
 

 

          

 

 

 

تطبيقـات اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة املدرسية ومتطلبات 

 من وجهة نظر مديري املدارس الثانوية مبدينة الرياضتطويرها 

 

اإلسالمية دراسة مقدمة إىل قسم التربية يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود 
 حبث مكمل لنيل درجة املاجستري يف التربية ختصص اإلدارة والتخطيط التربوي

 

 إعداد

 علي بن سعد بن جاري األمسري

 

 

 عبدالرمحن بن محد الداود/ إشراف الدكتور

 األستاذ املشارك بقسم التربية

 هـ١٤٣١- هـ١٤٣٠ األول من العام الدراسيالفصل 

اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العايل

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 قسم التربية  -كلية العلوم االجتماعية 
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 عرفانشكر و
احلمد هللا رب العاملني أن وفقين وأكرمين إلمتام هذه الدراسة، وأشكره جل وعال على ما من به 

وعلى آله علي من نعم ال تعد وال حتصى، والصالة والسالم على أشرف خلقه حممد بن عبد اهللا، 
 .إىل يوم الدين وصحبه، ومن سار على النهج القومي

يطيب يل أن أتقدم بالشكر جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ممثلة يف كلية الدراسات 
والشكر الوافر . العليا وكلية العلوم االجتماعية، والشكر موصول لقسم التربية جبميع أساتذته ومنسوبيه

الرمحن بن محد الداود املشرف على الدراسة على رحابة صدره، ورقي تعامله، عبد/ لسعادة الدكتور
 .يف اجناز هذه الدراسة -بعد توفيق اهللا  -وعلى ما قدمه من توجيهات علمية سديدة كان هلا كبري األثر 

وأشكر كذلك سعادة احملكمني الستبانة الدراسة، نظري ما أبدوه من ملحوظات شكلت إضافة 
كما أتقدم بالشكر اجلزيل لصاحيب السعادة عضوي جلنة املناقشة كل من . نها الباحثمهمة أفاد م

أمحد بن عبدالعزيز الراشد؛ / إبراهيم بن حممد اخلضري، وسعادة األستاذ الدكتور/ سعادة األستاذ الدكتور
ا أكرب األثر يف لقبوهلما مناقشة الدراسة، وملا بذاله من جهد يف قراءا، وما أبدياه من توجيهات كان هل

 .حتقيق القيمة العلمية للدراسة

كما أشكر زمالئي يف معهد العاصمة النموذجي، ويف امليدان التربوي يف مدينة الرياض؛ ملا 
بذلوه من جهد يف توزيع االستبانة واسترجاعها، والشكر موصول ملديري املدارس الثانوية؛ لتجاوم 

 .وتعاوم مع الباحث

من قدم يل التوجيه والدعم واملساندة سواء بالدعاء أو بالنصح أو ببذل وأخرياً أشكر كل 
 .اجلهد، سائالً املوىل عز وجل للجميع التوفيق والسداد

 وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه

 

 الباحث



 

 ملخص الدراسة

من وجهة نظر تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة املدرسية ومتطلبات تطويرها  :الدراسةعنوان 

 مديري املدارس الثانوية مبدينة الرياض
 و.الكشف عن واقع تطبيقات اإلدارة اإللكتروين يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض :الدراسةأهداف 

حتديد متطلبات تطوير اإلدارة اإللكترونية يف . التعرف على املعوقات اليت تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية
اإلسهام يف تطوير .زيادة الوعي جتاه تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف جمال اإلدارة املدرسية. يةاإلدارة املدرس

 .اإلدارة املدرسية، من خالل توظيف املديرين لتطبيقات اإلدارة اإللكترونية
ما واقع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف : حاولت الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية:الدراسةأسئلة 

ما املعوقات اليت تواجه تطبيق اإلدارة . إدارات املدارس الثانوية مبدينة الرياض من وجهة نظر مديريها؟
ما متطلبات تطوير تطبيقات اإلدارة اإللكترونية . اإللكترونية يف إدارات املدارس الثانوية مبدينة الرياض ؟

بني متوسطات إجابات أفراد  ة إحصائيةذات داللهل توجد فروق . يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض ؟
دورات  - اخلربة يف اإلدارة –املؤهل -}أهلية/ حكومية {نوع املدرسة ( الدراسة، تعزى ملتغريات 

 ؟)مدى القدرة على استخدام احلاسب يف إدارة املدرسة -احلاسب 
من مديري املدارس الثانوية احلكومية واألهلية النهارية مبدينة  الدراسةن جمتمع تكو :الدراسةجمتمع 

 .مديراً ١٩٣هـ وعددهم ١٤٣١/ هـ١٤٣٠الرياض، خالل الفصل األول من العام الدراسي 
 .املنهج الوصفي املسحي:الدراسةمنهج 
 .عبارة موزعة على ثالثة حماور) ٤٩( معلومات أولية، و استبانة مكونة من :الدراسةأداة 
الستخراج التكرارات،  SPSSاستخدم الباحث برنامج  :املستخدم يف البحثساليب اإلحصائية األ

واختبار التباين األحادي، ومعامل  )ت(واملتوسطات، واالحنرافات املعيارية، والنسب املئوية، واختبار 
 .ارتباط بريسون، ومعامل ألفا كرونباخ

 :الدراسةكان من أبرز نتائج هذه  :الدراسةنتائج 
 .رس الثانوية مبدينة الرياض ضعيفةأن أغلب تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف إدارات املدا 
بعض املعوقات اليت حتد من تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف إدارات املدارس الثانوية مبدينة  هناك 

 .الرياض



 

 .بدرجة كبرية ملقترحات تطوير تطبيقات اإلدارة اإللكترونية الدراسةتأييد أفراد  
وفقاً ملتغري نوع املدرسة، ومتغري املؤهل العلمي، ومتغري  ذات داللة إحصائيةليست هناك فروق  

 .احلصول على دورة حاسب، ومتغري القدرة على استخدام احلاسب اآليل يف إدارة املدرسة
ملدرسية وذلك فيما يتعلق ملتغري سنوات اخلربة يف اإلدارة ا وفقاً ذات داللة إحصائيةيوجد فروق  

واقع "ا ال يوجد فروق فيما يتعلق مبحوربينم". تطوير اإلدارة اإللكترونية مقترحات"مبحور 
 ". تطبيق اإلدارة اإللكترونية معوقات" وحمور "  ات اإلدارة اإللكترونيةتطبيق

 :أهم التوصيات

 .اإلدارة العليا اخلطط اإلجرائية املناسبة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف مدارس التعليم العام أن تضع 
 .تدريب اإلداريني واملعلمني تدريباً عملياً تطبيقياً على تطبيقات اإلدارة اإللكترونية 

م، وإدارات اعتماد تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف التعامالت املختلفة يف وزارة التربية والتعلي 
 .ومكاتب التربية والتعليم

 .االستفادة من جتارب الدول املتقدمة يف تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

 .ملعاجلة املعوقات اليت حتول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف مدارس التعليم العام احللولوضع  

 .يف مدارس التعليم العاماإللكترونية اإلدارة وضع التنظيمات املناسبة اليت تساعد على تطبيق  

 :مقترحات لبحوث مستقبلية

 .إجراء دراسة ملعرفة واقع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف إدارة التربية والتعليم مبنطقة الرياض 
إجراء دراسة ملعرفة واقع استفادة املدارس من البوابة اإللكترونية إلدارة التربية والتعليم مبنطقة  

 .الرياض

 .ومقارنتها بنتائج الدراسة احلالية) املتوسط/ االبتدائي(مماثلة يف املراحل األخرى إجراء دراسة  

إجراء دراسة لتحديد االحتياجات التدريبية للمديرين والوكالء واملعلمني لتنمية قدرام يف  
 . سبيل تطبيق اإلدارة اإللكترونية

نظام التبادل (التعليم  تإداراإجراء دراسة ملعرفة رأي املديرين يف مميزات تطبيق الوزارة و 
 .اخلاص بنقل املعلمني) اإللكتروين

 



 

 احملتوياتفهرس 

 الصفحةالفهرس
 أ إهداء 

 ب شكر وتقدير
 ج د ملخص الدراسة 
 هـ و فهرس احملتويات
 ز فهرس املالحق 
 ح فهرس املراجع
 ح فهرس اجلداول
 ٨-١للدراسةاإلطار العام: الفصل األول

 ٣  مقدمة
 ٤ الدراسةمشكلة 

 ٥ .أسئلة الدراسة
 ٦ أهداف الدراسة
 ٦ .أمهية الدراسة

 ٧ الدراسةحدود 
 ٨ الدراسةمصطلحات 
 ٦٠-٩ أدبيات الدراسة: الفصل الثاين

 ١١اإلطار النظري: أوالً
 ١١ اإلدارة املدرسية

 ١١تعريف اإلدارة املدرسية
 ١٢ميادين اإلدارة املدرسية

 ١٢املدرسية يف ظل التقنيات احلديثةتطور اإلدارة 
 ١٥التحول اإللكتروين يف اململكة العربية السعودية

 ١٥ رؤية تطبيق التعامالت اإللكترونية يف اململكة العربية السعودية
 ١٦برنامج يسر للتعامالت اإللكترونية

 ١٦نظام التعامالت اإللكترونية



 

 

 

 الصفحةالفهرس
 ١٦اإللكترونية احلكومية يف اململكةمشروع شبكة التعامالت

 ١٧تنظيم تطبيقات التعامالت اإللكترونية احلكومية
 ١٧ضوابط متابعة اجلهات احلكومية لتطبيق التعامالت اإللكترونية

 ١٧نظام مكافحة جرائم املعلومات
 ١٩ جهود وزارة التربية والتعليم للتحول حنو تطبيق اإلدارة اإللكترونية

 ١٩إلدخال التقنية يف التعليم التخطيط
 ٢١التطبيقات اإللكترونية يف الوزارة

 ٢٣ جهود اإلدارة العامة للتربية والتعليم مبنطقة الرياض يف جمال اإلدارة اإللكترونية
 ٢٣اخلدمات اإللكترونية
 ٢٧ اإلدارة اإللكترونية

 ٢٧تعريف اإلدارة اإللكترونية
 ٢٨اآليل إىل اإلدارة اإللكترونيةاإلدارة املدرسية من احلاسب

 ٢٩مراحل تطبيق اإلدارة اإللكترونية
 ٣٠أمهية اإلدارة اإللكترونية

 ٣١وظائف اإلدارة اإللكترونية
 ٣٥متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية

 ٣٩توظيف اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة املدرسية
 ٤٠ وفريقه على تطبيق اإلدارة اإللكترونيةاملهارات اليت تساعد مدير املدرسة

 ٤١ تطبيقات اإلدارة اإللكترونية  يف اإلدارة املدرسية
 ٤٢مناذج من الربامج اإللكترونية املطبقة يف اإلدارة املدرسية

 ٤٣معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية
 ٤٥طرق التغلب على معوقات اإلدارة اإللكترونية

 ٤٧ السابقةالدراسات : ثانياً
 ٤٨عرض الدراسات احمللية:  أوالً
 ٥٦عرض الدراسات العربية: ثانياً
 ٥٧عرض الدراسات األجنبية: ثالثاً

 ٥٨التعليق على الدراسات السابقة



 

 

 

 الصفحةلفهرس
 ٦٩- ٦١وإجراءااامليدانيةمنهجية الدراسة: الفصل الثالث 

 ٦٣ منهج الدراسة: أوالً
 ٦٣جمتمع الدراسة : ثانياً
 ٦٤وصف أفراد الدراسة: ثالثاً
 ٦٥ أداة الدراسة: رابعاً
 ٦٨إجراءات تطبيق األداة: خامساً
 ٦٨ األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل بيانات الدراسة: سادساً

 ٩١-٧٠وتفسريهانتائج الدراسة امليدانيةحتليل: الفصل الرابع
 ٧١ األولإجابة السؤال 

 ٧٧ إجابة السؤال الثاين
 ٨١إجابة السؤال الثالث
 ٨٦ إجابة السؤال الرابع
 ٩٨-٩٢ خالصة الدراسة وأهم النتائج واملقترحات والتوصيات:الفصل اخلامس
 ٩٤ ملخص الدراسة
 ٩٦ نتائج الدراسة

 ٩٧ توصيات الدراسة
 ٩٨مقترحات لبحوث مستقبلية

 ٩٩ املالحق
 ١٠١قائمة بأمساء احملكمني): ١(امللحق رقم 
 ١٠٢االستبانة يف صورا النهائية): ٢(امللحق رقم 

 الصفحةاملراجع
 ١٠٨ قائمة املراجع العربية
 ١١٥قائمة املراجع األجنبية
 ١١٦قائمة مواقع اإلنترنت

 ١١٧ملخص الدراسة باللغة اإلجنليزية



 

 جلداولفهرس ا

 

 

 

 

 

 الصفحةاسم اجلدولرقم 

 ٦٣توزيع أفراد الدراسة       ١
 ٦٣عدد االستبانات املوزعة واملستعادة واملستبعدة ٢
 ٦٤توزيع أفراد الدراسة وفقاً للمؤهل التعليمي ٣
 ٦٤ املدرسيةتوزيع أفراد الدراسة وفقاً لسنوات اخلربة يف اإلدارة ٤
 ٦٥ احلاسبتوزيع أفراد الدراسة وفقاً للحصول على دورات ٥
 ٦٥ توزيع أفراد الدراسة وفقاً للقدرة على استخدام احلاسب يف اإلدارة ٦
 ٦٧معامل ارتباط بريسن ٧
 ٦٨ )ألفا كرونباخ(اختبار ثبات احملتوى ٨
 ٧٠ التكرارات واملتوسط واالحنراف والنسب املئوية الستجابت أفراد الدراسة على احملور األول ٩
 ٧٦ واملتوسط واالحنراف والنسب املئوية الستجابت  أفراد الدراسة على احملور الثاينالتكرارات  ١٠
 ٨٠ التكرارات واملتوسط واالحنراف والنسب املئوية الستجابت  أفراد الدراسة على احملور الثالث ١١
 ٨٥ملتغري نوع املدرسةtنتائج حتليل  ١٢
 ٨٦ملتغري املؤهل العلميtنتائج حتليل  ١٣
 ٨٧نتائج حتليل التباين األحادي ملتغري سنوات اخلربة ١٤
 ٨٨ نتائج حتليل التباين األحادي ملتغري احلصول على دورات احلاسب ١٥
 ٨٨ نتائج حتليل التباين ملتغري القدرة على استخدام احلاسب يف اإلدارة املدرسية ١٦
 ٨٩ لتطوير اإلدارة اإللكترونيةالتكرارات والنسب املئوية ملقترحات أفراد الدراسة ١٧
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 اإلطار العام للدراسة

 

 .املقدمة 

 .الدراسةمشكلة  

 .الدراسةأسئلة  

 .الدراسةأهداف  

 .الدراسةأمهية  

o األمهية النظرية. 

o األمهية التطبيقية. 

 .الدراسةحدود  

o احلدود املوضوعية. 

o احلدود الزمانية. 

o  املكانيةاحلدود. 

 .الدراسةمصطلحات  

 

 

 

 



 

 اإلطار العام للدراسة

 :املقدمة

تميز القرن احلادي والعشرون بالتقدم التكنولوجي، واملعلومايت والتقين، وانتشار الثقافة ي            
العصر (اإللكترونية بشكل سريع، لتشمل مجيع جماالت احلياة؛ حبيث ميكن تسمية هذا العصر 

أصبح اجلميع يقرأ ويسمع عن احلكومة اإللكترونية، واإلدارة اإللكترونية، والتعلم  ، فقد)اإللكتروين
عامل ( إن عامل اليوم والغد القريب ميكن أن نطلق عليه ): " ١٠،هـ١٤٢٦(يقول زيتون. إللكتروينا

الصحيفة : مثل(فكثري من األشياء يف حياتنا اليوم قد دخل هذا احلرف يف تسميته " ). e"الـ 
 ".e‐Medicine،الطب اإللكتروين e‐Book، الكتاب اإللكتروين e‐Journalكترونية اإلل

وملواكبة العصر ومتطلباته؛ سعت اململكة العربية السعودية إلدخال التقنيات احلديثة يف جمال 
اإلدارة، فاختذت خطوات متنوعة، يأيت يف مقدمتها ما تضمنته خطط التنمية من أهداف تصب يف هذا 

مما جعل إدارات املؤسسات احلكومية وغري احلكومية تتسابق حنو تقدمي خدماا اإللكترونية،  االجتاه،
:" ) ١٥١، هـ١٤٢٧غنيم(اهلميلي يف  يقول. واخلدمية باعتبارها مؤشراً على تطور أساليبها اإلدارية

ة، يف كوا أداة لتسهيل كما أدركت اململكة العربية السعودية أمهية اإلدارة اإللكترونية يف التنمية اإلداري
وتبسيط اإلجراءات اإلدارية، وزيادة إنتاجية العاملني، واملساعدة يف اختاذ القرارات، وتفعيل عملية 
اإلشراف، يبدو ذلك من خالل تأكيد خطط التنمية املتعاقبة ضمن أهدافها وسياساا على دعم 

 ".االة الوطنية يف هذا استخدام التقنية يف اإلدارة، وتأهيل وتدريب القوى البشري
وقد انعكس هذا التوجه على اإلدارة التربوية والتعليمية واملدرسية، حيث أصبحت وزارة التربية 

ة، وتتواصل مع املدارس التعليم تقدم بعض اخلدمات عرب بواباا اإللكترونيالتربية ووالتعليم، وإدارات 
عة يف إجنازها، ومن ذلك اخلدمات اإللكترونية اليت ؛ لتسهيل أداء األعمال، والسرعرب شبكة اإلنترنت

 أوضحت حيث)٥هـ،١٤٢٩اخلدمات اإللكترونية (لتربية والتعليم مبنطقة الرياضتقدمها اإلدارة العامة ل
تقدمي باقة من املشاريع اإللكترونية خالل :" ومنهاملدارس املنطقة اخلدمات اإللكترونية اليت استحدثتها 

متجاوزين    واالستفادة من التقنية ري يف دفع التعامالت اإللكترونية،ان هلا أثر كبهـ واليت ك١٤٢٩عام 
التطبيقات األساسية كنظام اإلحصاء اإللكتروين ونظام شؤون املوظفني والتبادل اإللكتروين ونظام 

  ." كافة إدارات التربية والتعليماملطبقة يف... االتصاالت اإلدارية



 

التعليم، فتقوم التربية وإدارات املدارس ما تقدمه الوزارة وإدارات و من املنطقي أن تواكب 
 غنيم يشريبتوظيف اخلدمات اإللكترونية إلجناز أعمال مدير املدرسة بكل يسر وسهولة، حيث 

واستخدام اإلدارة اإللكترونية يف أعمال اإلدارة املدرسية ليست هدفاً يف :"بقوله) ١٥١، هـ١٤٢٧(
وذلك عن طريق تقدمي خدمات . وسيلة لتحقيق الرضا املطلق واملستمر للمستفيدينحد ذاته، وإمنا هي 

تعليمية تفوق توقعام، تتميز بتبسيط األداء وسرعة اإلجناز، واحلصول على اخلدمة بأقل جهد ويف أي 
 ".رسةوقت ومباشرة دون احلاجة إىل احلضور إىل املد

ليم العام، مطالباً باستخدام الوسائل اإلدارية ونتيجة هلذا أصبح مدير املدرسة يف مدارس التع
يف ظل تنامي املطالبة بسرعة إجناز ، احلديثة يف أعمال اإلدارة املدرسية، خاصة اإلدارة اإللكترونية

األعمال اإلدارية، وتسهيل التواصل بني العاملني داخل املدرسة من جهة، وبني إدارة املدرسة واتمع 
ذلك جاءت الدراسة احلالية للتعرف على واقع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية اخلارجي من جهة أخرى؛ ل

 .يف اإلدارة املدرسية ومتطلبات تطويرها يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض

 :    الدراسةمشكلة 

بذلت اململكة العربية السعودية جهوداً ملموسة إلدخال التكنولوجيا والتقنية يف مجيع  
مؤسسات الدولة؛ لذلك ضمنت وزارة التربية والتعليم خطتها العشرية تطوير البنية التحتية لتقنية 

شبكة  حتديث: املعلومات واالتصال، وتوظيفها يف التعليم والتعلم، فأعدت جمموعة من الربامج مثل
وزارة التربية ( تطبيق مشروع الوزارة اإللكترونيةاملعلومات اليت تربط إدارات التعليم بالوزارة، وبناء و

 ). هـ ١٤٣٥هـ إىل عام ١٤٢٥من عام اخلطة العشرية  -والتعليم 
وبناًء على ذلك أخذت وزارة التربية والتعليم تقدم بعض اخلدمات اإللكترونية، عرب موقعها على 

الكتاب اإللكتروين، والتواصل اإللكتروين، والتبادل اإللكتروين اخلاص بتحديث بيانات : رنت، مثلاإلنت
وقد أشارت الوزارة إىل أن التطور الذي يشهده اجلانب التقين يهدف إىل . املعلمني، وتنفيذ حركة النقل

موقعها اإللكتروين أن  كما أكدت الوزارة يف.بخدمة املدرسة ومكوناا األساسية من املعلمني والطال
نظام اإلدارة املدرسية؛  هناك جمموعة من النظم سوف توجه خدماا املباشرة للمدرسة، ومن أمهها

ليتمكن منسوبو امليدان التربوي كافة من احلصول على خدمات تقنية حديثة، وتفاعل اإللكتروين 
   ). م١٠,٢٠هـ س١٩/١٢/١٤٢٩(٩١٤= www.moe.gov.sa/openshar  .سيختصر الكثري من العمل الورقي



 

واالتصاالت  ،وبالرغم من اجلهود اليت بذلت يف هذا اال إال أن تطبيقات اإلدارة اإللكترونية
حيث . ستوى املأمول، كما تشري أغلب الدراسات يف هذا االاحلديثة يف إدارة املدرسة ال تزال دون امل

من يبحث عن مواقع مدارس التعليم العام السعودية على شبكة :"إىل أن) ١٣،هـ١٤٢٩(أشار احلارثي 
اإلنترنت أو يقوم بزيارا جيد أن هناك قصوراً واضحاً يف توظيف شبكة اإلنترنت بإمكانياا الكبرية يف 

وبالرغم : " إىل ذلك بقوله) ١٦،هـ١٤٢٩(كما أشار املنيع ".وإظهارها بصورة مناسبةاملدرسة  خدمة
من التطورات اليت رافقت اإلدارة املدرسية والتعليمية والتربوية فإا ما زالت دون املستوى املطلوب يف 

 ".ة بني التعليم واستخدام التقنيةمواكبة التطورات والتقنيات احلديثة مما أوجد فجو
ناحية أخرى توصل عدد من الدراسات إىل وجود تباينٍ واضح يف جهود إدارات املدارس  ومن

أن إدارات :" حيث يرى) ١٩، هـ١٤٢٩(نية، ومنها دراسة محدي خالل تطبيقها لإلدارة اإللكترو
هذه املدارس تتفاوت يف تطبيقها لإلدارة اإللكترونية فمنها ما يستخدم بعض تطبيقات اإلدارة 

، ومنها ما يقاوم ذلك اإللكترونية وفق اجتهاداته اخلاصة، ومنها ما يتردد يف ذلك االستخدام
% ٢٦" توصلت إىل أن) ٢٢،م٢٠٠٧يئة االتصاالت السعودية ه(ويف الدراسة اليت أجرا  ".االستخدام

ك من منسويب تل% ٥٣من مؤسسات القطاع التعليمي ال يوجد ا خدمة إنترنت،  وأن ما نسبته 
كما أن الباحث من خالل عمله يف ".ضروري ملدارسهم املؤسسات يرون أن االتصال باإلنترنت غري

اإلدارة املدرسية وكيالً ومديراً ومشرفاً لإلدارة املدرسية، ونتيجة حمادثة ومناقشة عدد من املديرين، يرى 
 .لتعليم العامأن هناك خلالً وتفاوتاً يف بعض تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف مدارس ا

وبناء على ما تقدم يرى الباحث ضرورة إجراء هذه الدراسة؛ للتعرف على واقع تطبيقات  
اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة املدرسية ومتطلبات تطويرها من وجهة نظر مديري املدارس الثانوية 

 .احلكومية واألهلية مبدينة الرياض

 :الدراسةأسئلة 

 :لإلجابة على األسئلة التاليةستسعى هذه الدراسة 
ما واقع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف إدارات املدارس الثانوية مبدينة الرياض من وجهة نظر  -١

 مديريها؟



 

ما املعوقات اليت تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف إدارات املدارس الثانوية مبدينة الرياض من  -٢
 وجهة نظر مديريها؟

تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض من وجهة نظر ما متطلبات تطوير  -٣
 مديريها ؟

    ملتغريات  تعزىأفراد الدراسة،  بني متوسطات إجابات ذات داللة إحصائيةهل توجد فروق  -٤
مدى  –دورات احلاسب  –اخلربة يف اإلدارة  –املؤهل  - }أهلية/ حكومية {نوع املدرسة ( 

 ؟)القدرة على استخدام احلاسب يف إدارة املدرسة

 :الدراسةأهداف 
 :لتحقيق األهداف التالية هذه الدراسة ىسعست

 .الكشف عن واقع تطبيقات اإلدارة اإللكتروين يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض -١
 .التعرف على املعوقات اليت تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية -٢
 .تطوير اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة املدرسيةحتديد متطلبات  -٣
 .زيادة الوعي جتاه تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف جمال اإلدارة املدرسية -٤
 .اإلسهام يف تطوير اإلدارة املدرسية، من خالل توظيف املديرين لتطبيقات اإلدارة اإللكترونية -٥
 تعزىأفراد الدراسة،  إجاباتبني متوسطات  ذات الداللة اإلحصائيةالتعرف على الفروق  -٦

دورات احلاسب   –اخلربة يف اإلدارة  –املؤهل - }أهلية/ حكومية {نوع املدرسة (ملتغريات 
 ).مدى القدرة على استخدام احلاسب يف إدارة املدرسة -

 :الدراسةأمهية 

 :ألمهية النظرية تتبني من خالل النقاط التاليةاأمهيتان نظرية وتطبيقية، ف دراسةلل

يف أعمال اإلدارة املدرسة، حيث أن تطوير مجيع أمهية كبرية إلدارة اإللكترونية وتطبيقاا ل -١
جماالت التعليم من أهم أولويات اململكة يف الوقت الراهن، وخاصة يف جمال استخدام التقنيات 

 .احلديثة، ووسائل االتصال
احلايل الذي أصبح احلاسب ضرورة حتديث اإلدارة املدرسية، لتواكب العصر ومتطلبات اجليل  -٢

 .اآليل و اإللكترونيات أحد أهم مكونات ثقافته



 

حىت _  قليلة خاصة يف مدينة الرياضجراؤها يف جمال الدراسة احلالية إن الدراسات اليت مت إ -٣
حيث مل جيد الباحث أي دراسة تناولت اإلدارة اإللكترونية يف  -إجراء هذه الدراسةتاريخ 

التعليم يف مدينة الرياض، وذلك بعد رجوعه ملكتبة امللك فهد الوطنية، ومركز البحوث بكلية 
: التربية يف جامعة امللك سعود، ومكتبات وقواعد املعلومات يف بعض اجلامعات السعودية مثل

كتبات بعض وم) عود، أم القرى، امللك عبدالعزيز، امللك فيصلامللك سعود، اإلمام حممد بن س(
الريموك، ومؤته، واجلامعة األردنية يف األردن، وجامعة عني مشس ( :اجلامعات العربية مثل

 ).مبصر
أوصت بعض الدراسات بإجراء املزيد من الدراسات يف جمال اإلدارة اإللكترونية يف إدارة  -٤

 ).هـ١٤٢٩(، ودراسة محدي )هـ١٤٢٦(الدعيلج فوزية ة دراس: مدارس التعليم العام مثل
 :أما أمهية الدراسة من الناحية التطبيقية فتكمن يف

و حتديد يقات اإلدارة اإللكترونية، القرار يف التعرف على واقع تطب ناَّعمساعدة املسؤولني وص -١
 .أهم متطلبات تطويرها

املدارس، ومساعدم يف تنفيذ مهامهم يأمل الباحث أن تسهم هذه الدراسة يف خدمة مديري  -٢
 .بسرعة ودقة وبأقل جهد

  .فتح اال أمام الباحثني يف املستقبل إلجراء املزيد من الدراسات يف هذا اال -٣

 :الدراسةحدود 

 ات اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارةـمعرفة واقع تطبيققتصر هذا البحث على سي :احلدود املوضوعية

املدارس الثانوية احلكومية ومتطلبات تطويرها من وجهة نظر مديري ومعوقات تطبيقها، املدرسية، 
                                     .ضواألهلية النهارية مبدينة الريا

 .املدارس الثانوية احلكومية واألهلية مبدينة الرياض :احلدود املكانية
 .هـ١٤٣١-هـ ١٤٣٠من العام  األولالفصل الدراسي  :احلدود الزمانية

 
 
 



 

 :الدراسةمصطلحات 

 :التطبيقات -١

              تضمن التنفيذ العملي أحد أساليب التدريب اليت ت" بأا) ١٠٢،م١٩٧٧(عرفها بدوي 
 ".لإلجراءات 

مجيع اإلجراءات والربامج اإللكترونية التطبيقية العملية اليت تستخدم يف : وهي يف هذا البحث
 .أعمال اإلدارة املدرسية الكترونياًتنفيذ 

 :اإلدارة املدرسية -٢

هي ذلك الكل املنظم الذي يتفاعل : " أن اإلدارة املدرسية) ٥، م١٩٩١(أمحد إبراهيم  يرى
بإجيابية داخل املدرسة وخارجها وفقاً لسياسة عامة وفلسفة تربوية تضعها الدولة رغبة يف إعداد 

وهذا يقتضي القيام مبجموعة متناسقة من . والصاحل العام للدولة الناشئني مبا يتفق وأهداف اتمع
 ."األعمال واألنشطة مع توفري املناخ املناسب إلمتام جناحها

 ،مجيع اجلهود واألنشطة واملمارسات اإلدارية اليت يبذهلا املدير ومساعدوه: وهي يف هذا البحث
وبأقل  ،يف أقصر وقت ،ف التربوية والتعليميةوحتقيق األهدا ،من وكالء ومعلمني وفنيني إلجناز العمل

 .جهد، مستخدمني بعض الوسائل اإللكترونية والتقنية احلديثة
  :اإلدارة اإللكترونية -٣

هي استخدام احلاسب اآليل وشبكاته  ": أن اإلدارة اإللكترونية) ١٩٣، م٢٠٠٨( العمار يذكر 
من خالل استخدام نظم ... يف تنفيذ األعمال اإلدارية وتقدمي اخلدمات بشكل واسع ومكثف 

 ."داخل املنظمة أو خارجها  مات يفتكنولوجيا املعلو
الشبكات بأنواعها، : استخدام التطبيقات اإللكترونية،مثل: باإلدارة اإللكترونيةالباحث  قصدوي

 .ترنت، والربيد اإللكتروين؛إلجناز األعمال اإلدارية املتعلقة بإدارة املدرسةواإلن
 : املدارس الثانوية -٤

هي املرحلة الثالثة واألخرية من مراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية، ومدا ثالث 
 .سنوات) ٣(واملتوسطة سنوات، ) ٦(االبتدائية : سنوات، وتأيت بعد أن جيتاز الطالب مرحلتني
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 أدبيات الدراسة

 اإلطار النظري: أوالً

 اإلدارة املدرسية 

 التحول اإللكتروين يف اململكة العربية السعودية 

 لتحول حنو تطبيق اإلدارة اإللكترونيةجهود وزارة التربية والتعليم  ل 

 تطبيق اإلدارة اإللكترونيةلجهود اإلدارة العامة للتربية والتعليم مبنطقة الرياض  

 اإلدارة اإللكترونية 

 الدراسات السابقة: ثانياً

 عرض الدراسات السابقة 

 التعليق على الدراسات السابقة 

 

 

 



 

 أدبيات الدراسة

 :اإلطار النظري: أوالً

وتشمل اإلدارة املدرسية، مفهومها، وأمهيتها، يتناول الباحث يف هذا الفصل أدبيات الدراسة، 
وتطورها يف ظل التقنيات احلديثة، مث التحوالت اإللكترونية يف اململكة العربية السعودية، وجهود وزارة 
التربية والتعليم، واإلدارة العامة مبنطقة الرياض يف جمال اإلدارة اإللكترونية، واإلدارة اإللكترونية، 

 .طبيقها، ومكوناا، وجماالت توظيفها يف اإلدارة املدرسية، ومعوقات تطبيقهاتعريفها، ومراحل ت

 :اإلدارة املدرسية 

ال ختتلف اإلدارة املدرسية عن فروع اإلدارة العامة، إال بالقدر الذي يتالءم مع طبيعتها، فهي 
النصف األول من أحد ااالت احلديثة يف علم اإلدارة، حيث استقلت عن العلوم األخرى يف أواخر 

مل تستقل عن العلوم األخرى " بأا) ٦١هـ،١٤٢٧(القرن العشرين، حيث يرى ابن دهيش وآخرون 
مث أخذت يف التطور املستمر مسايرة للعصر ومتطلباته، ومتأثرة بتطور العلوم املختلفة ". م١٩٤٦إال عام 

:" هذا اجلانب بقوهلماإىل ) ٧٠هـ،١٤١٥(وخاصة العلوم التربوية، حيث يشري فهمي، وحممود 
واستتبع ذلك تغري مفهوم اإلدارة املدرسية ليشمل اجلوانب اإلدارية واجلوانب الفنية يف صورة متكاملة 
دف إىل توفري الوسائل واإلمكانات املادية والبشرية، ويئة ظروف العمل املناسبة اليت تساعد على 

 ".ة من أجلهاحتقيق أهداف العملية التربوية اليت أنشئت املدرس
أن التطور التكنولوجي يف اال التربوي ليس ترفاً أو تغيرياً ) ١٥١م،٢٠٠٢(كما أكد اخلميسي

يف الشكل أو املظهر، بل هو استجابة حتمية وتفاعل ضروري مع معطيات عصر املعلوماتية والتكنولوجيا 
ته لن يكون استيعاباً فاعالً وإجيابياً ما املتطورة، ولذا فإن استيعاب املدير لقيمة ما حتتويه مدرسته أو إدار

مل يتنبه ألفاق التطوير التربوي وتوجهات املستقبل التعليمية والتكنولوجية واليت من أمهها تطور أداء 
 .اإلدارة املدرسية

 :اإلدارة املدرسية تعريف

د الالحق ينقل تناول كثري من الباحثني تعريف اإلدارة املدرسية، ومل خيتلفوا كثرياً حوله، بل جن
عن سابقيه مع إضافات ال تتجاوز اختالف دالالت ومترادفات اللغة العربية؛ لذلك اختار الباحث منها 

عندما ) ٧٠هـ،١٤١٥(وهو ما يراه فهمي، وحممود .ما يتفق مع املفهوم الذي يتبناه لإلدارة املدرسية



 

ة اليت يقوم ا فريق العاملني باملدرسة مجيع اجلهود والنشاطات املنسق:" ذكرا أن اإلدارة املدرسية هي 
الذي يتكون من املدير ومساعديه واملدرسني واإلداريني والفنيني، بغية حتقيق األهداف التربوية داخل 
املدرسة وخارجها، ومبا يتمشى مع ما يهدف إليه اتمع من تربية أبنائه تربية صحيحة وعلى أسس 

 ".سليمة
جمموعة من العمليات تتكون :" فريى أن اإلدارة املدرسية )٢٧هـ،١٤٢٧(أما أبو الكشك  

من التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والرقابة يقوم ا مدير املدرسة يوجه جهود وأداء وممارسات 
 ". املعلمني  وإلداريني والفنيني والطالب وذلك لتحقيق األهداف التربوية بكفاءة وفاعلية

 :إلدارة املدرسيةميادين ا 

ميكن تقسـيمها  عمل اإلدارة املدرسية يتفق أغلب الباحثني يف اإلدارة املدرسية على أن ميادين 
والـربامج الدراسـية، شـئون    عالقة املدرسة باتمع ، تطوير املناهج : إىل سبع جمموعات رئيسة وهي

، والبنـاء  لمـا ، الشـئون املاليـة وإدارة األع  الطالب، شئون العاملني، املباين املدرسية والتجهيـزات 
وهناك من يرى أن ميادين عمل اإلدارة املدرسـية تنقسـم إىل   ). هـ١٤١٥فهمي وحممود .(التنظيمي

تطوير املعلمني وتنميتهم مهنياً، حتسني تنفيذ املناهج الدراسية، رعاية التالميذ، والبناء : مخسة جماالت هي
 ).م١٩٨٢(نشوان ( .املدرسي وملحقاته، والبيئة واتمع احمللي

بينما يرى الباحث أن بعض هذه امليادين ليست من صلب عمل اإلدارة املدرسية يف مدارسنا،   
لكوا من مهام اإلدارة التربوية والتعليمية، وتقتصر جهود اإلدارة املدرسية  يف تنفيـذ بعـض املهـام    

 .ات التخطيط واإلعدادواإلجراءات املتعلقة بامليادين السابقة، أو املشاركة يف أحسن األحوال، يف عملي

 :تطور اإلدارة املدرسية يف ظل التقنيات احلديثة

بشـكل  ، فلم تعد وظيفتها جمرد تسيري شئون املدرسة بتحوالت واضحةاإلدارة املدرسية مرت 
سري املدرسـة وفـق    ، والتأكد منة احملافظة على النظام يف مدرسته، ومل يعد هدف مدير املدرسروتيين

، والعمل على إتقام للمواد الدراسية ، بل أصـبح  حصر حضور وغياب التالميذاجلدول املوضوع، و
عقلـي  حمور اإلدارة يدور حول التلميذ وتوفري كل الظروف واإلمكانات اليت تساعد على توجيه منوه ال

، عملية التربوية لتحقيق هذا النمـو واليت تساعد على حتسني ال والنفسي، ،والروحي والبدين واالجتماعي
لقد  .اتمع  محتقيق األهداف االجتماعية اليت  عمل يف اإلدارة املدرسية يدور حولما أصبح حمور الك



 

تغري مفهوم اإلدارة املدرسية من املفهوم التقليدي، الذي كان يركز على أن وظيفتها احملافظة على النظام 
ح ينظر لإلدارة املدرسية على أـا  املدرسي، وتنفيذ اخلطط من قبل السلطات التربوية والتعليمية، فأصب

وسيلة يتم من خالهلا توفري كافة الظروف وإلمكانات والتسهيالت؛ لتنمية شخصية املـتعلم يف كافـة   
جوانبها، كما أصبحت يف ظل تطور وظائفها تعىن باجلوانب اإلدارية والفنية لكافة جوانـب العمليـة   

 ).هـ١٤٢٦مصطفى وفدوى عمر .(التربوية والتعليمية

هلذا أصبح تطوير اإلدارة من األولويات اهلامة اليت تفرض نفسها على مجيع املؤسسات، مما جعل 
املنظمات املختلفة تسعى لتطوير أنظمتها وهياكلها وأساليبها اإلجرائية والتطبيقية ملواكبة املتغريات 

أثرت اإلدارة املدرسية ومن هنا ت. العصرية من ناحية، وتلبية حاجات املؤسسة واتمع من ناحية أخرى
كغريها من ااالت املختلفة بالتطورات املتالحقة واملتنوعة يف العصر احلديث، ويأيت يف مقدمتها التطور 

لقد كان للتطورات التكنولوجية احلديثة :" بقوله) ١٢٠هـ،١٤١٣(وهذا ما أكده الداود . التكنولوجي
لتطورات إدخال نظام احلاسب اآليل يف أعمال دور كبري وفعال يف تطور اإلدارة، وكان من تلك ا

 ". اإلدارة، لغرض املساعدة يف حتقيق أهدافها
إن التطوير اإلداري لب كل تطور حضاري وتربوي، و هذا التطوير ال ميكن أن يبدأ بالفعل أو 

أن األهم ويعد تطوير بىن اإلدارة وفق أسس حديثة يف غاية األمهية، غري . يستقيم من غري جتديد إداري
كما يشري ابن دهيش            ). هـ١٤٢٠العجمي .(هو ظهور التقنيات احلديثة يف اإلدارة والتنظيم اإلداري

أن التطورات احلديثة يف جماالت التكنولوجيا التعليمية وتكنولوجيا اإلدارة :" إىل) ٧٢هـ،١٤٢٧( 
الضروري أن يستوعب املسؤلون عن  تتطلب من املدرسة االستجابة السريعة هلذه التطورات، وأصبح من

إدارة املدرسة املهارات اليت تتطلبها هذه التغريات التكنولوجية، وأن تكون استجابتهم وقدرام على 
 ".نفس املستوى من السرعة والدقة اليت متتاز ا هذه التقنيات

دارة املدرسية، من وقد أشار عدد من الدراسات إىل اجلهود اليت تبذهلا كثري من الدول لتطوير اإل
خالل إدخال الوسائل احلديثة، مثل احلاسب اآليل، وغريه من وسائل التقنية، حيث يقول شريفي             

لقد بذلت الدول املتقدمة جهداً متقدماً جداً يف إدخال احلاسبات يف إدارة ) :" ٢٥هـ،١٤١٧( 
ية طويلة املدى لتزويد مجيع مدارسها املدرسة ووضعت لذلك العديد من السياسات واخلطط اإلستراتيج

:" أن تطور اإلدارة املدرسية) ٢٤هـ،١٤٢٩(ويؤكد املسعود ...". باحلاسب وبنظم معلومات متكاملة



 

حجر الزاوية يف حتسني العملية التربوية والتعليمية واالرتفاع مبستوى األداء، عن طريق التجديد يف 
درسية، واحلرص على استخدام تقنية املعلومات اإلدارية وتفعيلها أساليبها املتبعة لتطبيق وظائف اإلدارة امل

ويرى شهاب ". يف العمل اإلداري املدرسي مما يساهم يف رفع الكفاءة اإلدارية ألعضاء إدارة املدرسة
من وقت العاملني، وخيفض العمل الورقي %) ٢٥(أن العمل على ميكنة املكاتب يوفر ):" ٧٩م،١٩٨٥(

 ".يساعد على تقدمي خدمات إدارية متقدمة مما%) ٩٠ -٥٠(من 
بعض املميزات الستخدام التقنيات ) ٦٩هـ،١٤٢٦فوزية الدعيلج (كما يضيف املوسى يف 
أن مدير التعليم يستطيع االطالع على تقارير املدرسة وجداوهلا، :" احلديثة يف اإلدارة املدرسية ومنها

الطلبة، وأنشطتها من خالل شبكة اإلنترنت عندما واخلطة املدرسية، والتقارير الشهرية، ومستويات 
وباملثل يستطيع مشرف اإلدارة املدرسية االطالع على سري ... تكون هذه البيانات موضوعة على الشبكة

و مما يثبت دور اإلدارة اإللكترونية ..". العمل اإلداري يف املدرسة من خالل احلاسب قبل زيارة املدرسة
، أنه حيدث تغيريات أساسية يف اهلياكل التنظيمية وتقدمي اخلدمات للمستفيدين يف تطوير العمل اإلداري

 ).هـ١٤٢٧(غنيم  ( .بسرعة وسهولة
ومن هنا تربز أمهية توظيف التقنيات احلديثة وتطبيقاا املتنوعة يف اإلدارة املدرسية،حيث تعد 

والتعليمية وتيسري التواصل مع إدارة من أفضل الوسائل اليت تسهم يف تطورها؛ لتحقيق األهداف التربوية 
 .وهذا ما جعل اململكة تسعى للتحول من اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة اإللكترونية. املدرسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :التحول اإللكتروين يف اململكة العربية السعودية

رئيس تعميم ، بعد صدور )هـ١٤٢٢(توجهت اململكة العربية السعودية حنو التعامالت اإللكترونية عام 
اجلهات احلكومية ببناء الذي وجه هـ،  ١٩/١٢/١٤٢٢وتاريخ ) ٢٦٣٤٥/ب/٧(جملس الوزراء رقم 

د التقارير قواعد معلومات لالستفادة منها يف تسهيل التعامالت مع األجهزة احلكومية األخرى ويف إعدا
ويوضح هذا التعميم دعم وتوجيه القيادة للجهات احلكومية إلدارة أعماهلا  .السنوية عن أعمال اجلهة

إلكترونياً، وهو ما يؤكد التوجه حنو تطبيق مفهوم التعامالت اإللكترونية احلكومية من خالل تبين 
أساليب إدارة املرافق احلكومية، ورفع وبناء قواعد البيانات اليت تساعد يف تطوير  ،األنظمة املعلوماتية

مستوى الدقة واإلنتاجية يف هذا اال والتعامل مع األجهزة احلكومية األخرى إلكترونياً مما يسهل تكامل 
بادل البيانات وتوفري اإلحصائيات واملعلومات البيانات بني األجهزة احلكومية وبالتايل إتاحة إمكانية ت

هـ، ٢٢/٤/١٤٣٠.( ٠http://www.yesser.gov.sa/progs. احلكومية الدقيقة على مستوى اجلهات

 ).م١١س 
هـ، الصادر بناء على  ٢٠/٨/١٤٢٥وتاريخ ) ٢٣٥(وجه قرار جملس الوزراء رقم كما 

اليت نظمها " سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف املراجعة الشاملة والرقابة على األداء"توصيات ندوة 
دام الوسائل اإللكترونية بدالً من املستندات والوسائل ، اجلهات احلكومية باستخ ديوان املراقبة العامة

التقليدية وسرعة تبين استخدام أنظمة احلاسب اآليل يف مجيع العمليات املالية واحملاسبية، كما جاء يف نص 
على اجلهات احلكومية اإلسراع يف تبين استخدام أنظمة احلاسب اآليل يف مجيع :  الفقرة الثالثة من القرار

الوسائل اإللكترونية وتقدمي بياناا  إىلت املالية واحملاسبية، والتحول من الوسائل التقليدية العمليا
هلذا القرار أثر كبري يف دعم تطبيق  وكان.جمة بدالً من املستندات الورقيةللمراجعة على أقراص مد

ماتية والتخلي عن التعامالت اإللكترونية احلكومية من خالل تبين اجلهات احلكومية األنظمة املعلو
 .واإلنتاجية، ورفع مستوى الدقة على تطوير أساليب إدارة املرافق التسجيل اليدوي مما سيساعد
٠٥ ٥www.yesser.gov.sa/progs .asp?menu=Plans&id=p )م١١هـ س ٢٢/٤/١٤٣٠.( 

 :مالت اإللكترونية يف اململكة العربية السعوديةرؤية تطبيق التعا

أن اململكة رمست رؤية حمددة )" ٤هـ،١٤٢٨(أوضحت وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات 
من أي مكان ويف ) م٢٠١٠(أن يتمكن اجلميع اية عام :"وواضحة ملشروع التعامالت اإللكترونية وهي



 

اق، تقدم بطريقة متكاملة وسهلة من خالل أي وقت من احلصول على خدمات حكومية مبستوى ر
 ".العديد من الوسائل اإللكترونية اآلمنة

 :للتعامالت اإللكترونية) يسر(برنامج

تفعيالً للقرارات السابقة وضعت وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات خطة وطنية لتقدمي 
الذي ) يسر(التعامالت اإللكترونية اخلدمات واملعامالت احلكومية إلكترونياً؛ فأنشأت الوزارة برنامج 

جيسد اهتمام اململكة بتطبيق التعامالت اإللكترونية احلكومية، ويأيت ضمن املبادرات واملشاريع التنموية 
يف اململكة، ويهدف الربنامج إىل رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام، لتقدمي خدمات أفضل لألفراد وقطاع 

 .تثمار، وتوفري املعلومات املطلوبة بدقة عالية يف الوقت املناسباألعمال، وزيادة عائدات االس
http://www.yesser.gov.sa/default.asp )ص٩,٣٠هـ س ٢٣/٤/١٤٣٠ ( 

 :نظام التعامالت اإللكترونية

ية، ويف ربيع األول من عام هـ أقر جملس الوزراء نظام التعامالت اإللكترون٧/٣/١٤٢٨يف 
هـ صدرت الالئحة التنفيذية للنظام، الذي يهدف إىل ضبط التعامالت اإللكترونية، وحفظ ١٤٢٩

السجالت اإللكترونية وعرضها، وإنشاء املركز الوطين للتوقيعات اإللكترونية وتنظيمها، وشروط إجراء 
 ).هـ١٤٢٩الالئحة التنفيذية للتعامالت اإللكترونية  -ملعلومات هيئة االتصاالت وتقنية ا.(التوقيع اإللكتروين ومواصفاته

 :مشروع شبكة التعامالت اإللكترونية احلكومية يف اململكة

يقوم الربنامج بإنشاء شبكة اتصاالت خاصة بالتعامالت ) يسر ( حسب اخلطة التنفيذية لربنامج 
كومية مبركز بيانات التعامالت اإللكترونية اإللكترونية احلكومية، وتقوم هذه الشبكة بربط اجلهات احل

والذي يتميز مبواصفات أمنية وفنية عالية، ويستضيف البوابة الوطنية للخدمات ) يسر( احلكومية 
اإللكترونية، كما متكن هذه الشبكة املركز بأن يكون حلقة وصل بني اجلهات احلكومية، حبيث يربط 

جهة حكومية، على أن يتم ) ١٤(باملركز يف املرحلة األوىل  وقد ارتبط. بني اجلهات وخيتصر تكلفتها
 .استكمال بقية اجلهات على عدة مراحل

 :تطبيقات التعامالت اإللكترونية احلكوميةتنظيم 

مجيع اجلهات احلكومية اعتماد تطبيقات االتصاالت  جاء يف تنظيم التعامالت اإللكترونية ما يلزم
تقوم كل جهة على أن واخلدمات اليت تقوم بتقدميها،  ،وتقنية املعلومات يف أداء مجيع أعماهلا الداخلية



 

تقليل االعتماد على و. حكومية باستخدام الربيد اإللكتروين ووسائل االتصال اإللكترونية يف أعماهلا
حسب الظروف واملراحل اليت مير ا تنفيذ تطبيقات  ،تقدمي اخلدمات احلكومية الوسائل التقليدية يف

توفر كل جهة حكومية معلومات وافية عن كما ينبغي أن . التعامالت اإللكترونية احلكومية يف تلك اجلهة
الزمة اخلدمات اليت تقدمها وأماكن تقدميها، وإجراءات احلصول عليها، كما توفر النماذج اإللكترونية ال

تقوم كل جهة حكومية بوضع خطة مفصلة للتحول إىل التعامالت كما للحصول على تلك اخلدمات، 
 . اإللكترونية احلكومية، وتنفيذها خالل فتره زمنية حمددة وذلك بالتنسيق مع الربنامج

معنية بكل ما يتعلق بالتعامالت اإللكترونية يف كل جهة حكومية  جلنة داخلية  ويشترط تشكيل
حلكومية لديها، تكون مرتبطة باملسؤول األول يف تلك اجلهة، وبعضوية املسؤول األول عن كل إدارة ا

مات والتطوير اإلداري، وتكون معنية بالتعامالت اإللكترونية احلكومية، واملسؤول األول عن تقنية املعلو
 . ا، ومتابعتهاتها اإلشراف على تنفيذ خطة التعامالت اإللكترونية احلكومية اخلاصة مهم

 :ضوابط متابعة اجلهات احلكومية لتطبيق التعامالت اإللكترونية

وفق  ،تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إىل التعامالت اإللكترونية احلكومية كل ستة أشهر
يرفع تقرير عام نصف مث  .ضمن التقرير السنوي للجهة املؤشرات، وتدرج هذه الربنامج عهايض مؤشرات

اإللكترونية يوضح مدى حتول اجلهات احلكومية إىل التعامالت  -يعده الربنامج  –سنوي للمقام السامي 
يصدر الربنامج مجيع التعليمات اليت يرى أمهية تزويد اجلهات احلكومية ا، وذلك مبا ، وبالتايل احلكومية

 . يتوافق مع أحكام هذه الضوابط وأهدافها، مع مراعاة ما ورد يف األنظمة واللوائح ذات العالقة
٨GovernmentRules.asp?menu=Plans&id=p‐http://www.yesser.gov.sa/e )م٩،٤٠هـ، س، ٢١/٤/١٤٣٠.( 

 :نظام مكافحة جرائم املعلومات

هـ أقر جملس لوزراء نظام مكافحة جرائم املعلومات، للحد من اجلرائم ١٤٢٨يف عام 
اجلرائم املعلوماتية والعقوبات املقررة هلا، ومنها السجن مدة ال املعلوماتية، وتضمن القرار تفصيالً ألنواع 

تزيد على سنة، وغرامة ال تزيد على مخس مئة ألف ريال، أو بإحدامها معاً على كل من يرتكب جرمية 
من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام، ومنها الدخول غري املشروع إىل املواقع اإللكترونية للغري للعبث 

ها، أو إتالفها، أو تعديلها، أو املساس باحلياة اخلاصة عن طريق إساءة استخدام أياً من الوسائل بتصاميم
 .)م٨ ،، سم٢٤/٤/١٤٣٠( thttp://www.yesser.gov.sa/documen.اإللكترونية



 

حنو التحول إىل تطبيق اإلدارة  يف اململكة العربية السعودية، ضح التوجه اجلادومما تقدم يت
احلكومية، ألا أصبحت ال تستطيع التأخر عن مسايرة هذا لتطور جلعل اإللكترونية يف مجيع اجلهات 

هلذا سارت وزارة التربية والتعليم يف هذا . تعامالا اإلدارية تتماشى مع روح العصر ومتطلبات املرحلة
وأخذت تقدم بعض اخلدمات اإللكترونية من خالل البوابة اإللكترونية للوزارة من ناحية، وحتث االجتاه، 

إدارات التعليم يف كافة مناطق اململكة على السري يف هذا االجتاه، وهذا ما سوف يستعرضه الباحث يف 
 .دارة اإللكترونيةالصفحات التالية، من خالل االطالع على جهود وزارة التربية والتعليم حنو تطبيق اإل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 :للتحول حنو تطبيق اإلدارة اإللكترونية جهود وزارة التربية ولتعليم
حاولت الوزارة منذ وقت مبكر االستفادة من التقنيات احلديثة يف تسيري األعمال اإلدارية 

نظراً للحاجة املاسة و. هـ١٤٠٦بالتزامن مع إدخال احلاسب اآليل كمادة علمية يف املرحلة الثانوية عام 
رأت الوزارة أن تستفيد من نظم اإلدارة املدرسية  والسريعة ألنظمة احلاسب اآليل اليت ختدم املدرسة فقد

ملدارس، إال أن تعدد برامج احلاسب اآليل التجارية املستخدمة احتياج ا لسد ؛التجارية املتاحة يف السوق
إدارات املدارس لعدد من الربامج احلاسوبية املختلفة إدارة العملية التعليمية قد أدى إىل استخدام  يف

ن هنا نشأت فكرة وم .ات املدارسالتعليم من بيان إداراتو ستفادة الوزارةعدم امما تسبب يف  برجمياً؛
األعمال اإلدارية والفنية، السعودية يف مجيع  خيدم مدارس اململكة العربية موحد ومناسبتصميم برنامج 

يشتمل على املعلومات والعمليات الالزمة للتشغيل،  ،اإلدارة املدرسية دراسة حتليلية لنظام إجراءحيث مت 
 . هـ١٤١٩فاعتمدت الوزارة برنامج معارف عام 

 اإلداريةالتنظيمات  :ومنها هـ١٤٢٣تال ذلك عدد من اخلطوات اهلامة أعلنت عنها الوزارة عام 
بالوزارة، من خالل  اإلداريساهم بشكل كبري يف تطوير العمل  ،تبطة مباشرة بتخطيط متطوراملر

 وإجراءات أساليب، وبرامج التدريب على استخدام النظم احلديثة، وتطوير اإلداريةاستخدام التقنية 
وزارة ال وكان من مثار اهتمام .ة على اختصار ودقة األداء وسرعتهساعدت التقنية احلديثوقد  العمل،
، التقنيات اإلدارية املناسبة إلجيادوذلك  بالوزير؛مركز للمعلومات واحلاسب اآليل وربطه  إنشاء: بالتقنية
املوظفني على تطبيق مفاهيم احلكومة تدريب لجلنة للحكومة االلكترونية،  يف حينهشكلت الوزارة كما 

وتشغيل موقع الوزارة على شبكة  ما سبق استكمال شبكة احلاسب اآليل إىليضاف . اإللكترونية
 .الوزارةوالذي يوفر بعض اخلدمات ملنسويب . اإلنترنت

http://www.alriyadh.com/Contents)ص ٩،٤٠هـ ، س ٢/٥/١٤٣٠.( 
 

 :التخطيط إلدخال التقنية يف التعليم

، ورسم السياسات املستقبلية، املختلفة أصبح التخطيط ضرورة ملحة للنهوض باملؤسسات
مواجهتا، وفق روية  ملواجهة املتغريات املتسارعة، اليت تتطلب من الدول واملؤسسات مبختلف أنواعها

لتنمية ويستشرف املستقبل لتلبية متطلبات ا ،ينطلق من الواقعتغيرياً تستطيع أن حتدث علمية وعملية، 
وقد تبنت اململكة العربية السعودية التخطيط منذ . االقتصادية ، الثقافية واالجتماعية وواحتياجات اتمع



 

وقت مبكر، فتوالت اخلطط التنموية الشاملة، وكان من أهم ااالت اليت أولتها الدولة عناية فائقة، جمال 
من ( العديد من اخلطط، ومنها اخلطة العشرية حيث أعدت وزارت التربية والتعليم . التربية والتعليم

، اليت تضمنت جمموعة من األهداف والغايات، ويأيت يف مقدمتها )هـ١٤٣٥هـ إىل ١٤٢٥عام
وقد . التخطيط إلدخال التقنية يف التعليم واالستفادة من التقدم التكنولوجي وثورة االتصاالت احلديثة

أن من أهم العوامل اليت دفعت :" لعشرية للوزارة  إىليف مقدمة اخلطة ا) ٤هـ، ١٤٢٤(أشار الرشيد 
الوزارة إلعداد اخلطة العشرية التغري والتحول الصناعي والتقين وبالتايل التحول يف احتياجات اتمع 

هـ، ختريج طالب وطالبات قادرين عل ١٣٣٥كما تضمنت رؤية الوزارة مع اية عام ". وسوق العمل
 .غريات احلديثة، والتعامل مع التقنيات املتطورةالتفاعل اإلجيايب مع املت

لقد اشتملت اخلطة العشرية لوزارة التربية والتعليم على عدد من األهداف العامة 
 :واالستراتيجيات والربامج واملؤشرات وذلك على النحو التايل

 :اخلطة العشرية للوزارةاألهداف العامة واالستراتيجيات والربامج اليت تضمنتها 

 وتوظيفها يف التعليم والتعلم تتصاالالتطوير البنية التحتية لتقنية واملعلومات وا :دف العاماهل
 تأسيس نظام متكامل الستخدامات تقنية املعلومات :اهلدف االستراتيجي األول

 :الربامج واملؤشرات

 .بناء مركز معلومات تربوية وطين جيمع كل املعلومات التربوية للتعليم جبميع أنواعه •
 .تطوير شبكة املعلومات اليت تربط املدارس بإدارات التعليم والوزارة •
 .إدارات التعليم والوزارةوير مراكز املعلومات يف املدارس وحتديث وتط •
التوسع يف تدريب العاملني والعامالت يف ااالت التربوية املختلفة على استخدامات املعلومات  •

 .تاالتصاالوتقنيات 
 .معلومات وتطويرها يف إدارات التعليم واملدارسإنشاء مراكز  •
الزيادة املتدرجة للمخصصات املالية املوجهة لتطوير شبكة املعلومات اليت تربط املدارس   •

 . بإدارات التعليم والوزارة على مدى سنوات اخلطة

 .تأسيس نظام متكامل الستخدامات تقنية االتصاالت يف التعليم :اهلدف االستراتيجي الثاين
 :الربامج واملؤشرات



 

 .لتحقيق االستفادة املثلى من تقنية االتصال يف الوزارة وإدارات التعليم واملدارستصميم برامج  •
 .تدريب العاملني والعامالت يف جماالت التعليم املختلفة للتعامل األمثل مع تقنية االتصال •
 .بناء وتطبيق مشروع الوزارة اإللكتروين •
 .اإلنترنت خلدمة أغراض التعليم اإللكتروين بناء بوابة تعليمية على •
 العمل مبشروع الوزارة اإللكتروين •

  .تطوير وتفعيل نظام الربيد اإللكتروين بني الوزارة وإدارات التعليم واملدارس •
 :التنمية اإلدارية الشاملة للوزارة :اهلدف العام •

 .ليميحتسني اإلجراءات اإلدارية داخل النظام التع :اهلدف االستراتيجي
 :الربامج واملؤشرات

 .تصميم برامج الستثمار التقنيات احلديثة يف حتسني اإلجراءات اإلدارية •
 .التعليم واملدارس ستخدام التقنية احلديثة بني إداراتا •
اخلطة  .وزارة التربية والتعليم(. تسهيل التعامل معه لفئات اتمعو ،تطوير موقع الوزارة على اإلنترنت •

 ).هـ١٤٢٥العشرية 

 :التطبيقات اإللكترونية يف الوزارة

 :تضم البوابة اإللكترونية للوزارة عدداً من اخلدمات اإللكترونية، وهي
 .التواصل اإللكتروين لنقل املعلمات •
 .نظام التبادل اإللكتروين لنقل املعلمني •
 .أحدث البيانات اإلحصائية •
 .إحصاءات ودليل املدارس •
 .الكتب اإللكترونية •

Page.aspx‐http://www.moe.gov.sa/openshare/moe/eServices  )م ١١,١٥هـ، س، ١٦/٣/١٤٣٠.( 

لتقدم من  ؛وزارة التربية والتعليم حاولت تطوير بوابتها اإللكترونية ومن خالل ما تقدم يتضح أن
ولكن  ووفرت بعض اخلدمات اإللكترونية، مات، وقد حققت شيئاً مما دف إليه،خالهلا بعض اخلد

أبرز التطبيقات اإللكترونية ل ، ويظاملتتبع لتلك اخلدمات سيجد أا ال ترقى للمستوى املأمول حىت اآلن



 

لنقل  تروينالتواصل اإللك(   نظامو) نظام التبادل اإللكتروين لنقل املعلمني( اليت قدمتها الوزارة 
أما اخلدمات . يتم إلكترونياً، وفق خطوات حمددهاملعلمني واملعلمات نقل حيث أصبح ) املعلمات

، فيالحظ أا قدمية وال يتم إحصاءات ودليل املدارس، وأحدث البيانات اإلحصائية:  األخرى مثل 
إلكترونية، وهي أيضاً ، حولت إىل حتديثها باستمرار، أما الكتب اإللكترونية فهي عبارة عن نسخة ورقية

ال حتدث باستمرار، لذلك فالنسخة اإللكترونية املوجودة على موقع الوزارة أقدم من النسخة الورقية اليت 
توزع على الطالب، كما أا تفتقد للجوانب التفاعلية، واألنشطة اإلثرائية، اليت تساعد الطالب على 

 .لوزارةالتعلم الذايت من خالل البوابة اإللكترونية ل

يلحظ البطء يف حتقيق أهداف ) هـ١٤٢٥(كما أن املتتبع للخطة العشرية اليت أقرا الوزارة عام 
اخلطة، حيث بقي الربط بني إدارات التعليم واملدارس يف حدوده الدنيا، وال يتجاوز ما ذكر سابقاً،كما 

ذلك على البنية التحتية اليت أن التدريب على التقنيات احلديثة ال يزال دون املطلوب، وهذا ينطبق ك
تساعد على استخدام التطبيقات اإللكترونية يف إدارات املدارس، وهذا ما أكده عدد من الدراسات اليت 

 )هـ١٤٢٧(ودراسة صربية اليحيوي ) هـ١٤٢٦(تناولت هذا اال، ومنها دراسة فوزية الدعيلج 
 ).هـ١٤٢٩(ودراسة املسعود) هـ١٤٢٨( ودراسة محدي     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :جهود اإلدارة العامة للتربية والتعليم  مبنطقة الرياض يف جمال اإلدارة اإللكترونية

اخلدمات (قامت اإلدارة العامة للتربية والتعليم بإنشاء جمموعة من املشاريع أطلقت عليها 
واحلضارات، ومن وقد أوضحت اإلدارة أن التقنية أصبحت ركناً أساسياً يف بناء الشعوب ) اإللكترونية

هذا املنطلق أخذ العاملون يف اإلدارة على عاتقهم محل هذا اهلم، فعملوا على حتويل تعامالت اإلدارة إىل 
تعامالت اإللكترونية مستفيدين من التقنية بكافة صورها وأشكاهلا؛ لتوفري وقت املوظف، حبيث يتفرغ ملا 

جانب آخر، بوصوله إىل اخلدمة بكل يسر  هو أهم من تطوير وإبداع، وللتيسري على املراجع من
 .وسهولة

كما حددت اإلدارة اسم املشروع، وأهدافه، واجلهة املنفذة، وقدمت وصفاً للخدمات 
وبينت أن اجلهة املنفذة هي مركز . اإللكترونية املقدمة يف املشروع، وأوضحت اجلهات املستفيدة منه

اإلدارة ( . ن اإلدارات التابعة إلدارة التربية والتعليماملعلومات واحلاسب، ونادي احلاسب اآليل، وهي م

 ).هـ١٤٢٩اخلدمات اإللكترونية، . العامة للتربية والتعليم بالرياض

 :اخلدمات اإللكترونية

 :األرشفة اإللكترونية مللفات املوظفني
تسهيل عملية الوصول إىل حمتويات ملفات املوظفني، مع إمكانية أخذ : ويهدف املشروع إىل

 .نسخ احتياطية من البيانات، واحملافظة على األوراق الرمسية من التلف جراء كثرة االستخدام
وقد من مسح مجيع حمتويات ملفات املوظفني إلكترونياً من خالل أجهزة املسح الضوئي واليت تزيد على 

تطيع كما مت بناء نظام لألرشفة، والذي من خالله يس) ورقة٧٠٠,٠٠٠ملف بعدد يقارب ٢٨,٠٠٠(
املوظف االستعالم عن حمتويات امللف، من خالل امسه، أو رقم السجل املدين، أو رقم امللف، وقد وفر 

ويستفيد من هذا املشروع مجيع . املشروع من اجلهد الذي يبذل يف قسم امللفات باإلدارة بنسبة كبرية
 .منسويب اإلدارة من معلمني وموظفني

 .العامة للتربية والتعليم مبنطقة الرياضالبوابة اإللكترونية لإلدارة  
ويهدف املشروع إىل تطبيق التعامالت اإللكترونية، واحلكومية والتعليم اإللكتروين، من خالل 

 .البوابة اإللكترونية على شبكة اإلنترنت، وفق معايري اجلودة الشاملة



 

وتوحيد النماذج  إعداد قاعدة بيانات شاملة،: ويقدم هذا املشروع عدداً من اخلدمات وهي
واإلجراءات جلميع اإلدارات واألقسام ومراكز اإلشراف التابعة لإلدارة، وتفعيل التعامالت اإللكترونية 
من قبل مجيع اإلدارات واألقسام التابعة لإلدارة، وإيقاف التعامالت الورقية، وإنشاء اسم مستخدم ورقم 

مدارس املنطقة، يتضمن جمموعة من  سري لكل إدارة وقسم، وإنشاء موقع خاص لكل مدرسة من
ويستفيد من اخلدمات السابقة اإلدارات واألقسام التابعة لإلدارة العامة . اخلدمات اليت حتتاجها املدارس

 .للتربية والتعليم، واملشرفون التربويون واملعلمون والطالب واملدارس واجلهات اإلعالمية
 Kioskأجهزة اخلدمة الذاتية 

لتيسري على مراجعي اإلدارة، وتوفري وقت املوظفني للتطوير وبناء املشاريع، ويهدف املشروع ل
 .وإظهار صورة راقية للتربية والتعليم

ويتم تقدمي هذه اخلدمات بواسطة أجهزة اخلدمة الذاتية اليت تعمل باللمس، وأهم اخلدمات 
اإلدارات واألقسام واملدارس، االستعالم عن معاملة، االستعالم عن إرسالية، توفري هواتف : املقدمة هي

كما مت ربط مجيع اخلدمات بالسريفرات الرئيسية حبيث يتم قراءة . حتديد مواقع مراكز اإلشراف جغرافياً
البيانات من قواعد املعلومات مباشرة، ويتم ذلك من خالل مثانية أجهزة موزعة على املبىن الرئيسي ومبىن 

وخيدم املشروع مجيع موظفي اإلدارة من إداريني ومعلمني، ... عالشؤون التعليمية، والتدريب، واملشاري
 .والقطاع اخلاص، والطالب وأولياء األمور

 :مشروع الرسائل التفاعلية

ويهدف املشروع الستخدام التقنية من خالل رسائل اجلوال، وتسهيل عمليات االستعالم، 
اخلدمة بإرسال رمز معني من خالل وهو عبارة عن نظام يقوم املستفيد من . وتوفري وقت املوظفني

اجلوال إىل رقم حمدد يتم حجزه يف شركة االتصاالت، وهذا الرمز عبارة عن نوع اخلدمة املطلوبة، حبيث 
يأتيه الرد من خالل رسالة قصرية خالل ثواين، وكل هذا مت ربطه مع األنظمة املركزية، حبيث تكون 

 .اخلدمات مباشرة
 : اخلارجية باملبىن الرئيسربط مراكز اإلشراف واملباين

ويهدف املشروع لربط املراكز والفروع بتطبيقات وقواعد بيانات اإلدارة، وتوحيد التطبيقات 
وهذا املشروع جاء حلل تعدد اإلدارات التابعة . وقواعد البيانات، واملسامهة يف ضبط ودقة البيانات



 

وثالثة  *يث يتبع هلا عشرة مراكز لإلشراف التربويح) بنني(لإلدارة العامة للتربية والتعليم مبنطقة الرياض
مراكز تدريب، باإلضافة لبعض اإلدارات األخرى، كإدارة التطوير التربوي، وإدارة املشاريع والصيانة، 

واحلاجة لربطها مع املركز الرئيسي ظهرت فكرة ربط اإلدارات بعد ... ونظراً لتباعد تلك اإلدارات 
املختلفة، ومقارنة جودا واستقرارها وأسعارها، وقد مت اعتماد خدمة  دراسة لكثري من طرق الربط

 .هـ١٤٢٩وبدأ تشغيل اخلدمة مع بداية حمرم عام )   wimakxالواي ماكس(

 :IVRنظام الرد اآليل عرب اهلاتف الثابت 

ويهدف املشروع لتيسري الوصول للمعلومة لدى العاملني، وتوفري الوقت، وإظهار اإلدارة 
وهذه اخلدمة عبارة عن استخدام اهلاتف . مشرفة، ويستفيد منه مجيع معلمي وموظفي اإلدارةبصورة 

الثابت بالرد على االستفسارات اخلاصة حبركة املعامالت يف برنامج املعامالت اإلدارية، إضافة إىل 
خالل االستعالم عن راتب املوظف واملسريات اخلاصة به، واإلرساليات، واحلسميات، وهذا يتم من 

. هـ١٤٢٩وقد مت إنشاء هذه اخلدمة يف شهر ربيع األول من عام . االرتباط املباشر بقواعد البيانات
 .مستفيد) ٢٥٠٠٠(وقد وصل عدد املستفيدين إىل أكثر من 

 :إرسال مسريات الرواتب آلياً من خالل تقنية الربيد اإللكتروين

ا عرب الصناديق اليدوية، وإىل تسهيل ويهدف املشروع لتخفيف أعباء طباعة املسريات وإرساهل
عملية إيصال املالحظات على املسريات للجهات املستفيدة، ليستفيد منها منسوبو اإلدارة من معلمني 

وإنشاء ملف نصي يتضمن بيانات املسريات لكل مدرسة على حدة آليا، ومن مث يقوم النظام .وموظفني
 -اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالرياض( ية للمدارس مرة واحدة بإرسال كافة امللفات النصية للصناديق الربيد

 ).هـ،١٤٢٩اخلدمات اإللكترونية، 

 :املشاريع املستقبلية

ومن أمهها ..... أشارت اإلدارة العامة بأا ستقوم بتنفيذ عدد من املشاريع يف جمال اإلدارة اإللكترونية
 :املشاريع التالية

 .لشبكة احلاسب اآليل باإلدارةتطوير البنية التحتية  
 .تفعيل اخلدمات اإللكترونية ألنظمة التعامالت اإللكترونية 

                                                            
 هـ١٤٣٠/  ١/     ٣:   وتاريخ ٩/١٧: رقم  أصبحت تسمى مكاتب التربية والتعليم بقرار *



 

 .تطوير املواقع لإلدارة على شبكة اإلنترنت 
 .االشتراك يف خدمة اإلنترنت بواسطة األلياف البصرية 

).م ١١,٢٥هـ، س، ١٦/٣/١٤٣٠(    ٢http://www.riyadhedu.org/section /admin/mon                         

للبوابة اإللكترونية لإلدارة العامة للتربية والتعليم مبنطقة الرياض أا يف تطور يلحظ املتتبع 
 :مستمر، وتقدم بعض اخلدمات اإللكترونية وهي

مشروع ( هذه اخلدمات غري مفعلة بالشكل املطلوب، فعلى سبيل املثال  غري أن الكثري من
الذي قامت بإعداده اإلدارة العامة، يتضمن موقعاً الكترونياً لكل مدرسة، وهو ) املدارس اإللكترونية

موحد من حيث التصميم ، وميكن لكل مدرسة االستفادة منه لتقدمي خدمات إلكترونية يف خمتلف 
دارية والتربوية والتعليمية، ولكنه ال يعمل حىت إعداد هذه ااالت اإل

 ).م ١٠,١٥هـ، س، ٢٦/١٠/١٤٣٠( http://www.riyadhedu.org.الدراسة

 

 

 



 

 :اإلدارة اإللكترونية

احلديث؛  يعد ظهور احلاسب اآليل يف منتصف القرن العشرين امليالدي نقلة نوعية يف العصر
لكونه من التطورات اهلامة اليت أثَّرت يف مجيع جماالت احلياة، أعقبه ظهور الشبكات احلاسوبية بأنواعها 
املختلفة، مث جاءت النقلة النوعية األهم يف التسعينات امليالدية حني ظهرت شبكة اإلنترنت العاملية، 

تصاالت، مما جعل الناس يبحثون عن وأخذت التغريات تتسارع، وخاصة يف جمال اإللكترونيات واال
اإلجناز السريع والدقيق يف آن واحد، وهذا ما جعل التقنيات تدخل يف جمال اإلدارة، ليربز جمموعة من 

 .املفاهيم واملصطلحات اجلديدة، ومنها اإلدارة اإللكترونية
 :اإلدارة اإللكترونية تعريف

املفاهيم احلديثة اليت مل تستقر على تعريف حمدد يرى الباحثون أن مفهوم اإلدارة اإللكترونية من 
بأن مصطلح اإلدارة اإللكترونية ) ٢٩م، ٢٠٠٣(حىت اآلن؛ بسبب حداثته يف جمال اإلدارة، فيشري غنيم 

من املصلحات العلمية املستحدثة متاماً يف جمال العلوم العصرية، واليت أشار إىل بعض موضوعاا القليل "
 ".والكتابات العلميةمن البحوث والدراسات 

كما أنه مل يتم حىت اآلن الوصول إىل :" بقوله) ٤٢هـ،١٤٣٠(ويؤكد أمحد على هذا اجلانب 
تعريف دقيق ميكن أن يتفق عليه فيما يتعلق مبصطلح اإلدارة اإللكترونية من قبل اخلرباء العامليني والباحثني 

كز ظهور وانتشار األعمال اإللكترونية يف حىت بالواليات املتحدة األمريكية على اعتبار أا هي مر
:" اإلدارة اإللكترونية)  ١٩٢هـ،١٤٢٩(لذلك جند العديد من التعريفات، حيث يعرف العمار ". العامل

بأا العملية اإلدارية القائمة على اإلمكانات املتاحة لإلنترنت وشبكات األعمال، يف ختطيط وتوجيه 
ويرى ". هرية للمنظمة واآلخرين بدون حدود، ألجل حتقيق األهدافورقابة على املوارد والقدرات اجلو

استخدام خليط من التكنولوجيا ألداء األعمال :" أن اإلدارة اإللكترونية هي) ٣٠م، ٢٠٠٣(غنيم 
وإلسراع ذا األداء وإجياد آلية متقدمة لتبادل املعلومات داخل املنظمة وبينها وبني املنظمات األخرى 

 .والعمالء
الباحث فريى أن االختالف حول مفهوم وتعريف اإلدارة اإللكترونية ليس إشكالية  أما

تستوجب التوقف عندها كثرياً؛ فالعربة بالفوائد واإلجيابيات، املتمثلة يف التطبيقات اإلجرائية والعملية 
فاإلدارة . املدرسيةلإلدارة اإللكترونية يف إدارة املؤسسات التجارية واخلدمية، ومنها بطبيعة احلال إلدارة 



 

اإللكترونية ليست يف اية األمر إال جمموعة من الوسائل احلديثة اليت تسهل إجناز األعمال بدقة وسرعة 
تتواكب مع العصر الذي نعيشه، ومع ثقافة اجليل اجلديد، وال ينبغي توقف الباحثني طويالً حول دالالت 

ة االستفادة من التقنيات احلديثة، اليت تتطور بشكل سريع األلفاظ وتشعباا املعنوية، إمنا البحث يف كيفي
 .ومتالحق

 :اإلدارة اإللكترونية اإلدارة املدرسية من احلاسب إىل

لعب احلاسب اآليل دوراً مهماً يف حتديث العمل اإلداري يف اإلدارة العامة، وفروعها املختلفة، 
العربية السعودية كغريهم يف البلدان األخرى ومنها اإلدارة املدرسية؛ مما جعل الباحثني يف اململكة 

ودراسة ) هـ١٤١٣(دراسة الداود:يبادرون بإجراء عدد من الدراسات النظرية وامليدانية ومنها
لكون احلاسب ) هـ١٤٢٤(، ودراسة العرتي)هـ١٤٢٣(ودراسة عبري منابري) هـ١٤١٧(شريفي

 .املدرسيةيشكل نقلة نوعية هامة، حيث سهل الكثري من أعمال اإلدارة 
وألن التقدم العلمي التقين بدأ يسري بسرعة فائقة، ويشكل طفرة يف مجيع مناحي احلياة، بل 
أصبح ثورة على الراهن التقليدي، مما اضطر املؤسسات احلكومية واألفراد للتعايش معه، أو التأخر عن 

تمعات يف حاجة لقد أخذت التقنية تفرض نفسها على كل اتمعات، سواء كانت تلك ا. الركب
إليها، أو مل تكن يف حاجة إليها، ويرجع سبب ذلك إىل أن التقنية تقدم للمستهلك تطبيقات حتقق له 

 ).هـ١٤٢٦يوسف ( .املزيد من اخلدمات
هلذا مل يعد احلاسب جمرد أداة لتخزين املعلومات ولقدرة على استرجاعها، بل أصبح جزاًء من  

ع االتصاالت، وأنظمة املعلومات، وإلنترنت، والشبكات بأنواعها منظومة تقنية متكاملة تعاضدت م
اليت جتاوزت توظيف احلاسب اآليل . املختلفة، لتنتج عدداً من املفاهيم اجلديد، ومنها اإلدارة اإللكترونية

يف اإلدارة، إىل تقدمي تطبيقات وخدمات أكثر سرعة ودقة، حبيث يستطيع اإلنسان بواسطتها يف أي 
والطالع على ما يريد، بل واحلصول على معلومات  -مثالً –التواصل مع إدارة املدرسة  وقت ومكان

ومن هذا املنطلق أخذ . مفصلة ودقيقة ومعتمدة وموثقة عن الطالب، ومستواه الدراسي والتربوي
خدمة التربويون يف السعي اجلاد لالستفادة من التقنيات احلديثة يف إدارة املؤسسات التربوية، لتقدمي 

 .أفضل وأسرع
 



 

 
 :اإلدارة اإللكترونية تطبيقمراحل 

جيد املتأمل يف آراء الكتاب والباحثني أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية مير بعدد من املراحل، حيث اتفق 
الكثري منهم أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية مير مبراحل متتابعة، حىت يتم التطبيق بشكل ائي، حيث يقول 

ويتم من خالل هذه املراحل أخذ الدروس املستفادة من كل مرحلة يتم ):" ٦٣م،٢٠٠٤(أبو مغايض 
إجنازها ليمكن االستعانة ا يف املراحل الالحقة، وبذلك يكون بني املراحل ترابط وتكامل واعتمادية يف 

ى ولكن هناك اختالف يف تقسيم وتسمية املراحل، حيث تقسم إىل أربع مراحل وهي عل". نفس الوقت
، مرحلة )التعامل(، مرحلة التنفيذ )التبادل(مرحلة النشر اإللكتروين، مرحلة التفاعل : النحو التايل

والعالق ) هـ١٤٢٧(القحطاين. ويف كل مرحلة جمموعة من املتطلبات التقنية). التحول(التكامل 
 اإللكترونية وسيتم احلديث عنها الحقاً، عند تناول مكونات ومتطلبات تطبيق اإلدارة ). م٢٠٠٤(

وهناك تقسيم خمتلف، حيث تقسم مراحل اإلدارة اإللكترونية بشكل خيتلف عن التقسيم السابق 
 :وذلك على النحو التايل

 :قناعة ودعم اإلدارة العليا باملنشأة 

ينبغي أن يكون لدى املسؤلني قناعة تامة ورؤية واضحة، لتحويل املعامالت الورقية إىل 
 .الدعم الكامل، واإلمكانات الالزمة للتحول إىل اإلدارة إلكترونية إلكترونية؛ كي يقدموا

 :تدريب وتأهيل املوظفني 

كي  املوظف هو العنصر األساسي للتحول إىل اإلدارة اإللكترونية، فال بد من تدريب مجيع املوظفني؛
 هذا اال على وهذا يعين عقد دورات متخصصة يف. ينجزوا األعمال عرب الوسائل اإللكترونية املتوفرة

 .رأس العمل
 :توثيق وتطوير إجراءات العمل

من املعروف أن لكل منشاة جمموعة من العمليات اإلدارية، وبعضها غري مدون على الورق، 
وبعضها مدون ومل يطرأ عليه أي تغيري منذ مدة طويلة، لذا ينبغي تطوير القدمي حىت ميكن االستفادة منه 

 .يف فترات الحقة
 



 

 
 :البنية التحتية لإلدارة اإللكترونيةتوفري 

أي اجلانب احملسوس يف اإلدارة اإللكترونية، من أجهزة حاسب آيل، وشبكات حاسوبية 
 .وأجهزة مرافقة هلا، ووسائل اتصال حديث

 :البدء بتوثيق املعامالت الورقية القدمية إلكترونياً

اجها أي طرف له عالقة باملؤسسة، مثل ويقصد ا املعامالت القدمية املتعلقة باملؤسسة واليت حيت
املعلومات القدمية عن الطالب ونتائجهم السابقة، وامللحوظات اليت دونت سابقاً، كي يستفاد منها يف 

 ).هـ١٤٣٠أمحد ( .وكذلك املعلومات املتعلقة بالعاملني يف املؤسسة. إعداد ملف الكتروين لكل طالب
اإللكترونية يقتضي وضع املعلومات يف شكل إلكتروين بينما هناك من يرى أن التخطيط لإلدارة 

من خالل مناذج على شبكة اإلنترنت، للتعامل مع املستخدمني، سواء أكانوا أفراداً، أم مؤسسات، 
وتصنيف اخلدمات تبعاً لنوع اخلدمة، واملستفيد من اخلدمة، والبدء باخلدمات األكثر إحلاحاً، وأمهية 

 .)الصرييف د ت. (باملستفيدين
ومما سبق ميكن القول أن اإلدارة اإللكترونية ال ميكن تطبيقها بشكل مفاجئ، فال بد من يئة 
املستفيدين من خدماا، وتوفري التجهيزات، وتدريب العاملني على التطبيق، مث البدء بالتطبيق على 

 .مراحل متتابعة
 :اإلدارة اإللكترونية أمهية

أمهية اإلدارة بشكل عام، باعتبارها احملرك األساسي جلهود تنبع أمهية إلدارة اإللكترونية من 
العاملني يف أي مؤسسة، أما أمهية اإلدارة اإللكترونية، فتعود لقدرا على اإلسهام يف إجناز األعمال 
اإلدارية بدقة وسرعة، وكذلك لسهولة التواصل بني العاملني داخل املؤسسة، وبني املؤسسة واملستفيدين 

 .اليت تقدمهامن اخلدمات 
تتجلى يف قدرا على مواكبة :" أن أمهية اإلدارة اإللكترونية) ٢٧هـ، ١٤٢٦(يرى ياسني 

التطور النوعي والكمي اهلائل يف جمال تطبيق تقنيات ونظم املعلومات وما يرافقها من انبثاق ما ميكن 
كما تكمن أمهية ".  تصاالتتسميته بالثورة املعلوماتية املستمرة، أو ثورة تكنولوجيا املعلومات واال

اإلدارة اإللكترونية يف كوا متثل نوعاً من االستجابة ملتغريات العصر الرقمي والثورة يف االتصاالت 



 

واملعلومات، والتغريات املستمرة يف بيئة األعمال، فاستخدام اإلدارة اإللكترونية لإلنترنت وشبكة 
ت البيانات متاحة للجميع، وأفقد اإلدارة التقليدية احلاسب اآليل والتصاالت، جعل قواعد ومستودعا

 ). هـ١٤٢٩العمار .(الورقية مربرات البقاء على قمة اهلرم اإلداري واحتكار اختاذ القرار
لذلك نستطيع القول أن اإلدارة اإللكترونية ليست بديالً عن اإلدارة مبفهومها التقليدي، أي اليت 

ة احلديثة يف إجناز األعمال اإلدارية، وتعتمد غالباً على الورق، إمنا ال توظف التكنولوجيا ووسائل التقني
 .اإلدارة اإللكترونية هي تطوير وتسهيل العمليات اإلدارية

وهناك من يرى أن اإلدارة اإللكترونية تكنولوجيا موجهة لإلدارة أكثر منها إدارة موجهة 
 ).هـ١٤٢٥جنم  .(للتكنولوجيا، وهي تطوير للمدارس اإلدارية وجتاوز هلا

 :اإلدارة اإللكترونية وظائف

تقدم القول أن اإلدارة اإللكترونية ليست بديالً عن اإلدارة، وإمنا هي تطور يف الوسائل 
اختاذ  –التنظيم  –التخطيط ( وتوظيف للتقنيات احلديثة يف اإلدارة، وهذا ما يسري على وظائف اإلدارة 

احلديثة أثرت يف وظائف اإلدارة، كما يؤكده الكتاب والباحثون يف  ، هلذا جند أن التقنيات)القرار الرقابة
للحاسبات اآللية تأثري على العملية اإلدارية أدى :" أن ) ١٣٠هـ،١٤١٣( هذا اال، حيث يرى الداود

كما ميكن ". إىل رفع مستوى الفعالية اإلدارية يف جماالت التخطيط والتنظيم واختاذ القرارات والرقابة
دام احلاسب اآليل وتسخريه كأداة إدارية إلتقان أساليب التخطيط والتنظيم واملتابعة واختاذ استخ
 )هـ١٤١٧شريفي .(القرار

لذلك ميكن القول أن اإلدارة ووظائفها ستظل يف غاية األمهية للمنظمات املختلفة، ولن يطرأ 
ال التقنية واالتصاالت سوف يواكبه تغري جذري على وظائف اإلدارة اإللكترونية، إالَّ أن كل تقدم يف جم

تقدم يف مفاهيم اإلدارة واستراتيجياا ووظائفها، ومن هذا املنطلق سيتم مقاربة وظائف اإلدارة من 
 .خالل تأثرها باإلدارة اإللكترونية

 :التخطيط اإللكتروين

 التخطيط اإللكتروين ال خيتلف عن التخطيط التقليدي؛ وذلك  ألما يتفقان على وضع
 :األهداف وحتديد وسائل حتقيقها، إال أن االختالفات األساسية ميكن أن ترد يف ثالثة جماالت



 

أن التخطيط اإللكتروين عملية ديناميكية يف اجتاه األهداف الواسعة واملرنة واآلنية وقصرية األمد : أوالً
 .وقابلة للتحديد والتطوير املستمر على خالف التخطيط التقليدي

علومات الرقمية تتدفق باستمرار، مما يضفي استمرارية على مجيع ما يدور يف املؤسسة، مبا يف امل: ثانياً
 .ذلك التخطيط، مما حيوله من التخطيط الزمين املتقطع إىل التخطيط املستمر

إن فكرة تقسيم العمل اإلداري التقليدي بني إدارة وأفراد يعملون يف اخلط األمامي، كلهم ميكن أن : ثالثاً
 )هـ١٤٢٥جنم  ( .سهم بالتخطيط اإللكتروين مع كل فكرة ويف كل وقتي

 :التنظيم اإللكتروين

يعد التنظيم من الوظائف األساسية لإلدارة، وهو ترتيب األنشطة بطريقة تسهم يف حتقيق 
باهليكل أهداف املنظمة، وقد أكد الكثري من الباحثني أن التنظيم أكثر وظائف اإلدارة تطوراً وارتباطاً 

كما أن التخطيط يعطي للمنظمة شخصيتها وميزا اإلدارية، ويظهر من خالل . التنظيمي للمنظمات
 ).هـ ١٤٢٩املسعود ( .املكونات األساسية للتنظيم

 :وقد أورد الباحثون والكتاب عدداً من املكونات األساسية للتنظيم، وهي على النحو اآليت 
رمسي الذي حيدد كيفية تقسيم املهام واملوارد وجتميعها يف أقسام وهو اإلطار ال :اهليكل التنظيمي 

وإدارات، والتنسيق بينها لتحقيق أهداف املنظمة، وهذا هو املصدر األول للقيود التنظيمية يف كل منظمة 
إىل التنظيم الكالسيكي ) الصلب(أما مع اإلنترنت فيتم التحول من التنظيم التقليدي اجلامد . تقليدية
ع واملرن، وميكن أن حتدد التغيريات العميقة اليت تترافق مع إعادة التنظيم يف ظل اإلنترنت، ومع الواس

 :التنظيم اإللكتروين على النحو التايل
التنظيم الشبكي بكونه تنظيماً مرناً لالتصال والتعاون بني األفراد، وهو يتميز بثالثة أنواع من الشبكات 

ألف من أقسام ومستويات تنظيمية، وحىت من فروع يف عدد من املناطق، الشبكات الرمسية، اليت تت: هي 
وشبكات غري رمسية، وتتكون من أفراد متعاونني يتواصلون بشكل غري . تعمل سوية على مهام حمددة

وهناك . رمسي، ويتقامسون املعلومات لغرض حل املشكالت على أساس معارفهم وخربام الشخصية
يتم التواصل من خالل الربيد اإللكتروين، واستخدام برجميات حاسوبية، الشبكات اإللكترونية، و

 .تشاركية، لتساعد املديرين وفرق العمل على املعلومات



 

وهو قاعدة جتميع املراكز واألنشطة والوظائف يف إدارات وأقسام، واخلربة  :التقسيم اإلداري
اس الوظيفة، وبالتايل فعلى اإلداريني وفرق التنظيمية يف هذا اال أوجدت التقسيمات اإلدارية على أس

العمل واألفراد العاملني يف املنظمة االلتزام بالتقسيم اإلداري  ومتطلباته الوظيفية إلجناز األعمال وحتقيق 
أمحد (و) هـ١٤٢٥جنم(و)هـ١٤٢٩املسعود (و)هـ١٤٢٦فوزية الدعيلج .(أهداف املنظمة

 ).هـ١٤٣٠
 :رونيةاختاذ القرار يف اإلدارة اإللكت

اختاذ القرار أحد وظائف اإلدارة عند الكثري من الباحثني، ويقصد به القدرة على اختيار األنسب 
حتديد املشكلة، مث حتليلها، مث رصد البدائل يف ضوء : وله عدد من اخلطوات وهي. بني البدائل املتاحة

اختاذ القرار يتم بناء على توفر معلومات ولكون . الظروف احمليطة، مث اختاذ القرار، وأخرياً التنفيذ واملتابعة
 .وبدائل وحيتاج للسرعة فإن التقنيات احلديثة ستساعد يف اختاذ القرار

إن احلاسب خيدم اإلدارة املدرسية يف توفري املعلومات اليت يبين عليه املدير القرارات، بينما 
ذا ال يساعد اإلدارة يف اختاذ القرارات اإلدارة التقليدية تعتمد على البيانات اليت يتم مجعها يدوياً، وه

 ).هـ١٤٢٣السلطان ( .السليمة؛ ألا حتتاج إىل مراحل متعددة لتحويلها إىل معلومات مفيدة لإلدارة
 )هـ١٤٢٦فوزية الدعيلج (و) هـ١٤٢٤أبو مغايض (د من الباحثني ومنهم وقد رصد عد

أن فوائد وتوصلوا إىل ى اختاذ القرار، أثر وفوائد احلاسبات اإللكترونية عل ).هـ١٤٢٩العريشي (و
 :احلاسب املتعلقة بصنع القرار كثرية ومنها

 .سرعة احلصول على بيانات دقيقة -١
 .صحة وتكامل املعلومات -٢
 .مساعدة اإلدارة يف اختاذ القرارات عن طريق التقارير اإلحصائية -٣
 .دعم القدرة على حتديد البدائل املختلفة وتقومي كل بديل -٤
جماراة قصر الوقت املتاح ملتخذ القرار يف عصر الثورة املعلوماتية باالستفادة من القدرة على  -٥

 .املزايا اليت وفرا تلك الثورة
 . زيادة القدرة على اختاذ حماكاة الواقع والنمذجة الواقعية باستخدام نظم املعلومات اإللكترونية -٦



 

إىل احلاجة إىل ):" ١٤هـ،١٤٢٨(ويعود اهتمام متخذي القرار بالنماذج كما أشار رمضان 
أدوات برجمية تساعد يف حتقيق فهم أعمق لعمل األنظمة وحتليل القرارات املتاحة واملرتبطة ا قبل 

 ".الشروع يف اختاذ قرارات معينة
 :الرقابة اإللكترونية

وهي إحدى وظائف اإلدارة وهلا أثر هام يف حتقيق أهداف املؤسسة، فرمبا جند أن الكثري من 
سات لديها خطط جيدة، وأهداف حمددة، وتنظيم مرن وسهل وواضح، ولكنها ختفق يف الوصول املؤس

لألهداف املرسومة بسبب ضعف الرقابة، وهذا يف الغالب شائع يف دول العامل الثالث، مما نتج عنه ضعف 
لكثرية من عام يف األجهزة اإلدارية العليا والتنفيذية، وأدى لتخلف أنظمتها اإلدارية، وترتب علية ا

 .املشكالت اليت تربز يف األنظمة التعليمية بشكل واضح
عملية اإلشراف واملتابعة من قبل :" هي) ٦٢هـ،١٤٢٧(والرقابة كما يعرفها أبو الكشك 

وقياس أدائهم، وحتديد . املدير أو الرئيس على مرؤوسيه  ملعرفة كيفية إجنازهم للمهمات واألعمال
دية أا  ومن خالل املفهوم التقليدي للرقابة يف أدبيات اإلدارة التقلي". مواطن الضعف واخللل ومعاجلته

يف الغالب تتم بعد انتهاء العمل متاماً، وال تتساير معه وفق مراحل وخطوات إجنازه، وتقتصر مهمتها 
 . على املقارنة بني األهداف احملددة سلفاً، واملنجز الراهن على أرض الواقع

على مبساعدة الشبكة الداخلية، وهذا يساعد  إن الرقابة اإللكترونية تسمح بالرقابة الفورية
والرقابة اإللكترونية ). هـ١٤٢٩العريشي . (تقليص الفجوة الزمنية بني االحنراف وإجراءات التصحيح

وقد عدد الباحثون العديد من املزايا .تتميز بأا عملية مستمرة ومتجددة تكشف عن اخللل عند وقوعه
 :للرقابة اإللكترونية، للمزايا التالية

 .ني الوصول إليهاسهولة الوصول إىل املعلومات وتقن -١
 .إمكانية نشر اللوائح واإلجراءات اخلاصة باخلدمات اإلدارية إلكترونياً لتسهيل اإلطالع عليها -٢
إمكانية حتديد املسؤولية بالتعرف على متخذي القرار والقدرة على احملاسبة عند ارتكاب  -٣

 .األخطاء
 .إتاحة قنوات اتصال متعددة لتبادل املعلومات -٤
 .اخلدمات إلكترونياً عرب الشبكة املعلوماتيةالتمكن من إاء  -٥



 

 .وضع األنظمة والقوانني على املواقع اإللكترونية ليسهل االطالع عليها -٦
 ).م٢٠٠٣الطويل ( .تعزيز مبدأ املساءلة و احملاسبة اإلدارية -٧

وهذا يساعد اجلميع، فريق العمل، والرقابة، على العمل معاً بالتزامن؛ مما يسهل اجناز األعمال 
بسرعة ودقة، والتصحيح بشكل فوري من خالل تلقي التغذية الراجعة من جهة الرقابة، وذلك يعزز 

 .التوجه حنو اإلدارة اإللكترونية واستخدامها يف مجيع مراحل العمل اإلداري
 :لإلدارة اإللكترونية متطلبات تطبيق

تباينت آراء الباحثني  حتتاج اإلدارة اإللكترونية إىل جمموعة من املكونات واملتطلبات، وقد
فمنهم من يسميها متطلبات لتطبيق . والكتاب فيما حتتاجه اإلدارة اإللكترونية ليتم تطبيقها بفاعلية

اإلدارة اإللكترونية، ومنهم من يسميها مكونات وهناك من يسميها مقومات، وهذه االجتهادات مجيعها 
ضرورة إعادة صيغتها حتت مسمى واحد يف هذا هامة وضرورية لإلدارة اإللكترونية؛ لذلك يرى الباحث 

متطلبات تنظيمية، : البحث وهو متطلبات اإلدارة اإللكترونية، وبالتايل يعاد تقسيمها إىل األقسام التالية
 .ومتطلبات مادية، ومتطلبات بشرية

 :التنظيمية املتطلبات: أوالً

 .يئة اإلدارة التقليدية، للتحول اإللكتروين •
دين من اخلدمات اإللكترونية؛ لزيادة الوعي بأمهية ومتطلبات اإلدارة اإللكترونية،    توعية املستفي •

 ).اجلمهور اإللكتروين( أو مبا يطلق عليه               
 .إعداد اهلياكل التنظيمية املناسبة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية •
 .لكتروينإعادة صياغة اللوائح واألنظمة والتشريعات للتناسب مع التحول اإل •
 :التقنيةاملتطلبات : ثانياً

 :البنية التحتية -١

يرى الباحث أن املتطلبات التقنية تشمل البنية التحتية، واليت ميكن حتديدها يف تأهيل املنظمة        
مثالً بعدد من التجهيزات مثل تأسيس شبكة كيابل داخل املدرسة، ومنافذ ارتباط يف مجيع ) املدرسة(

وأجهزة اتصال ال سلكية يف حالة وجود شبكة ال سلكية، يتم توزيعها بشكل مناسب، أجزاء املبىن، 
إىل ضرورة :"يشري  )٦٥هـ ،١٤٢٩(وهذا ما جعل العريشي. وتنفذ من قبل مؤسسات متخصصة



 

وجود بنية حتتية مناسبة لإلدارة اإللكترونية، تتضمن شبكة حديثة لالتصاالت السلكية والالسلكية، 
تأمني التواصل ونقل املعلومات بني األقسام اإلدارية نفسها من جهة وبني املؤسسات  تكون قادرة على

 ".  واملواطن من جهة أخرى

 :احلاسب اآليل -٢

عبارة عن آلة إلكترونية تقوم مبعاجلة البيانات وختزينها :" بأنه) ٢هـ، ١٤٢٥(ويعرفه املوسى 
املكونات املادية : ون من جزأين ومهاويتك". واسترجاعها وإجراء العمليات احلسابية واملنطقية

Hardware)(اومكونات . ، وهي عبارة عن املكونات احملسوسة، اليت ميكن ملسها ومشاهد
وهي عبارة عن مكونات غري ملموسة، وتشمل نظم التشغيل، ولغات الربجمة، )   (Softwareبرجمية

 . والربامج التطبيقية
  :الشبكات -٣

جمموعة مترابطة من احلواسيب، أو :" بأا) ٢٥هـ،١٤٢٩(  ويعرفها قنديلجي والسامرائي
النظم احملوسبة، املستقلة، يهدف الربط الشبكي فيها إىل توصيل البيانات واملعلومات واخلدمات احملوسبة، 

وهي حتتل مكاناً بارزاً يف تقنية املكتب ". عن طريق يئة االتصاالت الفعالة بني املستفيدين واملستخدمني
تسهم يف رفع كفاءة التشغيل ودعم تطبيقات :" حيث أا) ٢٢م،٢٠٠٥(ث كما يرى الساملي احلدي

 :و تنقسم الشبكات إىل عدة أنواع، وذلك على النحو التايل". اإلدارة اإللكترونية
 :Local Area Network(LAN):احمللية شبكات املناطق

حمدودة، تكون عادة ضمن وهي شبكة االتصاالت وتبادل املعلومات عرب مسافات صغرية و
مسكن أو مكتب أو ضمن بناية، أو بضعة بنايات متجاورة يف حميط منطقة جغرافية حمددة ومتقاربة، ال 
تتجاوز بضعة أكيال، وتتطلب معظم الشبكات احمللية االتصال فيما بينها من خالل اإلنترنت، وتستخدم 

امج والطابعات، وتستخدم يف خمتلف يف الغالب حواسب صغرية، يتم التشارك يف البيانات والرب
املؤسسات األكادميية وغريها، ويكون نطاقها يف حدود مخسة كيلو متر مربع، مع استخدام وسائط 

مليون بايت، أو أكثر قليالً يف ) ٣٠-١(اتصال ونقل للبيانات واملعلومات بسرعة مناسبة، تكون حبدود
، (Server)أجهزة حواسيب خادمة : ة عناصر وهيوتتكون الشبكة احمللية، من عد. الثانية الواحدة



 

وجمموعة حواسب أخرى، ونظم تشغيل . تعمل على ختزين البيانات واملعلومات، إضافة إىل إدارة الشبكة
 . سلكية -غالباً  –مصممة لتشغيل الشبكات، ووسائل اتصال مناسبة، تكون 

 wide Area Network:شبكة املناطق الواسعة

النوع من الشبكات متتد إىل مسافات جغرافية واسعة، ويكون االتصال عرب من الواضح أن هذا 
أشكال متنوعة من الكيابل املتطورة، وكذلك االتصاالت الفضائية، وتكنولوجيا املوجات الدقيقة، أو 

وهي شبكات للمناطق املتباعدة، اليت تقوم بربط العديد من الشبكات احمللية، . تكنولوجيا املايكروويف
 .دام وسائل اتصال خمتلفةباستخ

 Intranet:) اإلنترانت(الشبكة الداخلية  

وهي عبارة عن شبكة معلومات حموسبة، داخل املؤسسة الواحدة، تكون مستندة يف عملها 
ومعاجلاا، على اإلنترنت، وهي شبكة داخلية، تستطيع أن تؤمن وصوالً إىل البيانات، وتستخدم 

نية التحتية لشبكة املنشأة، باإلضافة إىل وسائل الربط املعيارية املستخدمة اإلنترانت ووسائل االتصال والب
يف اإلنترنت، والربجميات املتطورة للشبكة العنكبوتية العاملية، وعلى هذا األساس تستخدم اإلنترانت نفس 

ين، الربيد اإللكترو: برتوكوالت شبكة اإلنترنت، وتقدم اخلدمات نفسها اليت تقدمها اإلنترنت مثل
وجمموعة األخبار، ومؤمترات الفيديو، وخدمات أخرى، والفرق أا شبكة داخلية ال يستطيع أي شخص 

 .من خارج املؤسسة الدخول هلا
 : Extranetشبكة االكسترا نت 

وهي عبارة عن جمموعة شبكات إنترانت داخلية، توسعت لتخدم مستفيدين خارج املنظمة، ويكون 
كلمة سر، وتقدم بعض اخلدمات للمستفيدين، تعليمية وغريها، وهي تستخدم وصوهلم حمدداً، وبواسطة 

. شبكة اإلنترنت، ولكن خبصوصية أكرب، كما أا تستخدم نفس بروتوكوالت ومعايري اإلنترنت
 ). هـ١٤٢٩قنديلجي والسامرائي (

 :Internetشبكة اإلنترنت 

ملرتبطة مع بعضها، يف هي الشبكة اليت تضم عشرات األلوف من الشبكات واحلواسب ا
الربيد اإللكتروين، ونقل : عشرات من دول العامل، وتزود املستخدمني بالعديد من اخلدمات، مثل

قنديلجي .(امللفات، واألخبار، وقواعد البيانات، والوصول إىل املكتبات اإللكترونية، وقواعد املعلومات



 

يستفيد منها :" بأن اإلنترنت) ٧٧هـ،١٤٢٩العريشي (ويشري أبو فارة يف ). هـ١٤٢٩والسامرائي     
إضافة إىل شبكة ) اإلنترنت واالكسترانت( املوظفون والعاملون يف استخدامام للشبكتني السابقتني 
 ".اإلنترنت هي القناة األساسية ملمارسة األعمال اإللكترونية

 :الربيد اإللكترزين -٤

راد باستخدام احلواسيب املوصولة اتصال إلكتروين بني األف):" ٣٠٣هـ،١٤٢٥(وهو عند جنم 
كما أن خدمات وتطبيقات ". ويعترب أحد اخلدمات األساسية لإلنترنت، واألكثر استخداماً. باإلنترنت

الربيد اإللكتروين من أهم اخلدمات انتشاراً عرب اإلنترنت، فهي تستخدم ألغراض مهنية، وحبثية، 
 ). هـ١٤٢٩امرائي قنديلجي والس(ووظيفية، وإدارية، وشخصية متنوعة 

 :وللربيد اإللكتروين فوائد عديدة ذكر منها الفوائد التالية
 .اجناز أعمال االتصال بني جهتني أو أكثر بسرعة فائقة ودقة بالغة •
 .تسهيل ختزين املراسالت إلكترونياً، واسترجاعها بسرعة وسهولة •
اخلصوصية احملافظة على سرية االتصاالت وأوعية املعلومات، وضمان عنصر  •

 .واالستقالل
 .اجناز االتصال يف مجيع األوقات باالعتماد على األنظمة اإللكترونية •
 ).هـ١٤٢٩العمريي .(يقلل من التكلفة املادية مقارنة بالربيد التقليدي •

 :االتصاالت -٥

وهي عبارة عن أحد فروع التكنولوجيا، وتتكون من وحدة إرسال ختتص بتجهيز البيانات 
لترمجتها وإخراجها يف ) جهاز احلاسوب(والقيام بنقلها، عرب وسائط نقل املعلومات إىل وحدة استقبال 

ويتم بواستطها إرسال املعلومات بأي شكل ). هـ١٤٢٥شلباية (صورا النهائية للمستخدمني 
أما . من مكان إىل آخر باستخدام الوسائل اإللكترونية أو الضوئية) ، صورة، بيانات، نصوص صوت(

اتصال البيانات فهو مصطلح أكثر ختصصاً، ويصف عملية نقل واستالم البيانات من خالل قنوات 
وهي تتكون من اتصاالت سلكية . االتصال اليت تربط حاسوب واحد، ومعدات إدخال وإخراج متنوعة

األسالك الكابالت املكونة لشبكة اهلاتف، وأهم معداا خطوط التليفون، وهو من أكثرها : وسة مثلملم



 

مربوكة ( .شيوعاً، أما االتصاالت الالسلكية، فمن أشهر وسائلها امليكروويوف، واألقمار الصناعية
 ).م٢٠٠٧حمرييق 
 :االتصاالت يف اإلدارة املدرسيةتوظيف 

يل والشبكات الداخلية واخلارجية اليت توفر البيانات واملعلومات وتعين تطبيقات احلاسب اآل
وخمتلف إجراءات العمل اليومي داخل املدرسة، ومن ضمنها التواصل مع أولياء أمور الطالب، ومع 
الوزارة، وإدارة التعليم، ومكاتب التربية والتعليم، واملدارس، واملؤسسات احلكومية، عن طريق تطبيقات 

 .كترونية، ومن أمهها الربيد اإللكتروين، وموقع املدرسة على شبكة اإلنترنتاإلدارة اإلل
 :املتطلبات البشرية: ثالثاً

يعترب العنصر البشري هو األهم يف منظومة عناصر اإلدارة اإللكترونية حيث يشري إىل أن أهم 
واملديرون واحملللون عنصر يف منظومة اإلدارة اإللكترونية هم صناع املعرفة، من القيادات الرقمية، 

للموارد املعرفية، ورأس املال الفكري يف املنظمة، ويتوىل صناع املعرفة إدارة التعاضد االستراتيجي 
لعناصر اإلدارة اإللكترونية من جهة، وتغيري طرق التفكر السائدة للوصول إىل ثقافة املعرفة من جهة 

العنصر البشري ميثل أهم مدخل أن ):" ٦٠هـ،١٤٢٩(و يرى محدي ). هـ١٤٢٦ياسني .(أخرى
الربامج ( لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، وبقية املستلزمات تأيت تباعاً، فاملشروع التقين ينتهي بتركيب النظام 

بينما املشروع الثقايف ال ينتهي إال مع آخر فرد يتبىن املبادرة من أفراد املنظمة بالتطبيق الفعلي ) أو اجلهاز 
 ".والكامل

 :دارة اإللكترونية يف اإلدارة املدرسيةتوظيف اإل

تتميز اإلدارة املدرسية عن إدارة املؤسسات ، بأا أكثر ديناميكية، وتشعباً من أي إدارة أخرى، 
فهي تتعامل مع عدد من اجلهات املختلفة، اإلدارة العليا، ممثلة يف الوزارة، وإدارة التعليم، ومكاتب التربية 

لذلك فهي حمملة بأعباء كبرية . مع، وأولياء أمور الطالب، واملعلمني، والطالبوالتعليم، ومؤسسات ات
فكل جهة حتتاج ملؤهالت ومهارات للتعامل معها، إضافة إىل متابعة مدير املدرسة النواحي اإلدارية 
والفنية، وهذا ما جيعله يسعى لتوظيف مجيع الوسائل اليت تعينه على تسيري العمل، مما جعل إدارات 

ملدارس حتاول جبهود فردية يف أغلب األحيان، وتسعى جاهدة لتوظيف التقنيات احلديثة يف أعماهلا ا



 

اإلدارية، سعياً لتطوير العمل، والتميز وإلبداع، وهذا مرتبط بالقدرات واملهارات اليت تتوفر يف الكادر 
 . اإلداري يف املدرسة

 :ق اإلدارة اإللكترونيةعلى تطبي اليت تساعد مدير املدرسة وفريقهاملهارات 

يتطلب تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املدرسة عدد من املهارات، وهذا ما جعل اجلهات املسؤولة  
عن التعليم تشترط إملام من يترشح للعمل اإلداري يف املدارس ببعض مهارات احلاسب اآليل، ويفضل من 

ينبغي على مجيع أعضاء ):" ٥١هـ، ١٤٢٩(ود يقول املسع. لدية الشهادة الدولية لقيادة احلاسب اآليل
اهليئة اإلدارية، والذين ميثلون أصحاب القرار يف اإلدارة اإللكترونية يف املدرسة، أن ميتلكوا الثقافة 

 ".اإللكترونية، واليت تتضمن جمموعة من املهارات
أن ).هـ١٤٢٩املسعود (و) هـ١٤٢٠املوسى (، و)م٢٠٠٥اخلان : (وقد حاول بعض الباحثني مثل

 :حيدد املهارات اليت ينبغي توفرها يف املدير والوكالء ومعلمي املدرسة، وميكن تلخيصها يف النقاط التالية
معاجل النصوص، قواعد البيانات،اجلداول (القدرة على استخدام تطبيقات احلاسب اآليل 

 ...).اإللكترونية، الناشر املكتيب، الوسائط املتعددة 
 .لربيد اإللكتروين، من خالل تبادل الرسائل والوثائق واملعلوماتالقدرة على استخدام ا 
استخدام الشبكة، الداخلية يف املدرسة، اليت ميكن من خالهلا متابعة العمل داخل املدرسة بيسر  

وسهولة، واحلصول على التقارير واملعلومات اليت يعدها الوكالء واملرشدين واملعلمني عن مجيع 
 .ميةجوانب العملية التعلي

استخدام شبكة اإلنترنت للتواصل مع اجلهات اخلارجية املختلفة، وتبادل املعلومات، واحلصول  
 .على ما حيتاجه مدير املدرسة يف ثوان

 . القدرة على نقل امللفات اإللكترونية، وإرساهلا وتلقيها، واستخدام حمركات البحث اإللكترونية 

 :املدرسيةتطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة 

لقد حدد الباحثون والكتاب جمموعة من التطبيقات اإللكترونية يف اإلدارة املدرسية، تسهم يف 
 :وهذه التطبيقات ميكن حصرها يف ،تيسري العمل واحلصول على خدمات أفضل

وتتضمن أغلب تطبيقات احلاسب اآليل وبرجمياته، اليت تساعد يف إعداد  :التطبيقات الطالبية -١
درسية وتنظيمها، وتوزيع الطالب على الفصول وفق نسب النجاح، مع مراعاة اجلداول امل



 

كما ميكن إعداد التقارير املختلفة . بعض اخلصائص املشتركة بني الطالب كتناسب األعمار
عن غياب الطالب وحضورهم، وتأخرهم عن احلضور للمدرسة، ورصد الدرجات وإصدار 

يقة عن مستوى كل طالب، وعن مستوى الشهادات، واحلصول على بيانات ونسب دق
الطالب مجيعهم ونسب جناحهم، وترتيبهم وحتديد الطالب املتفوقني، والطالب اللذين لديهم 
ضعف دراسي، وكذلك املعلومات األولية املتعلقة بالطالب وأولياء أمورهم، وظروفهم 

 .الصحية واالجتماعية واألسرية

األولية للمعلمني واملوظفني، و تشمل البيانات الوظيفية، وأمهها املعلومات  :املعلمني واملوظفني -٢
واملؤهالت العلمية، والنمو املهين للمعلم، ومستحقام املالية، واألداء الوظيفي، واحلالة 
 . الصحية، وتقارير األعمال اليومية، وغياب املعلمني وتأخرهم، واإلجازات اليت حصلوا عليها

بيقات احلاسب اآليل وشبكاته يف توفري قاعدة بيانات للبحث تسهم تط: مصادر التعلم واملكتبة -٣
عن الكتب واملصادر املختلفة، واحلصول على املواد التعليمية واألنشطة اإلثرائية الصوتية واملرئية 
واملكتوبة، وكذلك تنظيم االستعارة من املكتبة والزيارات، وحصر املواد املوجودة يف املكتبة 

 . مبختلف أنواعها

وتسهم يف حتليل نتائج الطالب والدراسات اليت جترى يف املدرسة،  :طيط واألحباثالتخ -٤
 .وكذلك التحليالت اإلحصائية لالختبارات

وتتضمن معاجلة النصوص، واجلداول اإللكترونية، وقواعد البيانات،  :التطبيقات املكتبية -٥
 .وأنظمة امللفات والوثائق والربيد اإللكتروين والصويت، والوسائط املتعددة، والناشر املكتيب،

وتتضمن تطبيقات احلاسب اآليل والربجميات والشبكات الداخلية واخلارجية، يف  :االتصاالت -٦
إدخال البيانات واملعلومات وامللحوظات، والتوجيهات اليت ترتبط بأداء العمل اليومي داخل 

دارة التربية والتعليم، املدرسة، والتواصل مع أولياء أمور الطالب، والتواصل مع الوزارة، وإ
واملدارس األخرى، والدوائر احلكومية، عن طريق الربيد اإللكتروين، وموقع املدرسة على 

الداود .(اإلنترنت، وتفعيل خدمات الرسائل النصية والصوتية، واملكاملات اهلاتفية اآللية



 

سعادة والسرطاوي (و) هـ١٤٢٣ألفت فودة (، و)هـ١٤١٧شريفي (و) هـ١٤١٣
اهلرش (و) هـ١٤٢٣املوسى (و) هـ١٤٢٣الفار (و) م١٩٩٨الفار (و )م٢٠٠٧
  .)هـ١٤٢٤

ملقارنة ومطابقة كل شيء بسهولة، مبا يف  ؛ خيططون الستخدام األدوات الرقميةإن اإلداريني
وهذا . ذلك نتائج االختبارات، وتوفري املزيد من الدعم الفين للمعلمني على املستويني اإلداري والفين

) فيكتوريا(يساعد على ختفيض النفقات اإلدارية يف املدارس، ولعل أبرز األمثلة على ذلك قيام والية 
خصي، وتدريب مجيع املديرين واملعلمني يف مدارسها؛ إلدماج باستراليا بربط مئة ألف حاسب ش

 ).م٢٠٠٥توفيق ( التكنولوجيا يف العمل املدرسي 
 :الربامج اإللكترونية املطبقة يف اإلدارة املدرسيةمناذج من 

يعد برنامج معارف باكورة الربامج احلاسوبية اليت اعتمدت الوزارة تطبيقه بتعميم وزاري رقمه 
وقد طبق فعلياً مع بداية . كربنامج موحد جلميع مدارس اململكة. هـ١٤١٩/ ١٥/١٠ يف ٢٨/ ٧٧٩

شؤون املوظفني، وشؤون : وأما أهم وظائف الربنامج فتشمل. هـ١٤٢١هـ ١٤٢٠العام الدراسي 
 .الطالب، واالختبارات، واملكتبات واملختربات والعهد، والصادر والوارد يف املدرسة

جيداً وخاصة فيما يتعلق باالختبارات، حيث يقوم بتخزين أمساء  وقد أدى الربنامج دوراً
الطالب، وإعداد الكشوف لكل فصل وصف، وتوزيع جلان االختبارات، ورصد الدرجات الشهرية 
والفصلية والنهائية للطالب، واستخراج النتائج للناجحني واملكملني والراسبني، وطباعة اإلشعارات 

ال االختبارات، ومجيع اإلحصاءات املتعلقة ا، وحتليل النتائج، باستخدام والشهادات، وتنفيذ كافة أعم
 .الرسوم البيانية

وقد ظهر جمموعة من الربامج بعد معارف لتقدمي بعض اخلدمات اإلضافية، وتكون متوافقة معه 
، ولكنها برجمياً، وتعتمد على قاعدته البيانية، وهي إما من إعداد اجلهات الرمسية أو ذات طابع جتاري

رنامج اإلدارة املدرسية، برنامج ب: ومن أمههاقدمت خدمات جيدة لتفعل احلاسب يف اإلدارة املدرسية 
األداء الوظيفي للمعلمني، برنامج املرشد الطاليب، برنامج اليسر للمكتبات، برنامج مصادر التعلم، 

 .برنامج العرف للجداول املدرسية



 

: ومن الربجميات اإلدارية احلديثة نسبياً، ما أصدرته مؤسسة املدار التقين، شبكة املدارس السعودية مثل 
برنامج تواصل الذي ميكن ويل أمر الطالب من متابعة مستوى ابنه الدراسي والسلوكي عند اتصاله 

هـ، س، ١٢/٣/١٤٣٠(  .http://ot.com.sa/home/cmds.php?action=inpagenewsاتف املدرسة

 .)م ١٠,٢٠

 :معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية

حظيت معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية باهتمام كبري من قبل الباحثني والكتاب، فقد تناوهلا 
وكانت حموراً ثابتاً يف أغلب الدراسات اليت تناولت الكثري من الكتب اليت تناولت اإلدارة اإللكترونية، 
إن ):" ٤٦٩هـ،١٤٣٠(يقول قنديلجي واجلنايب . اإلدارة اإللكترونية، وهذا يدل على أمهية املوضوع

تطبيق شبكة املعلومات عرب مشاريع املنشأة والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات اجلديدة قد أوجد 
وإن املديرون هم حباجة إىل تشخيص هذه املشكالت والتحديات ... التجمموعة من التحديات واملشك

 ".بغرض تأمني بنية حتتية مناسبة لتكنولوجيا املعلومات، وإجياد مشاريع متمكنة إلكترونياً ورقمياً
وقد اختلف الباحثون يف عرضهم ملعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية، أن معوقات تطبيق   

 :ميكن حصرها يف النقاط التاليةاإلدارة اإللكترونية 
عدم وجود الوعي احلاسويب واملعلومايت عند بعض اإلداريني الذين ميلكون قرار إدخال هذه التقنية،  -١

 .مما يؤدي إىل عدم تطبيق اإلدارة اإللكترونية
ضعف الوعي احلاسويب واملعلومايت عند املواطنني، مما يشكل عائقاً كبرياً أمام تطبيق اإلدارة  -٢

 .لكترونيةاإل
عدم وجود البنية التحتية املتكاملة على مستوى الدولة، مما يعرقل تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف  -٣

 .مؤسساا
 .ارتفاع كلفة بعض األجهزة والربجميات احلديثة -٤
اختالف املواصفات التقنية لألجهزة املستخدمة يف اإلدارة الواحدة، مما يشكل صعوبة يف الربط  -٥

 .بينها
 .نظام اإلدارة اإللكترونية  إىل سعات ختزينية كبرية جداًاحتياج  -٦
 ).هـ١٤٢٩العمريي ( .عدم الثقة يف محاية سرية وأمن التعامالت الشخصية -٧



 

وهناك من يتبىن تقسيمات أخرى للمعوقات، وسوف يعرضها الباحث، بشيء من اإلجياز، وهي  
 : على النحو التايل
 :معوقات إدارية

والتنسيق على مستوى اإلدارة العليا لربامج اإلدارة اإللكترونية، وحتديد الوقت انعدام التخطيط  •
 .الذي يلزم فيه البدء يف تطبيق وتنفيذ اخلدمات واملعلومات إلكترونياً

 .ضعف اهتمام اإلدارة العليا مبتابعة وتقييم اإلدارة اإللكترونية •
اخلصوص ذات العالقة بنشاط غياب التنسيق بني األجهزة واإلدارات األخرى، وعلى وجه  •

 .املنظمة
تعقيد اإلجراءات اإلدارية، وافتقار التشريعات واللوائح املنظمة لربامج اإلدارة اإللكترونية، وما  •

 .يتعلق كذلك مبستوى األمان واخلصوصية للمعلومات
 :املعوقات البشرية

املعلومات اإلدارية على التطوير ضعف احلوافز املادية واملعنوية لتشجيع العاملني يف جمال نظم  •
 .ومتابعة التعليم والتدريب

 .قلة برامج التدريب يف جمال التقنية احلديثة املتطورة •
ضعف مهارات اللغة اإلجنليزية لدى بعض العاملني، والرهبة من التعامل مع األجهزة  •

 .اإللكترونية
 .اسبات اآللية وشبكة اإلنترنتقلة عدد العاملني امللمني باملهارات األساسية الستخدامات احل •

 :املعوقات املالية

 .ارتفاع تكاليف الصيانة لألجهزة املختلفة •
قلة املوارد املالية الالزمة لتوفري البنية التحتية فيما يتعلق بشراء األجهزة والربامج التطبيقية،  •

 .وجماالت تطوير احلاسبات اآللية، وإنشاء املواقع، والشبكات
 .املالية املخصصة لتدريب العاملني يف جمال نظم املعلوماتحمدودية املخصصات  •

 :املعوقات الفنية والتقنية

 .ارتفاع تكلفة تطوير النظم يف ظل قلة بيوت اخلربة واالستشارات •



 

 .ضعف التقنية لدعم اللغة العربية •
 .ضعف وقلة الفنني املتخصصني يف صيانة األجهزة •
 .اإلدارة الواحدةاختالف املواصفات واملعايري لألجهزة يف  •
 ).هـ١٤٢٨املري  . (ومقاومتهم للتقنيات احلديثةتقادم مهارات العاملني التقنية  •

ويرى الباحث أن التحول إىل اإلدارة اإللكترونية يف مدارس التعليم العام يف اململكة العربية 
، واليت ميكن لعربيةمعوقات التحول إىل اإلدارة اإللكترونية يف املؤسسات ا منالسعودية، يواجه عدداً 
 :إجيازها يف النقاط التالية

 .اختالف نظم اإلدارة حىت داخل املنظمة الواحدة •
 .اقتناع إدارة املؤسسة بدواعي التحول ومتطلباته ضعف •
إحساسهم بأم جزء من  ضعفو ،لدى األفراد إلجناح عملية التحول الذايتعدم توافر احلافز  •

 .عملية التحول والنجاح
 .الوصول إىل اإلدارة االلكترونية املتكاملة داخل املنظماتصعوبة  •
 .عدم توافر بنية أساسية فنية جيدة •
 .الطبيعة البشرية وثقافة األبواب املغلقة واخلوف من التكنولوجيا وتطبيقاا •
 ).م٢٠٠٤رضوان (وهذا يتفق مع . بالنظم اليدوية املعتادة ، ورفض التحديث والتغيري  التشبث •

 :تطبيق اإلدارة اإللكترونية معوقاتى ب علطرق التغل

يوجد بعض اإلجراءات اليت ميكن أن تساعد على التغلب على املعوقات اليت حتد من تطبيق 
 :يف أربعة جوانب وهي). م١٩٩٥زهران (اإلدارة اإللكترونية، وقد حصرها

 .االهتمام بالعنصر البشري 
 .االهتمام بتطوير قوانني العمل ولوائحه 
 .بالتطوير التنظيمي من خالل دراسة اهلياكل التنظيمية وعمل أدلة تنظيمية االهتمام 
االهتمام بتطوير نظم العمل وأساليبه واستخدام أجهزة احلاسب واألساليب اإلدارية  

 . احلديثة



 

وهذه الطرق هلا أمهية كبرية يف التغلب على املعوقات، غري  أن الرأي السابق  قد أغفل الكثري 
هلامة، حيث ركز على اجلوانب التنظيمية، والكوادر البشرية، مع أن اإلدارة اإللكترونية من اجلوانب ا

منظومة متكاملة لن تعمل بكفاءة وحتقق األهداف من استخدامها إال عندما تكتمل مجيع العناصر 
ب العاملني، واملتطلبات لتطبيقها، و يأيت يف مقدمة تلك املتطلبات توفري البنية التحتية املتكاملة، وتدري

 .وتوفري الربامج التطبيقية املناسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ابقةـات السـالدراس:ثانياً
يف جمال اإلدارة اإللكترونية،  اآلخرونلتحقيق مبدأ حبثي أصيل وهو البداية من حيث انتهى إليه 

ولتوضيح العالقة بني هذه الدراسة والدراسات السابقة من حيث أوجه الشبه وأوجه االختالف، قام 
وذلك ذات الصلة ذه الدراسة، ) األجنبية  –العربية  –احمللية ( دراسات الباحث بالبحث عن ال

مكتبة جامعة اإلمام، ومكتبة األمري سلمان جبامعة امللك سعود،  :مثل املباشر لعدد من املكتباتبالرجوع 
مبركز  املعلوماتقاعدة : احمللية مثل املعلوماتوكذلك بالرجوع إىل قواعد  الوطنية، ومكتبة امللك فهد

وقواعد املعلومات يف اجلامعات  ،الوطنية مبكتبة امللك فهد املعلوماتامللك فيصل للبحوث، وقاعدة 
جامعة امللك  –جامعة أم القرى  –جامعة اإلمام حممد بن سعود  -جامعة امللك سعود: ( ثلالسعودية م
األجنبية أما  ) اجلامعة األردنية –جامعة الريموك باألردن : (و بعض اجلامعات العربية ومنها) عبدالعزيز
ات اإللكترونية ، وقاعدة مستخلصات الرسائل اجلامعية، املتوفرة ضمن قواعد املعلومERIC:فمثل قاعدة

البحث حصل الباحث على عدد من الدراسات  ونتيجة لذلك. جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
جمالت إدارة اإلدارة اإللكترونية يف تطبيق ، وهي اليت تناولت مبوضوع الدراسةهلا صلة مباشرة اليت 

ونية يف جماالت باإلدارة اإللكتر ملتعلقةا ، ودراسات أخرى هلا صلة غري مباشرة، وهيالتعليم العام والعايل
 . أخرى غري التعليم

، وأهم ف الدراسةاهدأوقد استعرض الباحث الدراسات السابقة كل دراسة على حدة، متناوالً 
يف الدراسة احلالية، وتأصيل إطارها النظري، ووضعها يف سياقها العلمي ضمن  نتائجها، لإلفادة منها
، وأبرز النتائج اليت من حيث عالقتها بالدراسة احلاليةالدراسات  تلكقشة مث مناالدراسات السابقة، 

 .وحتديد إسهامها يف جمال اإلدارة اإللكترونيةتوصلت إليها، 
 :الباحث يف تناوله البحوث والدراسات السابقة اخلطوات التالية قد اتبعو

، وقد مت تقسيمها إىل زمنياً من األقدم إىل األحدث احمللية، مرتبةالدراسات السابقة عرض  •
 .دراسات ذات عالقة مباشرة، ودراسات ذات عالقة غري مباشرة؛نظراً لكثرة الدراسات احمللية

 .زمنياً من األقدم إىل األحدث العربية، مرتبةالدراسات عرض  •
 .زمنياً من األقدم إىل األحدث األجنبية، مرتبةالدراسات عرض  •
 .على الدراسات السابقة وبيان أوجه الشبه واالختالف مع الدراسة احلاليةالتعليق  •



 

 الدراسات احمللية: أوالً

 :)يف جمال التعليم( الدراسات احمللية ذات العالقة بالدراسة احلالية :أ

رؤية مستقبلية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية باملرحلة :" بعنوان) هـ١٤٢٦(الدعيلج فوزية دراسة 

 ".من وجهة نظر مشرفات اإلدارة املدرسية مبنطقة مكة املكرمة الثانوية

سعت الدراسة إىل التعرف على فاعلية تطبيق اإلدارة اإللكترونية  على عناصر العملية اإلدارية 
يف املدارس الثانوية مبنطقة مكة املكرمة، واملعوقات اليت حتول دون ذلك، وطرق التغلب على تلك 

وجود أثر فعال لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، : لدراسة موعة من النتائج ومنهاصلت اتووقد . املعوقات
وقد توصلت لعدد من . متثل يف سرعة الوصول للمعلومة بدقة عالية وسهولة ختزينها و صحتها وتكاملها

ة وجود معوقات حتول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية، متثلت يف ضعف املخصصات املالي: النتائج، وهي
وتوصلت كذلك لوجود . لشراء األجهزة، ونقص الكوادر البشرية، والقصور يف عقد الدورات التدريبية

تطوير نظم العمل وأساليبه، وخلق الوعي لدى منسوبات املدرسة بأمهية : طرق للتغلب على املعوقات مثل
ىل أنه يوجد فروق ذات كما توصلت الدراسة إ. تطبيق اإلدارة اإللكترونية، وتوفري املدربات املاهرات

بالنسبة للفاعلية املترتبة على تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املدارس ) ٠،٠٥(داللة إحصائية عند مستوى 
الثانوية تعزى إىل عدد الدورات التدريبية، وبالنسبة ملعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية فتعزى إىل سنوات 

 .اخلربة، وإىل عدد الدورات التدريبية
دور اإلدارة اإللكترونية يف تطوير العمل اإلداري ومعوقات :" بعنوان) هـ١٤٢٧(راسة غنيم د

 ".استخدامها يف مدارس التعليم العام للبنني باملدينة املنورة

سعت الدراسة إىل التعرف على مدى إسهام اإلدارة اإللكترونية يف تطوير العمل اإلداري، 
وق بني آراء املديرين تبعاً ملتغريات الدراسة، والتعرف على ومعوقات استخدامها، والكشف عن الفر

مقترحات املديرين لتفعيل إسهامات اإلدارة اإللكترونية يف تطوير العمل اإلداري، واحلد من معوقاا يف 
أن املديرين : صلت الدراسة لعدد من النتائج من أمههاتووقد . مدارس التعليم العام للبنني باملدينة املنورة

 مجيع مراحل التعليم العام يرون أن اإلدارة اإللكترونية تسهم يف تطوير العمل اإلداري بدرجة عالية، يف
ويأيت مديرو املرحلة املتوسطة يف املقدمة،كما يرى املديرون أن أكثر إسهامات اإلدارة اإللكتروين يف 



 

معوقات بدرجة متوسطة، وأكثرها  اختاذ القرارات، وأقلها إسهاماً يف تقومي األداء، كما يرون أنه يوجد
 .معوقات إدارية وأقلها معوقات برجمية

واقع ومعوقات استخدام مديري ومديرات مدارس التعليم :" بعنوان) هـ١٤٢٧(دراسة اهليثمي 

 ".العام مبحافظة القنفذة لشبكة اإلنترنت

ني والبنات مبحافظة سعت الدراسة ملعرفة واقع األجهزة واإلمكانات يف مدارس التعليم العام للبن
القنفذة املتعلقة مبتطلبات االتصال باإلنترنت واستخدامه، ونسبة استخدامه، ومعرفة أسباب عدم 
االستخدام، ودرجة أمهية استخدام اإلنترنت يف اإلدارة املدرسية، ومعرفة أغراض استخدامه، وأكثر 

وقد . تسهم يف تعزيز استخدام اإلنترنتاخلدمات استخداماً، وحصر أهم املعوقات، وأبرز املقترحات اليت 
قلة األجهزة وضعف اإلمكانات يف مدارس القنفذة، : صلت الدراسة لعدد من النتائج من أمههاتو

واالتفاق بني أفراد العينة بدرجة كبرية على أمهية استخدام اإلنترنت يف اإلدارة املدرسية، أما بالنسبة 
أمهها عدم وجود خط هاتف، وعدم املعرفة باستخدام شبكة ألسباب عدم استخدام اإلنترنت، فوجد أن 

اإلنترنت، وما تقدمه من خدمات، ومن أهم املعوقات اليت تواجه جمتمع الدراسة عند استخدام اإلنترنت، 
عدم وجود دورات تدريبية، وعدم توفر األجهزة الالزمة لالتصال باإلنترنت باملدرسة، وعدم توفر خط 

 .ة اإلنترنت يف املدرسةهاتفي، وعدم توفر خدم
اإلدارة اإللكترونية يف كليات التربية للبنات باململكة :" بعنوان) هـ١٤٢٨(دراسة فوزية خبش 

 ".العربية السعودية يف ضوء التحوالت املعاصرة 

سعت الدراسة إىل معرفة كيفية تطبيق اإلدارة اإللكترونية لتطوير كليات التربية للبنات يف 
وتوصلت إىل وضوح مفهوم اإلدارة اإللكترونية لدى عينة . ة مقترحة للتطويراململكة، ووضع خط

يقوم على الثقافة  الدراسة، وارتباطه بالكفاية والفاعلية يف أداء املهام، وإىل أن جناح اإلدارة اإللكترونية
ة اإلدارة كما اتفق مجيع أفراد العينة على أمهي. التنظيمية، واستخدام تقنيات االتصاالت واملعلومات

اإللكترونية، رغم أا غري مطبقة وال توجد خطة استراتيجية لتطبيقها، باإلضافة إىل عدم تفعيل خدمة 
أما أبرز متطلبات التطبيق فتتمثل يف وضع اخلطط اإلستراتيجية، واستثمار . اإلنترنت يف الكليات

 .ظيمي للعمل بروح الفريق الواحداإلمكانات البشرية واملالية، وتدريب العاملني، وتعزيز املناخ التن



 

دراسة تطبيقية ( خل للتطوير اإلداري دلكترونية كماإلدارة اإل:" بعنوان) هـ١٤٢٨(دراسة التمام 

 ) ".على الكليات التقنية من وجهة نظر أعضاء اهليئة التعليمية والتدريبية

الكليات التقنية باململكة سعت الدراسة إىل التعرف على واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف 
العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء اهليئة التعليمية والتدريبية، ومدى إسهام تطبيقها يف حتسني مستوى 

إدارة الكليات، والكشف عن الفروق بني وجهات نظر أعضاء اهليئة التعليمية والتدريبية يف الكليات  
ونية يف حتسن مستوى إدارات الكليات التقنية وفقاً ملتغريات التقنية، ومدى إسهام تطبيق اإلدارة اإللكتر

أن الكليات التقنية تطبق اإلدارة اإللكترونية : صلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمههاتوو. الدراسة
 . بدرجة متوسطة، وأن تطبيقها يسهم يف حتسني مستوى إدارة الكليات التقنية بدرجة عالية

متطلبات استخدام اإلدارة اإللكترونية يف اجلامعات :"بعنوان) ـه١٤٢٩(ي دراسة العمري

 ".السعودية دراسة تطبيقية على جامعة أم القرى 

) البشرية، اإلدارية، املادية، املالية، التقنية(سعت الدراسة إىل التعرف على مدى توافر املتطلبات 
لت الدراسة إىل عدد من النتائج من صتوو. اليت تشجع على استخدام اإلدارة اإللكترونية يف اجلامعة

ضرورة االستعانة خبرباء التقنيات احلديثة يف اجلامعة بدرجة متوسطة، : ما يتعلق باملتطلبات البشرية: أمهها
وقلة اخلرباء يف تصميم الربامج اإللكترونية، واملدربني املؤهلني لتدريب العاملني على استخدام اإلدارة 

اخلطط املرنة والكافية الستيعاب أية تغيريات لتفعيل : أما املتطلبات اإلدارية. اإللكترونية بدرجة متوسطة
اإلدارة اإللكترونية كانت بدرجة قليلة، واللوائح واألنظمة القانونية والتشريعات الكفيلة بتطبيق اإلدارة 

ع العاملني للتحول حنو أما املتطلبات املالية فتبني أن احلوافز املالية لدف. اإللكترونية جاءت بدرجة قليلة
فقد : أما املادية. اإلدارة اإللكترونية ، واملوارد املالية الالزمة لالستعانة مبدربني مؤهلني كانت بدرجة قليلة

تبني أن استخدام آليات اإلدارة اإللكترونية بترقيات العاملني يف اجلامعة، ومنافذ خطوط االتصاالت 
 .  من قبل مزودي اإلنترنت يف اجلامعة كانت بدرجة متوسطة اخلاصة باإلنترنت، ومحاية املعلومات

دراسة حالصعوبات اليت تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية يف إدارة :" بعنوان) هـ١٤٢٩(دي م

 ".املدارس الثانوية للبنني مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر مديري املدارس ووكالئها 

اليت حتد ) اإلدارية والبشرية والتقنية والربجمية واملالية (عن الصعوبات  سعت الدراسة للكشف
اإلدارة اإللكترونية يف إدارة املدارس الثانوية احلكومية مبدينة مكة املكرمة، والتعرف على  من استخدام



 

. نظر املديرين والوكالء درجة صعوبة كل عائق، وحتديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني وجهات
حاجة املدارس إىل موظف فين خمتص يف تشغيل وصيانة :أمههاوإدارية،  :من النتائج وهيوتوصلت لعدد 

م طرق تطبيق اإلدارة غياب اللوائح اليت تنظوتقنيات اإلدارة اإللكترونية، وندرة الدورات التدريبية، 
إلنشائية للمدارس الستخدام اإلدارة اإللكترونية،كما أن البنية التحتية ا االفتقار إىل خططاإللكترونية، و

باللغة  تعامل مع الربجميات اإللكترونيةصعوبة ال:بشرية،أمهها. غري مهيأة الستخدام اإلدارة اإللكترونية
اإلجنليزية، وضعف التأهيل التقين للمديرين ولوكالء، وصعوبة إجياد الوقت الكايف للتعامل مع اإلدارة 

فية،و التأخر يف الدعم الفين،و الصيانة الضعيفة وقدم حمدودية اخلطوط اهلات: تقنية أمهها. اإللكترونية
الربجميات املتوافرة ألترقى ملستوى التطبيقات العاملية املتقدمة، : برجمية أمهها. األجهزة املتوفرة يف املدارس

انعدام دور القطاع اخلاص يف :مالية أمهها ٠وندرة مصممي الربامج اإلدارية املدرسية
 ٠لة موارد املدرسة املالية، افتقار املدرسة إىل ميزانية خاصة بالتدريبضآ ،)نيةالعي/املالية(املسامهة

اإلدارة اإللكترونية مدخل لتطوير أداء املكتبات :" بعنوان) هـ١٤٢٩(سناري رزان دراسة 

 ".اجلامعية دراسة تطبيقية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة أم القرى 

لى مدى إسهام تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف تطوير أداء املكتبات سعت الدراسة إىل التعرف ع
اجلامعية، وذلك من خالل أثر التطبيق يف تطوير األداء الوظيفي، واألداء اإلداري، ومستوى اخلدمات 

أن اإلدارة اإللكترونية تسهم يف : صلت الدراسة لعدد من النتائج من أمههاتوو. املقدمة يف املكتبة اجلامعية
طوير األداء الوظيفي من خالل تعزيزها لألداء االبتكاري وكفاءة وفاعلية األداء، وتطوير الثقافة التنظيمية ت

لقبول التغيري، و تطوير األداء اإلداري من خالل اإلجراءات اإلدارية والفنية يف املكتبة، وتطوير العمليات 
املشاركة يف الرأي، ويف العمل واملسؤوليات  والوظائف اإلدارية، و تطوير أداء اموعة من خالل تعزيز

. ووضع املعايري، كما أا تسهم يف التطوير الكمي والنوعي للخدمات املقدمة للمستفيدين من املكتبة
وتوجد فروق قوية دالة إحصائياً بني أراء جمتمع الدراسة تبعاً ملتغري استخدام مهارات احلاسب حنو إسهام 

 .  تطوير كل من األداء الوظيفي، واألداء اإلداري باملكتبة اجلامعيةاإلدارة اإللكترونية يف 
إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة العامة للتربية :" بعنوان) هـ١٤٢٩(دراسة العريشي 

 )".بنني(والتعليم بالعاصمة املقدسة 



 

والعوامل املساعدة على سعت الدراسة إىل التعرف على درجة أمهية تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
التطبيق، وعلى أبرز معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية، يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة 

أن هناك أمهية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، ويوجد : صلت الدراسة لعدد من النتائج من أمههاتوو. املقدسة
ويوجد فروق ذات . ول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونيةكذلك عوامل تساعد على التطبيق، ومعوقات حت

داللة إحصائية بالنسبة ملعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية تعزى للمؤهل العلمي لصاحل احلاصلني على 
 .   املاجستري، وفروق تعزى لدورات احلاسب اآليل لصاحل احلاصلني على أكثر من ثالث دورات

املتطلبات البشرية واملادية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية من :" بعنوان) هـ١٤٢٩(دراسة املسعود 

 ".وجهة نظر مديري املدارس ووكالئها مبحافظة الرس

سعت الدراسة إىل معرفة املتطلبات البشرية واملادية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املدارس 
روق ذات داللة إحصائية اليت تعزى إىل احلكومية، من وجهة نظر املديرين والوكالء، والتعرف على الف

صلت الدراسة توو. متغريات املؤهل العلمي، ودورات احلاسب اآليل، وسنوات اخلدمة والعمل باملدرسة
أن من أهم متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية توفر اهليئة اإلدارية املدرسية : لعدد من النتائج من أمهها
لى استخدام تقنية املعلومات اإلدارية، واحلاجة إىل وجود مربجمني قادرين على املؤهلة، تأهيالً فنياً قادرة ع

تصميم وتطوير الربامج اإللكترونية ألعمال اإلدارة املدرسية، وإىل أمهية توافر املدربني املؤهلني بإدارات 
ارية، ضرورة توافر التربية والتعليم لتدريب اهليئة اإلدارية املدرسية، على استخدام تقنية املعلومات اإلد

العنصر البشري الفاعل يف املدرسة، والذي يقوم  على إدخال وإخراج بياناا، احلاجة إىل الربط 
 . اإللكتروين بني إدارة التربية والتعليم واملدارس التابعة هلا، مع وجود موقع االلكتروين للمدرسة

 :)االت غري التعليميف جم( الدراسات احمللية ذات العالقة بالدراسة احلالية :ب

إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة العامة للمرور :" بعنوان) هـ١٤٢٦(دراسة السبيعي 

 ".من وجهة نظر العاملني فيها 

سعت الدراسة إىل التعرف على اإلمكانيات املادية والبشرية واإلدارية املتوفرة لتطبيق اإلدارة 
صلت إىل أن اإلمكانيات البشرية واإلدارية والفنية متوافرة توو .ة للمروراإللكترونية يف اإلدارة العام



 

بدرجة متوسطة، أما املادية فبدرجة قليلة، وأن هناك معوقات حتول دون التطبيق من أمهها اختالف 
 .اإلجراءات اإلدارية وغياب احلافز املادي، وعدم وجود بنية حتتية متكاملة

مدى إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املديرية العامة :" بعنوان) هـ١٤٢٧(دراسة الضايف 

 ".للجوازات مبدينة الرياض 

إىل معرفة أهم املزايا اليت تترتب على تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املديرية العامة  سعت الدراسة
ربرات اليت تستدعي للجوازات، وحتديد مدى وعي العاملني خبصائص اإلدارة اإللكترونية، ومعرفة أهم امل

التحول للعمل باإلدارة اإللكترونية، والكشف عن املعوقات اليت حتول دون التطبيق، وأهم املقترحات 
صل الباحث إىل أن وعي الضباط تووقد . لتسهيل تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املديرية العامة للجوازات

تطبيق اإلدارة اإللكترونية سهولة تبادل املعلومات  خبصائص اإلدارة اإللكترونية مرتفع، وأن من أهم مزايا
والسرعة يف العمل، ومن أهم املعوقات عدم توفر الدورات التدريبية، وضعف البنية التحتية، وانتشار 

 .األمية احلاسوبية لدى املواطن واملقيم
رونية يف جماالت ومتطلبات ومعوقات تطبيق اإلدارة اإللكت:" بعنوان) هـ١٤٢٧(دراسة القحطاين 

 ".دراسة تطبيقية على املديرية العامة للسجون يف اململكة العربية السعودية: السجون

سعت الدراسة للتعرف على مدى إدراك القيادة العاملة ألمهية تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف 
مواجهة السجون السعودية، والتعرف على جماالت توظيفها ومتطلباا، ومعوقات ذلك  التطبيق، وسبل 

توصلت الدراسة إىل أن و. املعوقات اليت قد حتول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف السجون السعودية
أهم اإلجيابيات اليت تسهم اإلدارة اإللكترونية يف حتقيقها بدرجة عالية من وجهة نظر أفراد الدراسة 

سرعة الرجوع للبيانات واملعلومات السابقة، توفري الكثري : حبسب ترتيبها تنازلياً من األهم إىل األقل أمهية
لى البيانات واملعلومات املتعلقة بالعمل، يف أي وقت ومن أي من الوقت للعاملني، املساعدة يف احلصول ع

أما أهم . مكان، زيادة كفاءة العمل اإلداري، زيادة ارتباط اإلدارات الفرعية باملديرية العامة للسجون
ااالت اليت ميكن توظيف اإلدارة اإللكترونية فيها بدرجة عالية حبسب ترتيبها تنازلياً من األهم إىل األقل 

ربط إدارات ووحدات السجون إلكترونياً مع بعضها البعض، توفري املعلومات اإلحصائية، : أمهية فهي
حتقيق الربط : أما أهم متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية فهي. إلدارة السجن على مدار الساعة

شرية، توفري حاسبات اإللكتروين، بني املديرية العامة للسجون وكافة فروعها، تعليم وتدريب الكوادر الب



 

ضعف الدعم  ،نقص اإلمكانيات الفنية: أما أهم املعوقات فهي. آلية مناسبة، وجود الفنيني املتخصصني
املايل، نقص الكوادر البشرية، نقص الدورات التدريبية، ونقص اخلربات يف التعامل مع خدمات شبكة 

 .اإلنترنت

ة اإللكترونية يف األجهزة األمنية دراسة تطبيقات اإلدار:" بعنوان) هـ١٤٢٨(دراسة القرين 

 ".مسحية على ضباط شرطة منطقة الرياض

احلالية يف األجهزة األمنية؛ للوقوف على  وسعت للتعرف على تطبيقات اإلدارة اإللكترونية
اإلجيابيات واملزايا املترتبة على تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف شرطة منطقة الرياض، ومعوقات تطبيقها 

صل الباحث إىل أن تطبيقات اإلدارة تووقد . وسبل تطبيقها مستقبالً، يف ااالت اإلدارية والفنية واألمنية
خدمة االستفسار اهلاتفي، وتوفري البنية : اإللكترونية املتوفرة إىل حد ما يف شرطة منطقة الرياض هي

بقة حالياً تقدمي البالغات والشكوى وأن التطبيقات غري املط. األساسية، وتطوير نظم التعليم والتدريب
أما اإلجيابيات واملزايا اليت سوف تترتب على تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف شرطة منطقة . إلكترونياً

الرياض فهي، حتسني مستوى اخلدمات العامة والتعامالت، وسرعة البحث عن املعلومات والبيانات، 
أما املعوقات اليت حتول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية . توالدقة والوضوح والسرعة يف إجناز املعامال

أما السبل املهمة جداً  . نقص احلوافز، وغياب اخلرباء واملختصني، ونقص اإلمكانات الفنية الالزمة: فهي
تدريب العاملني، وتوفري اإلمكانات املادية : لتطوير اإلدارة اإللكترونية بشرطة منطقة الرياض فهي

 . الزمةوالبشرية ال

املتطلبات اإلدارية واألمنية لتطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف :" بعنوان) هـ١٤٢٨(دراسة املالك 

 ".املصارف السعودية 

وسعت للتعرف على األبعاد اإلدارة واألمنية لتطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف املصارف 
بني البنوك الوطنية والبنوك ذات الشراكة السعودية، ودراسة أهم متطلبات تطبيقاا، ودراسة االختالف 

األجنبية، من حيث تطبيقات اإلدارة اإللكترونية، والتعرف على اختالف النظرة لألبعاد األمنية واإلدارية 
لتطبيقات اإلدارية اإللكترونية، باختالف اخلصائص التنظيمية، واخلصائص الشخصية للقيادات اإلدارية 

أمهية اإلدارة اإللكترونية، من  تأييد بني أن اجتاهات أفراد العينة متيل إىلوقد ت. يف املصارف السعودية
خالل تنفيذ العمليات املصرفية بواسطة شبكة اإلنترنت، أما من الناحية اإلدارية فتعمل اإلدارة 



 

اإللكترونية على االستخدام األمثل للموارد، وارتفاع مستوى الكفاءة، وتساعد على إتاحة املعلومات 
كل ما خيص البنوك، وفيما يتعلق باملعوقات تبني احلاجة إىل لوضع إستراتيجية معلوماتية تساعد على  عن

فهم طبيعة العمالء واحتياجهم، وتعزيز القدرة لدى املوظفني للتحول حنو العمل التقين؛ ملواكبة متطلبات 
 .اإلدارة اإللكترونية

إللكترونية يف التطوير التنظيمي باألجهزة دور اإلدارة ا:" بعنوان) هـ١٤٢٩(دراسة آل فطيح 

 ".األمنية دراسة مسحية على ضباط شرطة املنطقة الشرقية 

سعت الدراسة ملعرفة دور اإلدارة اإللكترونية يف التطوير التنظيمي لشرطة املنطقة الشرقية، من 
بيقات اإلدارة اإللكترونية، خالل معرفة الضباط مبزايا اإلدارة اإللكترونية، والتطوير التنظيمي، ومعرفة تط

ودورها يف التطوير التنظيمي، ومعرفة أهم العقبات اليت تواجه توظيف اإلدارة اإللكترونية لتحقيق التطوير 
لتطبيقات اإلدارة اإللكترونية بشرطة املنطقة الشرقية عدد من املزايا  الباحث إىل أنصل توو. التنظيمي
ميع املستويات اإلدارية، تنمية مهارات وقدرات العاملني التقنية، توفري توفري املعلومات إلكترونياً جل: منها

أما أهم املزايا اليت تترتب على حتقيق . اجلهد والوقت والتكلفة، التوافق مع املستجدات التكنولوجية
استخدام األسلوب العلمي حلل املشكالت التنظيمية، اإلملام باألساليب : التطوير التنظيمي تتمثل يف

وتوصلت الدراسة إىل أن هناك تطبيقات لإلدارة اإللكترونية بشرطة املنطقة الشرقية . إلدارية احلديثةا
احلصول على املعلومات الشخصية والوظيفية للمواطن واملقيم إلكترونياً، والتعميم على : وتتمثل يف

فر والقدوم من وإىل املطلوبني واملفقودين، وكف البحث، خدمة الرد اهلاتفي، التأكد من حاالت الس
اململكة، وأن اإلدارة اإللكترونية تسهم بدرجة عالية جداً يف حتقيق التطوير التنظيمي بشرطة املنطقة 
: الشرقية، أما أهم العقبات اليت تواجه توظيف اإلدارة اإللكترونية لتحقيق التطوير التنظيمي فتتمثل يف

 التطوير التنظيمي، وعدم دعم اإلدارة العليا، ونقص ضعف الوعي بأمهية اإلدارة اإللكترونية ودورها يف
 .الكوادر املؤهلة، وقصور التشريعات احلالية عن تلبية املتطلبات الالزمة لتنظيم العمل اإللكتروين

 :العربيةالدراسات :ثانياً

تصورات مديري ومديرات املدارس الثانوية احلكومية يف :" بعنوان) م٢٠٠٦( الزبيديدراسة 

 ".إربد إلمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف مدارسهمحمافظة 



 

سعت الدراسة إىل التعرف على تصورات مديري ومديرات املدارس الثانوية احلكومية يف حمافظة 
إربد لدرجة إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف مدارسهم، والتعرف على أثر اجلنس والتخصص 

يوجد إمكانية : وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج وهي. اتواملديرية واخلربة على هذه التصور
، وكشفت )٣,٠٤(بدرجة متوسطة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف حمافظة إربد، ومبتوسط حسايب مقداره 

الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات أفراد العينة تعزى إىل متغري اجلنس، عدا 
ني وتشريعات اإلدارة اإللكترونية، وجاءت الفروق لصاحل الذكور،كما كشفت عن يف جمال توفر قوان

عدم وجود فروق تعزى إىل متغري املؤهل العلمي عدا يف جمال البنية التحتية، وجاءت لصاحل املاجستري، 
) واتسن ١٠وأقل من  ٥أكثر من ( أما متغري اخلربة فقد تبني وجود فروق دالة إحصائياً تعزى إىل اخلربة 

يف جمال البنية التحتية وجمال كفايات مدير املدرسة اإللكترونية،كما أكدت الدراسة كذلك عدم وجود 
 .فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات أفراد العينة تعزى إىل متغري املديرية

ارس تطوير اإلدارة املدرسية بنظام احلكومة اإللكترونية يف املد:" بعنوان) ٢٠٠٨(حممد هبة دراسة  

 ".الثانوية مبحافظة املنيا 

وقد سعت لكشف واقع تطبيق احلكومة اإللكترونية، والصعوبات اليت تعترضها، وإجياد بعض 
السبل لتطويرها يف املدارس الثانوية العامة، من خالل آراء ومقترحات أعضاء وحدة املعلومات واإلحصاء 

إلدارة املدرسية، أمهية تطبيق احلكومة اإللكترونية، استخدام احلاسب اآليل يف ا: من خالل احملاور التالية
وتوصلت الدراسة إىل عدم توافر التوعية املناسبة . واقع تطبيق احلكومة اإللكترونية، وصعوبات تطبيقها

للعاملني باملدرسة، وأولياء األمور واتمع احمليط، بأمهية وضرورة احلكومة اإللكترونية، كما كشفت عن 
 .ادية ونقص يف التجهيزات وامليكنة، وضعف تأهيل الكوادر البشرية داخل املدرسةوجود صعوبات م

: متطلبات تنمية املوارد البشرية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية:" بعنوان) هـ١٤٢٨(دراسة املري 

 ".دراسة تطبيقية على العاملني يف إدارة املرور بوزارة الداخلية مبلكة البحرين  

لتحديد سياسة تنمية املوارد البشرية املطلوبة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة سعت الدراسة 
العامة للمرور يف مملكة البحرين، والتعرف على اخلطط والربامج واملوازنات املخصصة للتطبيق، وعلى 

وف على تباين كيفية حتديد االحتياجات التدريبية، واإلجراءات املتبعة لتصميم الربامج التدريبية، والوق
صلت توو. آراء مفردات جمتمع البحث حنو متطلبات تنمية املوارد البشرية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية



 

الدراسة إىل أن أفراد العينة موافقني على مقترحات الباحث املتعلقة بسياسة تنمية املوارد البشرية املطلوبة 
ر يف مملكة البحرين، وعلى اخلطط والربامج املوازنات لتطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للمرو

املخصصة للتطبيق، وعلى كيفية حتديد االحتياجات التدريبية، واإلجراءات املتبعة لتصميم الربامج 
 .التدريبية
 :الدراسات األجنبية :اًرابع

 ".نيةتقومي وظيفة التخطيط يف جمال اإلدارة اإللكترو:"بعنوان) م٢٠٠٤( FOSTERفوستردراسة 

سعت هذه الدراسة إىل تقدمي تقومياً لوظيفة التخطيط يف جمال اإلدارة اإللكترونية، والذي مت 
تنفيذه على أساس مناذج من اإلدارة اإللكترونية، وهي عبارة عن أداة إلدارة املعلومات يف مرحلة ما قيل 

تخرج، وقد أعطيت هذه النماذج التخرج يف االقتصاد الرقمي، واإلدارة اإللكترونية يف مرحلة ما بعد ال
التعليمية  للعملية التخطيطأن إىل   توصلت الدراسةوقد . لطالب إدارة املعلومات، وأنظمة املعلومات

 ممارسة اإلدارة اإللكترونية وعنديف اكتساب املعرفة واملهارات املناسبة يف التعلم  فعاالًكان  واإلدارية 
 .ت املكتسبة فيما قبل وبعد التخرجأما االختالفات فكانت يف نوع ومستوى املهارا خاصة،

مدى استعداد قادة املدارس لتغيري األساليب :" بعنوان) م٢٠٠٥( Goodvinدراسة جودفن 

 ".اإلدارية مبدارس والية كانسس األمريكية بناء على التطورات التكنلوجية 

تصورات مديري املدارس الذين يشاركون يف دورات تطوير سعت الدراسة إىل التعرف على 
األساليب اإلدارية بوالية كانسس، ومعرفة احتياجام ليصبحوا قادة للتغري باستخدام التكنولوجيا وفق 

أن فهم التغري التنظيمي يساعد يف قبول : وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج ومنها. منوذج حمدد
املدارس، تبين وتشجيع املديرين الذين هلم توجهات إجيابية حنو استخدام نظم التغيري لدى مديري 

املعلومات يف اإلدارة املدرسية، حاجة القائد املدرسي للمساعدة لفهم الدور الذي تلعبه نظم املعلومات 
 والتكنولوجيا يف إدارة املدرسة، تأثري التكنولوجيا يف تطوير عمليات التعلم والتعليم

استخدام نظم املعلومات يف إدارة املدرسة االبتدائية يف :" بعنوان) م٢٠٠٦( Demirر دميدراسة 

 ".يتركيا) أدرين(مقاطعة 

سعت الدراسة إىل معرفة تصورات مديري املدارس حول اإلدارة باستخدام نظم املعلومات، 
وقد توصلت . دارةوكيفية تطبيقها، وكذلك واقع التجهيزات الالزمة الستخدام نظم املعلومات يف اإل



 

الدراسة إىل البنية التحتية التكنولوجية يف املدارس ضعيفة وغري كافية للتطبيق، كما توصلت التفاق 
 .أفراد عينة الدراسة على أمهية استخدام نظم املعلومات يف إدارة املدارس

 سيايت دراسة  Saiti وبروكبيدوBrokopiaadou )أثر تكنولوجيا :" بعنوان) م٢٠٠٩

 ".مات واالتصاالت على إدارة املدارس الثانوية يف اليوناناملعلو

سعت الدراسة إىل حتديد البنية التحتية التكنولوجية يف املدارس الثانوية يف اليونان، وإىل أي مدى 
تستطيع الوفاء باالحتياجات اإلدارية للمديرين، ومدى مسامهة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

وقد توصلت الدراسة إىل أن تكنولوجيا املعلومات . درسية، والظروف املؤثرة يف ذلكحتديث اإلدارة امل
 .حتتاج لبنية حتتية متكاملة وحديثة تتمثل يف الشبكات واالتصاالت

 :بقةالتعليق على الدراسات السا

أطلع الباحث على الدراسات السابقة، واستفاد منها يف الدراسة احلالية يف جوانب منهجية 
متعددة، فيما يتعلق باإلطار النظري وصياغة أداة الدراسة، وهلذا جاءت هذه الدراسة متفقة مع 
الدراسات السابقة يف جوانب، وخمتلفة عنها يف جوانب أخرى، مما يربز الدور التراكمي هلذه الدراسة، 

 .وأا بدأت من حيث انتهى إليه اآلخرون

 :جوانب االتفاق: أوالً

 :ة مع الدراسات السابقة يف عدة أمور هياتفقت هذه الدراس
 .اإلدارة اإللكترونية تناولتالدراسات السابقة مجيعها  •
 .دراسات استطالعية ، فالدراسات السابقة مجيعهايف منهج البحث •
 .استخدمت االستبانة احمللية والعربية يف األداة فجميع الدراسات السابقة •
مع دراسة ) توظيف اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة املدرسية( اتفقت الدراسة احلالية يف موضوعها  •

املسعود (، و)هـ١٤٢٩محدي (، و)هـ١٤٢٧وغنيم (، )هـ١٤٢٦فوزية الدعيلج (
 ).م٢٠٠٨هبة حممد (، و)م٢٠٠٦الزبيدي (، و)هـ١٤٢٩

فوزية خبش (، و)هـ١٤٢٧اهليثمي(كما اتفقت يف جمال التعليم بشكل عام، مع دراسة  •
، )هـ١٤٢٨



 

فوس(،و)هـ١٤٢٩والعريشي(،)هـ١٤٢٩سناري(،و)هـ١٤٢٨العمريي(،و)هـ١٤٢٨التمام(و
 ).٢٠٠٩سيايت وبروكبيدو(،و)٢٠٠٦دمير(، و)٢٠٠٥قودفن(، و)م٢٠٠٤تر

 :جوانب االختالف: ثانياً  •

 :اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف عدة أمور هي
سواء يف الوحيدة على حد علم الباحث، ينة الرياض، وهي الدراسة هذه الدراسة طبقت يف مد 

، حىت الفصل الثاين من العام اإلدارة اإللكترونية اليت تناولت ،التعليم العام، أم التعليم العايل
 .هـ١٤٣٠الدراسي 

هذه الدراسة تناولت واقع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة املدرسية، بينما تناولت  
 .واملعوقات والتصورات الدراسات السابقة املتطلبات

السبيعي (دراسة : التطبيق مثلاختلف هذه الدراسة عن جمموعة من الدراسات يف جمال  
املالك (و) هـ١٤٢٨القرين (و) هـ١٤٢٧القحطاين (و) هـ١٤٢٧الضايف (و) هـ١٤٢٦
فهذه الدراسات طبقت يف جماالت ). هـ١٤٢٨واملري ) (هـ١٤٢٩فطيح ال(و ) هـ١٤٢٨

 .ري التعليممتعددة وخمتلفة غ
وقد الحظ الباحث أن مجيع الدراسات توصلت إىل أمهية تطبيق اإلدارة اإللكترونية، واليت 
تتضح يف تطوير أساليب وإجراءات العمل اإلداري، واإلسهام  يف سرعة وسهولة الوصول إىل املعلومات، 

 ضرورة توفري املتطلبات كما توصلت الدراسات السابقة احمللية حتديداً إىل. وإجناز األعمال اإلدارية
توفر القناعة واملبادرة : والوسائل اليت تساعد على تطبيق اإلدارة اإللكترونية، وهي متطلبات إدارية مثل

لدى اجلهات اإلدارية العليا، وسن اللوائح والتشريعات اليت تقنن لالستفادة من الوسائل التقنية 
أما املتطلبات البشرية فتتمثل . لفة، ومنها اإلدارة املدرسيةوالتكنولوجيا احلديثة يف إدارة املؤسسات املخت

يف الرفع من قدرات الكادر اإلداري يف املدرسة؛ للتعامل مع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية، باإلضافة إىل 
ضرورة توفر فنيني للمساعدة يف التعامل مع األجهزة املختلفة، وتقدمي الدعم الفين ملنسويب املدرسة، 

أما املتطلبات املادية فمن أمهها تأسيس بنية حتتية تسهل تطبيق . األجهزة والتعامل مع الربجميات وصيانة
اإلدارة اإللكترونية يف املؤسسات املختلفة، ومنها املدارس، وكذلك توفري خطوط اتصال كافية وأجهزة 

رزها ، عدم وجود خطط كما أن هناك معوقات حتد من تطبيق اإلدارة اإللكترونية، ومن أب. تفي بالغرض



 

استراتيجية لدى اجلهات العليا، وضعف الرؤية، وتدين القدرة على التعامل مع احلاسب اآليل واإلنترنت 
ضعف تأهيل العاملني يف اإلدارة املدرسية؛ : ومن املعوقات املهمة كذلك. والشبكات بأنواعها املختلفة

دريبية على رأس العمل، وضعف ما يقدم منها بسب لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، وحمدودية الدورات الت
 . ضعف املدربني، وتركيزها على اجلانب النظري دون العملي التطبيقي

وإذا كانت الدراسات السابقة توصلت إىل إمجاع على أمهية تطبيق اإلدارة اإللكترونية، فإن 
. سب جمال الدراسةبينها اختالف و تفاوت يف درجة ضعف وقوة املعوقات من جهة إىل أخرى حب

وكذلك اختالف اخلدمات املقدمة ما بني جهة وأخرى ، بسبب تفاوت الدعم املادي والفين، وتوفر البنية 
 .التحتية، واحلوافز، وتنوع املستفيدين من اخلدمات اإللكترونية

مبدينة لذلك يؤمل الباحث أن تسد هذه الدراسة النقص يف ااالت املتعلقة باإلدارة املدرسية 
الرياض، وخاصة يف ظل إضافة إبعاد أخرى مل تتناوهلا الدراسات السابقة، اليت تناولت اإلدارة اإللكترونية 
يف مدارس التعليم العام، ومن تلك األبعاد ما يتعلق بواقع التطبيقات اإللكترونية يف اإلدارة املدرسية، 

أن الدراسة احلالية أضافت بعداً آخر يتعلق كما  ومتطلبات تطويرها من وجهة نظر أفراد جمتمع البحث،
ركزت على  -خاصة احمللية  -بينما الدراسات السابقة . بطبيعة العينة حيث مشلت املدارس األهلية

 .واقتصرت على املدارس احلكومية. متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية، ومعوقات تطبيقها
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 وإجراءااامليدانية منهجية الدراسة     

 .الدراسةمنهج 

 .الدراسةجمتمع 

 .الدراسة وصف أفراد

 .الدراسةأداة 

 الدراسة بناء أداة •

 صدق أداة الدراسة •

 ثبات أداة الدراسة •

 .تطبيق أداة الدراسةإجراءات 

 .األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل بيانات الدراسة

 

 

 

 



 

 :الدراسةمنهج  :أوالً

مديري املدارس الثانوية مبدينة الرياض حول تطبيقات اإلدارة  آراءستطلع الدراسة تمبا أن 
وقد عرفه العساف  ،اإللكترونية ومتطلبات تطويرها، فسوف يستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي

جمتمع ذلك النوع من البحوث الذي يتم بواسطته استجواب مجيع أفراد :" بأنه) ١٩١هـ،١٤٢٧(
البحث أو عينة كبرية منه، وذلك دف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها 

 ".فقط، دون أن يتجاوز ذلك إىل دراسة العالقة أو استنتاج األسباب 

 :جمتمع الدراسة: ثانياً

ية مبدينة يتكون جمتمع هذه الدراسة من مجيع  مديري املدارس الثانوية النهارية احلكومية واألهل
مديراً ) ١٩٣(والبالغ عددهم . هـ١٤٣١/ هـ١٤٣٠الرياض خالل الفصل الدراسي األول من عام 

. حبسب اإلحصائيات املتوفرة يف البوابة اإللكترونية لإلدارة العامة للتربية والتعليم مبنطقة الرياض
٢iyadhedu.org/stat/all/all .phphttp://www.r )م ٨,١٥هـ، س، ١٦/١٠/١٤٣٠.( 

 )١(اجلدول رقم 

 توزيع أفراد الدراسة 
 العددمديرو املدارس الثانوية مبدينة الرياض م
 ١٠٠مديرو املدارس احلكومية ١
 ٩٣مديرو املدارس األهلية ٢

 ١٩٣اموع
 

بتطبيق هذه االستبانة على مجيع أفراد الدراسة، حيث وحملدودية جمتمع الدراسة فقد قام الباحث 
أي أنه مشل مجيع أفراد الدراسة، أما %) ١٠٠(بنسبة بلغت ) ١٩٣(تبني أن عدد االستبانات املوزعة بلغ 

بنسبة بلغت  استبانات) ٥(، وبعد مراجعتها مت استبعاد )%٧٤(استبانة بنسبة بلغت ) ١٤٣(املعاد فبلغ 
كما يتضح )%٧٢(بنسبة بلغت  استبانة) ١٣٨(بياناا ليصبح الصاحل للتحليل  ؛ لعدم اكتمال)%٣,٤٩(

 ).٢(من اجلدول رقم 
 )٢(اجلدول رقم 

 عدد االستبانات املوزعة واملستعادة واملستبعدة
 النسبة الصاحل للتحليل النسبةاملستبعدالنسبةالعائدالنسبةاالستبانات املوزعة

٧٢ ١٣٨ %٣,٤٩ ٥ %٧٤ ١٤٣ %١٠٠ ١٩٣% 



 

 :وصف أفراد الدراسة: ثالثاً

 }أهلية-حكومية{نوع املدرسة (: تقوم هذه الدراسة على عدد من املتغريات املستقلة املتمثلة يف
املؤهل، اخلربة يف اإلدارة، احلصول على دورات احلاسب، مدى القدرة على استخدام احلاسب يف إدارة 

 .أفراد الدراسةوسوف يعرض الباحث يف هذا اجلزء وصف ) املدرسة
 )٣( اجلدول رقم 

 التعليمي للمؤهل وفقاًتوزيع أفراد الدراسة 

 النسبة املئوية التكرار املستوى التعليمي
 % ٧٥,٤ ١٠٤ بكالوريوس

 % ١٦,٧ ٢٣ ماجستري

 % ٨,٠ ١١ دكتوراه

 % ١٠٠ ١٣٨ اموع

أن نسبة احلاصلني على البكالوريوس هي األعلى حيث بلغت ) ٣(يتضح من اجلدول رقم     
واحلاصلني على الدكتوراه نسبتهم ) ١٦,٧%(، أما احلاصلني على املاجستري فتبلغ نسبتهم %)٧٥,٤(
 .، وهي األقل%)٨,٠(

 ) ٤(دول رقم اجل

 املدرسية اإلدارة يف اخلربة سنواتتوزيع أفراد الدراسة وفقاً ل

 النسبة املئوية التكرار اخلربة
 % ١٥,٩ ٢٢ قلأف سنوات مخس

 % ٣٧,٧ ٥٢ سنوات عشرة إىل مخس

 % ٤٦,٤ ٦٤ سنوات عشر من أكثر

 % ١٠٠ ١٣٨ اموع

أن أعلى نسبة من مديري املدارس الثانوية املستجيبني للدراسة، هم ) ٤(يتضح من اجلدول رقم 
) ١٠-٥(، ويليهم من خربم )٤٦,٤%(سنوات، حيث بلغت نسبتهم ) ١٠(الذين خربم أكثر من 

 .% ١٥,٩سنوات بنسبة ) ٥(، مث من خربم أقل من )٣٧,٧%(سنوات، بنسبة 
 
 



 

 )٥( اجلدول رقم 

 توزيع أفراد الدراسة وفقاً للحصول على دورات حاسب

 النسبة املئوية التكراردورات احلاسب
 % ٩١,٣ ١٢٦ نعم

 % ٨,٧ ١٢ ال

 % ١٠٠ ١٣٨ اموع

 ٩١,٣%)(إىل أن الذين حصلوا على دورات حاسب آيل بلغت نسبتهم ) ٥(يشري اجلدول رقم 

 .، وهم األقل)%٨,٧(أما الذين مل حيصلوا على دورات فبلغت نسبتهم ، وهم األكثر
 )٦( اجلدول رقم 

 املدرسةتوزيع أفراد الدراسة وفقاً للقدرة على استخدام احلاسب اآليل يف إدارة 

 النسبة املئوية التكرارمدى إتقان احلاسب
   ٠,٠, اًجد منخفض

   ٠,٠, منخفض
 % ٢١,٠ ٢٩ متوسط
 % ٤٤,٩ ٦٢ مرتفع جداً
 % ٣٤,١ ٤٧ مرتفع
 % ١٠٠ ١٣٨ اموع

استخدام احلاسب لذين ميتلكون القدرة على لأن أعلى نسبة هي ) ٦(يتضح من اجلدول رقم 
، يليهم الذين قدرم مرتفعة %)٤٤,٩(املدرسة بدرجة مرتفعة جداً حيث بلغت نسبتهم اآليل يف إدارة 

، ومل يوجد بني أفراد جمتمع الدراسة %)٢١,٠(أما الذين قدرم متوسطة فنسبتهم %)   ٣٤,١(بنسبة 
 وهذا يدل على أن لدى أغلب مديري املدارس القدرة على استخدام. الذي قدرته ضعيفة أو ضعيفة جداً

 .تطبيقات اإلدارة اإللكترونية، إذا توفرت املتطلبات األخرى

 :أداة الدراسة: رابعاً

 :بناء األداة -١

مبا أن الدراسة تستهدف استطالع وجهات نظر مديري املرحلة الثانوية مبدينة الرياض حول 
 ملتعلقة بأسئلةتطبيقات اإلدارة اإللكترونية ومتطلبات تطويرها، فإن األداة املناسبة جلمع املعلومات ا

لذلك أعد الباحث استبانة تكونت من ثالثة حماور، وكل حمور يتضمن عدداً من . البحث هي االستبانة
بدرجة كبرية جداً، ( اخلماسي ) ليكرت (واستخدم الباحث يف قياس عبارات االستبانة مقياس . الفقرات



 

ولكي تشمل االستبانة مجيع حماور ). بدرجة كبرية، بدرجة متوسطة، بدرجة ضعيفة، بدرجة ضعيفة جداً
الدراسة، وما ينتمي إليها من فقرات، قام الباحث بإعداد فقرات الدراسة من خالل إطِّالعه على 
الدراسات السابقة، واملراجع املختلفة ذات العالقة مبجال الدراسة، واالستماع إىل آراء بعض املختصني 

موعة من الفقرات قام بعرضها على املشرف يف يف جمال الدراسة، وبعد أن تكون لدى الباحث جم
: صورا األولية، وبعد مساع رأيه واألخذ بتوجيهاته، انتهت هذه املرحلة بإعداد استبانة مكونة من

 :فقرة  وذلك على النحو التايل) ٤٩(معلومات أولية تضم متغريات الدراسة، وثالثة حماور، بلغت فقراا
 .فقرة) ٢٠(اإلدارة اإللكترونية يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض واقع تطبيقات :احملـور األول
 .فقرة) ١٤(معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض :احملور الثـاين
 :وقد تكون من جزأين :احملور  الثالث

 .فقرة) ١٥(مبدينة الرياض مقترحات لتطوير تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف املدارس الثانوية  -١
 . ترك مفتوحاً ليضيف ايب ما يراه من مقترحات لتطوير اإلدارة اإللكترونية -٢

 :د من أن األداة تقيس ما أعدت لقياسه من خاللأي التأك :صدق األداة -٢
 :الصدق الظاهري لألداة - أ

اليت تناولتها مت عرض االستبانة على عدد من احملكمني من أصحاب اخلربة، يف مجيع ااالت 
األساتذة املختصني يف اإلدارة التربوية من قسم التربية جبامعة اإلمام، وجامعة امللك : الدراسة، مثل

سعود، وبعض املختصني يف اإلدارة اإللكترونية، ومصممي برامج اإلدارة املدرسية، ومشريف اإلدارة 
ومقترحام، حول مدى أمهية الفقرات،  املدرسية، ومديري املدارس الثانوية؛ وذلك للتعرف على آرائهم

ووضوحها، ومدى مالءمة العبارات لقياس ما وضعت من أجله، ومدى توافقها مع أهداف الدراسة، 
وبناء على ما أبداه احملكمون من مقترحات، ). ١انظر ملحق رقم(حمكماً، ) ١٤(وقد استجاب 

وتعبرياً، ودمج بعض الفقرات املتشاة،  وتوجيهات، قام الباحث بتعديل بعض فقرات االستبانة، صياغة
وأكثر على ضرورة ذلك، % ٥٠واستبعاد غري املالئم منها، وإضافة فقرات أخرى، وذلك عندما يتفق 

 .فقرة) ٤٩(ويف ضوء ما تقدم مت اعتماد 
 
 



 

 :صدق االتساق الداخلي - ب
عشوائية من أفراد  بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قام الباحث بتوزيعها على عينة

مديراً ملعرفة االنسجام يف إجابات املبحوثني يف فترات خمتلفة، مث أعيد توزيع ) ٢٠(الدراسة بلغ عددهم
األداة على نفس العينة بعد أسبوعني،  وحبساب معامل ارتباط بريسون تبني أن قيم معامل ارتباط معظم 

 إجابات املبحوثنيوهي نتيجة تؤكد ثبات )٠,٠١(، عند مستوى أقل من العبارات موجبة ودالة إحصائياً
 )٧( اجلدول رقم 

 معامالت ارتباط بريسون بالدرجة الكلية للمحور ألداة الدراسة يف مجيع حماورها

 )٠,٠١(دال عند مستوى الداللة أقل من ** يالحظ 
 

 معامل االرتباط رقم العبارة احملور معامل االرتباط رقم العبارة احملور معامل االرتباط رقم العبارة احملور
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٠,٧٨  ١** 

٠,٦٤  ٢ **٠,٨٢  ٢ **٠,٥٩  ٢** 

٠,٧٨  ٣ **٠,٧٣  ٣ **٠,٦٨  ٣** 

٠,٦٦  ٤ **٠,٦٦  ٤ **٠,٧٣  ٤** 

٠,٥٤  ٥ **٠,٥٤  ٥ **٠٨٣  ٥** 

٠,٧١  ٦ **٠,٦٧  ٦ **٠,٧١  ٦** 

٠,٦٢  ٧ **٠,٥٥ ٧**٠,٦٦  ٧** 

٠,٨٣  ٨ **٠,٨٣ ٨**٠,٧٨  ٨** 

٠,٧٤  ٩ **٠,٧٦ ٩**٠,٥٨  ٩** 

٠,٦٠  ١٠ **٠,٦٥ ١٠**٠,٦٤  ١٠** 

٠,٧٦  ١١ **٠,٧١ ١١**٠,٧٦  ١١** 

٠,٥٢  ١٢ **٠,٥٨  ١٢**٠,٦١  ١٢** 

٠,٧٥  ١٣ **٠,٧٥  ١٣ **٠,٨٥  ١٣** 

٠,٦٢  ١٤ **٠,٦٣  ١٤ **٠,٦٣  ١٤** 

٠,٥٥  ١٥  - **٠,٧٨  ١٥** 
٠,٥٦  ١٦** -  -  
٠,٧١  ١٧** -  -  
٠,٧١  ١٨** -  -  
٠,٥٤  ١٩** -  -  
٠,٦٠  ٢٠**- -  



 

 :ثبات األداة -٣

يتضح من  ا؛ كم)ة ألفـا كرونباخلمعاد(لقياس مدى ثبات أداة الدراسة استخدام الباحث 
 :اجلدول التايل

 )٨(اجلدول رقم                                          

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات األداة

 درجة ثبات املقياس العبارات احملور

 ٢٠٠,٩٨ األول
 ١٤٠,٩٥  ثاينال

 ١٥٠,٩٥ الثالث
 ٤٩٠,٩٦الثبات الكلي لالستبانة

باستخدام ألفا لـ كرونباخ بلغ قيمة عالية يف مجيع  أن معامل الثباتيبني ) ٨(واجلدول رقم 
احملاور، وهذا يعد مؤشراً على أن األداة املستخدمة حتظى بدرجة ثبات عالية، وميكن االعتماد عليها يف 

 .التطبيق امليداين للدراسة

 :إجراءات تطبيق األداة:خامساً

، والتأكد من صدق )٢أنظر امللحق رقم (ائية بعد تعديل االستبانة ووضعها يف صورا النه
وثبات األداة أخذ الباحث موافقة املشرف على التطبيق امليداين، وبعد استكمال املخاطبات وإلجراءات 

، قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة على مجيع مديري املدارس الثانوية )٣أنظر امللحق رقم (النظامية املتبعة 
مديراً، خالل الفصل األول من العام ) ١٩٣(هلية مبدينة الرياض والبالغ عددهم النهارية احلكومية واأل

التوزيع املباشر من قبل : وذلك باستخدام عدد من األساليب مثل.  هـ١٤٢٣١-هـ ١٤٣٠الدراسي 
الباحث، أو التواصل مع جمموعة من املديرين بواسطة الربيد اإللكتروين اخلاص باملدير، وهناك جمموعة 

وزعت بواسطة زمالء يف امليدان التربوي، وذلك لضمان وصول االستبانة جلميع أفراد جمتمع  أخرى
 . الدراسة، ومتابعة إعادا كاملة، أو  نسبة كبرية منها

 :الدراسة املستخدمة يف حتليل بياناتاإلحصائية  األساليب: سادساً

حتليالً كمياً، باستخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية للوصول  البايناتقام الباحث بتحليل   
إىل إجابة عن أسئلة الدراسة، حيث مت إدخال البيانات بعد مراجعتها وتدقيقها إىل احلاسب اآليل، 



 

واالحنرافات  ،ات احلسابيةطواملتوستخراج التكرارات والنسب املئوية، الس) spss(باستخدام برنامج 
 .دارة املدرسية ومتطلبات تطويرهابات املبحوثني، عن تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف اإلاملعيارية إلجا
تبعاً ملتغري  بني املتوسطات احلسابية إلجابات املبحوثنيلتحديد داللة الفروق ) t‐test(واختبار ت 

 دورات احلاسب -)أهلية/حكومية(نوع املدرسة {   (One‐way ANOVA)وحتليل التباين األحادي }

اخلربة يف (إلجابات املبحوثني تبعاً لكل من متغري بني املتوسطات احلسابية لبيان داللة الفروق اإلحصائية 
 ).مدى القدرة على استخدام احلاسب يف إدارة املدرسة -املستوى التعليمي –اإلدارة 

 :وقد مت تصنيف املتوسطات احلسابية على النحو التايل

 .كبرية جداًدرجة : ميثل) ٥(و ) ٤,٢٠(املتوسط احلسايب الذي يقع بني   
 .كبريةدرجة : ميثل) ٤,٢٠(و ) ٣,٤٠(املتوسط احلسايب الذي يقع بني  
 .متوسطةدرجة : ميثل) ٣,٤٠(و ) ٢,٦٠(املتوسط احلسايب الذي يقع بني  
 .ضعيفةدرجة : ميثل) ٢,٦٠(و ) ١,٨٠(املتوسط احلسايب الذي يقع بني  
 .ضعيفة جداًدرجة : ميثل) ١,٨٠(و ) ١(املتوسط احلسايب الذي يقع بني  
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 وتفسريهاالدراسة امليدانية حتليل نتائج 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الرابع

 حتليل النتائج وتفسريها

السؤال يستعرض الباحث يف هذا الفصل نتائج الدراسة مرتبة حسب أسئلتها، حبيث يتم عرض 
 .مث اإلجابة عنه وفق املعاجلات اإلحصائية املناسبة، مث تفسري النتائج وفق ما يتم التوصل إليه

 :إجابة السؤال األول

ما واقع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف إدارات املدارس الثانوية مبدينة الرياض من (: نص السؤال

 )وجهة نظر مديريها؟

 حساب التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، ولإلجابة عن هذا السؤال فقد مت
واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد الدراسة، عن الفقرات اخلاصة بواقع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف 

 ، واليت متثل من الفقرة األوىل إىل الفقرة العشرين من احملور األولإدارات املدارس الثانوية مبدينة الرياض
 :للدراسة، ويوضحها اجلدول التايل

 )٩(اجلدول رقم 

الثانوية واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املدارس (عبارات احملور األول لاستجابات  أفراد الدراسة 

 مبدينة الرياض

 م

 العبارات

بدرجة آبيرة
 جدًا

بدرجة 
 آبيرة

 بدرجة
 متوسطة 

بدرجة ضعيفةبدرجة ضعيفة
 جدًا

االنحراف

المعياري

المتوسط

الحسابي

الترتيب 

 التنازلي
نسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرار

 على العليا اإلدارات تحصل١
 المدرسة عن دقيقة معلومات
 الكترونيًا

٥ ٣,١٨ ٩٠٦, ٤,٣ ٨,٠٣٢٢٣,٢٧٢٥٢,٢١٧١٢,٣٦ ١١ 

 مكتب مع المدرسة تتواصل٢
 ٩ ٢,٥٦ ١,١٥ ٢٣,٢ ٣٢ ٤,٣٢٤١٧,٤٤٤٣١,٩٣٢٢٣,٢ ٦ ًاالكتروني والتعليم التربية

 المعلم بين التواصل يتم٣
 ١٨ ١,٤٩ ٧٤, ٦٣,٨ ٨٨ ١,٤١٥١٠,٩٣٢٢٣,٢ ٢ ٧, ١ الكترونيًا والمشرف

 من العليا اإلدارة تستفيد٤
 لعالج االلكترونية المعلومات
 منها تعانى التي المشكالت

١١ ٢,٢٤ ١,٠٧ ٢٨,٣ ٣٩ ٢,٢١٨١٣,٠٢٨٢٠,٣٥٠٣٦,٢ ٣ 



 

 المدرسة

 إجراءات المعلمي ينه٥
 ١٩ ١,٤٤ ٧٤٥, ٦٨,١ ٩٤ ١٥١٠,٩٢٨٢٠,٣ - - ٧, ١ الكترونيًا بأنواعها اإلجازات

 إجراءات جميع المعلم ينهى٦
 ١ ٣,٧١ ١,١٢ ٦,٥ ٩ ٢٤,٦٥٩٤٢,٨٢٥١٨,١١١٨,٠ ٣٤ الكترونيًا نقله

 ـ الجدول على المعلم يحصل ٧
 عن معلومات الطالب أسماء
 الكترونيًا الطالب

١٠ ٢,٥ ١,٤٢ ٣٦,٢ ٥٠ ١٠,١٣٠٢١,٧٢٢١٥,٩٢٢١٥,٩ ١٤ 

 على التعرف المعلم يستطيع٨
 الوظيفي أدائه مستوى
 الكترونيًا

١٧ ١,٨١ ١,٠٦ ٥٥,٨ ٧٧ ١,٤١٠٧,٢٢٥١٨,١٢٤١٧,٤ ٢ 

 على الحصول الطالب يستطيع٩
 خالل من المدرسي الجدول
 المدرسة موقع

١٥ ١,٨٤ ٩٧, ٤٧,٨ ٦٦ ٦,٥٢٣١٦,٧٣٩٢٨,٣ ٩ ٧, ١ 

 قبول إجراءات إنهاء يمكن١٠
 خالل من الطالب وتسجيل
 االلكتروني المدرسة موقع

٢٠ ١,٣٩ ٧٤, ٧١,٠ ٩٨ ٢٧١٩,٦ ٤,٣ ٣,٦٦ ١,٤٥ ٢ 

 برامج للطالب المعلمون يقدم١١
 خالل من متنوعة اثرائية
 المدرسة موقع

١٣ ١,٩٧ ٩٦, ٣٧,٧ ٥٢ ١١٨,٠٢٣١٦,٧٥١٣٧,٠ ٧, ١ 

 المدرسة منسوبو يحدث١٢
 بياناتهم والطالب المعلمون
 الكترونيا

١٤ ١,٨٥ ١,١٣ ٥٣,٦ ٧٤ ٣,٦١٠٧,٢٢١١٥,٢٢٨٢٠,٣ ٥ 

 بوضعه االلكتروني البريد١٣
 بين للتواصل يكفى  الحالي

 التربية ووزارة المدرسة
 والتعليم

٦ ٣,١٠ ١,١٦ ١٠,٩ ١٥ ١١,٦٤١٢٩,٧٤٠٢٩,٠٢٦١٨,٨ ١٦ 

 عن الكترونية معلومات يتوفر١٤
 المدرسة منسوبى جميع

 طالب موظفون معلمون
٤ ٣,٣٤ ١,١١ ٩,٤ ١٣ ١٣,٠٥٠٣٦,٢٤٤٣١,٩١٣٩,٤ ١٨ 

 الكترونية معلومات يتوفر١٥
 المدرسة تجهيزات تشمل

 المبنى المكتبة األجهزة
٢ ٣,٦٨ ١,١٣ ٥,٧ ٨ ٣١,٩٢٨٢٠,٣٤٧٣٤,١١١٨,٠ ٤٤ 

 االلكترونية البيانات تدقيق يتم١٦
 صحتها من والتأآد للمدرسة
 باستمرار

٣ ٣,٤٢ ١,٠٧٩ ٦,٥ ٩ ١٣,٨٥٦٤٠,٦٣٧٢٦,٨١٧١٢,٣ ١٩ 

 على الطالب أمر ولى يحصل١٧
 وضع عن مناسبة معلومات

 الكترونيا ابنه
١٦ ١,٨٣ ٩١, ٤٢,٨ ٥٩ ٥,٨١٨١٣,٠٥١٣٧,٠ ١,٤٨ ٢ 

)٨(تابع للجدول رقم

)٩(تابع للجدول رقم



 

 
واقع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض أن ) ٩(يوضح اجلدول رقم 

وهو متوسط يقع يف الفئة الثانية ) ٥من  ٢,٤٦( ضعيف، حيث أن متوسط إجابات أفراد الدراسة بلغ 
 . ، وهي الفئة اليت تشري إىل أن املوافقة بدرجة ضعيفة)٢,٦٠ -١,٨٠( من فئات املقياس اخلماسي من 

املدارس الثانوية  يف إدارات بشكل عام، ضعف تطبيقات اإلدارة اإللكترونية علىوهذا يدل 
وعند مقارنة نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة اتضح أا قد اتفقت يف . مبدينة الرياض

واليت بينت أن أغلب التطبيقات اإللكترونية يف املديرية العامة ) هـ١٤٢٧القحطاين (جمملها مع دراسة 
اإلدارة اليت كشفت أن  )هـ١٤٢٨شفوزية خب(للسجون يف اململكة ضعيفة، كما تتفق مع دراسة 

القرين (ضعيفة، كما اتفقت مع دراسة  اإللكترونية يف كليات التربية للبنات باململكة العربية السعودية
، واليت كشفت نتائجها عن وجود ضعف واضح يف أغلب تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف )هـ١٤٢٨

اليت كشفت عن ضعف ). هـ١٤٢٩املسعود (سة ومع درا. إدارات األجهزة األمنية مبدينة الرياض
 . اإلدارة اإللكترونية يف مدارس التعليم مبحافظة الرس

بدرجة جزئية حيث توصلت ) هـ١٤٢٨التمام (بينما اختلفت هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
جة متوسطة، دراسة التمام إىل أن تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف الكليات التقنية يف اململكة موجودة بدر

كما اختلفت نتائج هذه الدراسة . ورمبا يعود ذلك إىل اختالف جمال التطبيق، وخصائص أفراد الدراسة
، حيث توصلت دراستها إىل وجود أغلب التطبيقات )م٢٠٠٨هبة حممد (بصفة عامة مع دراسة 

 آافيا معارف برنامج يعد١٨
 المدرسية األعمال لتنفيذ

 الكترونيًا
٨ ٢,٦٩ ٩٧, ١٠,١ ١٤ ٤,٣٢١١٥,٢٥٢٣٧,٧٤٥٣٢,٦ ٥ 

 الكترونيا العليا اإلدارة تتيح١٩
 إلعداد الالزمة المعلومات

 لمدير السنوية الخطة
 المدرسة

١٢ ٢,٠٠ ٨٥, ٢٨,٣ ٣٩ ٥,١٢٣١٦,٧٦٧٤٨,٦ ١,٤٧ ٢ 

 االلكتروني تقرير إعداد يمكن٢٠
 -فصلى-شهري -يومي(

 العمل سير عن )سنوي
 المدرسي

٧ ٢,٨٢ ١,١٩ ١٨,٨ ٢٦ ٥,١٤١٢٩,٧٣٧٢٦,٨٢٧١٩,٦ ٧ 

٢,٤٦                   المتوسط العام للمحور                                                       

)٩(تابع للجدول رقم



 

يعود االختالف بني اإللكترونية تتم بدرجة كبرية يف املدارس الثانوية مبحافظة املنيا يف مصر، وقد 
 .  الدراستني إىل البعد املكاين واختالف خصائص العينة

وهذا يدل على أن ). ٣,٧١-١,٣٩(كما تبني أن متوسط إجابات أفراد الدراسة يتراوح بني 
هناك تفاوتاً بني تطبيقات اإلدارة اإللكترونية حسبما يرى أفراد الدراسة، ويتضح كذلك أن موافقة أفراد 

متوسطة وضعيفة، كبرية،و(تعلقة بدرجة وجود التطبيقات اإللكترونية يف مدارسهم تتراوح بني املالدراسة 
على ثالث ) كبرية(مما يؤكد أن هناك تفاوتاً يف اآلراء، حيث تبني أم موافقون بدرجة ، )وضعيفة جداً

 :عبارات، تتمثل يف العبارات التالية واليت مت ترتيبها تنازلياً، على النحو التايل
من حيث املوافقة  املرتبة األوىليف . "ينهي املعلم مجيع إجراءات نقله إلكترونياً"جاءت عبارة 

ويرى الباحث أن ). ٥من  ٣,٧١(مبتوسط حسايب بلغ و) بدرجة كبرية(عليها من قبل املبحوثني وذلك 
اً، الراغبني يف ذلك يعود للمشكالت اليت واجهت وزارة التربية والتعليم بسبب كثرة املتقدمني سنوي

النقل بني احملافظات أو بني املدارس، مما دفع الوزارة للبحث عن أسلوب يضمن حتقيق الدقة والسرعة يف 
التبادل (فرز بيانات املتقدمني، ومل جتد الوزارة أفضل من التعميم على املدارس باستخدام برنامج 

ول إىل البوابة اإللكترونية إلدارة التربية اخلاص بنقل املعلمني، حيث يقوم املعلم بالدخ) اإللكتروين
وقد استجاب مديرو املدارس . والتعليم ويدخل البيانات املطلوبة، ومن مث حيصل على إشعار بقبول طلبه

وأصبحت عملية النقل تتم بسرعة قبل اية العام الدراسي، بينما كانت قبل . واملعلمون مع توجه الوزارة
ل بداية العام الدراسي بقليل، مما يربك العمل ويؤخر البداية اجلادة للدارسة، تطبيق النظام تتأخر حىت قب

 .وهذا يدل على فاعلية التطبيقات اإللكترونية، وجدوى توظيفها يف إدارات املدارس
" )املبىن -األجهزة املكتبية(يزات املدرسة يتوفر معلومات الكترونية تشمل جته"بينما جاءت عبارة

مبتوسط حسايب بلغ و  )بدرجة كبرية( من حيث املوافقة عليها من قبل املبحوثني، وذلكاملرتبة الثانية يف 
الذي بدأت وزارة التربية ) اإلحصاء اإللكتروين( لنظام يعود ذلك أن الباحث  رىوي ).٥من  ٣,٦٨(

 .والتعليم يف تطبيقه يف السنوات األخرية بدالً من السجالت اليدوية

قد ف ."للمدرسة والتأكد من صحتها باستمرار ةيتم تدقيق البيانات اإللكتروني"عبارة وأما 
مبتوسط و) بدرجة كبرية(من حيث املوافقة عليها من قبل املبحوثني، وذلك  املرتبة الثالثةيف  جاءت



 

والذي يضم معلومات ) معارف(الباحث ذلك لوجود الربنامج اإللكتروين  ويعود ).٣,٤٢(حسايب بلغ 
 .شاملة عن كل ما يتعلق باملدرسة، ويتم حتديثه باستمرار 

وهي األقل يف  -) بدرجة ضعيفة(كما يتضح من نتائج الدراسة أن أفراد الدراسة موافقون 
واليت مت ترتيبها تنازلياً حسب موافقتهم، وذلك ) ١٠، ٥، ٣( على ثالث عبارات وهي رقم  –إجابام 

 :على النحو التايل
من حيث املوافقة  األوىل املرتبةيف . "يتم التواصل بني املعلم واملشرف إلكترونياً"جاءت عبارة 

ويعزو ). ٥من  ١,٤٩(مبتوسط حسايب بلغ و )جداً بدرجة ضعيفة( عليها من قبل املبحوثني، وذلك
الباحث ذلك إىل عدم وجود برامج اإللكترونية معتمدة ومناسبة ملتطلبات اإلشراف التربوي، كما أن  

 .اإلدارة العليا مل تلزم الطرفني على التواصل  اإللكتروين

من حيث  الثانية املرتبةيف  جاءتقد ف". إلكترونياً اإلجازاتينهي املعلم إجراءات "وأما عبارة 
). ٥من  ١,٤٤(مبتوسط حسايب بلغ و )بدرجة ضعيفة جداً( قة عليها من قبل املبحوثني، وذلكاملواف

ويعود ذلك يف رأي الباحث إىل تعدد وتنوع اإلجازات وعدم ربطها جبهة واحدة، حيث يكون بعضها 
تربية مكاتب ال/ إدارة التربية والتعليم ( من صالحيات مدير املدرسة بينما بعضها من اجلهات العليا 

  .  ، وكذلك لعدم وجود نظام وبرامج اإللكترونية خاصة باإلجازات)والتعليم

". ميكن إاء إجراءات قبول وتسجيل الطالب من خالل موقع املدرسة اإللكتروين"أما عبارة 
مبتوسط و) بدرجة ضعيفة جداً( ، وذلكموافقة أفراد الدراسةمن حيث  الثالثة املرتبةيف  جاءتقد ف

ويعود ذلك يف رأي الباحث إىل عدم تفعيل البوابة اإللكترونية ألغلب املدارس . )١,٣٩(غ حسايب بل
الثانوية مبدينة الرياض، وإىل عدم وجود تنظيم وبرامج معتمدة تساعد على التسجيل اإللكتروين، مع 

يف بعض مالحظة أن الطالب يف املرحلة الثانوية يستطيع أن ينهي بعض اإلجراءات إلكترونياً، وذلك 
مركز القياس والتقومي وذلك أثناء دراسة الطالب : اجلهات اليت توفر هذه اخلدمة، ومنها على سبيل املثال

وبعد خترجه مباشرة يقوم بإاء إجراءات قبوله يف اجلامعات ). الصف الثاين والثالث( يف املرحلة الثانوية 
 . راء عرب بواباا اإللكترونيةإلكترونياً؛ ألن مركز القياس واجلامعات أتاحت هذا اإلج



 

وبذلك تبني النتائج العامة للمحور األول من هذه الدراسة بأن أغلب تطبيقات اإلدارة 
اإللكترونية يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض ضعيفة، ورمبا يعود ذلك إىل وجود بعض املعوقات اليت 

اململكة العربية السعودية ومنها إدارات املدارس  حدت من تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف بعض ااالت يف
: الثانوية، وهذا ما كشفت عنه بعض الدراسات اليت تناولت معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية، مثل

ودراسة ، )هـ١٤٢٧الضايف (ودراسة  )هـ١٤٢٧اهليثمي(ودراسة ) هـ١٤٢٦الدعيلج فوزية ( دراسة
اليت حتد ، حيث توصلت إىل وجود بعض املعوقات، )هـ١٤٢٨القرين(ودراسة ، )هـ١٤٢٧القحطاين(

فقرات احملور الثاين من هذه  حتليلوهذا ما سيتم توضيحه خالل عرض و. من تطبيق اإلدارة اإللكترونية
 .الدراسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :الثاينإجابة السؤال 

إدارات املدارس الثانوية مبدينة ما املعوقات اليت تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف ( :نص السؤال

 )الرياض من وجهة نظر مديريها؟

ولإلجابة عن هذا السؤال فقد مت استخراج التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، 
اإلدارة  باملعوقات اليت تواجه تطبيقإلجابات أفراد الدراسة، عن الفقرات اخلاصة  ،واالحنرافات املعيارية

الرابعة ، واليت متثل من الفقرة األوىل إىل الفقرة اإللكترونية يف إدارات املدارس الثانوية مبدينة الرياض
 :للدراسة، ويوضحها اجلدول التايل الثاينمن احملور  عشرة

 )١٠(ول رقم دج

تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف  املعوقات اليت تواجه( الثاينعبارات احملور لاستجابات  أفراد الدراسة 

 )املدارس الثانوية مبدينة الرياض

 م

 العبارات

بدرجة آبيرة 
 جدًا

بدرجة بدرجة آبيرة
 متوسطة 

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة ضعيفة
 االنحراف جدًا

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 ترتيب 

 تنازلي
نسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرار

 للتحول الوزارة خطط ضعف١
 في االلكترونية اإلدارة نحو

 المدرسة
١٢ ٣,٥٤ ١,٠٠ ٣,٦ ٥ ١٠,٩ ٢٩,٧١٥ ١٥,٩٥٥٣٩,٩٤١ ٢٢ 

 غير للمدرسة التحتية البنية٢
 اإلدارة لتطبيق مناسبة

 االلكترونية
١٣ ٣,٥١ ١,٣٥ ٨,٠ ١١ ٢٠,٣ ١٨,١٢٨ ٣٤,١٢٧١٩,٦٢٥ ٤٧ 

 قيادات بعض إدراك ضعف٣
 ألهمية والتعليم التربية
االلكترونية اإلدارة استخدام

١١ ٣,٥٤ ١,١١ ٥,١ ٧ ١٠,٩ ٣١,٢١٥ ٢٣,٢٤١٢٩,٧٤٣ ٣٢ 

 ال الحالية اإلدارية اإلجراءات٤
 اإلدارة تطبيق على تساعد

 االلكترونية
١٠ ٣,٦٥ ٩٣, ٢,٩ ٤ ٨,٧ ٢٣,٢١٢ ١٤,٥٧٠٥٠,٧٣٢ ٢٠ 

 التطبيقية البرامج ضعف٥
 اإلدارة لتطبيق المناسبة

 االلكترونية
٧ ٣,٨٨ ١,٠١ ٢,٢ ٣ ٦,٥ ٢٤,٦٩ ٣٢,٦٤٧٣٤,١٣٤ ٤٥ 

 اإلداريين تأهيل ضعف٦
 مجال في والوآالء المدير
 اآللي الحاسب

٩ ٣,٦٦ ١,٠١ ٣,٦ ٥ ١٩,٦ ٤٤,٢٢٧ ٢٣,٢٣٢٢٣,٢٦١ ٣٢ 

 ٥ ٣,٩٦ ٩٠, ١,٤ ٢ ٤,٣ ٢١,٠٦ ٣٠,٤٥٩٤٢,٨٢٩ ٤٢ قبل من الفني الدعم ضعف٧



 

 

يتضح أن املعوقات اليت حتد من تطبيق اإلدارة اإللكترونية ) ١٠(من خالل اجلدول رقم 
وهو ) ٥من  ٣,٨٣(يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض، حبسب رأي أفراد الدراسة موجودة مبتوسط بلغ 

وافقة ، اليت تدل على أن امل)٤,٢٠-٣,٤٠(متوسط يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقياس اخلماسي من 
اليت كشفت أن املعوقات )هـ١٤٢٩العريشي (وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ). بدرجة كبرية(جاءت 

) بنني(التعليم بالعاصمة املقدسة إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة العامة للتربية واليت حتد من 
دور ، حول )هـ١٤٢٦غنيم (راسة يف جمملها بدرجة كبرية، وهي النتيجة ذاا اليت توصلت إليها د

اإلدارة اإللكترونية يف تطوير العمل اإلداري ومعوقات استخدامها يف مدارس التعليم العام للبنني باملدينة 
واليت كشفت أن معوقات اإلدارة اإللكترونية ) هـ١٤٢٧القحطاين (وكذلك تتفق مع دراسة .املنورة

ية السعودية عالية،وهي النتيجة ذاا اليت توصلت إليها ودراسة يف اإلدارة العامة للسجون يف اململكة العرب

 العليا اإلدارات

 في المالية المخصصات قلة٨
 لدعم المدرسة ميزانية
 االلكترونية اإلدارة تطبيق

٤ ٤,٠٢ ١,١٧ ٣,٦ ٥ ١٢,٣ ٨,٠١٧ ٤٦,٤٤١٢٩,٧١١ ٦٤ 

 التربية إدارة تحول بطء٩
 ٣ ٤,٠٣ ٨٦, ١,٤ ٢ ٥,٧ ١٣,٠٨ ٢٩,٧٦٩٥٠,٠١٨ ٤١ االلكترونية لإلدارة والتعليم

 مديري صالحيات محدودية١٠
 اإلدارة تطبيق في المدارس

 االلكترونية
٦ ٣,٩٢ ٩٨, ٢,١ ٣ ٥,٨ ٢٦,١٨ ٣٤,٨٤٣٣١,٢٣٦ ٤٨ 

 على المدارس مديري خوف١١
 المعلومات وامن سرية

 االلكترونية
١٤ ٣,٣٢ ١,٢٩ ٩,٤ ١٣ ١٨,٨ ٢٦,٨٢٦ ٢٥,٤٢٧١٩,٦٣٧ ٣٥ 

 من العليا اإلدارة استفادة قلة١٢
 في المتقدمة الدول تجارب

 االلكترونية التعامالت
٨ ٣,٨٨ ٩٦٣, ٢,١ ٣ ٦,٥ ٢٣,٩٩ ٢٩,٧٥٢٣٧,٧٣٣ ٤١ 

 على العليا اإلدارة ترآيز١٣
 ١ ٤,٣٧ ٨٨, ٧, ١ ٢,٢ ١٥,٩٣ ٦٠,١٢٩٢١,٠٢٢ ٨٣الورقية الروتينية اإلجراءات

 الرؤية وضوح عدم١٤
 اإلدارة تطبيق ألولويات

 إدارة في االلكترونية
 المدارسة

٢ ٤,٢١ ٩٢, ٧, ١ ٥,١ ١٤,٥٧ ٤٧,٨٤٤٣١,٩٢٠ ٦٦ 

٣,٨٣                          المتوسط العام للمحور                            

)١٠(تابع للجدول رقم



 

كما . ، معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املديرية العامة للجوازات مبدينة الرياض)هـ١٤٢٨الضايف(
اإلدارة ، اليت أوضحت أن معوقات )هـ١٤٢٨فوزيةخبش(تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

أن  ،)هـ١٤٢٨القرين(وكذلك بينت دراسة  .عالية كليات التربية للبنات باململكةاإللكترونية يف 
كما تتفق هذه النتائج مع . معوقات تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف األجهزة األمنية مبدينة الرياض مرتفعة

رة الصعوبات اليت تواجه استخدام اإلدارة اإللكترونية يف إداحيث جاءت  )هـ١٤٢٩محدي (دراسة 
فوزية (بينما اختلفت هذه الدراسة مع نتائج دراسة . عالية املدارس الثانوية للبنني مبدينة مكة املكرمة

تطبيق اإلدارة اإللكترونية باملرحلة الثانوية من وجهة نظر مشرفات ،حول معوقات )هـ١٤٢٦الدعيلج 
ورمبا يعود هذا االختالف إىل . اليت جاءت يف جمملها متوسطة".اإلدارة املدرسية مبنطقة مكة املكرمة

كون الدراسة السابقة رؤية مستقبلية، بينما هذه الدراسة حددت معوقات تطبيق اإللكترونية كما هي يف 
 .الواقع، إضافة إىل اختالف خصائص أفراد الدراسة

من  كما تبني من نتائج هذه الدراسة أن هناك تقارباً يف آراء أفراد الدراسة حول املعوقات اليت حتد
حيث جاءت موافقتهم يف عمومها على أكثر . تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض

وقد اتضح . العبارات بني درجة كبرية جداً، ودرجة كبرية، ومل يرد إالَّ عبارة واحدة فقط بدرجة متوسطة
 :ي مرتبة تنازلياً على النحو التايلعلى عبارتني وه) بدرجة كبرية جداً(أن أفراد الدراسة موافقون 

يف املرتبة األوىل من حيث " الورقية الروتينية اإلجراءات على العليا اإلدارة تركيز: "جاءت عبارة
ذلك  ويرجع ).٥من  ٤,٣٧(ومبتوسط حسايب قدره ) بدرجة كبرية جداً(موافقة أفراد الدراسة عليها 

عامالت اإللكترونية، حيث أن وزارة التربية والتعليم مل تكن من إىل البطء يف حتول اإلدارات العليا إىل الت
اجلهات األربع عشرة اليت بادرت بتطبيق التعامالت اإللكترونية من خالل البوابة الوطنية للتعامالت 

، وال زالت وزارة هـ٢٢/١/١٤٢٨يف اإللكترونية احلكومية للملكة العربية السعودية، واليت انطلقت 
ليم من أقل اجلهات احلكومية اليت تقدم خدماا عرب البوابة الوطنية للملكة، وقد يعود ذلك التربية والتع

لضعف البنية التحتية يف الوزارة واجلهات التابعة هلا، وكذلك كثرة اإلدارة واملدارس التابعة للوزارة مما 
 .لروتينيةصعب املبادرة يف تطبيق اإلدارة اإللكترونية واستمرار التعامالت الورقية ا



 

فقد جاءت يف " عدم وضوح الرؤية ألولويات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف إدارة املدرسة ": أما
 ٤,٢١(مبتوسط حسايب بلغ و ) بدرجة كبرية جداً( من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها  املرتبة الثانية

ذلك إىل ضعف اخلطط اإلجرائية لوزارة التربية والتعليم، وتنوع املشاريع التطويرية  ورمبا يعود). ٥من 
اليت سرعان ما تتغري بتغري األشخاص، ومن األمثلة على ذلك عدم تنفيذ ما جاء يف اخلطة العشرية للوزارة 

وكذلك . يةواليت كان من أهدافها استثمار التقنيات احلديثة لتحسن اإلجراءات اإلدار. هـ١٤٢٥عام 
 .للحاسب اآليل الذي تبنته الوزارة مث اختفى فجأة) وطين(فشل مشروع 

على إحدى عشرة عبارة وهي ) بدرجة كبرية(كما اتضح من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون  
وسوف يتم عرض وحتليل أعلى عبارتني مرتبة تنازلياً على  )٢,١,٣,٤,٦,١٢,٥,١٠,٧,٨,٩(رقم 

 :النحو التايل
األوىل من حيث  املرتبةيف " االلكترونية لإلدارة والتعليم التربية إدارة حتول بطء"حيث جاءت عبارة 

ويعود ذلك إىل عدم ). ٥من  ٤,٠٣(متوسط حسايب بلغ و ) بدرجة كبرية( موافقة أفراد الدراسة عليها 
إدارات التربية والتعليم وجود خطط حمددة، وكذلك مركزية القرارات وخاصة يف السنوات املاضية، حيث أن 

نقص املعلمني ، ( جمرد جهة تنفيذية، تنفذ ما متليه الوزارة، كما أن عدم حل الكثري من مشكالت التعليم 
يف اململكة صرف جهود تلك اجلهات حللها، فلم جتد الوقت الكايف ) ونقص التجهيزات، واملباين املستأجرة

 .حملاولة النهوض بالتعليم )امللك(سياسية تدخل أعلى سلطة  إلحداث نقلة نوعية يف التعليم، مما استدعى

 املرتبةيف جاءت قد ف". االلكترونية اإلدارة تطبيق لدعم املدرسة ميزانية يف املالية املخصصات قلة"أما 
ويعود ). ٥من  ٤,٠٢ (و متوسط حسايب بلغ  )بدرجة كبرية(موافقة أفراد الدراسة عليها من حيث  الثانية

ذلك يف رأي الباحث إىل شح املوارد املالية للمدرسة، حيث تقتصر مواردها ملالية على نسبة ضئيلة من دخل 
املقصف املدرسي ال يفي باحتياجاا الروتينية العادية، باإلضافة إىل عدم السماح بالتربعات من أوليا أمور 

لوزارة وفق روتني حمدد، أدى إىل ضعف محاس تلك اجلهات، الطالب أو القطاع اخلاص إال بعد موافقة ا
 .باإلضافة إىل الكلفة العالية للوسائل التقنية، وما يترتب عليها من صيانة فنية مستمرة. وكذلك مديري املدارس

على عبارة واحدة وهي أقل املعوقات ) بدرجة متوسطة(كما اتضح من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون 
وهي اليت " االلكترونية خوف مديري املدارس على سرية وأمن املعلومات:" رى أفراد الدراسة وهيحسبما ي

، ويعزو الباحث ذلك إىل وجود وسائل متنوعة ) ٥من  ٣,٣٢(جاءت يف الترتيب األخري مبتوسط حسايب بلغ 



 

ودرجات الطالب مل  حلفظ املعلومات، والقدرة على معاجلتها واسترجاعها يف أي وقت، كما أن االختبارات
تعد كما كانت يف السابق، حيث خفت درجة السرية وما كان حييط ا من احتياطات مشددة دف حفظها، 
ويرجع ذلك لتنوع وسائل تقومي الطالب، حيث مل تعد درجة التحصيل هي املقياس الوحيد الذي حيدد ما 

 .ميتلكه الطالب من قدرات ومهارات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :الثالثإجابة السؤال 

ما متطلبات تطوير تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض ( :نص السؤال

 )من وجهة نظر مديريها ؟

ولإلجابة عن هذا السؤال فقد مت استخراج التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، 
تطبيقات اإلدارة تطوير  مبتطلبات إلجابات أفراد الدراسة، عن الفقرات اخلاصة ،واالحنرافات املعيارية

اخلامسة ، واليت متثل من الفقرة األوىل إىل الفقرة اإللكترونية يف إدارات املدارس الثانوية مبدينة الرياض
 :الثالث للدراسة، ويوضحها اجلدول التايلمن احملور  عشرة

 )١١(دول رقم اجل

اإلدارة اإللكترونية يف تطبيقات  متطلبات تطوير( الثالثعبارات احملور لاستجابات  أفراد الدراسة 

 )املدارس الثانوية مبدينة الرياض
 

 م

 العبارات

بدرجة 
آبيرة جدا

بدرجة 
 آبيرة

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 االنحرافضعيفة جدا

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

ترتيب 

 تنازلي
نسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارسبةنتكرار

 بين االلكترونية الثقافة نشر١
 ١٠ ٤,١٠ ٩١, ٧, ١ ٣,٦ ٥٨٤٢,٠٤٤٣١,٩٣٠٢١,٧٥ التعليم منسوبي

 بتوضيح العليا اإلدارات قيام٢
 لتطبيق المستقبلية خططها
 االلكترونية اإلدارة

٧ ٤,١٥ ١,٤١,٠٤ ٢ ٧,٢ ٧١٥١,٤٣٢٢٣,٢٢٣١٦,٧١٠ 

 اإلدارة لتطبيق العليا اإلدارة دعم٣
 ٣ ٤,٢٢ ٢,٩١,٠٥ ٤ ٥,١ ٧٦٥٥,١٣٢٢٣,٢١٩١٣,٨٧ المدارس في االلكترونية

 المناسبة التنظيمية اللوائح وضع٤
 ٩ ٤,١١ ١,٤١,٠٦ ٢ ١٠,١ ٦٦٤٧,٨٤٠٢٩,٠١٦١١,٦١٤ االلكترونية اإلدارة لتطبيق

 لتحفيز محدد نظام إيجاد٥
 تطبيق في المتميزة المدارس
 االلكترونية اإلدارة

١٥ ٣,٩١ ٧,٢١,٢٨ ١٠ ٨,٧ ٦٦٤٧,٨٢٦١٨,٨٢٤١٧,٤١٢ 

 موحدة إدارية برامج تصميم٦
 ٨ ٤,١٤ ٨,٧١,٢٨ ١٢ ٣,٦ ٨٥٦١,٦١٨١٣,٠١٨١٣,٠٥ االلكترونية اإلدارة لتطبيقات

 عالية وحماية منأ برامج توفير٧
 ٤ ٤,٢١ ٦,٥١,٢٦ ٩ ٧,٢ ١٠ ٩١٦٥,٩١٥١٠,٩١٣٩,٤ المستوى

 ١٣ ٤,٠٣ ٨,٧١,٣٢ ١٢ ٨,٧ ١٢ ٦,٥ ٧٤٥٣,٦٣١٢٢,٥٩ داخلية الكترونية شبكة إنشاء٨



 

 

يتضح أن مقترحات تطوير تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف املدارس ) ١١(من خالل اجلدول رقم 
وهو ) ٥من  ٤,١٤(ومبتوسط بلغ ) بدرجة كبرية(الثانوية مبدينة الرياض، حضيت مبوافقة أفراد الدراسة 

، وهي الفئة اليت تدل على أن )٤,٢٠-٣,٤٠(بعة من فئات املقياس اخلماسي من متوسط يقع يف الفئة الرا
، وذلك يشري إىل تأييد أفراد الدراسة للمقترحات اليت تساعد على تطوير )بدرجة كبرية(املوافقة جاءت 

مة لدى كما تكشف نتيجة هذا احملور يف الدراسة احلالية أن مجيع املقترحات مه. تطبيق اإلدارة اإللكترونية
هذه النتيجة وقد اتفقت . أفراد الدراسة، وتسهل تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض

لتطبيق اإلدارة اإللكترونية رؤية مستقبلية  )هـ١٤٢٦الدعيلجفوزية (دراسة  ما توصلت إليهمع يف جمملها 
وهي ذات النتيجة اليت  .املدرسية مبنطقة مكة املكرمةارة باملرحلة الثانوية من وجهة نظر مشرفات اإلد

مدى إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املديرية العامة  )هـ١٤٢٧ايفالض(دراسة كشفت عنها 
جماالت ومتطلبات ومعوقات اليت ناقشت  )هـ١٤٢٧القحطاين (دراسة وكذلك  ،للجوازات مبدينة الرياض

 المدرسة في العاملين بين تربط

 حاسب( مناسبة أجهزة توفير٩
 ١ ٤,٢٨ ٤,٣١,١٦ ٦ ٦,٥ ٩١٦٥,٩١٦١١,٦١٦١١,٦٩ مدرسة آل في )سريع اتصال

 المدرسة في العاملين تدريب١٠
 ٥ ٤,٢٠ ٢,٩١,١٢ ٤ ٨,٠ ٨٢٥٩,٤٢٣١٦,٧١٨١٣,٠١١االلكترونية اإلدارة تطبيقات على

 متخصص بيانات مدخل توفير١١
 ١١ ٤,٠٧ ٦,٥١,٢٣ ٩ ٧,٢ ٧٣٥٢,٩٣٠٢١,٧١٦١١,٦١٠ مدرسة آل في

 الحاسب مناهج تضمين١٢
 يحتاجها التي المناسبة التطبيقات
 االلكترونية للتعامالت الطالب

١٤ ٤,٠٢ ٣,٦١,١٠ ٥ ٥,١ ٦٤٤٦,٤٣٢٢٣,٢٣٠٢١,٧٧ 

 بين االلكترونية التعامالت تفعيل١٣
 لتشمل العليا واإلدارات المدرسة
 المجاالت جميع

٢ ٤,٢٣ ٣,٦١,١٢ ٥ ٧,٢ ٨١٥٨,٧٢٨٢٠,٣١٤١٠,١١٠ 

 مناسبة الكترونية وسائل إيجاد١٤
 أولياء و المدرسة بين للتواصل
 األمور

٦ ٤,١٨ ٢,٢١,١٥ ٣ ١٢,٣ ١٧ ٨١٥٨,٧٢٥١٨,١١٢٨,٧ 

 بتطبيق المدارس جميع إلزام١٥
 إجراءات وفق االلكترونية اإلدارة
 للواقع مناسبة

١٢ ٤,٠٥ ٥,١١,١٧ ٧ ٩,٤ ١٣ ٦٥٤٧,١٤٢٣٠,٤١١٨,٠ 

٤,١٤                             توسط العام للمحور    الم                                  

 )١١(تابع للجدول رقم



 

اإلدارة اإللكترونية يف كليات  )هـ١٤٢٨فوزية خبش(دراسة و. السجوناإلدارة اإللكترونية يف  تطبيق
تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف ) هـ١٤٢٨القرين (و دراسة  التربية للبنات باململكة العربية السعودية

إمكانية تطبيق حول ) هـ١٤٢٩العريشي (وهي تتفق مع نتيجة دراسة .األجهزة األمنية مبنطقة الرياض
حيث جاءت يف جمملها ). بنني(التعليم بالعاصمة املقدسة إللكترونية يف اإلدارة العامة للتربية واإلدارة ا

املتطلبات البشرية واملادية لتطبيق اإلدارة ) هـ٠١٤٢٩املسعود (دراسة  وتتفق كذلك مع). بدرجة كبرية(
 .ي املدارس ووكالئها مبحافظة الرساإللكترونية من وجهة نظر مدير

ضرورة توفري املتطلبات الالزمة لتطبيق اإلدارة  هذه الدراسات إىل حد كبري علىوقد أمجعت 
اإللكترونية، ومن أمهها، توفر البنية التحتية املتمثلة يف األجهزة والشبكات وأنظمة االتصال الكافية، وكذلك 

ذا يدل على وعي أفراد دعم اإلدارة العليا، وتدريب العاملني على استخدام تطبيقات اإلدارة اإللكترونية، وه
الدراسة مبتطلبات تطوير تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف إدارة املدارس الثانوية مبدينة الرياض، ويدل كذلك 

يرجع ذلك النتشار قد أمهية استخدام تطبيقات اإلدارة اإللكترونية؛ ويدركون أفراد جمتمع الدراسة أن على 
 . ري من اإلدارات احلكومية واألهليةاستخدام التعامالت اإللكترونية يف كث

كما يتضح من نتائج هذه الدراسة أن هناك تقارباً واضحاً يف  آراء أفراد الدراسة حول متطلبات تطوير 
حيث جاءت موافقتهم يف عمومها على أكثر . تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض

وهي متوسطات ) ٤,٢٨-٣,٩١(وبدرجة كبرية، مبتوسط حسايب يتراوح بني العبارات بدرجة كبرية جداً، 
بدرجة كبرية (حيث يتضح أم موافقون . تتراوح بني الفئتني الثانية واخلامسة من درجات املقياس اخلماسي

 :على مخس عبارات وهي مرتبة تنازلياً على النحو التايل) جداً

األوىل، من  املرتبةيف ، جاءت "مدرسة كل يف)  سريع اتصال ‐حاسب( مناسبة أجهزة توفري"عبارة 
ويعزو الباحث ذلك . )٤,٢٨(مبتوسط حسايب بلغ و) كبرية جداً بدرجة(عليها  أفراد الدراسةموافقة حيث 

إىل أمهية البنية التحتية بشكل عام، وخاصة األجهزة، يف متكني املديرين من تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف 
 .األجهزة اإللكترونية تتطور باستمرار وحتتاج ملواكبة التطورات املتسارعة يف هذا اال املدارس، كما أن

 جاءت يف فقد " ااالت مجيع لتشمل العليا واإلدارات املدرسة بني االلكترونية التعامالت تفعيل" أما 
من  ٤,٢٣ (مبتوسط حسايب بلغ و) كبرية جداً بدرجة(عليها  أفراد الدراسةموافقة من حيث  ةالثاني املرتبة
ويدل ذلك على رغبة واستعداد مديري املدارس وتوجههم اجلاد حنو تطبيق اإلدارة اإللكترونية إذا  ).٥



 

وقد . توفرت املتطلبات، ويدل كذلك على إدراك أفراد الدراسة ألمهية اإلدارة اإللكتروين، وفوائد تطبيقها
لنقل املعلمني، ونظام ) التبادل اإللكتروين( يما يتعلق بنظام اتضح من خالل تنفيذهم توجيهات الوزارة ف

 .حلصر مجيع موجودات املدرسة) اإلحصاء اإللكتروين(

الثالث من حيث  املرتبةيف  جاءتقد ف". املدارس يف االلكترونية اإلدارة لتطبيق العليا اإلدارة دعم"أما 
ويعود ذلك يف رأي ). ٤,٢٢(مبتوسط حسايب بلغ و) كبرية جداً بدرجة(عليها  أفراد الدراسةموافقة 

. الباحث إىل الدور الرئيسي واهلام الذي تقوم به اإلدارة العليا، خاصة يف ظل مركزية وزارة التربية والتعليم
 .حيث أن لوزارة هي املسؤولة عن تأمني احتياجات املدارس، وفق إجراءات طويلة أحياناً

 أفراد الدراسةموافقة ة، من حيث الرابع املرتبةقد أتت يف ف". املستوى يةعال ومحاية منأ برامج توفري"أما 
ذلك إىل وعي أفراد الدراسة  ويعود). ٥من  ٤,٢١(مبتوسط حسايب بلغ و) كبرية جداً بدرجة(عليها 

بضرورة احلفاظ على املعلومات والبيانات اخلاصة باملدرسة، خاصة إذا وضع يف احلسبان ما تتعرض له الكثري 
ن املواقع من االختراقات، ولوجود قدرة ورغبة عند بعض مستخدمي احلاسب واإلنترنت يف إظهار قدرم م

 .على اختراق املواقع اإللكترونية
من  ةاخلامس املرتبةيف  جاءتقد ف". االلكترونية اإلدارة تطبيقات على املدرسة يف العاملني تدريب"أما 
ذلك  ويعزى).  ٥من  ٤,٢٠(مبتوسط حسايب بلغ و ) كبرية جداً بدرجة( عليها موافقة أفراد الدراسةحيث 

ألمهية التدريب على التقنيات احلديثة، فهي تتطور باستمرار وحتتاج ملواكبة كل جديد فيها عن طريق 
الدورات التدريبية وورش العمل، وهذا ما جعل إدارات التعليم تشترط حصول املرشحني للعمل مديرين 

، كما أن الوزارة وضعت )برنامج معارف( رس على دورات يف احلاسب اآليل، وخاصة ووكالء للمدا
تدريب مجيع املعلمني يف اململكة، -) تطوير(من خالل مشروع تطوير التعليم يف اململكة  –ضمن أولوياا 

 .على توظيف التقنيات احلديثة يف التعليم
على عشر عبارات، وهي رقم          ) رجة كبريةبد(كما اتضح من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون 

وسوف يتم عرض ومناقشة أقل ثالث عبارات منها، وهي مرتبة )  ٥,١٢,٨,١٥,١١,١,٤,٦,٢,١٤( 
 :تنازلياً على النحو التايل



 

 األوىل املرتبةيف  جاءتقد ف". املدرسة يف العاملني بني تربط داخلية الكترونية شبكة إنشاء"جاءت عبارة 
ورمبا يعود ذلك إىل ). ٤,٠٣(مبتوسط حسايب بلغ  و) بدرجة كبرية(عليها  أفراد الدراسةمن حيث موافقة 

، ورمبا خيشى بعض املديرين )الوكيل/ املدير ( أن أعمال اإلدارة املتعلقة باحلاسب تتركز يف إدارة املدرسة 
و إدخاهلا ضمن الشبكة، ومع ذلك من الوقوع يف أخطاء من األطراف األخرى، إما يف جلب املعلومات أ

فإن توجه أفراد الدراسة حنو وجود الشبكة وأمهيتها مرتفع وإجيايب، حيث أن موافقتهم جاءت بدرجة 
 .كبرية

 املرتبةيف ". االلكترونية للتعامالت الطالب حيتاجها اليت املناسبة التطبيقات احلاسب مناهج تضمني"أما 
ورمبا ). ٥من  ٤,٠٢(مبتوسط حسايب بلغ و) بدرجة كبرية(عليها  راسةأفراد الدمن حيث موافقة  الثانية
يف رأي أفراد الدراسة، حيث انصب اهتمامهم على اجلوانب أا ليست من األولويات اهلامة  ذلك إىل يرجع

 .اإلدارية البحتة، واملتعلقة حتديداً باإلدارات العليا
 الثالثة يف املرتبة جاءتقد ف" االلكترونية اإلدارة تطبيق يف املتميزة املدارس لتحفيز حمدد نظام إجياد"أما 

ورمبا يعود  ).٥من  ٣,٩١(مبتوسط حسايب بلغ و) بدرجة كبرية(عليها  أفراد الدراسةموافقة من حيث 
ذلك لسعي مديري املدارس لتقدمي خدمات إدارية مناسبة للمرحلة بغض النظر عن النواحي املادية، إضافة 

بينما يوجد يف القطاعات األخرى حوافز وبدالت؛ مما . ظام حوافز حمدد يف جماالت التعليمإىل عدم وجود ن
جيعل منسويب تلك القطاعات يعتربون توفري احلوافز دافعاً هلم لتطبيق التعامالت اإللكترونية، ويتضح ذلك 

يف اجلهات التعليمية التابعة  أما. من نتائج الدراسات اليت تناولت اإلدارة اإللكترونية يف جماالت غري التعليم
لوزارة التربية والتعليم فإن إتقان احلاسب اآليل يتيح للمعلمني التفرغ لألعمال اإلدارية هروباً من 
التدريس،وهذا يعد حافزاً يف نظر الكثري منهم؛ مما جيعل املعلمني يسعون لتأهيل أنفسهم تقنياً وبطرق خمتلفة 

 .للحصول على هذه امليزة
 
 
 
 
 



 

 :الرابعإجابة السؤال 

بني متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة،  ذات داللة إحصائيةهل توجد فروق ( :نص السؤال

دورات  –اخلربة يف اإلدارة  –املؤهل  - }أهلية/ حكومية {نوع املدرسة ( تعزى ملتغريات 

 )؟)مدى القدرة على استخدام احلاسب يف إدارة املدرسة –احلاسب 
ملعرفة الفروق بني متوسطات  (t‐test) تإجراء اختبار ولإلجابة عن هذا السؤال فقد مت 

إجابات أفراد الدراسة حول تطبيقات اإلدارة اإللكترونية ومتطلبات تطويرها يف املدارس الثانوية 
ل على و احلصو -}أهلية/ حكومية {نوع املدرسة ( ملتغريات احلكومية واألهلية مبنطقة الرياض وفقاً 

الفروق بني ملعرفة  (One-way ANOVA)وإجراء اختبار التباين األحادي). دورات حاسب 
سنوات اخلربة يف اإلدارة    مدى  -املؤهل التعليمي ( ملتغريات متوسطات إجابات أفراد الدراسة وفقاً 

 ).القدرة على استخدام احلاسب يف إدارة املدرسة
 )١٢(اجلدول رقم 

 داللتها اإلحصائية بني متوسطات حماور الدراسة لدى أفراد الدراسة وفقاً ملتغري نوع املدرسةومستوى ) ت(قيمة 

االنحراف  المتوسط العدد نوع المدرسة المتغير
 المعياري

 درجة قيمة ت
 الحرية

 الداللة

 الواقع

 

 ٧٤٦, ٢,٥٢ ٧٥ حكومية
,٣٢, ٩٩ 

 غير 

 ٧٣٤, ٢,٣٩ ٦٣ أهلية دالة

 المعوقات

 

 غير  ٨٨, ١٤٥, ٢٩٢, ٣,٨٣ ٧٥ حكومية

هليةأ دالة  ٢٧٦, ٣,٨٢ ٦٣ 
تطلباتالم  

 

 غير  ٨١, ٢٤,- ٠٩٦, ٤,١٣ ٧٥ حكومية

 دالة
 ٠٩٥, ٤,١٣ ٦٣ أهلية

 

بني ) ٠,٠٥(غري دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ) ت(أن قيمة  )١٢(اجلدول رقم يتضح من 
جمموعيت املدارس احلكومية واألهلية، وميكن تفسري ذلك خبضوع مجيع املدارس احلكومية واألهلية لنظام 
واحد، فاملرجع للمدارس احلكومية واألهلية هو أنظمة وزارة التربية والتعليم، وذلك يف مجيع املمارسات 

ية، باإلضافة إىل التكلفة العالية إلدخال التقنيات احلديثة يف إدارة املدارس، مما جيعل أغلب املدارس اإلدار
األهلية خاصة ال حترص على إدخال التقنية إال بالقدر الذي تقرره الوزارة، وبالقدر الذي يوجد فرقاً 



 

ن مجيع املدارس احلكومية ومن األدلة على ذلك أ. لصاحلها تستطيع أن تنافس به املدارس األخرى
 . رغم أن باإلمكان تصميم برامج االلكترونية أفضل) معارف(واألهلية تستخدم برنامج 

 )١٣(اجلدول رقم 

 حتليل التباين ملعرفة الفروق بني متوسطات اجتاهات أفراد الدراسة وفقاً ملتغري املؤهل العلمي 

 

وهذا يدل على أن ) ٠,٠٥(أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند  )١٣(اجلدول رقم يتضح من 
املؤهل العلمي ليس له أثر، وقد يعود ذلك إىل أن مواد احلاسب بشكل عام وتطبيقاته قليلة جداً يف 
. اخلطط الدراسية للجامعات والكليات وإن وجدت فرمبا متيل للجانب النظري أكثر من اجلانب التطبيقي

ة كبرية من جمتمع البحث حصلوا على دورات يف جمال احلاسب، ولديهم قدرة على كما أن نسب
وقد اتفقت هذه الدراسة مع  دراسة . استخدامه يف اإلدارة لذلك مل يعد للمؤهل تأثري على اجتاهام

 ).هـ١٤٢٩يمحد(دراسة و ،)هـ١٤٢٩املسعود(

تطبيقات اإلدارة  ، عن)هـ١٤٢٧القرين(ولكنها اختلفت مع ما توصلت إليه دراسة 
حيث تبني أن لديه  فروقاً لصاحل محلة املؤهالت العليا، اإللكترونية يف األجهزة األمنية مبدينة الرياض 

 .ورمبا يعود ذلك الختالف جمال دراسته عن الدراسة احلالية، وكذلك اختالف خصائص العينة
 
 
 

جمموع مصادر التباين املتغري
 املربعات

احلرية ةدرج متوسط  
 املربعات

)ف ( قيمة   
 الداللة القيمة

الواقع
 ٧٥١, ٢ ١,٥٠٣ بين المجموعات

٢٥٦, ١,٣٧٧ 
 

 ٥٤٦, ١٣٥ ٧٣,٦ داخل المجموعات غير دالة

املعوقات
 ١٤٤, ٢ ٢٨٨, بين المجموعات

 غير دالة ١٦٩, ١,٨٠٢
 ٠٨٠, ١٣٥ ١٠,٧٦ داخل المجموعات

 املتطلبات
 ٠١٦, ٢ ٠٣٢, بين المجموعات

 غير دالة ١٧٤, ١,٧٧٠
 ٠٠٩, ١٣٥ ١,٢٢ داخل المجموعات



 

 )١٤(اجلدول رقم 

اجتاهات أفراد الدراسة وفقاً ملتغري سنوات اخلربة يف إدارة حتليل التباين ملعرفة الفروق بني متوسطات 

 املدرسة

فيما ) ٠,٠٥(عند مستوى الداللة  أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية )١٤(اجلدول رقم يتضح من 
لصاحل اخلربة العملية يف جمال اإلدارة املدرسية، " متطلبات تطوير اإلدارة اإللكترونية " يتعلق مبحور

ع ما توصلت إليه وهي تتفق يف ذلك م. فاخلربة تزيد من القدرة على وضع احللول واملقترحات العلمية
 ).م٢٠٠٦الزبيدي(سة ودرا، )هـ١٤٢٩الفطيح(سة ودرا) هـ١٤٢٨فوزية خبش(دراسة 

واقع " فيما يتعلق مبحور)٠,٠٥(بينما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية، عند مستوى الداللة 
وبذلك تتفق هذه الدراسة "  معوقات تطبيقات اإلدارة اإللكترونية" ، و حمور"تطبيق اإلدارة اإللكترونية

ودراسة  ).هـ١٤٢٧العريشي(ودراسة ) هـ١٤٢٨القرين (ودراسة ) هـ١٤٢٧القحطاين(مع دراسة 
 ).هـ١٤٢٩اهليثمي(

، حيث )هـ١٤٢٦الدعيلجفوزية (ولكن هذه الدراسة ختتلف مع ما توصلت إليه دراسة 
توصلت إىل وجود فروق دالة إحصائياً فيما يتعلق مبعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املدارس الثانوية 
للبنات يف مكة املكرمة، ورمبا يعود الختالف هدف الدراسة وخصائص العينة، وختتلف هذه الدراسة 

وجد فروق تعزى لسنوات اخلربة، ورمبا حيث ي) هـ١٤٢٦السبيعي(كذلك مع ما توصلت إليه دراسة 
 . يعود ذلك الختالف جمال الدراسة وخصائص العينة

 

 جمموع  مصادر التباين املتغري

 املربعات

 ةدرج

 احلرية

 متوسط 

 املربعات

)ف ( قيمة   
 الداللة القيمة

 الواقع

 

 ٢,٠٨ ١,١٢ ٢ ٢,٢٥ بين المجموعات

 

,١٢٩ 

 

 

 ٥٤٠, ١٣٥ ٧٢,٩٣ داخل المجموعات غير دالة

 املعوقات

 

 ٨٢, ٠٦٦, ٢ ١٣٣, بين المجموعات

 

,٤٤٣ 

 

 

 ٠٨١, ١٣٥ ١٠,٩ داخل المجموعات غير دالة

 املتطلبات

 

 ٤,٠٨ ٠٣٦, ٢ ٠٧٢, بين المجموعات

 

,٠١٩ 

 

 

 ٠٠٩, ١٣٥ ١.١٩ داخل المجموعات دالة



 

 )١٥(اجلدول رقم 

 ومستوى داللتها اإلحصائية بني متوسطات حماور الدراسة لدى أفراد الدراسة وفقاً ملتغري احلصول دورات يف احلاسب) ت(قيمة 

الحصول على  املتغري
 دورة حاسب

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري

 درجة قيمة ت
 الحرية

 الداللة

 الواقع

 ٧٤١, ٢,٤٧ ١٢٦ نعم
,٩١, ٦٢ 

 غير

 ٧٤٨, ٢,٣٣ ١٢ ال دالة

 المعوقات

 ٢٨٦, ٣,٨٢ ١٢٦ نعم
-,٥٤, ٣٢ 

 غير

 ٢٦١, ٣,٨٥ ١٢ ال دالة

تطلباتالم  

 ٠٩٦, ٤,١٣ ١٢٦ نعم
,٥٤, ٦ 

 غير

 ٠٩٢, ٤,١١ ١٢ ال دالة

 

بني ) ٠,٠٥(غري دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ) ت(أن قيمة  )١٥(اجلدول رقم يتضح من 
الذين حصلوا على دورات يف جمال احلاسب اآليل والذين مل حيصلوا على دورات، وميكن تفسري ذلك 
بأن اجلهات التعليمية العليا تشترط القدرة على استخدام احلاسب واحلصول على دورات ؛ للترشح 

كما أن انتشار التقنية والتعامالت اإللكترونية دفعت ). وكيل/مدير( جمال اإلدارة املدرسية للعمل يف
وقد .للحصول على دورات تتعلق بتطبيقات احلاسب اآليل -خاصة–الكثري من العاملني يف جمال التعليم 

 ). هـ١٤٢٩املسعود(اتفقت الدراسة احلالية مع ما توصلت إليه دراسة 
 )١٦(اجلدول رقم 

 حتليل التباين ملعرفة الفروق بني متوسطات اجتاهات أفراد الدراسة وفقاً ملتغري القدرة على استخدام احلاسب

 

التباين درمصاملتغري جمموع  

 املربعات
احلرية ةدرج متوسط  

 املربعات

)ف ( قيمة   

 الداللة القيمة

  ٣٣٠, ٢ ٦٦٠, بين المجموعاتالواقع

,٥٩٨ 

 

,٥٥١ 

 

 ٥٥, ١٣٥ ٧٤.٥ داخل المجموعات غير دالة

 ٤٠٦, ٠٣٣, ٢ ٠٦٦, بين المجموعاتاملعوقات

 

,٦٦٧ 

 
 غير دالة

المجموعاتداخل   ٠٨, ١٣٥ ١٠,٩٩ 

 ٦١٢, ٠٠٦, ٢ ٠١١, بين المجموعاتتطلباتامل

 

,٥٤٤ 

 
 غير دالة

 ٠٠٩, ١٣٥ ١,٢٤ داخل المجموعات



 

ة، عند مستوى الداللة أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائي )١٦(اجلدول رقم يتضح من 
ذلك يف نظر الباحث إىل أن أغلب أفراد الدراسة ميتلكون قدرات متقاربة الستخدام  ويعود)٠,٠٥(

)  هـ١٤٢٩املسعود(احلاسب اآليل يف اإلدارة، وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 
فوزية (نما اختلفت هذه الدراسة جزئياً مع دراسة ، بي)هـ١٤٢٧القحطاين(ودراسة 
ورمبا يعود ذلك الختالف خصائص العينة، حيث طبقت دراستها على مشرفات ) هـ١٤٢٦الدعيلج

، ورمبا يعود ذلك )هـ١٤٢٩رزان سناري(اإلدارة املدرسية، كما اختلفت هذه الدراسة مع دراسة 
كما اختلفت . ء هيئة التدريس جبامع أم القرىالختالف خصائص العينة حيث كانت عينة حبثها أعضا

، ورمبا يعود ذلك الختالف )هـ١٤٢٨الفطيح(، ودراسة )هـ١٤٢٨القرين(هذه الدراسة مع دراسة 
 . جمال هاتني الدراستني عن جمال الدراسة احلالية، وكذلك اختالف خصائص أفراد الدراسة

 )١٧(جدول رقم 

 اإللكترونيةالتكرارات والنسب املئوية ألبرز مقترحات أفراد الدراسة لتطوير تطبيقات اإلدارة 

أن أبرز املقترحات اليت قدمها مديرو املدارس الثانوية مبدينة ) ١٧( اتضح من اجلدول رقم
  %١٨منهم ميثلون ما نسبته ) ٢٥(الرياض للمسامهة يف تطوير تطبيقات اإلدارة اإللكترونية متثلت يف موافقة 

 النسبة من اتمعيبنيالنسبة من املستجالتكراراملقترحات م

 % ١٣ %١٨ ٢٥ تدريب مديري املدارس على تطبيقات اإلدارة اإللكترونية١

 %١٨ %١٦ ٢٢ تفعيل اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارات العليا٢

 %٩ %١٣ ١٨ للمدارس تقدمي الدعم الفين املناسب من قبل اجلهات العليا٣

 %٦ %٨ ١١ عرض جتارب ناجحة يف الدول املتقدمة٤

 %٥ %٧ ٩ توفري موقع رمسي لكل مدرسة٥

 %٥ %٧ ٩ إلزام مجيع اإلدارات واملدارس بتطبيق اإلدارة اإللكترونية٦

 %٤ %٦ ٨ اعتماد التوقيع اإللكتروين٧

 %٣ %٤ ٦ تدريب املعلمني على استخدام تطبيقات اإلدارة اإللكترونية٨

 %٢ %٣ ٤ اإللكترونيةتكرمي املدارس املتميزة يف تطبيق التعامالت ٩

 %٢ %٣ ٤ تطوير برنامج معارف١٠

 %١ %١ ٢ مشاركة اإلعالم يف نشر الثقافة اإللكترونية١١

 %٥,٠ %٧,٠ ١ منح مدير املدرسة بعض الصالحيات لتطبيق اإلدارة اإللكترونية ١٢



 

يليه تفعيل اإلدارة اإللكترونية يف . على تدريب مديري املدارس الثانوية على تطبيقات اإلدارة اإللكترونية
أما يف املرتبة . %١٦من املستجيبني للدراسة بنسبة بلغت ) ٢٢(اإلدارات العليا، حيث أورد هذا االقتراح 

هات العليا للمدارس، وقد أورد هذا االقتراح الثالثة فيأيت اقتراحهم تقدمي الدعم الفين املناسب من قبل اجل
ويتبني من املقترحات اليت جاءت يف الثالث املراتب األوىل . %١٣من املستجيبني للدراسة بنسبة بلغت ) ١٨(

أن أفراد الدراسة يؤكدون على أمهية التدريب على تطبيقات اإلدارة اإللكترونية، ورمبا يعود ذلك ملا يعانيه 
لذين ال يتقنون بعض تطبيقات احلاسب اآليل من مشكالت عند إقرار الوزارة بعض الربامج مديرو املدارس ا

اإللكترونية بشكل مفاجئ، ولعل أقرب األمثلة على ذلك، نظام ترحيل درجات اختبار الثانوية العامة إىل 
. النتائجهـ، وما حدث من إشكاليات تقنية أخرت ظهور ١٤٣٠/ هـ ١٣٢٩الوزارة اية العام الدراسي 

لنقل املعلمني حيث وجد أغلب مديري املدارس عند ) التبادل اإللكتروين(وكذلك الربامج األخرى مثل نظام 
ون عقد ورش عمل أو دورات تدريبية دبدء تطبيق هذا النظام صعوبة كبرية يف التعامل معه؛ ألنه طُبق فجأة ب

 .لتعريف املعلمني بكيفية استخدام النظام
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 الفصل اخلامس

 نتائجها وتوصياا  برزخالصة الدراسة وأ

 وأهم املقترحات

 .الدراسةنتائج  

 .الدراسةتوصيات  

 .مقترحات لبحوث مستقبلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :خالصة الدراسة

اشتمل هذا البحث على مخسة فصول، إضافة إىل قائمة املراجع واملالحق، حيث هدفت 
معرفة واقع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة املدرسية ومتطلبات تطويرها يف املدارس الدراسة إىل 

الثانوية مبدينة الرياض، ومن مثَّ اخلروج ببعض املقترحات والتوصيات؛ لإلسهام يف تفعيل التطبيقات 
ت لتطويرها وذلك من اإللكترونية يف إدارة مدارس التعليم العام، وحتديد أبرز معوقاا وأهم املقترحا

 :خالل اآليت
 .الكشف عن واقع تطبيقات اإلدارة اإللكتروين يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض -١
 .التعرف على املعوقات اليت تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض -٢
 .املدرسية يف املدارس الثانوية مبدينة الرياضحتديد متطلبات تطوير اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة  -٣
 .زيادة الوعي جتاه تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف جمال اإلدارة املدرسية -٤
 .اإلسهام يف تطوير اإلدارة املدرسية، من خالل توظيف املديرين لتطبيقات اإلدارة اإللكترونية -٥

مهيتها، وحدودها الزمانية واملكانية وقد متَّ يف الفصل األول حتديد مشكلة الدراسة وأهدافها وأ
ويف الفصل الثاين تناول الباحث أدبيات . واملوضوعية، وضبط مصطلحاا وأبرز املفاهيم الواردة فيها

اإلطار النظري، والدراسات السابقة، حيث تناول يف اإلطار النظري، : الدراسة وقد قسمها إىل قسمني
 .تطورها يف ظل التقنيات احلديثةاملدرسية، تعريفها وميادينها واإلدارة 

ورؤية تطبيق التعامالت اإللكترونية،  اإللكتروين يف اململكة العربية السعودية،التحول مث تناول 
وبرنامج يسر للتعامالت اإللكترونية، ونظام التعامالت اإللكترونية، ومشروع شبكة التعامالت اإللكترونية 

ت احلكومية، وضوابط متابعة اجلهات احلكومية لتطبيق التعامالت يف احلكومية، وتنظيم تطبيقات التعامال
 . اململكة، ونظام مكافحة جرائم املعلومات

، مستعرضاً التخطيط للتحول حنو تطبيق اإلدارة اإللكترونيةوكذلك تناول جهود وزارة التربية والتعليم 
جهود تال ذلك عرض . التربية والتعليمإلدخال التقنية يف التعليم، والتطبيقات اإللكترونية يف وزارة 

وخدمات البوابة اإللكترونية اإلدارة العامة للتربية والتعليم مبنطقة الرياض لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، 
مث تناول الباحث كذلك اإلدارة اإللكترونية تعريفها، ومراحل تطبيقها، وأمهيتها، ووظائفها، . لإلدارة

هارات اليت تساعد مدير املدرسة وفريقه على تطبيق اإلدارة اإللكترونية، مثَّ وأهم متطلبات تطبيقها، وامل



 

تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف اإلدارة املدرسية، ومناذج من الربامج اإللكترونية املطبقة يف اإلدارة 
دراسات م عرض الباحث ال.املدرسية، مثَّ معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية، وطرق التغلب عليها

السابقة ذات الصلة مبوضوع البحث، للتعرف على أهم القضايا واملفاهيم اليت تناولتها تلك الدراسات 
والبحوث، وأبرز النتائج اليت توصلت إليها، وقد تنوعت جماالا ما بني التعليم العام واجلامعي، وااالت 

 .شرة مبوضوع هذه الدراسةاألخرى غري التعليم، وقد كانت الدراسات مجيعها ذات صلة مبا
أما الفصل الثالث فخصصه الباحث ملنهجية الدراسة وإجراءاا، حيث حدد منهج وجمتمع وأداة 

وقد استخدم املنهج الوصفي املسحي، الذي يسعى لوصف الظاهرة وحتديد العوامل املرتبطة . الدراسة
ارس الثانوية احلكومية واألهلية كما تناول خصائص جمتمع الدراسة، الذي متثل يف مديري املد. ا

أما أداة البحث فقد استخدم الباحث استبانة مكونة من ثالثة حماور، حيث تناول . النهارية مبدينة الرياض
احملور األول تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض، وتناول احملور الثاين معوقات 

نية يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض، أما احملور الثالث فتناول متطلبات تطوير تطبيقات اإلدارة اإللكترو
وقد مر تصميم األداة بثالث مراحل، . تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض

لك من خالل ففي املرحلة األوىل وضع الباحث تصوراً مبدئياً للفقرات املتعلقة بأسئلة الدراسة، وذ
مرئيات الباحث ملشكلة الدراسة، وما انتهى إليه من خالل مراجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة، 
أما املرحلة الثانية والثالثة من مراحل بناء األداة فتمثلت يف معرفة مدى صدق وثبات األداة، حيث 

كما مت التأكد من ثباا عن عرضت على عدد من املتخصصني يف جمالت الدراسة للتأكد من صدقها، 
طريق استخدام طريقة قياس ثبات احملتوى، كما اشتمل هذا الفصل إجراءات تطبيق الدراسة، واألساليب 

 .اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البيانات
أما الفصل الرابع فقد خصصه الباحث لتحليل النتائج وتفسريها، وبين األساليب اإلحصائية 

واختبار ) ت(رارات والنسب املئوية، واملتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري،واختبار املستخدمة كالتك
ـَم عرض النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة، وربط ما توصلت إليه الدراسة احلالية  التباين األحادي، ومن ث

 .بالدراسات السابقة
تائج اليت توصلت إليها أما الفصل اخلامس فقد عرض فيه الباحث ملخص الدراسة، وأهم الن

 . الدراسة، والتوصيات ذات العالقة مبشكلة البحث، واملقترحات املتعلقة بإجراء حبوث مستقبلية



 

 :نتائج الدراسة

 :توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج ومن أمهها ما يلي
حيث  أغلب تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف إدارات املدارس الثانوية مبدينة الرياض ضعيفة، -١

 ).٥من  ٢,٤٦(جاءت موافقة أفراد الدراسة بدرجة ضعيفة، ومبتوسط بلغ 

يوجد بعض املعوقات اليت حتد من تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف إدارات املدارس الثانوية يف مدينة  -٢
 ). ٥من  ٣,٨٣(الرياض، حيث جاءت موافقة أفراد الدراسة بدرجة كبرية، ومبتوسط بلغ 

الدراسة مؤيدون للمقترحات اليت ستساعد على تطوير تطبيق اإلدارة اتضح أن أفراد  -٣
 ).٥من  ٤,١٤(اإللكترونية، وقد جاءت موافقتهم بدرجة كبرية، ومبتوسط بلغ 

فأقل يف رأي أفراد الدراسة ) ٠,٠٥(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -٤
تطبيقها، ومقترحات تطويرها، وذلك  حول واقع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية ومعوقات

 ).واألهلية/ احلكومية( باختالف نوع املدرسة 
فأقل يف رأي أفراد الدراسة ) ٠,٠٥(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -٥

حول واقع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية ومعوقات تطبيقها، ومتطلبات تطويرها، وذلك 
 .ميباختالف املؤهل التعلي

فأقل يف رأي أفراد الدراسة ) ٠,٠٥(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -٦
 .واقع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية ومعوقات تطبيقها، وذلك باختالف سنوات اخلربة حول

لصاحل اخلربة العملية يف جمال ) ٠,٠٥(يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -٧
 .فيما يتعلق مبقترحات تطوير اإلدارة اإللكترونية.املدرسية اإلدارة

فأقل بني الذين حصلوا على ) ٠,٠٥(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -٨
 .دورات يف جمال احلاسب اآليل والذين مل حيصلوا على دورات

ختالف القدرة على فأقل با) ٠,٠٥(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -٩
 . استخدام احلاسب اآليل يف اإلدارة املدرسية

 
 



 

 :التوصيات

يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها يف هذه الدراسة، خرج الباحث ببعض التوصيات اليت ميكن 
 أن تسهم يف تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف إدارات املدارس الثانوية مبدينة الرياض، وتقلل من معوقاا،

 :وهي
على اخلطط اإلجرائية ) إدارات التربية والتعليم / وزارة التربية والتعليم (أن تضع اإلدارة العليا  -١

 .املناسبة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف مدارس التعليم العام، وإطالع منسويب التعليم تلك اخلطط
 اً تطبيقياً على تطبيقات اإلدارةأن تبادر اإلدارة العليا بتدريب اإلداريني واملعلمني تدريباً عملي -٢

 .اإللكترونية
 .التركيز على اإلجراءات العملية اليت تسهل تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف مدارس التعليم العام -٣
نشر الثقافة اإللكترونية بني منسويب التعليم وأولياء األمور، وذلك من خالل وسائل اإلعالم  -٤

 .عليم العاماملختلفة، ويف املناسبات اخلاصة بالت
اعتماد تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف التعامالت املختلفة يف وزارة التربية والتعليم، وإدارات  -٥

 .ومكاتب التربية والتعليم
 .االستفادة من جتارب الدول املتقدمة يف تطبيق اإلدارة اإللكترونية -٦
 يق اإلدارة اإللكترونية يفوضع احللول املناسبة ملعاجلة املعوقات املختلفة اليت حتول دون تطب -٧

 .التعليم العاممدارس 
 .وضع التنظيمات املناسبة اليت تساعد على تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف مدارس التعليم العام -٨
 .تناسب أعمال اإلدارة املدرسية ةتصميم برامج االلكتروني -٩
 .اإلدارة املدرسيةتزويد املدارس بأجهزة حاسب حديثة، ذات قدرات متطورة تناسب أعمال  -١٠
 .يف املدارس لربط مجيع مرافق املدرسة إلكترونياً ةإنشاء شبكة الكتروني -١١
 .تزويد املدارس بوسائل اتصال ذات سرعات مناسبة حلجم املدرسة -١٢
 .اعتماد التوقيع اإللكتروين يف التعامالت بني إلدارات العليا وإدارات املدارس -١٣
 . بدرجة أفضل من املستخدمة حالياًاالستفادة من إمكانات الربيد اإللكتروين -١٤

 



 

 :مقترحات لبحوث مستقبلية

 :يقترح الباحث إجراء البحوث التالية
 .إجراء دراسة ملعرفة واقع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف إدارة التربية والتعليم مبنطقة الرياض -١
التربية والتعليم مبنطقة  إجراء دراسة ملعرفة واقع استفادة املدارس من البوابة اإللكترونية إلدارة -٢

 .الرياض
 .ومقارنتها بنتائج الدراسة احلالية) املتوسط/ االبتدائي(إجراء دراسة مماثلة يف املراحل األخرى  -٣
إجراء دراسة لتحديد االحتياجات التدريبية للمديرين والوكالء واملعلمني لتنمية قدرام يف سبيل  -٤

 . تطبيق اإلدارة اإللكترونية

نظام التبادل (التعليم  تملعرفة رأي املديرين يف مميزات تطبيق الوزارة وإداراإجراء دراسة  -٥
 .اخلاص بنقل املعلمني) اإللكتروين

إجراء دراسة ملعرفة واقع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف املدارس الثانوية للبنات ومقارنتها  -٦
 .بالدراسة احلالية

 .ى تلبية احتياجات املدارس اإللكترونيةإجراء دراسة حول برنامج معارف ومدى قدرته عل -٧
إجراء دراسة تكشف عن مدى استفادة املدارس من الربيد اإللكتروين بوضعه احلايل وتقدمي  -٨

 .املقترحات املناسبة لتطوير هذه اخلدمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

          

 )١(امللحق رقم 
 قائمة بأمساء احملكمني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الذين تفضلوا بتحكيم االستبانة األساتذة

 

 اال العمل االسم م

 إدارة -قسم التربية جامعة اإلمام اخلضريبن حممد إبراهيم / د٠أ ١

 إدارة -قسم التربية جامعة اإلمام حممود حسن عبداملالك/ د٠أ ٢

 إدارة -قسم التربية جامعة اإلمام السميح بن حممد عبداحملسن/ د٠أ ٣

 إحصاء -قسم علم النفس جامعة اإلمام الدين حممد أمحدحميي / د ٤

 تقنيات تعليم جامعة امللك سعود إبراهيم أنور حممد/ د ٥

 تقنيات تعليم جامعة امللك سعود السعدين عبدالرمحنحممد / د ٦

 إدارة الكترونية معهد اإلدارة العامة الزهراينبن سعيد راشد / د ٧

 إدارة الكترونية جامعة نايف الشهريبن عبداهللا فايز / د ٨

 مشرف تعليم الكتروين وزارة التربية والتعليم مزهربن حممد سعيد / د ٩

 - مدير عام مدارس الرياض األهلية املشرفبن عبداهللا عبداإلله / د ١٠

 مصمم برامج إدارة مدرسية مشرف تقنيات العرف  حممدبن  إبراهيم/ أ ١١

 مدرب برامج إدارة مدرسية مشرف تدريب  حبكريبن حممد حسني / أ ١٢

 - مدير ثانوية  السناينبن حممد عبداهللا / أ ١٣

 - مدير ثانوية احليدربن حممد  محد / أ ١٤

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 )٢(امللحق رقم 
 االستبانة يف صورا النهائية
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 االستبانة في صورتها النهائية
                                                                       )المدرسةمدير ( أخي الكريم

        حفظه اهللا

   :وبعد    ،السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته  

مجاالت العملية مختلف الدور الهام لإلدارة المدرسية، وأثرها على  عزيزال يخفى عليك أخي ال  
حظيت والزالت تحظى بكثير من الدراسات التي تسعى في مجملهـا لتهيئـة   ؛ لذلك والتعليمية التربوية

والظروف وتذليل العقبات والصعاب؛ ليـتمكن مـدير المدرسـة مـن أداء دوره الهـام،       لجميع السب
 يصب في هذا االتجاهبإعداد بحث للقيام  -بحمد اهللا وتوفيقه -أتيحت لي الفرصةلقد و.الجسام هومسؤوليات

في المدارس الثانوية بمدينة  دارة اإللكترونية في اإلدارة المدرسية ومتطلبات تطويرهاعن تطبيقات اإل

المولى أال يثقل عليك إرشادك إياي  اً، راجيأرفقتها مع هذا الخطاب استبانة، وتطلب ذلك إعداد الرياض
 . أثناء اإلجابة عليها

 :عليه قبل البدء في اإلجابة عليها توضيح لما تضمنته هذه االستبانة، الرجاء االطالع ما يلي وفي 

 .االستبانة تشتمل على ثالثة محاور، وفي كل محور مجموعة من العبارات 
وذلك من وجهة نظرك كما  ،على مدى تحقق كل عنصر في المدرسةالمراد تحديد درجة موافقتك  

 :في المثال التالي
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   حتصل اإلدارات العليا على معلومات دقيقة عن املدرسة إلكترونيا١ً

بما يتوافق مع واقع المدرسة لديكم، ) (عليه آمل التكرم بتعبئة االستبانة المرفقة بوضع إشارة         
إلجاباتكم من أهمية في توصل الدراسـة إلـى   لما بكل موضوعية؛  الفقراتاالهتمام بإجابة جميع راجياً 
، علماً بأن جميع البيانات التي ستدلون بها ستعامل بسرية تامة ولـن تسـتخدم إال   موثوقة وصادقة نتائج

               .ألغراض البحث العلمي

البحث الهدف المقصـود منـه ،    عند اإلجابة ليحقق دقتك ومصداقيتكل مع شكري الكبير وامتناني 

 .واهللا يرعاك ويسدد خطاك، والسالم . م الفائدة بإذن اهللاوتع

 الباحث                                                                    

 علي بن سعد األسمري                                                                  



 

 :البيانات األولية: أوالً

أمام العبارة املناسبة ) (املدرسة هذه املعلومات مهمة للدراسة، فأرجو التفضل بوضع عالمة أخي الكرمي مدير 
 . الختيارك

 :نوع املدرسة

 أهلية           حكومية                                               

  :املستوى التعليمي ملدير املدرسة

 بكالوريوس

 ماجستري  

 دكتوراه 

 :.........................أخرى                               تفضل بذكرها

 :سنوات اخلربة يف جمال اإلدارة املدرسية

 سنوات ١٠أكثر من      سنوات ١٠-٥            سنوات فأقل ٥    

 هل حصلت على دورة يف جمال احلاسب اآليل؟

 ال                                            نعم             

 :مدى قدرتك  على استخدام احلاسب اآليل يف إدارة املدرسة

 منخفض جداً
 منخفض
 متوسط
 مرتفع

 مرتفع جداً

 



 

<
Ùæù]<…ç]V واقع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في المدارس الثانوية بمدينة الرياض: 

يف ) (العبارات التالية استعراضاً لواقع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف املدارس الثانوية، أرجو قراءا مث  وضع عالمة تتضمن    
 اخلانة اليت متثل رأيك
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    معلومات دقيقة عن املدرسة إلكترونياًحتصل اإلدارات العليا على ١
      تتواصل املدرسة مع مكتب التربية والتعليم إلكترونياً ٢

      يتم التواصل بني املعلم واملشرف إلكترونياً ٣

تستفيد اإلدارة العليا من املعلومات اإللكترونية لعالج املشكالت اليت تعاين منها  ٤

 املدرسة
     

      املعلم إجراءات اإلجازات بأنواعها إلكترونياًينهي  ٥

      ينهي املعلم مجيع إجراءات نقله إلكترونياً  ٦

      إلكترونياً) معلومات عن الطالب –أمساء الطالب   –اجلدول ( حيصل املعلم على  ٧

      يستطيع املعلم التعرف على مستوى أدائه الوظيفي إلكترونياً ٨

      الطالب احلصول على اجلدول املدرسي من خالل موقع املدرسةيستطيع  ٩

      ميكن إاء إجراءات قبول وتسجيل الطالب من خالل موقع املدرسة اإللكتروين ١٠

      يقدم املعلمون للطالب برامج إثرائية متنوعة من خالل موقع املدرسة ١١

      بيانام إلكترونياً) الطالب –املعلمون ( حيدث منسوبو  املدرسة  ١٢

      الربيد اإللكتروين بوضعه احلايل  يكفي للتواصل بني املدرسة ووزارة التربية والتعليم ١٣

      )طالب  –موظفون  –معلمون ( يتوفر معلومات الكترونية عن مجيع منسويب املدرسة  ١٤

      ) املبىن –املكتبة  –األجهزة (يتوفر معلومات الكترونية تشمل جتهيزات املدرسة  ١٥

      للمدرسة والتأكد من صحتها باستمرار ةيتم تدقيق البيانات اإللكتروني ١٦

      حيصل ويل أمر الطالب على معلومات مناسبة عن وضع ابنه إلكترونياً ١٧

      لتنفيذ األعمال املدرسية إلكترونياًيعد برنامج معارف كافياً  ١٨

      تتيح اإلدارة العليا إلكترونياً املعلومات الالزمة إلعداد اخلطة السنوية ملدير املدرسة ١٩

عن سري العمل ) سنوي –فصلي  –شهري  –يومي ( ميكن إعداد تقرير اإللكتروين ٢٠

 املدرسي
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<<êÞ^nÖ]<…ç]V معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الثانوية بمدينة الرياض: 

 يف ) (تتضمن العبارات التالية استعراضاً ملعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املدارس الثانوية، أرجو قراءا مث  وضع عالمة   
 اخلانة اليت متثل رأيك
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      ضعف خطط الوزارة  للتحول حنو اإلدارة اإللكترونية يف املدرسة ١

      لتطبيق اإلدارة اإللكترونية البنية التحتية للمدرسة غري مناسبة ٢

ضعف إدراك بعض قيادات التربية والتعليم ألمهية استخدام اإلدارة  ٣

 اإللكترونية
    

 

      اإلجراءات اإلدارية احلالية ال تساعد على تطبيق  اإلدارة اإللكترونية ٤

      ضعف الربامج التطبيقية املناسبة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية ٥

      يف جمال احلاسب اآليل) املدير والوكالء( ضعف تأهيل اإلداريني  ٦

      ضعف الدعم الفين من قبل اإلدارات العليا ٧

      .قلة املخصصات املالية يف ميزانية املدرسة لدعم تطبيق اإلدارة اإللكترونية ٨

      بطء حتول إدارة التربية والتعليم لإلدارة اإللكترونية ٩

      حمدودية صالحيات مديري املدارس يف تطبيق اإلدارة اإللكترونية ١٠

      خوف مديري املدارس على سرية وأمن املعلومات اإللكترونية ١١

قلة استفادة اإلدارة العليا من جتارب الدول املتقدمة يف التعامالت  ١٢

 اإللكترونية
    

 

      الروتينية الورقيةتركيز اإلدارة العليا على اإلجراءات  ١٣

      عدم وضوح الرؤية ألولويات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف إدارة املدارسة ١٤



 

      oÖ^nÖ]<…ç]   )في المدارس الثانوية بمدينة الرياض تطوير تطبيقات اإلدارة اإللكترونية تطلباتم) ١ 

يف ) (اإللكترونية يف املدارس الثانوية، أرجو قراءا مث  وضع عالمة تتضمن العبارات التالية مقترحات لتطوير تطبيقات اإلدارة  

 اخلانة اليت متثل رأيك

 :املدارس الثانوية تأضف ما تراه من املقترحات اليت تساعد على تطوير التطبيقات اإللكترونية يف إدارا )٢(        
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      نشر الثقافة اإللكترونية بني منسويب التعليم ١

      بتوضيح خططها املستقبلية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية قيام اإلدارات العليا  ٢

      دعم اإلدارة العليا لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف املدارس ٣

      وضع اللوائح التنظيمية املناسبة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية ٤

      اإللكترونيةإجياد نظام حمدد لتحفيز املدارس املتميزة يف تطبيق اإلدارة  ٥

      تصميم برامج إدارية موحدة لتطبيقات اإلدارة اإللكترونية ٦

      توفري برامج أمن ومحاية عالية املستوى ٧

      إنشاء شبكة  الكترونية داخلية تربط بني العاملني يف املدرسة   ٨

      يف كل مدرسة) اتصال سريع  -حاسب  ( توفري أجهزة مناسبة  ٩

      تدريب العاملني يف املدرسة على تطبيقات اإلدارة اإللكترونية  ١٠

      توفري مدخل بيانات متخصص يف كل مدرسة ١١

تضمني مناهج احلاسب التطبيقات املناسبة اليت حيتاجها الطالب للتعامالت  ١٢

 اإللكترونية
    

 

العليا لتشمل مجيع تفعيل التعامالت اإللكترونية بني املدرسة وإلدارات  ١٣

 ااالت
    

 

      إجياد وسائل اإللكترونية  مناسبة للتواصل بني املدرسة وأولياء أمور الطالب ١٤

      إلزام مجيع املدارس بتطبيق اإلدارة اإللكترونية وفق إجراءات مناسبة للواقع ١٥
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الطبعة . عمان، دار جرير للنشر والتوزيع. اإلدارة املدرسية املعاصرة. أبو الكشك، حممد نايف 
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find out the reality , the to   wasThe aim of this  study         
‐obstacles and the requirements  for the development of e

management applications  in  the secondary schools in Riyadh. 
working  in the government   Principals ١٩٣The subjects were   

te  secondary school in Riyadh, during the first semester and priva
the researcher used ١٤٣١ ٢٠١٠of the academic year   H /   AD . 

questionnaire to be the tool of the study to answer  the study ' 
questions  and he used SPSS program to anylaize  the data.  the  
most important results that The study found were : the 
applications of e‐management   in the secondary schools in 
Riyadh were  insufficient , and there were  some obstacles that 
limit the application e‐management . also  The study found that   
 the subjects of the study  extremely agree to the suggestion for 
the development of  e‐management applications .   the  most 
important recommendations that the study found were :adapting 
appropriate procedures  to carry e‐management in  the 
governmental school , training administrators and teaching staff  
to use  the  applications of e‐management and  adapting the 
applications of e‐management by the ministry of education and 
education directorates . 


