حساب المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة لكل عبارة -
  .  نتائج الدراسة

 . االستبانة حاوروم من عبارات محوراالنحرافات المعيارية لكل عبارة و -

لهـذا  لوجود مسـتويين   ؛كشف عن الفروق وفقا لمتغير الوظيفةلل )T-test(،)ت(اختبار -
   .المتغير

 ؛عن الفروق وفق متغيري المؤهـل والخبـرة   كشفلل) Anova(تحليل التباين األحادي -
  .ذين المتغيرينلهوذلك لوجود  ثالث مستويات 

؛ وفق متغير نـوع المؤهـل  للكشف عن الفروق ) Mann-Whitney(مان وتنياختبار  -
  .لصغر حجم عينة غير التربويين
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 مقدمة •
 .وتفسير نتائجه ،إجابة السؤال األول •
 .وتفسير نتائجه ،إجابة السؤال الثاني •
 .وتفسير نتائجه ،الثإجابة السؤال الث •
 .وتفسير نتائجه ،إجابة السؤال الرابع •
 .هوتفسير نتائج،إجابة السؤال الخامس •
 .وتفسير نتائجه،إجابة السؤال السادس •
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 :مقدمة
ومناقشتها ،وتحليل هذه النتائج،يتناول هذا الفصل عرض النتائج التي تم التوصل إليها

 .ية واالنحرافات المعيارية لكل عبارةوتفسيرها وفقا للتكرارات والمتوسطات الحساب

وقد سار الباحث في تحليله ومناقشته وتفسيره للنتائج وفق قاعـدة مناقشـة وتفسـير    
  ):مقياس ليكرت الخماسي(النتائج
  ٤=  ١ – ٥=   قيمةأدنى  – قيمةأعلى = المدى       

    ٥= عدد الفئات 
  ٠.٨= ٥÷ ٤= طول الفئة 

وكـذلك  ،ف قيم المتوسطات الحسابية لكل عبـارة مـن العبارات  وهكذا أصبح باإلمكان تصني
  :المتوسط الكلي لكل محور على النحو التالي

 )١٥(جدول رقم

 :طريقة احتساب درجة الصعوبة التي تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية

 م
 المتوسط الحسابي

 وجهة نظر عينة الدراسة
درجة الصعوبة التي تواجه 

إلى من إللكترونيةاستخدام اإلدارة ا

 عاليـة جداًأوافق بشدة٥.٠٠ ١٤.٢١
 عاليةأوافق٤.٢٠ ٢٣.٤١
 متوسطة أوافق إلى حد ما٣.٤٠ ٣٢.٦١
 منخفضةال أوافق٢.٦٠ ٤١.٨١
 منخفضة جداًال أوافق مطلقا١.٨٠ ٥١.٠٠
 

اسـتخدام  طريقة احتساب الباحث لدرجة الصعوبة التي تواجه  )١٥(يبين الجدول رقم
على درجة الصعوبة  التعرف :التي كانت واحدا من أهداف الدراسة وهو،اإلدارة اإللكترونية
 .بعد الكشف عنها
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 :إجابة السؤال األول
اسـتخدام اإلدارة   تواجـه التي اإلدارية الصعوبات  ما(:ينص السؤال األول على

من وجهة نظر مـديري  المكرمة المدارس الثانوية بمدينة مكة إدارة اإللكترونية في 
 )؟المدارس ووكالئها

المتوسـطات  ،النسـب المئوية ،ولإلجابة على هذا السـؤال تـم اسـتخدام التكرارات   
وقد تـم عـرض   ،وكذلك المتوسط الحسابي العام لهذه العبارات،االنحراف المعياري،الحسابية

                              :النتائج على النحو التالي
 )١٦(جدول رقم

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة  يوضح 
الستجابات عينة الدراسة من مديري ووكالء المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمـة حـول   

 :الصعوبات اإلدارية التي تحول دون استخدام اإلدارة اإللكترونية

ب 
رتي
الت

لي
از
لتن
ا

 

 ــــــارةــــــــالعبـ
 قأواف
أوافق إلى  أوافق بشدة

ال أوافق  ال أوافق حد ما
 مطلقا

ط 
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مت
ال
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سا
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ا

ف  
حرا
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ا
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د
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 % ك % ك % ك % ك % ك 

١ 
افتقار المدارس إلى موظف فني مختص في 

 .تشغيل وصيانة تقنيات اإلدارة اإللكترونية
٨٢٦}٦٢٪٣٠٩}٢٢٪١٥٥}١١٪٣٣}٢٪١٨}٠٪عالية جداً ٠.٨٤ ٤.٤٤ 

٢ 
ــية     ــة المدرس ــال اإلداري ــرة األعم كث

 )وكيل المدرسة/ مدير(لــــ
٧٧٨}٥٨٪٣٣٢}٢٥٪١٥٥}١١٪٥٨}٣٪١٨}٠٪عالية جداً ٠.٨٩ ٤.٣٧ 

٣ 

ندرة الدورات التدريبية المتاحـة مـن قبـل
إدارة التربيــة والتعلــيم  الســتخدام اإلدارة 

 .اإللكترونية

٦٢٣}٤٧٪٥٢٧}٣٩٪١١٤}٨٪٦٦}٤٪٠٨}٠٪عالية جداً ٠.٨١ ٤.٣٠ 

٤ 
غياب اللوائح  التـي تنظّم طـرق تطبيـق

اإلدارة اإللكترونية بالمدارس
٥٨٣}٤٤٪٥٣٥}٤٠٪١٨٧}١٣٪٢٥}١٪٠٨}٠٪عالية جداً ٠.٧٦ ٤.٢٧ 

٥ 
االفتقار إلى خطط محددة  من وزارة التربية

والتعليم الستخدام اإلدارة اإللكترونية 
٥٧٥}٤٣٪٥٣٥}٤٠٪١٩٥}١٤٪٢٥}١٪٠٠}٠٪عالية جداً ٠.٧٦ ٤.٢٦ 

٦ 
اعتماد  إدارة التربية والتعليم على الوثـائق

.الورقية أكثر من اإللكترونية
٦٨٩}٥١٪٣٦٥}٢٧٪١٨٧}١٣٪٧٣}٥٪٢٥}١٪عالية جداً ٠.٩٨ ٤.٢٣ 

٧ 
البنى التحتية اإلنشائية للمدارس غير مهيأة 

 .اإللكترونيةالستخدام اإلدارة 
٦٦٤}٥٠٪٣٨٠}٢٩٪١٨٧}١٣٪٨١}٦٪١٨}٠٪عالية جداً ٠.٩٦ ٤.٢٢ 

٨ 
ضعف التعاون  بين المـدارس فـي مجـال    

 .استخدام تقنيات اإلدارة اإللكترونية
٥٨٣}٤٤٪٤٨٦}٣٦٪١٧٠}١٣٪٥٨}٣٪٣٣}٢٪عالية ٠.٩٥ ٤.١٧ 

٩ 

ــيم ــة والتعل ــة إدارة التربي ــطء  مواكب ب
ــتجدات التق ــال اإلدارة للمس ــي مج ــة ف ني

 اإللكترونية 

٥٠٣٨٪K٥٤٢}٤١٪٢٣٦}١٧٪٤١}٣٪٠٠}٠٪عالية ٠.٨١ ٤.١٥ 

١٠ 

قلّة استفادة وزارة التربيـة والتعلـيم مـن
تجارب الدول المتقدمة فـي تطبيـق اإلدارة   

 .اإللكترونية

٥٤٢}٤١٪٤٣٨}٣٢٪٢٨٤}٢١٪٤١}٣٪٢٥}١٪عالية  ٠.٩٤ ٤.٠٩ 

١١ 
المعنوية  للمـدارس المطبقـة    قلة الحوافز

 .لإلدارة اإللكترونية
٤٩٤}٣٧٪٤٧٩}٣٥٪٢٩١}٢٢٪٦٦}٤٪٠٠}٠٪عالية ٠.٨٨ ٤.٠٦ 

١٢ 
عدم وضوح الرؤية فيما يتعلـق بأولويـات

.تطبيق عناصر اإلدارة اإللكترونية
٤٥٤}٣٤٪٥٢٧}٣٩٪٢٨٤}٢١٪٤١}٣٪٢٥}١٪عالية  ٠.٩١ ٤.٠٢ 

 عالية ٠.٨٨ ٣.٩٥٪٠}٠٠٪٣}٧٥٪٢}٣٣٢٥٪٢}٥٠٣٨٪٣}٤١٣١ربيـة والتعلـيم لمجهـوداتإغفال إدارة الت ١٣
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 % ك % ك % ك % ك % ك 
المــدارس التطويريــة فــي مجــال اإلدارة

 اإللكترونية

١٤ 
محدودية الصالحيات لمديري المدارس فـي  

 .التحول إلى اإلدارة اإللكترونية
٤٣٨}٣٢٪٤٢١}٣٢٪٣٥٧}٢٦٪١٠٦}٧٪١٨}٠٪عالية ٠.٩٨ ٣.٨٩ 

١٥ 
ضعف تجاوب إدارة التربيـة والتعلـيم مـع    

.  استفسارات المدارس المتعلقة باإللكترونيات
٣٦٥}٢٧٪٥٠٢}٣٨٪٣٨٠}٢٩٪٦٦}٤٪١٨}٠٪عالية ٠.٩٠ ٣.٨٧ 

١٦ 

جمود الهيكل الوظيفي بحيث ال يساعد علـى
االرتقــاء الــوظيفي  لمســتخدمي التقنيــة 

 .الحديثة

٣٤٠}٢٦٪٥٤٢}٤١٪٢٧٦}٢٠٪١٥٥}١١٪١٨}٠٪عالية ٠.٩٨ ٣.٨٠ 

 عالية ١.٠٦ ٣.٧٩٪٨}٥١٠}١٩١٤٪٨}٢٦١٩٪٤}٤٥٣٤٪٥}٤٠٣٠.التمسك بالمركزية الشديدة ١٧

١٨ 
اختالف األسـاليب اإلداريـة مـن مدرسـة     

 .ألخرى
٢٩١}٢٢٪٤٧٩}٣٥٪٤٣٨}٣٢٪١١٤}٨٪١٨}٠٪عالية ٠.٩٣ ٣.٧٠ 

١٩ 
شخصي بين الشعور بتقليل فرص االتصال ال

 .إداريي المدرسة في ظل اإلدارة اإللكترونية
٢٣٦}١٧٪٤٨٦}٣٦٪٢٨٤}٢١٪٢٧٦}٢٠٪٥٨}٣٪عالية ١.١٢ ٣.٤٤ 

٢٠ 

صـــــعوبة تحـــــديث قواعـــــد 

بشـكل  ) الطالب،المعلمين،المدرسـة (بيانات

 .دائم

١٧٠}١٣٪٣٨٠}٢٩٪٣٥٧}٢٦٪٣٣٢}٢٥٪٨١}٦٪متوسطة ١.١٣ ٣.١٨ 

٢١ 
ارة اإللكترونية ستؤثر فـياالعتقاد بأن اإلد

.)اإللغاء/الزيادة(وظائف األفراد بـــ
١٥٥}١١٪٣٣٢}٢٥٪٤١٣}٣١٪٣٦٥}٢٧٪٦٦}٤٪متوسطة ١.٠٨ ٣.١١ 

٢٢ 

بـأن معلومـات   ) الوكالء/ المديرين (شعور

المدرســة قــد تكــون مهــددة بــاالختراق 

 ).اإلنترنت(عبر

٢١٠}١٦٪٢٨٤}٢١٪٣٧٢}٢٨٪٣٤٠}٢٦٪١١٤}٨٪متوسطة ١.٢٠ ٣.١١ 

 عالية ٠.٤٧ ٣.٩٣ المتوسط الكلي لدرجة الصعوبات اإلدارية التي تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية في إدارة المدارس الثانوية 

 
النسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية الخاصة  )١٦(الجدول رقموضح ي

نظيمية اإلدارية التي تواجه اسـتخدام اإلدارة  الصعوبات الت بوجهات نظر أفراد العينة حول 
 . وتحد منها،اإللكترونية

وبلغ المتوسط الحسابي العام ،٣.١١إلى  ٤.٤٤وقد تراوحت المتوسطات الحسابية من 
 .بدرجة عالية،٣.٩٣

  :استعراض استجابات عينة الدراسة ظهرت النتائج التاليةبو
 .جدا عبارات بمتوسط عال سبعورود  -
 .في صعوبتها .عال متوسطب ةعبار عشرة إحدىورود  -
 .متوسطة في درجة صعوبتها اتعبارثالث مجيء  -

صـيانة  تشـغيل و  افتقار المدارس إلى موظف فني مختص فـي ":جاءت عبارةوقد  •
) ٤.٤٤(كأعلى الصعوبات اإلدارية وبمتوسط عاٍل جدا بلـغ ".تقنيات اإلدارة اإللكترونية

انويـة ووكالئهـا السـتخدام اإلدارة    مما يـدّل علـى حاجـة مـديري المـدارس الث     
ولكنهم في ذات الوقت يعجزون عن متابعة شؤونها من تشغيل وصيانة ممـا  ،اإللكترونية
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ـ وتتفق هذه النتيجة مع ما أ  .يحوجهم إلى إيجاد فني مختص إلدارتها نتـائج  ه سفرت عن
معوقات وجود من )هـ١٤٢٣(منابريو،)م٢٠٠١(العالونةو ،)م٢٠٠٠(دراسات المحيسن

      .التقنية اإللكترونيةمعدات تمثّل في عدم وجود الموظف الفني المختص في تشغيل ت
 مـال كثـرة األع ":وهي،الصعوبة اإلدارية التي جاءت في الدرجـة الثانيـة  ،ويفسر ذلك •

وقد جاءت بمتوسط عال جـدا  .")وكيل المدرسة/ مدير (المدرسية لــــ اإلدارية
  .)٤.٣٧(أيضا وهو

ونلحظ ذلك في الصعوبة اإلدارية ،العينة ذلك بنقص الدورات التدريبيةوعلّلت استجابات  •
ندرة الدورات التدريبية المتاحة مـن قبـل إدارة التربيـة والتعلـيم      ":وهي،الثالثة

وقد اتفقت هذه ،)٤.٣٠(وقد جاءت بمتوسط عال جدا وهو"الستخدام اإلدارة اإللكترونية
ـ ١٤١٩(النتيجة مع مـا توصـلت لـه دراسـات الحربـي      ) م٢٠٠٠(والرشـيدي ) هـ

ـ ١٤٢٣(ومنابري) هـ١٤٢٣(والحازمي )م٢٠٠٠(والمحيسن ) م٢٠٠٣(والعنقـري ) هـ
  .)هـ١٤٢٧(وبخش) هـ١٤٢٦(والدعيلج) هـ١٤٢٦(والهيثمي) م٢٠٠٥(والهميلي

 
بينما وردت بعـض  ،أنه لم ترد صـعوبات منخفضـة الدرجـة    )٢٢(ونلحظ من الجدول •

 :وهي،ي درجة صعوبتهاالصعوبات اإلدارية التي جاءت متوسطة ف
بـأن   )الـوكالء /المـديرين (شـعور ":من خالل عبارة،أدنى العبارات متوسطاجاءت  •

حيث جاءت بدرجـة  ".)اإلنترنت(عبر باالختراق ةمهددقد تكون  معلومات المدرسة
ــدارها ــديرين فــي اســتخدام اإلدارة ) ٣.١١(متوســطة مق ــة الم ــر رغب ــا يفس مم

 )اإلنترنت(ومعلومات مدارسهم على الشبكة العالميةورغبتهم في نشر بيانات ،اإللكترونية
في حين نجد أن العديد مـن الدراسـات   ،وتقليلهم من شأن  تهديد اختراقها من قبل الغير

السابقة قد أظهرت أن تهديـد اختـراق أمـن البيانـات والمعلومـات عبـر الشـبكة        
ـ (كدراسات،من أكثر المعوقات شيوعاتعد ) اإلنترنت(العالمية  )م٢٠٠١آخـرون  يم والغن

ودراسـة  )م٢٠٠٣نوفـل  (ودراسـة ) م٢٠٠٣(ودراسة شركة مايكروسـوفت العربيـة  
ـ ١٤٢٤(قاسـم    &  .Roger W(و )٢٠٠٤,Basu(و) م٢٠٠٤أبـو موسـى   (و )هـ

others, ٢٠٠٧). 
هو أن الدراسات األخرى طبقت فـي   –من وجهة نظر الباحث  –ولربما كان السبب 

ة الثانوية ال ترى أن اختراق بيانـات ومعلومـات   مما يعني أن إدارة المدرس،غير المدارس
وذلك بسبب أن قواعـد البيانـات    ؛المدرسة معوقا يقف في وجه استخدام اإلدارة اإللكترونية

فال ،موثّقة كتابيا وإلكترونيـا داخـل المدرسـة    )اإلنترنت(شبكة ىتنشر علوالمعلومات التي 
نشرها من جديد وال يترتب على ذلـك   ألنها ستقوم بإعادة ؛يضيرها العبث بمحتوى البيانات
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الدراسات األخرى إما قد كان تطبيقها على مؤسسات أمنية أو مالية بينما ،إخالل بهذه البيانات
 ..  .أو علمية أو صحية أو دوائر حكومية كبيرة

وظـائف   فـي االعتقاد بأن اإلدارة اإللكترونية سـتؤثر  ":التالية وجاءت قبلها العبارة •

ممـا يعنـي إدراك   ،)٣.١١(بدرجة متوسـطة مقـدارها  ".)اإللغاء /يادة الز(ـاألفراد ب
وعدم خوفهم من تأثيرها علـى الوظـائف   ،المديرين والوكالء ألهمية اإلدارة اإللكترونية

 .سواء بالزيادة أو اإللغاء
ولم يعان المديرون والوكالء صعوبة إدارية في تحـديث قواعـد بيانـات ومعلومـات      •

ـ ،المدرســـة قواعـــد صـــعوبة تحـــديث  ":ارةكما ورد فـــي عبــ

فقد جاءت متوسطة المستوى بمعـدل  ".بشكل دائم )الطالب،المعلمين،المدرسة(بيانات
أن مديري ووكالء المدارس يفضـلون العمـل   -كما يرى الباحث-وهذا يعني،)٣.١٨(بلغ

 .وفق الوثائق اإللكترونية أكثر من الوثائق الورقية
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 :إجابة السؤال الثاني
اسـتخدام اإلدارة   تواجـه التي البشرية الصعوبات  ما(:الثاني علىينص السؤال 

المكرمة من وجهة نظر مـديري  المدارس الثانوية بمدينة مكة إدارة اإللكترونية في 

 )؟المدارس ووكالئها
المتوسـطات  ،النسـب المئوية ،ولإلجابة على هذا السـؤال تـم اسـتخدام التكرارات   

وقد تـم عـرض   ،المتوسط الحسابي العام لهذه العباراتوكذلك ،االنحراف المعياري،الحسابية
  :النتائج على النحو التالي

 )١٧(جدول رقم

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة  يوضح   
الستجابات عينة الدراسة من مديري ووكالء المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمـة حـول   

   :ة التي تحول دون استخدام اإلدارة اإللكترونيةالصعوبات البشري
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١ 
ةصعوبة التعامل مع البرمجيات اإللكتروني

 المعتمدة على اللغة اإلنجليزية
٤٩٤}٣٧٪٤٣٨}٣٢٪٣٤٠}٢٦٪٥٨}٣٪٠٠}٠٪عالية ٠.٨٩ ٤.٠٤ 

٢ 
المدارس في)وكالء/ مديري (ضعف تأهيل

 .التعامل مع تقنيات اإلدارة اإللكترونية
٤٦١}٣٥٪٥٠٢}٣٨٪٢٧٦}٢٠٪٨١}٦٪٠٠}٠٪عالية ٠.٩٠ ٤.٠٢ 

٣ 
فـي)الـوكالء/المـديرين(تفاوت قدرات

 .التعامل مع أجهزة اإلدارة اإللكترونية
٤١٣}٣١٪٥١٩}٣٨٪٣٧٢}٢٨٪٢٥}١٪٠٠}٠٪عالية ٠.٨١ ٤.٠٠ 

٤ 
صعوبة إيجاد الوقت الكافي للتعامـل مـع

 .اإلدارة اإللكترونية خالل اليوم الدراسي
٣١٧}٢٣٪٤٦١}٣٥٪٣٢٤}٢٤٪١٩٥}١٤٪٣٣}٢٪عالية ١.٠٧ ٣.٦٣ 

٥ 
سـؤول عـن األخطـاءصعوبة تحديد الم

 .اإللكترونية والبرمجية عند حدوثها
٢٩١}٢٢٪٤٣٨}٣٢٪٣٨٠}٢٩٪٢٠٣}١٥٪١٨}٠٪عالية ١.٠٢ ٣.٦٠ 

٦ 
ــرفي اإلدارة ــض مش ــعف إدراك بع ض

 .المدرسية لإلدارة اإللكترونية
٣٢٤}٢٤٪٤٣٨}٣٢٪٣٢٤}٢٤٪١٩٥}١٤٪٥٨}٣٪عالية ١.١٢ ٣.٦٠ 

٧ 
خدام تقنيـاتزيادة أعباء العمل مع اسـت

 اإلدارة اإللكترونية بدون مميزات لذلك
٣٠٩}٢٢٪٤٢١}٣٢٪٣٣٢}٢٥٪٢٢٨}١٦٪٤١}٣٪عالية ١.١١ ٣.٥٥ 

٨ 
أوليـاء  / الطـالب  (عدم استيعاب المستفيدين

 ).اإلنترنت(ألخذ المعلومات عن طريق) األمور
٢٦٨}١٩٪٤٤٦}٣٣٪٣٧٢}٢٨٪١٧٠}١٣٪٧٣}٥٪عالية ١.١١ ٣.٥٠ 

٩ 
اومة المديرين والوكالء ذوي اإلمكاناتمق

 .المحدودة لإلدارة اإللكترونية
١٩٥}١٤٪٤٥٤}٣٤٪٤٠٥}٣٠٪٢٣٦}١٧٪٤١}٣٪متوسطة ١.٠٤ ٣.٤٠ 

١٠ 
)الـوكالء/المـديرين(عدم قناعة بعـض 

 .بجدوى اإلدارة اإللكترونية
١٨٧}١٣٪٤٧٩}٣٥٪٣٦٥}٢٧٪٢٥١}١٩٪٥٨}٣٪متوسطة ١.٠٦ ٣.٣٧ 

١١ 

ــق اإلدارة ــلبية لتطبيـ ــرة السـ النظـ

من حيث تقليصـها للعنصـر   ،اإللكترونية

 .البشري

١٦٢}١٢٪٣٦٥}٢٧٪٤٠٥}٣٠٪٣٣٢}٢٥٪٦٦}٤٪متوسطة ١.٠٨ ٣.١٨ 

ــبكة    ١٢ ــاه الشـ ــلبية تجـ ــرة السـ  متوسطة ١.١٢ ٧٢.٩٣}١٤١٠٪٠}٣٤٢٦٪٥}٤٠٣٠٪٢}٣٣٢٥٪٦}١٠٧النظـ
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 ).اإلنترنت(العالمية

١٣ 
اء أمور الطالب بعـدم مصـداقية   شعور أولي

 المعلومات الناتجة عن التقنيات اإللكترونية 
١٠٦}٧٢٦٨}١٩٪٤٦١}٣٥٪٣٩٨}٢٩٪١٠٦}٧٪متوسطة ١.٠٥ ٢.٩٠ 

١٤ 
شعور المتصفّح بإهدار الوقت خـالل البحـث   

 ). اإلنترنت(عبر الشبكة العالمية
٧٣}٥٪٢٥١}١٩٪٤١٣}٣١٪٤٣٨}٣٢٪١٥٥}١١٪متوسطة ١.٠٦ ٢.٧٤ 

١٥ 
االعتقاد بأن التعامل مع اإلدارة اإللكترونية

 .يتوقف عند سن معينة
٥٨}٣٪٣٠٩}٢٢٪٣٤٠}٢٦٪٤٥٤}٣٤٪١٧٠}١٣٪متوسطة ١.٠٨ ٢.٧٠ 

١٦ 
التخوف من اآلثار الصحية التـي يتركهـا

 .استخدام الحاسوب
٤١}٣٪٢٢٨}١٦٪٣٢٤}٢٤٪٥٨٣}٤٤٪١٥٥}١١٪منخفضة ١.٠٠ ٢.٥٦ 

 متوسطة ٠.٥٩ ٣.٣٦ المتوسط الكلي لدرجة الصعوبات البشرية التي تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية في إدارة المدارس الثانوية

النسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية الخاصة  )١٧(الجدول رقموضح ي
خدام اإلدارة التـي تواجـه اسـت    البشـرية الصـعوبات   بوجهات نظر أفراد العينة حـول  

 . وتحد منها،اإللكترونية
وبلغ المتوسط الحسابي العام ،٢.٥٦إلى  ٤.٠٢وقد تراوحت المتوسطات الحسابية من 

 .بدرجة متوسطة،٣.٣٦
 : وباستعراض استجابات عينة الدراسة ظهرت النتائج التالية

 .لم ترد صعوبات عالية جدا -
 .ورود ثمان عبارات بمتوسط عال -
 .متوسطة في صعوبتهاورود سبع عبارات  -
 .مجيء عبارة واحدة بمتوسط منخفض -

صعوبة التعامل مـع البرمجيـات اإللكترونيـة    ":وقد جاءت أعلى الصعوبات البشرية •

وهذا يعني الضعف فـي  ،)٤.٠٤(وجاءت بمتوسط عال،"المعتمدة على اللغة اإلنجليزية
وتتفق هذه النتيجـة و مـا   ،تاللغة اإلنجليزية التي غالبا ما تكون اللغة العالمية لإللكترونيا

) م٢٠٠٤(وما أورده رضوان،)م١٩٩٤،التعليم والحاسوب في دول الخليج العربية(ورد في
والتي اعتبرت حاجز اللغة من العوائق التـي تعيـق اسـتخدام    ) م٢٠٠٥(ودراسة الهميلي

  .اإلدارة اإللكترونية
لتعامل مع تقنيات المدارس في ا )كالءو/ مديري (ضعف تأهيل":الصعوبة الثانية وهي •

مما يعني معاناة المديرين والوكالء ،)٤.٠٢(وقد جاءت بمتوسط عال،"اإلدارة اإللكترونية
بسبب قصور التأهيل سواء في المناهج في الجامعـات  ،في التعامل مع اإلدارة اإللكترونية

ـ ١٤١٧(وتتفق هذه الدراسة مع ما توصلت له دراسـة شـعيب  ،أو التدريب،والكليات ) هـ



-٢٠٦- 

    

شركة مايكروسـوفت  الدراسة التي أعدتها و)١٩٩٧  ,Murphy  &  Gunter(ودراسة
) ٢٠٠٤,Basu(و) م٢٠٠٤(وعبدالحميد والسيد) هـ١٤٢٤(ودراسة قاسم) م٢٠٠٣(العربية
وجميعها تنادي بضرورة تأهيل المـديرين  ) هـ١٤٢٧/١٤٢٨(وبخش) م٢٠٠٥(والهميلي

 .تقنيا
في التعامل مع أجهزة  )وكالءال/يرينمدال(تفاوت قدرات":وهي وجاءت الصعوبة الثالثة •

حيـث   ؛وهذه الصعوبة تؤكد الصعوبة السـابقة ،)٤.٠٠(بمتوسط عال"اإلدارة اإللكترونية
وإنما تعتمد مهارة التعامل مع التقنية اإللكترونية علـى  ،ليس هناك معيار لمستوى التأهيل

أن قلّة معرفـة   )م٢٠٠٣(وقد اعتبرت دراسة شركة مايكروسوفت العربية،القدرات الفردية
 .صنّاع القرار بالحاسب اإللكتروني من المعوقات البشرية للحكومة اإللكترونية

 :في حين جاءت أدنى الصعوبات البشرية على النحو التالي •
التخوف من اآلثـار الصـحية التـي يتركهـا     ":جاءت بعنواناألدنى نجد أن العبارة  •

وهـي  ) ٢.٥٦(درجة إذ بلغ متوسطها كانت أقل الصعوبات البشرية "استخدام الحاسوب
 :وقد كانت هذه النتيجة على النقيض من بعض الدراسات السابقة من مثل،درجة منخفضة

ممـا يـدّل   ) هـ١٤٢٤(ودراسة جمل الليل،)هـ١٤٢٣الحازمي(ودراسة) هـ١٤١٩(زللي
وكذلك تطور التقنيات اإللكترونية ومراعاتها للجانـب  ،على تطور وعي استخدام الحاسوب

 .الصحي لإلنسان
قف عنـد  تويامل مع اإلدارة اإللكترونية عتقاد بأن التعاال":وهي وجاءت قبلها عبارة •

مما يعني اإلدراك العالي لدى ،وهي درجة متوسطة) ٢.٧٠(وقد جاءت بمتوسط"سن معينة
مديري ووكالء المدارس الثانوية  ورغبتهم في مواصلة التدريب على كل جديد في مجال 

 .لكترونيةاإلدارة اإل

 شـبكة الشعور المتصـفّح بإهـدار الوقـت خـالل البحـث عبـر       ":ثم أتت قبلها •

مما يعني تقدم ،وهي درجة متوسطة) ٢.٧٤(وقد جاءت بمتوسط بلغ  ".)اإلنترنت(العالمية
علـى  )م٢٠٠٣(وقد أكّدت دراسة الريـامي  .ولم تعد صعوبة عالية،تقنيات تسريع التصفّح

 .لية السرعةأهمية استخدام أنظمة اتصال عا
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 :إجابة السؤال الثالث
اسـتخدام اإلدارة   تواجـه التي التقنية الصعوبات  ما(:ينص السؤال الثالث على

المكرمة من وجهة نظر مـديري  المدارس الثانوية بمدينة مكة إدارة اإللكترونية في 
 )؟المدارس ووكالئها

المتوسـطات  ،ئويةالنسـب الم ،تـم اسـتخدام التكرارات   ولإلجابة على هذا السـؤال 
وقد تم عـرض  ،وكذلك المتوسط الحسابي الكلي لهذه العبارات،االنحراف المعياري،الحسابية

  :النتائج على النحو التالي
 )١٨(جدول رقم

السـتجابات  كرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية يوضح الت
مدينة مكة المكرمة حـول الصـعوبات   عينة الدراسة من مديري ووكالء المدارس الثانوية ب
  :التقنية التي تحول دون استخدام اإلدارة اإللكترونية
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يــة المتاحــةمحدوديــة الخطــوط الهاتف
 .للمدارس

٧٤٥}٥٦٪٣٨٠}٢٩٪١٥٥}١١٪٤١}٣٪٠٠}٠٪عالية جدا ٠.٨١ ٤.٣٩ 

٢ 
التأخير في  إيجاد البديل السريع عند تلف

 .أحد األجهزة اإللكترونية
٦٩٧}٥٢٪٤٧٩}٣٥٪١١٤}٨٪٤١}٣٪٠٠}٠٪عالية جدا ٠.٧٧ ٤.٣٨ 

٣ 
الصيانة الضعيفة للبنية التحتية لألجهـزة

.توصيالت والشبكات في المدارسوال
٧٠٤}٥٣٪٣٩٨}٢٩٪٢١٠}١٦٪٠٠}٠٪١٨}٠٪عالية جدا ٠.٨٠ ٤.٣٥ 

٤ 
النقص في الشبكات الداخليـة للحاسـب

 .داخل المدرسة
٦١٦}٤٦٪٥٤٢}٤١٪١٣٩}٩٪٢٥}١٪١٨}٠٪عالية جدا ٠.٧٨ ٤.٣١ 

٥ 
قدم أجهزة الحاسب اآللي المتوافرة فـي

 إدارات المدارس 
٦٠٨}٤٥٪٥٠٢}٣٨٪١٣٩}٩٪٧٣}٥٪١٨}٠٪عالية جدا ٠.٨٩ ٤.٢٣ 

٦ 
ــوتر ــدودة للكمبيـ ــات المحـ اإلمكانـ

الخــاص بمــدارس ) Server(الــرئيس
 .العاصمة المقدسة

٥٧٥}٤٣٪٤٢١}٣٢٪٢٤٣}١٨٪٧٣}٥٪١٨}٠٪عالية ٠.٩٤ ٤.١٢ 

 عالية ٠.٩٣ ٤.٠٥٪٠}٠٠٪٢}١٢٩٪٠}١٧١٣٪٠}٥٥٤٢٪٩}٤٧٣٥ .كثرة أعطال األجهزة اإللكترونية٧

٨ 
بطء التصفح في المواقع اإللكترونية عبر

).اإلنترنت(الشبكة العالمية
٥٢٧}٣٩٪٣٨٠}٢٩٪٢٣٦}١٧٪١٢٢}٩٪٦٦}٤٪عالية ١.١٦ ٣.٩٠ 

٩ 
غياب المستضيف اإللكترونـي الخـاص

لمواقع مدارس العاصمة المقدسـة علـى    
 ).اإلنترنت(شبكة

٤٠٥}٣٠٪٤٦١}٣٥٪٣٥٧}٢٦٪٩٩}٦٪١٨}٠٪عالية ٠.٩٥ ٣.٨٨ 

١٠ 
االفتقار إلى موقع الكتروني دائم للمدرسة

 ) اإلنترنت(على الشبكة العالمية
٤١٣}٣١٪٤٦١}٣٥٪٢٨٤}٢١٪١٣٩}٩٪٣٣}٢٪عالية ١.٠٥ ٣.٨٣ 

١١ 
قياسية)معايير/مواصفات (صعوبة وضع

عند تأمين أجهزة الحاسب اآللي للمدارس
٣٦٥}٢٧٪٤٧٩}٣٥٪٣٠٩}٢٢٪١٧٠}١٣٪١٨}٠٪عالية ١.٠٢ ٣.٧٦ 

١٢ 
الصعوبة في الوصول إلى وسيلة أكيـدة
ــر    ــات عب ــرية المعلوم ــمان س لض

 ).اإلنترنت(شبكة
٢٥١}١٩٪٤٥٤}٣٤٪٤٢١}٣٢٪١٦٢}١٢٪٣٣}٢٪عالية ١.٠١ ٣.٥٦ 

١٣ 
خاصـة)منتـديات/ مواقـع  (ندرة وجود

رونيـة فـي   لطرق استخدام اإلدارة اإللكت
 .المدارس

٢٢٨}١٦٪٥٠٢}٣٨٪٤١٣}٣١٪١٤٧}١٠٪٤١}٣٪عالية ٠.٩٩ ٣.٥٥ 

 عالية ٠.٦٠  ٤.٠٢ المتوسط الكلي لدرجة الصعوبات التقنية التي تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية في إدارة المدارس الثانوية 
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المعيارية  النسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات )١٨(الجدول رقموضح ي 
التـي تواجـه اسـتخدام اإلدارة     التقنيةالصعوبات  الخاصة بوجهات نظر أفراد العينة حول 

 . وتحد منها،اإللكترونية
وبلغ المتوسط الحسابي العام ،٣.٥٥إلى  ٤.٣٩وقد تراوحت المتوسطات الحسابية من 

 .بدرجة عالية ٤.٠٢
 : تاليةوباستعراض استجابات عينة الدراسة ظهرت النتائج ال

 .ورود خمس عبارات بمتوسط عال جدا -
 .ورود ثمان عبارات بمتوسط عال في صعوبتها -
أن معظم عبارات المحور كانت تمثّل صعوبات تقنية عالية لمـديري المـدارس الثانويـة     -

وهي مرتبة علـى النحـو   ،ولكن هناك مجموعة من الصعوبات جاءت عالية جدا،ووكالئها
 :التالي

وقـد جـاءت   ".محدودية الخطوط الهاتفية المتاحة للمدارس":وهي،الصعوبة األولى •
مما يعني وجود معاناة لدى مديري ووكالء المدارس من محدودية ،)٤.٣٩(بمعدل عال جدا
مما يؤدي إلى تعثّر اإلدارة اإللكترونية التي تقوم في جانب كبيـر منهـا   ،الخطوط الهاتفية
لت له دراسة شـركة مايكروسـوفت   وقد توافقت هذه النتيجة مع ما توص .على االتصال

وهناك دراسات أخرى دعت إلى تحسـين  ،)هـ١٤٢٦(ودراسة الهيثمي،)م٢٠٠٣(العربية
ـ     ،البنى التحتية لالتصاالت ين نودعت إلى إيجاد بنى تحتيـة قويـة وآمنـة كدراسـة حس

  .)م٢٠٠٥(ودراسة الهميلي،)م٢٠٠٣(ومحمد

السريع عند تلف أحد األجهـزة  التأخير في  إيجاد البديل ":تلتها في درجة الصعوبة •

مما يعني وجود معاناة وصعوبة لـدى  ،)٤.٣٨(وبدرجة عالية جدا مقدارها ".اإللكترونية
مديري ووكالء المدارس في قلّة الدعم الفني مما يؤدي إلى تأخير توفير البديل عند تلـف  

ات أو مـن الشـرك  ،أحد األجهزة سواء من قسم الحاسب في اإلدارة بسبب كثرة المدارس
وقد توافقت هذه النتيجة مـع مـا توصـلت لـه دراسـات      ،المتعهدة ومحدودية خدماتها

 .)هـ١٤٢٧/١٤٢٨(وبخش) م٢٠٠٥(الهميلي

لصـيانة الضـعيفة للبنيـة التحتيـة     ا":جاءت عقب ذلك الصعوبة الثالثة متمثّلة في •

مما ،وهي عاليـة جـدا  ) ٤.٣٥(بدرجة".لألجهزة والتوصيالت والشبكات في المدارس
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ومعاناة المـديرين  ،ضعف الصيانة للبنية التحتية لألجهزة والتوصيالت والشـبكات يوضح 
 .)هـ١٤٢٧/١٤٢٨(وتتوافق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بخش،والوكالء منها

 :في حين كانت أقل الصعوبات التقنية درجة تتمثّل في •
لطـرق  خاصة )منتديات/مواقع(ندرة وجود":وهي،في هذا المحوراألقل صعوبة العبارة  •

وكانـت  ) ٣.٥٥(وقـد جـاءت بمتوسـط     ."استخدام اإلدارة اإللكترونية في المدارس
 .ولكنها تعني وجود وفرة في المواقع والمنتديات،عالية

الصعوبة في الوصول إلى وسيلة أكيـدة لضـمان    ":وتلتها في درجة الصعوبة عبارة •

مما يعني أن ،)٣.٥٦(وقد جاءت بمتوسط عال" ).اإلنترنت(سرية المعلومات عبر شبكة
وقد خالفـت  ،مديري ووكالء المدارس الثانوية ال يهتمون كثيرا بسرية معلومات مدارسهم

 هذه النتيجة معظم الدراسات السابقة التي تؤكّد على سرية معلوماتها عبر شبكة اإلنترنـت 
ــات   ــل دراس ــن مث ــا م ــرورة حمايته ــرون  وض ــيم وآخ ــو و) م٢٠٠١(الغن أب

 .Rogerو (٢٠٠٦),Sue Hildrethو)٢٠٠٤(Basuو )م٢٠٠٣(نوفلو)م٢٠٠٤(موسى

W& others(٢٠٠٧). 

 )معايير/مواصفات(صعوبة وضع":عبارةصعوبة، في درجة أعلى منهافي حين جاءت  •

وقـد جـاءت بمعـدل عـال     "قياسية عند تأمين أجهزة الحاسب اآللـي للمـدارس  
ـ ١٤١٩(وهي تتفـق مـع مـا توصـلت لـه دراسـات الحربـي       ،)٣.٧٦(مقداره ) هـ
ولكن ما يالحظ ،وكلها تدعو لوضع مواصفات جيدة للتّقنيات اإللكترونية) م٢٠٠٥(يليوالهم

من وجهة نظر -وذلك يعني،في هذه الدراسة تأخير استجابات عينة الدراسة لهده الصعوبة
بل من ،أن وضع المواصفات والمعايير ليس من اختصاص إدارة المدرسة الثانوية-الباحث

وإن كـان المـديرون والـوكالء    ،ي إدارة التربيـة والتعلـيم  اختصاص الجهات المعنية ف
  .حريصون على وضع أفضل المواصفات والمعايير
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 :إجابة السؤال الرابع
اسـتخدام اإلدارة   تواجهالتي البرمجية الصعوبات  ما(:ينص السؤال الرابع على

مـديري   المكرمة من وجهة نظرالمدارس الثانوية بمدينة مكة إدارة اإللكترونية في 

 )؟المدارس ووكالئها
المتوسـطات  ،النسـب المئوية ،ولإلجابة على هذا السـؤال تـم اسـتخدام التكرارات   

وقد تم عـرض  ،وكذلك المتوسط الحسابي الكلي لهذه العبارات،االنحراف المعياري،الحسابية
  :النتائج على النحو التالي

 )١٩(جدول رقم

السـتجابات  ت واالنحرافات المعيارية التكرارات والنسب المئوية والمتوسطايوضح 
عينة الدراسة من مديري ووكالء المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة حـول الصـعوبات   

 : البرمجية التي تحول دون استخدام اإلدارة اإللكترونية

 العبارة م
 أوافق

 بشدة

 أوافق
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١ 
البرمجيات اإلداريـة المتـوافرة ال ترقـى    

 .لمستوى التطبيقات العالمية المتقدمة
٤٦١}٣٥٪٦١٦}٤٦٪١٦٢}١٢٪٨١}٦٪٠٠}٠٪عالية ٠.٨٤ ٤.١١ 

٢ 
ندرة  مصممي البرامج اإلدارية المدرسية 

 .المختصين في لغات البرمجة العالمية
٥١٩}٣٨٪٤٧٩}٣٥٪٢٥١}١٩٪٨١}٦٪٠٠}٠٪عالية ٠.٩١ ٤.٠٨ 

٣ 
البطء في تحـديث برمجيـات الحاسـب؛    

 .لتتوافق مع المستجدات في الميدان
٣٤٠}٢٦٪٦٠٨}٤٥٪٣٢٤}٢٤٪٥٨}٣٪٠٠}٠٪عالية ٠.٨١ ٣.٩٤ 

٤ 
عن تلبيـة  )معارف(قصور البرنامج الحالي

 .كافة احتياجات اإلدارة المدرسية
٣٦٥}٢٧٪٥٤٢}٤١٪٢٩١}٢٢٪١٠٦}٧٪٢٥}١٪عالية ٠.٩٦ ٣.٨٦ 

٥ 
نقص الخبرة اإلدارية التربوية لمصـممي  

 .برامج اإلدارة المدرسية
٣٧٢}٢٨٪٤٧٩}٣٥٪٣٥٧}٢٦٪١٢٢}٩٪٠٠}٠٪عالية ٠.٩٥ ٣.٨٣ 

٦ 
الخبرة المتدنّية فـي تشـفير المعلومـات    

 .اإللكترونية وحفظها بخصوصية وأمان
٣١٧}٢٣٪٥٠٢}٣٨٪٤٣٨}٣٢٪٥٨}٣٪٢٥}١٪عالية ٠.٩٠ ٣.٧٩ 

٧ 
الصعوبة في تحويـل الوثـائق والملفـات    

 .الورقية الحالية إلى وثائق إلكترونية
٤٠٥}٣٠٪٤٢١}٣٢٪٢٨٤}٢١٪١٨٧}١٣٪٣٣}٢٪عالية ١.١٠ ٣.٧٥ 

٨ 
استخدام حاسبات اإلدارة المدرسية لبرامج 

 حماية ضعيفة ومعروفة للجميع 
٣٠٩}٢٢٪٤٨٦}٣٦٪٣٩٨}٢٩٪١٢٢}٩٪٢٥}١٪عالية ٠.٩٧ ٣.٧٠ 

 عالية ١.٠٢ ٣.٦٨٪٨}١٠٪٥}١٩١٤٪٤}٣٢٢٤٪٦}٤٨٣٦٪٧}٣١٢٣  .صعوبة تعريب البرمجيات اإللكترونية٩

 عالية ٠.٦٤ ٣.٨٦ المتوسط الكلي لدرجة الصعوبات البرمجية التي تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية في إدارة المدارس الثانوية 
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النسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية الخاصة  )١٩(الجدول رقموضح ي
التـي تواجـه اسـتخدام اإلدارة     البرمجيـة الصـعوبات   بوجهات نظر أفراد العينة حـول  

 . وتحد منها،اإللكترونية
لحسابي العام وبلغ المتوسط ا،٣.٦٨إلى  ٤.١١وقد تراوحت المتوسطات الحسابية من 

 .بدرجة عالية،٣.٨٦
 : وباستعراض استجابات عينة الدراسة ظهرت النتائج التالية

  .أن جميع العبارات قد كانت عالية الصعوبة -
 :وقد جاءت أعلى الصعوبات مرتبة على النحو التالي

البرمجيات اإلدارية المتوافرة ال ترقـى لمسـتوى التطبيقـات    ":وهياألولى  لعبارةا •

مما يوحي بأن هناك حاجـة مـن المـديرين    ) ٤.١١(وبمتوسط عال".المتقدمة العالمية
وقـد  ،والوكالء إليجاد برمجيات إدارية مدرسية تساعدهم في استخدام اإلدارة اإللكترونية

) هـ١٤٢٣(والحازمي) هـ١٤٢٣(توافقت هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسات منابري
  .)٢٠٠٤,Basu(و) هـ١٤٢٤/هـ١٤٢٣(و العنزي

ـ ":وهي،لتبين سبب حيرة المـديرين والـوكالء   الثانية؛وجاءت العبارة  • درة  مصـممي  ن

وبدرجـة عاليـة   ".البرامج اإلدارية المدرسية المختصين في لغات البرمجة العالمية
وتوافقت  .فعدم توافر البرمجيات اإلدارية الجيدة  نتيجة حتمية لندرة مصمميها)٤.٠٨(أيضا

  .(٢٠٠٠ ,Pavit)و )ـه١٤٢٠فودة(دههذه النتيجة مع ما أور

 ؛البطء في تحديث برمجيات الحاسـب ":وهي،مؤكّدة هذه الصعوبة الثالثةوأتت العبارة  •

موضـحة معانـاة   )٣.٩٤(وبمتوسط عـال أيضـا  ".لتتوافق مع المستجدات في الميدان
حيث  ؛المديرين والوكالء مع بطء تحديث برمجيات الحاسب لتتوافق مع مستجدات الميدان

بينما يتأخر واضعو البرمجيات في وضع ما يتوافق ،مستجدات اإلدارية المدرسية متالحقةال
وهذه النتيجة تتوافق مع ما توصلت له دراسـة   .وحاجة المديرين والوكالء من برمجيات

من ضرورة عملية التحديث والتطوير  )م٢٠٠٣(العواملةومع ما دعا إليه ،)هـ١٤٢٤(قاسم
 .سا لإلدارة اإللكترونيةهذه واعتبرها متطلبا أسا

 :على النحو التالي،في حين جاءت أقل عبارات الصعوبات البرمجية •
كأقل الصـعوبات  ) ٩(واحتلت الرقم ".صعوبة تعريب البرمجيات اإللكترونية "عبارة  •

مما يعني عدم اعتماد مديري المدارس ووكالئها ،) ٣.٦٨(وجاءت بمتوسط عال،البرمجية
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وهذه النتيجة كانت على النقيض من بعض الدراسات السابقة ،بةعلى البرمجيات غير المعر
وهذا يوحي بمدى التطور في تعريب البرمجيات حتى أنها لم ،)هـ١٤١٩(كدراسة الحربي

  .تعد صعوبة متقدمة

استخدام حاسبات اإلدارة المدرسية لبرامج حماية ضعيفة ومعروفـة  :"تلتها عبارة  •

وهذا يعني أن برامج الحماية مـن الفيروسـات   ،)٣.٧٠(وقد جاءت بمتوسط عال" للجميع
فما يهمهم هـو الحصـول   ،والمتطفلين التهم المديرين والوكالء أكثر من البرمجيات نفسها

ونجد هذه النتيجة قد جاءت على العكس مما توصـلت لـه    ،على البرمجيات اإلدارية أوال
المخاطر التي تهـدد  التي اعتبرت إدخال الفيروسات من أهم ) م٢٠٠٤أبو موسى (دراسة

البريد التي أظهرت أن ) ٢٠٠٦,Sue Hildreth(ودراسة،أمن نظم المعلومات اإللكترونية

 .اإللكتروني تقابله مشكالت مثل البريد التافه والفيروسات والرسائل المؤذية

الصعوبة في تحويل الوثائق والملفات الورقية الحالية إلى وثائق ":ثم جاءت  عبارة  •

يتوافق مع مـا  ورود هذه الصعوبة و،أعلى صعوبة مما سبق)٣.٧٤(وبمتوسط ".إلكترونية
 .)م٢٠٠٣(أورده الحميد
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 :إجابة السؤال اخلامس
اسـتخدام اإلدارة   تواجـه التي المالية الصعوبات  ما(:ينص السؤال الخامس على

المكرمة من وجهة نظر مـديري  المدارس الثانوية بمدينة مكة إدارة اإللكترونية في 
 )؟المدارس ووكالئها

المتوسـطات  ،النسـب المئوية ،ولإلجابة على هذا السـؤال تـم اسـتخدام التكرارات   
وقد تم عـرض  ،وكذلك المتوسط الحسابي الكلي لهذه العبارات،االنحراف المعياري،الحسابية

  :النتائج على النحو التالي
 )٢٠(جدول رقم  
السـتجابات  االنحرافات المعيارية ات والنسب المئوية والمتوسطات ويوضح التكرار  

عينة الدراسة من مديري ووكالء المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة حـول الصـعوبات   
  :المالية التي تحول دون استخدام اإلدارة اإللكترونية

 العبارة م
 أوافق
 بشدة

 أوافق
 

أوافق إلى 
 حد ما

 ال أوافق
 

ال أوافق 
 مطلقا

سط
تو
الم

ف  
حرا

الن
ا

ري
عيا
الم

 

بة
عو
ص
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جة
در

% ك %ك%ك%ك%ك 

١ 
ــي ــاص ف ــاع الخ ــدام دور القط انع

لدعم  بـرامج  ) العينية/المالية (المساهمة
 .إدارة المدرسة اإللكترونية

٨٤٦}٦٤٪٣٣٤}٢٥٪١١٥}٨٪٢٥}١٪١٨}٠٪عالية جدا ٠.٧٢ ٤.٥٣ 

٢ 
االفتقار إلى ميزانية مالية؛ لتوفير خدمـة

ــريعة  ــت الس ــوم ) DSL(اإلنترن ورس
 اشتراكها المتجددة 

٨٢٦}٦٢٪٣٧٢}٨٢٪١٠٦}٧٪١٨}٠٪١٨}٠٪عالية جدا ٠.٧٤ ٤.٥١ 

 عالية جدا ٠.٧٣ ٤.٤٦٪٠}٠٠٪٥}٢١٪٢}١٢٩٪٣}٤١٣١٪٠}٧٦٥٨ .ضآلة موارد المدرسة المالية٣

٤ 
عدم قيام  إدارة التربية والتعليم بتقـديم
ـ   ة دعم مالي  تشجيعي للمـدارس المطبق

 لحوسبة اإلدارة 

٨٠١}٦١٪٣٢٤}٢٤٪١٧٠}١٣٪٢٥}١٪٠٠}٠٪عالية جدا ٠.٧٨ ٤.٤٥ 

٥ 
افتقار المدرسـة إلـى ميزانيـة خاصـة
بالتدريب المستمر على مستجدات اإلدارة 

 .اإللكترونية

٧٦٠}٥٨٪٤١٣}٣١٪١٢٢}٩٪١٨}٠٪١٨}٠٪عالية جدا ٠.٧٦ ٤.٤٥ 

٦ 
ماليـة افتقار المدرسـة إلـى  ميزانيـة   
.خاصة؛ لصيانة األجهزة اإللكترونية

٧٦٠}٥٨٪٣٦٥}٢٧٪١٦٢}١٢٪١٨}٠٪٢٥}١٪عالية جدا ٠.٨٥ ٤.٤٠ 

٧ 
ـ  إنشـاء(االفتقار إلى ميزانية مالية؛ لـ

الموقع الخاص بالمدرسة على ) استضافة/
 ).اإلنترنت(شبكة

٦٧١}٥١٪٥٠٢}٣٨٪١١٤}٨٪٢١٠٥٪١٨}٠٪عالية جدا ٠.٧٧ ٤.٣٧ 

٨ 
غياب تعاون أولياء أمور الطالب في دعم
.برامج إدارة المدرسة اإللكترونية ماديا

٧٣٧}٥٥٪٣٨٠}٢٩٪١٥٥}١١٪٤١}٣٪١٨}٠٪عالية جدا ٠.٨٦ ٤.٣٦ 

٩ 
من إمــداد،تنصــل الشــركات المتعهــدة

المدارس بقطع الغيار بأسعار مخفّضة
٦٠٨}٤٥٪٤٥٤}٣٤٪١٩٥}١٤٪٧٣}٥٪٠٠}٠٪عالية جدا ٠.٨٨ ٤.٢١ 

١٠ 
التكلفة الماليـة العاليـة ألجهـزة اإلدارة

 .اإللكترونية
٤١٣}٣١٪٥٥٠}٤٢٪٢٦٨}١٩٪٨١}٦٪١٨}٠٪عالية ٠.٩١ ٣.٩٧ 

 عالية جدا ٠.٥٨ ٤.٣٧ المتوسط الكلي لدرجة الصعوبات المالية التي تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية في إدارة المدارس الثانوية
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النسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية  )٢٠(الجدول رقموضح ي 
التـي تواجـه اسـتخدام اإلدارة     الماليةالصعوبات  الخاصة بوجهات نظر أفراد العينة حول 

 . وتحد منها،اإللكترونية
وبلغ المتوسط الحسابي العام ،٣.٩٧إلى  ٤.٥٣وقد تراوحت المتوسطات الحسابية من 

 .ة عالية جدابدرج ٤.٣٧
 : وباستعراض استجابات عينة الدراسة ظهرت النتائج التالية

 .عبارات بمتوسط عال جدا تسعورود  -
 .بمتوسط عال في صعوبتها عبارة واحدةورود  -
لمـديري المـدارس الثانويـة     ماليـة أن معظم عبارات المحور كانت تمثّل صـعوبات   -

وهي مرتبة علـى النحـو   ،ية جداولكن هناك مجموعة من الصعوبات جاءت عال،ووكالئها
 :التالي

لـدعم    )العينية/المالية(انعدام دور القطاع الخاص في المساهمة":العبارة األولى وهي •

وذلـك  ،وتمثّل أعلى صعوبة ضمن صعوبات المحور."برامج إدارة المدرسة اإللكترونية
مدى الضائقة ولعل أقرب تفسير يراه الباحث لهذه النتيجة هو ،العالي جدا) ٤.٥٣(بمتوسط

المالية التي تحيط بمديري ووكالء المدارس الثانوية والتي دعتهم لضـرورة تفعيـل دور   
أو حتى باالسـتثمار فـي مجـال تفعيـل اإلدارة     ،القطاع الخاص سواء بالمساهمة والدعم

أن دور القطـاع   )١٩٩٩,MC Craw(وقد أظهـرت دراسـة   .اإللكترونية في المدارس
وعد ذلـك  ،الشرسة للحكومات وليس دعمها بالتمويل الكافي الخاص انحصر في المنافسة

 .لتطبيق الحكومة اإللكترونية في المكتبات الجامعيةمعوقا 

 ؛االفتقار إلى ميزانيـة ماليـة  ":العبارة الثانية التي حصلت على ثاني أعلى متوسط هي •

ط وجاءت بمتوس،"ورسوم اشتراكها المتجددة) DSL(لتوفير خدمة اإلنترنت السريعة
وتظهر العبارة مدى حاجة مديري ووكالء المدارس الثانويـة إلـى   ،)٤.٥١(هو،عال جدا

أو غيرهـا ممـا    DSL،Wireless :ميزانية مالية لتفعيل االتصال عالي السرعة سواء
وقد جاءت هذه النتيجة التي تعبر عن االفتقـار   .يستجد من طرق االتصال عالي السرعة

ـ ١٤١٧(فقة مع ما توصـلت لـه دراسـات شـعيب    والحاجة إلى الدعم المالي متوا ) هـ
 .)م٢٠٠٥(والهميلي) هـ١٤١٩(والحربي
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لتفسر أسباب هذه الحاجة العالية لدى مديري ووكالء المدارس الثانوية  الثالثةوتأتي العبارة  •
وقـد جـاءت بمتوسـط عـال جـدا      ."ضآلة موارد المدرسة الماليـة  ":للمال أال وهي

الدراسات أن قلة اإلمكانات المالية من أكبر التحيـات   وقد أظهرت الكثير من،)٤.٤٦(هو
ـ ١٤٢٣(كدراسـات منـابري  ،والمعوقات التي تعيق اسـتخدام اإلدارة اإللكترونية   ،)ـه

 .)هـ١٤٢٧/١٤٢٨(بخش،)هـ١٤٢٦(والدعيلج،)م٢٠٠٤(وعبدالحميد والسيد
 ويوضح الباحث أنه قد يكون من أهم أسباب ضآلة وقلة اإلمكانات الماليـة للمدرسـة  

ولكن وزارة التربية والتعليم قـد وضـعت اآلليـة    ،انحصارها في إيجار مقصف المدرسة
وجعله في حصص معينة يكاد يكـون أعالهـا دعـم النشـاط     ،المحددة لتوزيع هذا المورد

وصـيانة  ،المدرسي وتكريم الطالب المتفوقين ودعم المعوزين وتكريم المعلمـين المتميزين 
 . مبنى المدرسة

عدم قيام إدارة التربية والتعلـيم بتقـديم دعـم مـالي      ":ارة التي توضحوتدعمها العب •

وقـد جـاءت بمعـدل عـال جـدا      ".تشجيعي للمدارس المطبقـة لحوسـبة اإلدارة  
مما يعني أن إدارة المدرسة الثانوية ليس لديها )٠.٧٨(وبانحراف معياري قدره)٤.٤٥(هو

ن اإلدارة التي تنتسب إليها أي دعـم  وفي الوقت ذاته لم تجد م،دعم مالي يكفيها من داخلها
وهناك دراسات سابقة قد أظهرت نتائجها أن نـدرة الحـوافز الماليـة تعـد مـن       .مالي

ــي،المعوقات ــة الحرب ـــ١٤١٩(كدراس ــري) ه ــي) م٢٠٠٣(والعنق ) م٢٠٠٥(والهميل
 .)هـ١٤٢٦(والسبيعي

جدات افتقار المدرسة إلى ميزانية خاصة بالتدريب المستمر علـى مسـت  ":ثم عبارة •

وبـانحراف معيـاري   ) ٤.٤٥(والتي جـاءت بمعـدل عـال جـدا    ".اإلدارة اإللكترونية
وفي هذه العبارة يوضح المديرون والوكالء مدى حاجتهم لدورات تدريبيـة   )٠.٧٦(قدره

ولكن تبقى عقبة ،مستمرة في مراكز التقنية اإللكترونية على مستجدات اإلدارة اإللكترونية
وقد توافقت هذه النتيجه مع مـا توصـلت لـه     .في هذا الطريقالدعم المالي عقبة كؤود 

 .)م٢٠٠٥(والهميلي)هـ١٤١٧(دراسات شعيب
 :وفي المقابل جاءت في آخر هذه الصعوبات •
ومجيء ،)٣.٩٧(وبمعدل عال."التكلفة المالية العالية ألجهزة اإلدارة اإللكترونية":وهي •

ويرى ،ة وإنما هي عاليـة أصـال  بل تأخرها رتب،هذه الصعوبة متأخرة ال يعني انخفاضها
الباحث إن أقرب تفسير لهذه النتيجة هو أن المديرين والوكالء ربما اعتمدوا في إجابـاتهم  



-٢١٦- 

    

كل جهـاز قـائم   ،على هذه الفقرة ناظرين إلى اإلدارة اإللكترونية كأجهزة وتقنيات متفرقة
بمقـدور إدارة  وعنـدها يكـون   ،بذاته تشكّل في مجموعها اإلدارة اإللكترونيـة المتكاملة 

ولكن لو نظرنـا إلـى مجمـوع أجهـزة اإلدارة     ،المدرسة جلب الجهاز مستقال عن غيره
  .اإللكترونية المتكاملة لوجدناها تكون تكلفة مالية عالية على كاهل إدارة المدرسة

من إمداد المدارس بقطع الغيار بأسعار ،تنصل الشركات المتعهدة":وجاءت قبلها عبارة •

ممـا يعنـي أن الشـركات المتعهـدة     ،)٤.٢٠(جاءت بمعدل عال أيضا هووقد ."مخفّضة
بتركيبات تقنيات اإلدارة اإللكترونية تتخلى عن المدرسة بمجرد تركيب األجهزة وتسليمها 

وهـذا  والحاجة إلى الصـيانة   وال تساعدها بتخفيض السعر عند حدوث األعطال،للمدرسة
 .)م٢٠٠٥(يتوافق مع ما توصلت له دراسة الهميلي
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 :إجابة السؤال السادس
  :ينص السؤال السادس على

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر عينة الدراسة حول الصعوبات (

التي تحول دون استخدام اإلدارة اإللكترونية في إدارة المدارس الثانوية بمدينة مكـة  

 : المكرمة تعزى لمتغيرات

 )؟)اإلداري الخبرة في العمل،المؤهل المؤهل العلمي ونوع،الوظيفة(
لمعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  )T(ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختيار

بين إجابات عينة الدراسة من مديري المدارس الثانويـة بمكـة    )٠.٠٥=(∝مستوى الداللة 
                :وذلك من خالل،)وكيل –ر مدي(:وهو متغير الوظيفة،المكرمة ووكالئها حول المتغير األول

 )٢١(جدول رقم
والمحاور مجتمعة  ،لداللة الفروق في محاور الدراسة كل على حدة)T-test(اختبارنتائج 

 :باختالف الوظيفة
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٤٠٨٣.٧٠١١.٤١ مدير
 دالــة  ٠.٠٤ ١٢٩ -٢.٠٤ -٣.٩٣

٩١٨٧.٦٣٩.٧٦ وكيل
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٤٠٥٣.٧٠٩.٧٦ مدير
 غير دالة ٠.٩٩ ١٢٩ -٠.٠٨ -٠.٠١

٩١٥٣.٧١٩.٣٩ وكيل
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٤٠٥٢.٣٨٧.٣٤ مدير

 غير دالة ٠.٩٥ ١٢٩ ٠.٠٦ ٠.٠٩
٩١٥٢.٢٩٨.٠٩ وكيل
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٤٠٣٣.٥٠٥.٧٥ مدير
 ةغير دال ٠.١٠ ١٢٩ -١.٦٤ -١.٧٦

٩١٣٥.٢٦٥.٦٥ وكيل
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٤٠٤٣.٢٤٥.٢٢ مدير
 غير دالة ٠.٦٥ ١٢٩ -٠.٤٥ -٠.٥٠

٩١٤٣.٨٢٦.٢٥ وكيل
 

وع
جم
م

ور 
حا
لم
ا

 

٤٠٢٦٦.٦٠٠٢٩.٨٠٦٩ مدير
 غير دالة ٠.٣٠ ١٢٩ -١.٠٤ -٥.٨٢

٩١٢٧٢.٤٢٢٢٢٩.٢١٣٧ وكيل

 

وفق ،للفروق بين استجابات أفـراد العينـة  ) T(نتائج اختبار )٢١(يوضح الجدول رقم
 :متغير الوظيفة
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وجود فروق دالـة إحصـائيا بـين آراء المـديرين      )٢١(ويالحظ من نتائج الجدول
-وقد يعزى ذلك،وهي دالّة إحصائيا لصالح الوكالء،ريةوالوكالء فيما يتعلق بالصعوبات اإلدا

وأكثـر  ،إلى أن الوكالء هم المباشرون لألعمـال التنفيذيـة لإلدارة   -من وجهة نظر الباحث
بينما دور المدير ،التصاقا من مدير المدرسة بالعاملين في المدرسة والطالب وأولياء أمورهم

 .غالبا ما يكون إشرافيا توجيهيا
اشرون خدمات المعلمين من جداول ومناوبات وإشرافات وإجازات وطلبات خدمية فالوكالء يب

وكذلك هم المباشرون لخدمات الطالب سواء داخل المدرسة أو خارجها من إشعارات ،أخرى
وكذلك هم المباشرون لطلبات أولياء األمـور فيمـا   ،ومتابعات ونتائج وخدمات طالبية أخرى

 .ات ومتابعات إرشادية وسلوكية أخرىمن مالحظ،يتعلق بأبنائهم الطالب
وجميع ما ذكر من خدمات ربما تدعو وكالء المدارس الثانوية إلى استخدام وتفعيـل  

فلربما كانوا أكثر مطالبة من ،ألنها تساندهم وتخفف عنهم وتيسر مهامهم ؛اإلدارة اإللكترونية
التي أوضحت إيجاد الفروق  –وفق النتائج اإلحصائية  –وذلك ،المديرين باستخدامها وتفعيلها

 .الدالة لصالح الوكالء
عدم وجود أية فروق ذات داللة إحصائية بـين   )٢١(ويالحظ أيضا من نتائج الجدول 

ــة ــر الوظيف ــة الصــعوبات  )وكيــل-مــدير(آراء المجمــوعتين وفــق متغي تجــاه كاف
ينظرون ن ووكالء ؛ مما يعني أن الجميع من مديري)المالية،البرمجية،التقنية،البشرية(األخرى

 .  توجد فروق دالّة إحصائيا بين وجهات نظرهم والمن درجة واحدة بقية الصعوبات  إلى
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  )٢٢(جدول رقم
والمحاور ،لداللة الفروق في محاور الدراسة كل على حدة)ANOVA(تحليل التباين اختبارنتائج 

 ):غير ذلك-دكتوراة –ماجستير  –بكالوريوس (مجتمعة  باختالف المؤهل

 :نستخلص اآلتي )٢٢(الجدول رقمنتائج بمالحظة 
عينة الدراسة تعزى لمتغير أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر  -

 )كغير ذل-ماجستير-بكالوريوس(ومعنى ذلك أنه تتفق كافة المستويات العلمية،المؤهل
ه النتيجة مـع مـا توصـلت لـه دراسـة      ذوقد اتفقت ه،على أهمية كافة الصعوبات

  ).م٢٠٠٥-١٤٢٥(دلوع
ليـا  كادت الصعوبات المالية أن تكون ساحة للفروق بين الذين يحملون مـؤهالت ع  -

وهو مستوى قريب مـن  ) ٠.٠٨(حيث إن مستوى الداللة يساوي ؛والذين ال يحملونها
وعليه تكاد تكون هناك فروق تذكر فـي اسـتجابات   ،)٠.٠٥(مستوى الداللة العرفية

 .أفراد العينة نتيجة الختالف المؤهل العلمي

ور
حا
م

سة 
را
الد

 

 مؤهلال
 مجموع

 مربع الفروق 

درجة 

الحرية

 متوسط

 مربع الفروق
)F(قيمة

مستوى 

 الداللة
 المالحظات

ت
وبا
صع
ال

 

ية
ار
إلد
ا

 

 ٢ ٢٧٨.٠٩٠ وعاتبين المجم
١٣٩.٠٤٥ 
١٠٥.٣٤٤ 

 ١٢٨ ١٣٤٨٣.٩٧١ داخل المجموعات غير دالة ٠.٢٧ ١.٣٢

 ١٣٠ ١٣٧٦٢.٠٦١ الكلي

ت
وبا
صع
ال

 

ية
شر
الب

 ٢ ٣٩.٤٥٣ بين المجموعات 
١٩.٧٢٧ 

٩٠.٧٣١ 
 ١٢٨ ١١٦١٣.٥٢٤ داخل المجموعات غير دالة ٠.٨١ ٠.٢٢

 ١٣٠ ١١٦٥٢.٩٧٧ الكلي

ت
وبا
صع
ال

 

ية
تقن
ال

 

 ٢ ٦٥.٧٤٤ بين المجموعات
٣٢.٨٧٢ 

٦١.٨٣١ 
 ١٢٨ ٧٩١٤.٤٢٤ داخل المجموعات غير دالة ٠.٥٩ ٠.٥٣

 ١٣٠ ٧٩٨٠.١٦٨ الكلي

ت
وبا
صع
ال

ية 
مج
بر
 ٢ ٢٥.٤٤٠ بين المجموعات ال

١٢.٧٢٠ 

٣٣.٠٠٥ 
 ١٢٨ ٤٢٢٤.٦٦٧ داخل المجموعات غير دالة ٠.٦٨ ٠.٣٨

 ١٣٠ ٤٢٥٠.١٠٧ الكلي

ت
وبا
صع
ال

 

ية
مال
ال

 

 ٢ ١٧٢.١٣٦ بين المجموعات
٨٦.٠٦٨ 

٣٢.٦٧٨ 
 ١٢٨ ٤١٨٢.٨٤١ داخل المجموعات غير دالة ٠.٠٨ ٢.٦٣

 ١٣٠ ٤٣٥٤.٩٧٧ الكلي
 

وع
جم
م

ور 
حا
لم
ا

 

 ٢ ٢٢٤٠.٨٠٢بين المجموعات
١١٢٠.٤٠١ 

٨٦٢.٥٦٦ 
 ١٢٨ ١١٠٤٠٨.٥ داخل المجموعات غير دالة ٠.٢٨ ١.٣٠

 ١٣٠ ١١٢٦٤٩.٣ الكلي
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 )٢٣(الجدول رقم

الدراسـة والمجـاالت    لداللة الفروق في مجـاالت ) Mann-Whitney(نتائج اختبار 

  ):غير تربوي –تربوي (مجتمعة باختالف  نوع المؤهل العلمي

 .ربوييننظرا لضعف حجم مجموعة غير الت) Mann-Whitney(تم استخدام اختبار مان وتني •

 

 :)٢٣(يالحظ من نتائج الجدول اإلحصائي رقم
توجد فوق ذات داللة إحصائية بين آراء التربويين وغير التربويين تجاه كـل   أنه ال

ممـا يعنـي أن   ،)المالية،البرمجية،التقنية،البشـرية ،اإلدارية(الصعوبات المذكورة في الدراسة
متفقة ) غير تربوي-تربوي(ع المؤهلوجهات نظر كل من المديرين والوكالء وفق متغير نو

ويعزى ذلك من وجهة نظر الباحث لعدم أفضلية  ،وال يوجد تمايز بينها،على كافة الصعوبات
فالجميع فـي  ،التربوي على غير التربوي في تشخيص الصعوبات وتمايز بعضها على بعض

وغيـر   وهذا يؤكد وبجالء حاجة إدارة المدرسة من مديرين ووكـالء تربـويين  ،ذلك سواء
 .تربويين الستخدام اإلدارة اإللكترونية

ور
حا
م

سة 
را
الد

 

 العدد النوع
مجموع

 الرتب
مستوى  قيم مان وتني

 الداللة
 المالحظات

U Z 
 الصعوبات

 اإلدارية
 ٨٠٠٤.٥٠ ١٢٢ تربوي

 غير دالة ٠.٦٦ .٤٣٢ ٥٠١.٥٠٠
 ٦٤١.٥٠ ٩ غير تربوي

 اتالصعوب

 البشرية
٧٩١٨.٥٠ ١٢٢ تربوي

 غير دالة ٠.٢٢ -١.٢١٦ ٤١٥.٥٠٠
 ٧٢٧.٥٠ ٩ غير تربوي

 الصعوبات

 التقنية
٧٩٧٣.٠٠ ١٢٢ تربوي

 غير دالة ٠.٤٧ -.٧٢٠ ٤٧٠.٠٠٠
 ٦٧٣.٠٠ ٩ غير تربوي

 الصعوبات

 البرمجية
 ٧٨٧٦.٠٠ ١٢٢ تربوي

 غير دالة ٠.١١ -١.٦٠٤ ٣٧٣.٠٠٠
 ٧٧٠.٠٠ ٩ غير تربوي

 الصعوبات

 المالية
 ٧٩٨١.٥٠ ١٢٢ تربوي

 غير دالة ٠.٦١ -.٥١٥ ٤٨٨.٥٠٠
 ٥٣٣.٥٠ ٩ غير تربوي

 

 مجموع
 المحاور

٧٨١٤.٥٠ ١٢٢ تربوي
 غير دالة ٠.٣١ -١.٠١٨ ٤٣٣.٥٠٠

 ٧٠٠.٥٠ ٩ غير تربوي
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 )٢٤(جدول رقم
والمحاور ،لداللة الفروق في محاور الدراسة كل على حـدة )ANOVA(اختبار تحليل التبايننتائج 

 ):سنوات ١٠من أكثر –سنوات١٠إلى٥من –سنوات٥أقل من(مجتمعة  باختالف الخبرة

 :يخلص الباحث إلى )٢٤(الجدول اإلحصائي رقمنتائج بمتابعة 
أقل (أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء فئات الدراسة وفق متغير الخبرة

ــن ــنوات٥م ــن –س ــى٥م ــنوات١٠إل ــر –س ــن أكث ــنوات ١٠م ــق  )س ــا يتعل فيم
وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما توصـلت  ،)المالية،البرمجية،التقنية،البشرية،اإلدارية(بالصعوبات

 ).هـ١٤٢٧/١٤٢٨(له دراسة بخش،
إن وجود الخبرة من عدمها ليس له أثر يذكر في  :وهذا يعني من وجهة نظر الباحث  

وهذا قد يعني أن الصعوبات بينـة  ،ة باستخدام اإلدارة اإللكترونيةتشخيص الصعوبات المتعلق
ويصطدم بها كل من يوكل إليه أمـر إدارة أو  ،وتلمسها كل الفئات،يعاني منها الجميع،ظاهرة

 .بمجرد اكتسابه ألدنى قدر من الخبرة اإلدارية،وكالة المدرسة الثانوية

 محاور

 الدراسة
 الخبرة

 مجموع

 مربع الفروق 

 درجة

 الحرية

 متوسط

مربع الفروق

 قيمة 

)F( 

مستوى 

 الداللة
 المالحظات
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وبا
صع
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ار
إلد
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 ٢ ١٦٩.٠٧١ بين المجموعات
٩٨.٠٣٥ 

١٠٥.٩٨٤ 
 ١٢٨ ١٣٥٦٥.٩٩٠ داخل المجموعات غير دالة ٠.٤٠ ٠.٩٢

 ١٣٠ ١٣٧٦٢.٠٦١ الكلي

ت
وبا
صع
ال

 

ية
شر
الب

 ٢ ١٨٧.٨٩٧ بين المجموعات 
٩٣.٩٤٨ 

٨٩.٧٩١ 
 ١٢٨ ١١٤٦٥.٠٨٠ داخل المجموعات غير دالة ٠.٣٥ ١.٠٥

 ١٣٠ ١١٦٥٢.٩٧٧ الكلي

ت
وبا
صع
ال

 

ية
تقن
ال

 

 ٢ ٣٧.٥٨١ بين المجموعات
١٨.٧٩١ 

٦٢.٠٥١ 
 ١٢٨ ٧٩٤٢.٥٨٧ داخل المجموعات غير دالة ٠.٧٤ ٠.٣٠

 ١٣٠ ٧٩٨٠.١٦٨ الكلي

ت
وبا
صع
ال

ية 
مج
بر
 ٢ ٧٢.٩٩١ بين المجموعات ال

٣٦.٤٩٦ 

٣٢.٦٣٤ 
 ١٢٨ ٤١٧٧.١١٥ داخل المجموعات غير دالة ٠.٣٣ ١.١١

 ١٣٠ ٤٢٥٠.١٠٧ الكلي

ت
وبا
صع
ال

 

ية
مال
ال

 

 ٢ ٤١.٦٨٦بين المجموعات
٢٠.٨٤٣ 

٣٣.٧٤١ 
 ١٢٨ ٤٢٨٥.٠٩١ داخل المجموعات غير دالة ٠.٥٤ ٠.٦٢

 ١٣٠ ٤٣٢٦.٧٧٧ الكلي
 

 مجموع

 المحاور

 ٢ ٦٣٣.٣٨٢ جموعاتبين الم
٣١٦.٦٩١ 

٨٧٣.٣١٤ 
 ١٢٨ ١١٠٩١٠.٩ داخل المجموعات غير دالة ٠.٧٠ ٠.٣٦

 ١٣٠ ١١١٥٤٤.٣ الكلي
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  الفصل اخلامس
 

א א אא א א
 

 

 

 .ةـــملخص نتائج الدراس :أوال •
 .اتـــــــأهم التوصي :ثانيا •
 .ةـــــالدراسات المقترح :ثالثا •
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 .ملخص نتائج الدراسة :أوال
 :خالصات نتائج إجابات أسئلة الدراسةالباحث عرض ي
 )٢٥(الجدول رقم  

 :عيارية لجميع محاور الدراسةيوضح خالصات نتائج المتوسطات واالنحرافات الم
 م

المحور
المتوسط العام
للمحور

االنحراف
المعياري

 النسبة
 المئوية 

ترتيب المحور 
 حسب المتوسط

درجة صعوبة 
 المحور

 عالية ٣ %  ٣.٩٣٠.٤٧٧٨.٦الصعوبات اإلدارية ١
 متوسطة ٥ % ٦٧.٢ ٣.٣٦٠.٥٩الصعوبات البشرية ٢
 عالية ٢ %  ٤.٠٢٠.٦٠٨٠.٤الصعوبات التقنية ٣
 عالية ٤ %  ٣.٨٦٠.٦٤٧٧.٢برمجيةالصعوبات ال ٤
 عالية جدا ١ %  ٤.٣٧٠.٥٨٨٧.٤الصعوبات المالية ٥

المتوسط الكلي لجميع محاور
 االستبانة

 عالـيـة - % ٧٧.٤ ٠.٤٢ ٣.٨٧

 :ويمكن تمثيل جدول خالصات نتائج محاور الدراسة في الرسم البياني التالي
 )١٩(قمشكل ر

 :خالصات نتائج محاور الدراسة
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ما يلي )١٩(والشكل رقم )٢٥(يتضح من الجدول رقم
  .%)٨٧.٤(وبنسبة مئوية مقدارها،)٤.٣٧(توسطت المالية في الدرجة األولى بمجاءت الصعوبا -١
 .%)٨٠.٤(وبنسبة مئوية مقدارها،)٤.٠٢(توسطجاءت الصعوبات التقنية في الدرجة الثانية بم -٢
 .%)٧٨.٦(وبنسبة مئوية مقدارها،)٣.٩٣(توسطءت الصعوبات اإلدارية في الدرجة الثالثة بمجا -٣
،وبنســبة مئويــة )٣.٨٦(توســطالدرجــة الرابعــة بم فــي برمجيــةجــاءت الصــعوبات ال -٤

 .%)٧٧.٢(مقدارها
  %).٦٧.٢(،وبنسبة مئوية مقدارها)٣.٣٦(جاءت الصعوبات البشرية في الدرجة الخامسة بمعدل -٥

أن مديري ووكالء المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة يرون مـن وجهـة   وهذا يعني 
وتليها ،نظرهم أن الصعوبات المالية تأتي كأول صعوبة تواجه اسـتخدام اإلدارة اإللكترونيـة  

٧ ٨ .٦ ٠%
٦ ٧ .٢ ٠%

٨ ٠ .٤ ٧%٠ ٧ .٢ ٠%
٨ ٧ .٤ ٠%

٠ .٠ ٠%
١ ٠ .٠ ٠%
٢ ٠ .٠ ٠%
٣ ٠ .٠ ٠%
٤ ٠ .٠ ٠%
٥ ٠ .٠ ٠%
٦ ٠ .٠ ٠%
٧ ٠ .٠ ٠%
٨ ٠ .٠ ٠%
٩ ٠ .٠ ٠%

ة    ب المئوي النس
ور   ل مح لك

ة  رية اإلداري ة البش ة التقني ة البرمجي المالي

ة      تخدام اإلدارة اإللكتروني ه اس تي تواج عوبات ال الص

ــة    : ــ ــاور الدراس ــ ــائج مح ــ ــــاني لخالصــــات نت ــــم البي الرس
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 فالصــعوبات اإلداريــة ،صــعوبة تــوافر تقنيــات ومعــدات اإلدارة اإللكترونية   
الصعوبات البشـرية المتعلقـة بالتعامـل     وأخيرا يرى المفحوصون أن،برمجيةفال،التنظيمية

متـى   :وكأن حال لسانهم يقول،والتفاعل مع اإلدارة اإللكترونية أقل الصعوبات التي تواجههم
وتوافرت ،ووضـعت لنـا الخطـط واألنظمـة    ،ما توافر المال الـذي بـه نـوفّر التقنيات   

  .فنحن مستعدون لالستخدام األمثل،البرمجيات
 )٢٦(جدول رقم

يب الصعوبات التي تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية في إدارة المدارس الثانويـة  يبين ترت
 :حسب محورها ،تبعا لقيم المتوسط الحسابي لكل صعوبةمرتبة تنازلياً ،بمدينة مكة المكرمة

 محورالالعبارة م
المتوسط 
 الحسابي

الترتيب 
 التنازلي

درجة 
 الصعوبة

 عالية جدا ١ ٤.٥٣ املالية .لدعم  برامج إدارة املدرسة اإللكترونية)العينية/املالية(سامهةانعدام دور القطاع اخلاص يف امل١
 عالية جدا ٢ ٤.٥١ املالية ورسوم اشتراكها املتجددة)DSL(االفتقار إىل ميزانية مالية؛ لتوفري خدمة اإلنترنت السريعة٢
 اعالية جد ٣ ٤.٤٦ املالية.ضآلة موارد املدرسة املالية٣
 عالية جدا ٤ ٤.٤٥ املالية.افتقار املدرسة إىل ميزانية خاصة بالتدريب املستمر على مستجدات اإلدارة اإللكترونية٤
 عالية جدا ٥ ٤.٤٥ املالية عدم قيام  إدارة التربية والتعليم بتقدمي دعم مايلّ  تشجيعي للمدارس املطبقة حلوسبة اإلدارة٥
 عالية جدا ٧ ٤.٤٠ املالية.يزانية مالية خاصة؛ لصيانة األجهزة اإللكترونيةافتقار املدرسة إىل  م٦
 عالية جدا ١١ ٤.٣٧ املالية ).اإلنترنت(املوقع اخلاص باملدرسة على شبكة)استضافة/إنشاء(االفتقار إىل ميزانية مالية؛ لـ٧
 عالية جدا ١٢ ٤.٣٦ املالية.رونية مادياغياب تعاون أولياء أمور الطالب يف دعم برامج إدارة املدرسة اإللكت٨
 عالية جدا ٢١ ٤.٢١ املاليةمن إمداد املدارس بقطع الغيار بأسعار خمفّضة،تنصل الشركات املتعهدة٩
 عالية ٣٤ ٣.٩٧ املالية.التكلفة املالية العالية ألجهزة اإلدارة اإللكترونية١٠
 عالية جدا ٨ ٤.٣٩ التقنية.سحمدودية اخلطوط اهلاتفية املتاحة للمدار١١
 عالية جدا ٩ ٤.٣٨ التقنية.التأخري يف  إجياد البديل السريع عند تلف أحد األجهزة اإللكترونية١٢
 عالية جدا ١٣ ٤.٣٥ التقنية.الصيانة الضعيفة للبنية التحتية لألجهزة والتوصيالت والشبكات يف املدارس١٣
 عالية جدا ١٤ ٤.٣١ التقنية.حاسب داخل املدرسةالنقص يف الشبكات الداخلية لل١٤
 عالية جدا ١٩ ٤.٢٣ التقنيةقدم أجهزة احلاسب اآليل املتوافرة يف إدارات املدارس١٥
 عالية ٢٤ ٤.١٢ التقنية.اخلاص مبدارس العاصمة املقدسة)Server(اإلمكانات احملدودة للكمبيوتر الرئيس١٦
 عالية ٢٩ ٤.٠٥ التقنية.ترونيةكثرة أعطال األجهزة اإللك١٧
 عالية ٣٧ ٣.٩٠ التقنية).اإلنترنت(بطء التصفح يف املواقع اإللكترونية عرب الشبكة العاملية١٨
 عالية ٣٩ ٣.٨٨ التقنية ).اإلنترنت(غياب املستضيف اإللكتروين اخلاص ملواقع مدارس العاصمة املقدسة على  شبكة١٩
 عالية ٤٢ ٣.٨٣ التقنية).اإلنترنت(ين دائم للمدرسة على الشبكة العامليةاالفتقار إىل موقع الكترو٢٠
 عالية ٤٧ ٣.٧٦ التقنيةقياسية عند تأمني أجهزة احلاسب اآليل للمدارس)معايري/مواصفات (صعوبة وضع٢١
 عالية ٥٥ ٣.٥٦ التقنية).اإلنترنت(الصعوبة يف الوصول إىل وسيلة أكيدة لضمان سرية املعلومات عرب شبكة٢٢
 عالية ٥٧ ٣.٥٥ التقنية.خاصة لطرق استخدام اإلدارة اإللكترونية يف املدارس)منتديات/ مواقع (ندرة وجود٢٣
 عالية جدا ٦ ٤.٤٤ اإلدارية.افتقار املدارس إىل موظف فين خمتص يف تشغيل وصيانة تقنيات اإلدارة اإللكترونية٢٤
 عالية جدا ١٠ ٤.٣٧ اإلدارية.)وكيل املدرسة/مدير (لــــكثرة األعمال اإلدارية املدرسية٢٥
 عالية جدا ١٥ ٤.٣٠ اإلدارية .ندرة الدورات التدريبية املتاحة من قبل إدارة التربية والتعليم  الستخدام اإلدارة اإللكترونية٢٦
 عالية جدا ١٦ ٤.٢٧ يةاإلدار.غياب اللوائح  التـي تنظّم طرق تطبيق اإلدارة اإللكترونية باملدارس٢٧
 عالية جدا ١٧ ٤.٢٦ اإلداريةاالفتقار إىل خطط حمددة  من وزارة التربية والتعليم الستخدام اإلدارة اإللكترونية٢٨
 عالية جدا ١٨ ٤.٢٣ اإلدارية.اعتماد  إدارة التربية والتعليم على الوثائق الورقية أكثر من اإللكترونية٢٩
 عالية جدا ٢٠ ٤.٢٢ اإلدارية.نشائية للمدارس غري مهيأة الستخدام اإلدارة اإللكترونيةالبىن التحتية اإل٣٠
 عالية ٢٢ ٤.١٧ اإلدارية.ضعف التعاون  بني املدارس يف جمال استخدام تقنيات اإلدارة اإللكترونية٣١
 عالية ٢٣ ٤.١٥ اإلداريةكترونيةبطء  مواكبة إدارة التربية والتعليم للمستجدات التقنية يف جمال اإلدارة اإلل٣٢
 عالية ٢٦ ٤.٠٩ اإلدارية .قلّة استفادة وزارة التربية والتعليم من جتارب الدول املتقدمة يف تطبيق اإلدارة اإللكترونية٣٣
 عالية ٢٨ ٤.٠٦ اإلدارية.قلة احلوافز املعنوية  للمدارس املطبقة لإلدارة اإللكترونية٣٤
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 محورالالعبارة م
المتوسط 
 الحسابي

الترتيب 
 التنازلي

درجة 
 الصعوبة

 عالية ٣١ ٤.٠٢ اإلدارية.يما يتعلق بأولويات تطبيق عناصر اإلدارة اإللكترونيةعدم وضوح الرؤية ف٣٥
 عالية ٣٥ ٣.٩٥ اإلداريةإغفال إدارة التربية والتعليم هودات املدارس التطويرية يف جمال اإلدارة اإللكترونية٣٦
 عالية ٣٨ ٣.٨٩ اإلدارية.ةحمدودية الصالحيات ملديري املدارس يف التحول إىل اإلدارة اإللكتروني٣٧
 عالية ٤٠ ٣.٨٧ اإلدارية.ضعف جتاوب إدارة التربية والتعليم مع استفسارات املدارس املتعلقة باإللكترونيات٣٨
 عالية ٤٤ ٣.٨٠ اإلدارية.مجود اهليكل الوظيفي حبيث ال يساعد على االرتقاء الوظيفي  ملستخدمي التقنية احلديثة٣٩
 عالية ٤٥ ٣.٧٩ اإلدارية.ركزية الشديدةالتمسك بامل٤٠
 عالية ٥٠ ٣.٧٠ اإلدارية.اختالف األساليب اإلدارية من مدرسة ألخرى٤١
 عالية ٥٩ ٣.٤٤ اإلدارية.الشعور بتقليل فرص االتصال الشخصي بني إداريي املدرسة يف ظل اإلدارة اإللكترونية٤٢
 متوسطة ٦٢ ٣.١٨ اإلدارية.بشكل دائم)الطالب،نياملعلم،املدرسة(صعوبة حتديث قواعد بيانات٤٣
 متوسطة ٦٤ ٣.١١ اإلدارية ).اإلنترنت(بأن معلومات املدرسة قد تكون مهددة باالختراق عرب)الوكالء/ املديرين (شعور٤٤
 متوسطة ٦٥ ٣.١١ اإلدارية).اإللغاء/الزيادة(االعتقاد بأن اإلدارة اإللكترونية ستؤثر يف وظائف األفراد بـــ٤٥
 عالية ٢٥ ٤.١١ الربجمية.الربجميات اإلدارية املتوافرة ال ترقى ملستوى التطبيقات العاملية املتقدمة٤٦
 عالية ٢٧ ٤.٠٨ الربجمية.ندرة  مصممي الربامج اإلدارية املدرسية املختصني يف لغات الربجمة العاملية٤٧
 عالية ٣٦ ٣.٩٤ الربجمية.مع املستجدات يف امليدانالبطء يف حتديث برجميات احلاسب؛ لتتوافق٤٨
 عالية ٤١ ٣.٨٦ الربجمية.عن تلبية كافة احتياجات اإلدارة املدرسية)معارف(قصور الربنامج احلايل٤٩
 عالية ٤٣ ٣.٨٣ الربجمية.نقص اخلربة اإلدارية التربوية ملصممي برامج اإلدارة املدرسية٥٠
 عالية ٤٦ ٣.٧٩ الربجمية.فري املعلومات اإللكترونية وحفظها خبصوصية وأماناخلربة املتدنية يف تش٥١
 عالية ٤٨ ٣.٧٥ الربجمية.الصعوبة يف حتويل الوثائق وامللفات الورقية احلالية إىل وثائق إلكترونية٥٢
 عالية ٤٩ ٣.٧٠ الربجميةاستخدام حاسبات اإلدارة املدرسية لربامج محاية ضعيفة ومعروفة للجميع٥٣
 عالية ٥١ ٣.٦٨ الربجمية.صعوبة تعريب الربجميات اإللكترونية٥٤
 عالية ٣٠ ٤.٠٤ البشريةصعوبة التعامل مع الربجميات اإللكترونية املعتمدة على اللغة اإلجنليزية٥٥
 عالية ٣٢ ٤.٠٢ البشرية.املدارس يف التعامل مع تقنيات اإلدارة اإللكترونية)وكالء/ مديري (ضعف تأهيل٥٦
 عالية ٣٣ ٤.٠٠ البشرية.يف التعامل مع أجهزة اإلدارة اإللكترونية)الوكالء/املديرين (تفاوت قدرات٥٧
 عالية ٥٢ ٣.٦٣ البشرية.صعوبة إجياد الوقت الكايف للتعامل مع اإلدارة اإللكترونية خالل اليوم الدراسي٥٨
 عالية ٥٣ ٣.٦٠ البشرية.ة اإللكترونيةضعف إدراك بعض مشريف اإلدارة املدرسية لإلدار٥٩
 عالية ٥٤ ٣.٦٠ البشرية.صعوبة حتديد املسؤول عن األخطاء اإللكترونية والربجمية عند حدوثها٦٠
 عالية ٥٦ ٣.٥٥ البشريةزيادة أعباء العمل مع استخدام تقنيات اإلدارة اإللكترونية بدون مميزات لذلك٦١
 عالية ٥٨ ٣.٥٠ البشرية).اإلنترنت(ألخذ املعلومات عن طريق)أولياء األمور/طالبال(عدم استيعاب املستفيدين٦٢
 متوسطة ٦٠ ٣.٤٠ البشرية.مقاومة املديرين والوكالء ذوي اإلمكانات احملدودة لإلدارة اإللكترونية٦٣
 توسطةم ٦١ ٣.٣٧ البشرية.جبدوى اإلدارة اإللكترونية)الوكالء/املديرين(عدم قناعة بعض٦٤
 متوسطة ٦٣ ٣.١٨ البشرية.من حيث تقليصها للعنصر البشري،النظرة السلبية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية٦٥
 متوسطة ٦٦ ٢.٩٣ البشرية).اإلنترنت(النظرة السلبية جتاه الشبكة العاملية٦٦
 متوسطة ٦٧ ٢.٩٠ البشرية.رونيةشعور أولياء أمور الطالب بعدم مصداقية املعلومات الناجتة عن التقنيات اإللكت٦٧
 متوسطة ٦٨ ٢.٧٤ البشرية).اإلنترنت(شعور املتصفّح بإهدار الوقت خالل البحث عرب الشبكة العاملية٦٨
 متوسطة ٦٩ ٢.٧٠ البشرية.االعتقاد بأن التعامل مع اإلدارة اإللكترونية يتوقف عند سن معينة٦٩
 منخفضة ٧٠ ٢.٥٦ البشرية.كها استخدام احلاسوبالتخوف من اآلثار الصحية اليت يتر٧٠

 :ما يلي )٢٦(من الجدول رقم الباحث ستخلصي
 . من عبارات االستبانة بدرجة صعوبة عالية جدا-%٣٠أي ما نسبته -عبارة ٢١ورود  -١
   .من عبارات االستبانة بدرجة صعوبة عالية-%٥٤.٢٩أي ما نسبته  -عبارة ٣٨مجيء  -٢
 .من عبارات االستبانة بدرجة صعوبة متوسطة-%١٤.٢٩بته أي ما نس-عبارات ١٠مجيء -٣
 .من عبارات االستبانة بدرجة صعوبة منخفضة-%١.٤٣أي ما نسبته -مجيء عبارة واحدة -٤
 .وهذا يعني أن غالبية الصعوبات جاءت عالية في متوسطها الحسابي   -٥
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الدراسـة   وفيما يلي يعرض الباحث ملخصات تبين نتائج الفروق بين وجهات نظر عينـة 

  :للدراسةمستقلة المتغيرات الحسب 
 )٢٧(جدول رقم

 :خالصة متغير الوظيفة
 الكليحماور الصعوبات

 املالية ربجميةالالتقنيةبشريةال اإلدارية
 االختباراإلحصائي
T-test قيمة)T(  مستوى

مستوى  )T(قيمة الداللة
 الداللة

(قيمة
T( 

مستوى 
مستوى  )T(قيمة الداللة

مستوى  )T(قيمة ةالدالل
مستوى  )T(قيمة الداللة

 الداللة

يفة
وظ
 مديرال

 وكيل ٠.٣٠ -١.٠٤ ٠.٦٥ -٠.٤٥ ٠.١٠ -١.٦٤ ٠.٩٥ ٠.٠٦ ٠.٩٩ -٠.٠٨ ٠.٠٤ -٢.٠٤
 غير دالة غير دالة غير دالة غير دالةغير دالة دالة المالحظات

 ) ٢٨(جدول رقم
 :خالصة متغير المؤهل

 الكليحماور الصعوبات 

 املالية ربجميةالالتقنيةبشريةالاإلدارية
 االختباراإلحصائي
ANOVA 

 قيمة 
)F( 

مستوى 
 الداللة

 قيمة 
)F( 

مستوى 
 الداللة

F(قيمة
( 

مستوى 
 الداللة

 قيمة
)F( 

مستوى 
 الداللة

 قيمة
)F( 

مستوى 
 الداللة

 قيمة 
)F( 

مستوى 
 الداللة

هل
املؤ

 

 بكالوريوس

 ماجستري ٠.٢٨ ١.٣٠ ٠.٠٨ ٢.٦٣ ٠.٦٨ ٠.٣٨ ٠.٥٩ ٠.٥٣ ٠.٨١ ٠.٢٢ ٠.٢٧ ١.٣٢

 غري ذلك

 غير دالة غير دالة غير دالة غير دالة غير دالة غير دالة المالحظات

 )٢٩(جدول رقم
 :خالصة متغير نوع المؤهل 

 الكلي حماور الصعوبات 

 املالية ربجميةالالتقنيةبشريةالاإلدارية
 اإلحصائيالختبارا

Mann-
Whitney 

 قيم
مستوى  مان وتين 

 الداللة

قيم
مستوى  مان وتين

 الداللة

قيم
مستوى  وتينمان

 الداللة

قيم
مستوى  وتينمان

 الداللة

قيم
مستوى  مان وتين 

 الداللة

 قيم 
 مستوى الداللة مان وتين

u z Uzuzuz u z u z

هل
املؤ

ع 
نو

 

 تربوي

٥٠
١.٥

٠٠
 

 ٤٣
٢
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 ٤١
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١٦
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٠.٠
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 ٧٢
٠

.-  ٠.٤٧ 
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٠٠

 

١.٦
٠٤
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٠.١١ 

٤٨
٨.٥

٠٠
 

٥١
٥

.- 

 

٠.٦١ 

٤٣
٣.٥

٠٠
 

 ١.٠
١٨

- 

 

٠.٣١ 
 غري تربوي

 غير دالة  غير دالة غير دالة غير دالة غير دالةغير دالة  المالحظات

 )٣٠(جدول رقم
 :خالصة متغير الخبرة

 حماور الصعوبات 
 املالية ربجميةالالتقنيةبشريةالاإلدارية الكلي

 االختباراإلحصائي
ANOVA يمةق)F

( 
مستوى 
 الداللة

 قيمة
)F( 

مستوى 
 الداللة

(قيمة
F( 

مستوى 
 الداللة

 قيمة 
)F( 

مستوى 
 الداللة

 قيمة 
)F( 

مستوى 
 الداللة

 قيمة
)F( 

مستوى 
 الداللة

اخل

 سنوات٥أقل من 
٠.٧٠ ٠.٣٦ ٠.٥٤ ٠.٦٢ ٠.٣٣ ١.١١ ٠.٧٤ ٠.٣٠ ٠.٣٥ ١.٠٥ ٠.٤٠ ٠.٩٢ 

 سنوات١٠إلى٥من 
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 سنوات  ١٠أكثر من 

 غير دالة غير دالة غير دالة غير دالة غير دالةغير دالة المالحظات

 :وبعرض الخالصات السابقة يمكن التوصل للملخص التالي للدراسة
 :كان من أهمها،بيانات الدراسة إحصائيا توصل الباحث إلى عدد من النتائجبعد تحليل      

أظهرت نتائج الدراسة أن ترتيب الصعوبات التي تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونيـة   .١
  :من وجهة نظر مديري ووكالء المدارس الثانوية بمدينة مكة  جاء على النحو التالي

 .%)٨٧.٤(وبنسبة مئوية مقدارها،)٤.٣٧(لى بمتوسطت المالية في الدرجة األوالصعوبا -
 .%)٨٠.٤(وبنسبة مئوية مقدارها،)٤.٠٢(توسطالصعوبات التقنية في الدرجة الثانية بم -
 .%)٧٨.٦(وبنسبة مئوية مقدارها،)٣.٩٣(توسطالصعوبات اإلدارية في الدرجة الثالثة بم -
 %) ٧٧.٢(مقدارها بنسبة مئوية،و)٣.٨٦(توسطفي الدرجة الرابعة بم برمجيةالصعوبات ال -
 %).  ٦٧.٢(،وبنسبة مئويةمقدارها)٣.٣٦(توسطالبشرية في الدرجة الخامسة بم الصعوبات -

مع عـدد مـن   ،وقد اتفقت هذه النتيجة العامة التي أظهرت تقدم الصـعوبات الماليـة  
 .)م٢٠٠٦(والغنيم)م٢٠٠٣(وحسنين ومحمد)هـ١٤٢٠(الدراسات السابقة كدراسات الحازمي

حيـث تقـدمت الصـعوبات     (١٩٩٤,Al-muohaini)في حين اختلفت مع دراسات  
التي ركـزت علـى العوائـق البشـرية     ) (١٩٩٧ ,Garcia  &  othersودراسة،اإلدارية
ـ ١٤٢٤(ودراسـة العمـري   ،فالمادية ودراسـة  ،حيـث تقـدمت الصـعوبات التقنية   ) هـ
حيـث تقـدمت   ) م٢٠٠٤(يبـي ودراسة العت،حيث تقدمت الصعوبات البيئية) م٢٠٠٥(الهميلي

 .الصعوبات التشريعية
 :تتمثّل في،كشفت الدراسة عن وجود صعوبات إدارية .٢

 .تقنيات اإلدارة اإللكترونيةصيانة تشغيل و افتقار المدارس إلى موظف فني مختص في •
   .)وكيل المدرسة/ مدير (المدرسية لــــ اإلدارية مالكثرة األع •
مـن قبـل إدارة التربيـة والتعلـيم  السـتخدام اإلدارة       ندرة الدورات التدريبية المتاحة •

 .اإللكترونية
 .تنظّم طرق تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمدارس ـيتح  الاللوائ غياب •
 .من وزارة التربية والتعليم الستخدام اإلدارة اإللكترونية  محددة االفتقار إلى خطط •
 .أكثر من اإللكترونية ةالورقيعلى الوثائق  إدارة التربية والتعليماعتماد  •
 .البنى التحتية اإلنشائية للمدارس غير مهيأة الستخدام اإلدارة اإللكترونية •

 :تتمثّل في،كشفت الدراسة عن وجود صعوبات بشرية .٣
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 .صعوبة التعامل مع البرمجيات اإللكترونية المعتمدة على اللغة اإلنجليزية •
 .مع تقنيات اإلدارة اإللكترونيةالمدارس في التعامل  )كالءو/ مديري (ضعف تأهيل •
 .في التعامل مع أجهزة اإلدارة اإللكترونية )وكالءال/مديرين ال(تفاوت قدرات •
 .صعوبة إيجاد الوقت الكافي للتعامل مع اإلدارة اإللكترونية خالل اليوم الدراسي •
 .هاحدوثصعوبة تحديد المسؤول عن األخطاء اإللكترونية والبرمجية عند  •

 :تتمثّل في،عن وجود صعوبات تقنية كشفت الدراسة .٤
 .محدودية الخطوط الهاتفية المتاحة للمدارس •
 .التأخير في  إيجاد البديل السريع عند تلف أحد األجهزة اإللكترونية •
 .لصيانة الضعيفة للبنية التحتية لألجهزة والتوصيالت والشبكات في المدارسا •
 .النقص في الشبكات الداخلية للحاسب داخل المدرسة •
 .دم أجهزة الحاسب اآللي المتوافرة في إدارات المدارسق •

 :تتمثّل في،برمجيةكشفت الدراسة عن وجود صعوبات  .٥
 .البرمجيات اإلدارية المتوافرة ال ترقى لمستوى التطبيقات العالمية المتقدمة •
 .درة  مصممي البرامج اإلدارية المدرسية المختصين في لغات البرمجة العالميةن •
 .لتتوافق مع المستجدات في الميدان ؛ي تحديث برمجيات الحاسبالبطء ف •

 :تتمثّل في،كشفت الدراسة عن وجود صعوبات مالية .٦
لدعم  بـرامج إدارة المدرسـة    )العينية/المالية(انعدام دور القطاع الخاص في المساهمة •

  .اإللكترونية
ورسـوم اشـتراكها   ) DSL(لتوفير خدمة اإلنترنت السريعة ؛االفتقار إلى ميزانية مالية •

 .المتجددة
 .ضآلة موارد المدرسة المالية •
عدم قيام إدارة التربية والتعليم بتقديم دعم مالي  تشجيعي للمـدارس المطبقـة لحوسـبة     •

 .اإلدارة
 .افتقار المدرسة إلى ميزانية خاصة بالتدريب المستمر على مستجدات اإلدارة اإللكترونية •

وجهات نظـر المـديرين والـوكالء فيمـا يتعلـق      وجود فروق دالة إحصائيا بين  .٧
 .وهي دالّة إحصائيا لصالح الوكالء،بالصعوبات اإلدارية تعزى لمتغير الوظيفة
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توجد أية فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر عينة الدراسة تعزى لمتغير  ال .٨
 .)المالية،برمجيةال،التقنية،البشرية(الوظيفة تجاه كافة الصعوبات األخرى

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر عينة الدراسة تعـزى لمتغيـر    .٩
 .المؤهل

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر عينة الدراسة تعزى لمتغيـر   .١٠
تجـاه كافـة الصـعوبات المـذكورة فـي       )غير تربـوي ،تربـوي (نوع المؤهـل 

 .)المالية،البرمجية،التقنية،البشرية،اإلدارية(الدراسة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء فئات الدراسة وفق متغير الخبرة فيما  .١١

 ).المالية،البرمجية،التقنية،البشرية،اإلدارية(يتعلق بالصعوبات
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 .أهم التوصيات :ثانيا
 :من التوصيات التي توصل لها الباحث بناء على نتائج الدراسة ما يلي

  .وتركيب ومتابعة األجهزة االلكترونية تعيين موظف خاص لصيانة .١
 :آلية مقترحة من الباحث لتنفيذ التوصية

،من مواصفات القـائم بالوظيفـة   )متابع اإلدارة اإللكترونية:(إيجاد مسمى وظيفة جديدة -
،وأن )ويفضل من كان تخصصه صيانة الحاسب(الجديدة أن يكون تخصصه حاسب آلي
 .يكون جامعيا،ويفضل من كان تربويا

توكل إلى الموظف الجديد مجموعة من المدارس في حدود خمس المدارس،حتى يكون  -
 .دوامه متوائما مع أيام األسبوع بواقع كل يوم في مدرسة محددة

يكون عمله خاصا بصيانة وتركيب ومتابعـة أجهـزة اإلدارة اإللكترونيـة فقط،حتـى      -
حاسب ومحضـري  اليتعارض مع التخصصات واألنظمة األخرى بالمدرسة كمعلمي ال

 .  المختبرات وأمين مركز مصادر التعلم
وتحفيزهم ،عقد دورات تأهيلية مكثّفة للمديرين والوكالء في مجـال اإلدارة اإللكترونيـة   .٢

 .لحضورها
 :آلية مقترحة من الباحث لتنفيذ التوصية

يكـون  عقد الورش والدورات المتتالية والمتعاقبة لتأهيل المديرين والوكالء،ويفضل أن     -
منفذوها من االختصاصيين في الحوسبة،أومن مديري ووكالء المدارس المتميـزة فـي   

 . تفعيل اإلدارة اإللكترونية
 .تحفيز المديرين والوكالء لحضور هذه الدورات    -
 .لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس ؛وضع اللوائح التنظيمية .٣

 :آلية مقترحة من الباحث لتنفيذ التوصية
ام وزارة التربية والتعليم بإصدار الالئحة التنظيمية لتفعيل اإلدارة اإللكترونيـة فـي   قي -

 .المدارس
وضع برنامج موحد لإلدارة اإللكترونية؛ حتى يمكن الربط والتواصـل بـين الـوزارة     -

 .وإدارة التربية والتعليم بالمدارس، وكذا المدارس مع بعضها البعض
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 .التي تخدم اإلدارة المدرسية تعريب البرمجيات اإللكترونية .٤
 :آلية مقترحة من الباحث لتنفيذ التوصية

تكليف قسم الحاسب اآللي في الوزارة وكافة أقسام الحاسب اآللي فـي إدارات التربيـة    -
والتعليم بتعريب البرمجيات اإللكترونية التي تخدم اإلدارة المدرسية، ودمجها في برامج 

 .اإلدارة المدرسية
اللغة اإلنجليزية والترجمة، وخاصة المتميزين منهم في مجال الحاسـب،  تشجيع معلمي  -

 . وإشراكهم في تعريب البرمجيات اإللكترونية
إعادة صياغة البنى التحتية عند إنشاء المدارس؛ لتكـون أكثـر قابليـة لتطبيـق اإلدارة      .٥

 . اإللكترونية وقابلة الستيعاب ومسايرة التطور التقني المستقبلي
 :قترحة من الباحث لتنفيذ التوصيةآلية م  
، عنـد إبـرام العقـود مـع     )داخل المدرسـة  تمديدات الشبكات السلكية(: إضافة بند  -

 .المؤسسات التي تقوم بإنشاء المدارس
ألياف ضوئية وغيرها مما يستجد من تقنيات، تكون قابلة منافذ كهربائية و(: إضافة بند  -

 . العقود مع المؤسسات التي تقوم بإنشاء المدارس ،عند إبرام)للتطوير والتوسع المستقبلي
وتبنّي المشـاريع اإللكترونيـة فـي المـدارس     ،حث القطاع الخاص على دعم المدارس .٦

 .واالستثمار فيها
 :آلية مقترحة من الباحث لتنفيذ التوصية

وتركيب ،عرض مناقصات على القطاع الخاص حول إنشاء تمديدات وشبكات إلكترونية 
 :تتمثّل في،الثانوية بمدينة مكة المكرمة ونية داخل المدارسأجهزة إلكتر

وتفضـل الشـبكات السـلكية إلدارات    ،أو السلكية مناقصة إلنشـاء شـبكات سـلكية    -
 .بهدف حماية سرية بيانات المدارس،المدارس

 .جديدة وذات قدرات قابلة للتوسع المستقبلي مناقصة لشراء حاسبات آلية -
 .ة داخل المدارسمناقصة لتأسيس خطوط هاتفي -
ومحـددة لجميـع   مناقصة لتأسيس مواقع إلكترونيـة للمـدارس وفـق آليـة معينـة       -

 .لكافة مدارس المملكة تحددها الوزارةيفضل أن ،المدارس
طريقة الدفع للشركات التي تقوم بالمشروع عن طريق المدارس على أقسـاط شـهرية    -

 .ليهلعدة سنوات حتى يتم استيفاء المبلغ المتفق ع،ميسرة
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وإعالنها كمدارس ذكية ومتميـزة علـى   ،تشجيع المدارس التي تطبق اإلدارة االلكترونية .٧
وتقديم مخصـص مـالي   ،للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسـة  مستوى اإلدارة العامة

  .تحفيزي لها
 :آلية مقترحة من الباحث لتنفيذ التوصية

ليتم وفقهـا  ) األجمل...األدق...األسرع(وضع آلية تنافسية بين المدارس تكون محاورها 
وذلك بناء علـى تقريـر لجنـة خاصـة بمتابعـة      ،تقييم مستوى إنجاز أعمال المدارس

وعلى ضوء التقرير تمنح المدرسة الفائزة من كل مركز إشـراف ومـن كـل    ،المدارس
 . وتعطى مبلغا ماليا مجزيا ومتوافقا مع جهودها) المدرسة الذكية(مرحلة على حدة لقب

بمتابعة الصـيانة والـدعم   ،م األجهزة اإللكترونية للمدارسيتقدالمتعهدة بلشركات تكليف ا .٨
  .المباشر الفني

 :آلية مقترحة من الباحث لتنفيذ التوصية
وضع شروط جزائية معينة عند التعاقد مع شركات لتوريـد أجهـزة المدرسـة يكـون     

ـ      دعم الفنـي  مضمون الشرط الجزائي خصم مبالغ مالية معـين عنـد التـأخر عـن ال
ويقوم ،وتكون مخاطبة المدرسة إلدارة التربية والتعليم مباشرة وليست للشـركة ،للمدارس

فإن تم اإلصالح فـورا وإال تـم   ،قسم اإلدارة أو الحاسب فورا بمخاطبة الشركة المتعهدة
 .تنفيذ الشرط الجزائي

 .وضع آليات تكفل دعم أولياء األمور للمدارس ماديا .٩
 :الباحث لتنفيذ التوصيةآلية مقترحة من 

مع إشعار ولي األمر ،حثّ أولياء األمور على تقديم مبالغ رمزية للمدرسة في بداية العام
ولكن ألنشـطة المدرسـة   ،بأن هذه المبالغ ليست بهـدف التعلـيم ألن التعلـيم مجـاني    

مكـن  وي،خمسون رياال في بداية العام فقط :ويكون المبلغ في مقدور الجميع مثال،اإلدارية
وتسـتفيد مـن   ،إلدارة المدرسة في بداية العام استثمار المبلغ فـي المقصـف المدرسي  

وبهذا يمكن ،وتحجب عن الراسبين،من الطالب وفي نهاية العام تعاد النقود للناجحين،ريعه
 .أن يكون هذا المبلغ أيضا حافزا للطالب

الوقت والجهـد علـى    قيام المدارس بإعداد شبكات داخلية سلكية أو السلكية؛ حتى توفر .١٠
 .المديرين والوكالء

 :آلية مقترحة من الباحث لتنفيذ التوصية
فحواه دور مدير المدرسة في إنشـاء تمديـدات   ،إدخال بند جديد في تقويم مدير المدرسة 

 . الشبكات اإللكترونية داخل المدرسة
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 :الدراسات املقرتحة :ثالثا
 :المستقبلية التاليةيقترح الباحث إجراء الدراسات ،من خالل ماسبق

الصـعوبات   :مثال،لسبر أغوار كل صـعوبة علـى حـدة    ؛إعداد دراسات أكثر تفصيلية -١
وكـذا الصـعوبات البشـرية والتقنيـة     ،اإلدارية التي تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية

 .والمالية برمجيةوال
المرحلة لمتوسطة واالمرحلة (متطبيق الدراسة على باقي المراحل الدراسية في التعليم العا -٢

 .)االبتدائية
للكشف عن الصعوبات التي تواجـه اسـتخدام اإلدارة    ؛تطبيق الدراسة في تعليم البنات  -٣

 .ومقارنتها بما توصلت له هذه الدراسة،اإللكترونية في تعليم البنات
ومقارنة نتائجهـا  ،أخرى من المملكة العربية السعودية تعليمية تطبيق الدراسة في مناطق -٤

 .ج هذه الدراسةبنتائ
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  الدراسة  ع ـــــــــمراج
 

 :املصادر: أوالً 
 .القرآن الكرمي .١
لسـان  .)م٢٠٠٠(اإلفريقـي املصـري   أيب الفضل مجال الدين حممـد بـن مكـرم    ،ابن منظور .٢

 .دار صادر :بريوت،العرب
حتقيق طاهر أمحـد  ،النهاية يف غريب األثر .)هـ١٣٩٩(السعادات املبارك بن حممدأبو ،اجلزري .٣

 .املكتبة العلمية :بريوت .حممود حممد الطناحي،اويالز

 :املراجــع :ثانيا
 :الكتب -أ
دار  :القـاهرة  .التحديات اإلدارية وإعداد قيادات املستقبل .)م٢٠٠١(حيىي عبداحلميد،إبراهيم -٤

 .التوزيع والنشر اإلسالمية
ــداهللا و،ابــن دهيش -٥ ــد بــن عب ســامي ،الشــالش،عبدالرمحن بــن ســليمان ورضوانخال

أسس نظريـة  ... اإلدارة والتخطيط التربوي .)م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦(عبدالسميع
 .مكتبة الرشد :الرياض .وتطبيقات علمية

ثورة على العمـل  ،احلكومة اإللكترونية .)م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(حيىي حممد علي،أبو مغايض -٦
 .الرياض .اإلداري التقليدي

: الرياض  .ة املعلوماتاجلودة الشاملة يف إدار ).م٢٠٠٦-١٤٢٧(هدى بنت صاحل،أبوحيمد -٧
 .مركز البحوث،معهد اإلدارة العامة

 :عمـان ،منظور تطبيقي :دراسات معاصرة يف التطوير اإلداري ).م١٩٩٥(عاصم،األعرجي -٨
 .دار الفكر للطباعة والنشر

 .كنوز املعرفة :جدة،املقدمة يف اإلدارة املدرسية .)م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(سعيد حممد،بامشموس -٩
استخدام احلاسبات اإللكترونية يف اإلدارة العامة يف الـدول   .)م١٩٨٥(حممد نور،برهان -١٠

املنظمة ،إدارة البحوث والدراسات: األردن،عمان،نظرة حتليلية ومستقبلية –العربية 
 .العربية للعلوم اإلدارية

ــيوين -١١ ــلكية   .)م٢٠٠٣(عبداحلميد،بس ــوتر الالس ــبكات الكمبي  Wirelessش
Networking،ية للنشر والتوزيعار الكتب العلمد :القاهرة. 
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اسـتعماالت احلاسـوب يف    .)م٢٠٠٤(البلداوي،عبداحلميد عبدايد وسالم،أسامة عزمـي  -١٢
 .دار الشروق للنشر والتوزيع:األردن،عمان.العمليات اإلدارية واملالية

 . دار قباء للباعة والنشر:القاهرة. اإلدارة التعليمية واملدرسية). م٢٠٠١(فاروق شوقي،البوهي -١٣
 :بريوت،ترمجة مركز التعريب والربجمـة ،التدريب الناجح للموظفني  .)هـ١٤١٨(وملمالك،بيل -١٤

 .الدار العربية للعلوم
: اجليزة،الطبعـة الثانيـة  . اإلدارة اإللكترونية وحتديات املستقبل). م٢٠٠٥(عبدالرمحن،توفيق -١٥

 ).مبيك(مركز اخلربات املهنية لإلدارة
مركـز اخلـربات املهنيـة     :اجليـزة  .تدريبمهارات أخصائي ال .)م٢٠٠٥(عبدالرمحن،توفيق -١٦

 .)مبيك(لإلدارة
 :الريـاض ،اخلدمة املدنية يف اململكة العربية السـعودية ). هـ١٤١٨(سليمان حممد،اجلريش -١٧

 .مطبعة السفري
طرق البحث يف التربية والعلوم  ،)هـ١٤٢١(حممد عبد الرمحن،عبد احلافظ والدخيل،اجلزويل  -١٨

 .  يدار اخلرجي:  الرياض،االجتماعية
: اإلسكندرية،أمن املعلومات االليكترونية .)م٢٠٠٦(ممدوح حممد،منري حممد و اجلنبيهي،اجلنبيهي -١٩

 .دار الفكر اجلامعي
نبيـل  ،بـدر بـن جويعـد ومتويل   ،وزيادة،مصـطفى عبـدالقادر والعتييب  حممد معجب ،احلامد -٢٠

ر رؤية احلاض،لتعليم يف اململكة العربية السعوديةا).م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(عبداخلالق
 .مكتبة الرشد :الرياض،واستشراف املستقبل

 .دار اتمع للنشر:الرياض، اآلفاق التربوية يف اإلدارة املدرسية).هـ١٤١٥(رشيد، احلريب  -٢١
 .اجتاهات حديثة يف اإلدارة املدرسية الفعالة ).م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(سالمة عبدالعظيم،حسني -٢٢

 .  دار الفكر: عمان األردن
اإلدارة املدرسية وتعبئة قواها البشرية يف اململكة  .)هـ١٤٠٦(نسليمان عبد الرمح، احلقيل  -٢٣

 .عدار عامل الكتب للنشر والتوزي :الرياض،٢ط .العربية السعودية

مفاهيم وتقنيـات  ،الربيد االلكتروين ومؤمتر الفيديو عن بعد .)م٢٠٠١(حممد زياد،محدان -٢٤
 .دار التربية احلديثة: الفيحاء،وتربية عن بعد باإلنترنت

 :القـاهرة ،   حتديات اإلدارة يف القرن احلـادي والعشرين. )م١٩٩٩(.ف. بيتر،  اكردر -٢٥
  .الشركة العربية لإلعالم العلمي
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تأثري األعمال التجارية  Management-eاإلدارة اإللكترونية ،)م٢٠٠٦(إيان،دودج -٢٦
ترمجة عبداحلكم أمحـد  . املعاصر ITاإللكترونية على مدير تكنولوجيا املعلومات

 .دار الفجر للنشر والتوزيع: القاهرة. زامياخل
 :الرياض،خالد عبداهللا الشـقري :ترمجة،مدير القرن الواحد والعشرين .)م٢٠٠٠(كامب دي -٢٧

  .مكتبة الشقري
 .دار اجلامعة اجلديدة للنشر :االسكندرية،اإلدارة املدرسية .)م٢٠٠١(حممد إمساعيل،دياب -٢٨
كتـاب  ،تلوث البيئي يف البيئات املغلقةسلسلة كتب ال .)هـ١٤١٩(عبدالبديع محزة،زللي -٢٩

 ).١(رقم
التخطيط االستراتيجي ملؤسسـات التعليــم   . )هـ١٤١٦(سعد عبد اهللا بردي، الزهراين  -٣٠

 .جامعة أم القرى، سلسلة البحوث التربوية والنفسية ،  العايل
: جدة .التعليم يف اململكة العربية السعودية أمنوذج خمتلف. )هـ١٤١٠(عبد اهللا حممد،الزيد -٣١

 .دار عكاظ للطباعة والنشر
دراسة يف تطور الفكر التنظيمي "تنظيم املنظمات ).هـ١٤٢٢-م٢٠٠٢(مؤيد سعيد،السامل -٣٢

 .دار عامل الكتاب احلديث :األردن،إربد ."خالل مئة عام
ــاملي -٣٣ ــدباغ،الس ــدالرزاق وال ــد،عالء عب ــات ). م٢٠٠١(رياض حام ــات املعلوم تقني

 .للطباعة والنشر دار وائل :األردن،عمان،اإلدارية
 .،دار العلم للماليني :بريوت،  احلاسبات اإللكترونية املصغرة .)م١٩٨٦(حافظ، السامرائي  -٣٤
مكتبة  :الرياض .اجلمعية األمريكية لإلدارة،املدير اجلديد الناجح ).م١٩٩٩(جوزيف ت،ستراوب -٣٥

 .جرير
 :جـدة ،٢ط،مقدمة يف علم املعلومات. )م ١٩٩٧-هـ ١٤١٨(حسن عواد وآخرون،السرحيي -٣٦

 .دار اخللود للنشر والتوزيع
 .األهلية للنشر :عمان .احلاسوب يف التعليم.)م٢٠٠٢(حممد،عبداحلافظ وأبو ريا،سالمة -٣٧
 .دار غريب :القاهرة،خواطر يف اإلدارة املعاصرة .)م٢٠٠١(علي،السلمي -٣٨
ـ  ١٤١٠(محد إبـراهيم وآخـرون  ،السلوم -٣٩ التعلـيم العـام يف اململكـة العربيـة       ).هـ

 . مطابع أنترناشنال كرافيكس:،واشنطن٢ط،السعودية
اإلدارة املدرسية يف ضوء الفكر اإلداري اإلسـالمي   .)م١٩٨٧(عرفات عبد العزيز،سليمان -٤٠

  .القاهرة،مكتبة األجنلو املصرية  .املعاصر
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مطبعـة دار   :القـاهرة ،اإلدارة املدرسية احلديثة .)هـ١٣٩٦(حممد منري،وهيب ومرسي،مسعان -٤١
 .العامل العريب

ــ -٤٢ ــراد واألداء. )م٢٠٠٤(ك. دوجالس،ثمسي ــيري األف ــف..إدارة تغ ــادئ كي –؟ املب
  .الطبعـة الثانيـة   .عشرة مبادئ لتفعيل إدارة التغيري.الرؤى–االستراتيجيات 

 .إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة،ترمجة عبداحلكيم أمحد اخلزامي
نورالـدين  ،مصطفى حممد وعبداجلواد،يلاخلطيب،حممد شحات ومتوعبد العزيز بن عبد اهللا و،السنبل -٤٣

الطبعـة  . يف اململكـة العربيـة السـعودية    نظام التعلـيم  ).هـ ١٤١٧(حممد
  .دار اخلرجيي للنشر والتوزيع: الرياض،اخلامسة

التربية والتعليم يف الوطن العريب علـى مشـارف   . )م٢٠٠٤(عبدالعزيز بن عبداهللا،السنبل -٤٤
 .املريخ للنشر دار:  الرياض،القرن احلادي والعشرين

دار الكتـب   :القـاهرة ،٣ط .دليلك الشامل إىل شبكة اإلنترنت،)م٢٠٠٠(.مصطفى،السيد -٤٥
 .العلمية للنشر والتوزيع

دار  :القـاهرة  .مشاكل استخدام شبكة اإلنترنت وحلوهلا .)م٢٠٠١(شريف فتحي،الشافعي -٤٦
 .الكتب العلمية للنشر والتوزيع

ر نظم وأجهزة اخلدمـة املدنيـة يف الـدول    معوقات تطوي ).م١٩٨٢(عبدالقادر،الشخيلي -٤٧
 .دار الفكر للنشر والتوزيع:عمان،العربية

التحالف االستراتيجي بـني اجلهـات احلكوميـة    ). م٢٠٠٣(شركة مايكروسوفت العربية -٤٨
الكتاب التوثيقي لندوة احلاسب  .والقطاع اخلاص لبناء حلول احلكومة اإللكترونية

حمـرم  ٢٠املنعقدة مبعهـد اإلدارة العامـة   ،والتطلعات الواقع :اآليل يف األجهزة احلكومية
  .اإلدارة العامة للربامج العليا،معهد اإلدارة العامة:الرياض،م٢٠٠٣مارس ٢٣املوافق

 .دار املسرية للنشر والتوزيع :األردن،عمان،إدارة الشبكات .)هـ١٤٢٤-٢٠٠٣(مراد،شلباية -٤٩
علومات يف تيسري وفاعلية العمل دور نظم وتكنولوجيا امل .)م١٩٩٨(عصمت عبداهللا،الشيح -٥٠

 .دار النهضة :القاهرة،اإلداري
ــة  .)م١٩٩٥(عماد،عبدالرمحن والصــباغ،الصــباح -٥١ ــات اإلداري ــادئ نظــم املعلوم مب

 .األردن: عّمان،احلاسوبية
 .إدارة،تطبيقات،أنظمـة  :احلاسوب يف إدارة األعمال .)م١٩٩٦(عماد عبدالوهاب،الصباغ -٥٢

 .شر والتوزيعمكتبة دار الثقافة للن :عمان
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مكتبـة األجنلـو    :القـاهرة ،دراسات يف إعداد وتدريب املعلمني .)م١٩٨١(نبيل أمحد،صبيح -٥٣
 .املصرية

املوسوعة الكاملة يف نظم املعلومات اإلداريـة   .)م٢٠٠٢(حممد عبد حسني آل فرج،الطائي -٥٤
 .دار زهران للنشر والتوزيع :األردن،عمان،)٣(سلسلة نظم املعلومات،احلاسوبية

 –السلوك التنظيمي  املفـاهيم   .)هـ١٤١٥(طلق عوض اهللا،عبداهللا عبدالغين والسواط،الطجم -٥٥
 .دار النوابغ للنشر :جدة  .التطبيقات –النظريات 

الرشـد للنشـر    مكتبة :الرياض. املدير وتقومي العمل املدرسي.  )هـ١٤٢١(صاحل امحد،الطريقي -٥٦
 .والتوزيع

احلكومة اإللكترونية وتطبيقاهتـا يف  . )م٢٠٠٤(حممد حممود والعلوش،طارق شريف،الطعامنة -٥٧
 .املنظمة العربية للتنمية اإلدارية :القاهرة .الوطن العريب

 .دار يافا العلمية للنشر:عّمان .السلوك التنظيمي ).م٢٠٠١(حسني ناجي، عارف  -٥٨
الفكـر املعاصـر يف التنظـيم     .)م١٩٩٨(علي حممـد ، سعيد يس و عبد الوهاب ، عامر   -٥٩

 .والتطوير اإلداري تمركز وايد سريفيس لالستشارا: القاهرة ).٢ط(.واإلدارة
   T.Q.Mاإلدارة بـاجلودة الشـاملة      :سلسلة التميز اإلداري .)م١٩٩٩(سعيد،عامر -٦٠

  .مركز وايد سرفس لالستشارات والتطوير :القاهرة
وي من منشورات املـؤمتر السـن  ،استراتيجيات إدارة التغيري وأمهيتها .)م١٩٩١(سعيد يس،عامر -٦١

مركز وايد سرفيس لالستشـارات  :القاهرة"استراتيجيات التغيري وتطوير املنظمات"األول
 .والتطوير اإلداري

اململكـة العربيـة   ،اإلدارة التربوية والتخطيط التربوي .)هـ١٤٢٤(،عبد اهللا السيدعبداجلواد -٦٢
 ٠دار النشر الدويل،السعودية

مكتبـة األجنلـو    :القـاهرة ،املعاصرةاالجتاهات التربوية  .)١٩٧٧-١٣٩٨(عرفات،عبدالعزيز -٦٣
 .املصرية

دار  :القـاهرة ،مراجعة وإعـداد خالـد العمري  ،اإلنترنت .)م١٩٩٨(مصطفى رضا،عبدالوهاب -٦٤
 .الفاروق للنشر والتوزيع

 :الريـاض  .احلكومة اإللكترونية بني التخطيط والتنفيذ .)م٢٠٠٣(دهامبن فهد ناصر ،العبود -٦٥
 .مكتبة امللك فهد الوطنية

البحث العلمي مفهومـه  .)م٢٠٠١(كايد، عبد الرمحن و عبد احلق ، ذوقان و عدس  ،عبيدات  -٦٦
 .دار الفكر للطباعة والنشر :عمان ).٧ط (.وأدواته وأساليبه
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 . العريب دار الفكر :القاهرة ؛.اإلدارة املدرسية .)م٢٠٠٠(حممد حسنني،العجمي -٦٧
ــن محــد،العساف -٦٨ ــدخل إىل البحــث يف الع،)م١٩٨٩-هـــ١٤٠٩(صــاحل ب ــوم امل ل

 .العبيكان للطباعة والنشر :الرياض،السلوكية
مركـز  : اإلمارات،أبوظيب. اإلدارة الرقمية ااالت والتطبيقات،)م٢٠٠٥(بشري عباس،العالق -٦٩

 .اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية
دار املسرية للنشر والتوزيع :عمان،٣ط،مبادئ اإلدارة املدرسية .)م٢٠٠٢(حممد حسن،العمايرة -٧٠

 .طباعةوال
 .التقنية احلديثة يف إدارة املدارس الثانوية للبنات ).هـ١٤١٩(فدوى فاروق إحسان اهللا،عمر -٧١

اإلدارة العامة لكليـات البنـات   ،خمتصر حبث ماجستري مقدم للرئاسة العامة لتعليم البنات
 .املدينة املنورة،١ط،جبدة

مكتبة  :القاهرة  ،احملاسبةاستخدام احلاسب اآليل يف اإلدارة و .)م١٩٩٧(إيهاب خالد،عيادة -٧٢
 .عني مشس

 :الريـاض ،تطور نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية .)م٢٠٠٢(محدان أمحد،الغامدي -٧٣
  .مكتبة تربية الغد

 .آفاق احلاضـر وتطلعـات املسـتقبل   ،اإلدارة اإللكترونية .)م٢٠٠٤-٢٠٠٣(أمحد حممد،غنيم -٧٤
  .املكتبة العصرية :املنصورة

منشـورات   :بنغازي،اإلدارة املدرسية املعاصرة .)م١٩٩٤-هـ١٤١٥(ن فرجعبدالرمح،الفقي -٧٥
 .جامعة قاريونس

مكتبـة   :الريـاض ،٢ط .اإلنترنت للمستخدم العـريب  ).م٢٠٠١(عبدالقادر عبداهللا،الفنتوخ -٧٦
 .العبيكان

تطوير اإلدارة املدرسـية يف دول اخللـيج    .)م١٩٩٣(عبد املالك،حممد سيف الدين وحسن،فهمي -٧٧
  .دراسة مكتب التربية العريب لدول اخلليج العريب :لرياضا .العربية

كليـة   :الرياض .احلاسب اآليل واستخداماته يف التعليم. )هـ١٤٢٠(ألفت حممد أمحد،فودة -٧٨
 .جامعة امللك سعود،التربية

تكنولوجيــا املعلومــات  .)م٢٠٠٢(إميان فاضــل،عامر إبــراهيم والســامرائي،قنــديلجي -٧٩
 .راق للنشر والتوزيعمؤسسة الو :عمان،وتطبيقاهتا

دار اتمع : جدة،التخطيط-١اإلدارة احلديثة يف خدمة التربية  .)هـ١٤١٤(لطف أمحد حممد،الكبسي -٨٠
 .للنشر والتوزيع

 .ترمجة ونشر وتوزيع مكتبة جرير:الرياض .الشبكات للمبتدئني .)م١٩٩٨(دودج،لوي -٨١
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ب اإلداري املوجـه  التـدري  ). م٢٠٠١(أسامة حممـد ،يوسف وجرادات عقلة حممد،املبيضني -٨٢
 .املنظمة العربية للتنمية اإلدارية :القاهرة،ءباألدا

مؤسسـة شـباب    :اإلسكندرية .اإلدارة احلديثة والنظم اإللكترونية .)م٢٠٠٥(جاسم،جميد -٨٣
 .اجلامعة

 .اإلدارة املدرسية يف ضوء الفكر اإلداري املعاصـر .  )م٢٠٠٢(صالح عبداحلميد،مصطفى -٨٤
   .دار املريخ :الرياض

اإلدارة التربويـة والتخطـيط    ).م٢٠٠٥(فى،صالح عبداحلميد وعمر،فدوى فـاروق مصط -٨٥
  .مكتبة الرشد :الرياض،٢ط .التربوي

متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية لتقدمي اخلدمة   .)م٢٠٠٤(عبداحلميد عبدالفتاح،املغريب -٨٦
امعـة  ج،كليـة التجارة ،دراسة تطبيقية على مينـاء دمياط  :واجتاهات العاملني حنوها

 .مجهورية مصر العربية :املنصورة
: التعليم واحلاسوب يف دول اخلليج العربيـة  .)م١٩٩٤(مكتب التربية العريب لدول اخلليج -٨٧

 .مكتب التربية العريب لدول اخلليج :الرياض ،الواقع وآفاق التطوير
احلاسوب ونظـم املعلومـات يف اإلدارة   ،)م١٩٩٤(حممد مجال الدين،حممد ودرويش،مندورة -٨٨

   .مجعية احلاسبات السعودية،جامعة امللك سعود :الرياض،حلديثةا
اإلنترنـت يف  ..تطبيقـات الكمبيـوتر   .)م١٩٩٨(سامية ملعي،أمحد حامد ومسعود،منصور -٨٩

 .جامعة املنصورة،كلية التربية :مصر،التعليم
للنشر آفاق اإلبداع : الرياض .تطور الفكر اإلداري املعاصر ).هـ١٤٢٢(إبراهيم عبداهللا،املنيف -٩٠

 .واإلعالم
 :الرياض.استخدام احلاسب اآليل يف التعليم .)م٢٠٠١-١٤٢١(عبداهللا بن عبدالعزيز،املوسى -٩١

 .الشقريمكتبة 
دار  :عّمان .٤ط،واإلنترنتمقدمة يف احلاسب  .)م٢٠٠٧-١٤٢٧(عبداهللا بن عبدالعزيز،املوسى -٩٢

 .وائل للنشر والتوزيع
ـ ١٤٢٨(أمحد حسـن ،وصوصـني عبدالوهاب كامـل  ،موسى،حممد رمسي حسن والسماك -٩٣ -هـ

معهـد اإلدارة  : الريـاض ،استراتيجية احلكومة اإللكترونية وتطبيقاهتا). م٢٠٠٧
 . العامة

، املفاهيم واخلصائص والتجارب احلديثـة    –إدارة االبتكار   .)م٢٠٠٤(جنم عبود، جنم  -٩٤
 .دار وائل للنشر :عمان
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ـ ...اإلدارة اإللكترونيـة . )م٢٠٠٤-١٤٢٥(جنم عبـود ،جنم -٩٥ تراتيجية والوظـائف  االس
 .دار املريخ للنشر :الرياض .واملشكالت

حممـد  ،ومحزاوي،حممد فتحي،وحممود،هاين يوسـف ،خاشـقجي  سعود بـن حامـد و  ، النمر  -٩٦
مطـابع  :الرياض، األسس والوظائف . .اإلدارة العامة،)م٢٠٠١-هـ١٤٢٢(سيد

 .الفرزدق
ا احلاسبات يف تطـوير  استخدام نظم املعلومات وتكنولوجي،)م١٩٩٥(حممد حممد، اهلادي  -٩٧

 .املكتبة األكادميية: القاهرة،  التعليم املصري
 .الشركة العربية لإلعالم العلمي: القاهرة، اإلدارة الرقمية.)م٢٠٠٢(روبرت،  هارجروف -٩٨
واقع االستفادة من احلاسب اآليل يف القطاع احلكومي ،)م٢٠٠٥(يوسف بن جاسم،اهلميلي -٩٩

مركز ،معهد اإلدارة العامة: الرياض. ات واحللولاملعوق: باململكة العربية السعودية
 .البحوث

 .اإلدارة اإللكترونية وآفـاق تطبيقاهتـا العربيـة   ،)م٢٠٠٥-١٤٢٦(سعد غالب،ياسني -١٠٠
 .مركز البحوث،معهد اإلدارة العامة: الرياض

دار : الريـاض ،التدريب اإلداري بني النظرية والتطبيق،)هـ١٤١٧(حممد عبد الفتاح،ياغي -١٠١
 .ر والتوزيعاخلرجيي للنش

 :الدوريات –ب 
دراسة ميدانيـة   :خماطر أمن املعلومات احملاسبية اإللكترونية،)م٢٠٠٤(أمحد عبدالسالم،أبو موسى -١٠٢

 :الرياض،معهد اإلدارة العامـة ،)٤٤(العدد،جملة اإلدارة العامة،على املنشآت السعودية
  .اململكة العربية السعودية

امج الدراسية يف املرحلة الثانويـة يف اململكـة العربيـة    الرب). هـ ١٤٠٨(عبد العزيز عزوز،الباتع -١٠٣
دراسـات  ،جملة كليـة التربيـة  . تطورها ومشكالهتا واقتراحات حتسينها. السعودية
 .جامعة امللك سعود: الرياض. الد اخلامس،تربوية

حبث ،مشكالت استخدام احلاسوب وطرق مواجهتـها ،)هـ١٤٢٤(حممد جعفر حممد،مجل الليل -١٠٤
 .)١(العدد،الد األول،لة السعودية للتعليم العايلا،منشور

استراتيجيات  –أولويات البحث التربوي يف جمال اإلدارة املدرسية  .)م١٩٩٦(فهد إبراهيم،احلبيب -١٠٥
 .الكويت،)٣٨(العدد،١٠جملد ،الة التربوية،-مقترحة

العدد احلادي ،ويجملة التوثيق الترب. منط جديد يف التعليم الثانوي). هـ ١٣٩٦(سعد،احلصني -١٠٦
  .وزارة التربية والتعليم: الرياض. عشر



-٢٤٢- 

    

دراسـة مقّدمـة   ،واقع استخدام احلاسب اآليل يف وزارة املعارف،)م٢٠٠٣(منري بن خالد،احلميد -١٠٧
جملـة البحـوث    .الواقـع والتطلّعـات   :لندوة احلاسب اآليل يف األجهزة احلكوميـة 

  .اململكة العربية السعودية :الرياض،كلية امللك فهد األمنية) ٢٥(العدد،األمنية
رسالة اخللـيج  ،مشروع املدرسة اإللكترونية). م١٩٩٩(عبدالقادر،عبدالعزيز والفنتوخ،السلطان -١٠٨

مكتب التربية  :الرياض،مكتب التربية العريب لدول اخلليج،)٧١(العدد،)٢٠(السنة،العريب
 .لدول اخلليج العريب،

بوية من التعليم اجلامعي يف ضوء بعض املـتغريات  املتطلبات التر،)م١٩٩٨(.حممد حممد،عبد احلليم -١٠٩
ـ ،٥السنة ،)١٣(العدد،جملة التربية والتنمية،،"احمللية والعاملية  :القـاهرة ،م١٩٩٨ارس م

 .مجهورية مصر العربية
احلكومة اإللكترونية يف التعليم بـني  ،)م٢٠٠٤.(عبدالفتاح جودة،عبداحلميد،محدي حسن والسيد -١١٠

مجهورية  :جامعة الزقازيق) ٤٦(العدد،جملة كلية التربية،رحبث منشو،النظرية واملمارسة
   .مصر العربية

دور "دراسـة عنواـا  ) م١٩٨٦-١٤٠٦(عبدالعزيز،غازي والفويز،إبراهيم واخلطيب،عبدالسالم -١١١
معهـد اإلدارة   )٥٠(العـدد ،جملـة اإلدارة العامـة  "احلاسب اآليل يف التنمية اإلدارية

 .لسعوديةاململكة العربية ا :الرياض،العامة
جملة فصلية تقنية تصدرها كلية ،نوافذ التقنية. الشبكات احمللية الالسلكية). م٢٠٠٧(لطفي،العذار -١١٢

 .م٢٠٠٧مايو . العدد الرابع. وكالة شؤون املتدربني،االتصاالت واإللكترونيات جبدة
، )٤(العـدد ، الة العربية لـإلدارة ،  التكنولوجيا واإلدارة)م١٩٨٢(فوزي عبد اهللا، العكش -١١٣

  .مجهورية مصر العربية، )٦(الد
دراسـة  ، احلكومة اإللكترونية ومسـتقبل اإلدارة العامـة   ):م٢٠٠٣(نائل عبد احلافظ، العواملة -١١٤

 .قطر، ) ١(ع، ) ٢٩(مج،  جملة الدراسات،استطالعّية للقطاع العام يف دولة قطر
اإلداري ومعوقـات   دور اإلدارة اإللكترونيـة يف تطـوير العمـل   .)م٢٠٠٦(أمحد بن علي،غنيم -١١٥

الد ،)٨١(العدد،الة التربوية .استخدامها يف مدارس التعليم العام للبنني باملدينة املنورة
 .جامعة الكويت:جملس النشر العلمي،م٢٠٠٦هـ ديسمرب١٤٢٧ذو القعدة  ٢١

جملـة   .قياس تبين األفراد الستخدام احلاسب اآليل كتقنية حديثـة  .)م١٩٩٥(عادل ريان،حممد -١١٦
 .معهد اإلدارة العامة :مسقط) ٦٣(العدد،دارياإل

واقع ومعوقات استخدام احلاسوب يف كليـات  ). م٢٠٠٠(إبراهيم بن عبداهللا،احمليسن -١١٧
جملس ،م٢٠٠٠خريف ،١٥الد ،)٥٧(العدد،الة التربوية .السعودية التربية باجلامعات
 .جامعة الكويت:النشر العلمي
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جملـة إدارة   .آفاق وتطلعـات ،احلكومة اإللكترونية..فكر إداري). ٢٠٠١(أمحد سيد،مصطفى -١١٨
 –السـنة الثامنـة   ) ٣٧(العدد،جملة ثقافية علمية تصدرها اجلمعية العربية لإلدارة،العصر
 . مجهورية مصر العربية :القاهرة .م٢٠٠١أكتوبر -هـ١٤٢٢شعبان 

لسـلة  س،حنو جمتمع املعرفـة ،احلكومة اإللكترونية. )هـ١٤٢٧(معهد البحوث واالستشارات -١١٩
وكالة اجلامعة للدراسات ،اإلصدار التاسع،دراسات يصدرها معهد البحوث واالستشارات

 .عزيزجامعة امللك عبدال: العليا والبحث العلمي
دراسة شاملة حول استخدام احلاسب اآليل يف التعليم  ،)هـ١٤٠٩(أسامة،حممد و رحاب،مندورة -١٢٠

 ،رسـالة اخللـيج العـريب    .العام مع التركيز على جتارب ومشاريع الدول األعضاء
 .اململكة العربية السعودية: ياضالر،مكتب التربية العريب لدول اخلليج) ٢٩(العدد

مقارنة بني نظامي التعليم الثانوي التقليدي واملطور يف  .)م١٩٩ ٠-هـ١٤١٠(حممد عبد اهللا،املنيع -١٢١
اجلمعية ،)١(دعدال رسالة التربية وعلم النفس. اململكة العربية السعودية دراسة ميدانية

 .جامعة امللك سعود: الرياض،)جسنت(السعودية للعلوم التربوية والنفسية
تقومي برامج مركز الدورات التدريبية بكلية التربيـة  ،)هـ١٤١٦(عبداحلكيم موسى مبارك،املوسى -١٢٢

من وجهة نظر مديري املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية واملوجهني التربويني على مدى 
 .مكة املكرمة :جامعة أم القرى،)١١(العدد جملة جامعة أم القرى،أعوام ثالثة

اإلدارة  العامـة  ،جملة نصف سنوية) ٣٤(العدد ،جملة التوثيق التربوي ).١٤١٩(وزارة املعارف -١٢٣
 .اململكة العربية السعودية :الرياض .مركز التطوير التربوي –للدراسات والبحوث التربوية 

اإلدارة  ،جملة نصف سنوية) ٥١(العدد،جملة التوثيق التربوي ).هـ١٤٢٨(وزارة التربية والتعليم -١٢٤
اململكة العربيـة   :الرياض .التطوير التربوي وكالة –العامة للدراسات والبحوث التربوية 

 .السعودية
ةالوثائق -ج

ّ
 :واألدل

احلاسب  مركز. الدليل اإلحصائي). هـ١٤٢٨(اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة املقدسة -١٢٥
 .مكة املكرمة .اآليل واملعلومات

التحول من (هـ بشأن٢٠/٨/١٤٢٥بتاريخ ٢٣٥قرار رقم ،)هـ١٤٢٥(جملس الوزراء -١٢٦
سبل ":الصادر بناء على توصيات ندوة،)الوسائل التقليدية إىل الوسائل اإللكترونية

راقبـة  ديـوان امل ،"تعزيز التعاون لتحقيق أهداف املراجعة الشاملة والرقابـة علـى األداء  
 .اململكة العربية السعودية: العامة،الرياض
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التقرير اخلتامي للقاء الثالث لرؤساء أقسام إشـراف   .)هـ١٤٢٤(وزارة التربية والتعليم -١٢٧
حمـرم   ٢٣إىل  ٢١خـالل الفتـرة مـن    :املنعقد يف مدينة الرياض  اإلدارة املدرسية

  .هـ١٤٢٤
التطـوير  ،نشرة تعريفية للطالب،اجلديد التعليم الثانوي .)هـ١٤٢٥(وزارة التربية والتعليم -١٢٨

 .اململكة العربية السعودية: الرياض،إدارة التعليم الثانوي-التربوي
 :الريـاض ،٤ط،سياسة التعليم يف اململكة العربية السـعودية  .)هـ١٤١٦(وزارة املعارف -١٢٩

 .مطابع البيان
مركـز  ،)برنـامج معـارف  (بشأن/  ٧٧٩/٢٨قرار رقم  ).هـ١٤١٩(وزارة املعارف -١٣٠

 .اململكة العربية السعودية  :الرياض. حلاسب اآليلا
 :التقارير واملؤمترات والندوات-د

 .جوانب مهمة يف اختيار وتعميم برامج احلاسب التعليميـة  .)م٢٠٠١(خالد بن حممد،أبا احلسن -١٣١
-١٠املنعقد يف الفترة ما بني ،ألقي يف املؤمتر الوطين السادس عشر للحاسب اآليل

  .التطوير التربوي،وزارة املعارف :الرياض،م٢٠٠١فرباير  ٧-٤فق ذي القعدة املوا ١٣
ألقـي يف   .دور األنظمة والتشريعات يف تطبيق احلكومة اإللكترونية). م٢٠٠٣(علي السيد،الباز  -١٣٢

املنعقد يف مسقط يف سلطنة عمان ،الواقع والتحديات: مؤمتر احلكومة اإللكترونية
 .م٢٠٠٣مايو  ١٢-١٠يف الفترة ما بني 

أسباب :تدين استخدام احلاسبات اآللية يف الدوائر احلكومية،)هـ١٤٠٨(إبراهيم عبدالعزيز،لتركيا -١٣٣
ورقة مقدمة لندوة تدين استخدام احلاسـبات اآلليـة يف الـدوائر    ،واقتراحات
 .وزارة املالية واالقتصاد الوطين  :الرياض،احلكومية

ألقي يف ،يف التعليم والدعوة عن بعـد  استخدام التقنية اإللكترونية.)م٢٠٠٤(فوزي عليوي،اجلعيد -١٣٤
املؤمتر الوطين السابع عشر للحاسب اآليل واملعلوماتية يف خدمـة ضـيوف   

جامعـة امللـك   ،مركـز النشـر العلمي   :جدة،أبريل ٨-٥املنعقد يف الفترة من ،الرمحن
 .عبدالعزيز

ية املصـرية  املؤمتر الثاين للجمع ، إدارة التعليم يف الوطن العـريب  .)م١٩٩٥(صالح، جوهر  -١٣٥
 .م١٩٩٥، القاهرة ، دار الفكر العريب ،  للتربية املقارنة واإلدارة التعليمية

تطبيق نظم احلكومة اإللكترونية يف مجهوريـة   .)م٢٠٠٣(مدثر سليمان،نادر حممد وحممد،حسنني -١٣٦
الواقـع   :ألقي يف مؤمتر احلكومـة اإللكترونيـة   .الفوائد والتحديات..السودان

 .م٢٠٠٣مايو ١٢-١٠يف الفترة مابني ،يف مسقط يف سلطنة عماناملنعقد ،والتحديات
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ألقي يف  .استخدام احلاسوب وملحقاته يف إعداد الوسائل التعليمية .)م٢٠٠١(زهري ناجي،خليف -١٣٧
 .م١٠/٥/٢٠٠١-٩يف الفترة مابني،مؤمتر العملية التعليمية يف عصر اإلنترنت

ورقة عمـل مقدمـة   ،   واقع وطموحلكتروينالتعليم اإل. )هـ١٤٢٤(فارس إبراهيم، الراشد  -١٣٨
 .الرياض، لندوة التعليم االلكتروين 

االجتاهات احلديثة يف اإلدارة املدرسية وإمكانية ،)م٢٠٠٢(أمني حممد،والنبوي،حممد خلفان،الراوي -١٣٩
ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر . االستفادة منها يف تطوير اإلدارة املدرسية بدولة اإلمارات

  .اإلمارات العربية املتحدة،ديب،ائزة خليفة بن زايد للعلمالتربوي الثاين جل
ألقي يف امللتقى اإلداري الثـاين  ،اإلدارة واملتغريات العاملية اجلديدة  .)م٢٠٠٤(رأفت،رضوان -١٤٠

 .م٢٠٠٤مارس  للجمعية السعودية لإلدارة 
 . تواجههـا الفاعلية والعقبات اليت،متطلبات احلكومة اإللكترونية،)م٢٠٠٣(حممود ناصر،الريامي -١٤١

املنعقد مبسقط يف سـلطنة  ،الواقع والتحديات :ألقي يف مؤمتر مؤمتر احلكومة اإللكترونية
 .م٢٠٠٣مايو  ١٢-١٠عمان خالل الفترة 

املؤمتر الثاين للجمعيـة املصـرية    ،إدارة التعليم يف الوطن العريب  :)م١٩٩٥(حامد، زهران  -١٤٢
 .،القاهرة، كر العريب دار الف،  للتربية املقارنة واإلدارة التعليمية

ورقة عمل مقدمة يف ،نترنتاجلانب التربوي لشبكة اإل. )م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠(محود،السعدون -١٤٣
احملاضرة الثالثة من الدورة السابعة للموسم الثقايف التربوي للمركز العـريب  

املنعقدة خالل الفترة ،نترنت ما هلا وما عليهاشبكة اإل،للبحوث التربوية لدول اخلليج
   .م٢٠٠٠أبريل -هـ١٤٢٠جة ذو احل

مـن منشـورات املـؤمتر     .معوقات التغيري يف اإلدارة املصرية ).م١٩٩١(عرفة املتويل، سند  -١٤٤
مركـز وايـد   :القاهرة،  استراتيجيات التغيري وتطوير املنظمات"السنوي األول
 .والتطوير اإلداري تسريفيس لالستشارا

ورقة عمـل  ،بني الواقع والطمـوح  العريب العامليف  لكترونيةاإلدارة اإل.)م٢٠٠٢(حسني،سندى -١٤٥
  .م٢٠٠٢أكتوبر مقدمة يف 

ورقـة  ،اإلدارة اإللكترونية وأثرها على اهليكل التنظيمي للمنشـأة ،)م٢٠٠٢(عبدالعزيز،الشربيين -١٤٦
 .م٢٠٠٢مارس ،مقدمة للمؤمتر السنوي اخلامس للجمعية العربية لإلدارة

دراسة ،علومات والتوثيق يف الدول العربيةمشكالت ومعوقات امل .)م١٩٨٦(علي سليمان،الصوينع -١٤٧
معهـد اإلدارة   :مسـقط ،مقدمة للندوة العلمية حول توثيق املعلومات اإلدارية

 .٥-١إىل  ٤-٢٦يف الفترة من ،العامة
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فرص وحتديات التسويق اإللكتروين يف ظـل االجتـاه حنـو    ،)م٢٠٠٤(عمرو أبو اليمني،عبدالغين -١٤٨
اإلدارة واملتغيـرات العامليـة    :اري الثاينورقة عمل ضمن امللتقى اإلد،العوملة

 .م٢٠٠٤مارس  ٨-٧ – ١٤٢٥حمرم  ١٧-١٦الرياض  –اجلديدة 
توفيق ،حممـد والربيعـة  ،سعد والعبدالكرمي،حممد والقصييب،خالد والسبييت،خالد والصديق،الغنيم -١٤٩

ألقـي   .املخاطر واآلثار واحللول ...،أمن املعلومات والشبكات)م٢٠٠١(أمحد،والرشود
املنعقـد يف  ،"احلاسب والتعليم"املؤمتر الوطين السادس عشر للحاسب اآليليف 

وزارة  :الريـاض  .م٢٠٠١فرباير  ٧-٤هـ املوافق ١٤٢١ذو القعدة ١٣-١٠الفترة من 
 .التطوير التربوي،املعارف

انتشار تقنيات املعلومات واالتصاالت يف الدول العربية وأثرهـا  ). م٢٠٠٣(احلم،صإبراهي،الفريح -١٥٠
الواقـع   :ألقي يف مؤمتر احلكومة اإللكترونيـة  .شاريع احلكومة اإللكترونيةعلى م

مـايو   ١٢ – ١٠املنعقد يف مسقط يف دولة سلطنة عمان يف الفترة ما بني  .والتحديات
 .م٢٠٠٣

ورقة عمـل لـدورة   ،الفهرسة واألرشفة االلكترونية للوثائق .)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨(أسامة علي،القناوي -١٥١
 .اململكة العربية السعودية :جدة،شركة الكهرباء السعودية،األرشفة االلكترونية

جامعة امللك  –ندوة مدرسة املستقبل ،إدارة املستقبل) هـ١٤٢٣(سهام حممد صاحل،كعكي -١٥٢
 . هـ١٤٢٣شوال  ١٧-١٦يف الفترة من  -سعود بالرياض

 .اململكة العربية السعودية: اخلرب،نشرة )هـ١٤٢٣(مؤسسة أفالك للتقنية -١٥٣
ألقي  .تأهيل الكوادر البشرية لتطبيق احلكومة اإللكترونية يف الدول العربية .)م٢٠٠٣(دحمم،املتويل -١٥٤

املنعقدة بسلطنة عمـان  ،الواقع والتحديات :يف وقائع ندوة احلكومة اإللكترونية
 .م٢٠٠٣مايو ١٢-١٠خالل الفترة 

ألقـي   .واحملاذيراحلكومة اإللكترونية باملدينة العربية بني الطموحات ،)م٢٠٠٣(حممد حسن،نوفل -١٥٥
املنعقد يف مسقط يف سـلطنة  ،الواقع والتحديات :يف مؤمتر احلكومة اإللكترونية

 .م٢٠٠٣مايو ١٢-١٠يف الفترة مابني ،عمان

 :الدراسات واألحباث- هـ
  :ليةالدراسات احمل -١

ململكـة  بااحلكومة اإللكترونية يف املؤسسات العامـة  ،)هـ١٤٢٤(حيىي حممد علي، أبو مغايض  -١٥٦
 .جامعة امللك سعود :الرياض، رسالة ماجستري غري منشورة ،ربية السعوديةالع
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اإلدارة اإللكترونية يف ":موضوع الدراسة) هـ١٤٢٧/١٤٢٨(فوزية بنت حبيب عبدالرشيد،خبش  -١٥٧
خطـة   –"كليات التربية للبنات باململكة العربية السعودية يف ضوء التحوالت املعاصـرة 

 .جامعة أم القرى :مكة املكرمة،رةرسالة دكتوراة غري منشو.-مقترحة
 كمـدخل  اإللكترونيـة  اإلدارة "موضوع الدراسـة ) هـ١٤٢٧/١٤٢٨(عبداهللا بن علي،التمام  -١٥٨

 التعليمية اهليئة أعضاء نضر وجهة من التقنية الكليات على تطبيقية دراسة(اإلداري للتطوير
 .قرىجامعة أم ال :مكة املكرمة،رسالة دكتوراة غري منشورة ".والتدريبية

أثر استخدام احلاسـوب يف أداء األجهـزة   "بدراسة عنواا )هـ١٤٢٠(خليل عبيد سامل،احلازمي -١٥٩
رسالة ماجسـتري غـري   ، "دراسة تطبيقية على حرس احلدود مبدينة الرياض –األمنية 

 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية :الرياض، منشورة 
احلاسـب اإللكتـروين يف العمـل    اسـخدام  معوقات ) هـ١٤٢٣(عبداهللا بن عبداملعني،احلازمي -١٦٠

رسـالة ماجسـتري غـري    .دراسة مسحية على إمارة منطقة املدينة املنـورة ،اإلداري
  .اململكة العربية السعودية: الرياض،أكادميية نايف للعلوم األمنية،منشورة

بيـة  إدارات احلاسب اآليل باألجهزة احلكومية يف اململكة العر). هـ١٤١٩(نايف بن صنت،احلريب -١٦١
جامعة امللك : الرياض،دراسة ماجستري غري منشورة. املعوقات واحللول: السعودية
 .كلية العلوم اإلدارية،سعود

رؤية مستقبلية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية باملرحلة ،)هـ١٤٢٦(فوزية بنت عبدالعزيز محد،الدعيلج -١٦٢
رسالة ماجسـتري  ،ةالثانوية من وجهة نظر مشرفات اإلدارة املدرسية مبدينة مكة املكرم

 .جامعة أم القرى :مكة املكرمة،كلية التربية،غري منشورة
معوقات استخدام نظم املعلومات احلاسـوبية يف عمليـة اختـاذ    ). م٢٠٠٠(علي ضبيان،الرشيدي -١٦٣

أكادميية نايف العربية للعلوم : الرياض،رسالة ماجستري غري منشورة،القرارات األمنية
 .األمنية

إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة العامة ،)م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦(هللامناحي عبد ا،السبيعي -١٦٤
 :الريـاض ، رسالة ماجستري غري منشـورة   ،للمرور من وجهة نظر العاملني فيها

 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
من ،دور احلاسب اآليل يف تفعيل العمـل اإلداري املدرسـي  ")هـ١٤٢٦(سعيد فهد سامل،الشدي -١٦٥

رسالة ماجستري غري "ة نظر مديري ومديرات مدارس التعليم العام مبحافظة األحساءوجه
 جامعة امللك فيصل  :األحساء،كلية التربية،منشورة



-٢٤٨- 

    

احلكومة اإللكترونيـة يف اململكـة   . )م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣(طالل بن عبد اهللا بن حسني،الشريف -١٦٦
،  ة يف مدينة الريـاض ركزّيدراسة تطبيقية على األجهزة احلكومية امل –العربية السعوديـة 

 .جامعة امللك سعود :الريـاض، رسالة ماجستري غري منشورة 
 )االنترنت(استخدام شبكة املعلومات الدولية،)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(.فدوى فاروق إحسان اهللا،عمر -١٦٧

رسـالة دكتـوراة   ،يف إدارة مؤسسات التعليم العايل يف اململكـة العربيـة السـعودية   
 .جبدة للبنات كلية التربية،وكالة الوزارة لشؤون تعليم البنات،وزارة املعارف،منشورة

الطريق إىل احلكومة اإللكترونية يف اململكة العربيـة   .)م٢٠٠٣(خالد بن حممد،العنقري -١٦٨
الواقـع   :الكتاب التوثيقي لندوة احلاسـب اآليل يف األجهـزة احلكوميـة     .السعودية
معهـد  :الرياض،م٢٠٠٣مارس ٢٣رم املوافقحم٢٠املنعقدة مبعهد اإلدارة العامة ،والتطلعات

  .اإلدارة العامة للربامج العليا،اإلدارة العامة
املتطلبـات اإلداريـة واألمنيـة لتطبيـق اإلدارة     ") م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(سعيد بن معالالعمري  -١٦٩

رسـالة ماجسـتري غـري     ،"دراسة مسحية على املؤسسة العامة للموانئ :اإللكترونية
 .نايف العربية للعلوم األمنية أكادميية:الرياض، منشورة 

احلاجة ومدى االستخدام للحاسب اآليل يف ،)هـ١٤٢٤-١٤٢٣(محود بن الطّيار معيوف،العرتي -١٧٠
رسـالة  ،اإلدارة املدرسية من وجهة نظر مديري مدارس التعليم العام يف مدينـة عرعـر  

 .جامعة أم القرى :مكة املكرمة،كلة التربية،ماجستري غري منشورة
مدى أمهية استخدام احلاسب اآليل يف إجنـاز أعمـال اإلدارة   ،)هـ١٤٢٣(بنت عمر عبري،منابري -١٧١

دراسة مسـحّية علـى   ،وجماالت استخدامه من وجهة نظر املديرات واإلداريات،املدرسية
اململكـة  : جـدة ،جامعة امللك عبدالعزيز،رسالة ماجستري غري منشورة،مدينة جدة

 .العربية السعودية
واقع ومعوقات استخدام مديري ومـديرات التعلـيم العـام    ،)هـ١٤٢٦(أمحد بن حممد،اهليثمي -١٧٢

مكـة  ،كلية التربية،رسالة ماجستري غري منشورة،مبحافظة القنفذة لشبكة اإلنترنت
 .جامعة أم القرى: املكرمة

 والتعلـيم  التربية وزارة يف اإللكترونية احلكومة تطبيق ،)م٢٠٠٦-١٤٢٧(صربية مسلم،اليحيوي  -١٧٣
حبث علمي مقبول للنشر يف معهد البحـوث العلميـة   ،السعودية العربية باململكة

 .جامعة أم القرى: مكة املكرمة،وإحياء التراث اإلسالمي
  :الدراسات العربية -٢

اإلدارة اإللكترونية لدى مديري املدارس املهنيـة  "بدراسة عنواا) هـ١٤١٤(حممد عبد اهللا،اجلمل -١٧٤
 .،اجلامعة األردنية  :عمان، منشورة رسالة ماجستري غري ، "يف اململكة األردنية
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تطبيقـات احلكومــة   "بدراسة عنواا )م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦(علي حممد عبدالعزيز، درويش  -١٧٥
رسالة ماجستري ، "–دراسة ميدانية على إدارة اجلنسية واإلقامة بـديب   –اإللكترونية 

 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية :الرياض، غري منشورة 
مدى تطبيق أنظمة املعلومات احملوسبة يف مـديريات  ) م٢٠٠٥-١٤٢٥(عقل فخري ضايف،دلوع -١٧٦

والصعوبات اليت تواجه ذلك التطبيق من وجهة نظـر  ،التربية والتعليم ومدارسها يف األردن
كليـة التربيـة   ،قسم اإلدارة وأصول التربية،أطروحة دكتوراة"القادة التربويني

 .جامعة الريموك :األردن،والفنون
معوقات تطبيق احلكومة اإللكترونية من وجهة نظر العـاملني يف  ،)م٢٠٠٤(ي بن عبداهللاعل،العتييب -١٧٧

  .األردن:عمان،جامعة مؤتة، رسالة ماجستري غري منشورة  .القطاع احلكومي باألردن
 :دراسـة ميدانيـة  ...واقع وآثار استخدام أنظمة املعلومات احملوسبة،)م٢٠٠١(علي أمحد،العالونة -١٧٨

 :األردن،إربد،منشـورة غري رسالة ماجستري  .ية والتعليم األردنيةمركز وزارة الترب
 .جامعة الريموك

التحـديات األمنيـة للحكومــة    "بدراسة عنواا) م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(صالح مصطفى،قاسم -١٧٩
رسـالة  ، دراسة مسحية لتجربة ديب يف دولة اإلمارات العربيـة املتحـدة   :اإللكترونية

 .نايف العربية للعلوم األمنية جامعة :الرياض، ماجستري غري منشورة 
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 ) ١(ملحق رقم
  الدراسة استبانة

ّ
 :ليةيف صورتها األو

 
 حفظه اهللا ورعاه                                            /      دكتور الفاضل ال ةدعاس

 :وبعـــــــــــد،وبركاتهتعاىل  اهللالسالم عليكم ورمحة 

من ميدانية استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف اإلدارة التربوية والتخطيط  دراسةإجراء يقوم الباحث ب 
 :حتت عنوان،ة املكرمةمبك كلية التربية جامعة أم القرى

الصعوبات اليت تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية يف إدارة املدارس الثانوية مبدينة "

 :وهتدف إىل،"من وجهة نظر مديري ووكالء تلك املدارس،مكة املكرمة
إللكترونيـة يف إدارة  واملالية اليت تواجه استخدام اإلدارة ا ربجميةالكشف عن الصعوبات اإلدارية والبشرية والتقنية وال .٥

 .املدارس الثانوية مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر مديري ووكالء تلك املدارس
  .االستخدام لإلدارة اإللكترونية علي درجة صعوبة كل عائق يواجه مديري ووكالء املدارس الثانوية يف التعّرف .٦
حول وجهة نظر كل منهم ،ء املدارس الثانويةحتديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني وجهات نظر مديري ووكال .٧

اخلربة يف  ،املؤهل،الوظيفـة (لتحديد الصعوبات اليت تواجههم يف استخدام اإلدارة اإللكترونية وفق متغّيرات الدراسـة 
 .)اإلداريالعمل 

مع ،ارس التعليم العامملداإللكترونية  اإلدارة رسم السياسات العامة ملتخذي القرار يف برنامجيف ة املمكنة مهاملسا تقدمي .٨
 .تذليل هذه الصعوباتبان ساحليف خذ ألا

 :وفق الصعوبات التالية،ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة تتكّون من مخسة حماور
  .املالية ،ربجميةال،التقنّية،البشرية،اإلدارية 

 :وذلك على النحو التايل،جة الصعوبة لكل عبارةعلما بأن الباحث سوف يستخدم مبشيئة اهللا مقياسا مخاسيا يقيس در

من  فإنه،ومن املهتمني بالتطوير والتحسني والبناء،ونظرا لكون سعادتكم من ذوي الكفاءة واخلربة العلمية اليت يستنار ا
راجيا منكم ،يف صورهتا األّولية،سعادتكم هذه االستبانة كأداة قياس ميدانيةبالغ امتناين وعظيم سعاديت أن أضع بني يدي 

ومدى وضوحها وسالمة ،من حيث حتديد مالءمة كل عبارة للمحور الذي تندرج حتته،التكّرم باملوافقة على حتكيمها

 .وإبداء مقترحاتكم باحلذف أو التعديل،صياغتها
 .ولكم جزيل الشكر والتقدير واالحترام

 الباحث       
 موسى بن عبداهللا حممد مهدي احلمدي

 
 
 

 منخفضة جدا منخفضة متوسطة عالية عالية جدا العبارة
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 :المحور األول

 :وتتمثّل يف،ترونية يف إدارة املدارس الثانوية مبدينة مكة املكرمةاليت تواجه استخدام اإلدارة اإللك،الصعوبات اإلدارية

 م
 العبــــــــــــــــــــارة

 رأي سعادة حمكم االستبانة يف العبارة

 مالئمة
غري
 مالئمة

 التعديل املقتـرح تعدل حتذف

      .ضبابية الرؤية فيما يتعلق بأولويات تطبيق اإلدارة اإللكترونية١
      .إىل خطط واضحة وحمددة من اإلدارة العليا الستخدام اإلدارة اإللكترونية االفتقار٢
      غياب القوانني والتشريعات واللوائح اليت تنظّم طرق تطبيق اإلدارة اإللكترونية باملدارس٣
      .ضعف التعاون وتبادل اخلربات بني املدارس املختلفة املستخدمة لإلدارة اإللكترونية٤
      .إمهال إدارة التربية والتعليم هودات املدارس الّتطويرية٥

      .ومعارضة التغيري،متسك إدارة التربية والتعليم  باملركزية٦
      .ضعف جتاوب إدارة التربية والتعليم مع استفسارات املدارس املتعلقة بالتقنية٧

      .الوكيل/  كثرة األعباء اإلدارية واملدرسية على املدير٨
      . ندرة الدورات التدريبية املتاحة من قبل إدارة التربية والتعليم الستخدام اإلدارة اإللكترونية٩
      .قلة املراكز التدريبية املؤهلة للمديرين والوكالء على تفعيل اإلدارة اإللكترونية يف املدارس١٠
      .لترقية ملستخدمي احلاسب اآليلحيث ال يتيح فرص ا،مجود اهليكل الوظيفي١١

      .بطء إدارة التربية والتعليم يف مواكبة املستجدات التقنية اإللكترونية١٢

      .القصور يف تصميم نظم وبرامج جديدة ومتطّورة ختتص بالعمل اإلداري املدرسي١٣
      .قّيةتركيز إدارة التربية والتعليم  على اإلجراءات الروتينية الور١٤

      .اخنفاض مستوى الثقة باملعلومات والتقارير املستخرجة من النظام اإللكتروين١٥

      .ضعف إدراك بعض مشريف اإلدارة املدرسية ألمهية اإلدارة اإللكترونية١٦

      .قلّة استفادة اإلدارة العليا من جتارب الدول املتقدمة يف تطبيق اإلدارة اإللكترونية١٧
      .املثبط لعملية التحول إىل اإلدارة اإللكترونية) البريوقراطي(طبيعة اهليكل التنظيمي اإلداري١٨
      .قلة احلوافز املعنوية التشجيعّية للمدارس املطّبقة لإلدارة اإللكترونية١٩
      .تطبيق  اإلدارة اإللكترونية يف إدارات املدارس باجتهادات فردية٢٠
      .ة القيادات اإلدارية القادرة على إحداث التحّول إىل اإلدارة اإللكترونية يف املدارسندر٢١
      .صعوبة احلصول على معلومات دقيقة لبناء قاعدة بيانات موثوقة٢٢
      .صعوبة حتديث املعلومات بشكل دوري ودائم٢٣
      .و اإللكترونيات األخرى افتقار املدارس إىل موظف فين خمتص يف صيانة احلاسبات٢٤
      .االعتقاد بأن اإلدارة اإللكترونية ستؤثّر على وظائف األفراد أو تلغيها٢٥
      .البىن التحتية اإلنشائية للمدارس غري مهّيأة الستخدام اإلدارة اإللكترونية٢٦
      .تدّني مستويات الرقابة على مستخدمي أجهزة  اإلدارة اإللكترونية٢٧
      .حمدودية الصالحيات ملديري املدارس يف التحّول إىل اإلدارة اإللكترونية٢٨
      .اختالف األساليب إلدارية من مدرسة ألخرى٢٩
      .عند وقوعها ربجميةصعوبة حتديد املسؤول عن األخطاء اإللكترونية وال٣٠
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 :احملور الثاين

الـيت تواجـه اسـتخدام اإلدارة    ،..).ني ومسؤويل احلاسـوب املديرين والوكالء واإلداري(الصعوبات املتعلقة باجلانب البشري
  :وتتمثّل يف،اإللكترونية يف إدارة املدارس الثانوية مبدينة مكة املكرمة

@

@
@
@

 م
 

 العبــــــــــــــــــــارة
 

 رأي سعادة حمكم االستبانة يف العبارة

 مالئمة
غري 
 مالئمة

 التعديل املقتـرح تعدل حتذف

      .ل معهانقص املعرفة الكافية بتقنيات اإلدارة اإللكترونية والتعام٣١
      .وكالء املدارس يف التعامل مع احلاسب اآليل/ ضعف تأهيل مديري ٣٢
      .الوكالء ذوي اإلمكانات احملدودة حلوسبة أعمال اإلدارة املدرسية/ مقاومة املديرين٣٣

      .القناعة لدى بعض املديرين بعدم جدوى اإلدارة اإللكترونية٣٤
      .لى احلاسوب والّتعامل مع اإللكترونياتضيق الوقت للعمل ع٣٥
      .النقص يف العناصر املؤّهلة للتعامل مع التقنيات اإللكترونية٣٦
      .الرهبة والقلق اليت تتملك املديرين والوكالء عند استخدام احلاسوب٣٧
      .اخلوف من املساءلة يف حالة تعطّل األجهزة٣٨
      .ة بني مديرين ووكالء جيدين يف جمال التقنية وآخرين ال يفقهون شيئاً من أجبدياهتاوجود الفجوة الرقمي٣٩
      .التخّوف من اآلثار الصحّية اليت يتركها استخدام احلاسوب٤٠
      .الشعور بعدم دقّة ومصداقية املعلومات الناجتة عن التقنيات اإللكترونية٤١
      .)اإلنترنت(العاملية النظرة السلبية جتاه الشبكة٤٢
      . شعور املتصفّح بإهدار الوقت خالل البحث عرب شبكة اإلنترنت٤٣
      .الشعور بزيادة أعباء العمل باستخدام تقنيات اإلدارة  اإللكترونية٤٤
      .استخدام احلاسوب من قبل البعض ألغراضهم اخلاصة٤٥
      .باللغة اإلجنليزية ياتالربجمحيث معظم  ؛العائق اللغوي ٤٦
      .اإلحساس بالعجز عند الفرد بتبعّيته للتكنولوجيا٤٧
      .الوكالء بأن أمن املعلومات مهدد بالضياع أو االختراق/ الشعور لدى املديرين ٤٨
      .النقص يف املصّممني واملربجمني٤٩
      .ملعلومات عن طريق شبكة اإلنترنتمن أخذ ا) أولياء األمور،الطالب(رفض املستفيدين٥٠
      .اجلهل بدور اإلدارة اإللكترونية يف تطوير العمل اإلداري املدرسي٥١
       .النظرة السلبية ملفهوم اإلدارة اإللكترونية من حيث تقليصها للعنصر البشري٥٢
      .لكترونيةتقليل فرص الّتواصل بشكل طبيعي بني اإلداريني يف ظل اإلدارة اإل٥٣
      .الطابع الفوضوي لإلنترنت ال مياثل العقليات الفكرّية والتربوية للمؤسسة التعليمية٥٤
       .الوكالء بأن التعليم والتدريب على احلاسوب يقف عند سن معّينة/ اعتقاد بعض املديرين ٥٥
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 :المحور الثالث

 :وتتمثّل يف،اليت تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية يف إدارة املدارس الثانوية مبدينة مكة املكرمة،الصعوبات التقنية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م
 

 العبــــــــــــــــــــارة
 رأي سعادة حمكم االستبانة يف العبارة

 التعديل املقتـرح تعدل حتذف غري مالئمة مالئمة
      .التطّور السريع يف التقنية اإللكترونية٥٦
     .)الفيزيائية واملناخية والكهربائية(حساسية األجهزة اإللكترونية للعوامل اخلارجية٥٧
٥٨م أجهزة احلواسيب املتوفرة يف إدارات املدارسقد.     
     .صعوبة وضع مواصفات ومعايري قياسية عند تأمني أجهزة احلاسب اآليل للمدارس٥٩
     .وجود أجهزة رديئة الصنع مما يتسبب يف تلفها بسرعة٦٠
     .كات للمدارسالنقص يف اخلرباء املختصني يف األجهزة واألنظمة اليت توردها الشر٦١
     .تأخر ردود الدعم الفين على املشكالت واالستفسارات الواردة من املدارس٦٢
     .التأخري يف  إجياد البديل السريع عند تلف أحد األجهزة اإللكترونية٦٣
     .الصعوبة يف إجياد موّردين معتمدين عامليا لألجهزة واألنظمة اليت حتتاجها املدارس٦٤
     .االختالف يف أنواع وقدرات أجهزة احلاسب من مدرسة ألخرى٦٥
     .احملدودية يف اخلطوط اهلاتفية املتاحة للمدارس٦٦
     .البنية التحتية لشركة االتصاالت حتد من  االستخدام األمثل لإلدارة اإللكترونية٦٧
     .ةالنقص يف الشبكات الداخلية للحاسب داخل املدرس٦٨
     .غياب املستضيف اإللكتروين اخلاص ملواقع مدارس تعليم العاصمة املقدسة على شبكة اإلنترنت٦٩
     .االفتقار إىل موقع الكتروين دائم للمدرسة على شبكة االنترنت٧٠
     .بطء وتأخر التصفح يف املواقع اإللكترونية عرب شبكة اإلنترنت٧١
     .صول إىل وسيلة أكيدة لضمان سرّية املعلومات عرب  شبكة اإلنترنتالصعوبة يف الو٧٢
     .ندرة وجود مواقع ومنتديات خاصة لطرق االستفادة من اإلدارة اإللكترونية يف املدارس٧٣
      .ةاخلاص بالربيد اإللكتروين ملدارس تعليم العاصمة املقدس)Server(اإلمكانات احملدودة للكمبيوتر الرئيس٧٤
     .االفتقار إىل ّصيانةدورية للبنية التحتية لألجهزة والتوصيالت والشبكات٧٥
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  :المحور الرابع

  :وتتمثّل يف،اليت تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية يف إدارة املدارس الثانوية مبدينة مكة املكرمة،ربجميةالصعوبات ال

 
  :المحور الخامس

 :وتتمثّل يف،استخدام اإلدارة اإللكترونية يف إدارة املدارس الثانوية مبدينة مكة املكرمة اليت تواجه،باجلانب املايلالصعوبات املتعلقة 

 
 لتوفيقانتهت العبارات واهللا ويلّ ا

 

 م
 

 العبــــــــــــــــــــارة
 رأي سعادة حمكم االستبانة يف العبارة

 التعديل املقتـرح تعدل حتذف غري مالئمة مالئمة
     .اإلدارية املتوافرة ال ترقى ملستوى التطبيقات العاملية املتقدمة ياتالربجم٧٦

     .عن تلبية كافة احتياجات اإلدارة املدرسية)معارف(قصور الربنامج احلايل٧٧
     .ندرة املربجمني املختّصني يف لغات الربجمة العاملية٧٨
     .اإلدارة املدرسيةالقصور يف إنتاج برامج حاسوبية تفي باحتياجات٧٩
     .اإللكترونية الربجمياتالصعوبة يف تعريب ٨٠
     .نقص اخلربة اإلدارية التربوية ملصممي برامج اإلدارة املدرسية٨١
     .نقص اإلملام بالربامج احلاسوبية اليت سوف تستخدم يف امليدان اإلداري قبل تطبيقها٨٢

     .لتتوافق مع املستجدات يف امليدان؛احلاسب برجمياتالبطء يف حتديث ٨٣
     .العمل ألكثر من شخص على الربنامج احلايل يفقد املعلومات  سرّيتها٨٤
     .الصعوبة يف حتويل الوثائق وامللفات الورقية احلالية إىل وثائق إلكترونية٨٥
     .معروفة للجميعاستخدام حاسبات اإلدارة املدرسية لربامج محاية ضعيفة و٨٦
     .اخلربة املتدّنية يف تشفري املعلومات اإللكترونية وحفظها بثقة وخصوصّية وأمان٨٧

 م
 العبــــــــــــــــــــارة

 رأي سعادة حمكم االستبانة يف العبارة

 مالئمة
غري
مالئمة

 التعديل املقتـرح تعدل حتذف

     .ليت حتتاجها إدارة املدرسة للتحّول لإلدارة اإللكترونيةالتكلفة املالّية العالية ا٨٨
     .ضآلة وحمدودية موارد املدرسة املالية٨٩
      .شراء تقنيات اإلدارة اإللكترونيةحصة إدارة املدرسة من ميزانية مقصف املدرسة ال تساعدها يف تأمني٩٠
      .والرسوم املتجّددة لالشتراك)DSL(نترنت السريعةلتوفري خدمة اال ؛االفتقار إىل ميزانية مالية٩١
     .إلنشاء واستضافة املوقع اخلاص باملدرسة ؛االفتقار إىل ميزانية مالية٩٢

      الوكيل على مستجّدات اإلدارة اإللكترونية/افتقار املدرسة إىل ميزانية خاصة بالتدريب املستمّر للمدير٩٣
      .وعدم تعطيل العمل اإلداري،إىل  ميزانية مالية خاصة بصيانة األجهزة اإللكترونية بصورة دائمةافتقار املدرسة ٩٤
     .تنصل الشركات املتعهدة من إمداد املدارس بقطع الغيار الالزمة بأسعار مناسبة٩٥
      .للمدارس املطّبقة حلوسبة اإلدارةال تقوم إدارة التربية والتعليم  للتربية والتعليم بتقدمي دعم مايلّ تشجيعّي٩٦
     .غياب تعاون أولياء أمور الطالب يف دعم برامج إدارة املدرسة اإللكترونية مادّيا٩٧
حمدودية دور القطاع اخلاص يف املسامهة املالية والعينية لدعم  برامج إدارة املدرسة٩٨

 .اإللكترونية
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 :يف صورتها النهائية الدراسة ستبـانةا
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 حم أمساء 

ّ
 :االستبانة  يكم

@

א م מ   מא
 .بمكة المكرمة عميد كلية التربية بجامعة أم القرى يـزهير بن أحمد الكاظم.د١

 .رئيس قسم اإلدارة التربوية والتخطيط بجامعة أم القرىمحمد بن معيض الوذيناني.د٢
  .م اإلدارة التربوية والتخطيط بجامعة أم القرىعضو هيئة التدريس بقس اريـسلطان بن سعيد بخ.د٣

  .رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة أم القرى يفــصالح بن حمد الس.د٤

 .عميد كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات بجامعة أم القرى محمد بن عبداهللا الصالح .د٥

  .دارة التربوية والمرشد األكاديمي بالقسمعضو هيئة التدريس بقسم اإل اوي ـأسعد بن حسن مك.د٦

 .عضو هيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية والتخطيط بجامعة أم القرى عبداهللا بن محمد الحميدي.د٧

 .عضو هيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية والتخطيط بجامعة أم القرى يدــرمضان بن أحمد ع.د٨

 .عضو هيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية والتخطيط بجامعة أم القرى يــخالد بن سعد السليم.د٩

 .جامعة أم القرى،تدريس بقسم المناهج وطرق التدريسالةعضو هيئ ضيف اهللا عواض الثبيتي .د.أ١٠

 .عضو هيئة التدريس بقسم هندسة الحاسبات بجامعة أم القرى م رجب ـــماهر إبراهي.د١١

 .عضو هيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية بجامعة الملك سعوديــعد القرنعلي بن س. د.أ١٢
 .مساعد مدير عام  التربية والتعليم بالعاصمة المقدسة لشؤون التعليممحمد بن حسن الشمراني.د١٣
 .مدير إدارة اإلشراف التربوي بتعليم العاصمة المقدسةمشبب بن عبداهللا الشريف.د١٤
 .مدير إدارة التخطيط باإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسةهللا محمد الثبيتيضيف ا.د١٥
 .مستشار التدريب التربوي بوزارة التربية والتعليم عوطـفريز محمود الشل.د١٦

 .ةالمملكة األردنية الهاشمي –جامعة اليرموك/أستاذ المناهج بكلية التربية يــتوفيق احمد مرع.د.أ١٧

المملكـة األردنيـة   –جامعة مؤتـة /قسم األصول واإلدارة التربويةرئيس اةـــمحمد أمين القض.د١٨
 .الهاشمية

@
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معهد البحوث العلمية وإحياء تسجيل الدراسة يف خطاب صورة من 

 :جبامعة أم القرى الرتاث اإلسالمي
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 :حبداثة الدراسة مكتبة امللك فهد الوطنية إفادة صورة من
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 صورة من إحصائية قسم اإلدارة املدرسية ملديري ووكالء املدارس

 :الثانوية
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 * :دراسةاملدارس الثانوية احلكومية مبدينة مكة املكرمة التي طبقت فيها ال

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العنوانالمركزم المدرسةاس م
خلف االتصاالت-شارع المنصورالوسط ابن األثير ١
  شرائع النخل–شرائعالالشرق ابن عقيل ٢
 نوف ةميرغرب مسجد األ-٧مخطط-الشرائعالشرقاألنصاري أيوب أبو ٣
خلف وزارة الحج سابقا-الشهداءالشمالاألنصاريزيد  أبو ٤
خلف مطابع الزايدي-جبل النورشرقالاألشعريموسى  أبو ٥
 شارع الجزائر-العتيبيةالوسط جنادينأ ٦
 دوار كدي خلف شركة الراجحي لالستثمار-ةالمسفلالوسط القرى أم ٧
 بجوار سوق الضيافة-الزاهرالشمال اإلمام البيهقي ٨
 بجوار دار الحديث المكية-شارع الستينالغرباإلمام السخاوي ٩
 موقع مدرسة ابن كثير-الغسالةالشرقكسائياإلمام ال١٠
الجعرانةالشرقاإلمام النسائي١١
 ٢مخطط-الشرائعالشرق الجاحظ١٢
 بن عبدالعزيز     داألمير أحممخطط -الرصيفةالغربجعفر الصادق١٣
 طريق الملك فهد أنفاقبجوار-ةالششالشرق الحديبية١٤
 مستشفى الرفيع أمام-ينشارع الستالغربالحسين بن علي١٥
 خلف قصر عاصم-الهجرةالجنوبالحكم بن هشام١٦
 الفحص الدوري أمامطريق المدينة -العمرةالشمال الخندق١٧
 لألفراحجوار قصر جبل النور  األربعينشارع -جبل النورالشرق دومة الجندل١٨
 السنوسي بجوار مسجد-الخنساءالشرقالصواريذات ١٩
 بجوار مركز الشرق الخط السريع-شرائع المجاهدينشرقال شريح٢٠
خلف مؤسسة بني ظبيان-النكاسةالجنوبصالح الخزاميالشيخ ٢٢
 طريق الليث خلف محطة البرج-يالسبهانالغربيالشيخ عبداهللا الخليف٢١
 ٨خط رقم-عرفةالشرق صقر قريش٢٣
 ار متوسطة العاصمةشارع صدقي جو-العزيزيةالجنوبطلحة بن عبيداهللا٢٤
حسينيةالجنوبال طيبة٣١
 الروضةبجوار كبري -الششهالجنوبعثمان بن عفان٢٥
 خلف شركة بالبيد-شارع الحجالشرقجهليبأبن  عكرمة٢٦
 العام اإلسكان-الرصيفةالغرب عين جالوت٢٧
 جبل هندي-الشاميةالوسط غرناطة٢٨
الدعوة إمامبجوار مسجد -يالعوالالجنوبالفضيل بن عياض٢٩
 طالل بن منصور األميرامتداد مخطط -الزاهرالشمال القدس٣٠
 يخلف مركز الصبح-٣مخطط رقم -الشرائعالشرق القيروان٣٢
 مجمع المدارس-القشلةالوسط ةمؤت٣٣
 طريق المدنية بجوار مطابع الحكومة-التنعيمالشمال المدائن٣٤
 جمع المدارس م-ةالقشلالوسط ةالمسائي٣٥
 شارع التنعيم بجوار المكتبة العامة-الزاهرالشمال ةمكة المكرم٣٦
 تعليم العاصمة المقدسة بنين إدارةبجوار-العزيزيةالجنوبالملك عبدالعزيز٣٧
 موقف السياراتأمام-القشلةالوسط الملك فهد٣٨
 رابطة العالم االسالميأمام-الجودأمالغرب الملك فيصل٣٩
 جوار مجمع الكوشك السكني-ريع بخشالوسط النهروان٤٠

 .تخطيط المدرسيإدارة ال –)بنين(بالعاصمة المقدسةإدارة التربية والتعليم * 
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 :ستبانةصورة من خطاب عميد كلية الرتبية لتطبيق اال
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 إلدارات  الرتبية والتعليمعام صورة من خطاب مدير 

 :املدارس الثانوية
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