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  إمكانية تطبيق اإلدارة االلكرتونية يف
  اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بالعاصمة املقدسة

   )بنني( 
  
  

  

  إعداد 
  يالعريش حممد حممد بن سعيد

  
  

  إشراف الدكتور
  خباريمقصود سلطان بن سعيد 

  
  

  اإلدارة التربوية والتخطيطفي  ماجستيردرجة ال بحث مقدم إلآمال متطلبات الحصول على
  

  م٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩
  
  

  

  

  

  



 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ملخص الدراسة
) بنـين (يـة والتعلـيم بالعاصـمة المقدسـة     إمكانيـة تطبيـق اإلدارة االلكترونيـة فـي اإلدارة العامـة للترب     : عنوان الدراسة 

  ).م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩(
  ماجستير:  الدرجة العلمية
  .محمد بن سعيد محمد العريشي:  اسم الباحث

  سلطان بن سعيد مقصود بخاري.د: اسم المشرف 
  أم القرى بمكة المكرمة:  جامعة    كلية التربية:  الكلية    اإلدارة التربوي والتخطيط:  القسم

  : سة أهداف الدرا

  .التعرف على درجة أهمية تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة -١
  .التعرف على أهم العوامل المساعدة على إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة -٢
  .عوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسةالتعرف على أبرز م -٣
تحديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين أفراد عينة الدراسة بالنسبة إلمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية، تعزى إلى المتغيرات  -٤

  .دورات الحاسب اآللي، سنوات الخبرة، ليالمؤهل العلمي، العمل الحا: الديموغرافية التالية
  .المنهج الوصفي التحليلي :منهج الدراسة 
  ).بنين(تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين باإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة : مجتمع الدراسة
  .استخدم الباحث استبانة مقفلة كأداة للدراسة:  أداة الدراسة
استخدم الباحث التكرارات ، النسب المئوية ، المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ، اختبار تحليل التبـاين   :صائي األسلوب اإلح

  .لمعرفة الفروق Scheffe، اختبار شيفيه ANOVAاألحادي 
  :أهم نتائج الدراسة

  .رة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسةأن أفراد عينة الدراسة يرون أن هناك أهمية لتطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدا -١
أن أفراد عينة الدراسة يرون أن هناك عوامل مساعدة على إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامة للتربية والتعليم  -٢

  .بالعاصمة المقدسة
  .ية في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسةأن أفراد عينة الدراسة يرون أن هناك معوقات لتطبيق اإلدارة االلكترون -٣
تعزى للمؤهل العلمي لصـالح الحاصـلين علـى     لمعوقات تطبيق اإلدارة االلكترونيةوجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة  -٤

  . الماجستير
لدورات الحاسب اآللي لصالح الحاصـلين   تعزى لمعوقات تطبيق اإلدارة االلكترونيةوجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة  -٥

  . على أكثر من ثالث دورات
 :أهم التوصيات وآليات العمل

  .ضرورة توفير خدمة االنترنت لكافة اإلدارات واألقسام التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة -١
إلدارة التقليدية إلى اإلدارة االلكترونية من خـالل عقـد الـدورات    التخطيط الجيد إلعداد العاملين وتهيئتهم نحو التحول من ا -٢

  .التدريبية الالزمة لتثقيفهم
  .عقد الندوات واللقاءات والورش الالزمة إلزالة المخاوف لدى بعض العاملين من غموض مفهوم اإلدارة االلكترونية -٣
رة االلكترونية من خالل رصد أنظمة جيدة للحوافز للتغلب علـى  تشجيع العاملين في مجال اإلدارة وتهيئتهم للتحول  نحو اإلدا -٤

  .المقاومة التي يبديها البعض لعملية التغيير
  
  
  
  
  



 

The name of Allah the most beneficent , the most merciful  
SUMMARY OF THE STUDY 

 
The study title : Possibility of applying the electronics management in the general directorate of 

education at Holy Makkah ( boys ) ( ١٤٢٩ A.H – ٢٠٠٨ A.D)  
Scientific degree : Master degree  
Researcher : Mohammed Bin Saeed Moh. Al –Arishi supervisor  Dr. Sultan Bin Saeed Magsoud 

Bukhary  
Department : Education management and planning college of education – Umm Al- Qura 

university  
Aims of study  
١- To know the extent of importance of applying the electronic management in the general 

directorate of education at Holy Makkah.  
٢- To know the most important factors that enable us to apply the electronic management in the 

general directorate of education at Holy Makkah  
٣- To know the obstacle that hind the application of electronic management in the general 

directorate of education at Holy Makkah  
٤- To determine the statistical differences between the individuals of the study sample regarding 

the possibility of applying the electronic management that attribute to the following 
demographic changes. Scientific qualifications, actual occupation, years of experiences – 
coursers on computer .  

Methods of the study : The descriptive analytical methods  
Study society : It consists of al workers at the general directorate at Holy Makkah ( boys )  
The tool of study : The researcher has used a closed as a tool of study  
Statistical style : The researcher used the frequencies , percentages, mean , the control deviation , 

A Nova, test, scheffe test to know the differences.  
The most important results  
١- The individuals of study sample thinks that it is important to apply the electronic management 

in the general directorate of education at Holy Makkah  
٢- The individual of study sample think that there are factors that help to apply the electronic 

management in the general directorate of education at Holy Makkah  
٣- The individuals of study sample think that there are obstacles to apply the electronic 

management in the general directorate of education at Holy Makkah  
٤- There are statistical differences concerning the obstacles of applying the electronic 

management attributing to the scientific qualification in benefit of those who got the master 
degree  

٥- There are statistical differences concerning the obstacles of applying the electronic 
management attributing to the courses of computer in benefic of those who have three courses  

The most important recommendation  
١- The necessity of providing the internet for all and departments that follow the directorate of 

education at Holy Makkah  
٢- The good planning to prepare the workers and to qualify then towards transformation from the 

traditional management to the electronic management through holding the required training 
courses  

٣- Holding required meetings and workshops to eliminate the fear for some workers from 
obscurity of the concept of electronic management  

٤- It is a must to encourage the workers in the field of management and qualifying them for the 
transformation towards the electronic management through destination systems for rewards, and 
incentives to overcome the resistance shown by some people for the process of change.               



 

 
  

  إهــــــــداء
  :أهدي هذا اجلهد املتواضع إىل 

عمرها وإىل والدي رمحه ا والدتي أطال ا  
  وإىل زوجيت الوفية وإىل... وإخوتي مجيعاً  

  زمالئي يف
  )بنني(اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بالعاصمة املقدسة 
  واىل كل من حيتسب عمله عند ا عز وجل

  
  
  

  الباحث  
  يد العريشيحممد بن سع
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  المحتويات

الصفحة عالموضو

 ب -أ ) .إنجليزي/عربي(ملخص الدراسة 

 ج .إهداء

 د .شكر وتقدير

 هـ .الفهرس

ك -ي .الجداول

 ل .األشكال

 م .المالحق

 مدخل الدراسة: الفصل األول

 ٢ .مقدمة

 ٤ .مشكلة الدراسة

 ٦ .أسئلة الدراسة

 ٦ .أهمية الدراسة

 ٧ .أهداف الدراسة

 ٧ .حدود الدراسة

 ٨ .الدراسةمصطلحات 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة) أدبيات الدراسة:(الفصل الثاني
  اإلطار النظري  : أوالً 

 ١٠ ).نني(اإلدارة االلكرتونية باإلدارة العامة للرتبية والتعليم بالعاصمة املقدسة : املبحث األول

 ١٠ .مفهوم اإلدارة االلكترونية

 ١٠ ).نين(ة والتعليم بالعاصمة المقدسة مراحل تطور اإلدارة العامة للتربي

 ١١استخدام اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة
 



 

  المحتويات -تابع 
  

الصفحة الموضوع

التحول من الوسائل التقليدية إىل االلكرتونية : املبحث الثاني 
 .باململكة العربية السعودية

١٢ 

 ١٢ ".يّسر"التعامالت االلكترونية  برنامج

 ١٣ .مشروع شبكة التعامالت االلكترونية الحكومية

 ١٤ .نظام التعامالت اإللكترونية

 ١٤ .نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

 ١٥ .الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات

 ١٦ .السعوديةالتخطيط االستراتيجي للتعامالت االلكترونية في المملكة العربية

المعوقات التي تحد من تطبيق التعامالت اإللكترونية في األجهزة الحكومية في
 .المملكة العربية السعودية

١٨ 

 ١٩ .مبادرات محلية في تطبيق التعامالت االلكترونية في المملكة العربية السعودية

 ٢٢ .أفضل جهاز حكومي عربي في مجال تطبيق التعامالت االلكترونية

 ٢٤ تكنولوجيا املعلومات: املبحث الثالث 

 ٢٤ .مفهوم تكنولوجيا المعلومات

 ٢٥ .دور تكنولوجيا المعلومات في تغيير العملية اإلدارية

 ٣٠ .مفهوم اإلدارة اإللكترونية

 ٣١ .أهداف اإلدارة االلكترونية وأهميتها

 ٣٣ .فوائد اإلدارة االلكترونية

 ٣٥ .لكترونيةدواعي التحول نحو اإلدارة اال

 ٣٦ .األعمال االلكترونية واإلدارة الرقمية



 

 ٣٨ .وظائف اإلدارة االلكترونية

 ٥١ .متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية

 ٥٤ .مكونات البنية التقنية لإلدارة االلكترونية

  المحتويات -تابع 
  

الصفحة الموضوع

 ٥٥ .الحاسب اآللي

 ٦٠ .شبكات الحاسب اآللي

 ٧٢ .التصالوسائل ا

 ٧٦ .أجهزة التحكم باالتصال

 ٧٦ .أمن المعلومات واالتصاالت الالسلكية

 ٧٨ .الحكومية الجهات لدى االنترنت مواقع نجاح عوامل

 ٧٩ .االنترنت على الحكومية الجهات تواجد أهمية

 ٨١ .معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية

 ٨٤ .ترونيةتجارب عربية وعالمية في تطبيق اإلدارة االلك

 ٩٢ الدراسات السابقة: ثانيًا 

 ١٢٢ .تعليق الباحث على الدراسات السابقة

 ١٢٤ إجراءات الدراسة: الفصل الثالث

 ١٢٥ .منهج الدراسة

 ١٢٥ .مجتمع الدراسة

 ١٢٥ .أداة الدراسة

 ١٢٧ .مجتمع الدراسة بعد التطبيق

 ١٣٢ عرض نتائج الدراسة وتفسريها: الفصل الرابع

 ١٣٣ .بة أسئلة الدراسةإجا



 

  المحتويات -تابع 
  

الصفحة الموضوع

 ملخص نتائج الدراسة والتوصيات وآليات العمل: الفصل اخلامس

 ١٥٠ .ملخص النتائج

 ١٥٢ .أهم التوصيات وآليات العمل

 ١٥٣ .المقترحات

 ١٥٤ .المراجع

 ١٦٧ .المالحق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الجداول
  

الصفحة موضوع الجدول م

 ١٢٧ .قيم معامل الثبات لمجتمع الدراسة االستطالعية ١

 ١٢٧ .توزيع مجتمع الدراسة بعد التطبيق ٢

 ١٢٨ .توزيع مجتمع الدراسة بعد التطبيق حسب المؤهل العلمي ٣

 ١٢٩ .توزيع مجتمع الدراسة بعد التطبيق حسب العمل الحالي ٤

د التطبيق حسب سنوات الخ ٥ ع مجتمع الدراسة بع ل توزي رة في العم ب
 ١٢٩ .الحالي

 ١٣٠ .توزيع مجتمع الدراسة بعد التطبيق حسب دورات الحاسب اآللي ٦

٧ 
ة    ة الدراس ات عين ة إلجاب ات المعياري ابية واالنحراف المتوسطات الحس
ة     ة للتربي حول درجة أهمية تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العام

 .والتعليم بالعاصمة المقدسة
١٣٤ 

٨ 
ة   ال ة الدراس ات عين ة إلجاب ات المعياري ابية واالنحراف متوسطات الحس

حول أهم العوامل المساعدة على إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية في  
 .اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة

١٣٧ 

٩ 
ة    ة الدراس ات عين ة إلجاب ات المعياري ابية واالنحراف المتوسطات الحس

ة  حول أبرز مع وقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامة للتربي
 .والتعليم بالعاصمة المقدسة

١٤٠ 

اين   ١٠ ار التب ة     ) ANOVA(اختب ى إمكاني ي عل ل العلم ر المؤه ول أث ح
 ١٤٣ .تطبيق اإلدارة االلكترونية

 ١٤٤ .أثر المؤهل العلمي –للمقارنات البعدية ) Seheffe(اختبار شيفيه  ١١

حول أثر العمل الحالي على إمكانية تطبيق ) ANOVA(تبار التباين اخ ١٢
 ١٤٥ .اإلدارة االلكترونية

  



 

  
  الجداول - تابع

  

الصفحة موضوع الجدول م

اين   ١٣ ار التب ة     ) ANOVA(اختب ى إمكاني رة عل نوات الخب ر س ول أث ح
 ١٤٦ .تطبيق اإلدارة االلكترونية

اين  ١٤ ار التب ر دورات) ANOVA(اختب ول أث ى  ح ي عل ب اآلل الحاس
 ١٤٧ .إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية

ة   ) Seheffe(اختبار شيفيه   ١٤ ات البعدي ر دورات الحاسب    –للمقارن أث
 ١٤٧ .االلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  األشكال

  

الصفحة موضوع الشكل م

 ٣٥ .ما يتميز به القائد الرقمي عن القائد التقليدي٥-١

 ١٢٨ .سة بعد التطبيق حسب المؤهل العلميتوزيع مجتمع الدرا٥-٢

 ١٢٩ .توزيع مجتمع الدراسة بعد التطبيق حسب العمل الحالي٥-٣

 ١٣٠ توزيع مجتمع الدراسة بعد التطبيق حسب سنوات الخبرة ٥-٤

 ١٣١ .توزيع عينة الدراسة بعد التطبيق حسب دورات الحاسب اآللي٥-٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  



 

  المالحق
  

الصفحة ملحقموضوع ال م

١ 
ة    مة المقدس يم بالعاص ة والتعل ة للتربي مى اإلدارة العام ديل مس تع

ين( يم   ) بن ة والتعل ة للتربي ى اإلدارة العام ين(إل ة  ) بن ة مك بمنطق
 .المكرمة

١٦٨ 

 ١٧٢ )٢(ملحق رقم  ٢

 ١٧٦ )٣(ملحق رقم  ٣

 ١٧٨ ).االستبانة ( أسماء محكمي أداة الدراسة  ٤

 ١٨٠ )٥(ملحق رقم  ٥

 ١٨٢ .أداة الدراسة في صورتها النهائية ٦

 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  الفصل األول
  للدراسة عام مدخل

  
  
  

 .مقدمة الدراسة •

 .مشكلة الدراسة •

 .أهداف الدراسة •

 .أهمية الدراسة •

 .حدود الدراسة •

 .مصطلحات الدراسة •

  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

  الفصل األول

  مدخل عام للدراسة
  :مقدمة

  .)١٢( الرعد سورة) ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأنُفِسِهْمِإنَّ اللََّه ال ُيَغيِّ(قال تعالى   
العقـد األول مـن القـرن     -سمات التي تميز العصر الذي نعيشهأهم ال تتمثل

ازديـاد اسـتخدامنا لهـذه    ، وفي ازدياد المعلومات من حولنا -الحادي والعشرين
، ويتمثل ذلك بصورة جليـة  يةعتمادنا عليها في حياتنا اليوم، وازدياد االمعلومات

، وتزايد المواقـع  االعتماد على البريد االلكتروني في نمو شبكة االنترنت ، وتزايد
التي تقدم خدماتها على الشبكة العالمية ، فبدأ اإلنسان ينتقل إلى الحياة الرقمية بعد 
أن دخلت التقنيات الرقمية إلى كل مجاالت الحياة سواء في وسائل االتصـال مـع   

  .)٢٩ص،م٢٠٠٤، داوود" (اآلخرين أو االتصال مع اآللة
وفي ظل هذا التقدم العلمي وظهور ما يسمى التقنية الرقمية أو االلكترونيـة ،  
كان البد لدول العالم أن تتجه نحو االستفادة من هذه التقنية في كافة المجـاالت ،  

فـي التجـارة   بما في ذلك المجاالت اإلدارية ، فأدخلت هـذه التقنيـة الرقميـة    
حيـث تسـعى   . االلكترونية وكذا في مجال اإلدارة االلكترونية واإلدارة الحكومية

الدول إلى تطبيق اإلدارة االلكترونية على كافة تعامالتها، للـتخلص مـن اإلدارة   
التقليدية، ومن هذه الدول، المملكة العربية السعودية والتي بدأت في تطبيق اإلدارة 

  .من مؤسساتها الحكومية والخاصةااللكترونية في عدد 
أبو مغـايض  (كما عرفها   Electronic Managementفاإلدارة االلكترونية 

تحويل كافة العمليات اإلدارية ذات الطبيعة الورقية إلى عمليـات  تعني ) "م٢٠٠٥،
وهذا يعني . ذات طبيعة الكترونية باستخدام مختلف التقنيات االلكترونية في اإلدارة

، وهذا ما يطلـق  دورة الكترونية ورة المستندية الورقية في المنظمة إلىتحويل الد
.  Management Paperlessعليه العمل االلكترونـي أو اإلدارة بـال أوراق   

خاصة بـإدارات العمـل داخـل    فكرة اإلدارة االلكترونية مفهوم الميكنة الوتتعدي 
، دارات المختلفة والمتعددةبين اإل، إلى مفهوم تكامل البيانات والمعلومات المؤسسة

ـ  ــواستخدام تلك البيانات والمعلوم راءات عمـل  ـات في توجيه سياسـة وإج



 

لالسـتجابة للمتغيـرات    المؤسسة نحو تحقيق أهدافها وتوفير المرونـة الالزمـة  
  .)١١٢-١١١ص ص("المتالحقة

ـ ـالتبادل غير المادي للبيانات الرقمي"كما تعني اإلدارة االلكترونية  ين ة فيما ب
ـ لك التبادل الجـاري بـين المـواطنين  ة وكذـالمرافق الحكومية والعام  اذـ، وه

عبر شبكة  التبادل ال يجب أن يقتصر على مجرد وضع نماذج المعامالت اإلدارية
أن يتيح أيضا إمكانية القيام بجميـع المراحـل التـي تتطلبهـا      االنترنت بل يجب

علوماتية تفاعليـة تسـمح بتعبئـة    المعامالت اإلدارية من خالل استخدام أنظمة م
   .)٢م ،ص٢٠٠٣عيسى ، (" البيانات الواردة في نموذج المعاملة

ــع صــدور ــم   وم ــريم رق ــامي الك ــر الس ــاريخ  ٣٣١٨١/ب/٧األم وت
هـ المتضمن وضع خطة لتقديم الخدمات والمعـامالت الحكوميـة   ١٠/٧/١٤٢٤

قـرار مجلـس   إلى  وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، إضافةإلكترونياً من قبل 
هـ، الصادر بناء على توصيات ندوة  ٢٠/٨/١٤٢٥وتاريخ ) ٢٣٥(الوزراء رقم 

التـي  " سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على األداء"
الحكومية باستخدام الوسائل اإللكترونية بـدالً   للجهات، ديوان المراقبة العامنظمها 

ل التقليدية وسرعة تبني استخدام أنظمة الحاسب اآللي فـي  من المستندات والوسائ
ـ الية والمحاسبية، كما جاء في نص الفقرة الثالثة من ـجميع العمليات الم قرار ـال

على الجهات الحكومية تبني استخدام أنظمة الحاسب اآللـي فـي جميـع    " ٣ مرق
مسـك السـجالت   العمليات المالية والمحاسبية، والتحول من الوسائل التقليدية في 

الوسائل اإللكترونية وتقديم بياناتها للمراجعة  إلىوإعداد الحسابات والبيانات المالية 
  .”على أقراص مدمجة بدالً من المستندات الورقية

في مجاالت متعددة للتحول إلى مجتمع المعلومات، وأهميـة   وألهمية التعاون
امت وزارة االتصاالت وتقنية افر الجهود لتحقيق األهداف المرجوة بإذن اهللا، قضت

 : المعلومات بإنشاء برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية بمشـاركة كـل مـن   
يقوم البرنـامج بـدور   حيث  ،، وهيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتوزارة المالية

الممكّن والمحفز لتطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية، ويقلل المركزيـة فـي   
ت اإللكترونية الحكومية بأكبر قدر ممكن، مع وضع الحد األدنى من تطبيق التعامال



 

حسب الخطـة التنفيذيـة لبرنـامج التعـامالت     و ،التنسيق بين الجهات الحكومية
يقوم بإنشاء شـبكة اتصـاالت خاصـة بالتعـامالت     ) يسر(االلكترونية الحكومية 

 ية بمركـز بيانـات  االلكترونية الحكومية، وتقوم هذه الشبكة بربط الجهات الحكوم
، والذي تم تأسيسه على أعلى المواصـفات  "يسر "التعامالت االلكترونية الحكومية

الفنية واألمنية الستخدامه في استضافة البوابة الوطنيـة للخـدمات االلكترونيـة،    
وتمكن هذه الشبكة  ".يسر"ت االلكترونية الحكومية واستضافة موقع برنامج التعامال

لحكومية االلكترونية بأن يكون حلقة وصل بين الجهات الحكومية مركز التعامالت ا
حيث تم حتى حالياً .  بحيث يتم توحيد آلية االرتباط بين الجهات ويختصر تكلفتها

الحكومية ومن جهة حكومية بمركز بيانات التعامالت االلكترونية  أربعة عشرربط 
أولـى مـن تنفيـذ هـذا      كمرحلة كبين هذه الجهات وزارة التربية والتعليم، وذل

المشروع، وسيتم استكمال ربط باقي الجهات الحكومية فـي المراحـل الالحقـة    
   . www.yesser.gov.sa للمشروع

  :مشكلة الدراسة

، إال أن تية في المملكة العربية السعوديةتطور البنية المعلومامن رغم  على ال
للتربية والتعليم بالعاصمة  ، واإلدارة العامةبصفة عامة استفادة المنظمات اإلدارية

ـ     ى ـالمقدسة بصفة خاصة من ذلك التقدم المعلوماتي فـي المملكـة ال ترقـى إل
الطموحات المنشودة، إضافة إلى بطئها بمواكبة الثورة المعلوماتية، فاإلدارة فـي  

إلـى حسـن اسـتخدام     ")م١٩٩٤(كما ذكر عبد الوهاب محاولـة رقيها  تهدف 
، ويكون فيها اإلداري ناجحا إذا ارتبطـت قراراتـه   ريـةالماديـة والبش  الموارد

عصـر   نعـيش أننا وحيث ). "٢٣٩ص" (بحسن استخدام الموارد المادية البشرية
المسـتقبل   اإلدارية، وبغيرهما ال يمكن أن ننطلق إلى ااإلدارة العلمية والتكنولوجي

لـم بـأطراف   ي أصبح لزاماً على كل مشتغل باإلدارة أو مرشح لها أنلذا ، الكبير
، فاإلداري الكفء هو من يستمد سلطته من علمه أكثر من مركزه أو علمها الجديد

ـ ١٤٠٦، مصـطفى والنابـة  (" الصالحيات التي تمنحها له القوانين واللوائح ، هـ
ـ ١٤٢٨ -هــ  ١٤٢٧(التمام  دراسة وذلك ما أوضحته ، )٢٠٣ص بـأن  )  هـ

والمتتبع "، )١٦٣ص (إلدارة تطبيق اإلدارة االلكترونية يسهم في تحسين مستوى ا



 

ـ  ـكة العربية السعودية يلحظ أن إداراتـلمسيرة التعليم في الممل ورت ـه قـد تط
ـ  ، غير أنهانت عليه في السابقكثيراً عما كا ا تـزال بحاجـة إلـى تحـديث     ـم
ـ اون بين أجهزته أقل من المطلـوب ـتعأن التنسيق وال حيث، وعصرنة ر ـ، األم
ـ  ت دون مسوغ مقبولاـلى زيادة النفقالذي أدى إ ود ـ، كما أدى إلى تبديـد الجه

حقق المصـلحة  ادة منها وتوظيفها بما يستفاك دون االـوالخبرات البشرية هنا وهن
، ويقلل كلفة التعليم ، وهذا كله يرجع إلى قلة فعالية اإلدارة بسبب مركزيتها العامة
نى للتعليم فـي  وحتى يتس، )٢٧٣م،ص٢٠٠٥ ،العقيل" (يدة وأساليبها التقليديةالشد

نه ومن خـالل عصـرنة   إا فـمجتمعنا مواجهة التحديات المطروحة عالميا ومحلي
حاسماً في نظام  فان التنظيم اإلداري الجيد سوف يشكل عنصرا"اإلدارة التعليمية، 

المعتمـد علـى    الجيـد ذلك التنظـيم  م اإلداريـ، ويقصد بالتنظيتعليم المستقبل
ة فـي آن واحـد   ـأساليب حديثة تتسم بالدقة والمرونتكنولوجيا المعلومات وإتباع 

ة، اإلدارة المدرسية، إدارة الصـف،  يمستوى اإلدارة التعليم: على كافة المستويات
، ويكون ذلك ة في كافة مستوياتهاوذلك من خالل العمل على ميكنة اإلدارة التعليمي
 لعالميـة، سـعياً  ة والعربية واـبربط  مهام اإلدارة بشبكات الحاسب اآللي المحلي

الحامـد،وآخرون  ( "لتحقيق سرعة االنجاز وفي ذات الوقت جـودة األداء اإلداري 
بضرورة وضع ) م٢٠٠٨(وذلك ما أوصت به دراسة الحمدي ،) ٣٧م،ص٢٠٠٥،

برنامج موحد لإلدارة االلكترونية ، حتى يمكن الربط والتواصل بين وزارة التربية 
 )م٢٠٠٦(دراسة اليحيـوي  ت نتائجوأكد )٢٤٠ص (والتعليم واإلدارات التابعة لها

بأن إمكانية توافر متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية في وزارة التربية كانت  ذلك
بدرجة عالية إضافة إلى أن تطبيق اإلدارة االلكترونية في الوزارة يحقـق نتـائج   

فـي   تطبيــق اإلدارة االلكترونيــة   أن"والمالحظ ، ،ايجابية بدرجة عالية فيها 
كــالت  في الدول النامية يواجه الكثير من الصعوبات والمشالتعليمية المؤسسات 

والتي تحول دون مواكبتها للعصر والقيام بدورها في ، الناجمـة عن عملية التغيير
، الزهرانـي ( "المجــاالت كافة التنميـة والبناء التي تنشـدها هـذه الـدول في 

  .)١٠ص، هـ١٤١٦



 

إدارة السـالمة والحمايـة   (يفة مدير إحـدى اإلدارات وكون الباحث يشغل وظ
المتفرعة من اإلدارة العامة، فانه تلمس،  )المدنية ومكلف أيضا بإدارة المستودعات

 في تحسين ورفع كفاءة وفاعلية أداء العاملين رغبة صانعي القرار في هذه اإلدارة
 ، من تطور في األداء افيه اإلدارة االلكترونيةتطبيق  باإلدارة ونظراً لما قد يحدثه

اإلدارة في اإلدارة االلكترونية  إمكانية تطبيقفإن الدراسة الحالية تلقى الضوء على 
وعلـى  ، اإلدارةتطوير األداء في  العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة بهدف

  :ة الدراسة في شكل التساؤل التاليضوء ذلك يمكن تحديد مشكل

اإلدارة العامة للتربيـة والتعلـيم   في رة االلكترونية ما إمكانية تطبيق اإلدا

  ؟ )بنين(بالعاصمة المقدسة

  :أسئلة الدراسة

أهمية تطبيق اإلدارة االلكترونية فـي اإلدارة العامـة للتربيـة    درجة ما  -١
  ؟من وجهة نظر منسوبي اإلدارة والتعليم بالعاصمة المقدسة

ـ أهم ما  -٢ فـي  ق اإلدارة االلكترونيـة  العوامل المساعدة على إمكانية تطبي
من وجهة نظر منسـوبي   اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة

  ؟ اإلدارة
معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامـة للتربيـة   أبرز ما  -٣

  ؟ اإلدارةمن وجهة نظر منسوبي  والتعليم بالعاصمة المقدسة
 الدراسـة بالنسـبة   مجتمعأفراد صائية بين هل هناك فروق ذات داللة إح -٤

المؤهـل  : إلى المتغيرات التالية ىمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية، تعزإل
  دورات الحاسب اآللي؟، سنوات الخبرة، ، العمل الحاليالعلمي

  :أهمية الدراسة

إمكانية تطبيق  (تناوله تمن أهمية الموضوع الذي  اأهميته دراسةال ههذستمد ت 
  .)اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسةفي دارة االلكترونية اإل

  :الدراسة من خالل اآلتيوتكمن أهمية هذه 
تلعب دورا هاما في حياة بالغ وارتباط الدراسة بجهة حكومية ذات أثر   -١

مين في المملكة العربية السعودية من خالل إدارتها المواطنين والمقي



 

ألساس الذي تعتمد عليه عملية التحديث لكافة مؤسسات للمدارس التي هي ا
 .الوطن

اإللكترونية  دارةاإلسهام في تحديد أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق اإل -٢
 .السعوديةالتعليمية في المملكة العربية في المؤسسات 

يأمل الباحث أن تضيف نتائج هذه الدراسة المزيد من الدعم واالهتمام  -٣
االلكترونية في اإلدارات التعليمية بالمملكة العربية بتطبيق اإلدارة 

 .السعودية

  :أهداف الدراسة

إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونيـة   درجةتسعى هذه الدراسة إلى التعرف على 
ويمكن ذكر أهم تلك األهـداف  ، لتعليم بالعاصمة المقدسةباإلدارة العامة للتربية وا

  :على النحو التالي
أهمية تطبيق اإلدارة االلكترونية فـي اإلدارة العامـة   درجة  التعرف على -١

  .للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة

العوامل المساعدة على إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية أهم  التعرف على -٢
  .في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة

االلكترونية في اإلدارة العامـة  معوقات تطبيق اإلدارة أبرز  التعرف على -٣
  .للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة

  :حدود الدراسة

على إمكانية تطبيق اإلدارة  الحالية الدراسة ركزت:  الحدود الموضوعية -١
وتناولت ذلك  بالعاصمة المقدسة االلكترونية باإلدارة العامة للتربية والتعليم

يق اإلدارة االلكترونية وأهم العوامـل  أهمية تطب: من خالل المحاور اآلتية 
  .المساعدة على تطبيقها وأبرز معوقات التطبيق لها

تقتصر الدارسة على اإلدارة العامـة للتربيـة والتعلـيم    : الحدود المكانية -٢
  ).بنين(بالعاصمة المقدسة 

 الثـاني الفصل الدراسي  تم إجراء الدراسة ميدانياً خالل :الحدود الزمانية -٣
  .هـ١٤٢٩-١٤٢٨لعام 



 

  :مصطلحات الدراسة
  :فيما يلي التعريفات اإلجرائية للدراسة الحالية   

  : Management Electronicاإلدارة االلكترونية ) ١
تطبيـق  اإلدارة االلكترونية إجرائيا من خالل هذه الدراسة بأنها  يعرف الباحث

مية ، لتنفيذ كافـة  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كافة هياكل اإلدارة التعلي
  .األعمال فيها الكترونيا

   : Technologyالتقنية ) ٢
يعرفها الباحث إجرائيا من خالل هذه الدراسة بأنها األساليب العلمية القائمة 
على استخدام برامج الحاسوب والتي تستخدم في حل المشكالت التي تواجه اإلدارة 

  .العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة
   :االلكترونية إمكانية تطبيق اإلدارة) ٣

مدى توافر القـدرات  : يعرفها الباحث إجرائيا من خالل هذه الدراسة بأنها
واإلمكانات المادية والبشرية الالزمة في تمكين اإلدارة العـام للتربيـة والتعلـيم    

تكنولوجيـا المعلومـات    بالعاصمة المقدسة من االستخدام األمثـل فـي تطبيـق   
  .، لتحسين أدائها وتحقيق جودة التعليمتواالتصاال

  :أهمية تطبيق اإلدارة االلكترونية) ٤
مدى اهتمام القيـادات  : يعرفها الباحث إجرائيا من خالل هذه الدراسة بأنها   

في اإلدارة العامة للتربية والتعليم ، في اتخاذ الخطـوات الالزمـة لتنفيـذ اإلدارة    
  .االلكترونية فيها

  : قمعوقات التطبي) ٥

كل ما يحول دون تطبيـق اإلدارة االلكترونيـة فـي    يعرفها الباحث بأنها    

  )بنين(اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة 

 :اإلدارة العامة للتربية والتعليم) ٦
مـي تـابع   نظـام تعلي إجرائيا من خالل هذه الدراسة بأنها عرفها الباحث ي

العالقة بين جميع عناصر العملية التعليمية ومكوناتها  لوزارة التربية والتعليم، يضم
وما  ،الخ...من غايات وأهداف وانظمه وإمكانات مادية وبشرية ومناهج مدرسية 

  . ، لتحقيق أهداف ومبادئ السياسة التعليمية بالمملكةيرتبط بها من عالقات وظيفية



 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  الفصل الثاني

  أدبيـــــات الدراســــة

  ظري والدراسات السابقةاإلطار الن 

  

  

  

  

  



 

  اإلطار النظري: أوال

  األولاملبحث 
باإلدارة العامة للرتبية والتعليم بالعاصمة املقدسة  ةاإلدارة اإللكرتوني

  )بنني(
  :مفهوم اإلدارة التربوية -

عملية إنسـانية   هي) : "م٢٠٠٧(عبد الجواد كما عرفها اإلدارة التربويةإن 
رد وتحترم شخصيته وتساعده على التكيف مع المجتمع اجتماعية تربوية تعني بالف

  .الذي يعيش فيه ويتوافق مع مجريات األمور في عصره
، حيث ينظـر للتعلـيم    الشاملبمفهومها  ةولما كان التعليم جزءا من التربي

على انه التربية المقصودة التي تتم في مؤسسات تدار بهياكل إدارية ، لـذا فـان   
  ).١٧ص" (بر جزءا من اإلدارة التربوية بمفهومها الشاملاإلدارة التعليمة تعت

اإلدارة بمفهـوم   المقصودبأن ) م٢٠٠٦(ومن جهة أخرى يوضح إسماعيل 
كل عمل منسق منظم يخدم التربية والتعليم ويتحقق مـن ورائـه    هو"ة ، يالتعليم

مـع األهـداف األساسـية مـن     األغراض التربوية والتعليمية ، تحقيقاً يتماشـى  
  ).٢٠ص("ليمالتع
  :مراحل تطور اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة -

منطقة مكـة  " هـ ، أوجدت المديرية العامة للتعليم بالمنطقة الغربية١٣٩٧في عام 
ه في مكـة  وأصبح من مهام هذه المديرية اإلشراف على التعليم وإدارت،  المكرمة

هـ تم فصل إدارة التربيـة والتعلـيم   ١٤٠٦وفي عام المكرمة ، جدة ، الطائف ، 
هـ جرى تغييـر  ١٤٢٤في عام ، وبمكة المكرمة وأعيد ربطها بوزارة المعارف 

مسمى إدارة التعليم إلى إدارة التربية والتعليم  ، بعد تغيير مسمى وزارة المعارف 
، وفي تاريخ ) ٧٨هـ ،ص١٤٢٦الزهراني وآخرون ،( إلى وزارة التربية والتعليم

وجه معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبد اهللا بـن صـالح    هـ١٧/٣/١٤٢٩
العبيد وذلك بناء على تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بهدف أن تتماشى 
أعمال الوزارة بما يتفق مع نظام المناطق اإلدارية بتعديل مسمى اإلدارة العامـة  



 

) بنين( ة العامة للتربية والتعليماإلدارإلى )  بنين(المقدسة بالعاصمةللتربية والتعليم 
  .)١(ملحق رقم،  بمنطقة مكة المكرمة

 اإلدارة العامة للتربيـة والتعلـيم بالعاصـمة   في اإلدارة االلكترونية استخدام   -

  :)بنين(المقدسة 

، ارة االلكترونية باإلدارة العامـة هناك جهد متواضع في تطبيق آليات اإلد
سيطة المقدمة مـن خـالل موقعهـا علـى الويـب      ويظهر ذلك في الخدمات الب

www.makkahedu.gov.sa   حيث تم ربط اإلدارة بالمدارس التابعة لها مـن ،
إلـى اإلدارات واألقسـام    خالل هذا الموقع ، ويتم من خاللـه إرسـال التعـاميم   

ركـز  ممركز المعلومات والحاسـب اآللـي و   ، ويتم ذلك بالتنسيق بينوالمدارس
ية باإلدارة،وقد صدر عـن اإلدارة العامـة للتربيـة والتعلـيم     االتصاالت اإلدار

هــ إلـى   ٢٨/١١/١٤٢٧وتاريخ ) ١١٠٩/٥/٣٥(بالعاصمة المقدسة تعميم رقم 
جميع مراكز اإلشراف التربوي والمدارس والمعاهد بمراحلها الـثالث واألقسـام   

خر وصول وهدف التعميم إلى معالجة تأ، التابعة لها بشأن تفعيل البريد االلكتروني
المراسالت البريدية وذلك تمشيا مع أسلوب التقنية الحديثة في المخاطبـات بـين   

  .وتنفيذا لتعليمات الوزارة في هذا الشأن، اإلدارات
عن اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة تعميم رقم ، وصدر أيضا

ات ومراكـز  هـ إلى جميع المدارس واإلدار١٠/٣/١٤٢٩وتاريخ ) ٣٠٩/٥/٣٥(
اإلشراف التربوية بشأن إنشاء بريد الكتروني لكل مدرسة باالتفـاق مـع إحـدى    

  ).٢(ملحق رقم،  الشركات المتخصصة
  
  
  
  
  
  

  



 

  املبحث الثاني
  باململكة العربية السعودية التحول من الوسائل التقليدية إىل اإللكرتونية

 ":يسر"برنامج التعامالت االلكترونية  -

لكة اهتماماً كبيراً للتحول للتعامالت اإللكترونية الحكومية، تولي حكومة المم
وذلك لما تقدمه مفاهيم التعامالت اإللكترونية الحكومية من فوائد كبيرة لالقتصـاد  

وتـاريخ   ٣٣١٨١/ب/٧الوطني، حيث صـدر األمـر السـامي الكـريم رقـم      
هـ المتضمن وضع خطة لتقديم الخدمات والمعـامالت الحكوميـة   ١٠/٧/١٤٢٤

  .إلكترونياً من قبل وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

هـ، الصادر بناء  ٢٠/٨/١٤٢٥وتاريخ  ٢٣٥قرار مجلس الوزراء رقم و
سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة "على توصيات ندوة 

م التي نظمها ديوان المراقبة العامة ، الجهـات الحكوميـة باسـتخدا   " على األداء
الوسائل اإللكترونية بدالً من المستندات والوسائل التقليدية وسرعة تبني اسـتخدام  
أنظمة الحاسب اآللي في جميع العمليات المالية والمحاسبية، كما جاء فـي نـص   

على الجهات الحكومية اإلسراع في تبني استخدام أنظمـة  : الفقرة الثالثة من القرار
لمالية والمحاسبية، والتحول من الوسائل التقليدية الحاسب اآللي في جميع العمليات ا

في مسك السجالت وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسـائل اإللكترونيـة   
 .وتقديم بياناتها للمراجعة على أقراص مدمجة بدالً من المستندات الورقية

ملي االستخدام التكـا "ويهدف برنامج  التعامالت اإللكترونية الحكومية بالـ  
واالتصاالت، لتسهيل وتسريع التعـامالت بدقـة    الفعال لجميع تقنيات المعلومات
وبينها وبين تلـك التـي   ") G-G"حكومة  -حكومة(عالية داخل الجهات الحكومية 

 ).G”-“Bأعمال -حكومة(، وقطاعات األعمال )G”-"Cفرد -حكومة(تربطها باألفراد 

امالت اإللكترونية الحكومية، ولحرص المملكة الكبير على التحول إلى التع
وذلك لما تقدمه مفاهيم التعامالت اإللكترونية الحكومية من فوائد كبيرة لالقتصـاد  
الوطني ، فقد تم تكليف وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بوضع خطة لتقـديم  

فقامت الوزارة بإنشاء برنامج التعامالت . الخدمات والمعامالت الحكومية إلكترونياً



 

وزارة المالية، وهيئة االتصـاالت  : بمشاركة كٍل من) يسر(لكترونية الحكومية اإل
  . وتقنية المعلومات

  :مشروع شبكة التعامالت االلكترونية الحكومية -

  :أهداف المشروع

إنشاء التجهيزات الالزمة لتنفيذ خدمات التعامالت االلكترونيـة الحكوميـة    •
 . ة للربط بين الجهات الحكوميةوذلك بتوفير بنية تحتية أساسية مشترك

  ". يسر"ربط الجهات الحكومية بمركز بيانات التعامالت االلكترونية الحكومية  •
ليكون حلقة الوصـل  " يسر"تمكين برنامج التعامالت االلكترونية الحكومية  •

  . بين مختلف الجهات الحكومية
 . بين الجهات الحكومية وتقليل تكلفتها توحيد آلية االرتباط  •

يقـوم  ) يسـر (سب الخطة التنفيذية لبرنامج التعامالت االلكترونية الحكومية ح
البرنامج بإنشاء شبكة اتصاالت خاصة بالتعامالت االلكترونية الحكومية، وتقـوم  
هذه الشبكة بربط الجهات الحكومية بمركز بيانات التعامالت االلكترونية الحكومية 

صفات الفنية واألمنية السـتخدامه فـي   ، والذي تم تأسيسه على أعلى الموا"يسر"
استضافة البوابة الوطنية للخدمات االلكترونية، واستضافة موقع برنامج التعامالت 

، وتمكن هذه الشـبكة مركـز التعـامالت الحكوميـة     "يسر"االلكترونية الحكومية 
االلكترونية بأن يكون حلقة وصل بين الجهات الحكومية بحيث يتم توحيـد آليـة   

قائمـة بـبعض   ) ١(يوضح الجدول رقم  . ط بين الجهات ويختصر تكلفتهااالرتبا
الجهات المدرجة ضمن خطة الربط الشبكي وهي الجهات ذات العالقة بالخـدمات  

حيث تم حالياً . االستطالعية ومشروع وزارة المالية لربط الجهات الحكومية بسداد
الحكوميـة وذلـك    جهة حكومية بمركز بيانات التعامالت االلكترونيـة  ١٤ربط 

كمرحلة أولى من تنفيذ هذا المشروع، وسيتم استكمال ربط باقي الجهات الحكومية 
ـ     ب االسـتخدامات والخـدمات   في المراحل الالحقـة للمشـروع بالتـدرج حس

  )٣(ملحق رقم ،المتاحة
  



 

  :نظام التعامالت اإللكترونية -

األول ربيـع   ٧أقر مجلس الوزراء الموقر في جلسته يـوم االثنـين   لقد 
حفظه  -هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز ١٤٢٨

يهدف النظام إلى ضبط التعامالت والتوقيعـات    نظام التعامالت اإللكترونية -اهللا 
االلكترونية  ، وتنظيمها وتوفير اإلطار النظامي له ، حيث أجاز النظام لمن يرغب 

يضع شروطاً إضافية خاصة به لقبول التعـامالت   في إجراء تعامل الكتروني أن
وأن يكـون  . والتوقيعات االلكترونية بشرط أال يتعارض ذلك مع أحكام هذا النظام

للتعامالت والسجالت والتوقيعات االلكترونية حجيتها الملزمـة وال يجـوز نفـي    
بشـكل   صحتها أو قابليتها للتنفيذ وال منع تنفيذها بسبب أنها تمت كلياً أو جزئيـاً 

. الكتروني بشرط أن يتم ذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في هـذا النظـام  
كذلك أجاز النظام التعبير عن اإليجاب والقبول فـي العقـود بواسـطة التعامـل     

  .االلكتروني ويعد العقد صحيحاً وقابالً للتنفيذ متى تم وفقاً ألحكام هذا النظام
  :نظام مكافحة جرائم المعلوماتية -

مجلس الوزراء المـوقر فـي    انتائجه أقروالتي ناقشها  األمورن أهم إن م
هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك ١٤٢٨ربيع األول  ٧جلسته يوم االثنين 

نظام مكافحة جرائم المعلوماتيـة ، الـذي    -حفظه اهللا  –عبد اهللا بن عبد العزيز 
ك الجرائم والعقوبـات  ديد تليهدف إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتح

وفرض النظام عقوبة بالسجن مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد المقررة لها ، 
على خمس مئة ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً مـن الجـرائم   
المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع اليكتروني أو 

يكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقـع أو إلغائـه أو إتالفـه أو    الدخول إلى موقع ال
تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريـق إسـاءة اسـتخدام    
الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير باآلخرين وإلحـاق  

  .الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة
النظام عقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنوات وبغرامـة  كذلك فرض 

ال تزيد على خمسة ماليين ريال أو بإحداهما على كـل شـخص ينشـئ موقعـاً     



 

لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب اآللي أو نشـره  
تصـنيع  لتسهيل االتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية 

بين   المتفجرات ،ومع صدور هذا النظام الذي يسعى إلى تحقيق توازن ضروري
مصلحة المجتمع في االستعانة بالتقنية الحديثة ومصلحة اإلنسان في حماية حياتـه  
الخاصة والحفاظ على أسراره، والمساعدة على تحقيق النظام المعلوماتي وحفـظ  

للحاسبات اآللية والشبكات المعلوماتيـة،  الحقوق المترتبة على االستخدام المشروع 
كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة واألخالق واآلداب العامة وكـذلك حمايـة   

  .االقتصاد الوطني
  :الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات -

الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومـات بقـرار مجلـس     لقد أقرت  
هـ، حيث اشتملت على منظور بعيـد  ١١/٥/١٤٢٨وتاريخ ) ١٦٠(الوزراء رقم 

من : المدى لالتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة للعشرين سنة القادمة، متكوناً
رؤية مستقبلية، وسبعة أهداف عامة، باإلضافة إلى الخطة الخمسية األولى شـاملة  

ين ستة وعشرين هدفاً محدوداً، واثنتين وستين سياسة تنفيذيـة، وثمانيـة وتسـع   
، )١هــ ص ١٤٢٨،  Yesser e-newsletter( و ) www.yesser.gov.sa(مشـروعاً 
الحكومية في المملكة  ةاف اإلستراتيجية لتطبيق التعامالت االلكترونياألهدوتتمثل 

  :في )م٢٠٠٧" (يسر" ةكما وضحها برنامج التعامالت االلكتروني
  :م ٢٠١٠توفير خدمات أفضل بنهاية  -١

  .مستوى راق من الجودة) خدمة١٥٠( ولوية العاليةتوفر الخدمات ذات األ •
توفير خدمات بشكل متكامل ومبسط للمستخدمين وعلى مستوى عال مـن   •

  .األمان
إتاحة الوصول إلى الخدمات الحكومية للجميع على مدار السـاعة مـن أي    •

  .مكان داخل وخارج المملكة
مـن  % ٧٥تحقيق مستوى استخدام للخدمات الحكومية االلكترونية بنسـبة   •

  .المستخدمين
  .من رضا المستخدمين عن الخدمات االلكترونية% ٨٠تحقيق نسبة  •



 

  :اءة والفعالية في القطاع الحكوميزيادة مستوى الكف-٢

استخدام الوسائل االلكترونية في جميع المراسالت الرسمية بـين الجهـات    •
  .الحكومية

تحتاجهـا   إتاحة وصول أي من الجهات الحكومية إلى كل المعلومات التي •
في الجهات األخرى ، وضمان عدم تكرار حفظ المعلومات في أكثر مـن  

  .جهة حكومية
تأمين المشتريات الحكومية من السلع والخدمات التي تزيد تكلفتها عن حـد   •

  .ةمعقول في البداية من خالل النظام االلكتروني للمشتريات الحكومي
  :المساهمة في رخاء وازدهار الوطن -٣

وماتي في المملكة من خالل نشر المعرفـة  لعي بناء المجتمع المالمساهمة ف •
  .واستخدام الخدمات االلكترونية

المساهمة في تحسين استغالل موارد وأصول الوطن من خالل رفع مستوى  •
  .إنتاجية المجتمع بجميع شرائحه

  :التخطيط االستراتيجي للتعامالت االلكترونية في المملكة العربية السعودية -

التخطيط االستراتيجي إلى تحقيق األهداف المرجوة من المنشأة ضمن  يهدف
أسس العمل التي تتبناها المنشأة ، ولوضع إطار مؤسسي وخطة عمل تحققان هذه 
األهداف ، يجب تحليل واقع المنشأة الحالي وقدرتها على تطبيق هذه األهداف 

راتيجي ، وتتم وحل المشاكل الممكن حدوثها كخطوة أولية في التخطيط االست
دراسة الوضع الحالي من خالل فرق العمل وجلسات العصف الذهني وتقارير 
: تحتوي على معلومات عن المنشأة ومسار العمل باعتماد أسس علمية مثل 

الذي يحلل البيئة ) SWOT Analysis( ةالتحليل الرباعي للبيئة الداخلية والخارجي
وكذلك يحلل البيئة الخارجية من حيث الداخلية من حيث عناصر القوة والضعف ، 

  : الفرص والتهديدات بالنسبة للمنشأة وفيما يلي أمثلة لهذه العناصر 
وتشكل ممتلكات ووقائع المنشأة التي ) Strength Points(نقاط القوة  •

تصب في مصلحة العمل للمنشأة واحتماالت التطوير مثل ، وجود خبرات 



 

لبنية التحتية الالزمة لتطبيق مشاريع وكفاءات بين الموظفين ، أو توفر ا
  .التعامالت االلكترونية الحكومية في المنشاة

تظهر دراسة وضع العمل للنقاط ) Weak Points(نقاط الضعف  •
والمجاالت التي من الممكن أن تؤثر سلباً على مسار تطبيق المشاريع 

رحيب واطر اإلستراتيجية مثل نقص الدعم المادي لتطبيق المشاريع وعدن ت
  .الموظفين للتغيرات المتوقعة

وتوضح إمكانيات النجاح والتطور في حال ) Opportunities( الفرص •
تطبيق الخطة اإلستراتيجية والجوانب التي ستساهم في ضمان التطبيق 
األفضل والحصول على النتائج المتميزة مثل إمكانية الحصول على الدعم 

  .ديثة التي تساعد في تحسين العملالخارجي أو توافر الخبرات التقنيات الح
وتشمل المخاطر المتوقعة التي من الممكن أن تؤثر ) Threats( التهديدات •

على مسار العمل في حال حدوثها مثل عدم استجابة المتعاملين للتغيـرات  
الحكومية ورفضـهم الطـرق    ةالتي ستقدمها مشاريع التعامالت االلكتروني

اح هذه المشـاريع،وبناء علـى مجموعـة    الحديثة مما سيؤثر سلبا على نج
يع أصـحاب  الرؤى واألهداف العامة التي تحتويها اإلستراتيجية ، يسـتط 

ر في على مؤشرات ومقاييس تعكس مقدار التطوالقرار وضع قائمة تحتوي 
ألخـرى  ، وتختلف مجموعة المؤشرات من منشـأة  العمل ومستوى األداء

باسـتراتيجيات التعـامالت    ، وفيما يتعلـق حسب طبيعة العمل ومتطلباته
  )٣١-٣٠ص ص.(ى المنشآتااللكترونية الحكومية على مستو

إلـى أن المملكـة    )م٢٠٠٧( Gartnerوفي ظل هذه الجهود فقد أشار تقرير 
أنجزت الكثير وحققت تقدما كبيرا في مجال الحكومة االلكترونية على الرغم مـن  

وأشـاد  " يسـر "كذلك برنـامج  حداثة إنشاء وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات و
التقرير بانجازات برنامج التعامالت االلكترونية وقرار مجلس الوزراء السـعودي  
القاضي بتخصيص مناصب عليا لتقنية المعلومات مرتبطة مباشرة للمسئول األول 
في الجهة الحكومية ، وأيضا إشادة التقرير بنظام مكافحة جـرائم المعلوماتيـة ،   

آلي في البرنامج ، أيضا أشـاد التقريـر بالبوابـة الوطنيـة     وبناء مركز حاسب 



 

وبمشروع النماذج  http://www.saudi.gov.saللتعامالت االلكترونية الحكومية 
  ).١٢ص(االلكترونية 

مية في المعوقات التي تحد من تطبيق التعامالت اإللكترونية في األجهزة الحكو

  :المملكة العربية السعودية

تحد من تطبيق التعامالت اإللكترونية في األجهزة الحكومية  المعوقات التي   
  :إلى ثالثة محاور رئيسية وهي )م٢٠٠٧(في المملكة العربية السعودية قسمها الزهراني 

  :معوقات متعلقة بالجوانب القانونية أو التنظيمية: أوالً -

وتأتي هذه المعوقات في الترتيب األول من حيث درجة حدتها في التـأثير  
ة العربية في تطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية في األجهزة الحكومية بالمملك

  :ب القانونية أو التنظيمية ما يليومن أهم المعوقات المتعلقة بالجوان ، السعودية
 .اإللكترونية بالتعامالتاألنظمة واللوائح الخاصة  نقص-١

للتعامل مع جـرائم   عدم وجود التشريعات الكافية في المحاكم السعودية-٢
  .الحاسب اآللي واالختراقات األمنية

  : علقة بالجوانب اإلدارية والماليةمعوقات مت:  ثانياً

ومن أهم المعوقات المتعلقة بالجوانب اإلدارية والمالية مرتبة حسـب حـدة   
  :تأثيرها في التطبيق ما يلي 

فـي   ونيةاإللكتر التعامالتالكوادر البشرية المتخصصة في تطبيقات نقص  -١
ويحد هذا العائق بدرجة كبيرة على تطبيـق التعـامالت   : األجهزة الحكومية

 .اإللكترونية في األجهزة الحكومية

 التعـامالت الكوادر البشرية الحالية على استخدام تطبيقـات   اتقدرضعف  -٢
 .في األجهزة الحكومية اإللكترونية

 .المصادر المالية المناسبة قلة -٣

التعامل مـع جهـاز    ن في األجهزة الحكومية منالكثير من العاملي تخوف -٤
 .الحاسب اآللي

بأهميـة تطبيـق   في بعـض األجهـزة الحكوميـة    عدم تفهم اإلدارة العليا  -٥
 .في األجهزة الحكومية اإللكترونية التعامالت



 

تردد الكثير من العاملين في األجهزة الحكومية من التعامالت اإللكترونيـة   -٦
 .المعلومات الشخصية في الجهة خوفاً من تسرب وضياع

  :معوقات متعلقة بالجوانب التقنية :ثالثاً
  :ومن أهم المعوقات المتعلقة بالجوانب التقنية مرتبة حسب حدة تأثيرها ما يلي

العائق ويحد هذا :  التفاوت في ميكنة أساليب العمل بين الجهات الحكومية-١
 .ة الحكوميةبدرجة كبيرة على تطبيق التعامالت اإللكترونية في األجهز

الجهات الحكومية في األنظمة اآلليـة الخاصـة   الكثير من عدم التوافق بين -٢
 .اإللكترونيةالتعامالت بتطبيقات 

 .فر خدمة اإلنترنت للجمهور بالشكل المناسباعدم تو-٣

  )١٩-١٨ص ص.(ضعف البنية التقنية التحتية في المملكة-٤
  : ونية في المملكة العربية السعوديةمبادرات محلية في تطبيق التعامالت االلكتر -

 :اإلدارة خدمات التعامالت االلكترونية في معهد) ١

  .خدمات إلكترونية :نوع المشروع

  . معهد اإلدارة العامة :الجهة المنفذة

توفير عدد كبير من خدمات التعامالت االلكترونيـة   تم : نبذة عن المشروع
وار الموقع سواء المستفيدين في القطـاع  وإتاحتها على موقعه االلكتروني لعموم ز

وإلبراز وتسهيل الوصـول لهـذه   . الحكومي ، أو المواطنين أو القطاع الخاص 
الخدمات االلكترونية على الموقع فقد تم تصنيفها كخدمات للترشيح لبرامج المعهد 
التدريبية ، خدمات للمتقدمين والدارسين في برامج المعهد اإلعداديـة ، خـدمات   

يجين من برامج المعهد ، خدمات للتقديم على وظـائف المعهـد الشـاغرة ،    للخر
  . خدمات قواعد المعلومات ، خدمات القطاع الخاص ، خدمات لعموم زوار الموقع

  .http://www.ipa.edu.sa  رابط المشروع
 :الفهرس العربي الموحد) ٢

  . خدمات إلكترونية :نوع المشروع
  .العامة زبد العزيعمكتبة الملك  :الجهة المنفذة



 

يهدف الفهرس العربي الموحد إلى حصر جميع أوعية   :نبذة عن المشروع
...) رسـائل جامعيـة    –مخطوطات  –مجالت  –كتب (اإلنتاج الفكري العربي 

وتقديم معلومات بيليوجرافيه متكاملة إضافة إلى معرفـة أمـاكن وجودهـا فـي     
ير عالمية مـن شـأنها توحيـد    كما يعتمد الفهرس على مواصفات ومعاي.المكتبات

الفهرس  ،بيانات أوعية المعلومات وتجنب تكرار فهرس الكتاب في أكثر من مكتبة
متاح على شبكة اإلنترنت مجاناً لألفراد وبإمكان جميع سـكان المملكـة العربيـة    
السعودية الدخول على الموقع والبحث عن الكتب وأوعيـة المعلومـات ومعرفـة    

. تبات السعودية والعربية، وهذه الخدمة مقدمة مجاناً للجميعأماكن وجودها في المك
ويهدف الفهرس إلى ربط جميع المكتبات داخل المملكة وخارجها في قاعدة بيانات 
واحدة من خالل توحيد معايير الفهرس اآللية بين المكتبات مما يسهم في تحقيـق  

كتبات وكذلك توحيد المشاركة في مصادر المعرفة وخفض التكاليف المالية على الم
النظم والمعايير في أعمال الفهرس والتكشيف والتصـنيف ألوعيـة المعلومـات    

ويقدم الفهرس المعرفة العربية واإلنتاج الفكري العربي في شتى المواضيع .العربية
والتخصصات إلى الثقافات األخرى ويعرف الباحثين والمتخصصين فـي جميـع   

  . ت العربيةأنحاء العالم بالمؤلفات والمصنفا

  . http://www.aruc.org :رابط المشروع
 : إلكترونياً المشروع السعودي لتبادل المعلومات) ٣

  .خدمات إلكترونية :نوع المشروع
  .وزارة المالية :الجهة المنفذة

 -ارات العامـة صندوق االسـتثم  -تقوم وزارة المالية : نبذة عن المشروع
وهو يهدف إلى  SaudiEDIبتنفيذ المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيا 

خدمة المملكة رقمياً، وتوفير السرعة والشفافية في األعمال وتسريع اإلجـراءات  
الحكومية فيما بينها وبين القطاع الخاص، كما يركز المشروع على قطاع التجارة 

ويعمل المشروع على نقل المعلومات بـين  ) والتصديرخدمات االستيراد (الدولية 
 بـين والدور الرئيس للمشروع يتمثل في التنسيق .  الجهات ذات العالقة إلكترونياً

  الخاص القطاع في والمستفيدين المختلفة الحكومية الجهات



 

  . http://www.saudiedi.com رابط المشروع
  :مشروع تحديث وتطوير مصلحة الزكاة والدخل) ٤

  .خدمات إلكترونية :نوع المشروع
  .وزارة المالية :الجهة المنفذة

مؤخراً موقع لها على شبكة اإلنترنت  المصلحة أنشأت:  نبذة عن المشروع
باللغتين العربية واإلنجليزية يحتوي على األنظمة واللوائح الزكويـة والضـريبية   

  . والتعليمات والنماذج واألسئلة األكثر شيوعاً
  ).٢٨م،ص٢٠٠٧الموسى ،(  http://www.dzit.gov.sa :وعرابط المشر

 

 :الخارجية السعودية بوابة الحكومة اإللكترونية لوزارة) ٥

  .خدمات إلكترونية :نوع المشروع
  .وزارة الخارجية :الجهة المنفذة

ونية لوزارة الخارجية هي مدخل بوابة الحكومة اإللكتر : نبذة عن المشروع
موحد وشامل للمعلومات والشؤون الخارجية، كما تقدم البوابة خدمات إلكترونيـة  

 م٢٠٠٥سفارة لعام  ٥٠(أفضل للوزارة و للجمهور وللسفارات السعودية بالخارج 
وللجهـات  ) م٢٠٠٦ممثليـة بنهايـة    ١٠٤بمجموع  م٢٠٠٦مبدئياً والباقي خالل 
يتوفر محتوى البوابة بعدة . عمال في أي وقت و من أي مكانالحكومية وقطاع األ

مع ) عربي، إنجليزي، فرنسي و لغات الدول األجنبية في مواقع السفارات( لغات 
وللمستخدمين صـالحيات  . سهولة إدخال المحتوى دون الحاجة لمهارة تقنية عالية

ت المسـتخدمين،  إدارة معلومـا : وتتكون البوابة من نظـم . موثقة الرتياد البوابة
وإدارة المحتوى، والمطبوعات اإللكترونية، والتهيئة الشخصية، واألدلة، و وكاالت 
األنباء، وقواعد المعلومات، والربط مع التطبيقات الداخلية للوزارة مثل التأشيرات 
اإللكترونية ونظام شؤون الموظفين على سبيل المثال ال الحصر، والبث المباشـر  

البحث، ومواقع مفيدة، والحوار، والمجموعـات، والرسـائل   للصوت والصورة، و
كما يمكن لمنسوبي الـوزارة  . القصيرة، والمفكرة، والطقس، والنماذج اإللكترونية

  . إنشاء صفحات خاصة بهم
  . http://www.mofa.gov.sa :رابط المشروع



 

  

 : مات وزارة الداخليةمشروع بوابة خد) ٦

  .خدمات إلكترونية :نوع المشروع
  .وزارة الداخلية :الجهة المنفذة

واقع وزارة الداخلية في تطبيق التعامالت اإللكترونية، :  نبذة عن المشروع
  :وقد تمثلت في

 .تنفيذ مشروع الهوية الوطنية واإلقامة اإللكترونية -

مركـز المعلومـات   (الخاصة بـالوزارة  تعزيز البنية التحتية لشبكة المعلومات  -
 ).الوطني

 .تنفيذ مشروع لتحصيل رسوم الخدمات آلياً -

إعداد خطة إستراتيجية لتقنية المعلومات والعمل علـى إعـادة هيكلـة تقنيـة      -
 .المعلومات في الوزارة

  .وضع خطة لتفعيل التعامالت اإللكترونية من خالل البوابة اإللكترونية -
  ).٣٠م، ص٢٠٠٧بنجر ،(  http://www.moi.gov.sa :رابط المشروع

  :جال تطبيق التعامالت االلكترونيةأفضل جهاز حكومي عربي في م -

" جـائزة  إلى أن السياحة بالمملكة حصـلت علـى   ) م٢٠٠٧(يؤكد البليهد 
مي عربي في مجال تطبيـق  كأفضل جهاز حكو" أفضل تطبيق الكتروني حكومي 

 ACN Award -Arab computer-التعامالت االلكترونية ، وذلك من مجلة 
News  الصادرة عن شركةITP     العالمية المتخصصة فـي تقنيـة المعلومـات

واإلدارة االلكترونية ، في حفل أقامته الشركة في دبي تزامنا مع فعاليات معرض 
GITEX م ٢٠٠٧.  

وهو نظـام  ) أساليب(ة لالستثمار في تطبيق مشروع إن تجربة الهيئة العام
الذي ينتهج النمـوذج   إلدارة عالقات العمالء في مجتمع االستثمار العالميحديث 

ونجده يقوم بمبدأ ترتيب مراحل استقبال طلبات ، القياسي لمراحل عملية االستثمار
ـ    رص االستثمار سواء من المستثمر المحلي أو األجنبي بصفتهم بـاحثين عـن ف

وبعد ذلك أيضاً ننتقل إلى مرحلة أخـرى   ،)في المدن االقتصادية مثالً(استثمارية 



 

وهي اقتناع المستثمر بالفرص االستثمارية المتاحة ليتم بعد ذلك الحـوار حولهـا   
  .  ومتابعة المناقشة مع المطورين للمدن االقتصادية

صنفت المملكة  التابعة للبنك الدولي قد IFCأن مؤسسة التمويل الدولية  كما
دولـة فـي تقريرهـا    ١٥٥العربية السعودية في المركز الثامن والثالثين من بين 

"Doing Business in م ، ويعد مثل هذا التصـنيف تقـدماً   ٢٠٠٦للعام " ٢٠٠٦
جيداً من المركز السادس والسبعين في العام الذي سبقه، إال أن المحللين يرون أن 

سـيتطلب  "ثين إلى مركز بين الدول العشرة األولى التقدم من المركز الثامن والثال
ــئولي   ــب مسـ ــن جانـ ــة مـ ــنة النيـ ــود حسـ ــن جهـ ــر مـ                  أكثـ

  ).٤٠ص".(الحكومة
  

  

  

  

  

  

  

  



 

  تكنولوجيا املعلومات: الثالثاملبحث 

  :مفهوم تكنولوجيا المعلومات -

مفهـوم  وتعد كلمة تكنولوجيا من أكثر الكلمات استعماال في اللغة االنجليزية "
يقـوم علـى اسـتخدام    ) عقلـي أو يـدوي  (كل نشاط بشري : التكنولوجيا يعني

من اجل إمداد اإلنسان بالقدرات التي تساهم في ) المعلومات والمعارف والمهارات(
  . إشباع حاجاته وتحقيق متطلباته وتوفير األمان له

 وهي طريقة نظامية تسير وفق المعارف المنظمة وتستخدم جميع اإلمكانـات 
المتاحـة مادية كانت أم غير مادية بأسلوب فعال النجاز العمل المرغوب فيه إلى 

  :ثالث معان وهي  ادرجة عالية من اإلتقان أو الكفاية ، لذلك فان للتكنولوجي
وتعني التطبيق النظامي للمعرفة العلميـة    Processes:التكنولوجيا كعمليات   •

  .عمليةأو أي معرفة منظمة ألجل مهمات أو أغراض 
وتعني األدوات واألجهزة والمواد الناتجة عن  Products :التكنولوجيا كنواتج  •

  .تطبيق المعرفة العلمية
وتستعمل بهذا المعنى عندما يشير النص إلى : التكنولوجيا كعملية ونواتج معاً  •

 )٢٧-٢١هـ ،ص١٤٢٧:فتح اهللا (" العمليات ونواتجها معاً ، مثل تقنيات الحاسوب
تطبيــق "وتكنولوجيــا المعلومــات تعنــي "، ) ٢٠م ، ص٢٠٠٣:الحيلــة (و

ل طـرق  في تناول المعلومات وتداولها وتخزينها واستعما) التقانة(التكنولوجيا 
، كما يعتمد على األخذ بالتغيرات التي تحدث فـي  المعالجة واالسترجاع والبث

،ص Fray" (الـخ ...وسائل االتصـال الرقميـة وااللكترونيـة والحاسـبات     
مجموعة الوسائل "ويمكن تعريف تكنولوجيا المعلومات بأنها ، ) م١١٨،١٩٩٩

من أجهزة وبرامج وخبرات لتسهيل نقل المعلومات وتبادلها في داخل المؤسسة 
المعلومات  اوتكنولوجي"،) ٨٤م ، ص٢٠٠٠الباز، " (المختلفة وبين المؤسسات

رات والتغيرات التي ، وتعتمد هذه التكنولوجيا على التطومفهوم يتناول المستقبل
يشهدها العالم يوميا ، وتتعدد مجاالتها بسرعة ، االلكترونيات ووسائل االتصال 
المختلفة والحواسيب واآلالت التي يقوم عليها عالم المعلومات والتـي يـزداد   



 

عددها بصورة مستمرة، ومع التقدم الكبيـر تحـدث تغيـرات فـي صـناعة      
وجيـا الحوسـبة بخطـوات جبـارة ،     الحواسيب الصغيرة ، فقد تقدمت تكنول

 ٣٠فالحواسيب اليوم هي أكثر قدرة بماليين المرات مما كانـت عليـه منـذ    
  ).١٥م ، ص٢٠٠٠كليش ،(عاماً
إن االستخدام الفعال لتقنية المعلومات هو احد أهم التحديات التـي تواجـه   "

،  غالبية منظمات اليوم ، الن أي مؤسسة سواء كانت تقدم خدمات عامة أو خاصة
يصبح المطلب الرئيسي لها في هذا العصر هو فهم ودراية أهمية الدور الذي تلعبه 

المعلومات، وكيف يمكن التوصل إلى أفضل الطرق الستخدام نظم تلك  اتكنولوجي
المعلومات ، وهنا تبرز أهمية مساعدة العاملين جميعاً على فهم أهمية تكنولوجيـا  

سواء كانت حكومية أو خاصـة ، وتقنيـة   المعلومات لنجاح العمل في المؤسسات 
المعلومات بمعناها الواسع تستخدم في توصيل خدمات رئيسـة  مثـل الكهربـاء    

ليات التصنيع والمياه واالتصاالت ، كما أنها تعتبر شيئا حيوياً في معظم أنواع عم
وعين ، لكن الواضح أن غالبية مديري هذا العصر ينصب اهتمامهم على نوالتوزيع
  :أنظمة الحواسيب وهمافقط من 
  .وهو ما يتعلق بتخزين البيانات ومعالجتها •
  .ما يتعلق بسرعة االتصال بين المنظمات والمستفيدين من خدماتها •

وحتى نستطيع العيش مع المنافسة المحمومة في هذا العصر ، نجدا أنفسـنا  
إلنسان مضطرين إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات بكفاءة وفعالية ، فإذا استطاع ا

أن يجمع بين الكفاءة والفعالية في استخدامه لتكنولوجيا المعلومـات ، فـان ذلـك    
سوف يحقق له النجاح النجاز ما يطلب منه من أعمال بفعالية ، وهو مـا يبـرز   
أهمية أن يدرك كل إداري في أثناء حياته العملية ، أهمية تكنولوجيـا المعلومـات   

  .عمال المؤسسات المختلفةواستخدامها بفعالية من اجل تطوير أ
  

  :دور تكنولوجيا المعلومات في تغيير العملية اإلدارية -

التقليـدي عنـد القيـام     رهناك فارق كبير بين الطريقة التي يتبعها المـدي 
والطريقة التي يتبعها المدير ) التخطيط،التنظيم، القيادة ، الرقابة(بالوظائف اإلدارية 



 

هناك اختالف كبير بين طريقة المـديرين فـي    المعاصر في هذا الصدد ، كما أن
  .تحليل وحل المشكالت في الماضي وبين طريقتهم في هذه األيام

المعلومات دورا هاماً في عملية التغيير التـي طـرأت    افقد لعبت تكنولوجي
على اإلدارة من خالل توفير أدوات قوية للمديرين والتـي تسـمح لهـم بالقيـام     

أو الجديدة ، حيث أن نظم المعلومات المعاصـرة تسـمح    بأدوارهم سواء التقليدية
تحليلهـا  ، وبتشـغيلها وب البيانات وبكميات هائلة ومتنوعة للمديرين بالحصول على
، وعليه يمكن للمؤسسات أن تستفيد من استخدام تكنولوجيا وباستيعابها بسرعة فائقة

  :باالتيالمثال ال الحصر المعلومات لتطوير أعمالها على سبيل 
  : نظم مساندة المدير

هي التي تمكن المدير من إدارة عمله بسرعة وكفـاءة والحصـول علـى    
المعلومات عند الحاجة ، ومن هذه النظم ، نظم فرعية مثل الرسائل االلكترونيـة  
ونظم المعلومات اإلدارية ونظم مساندة القرارات الجماعية ، وتستخدم هذه الـنظم  

رأس الهرم اإلداري واالختصاصيين في كافـة   إلحداث التكامل بين المديرين في
علومـات، ونظـم مسـاندة    مستويات المؤسسة وبين ما يتدفق إلى المؤسسة من م

مجموعة برمجيات وأجهزة وأدوات ولغة خاصة تعين في أعمـال  : المديرين هي
مـع أي نظـام أو أي    تصناعة واتخاذ القرار الجماعي من خالل تبادل المعلوما

  :أي مكان، ومن هذه النظم شخص في أي وقت و
يتم عبر أجهزة الهاتف والبريد االلكتروني لعقد اللقاءات : نظم االتصال -١  

  .واالجتماعات وتبادل الرسائل السريعة
مجموعة من برامج الحاسب تمكن المسـتفيد مـن   : رنظم مساندة القرا -٢  

فـة  تحليل وتفسير البيانات ثم تشكيلها وعرضها بطرق مختلفة النجـاز كا 
  .األعمال المتعلقة باتخاذ القرار

الخبرة هي إحدى أنظمة الحواسيب اآللية وهي : نظم الخبرة المعلوماتية -٣  
تتسق مع تصرف اإلنسان الخبير ، حيث تتمتع هذه األنظمة بقدرات لحـل  
مشكالت معينة في حقول معرفية معينة، فمـن خـالل بعـض األسـئلة     

المنطقي التخاذ  رشاد األفراد إلى المساوالمعلومات واإلجابة عليها يمكن إر



 

قرارات واقعية تساعد اإلدارة على تحديـد مسـاراتها المسـتقبلية وإدارة    
) ٢٥٤-٢٥٢م ، ص ص ٢٠٠٦العطيـات،  ( "المعلومات بفعالية اتكنولوجي

  ).٣٠٤م،ص٢٠٠٥إدريس ،(و
إن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات تساعد على تغيير شكل المنظومة العامة "

دارة ، للتحول من الشكل الهرمي إلى الشكل الشبكي ، حيـث تلعـب أجهـزة    لإل
الكمبيوتر وشبكات المعلومات دوراً أساسيا في الربط بين أجزاء المنظمة الواحـدة  
داخلياً من جهة ، والربط بين المنظمة وغيرها من المنظمات األخرى خارجيا من 

المـوظفين بـاإلدارة     جهة أخرى ،وبذلك يرتفع االدخار وخاصـة فـي تكـاليف   
هذا وتعمل هذه التطبيقات علـى زيـادة    ،افة إلى ربطها بجمهور المتعاملينباإلض
  :وكفاءة اإلدارة الحكومية من خاللفعالية 
تساعد تطبيقات تكنولوجيا المعلومـات علـى تيسـير    : تيسير المعامالت -١

وميـة  المعامالت بين كل المواطنين والجهات الحكومية وبين الجهات الحك
بعضها البعض دون األخذ في االعتبار البعد المكاني والزمني ، مما يزيـد  

إمكانية قيام المواطنين  من كفاءة مستوى أداء الخدمات الحكومية وذلك مع
  :بما يلي

  .التعرف على بعض المشروعات التي تتبناها الحكومة •
استرجاع المعلومات من المواقـع الحكوميـة ومـن بينهـا البيانـات       •

حصائية ، الهياكل التنظيمية واإلدارية أو تقديم المعلومات من خالل اإل
  .االستفتاءات والبريد االلكتروني

المشاركة في المناقشة وتداول اآلراء واالتجاهـات والسياسـات التـي     •
  .تنتهجها اإلدارة

باستخدام شبكة االنترنت لترويج الخطط : الترويج للمشروعات الحكومية  -٢
  .مشروعات التنموية لإلدارةالمستقبلية وال

، وذلك من خالل تطوير شبكات  تطوير التعامالت مع مؤسسات األعمال -٣
االتصال بين الجهات الحكومية والمصانع والموردين، كذلك يمكـن مـن   



 

خالل استخدامات تكنولوجيا المعلومات اإلعالن عـن مصـادر التمويـل    
  .المتاحة لوحدات األعمال

تلعب تكنولوجيا المعلومات دوراً هاماً في :  والشفافيةتعزيز الديمقراطية  -٤
تحديث فلسفات ونظم وأساليب اإلدارة والمعامالت التـي تملكهـا أجهـزة    

مما يتيح إعادة صياغة كميـة كبيـرة مـن    . الدولة ومؤسسات المواطنين
المعلومات التي تملكها أجهزة الدولة وبين مؤسسات المجتمع ، وبالتالي يعد 

لتوفير إدارة أكثر فعالية وتحقيق مزيد من الشفافية والمشاركة  وسيلة جيدة
  .المجتمعية

فمـن خـالل قنـوات االتصـال     : العدالة وتقليل التمييز بين المواطنين -٥
  .االلكترونية يتالشى عنصر التمييز بين المواطنين

يتطلب اسـتخدام  :  تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجهات الحكومية -٦
وجيا المعلومات وتطبيقات الحكومة االلكترونية توفير بنية تكنولوجية تكنول

أساسية قوية في الجهات الحكومية وشبكات اتصال وقواعد بيانات متكاملة 
  .، لتسمح بالتكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة

، مـن  تعزيز األمن القومي وإدارة األزمات والكوارث ومكافحة اإلرهاب -٧
ما توفره العلوم التطبيقية وتكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت مـن    خالل

لألمن، نظم الدفاع االلكترونية، نظم اإلنذار المبكر ضـد   ةالنظم االلكتروني
، وغيرها من النظم التي تعمل على تقوية األمن القومي ومكافحـة  األزمات

  .اإلرهاب والتصدي لالزمات والكوارث
وذلك من خـالل تـوفير قنـوات    :  لتعاون الدوليالعالقات الخارجية وا -٨

لالتصال الدولي لم تكن موجودة من قبل ، فقد لوحظ استخدام مصطلــح  
مؤخراً والذي يعكـس مرونـة    e-Diplomacyالدبلومـاسية االلكترونية 

مركـز  ( القــرارات   ذاالتصـاالت الدوليـة ومـرونة عمـلية اتخـا
  ).٧م ،ص٢٠٠٧،Harbitter( و) ١٦،١٧م، ٢٠٠٤المعـلومات ،

الدور الذي تلعبه تقنية االتصاالت والمعلومات على صعيد  التغيير إلى  إن
األفضل في إدارة األعمال والمؤسسات وانعكاساتها االيجابية فـي تحسـين األداء   



 

) ١م،ص٢٠٠٤(ورفع الكفاءة وزيادة اإلنتاجية ، وكما ذكر كـال مـن رضـوان    
م تعد المشكلة في اإلدارة الكالسيكية ل"  )٢٢٤-٢٢٣م ،ص ص٢٠٠٦(العطيات و

المتمثلة في إدارة األفراد أو الماليات أو األعمال اإلدارية األخرى، وإنما أصبحت 
المشكلة التي تواجه المديرون هي إدارة التغيير المسـتمر الـذي يحـدث داخـل     
المؤسسة مع اكتسابها لخبرات متزايدة في خضم من المتغيرات الخارجية المستمرة 

على تقنية المعلومات واالتصاالت  االعتمادأصبح وقد  .ي بيئة العمل المحيطة بهاف
وقد تحكمت ثورة المعلومات . اإلدارة الحديثةالركائز الهامة التي تنطلق منها  أحد

وأصبح متاح اآلن توظيف المعلومـات  بشكل حاسم  إدارة التغييرواالتصاالت في 
وان االسـتخدام الـواعي والفعـال    ". المتاحة من أجل تحقيق أهداف المؤسسـة 

للمعلومات والبيانات والتقنية هو المميز بين النجاح والفشل لفئة المديرين والقـادة  
الفعالين ، كما أصبح تعلم وإدارة تكنولوجيا المعلومات من المهارات التي يجب أن 

  ".يتقنها ويتعامل معها كل مدير أو قائد في هذا العصر
 بحت إدارة موارد المؤسسات وتوظيفها بشكل سـليم أصمن هذا المنطلق، 

إحدى سمات التقدم، ومن العناصر األساسية في تقييم المؤسسات ومـدى قـدرتها   
توجهت جهود إدارة المؤسسات إلى معرفة الموارد التي . االستمرار واالرتقاء على

 تتعامل معها وتحديد أفضل السبل إلدارتها وتحقيق أهـداف المؤسسـة   تديرها أو
وفي ضوء التقدم المتزايد فـي اسـتخدام التكنولوجيـات الحديثـة     . بشكل مثالي

ضوء تطور المؤسسات وتعدد أماكن عملهـا   وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وفى
العمالء الخارجيين أصبح دور استخدام  والمتعاملين معها سواء داخل المؤسسة أو

ثيرا علـى المؤسسـة ككـل أو    وتـأ  التكنولوجيا في إدارة المؤسسات أكثر فاعلية
الدوريـة وتطـوير األداء    المتعاملين معها وكذلك أحد محددات التخطيط والمتابعة

  .اإللكترونية كال العاملين السابقين هما مكونات اإلدارة. بشكل مستمر
  
  



 

  :مفهوم اإلدارة اإللكترونية -

هـي انجـاز الوظـائف    " :اإلدارة اإللكترونيـة )  هـ١٤٢٨( عرفت بخش
ارية بكفاية وفعالية باستخدام تقنية المعلومات واالتصـاالت لتحقيـق أهـداف    اإلد

: فقد عرف اإلدارة االلكترونيـة بأنهـا  ) م٢٠٠٥(أما ياسين  ،)ص٤٠" (المنظمة
" منظومة األعمال واألنشطة التـي يـتم تنفيـذها الكترونيـاً وعبـر الشـبكات      "
هـام ونشـاطات   هي عملية مكننة جميـع م ) "م٢٠٠٥(وعرفها السالمي ،)٢٢ص(

المؤسسة اإلدارية باالعتماد على كافة تقنيات المعلومات الضرورية وصوالً إلـى  
تحقيق أهداف اإلدارة الجديدة في تقليل اسـتخدام الـورق وتبسـيط اإلجـراءات     
والقضاء على الروتين واالنجاز السريع والدقيق للمهام والمعامالت لتكـون كـل   

 وعرفهـا برايـان   ).٢٣٥ص" (لكترونية الحقاًإدارة جاهزة للربط مع الحكومة اال
بأنها تطبيق متميز للتقنيات المعتمدة على الويب في النظم المرتبطـة  ) : "م٢٠٠٧(

بالموارد البشرية والذي سيسهم مع بعض التغييرات التنظيمية األخرى في إتاحـة  
لك إمكانية الوصول إلى المعلومات الخاصة بالموارد البشرية على نطاق واسع وكذ

كمـا عرفهـا الصـيرفي    ،  )١٨ص" (توفر فرص عديدة إلدارة تلك المعلومـات 
هي تلك الوسيلة التي تستخدم لرفع مستوى األداء والكفـاءة وهـي   ) : "م٢٠٠٧(

إدارة بال أوراق ألنها تستخدم األرشيف االلكتروني واألدلة والمفكرات االلكترونية 
دة وتعتمد أساسـا علـى عمـال    والرسائل الصوتية وهي إدارة تلبي متطلبات جام

بأنها قدرة القطاعات الحكوميـة  ) : "م٢٠٠٥( وعرفها العبود ).١٣ص" (المعرفة
المختلفة على توفير الخدمات الحكومية التقليدية للمواطنين وانجاز المعامالت عبر 

ـ  الل موقـع  شبكة االنترنت بسرعة ودقة متناهيتين وبتكاليف ومجهود اقل ومن خ
إستراتيجية إداريـة  " بأنها) م٢٠٠٦( عرفها باكير، و) ٢٦ص" (واحد على الشبكة
تعمل على تحقيق خدمات أفضل للمـواطنين و المؤسسـات و   ، لعصر المعلومات

مع استغالل أمثل لمصادر المعلومات المتاحة من ) اإلدارة الخاصة منهم(لزبائنها 
ـ ظيف الموارد المادية و البشرية وخالل تو ار الكترونـي  المعنوية المتاحة في إط



 

جل استغالل أمثل للوقت و المال والجهد وتحقيقا للمطالب المسـتهدفة  حديث من ا
 )١٤ص" (فهوم ادخل على الخط وال تدخل في الخطبالجودة المطلوبة مع دعم لمو
هي إدارة بدون أوراق أو زمان أو متطلبات : "بأنها) م٢٠٠٤(وعرفتها قناديلي ، 

واألدلة و  اإللكتروني،والبريد  اإللكتروني،رشيف حيث إنها تعتمد على األ جامدة،
المفكرات اإللكترونية و الرسائل الصوتية و هي مؤسسة شبكية ذكية تعتمد علـى  

) م٢٠٠٥(عرفها الطـائي  ، كما ) ٥ص" ( knowledge workerعمال المعرفة 
 يدينالحكومية من تأدية التزاماتها لجميع المستف األجهزةنظام افتراضي يمكن  أنها"

 باستخدام التقنيات االلكترونية المتطورة متجاهلة المكان والزمان مع تحقيق الجودة

وعرفهـا  ،  ٨٠:www.alsabaah.com"المعلومـات والتميز والسـرية وأمـن   
اإلجـراءات  (تحويل كافة األعمال والخدمات اإلدارية التقليديـة  ) "م٢٠٠٦(العمار

ة عاليـة  ـذ بسرعـات إلكترونية تنفإلى أعمال وخدم) األوراق الطويلة باستخدام
  أوراقبـال  تقنيات اإلدارة وهو ما يطلـق عليـه إدارة    ودقة متناهية، باستخدام

"Paperless Mangementhttp://www.al-jazirah.com.sa  ، ويعــرف
دراسة بأنها تطبيق لتكنولوجيـا  اإلدارة االلكترونية إجرائيا من خالل هذه ال الباحث

فيذ كافة األعمال فيها المعلومات واالتصاالت في كافة هياكل اإلدارة التعليمية ، لتن
  .الكترونيا بكفاءة وفعالية

  
  :وأهميتها أهداف اإلدارة االلكترونية -

  :أهداف اإلدارة االلكترونية إلى) م٢٠٠٦(صنف النمر وآخرون لقد 
  :رجمتها إلى مكاسب مادية مثل أهداف مباشرة يمكن ت -أ

  .انجاز سريع لإلعمال واختصار زمن التنفيذ في مختلف اإلجراءات-١  
  .تقليل ساعات العمل داخل المنظمات الحكومية-٢  
  .الحد من استخدام األوراق في األعمال اإلدارية-٤  
  .إمكان أداء األعمال عن بعد-٥  

  :مكاسب مادية ملموسة مثلأهداف عامة غير مباشرة يصعب ترجمتها إلى  -ب



 

  ..التقليل من األخطاء المرتبطة بالعامل اإلنساني-١  
  .التوافق مع بقية دول العالم خصوصاً المتقدمة-٢  
  ).٤٢٤ص (زيادة وتعزيز القدرة التنافسية للمنظمات -٣  

  :األهداف االلكترونية إلى) م٢٠٠٣(ولخص حجازي 
  .تحسين مستوى الخدمات-١
  .قيدات اإلداريةالتقليل من التع-٢
  .)١٠١، ١٠٠، ٩٩ص (تخفيض التكاليف  -٣
إنشاء عدد من هدفاً آخر يعني بضرورة ) م٢٠٠٥(كما أضاف العبود  -٤

المواقع ذات التوجه السؤالي العام ، وهذه المواقع تركـز علـى جمـاهير    
المستخدمين وحجم هذه المواقع التي تم تطويرها يختلف من موقع مـدخل  

مات الموجودة إلى موقع يحتوي على معلومات جديـدة ،  يوصل إلى المعلو
                 أخــــر يمكــــن المســــتفيد مــــن إجـــــراء عوموقــــ

، كمــا أضــاف كــال مــن ) ٤٩-٥٠،ص ص (المعاملــة اتــــتطبيق
  :هدفين آخرين هما) ٣٤هـ ، ص١٤٢٧(وأبو فارة) ١٤م ، ص٢٠٠٦(باكير
الجامد،وتسـهيل تقسـيم العمـل    البيروقراطية بمفهومها  ىالقضاء عل -٥

  .والتخصص به
زيادة مستوى جودة العمليات ، حيث أصبحت منظمات األعمال تتبنى  -٦

الجودة كمنهج متكامل ، وقد برز ما يعرف باسم إدارة الجـودة الشـاملة ،   
وتسعى المنظمات من خالل تبني منهج األعمال االلكترونية إلـى تعزيـز   

وتعـد  في جميع عمليات المنظمـة ،   لشاملةوتكريس مفهوم إدارة الجودة ا
في واقـع النشـاط اإلداري    عنصراً رئيسابأنها  اإلدارة االلكترونية أهمية

، وأخذ تأثيرها ليغطي معظم مجاالت الحياة المعاصرة ، وفي هذا المعاصر
بأن اإلدارة االلكترونية تتجلى أهميتها في ) "هـ١٤٢٦(السياق ذكر ياسين 
التطور النوعي والكمي الهائل في مجال تطبيق تقنيات  قدرتها على مواكبة

ونظم المعلومات وما يرافقها من انبثاق ما يمكن تسميته بالثورة المعلوماتية 
وأن اإلدارة . المستمرة ، أو ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدائمة



 

 االلكترونية تمثل نوعاً من االسـتجابة القويـة لتحـديات القـرن الواحـد     
والعشرين الذي تختصر العولمة والفضاء الرقمي واقتصاديات المعلومـات  

متغيراته وحركـة  والمعرفة وثورة االنترنت وشبكة المعلومات العالمية كل 
إن ) "م٢٠٠٦(فس  السـياق أشـار برايـان    وفي ن، ) ٢٧ص " (اتجاهاته

ثـورة   لتقنيات نظام اإلدارة االلكترونية للموارد البشرية القدرة على إحداث
هائلة في أسلوب أداء العمليات المختلفة التي يتم تنفيذها بالشركات، ويعـد  
نظام اإلدارة االلكترونية للموارد البشرية ذا أهمية كبرى ألي شركة، وذلك 
لقدرته على تسهيل الوصول إلى المعلومات ، باإلضافة إلى الربط بين نظم 

على غيرها من الشـركات،  مختلفة معاً ، مما يعطي الشركة ميزة تنافسية 
ومع تطور هذا النظام وامتداده للربط بين عدد كبير من قواعـد البيانـات   
ر المنفصلة ، ستكون المزايا والمكاسب التي ستعود على الشركة أكثر بكثي

  ).٢٢- ١٩ص ص" (من تكاليف تنفيذه
  

  :فوائد اإلدارة االلكترونية -

   .)االقتصادية( بكفاءةتقديم الخدمات  -١
   .)االجتماعية(جميع ال إلىتقديم الخدمات  -٢
   .)المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم(تسهيل النمو والقدرة على المنافسة  - ٣
   .)االستعانة بمصادر خارجية(الجديدة للحكومات  األدوار -٤
   .)والحكم الديمقراطية(تمكين المواطنين  -٥
والحكومة (استخدام الطاقات المحلية  -٦

  ).٧م،ص٢٠٠٧،LANVIN()رونيةااللكت

  .تخفيض التكاليف وضغط اإلنفاق الحكومي-٧
تطوير بنى تحتية عامة في حقل التقنية والتشفير وبقية االحتياجات التقنيـة  -٨

  .في بيئتي االتصال والحوسبة
، يعتبر تحسين للخدمة المقدمـة   )g٢b/b٢g(بالنسبة لألعمال التجارية -٩

  .عمالوهو االنجاز الرئيس لهذه األ



 

تقديم أفضل وأسرع الخدمات داخل وبين مختلف الجهـات الحكوميـة ،   -١٠
  .والعائد من ذلك للمواطنين

  .(٢٠٠٧ ,Benkert)التقليل من التعقيدات اإلدارية -١١
  .االبتكار والريادة في األعمال-١٢
  . تقليص دورة الوقت-١٣
  ).١٤٧هـ ، ص١٤٢٦ياسين ، (تحفيز استخدام االنترنت -١٤
  :اء دور أكثر إستراتيجية للموارد البشرية إعط-١٥
  .تطوير معلومات جديدة تتعلق بإدارة األداء •
  .العمل على تطوير أنشطة االتصاالت •
  .توفير معلومات كمية لمساعدة كل العاملين في صنع القرار •
برايـان ،  ( تحسين عمليـة المتابعـة وتقيـيم مسـتوى تحسـن األداء      -١٦

  ).٢٥-٢٤ص:م٢٠٠٧
  .في التعامل الشفافية -١٧
معرفـة  كسر الحواجز الجغرافية ، وتلك المتعلقة بالسكان والمهـارة وال  -١٨

  .الفردية
  ).٢٧هـ ،ص١٤٢٦العبود،(تقليل االعتماد على العمل الورقي  -١٩
  .تقليل الحاجة المستمرة إلى الموظفين -٢٠
  .أقل عرضة لألخطاء -٢١
  .عمالتقليل تأثير العالقات الشخصية على انجاز األ -٢٢
سوف يكون النظام أكثر وضوحا للمواطنين ، من حيث ما هو مطلـوب   -٢٣

  ).٤٤١م،ص٢٠٠٦النمر وآخرون ، (من وثائق 
الخصوصية واألمـان ، حيـث تمتـع اإلدارة االلكترونيـة بمعـايير       -٢٤

الخصوصية والسرية المناسبة واألمن والمصداقية ، مما يؤدي إلى نموهـا  
  ).P٤:٢٠٠١,Garmo and Adhair(هور وتطورها في مجال خدمة الجم

  



 

والجدول التالي يوضح ما يتميز به القائد الرقمي عن القائـد التقليـدي وكمـا    
  ) :٢٣-٢٢ص ص ، م٢٠٠٥(عرضه العالق 

  )١( رقم شكل
  القائد الرقمي القائد التقليدي

  متغيرات وظيفية متعددة في اتجاهات عدة خط سير وظيفي ثابت ذو اتجاه واحد
 أهدافه متتالية وقصيرة األجل )معاش التقاعد أهمها(ويلة األجلأهداف ط

  يعتمد على علمه وجرأته يعتمد على عمره ومكانته الوظيفية
  يرتبط بالعالقات واألفكار والشبكات يرتبط بالمؤسسة واألفراد

  يهتم بالنتائج والصورة العامة والتركيز يهتم بالتفاصيل ويغرق فيها
  يدير العمل بأفكاره المبتكرة ويجيد اإلنصات ويجيد الكالميدير العمل بصوته 

  يخاطر بمشروعات جديدة وأحيانا يغادرها قبل الفشل يتجنب المخاطرة ويسعى لهامش األمان
  أسلوبه في االتصال ومالمح لغته من أهم أدواته اإلدارية  مظهره ومالمحه أهم أدواته اإلدارية

  )Globalize(عولمي ومحلي   )Localism(محلي 
  تواصلي ومنفتح على مؤسسات اآلخرين انطوائي ومنغلق على مؤسسته ورفاقه

  إما محاور وإما مستمع )من دون وسطية(إما مجامل وإما صدامي
  مضطر إلى التعلم ويتعلم بالعمد واالختيار بالمصادفة أو اإلكراهلغير مضطر إلى التعلم ويتعام

  ينجز مهام متعددة في التوقيت نفسه تقل إلى مهمة أخرىيركز على مهمة واحدة قبل أن ين
  مدير معلومات وشبكات وصانع معرفة: أدوراه هي مسوق وبائع ومدير أفراد: أدواره هي 

 متعدد أحادي المزاج ،فهو إما سعيد وإما حزين طوال اليوم

  

  :دواعي التحول نحو اإلدارة االلكترونية -

كما دارة التقليدية إلى اإلدارة االلكترونية ن دواعي تحول المؤسسات من اإلإ
  : تتمثل في )م٢٠٠٢(نصار ذكرها 
 .اإلجراءات والعمليات المعقدة وأثرها على زيادة تكلفة األعمال -١
  .القرارات والتوصيات الفورية والتي من شانها إحداث عدم توازن في التطبيق -٢
  . العجز عن توحيد البيانات على مستوى المؤسسة -٣
  . صعوبة الوقوف على معدالت قياس األداء -٤
ــة     -٥ ــي المؤسس ــاملين ف ــة للع ــات المتداول ــوفير البيان ــعوبة ت ص

www.idsc.gov.eg.  
  .حتمية تحقيق االتصال المستمر بين العاملين على اتساع نطاق العمل -٦



 

ازدياد المنافسة بين المؤسسات وضرورة وجود آليات للتميز داخـل كـل    -٧
 .تنافسمؤسسة تسعى لل

التوجه نحو توظيف اسـتخدام التطـور التكنولـوجي واالعتمـاد علـى       -٨
  .المعلومات في اتخاذ القرارات

  ).٦م،ص٢٠٠٤رضوان (ضرورة توحيد البيانات على مستوى المؤسسة  -٩
مثل التعلم االلكتروني ، والذي يعنـي  : تقديم نماذج جديدة من الخدمات  -١٠

ة وبرمجياتها المختلفة سواء علـى شـبكات   التعلم باستخدام الحاسبات اآللي
  .مغلقة أو شبكات مشتركة أو شبكة االنترنت وهو تعلم مرن مفتوح

حيث يتم تقديم الخدمات : الطابع الدولي أو العالمي للخدمات االلكترونية  -١١
والتي ال تعرف الحدود المكانيـة  ) االنترنت(من خالل الوسائط االلكترونية 

  .أو الجغرافية
  ).٣هـ،ص ١٤٢٣المتولي ،( التعامل دون الكشف عن هوية المتعاملين  -١٢

  :ال االلكترونية واإلدارة الرقميةاألعم -

ترونيـة بأنهـا   بأنه يمكن توصـيف األعمـال االلك  ) ٢٠٠٥(أشار العالق    
والتطبيقـات البرمجيـة   ى التحتية لتكنولوجيا المعلومـات  البن: شبكية من) توليفة(

لومـات وتنفيـذ النشـاطات    ت وغيرها ، بما يتيح تبـادل المع وتكنولوجيا االنترن
، وصوغ استراتيجيات األعمال وتطبيقها بكفاءة وفاعلية، وأن منظومـة  والعمليات

األعمال االلكترونية ومفهومهما يعنيان إدارة األعمال الكترونياً أو رقميـاً علـى   
ونيـة  االلكترمستوى المشروعات أو المنظمات الخاصة ، بينما تعنـي الحكومـة   

، أي الوظائف العامة والخدمات الحكومية التي يجـري  اإلدارة العامة االلكترونية
الخدمـة   تنفيذها بالوسائل االلكترونية لتصل إلى الجمهور العـام بهـدف تقـديم   

، واإلدارة الرقمية بوصفها منظومة متكاملة وبنية وظيفيـة  الحكومية والمنفعة العام
 األعمـال االلكترونيـة للداللـة علـى اإلدارة    : يشملتوحة، هي إطار وتقنية مف

، والحكومة االلكترونية للداللة على اإلدارة الرقمية االلكترونية أو الرقمية لألعمال
ـ  إلـى   ةالعامة أو اإلدارة الرقمية ألعمال الحكومة الموجهة للمواطنين أو الموجه

لذلك فهي مفهـوم  . المختلفة ودوائرهاإلى مؤسسات الحكومة  ةاألعمال أو الموجه



 

مستوى  ومنظومة وبنية وظائف ونشاطات تتفوق على كل النشاطات والعمليات في
، فاإلدارة الرقمية هي تكـوين  األعمال االلكترونية أوال، واألعمال الحكومية ثانياً

، مثلما أن األعمال االلكترونية نفسها أوسـع  مل وأوسع من األعمال االلكترونيةأش
وفي السياق نفسه ذكـر أبـو   ، )١٣ -١٤ص ص.(االلكترونيةوأشمل من التجارة 

أنه كثر  تداول بعض المصطلحات ذات االرتباط بالتقنيـة  ) "هـ١٤٢٥(مغايض 
والتي تعرف بتحويل كافة العمليات اإلدارية  ةالرقمية والتي منها اإلدارة االلكتروني

مختلف التقنيات ذات الطبيعة الورقية إلى عمليات ذات طبيعة الكترونية باستخدام 
االلكترونية في اإلدارة ، وهذا يعني تحويل الدورة المستندية الورقية في المنظمـة  
إلى دورة الكترونية ، وهذا ما يطلق عليه العمل االلكتروني أو اإلدارة بـال ورق  

Paperless Management   ـ ة مـن حيـث المعنـى    وهي مصطلحات مترادف
ـ والعالقة بين اإل،) ١١ص" (والمدلول والحكومـة االلكترونيـة    ةدارة االلكتروني

بأن الحكومة االلكترونية هي  تلك المنظمـات أو الجـزر   : "وضحها أبو مغايض 
المتناثرة التي تعتمد على تطبيقات اإلدارة االلكترونية ، وهـذا يعنـي أن تطبيـق    
اإلدارة االلكترونية أو مكننة العمل اإلداري هو الخطوة السابقة لتطبيـق مفهـوم   

  ).١١٤ص" (لحكومة االلكترونيةا
بأن الحكـومة االلكترونية هـي  ) "م٢٠٠٦(وأيده في ذلك النمر وآخرون 

جزء من تطبيقات اإلدارة االلكترونية ، بمعنى أن اإلدارة االلـكترونية هي المظلة 
-e(الكبيرة التي تتفرع عنها تطبيقـات مختلفـة مثـل التجــارة االلكترونيـة    

commerce (ــة ، واألعمـــ ــة ) e-business(ال االلكتروني ــذلك الحكوم وك
االلكترونية أشمل ، وهكذا نجد أن مفهوم اإلدارة ) e-government(االلكترونية 

 ، والحقيقة أنه ال حكومـة بـدون إدارة ، وكـذلك ال حكومـة    وأعم وهو األصل
وضـح  أ ).٤١٧ص" (أيهما يأتي قبل األخر؟، أما الكترونية بدون إدارة الكترونية

بأنـه يمكـن أن نميـز  العالقـة  بـين اإلدارة      "، )هـ١٤٢٥(أبو مغايض  ذلك
االلكترونية والحكومة االلكترونية من خالل اإلشارة إلى  مراحل التطور التاريخي 

  :النتقال نظام الحكومة من النظام التقليدي إلى النظام االلكتروني كما يلي 



 

الحاسـب اآلليـة مجـال     تعود إلى بداية دخول تقنيات: المرحلة األولى  -١
  .التطبيقات اإلدارية المختلفة مع حلول منتصف القرن العشرين الميالدي

بدأ مع تطبيقات مكننة أو أتمتة بعض الخدمات وذلـك  :  المرحلة الثانية -٢
من خالل تفعيل تطبيقات نظم المعلومات اإلدارية ، وفي هذه المرحلة تمكن 

الل أنظمة المعلومات ، كتسـديد  المستفيد من الحصول على الخدمة من خ
  .فواتير الخدمات بواسطة الهاتف أو الماكينات االلكترونية

ـ : المرحلة الثالثة  -٣ بكة االنترنـت فـي منتصـف    وهي مرحلة ظهور ش
  .، وفيها تم تفعيل األداء الحكومي عبر الفضاء االلكترونيالتسعينات

تغيير العمـل اإلداري  ويظهر لنا أن المرحلة األولى هي نقطة االنطالق نحو 
، ومع بداية المرحلة الثانية تـم تكـريس هـذا    قليدي باستغالل التقنيات الحديثةالت
، عن طريق التمكن من تسخير القدرات التقنية تجاه وظهرت اإلدارة االلكترونيةاال

الرقمية في مجريات العمل اإلداري ، ومع تسارع التطور التقني فـي المرحلـة   
بكة المعلوماتية العالمية ، ظهر مفهوم جديـد وهـو الحكومـة    الثالثة وظهور الش

االلكترونية ، ليمثل نقطة تحول جديدة في العمل اإلداري كانعكاس لمجريات التقدم 
التقني مدلوالت وممارسات المفهوم األول ، وبهذا تتضح العالقة التالزميـة بـين   

، حيـث يشـمل المفهـوم    مفهوم اإلدارة االلكترونية ومفهوم الحكومة االلكترونية 
ص ص " (األخير ويضم نظرياً وتطبيقياً مـدلوالت وممارسـات المفهـوم األول   

١١٦-١١٧.(  
  :وظائف اإلدارة االلكترونية -

نمط جديـد مـن    Electronic Managementاإلدارة االلكترونية  تعتبر
اإلدارة ترك آثاره الواسعة على المنظمات ومجاالت عملها وخاصة عمليات تهيئة 
أو إصالح البنية التنظيمية مما يعكس عمق التغيير الجذري الذي تحمله تطبيقـات  

  :اإلدارة االلكترونية على استراتيجياتها ووظائفها الرئيسة ومنها 
االنتقال من منظومة المعلومات المحوسبة المستقلة إلى منظومة المعلومات  -١

بة التـي كانـت   المحوسبة الشبكية ، حيث تحولت نظم المعلومات المحوس
تعمل في صورة منظمات مستقلة إلى نظم معلومات شبكية تعمل وتسـتفيد  



 

من التقنيات المتقدمة في مجال شبكات االتصاالت والتبـادل االلكترونـي   
  .للبيانات

االنتقال من نظم المعلومات اإلدارية التقليدية إلى نظم المعلومات اإلدارية  -٢
ترونية استخدام منظومات وتقنيات محوسبة أي بإمكان اإلدارة االلك الذكية،

المغزى العـام   طتتضمن القدرة على التفكير والرؤية والتعلم والفهم واستنبا
  .من سياق المعلومات المنتجة

االنتقال من نظم المعالجة بالدفعات إلى نظم المعالجة التحليليـة الفوريـة    -٣
تي لم تعد تناسب والطبيعة تطوراً نوعياً لنظم المعالجة بالدفعات التقليدية ال

المتغيرة والسريعة لألعمال التي تتطلب تحديثاً مستمراً للبيانـات وإنتاجـا   
  .مستمراً للمعلومات

العمل من خالل الشبكات ، حيث تعمل اإلدارة االلكترونية فـي المنظمـة    -٤
الحديثة من خالل ربط نظم المعلومات بتقنيات االتصاالت المهمة مثل شبكة 

  .Extranetواالكسترانت  Intranet  نتاالنترا
ل المركزية إلى الهياكل المرنـة البيئيـة ،   ـات من الهياكـتحول المنظم -٥

ال حيث تحولت من المركزيـة  ـات األعمـوحدث جوهري في بيئة منظم
رنة المستندة إلى ـل التنظيمية المـى الهياكـالوظيفية إلى الالمركزية وال

رد مهمـا  ـالل الفـل فرق العمل ال من خالـات والعمل من خـالمعلوم
المهمة في خلق  اـوهكذا فقد أسهمت هذه التغييرات التكنولوجي،  هنبوغ بلغ

ـ    ـ  اأسلوب جديد لإلدارة الحديثـة ، وان تقنيـات تكنولوجي ات ـالمعلوم
ائف العمليـة اإلداريـة   ـاالت قد أسهمت في تغيير مضامين وظـاالتص

، فلم تعد وظيفة بة وتنسيق واتخاذ قراراتظيم ورقاالتقليدية من تخطيط وتن
اطاً رسمياً روتينيا يسبق التنفيذ ويتم تنفيـذه مـن   ـابق نشـالتخطيط كالس

لى إلى األسفل ، مثلما تغيرت بصورة جوهريـة وظـائف التنظـيم    ـاألع
 )٤١-٣٥هـــــ ، ص١٤٢٦: ياســــين(واتخــــاذ القــــرارات

  ).١٣٨م،ص١٩٩٩:الهواري(و
  :التالي ويمكننا توضيح ذلك من خالل 



 

  :التخطيط االلكتروني :أوالً 

 كما ذكرها الطائي التخطيط التقليدي بين التخطيط االلكتروني واالختالفات 
  :اآلتيةوتتمثل في المحاور ) م٢٠٠٥(

عملية التخطيط ستكون ديناميكية مستمرة وقابلـة للتجديـد بخـالف     إن -١
  .الذي يخطط لمدة قادمة التخطيط التقليدي

 .عملية التخطـيط  في أكثرق المعلومات للمنظمة مما يسمح بدقة زيادة تدف -٢

) التقليـدي  التخطـيط (تخطط والعاملين ينفذون  اإلدارة أنتغير فكرة  -٣
فجميع العاملين في التخطيط االلكتروني يقومون بعملية التخطـيط، وهـذا   

على اختالف تقسيم العمل، وان التخطيط التقليـدي هـو تخطـيط     ينعكس
  .أفقيااللكتروني هو تخطيط  التخطيط أنحين  عامودي في

  .ةمرالكترونيا في كل  سيكون هناك تغيير مستمر على الخطط وتعاد كتابتها -٤
 وأخـرى  األمد لن تكون هناك خطة طويلة إذالتخطيط  أفقسيكون هناك  -٥

  .قصيرة وأخرىمتوسطة 
ترى  أنهاانجازاتها الكبيرة  رغم  m٣وجدت بعض الشركات مثل شركة  -٦

 إدخـال  وتعمـل علـى   ةإستراتيجي أهداففي التخطيط الذي يرتكز على 
 إلـى لـذلك لجـأت    األفكـار المنتجات الجديدة وزيادة االستجابة مما يقيد 

 إلـى تنقل عملية التخطيط مـن المسـتويات العليـا     أوالموقفي  التخطيط
  .المستويات الدنيا

فـي التخطـيط    أما. ديةالمخاطرة في العمل تأتي من تجاوز الخطط التقلي -٧
المخاطرة تأتي من عدم القدرة على العمل خـارج الخطـة    االلكتروني فان
ــ ــذا فـ ــة ذاتن إولهـ ــة االلكترونيـ ــة عال الخطـ ــمرونـ ة يـ

http://www.alsabaah.com.  
ـ  الحديثـة كالحاسـبات االلكترونيـة وشـبكات      الذلك تستخدم التكنولوجي

خـالل اسـتخدامها أن تهيـئ    المعلومات المحلية والواسعة بحيث يستطيع مـن  
ية وكل حسب احتياجاته مثـل مؤشـرات،   المعلومات الجوهرية للمستويات اإلدار

 ، معلومات  بغية استخدامها في التخطـيط والمراقبـة واتخـاذ القـرارات    جداول



 

يقودنا للقـول إن التخطـيط اإللكترونـي     وذلك، )٨٩، صهـ١٤٢٨ الشرمان ،(
بخالف التخطيط التقليدي الذي يتم وضعه  تجديدسيكون ديناميكية مستمرة وقابلة لل

النتائج والمخرجات إلعـادة التخطـيط    يممرة ليكون مقراً لمدة طويلة ومن ثم تقي
المعلومات للجهاز الخدمي بشكل  إن تدفق. الذي قد يكون نسخة من الخطة السابقة

ن وتجعل العـاملين يعيـدو   يومي أو أسبوعي يسمح بدقة أكثر في عملية التخطيط
بأن نشاط اتخاذ ) "هـ١٤٢٧(التمام وذكر أبو مغايض في ، كتابة الخطط إلكترونيا

القرار يرتبط بوظيفة التخطيط ، الذي ال ينفك بدوره عن كل عمليات المنظمـة ،  
وتؤثر تطبيقات اإلدارة االلكترونية بشكل ايجابي في هذا النشاط حيث تتيح أو تزيد 

المعلومـات  قدرة على جمـع  قرارات نتيجة الالقدرة على تحسين صياغة واتخاذ ال
  :ذا التحسن من خالل عدة جوانب وهيوذلك بأنه يمكن عرض هوتحليلها ،

  .زيادة القدرة على تشخيص المشاكل نتيجة القدرة على تحصيل المعلومات -١
  .دعم القدرة على تحديد البدائل المختلفة ، وتقويم كل بدل-٢
قع أو التمثيل والنمذجة الواقعية باستخدام نظم زيادة القدرة على محاكاة الوا-٣

  .المعلومات االلكترونية
القدرة على تفعيل ودعم القرارات باللجوء إلى نظم معلوماتية موجهة لذلك -٤

  .، كنظم دعم ومساندة القرارات ، ونظم الخبرة
القدرة على مجاراة قصر الوقت المتاح لمتخذ القرار في عصـر الثـورة   -٥

  ).٤٨ص " (، باستغالل المزايا التي وفرتها تلك الثورة المعلوماتية
  :التنظيم االلكتروني :ثانياً 

التنظيم بأنه ترتيب موارد المؤسسة بطريقـة  ) "هـ١٤٢٨(عرف مصطفى
على العـاملين   تتجعل أنشطتها تسهم في تحقيق األهداف وأيضاً توزيع المسؤوليا

صـالحيات أو السـلطات   وفق أسس سليمة تكفل تحقيق األهـداف وتفويضـهم ال  
، ) ٢١ص " (المناسبة وتقسيم مراحل التنفيذ وتحديد طرق االتصال والتعاون بينهم

هو الهيكل أو العمليات التي تـؤدي إلـى توزيـع    ) "هـ ١٤٢٨(وعرفه السنيدي 
وكـون أن    ).١٤ص" (السلطات وتنسيق العالقات من أجل تحقيق هدف مشـترك 



 

ان ممارسة هذه الوظيفة بفعالية يحقق السرعة في التنظيم احد الوظائف اإلدارية ، ف
  .ممارسة إدخال التغيير الفعال ومواكبته لألساليب اإلدارية الناجحة

أن التنظيم كوظيفة إدارية يتضـمن  ) "هـ١٤٢٥(موضحاً ذلك أبو مغايض 
العديد من األنشطة والمهام التي يجب أن تتناسب مع واقع المنظمـة والتغييـرات   

  ).٢٣٣ص( "التي تحيط به
هو الذي يعطي ) "هـ١٤٢٨-هـ١٤٢٧(يم كما ذكرت بخش وبما أن التنظ

المنظمة شخصيتها وميزتها اإلدارية ، كان البد أن يظهر مـا يسـمى بـالتنظيم    
االلكتروني كمحصلة للتغيير في المكونات التنظيمية ، ونتيجة إلعادة هندسة نظـم  

  ).٥٣ص" (كترونيةالمعلومات التي تعتمد على تطبيقات اإلدارة االل
لذلك هناك عدة عناصر تدخل ضمن هذه الوظيفة ستتأثر بالجانـب التقنـي   
 لتطبيقات اإلدارة االلكترونية ، ومنها كما ذكرهـا كـال مـن  أبـو المغـايض     

  ).٨٤م ، ص ٢٠٠٧( والخالدي) ٢٣١-٢٣٢ص ص ) (هـ١٤٢٥(
، بـل  التصميم التنظيمي أو هيكل المنظمة لن يبقى على أوضاعه الحالية -١

سيكون هناك تغيير في بنائه وتصميمه وفق متطلبات الوضع الجديد ، الذي 
، وعالقات متبادلة والتبادل المعلوماتي االلكتروني يعتمد على التدفق الفعلي

  .قل سلطوية وهذه التغييرات ستطال المستويات اإلدارية في المنظمةأ
ية الهندرة ، فسيكون التقسيمات األفقية للمنظمة ستتعرض للتغيير وفق نظر-٢

هناك والدة جديدة ، واندثار لبعض الوحدات اإلدارية ، وقد يكـون هنـاك   
  .تفتيت أو دمج لوحدات إدارية أخرى

الحجم التنظيمي سيقلص في جانب األعمال ذات الطابع التقليدي الورقي ، -٣
وسيتوسع في جانب الوظائف ذات البعد التقني والمعلوماتي ، والمحصـلة  

  .ية أن عدد الوظائف سيتأثر في التنظيمالنهائ
سيزيد الحجم االفتراضي للتنظيم ، والذي يمثل شكل المنظمة التصـوري  -٤

الذي تدخل فيه عناصر ال ترتبط بالعنصر المكاني والزمـاني للمنظمـة ،   
نتيجة توفر وسائل أداء العمل عن بعد ، وسيكون ذلك على حساب تقليص 

  .التنظيم المرتبط بالعنصر المكاني والزماني الحجم الطبيعي للمنظمة ، وهو



 

السلطة في القمة أما في التنظـيم  : مفهوم المركزية :المركزية والالمركزية-٥
السلطة الموزعة أما : ومفهوم الالمركزية ، االلكتروني تعدد مراكز السلطة

  .، وفرق مداره ذاتيام االلكتروني فان الوحدات مستقلةفي التنظي
كمحصـلة   E-Organizationسمى بـالتنظيم االلكترونـي   سيظهر ما ي -٦

للخطوات السابقة ، ونتيجة إلعادة هندسة نظم المعلومات الذي تعتمد عليـه  
تطبيقات الحكومة االلكترونية ،ويعنى بطرق االتصال مع البيئـة الداخليـة   

 توالخارجية ، وإعادة هندسة المهام والصالحيات والتي تتعلق بمسـؤوليا 
  . موظفوواجبات ال

  :القيادة االلكترونية :ثالثاً 
القدرة على معاملة الطبيعة "القيادة بأنها ) هـ١٤٢٨(عرف دهيش وآخرون 

البشرية أو التأثير في السلوك البشري لتوجيه الناس نحو هدف مشـترك بطريقـة   
تعمل على اكتساب طاعتهم وتعاونهم ، والقائد هو من يتولى إدارة جماعـة مـن   

   ).٨٣ص" (أهداف معينة األفراد لتحقيق
توجيه وتحفيز الموظفين كي يحققوا أهـداف  "هو  هنا القيادة إذن فإن هدف

الشركة ، وهذا الدور يتضمن اإلجراءات وإصدار التوجيهات والتعليمات والتأكـد  
م ، ٢٠٠٥(سـتيفن سترالسـر،   كما يوضح ذلـك   "من أن األخطاء يتم معالجتها

فهي تعتمد على القائد ) "م٢٠٠٤( محمدما ذكرها أما القيادة االلكترونية ك ،)٤١ص
االلكتروني ذو الخصائص األكثر مالئمة والمنسجم مع بيئة األعمال االلكترونيـة  
المتسمة بالسرعة والتغيير ، وبصفة عامة فانـه يجـب أن تتـوفر فـي القيـادة      

ـ   ة االلكترونية مهارات المعارف التقنية ، مثل تقنية المعلومات والحاسـبات اآللي
" الخاصـة بهـا والتعامـل معهـا    والبرمجيات    وشبكات االتصال االلكترونية 

  :صر القيادة االلكترونية في اآلتيويمكن ح،) ٧٣ص(
  :الصلبة االقيادة التكنولوجي )أ(

قيادة تقوم على استخدام تكنولوجيا االنترنت من اجل إدارة أعمالهـا   وهي
يا وخصائص التكنولوجيـا ، وبالتـالي   وعالقتها المختلفة بما يجعل منها إدارة مزا

كما هو الحال في زيادة  افهي تقوم على اكتساب ميزة من هذا االستخدام للتكنولوجي



 

المعلومات وسرعة الحصول عليها وتحسين جودتها من اجل اتخاذ قرارات أشمل 
وأسرع وأفضل ، وهذه ميزة شبكات األعمال التي تجعل المدير في كـل مكـان   

أو أوروبا يمتلك نفس القدر من المعلومات ويتعامـل مـع نفـس     سواء في آسيا
الحاسوب ويتصل بكل العاملين عبر شـبكة األعمـال الداخليـة أو بالمسـتفيدين     
اآلخرين عبر الشبكة الخارجية من اجل أن يستكمل صورة اتخاذ القـرار الـذي   

  .ايكون أكثر كفاءة وربما فاعلية باالعتماد على هذه التكنولوجي
  :القيادة البشرية:  انياًث

إن مما يثير االهتمام هو أن القيادة االلكترونية تبـدو اآلن مـن أي وقـت    
ـ  ، وذلـك  امضى ذات محتوى إنساني كبير رغم أنها أكثر تعويالً على التكنولوجي

  :لعدة أسباب
المتمثلة باالنترنت أصبحت بحاجـة إلـى عـاملين ذوي      اإن التكنولوجي -١

) Intellects(وبعضـهم مـن المفكـرين    تخصصات ومؤهالت عاليـة  
والمبتكرين من بين المحترفين النادرين ، خالفـاً للعـاملين فـي العصـر     
الصناعي الذين غالبيتهم العظمى من ذوي التعليم المتدني والماهرين الـذي  
يمكن أعدادهم في وقت محدود، وهذه الفئة المتميزة النادرة تتطلـب إدارة  

،  األوامر وهرمية االتصـاالت والمعلومـات   جديدة ، ال تعمل وفق سلسلة
، واتصـاالت بكـل   وإنما إدارة استشارية ، أفقية ال هرمية، تفاعلية شبكية

االتجاهات ، واالهم أن تدرك أن القيمة المضافة الحقيقية يتم تحقيقها مـن  
خالل عملهم المعرفي ، وليس كما كان في السابق من خالل اآلالت ومـا  

  .يرتبط بها
ثير من العاملين سيعملون مع االنترنت وفق نمط العمل عن بعـد ،  إن ك -٢

القائم على الحاسوب ، وهؤالء لن تربطهم البنايـة الواحـدة وال رابطـة    
 Leadership(اإلشراف اليومي المباشر ، وإنمـا القيـادة ذات الرؤيـا    

Visionary (  التي يمكن أن تكون العامل األكثر تحقيقاً للوالء االلكترونـي
)E-Loyalty ( بين العاملين وبين الزبائن ، وسيكون القائد فيها على الشكل

  :اآلتي 



 

  .المركز على الزبون ويوجد تسهيالت ومزايا للزبون:قائد زبائني  -
يمكن للعاملين أن يطلعوا على منظمات أخرى وينتقلوا :قائد معرفي  -

  .إليها، وعليه معرفة العاملين واالحتفاظ بهم
  :األفضل في خدمة العاملين الموردين من المنافسين: قائد تنافسي -

  .أسرع من المنافسين للسوق •
  .أكثر قدرة على االستفادة من االبتكارات •
  .أكثر قدرة على االبتكار •
  .متعلم بشكل عال ، كثيف التركيز األسرع حركة •

  :القيادة الذاتية: ثالثاً 

في إدارة األعمال هي األكثر بروزاً ) Self-Leadership(إن قيادة الذات 
عبر االنترنت ، وهذا ال يعود إلى أن كل قائد الكتروني أو تقليدي ال بد أن يطور 

الذاتية من حيث نقاط القوة والضعف أو ما ينعكس ) قدراته(أسلوبه إلدارة موارده 
من مشاعره وعواطفه على أدائه وعالقاته مع اآلخرين داخل المنظمـة ، كمـا ال   

كل مدير يعمل على (نترنت توجد بسبب طبيعة العمل الفردي يعود فقط إلى أن اال
، وإنما أيضـاً الن القائـد   ) وحدة إدخال ومعالجة وإخراج خاص به  بشكل منفرد

مطلوب منه أن يتخذ قرارات سريعة وفورية ، لما هو مطلـوب اآلن   يااللكترون
ما يعنيـه  وفي كل مكان ، فالمنظمة تعمل على االنترنت وفي زمن االنترنت بكل 

   .ذلك من تفاعل آني وفوري مع الطرف اآلخر أو األطراف األخرى على الشبكة
  :ة الذات يتسمون بالخصائص التاليةولهذا فان قاد

  .القدرة على تحفيز أنفسهم وإبقاء التركيز على انجاز المهام -١
االستقامة التي تستدعي الوالء للمنظمة والرغبة في العمل حسـب قيمهـا    -٢

  .داتهاومعتق
  .فهم المنظمة ومساهماتها من اجل حل المشكالت -٣
  .الرغبة في المبادرة والمرونة في التكيف للبيئة المتغيرة -٤
هـ ١٤٢٥نجم ، (  عن مساراتهم المهنية وأنشطتهم وتطورهم ةالمسؤولي -٥

  ).٨٦م ، ص ٢٠٠٧الخالدي ،(و) ٢٦٠-٢٦١ص ص



 

  :الرقابة االلكترونية) د(

هي تلـك  "بأنها ، ) هـ١٤٢٦(عرفها الصباب وآخرون تعني الرقابة كما 
المهمة من الوظيفة والتي يتم بموجبها مراجعة المهام واألداءات المنجزة للتعـرف  
على ما تم تنفيذه بالمقارنة لما خطط ونظم في ظل الرؤيا والمهمة واالستراتيجيات 

" خـتالف جـود تفاضـل أو ا  المرسومة مسبقاً واتخاذ اإلجراء الالزم في حـال و 
متابعـة تنفيـذ   "تعني بوجه عـام  "بأنها، )  م٢٠٠٧(عرفها العجمي ، و)١٧٢ص(

األعمال والخطط باستمرار ومحاولة اكتشاف االنحرافات عن الخطط واألهـداف  
المحددة ، مع تحديد أسباب االنحراف واتخاذ اإلجراءات التصحيحية فـي الوقـت   

ف األخطاء وسوء التصـرف  المناسب إلصالح االعوجاج واالنحرافات ، بعد كش
ولكن يؤخذ علـى  ، ) ١٣٠ص" (فساد وبعد متابعة األداءوالتقصير واالنحراف وال

الرقابة التقليدية أنها تركز على الماضي ، حيث تأتي الرقابة بعد التخطيط والتنفيذ 
، وتهتم بالمقارنة بين األهداف والمعايير المحددة من ناحية ، واألداء مـن ناحيـة   

يد الفجوة الزمنية بين اكتشاف االنحراف وتصـحيحه ، أمـا الرقابـة    أخرى لتحد
االلكترونية فتسمح بالرقابة الفورية بمساعدة الشبكة الداخلية للشركة ، ومـن ثـم   
تقليص الفجوة الزمنية بين االنحراف وتصحيحه ، كما أنها عملية مستمرة ومتجددة 

مات ، وهذا يزيد من قدرة تكشف عن االنحراف أول بأول ، من خالل تدفق المعلو
الرقابة االلكترونية على توفير إمكانية متابعة العمليات المختلفة وسير القـرارات  
المتنوعة وتصحيح األخطاء في كافة أنواع المنظمات ، ويؤدي ذلك إلـى تـداخل   

، ين ، فالجميع يعمل في الوقـت نفسـه  حدود المسئولية اإلدارية للمديرين والتنفيذي
مة نفسها ويتحملون المسئولية نفسها ، وهذا ينمي االتجاه المتزايد نحو ويؤدون المه

التأكيد على الثقة االلكترونية والوالء االلكتروني سواء بين العـاملين واإلدارة أو  
بين المستفيدين واإلدارة  ، مما يدل على أن الرقابة االلكترونية تكون أكثر اقترابا 

وفي عصرنا هذا عصر ،) ٣٤٥.p.٢٠٠١.Dessler(من الرقابة القائمة على الثقة 
إن الرقابة االلكترونية تصبح أكثـر  ) هـ١٤٢٨(االنترنت ، أشار نجم في التمام 

 Real(قدرة على معرفة المتغيرات الخاصة بالتنفيذ أوال بأول وبالوقت الحقيقـي  

Time (  فالمعلومات التي تسجل فور التنفيذ تكون لدى المدير في نفس الوقـت ،



 

ا يمكنه من معرفة المتغيرات قبل أو عند التنفيذ واالطالع بالتالي على اتجاهات مم
النشاط خارج السيطرة التخاذ ما يلزم من إجراءات التصحيح التي تصل في نفس 

فالتقنية واستخدام الحاسـب  يعتبـران     ).٥٣ص(الوقت إلى المسئولين عن التنفيذ 
ت المعاصرة لتشغيل وإنتـاج المعلومـات   اآلن الوسيلة الفعالة للمدير في المنظما

  .الالزمة التخاذ القرارات وأداء وظائف العملية اإلدارية بكفاءة عالية
 مزايا تطبيق الرقابـة االلكترونيـة  أن ) هـ١٤٢٨(بخش ذكر الطويل في 

  :تتمثل في
  .سهولة الوصول إلى المعلومات وتقنين الدخول عليها -١
ات الخاصة بالخدمات اإلداريـة ومعـايير   إمكانية نشر اللوائح واإلجراء -٢

  .تقديمها وإتاحة االطالع عليها الكترونياًَ
إمكانية تحديد المسئولية بالتعرف على متخـذي القـرار والقـدرة علـى      -٣

  .المحاسبة عند ارتكاب األخطاء
  .إتاحة قنوات اتصال متعددة لتبادل المعلومات -٤
بر الشبكة المعلوماتية ، وذلك بوضع التمكن من إنهاء الخدمات الكترونياً ع -٥

معلومات كاملة عن اإلجراءات اإلدارية ومتطلباتها ممـا يسـهل عمليـة    
  .المتابعة

إمكانية وضع مشاريع القوانين واألنظمة على المواقع االلكترونيـة ممـا    -٦
  .يسهل معرفتها من كافة أطراف الخدمة

  ).٦٠ص (تعزيز مبدأ المسائلة والمحاسبة اإلدارية  -٧
 :مزايا الرقابة االلكترونيةأن من ) ٢٠٠٥(الطائي  وأشار

 بأول وفي الوقـت  أوالقدرة على معرفة المتغيرات الخاصة بالتنفيذ  أكثر-١

 .انخفاض الفجوة الزمنية بين التنفيذ والرقابة عليه أيالحقيقي 

  .العمليةالرقابة  إلىالتحول من الرقابة رصيدا  -٢
 الثقة بدال من الرقابة القائمة علـى  قابة القائمة علىالر إلى أكثراالقتراب  -٣

  .الصالحيات
  .عليها وتصحيحها قلة المفاجآت الداخلية بوجود الرقابة الفورية -٤



 

الرقابة  إلى واألنشطةالتحول من الرقابة القائمة على المدخالت والعمليات  -٥
  .على النتائج

  .ا يحدثسرعة انتشار نتائج الرقابة فالجميع يعرف ماذ -٦
 :الرقابة االلكترونية أن من عيوب) ٢٠٠٥(الطائي  وأشار

  .اإلنسانيالتفاعل  إلىتفتقر  -١
 .تراقبهم عن بعد اإلدارة العاملين بان إحساس -٢

  .http://www.berc-iraq.com سهولة االختراق -٣
  :اتخاذ القرار) هـ(

ارات ، يتفق رجاال اإلدارة على أن هناك وظيفة أخرى وهي اتخـاذ القـر  
: وتتم خالل أداء كل وظيفة من الوظائف السابقة ، ويعرف اتخاذ القـرار بأنـه   

االختيار من بين البدائل المطروحة ، وتقدير األولويات ، وكيفية االسـتفادة مـن   
  .العناصر البشرية واإلمكانات المتاحة

  :وتتمثل عملية اتخاذ القرار في المراحل التالية 
  .لةتحديد وتشخيص المشك -١
  .تحليل المشكلة -٢
  .رصد بدائل القرارات في ضوء الظروف البيئية -٣
  .البديل األنسب) القرار(اختيار -٤
  ).٢٣-٢٤هـ،ص ص١٤٢٨مصطفى وعمر(تنفيذ ومتابعة القرار المناسب  -٥

إن تغيير العملية التي يتم بها اتخاذ القرار في المنظمة من خـالل برمجـة   
سوف يتيح للمدير وقت اكبر للتفكير في المشاكل التي القرارات الروتينية المتخذة 

لها حلول غير صحيحة وهناك عدد من القرارات التي تتطلـب تحلـيال إبـداعيا    
           وسالمة حكم وتقدير ، والتي تتطلب مزج المعرفة المستقاة من علـوم الحاسـبات   

ــوم ا   ــن العلـ ــأخوذة مـ ــة المـ ــى المعروفـ ــة علـ ــةاآلليـ                  إلداريـ
  .)٤٦٠م،ص٢٠٠٧العجمي، حسان و(  السلوكية

لقد خلقت نظم اإلدارة المحوسبة معرفياً آفاق جديدة لكل مـن يعمـل فـي    
المجاالت ، فقد ظهرت اقتصاديات جديدة وظهرت نظم محوسبة في هذا المجال ، 



 

عن المعرفة  كما ظهرت نظم محاسبية فائقة القدرة مبنية على الحواسيب وبمعرفة
، ونظم للتسويق وفنون البيع والحكومة االلكترونية ، حيث  ساهمت المعرفة فـي  
دعم كل النواحي وربطها بحواسيب الجيل الخامس ، وأصبحت القرارات التي يتم 

كبر المؤسسات والهيئات تبنى على أسس معرفية ويتدخل في اتخاذها أاتخاذها في 
إن اإلدارة العليا هـي  ") م٢٠٠٥(ر، ذكر الكمار الحواسيب القادرة على دعم القرا

دائما المعنية بشأن القرار، وتوفير المعلومات لها ليس أمرا سهالً ، ولكـن تكمـن   
الصعوبة في استخالص السائغ من المعلومات وتهذيبها وتحويلها من كميات رهيبة 

عـد  ، إلى نقـاط ذات حقـائق وقوا  قاطع مع اآلخر وآخرها ينسى أولهامعظمها يت
والثقـة وتحديـد    محددة ال تحتمل اللبس أو اإلبهام ، وإنما يتضح فيها االكتمـال 

، وهذا كله سيؤدي في النهاية إلى دقة وروعة اتخاذ القرار،ولذلك المواقف والتنظيم
بدأ النظر وبقوة إلى نظم الحواسيب المتكاملة معرفية القاعدة والتي تتآلف مع الفكر 

ذلك إليجاد القرار السليم أو بدائل القرار، حتى فـي  الشخصي لمتخذي القرار ، و
ظروف عدم التأكد ، وهذا شأنه سوف يزيد من قدرة المـدير اإلداري ومـن ثـم    

،لذلك ينبغي أن تقوم ) ٣٢٥-٣٢٦ص ص("سيزيد ويحسن من قدرة المؤسسة كله 
برامج الكمبيوتر المستخدمة من اجل صنع القرارات اإلداريـة علـى خصـائص    

رد والمهمة التي يتم أداؤها والكيفية التي يتم بها عـرض المعلومـات   وسمات الف
  .)٢٣٤ص: م ٢٠٠٥ستيفن سترالسر، (

إن فوائد الحاسوب علـى صـنع   ) هـ١٤٢٦(في الدعيلج  Brownوذكر 
  :القرار كثيرة منها 

  .سرعة الحصول على بيانات دقيقة -١
  .صحة وتكامل المعلومات -٢
  .لقرارات عن طريق التقارير اإلحصائيةمساعدة اإلدارة في اتخاذ ا -٣
  ).٦٣ص(تحسين االتصاالت اإلدارية  -٤
  .دعم القدرة على تحديد البدائل المختلفة وتقويم كل بديل -٥
القدرة على مجاراة قصر الوقت المتاح لمتخذ القرار في عصـر الثـورة    -٦

  .المعلوماتية باالستفادة من المزايا التي وفرتها تلك الثورة



 

ادة القدرة على محاكاة الواقع أو التمثيل والنمذجة الواقعية باستخدام نظم زي -٧
  ).١٣٣هـ ،ص١٤٢٥أبو مغايض، (المعلومات االلكترونية 

وال بد اإلشارة هنا إلى نماذج المحاكاة واهتمام متخذي القرار لهذه النماذج 
ساعد يعود ذلك إلى الحاجة إلى أدوات برمجية ت") هـ١٤٢٨(وكما ذكر رمضان  

في تحقيق فهم أعمق لعمل األنظمة وتحليل القرارات المتاحة والمرتبطة بها قبـل  
تخصـيص للمـوارد ، ومـن هـذا     الشروع في اتخاذ قرارات معينة ينبني عليها 

، برز دور المحاكاة الحاسوبية كتطبيقات حاسوبية تسد الحاجة فـي هـذا   المنطلق
إلى عالم افتراضي يمـارس فيـه    المجال وتساعد على نقل عالم األنظمة الواقعي

متخذوا القرار التحليل واختبار الفرضيات على شاشـات الحاسـب ذات القـدرة    
الرسومية العالية الدقة إلى أن يصلوا إلى ما يطمحون إليه من فهم وقناعات قبـل  
اتخاذ القرارات بشان ما يدرسونه من أنظمة ، ونموذج المحاكاة الحاسـوبي هـو   

النظام الثابتة والعالقات التي تربط بعضـها بـبعض ،    تكوناعبارة عن تمثيل لم
باإلضافة إلى تمثيل منطقي لسلوكيات وخصائص النظام الديناميكية على مدى فترة 
مراقبة زمنية محددة وتحت فرضيات معينة تتعلق بعمل النظام ومكوناته ، ويمكن 

الً من إجرائها نموذج المحاكاة الدارس من إجراء تجارب فرضية على النموذج بد
على النظام الحقيقي من اجل اختبار نظريات معينة حول هـذا النظـام أو إجابـة    
تساؤالت حول رد فعل النظام نتيجة لتحقق شروط أو حدوث إحداث معينة في هذا 
النظام  ، وعادة يكون استخدام نماذج المحاكاة الحاسوبية هو االختيار األخير بعد 

الممكنة من أنواع النماذج المختلفة وذلك لصعوبة تطبيق استنفاد الخيارات األخرى 
تلك النماذج ، وهو ما قد يحدث عادة في حالة النماذج الرياضية لألنظمـة بالغـة   
التعقيد ، وفي تلك الحاالت ، تأتي المحاكاة الحاسوبية كبديل قوي ومتـاح لتمثيـل   

تتيح إجراء مجموعة تلك األنظمة المعقدة وكيفية عملها على الحاسب اآللي ، حيث 
" األنظمـة تجارب مصممة جيداً لإلجابة على التساؤالت المطروحة حـول تلـك   

مـن   إن هذه البرامج تختص بتنمية عدد") م٢٠٠٥(ذكر الزيتون )  ١٥-١٤ص(
مهارات اتخـاذ القـرار   : المهارات وكذا التدريب عليها، ومن أمثلة هذه المهارات

، وتصمم برامج المحاكـاة  معينةظواهر  وتختص هذه البرامج بتوضيح مفاهيم أو



 

تحاكي  -افتراضية -مج بعرض مواقف أو إحداث أو ظواهرعلى أساس قيام البرنا
مثيلتها في الواقع الفعلي ومن ثم يطلب من المتعلم التفاعل معها خالل قيامه بعـدد  

  .)١٠٧ص"(اتخاذ القرار: تها محاكاة من األنشطة المحاكية ومن أمثل
اذ القرار من ابرز استخدامات هذه البرنامج والذي يعد من حيث يعتبر اتخ

  .البرامج المهمة في نجاح سير العملية اإلدارية وتطبيقاتها االلكترونية
  :متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية -

إن مشروع اإلدارة االلكترونية شأنه شأن أي مشـروع أو برنـامج آخـر    
تمكن من تنفيذ ما هو لمؤاتية لطبيعة عمله كي ييحتاج إلى تهيئة البيئة المناسبة و ا

شـل وسـوف   بالتالي يحقق النجاح و التفوق وإال سيكون مصيره الفمطلوب منه و
، نعود عندها إلى نقطـة الصـفر  يسبب ذلك خسارة في الوقت والمال و الجهد ، و

مع  فاعلفاإلدارة هي ابنة بيئتها تؤثر وتتأثر بكافة عناصر البيئة المحيطة بها و تت
التكنولوجية لذلك فـان  كافة العناصر السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية و

                ، رونيــة يجــب أن يراعــي عــدة متطلبــات    مشــروع اإلدارة االلكت
  ): م٢٠٠٧(ذكرها الصيرفي 

حل المشكالت القائمة في الواقع الحقيقي قبـل االنتقـال إلـى البيئـة      -١  
بشـان   ، نضـرب المثـال  والتمثيل على أهمية هذا المتطلب :رونيةااللكت

، إذ يجب على الحكومـات أن تقـوم بتـوفير    محتوى الحكومة االلكترونية
المعلومات الالزمة بمواطنيها عبر االنترنت ، حيث يجب أن تتواجد سياسة 
يتم بموجبها تحديد جميع الوثائق والمعلومات مباشرة عبر االنترنت  وفـي  

ق القائمة في الحيـاة  فان اكبر مشكلة تواجهنا هي مشاكل التوثيهذا اإلطار 
  ).٨٠ص(الواقعية 

إذ أن اإلدارة االلكترونية تتطلب وجود مستوى مناسـب  ، البنية التحتية -٢   
كة حديثة لالتصـاالت و  إن لم نقل عال من البنية التحتية التي تتضمن شب

كية والالسلكية تكـون قـادرة   بنية تحتية متطورة لالتصاالت السلالبيانات و
على تأمين التواصل و نقل المعلومات بين المؤسسات اإلدارية نفسها مـن  

  .جهة و بين المؤسسات و المواطن من جهة أخرى



 

توافر الوسائل االلكترونية الالزمة لالستفادة من الخدمات التـي تقـدمها    -٣
هـا ، و منهـا   اإلدارة االلكترونية و التي نستطيع بواسطتها التواصـل مع 

أجهزة الكمبيوتر الشخصية و المحمولة و الهاتف الشبكي و غيرهـا مـن   
األجهزة التي تمكننا من االتصال بالشبكة العالمية أو الداخلية فـي البلـد و   

  .بأسعار معقولة تتيح لمعظم الناس الحصول عليها
ن نشدد على أن تكوو، به من مزودي الخدمة باالنترنتتوافر عدد ال بأس  -٤

األسعار معقولة قدر اإلمكان من اجل فتح المجال ألكبر عدد ممكـن مـن   
أقـل  رونية في أقل جهد وأقصر وقت والمواطنين للتفاعل مع اإلدارة االلكت

  .كلفة ممكنة
ـ و، التدريب وبناء القدرات -٥ ى طـرق  هو يشمل تدريب كافة الموظفين عل

علومـات والبيانـات   ت وقواعد المإدارة الشبكااستعمال أجهزة الكمبيوتر و
" إلدارة االلكترونيـة ا"توجيـه  لومات الالزمة للعمل على إدارة وكافة المعو

ة معاهد أو مراكز تدريب متخصصة يفضل أن يتم ذلك بواسطبشكل سليم و
اإلدارة " أضف إلى هذا أنه يجب نشـر ثقافـة اسـتخدام   ، تابعة للحكومةو

  .أيضا بنفس الطريقة السابقةوطرق ووسائل استخدامها للمواطنين " االلكترونية
الحكومـة مـن    بحيث يمكّن التمويـل ، توافر مستوى مناسب من التمويل -٦

لـى مسـتوى   الحفاظ عإجراء صيانة دورية وتدريب للكوادر والموظفين و
تطور يحصل في إطـار التكنولوجيـا   مواكبة أي عال من تقديم الخدمات و

  .على مستوى العالم" اإلدارة االلكترونية"و
محددة تتـولى  بحيث يكون هناك مسئول أو لجنة ، توفر اإلرادة السياسية -٧

تطبيق هذا المشروع وتعمل على تهيئة البيئة الالزمـة والمناسـبة للعمـل    
تويات التي وصلت إليهـا فـي   تقييم المسوتتولى اإلشراف على التطبيق و

  .التنفيذ
ارة االلكترونية تسهل عمل اإلد النصوص القانونية التيو وجود التشريعات -٨

  .وتضفي عليها المشروعية والمصداقية وكافة النتائج القانونية المترتبة عليها



 

عـال لحمايـة    السرية االلكترونية على مستوىتوفير األمن االلكتروني و -٩
ي عبث لصون األرشيف االلكتروني من أالمعلومات الوطنية والشخصية و

ية وخطورة على األمن القـومي  همالتركيز على هذه النقطة لما لها من أو
الشخصي للدولة أو األفراد وذلك إمـا بوضـع األمـن فـي برمجيـات      و

  .بروتوكول الشبكة أو باستخدام التوقيع االلكتروني أو بكلمة المرور
إبراز نية وخطة تسويقية دعائية شاملة للترويج الستخدام اإلدارة االلكترو -١٠

يشارك ين فيها و التفاعل معها والمواطنمحاسنها و ضرورة مشاركة جميع 
م الوطنية من إذاعة وتلفزيون وصحف في هذه الحملة جميع وسائل اإلعال

والحرص على الجانب الدعائي وإقامة الندوات والمـؤتمرات واستضـافة   
الوزراء و الموظفين في حلقات نقاش حول الموضوع لتهيئـة  المسئولين و

  .دارة االلكترونيةمناخ شعبي قادر على التعامل مع مفهوم اإل
التقنية التي باإلضافة إلى هذه العناصر يجب توفير بعض العناصر الفنية و

تناسب مع ثقافة جميع تسهيل استخدام اإلدارة االلكترونية بما يتساعد على تبسيط و
إلداريـة وتوحيـد طـرق    توحيد أشكال المواقع الحكوميـة و ا : منهاالمواطنين و
ل كدليل لعناوين جميع المراكز الحكومية اإلدارية في إنشاء موقع شاماستخدامها و

  ).p١٠٩:٢٠٠٠: Collins(و  http://www.araa.ae) م٢٠٠٦، باكير(البالد  

تطوير قيادة إدارية تتعامـل بكفـاءة وفعاليـة مـع     : القيادة االلكترونية -١١
ر احد أهم الوسـائل المهمـة التـي    تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يعتب
واإلدارة االلكترونية ، إن وجود القيادة  ةانبثقت حديثاً عن حقل إدارة المعرف

االلكترونية هو شرط لنجاح المنظمات االلكترونية أو المنظمات المسـتندة  
، ذلك أن وجود هذه أنشطة األعمال االلكترونيةإلى المعرفة والمندمجة في 

، ويمكن وجود القائد المستمع، القائد المعلم، القائد المتصل ة يعني أيضاالقياد
من خالل القيادة االلكترونية استثمار األصول اإلنسـانية الثمينـة الخفيـة    
للمنظمة وبصورة خاصة رأس المال الفكري واإلنساني وإدارتـه لتحقيـق   

ت الميزة التنافسية ، القيادة اإلدارية االلكترونية تمثـل باختصـار الكفـاءا   



 

الجوهرية القادرة على االبتكار والتحديث وإعادة هندسة الثقافة التنظيميـة  
  ).١٣٨ص: هـ ١٤٢٦ياسين ، (

  :مكونات البنية التقنية لإلدارة االلكترونية -

بأن العمليات الرقمية و أسلوب الحياة المعتمد علـى  ") م٢٠٠٣(ذكر توفيق 
ها اعتمادا علـى مقومـات   استخدام الويب تمنح الحكومة فرصة إعادة هندسة نفس

أخرى غير البيروقراطية ، ويمكن للحكومات أن تتخذ خمس خطـوات رئيسـية   
  :للمساعدة في جعل العصر الرقمي واقعاً في بلدانها

  :من جهة تحسين الخدمات الحكومية 
إدخال استخدام الموظفين الحكوميين للبريد االلكترونـي وإلغـاء الحفـظ     -١

من أن كافة المعلومات الجاري االشتراك فيها داخل الورقي للملفات والتأكد 
  .الحكومة رقمية

ربط الخدمات الحكومية بشبكة الويب من خالل أجهزة بينية مصممة مـن   -٢
من جهة إقامة بنية أساسـية   اجل المستخدم ونشر كل شيء على االنترنت

  .بلد ما أن تنافس في العصر الرقميتكفل لمنشآت األعمال في 
استثمارات الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا وتشجيع التجارة اجتذاب  -٣

االلكترونية من خالل الحوافز المالية أحيانا ،ومـن خـالل المشـروعات    
التعاونية في أحيان أكثر ، وإيجاد إطار للتثبيت الكترونياً من هوية منشآت 

  .األعمال
وظيف اسـتثمارات  تحرير االتصاالت السلكية والالسلكية والتشجيع على ت -٤

  .كبيرة في البنية األساسية لالتصاالت السلكية والالسلكية
كجـزء مـن    ااالرتقاء بمهارات الموظفين عن طريق استخدام التكنولوجي -٥

  .)١٣٨ -١٣٧ص ص( "نظم التعليم والتدريب على كافة المستويات
  ذكرهـا   :وتشكل البنية التقنية الرقمية الركيزة المحورية لإلدارة االلكترونيـة 

ووسائل ، وشبكات الحاسب اآللي، الحاسب اآللي :في اآلتي) هـ١٤٢٥(مغايضأبو
  ).١٥٤ص(أجهزة التحكم باالتصال و، االتصال

  



 

  :الحاسب اآللي: أوالً

إن المتدبر في شئون الحاسبات أو العقول االلكترونية يجد أنها ال تتعـدى  "
عي البرامج ، وما تقع فيـه  ماكينات يتولى تشغيلها مجموعة من المهندسين وواض

هذه العقول من أخطاء يكون المتسبب فيها الذين تولوا تشغيلها من البشر ، لذا كان 
من الضروري الالزم إعداد األفراد الذين توكل إليهم هذه المهمة ، وهذه الحاسبات 
ال تحتاج فقط إلى مصممين ومشرفين على الصيانة ، وإنما تحتاج أيضاً إلى مـن  

تخدمها ويتحدث معها بلغتها الخاصة، وهذه الحاسبات االلكترونية علـى  يعرف يس
اختالف تصميماتها وقدراتها إنما هي من نتاج العقل البشري ووليدة ابتكاره ذلـك  

  ).١٣ص: م ٢٠٠٥: مجيد (" الن اإلنسان هو سيد الماكينة بصفة دائمة
كـي تقـوم   آلة الكترونية يمكن برمجتهـا ل "يمكن تعريف الحاسوب بأنه و   

عليها  ةبمعالجة البيانات وتخزينها واسترجاعها وإجراء العمليات الحسابية والمنطقي
، وجهاز الحاسوب يقوم بتحليل وعرض ونقـل المعلومـات بإشـكالها المختلفـة     
والمعلومات لها أشكال متنوعة قد تتمثل على هيئة أرقام أو أحـرف للنصـوص   

ركــة كمــا فــي األفــالم المكتوبــة أو المرســومة وصــور وأصــوات أو ح
بأنـه  ) م٢٠٠٥(وعرفه إدريس  ،)٨هـ ص ١٤٢٨لصباغ وآخرون، ا"(والكتابات

الكتروني يقوم باستقبال ومعالجة البيانات وتحويلهـا  ) أو ماكينة(عبارة عن جهاز "
إلى معلومات مفيدة وذات داللة للمستخدم ، وهذا الجهاز يتمتع بقدرة على استقبال 

ع البيانات وتحويلها إلى معلومات باسـتخدام عمليـات   وتخزين وتشغيل واسترجا
حسابية ومنطقية من خالل برامج جاهزة يتم تركيبها أو تخزينها، وعـن طريـق   

  ).٣١٥ص( "أوامر أو تعليمات محددة من المستخدم له
  :الحاسوبي مكونات النظام) أ(

 وهي اآلالت أو الوسائل التي تحمل نشاط الحاسبات كـالتخزين  :األجهزة-١
واالسترجاع واالتصال بالبيانات، وتكون عادة تحت سـيطرة البرامجيـات   

)Soft Ware.(  



 

وتقوم بإعطاء المعلومات عن كيفية التنفيـذ والحصـول علـى     :البرامج -٢
وهي التي توجه المكونات المادية للحاسوب للعمل بأسلوب .النتائج المطلوبة

  .أو طريقة معينة بغرض الحصول على نتائج معينة
يجب أن تمثل الترتيب العملي وذلك من خالل التحديد الدقيق : المعلومات -٣

  .لكل مرحلة ، ابتداء بجمع البيانات وتحديد الهدف وتنظيم البيانات
  .الذين يتعاملون مع تكنولوجيا المعلومات: األشخاص -٤
يجب أن تكون المعالجة مرتبة ): المعالجة واإلجراءات( الخطوات التنفيذية-٥

ار العربيـة للعلـوم   الـد (مة من اجل الحصول على نتائج ايجابيـة  ومنظ
  ).٧٣م ، ص٢٠٠٤قنديلجي و السامرائي (و ) ٢١٤ص، هـ١٤٢٧

  :هي) م٢٠٠٦(والمكونات األساسية للحاسب اآللي كما وذكرها السالمي وآخرون  
بواسطتها يتم إدخال البيانات وااليعازات المطلوب تغذيتها : وحدة اإلدخال -١

ب ، إما أن تكون لوحة مفاتيح متصلة بشاشـة عـرض أو أجهـزة    للحاس
  .اسطوانات وأشرطة ممغنطة أو لوحة رسم أو قارئ ضوئي

ومهمة هذه الوحدة الخزن المؤقـت  :  الرئيسة) الذاكرة(وحدات التخزين  -٢
للبيانات والبرامج الالزمة لمعالجة تلك البيانات وتخزين المعلومات الناتجة 

  .إخراجها، وتخضع هذه الوحدة ألوامر وتعليمات وحدة التحكم عن معالجتها قبل
تقوم هذه الوحدة بجميع العمليات الحسابية من :  وحدة الحساب والمنطـق  -٣

الخ ، وكذلك العمليات المنطقية  كالمقارنة ، كما ... جمع وطرح وضرب 
  .أنها تخضع إلى أوامر وحدة التحكم

األهم ، حيث يقوم باإلشراف علـى   وهو الجزء: وحدة التحكم والسيطرة -٤
جميع العمليات التي تقوم بها الوحـدات وتسـيطر علـى سـير البيانـات      
وااليعازات والبرامج وإعطاء النتائج ، كما أن وحدة الـتحكم مـع وحـدة    

والوحدات الثالثـة ،  ) PROCESSOR(الحساب تكون ما يسمى بالمعالج 
دة الحساب والمنطق تسمى وهي وحدة الذاكرة الرئيسة ووحدة التحكم ووح

  .وحدة المعالجة المركزية



 

هناك عدد من الوسائل يمكن أن تخرج بالنتائج من شاشة :  وحدة اإلخراج -٥
العرض أو اآللة الطابعة أو االسطوانات واألشرطة أو األقراص الممغنطة 

  ).١٨٢ص(أو الرسم واألكثر شيوعاً هي وحدات العرض وآالت الطبع 
  

  :اتتطور الحاسب) ب(

لقد مر الحاسب اآللي الحديث بعدة مراحل حتى وصل إلى هذا المسـتوى  
من الكفاءة والقدرة ، لذا صنف العلماء تلك المراحل تبعاً للتطورات التي طـرأت  
على الدوائر االلكترونية المكونة للحاسب اآللي ، إلى خمسة أجيـال أو مراحـل   

  :على النحو اآلتي) هـ١٤٢٦(ذكرها السيد 
اعتمدت كافة الصناعات وما قبلها على :  )م١٩٥٨-١٩٥٠( األول الجيل-١

في تصميم دوائرها الكهربائية ، ) Vacuum Tubes(الصمامات المفرغة 
هذه الصمامات تحتاج إلى وقت حتى تصل إلى درجة تسخين معينة لتبـدأ  
العمل ، وتنبعث منها كميات كبيرة من الحرارة ، هذه الحاسبات الكهربيـة  

ئة جداً وذات إمكانية محدودة جدا ، وغالية الثمن وتحتـاج إلـى   كانت بطي
  .تبريد واستهالك كمية كبيرة من الكهرباء

عندما اكتشف اإلنسان أشباه الموصالت  ):م١٩٦٢-١٩٥٩( الجيل الثاني -٢
، بدأ استخدامه في صـناعة أجهـزة   ) Transistor(وصنع الترانزيستور 

امات الكهربية المفرغة، تميز الحاسب الحاسبات االلكترونية بدال من الصم
الف دوالر وقلة استهالك التبريـد   ١٠٠بصغر حجمه ورخص ثمنه حدود 

والكهرباء عن الجيل األول ، في هذا الجيل بدأ استخدام األقراص الممغنطة 
  . COBOLو  Fortran، كذلك ظهرت لغات برمجة مثل 

ـ   : ) م١٩٧٥-١٩٦٣( الجيل الثالث -٣ رة الـدوائر  ظهرت فـي هـذه الفت
المصنوعة من السليكون ، هـذه  ) IC (Integrated Circuits((المتكاملة 

الدوائر المتكاملة اصغر حجماً وأكثر سرعة من الترانزيسـتور ، كانـت   
الحاسبات أصغر حجماً وأكثر قدرة على المعالجة والتخزين ، بدأ ظهـور  

  .وهو من الحاسبات الكبيرة ٣٦٠ IBMحاسبات جيدة مثل 



 

في هذه الفترة تطورت وتحسنت الدوائر  )م١٩٩٠-١٩٧٥( يل الرابعالج-٤
آالف  ١٠المتكاملة حتى وصلت دقتها إلى احتواء الشريحة الواحدة علـى  

دائرة ، ظهر أول معالج مركزي على شريحة صغيرة وهـو مـا نعرفـه    
، بدأ أيضـا إنتـاج الحاسـب    ) Micro Processor(بالمشغل أو المعالج 

، وظهر معه  IBMمن شركة ) Personal Computer) (PC(الشخص 
، وتم تطوير العديـد مـن    تنظام التشغيل بالقرص من شركة ميكروسوف

  .لغات البرمجة عالية المستوى
يتميز هذا الجيل بصـغر الحجـم   :  )حتى اآلن-م١٩٩٠( الخامسالجيل -٥

ت والذاكرة الكبيرة وقدرة التخزين العالية والسرعة العالية جداً والبرمجيـا 
المتقدمة جداً ، وتطور الشبكات وظهور المعالجات المتوازية التي ساعدت 

  .)١٥،١٤-١٦ص ص(على استخدام تطبيقات الذكاء الصناعي 
  :أهمية الحاسوب) ج(

 سفي مشاركة لحوالي ألفان من الخبراء المنظرين األلمان في محاولة تحس
ي تقرير أطلق عليه لمالمح المستقبل بعد خمس وعشرين سنة ، وذلك ف فواستكشا

وقد تضمن التقرير المذكور  (١٩٩٨ Delphi Report, Butscher)تقرير ديلفي 
العلمي الذي  مرؤية أو مشهد متطلع لمآل التقد ١٠٠٠تصور العلماء في أكثر من 

م ٢٠١٧يغطي جميع حقول العلم ، مثل توقع هبوط اإلنسان على المـريخ عـام   
م وانتشار الحاسوب الحيوي الـذي  ٢٠٢٠م وثورة الطيران المدني والعسكري عا

يستخدم المعلومات من الكائنات الحية والتعاطي مع طبيعة غيار بشرية مصـنعة  
الخ ، حينما ابتدأ في منتصف الثمانينات تحقيـق  .. م ٢٠٣٠الوراثية عام  ةبالهندس

لقدراته قال احـد   ةالكبرى في تطبيقات الحاسوب واإلمكانات المتوقع تاالختراعا
مروجين للخيال العلمي ، فيما كانت توصف مقولته بشطحة خيال مغرقـة فـي   ال

إن الحاسوب سيسلب العقل البشري موقعه المتقدم وسيصبح قادرا على " استحالتها 
، وكما توقع ريتشار نيكسون )" الشطرنج(التفوق عليه حتى في لعبة العقل الصرفة 

سـع الحاسـوب أن يفكـر    سيكون في و" أنه) م١٩٩٩نصر بال حرب (في كتابه 
تفكيرا خالقاً ، مبدعاً وسيكون في وسع نموذج منه حجمه ال يزيـد عـن حجـم    



 

صغير ، في حجم قبضة اليد يقوم بتخزين ما يوازي عشرة أضعاف مـا   قصندو
في مكتبة الكونجرس من مقتنيات ، وسيكون هذا الحاسوب لعبة يتلهي بها األطفال 

هـ ، ١٤٢٣العاني "( تخدامها في نهاية هذا القرنبالمقارنة بالتقانات التي سيتم اس
فهي تبسط، لدرجة . تكتسب الحواسيب أهمية قصوى من عدة طرقلهذا )  ٣٢ص 

وتتـيح  . الصعبة أو التي تأخذ وقتاً طـويالً إلنجازهـا   كبيرة، الكثير من األعمال
ءة الحكومية، واألفراد، والمعاهد، وسـيلة ذات كفـا   لألعمال التجارية، واإلدارات

تساعد الحواسيب الناس في فهم األشياء  كما. تالية إلدارة كم هائل من المعلوماع
، حيث ذكـر   النماذج واختبار النظريات بطريقة أفضل؛ وذلك بتمكينهم من عمل

اليوم أصبحت التجربة الرقمية إحدى تجارب الحيـاة العاديـة   ) م٢٠٠٦(العطيات 
ن مجرد آلة حاسـبة إلـى جميـع    مليون إنسان ، حيث تحول الكمبيوتر م٢٠٠لـ

ضرورات الحياة اليومية ، والى أداة تتغير وتتطور من وقبـل تطـور حاجـات    
اإلنسان ، فهو تحول من كمبيوتر إلى فاكس ثم إلى تلفون وكاميرا ، ثم إلى تلفون 
وأخيرا إلى نظام متكامل إلدارة المكتب والمنزل وضبط الحياة اليومية لكل إنسان 

يته ، فان عدد الحواسيب الشخصية المستخدمة فـي مختلـف   ،  وألهم)٢٣٤ص(
، وان هذه الظاهرة ستستمر في حوالي ثمانين مليوناً أو ما يزيدأنحاء العالم تقدر ب

، حيث أصبح ع تنامي استخدامات شبكة االنترنتالنمو بطبيعة الحال ، خصوصاً م
دمون الحواسـيب  بإمكان آالف الماليين من العلماء والباحثين وغيرهم ممن يستخ

وخدمات االسترجاع على الخط المباشر التي كانت تعمل مسـتقلة عـن بعضـها    
البعض فيما مضى ، التعامل مع موارد االنترنت كالجماعات اإلخبارية الشـبكية  

،ولم يكـن  ) ٢٩هـ، ص ١٤٢٨الصادق ، (والبريد االلكتروني واألدلة اإلرشادية
الحاسب اآللي لبناء قواعـد معلوماتيـة    هذا التطور السريع في التعامل واستخدام

واسعة أمرا غريبا علي البعض  حيث أشار العديد من الباحثين اإلداريين إلى ذلك 
وهـذه بعـض    ،سات األعمال جراء استخدام الحاسـب والى ما ستكون عليه مؤس

  :التخمينات التي قالوها والتي أصبحت حقيقة هذه األيام ، وهي على الوجه التالي 
المؤسسة  رغيير في ادوار مديري الوسط وانخفاض أعدادهم بسبب ظهوالت -١

  .المسطحة



 

  .الميل إلى التخطيط في األعمال الفنية -٢
اإلبداعية والتجديد بسبب ارتفاع معـدات   تتحمل اإلدارة العليا المسؤوليا -٣

  .التغيير
هـا  توفير كم كبير من المعومات لإلدارة العليا لمساعدتها في جميع أعمال -٤

  ).٤٠٣ص-م٢٠٠٠ناجي ، (و) ٢٢٨م،ص٢٠٠٦العطيات ،(اإلدارية 
  :شبكات الحاسب اآللي :ثانياً

عبارة عن دوائر "نقال عن العبيد ، بأنها  )هـ١٤٢٤(وهي كما ذكرت عمر 
اتصال متصلة يبعضها من خالل مقاسم معينة على متطلبات ونوعيـة الخـدمات   

، ) ٢٤ص("م لنقل البيانات والصورالمراد تقديمها ، خصصت هذه الدوائر والمقاس
ارتباط مجموعة من أجهزة الكمبيـوتر معـاً   "بأنها ) م٢٠٠٧(وعرفها زين الدين 

باستخدام قنوات االتصال السلكية أو الالسلكية أو مزيج منهـا حسـبما تسـتدعيه    
الحاجة، مما يتيح نوعاً من التشغيل والمعالجة المتكاملة للبيانات والبرامج الخاصة 

ركين في الشبكة مـن  المشت لبيقات المتوفرة على أي كمبيوتر في الشبكة لكبالتط
، وكل ذلك تم على أساس موحد من القواعد التـي يطلـق عليهـا    أجهزة كمبيوتر
  :ن السمات الخاصة بالشبكات باآلتيولخص زين الدي" البروتوكوالت

فـي   مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المستقلة والمتواجدة في نفس المكان أو •
  .أماكن متباعدة

تتصل هذه األجهزة فيما بينها سلكيا أو السلكياً أو بمزيج منهما حسب مـا   •
  .تقضيه الحاجة

  .توجد مجموعة من البرامج والبروتوكوالت لتحقيق هذا االتصال وتنظميه •
تهدف هذه الشبكات لتحقيق االتصال فيما بينها بغـرض المشـاركة فـي     •

  .)١١٩-١٢٠ص ص. (تبادل المعلوماتالموارد واإلمكانات والبيانات و
  :أنواع الشبكات) أ(

إن صناعة المعلومات تغزو العالم مسلحة بالوسائل ، ومعززة بـإغراءات  "
الفوائد ومحذرة من خطر عدم االستجابة  والمخاطرة بـاالنعزال المعلومـاتي أو   

سسة بعد الرقمي عن العالم ، وأما هذا الغزو الفعال يستسلم العالم ردا بعد فرد ومؤ



 

مؤسسة ودولة بعد أخرى ، فالحاسوب يدخل كل منزل وكل مكتب ، متصالً عبر 
وشبكاتها المحلية والخاصة مـن انترانـت واكسـترانت إلـى      تاالتصاال ةأنظم

االنترنت شبكة شبكات العالم ومن خاللها إلى كل فرد والى الخـدمات الحكوميـة   
هــ ،ص  ١٤٢٣بكـري ، ("ء العالمااللكترونية والتجارة االلكترونية في شتى أنحا

، ومع تزايد الحاجة للفوائد التي يمكن تحقيقها مـن خـالل الشـبكات ، زاد    ) ٤٢
االهتمام بهذه التقنية ، مما أدى إلى ظهور أشكال وأنواع متعددة تلبي االحتياجات 

  :باالتي ) ٢٠٠٧(التقنية والرقمية وهذه األنواع كما ذكرها الصيرفي 
  : LAN (Local Area Network(  الشبكات المحلية -١
من الشبكات من مجموعة حواسـيب وأجهـزة أخـرى     عيتكون هذا النو   

موصولة ببعضها البعض من خالل كيبل واحد أو أكثر وموزعة ضـمن منطقـة   
صغيرة نسبياً كأن تكون طابق من بناية أو مجموعة أبنية ، وتتميز هذه النوعيـة  

خطاء التراسل فيها ، وإمكانية توفير األجهـزة  من الشبكات بسرعتها العالية وقلة أ
الالزمة لربط الشبكة من وكالء مختلفين ، وذلك يؤدي إلى المرونة فـي تـوفير   

  .األجهزة محلياً ، وقدرتها على إتاحة ذاكرة كبيرة للمعلومات وإدارتها مركزياً
 : WAN (Wide Area Network(  الشبكات المترامية -٢

منطقة جغرافية واسعة مثل دولة كاملة أو منطقـة   وهي الشبكة التي تغطي
شاسعة تحت إدارة واحدة ، وهذه المنطقة قد تشمل جزءاً كبيرا من العالم ، ونظراً 
المتداد الشبكات الواسعة عبر المساحات الشاسعة والقارات فان شـبكة االنترنـت   

عالم ، وشبكة تنتمي بالطبع إلى الشبكات الواسعة ، حيث أنها تعد اكبر شبكة في ال
المعلومات الواسعة تستخدم أجهزة يمتد إرسالها إلى مسافات بعيدة مثـل خطـوط   

خطوط عادية أو شبكة حـزم   أو عن طريق Leased Linesالتلفونات المؤجرة 
، وغالباً تستخدم االتصاالت عن طريق األقمار الصناعية أو الميكروويف التحويل

  )٤٩-٤٨ص ص (
بأنه يالحظ أن شبكات  J.Freerنقال عن يونس و ) م٢٠٠٧(وذكر زين الدين 

  :الكمبيوتر الواسعة تشبه الشبكات المحلية مع وجود بعض االختالفات من حيث
  .المسافة التي تغطيها أكبر والتي قد تصل آلالف الكيلومترات •



 

  .معدل الخطأ أعلى منم الموجود في الشبكة المحلية •
  .ت بينما تكاليف الشبكة المحلية ثابتةتكاليف الشبكة مرتبطة بمقار نقل المعلوما •
  .معدالت سرعة نقل المعلومات أقل من التي تتم عن طريق الشبكة المحلية أحيانا •
  )٤٩-٤٨ص ص(الروابط بين الشبكة الواسعة أكثر للتلف  •
وتتألف كل شبكة من مجموعة مكونات ومهـام ، وخـدمات  ذكرهـا الـرزو      
  :باالتي ) هـ١٤٢٧(

وهي حواسيب متخصصة تجهز المـوارد المشـتركة    Servers: الخوادم -
لمستخدمي الشبكة على ضوء اإلستراتيجية المعلوماتية لمستويات تـداولها  

  .بين شتى أصناف المستخدمين
ويتمثلون بكل حاسوب يرتبط بالشبكة ويمتلك الصـالحية   Clients:الزبائن -

ـ   ي ضـوء  الستثمار الموارد المتاحة على الشبكة والدخول إلى سـاحتها ف
  .التخويل الممنوح له حسب طبيعة االشتراك الذي يتمتع به

وتشمل األسلوب الذي ترتبط عبر آليته حواسيب الشـبكة   Media:الوسائط -
  .فيما بينها

وتشمل جميع أنـواع الملفـات القابلـة     Shared Data البيانات المشتركة -
بتوفيرها عبر  لالستخدام المشترك بين مستخدمي الشبكة والتي يباشر الخادم

  .خدماته المختلفة
وتشمل الموارد المشتركة مثل  Shared Components :المعدات المشركة -

الطابعات ووسائط خزن البيانات االحتياطية وغيرها مـن المـوارد التـي    
  .تتيحها الخادم لمستخدمي الشبكة

  :Intranet:  شبكة االنترانيت -٣
ي في أدائها شبكة االنترنت عبـر  وهي شبكة حاسوبية خاصة تحاول أن تحاك"

وتعمـد  .المناخ السائد عند استخدامها ، وطبيعة الخدمات التي توفرها للمسـتخدم 
المؤسسات والشركات العمالقة إلى إنشاء شبكات انترانـت خاصـة لكـي تتـيح     

" جدها فـي االنترنـت  للعاملين فيها إمكانية التعامل مع أنشطة مشابهة لتلك التي ن
ـ ، وهي )٢٤،٢٥ص( االنترنـت   اال تعمل وحدها وإنما تعمل من خالل تكنولوجي



 

) االنترانت واالكسـترانت  (ومن شبكتي "وترتبط عادة بشبكة المنظمة الخارجية ، 
المعلومات لالنتقال بالمنظمة إلـى مسـتوى العمـل بـاإلدارة      اتستخدم تكنولوجي

ــا     ــع بيئته ــا م ــي إدارة عالقته ــة وف ــا الداخلي ــي بيئته ــة ف          االلكتروني
  ).٦٨ص: هـ ١٤٢٦ياسين ، (الخارجية

  : ;  Extranetشبكة االكسترانت -٤
والتي يقومون بتزويدها بالبيانات والمعلومات التي تهـم أصـحاب المصـالح    
خارج المنظمة من موردين ومقرضين ووكالء وسماسرة وتجـار وغيرهم،وهـي   

ومات ومتطلبات شبكة المؤسسة الخاصة التي تصمم لتلبية حاجات الناس من المعل
المنظمات األخرى الموجودة في بيئة األعمال ، وتستخدم هـذه الشـبكة تقنيـات    
الحماية ويتطلب الدخول إليها استخدام كلمة المرور وذلك الن الشبكة غير موجهة 

  .إلى الجمهور العام كما هو الحال في شبكة االنترنت
  : Internet:شبكة االنترنت  -٥

والعـــاملون فــي استخدامـــاتهم للشــبكتين  يســتفيد منهــا المــوظفينو
إضـافة إلى أن شبكة االنترنت هـي القنـاة   ) االنترانت واالكسترانت(السـابقتين

  ).٤٠ص: م ٢٠٠٧أبو فارة ، (األسـاسية لممـارسة األعـمال االلكترونية 
  :أهمية الشبكات) ب(

  :يمكن ذكرها فيما يأتيتحقق الشبكات مزايا عديدة 
حيث يمكن االشتراك باستخدام الموارد الموجودة : الموارد المشاركة في  -١

، إلى جانب البيانات المخزنة في ) الخ.. الطابعات ، الماسحات الضوئية (
قواعد البيانات باإلضافة إلى تبادل الملفات والمعطيات ما بـين األجهـزة   

  .المختلفة بسرعة والمتاحة في إطار نظام المعلومات اإلدارية
حيث يتم تحديد مستويات النفاذ إلى الشبكة عـن  : لشبكة وحمايتها إدارة ا -٢

طريق مدير الشبكة إلى جانب استخدام طرق التشـفير والسـرية لحمايـة    
  .المعلومات ما بين المحطات ومنع االستخدام غير المخول لها

يمكن أن يـتم ذلـك عـن طريـق مـدير الشـبكة       : تجميع المشتركين  -٣
)Network Administrator.(  



 

  .المشاركة في االتصال باالنترنت واستخدام البريد االلكتروني -٤
هــ،ص   ١٤٢٧الطائي (االستفادة من أنظمة التشغيل الموجود في الشبكة -٥

  ).٣م،ص٢٠٠٧، J.Geier(  و) ٢٣٠-٢٢٩ص
  :االنترنت وأهميته -

تمثل االنترنت الثمرة الناضجة لجهود تطوير مقومات المشابكة البينية التي "
أت في النصف الثاني من ستينات القرن العشرين حيث كانت هذه الجهود ترمي بد

إلى تطوير الشبكات التي يمكن أن تشكل همزة وصل بين الشبكات ، ولم تظهـر  
االنترنت على الصعيد العام إال في مطلع العقد األخير من القرن العشرين ، وفـي  

بارزة في مسيرة تطـور   م على وجه التحديد ، ويشكل ظهورها عالمة١٩٩٣عام 
تقنيات المعلومات ، ويمكن القول بأن االنترنـت تشـكل نظامـا عالميـا لتـدفق      
المعلومات في مختلف المجاالت ، وعلى اختالف المستويات ، وبكل أشكال التعبير 
الهجائي والرقمي والضوئي والمصور ، وأصبحت االنترنت التـي كانـت يومـا    

  .  ر شبكة يمكن أن يصل إليها أي فرد تقريباًمملكة العلماء وخبراء الكمبيوت
وأصبح استخدام االنترنت عامال محفزاً في جميع مجاالت العمل في العشر 
سنوات األخيرة ، والتطورات التكنولوجية مكنت المؤسسات من التفكيـر بشـكل   
مختلف تماما في الطريقة التي يسير بها العمل بداخلها على المستويات كافة ، هذه 

ؤسسات أدركت تماما الفوائد العائدة من استخدام االنترنـت والتـي أصـبحت    الم
وعلى الرغم من ذلك فان اغلبها قد تأخر في فهم وإدراك جميع مـا  .تحققها بالفعل

ـ ١٤٢٣حشـمت،  " (تتضمنه فكرة االنتقال والتحول إلـى عـالم الكترونـي    ، هـ
  ).٧م، ص٢٠٠٥ ،ايفانز(و) ٧٢ص : م ٢٠٠٥ ،اللبان(و) ١٦٠ص

تعد شبكة االنترنت إحدى أهم موارد المعلومات في هذا العصر ، واهـم  و"
المعلومات واالتصاالت باعتبارها أداة لتحقيق  اأداة مستخدمة من أدوات  تكنولوجي

، وهي عبارة عن شبكة تربط مجموعة كبيرة من شبكات .  أهداف حكومية أفضل
ل شبكة جهة مسـتقلة مثـل   الحاسب اآللي المنتشرة في أنحاء العالم ، حيث تتبع ك

الجامعات ومراكز األبحاث والشركات التجارية والهيئات الحكوميـة والعسـكرية   



 

هــ  ١٤٢٤وحدة خدمات االنترنت ، ( "والدولية وشركات تقديم خدمات االنترنت 
  ).oecd.org.http://webdomino١(و )٥ص

أو ال يملكهـا شـخص   ) ةاشتراكي(واالنترنت ال يملكها احد فهي مؤسسة "
، وهي ملك مشاع مثل مياه األمطار ، وإذا كان ثمة مـن يجبـي أو   شركة بذاتها

يجمع رسوما من مستخدمي الشبكة ، فذلك لقاء الخدمة المحدودة في توفير المرافق 
الالزمة لالتصال بالشبكة ، تماما كممن يبيع المياه بعـد تنقيتهـا وتعبئتهـا ، وال    

دة ، إذ يمكن الوصول إليها من أي مكان يقتصر وجودها على بقعة جغرافية محدو
من العالم يتوفر فيه حاسوب مزود بمودم وبرمجيات االتصال المناسـب ، وخـط   
هاتفي وامتياز الوصول إلى احد الحواسيب الرئيسية المكونة لشبكة االنترنت تنتشر 
ــة بشــكل   ــدة األمريكي ــات المتح ــة والوالي ــدول الصــناعية المتقدم ــي ال              ف

،حيـث أحــدثت العنكبوتيـة    ) ٧٩هـ ص ١٤٢٨: الصباغ وآخرون ( "صخا
فان عدد الحـاسبات المضيفة "ثورة في عـالم المعلومـات ، ) الويب(العـالمية 

التي يتم الوصول إليها عبر االنترنت قد نما بمعدل مدهش عبر السـنوات العشر 
دم إتاحـة ألكثر األخيرة ، وعلى سبيل المثال فان محرك البحث الشهير جوجل يق

المــاليين تعتبـر   من ثمانية مـاليين صفحة ويب ، نسبة كبيرة منهـا تقـدر ب  
ضـح  الموسـى   أوو ).٣٦هــ ص، ١٤٢٨ ،عبد الهـادي " (مصـادر مرجعية

مـن  ) Internet(لقد تم اشتقاق كلمـة  "  :هـوم  االنترنت بقولـمفه) هـ١٤٢٨(
مية وتعني شبكة ضـخمة  بمعنى الشبكة العال) International Network(ارة بع

من أجهزة الحاسب المرتبطة ببعضها البعض والمنتشرة حـول العـالم ، وعنـد    
  .)٦٠٠ص( )"Information Highway(البعض تعرف بخط المعلومات السريع 

تعنـي  "مفهوم االنترنت بأنهـا   ) هـ١٤٢٦(من جهة أخرى تناول السيد     
بكة واحدة من آالف الشبكات ما يشكل ش) Inter Network(اتصال بين الشبكات 

أو شبكة الشبكات ، حيث تـربط ماليـين   )WEB(، ويطلق عليها شبكة عنكبوتيه 
الحاسبات من دول وقارات مختلفـة ببعضـها الـبعض دون إلمـام أو معرفـة      

  ).٦٢ص"(مستخدميها ببعضهم البعض



 

أنها شبكة تكنولوجية ضخمة "على ) م٢٠٠٣(وعرفها سعادة و السرطاوي 
عشرات الماليين من أجهزة الحاسوب المنتشرة حول العالم عن طريـق  جدا تربط 

البروتوكوالت المتعددة ، وتعمل بواسطتها على تبادل المعلومات الهائلة والمعارف 
المتنوعة في مختلف مناحي الحياة البشرية والطبيعية والكونية بكل سهولة ويسر ، 

يق أهداف شتى من تثقيفيـة  ويستخدمها مئات الماليين من األشخاص من اجل تحق
واقتصادية واجتماعية وترفيهية وعلمية وشخصية وعسـكرية وسياسـية ودينيـة    

  ).٦٩ص( "وتخطيطية
تتعدد أهمية االنترنت في أدبيات اإلدارة االلكترونية حسب مجال االستخدام 

وتظهر أهمية االنترنت في ربط اإلدارات . ونوعية العاملين في المجاالت المختلفة
قسام داخل الفروع باستخدام نفس قواعد البيانات بعضها ببعض ، ورفع كفاءة واأل

العمل وتوفير الوقت والجهد ، باإلضافة إلى توفير خدمة البريد االلكتروني لضمان 
  .)١٣هـ، ص١٤٢٥، كتوعة( سرية وامن المعلومات

ال شك في أن تحدي االنترنت هو التحدي األكبر في حياتنا عموما، إال أن 
ا التحدي هو األكبر أيضاً لإلدارة ، فمع االنترنت تتعالى األصوات ليس فقـط  هذ

نجـاز  إجل رقمنة األعمال وإنما األهم تجاوز اإلدارة من خـالل رقمنتهـا و  أمن 
وظائفها بطريقة الكترونية يمكن أن تستغني عن اإلدارة ومبادئها المتعارف عليهـا  

  .وأساليبها المألوفة حتى اآلن
االلكترونية هي تكنولوجيا أكثر منها إدارة وتكنولوجيا موجهـة   إن اإلدارة"

، وهذا هو األساس الذي تقـوم عليـه    الإلدارة أكثر منها إدارة موجهة للتكنولوجي
 The End of(المقولة الجديدة اآلخذة باالنتشار وهـي مـوت أو نهايـة اإلدارة    

Management (سعينات ، مـع  هذه المقولة التي أصبحت تطرح منذ منتصف الت
ظهور االنترنت والتجارة االلكترونية واالهم مع اإلدارة االلكترونية ، وال بد مـن  
اإلشارة إلى مفهوم البديل لإلدارة أو للقيادة الذي طرح منذ أكثر من عقـدين مـن   

أو القائد قد يظهر في حاالت كثيـرة بـدون دور أو    رالزمن على اعتبار أن المدي
األعمال الروتينية التي يمكن أن تدار من خـالل قواعـد    أهمية كما هو الحال في

قياسية أو عندما يكون العاملين على مستوى تأهيل عالي يجعلهم قـادرين علـى   



 

انجاز أعمالهم ومهامهم بدون الحاجة إلى المدير الذي يوجه، والواقـع أن طـرح   
بـل  البديل لإلدارة في السبعينات كان محاولة لتحقيـق قـدرة  المشـاركة مـن ق    

في بعض األعمال ومهام اإلدارة ، إال أن طرح مقولة نهايـة اإلدارة   نالمرؤوسي
هو أعمق من ذلك ألنه يتعلق بوجود اإلدارة والمديرين في ظل االنترنت وشبكات 

، ولشبكــة االنترنـت أهميــة    ) ٢٠٨-٢٠٧م ،ص ص٢٠٠٤نجم ، ("األعمال
قتصـاد الرقمي الجديـد ،  كبرى في بناء عـالم اإلدارة االلكترونية في ظـل اال

) ٥٤،م، ص٢٠٠٥(اقتصـاد المعـرفة العتبـارات مهمة ذكـر منهـا ياسـين   
  :(٢٢١.P,٢٠٠٥,Acevedo)و) ٤٥٣هـ، ص١٤٢٦(والصباب 

 ,LAN Internet(إن شبكة االنترنت هي أم كل شبكات االتصال األخرى -١

Extranet.(  
رونية وهي أيضا قاعدة تعتبر شبكة االنترنت الفضاء الرقمي لإلدارة االلكت -٢

  .االنطالق التقنية لها وألنشطة األعمال االلكترونية والتجارة االلكترونية
شبكة االنترنت وسيلة اإلدارة االلكترونية لبناء المنظمـة الشـبكية فـي     -٣

  .االقتصاد الشبكي
شبكة االنترنت هي أيضا وسيلة للولوج إلى السوق الكوني واالندماج فـي   -٤

في كل زمـان   نال الكونية لتلبية احتياجات الزبائن والمستفيديأنشطة األعم
  .ومكان

تعتبر شبكة االنترنت أساس خيـارات تطـوير تكنولوجيـا االتصـاالت      -٥
والشبكات وتحويل منضمات األعمال والمؤسسات االقتصادية واالجتماعية 
إلى منظمات مرنة ومفتوحة تستند إلى المعرفة ، وتجعل من جيل المعرفة 

  .تغلب على التقييدات الجغرافية ، وتزيد فرص التعلمي
أعمال مبنية على قاعدة االنترنت ، حيث تقدم نشاط أعمال لم يكن موجوداً  -٦

في السابق حيث يساعد ذلك في إيجاد أنشطة جديدة من األعمـال أو مـا   
  .يسمى بالشركة الفورية



 

ضـهم  تعتبر مركز اتصاالت حيث يمكن لألشـخاص االتصـال مـع بع    -٧
ونظـم   Chatوالمحادثـة   E-mailباستعمال خدمات البريد االلكترونـي  

  .لوحات اإلعالن
موقع للطباعة حيث نجد أن االنترنت كموقع يعرض الكثير من الفـرص   -٨

  .لطباعة المعلومات وبالتالي كمصدر للمعلومات المتنوعة بكافة التفاصيل
  :المشاركة عبر االنترنت -

، بالعديد من الدالالت" منظمة"لمة بقوله  توحي ك )م٢٠٠٧(وضح ذلك برايان 
على أي هيئـة إذا كـان لهـا    " منظمة"فقد تدل على تناسق شي ما ، ويطلق لفظ 

غرض محدد ، فإذا ما تم الربط ما بين كال المعنيين معاً ، فيتضـح أن المنظمـة   
أفرادها تعتمد على تناغم العمل بين أجزائها المختلفة أو بمعنى آخر المشاركة بين 

...  NetMeeting   ،Instant Messenger(، وان تـوفير أدوات المشـاركة   
على االنترنت بين جميع العاملين بالشركات مهما تباعدت أماكنهم ، يعد ) وغيرها

لمشـاركة  من أهم مجاالت استخدام نظام اإلدارة االلكترونيـة ، ومـن مزايـا ا   
  :االنترنت

  .تحسين فرص التعلم غير الرسمي -
 .دة مرونة أنشطة العملزيا -

 .إعادة عرض االجتماعات -

 )١١٠-١٠٩ص ص( توسيع نطاق االتصاالت  -

  :هناك عدة مشاكل تعيق عملية سرعة انتشار االنترنت منها و
والشبكات المطلوبة والمناسبة ) Infrastructure(عدم انجاز البنى التحتية  -١

  .لالتصاالت
 .رفية وبحثية واستثماريةقلة الوعي بما تتيحه الشبكة من فرص مع -٢

هناك قلة في عدد المتخصصين في اإلدارة اإللكترونية وعـدم تفهـم أن    -٣
 . القيادة للمشروع اإللكتروني يختلف عن اإلدارة التقليدية

قلة التدريب ألن مشكلة تحقيق الكفاية لدى الفرد تحتاج إلى جهـد كبيـر    -٤
 . اآللي خاصة األفراد الذين ال يجيدون أبجديات الحاسب



 

سرقة حقوق اآلخرين وعدم احترام تلك الحقوق  وهي تكثر فـي الـدول    -٥
 .العربية أكثر من الدول الغربية

ظهور تقنيات حديثة غاليا تكون غالية في بداية ظهورها وتحتاج إلى وقت  -٦
 .حتى تقل أسعارها

 .على مستخدميها مالي عبء -٧

 .اضون مرتبات عاليةندرة في عدد المتخصصين التقنين وهم يتق -٨

معوق اللغة خاصة وأن معظم المواد والمعلومات الموجودة على الشـبكة   -٩
باللغة االنجليزية ، يقابل ذلك قلة في المواقع والمواد العربية المتـوفرة فيهـا   

 .)م٢٠٠٧، Baghdadi(و ) ٣٤٢م،ص٢٠٠٧قنديلجي،(

 :خدمات شبكة اإلنترنت -

أن ربطت بين جميع القطاعات بدون التقيـد  تتنوع خدمات شبكة اإلنترنت بعد 
بنوعية الكمبيوترات، وأصبحت تضم الشركات والهيئـات الحكوميـة والمراكـز    

ويقف وراء سرعة انتشار اإلنترنت تقـدم الخـدمات   . البحثية والمنظمات العالمية
  :اإلنترنت  المتنوعة والعديدة، ومن أهم الخدمات التي تقدمها شبكة

  ).FTP) (File Transfer Protocol( قل الملفاتخدمة بروتوكول ن -
 ).Telnet( خدمة تلنت -

 ).Client/Server(خدمة العميل والخادم -

  ).E-mail(البريد االلكتروني  -
  ) :FTP) (File Transfer Protocol( خدمة بروتوكول نقل الملفات) أ(

) FTP) (File Transfer Protocol(يتم ذلك عبر بروتوكول نقل الملفات 
بالشبكة من اجل التفتيش عن وثيقة أو مجموعة وثائق  طث تحتاج أحيانا االرتباحي

في حاسـوبك ،وقـد تكـون مـن     ) Downloading(أو ملفات ومن ثم تفريغها 
) Uploading(الحاسوب الشخصي للمستخدم إلى حاسوب آخـر وتسـمى هنـا    

آخـر ،   وتسمح هذه الخدمة كذلك بنقل الملفات من حاسوب بعيد إلى حاسوب بعيد
ويمكن أيضا تحميل الملفات والبرامج المعروضة لالستخدام المشترك من خـالل  

  . هذه الخدمة



 

  ) :Telnet( خدمة تلنت) ب(

وهي خدمة تسمح بالدخول إلى حاسوب موصول بالشبكة من خالل حساب 
)Account (وكلمة مرور)Password (    وذلك من اجل التعامـل مـع البيانـات

يه واالستفادة منها ، وهي مـن أقـدم خـدمات االنترنـت     والمعلومات المخزنة ف
وأكثرها استخداماً ، ويمكن من خالل هذه الخدمة قراءة مقاالت وكتب أو ممارسة 
بعض األلعاب ، وتقدم معظم الجامعات والمكتبات  وهيئات البحث دخول مجانيـا  

  .إلى خدماتها من خالل خدمة تلنت
  ) :Client/Server( خدمة العميل والخادم) ج(

باالتصال ) Client Program(ويقوم من خالل هذه الخدمة برنامج العميل 
ص  –م ٢٠٠٣(سـعادة والسـرطاوي   ) Server Program(ببرنـامج الخـادم   

  ).٣٣٠ص – ٢٠٠٧( و قنديلجي ) ٩٥-٩١ص
  ) :E-mail(البريد االلكتروني ) د(

شاراً عبر خدمات وتطبيقات البريد االلكتروني من أهم وأوسع الخدمات انت
 وهو، اإلنترنت شبكة عبر استخداما الخدمات تلك أكثربأنه وذلك ، الشبكة العنكبوتية

 فيما اإللكترونية الرسائل تبادل من العالم مختلفة من أماكن  في المستخدمين يمكن
 تقـل  العادي،وبتكلفة بالبريد تقارن ال وبسرعة بيسر اآللي الحاسب باستخدام بينهم
 مهمـا  التجارية المراسالت خالله من تتم كما  .مرات عدة لهاتفيةا المكالمات عن
 مقابـل  تـدفعها  كانت طائلة مبالغ الشركات على والتي توفر وحجمها عددها كان

الفاكس ، فهو أداة أو وسيلة الكترونية تسـمح لمسـتخدم    أو العادي البريد استخدام
كانت مرئية أو مطبوعـة  االنترنت بإرسال الرسائل واستقبالها على تنوعها سواء 

نـه احـد أدوات   ويصنف البريد االلكترونـي علـى ا  الخ، ...وعة أو ملفات مسم
الرسالة مع غيره فـي  ، إذ ال يتطلب األمر أن يتبادل المرسل االتصال الالتزامني

، ويشبه البريد االلكتروني لدرجة كبيرة البريد التقليدي نوعا ما مـن  اللحظة ذاتها
يتبـادلون مـن خاللهـا    ) صناديق بريدية(عناوين للمراسلة حيث أن للمتراسلين 

الرسائل بينهم ، غير أن البريد االلكتروني يختلف عن البريد التقليدي فـي ثالثـة   
  :أمور 



 

إن الرسائل االلكترونية يتم نقلها الكترونيا وليس يدوياً إلى المرسل إلـيهم   -١
  .عن طريق شبكة االنترنت

  .ئل ال يستغرق سوى ثوانإن وقت إيصال هذه الرسا -٢
إن الجهد المبذول في توصيل الرسالة من قبل المرسل واستقبالها من قبل  -٣

المرسل إليه يكاد يكون محدودا للغاية مقارنة بحال البريد التقليدي ، ومـن  
 ١٤٢٢ ،حمد (ثم يقال أن البريد االلكتروني بديل عصري للبريد التقليدي 

  .)١٣٠ص  :هـ ١٤٢٦زيتون ،(و  )١٠صهـ ،
  :مميزات وعيوب البريد االلكتروني -

 :تتمثل أهم مميزات البريد االلكتروني في

  . وسيلة اتصال سريعة  -١
  .وسيلة اتصال رخيصة الثمن  -٢
البريد االلكتروني طوال الوقـت دون النظـر إلـى فـارق      يعمل -٣

  .التوقيت
   .إرسال أكثر من رسالة ألكثر من شخص في وقت واحد  إمكانية -٤
  .ل على الرسائل لإلطالع التطف منع -٥
 .قراءة الرسائل في أي وقت وفي أي مكان  إمكانية -٦

 .تقنية متقدمة تمزج بين معالجة النصوص وإمكانيات االتصاالت -٧

  :بينما تتمثل أهم عيوب البريد االلكتروني في
إمكانية تخزين الرسالة في أكثر من مكان مما يؤدى إلى مشاكل في  -١

  وتكرار النسخ عملية التخزين
 إمكانية طبع الرسائل من خالل االنترنت بدون موافقة المسئول عن -٢

 .إدارة البريد اإللكتروني

وحـذفها ال يعنـى    إمكانية الحذف أو التعديل كما أن محو الرسائل -٣
 التخلص منها نهائياً ، مما قد يؤدى إلى إمكانية إرجاعها واإلطـالع 

 .عليها



 

وسهل طبعها وحفظهـا   العديد من نسخ الرسائل الوثائق المرفقة بها -٤
البوابة العربية للمكتبات (من التكلفة سواء للمكان أو الورقة يزيد  مما

 )١٧٠ص  م،٢٠٠٥رحومــة ،(و )  ٥ص م،٢٠٠٧والمعلومــات  
 ).٦٠١ص هـ،١٤٢٨ ،الموسى(و

  :وسائل االتصال :ثالثاً 

  :مفهوم االتصاالت -

ه من تقنية عاليـة ،  إن الثورة التقدمية الغاشمة لحواسيب اليوم وما تتمتع ب"
ما أعنيه هـو تكنولوجيـا   لهي األساس القاعدي لتطور باقي النظم التكنولوجية ، و

فقد تحولت دنيا الحواسيب وتكنولوجيـا المعلومـات إلـى شـبكات      .االتصاالت
حواسيب متصلة بدال من أجهزة الحواسيب المنعزلة ، وهذه الشبكات المعلوماتيـة  

كل علمي تقني معين ، لتعطي في النهاية منظومة ما هي إال حواسيب مرتبطة بش
الخ ، وهذه الشبكة مـن الحواسـيب هـي شـبكة     ...داخل المؤسسة أو الهيئة أو 

         ليقوم القمـر  ) Satellites(ناعية قد ترتبط هذه الشبكة باألقمار الصمعلومات ، و
                 مكـــان آخـــر    بشـــبكة أخـــرى فـــي ااالصـــطناعي بربطهـــ

  .)٢٣٩-٢٣٨م ،ص ص ٢٠٠٥، الكمار" (معبر العال
عمليه نقل هادفة لمعلومـات مـن   "االتصال ، بأنه ) م١٩٩٥( عرف ياغي

،وعرفـه  ) ١٩٣ص( "شخص آلخر بغرض إيجاد نوع من الفـاهم فيمـا بينهمـا   
نقل وتبادل المعلومات التي على أساسـها يتوحـد الفكـر    "بأنه ) هـ١٤٢٧(القعيد

ـ ١٤٢٨(، وذكـرت محيـرق   ) ١٨ص" (وتتخذ القرارات وتتفق المفاهيم أن ) هـ
  :االتصاالت تعني اآلتي 

مـن  ) صوت ، صورة ، بيانات ، نصوص(إرسال المعلومات بأي شكل  -١
مكان إلى آخر باستخدام الوسائل االلكترونية أو الضـوئية ، أمـا اتصـال    

انات البيانات فهو مصطلح أكثر تخصصاً ، ويصف عملية نقل واستالم البي
من خالل قنوات االتصال التي تربط حاسوب واحد أو أكثر ومعدات إدخال 

  .وإخراج متنوعة



 

تراسل البيانات بصورة مباشرة من حاسوب إلى أخر أو أكثـر بوسـاطة   -٢
كابالت أو هواتف عبر تسهيالت وأقمار ، وبصورة نصـية ، وصـور ،   

  .وتوضيحات ، إلى أي مكان في العالم
االتصاالت الهاتفية التي أصبحت ممكنة ، بسبب الوسائط يرتبط المفهوم ب -٣

بهـدف نقـل المعلومـات بصـورة      ،التي تحدد نوعها من موقع إلى آخر
  .الخ... ،، وصورية أو رقمية صوتية

انـات  يشير المفهوم في مجال نظم المعلومـات إلـى عمليـة نقـل البي     -٤
إلشـارات  ، ويتم ذلـك النقـل باسـتخدام ا   والمعلومات من مكان إلى آخر

، لما تتميز بـه هـذه اإلشـارات    بائية، والموجات الكهرومغناطيسيةالكهر
والموجات من قدرة هائلة على نقل كمية كبيرة من المعلومات فـي وقـت   

  .قصير جدا لسرعتها اآللية التي تكاد تقترب سرعة الضوء
  :وسائل االتصاالت -

  :االتصاالت السلكية-١
األسـالك ، الكـابالت ،   : وسائط ملموسة مثل  وتشير إلى عملية النقل من خالل 

، وفيما يلـي  ) ١٦٥ص(ومثال على ذلك شبكة الهاتف وشبكات ضمن مكان واحد 
  :توضيح ألهم أجهزة ومعدات االتصال السلكية 

وهي من أهم وأكثر معدات االتصـال شـيوعاً فـي    : فونيخطوط التل -  
الصـوتي أو التنـاظري هـي     االستخدام والميزة الرئيسية الستخدام نظام التلفون

  .الصفة العالمية لتسهيالتها
يتم تأسيسـها  وهي خطوط اتصال ذات كفاءة عالية : بالت المحوريةاالك -  

، فالطبيعة الكهربائية لهذه الكابالت تسمح بنقـل البيانـات   تحت األرض أو البحار
والمعلومات بمعدالت أعلى مقارن مع التلفون، وهي اقـل عرضـة للتشـويش ،    

قطاع االتصال والفقدان ، ويغلب استخدام الكابالت بشكل أساسي ألغراض النقل ان
                التنــاظري إال انــه يمكــن اســتخدامها أيضــا ألغــراض النقــل       

  ).٢٠١م،ص٢٠٠٢الطائي، (الرقمي 



 

 التـي  الحديثة إحدى الوسائط ةتعد األلياف الضوئي: األلياف الضوئية  -  
قـوائم   عـن  عبـارة  الضوئية واأللياف االتصاالت، من جالم تقديم على تساعد
 خاللها، الليزر أشعة بمرور العنكبوت، وتسمح خيوط تشبه للغاية رقيقة زجاجية
 فـي  المستخدمة اإللكترونية التقليدية اإلشارات محل الضوء هذا أن يحل ويمكن
 وتتمتـع  . الحاسب اإللكتروني بيانات ونقل والتلفزيون الهاتف، والراديو، خطوط
 كل يحمل أن ويمكن في االتصاالت، للغاية عالية الزجاجية بكفاءة الشعيرات هذه
 أو االستخدام أنها سهلة كما تلفونية، محادثة ألف حوالي الشعيرات هذه من زوج
عنـد   أكبـر  حمايـة  وتوفر األخرى، االتصال من وسائط مرونة وأكثر ، التهيئة

 مـن  أكبـر  بدرجـة  للغاية ترددات عالية لىع الضوئية األلياف وتعمل التشغيل،
 الضوئية األلياف تستطيع جدا العالية الترددات هذه وبسبب ترددات الميكروويف،

 زالـت  ما كلفة استخدامها أن غير المعلومات، من جدا كميات ضخمة تحمل أن
واألليـاف  ) ٧٢ص، م٢٠٠١كلـو،  ( استخدام الميكروويـف  كلفة من كثيرا أعلى

  :الت الحديثة لها ميزات عدة منهايلة فعالة في االتصاالضوئية كوس
يين من ، مما يمكننا إجراء عشرات المال اسعة نطاق لنقل البيانات كبير جد -

  .المكالمات في نفس اللحظة
  .قطرها صغير ووزنها خفيف -
استحالة وجود تداخل فيها ، أي أنها عديمة التدخالت المزدوجة حيث أنهـا   -

  .قط إشارات خارجيةال تشع وال تلت
أكثر أمنا وسالمة فال يمكن التجسس عليها ، وال تحتـوي علـى تيـارات     -

  .كهربائية
عام للكيبـل وانخفـاض    ١٥عام مقارنة مع ٢٥حياتها طويلة تقدر بحوالي  -

أسعار المكالمات وذلك يعود النخفاض كلفة الخامات التـي تصـنع منهـا    
  .ناأللياف باإلضافة إلى وفرتها في كل مكا

                 تتحمل الظروف الجوية المختلفة ، فهي تعمل في درجات حرارة تتـراوح  -
قنـديلجي والجنـابي   (كيماويـة  كما أنها ال تتأثر بالمواد ال ،C ٧٥-٥٠بين
  ).٣٠٦ص ،م٢٠٠٥،



 

  :االتصاالت الالسلكية- ٢

لومات عن طريق وسائل الكترونية ، وتتم عـادة  هي تلك االتصاالت للمع"   
إرسـال أو  :عبر مسافة معينة ، ويمكن تعريف االتصاالت الالسلكية على أنهـا  

مثال ذلك النصوص المكتوبة والصوت والرسوم (انتقال أشكال مختلفة من البيانات 
من مجموعة من الوسائل االلكترونية عبـر قنـوات   ) والبيانات والصور وغيرها

ــ ــة المن  معين ــائل االلكتروني ــن الوس ــرى م ــة أخ ــى مجموع ــرةة إل                  تش
ويدخل ضمن هذا النوع من االتصـاالت   ) ٤٧٠م ، ص٢٠٠٥إدريس، "ً (جغرافيا

  :األنماط التالي
وهو نظام الموجات الدقيقة أو المايكروويف : Microwave الميكروويف-  

، مباشر من نقطة إلى نقطة أخـرى وبث هو بث ذو قدرة عالية لمسافات طويلة ، 
، ومن لبث بالترددات الراديوية العالية، من خالل الغالف الجويوالتي يكون فيها ا

، الجوال، البث الهـوائي (ية أخرى  خالل بث من محطة أرضية إلى محطة أرض
، األرصـاد  كية والالسلكية في حاالت الطـوارئ أبحاث الفضاء ، االتصاالت السل

قمار الصناعية بكفـاءة ووقـت   العالمية لتحديد المواقع، إطالق األالجوية ، النظم 
، إال أن إشارات المايكروويف تسير وتنساب في خط مستقيم وال تتكيـف أو  )اقل

تنحي مع وجود المرتفعات والمنحنيات ، لذا فان إرسال المايكروويف للمسـافات  
التكـاليف   عبئا في، مما يشكل لالبعيدة يتطلب وجود محطات استالم وإعادة إرسا

، وجد عالجه في االتصال من ذات النوع عبـر موجـات   لهذا النوع من االتصال
  .المايكروويف ولكن من خالل الفضائيات

هو نظام فضائي ألقمار االتصـال ، أو   Satellites: األقمار الصناعية -  
التوابع التي تبث البيانات عن طريق األقمار التي تدور فـي مـدارات محـددة ،    
وتخدم كمحطات إرسال تتلقى الرسائل وتنقلها بقوة أعظم من اجل بـث إشـارات   

وهو نظام اتصال نموذجي للمنظمات الموزعة .المايكروويف عبر مسافات متباعدة
  .مكانها وفروعها في مناطق جغرافية متباعدة في العالم

يب صغيرة جدا يمكن أن تمسـك  هي حواس :مساعدات رقمية شخصية -  
ل على تكنولوجية ال سلكية مبنية في داخلها لهـا القـدرة علـى بـث     ، تشمباليد



 

ــة   ــة الكامل ــاالت الرقمي ــد(االتص ــابي ،ولجي قن ) ٣٠٠م، ص ٢٠٠٥الجن
  .(٢٠٠٧,Timofeev)و

  :أجهزة التحكم باالتصال: رابعاً

وهي تمثل العنصر المحكم بنقل المعومات والبيانات ودورها هـو تنسـيق   
  :ة هي عملية االتصال ، وهذه األجهز

) : Transmitting and receiving set(أجهزة االسـتقبال واإلرسـال   -١
وهي تلك المكونات االلكترونية التي تختص باإلرسال واالستقبال ، حيـث  
تقوم ببث المعلومات واستقبالها بأشكالها االلكترونيـة أو الفوتونيـة عبـر    

  .االقنية المتصلة من موقع إلى أخر عبر شبكات االتصال
التي تعمـل علـى تجميـع     )Multiplexer( أجهزة المضاعفة والتوجيه -٢

المعلومات من مصادر مختلفة وإرسالها عبر قناة واحدة، إضـافة لتوجيـه   
  .المعلومات عبر أفضل الطرق بين المرسل والمستقبل

ويستخدم عـادة مـع أجهـزة     Front-and Processerالمعالج األمامي -٣
 لها ، وهو عبارة عن حاسب آلـي صـغير   المضاعفة والتوجيه أو تعديال

يستخدم لتأدية مهام متقدمة في التحكم في سير البيانات إلى الحاسب الكبير 
  .أو منه

وهـي   Host Computer CPU:وحدة المعالجة في الحاسب المضـيف  -٤
محور عملية االتصال ، لكون جميع عمليات االتصاالت تهدف إلـى نقـل   

أو نقل بيانات منها إلى المستفيدين في مواقـع  بيانات إلى وحدة المعالجة، 
مختلفة ن وتقوم وحدة المعالجة عن طريق البرنامج المخزن فيها باسـتقبال  
البيانات من النهايات الطرفية المختلفة ومعالجتها والتحكم بعملية االتصـال  

مغايض وأبو )٤م،ص٢٠٠٦،الغرابي( .مع المستفيدين وتزويدهم باحتياجاتهم
  ).١٦٩-١٦٨ص ص: هـ ١٤٢٥(

  :أمن المعلومات واالتصاالت الالسلكية -

تعرف توصيات امن المعلومات واالتصاالت لوكالة األمـن القـومي فـي    
حماية أنظمة المعلومات ضـد  " :الواليات المتحدة أمن أنظمة المعلومات كما يلي 



 

أثناء حفظهـا ، معالجتهـا أو   أي وصول غير مرخص إلى أو تعديل المعلومات 
وضد إيقاف عمل الخدمة لصالح المستخدمين المخولين أو تقـديم الخدمـة    ،نقلها

ألشخاص غير مخولين ، بما في ذلك جميع اإلجراءات الضرورية لكشف توثيـق  
  ".ومواجهة هذه التهديدات

أمـن  : تضمنت النشاطات المحددة ألمن االتصاالت أربعة أجـزاء هـي     
، أمـن   Transmission Security، أمـن النقـل    Cryptosecurityالتشفير 
، كما  Physical Security، واألمن الفيزيائي  Emission Securityاإلشعاع 

  :تضمن تعريف أمن االتصاالت خاصتين تتعلقان بموضوع هذه الوحدة وهي 
التأكيد بأن المعلومات لم تصل ألشخاص ، عمليـات أو أجهـزة   : السرية -١

الحملة من إفشاء المعلومـات  (غير مخولة بالحصول على هذه المعلومات 
  ).غير المرخص

الرسالة أو / ء امني للتأكد من صالحية االتصالإجرا: التحقق من الهوية  -٢
المصدر أو وسيلة للتحقق من صالحية شخص ما الستقبال معلومـات ذات  

  ).أو التحقق من مصدر هذه المعلومات(تصنيف جديد 
بات الشخصية حقبة جديدة مـن  سبدأت في الثمانينات مع النمو المضطرد للحا

، والتي حددتها توصيات أمن أنظمة المعلومـات  امن الحواسيب الشخصية: األمن
المعـايير  :"ومي في الواليـات المتحـدة بمـا يلـي    واالتصاالت لوكالة األمن الق

معلومات بما فيهـا  واإلجراءات التي تضمن سرية كمال وتوفير مكونات أنظمة ال
تـتم معالجتهـا ،    والمعلومات التي firmwareالمدمجة ، البرمجيات التجهيزات

ين تتعلـق  ، وتضمن امن الحواسيب الشخصية خاصيتين إضـافيت "تخزينها ونقلها
  :بموضوع هذه الوحدة  وهي

ات مدى صـحة ووثوقيـة نظـام    نعكس جودة أي نظام للمعلوم: الكمال  -٣
حماية ومـدى  ، التكامل للتجهيزات والبرمجيات التي توفر آليات الالتشغيل

  .تناغم بنى المعلومات مع البيانات المخزنة
إلى البيانات وخدمات المعلومات عند الحاجـة   قالوصول الموثو: التوفر  -٤

  .إليها من قبل األشخاص المخولين لذلك



 

امـن االتصـاالت   (وفي التسعينات من القرن الماضي تم دمج مفهومي األمن 
باسـم  أمـن أنظمـة المعلومـات     لتشكيل ما أصـبح يعـرف   ) وامن الحواسيب

Information System Security – INFOSEC   يتضمن مفهوم أمن أنظمة ،
المعلومات الخصائص األربعة السابقة ضمن مفـاهيم امـن االتصـاالت وامـن     

  :الحواسيب ،كما أضيف إليها خاصية جديدة  وهي 
د حصل علـى  التأكيد بأن مرسل البيانات ق) : المسئولية(مكافحة اإلنكار  -٥

إثبات بوصول البيانات إلى المرسل إليه وبأن المستقبل قد حصـل علـى   
إثبات المرسل مما يمنع احتمال إنكار أي من الطرفين بأنه قد عـالج هـذه   

  .)٤،٣م ،ص٢٠٠٦طويلة ، ( البيانات
  :الحكومية الجهات لدى االنترنت مواقع نجاح عوامل -

  :اآلتيفي ) م٢٠٠٦(وضحها برنامج يسر 
 على الحكومية الهيئة أو للمنظمة موقع وجود مجرد إن :اإلنترنت على تواجدها -١

الخـدمات   لتلك وتقديمه خدمات، من تقدمه وما عملها طبيعة يشرح اإلنترنت
 األساسـية  المبـادئ  أحد وهو ذاته هو نجاح بحد – أمكن كلما – إلكترونيا

  .اإللكترونية الحكومة لمشروع
 سـهلة  الحكوميـة  للجهـات  اإلنترنـت  مواقع تكون أن يينبغ :الموقع جاذبية -٢

 المستخدم يحتاجها التي والخدمات المعلومات تقدم وأن والتصفح، االستخدام

 .باستمرار تحديثها يتم وأن أو الزائر،

 بأن يسمح عالميا عليها المتفق المقاييس استخدام إن :الموقع إلى الوصول سهولة-٣

 .الموقع إلى الجميع يصل

 نوعيـة  مقـاييس  استخدام إلى ذلك يحتاج :الموقع عن الزوار رضا مدى اسقي-٤

 أفضل على للحصول المستمر والتطوير الموقع عن الزوار رضا مدى لمعرفة

 .النتائج

 أداء لقيـاس  مؤشـرات  وجود ذلك يتطلب :للموقع االستخدام إحصائيات تحليل-٥

 unique)لموقـع ، ل المتكررة غير الزيارات عدد :مثل واستخدامه، الموقع

visits) ة الصفحات األكثرأقلها أو تحميال  األكثر الملفات ، أقلها أو زيار ، 



 

الخـادم   أخطـاء  ،تقـارير  (website availability)الموقع  توفر مدى
(server) اإلرسال  سعة استهالك مدى.(bandwidth utilization) ( 

 الموقـع  لسعة وتخطيط ،االستخدام حجم من التحقق في القياسات هذه ،تساعد

 .قدرته أو

 المدى على سواء المالئمة الموارد توافر من التأكد ينبغي :الموارد تخطيط تفعيل -٦

والماليـة   التقنية االلتزامات فإن الموقع اكتمال بعد وحتى .القصير أو الطويل
 .إستراتيجي بشكل ُتحدد أن يجب والبشرية

 اإلنترنـت  مواقـع  مـالكي  لدى تكون أن ينبغي :واضح بشكل األهداف تحديد-٧

 أهـم  أحد إن حيث .واقعية أهداف مع موثقة واضحة استراتيجيات الحكومية

  .إنجازه تم بما األهداف هذه مقارنة هو نجاح الموقع عوامل
 يكـون  أن يجب إنترنت موقع كل :رغبته أو الزائر حاجة حسب الموقع تصميم-٨

 .وحاجته المعني الجمهور نوعية على بناء ومحتواه تصميمه

 الجهة قبل من المقدمة الخدمات الموقع يشرح أن ينبغي :الخدمات إيصال تسهيل-٩

 اإللكترونيـة  الطرق على اإلقبال ازدياد إن .عليها الحصول وكيفية الحكومية

  .اليدوي العمل تكاليف من العديد في هائل إلى توفير يؤدي
 تقدمها التي الخدمات تقسيم فضلي :الخدمات نوعية حسب الموقع محتوى تقسيم -١٠

 (G٢B)األعمـال   لقطاع وخدمات (G٢C)لألفراد ، خدمات :إلى المنظمة
  .(G٢G)الحكومية  للقطاعات وأخرى

 :االنترنت على الحكومية الجهات تواجد أهمية -

 هـذا  أكـان  سواء اإلنترنت شبكة على تواجد لها يكون أن جهة كل على يجب

 معلومـات  بتقـديم  يكتفي قد البسيط فصيال فالموقعت أكثر أو بسيطًا التواجد

 وإجـراءات  والنمـاذج  األنظمـة  وبعض عملها وطبيعة الجهة عن أساسية

 األكثر تفصيال، إمكانية الموقع يوفر بينما .والموارد الخدمات على الحصول

  ).٩-٦ص ص ( اإلنترنت، طريق عن مباشرة إجراءات تنفيذ
 ثة في مسار العمـل داخـل المؤسسـة كمـا    من نتائج استخدام التقنيات الحدي

  ) :م٢٠٠٧(وضحها برنامج يسر 
  :رفع أداء الموظف وإنتاجيته في العمل من خالل -١



 

  .برامج وأدوات وأجهزة تساعده على القيام بالعمل بمهارة وفعالية •
  .قنوات اتصال حديثة لتبادل المعلومات مع الموظفين •
جـال عملـه عـن طريـق     إمكانية االطالع على مختلف التطورات في م •

  .االنترنت
  .العمل لديه وزيادة معرفته العلمية والعملية تإمكانية تطوير مهارا •
  :رفع كفاءة العمل المؤسسي من خالل -٢

  .اختصار الوقت باستخدام التقنيات الحديثة للقيام بالوظائف •
  .تنظيم وحفظ بيانات المنشأة في قاعدة بيانات يسهل الرجوع إليها •
  .تبادل المعلومات واالتصال بين الجهات المختلفةتنظيم عملية  •
  .تمكين الجهات من االتصال بالعالم الخارجي ومتابعة التطورات المستمرة •
فـي تحديـد أولويـات     متوفير برامج متخصصة ألصحاب القرار تساعده •

  ).٧ص(العمل وتنظيمها 
م إن مجموع التأثيرات على أداء الموظفين الفردي وعلى مسار العمـل العـا  

ينعكس بشكل كبير على فعالية ومستوى أداء المنشأة ، وبشكل عام فان التطبيقات 
م ٢٠٠٧محـي الـدين   (التقنية الرقمية تحقق فوائد في جميع جوانب الحياة ذكرها 

هــ،  ١٤٢٨الجهني ، (و) ٧٥م ، ص ٢٠٠٢سلطان ،(و ) ١٢٦-١٢٥،ص ص
  :بالتالي ) ٤٣ص
والديمقراطية والمسائلة وتعزيـز   عزز الشفافيةي ابم: الحكومة االلكترونية  -١

  .العالقة مع المواطنين
تقديم المساعدات الصغيرة والمتوسطة فـي  : األعمال التجارية االلكترونية  -٢

  .قطاع المعلومات وتطوير المحتوى
بمستوياته كافة ، المفتوح ومدى الحياة ، فبدون استخدام : التعليم االلكتروني -٣

يكون هناك تعليم افتراضي فهو ثـورة  ال يمكن أن  ةالوسائط االلكتروني
علمية حديثة في أساليب وتقنيات التعليم التي تسخر احدث ما تتوصـل  
إليه التكنولوجيا من أجهزة وبرامج وانترنت في خدمة تحفيـز العمليـة   

  التعليمية وتطويرها



 

النفاذ إلى المعلومات الطبية ، دعم بحـوث الصـحة   : الصحة االلكترونية  -٤
، تقديم خدمات صحية للمناطق النائية ، وضع معـايير   وبرامج الوقاية

  .لتبادل البيانات الصحية
تشجيع العمل عن بعد ، خاصـة بالنسـبة للبلـدان    : التوظيف االلكتروني  -٥

  .النامية واألعمال في أي مكان ، زيادة فرص العمل للمرأة والمعوقين
البيئة ، واإلفـادة   استغالل تقنية المعلومات أداء لحماية:  البيئة االلكترونية -٦

  .المستدامة من الموارد الطبيعية
خدام تقنيـة  ضمان نشر المعلومـات بانتظـام باسـت   : الزراعة االلكترونية -٧

، تربية المواشي ومصائد المعلومات واالتصاالت، فيما يتعلق بالزراعة
المعـارف والمعلومـات   ، لتيسير النفاذ إلى غابات واألغذيةاألسماك وال

  .ا بالنسبة للمناطق الريفيةسيمذات الصلة ال
تشجيع النشر االلكتروني ، تعزيـز وتـوفير التوصـيل    : العلم االلكتروني -٨

باالنترنت من نوعية سريعة ويعتمد عليها وفي مقـدور الجميـع لكـل    
الجامعات ومعاهد البحوث دعماً لدورها التنموي الحيـوي فـي إنتـاج    

  .المعلومات والمعرفة وفي التعليم والتدريب
 ىن التحول إلى مجتمع معلوماتي فانه من الصعوبة االرتفاع بالمسـتو فدو   

الصحي ورفاهية مستوى المعيشة والتعليم والحصول على إنتاج زراعي وصناعي 
  . كاف ، ويمكن استخدام المعلوماتية لمحاربة الفقر

  :عوقات تطبيق اإلدارة االلكترونيةم -

معوقات ) ١٤٦م ص٢٠٠٦(ودودج ) ٣٠-٢٩،ص ص ٢٠٠٥(حدد الكومي 
  :تطبيق اإلدارة االلكترونية باالتي 

إن قيام إدارة الكترونية يتطلـب سـن تشـريعات    : التشريعات والقوانين  -١
تنظم العالقات بين اإلدارات الحكومية من جهة وطالب الخدمة االلكترونية  وقوانين

من جهة أخرى ، وهناك احتماالت من اإلبطاء والتأخير فـي سـن التشـريعات    
لقوانين التي تساهم في إيجاد مصداقية في التعامل مع الخدمات االلكترونية فـي  وا

  .عملية تبادل المعلومات



 

إن مشروع اإلدارة االلكترونيـة هـو   : تغيير األدمغة قبل شراء األجهزة -٢
تواصل كامل مع العميل أو المراجع ، فانه يحتاج إلى ثقافة أخرى غيـر   مشروع

مثلة في أن يذهب إلى المؤسسة الحكومية ويحاول أن يصـل  الثقافة التقليدية والمت
ألي موظف حتى يستطيع أن ينجز معاملته ، والتغيير الثقـافي االجتمـاعي هـو    
التحدي األكبر في مشاريع الحكومـة االلكترونيـة ولـيس العنصـر التقنـي ،      

لذات فالتكنولوجيا أصبحت سهلة وتقريبا في متناول الجميع واقتصادياتها جيدة ، وبا
في عصر االنترنت ، وتطوير النظم والبرامج التكنولوجية وهي القضية األسـهل  
في ذلك ، لكن القضية هي قضية كيف نربط النظام التكنولوجي المعلوماتي بنظام 
مؤسسي متكامل فعال يؤدي أهدافه بصورة مباشرة للعميل؟ هذا التكامل يسـتدعي  

نصر البشري والمؤسسة ككل وهـو  تغيراً في الطرف اآلخر في القضية وهو الع
  .التحدي األكبر في ذلك

يمكن أن يحدث التوجه إلنشـاء  : مخاطر األمن والخصوصية على الشبكة -٣
االلكترونية هواجس ومخاوف أمنية ، وهذه القضية ال يجب أن تشكل عائقاً  اإلدارة

من األمن في أية وسيلة ولـيس فقـط فـي    % ١٠٠أمام التحول ، ألنه ال توجد 
لوسائل االلكترونية ، وفي ذلك يجب على المسئولين أن يكونوا قد تدربوا أحسـن  ا

تدريب على استعمال التقنية ووسائطها بشكل فعال ، وذلك بمفهوم يحترم حقـوق  
المواطنين ، مع العلم أن التكنولوجيا المتقدمة وهندسة األنظمـة تسـتطيع تـوفير    

التحكم بطريقـة أفضـل    عتستطيضمانات أكثر قوة في هذا المجال ، وهي أيضا 
بالمعلومات الحساسة المتاحة للعموم وهذه متقدمة أكثر مما كانت عليه الضـمانات  
العادية، وذلك بتطوير أدوات  متزايدة التعقيد من اجل أن تعمل على حماية نظـم  
دائرة العمل ، وذلك باستخدام  برامج الجدران النارية ، ومع  أن  إجراءات األمن 

وهي مجال حساس لكل دائرة عمل ،  يلم تساير بعد إيقاع التقدم التكنولوج الحالية
إال انه بسبب هذه الدوافع فان طرق حماية نظم دائرة العمل سـوف تسـتمر فـي    

  .التحسن والتطور
 إن االنطباع السائد بان: التناسب بين أعداد الموظفين واإلدارة االلكترونية -٤

لبطالة ليس في موقعه ، حيث أن التحول سـيخلق  التحول االلكتروني سيؤدي إلى ا



 

فرص عمل ومجاالت جديدة ، وان الموظف الذي لديه االستعداد لتطـوير نفسـه   
  .باستمرار لن يترك عمله تخوفاً من هذا التحول االلكتروني

) ١٦ص  ،م٢٠٠٢(البداينــة و) ٩٠-٨٩ص  ،م٢٠٠٧( وقســم الخالــدي
  :ي معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية باالت

  :وتتمثل في :المعوقات اإلدارية -١
ما زال الكثير من القيادات اإلدارية يجهل هذه المصطلح : غموض المفهوم  -

، لذلك فان األمر يحتاج إلى توضح المفهوم وتوفير األرضية الفكرية له في 
  .المنظمات

إن إقامة مثل هذه المشروع تحمل في طياته الكثيـر مـن   : مقاومة التغيير  -
غييرات على صعيد المنظمات واألقسام والشعب وإعادة توزيـع المهـام   الت

والصالحيات مما يستلزم تغييراً في القيادات اإلدارية والمراكز الوظيفية ، 
  .لذا فإننا نعتقد انه ستكون هناك مقاومة تغيير

 وتتمثل في الحاجة الكبيرة إلى اإلمكانيات المادية لتوفير تقنية: معوقات مادية  -٢
المعلومات خاصة على مستوى الدولة ككل ، كما أن هذه التقنية في تطور مستمر 
، األمر الذي يجعل اللحاق بهذه التطورات صعباً ، وأن هـذه التقنيـة متشـابكة    

  .ومتكاملة األمر الذي يجعل من المستحيل التدرج في توفيرها
ـ  : المعوقات األمنية  -٣  ن التحـديات أدت ثورة المعلومات إلى أنماط جديـدة م

لصوص الحاسب الذين يدخلون إلى أنظمـة الحاسـب وقواعـد    : والجرائم منها 
المعلومات ويسرقونها أو يعبثون بها ، وهذه المعلومات تشكل مصدر تهديد امنـي  
نظرا ألنها تمثل رابطا تعتمد القطاعات االجتماعية عليها ، كما أدى  زيادة ترابط 

بـين المؤسسـات   ) Dependency(العتمادية وزيادة ا)  Connectivity(العالم 
المالية واألعمال والمنظمات والدول والشعوب إلى توليد عدة أنواع جديـدة مـن   

لذا يعد األمـن المعلومـاتي مـن أهـم      المخاطر األمنية والتهديدات االجتماعية،
  :ية ، ومن جوانب األمن المعلوماتيالمعوقات في تطبيق الحكومة االلكترون

ويتعلق باألنظمة التقنية والشبكة واألجهزة والبرامج : مني التقني الجانب األ •
  .المستفادة منها



 

  .ويتعلق بتصرفات اإلنسان المستفيد والمستخدم: الجانب اإلنساني •
  .ويقصد به البيئة الطبيعية المحيطة بالتقنيات المستخدمة: الجانب البيئي  •

  :ةية في تطبيق اإلدارة االلكترونيتجارب عربية وعالم

  :تجربة إمارة دبي في اإلدارة االلكترونية :أوال

  :د وضعت اإلمارة نوعين من األهدافم ، وق٢٠٠٢دشنت التجربة عام 
  :األهداف قريبة المدى) أ

  .تهيئة البنية التحتية الفنية الالزمة لتشغيل الخدمات االلكترونية -
المؤسسات عبر توفير عدد من خدمات الدائرة االلكترونية الخاصة لألفراد و -

  .شبكة االنترنت
  .نجاز المعامالت بشكل سريع ودقيق وتقليل عدد زيارات المستفيدينإ -
  .تحسين اإلجراءات الداخلية الخاصة بانجاز المعامالت -
  :األهداف بعيدة المدى) ب

  .توفير عدد اكبر من الخدمات عبر االنترنت -
  .لهواتف واألجهزة النقالةعبر قنوات جديدة كا ةتوفير الخدمات االلكتروني -
التركيز المستمر على تحسين اإلجراءات والنظم الداخلية المساندة للخدمات  -

  .ةااللكتروني
العمل على توعية وتهيئة العمالء والموظفين ودفعهم نحو االسـتفادة مـن    -

  .ةالخدمات االلكتروني
  :مةومن الخدمات التي تقدمها الحكو

  .)ري للعميلرقم س(لجواز االلكتروني ا -
  .، أو الخصم من حساب البنكيالدفع االلكترون -
  .والتعرف على فرص العمل واالستفادة منها يالتوظيف االلكترون -
التراخيص والشهادات وخدمـة  )إصدار ، تجديد (خدمات الدوائر الحكومية  -

  .صحة التوقيع
  .خدمة تسديد القوائم لمختلف الدوائر الحكومية -
  .حيةالخدمات السيا -



 

  .االستعالم عن مراكز التسوق -
  التعامالت البنكية -
  قاعدة بيانات عن جميع النماذج الحكومية الكترونياً  -

عالميا بوصفها أفضل البلدان ) ٢٦(حصلت دولة اإلمارات إلى المركز  وقد
  ).٩٢ص  ،م٢٠٠٧الخالدي ،( في العالم على صعيد تقديم الخدمات االلكترونية

نقالً عن مجموعة المرشـدين  ) م٢٠٠٧( التسويق العربيكما أشارت مجلة 
بقيام هذه المجموعة بمسح شامل لمسـتخدمي   Arab Advisors Groupالعرب 

االنترنت في دولة اإلمارات كانت نتائجه تشير إلى انتشار تبني استخدام التجـارة  
ترونية االلكترونية فيها ، وخلصت الدراسة المسحية إلى أن مستخدمي التجارة االلك

مـن مسـتخدمي   % ٥١.٢مليون مستخدم بنسـبة   ١.١٦في اإلمارات قد تجاوز 
االنترنت في الدولة ، حيث يشير ذلك بان االزدهار االقتصـادي فـي اإلمـارات    
واالزدياد المضطرد في عدد السكان والقوة العاملة باإلضافة إلى نسب النفاذ العالية 

مميزة خاصة بالتجـارة  االلكترونيـة   لخدمات االنترنت تشكل قاعدة مثالية لسوق 
أفضـل حكومـة   "على جـائزة  " حكومة دبي اإللكترونية" ، كما حصلت) ٢٧ص(

،ويؤكد تقرير األمم المتحدة للتنميـة حـول    في منطقة الشرق األوسط" إلكترونية
بأن اإلمارات جاءت األولى عربيا في مجـال   ٢٠٠٨-٢٠٠٧التنمية البشرية لعام
  .http://egov.dubai.aeالشبكة العنكبوتية 

   :تجربة مالطا مع الحكومة االلكترونية: ثانياً 

قررت حكومة مالطا تفعيل مميزات برنامجها العالي المستوى والتقيد مـع  "
شريك استراتيجي عالمي من أجل التصميم والتطوير والتنفيذ والتشغيل المحتمـل  

ة االلكترونية في مالطا ، لكي تمثل حالة نموذجية عالمية لخدمات لبرنامج الحكوم
الحكومة االلكترونية الخالية من العيوب ،وسبب هذه الشراكة اإلستراتيجية هو من 
اجل أن تكمل الحكومة مواردها عن طريق وجود شريك عالمي مجرب وقـادر ،  

وتنفيذها في دول  ةونييكون دائما خبيراً في مجال تطوير مبادرات األعمال االلكتر
عالمي  ICTأخرى ، وترى حكومة مالطا من هذه الشراكة كعالقة عمل مع متعهد 

يحمل الهدف المشترك وهو التنفيذ الناجح لبرنامج الحكومة االلكترونية في مالطا، 



 

والهدف المشترك هو أن أياً من الطرفين يمكنه أن يحقق فوائد أكثر مـن خـالل   
ذه الشراكة مقارنة بقيام أي من الطـرفين بتعقـب مصـالحه    التعاون الناتج عن ه

الخاصة منفرداً ،وتدرك حكومة مالطا أن الشريك يثري العالقة من خالل تـوفير  
المعرفة والخبرة والمهارات المتمرسة في مجاالت متعددة تكون ذات صلة بالتنفيذ 

  ).١١٣م،ص٢٠٠٥العبود،( "الناجح للمبادرة
   :ةتجربة سنغافور :ثالثاً 

وهي ليس من البلدان الكبيرة المساحة أو الضخمة من ناحية عدد السكان ، 
ولم تتميز بوفرة الموارد الطبيعية ، إال أنها استطاعت اقتطاع جزء هام من القطاع 

أن سنغافورة نجحت في تنفيذ ") هـ١٤٢٦( التكنولوجي العالمي ، حيث ذكر ياسين
مة الجهود المكثفـة لحوسـبة اإلدارات   مشروع الحكومة االلكترونية الذي يمثل ق

العامة وإعادة هندسة األعمال الحكومية لتلبية احتياجات التنمية المعلوماتية ، وتقود 
عملية التحول إلى اقتصاد المعلومات والمعرفة سلطة تطوير تكنولوجيا المعلومات 

ـ    اء واالتصاالت ، وهي مركز كل أنشطة التنمية المعلوماتية التي تهـدف الـى بن
  .مستقبل رقمي لسنغافورة 

إن المنطلق األساسي لتجربة سنغافورة في تطبيق نظم اإلدارة االلكترونيـة  
هو بناء المؤسسات القوية لقيادة وتطبيق مشروعات تكنولوجيا المعلومات وعلـى  
أساس الشراكة الحية المتكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص إلى جانـب الـدعم   

ال التمويل والتعليم والتدريب ومساعدة مشروعات اإلدارة المباشر وبخاصة في مج
االلكترونية، والعامل المهم اآلخر في تجربة سنغافورة هو قدرة اإلدارة على بنـاء  

في مستوى صـياغة وتطبيـق اسـتراتيجيات     ةتعاون وتنسيق في الجهود الوطني
تصاالت تكنولوجيا المعلومات واال وخرائط عمل مشروعات تطوير وتنمية صناعة

كفاءة وفعالية اإلدارة في سنغافورة من خالل الخطـط اإلسـتراتيجية ، حولـت    ،
  .)٢٨٤ص("سنغافورة إلى جزيرة التكنولوجيا الذكية

  :اإللكترونية الحكومة مجال في الفنلندية التجربة :رابعاً 

 ٥.١ حـوالي  سـكانها  وعدد مساحة األوروبية الدول أكبر من واحدة فنلندا
 تقنيـة  مجـال  فـي  تطـورا  األوروبية الدول أكثر من فنلندا عتبرت نسمة، مليون



 

 أكثر بلدياتها في ويعمل وبلدة مدينة ٤٤٤ فنلندا في يوجد .واالتصاالت المعلومات
  .لمواطنيها الخدمات يقدمون موظفا ألف ٤٣ من

  : فنلندا عن حقائق
  جوال هاتف تمتلك الفنلندية األسر من %٩٠ حوالي -
  آلي حاسب جهاز لديها سراأل من %٦٠ حوالي -
  باالنترنت اتصال لديهم الفنلنديين من %٣٣ -
  االنترنت شبكة على مواقع لديها الفنلندية البلديات كافة -
 ولـديهم  للمعلومـات  الحكومية الشبكة إلى الوصول يمكنهم الفنلديين نصف -

  الكتروني بريد
 األعلى لنسبةا وهي المصرفية الخدمات شبكة يستخدمون عميل ٢.٥ حوالي -

  .السكان بعدد مقارنة العالم في
 ضـخم  مشـروع  من جزءا فنلندا في االلكترونية الحكومة مشروع يعتبرو
 بهدف١٩٩٠ عام في المشروع أطلق وقد .فنلندا في العامة اإلدارات تشكيل إلعادة
   .للمواطنين المقدمة الحكومية الخدمات مستوى تحسين

 الواحـدة  الحكومية النافذة مفهوم بإطالق مشروعها الفنلندية الحكومة بدأت
Government Stop One بحيـث  .موحدة حكومية خدمات مراكز بإنشاء وذلك 

 كافـة  انجاز من المواطن ليتمكن واحد مبنى في الحكومية الدوائر كافة تجميع يتم
  .واحد مكان من معامالته
ـ  تقديم على يعمل خدمات مركز ١٨ هنالك كان م١٩٩٣ عام في  ة،مجموع

 ١٤٥ إلـى  لتصل المراكز عدد زيادة تم المطلوب النجاح التجربة حققت أن وبعد
  .م٢٠٠٠ عام مركزاً

  :الفنلندية البلديات في المعلومات تقنية -
 على سنويا يورو مليون ٧٢٠ مجموعه ما تنفق بلدية ٤٤٤ فنلندا في يوجد

 والتـي  األساسـية  الخـدمات  الفنلندية البلديات تقدم واالتصاالت، المعلومات تقنية
 وتوفير والمباني األراضي استخدامات ومراقبة الصحية والرعاية التعليم في تتعلق
  .والطاقة المياه



 

  :مراحل المشروع  -
 قـرار  اتخـذ  عنـدما  م١٩٨٧ عـام  في األولى الخطوة بدأت :األولى المرحلة -

 تـم  حيث .ديالبل العمل في واستخدامها المعلومات تقنية في األمد بعيد باالستثمار
 كـان  .للبلدية الداخلية األعمال حوسبة الى تهدف التي المشاريع من عدد في البدء

 KuusamoOn  مشـروع  هـو  الفتـرة  هذه في أهمية واألكثر الرائد المشروع
  .البلدي العمل في المعلومات تقنية استخدامات تطوير إلى ويهدف

 هـذه  وخـالل  م١٩٩٠ معـا  في المرحلة هذه بدأت : م١٩٩٠ الثانية المرحلة -
 كافـة  يقدم الذي )Shop Stop One( الموحد الخدمات مكتب تطوير تم المرحلة
 التـي  االنجـازات  أهم من المشروع هذا ويعتبر .واحدة نافذة من البلدية الخدمات
   .االلكترونية الحكومة مشروع تنفيذ في الحقا ساهمت

 شـبكة  تطـوير  بمشروع المرحلة هذه بدأت ):م١٩٩٧-١٩٩٥( الثالثة المرحلة -
 اسـتراتيجي  برنـامج  لتطـوير  عمل فريق تشكيل تم كما البلدية، في المعلومات
 انجازات أهم ومن .اتقديمه للبلدية يمكن التي االلكترونية الخدمات من عدد لتطوير
  :المرحلة هذه

  .Highway Information للمعلومات السريع الطريق مشروع -
  .بعد عن التعليم مشروع -
 .للمدينة الجغرافية المعلومات نظم مشروع -

 .للمدينة الرقمية الخارطة -

 .المدينة في المعلومات ادارة إستراتيجية -

 الخدمات غالبية تشغيل تم المرحلة هذه في ):م٢٠٠٤-١٩٩٧( الرابعة المرحلة -
 وتقـديمها  جديدة خدمات تطوير وتم والثانية األولى المرحلتين في إقرارها تم التي
  :المرحلة هذه انجازات ابرز ومن .االلكترونية الوسائل رعب

  م٢٠١٠ عام حتى المدينة في المعلومات لتقنية اإلستراتيجية الخطة -
 لتبادل لكوزمو مجاورة أخرى مدن ثالثة مع المتكاملة اإلقليمية الشبكة تفعيل -

  .المدن هذه بين والبيانات المعلومات



 

ــط - ــوالي ربـ ــتخدم ١٠٥٠٠ حـ ــى مسـ ــب علـ ــات كةشـ  المعلومـ
http://www.araburban.org  

فـي   Carnegie Mellon Universityجامعة كارنيجي ميلـون  : خامساً

  :يبرغ بوالية بنسلفانيا األمريكيةمدينة بتس

برزت جهود علماء الحاسوب وأساتذة علم النفس وخبراء التربية في تطوير 
  :وية عبر خطوات منهجية عريضة منهالترباألساليب ا

  .محاكاة بيئة الحياة الواقعية -  
  .تطبيق مبدأ التعلم المعتمد على الذات-  

  ).لواحد-واحد(زيادة التفاعل الفردي-
  .توفير فرص الوصول إلى فيض من المعلومات-

  :وذلك من خالل إنتاج وتطوير البرمجيات العمالقة منها 
والذي تم تطويره وتطبيقه :  FASTوالتجارة اآلمنة برمجة التحليل المالي 

بمعهد الدراسات العليا لإلدارة الصناعية بالجامعة تحـت اسـم التحليـل المـالي     
 Financial Analysis and Security Trading (FAST)والتجـارة اآلمنـة   

حيث يعتمد على أجهزة الحاسوب ووسائل االتصال العالية السرعة لمحاكاة عـالم  
وهو جزء من مشروع درجـة الماجسـتير فـي الماليـة     -ق السريع الزاخرالسو

المؤتمتة واإلدارة الصناعية في المعهد ، وتوجد في هذا المشروع أجهزة الحاسوب 
ويوجد على األجهزة  Windowsوويندوز  UNIXالتي تعمل على بيئات يونكس 

، وجميع األجهـزة  أدوات تجارية وكتب الكترونية وبرامج إلدارة األوراق المالية 
متصلة بخط مع وكالة رويتر مما يتيح للطلبة االطالع على آخر تطورات األسواق 
الخام والعمالت والفرص التجارية ، حيث يستخدم الطلبة هذه البيانات الحية لبيـع  
وشراء المواد الخام بأسعار حقيقية مما يسرع من انتقالهم من قاعات المحاضرات 

قيقي ، ويعلمهم كيف يتعاملون مع البيئة الحقيقية ، هذه وقـد  إلى عالم التجارة الح
التجارية بربطها بجامعات أخرى في مكسيكو  ةسعت الجامعة إلى توسيع هذه البيئي

  .سيتي وطوكيو ومواقع أخرى بهدف استخدام تقنيات أكثر مرونة مثل مؤتمرات الفيديو
  



 

  ) UCLA(جامعة كاليفورنيا في لوس انجلوس : سادساً

م معهد جون أندرسون للدراسـات العليـا فـي اإلدارة التـابع لجامعـة      قا
كواحـد مـن    Business weekكاليفورنيا في لوس انجلوس والذي صنفته مجلة 

تحتية في مجـال  أفضل عشرة معاهد أمريكية في هذا المجال ، بعادة تنظيم بنيته ال
ث التقنيـات ،  ، وهذا المعهد له باع طويل في استخدام احـد الحاسوب بشكل كامل

والتدريب التجاري المعتمد على الحاسوب ، حيث انه عمل على انتقـال الجامعـة    
من البطاقات المثقبة إلى الطرفيات والى ملحقات الفيديو وفـي الثمانينـات إلـى    
الحواسيب الصغيرة ، وفي منتصف الثمانينات أصبحت الجامعة واحدة مـن اول  

لشبكية على مستوى البالد ، حيث أصبح لديها معاهد اإلدارة تكامال في الخدمات ا
م ١٩٩٦ألف مستخدم وفي شـتاء   ٥٠٠اآلن نظاما للبريد االلكتروني يستفيد منه 

  . الطالب ألجهزة كمبيوتر محمولة أصبح من متطلبات االلتحاق بالجامعة امتالك
بواليـة   Hightstownبمدينـة هايتسـتاون    Peddieمدرسة بيـدي  : سابعاً

  :ميز بين المدارس الثانوية الخاصةقع متبمو نيوجيرسي

بمبلغ قـدره   Walter Annendergتبرع أحد خريجيها وهو وولتراينبرغ 
، وقـد  مدرسـة مشـابهة   مليون دوالر ، وهي اكبر منحة فردية دفعت إلى ١٠٠

، وأعطتهـا الفرصـة   لمدرسة شهرة  على المستوى الوطنيأكسبت هذه المنحة ا
، واستخدمت المدرسة الحاسوب دة من تقنيات العصرطموحة لالستفالتطبيق برامج 

لتغيير مجمل العملية التربوية ، فالطلبة يدرسـون مـوادهم باسـتخدام  البريـد     
االلكتروني  ، والمكتبة االلكترونية بالمدرسة والتفاعل غير المحدود مـع شـبكة   

ن فيهـا  االنترنت ، وتتميز المدرسة ببيئة التعلم المتمحور حول الطالب والتي يكو
المعلم مرشدا لمصادر المعلومات وليس حاقنا لمعلومات معلبة ،يتم منذ اليوم األول 
ربط حاسوب الطالب بشبكة المدرسة الكترونيا ، ولقد أصبح البريـد االلكترونـي   

الخمسمائة ومعلميها السبعين ، وهناك فـي   ةلطالب المدرس ةطريقة للحياة بالنسب
  .لكتروني يومياً ، مع إمكانية النفاذ إلى شبكة االنترنتاتصال بالبريد اال ٢٤٠المتوسط 

تم تدريب  طلبة المدرسة على كيفية الولوج إلى شبكة االنترنت واسـتخدام  
المكتبات االلكترونية والتي تشمل على سبيل المثال دليال مباشرا ونصوصا كاملـة  



 

ـ  ، وفهردة سنوات من جريدة نيويورك تايمزلع ، واردس مصادر وغيرها مـن الم
ولقد أثبتت المدرسة أن استخدام الحاسوب وتكنولوجيا االتصاالت بشكل سليم أمكن 
تغير العملية التعليمية برمتها ، وتقليل حواجز االتصال ، وتنمية حب االسـتطالع  
واالبتكار والعمل الجماعي، وإعادة تطوير مفهوم التمهن ، وإتاحة الوصول إلـى  

ومن ناحية أخرى أثبتت مدرسة بيدي من خـالل   معلومات أكثر عند الحاجة إليها
لومات بكفـاءة يتطلـب إتبـاع    أن استخدام الحاسوب وتكنولوجيا المع: تجربتها الفريدة 

  :اآلتي
من مجمل ميزانية تقنيـة المعلومـات علـى    % ٥٠ينبغي أن يصرف  -  

  .على األكثر على الدعم والمساندة% ٢٠على البرمجيات و% ٣٠األجهزة و
  .ن شركاء محليين للمساعدة في الدعمالبحث ع -  
ينبغي أن تكون جميع أجهزة الحاسوب متصلة بشبكات محلية وأخـرى   -  
  ).١٣٤،١٤٥م ،ص ص٢٠٠٤الغار،(عالمية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 

  الدراسات السابقة: ثانيا

اإلطار النظري سيتم عرض ومناقشة الدراسات السـابقة ذات   بعد عرض
حيث تم تقسيم هذه الدراسات إلـى دراسـات عربيـة    العالقة بالدراسة الحالية ، 

 :وأخرى غير عربية وتم عرضها من األقدم إلى األحدث وهي كالتالي

  :الدراسات العربية) أ( 

هدفت الدراسـة  اإلدارة االلكترونية ، : بعنوان) م٢٠٠٤(دراسة نادية أيوب ) ١
المنظمات اإلدارية  إلى تحديد المبررات الدافعة إلى تطبيق اإلدارة االلكترونية في

السعودية ومعرفة الفوائد التي تعود على المنظمات التي تتحول من اإلدارة التقليدية 
إلى اإلدارة االلكترونية ، استخدمت الدراسة المدخل الوثائقي من المنهج الوصـفي  
من خالل فحص الوثائق واستنتاج القصور التي تجسد الفجوة بين اإلدارة التقليدية 

  . االلكترونية واإلدارة

  :وكانت أهم نتائج الدراسة
إن أهم المبررات التي تستدعي تطبيق اإلدارة االلكترونية في المنظمـات   -١

  :اإلدارية والسعودية تتمثل فيما يلي
  .االستفادة من التقنية الحديثة -  
تحسين إدارة الموارد البشرية والتغلب على الصعوبات التي تؤثر بشكل  -  

  .داء الوظيفي للعاملين وتؤدي إلى انخفاض اإلنتاجيةسلبي على األ
إحداث تغييرات جذرية في أساليب إدارة المنظمات اإلدارية الحكوميـة   -  

  .واألهلية بما يؤدي إلى التحول إلى الشكل االلكتروني
بطء تدفق المعلومات وصعوبة تبادلها بين األقسام والوحـدات اإلداريـة    -  

  .وبين العاملين والرؤساء
إن من أهم الفوائد والمزايا التي تعود على المنظمـات مـن تطبيـق اإلدارة     -٢

  :االلكترونية
توفير الشفافية والمساءلة لكافة العمليات والوظـائف فـي ظـل اإلدارة     -  

  .االلكترونية



 

  .تطوير التشريعات واألنظمة التي تقيد حركة قادة المنظمات الحكومية -  
ة واإلبـداع واالبتكـار لكـل مـن القـادة      تشجيع المبادرات الضروري -  

  .والعاملين
توسيع المشاركة فـي المعلومـات وتبادلهـا بـين القـادة والعـاملين        -  

  .والمستفيدين
  .إمكانية سد الفجوة في أداء المنظمات اإلدارية السعودية -  
التركيز على مجاالت إدارية جديدة تحظي باهتمام القيـادة االلكترونيـة    -  

ط االستراتيجي، اتساع المشاركة في صنع القرارات اإلدارية، التخطي: وهي
  .ونشر الوعي بأهمية المعرفة وتنمية رأس المال الذكي

اإلدارة االلكترونية من حيث آفاق الحاضر وتطلعات ) م٢٠٠٤( محمددراسة ) ٢

هدفت الدراسة إلى توضيح اإلطـارين النظـري والتطبيقـي لـإلدارة      :المستقبل
لتمييز بين اإلدارة االلكترونية واإلدارة التقليديـة وأهميـة اإلدارة   االلكتروني، وا

االلكترونية ووظائفها وطرقها ومجاالتها ووسائل الدفاع االلكترونيـة والتحـديات   
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي . المعاصرة لإلدارة االلكترونية وفعالية تطبيقها
  .نة كأداة لجمع المعلوماتالتحليلي من خالل المسح االجتماعي واالستبا

  :وكانت أهم نتائج الدراسة
إن اإلدارة االلكترونية  هي تنفيذ كل األعمال والمعامالت بين مجموعـة   -١

من األفراد من خالل استخدام تقنية المعلومات من اجل زيادة كفاءة وفعالية 
  .األداء

فـرص والمزايـا   تحقق اإلدارة االلكترونية بأسلوبها وتقنياتها العديد من ال -٢
  .لكل من المنظمة المعاصرة والمجتمع الحديث 

يتطلب التحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة االلكترونية إعادة هندسـة   -٣
كل نظم العمل اإلداري بالمنظمات التقليدية وتحويلهـا لوظـائف إداريـة    

  .الكترونية تشمل التخطيط التنظيم والتوجيه والرقابة



 

مات المعاصرة على الثورة االلكترونية في أداء العديـد مـن   تعتمد المنظ -٤
وظائفها االلكترونية في مجال التسوق واإلنتاج وشؤون األفراد واألعمـال  

  .المالية واألعمال المكتبية
تعد اإلدارة االلكترونية مفهوما متعدد األبعاد ويمكن تطبيقه بالعديـد مـن    -٥

إدارة : ي مجالين اثنين همـا  الصور واألشكال  ومع ذلك يمكن حصرها ف
  .األعمال االلكترونية واإلدارة االلكترونية لألعمال والمعامالت الحكومية

مع تطبيق اإلدارة االلكترونية في المنظمات المعاصرة حدث تحول جذري  -٦
في مفهوم وأساليب العمل اإلداري وظهرت مجموعة من النماذج اإلداريـة  

نموذج : وفعالية في إدارة األعمال من أبرزها الجديدة تم استخدامها بكفاءة 
استدراج المستهلك، نموذج تجربة المنتج قبل الشراء، نموذج البيـع مـن   

  .خالل االشتراكات الثابتة المحددة
كشفت الدراسة عن وجود العديد من الطرق التي يمكن اعتبارها أسـاليب   -٧

مستخدمين وطريفـة  رئيسة لإلدارة االلكترونية من أبرزها طريقة تجميع ال
المحتوى المجاني وطريقة التبعية وطريقة التركيز على العوامل الخارجيـة  
والطريقة اإلبداعية إلثارة النقاش وطريقة األحداث المتكررة وطريقة الجمع 

  .بين أكثر من طريقة
: وجود عدة نظم لتأمين وحماية معامالت اإلدارة االلكترونية من أهمهـا   -٨

وني ، التوقيع االلكتروني ، الشـهادة االلكترونيـة لتحقيـق    التشفير االلكتر
  .الشخصية ، والتامين والحماية ضد أعمال النصب واالحتيال

رؤية مستقبلية لتطبيق اإلدارة : بعنوان ) هـ١٤٢٦(دراسة فوزية الدعيلج  )٣

  .االلكترونية بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر مشرفات اإلدارة المدرسية

ة إلى التعرف على الواقع الفعلي للرؤى المستقبلية لتطبيق اإلدارة هدفت الدراس
االلكترونية في المدارس الثانوية بمنطقة مكة المكرمة ، والتعرف علـى فاعليـة   
تطبيق اإلدارة االلكترونية بالمدارس الثانوية والمعوقات التي تحول دون تطبيـق  

. لـب علـى تلـك المعوقـات    اإلدارة االلكترونية بالمدارس الثانوية وطـرق التغ 
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ، وتطبيق االستبيان كأداة لجمع البيانات ومثل 



 

) ٣٣(مجتمع الدراسة جميع المشرفات واإلداريات العامالت بالمـدارس الثانويـة   
  .مشرفة

  :وكانت أهم نتائج الدراسة
الحصـول  وجود أثر فعال لتطبيق اإلدارة االلكترونية تمثلت في سـرعة   -١

على المعلومات المطلوبة بدقة عالية، وسهولة تخزين المعلومات ، وصحة 
  .وتكامل المعلومات

وجود معوقات تحول دون تطبيق اإلدارة االلكترونية تمثلت في ضـعف   -٢
المخصصات المالية المطلوبة بدقة عالية، ونقص الكوادر البشرية والقصور 

  .في عقد الدورات التدريبية
: ق للتغليب على معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية تمثلـت فـي   وجود طر -٣

تطوير نظم العمل وأساليبه، خلق الوعي لدى منسوبي المدرسـة بأهميـة اإلدارة   
  .االلكترونية،توفير المدربات الماهرات

دور اإلدارة االلكترونية في تطـوير العمـل   : بعنوان ) م٢٠٠٦(دراسة غنيم ) ٤

  :امها في مدارس التعليم العام للبنين بالمدينة المنورةاإلداري ومعوقات استخد

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى إسـهام اإلدارة االلكترونيـة فـي    
تطوير العمل اإلداري ومعوقات استخدامها والكشـف عـن الفـروق بـين آراء     
المديرين حول مدى إسهام اإلدارة االلكترونية في تطوير العمل اإلداري ومعوقات 
استخدامها تبعا للمتغيرات والتعرف على مقترحات المـديرين لتفعيـل إسـهامات    
اإلدارة االلكترونية في تطوير العمل اإلداري والحد من معوقاتهـا فـي مـدارس    
التعليم العام للبنين بالمدينة المنورة، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسـحي  

ن جميـع مراحـل التعلـيم العـام،     مديراً م) ٢٢٧(التحليلي، والعينة مكونة من 
  .واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات

  :وكانت أهم نتائج الدراسة
يرى المديرون في جميع مراحل التعليم العام أن اإلدارة االلكترونية تسهم  -١

في تطوير العمل اإلداري بدرجة عالية ، ويأتي مديرو المرحلة المتوسطة 
  .في المقدمة



 

عينة الدراسة إن أكثر إسهامات اإلدارة االلكترونيـة تطـويرا    يرى أفراد -٢
  .للعمل اإلداري في اتخاذ القرارات واقلها إسهاما في تطوير تقويم األداء

يرى المديرون في جميـع مراحـل التعلـيم العـام أن اسـتخدام اإلدارة       -٣
  .االلكترونية تواجهه معوقات بدرجة متوسطة

معوقات استخدام اإلدارة االلكترونية في تطوير  يرى أفراد العينة أن أكثر -٤
  .العمل اإلداري ، المعوقات المادية واقلها معوقات البرمجيات

تطبيق الحكومة الكترونيـة فـي وزارة   : بعنوان) م٢٠٠٦(دراسة اليحيوي  )٥

هدفت الدراسة علـى مـدى أهميـة    التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية ،
تطلبات تطبيق الحكومة االلكترونية، والنتائج المتوقعة لتطبيقها في وإمكانية توافر م

الوزارة والى التعرف على العالقة بين مدى األهمية وإمكانية توافر المتطلبـات،  
والكشف عن الفروق بين آراء أفراد عينة الدراسة حول مدى أهمية وإمكانية توافر 

توى اإلداري، الجـنس ، المكـان   متطلبات تطبيق الحكومة االلكترونية تبعاً للمس
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي على عينة الدراسـة مـن   . الجغرافي

جميع أفراد المجتمع األصلي من القياديين والقيادات ومديري ومـديرات الحـدات   
  .فردا ٩٢٥اإلدارية في الوزارة والبالغ عددهم 

  :وكانت أهم نتائج الدراسة
راسة أهمية توافر متطلبات تطبيق الحكومة االلكترونية يرى أفراد عينة الد -١

  .في وزارة التربية والتعليم بدرجة عالية
يرى أفراد عينة الدراسة إمكانيـة تـوافر متطلبـات تطبيـق الحكومـة       -٢

  .االلكترونية في وزارة التربية والتعليم بدرجة عالية
بين مـدى   ٠.٠٥توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى  -٣

أهمية توافر متطلبات تطبيق الحكومة االلكترونية في الوزارة ومدى إمكانية 
  .التطبيق حسب آراء أفراد عينة الدراسة

يرى أفراد عينة الدراسة أن تطبيق الحكومة االلكترونية في الـوزارة يحقـق    -٤
  .نتائج ايجابية بدرجة عالية



 

ومتطلبـات ومعوقـات اإلدارة    مجاالت: بعنوان) م٢٠٠٦(دراسة القحطاني ) ٦

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إدراك القيـادات  االلكترونية في السجون ، 
العاملة ألهمية تطبيق اإلدارة االلكترونية في السجون والتعـرف علـى مجـاالت    
توظيفها ، ومتطلبات ومعوقات ذلك التطبيق وسبل مواجهة المعوقـات التـي قـد    

ة االلكترونية في السجون السعودية ، كما هدفت الدراسـة  تحول دون تطبيق اإلدار
إلى كشف داللة الفروق بين وجهات نظر المبحوثين نحـو مجـاالت ومتطلبـات    
تطبيق اإلدارة االلكترونية في السجون السـعودية طبقـا لمتغيـراتهم الشخصـية     

عدد  -المستوى التعليمي -المستوى الوظيفي -الرتبة أو المرتبة-العمر(والوظيفية 
واستخدم الباحث المنهج الوصفي، ومثلت االسـتبانة  . سنوات الخدمة في السجون

  .مفردة) ٣٠٠(األداة الرئيسة لهذه الدراسة، وطبقت على مجتمع الدراسة والبالغ عددهم 

  :وكانت أهم نتائج الدراسة
إن أهم االيجابيات التي تسهم اإلدارة االلكترونية فـي تحقيقهـا بدرجـة     -١

توفير الكثيـر مـن    -رعة الرجوع للبيانات والمعلومات السابقة س:(عالية
تساعد الحصول على البيانات والمعلومات في أي وقـت   -الوقت للعاملين 

زيادة ارتباط اإلدارات الفرعية بالمديريـة   -زيادة كفاءة العمل اإلداري  -
  )العامة للسجون

دارات ووحـدات  ربـط إ (إمكانية توظيف اإلدارة االلكترونية من حيـث   -٢
توفير المعلومات اإلحصائية إلدارة  –السجون الكترونيا مع بعضها البعض 

  )األعمال المالية -أعمال الميزانية  -السجن على مدارس الساعة 
تحقيـق الـربط   (أهم متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية فـي السـجون    -٣

توفير نظام امني  -االلكتروني بين المديرية العامة للسجون وكافة فروعها 
تعلـيم   -لحماية بيانات ومعلومات المستفيد في كافة تعامالته االلكترونيـة  

توفير حاسبات آلية تناسـب تطبيقـات اإلدارة    -وتدريب الكوادر البشرية 
  .وجود الفنيين المتخصصين لمعالجة المشكالت واألعطال –االلكترونية 

دارة االلكترونيـة بالسـجون   أهم المعوقات التي تحد بشدة من تطبيـق اإل  -٤
نقـص   -ضعف الـدعم المـالي    -نقص اإلمكانات الفنية (السعودية هي 



 

الـنقص فـي الخبـرات     -نقص الدورات التدريبيـة   -الكوادر البشرية 
  )ومهارات التعامل مع خدمات شبكة االنترنت

أقل المعوقات التي تحد لحد ما من تطبيق اإلدارة االلكترونيـة بالسـجون    -٥
صعوبة تعديل وتبسيط اإلجراءات  -مقاومة العاملين للتغيير(عودية هي الس

عدم اقتناع بعض الرؤسـاء   -اإلدارية لموائمة تطبيق اإلدارة االلكترونية 
وجود اتجاهات سلبية لدى بعض العاملين بأن  -بجدوى اإلدارة االلكترونية 

ات اإلداريـة  اختالف اإلجراء-سلبيات العمل االلكتروني أكثر من ايجابياته
  .داخل أفرع السجون السعودية

أهم السبل التي تحد من تأثير معوقات تطبيـق اإلدارة االلكترونيـة فـي     -٦
إلحـاق   -استقطاب الخبراء والمتخصصين -توفير التقنية الحديثة(السجون 

دعم اإلدارة العليا لسياسـة   -توفير الميزانية الكافية  -العاملين بالدورات 
  ).االلكترونية تطبيق اإلدارة

دور اإلدارة االلكترونيـة فـي تفعيـل    : بعنـوان  ) م٢٠٠٦(دراسة العتيبي ) ٧

دراسة ميدانية على ضباط مديرية الـدفاع   -إجراءات وعمليات الحماية المدنية

  :-المدني بمنطقة الرياض

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور اإلدارة االلكترونية في تفعيل إجـراءات  
 -المتطلبات البشـرية   –المتطلبات اإلدارية : اية المدنية من خاللوعمليات الحم

المعوقات التي تحول دون استخدام اإلدارة  -المتطلبات الفنية  -المتطلبات المادية 
وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي عن طريق المسح االجتمـاعي  . االلكترونية

  .باستخدام االستبانة على عينة عشوائية
  :هم نتائج الدراسةوكانت أ

توجد متطلبات إدارية مهمة لتفعيل إجراءات وعمليات الحمايـة المدنيـة    -١
وضع خطط تتسم بالمرونة الكافية (باستخدام اإلدارة االلكترونية من أهمها 

الستيعاب أي تغيرات يتطلبها استخدام اإلدارة االلكترونية،تهيئة العـاملين  
تزويد العـاملين بالـدفاع   ،  ة االلكترونيةعقليا ونفسياً على استخدام اإلدار

  .اإلدارة االلكترونية المدني بدورات تدريبية عن استخدام



 

 -تطوير قدرات ومهـارات العـاملين   (توجد متطلبات بشرية من أهمها  -٢
اختيار العاملين بناء على  -استقطاب المتخصصين في اإلدارة االلكترونية 

  .همرغباتهم الذاتية وقدراتهم وتخصصات
وضـع   -توفير الموارد المالية الالزمة (توجد متطلبات مادية من أهمها  -٣

توفير الموارد المالية الالزمة لشراء البرامج  -نظام حوافز فعال للمتميزين 
  ).المتطورة

استخدام التقنيـات بالشـكل الـذي يمكـن     (توجد متطلبات فنية من أهمها -٤
ار نظام التشغيل المناسب السـتخدام  واختي -االستفادة الكاملة من إمكاناتها

  .اإلدارة االلكترونية

مدى إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونيـة  : بعنوان ) م٢٠٠٦(دراسة الصافي ) ٨

وهدفت الدارسة إلى معرفة أهـم  في المديرية العامة للجوازات بمدينة الرياض ،
لعامـة للجـوازات   المزايا التي تترتب على تطبيق اإلدارة االلكترونية بالمديرية ا

وتحديد مدى وعي العاملين بخصائص اإلدارة االلكترونية ومعرفة أهم المبـررات  
التي تستدعي التحول إلى العمل باإلدارة االلكترونية ، وكشف ابرز المعوقات التي 
تجول دون تطبيق اإلدارة االلكترونية ، وتحديد أهم المقترحات الكفيلـة بتسـهيل   

واستخدم الباحث المدخل . ونية في المديرية العامة للجوازاتتطبيق اإلدارة االلكتر
الوثائقي ومدخل المسح االجتماعي الشامل من مداخل المنهج الوصـفي، مطبقـاً   

  .مفردة ٣٠٤استبانة على أفراد مجتمع البحث البالغ عددهم 

  :وكانت أهم نتائج الدراسة
رونيـة فـي المـديرة    تعد المقترحات الكفيلة بتسهيل تطبيق اإلدارة االلكت -١

العامة للجوازات ذات أهمية مرتفعة ، في حين أن المزايـا التـي يحققهـا    
تطبيق اإلدارة االلكترونية والمبـررات التـي تسـتدعي تطبيـق اإلدارة     

  .االلكترونية والمعوقات التي تحول دون تطبيقها ذات أهمية مرتفعة
ص اإلدارة إن وعي الضباط في المديريـة العامـة للجـوازات بخصـائ     -٢

  .االلكترونية مستواه مرتفع



 

سهولة تبادل المعلومـات  : من أهم المزايا التي تحققها اإلدارة االلكترونية  -٣
  .بين إدارات الجوازات والمستفيدين، وتوفير الوقت وتقليل الجهد المبذول

السرعة في : يتمثل الوعي المرتفع جدا بخصائص اإلدارة االلكترونية في  -٤
  .ر ثقافة التقنية ومرونة تنفيذ الخدماتالعمل ونش

من أهم مبررات تطبيق اإلدارة االلكترونية االستجابة للتقدم التقني والعمل  -٥
  .بنظام الجوازات الجديد

عدم توفر الدورات التدريبية وضعف البنية التحتيـة ،  : من أهم المعوقات -٦
  .وانتشار األمية الحاسوبية بين المواطنين والمقيمين

بعنـوان االفتراضـية ومسـتقبليات اإلدارة    ) م٢٠٠٧(دراسة حنان بيـزان   )٩

  .دراسة نظرية حول اإلدارة اإللكترونية في المجتمع الليبي -االلكترونية

تناولت الدراسة أربعة محاور رئيسية؛ تأثير المجتمع التخيلي أو االفتراضـي  
ع المعلومـات، وجـودة   على الحياة البشرية العامة، وهندسة البنية األساسية لمجتم

المحتوى اإللكتروني، وأخيرا تستشرف الدراسة مستقبل اإلدارة اإللكترونيـة فـي   
  . المجتمع الليبي

  :وكانت أهم نتائج الدراسة
التركيز على وضع آليات ومنهجيات تطبيقية لتكييف المؤسسات اإلداريـة   -١

ناعي إلى النمط واألجهزة الشعبية وتيسر انتقالها من بيئة العمل بالنمط الص
المعلوماتي، الذي يتضمن بالمرحلة األولى أتمته بيئة العمل أو ميكنة كافـة  
العمليات والمعامالت بصورة متزايدة من أجل تيسر االنتقال للمرحلة الثانية 
وهي ترشيد اإلجراءات وانسياب العمليات وإخراجها من عنـق الزجاجـة   

ادة القيمـة والكفـاءة ليتسـنى    بمعنى مواجهة التحديات والعقبات وذلك بزي
بالمرحلة الثالثة إعادة التصميم جذري وهندسة أنماط األعمال باعتمادها كليا 
على تقنية االتصاالت والمعلومات وعمال المعرفة، بمعنى أدق إعادة تنظيم 
البيت الداخلي وهندسة بيئة العمل وربط التعليم بسوق العمـل، خصوصـا   

غلبها منصبة حـول الحكومـة اإللكترونيـة   وان التوجهات الحاليـة في ا
  .والمجتمع اإللكتروني والتجارة اإللكترونية



 

يجـب قيـام األجهـزة اإلداريـة المخـتص      : أنه لبناء مجتمعا الكترونيا -٢
باإلشراف على المعلومات واالتصاالت في ليبيا بتبنـي قضـية اإلعـداد    

ومات، وأخـذه علـى   للتخطيط والمتابعة على التنفيذ السياسة الوطنية للمعل
  .عاتقها إقامة كافة المشاريع المعلوماتية سواء كانت إنتاجية أو خدمية

أن السبيل لبلوغ مستوى المجتمـع الكترونـي يتمثـل فـي الميكنــة       -٣
Automation  ًوالتعامل التفاعلي في إطار منافذ وقنوات إلكترونية وفقـا

سسية التـي تسـتدعي   لنظـم تشابكية معلوماتية بين كافــة النظـم المؤ
جملـة من االحتياجات والمتطلبات ومن أهمهـا بنية تحتيــة لكيــان   
مجتمع المعلومات، أيضا تدريب وتأهيل النظم المؤسسية بالدولة، وأخيـرا  

  ".األتمتة"المتابعة والتقييم لعملية تطبيق المكيكنة 
جهـزة  التعامالت االلكترونيـة فـي أ  : بعنوان) م٢٠٠٧(دراسة الزهراني ) ١٠

الدراسة التعرف على  أهدافمن وكانت ومة في المملكة العربية السعودية ، الحك
واقع التعامالت االلكترونية الحكومية وتطبيقاتها في األجهزة الحكومية في المملكة 
العربية السعودية وتحديد المشكالت واآلثار المترتبة عليها وكيفية تطبيقها وسـبل  

  :تمثل في اآلتيتطويرها، وأهداف تفصيلية ت

التعرف على واقع تطبيق التعامالت اإللكترونية الحكوميـة فـي األجهـزة     -
  .الحكومية في المملكة العربية السعودية

التعرف على المعوقات التي تواجه تطبيق التعامالت اإللكترونية الحكوميـة   -
  .في المملكة العربية السعودية

التعامالت اإللكترونية الحكومية في التعرف على التطلعات المأمولة لتطبيق  -
  األجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل تطبيق استبانتين األولى 
موجهة للوكالء والوكالء المساعدين ومديري العموم فـي األجهـزة الحكوميـة،    

، )إدارات الحاسـب اآللـي والمعلومـات   مديري (والثانية موجهة لمسئولي التقنية 
  .مفردة) ٥١٥(والتي بلغت 

  :وكانت أهم نتائج الدراسة



 

يرون أن هناك تصور ورؤية واضحة %) ٧٣.٢(أن غالبية أفراد الدراسة  -١
لتطبيق مفهوم التعامالت اإللكترونية الحكومية في الجهات التي يعملون بها، 

أنه ليس هنـاك  %) ١٤.٢(ة في حين يرى  نسبة صغيرة من أفراد الدراس
تصور ورؤية واضحة لتطبيق مفهوم التعامالت اإللكترونية الحكومية فـي  

من أفراد الدراسة  %) ١٢.٦(الجهات التي يعملون بها، كما كان هناك نسبة 
ال يعلمون إذا كان هناك تصور ورؤية واضحة لتطبيق مفهوم التعـامالت  

  .ملون بها أم الاإللكترونية الحكومية في الجهات التي يع
يرون أن هناك خطة تنفيذية %) ٦٠.٩(أن أكثر من نصف أفراد الدراسة   -٢

لتطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية في الجهات التي يعملون بها، فـي  
من أفراد الدراسة أنه ليس هناك خطة تنفيذية لتطبيق %) ٢٢.١(حين يرى 

التي يعملون بها، كمـا كـان   التعامالت اإللكترونية الحكومية في الجهات 
من أفراد الدراسة ال يعلمون إذا كان هنـاك خطـة   %) ١٧.٠(هناك نسبة 

تنفيذية لتطبيـــق التعامالت اإللكـترونية الحـكـومية في الجــهات  
 .   التي يعملون بها أم ال

يرون أن هناك وحدة إدارية %) ٦١.٥(أن أكثر من نصف أفراد الدراسة  -٣
تعامالت اإللكترونية الحكومية في الجهات التي يعملون بها، معنية بتطبيق ال
من أفراد الدراسة أنه ليس هناك وحـدة إداريـة   %) ٢٦.٩(في حين يرى 

معنية بتطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية في الجهات التي يعملون بها، 
من أفراد الدراسة ال يعلمون إذا كان هناك %) ١١.٦٠(كما كان هناك نسبة 

حدة إدارية معنية بتطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية في الجهات التي و
  .  يعملون بها أم ال

يـرون أن هنـاك لجنـة    %) ٤١.٧(أن أكثر من ثلث أفراد الدراسـة    -٤
للتعامالت اإللكترونية الحكومية في الجهات التي يعملون بها، فى حين يرى 

الدراسة أنه لـيس هنـاك لجنـة    من أفراد %) ٣٣.٧(الثلث الثاني تقريباً 
للتعامالت اإللكترونية الحكومية في الجهات التي يعملون بها، أمـا الثلـث   



 

من أفراد الدراسة ال يعلمون إذا كان هنـاك  %) ٢٤.٦(األخير تقريباً نسبة 
  .  لجنة للتعامالت اإللكترونية الحكومية في الجهات التي يعملون بها أم ال

لي التقنية في األجهزة الحكومية محل الدراسـة  أن أكثر من نصف مسئو  -٥
يرون أن الجهة التي يعملون بها قـد بـدأت باسـتخدام    %) ٦٢.٣تحديداً (

برمجيات جاهزة لميكنة الخدمات المقدمة للمستفيدين من خارج الجهة، أما 
يرون أن الجهة التي يعملون بها لم تبدأ %) ٣٧.٧(الباقي ويمثلون ما نسبته 

 .  برمجيات جاهزة لميكنة الخدمات المقدمة للمستفيدينبعد باستخدام 

يـرون أن  %) ٧٢.٥تحديداً (أن غالبية أفراد الدراسة من مسئولي التقنية  -٦
الجهة التي يعملون بها هي التي تقوم بتصميم البرمجيات المسـتخدمة فـي   
تقديم الخدمات داخلياً من خالل اإلدارة المعنية بنشاط الحاسب اآللي، فـي  

أن الجهة التي يعملون بها ال تقـوم بتصـميم   %) ٢٧.٤(ن يرى الباقي حي
 .البرمجيات المستخدمة في تقديم الخدمات داخلياً

%) ٥٩.٨تحديـداً  (أن أكثر من نصف أفراد الدراسة من مسئولي التقنية  -٧
يرون أن الجهة التي يعملون بها قد أوكلت الجهـة تصـميم البرمجيـات    

دمات إلى شركة متخصصة في بنـاء البرمجيـات   المستخدمة في تقديم الخ
أن الجهة لم توكـل تصـميم   %) ٤٠.٢(والتطبيقات، في حين يرى الباقي 

البرمجيات المستخدمة في تقديم الخدمات إلى شركة متخصصة فـي بنـاء   
  .البرمجيات والتطبيقات

يـرون أن  %) ٧١.١تحديداً (أن غالبية أفراد الدراسة من مسئولي التقنية  -٨
تكامل أو ارتباط بين البرمجيات المستخدمة حالياً في الجهـة التـي    هناك

أنه لـيس هنـاك تكامـل أو    %) ٢٨.٩(يعملون بها، في حين يرى الباقي 
  .ارتباط بين البرمجيات المستخدمة حالياً في الجهة التي يعملون بها

) اإلجراءات/العمليات(أن أكثر األساليب إتباعا من الجهة لتحويل الخدمات  -٩
إذ بلغت نسبة " تشكيل فريق عمل داخلي" التقليدية إلى إلكترونية هو أسلوب 

" ، يليـه أسـلوب   %)٤٤.٣(مسئولي التقنية الذين اتبعوا هـذا األسـلوب   
إذ بلغت نسبة مسئولي التقنيـة الـذين   " االستعانة بجهة استشارية خارجية



 

نة بمستشـار  االستعا" ، وأخيراً يأتي أسلوب %)٣٩.٣(اتبعوا هذا األسلوب 
إذ بلغت نسبة مسئولي التقنية الذين اتبعوا هذا " متخصص من خارج الجهة

  .فقط من إجمالي مسئولي التقنية في الجهات الحكومية%) ١٦.٤(األسلوب 
األبعاد اإلدارية واألمنية لتطبيقات اإلدارة : بعنوان ) م٢٠٠٧(دراسة المالك ) ١١

األبعـاد   :ت الدراسة إلى التعرف علىهدف،  االلكترونية في المصارف السعودية
األبعـاد األمنيـة   ، اإلدارية لتطبيقات اإلدارة االلكترونية في المصارف السعودية

لتطبيقات اإلدارة االلكترونية من وجهة نظر القيادات اإلداريـة فـي المصـارف    
وأهم المعوقات التي ، ودراسة أهم متطلبات تطبيقات اإلدارة االلكترونية، السعودية

دراسة االختالف بين البنوك الوطنية والبنوك و، تواجه تطبيقات اإلدارة االلكترونية
واخـتالف النظـرة   ، ذات الشراكة األجنبية من حيث تطبيقات اإلدارة االلكترونية

لألبعاد األمنية واإلدارية لتطبيقـات اإلدارة االلكترونيـة بـاختالف الخصـائص     
واستخدمت الدراسة المنهج . اإلدارية في التطبيقية والخصائص الشخصية للقيادات
  .الوصفي التحليلي مستخدمة االستبانة كأداة

  ::وكانت أهم نتائج الدراسة
تأييد أهمية اإلدارة االلكترونية من خالل تنفيذ العمليات المصـرفية مـن    -١

  .خالل شبكة االنترنت، وتبادل المعلومات والخدمات بين الفروع من خاللها
اإلدارية تعمل اإلدارة االلكترونية علـى االسـتخدام األمثـل     من الناحية -٢

للموارد وارتفاع مستوى الكفاءة ودعم اإلدارة العليـا فـي إدارة المـوارد    
  .،البشرية وإدارة الموارد المالية والتخطيط

تساعد اإلدارة االلكترونية على إتاحة المعلومات عن كل ما يخص البنوك  -٣
 .إلدارة العليا في إدارة المعلوماتوخدماتها ،وتطوير دعم ا

يلزم دعم اإلدارة العليا في البنوك سياسـة تطبيـق اإلدارة االلكترونيـة     -٤
،وإيجاد خطة إستراتيجية زمنية في البنوك لتقـديم الخـدمات المصـرفية    

 الكترونياً 



 

فيما يتعلق بالمعوقات التي تعرقل مسيرة اإلدارة االلكترونية ،تبين الحاجة  -٥
إستراتيجية معلوماتية تساعد على فهم طبيعة العمالء واحتياجـاتهم   لوضع

 .وتعزيز القدرة االستيعابية لدى الموظفين للتحول نحو العمل التقني

عدم وجود اختالف ذي داللة إحصائية لدى عينة البحـث نحـو تطبيـق     -٦
اإلدارة االلكترونية عائدا إلى االختالف في ملكية البنك ، ووجود اخـتالف  
ذي داللة إحصائية ما بين البنوك األجنبية والوطنية في متطلبات التطبيـق  
لإلدارة االلكترونية وتبين تأثير اختالف التخصص علـى درجـة قناعـة    
الموظف بالوضع الراهن لإلدارة االلكترونية بالبنك، وأيضا تبـين تـأثير   

رة اختالف نوع العمل في درجة قناعة الموظف باألبعـاد اإلداريـة لـإلدا   
 .االلكترونية بالبنك

متطلبات الموارد البشرية لتطبيق اإلدارة : بعنوان ) م٢٠٠٧(دراسة المير ) ١٢

دراسة تطبيقية على العاملين بـاإلدارة العامـة للمـرور بـوزارة      -االلكترونية

  :الداخلية في مملكة البحرين

  :هدفت الدراسة إلى 
لتطبيق اإلدارة االلكترونيـة   تحديد سياسات تنمية الموارد البشرية المطلوبة -

  .باإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية في مملكة البحرين
لتنميـة  " الخطط والبرامج والموازنات المخصصـة "التعرف على التخطيط  -

  .الالزمة لتهيئة تطبيق العمل اإلدارة االلكترونية الموارد البشرية
  .ية لتأهيل العاملينالتعرف على كيفية تحديد االحتياجات التدريب -
التعرف على اإلجراءات المتبعة لتصميم البرامج التدريبية المطلوبة لتأهيل  -

  .العاملين
التعرف على كيفية متابعـة وتقـويم جهـود التـدريب للتحـول لـإلدارة        -

  .االلكترونية
الوقوف على تباين آراء مفردات مجتمع البحث نحو متطلبات تنمية الموارد  -

بيق اإلدارة االلكترونية باإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية البشرية لتط
  .في مملكة البحرين



 

الوثـائقي والمسـح   (استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلـي بمدخليـه   
باستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات على مجتمع البحث وعـددهم  ) االجتماعي

  . عامل)٢٩٢(عامل وكانت عينة الدراسة قوامها ) ١٢٢١(
  :وكانت أهم نتائج الدراسة

موافقة عينة الدراسة على سياسات تنمية الموارد البشرية المطلوبة لتطبيق  -١
  .اإلدارة االلكترونية

الخطـط  "موافقة عينة الدراسة إلى حد ما على أن هناك تخطيط يشـمل   -٢
يئـة  لتنمية الموارد البشرية الالزمـة لته " والبرامج والموازنات المخصصة

تطبيق اإلدارة االلكترونية باإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية في مملكة 
  .البحرين

أن أفراد عينة الدراسة موافقين إلى حد ما علـى أهـم أسـاليب تحديـد      -٣
  .االحتياجات التدريبية لتأهيل العاملين لتطبيق اإلدارة االلكترونية

تبعة لتصميم البرامج التدريبيـة  موافقة عينة الدراسة على اإلجراءات الم -٤
  .المطلوبة لتأهيل العاملين على تطبيق اإلدارة االلكترونية

تطبيقات اإلدارة االلكترونية في األجهزة : بعنوان) م٢٠٠٧(دراسة القرني ) ١٣

  :-دراسة مسحية على ضباط شرطة منطقة الرياض -األمنية

االلكترونية الحالية فـي  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تطبيقات اإلدارة 
: األجهزة األمنية من وجهة نظر شرطة منطقة الرياض من خالل الوقوف علـى 

االيجابيـات والمزايـا    -تطبيقات اإلدارة االلكترونية الحالية في شرطة الرياض 
معوقات تطبيقات اإلدارة االلكترونية  -المترتبة على تطبيقات اإلدارة االلكترونية 

سبل تطوير تطبيقات اإلدارة  -ارية واألمنية في شرطة الرياض في المجاالت اإلد
  . االلكترونية مستقبال

  :وكانت أهم نتائج الدراسة
إن تطبيقات اإلدارة االلكترونية الحالية المتوافرة إلى حد ما فـي شـرطة    -١

الرياض هي خدمة االستفسار الهاتفي ، وتوفير البنية األساسية وتطوير نظم 
  .ريبالتعليم والتد



 

إن تطبيقات اإلدارة االلكترونية الحالية غير المتوافرة إطالقا في شـرطة   -٢
  .تقديم الشكاوي الكترونياً -تقديم البالغات الكترونيا  -الرياض هي 

إن االيجابيات والمزايا المهمة جدا المترتبة على تطبيق اإلدارة االلكترونية  -٣
ت ، وسرعة البحـث عـن   تحسين مستوى الخدمات العامة والتعامال: هي

  .البيانات والمعلومات والدقة والوضوح والسرعة في انجاز المعامالت
إن المعوقات المهمة التي تعوق تطبيقات اإلدارة االلكترونية في المجاالت  -٤

نقص الحوافز المادية الالزمـة لتشـجيع   : اإلدارية والفنية بدرجة قوية هي
غياب الخبـراء والمختصـين، نقـص    تطبيق برامج اإلدارة االلكترونية، و

  .اإلمكانات الفنية الالزمة لتطبيق اإلدارة االلكترونية
تدريب العاملين في شرطة منطقة الرياض على استخدام تطبيقات اإلدارة  -٥

االلكترونية في انجاز العمل ، وتوفير اإلمكانات الفنيـة الالزمـة لتطبـق    
ادية والبشرية هي من أهم السبل اإلدارة االلكترونية ، وتوفر اإلمكانات الم

  .لتطوير اإلدارة االلكترونية مستقبال في شرطة منطقة الرياض
ونية في شـركة  تطبيق اإلدارة االلكتر: بعنوان) هـ١٤٢٨(دراسة العنزي ) ١٤

هدفت الدراسة إلى التعـرف علـى مـدى تطبيـق اإلدارة     االتصاالت السعودية ،
دية والـى التعـرف علـى مـدى إدراك     االلكترونية في شركة االتصاالت السعو

العاملين في شركة االتصاالت لمفهوم اإلدارة االلكترونية وعلى المزايا التي يحققها 
تطبيق اإلدارة االلكترونية ، والتعرف على المعوقات التي تواجه تطبيـق اإلدارة  
االلكترونية في الشركة ، وأيضا معرفة رضـا العـاملين عـن تطبيـق اإلدارة     

ونية في الشركة،  ومعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية من وجهة نظـر  االلكتر
السعودية حول تطبيق اإلدارة اإللكترونية، حيث تعزى  العاملين بشركة االتصاالت
خصائصهم الشخصية والوظيفية ، واستخدمت الدراسـة   هذه الفروق إلى اختالف

) ٧١٦(مجتمع الدراسـة   المنهج الوصفي التحليلي من خالل تطبيق االستبانة على
  .مفردة، وهم جميع العاملين في الشركة ما عدا التنفيذيين

  :وكانت أهم نتائج الدراسة



 

أن العاملين موافقون على أنهم يدركون مفهوم اإلدارة اإللكترونية ، بأنـه   -١
  .بال ورق، وبأي زمان، وبأي مكان، وغيره عمل: يعني

 طبيق اإلدارة اإللكترونية يحقق مزاياأن العاملين موافقون بشدة على أن ت -٢

المزايا تيسير الحصول على  إيجابية في شركة االتصاالت السعودية، وأهم
والتقليل من استخدام الورق،  المعلومات، وتسهيل تنظيمها، وتسهيل حفظها،

  .وتسهيل متابعة األعمال، وغيرها
في  يواجه معوقات العاملين غير متأكدين من أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية -٣

  .شركة االتصاالت السعودية
 أن العاملين راضون عن تطبيق اإلدارة اإللكترونية في شركة االتصاالت -٤

اإللكترونية لمعامالت قطاع الموارد  السعودية ، وأهم تلك التطبيقات النماذج
طلـب تعريـف    -تدريبيـة   طلـب دورة  -طلب اإلجازة (البشرية مثل 

الراتـب   المتضـمن (اإللكتروني الشهري للموظـف   ، واإلشعار)بالراتب
  .، والبريد اإللكتروني، وغيرها)ورصيد اإلجازات

عدم وجود فروقات كبيرة في وجهات نظر العاملين حول تطبيـق اإلدارة   -٥
  .اإللكترونية في الشركة بسبب اختالف خصائصهم الشخصية والوظيفية

اللكترونية كمـدخل للتطـوير   اإلدارة ا: بعنوان) هـ١٤٢٨(دراسة التمام ) ١٥

دراسة تطبيقية على الكليات التقنية من وجهة نظـر أعضـاء الهيئـة    : اإلداري

  .التعليمية والتدريبية

  :في اآلتيهذه الدراسة  تمثلت أهداف
التعرف على واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية في الكليات التقنيـة بالمملكـة    -

  .الهيئة التعليمية والتدريبيةالعربية السعودية من وجهة نظر أعضاء 
التعرف على مدى إسهام تطبيق اإلدارة االلكترونية في تحسـين مسـتوى    -

  .إدارة الكليات التقنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية والتدريبية
الكشف عن الفروق بين واقع تطبيق من وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية  -

قها في تحسين مستوى إدارة الكليات التقنية من والتدريبية ومدى إسهام تطبي
  .وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية والتدريبية



 

تم استخدام المنهج الوصفي المسحي التحليلي لهذه الدراسـة باختيـار عينـة    
  .عشوائية، مستخدما االستبانة كأداة لجمع المعلومات

  :وكانت أهم نتائج الدراسة
يات التقنية تطبق من وجهة نظر أعضاء الهيئـة  يرى أفراد العينة أن الكل -١

  .التعليمية والتدريبية بدرجة متوسطة
يرى أفراد العينة أن تطبيق من وجهة نظـر أعضـاء الهيئـة التعليميـة      -٢

  .والتدريبية يسهم في تحسين مستوى إدارة الكليات التقنية بدرجة عالية
درجة اإلسـهام فـي   توجد فروق ذات داللة إحصائية بين واقع التطبيق و -٣

  .تحسين مستوى إدارة الكليات ، لصالح درجة اإلسهام
توجد فروق ذات داللة إحصائية عن واقع من وجهة نظر أعضاء الهيئـة   -٤

  .التعليمية والتدريبية تعزى لمتغير الكلية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغيرات الدراسة عن إسهام مـن   -٥

  .التعليمية والتدريبية في تحسبن المستوى اإلداري وجهة نظر أعضاء الهيئة
اإلدارة االلكترونية فـي كليـات   : بعنوان) هـ١٤٢٨(دراسة فوزية بخش ) ١٦

خطـة  –التحوالت المعاصرة  التربية للبنات بالمملكة العربية السعودية في ضوء

وير هدفت هذه الدراسة إلى معرفة كيفية تطبيق اإلدارة االلكترونية لتطمقترحة ، 
كليات التربية  للبنات بالمملكة في ضوء التحوالت المعاصرة من خـالل محـاور   

مع وضع خطة ) المفهوم، األهمية، الواقع، المتطلبات، المعوقات(الدراسة الخمسة 
مقترحة لتطبيق اإلدارة االلكترونية لتطوير كليات التربية للبنات بالمملكة العربيـة  

نة كأداة لجمع المعلومات من عينة الدراسة المكونة وتم استخدام االستبا. السعودية
  .فردا، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي) ٢٠٥(من 

  :وكانت أهم نتائج الدراسة
  .إن مفهوم اإلدارة االلكترونية واضح تمام الوضوح لدى عينة الدراسة -١
الفاعلية إن إدراك عينة الدراسة لمفهوم اإلدارة االلكترونية يرتبط بالكفاية و -٢

في أداء المهام اإلدارية ، وان نجاح اإلدارة االلكترونية مـرتبط بالثقافـة   
  .التنظيمية، واستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت



 

إجماع عينة الدراسة على أهمية اإلدارة االلكترونية في كافـة النـواحي    -٣
  .اإلدارية والفنية بالكليات 

طبقة حاليا في كليات التربية للبنات ، كمـا  إن اإلدارة االلكترونية ليست م -٤
ال توجد خطة إستراتيجية أو تعليمات واضحة لتطبيقها باإلضافة إلى عـدم  

  .تفعيل خدمة االنترنت في الكليات
إجماع عينة الدراسة على أن ابرز متطلبات تطبيـق اإلدارة االلكترونيـة    -٥

البشرية والماليـة  وضع خطة إستراتيجية  واستثمار اإلمكانات : يتمثل في
وتدريب منسوبات الكليات على استخدام آليات اإلدارة االلكترونية وتعزيز 

  .المناخ التنظيمي في الكلية للعمل بروح الفريق
قلة المخصصات : إن أبرز معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية يتمثل في  -٦

رة المالية، وضعف الصيانة الدورية، ونـدرة الـدورات فـي مجـال اإلدا    
  .االلكترونية وقلة الدعم الفني وضعف الكفاية التقنية

تنمية الموارد البشـرية ودورهـا فـي    : بعنوان ) م٢٠٠٧(دراسة الرشيد  )١٧

دراسة تطبيقية على العاملين في األمن العـام بمدينـة   :  تفعيل اإلدارة االلكترونية
  .الرياض

  :هدفت الدراسة إلى 
ة وخصائصها وأهدافها فـي إدارات شـؤون   التعرف على تنمية الموارد البشري-

  .الضباط واألفراد والعاملين في األمن العام
الكشف عن معايير نجاح تنمية المـوارد البشـرية وأثـر ذلـك علـى اإلدارة      -

  .االلكترونية فيما يتعلق بالعاملين باألمن العام
عـاملين  التعرف على مدى فعالية تنمية الموارد البشرية المستخدمة في إدارات ال-

  .في األمن العام
  .بيان معوقات تنمية الموارد البشرية في اإلدارة االلكترونية-
  .التعرف على جهود تنمية الموارد البشرية في نجاح تفعيل اإلدارة االلكترونية-

استخدم الباحث المنهج الوصفي مستخدما االستبانة كأداة لجمع المعلومات، وكانت 
  :نتائج الدارسة في اآلتي 



 

ما على أن إدارات شؤون الضباط باألمن  أن أفراد عينة الدراسة موافقين إلى حد-
  .العام تسهم في تنمية الموارد البشرية

أن أفراد عينة الدراسة موافقين على أن هناك مبررات تدعو إلى التحول للعمـل  -
  .باإلدارة االلكترونية

  .اإلدارة الكترونيةموافقة عينة الدراسة على وجود معوقات تحول دون تفعيل -
أن أفراد عينة الدراسة موافقين بشدة على أن هناك مقترحات كفيلة بنجاح تفعيل -

  .االلكترونية اإلدارة
أن أفراد العينة موافقين على أنهـم راضـين عـن التنميـة فـي ظـل اإلدارة       -

  .ةااللكتروني
 ةبعنوان الصعوبات التي تواجـه اسـتخدام اإلدار  ) م٢٠٠٨(دراسة حمدي ) ١٨

، هدفت الدراسة إلـى  االلكترونية في إدارة المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة
الكشف عن الصعوبات اإلدارية والبشرية والتقنية والبرمجية والمالية التي تحد من 
استخدام اإلدارة االلكترونية في إدارة المدارس الثانوية بمنطقة مكة المكرمة مـن  

لمدارس والتعرف على العوائق وتحديد الفـروق  وجهة نظر مديري ووكالء تلك ا
  .ذات الداللة اإلحصائية بين وجهات نظر المديرين والوكالء

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسـحي واالسـتبانة كـأداة لجمـع     
  :المعلومات ، وتوصلت الدراسة لنتائج أهمها 

  :كشفت الدراسة عن وجود صعوبات  -١
دارس إلى موظف مختص فـي تشـغيل وصـيانة    حاجة الم: صعوبات إدارية  -

تقنيات اإلدارة االلكترونية ، ندرة الدورات التدريبية ، غياب لوائح تنظيم طـرق  
تطبيق اإلدارة االلكترونية ، االفتقار إلى خطط السـتخدام اإلدارة االلكترونيـة ،   

  البنى التحتية للمدارس غير مهيأة الستخدام اإلدارة االلكترونية 
صعوبة التعامل مع البرمجيات االلكترونية المعتمـدة علـى   : بشرية  صعوبات -

، صعوبة إيجـاد  ) المديرين ،الوكالء(اللغة االنجليزية ، ضعف التأهيل التقني لـ
  الوقت الكافي للتعامل مع اإلدارة االلكترونية



 

محدودية خطوط الهاتف ، التأخر في الدعم الفني ، الصيانة :صعوبات تقنية  -   
.فة ، قدم األجهزة في المدارسالضعي  

البرمجيات المتوافرة ال ترقى لمستوى التطبيقات العالميـة المتقدمـة ،   :برمجية -
  .ندرة مصممي البرامج اإلدارية المدرسية

، ضـآلة  ) العينيـة  –المالية (انعدام دور القطاع الخاص في المساهمة :مالية  - 
تحفيزي للمدارس ، افتقار المـدارس  موارد المدرسة المالية، عدم تقديم دعم مالي 

  .إلى ميزانية خاصة بالتدريب
وجود فروق دالة إحصائية بين وجهات نظر المديرين والوكالء تعزى لمتغير  -٢

  .الوظيفة لصالح الوكالء
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :غير العربيةالدراسات ) ب(

ألقسام استخدام الحاسوب في إدارة ا: بعنوان (١٩٨٥ ,Black)دراسة بالك ) ١

  : األكاديمية في بعض الكليات المهنية
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى استعداد األكـاديميين مـن رؤسـاء األقسـام     

) ٨٤(الستخدام تقنية الحاسب اآللي في أداء مهامهم اإلدارية ، وشـملت العينـة   
  .رئيس قسم من ست جامعات في والية تكساس األمريكية

  :وكانت أهم نتائج الدراسة إلى
من رؤساء األقسام لديهم معرفة باستخدام الحاسب اآللي بينمـا  % ٥٢أن  -١

  .منهم يعانى من األمية الحاسوبية% ٤٦
لـديهم  % ٣٥من األقسام لديها استخدام عالي للحاسب اآللي ، و% ٦٥إن  -٢

  .تدني في استخدام الحاسب اآللي
خدام الحاسب توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معرفة رئيس القسم الست -٣

اآللي وبين االنتفاع به في القسم ، حيث وجد أن هناك عالقة طردية بـين  
  .ارتفاع مستوى المعرفة وبين مستوى االستخدام

من رؤساء األقسام ساعدهم إدخال الحاسوب في مكاتبهم علـى  % ٨١إن  -٤
  .اتخاذ القرار وأعطاهم وقتا اكبر إلتمام مهامهم البحثية

ظـاهرة القلـق فـي    : بعنوان (١٩٩٦ ,Bozionelos) دراسة بوزونيلوس) ٢

  :استعمال الكمبيوتر لدى المديرين والمهنيين البريطانيين
هدفت الدراسة إلى الكشف عن انتشار ظاهرة القلق من اسـتخدام الكمبيـوتر   
على عينة دراسة من أصحاب المهن اإلدارية من الجنسين في بريطانيـا ، وبلـغ   

تخدمت الدراسة االسـتبيان والمقـابالت الشخصـية    من الجنسين، اس ٢٧١عددها 
  .كأدوات لجمع البيانات

  :وكانت أهم نتائج هذه الدراسة 
لدى الـذكور  % ٢١.٣ظاهرة القلق من استخدام الكمبيوتر منتشرة بنسبة  -١

  .وضعف هذه النسبة لدى اإلناث



 

إن ظاهرة القلق من استخدام الكمبيوتر بهذه النسبة سـتؤثر سـلباً علـى     -٢
إنتاجهم وعلى قدراتهم في التعامل مع المسـتجدات المتعلقـة بتكنولوجيـا    

  .المعلومات
اسـتخدام الرؤسـاء   : بعنـوان )  (٢٠٠١ Pijpers & Othersدراسـة  ) ٣

  : التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات
هدفت الدراسة إلى دراسة العوامل المؤثرة في االعتقادات اإلدارية والمواقـف  

ا المعلومات،هدفت الدراسة إلـى تحديـد العوامـل الرئيسـية     واستخدام تكنولوجي
والعالقات التي من المحتمل أنها تؤثر على قبول اسـتخدام المـديرين التنفيـذيين    
لتكنولوجيا المعلومات من خالل نموذج لقياس قبول تكنولوجيا المعلومات وأخـر  

ية الرئيسة التي لقياس سلوك استخدام تكنولوجيا المعلومات لدراسة العوامل الخارج
يمكن أن تكون مقدمات لمعتقدات إدارية واتجاهـات نحـو اسـتخدام تكنولوجيـا     

حدى وعشرين شركة متعـددة  مديرا تنفيذيا لدى إ ٨٧المعلومات، وشملت الدراسة 
  :وكانت أهم نتائج الدراسةالجنسيات ، 

جيا وجود تأثير كبير للعوامل الخارجية على اتجاهات المديرين نحو تكنولو -١
المعلومات والتي كانت في اغلبهـا ذات طبيعـة فرديـة مثـل العوامـل      
الديموغرافية والخبرة اإلدارية والخبرة بتكنولوجيا المعلومـات وشخصـية   

  .المدير وخصائص الشركة وخصائص مصدر تكنولوجيا المعلومات
أن استخدام تكنولوجيا المعلومات يتأثر بصورة مباشرة وغيـر مباشـرة    -٢

يرات خارجية تم تقسيمها إلى ثالثة تصـنيفات وهـي العوامـل    بسبع متغ
  .الديموغرافية والعوامل الشخصية وخصائص الشركة

أن االستخدام المتزايد والفعال لوسائل تكنولوجيا المعلومات اإلدارية يمكن  -٣
أن يتم تنميته من خالل التدريب وذلك سوف يمكن المدراء التنفيذيين مـن  

  .لمعلومات وبالتالي صناعة قرارات أكثر فاعليةمدخل أفضل إلدارة ا
فجـر الحكومـة   : بعنـوان ) ٢٠٠٠ .Deloitte(دراسة مؤسسـة ديليـوت   ) ٤

هدفت الدراسة إلى التعرف على رؤية اإلدارة العليا في عـدد مـن   : االلكترونية
المؤسسات الحكومية في خمس دول حول تطلعاتهم وتوقعاتهم وخططهم لمواجهـة  



 

ة في مفاهيم الحكومات المعاصرة والمستقبلية شملت عينة الدراسة التغيرات الجذري
الواليات المتحدة األمريكية ، واستراليا : مؤسسة حكومية في خمس دول هي ٢٥٠

  .، وكندا ونيوزلندا والمملكة المتحدة
  :وكانت أهم نتائج الدراسة

ت في أن الدول التي أدخلت الحكومة االلكترونية في أساليب أعمالها نجح -١
تحقيق فوائد عديدة أهمها، تحقيق إنتاجية أعلي، وتوفير معلومات أفضـل،  
وتوفير خدمات أسهل، وتقليص شكاوي العاملين، وتحسين الصورة الكليـة  

  .في المؤسسة
تركيز الحكومات عند استعمال التكنولوجيا على المشـاركة المعلومـات    -٢

  .كعنصر أساسي في التوجه نحو الحكومة االلكترونية
الحكومـة  : بعنـوان  ) ٢٠٠٠ ,Hart & teeter(دراسة هـارت وتيتـر   ) ٥

  . االلكترونية لصالح مجلس التمييز في الحكومة األمريكية
هدفت الدراسة إلى إجراء عدد من المسـوحات البحثيـة شـملت الجمهـور     
وموظفي الحكومة والشركات الخاصة والمنظمات غير الربحية ، وتضـمن آراء  

لتجربة المباشرة والخبرة العملية في أساليب الحكومة االلكترونية المبحوثين حول ا
  .واألهداف والتوقعات المستقبلية المرجوة منها

  : وكانت أهم نتائج الدراسة
أن هناك دعماً ساحقا إلدخال مفاهيم وأساليب عمل الحكومة االلكترونيـة   -١

المشـاركة  ألنها تمثل نقلة نوعية في اإلدارة العامـة وارتقـاء بمسـتوى    
  .للمواطنين وتعزيز الرقابة والمسئولية في أجهزة الدولة

  .أن هناك قلق لدى المبحوثين حول مشكلة األمان في شبكة االنترنت -٢
) M-gbulletin٢٠٠٠(دراسة مجلة الحكومـة االلكترونيـة البريطانيـة    ) ٦

لـى  ، هدفت هذه الدراسة إلى التعـرف ع  تطبيقات الحكومة االلكترونية :بعنوان
وشملت عينة مـن  ، تطبيقات الحكومة االلكترونية في عدد من اإلدارات البريطانية

ة والهيئات المختلفـة فـي بريطانيـا    موظفي اإلدارة العامة في الحكومة المركزي
  :وكانت أهم نتائج الدراسة،



 

وجود مشكالت تواجه تطبيقات الحكومة االلكترونية ومع ذلك أيد غالبيـة   -١
  .التحول نحو مفاهيم وأساليب الحكومة االلكترونية% ٧٧ المبحوثين بنسبة

أن لدى غالبية المبحوثين تجارب في تقديم الخـدمات للمسـتهلكين عبـر     -٢
االنترنت وان أهم المعوقات صعوبة التنسيق بين مختلف األجهزة الحكومية 
والتمويل وأمن الشبكات واالنترنت وتوفير الكفاءات البشرية والتشـريعات  

  .ئمة والحالة الذهنية أو الفكرية للعاملين في القطاع العامالمال
سـرعة  : بعنـوان ) ٢٠٠٠ Forrester(دراسة مؤسسة أبحاث فورسـتر  ) ٧

  :انتشار تطبيق الحكومة االلكترونية
مـة  هدفت الدراسة إلى التعرف على سـرعة التوجـه نحـو تطبيـق الحكو    

  :اسةوكانت أهم نتائج الدرااللكترونية في عدد من الدول ،
أن تطبيق الحكومة االلكترونية سينتشر خالل العقد القادم بسبب الضغوط  -١

  .الجماهيرية لتقديم الخدمات االلكترونية
أن التوجه نحو الحكومة االلكترونية سيكون عملية تدريجيـة ، لكنهـا ال    -٢

تلبث أن تتوسع مع تزايد الضغوط الجماهيرية والتي ستجبر الحكومة على 
  .األساليب التقليديةالتخلي عن 

وحددت الدراسة مراحل تمر بها الحكومة االلكترونية وهـي التجريـب ،    -٣
حيث تمتد المرحلة األولى لمدة عامين من خالل خدمات بسيطة وانتقائيـة  
لغرض الكشف عن المشكالت وتقليل المخاطر وتشـمل المرحلـة الثانيـة    

شبكة الحكومية من خالل عملية ربط بين أنظمة المعلومات التي تستخدمها ال
التكامل وتمثل المرحلة الثالثة إعادة اختراع الحكومة، تحسينا شامال لنوعية 
خدمات الحكومة االلكترونية بأبعادها كافة من خالل نضج الجمهور ووعيه 
وقوته وخلصت الدراسة بضرورة تنفيذ حمالت إعالمية شـاملة لتعزيـز   

  .مستوى الوعي
  .إدخال المواطنين في الشبكة االلكترونية: نوان بع (٢٠٠١,Alan)دراسة ) ٨

تناولت الدراسة المبادرات الرئيسة للحكومة االلكترونية حول العالم من فهـم  
إمكانية توفير الخدمات الحكومية على شبكة االنترنت واالستفادة من الحلول التقنية 



 

ة شهدت وانسيابية توصيل الخدمات، وأوضحت الدراسة أن الخمس سنوات الماضي
انفجارا هادئاً لتقديم الخدمات الحكومية عبر الشبكة، حيث وصلت المبادرات فـي  

  .م١٩٩٦مختلف بقاع العام إلى خمسمائة مبادرة مقارنة بثالث مبادرات في عام 
  :وكانت أهم نتائج الدراسة

أن القيمة الحقيقية للحكومة االلكترونية ليست في مجرد وضع الخـدمات   -١ 
إنما قيمتها في إجبار الهيئات والمؤسسات الحكوميـة علـى   على الشبكة و

  .إعادة النظر في خدماتها وإعادة التنظيم وتفعيلها قبل وضعها على الشبكة
فقط من فوائد الحكومة االلكترونية تنبع من الحلول التقنية % ١٥أن نسبة  -٢

  .من انسيابية تقديم الخدمات% ٨٥في حين تنبع النسبة المتبقية وهي 
أن التحول إلى الشبكة االلكترونية يعزز من فـرص صـنع القـرارات     -٣

  .الجماهيرية
أولها عدم التقليل أبدا مـن  : وتوصلت الدراسة إلى ثالث دروس مستفادة -٤

شأن مقاومة موظفي الحكومة للتغييـر، وثانيهـا أن مبـادرات الحكومـة     
نترنـت  االلكترونية يجب أن تتضمن جهودا لزيادة انتشـار واسـتخدام اال  

وأخرها أن الحكومة االلكترونية يمكن أن تصبح محركا لجلب األربـاح إذا  
دققت اإلستراتيجية، وأخيرا بينت الدراسة أن تكلفة الحكومـة االلكترونيـة   
ثالثين مليون دوالر لجهود اإلدارات الفردية أو منافذ الخـدمات الفرديـة   

  .ومائة مليون دوالر لمنافذ الخدمات المتكاملة
 -تقييم الحكومة االلكترونية: بعنوان)  ٢٠٠١ ,West( راسة داريل ويست د) ٩

االنترنت، الديمقراطية والخدمة المقدمة بواسطة حكومات الواليـات والواليـات   

هدفت هذه الدراسة إلى مراجعة األوضاع الحالية للحكومة االلكترونية، االتحادية ، 
الحكومـة الفيدراليـة    من خالل إجراء مسح ميداني شمل عينـة مـن مـوظفي   

موقعا  ١٣١٨تحليل  والحكومات المحلية في الواليات المتحدة األمريكية إضافة إلى
  :وكانت أهم نتائج الدراسةإنترنت حكومية ، 

بينت الدراسة أشكال الخدمات الحكومية المتاحة على االنترنـت ومـدى    -١
  .التنوع واالختالف بين المستويات الفيدرالية المحلية



 

ينت الدراسة كيفية استجابة مواقع االنترنت لطلبات المعلومات والخدمات ب -٢
  .من المواطنين

كشفت الدراسة أن مواقع الشبكة الحكومية لـم تسـتغل لكامـل طاقتهـا      -٣
التكنولوجية المتاحة وظهور مشكالت تتعلق بوفرة الخدمات وأخرى تتعلق 

  .باالمتداد الديمقراطي
ممارسات : بعنوان ) ٢٠٠١ Murali, Chidurala, & alanm(دراسة ) ١٠

هدفت الدراسة إلى إعداد دليل تطبيقي ألفضل المشـروعات  الحكومة االلكترونية ،
  :الدراسةهذه أهم نتائج عدد من الجهات الحكومية والشركات ،والحكومية في 

وجوب سن قوانين جديدة للحكومة االلكترونية تشدد على التعـاون بـين    -١
  .مية واستخدام معايير مشروعات القطاع الخاصاإلدارات الحكو

  .أن هناك تمايزا واضحا بين المشروعات -٢
أن هناك ثمانية مجاالت تأثير يجب أن يوليها مدراء المشروعات عنايـة   -٣

الفئة السياسية والقيـادة والميزانيـة والتقنيـة والمسـتفيدون      :خاصة وهي
  .والشفافية والتخطيط واالبتكار

 -الحكومة االلكترونيـة المدنيـة  : بعنوان) ٢٠٠٢ ,West(ست دراسة وي) ١١

  جامعة بروان بالواليات المتحدة األمريكية
هدفت الدراسة إلى تقديم عرض مستوى لمستوى التحـديث السـنوي الثـاني    

والتعرف على مفهـوم  ، مدينة بأمريكا ٧٠لمواقع انترنت المؤسسة الحكومية في 
  :ان المدن ، وأهم نتائج هذه الدراسة االلكترونية لدى كافة سكالحكومة 
أن المدن قد عملت الخطوات الرئيسة نحو وضع المعلومـات والخـدمات    -١

  .على الشبكة
موقـع حكـومي    ١٥٦٧أن هناك زيادة كبيرة في عدد المواقع حيث بلغ  -٢

من مواقع الخدمات القابلة للتنفيذ على الشبكة ، تماما عـن  % ٤٩يعرض 
  .لماضيفي العام ا% ٢٥نسبة 

عـام  % ١٤عـن  % ٣٨ارتفعت نسبة سياسات خصوصية العرض إلى  -٣
  .م٢٠٠١



 

م ويتقاضـى  ٢٠٠١عام % ٨من المواقع سياسات أمنية عن % ٢٥لدى  -٤ 
  . من المواقع رسوم مقابل القدرة لتنفيذ الخدمات على الشبكة المحددة% ١١

مـن   تحسين الخدمات الحكومية: بعنوان)  ٢٠٠٢ John bourn(دراسة ) ١٢

ــة  ــة االلكتروني ــالل الحكوم -Better Public Serves Through.E  خ

government:  
هدفت الدراسة إلى تناول العالقة بين الخدمات الحكومية والحكومة االلكترونية 
حيث ذكرت أن تقديم الخدمات الحكومية الكترونياً يـؤدي إلـى زيـادة توقعـات     

أن تلبـي كافـة احتياجـات    المستخدمين بحث تكون الخدمات سريعة وشـاملة و 
المتعاملين معها ، وكذلك الحاجة إلى إعادة هندسة األعمال اإلدارية التي تقـدمها  
الحكومة، ذلك من خالل القيام بمراجعة العمليات اإلدارية وأتمتتها األمـر الـذي   

  : وكانت أهم نتائج الدراسةطريقة أفضل ،يؤدي إلى اختصارها واستغاللها ب
تشجيعية دور في استقطاب المزيد من العمـالء السـتخدام   أن للحوافز ال -١

  .خدمات الحكومة االلكترونية
أن حافز التعليم في مجال تصـميم وتطـوير ومراجعـة بـرامج تعلـيم       -٢

تكنولوجيا المعلومات يؤدي لنجاح تقديم الخدمات الحكومة الكترونيا لكـل  
ن  مـن يعـرف   المواطنين والقطاع الخاص ويعمل على تقليل الفجوة ما بي

   .ومن ال يعرف
تطبيق المورد البشري االلكتروني : بعنوان  (٢٠٠٣ ,Abdullah)دراسةِ ) ١٣

  . وعالقته باألداء
هدفت إلى دراسة تطبيقات وحاالت إدارة الموارد البشرية االلكترونيـة فـي   
 الدوائر الحكومية بإمارة دبي ، تقييم عالقة هذا البرنامج باألداء الوظيفي ، تقـديم 

بعض المقترحات لتساهم في عملية تطوير البرنامج ، استخدمت الدراسة المـنهج  
الوصفي التحليلي  من خالل جمع المعلومات من الكتب والدوريات العليمة ومـن  

من موظفي قسم المـوارد  ) ٩٢(خالل تطبيق االستبانة والمقابالت الشخصية لعدد 
  :وكانت أهم نتائج الدراسةدبي ، علومات في الدوائر الحكومية بالبشرية ونظم الم



 

أثبتت الدراسة أن معظم مجاالت الموارد البشرية االلكترونية تم تطبيقهـا   -١
  .بشكل متوسط في جميع األقسام في الدوائر الحكومية بدبي

بالرغم من وجود بعض المعوقات في عملية تطبيـق البرنـامج، إال انـه     -٢
  .م الدراية الكاملة بأهمية البرنامجمعظم موظفي الدوائر الحكومية بدبي لديه

إن معظم الدوائر الحكومية بدبي تمتلك اإلمكانات الكافية لتطبيق البرنامج  -٣
  .بشكل كامل

إن تطبيق النظام االلكتروني في إدارة الموارد البشرية يؤثر بشكل ايجابي  -٤
  .في األداء الوظيفي واألداء العام للدائرة

: الحكومة االلكترونية والبلـدان الناميـة  : عنوانب (٢٠٠٤ ,Basu)دراسة ) ١٤

  :لمحة عامة للقانون الدولي لتكنولوجيا الحاسوب
E-Government and developing Countries: An overview 
International review of  Law computer technology  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق الـدول الناميـة للحكومـة    
لكترونية ومقارنة ذلك مع الدول المتقدمة والتعرف على العوامل التي قد تعيـق  اال

تطبيق الحكومة االلكترونية في الدول النامية ، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي 
موضوع الدراسة والمـنهج  الوثائق باالعتماد على الكتب والدراسات ذات العالقة ب

  :وكانت أهم نتائج الدراسةالمقارن ،
أن معظم الدول العربية لم تحقق مرحلة التكامل في مجال تطبيق الحكومة  -١

  .االلكترونية ، فهي إما في مرحلة الظهور أو النشوء أو االنتشار
أن من األسباب التي أدت إلى تأخر الدول النامية في تطبيـق الحكومـة    -٢

ـ  ل أوروبـا  االلكترونية االفتقار إلى التعاون الدولي وأن الدول المتقدمة مث
االلكترونية قد أظهرت تطبيقا فعاال للحكومة االلكترونيـة نتيجـة للتعهـد    

  .السياسي لقادة أوربا لتعزيز تطبيق الحكومة االلكترونية
  :أن العوامل التي تعوق تطبيق الحكومة االلكترونية في الدول النامية  منها -٣

  .الدعم غير الكافي من القيادة العليا -
  .لتحتية لتقنية المعلومات واالتصاالتضعف البنية ا -



 

عدم تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع متطلبات العمـل فـي ظـل     -
  .الحكومة االلكترونية 

ضعف االستعداد والمقدرة على اإلنفـاق علـى تقنيـة المعلومـات      -
  .والتصاالت والتكاليف المرتبطة بها

  محدودية البرامج -
وني لحماية امن المعلومات المنتجة عدم وجود استعداد تشريعي وقان -

  .والمخزنة والمنقولة
  : اإلدارة االلكترونية: بعنوان (٢٠٠٦ ,Sue Hildreth)دراسة ) ١٥

هدفت الدراسة إلى بحث الدراسة أنظمة البريد الكتروني في المراكز الطبيـة  
من خالل حالة مركز سيدار سيناي في لوس انجلوس ،وضحت الدراسة أن البريد 

تروني يشكل جزءا متكامال للعمل في المركز سواء لعمليـات المستشـفى أو   االلك
للعناية المركزة أو للعناية بالمرضى ، ويعتمد المركز على البريد االلكتروني لنقل 
نتائج تحليالت المرض إلى األطباء ولتنسيق جـداول المواعيـد بـين المرضـى     

ناية المركزة إلـى أجهـزة   والمراجعين وإلرسال النداءات الصادرة من وحدة الع
ي البيجر لدى األطباء والممرضون والصيادلة والمساعدون، ونظام البريد االلكترون

  :الدراسة هذه أهم نتائجيخدم مهمة خطيرة في هذا المركز ،و
إن البريد االلكتروني تقابله بعض المشاكل مثل البريـد التافـه والفيروسـات    

ه قد تسبب بعض المشاكل انهيـاراً حقيقيـاً   والرسائل المؤذية، وأخطر من ذلك بأن
للمنظمات حين يتمكن البعض وخاصة المنافسون مـن الـدخول إلـى الرسـائل     

  .االلكترونية إلى تحتوي على معلومات مهمة
  

  
  
  
  

  



 

  :تعليق الباحث على الدراسات السابقة -

) ١٨(دراسة سابقة في مجال موضوع الدراسـة منهـا   ) ٣٣(عرض الباحث 
دراسـة  ) ١٥(م ، و٢٠٠٨م إلى ٢٠٠٤الفترة من عام نشرت خالل  دراسة عربية

الدراسات  هذه م ، وتنوعت٢٠٠٦م إلى ١٩٨٥أجنبية نشرت خالل الفترة من عام 
، وفيما يلي نلقي الضوء على جوانـب االتفـاق    في مواضيعها وأهدافها ونتائجها

    :واالختالف بينها وبين الدراسة الحالية 
الموضوعات، حلية وعربية وأجنبية تختلف من حيث تنوع الدراسات بين م  )١(

  .والمنهج الذي استخدمته كل دراسة، ونوع العينة، ومجتمع الدراسة
هدفت بعض الدراسات إلى التعرف على مجاالت أو متطلبات أو إمكانية   )٢(

ودراسـة  ، )م٢٠٠٤(تطبيق اإلدارة االلكترونية مثل دراسة نادية أيـوب  
ودراسـة الصـافي   ، )م٢٠٠٦(اليحيـوي  ودراسة ، )م٢٠٠٦(القحطاني 

ودراسة ، )م٢٠٠٧(ودراسة القرني ، )م٢٠٠٧(ودراسة المير ، )م٢٠٠٦(
ودراسـة المالـك   ، )م٢٠٠٧(ودراسة الزهرانـي  ، )هـ١٤٢٨(العنزي 

ودراســة التمــام ، )هـــ١٤٢٨(ودراســة فوزيــة بخــش ، )م٢٠٠٧(
 ،) م٢٠٠٧(دراسـة الرشـيد   و ،)م٢٠٠٨(دراسة حمدي و ،)هـ١٤٢٨(

دراسـة  ، (١٩٨٥ ,Black)ودراسـة بـالك   ، (٢٠٠٤ ,Basu)اسة ودر
 Pijpers &Othersودراسـة  ، (١٩٩٦ ,Bozionelos)بوزونيلـوس  

، (٢٠٠١,Alan)دراسـة  ، (٢٠٠٦ ,Sue Hildreth)ودراسة ، )(٢٠٠١
،  (٢٠٠١ ,West)ودراسة داريل ويست ، (٢٠٠٣ ,Abdullah)ودراسةِ 
ودراسـة مجلـة   ، )٢٠٠١ Murali, Chidurala, & alanm(دراسـة  

ودراسة ويسـت  ، )M-gbulletin٢٠٠٠(الحكومة االلكترونية البريطانية 
)West, (دراسة هارت وتيتر ، )٢٠٠٢Hart & teeter, بينما ). ٢٠٠٠

هدفت بعض الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق اإلدارة االلكترونية مثل 
 John( ودراسـة، )م٢٠٠٦(ودراسة غنيـم ، )م٢٠٠٦(دراسة العتيبي 

bourn في حين أن بعض الدراسات هدفت إلى التعـرف علـى   ). ٢٠٠٢
ودراسـة  ، )م٢٠٠٤( محمدمستقبل تطبيق اإلدارة االلكترونية مثل دراسة 



 

ودراسـة  ، )م٢٠٠٧(ودراسة حنان بيـزان  ، )هـ١٤٢٦(فوزية الدعيلج 
ودراســة مؤسســة فورســتر ، )٢٠٠٠ .Deloitte(مؤسســة ديليــوت 

(Forrester) ٢٠٠٠. 

ميع هذه الدراسات ذهبت إلى ضرورة استخدام التقنية في مجال اإلدارة وج
وذلك ما اتفقت معها الدراسة الحالية ، مع وجـود اخـتالف فـي األهـداف     

 .والتساؤالت ومجتمع الدارسة وحدود الدراسة

سـابقة فـي   تتفق الدراسة الحالية مع معظم الدراسـات ال : منهج الدراسة )٣(
ودراسـة غنـيم   ، )م٢٠٠٤( محمدل دراسة مثاستخدام المنهج الوصفي ،

، )م٢٠٠٧(ودراسـة المالـك   ، )م٢٠٠٧(ودراسة الزهراني ، )م٢٠٠٦(
ودراسة بخـش  ، )هـ١٤٢٨(ودراسة العنزي ، )م٢٠٠٧(ودراسة المير 

في حين استخدمت دراسة واحدة المـنهج المقـارن وهـي    ). هـ١٤٢٨(
شخصية على كما استخدمت دراستان المقابالت ال. (١٩٩٦ ,Basu)دراسة 

ودراسـة  ،  (٢٠٠٠ ,Bozionelos)وهمـا دراسـة   ، جانب االسـتبانة 
(Abdullah,٢٠٠٣). 

ي االعتماد على التطبيق جميع الدراسات السابقة تتفق مع الدراسة الحالية ف )٤(
 )م٢٠٠٧(دراسة حنـان بيـزان   ما عدا  باستخدام أداة االستبانة الميداني
 .نظرية دراسة كانت

 : اد من الدراسات السابقة فيما يليوبهذا فإن الباحث استف

ر إثراء وتدعيـم اإلطار النظري ، وتوجيهه إلى بعـض المصـاد   -١
  . العلمية من خالل قوائم مراجعها

  . صائية المناسبة لمعالجة البياناتمعرفة األساليب اإلح -٢
 .أداة الدراسة محاورفي بناء الباحث ساعدت  -٣

ـ بعمل دراسة أفادت الباحث بطرح مقترح  -٤ اإلدارة ربـط   ةبإمكاني
   .العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة بالمدارس التابعة لها

  
  



 

  
  
  
  
  الثــــالفصل الث
  

  إجراءات الدراسة 
  

 .منهج الدراسة •

 .جمتمع الدراسة •

 .أداة الدراسة •

 .جمتمع الدراسة بعد التطبيق •

  .املعاجلة اإلحصائية •
  
  

  
  
  
  



 

ميدانية التي قام بهـا الباحـث   يتناول هذا الفصل وصف إلجراءات الدراسة ال
لتحقيق أهداف الدراسة، وتتضمن تحديد المنهج المتبع فـي الدراسـة، ومجتمـع    
الدراسة، وأداة الدراسة والتحقق من صـدقها وثباتهـا، والمعالجـة اإلحصـائية     

  . المستخدمة في تحليل النتائج
  : منهج الدراسة -

، اده على وصف الحالـةالعتمـ التحليلي استخـدم الباحث المنهـج الوصفي
على دراسـة الواقـع  )م٢٠٠٠(كما ذكر عبيدات حيث يعتمد المنهـج الوصفـي

أو الظاهـرة كمـا توجـد في الواقـع ويهتـم بوصفهـا وصفاً دقيقـاً ويعبـر  
ويتم البحث الوصفي مـن خـالل   " ،)٢١٩ص" (عنها تعبراً كيفيـاً أو تعبيراً كمياً
الظاهـرة لبحث أو عينة كبيرة منهم بهـدف وصف استجواب جميع أفراد مجتمع ا

  ).١٩١ص، هـ١٤١٦،العساف " (المدروسـة من حيث طبيعتها ودرجة جودتها
  : مجتمع الدراسة -

تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري اإلدارات بـاإلدارة العامـة للتربيـة    
، )٤٢٨( والعاملون والبالغ عـددهم ، ورؤساء األقسام، والتعليم بالعاصمة المقدسة

ـ ١٤٢٩/هـ١٤٢٨الذين هم على رأس العمل خالل الفصل الدراسي الثاني  ، هـ
  .وقد شملت الدراسة كامل مجتمع الدراسة

  :أداة الدراسة -

 حيث أن هذه الدراسة قد اتبعت المنهج الوصفي وهدفت إلى التعـرف علـى 
م بالعاصـمة  اإلدارة العامة للتربية والتعلـي في اإلدارة االلكترونية  إمكانية تطبيق

وهي أكثـر  ، لذلك فقد اختار الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات، )بنين(المقدسة 
وقـد تـم بنـاء االسـتبانة وفـق      لبحث استخداما في مثل هذه البحوث ، أدوات ا

  :اإلجراءات التالية
مراجعة األدبيات التربوية والدراسات السابقة ذات العالقة واالستفادة منها  -١

  .أداة الدراسة في بناء
عرض األداة بعد ذلك بصيغتها األولية على المشرف العلمي علـى هـذه    -٢

  .الدراسة وكان لتوجيهاته دور كبير في بناء االستبانة وتعديل صياغتها



 

وقـد أبـدوا جمـيعهم     المحكمينثم عرضت األداة بعد ذلك على عدد من  -٣
 ).٤( ملحق رقم ، مالحظاتهم عليها وكانت موضع االعتبار واالهتمام

  :وصف األداة) أ(

وبعد إجراء التعديالت ، صيغت االستبانة في صورتها األولية في ثالثة محاور
  :على فقراتها تضمنت االستبانة في صيغتها النهائية ما يلي

، العمل الحالي، المؤهل العلمي: معلومات شخصية عن المجيب تمثلت في -١
  . الحاسب اآللي دورات، سنوات الخبرة في العمل الحالي

  :فقرة ) ٥٢(ثة محاور تضمنت كما اشتملت األداة النهائية على ثال -٢
  .أهمية تطبيق اإلدارة االلكترونية :المحور األول -  
  العوامل المساعدة على إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية :المحور الثاني -  
  .معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية: المحور الثالث -  
، أعطى الباحث لكل فقرة وزنا مدرجاً وفق مقيـاس ليكـرت الخماسـي    -٣

، غير موافق، موافق إلى حد ما، موافق، موافق بشدة(واستخدم العبـارات 
  . على التوالي) ١،  ٢،  ٣،  ٤،  ٥(وتمثل رقميا ) غير موافق بشدة

 :صدق األداة) ب(

مدى قدرة كل عبارة يعد الصدق من األمور المطلوب توافرها في األداة لبيان 
وللتحقق من صدق األداة ومعرفة مدى ، من عباراتها على قياس ما وضعت لقياسه

اإلدارة في اإلدارة االلكترونية  إمكانية تطبيق صالحية استخدامها في التعرف على
تـم االعتمـاد علـى الصـدق     ، )بنين(العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة 

في صورتها األولية على عدد  من المختصين إلصدار الظاهري وعرضت األداة 
  .حكمهم على مدى صالحية الفقرات وسالمة صياغتها ومالءمتهـا لموضـوع الدراسة

  :  ثبات األداة) ج(

والثبات يعطي اتساقاً في النتائج عنـدما  ، يعد الثبات من متطلبات أداة الدراسة
  . )٥٦١ص، م١٩٨٥،الغريب " (تطبق األداة مرات عديدة



 

ولحساب قيم معامل ثبات األداة قام الباحث بتطبيـق االسـتبانة علـى عينـة     
وتم حساب قيم معامل الثبـات بطريقـة التناسـق    ، مفردة) ٢٠(استطالعية بلغت 

  . Alpha – Cornpachالداخلي باستخدام معامل ألفا كرونباخ 
F١E 

אאאאFZ٢٠E 
 قيمة ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحور

 ٠.٨٩ ١٥ .المحور األول

 ٠.٩١ ١٥ .المحور الثاني

  ٠.٨٦  ٢٢  .المحور الثالث
 ٠.٨٩ ٥٢ المجموع العام

  

بلـغ   أن أداة الدراسة تتمتع بقيمة ثبات عالية حيـث ) ١(يوضح الجدول رقم 
حيث يوضح ) ٥(رقم ،لمزيد من التفصيل أنظر ملحق )٠.٨٩(الثابت العام لألداة 

  .ثبات وصدق عبارات أداة الدراسة
  : تطبيق أداة الدراسة) د(

هـ على ١٤٢٩تم تطبيق أداة الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 
من العاملين باإلدارة العامة للتربية والتعلـيم  ) ٤٢٨(جميع مجتمع الدراسة وعددهم

  .بالعاصمة المقدسة
  :لتطبيقمجتمع الدراسة بعد ا -

F٢E 
אאא 

  
 البيان

 مجتمع

 الدراسة

االستبانات

 المسترجعة

االستبانات

 المستبعدة

االستبانات 

 المستوفاة
 ٪ ت ٪ ت ٪ ت

العاملين باإلدارة العامة 
 .للتربية والتعليم

٨٤.٤ ٢٥٤ ١٥.٦ ٤٧ ٧٠.٣ ٣٠١ ٤٢٨ 

  

) ٣٠١(د االستبانات التي تم استرجاعها بلغت أن عد) ٢(يوضح الجدول رقم 
وبلـغ عـدد االسـتبانات    ، من االستبانات التي تم توزيعها) ٪٧٠.٣٣(تمثل نسبة 

  . من االستبانات التي تم توزيعها) ٪٢٩.٧(تمثل نسبة ) ١٢٧(المفقودة 



 

وبعد مراجعة االستبانات المسترجعة وجد الباحث أن عدد االستبانات المستوفاة 
وبلـغ  ، من االستبانات المسـترجعة  )٪٨٤.٤(استبانة تمثل نسبة ) ٢٥٤(غ منها بل

مـن االسـتبانات   ) ٪١٥.٦(استبانة تمثل نسـبة  ) ٤٧(عدد االستبانات المستبعدة 
  .المسترجعة

F٣E 
אאאאא 

  النسبة  التكرار البيان

  ٣٢.٧  ٨٣  .ثانوي
  ٣٦.٢  ٩٢  .سبكالوريو

  ٦.٣  ١٦  .دبلوم عالي
  ٩.١  ٢٣  .ماجستير
  ٤.٧  ١٢  .دكتوراه
  ١١.٠  ٢٨  .أخرى

  ١٠٠  ٢٥٤ المجموع

الدراسة بعد التطبيـق   مجتمعتوزيع  )٢(شكل رقم  و )٣(يوضح الجدول رقم 
بنسـبة   الحاصلون على البكالوريوسحيث جاء في المرتبة ، المؤهل العلميحسب 

الحاصـلون  ثم ، )٪٣٢.٧(بنسبة  على مؤهل ثانوي الحاصلونتالهم ، )٪٣٦.٢(
بنسـبة   الحاصلون علـى الماجسـتير  ثم ، )٪١١.٠(بنسبة  على مؤهالت أخرى

الحاصـلون علـى   ثم ، )٪٦.٣(بنسبة  الحاصلون على الدبلوم العاليثم ، )٪٩.١(
      ).٪٤.٧(بنسبة  الدكتوراه

  )٢(شكل رقم 
ي       ل العلم ب المؤه ق حس د التطبي ع الدراسة بع ع مجتم توزي

انوي .  ث
 %٣٣

الوريوس .  بك
 %٣٦

الي  .  وم ع دبل
 %٦

تير .  ماجس
 %٩

وراه .  دآت
 %٥

رى .  أخ
 %١١

انوي .  ث
الوريوس .  بك
الي  .  وم ع دبل
تير .  ماجس
وراه .  دآت
رى .  أخ

  



 

F٤E 
אאאאא 

  النسبة  التكرار البيان
  ١٣.٠  ٣٣  .مدير إدارة
  ١٥.٤  ٣٩  .رئيس قسم
  ٦١.٠  ١٥٥  .موظف
  ١٠.٦  ٢٧  .أخرى

  ١٠٠  ٢٥٤ المجموع

الدراسة بعد التطبيـق   مجتمعتوزيع  )٣(شكل رقم  و )٤(يوضح الجدول رقم 
تالهـم  ، )٪٦١.٠(بنسـبة   الموظفونحيث جاء في المرتبة ، العمل الحاليحسب 

ثـم  ، )٪١٣.٠(بنسـبة   مـديري اإلدارات ثـم  ، )٪١٥.٤(بنسبة  رؤساء األقسام
  .)٪١٠.٦(بنسبة  العاملون بوظائف أخرى

  )٣(شكل رقم 
الي        ل الح د التطبيق حسب العم ع مجتمع الدراسة بع توزي

ــدير إدارة .  م
 %١٣

رئيس قســم. 
 %١٥

موظـف . 
 %٦١

أخـرى . 
 %١١

ــدير إدارة .  م
رئيس قســم. 
موظـف . 
أخـرى . 

     
 
F٥E 

אאאאא 
  النسبة  التكرار البيان

  ١٥.٧  ٤٠ .سنوات ٥أقل من 
  ٢٠.٩  ٥٣ .سنوات١٠من  إلى أقل ٥من 
  ١٥.٧  ٤٠ .سنة١٥إلى أقل من ١٠من 
  ٤٧.٦  ١٢١  .سنة فأكثر ١٥

  ١٠٠  ٢٥٤ المجموع
الدراسة بعد التطبيق  مجتمعتوزيع  )٤(والشكل رقم  )٥(يوضح الجدول رقم 

 سنة فأكثر ١٥ذوي الخبرة حيث جاء في المرتبة ، الخبرة في العمل الحاليحسب 



 

بنسـبة   سـنوات  ١٠إلى أقـل مـن    ٥ذوي الخبرة من  تالهم، )٪٤٧.٦(بنسبة 
 ١٥إلى أقـل مـن    ١٠وكذلك من ، سنوات ٥ذوي الخبرة أقل من ثم ، )٪٢٠.٩(

  .)٪١٥.٧(نسبة نفس الب سنة
  )٤(شكل رقم 

الي        ل الح ي العم د التطبيق حسب الخبرة ف توزيع مجتمع الدراسة بع

نوات .  ل من   ٥ س أق
 %١٦

ن    ١٠   ل م ى أق من  ٥ إل
سنوات . 
 %٢١

ن    ١٥   ل م ى أق من  ١٠ إل
سنة. 
 %١٦

أآثر  15 .سنة ف
47%

نوات .  ل من   ٥ س أق
نوات .  ن    ١٠ س ل م ى أق من  ٥ إل
ن    ١٥ سنة .  ل م ى أق من  ١٠ إل
أآثر  15 .سنة ف

  
 
F٦E 

אאאאאא 
  

  النسبة  التكرار البيان
  ٢٢.٤  ٥٧  .ال يوجد دورات

  ٢٥.٢  ٦٤  .دورة واحدة
  ١٣.٠  ٣٣  .دورتان

  ٧.٥  ١٩  .ثالث دورات
  ٣١.٩  ٨١ .أكثر من ثالث دورات

  ١٠٠  ٢٥٤ المجموع
الدراسة بعد التطبيـق   مجتمعتوزيع  )٥(شكل رقم  و )٦(يوضح الجدول رقم 

الذين حصلوا على أكثر مـن  حيث جاء في المرتبة ، دورات الحاسب اآلليحسب 
بنسـبة   الذين حصلوا علـى دورة واحـدة  تالهم ، )٪٣١.٩(بنسبة  ثالث دورات

الذين حصـلوا  ثم ، )٪٢٢.٤(نسبة الذين لم يحصلوا على  دورات بثم ، )٪٢٥.٢(
نسـبة  الذين حصلوا علـى  ثـالث دورات ب  ثم ، )٪١٣.٠(نسبة على  دورتان ب

)٧.٥٪(.  
  
  



 

  )٥(شكل رقم 
ي       ب اآلل ب دورات الحاس ق حس د التطبي ع مجتمع الدراسة بع توزي

د دورات .  ال يوج
 %٢٢

دة .  دورة واح
ان . ٢٥%  دورت

 %١٣

الث دورات .  ث
 %٧

الث دورات   .  ثر من ث أآ
 %٣٣

د دورات .  ال يوج
دة .  دورة واح
ان .  دورت
الث دورات .  ث
الث دورات   .  ثر من ث أآ

  
  : المعالجة اإلحصائية -

مع  (SPSS) الحاسب اآللي على البرنامج اإلحصائي تم إدخال البيانات في 
  :استخدام المعالجات اإلحصائية التالية

الدراسـة   لمجتمـع طريقة ألفا كرونباخ  لحساب قـيم معامـل الثبـات     -١
  .االستطالعية

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية التي تهدف إلى التعرف على تكرار  -٢
  . سةالدرا مجتمعأفراد اإلجابات لدى 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات االستبانة وذلك  -٣
  .الدراسة مجتمعللتعرف على مدى تشتت إجابات أفراد 

لمعرفة الفـروق ذات الداللـة    ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  -٤
 ،للعمل الحالي: الدراسة والتي تعزى مجتمعاإلحصائية بين أستجابات أفراد 

وفي حالة وجود فـروق يـتم   ، والخبرة في العمل الحالي، والمؤهل العلمي
  .Scheffeاستخدام اختبار شيفيه 

  
  
  
  
  



 

  
  
  

  
  

  
  

  الفصل الرابع
  

  نتائج الدراسة وتفسريها عرض 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الفصل الرابع
  عرض نتائج الدراسة وتفسريها

  :إجابة أسئلة الدراسة -

ة على أسئلة الدراسة ومن ثـم قـام   لقد قام الباحث في الفصل الحالي باإلجاب
تفسيراً لتلك النتائج من خالل االسـتفادة   بعرض النتائج اإلحصائية ، وبالتالي قدم

وقد تم عـرض ومناقشـة   من آراء مجتمع الدراسة وارتباطها بأدبيات الدراسة ، 
لتحديد طول خاليا : النتائج حسب ما تنص عليه أسئلة الدراسة وفق المعيار اآلتي

ومن ثم ) ٤=١-٥(تم حساب المدى ) الحدود الدنيا والعليا(ليكرت الخماسي  مقياس
) ٠.٨= ٥÷٤(تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس للحصول على طول الخلية أي 

بداية المقياس وهي واحد (وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس 
  : هكذا أصبح طول الخاليا كما يليوذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية و) صحيح

אאאא 
  

 )طول الخلية(المتوسط الحسابي  درجة الموافقة

 ١.٨إلى أقل من  ١من  .غير موافق بشدة

 ٢.٦إلى أقل من  ١.٨من  .غير موافق

 ٣.٤إلى أقل من  ٢.٦من  .موافق إلى حد ما

 ٤.٢إلى أقل من  ٣.٤من  .موافق

 ٥إلى  ٤.٢من  .موافق بشدة

ما إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة : لإلجابة على السؤال الرئيس 
  العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة؟

  :فقد قام الباحث باإلجابة على األسئلة الفرعية األربعة كما يلي 
طبيق اإلدارة االلكترونيـة  ما درجة أهمية ت: السؤال األول الذي نصـه إجابة

  في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة؟ 

 مجتمعتم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد 
أهمية تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامـة للتربيـة   درجة الدراسة حول 

  . رتبت تنازليا حسب المتوسطات الحسابية وقد، والتعليم بالعاصمة المقدسة



 

F٧E 
אאאאאאא 

אאאאאאאא 
  

 ترتيبها
  رقم

 الفقرة

 

  العبارة
سط 

تو
لم
ا

ف 
را
نح
اال

 

٥ ١ 
للجهات ) القرارات–التعاميم(سرعة وصول 

 ٠.٥٣ ٤.٧٢  .التنفيذية فور صدورها

 ٠.٥٤ ٤.٥٩  ).األقسام -اإلدارات(تيسير التعامالت البينية بين  ٣ ٢

١٤  ٣ 
تسهيل عملية التواصل بين اإلدارة العامة 

 ٠.٧٢ ٤.٥٩  .والمدارس التابعة لها

 ٠.٦ ٤.٥٦  .ها صناع القرارتوفير المعلومات التي يحتاج إلي ١ ٤

 ٠.٦٤ ٤.٥٢  .نشر التعلم االلكتروني ١٣ ٥

 ٠.٦٨ ٤.٤٤  .بناء مجتمع معلوماتي معرفي ١٥  ٦

١٢ ٧ 

تسهيل حصول  ذوي االحتياجات الخاصة على 
الخدمات المقدمة من اإلدارة العامة للتربية 

  .والتعليم
٠.٧٢ ٤.٣٨ 

٤ ٨ 
ئوليات إتاحة مزيدا من الوقت للعاملين ألداء مس

 ٠.٧٥ ٤.٣٧  .أكثر أهمية

٦ ٩ 
رفع التقارير من الجهات التنفيذية إلى الجهات 

 ٠.٧٤ ٤.٣٤  .المختصة لحظياً

 ٠.٧٨ ٤.٢٧  .الحد من مركزية االتصال بين اإلدارات ٢ ١٠

 ٠.٨٠ ٤.٢٢  .في العمل) اإلبداع –التفكير (إتاحة الوقت لـ ١٠ ١١

 ٠.٨٤ ٤.٢١  .للمعلومات )السرية –الحماية األمنية (توفير  ٧ ١٢

 ٠.٩٢ ٤.١٨  .زيادة النزاهة بإلغاء المحاباة ١١ ١٣

 ١.١٢ ٤.٠١  .تبادل المعلومات مع الجهات الحكومية األخرى ٩ ١٤

 ٠.٨٤ ٣.٧٩  .الحد من أخطاء األداء اإلنساني ٨ ١٥

 ٤.٣٣ المتوسط الحسابي العام



 

الخاصة بوجهات  المتوسطات واالنحرافات المعيارية) ٧(يوضح الجدول رقم 
درجة أهمية تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة نظر أفراد مجتمع الدراسة حول 

) ٤.٧٢(وقد تراوحت المتوسطات مـن  ، العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة
  ).٣.٧٩(إلى 

درجة أهمية تطبيق اإلدارة االلكترونيـة  ويوضح الجدول أن الموافقة على 
) موافق بشـدة (كانت بدرجة  امة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسةفي اإلدارة الع

يوضـح الجـدول أن   ، كما من العبارات التي شملتها أداة الدراسة) ١٢(في عدد 
درجة أهمية تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامـة للتربيـة   الموافقة على 

من العبارات التـي  ) ٣(دد في ع) موافق(كانت بدرجة  والتعليم بالعاصمة المقدسة
  .شملتها أداة الدراسة

تطبيـق اإلدارة   أهميـة وتتفق النتيجة التي أشارت إليها الدراسـة حـول   
، )م٢٠٠٦(ودراسـة اليحيـوي   ، )م٢٠٠٤(دراسة ناديـة أيـوب   االلكترونية مع 

ودراسـة العنـزي   ، )م٢٠٠٧(ودراسـة القرنـي   ، )م٢٠٠٧(ودراسة المالـك  
ـ ١٤٢٨(ودراسة فوزية بخـش  ، )هـ١٤٢٨( ودراسة التمام، )هـ١٤٢٨( ، )هـ

ودراسة هارت وتيتـر  ، (٢٠٠٣ ,Abdullah)ودراسةِ ، (٢٠٠١,Alan)ودراسة 
)Hart & teeter, م٢٠٠٧(ودراسة الدعيلج ، )م٢٠٠٦(غنيم ودراسة ، )٢٠٠٠ (

  :والتي أشارت نتائجها إلى أن
  .دارة االلكترونيةتوفير الشفافية والمساءلة لكافة العمليات والوظائف في ظل اإل-١
  .تشجيع المبادرات الضرورية واإلبداع واالبتكار لكل من القادة والعاملين -٢
  .توسيع المشاركة في المعلومات وتبادلها بين القادة والعاملين والمستفيدين -٣
: باهتمام القيادة االلكترونية وهـي التركيز على مجاالت إدارية جديدة تحظي  -٤

، اتساع المشاركة في صنع القرارات اإلدارية، ونشر الوعي يالتخطيط االستراتيج
  .بأهمية المعرفة وتنمية رأس المال الذكي



 

أهمية توافر متطلبات تطبيق الحكومة االلكترونية في وزارة التربية والتعلـيم   -٥
  .درجة عاليةب
ـ   -٦ ة إن االيجابيات والمزايا المهمة جدا المترتبة على تطبيـق اإلدارة االلكتروني
العامة والتعامالت ، وسرعة البحث عـن البيانـات    تتحسين مستوى الخدما: هي

  .والمعلومات والدقة والوضوح والسرعة في انجاز المعامالت
تيسير الحصـول علـى    مثل ،إيجابية  تطبيق اإلدارة اإللكترونية يحقق مزايا -٧

الـورق،  والتقليل مـن اسـتخدام    المعلومات، وتسهيل تنظيمها، وتسهيل حفظها،
  .وتسهيل متابعة األعمال، وغيرها

  .وير العمل اإلداري بدرجة عاليةأن اإلدارة االلكترونية تسهم في تط -٨
إن أكثر إسهامات اإلدارة االلكترونية تطـويرا للعمـل اإلداري فـي اتخـاذ      -٩

  .القرارات واقلها إسهاما في تطوير تقويم األداء
ا وتقنياتها العديد من الفرص والمزايا لكـل  بأسلوبه ةتحقق اإلدارة االلكتروني -١٠

  .من المنظمة المعاصرة والمجتمع الحديث 
  

ما أهم العوامل المساعدة علـى إمكانيـة   : السؤال الثاني الذي نصـه إجابة

  تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة؟ 

 مجتمعواالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد  تم استخدام المتوسطات الحسابية
العوامل المساعدة على إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونيـة فـي   أهم الدراسة حول 

وقـد رتبـت تنازليـا حسـب     ، اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة
  . المتوسطات الحسابية
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٠.٤٠ ٤.٨٠  ).شبكات  -أجهزة(توفير البنية التحتية التقنية  ١ ١
٠.٤٨ ٤.٧١ .توعية منسوبي اإلدارة لمفهوم اإلدارة االلكترونية ٢ ٢
٠.٥٨ ٤.٦٤  .توفير اإلمكانات المادية الالزمة ٣ ٣

٧ ٤ 
توفير التدريب المسبق للعاملين على استخدام اإلدارة

٠.٥٦ ٤.٦٤  .االلكترونية

٠.٦٦ ٤.٦٣  .توفير الصيانة الدورية لألجهزة المستخدمة ٥ ٥
٠.٥٩ ٤.٥٩  .التقنية) مهاراتهم–قدراتهم(تشجيع منسوبيها على تنمية ٩ ٦
٠.٦٩ ٤.٥٩  .توفير خدمة االنترنت لتفعيل تطبيق اإلدارة االلكترونية ١٢ ٧
٠.٥٦ ٤.٥٦  .وضع خطة إستراتيجية جيدة قابلة للتطبيق ٦ ٨

١٣ ٩ 
تقديم الحوافز المعنوية لتشجيع العاملين على تطبيق اإلدارة 

  .االلكترونية
٠.٦٦ ٤.٥١

١٥  ١٠ 
عبر موقعها على )خدماتها–معامالتها(تقديم كافة

٠.٧٠ ٤.٥١  .االنترنت

٨ ١١ 
)تشغيل –تركيب(توفير األماكن المناسبة الالزمة لـ
  .األجهزة التقنية

٠.٥٩ ٤.٤٩

٠.٦٩ ٤.٤٩  .توفير الخبراء المتخصصون في مجال التجهيزات التقنية ١٠ ١٢
٠.٦٨ ٤.٤٤  .تقطاب المؤهلين للعملاس ٤ ١٣

١٤  ١٤ 
تقديم الحوافز المادية لتشجيع العاملين على تطبيق اإلدارة 

٠.٧٧ ٤.٤٣  .االلكترونية

١٥ ١٥ 
إتاحة الفرصة للعالمين المشاركة في وضع آليات تطبيق 

  .اإلدارة االلكترونية
٠.٧١ ٤.٢٤

 ٤.٥٥ المتوسط الحسابي العام

لمتوسطات واالنحرافات المعيارية الخاصة بوجهات ا) ٨(يوضح الجدول رقم 
أهم العوامل المساعدة على إمكانية تطبيق اإلدارة نظر أفراد مجتمع الدراسة حول 



 

وقـد تراوحـت   ، االلكترونية في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة
  ).٤.٢٤(إلى ) ٤.٨٠(المتوسطات من 

أهم العوامل المساعدة على إمكانية تطبيـق   ويوضح الجدول أن الموافقة على
 اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصـمة المقدسـة  

   .التي شملتها أداة الدراسة جميع العباراتفي ) موافق بشدة(كانت بدرجة 
أهم العوامـل المسـاعدة علـى    ويدل تحليل بيانات الدراسة أن الموافقة على 

طبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامة للتربية والتعلـيم بالعاصـمة   إمكانية ت
حيـث بلـغ   ) موافـق بشـدة  (الواردة في أداة هذه الدراسة كانت بدرجة  المقدسة

  ).٤.٥٥(المتوسط العام 
على السؤال الثـاني والخـاص    اإلجابةنتائج وتتفق النتيجة التي آلت إليها 

دراسة اليحيوي مع  انية تطبيق اإلدارة االلكترونيةالعوامل المساعدة على إمك بأهم
ودراسة القرنـي  ، )م٢٠٠٧(ودراسة المير ، )م٢٠٠٧(ودراسة المالك ، )م٢٠٠٦(
ودراسة ، (٢٠٠٤ ,Basu)ودراسة ، )هـ١٤٢٨(ودراسة فوزية بخش ، )م٢٠٠٧(
)Murali, Chidurala, & alanm م٢٠٠٦(ودراســة العتيبــي ، )٢٠٠١( ،

والتي أشارت نتائجها ) م٢٠٠٤( محمدودراسة ، )٢٠٠٢ John bourn(ودراسة 
  :إلى

رونية في وزارة التربية توافر متطلبات تطبيق الحكومة االلكتلأهمية  هناك -١
  .والتعليم

 .دعم اإلدارة العليا سياسة تطبيق اإلدارة االلكترونية -٢

ز العمل تدريب العاملين على استخدام تطبيقات اإلدارة االلكترونية في انجا -٣
، وتوفير اإلمكانات الفنية الالزمة لتطبـق اإلدارة االلكترونيـة ، وتـوفر    

  .رونيةاإلمكانات المادية والبشرية هي من أهم السبل لتطوير اإلدارة االلكت
توجد متطلبات إدارية مهمة لتفعيل إجراءات وعمليات الحمايـة المدنيـة    -٤

خطط تتسم بالمرونة الكافية  وضع(باستخدام اإلدارة االلكترونية من أهمها 
الستيعاب أي تغيرات يتطلبها استخدام اإلدارة االلكترونية،تهيئة العـاملين  



 

تزويد العـاملين بالـدفاع   ،  عقليا ونفسياً على استخدام اإلدارة االلكترونية
  .اإلدارة االلكترونية المدني بدورات تدريبية عن استخدام

 -وير قدرات ومهـارات العـاملين   تط( توجد متطلبات بشرية من أهمها -٧
اختيار العاملين بناء على  -استقطاب المتخصصين في اإلدارة االلكترونية 

  .رغباتهم الذاتية وقدراتهم وتخصصاتهم
وضـع   -توفير الموارد المالية الالزمة (توجد متطلبات مادية من أهمها  -٨

مة لشراء البرامج توفير الموارد المالية الالز -نظام حوافز فعال للمتميزين 
  .)المتطورة

 استخدام التقنيـات بالشـكل الـذي يمكـن    ( توجد متطلبات فنية من أهمها-٩
واختيار نظام التشغيل المناسب السـتخدام   -االستفادة الكاملة من إمكاناتها

  .اإلدارة االلكترونية

في استقطاب المزيد من العمالء السـتخدام  دور لحوافز التشجيعية أن ل -١٠
  .الحكومة االلكترونيةخدمات 

ن حافز التعليم في مجال تصميم وتطـوير ومراجعـة بـرامج تعلـيم     أ -١١
تكنولوجيا المعلومات يؤدي لنجاح تقديم الخدمات الحكومة الكترونيا لكـل  

يعـرف   مـن المواطنين والقطاع الخاص ويعمل على تقليل الفجوة ما بين  
   .ال يعرف ومن

إعادة هندسة  ةتقليدية إلى اإلدارة االلكترونييتطلب التحول من اإلدارة ال -١٢
كل نظم العمل اإلداري بالمنظمات التقليدية وتحويلهـا لوظـائف إداريـة    

  .الكترونية تشمل التخطيط التنظيم والتوجيه والرقابة
ما أبرز معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية : السؤال الثالث الذي نصـه إجابة

  والتعليم بالعاصمة المقدسة؟ في اإلدارة العامة للتربية 

 مجتمعتم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد 
معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامة للتربيـة  أبرز الدراسة حول 

  . وقد رتبت تنازليا حسب المتوسطات الحسابية، والتعليم بالعاصمة المقدسة
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٤.٢٥٠.٩٥ .حدات اإلدارية محدودية توافر شبكة االنترنت في الو  ٢١  ١
٤.٢٤٠.٨٣  .غياب التخطيط االستراتيجي للتحول نحو العمل االلكتروني ٣ ٢
٤.١٨٠.٩٨  .ندرة الدورات التدريبية في مجال اإلدارة االلكترونية لمنسوبي اإلدارة  ٢٠  ٣

٢ ٤ 
ترونية لدى بعض موظـفي اإلدارة غموض مفهوم اإلدارة االلكـ

  ).المرؤوسين(
٤.١٧٠.٨١

٤.١٥٠.٨٧  .قلة خبرة بعض القيادات اإلدارية في مجال اإلدارة االلكترونية ٧ ٥
٤.١٤٠.٩٧  .ندرة الحوافز المالية للعاملين في مجال اإلدارة االلكترونية  ١٤  ٦
٤.١١٠.٩٥  ).شبكات -أجهزة (ضعف الصيانة الدورية للبنية التحتية ١١ ٧
٤.٠٨٠.٩٤  .القرار في اإلدارة) اتخاذ –نع ص(سيطرة المركزية على عملية  ٨ ٨
٤.٠٦٠.٩٠  .غموض مفهوم اإلدارة االلكترونية لدى بعض القيادات اإلدارية ١ ٩
٤.٠٦٠.٩٥  .نقص الكوادر البشرية المتخصصة في تطبيقات اإلدارة االلكترونية ١٢ ١٠
٤.٠١٠.٩٦  .الخوف من التغيير لدى بعض القيادات اإلدارية ٤ ١١
٣.٩٩٠.٩٤  .نقص اإلمكانات الفنية الالزمة لتطبيق اإلدارة االلكترونية ١٣ ١٢
 ٣.٩٩٩٣  .غياب القوانين والتشريعات الكفيلة لتطبيق اإلدارة االلكترونية  ١٩  ١٣

٣.٩٨٠.٩٢  .ندرة المبادرات من القيادات اإلدارية لتطبيق اإلدارة االلكترونية ٦ ١٤

الية على استخدام تطبيقات اإلدارة ضعف الكوادر البشرية الح  ٢٢  ١٥
  .االلكترونية

٣.٩٦١.٠٠

٣.٨٩١.٠١  ).المرؤوسين(الخوف من التغيير لدى بعض موظـفي اإلدارة  ٥ ١٦
٣.٧٩١.١٤  ).شبكات -أجهزة (قلة المخصصات المالية للبنية التحتية ١٠ ١٧
٣.٧٤١.٠٢  .صعوبة أرشفة األعمال التقليدية المتراكمة إلكترونياً  ١٥  ١٨
٣.٦٩١.٠٤  .الخوف من التعامل مع التقنية الحديثة من بعض القيادات اإلدارية  ١٧  ١٩
٣.٦٢١.٠٤  .مقاومة بعض الجهات التنفيذية للتحول نحو اإلدارة االلكترونية ٩ ٢٠

١٨  ٢١  
الخـوف من التعامل مع التقنية الحديثة من بعض موظفي اإلدارة 

٣.٦١١.٠٥  ).المرؤوسين(



 

٣.٤٥١.٢٣  .عزوف العاملين عن استخدام الحاسب اآللي لتجنب العبء الوظيفي المتزايد  ١٦  ٢٢
 ٣.٩٦ المتوسط الحسابي العام

  

المتوسطات واالنحرافات المعيارية الخاصة بوجهات ) ٩(يوضح الجدول رقم 
معوقات تطبيـق اإلدارة االلكترونيـة فـي    أبرز نظر أفراد مجتمع الدراسة حول 

وقد تراوحت المتوسـطات مـن   ، امة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسةاإلدارة الع
  ).٣.٤٥(إلى ) ٤.٢٥(

معوقـات تطبيـق اإلدارة   أبـرز  أن الموافقة على  )٩(رقم  ويوضح الجدول
كانـت بدرجـة    االلكترونية في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسـة 

انية حسب الترتيب اإلحصائي بين متوسـط  الفقرتين األولى والث في) موافق بشدة(
  .ت التي شملتها أداة الدراسةمن العبارا )٤.٢٤،  ٤.٢٥(

معوقات تطبيق اإلدارة أبرز أن الموافقة على أيضاً ) ٩(رقم ويوضح الجدول 
بدرجـة   سـجلت  االلكترونية في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة

والتي جاء ترتيبهـا   لعبارات التي شملتها أداة الدراسةمن ا) ٢٠(في عدد ) موافق(
،  ٤.١٨(في العمود األول والتـي كانـت بـين متوسـط     ) ٢٢(الى رقم ) ٣(من رقم 
٣.٤٥.(  

معوقـات تطبيـق اإلدارة   أبرز ويدل تحليل بيانات الدراسة أن الموافقة على 
الواردة فـي أداة   سةااللكترونية في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقد

  ).٣.٩٦(حيث بلغ المتوسط العام ) موافق(هذه الدراسة كانت بدرجة 
اإلدارة  وتتفق النتيجة التي آلت إليها الدراسة بالنسبة ألبرز معوقات تطبيق

ودراسة ، )م٢٠٠٦(ودراسة الصافي ، )م٢٠٠٦(دراسة القحطاني مع  االلكترونية
، (٢٠٠٤ ,Basu)ودراسة ، )هـ١٤٢٨(ودراسة فوزية بخش ، )م٢٠٠٧(القرني 

ودراسـة  ، )M-gbulletin٢٠٠٠(ودراسة مجلة الحكومة االلكترونية البريطانية 



 

والتـي   )م٢٠٠٨(، ودراسة حمدي)هـ١٤٢٦(ودراسة الدعيلج ، )م٢٠٠٦(غنيم 
  : أشارت نتائجها إلى

 نأهم المعوقات التي تحد بشدة من تطبيـق اإلدارة االلكترونيـة بالسـجو    -١
نقـص   -ضعف الـدعم المـالي    -نقص اإلمكانات الفنية ( ية هالسعودي

الـنقص فـي الخبـرات     -نقص الدورات التدريبيـة   -الكوادر البشرية 
  )ومهارات التعامل مع خدمات شبكة االنترنت

قل المعوقات التي تحد لحد ما من تطبيق اإلدارة االلكترونيـة بالسـجون   أ -٢
صعوبة تعديل وتبسيط اإلجراءات  -مقاومة العاملين للتغيير(دية هي السعو

عدم اقتناع بعض الرؤسـاء   -اإلدارية لموائمة تطبيق اإلدارة االلكترونية 
وجود اتجاهات سلبية لدى بعض العاملين بأن  -بجدوى اإلدارة االلكترونية 

اختالف اإلجراءات اإلداريـة  -سلبيات العمل االلكتروني أكثر من ايجابياته
  .وديةداخل أفرع السجون السع

عدم توفر الدورات التدريبية وضعف البنية التحتيـة ،  : المعوقات من أهم -٣
  .وانتشار األمية الحاسوبية بين المواطنين والمقيمين

 إن المعوقات المهمة التي تعوق تطبيقات اإلدارة االلكترونية في المجاالت -٥
لتشـجيع   نقص الحوافز المادية الالزمـة : اإلدارية والفنية بدرجة قوية هي

، نقـص  تطبيق برامج اإلدارة االلكترونية، وغياب الخبـراء والمختصـين  
  .اإلمكانات الفنية الالزمة لتطبيق اإلدارة االلكترونية

المخصصات قلة : برز معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية يتمثل في أإن  -٦
، ونـدرة الـدورات فـي مجـال اإلدارة     المالية، وضعف الصيانة الدورية

  .كترونية وقلة الدعم الفني وضعف الكفاية التقنيةاالل



 

فـي   والتـأخر صعوبة التعامل مع البرمجيات ،محدودية خطوط الهاتف  -٩
 اإلدارةخطـط السـتخدام    إلىالدعم الفني ندرة الدورات التدريبية االفتقار 

  .االلكترونية
وجود معوقات تحول دون تطبيق اإلدارة االلكترونية تمثلت في ضـعف   -١٠
، ونقص الكوادر البشرية والقصور صات المالية المطلوبة بدقة عاليةلمخصا

  .في عقد الدورات التدريبية
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بـين  : السؤال الرابع الذي نصـه إجابة

 الدراسة نحو إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية تعزى إلى المتغيرات مجتمعأفراد 

سنوات الخبرة فـي العمـل   ، العمل الحالي، المؤهل العلمي :التالية الديموغرافية

  دورات الحاسب اآللي؟ ، الحالي

  :أثر المؤهل العلمي: أوال

للكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات استجابات أفراد مجتمـع  
للمؤهـل  والتـي تعـزى    بإمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونيـة الدراسة فيما يتعلق 

  .)ANOVA(استخدام اختبار التباين األحادي  ، تمالعلمي
F١٠E 

אא(ANOVA)אא 
אאא 

 مصدر التباين
مجموع

 المربعات
درجة الحرية

متوسط 

 المربعات

  قيمة

 )ف ( 

مستوى 

 الداللة

  ة االلكترونيةأهمية تطبيق اإلدار:المحور األول

 ٤٨.٦٦ ٥ ٢٤٣.٣٣ بين المجموعات

١.١٤٣٠.٣٣٨  
 غير دالة

 ٢٤٨ ١٠٥٦١.٧١ داخل المجموعات
٤٢.٥٩ 

 ٢٥٣ ١٠٨٠٥.٠٤ المجموع

  العوامل المساعدة على إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية:المحور الثاني

 ٥١.٩٥ ٥ ٢٥٩.٧٤ بين المجموعات
١.٤٩٢

٠.١٩٣  
 ٣٤.٨١ ٢٤٨ ٨٦٣٤.٦ لمجموعاتداخل ا غير دالة



 

 ٢٥٣ ٨٨٩٣.٣٤ المجموع

 معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية:المحور الثالث

 ٤١٨.١٣ ٥ ٢٠٩٠.٦٦ بين المجموعات

٢.٤٨ 
٠.٠٣  
 دالة

 ٢٤٨ ٤١٨٨٨.٣٥ داخل المجموعات
١٦٨.٩١ 

 ٢٥٣ ٤٣٩٧٩.٠١ المجموع

 
 

 
F١١E 

א(Scheffe)א 
אא 

(I) المؤهل 
 العلمي

 
(J) العلمي المؤهل 

Mean Difference 
(I-J) 

 

Std. Error
 

Sig. 
 

٩٥% Confidence Interval 
Lower 
Bound Upper Bound 

 ثانوي

 ٤.٦٤٠٣ ١.٩٨٧٦- ٨٧٥. ٩٨٧٩. ١.٣٢٦٣ بكالوريوس

 ٤.٠٥٦٠ ٧.٨٩٧٩- ٩٤٨. ١.٧٨١٨ ١.٩٢٠٩- عالي دبلوم

 ٤.٧٤٥٥ ٥.٥٧١١- ١.٠٠٠ ١.٥٣٧٨ ٤١٢٨.- ماجستير

 ٩.٢٣٥٦ ٤.٢٨٥٨- ٩١٢. ٢.٠١٥٥ ٢.٤٧٤٩ دكتوراه

 ٥.٢٤٧١ ٤.٣٢١١- ١.٠٠٠ ١.٤٢٦٢ ٤٦٣٠. أخرى

 بكالوريوس

 ١.٩٨٧٦ ٤.٦٤٠٣- ٨٧٥. ٩٨٧٩. ١.٣٢٦٣- ثانوي

 ٢.٦٨٢٢ ٩.١٧٦٨- ٦٤٣. ١.٧٦٧٧ ٣.٢٤٧٣- عالي دبلوم

 ٣.٣٦٤٢ ٦.٨٤٢٤- ٩٣٤. ١.٥٢١٤ ١.٧٣٩١- ماجستير

 ٧.٨٦٧٣ ٥.٥٧٠٢- ٩٩٧. ٢.٠٠٣٠ ١.١٤٨٦ دكتوراه

 ٣.٨٦١٤ ٥.٥٨٨١- ٩٩٦. ١.٤٠٨٥ ٨٦٣٤.- أخرى

عاليدبلوم   

 ٧.٨٩٧٩ ٤.٠٥٦٠- ٩٤٨. ١.٧٨١٨ ١.٩٢٠٩ ثانوي

 ٩.١٧٦٨ ٢.٦٨٢٢- ٦٤٣. ١.٧٦٧٧ ٣.٢٤٧٣ بكالوريوس

 ٨.٦٣٤٥ ٥.٦١٨٢- ٩٩٢. ٢.١٢٤٥ ١.٥٠٨٢ ماجستير

 ١٢.٧٥٥٥ ٣.٩٦٣٨- ٦٨٣. ٢.٤٩٢١ ٤.٣٩٥٨ دكتوراه

 ٩.٢٤٤٣ ٤.٤٧٦٤- ٩٢٨. ٢.٠٤٥٢ ٢.٣٨٣٩ أخرى

 ماجستير

 ٥.٥٧١١ ٤.٧٤٥٥- ١.٠٠٠ ١.٥٣٧٨ ٤١٢٨. ثانوي

 ٦.٨٤٢٤ ٣.٣٦٤٢- ٩٣٤. ١.٥٢١٤ ١.٧٣٩١ بكالوريوس

 ٥.٦١٨٢ ٨.٦٣٤٥- ٩٩٢. ٢.١٢٤٥ ١.٥٠٨٢- عالي دبلوم

 ١٠.٦٨٣١ ٤.٩٠٧٧- ٩٠٧. ٢.٣٢٣٩ ٢.٨٨٧٧ دكتوراه

 ٧.٠٣٦١ ٥.٢٨٤٥- ٩٩٩. ١.٨٣٦٥ ٨٧٥٨. أخرى

 دكتوراه

 ٤.٢٨٥٨ ٩.٢٣٥٦- ٩١٢. ٢.٠١٥٥ ٢.٤٧٤٩- ثانوي

 ٥.٥٧٠٢ ٧.٨٦٧٣- ٩٩٧. ٢.٠٠٣٠ ١.١٤٨٦- بكالوريوس

 ٣.٩٦٣٨ ١٢.٧٥٥٥- ٦٨٣. ٢.٤٩٢١ ٤.٣٩٥٨- عالي دبلوم

 ٤.٩٠٧٧ ١٠.٦٨٣١- ٩٠٧. ٢.٣٢٣٩ ٢.٨٨٧٧- ماجستير

 ٥.٥٤١١ ٩.٥٦٤٩- ٩٧٧. ٢.٢٥١٧ ٢.٠١١٩- أخرى



 

 أخرى

 ٤.٣٢١١ ٥.٢٤٧١- ١.٠٠٠ ١.٤٢٦٢ ٤٦٣٠.- ثانوي

 ٥.٥٨٨١ ٣.٨٦١٤- ٩٩٦. ١.٤٠٨٥ ٨٦٣٤. بكالوريوس

 ٤.٤٧٦٤ ٩.٢٤٤٣- ٩٢٨. ٢.٠٤٥٢ ٢.٣٨٣٩- عالي دبلوم

 ٥.٢٨٤٥ ٧.٠٣٦١- ٩٩٩. ١.٨٣٦٥ ٨٧٥٨.- ماجستير
هدآتورا  ٩.٥٦٤٩ ٥.٥٤١١- ٩٧٧. ٢.٢٥١٧ ٢.٠١١٩ 

وبالنّظر إلى نتائج المقارنات البعدية لمتوسطات اسـتجابات أفـراد مجتمـع    
للمؤهـل  والتـي تعـزى    بإمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونيـة الدراسة فيما يتعلق 

  : ، يالحظالعلمي
ة ألهميـة تطبيـق اإلدار  وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسـبة  عدم   -١

 .للمؤهل العلميتعزى  االلكترونية
للعوامـل المسـاعدة علـى    وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة عدم  -٢

 .للمؤهل العلميتعزى  إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية
لمعوقـات تطبيـق اإلدارة   وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بالنسـبة      -٣

بار شيفيه للمقارنـات  وعند استخدام اخت. للمؤهل العلميتعزى  االلكترونية
البعدية اتضح أن الفروق كانت بين الحاصلين الماجسـتير والبكـالوريوس   

  . لصالح الحاصلين على الماجستير
  :أثر العمل الحالي: ثانيا

للكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات استجابات أفراد مجتمـع  
، للعمل الحاليوالتي تعزى  رونيةبإمكانية تطبيق اإلدارة االلكتالدراسة فيما يتعلق 

  .)ANOVA(تم استخدام اختبار التباين األحادي 
  

F١٢E 
אא(ANOVA) אא 

אאא 

 متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
  قيمة

 )ف ( 
 مستوى الداللة

 أهمية تطبيق اإلدارة االلكترونية:المحور األول

 ٣٩.١١٧ ٣  ١١٧.٣٥ بين المجموعات

٠.٩١٥
٠.٤٣٤  
 غير دالة

 ٢٥٠ ١٠٦٨٧.٦٩داخل المجموعات
٤٢.٧٥ 

 ٢٥٣ ١٠٨٠٥.٠٤ المجموع

  العوامل المساعدة على إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية:المحور الثاني

  ٠.٦٢٥٠.٥٩٩ ٢٢.٠٧ ٣ ٦٦.٢١ بين المجموعات



 

 ٢٥٠ ٨٨٢٧.٥٩داخل المجموعات
٣٥.٣١ 

 غير دالة

 ٢٥٣ ٨٨٩٣.٨٠ المجموع

  معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية:المحور الثالث

 ٦٧.٣٩ ٣ ٢٠٢.١٦ بين المجموعات

٠.٣٨٥٠.٧٦٤  
 غير دالة

 ٢٥٠ ٤٣٧٧٦.٨٥داخل المجموعات
١٧٥.١١ 

 ٢٥٣ ٤٣٩٧٩.٠١ المجموع

  أثر سنوات الخبرة  :ثالثا

للكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات استجابات أفراد مجتمـع  
لسـنوات  والتـي تعـزى    بإمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونيةالدراسة فيما يتعلق 

  .)ANOVA(، تم استخدام اختبار التباين األحادي الخبرة
  

F١٣E 
אא(ANOVA)אא 

אאא 
  

 مصدر التباين
مجموع

 المربعات
درجة الحرية

متوسط 

 المربعات

  قيمة

 )ف ( 

مستوى 

 الداللة

  أهمية تطبيق اإلدارة االلكترونية:المحور األول

 ٤.٥٨ ٣ ١٣.٧٣ بين المجموعات

٠.١٠٦٠.٩٥٦  
 غير دالة

 ٢٥٠ ١٠٧٩٠.٣١ داخل المجموعات
٤٣.١٧ 

 ٢٥٣ ١٠٨٠٥.٠٤ المجموع

  العوامل المساعدة على إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية:المحور الثاني

 ٧.١٢ ٣ ٢١.٣٧ بين المجموعات

٠.٢٠١٠.٨٩٦  
 غير دالة

 ٢٥٠ ٨٨٧٢.٤٣ داخل المجموعات
٣٥.٤٩ 

 ٢٥٣ ٨٨٩٣.٨٠ المجموع

 االلكترونيةمعوقات تطبيق اإلدارة :المحور الثالث

 ٢٥.٥٨ ٣ ٧٦.٧٢ بين المجموعات

٠.١٤٦٠.٩٣٢  
 غير دالة

 ٢٥٠ ٤٣٩٠٢.٢٩ داخل المجموعات
١٧٥.٦١ 

 ٢٥٣ ٤٣٩٧٩.٠١ المجموع

  



 

  :أثر دورات الحاسب اآللي: رابعا

للكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات استجابات أفراد مجتمـع  
، الحاسب اآلليوالتي تعزى  بيق اإلدارة االلكترونيةبإمكانية تطالدراسة فيما يتعلق 

  .)ANOVA(تم استخدام اختبار التباين األحادي 
  

F١٤E 
אא(ANOVA)אאא 

אאא 
 مستوى الداللة )ف ( يمةق متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

  أهمية تطبيق اإلدارة االلكترونية:المحور األول

 ١٣٠.٥٢ ٤ ٥٢٢.١٠ بين المجموعات

٣.١٦١ 
٠.٠١٥  

 دالة
 ٢٤٩ ١٠٢٨٢.٩٤ داخل المجموعات

٤١.٣٠ 
 ٢٥٣ ١٠٨٠٥.٠٤ المجموع

  العوامل المساعدة على إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية:المحور الثاني

 ٤٤.٤٥ ٤ ١٧٧.٨١ المجموعاتبين 

١.٢٧٠ 
٠.٢٨٢  

 غير دالة
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وبالنّظر إلى نتائج المقارنات البعدية لمتوسطات اسـتجابات أفـراد مجتمـع    
لـدورات  والتـي تعـزى    بإمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونيةالدراسة فيما يتعلق 

  : ، يالحظالحاسب اآللي
 ألهمية تطبيق اإلدارة االلكترونيةوجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة  -١

 Scheffeوعند اسـتخدام اختبـار شـيفيه     .حاسب اآلليلدورات التعزى 
للمقارنـات البعدية اتضـح أن الفـروق كانت بين أكثر من ثالث دورات 

 .وال توجد دورات لصالح المجموعة األولى

للعوامـل المسـاعدة علـى    وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة عدم  -٢
 .لحاسب اآلليلدورات اتعزى  إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية

لمعوقـات تطبيـق اإلدارة   وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بالنسـبة      -٣
وعند استخدام اختبـار شـيفيه   . لدورات الحاسب اآلليتعزى  االلكترونية
Scheffe   للمقارنـات البعدية اتضـح أن الفـروق كانت بين أكثر مـن

  . ثالث دورات ودورة واحدة لصالح المجموعة األولى
ما : ض النتائج وتفسيرها ومن خالل السؤال الرئيس للدراسة ما سبق من عر

إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامة للتربية والتعلـيم بالعاصـمة   
  المقدسة ؟

قد وضحت درجة أهمية يرى الباحث بأن إجابات األسئلة الفرعية للدراسة 
بية والتعليم بالعاصمة المقدسة وأن تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامة للتر

هناك عوامل مساعدة على إمكانية التطبيق ووجود معوقات تحـول دون تطبيـق   
اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسـة ، ومـن   

واألخذ بها يمكن تحقيق اإلجابـة علـى السـؤال     خالل توصيات الدراسة الحالية



 

دراسة ، وذلك بإمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية فـي اإلدارة العامـة   الرئيس لل
  .للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل اخلامس

  وآليات العمل ملخص نتائج الدراسة والتوصيات 
  

  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

  الفصل الخامس

  ملخص النتائج والتوصيات وآليات العمل

  

في الفصل السابق من عرض للنتائج وتحليلها على ضوء ما قام به الباحث 
  :وتفسيرها أمكن التوصل إلى النتائج التالية 

بدرجة أهمية تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامة للتربية : فيما يتعلق

  : والتعليم بالعاصمة المقدسة

دل تحليل بيانات الدراسة أن الموافقة على درجة أهميـة تطبيـق اإلدارة   لقد 
االلكترونية في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة الواردة فـي أداة  

  ).٤.٣٣(حيث بلغ المتوسط العام ) موافق بشدة(هذه الدراسة كانت بدرجة 
بأهم العوامل المساعدة على إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونيـة  : فيما يتعلق

  : عاصمة المقدسةفي اإلدارة العامة للتربية والتعليم بال

دل تحليل بيانات الدراسة أن الموافقة على أهم العوامل المسـاعدة علـى   لقد 
إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية في اإلدارة العامة للتربية والتعلـيم بالعاصـمة   

حيـث بلـغ   ) موافـق بشـدة  (المقدسة الواردة في أداة هذه الدراسة كانت بدرجة 
  ).٤.٥٥(المتوسط العام 

بأبرز معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونيـة فـي اإلدارة العامـة    : ا يتعلقفيم

  : للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة

معوقـات تطبيـق اإلدارة   أبرز دل تحليل بيانات الدراسة أن الموافقة على لقد 
االلكترونية في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة الواردة فـي أداة  

  ).٣.٩٦(حيث بلغ المتوسط العام ) موافق(الدراسة كانت بدرجة هذه 



 

الدراسة نحـو   مجتمعبالفروق ذات الداللة اإلحصائية بين أفراد : فيما يتعلق

، المؤهل العلمـي : إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية تعزى إلى المتغيرات التالية

  حاسب اآللي؟ دورات ال، سنوات الخبرة في العمل الحالي، العمل الحالي

  

  

  :أثر المؤهل العلمي: أوال

ألهميـة تطبيـق اإلدارة   عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية بالنسـبة    -١
للعوامل المساعدة على إمكانية تطبيـق اإلدارة  بالنسبة وكذلك  االلكترونية
 .تعزى للمؤهل العلمي االلكترونية

اإلدارة لمعوقـات تطبيـق   وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسـبة  مع   -٢
وعند استخدام اختبار شيفيه للمقارنـات  . تعزى للمؤهل العلمي االلكترونية

علـى الـدرجات العلميـة     البعدية اتضح أن الفروق كانت بين الحاصلين
 . الماجستير درجة لصالح الحاصلين على )البكالوريوس -الماجستير (

  :أثر العمل الحالي: ثانيا

 : لكل من بالنسبةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 .تطبيق اإلدارة االلكترونية أهمية  - أ

 .للعوامل المساعدة على إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية  - ب

 .تعزى للعمل الحالي تطبيق اإلدارة االلكترونية معوقات -ج   

  :أثر سنوات الخبرة: ثالثا

 :لكل من  ةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسب

 .إلدارة االلكترونيةتطبيق ا أهمية -ا  

  .المساعدة على إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية العوامل -ب 
 . تعزى لسنوات الخبرة تطبيق اإلدارة االلكترونية معوقات -ج 

  :أثر دورات الحاسب اآللي: رابعا

 :لكل من  وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة -١



 

 ،ت الحاسـب اآللـي  تعزى لدورا تطبيق اإلدارة االلكترونية أهمية  - أ
للمقارنـات البعدية اتضـح  Scheffeوعند استخدام اختبار شيفيه 

أن الفـروق كانت بين أكثر من ثـالث دورات وال توجـد دورات   
  .لصالح المجموعة األولى

     تعزى لدورات الحاسب اآللي، تطبيق اإلدارة االلكترونية معوقات  - ب
ـات البعدية اتضـح للمقارن Scheffeوعند استخدام اختبار شيفيه 

أن الفـروق كانت بين أكثر من ثالث دورات ودورة واحدة لصالح 
 . المجموعة األولى

للعوامـل المسـاعدة علـى    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة  -٢
 .تعزى لدورات الحاسب اآللي إمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية

  :وآليات العمل أهم التوصيات -
الدراسة يرى الباحث ضرورة إبراز العديد من التوصيات التـي   من خالل نتائج

اإلدارة العامة في اإلدارة االلكترونية  تطبيق إمكانية يعتقد أن لها أثرها اإليجابي نحو
 فـي  تتمثـل  التـي  و موضحا آليات العمل الالزمةً للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة

  :التاليةالتوصيات 
تـوفير خدمـة   ب عامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسـة أن تقوم اإلدارة ال -١

  .واألقسام المتفرعة منها االنترنت لكافة اإلدارات
بـاإلدارة   التربـوي  رإدارة التخطيط والتطويمن قبل  الجيد طالبدء بالتخطي -٢

إلعداد العاملين وتهيئتهم نحو التحول  العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة
ة التقليدية إلى اإلدارة االلكترونية من خالل عقد الدورات التدريبيـة  من اإلدار

  .الالزمة لتثقيفهم
عقـد النـدوات   ب للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسـة  أن تقوم اإلدارة العامة -٣

واللقاءات والورش الالزمة إلزالة المخاوف مـن غمـوض مفهـوم اإلدارة    
  .االلكترونية

نحـو اإلدارة   التحولعلى  وتهيئتهمتشجيع العاملين ة بأن تقوم اإلدارة العام -٤
ورصد أنظمـة جيـدة للحـوافز     وضع برامج تدريبيةااللكترونية من خالل 

  .للتغلب على المقاومة التي يبديها البعض لعملية التغيير
إدارة بإحـداث   القيـام على اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة  -٥

 األداءاستدامة حسـن   إلمكانونات بيئة اإلدارة االلكترونية مكتختص بصيانة 
  .الفعال



 

 مـن قبـل اإلدارة العامـة    إتباع مبدأ اإلدارة بالتفويض واإلدارة بالمشاركة -٦
لتشجيع العاملين على االندماج والتفاعل مع للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة 

  .اإلدارة االلكترونية التغيرات التي تطرأ على بيئة العمل نتيجة تطبيق
ـ للتربية والتعلـيم بالع  امةـــأن تقوم اإلدارة الع -٧ ـ اصمة المقــ  دسةــ

ـ  ـوادر البشـتوفير الكب ـ ـرية من اإلداريين والفنيـين ال بيق ـالزمين لتط
                 اإلدارة االلكترونيــة واالســتمرار بــنفس درجــة الكفــاءة بعــد      

بدايات األولى للفترة االنتقاليـة مـن اإلدارة التقليديـة إلـى اإلدارة     مرور ال
  . االلكترونية

بث ب للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة اإلدارة العامة من الضروري قيام -٨
 ايبـديه  التـي   المخـاوف العاملين للتغلب على  نفوسالثقة والطمأنينة في 

خوفـا   مقاومة بعض المـدراء  أو،  البعض من تطبيق اإلدارة االلكترونية
نتيجـة تطبيـق اإلدارة   على مراكزهم القيادية نتيجة التغيرات التي تطـرأ  

االلكترونية ، حيث إن طبيعة اإلدارة االلكترونية هو قتل بيروقراطية األداء 
  .والتحول نحو شفافية األداء

  

  :المقترحات -

  :التالية دراساتوتوصيات يقترح الباحث ال في ضوء ما سبق من نتائج
بـإدارة  اإلدارة االلكترونية وإمكانية تطبيقهـا  إجراء دراسة مقارنة حول  -١

لالستفادة من نتائج الدراستين معا في تطبيق بالعاصمة المقدسة  تعليم البنات
  .اإلدارة االلكترونية في تعليم العاصمة المقدسة

لتابعـة لهـا   إمكانية ربط اإلدارة التعليمية بالمـدارس ا دراسة مدى نجاح  -٢
  .الكترونياً

في اإلدارة االلكترونية تواجه تطبيق  قد إجراء دراسة حول التحديات التي -٣
  .بالمملكة العربية السعوديةتربية والتعليم العامة لل اتاإلدارمختلف 

  
    واهللا أعلم

  
  



 

  
  
  
  

  
  املراجع

  :المراجع العربية : أوال 

،عمـان ،  ٢،طنـي التسويق االلكترو،)م٢٠٠٧(يوسف احمد فارة، أبو -١
 .،دار وائل للنشراألردن

ثـورة علـى   :الحكومة االلكترونية ،)م٢٠٠٤(،يحي محمدمغايض أبو -٢
 .،الرياض،مكتبة العبيكان١،طالتقليدي اإلداريالعمل 

نظـرة  :مجتمع معلوماتي إلىالتحول ،)م٢٠٠٢(سلطانبكر  أبواحمد، -٣
ــو،١عامــة،ط ــاراتظبي،مركــز  أب للدراســات والبحــوث  اإلم
 .ةاإلستراتيجي

فـي   اإلداريـة نظم المعلومات ،)م٢٠٠٥(،ثابت عبد الرحمن،إدريس -٤
 .،الدار الجامعيةاإلسكندرية،المنظمات المعاصرة

،دار التقدم المدرسية اإلدارةدليل المدراء في ،)م٢٠٠٦(،ختامإسماعيل -٥
 .العلمي

تخصص ثقافـة المعلومـات فـي     إلىحاجتنا ،)م٢٠٠٠(الباز،فاروق -٦
 ٢٨٤ل،العدد،الرياض،مجلة الفيصالمستقبل

ــة،ذياب -٧ ــن،)م٢٠٠٢(البداينــــ ــرب  األمــــ وحــــ
 .،دار الشروق للنشر والتوزيعاألردن،عمان،١،طالمعلومات

الريادة فـي عمليـة االسـتثمار     أساليب،)م٢٠٠٧(البليهد،خالد صالح -٨
، ورقة عمل، لندوة التعـامالت اإللكترونيـة فـي األجهـزة     الرقمي



 

والتطلعات المنعقـدة   الواقع:  الحكومية في المملكة العربية السعودية
 .بمعهد اإلدارة العامة بالرياض

 للتطـوير االلكترونية كمدخل  اإلدارة"،)هـ١٤٢٧(،عبد اهللا عليالتمام -٩
جامعـة   ،دراسة تطبيقية على الكليات التقنية،رسالة دكتوراه،"اإلداري
 .مكة المكرمة، أم القرى

ـ ،)هـ١٤٢٨(الجهني،هدى عطية - ١٠ ع التعليم االلكتروني وارتباطه بواق
،الرياض،المعلوماتية،وزارة ١٩،المعلوماتية ،العدد التعليم االفتراضي
 .التربية والتعليم

التعليم في المملكـة العربيـة   ،)م٢٠٠٥(وآخرون الحامد،محمد معجب - ١١
، الرياض،مكتبـة  ٣،طالحاضر واستشراف المسـتقبل  رؤية:السعودية

 .الرشد ناشرون

ــود - ١٢ ــة ،محم ــين، )م٢٠٠٣(الحيل ــيم ب ــا التعل ــة  تكنولوجي النظري
 .،دار المسيرة٣،طوالتطبيق

تكنولوجيـا التعلـيم بـين النظريـة     ،)م٢٠٠٣(الحيلة،محمد محمـود  - ١٣
 .،دار المسيرة للنشر والتوزيعاألردن،عمان،٣ق،طوالتطبي

 ،التكنولوجيــا االلكترونيــة ،)م٢٠٠٧( محمــد محمــود الخالــدي، - ١٤
 .،دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيعاألردن،عمان،١ط

 ،التقارير وإعدادالسكرتاريا  أساسيات،)م٢٠٠٦( للعلوم الدار العربية - ١٥
 .بيروت،ناشرون ،١ط

 اإلدارةرؤية مستقبلية لتطبيق ،)هـ١٤٢٦(،فوزية عبد العزيزالدعيلج - ١٦
جامعـة  مكة المكرمة،رسالة ماجستير ، ،االلكترونية بالمرحلة الثانوية

 القرى أم

 إلـى مقومات االقتصاد الرقمي ومدخل ،)م٢٠٠٦(الرزو،حسن مظهر - ١٧
 .العامة اإلدارة،معهد اقتصاديات االنترنت



 

التعـامالت االلكترونيـة فـي    ،)م٢٠٠٧(،راشد الزهراني الزهراني - ١٨
الرياض،ندوة منعقدة في دراسة ،الواقع والتطلعات:الحكومية  األجهزة
 .العامة اإلدارةمعهد 

التعليم في مكة  تاريخمن ،)م٢٠٠٥(وآخرونالزهراني،عبد اهللا سعيد  - ١٩
 .التربية والتعليم بالعاصمة المقدسة بإدارةالتربوي  عالماإل،المكرمة

ـ ١٤٢٢(الزومان،عبد العزيز حمـد  - ٢٠ دليـل  :شـبكة االنترنـت  ) هـ
تعريفي،الرياض،مكتبة الملك فهد الوطنية،مدينة الملك عبـد العزيـز   

 .للعلوم والتقنية

نظـم المعلومـات    أساسـيات ،)م٢٠٠٦(السالمي ،عـالء وآخـرون   - ٢١
 .ر المناهج للنشر والتوزيع،دااألردن،عمان،اإلدارية

ــرزاق  - ٢٢ ــد الـ ــالمي،عالء عبـ ــم ،)م٢٠٠٥(السـ ــم دعـ نظـ
 .،دار وائل للنشراألردن،عمان،١،طالقرارات

الحاســـب والمجتمـــع  ،)م٢٠٠٥(الســـيد،خالد ناصـــر  - ٢٣
 .،الرياض،مكتبة الرشد٢،طااللكتروني

مقدمــة فــي نظــم المعلومــات ،)م٢٠٠٤(الشــرمان،زياد محمــد - ٢٤
 .صفاء للنشر والتوزيع ،داراألردن،عمان،١،طMISاإلدارية

رســائل البريــد  وأرشـفة ادارة ،)م٢٠٠٦(الشريف،اشـرف محمــد  - ٢٥
،البوابـة العربيـة للمكتبـات    االلكتروني فـي المنظمـات الحكومية  

 .م٩،٢٠٠٧والمعلومات،العدد

 http://www.cybrarians.info/journal/no٩/archiving.htm 

نترنـت  تطبيقات الحاسب واال،)هـ١٤٢٨( وآخرونالصباغ ،حمدي  - ٢٦
وكالـة  –كلية المعلمين بالمدينـة المنـورة   –حقيبة تدريبية-في التعليم

 .التدريب وخدمة المجتمع

ـ ١٤٢٨(الصادق ،حنـان  - ٢٧ آنيـة   أدوات:التقنيـات المعلوماتيـة   ،)هـ
،الريـاض، التطـوير   ٢٠،الرياض،مجلة المعلوماتية،العـدد ومستقبلية

 .التربوي ،وزارة التربية والتعليم



 

 اإلدارة أساسـيات ،)م٢٠٠٥( وآخـرون هللا الصباب ، احمـد عبـد ا   - ٢٨
،جدة،المملكـة العربيـة   ١، خورزم العلمية للنشر والتوزيع،طالحديثة

 .السعودية

دار  ،اإلسـكندرية ،١،طااللكترونية اإلدارة،)م٢٠٠٧( الصيرفي،محمد - ٢٩
 .الفكر الجامعي

الحكومة االلكترونيـة واقعهـا وآفـاق    )م٢٠٠٥(الطائي،علي حسون - ٣٠
 ٨:www.alsabaah.com،تطبيقها في العراق

الموسوعة الكاملـة فـي نظـم    ،)م٢٠٠٢(الطائي،محمد عبد المحسن - ٣١
،دار زهـران للنشـر   األردن،عمان،الحاسـوبية  اإلداريةالمعلومات 
 .والتوزيع

صـــيانة وادارة نظـــم المعلومـــات ،)م٢٠٠٧(الطائي،محمـــد - ٣٢
 .،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةاألردن،عمان،١،طةاإلداري

ـ ١٤٢٣(إسـماعيل  العاني،دحام - ٣٣ انتشـار المصـطلح العلمـي    ،)هـ
ــوم  باالنترنت ــة العل ــة ،مجل ــة العربي ــة،مجمع اللغ ،دمشق،دراس

 .٦٤والتقنية،العدد

الحكومـة االلكترونيـة بـين التخطـيط     ،)م٢٠٠٥(،فهد ناصرالعبود - ٣٤
،الرياض،مطبوعـات الملـك فهـد الوطنيـة ،السلسـلة      ٢،طوالتنفيذ
 ).٤١(الثانية

، مدخل إلى البحث في العلوم السـلوكية ال: صالح بن حمد ، العساف - ٣٥
 .هـ ١٤١٦، الرياض ، مكتبة العبيكان ، ١ط

ادارة التغيير والتحديات العصـرية  ،)م٢٠٠٦(العطيات،محمد النمران - ٣٦
ــدير ــادي  :للمـ ــرن الحـ ــدير القـ ــرة لمـ ــة معاصـ رؤيـ
 .،دار الحامد للنشراألردن،عمان،١،،طوالعشرين

ونظامـه فـي المملكـة     سياسة التعليم،)م٢٠٠٥(العقيل،عبد اهللا عقيل - ٣٧
 .،الرياض،مكتبة الرشد ناشرون١،طالعربية السعودية



 

ــاس  - ٣٨ ــير عب ــة  اإلدارة،)م٢٠٠٥(العالق،بش ــاالت :الرقمي المج
للدراسـات والبحـوث    اإلمـارات مركز  ظبي، أبو،١،طوالتطبيقات
 .اإلستراتيجية

 األعمـال ،منتـدى  Paperless Management، )م٢٠٠٦(العمـار  - ٣٩
لثالث،جمعيـة الحاسـبات السـعودية،العدد    الحكومية االلكترونيـة ا 

 http://www.al-jazirah.com.saالثالث،

ضرورة آلفاق ..تنام  لحكومة التي ال،ا)م٢٠٠٦(الغرابي،احمد عبد اهللا - ٤٠
،علوم وتقنية ،ثورة معلوماتية ونافذة خدمات الكترونية،مجلة المستقبل

 .وسهال أهال

http://pr.sv.net/aw/٢٠٠٦/feb٢٠٠٦/arabic/pages٠٤٠.htm 

البحث العلمي مفهومه :  )م٢٠٠٠(ذوقان عبيدات وآخرون، عبيدات  - ٤١
 .،الريـاض ، دار أسامة للنشر والتوزيع ،  أساليبه، أدواته ، 

 ، التقويم والقياس في المدارس الحديثـة :  )م١٩٨٥(رمزية، الغريب - ٤٢
 .،القاهرة ، دار النهضة الحديثة 

ـ ١٤٢٧(،شائع سعد مبارك  القحطاني - ٤٣ مجـاالت ومتطلبـات   ، )هـ
 ،دراسـة تطبيقيـة   االلكترونية في السجون اإلدارةومعوقات تطبيق 
 .األمنيةجامعة نايف العربية للعلوم رسالة ماجستير ، 

لية عم أساليب:والفنية  اإلداريةالتقارير ،)م٢٠٠٦(القعيد،ايراهيم حمد - ٤٤
 .،الرياض،دار المعرفة للتنمية البشرية٢طوالتقديم، لإلعداد

القاهرة،دار الكتـب  ،يالقوم واألمنالحاسوب ،)م٢٠٠٥(الكمار،رأفت - ٤٥
 .العلمية للنشر والتوزيع

ــش  - ٤٦ ــريف درويـــ ــحافة ،)م٢٠٠٥(اللبان،شـــ الصـــ
 .،القاهرة،الدار المصرية اللبنانية١،طااللكترونية

ر البشـرية لتطبيـق الحكومـة    تأهيل الكواد،)م٢٠٠٣(المتولي،محمد - ٤٧
سـلطنة  –،مسـقط  الواقـع والتحديات :االلكترونية في الدول العربية 

 .عمان



 

 اآللـي مقدمة في الحاسب ) هـ١٤٢٨(الموسى ،عبد اهللا عبد العزيز - ٤٨
 .،الرياض ، مؤسسة شبكة البياناتواالنترنت 

المشروع السعودي لتبادل المعلومات ،)م٢٠٠٧(الموسى،فيصل صالح - ٤٩
، ورقة عمل، لندوة التعامالت اإللكترونيـة فـي األجهـزة    الكترونياً

الواقع والتطلعات المنعقـدة  :  الحكومية في المملكة العربية السعودية
 بمعهد اإلدارة العامة بالرياض

،الرياض،مدينة وحدة الخدمات االنترنت، )هـ١٤٢٤(النشرة التعريفية - ٥٠
 .الملك عبد العزيز

ــرون  - ٥١ ــر وآخـ ــةالع اإلدارة ،)م٢٠٠٦(النمـ ــس: امـ  األسـ
 .،الرياض،مكتبة الشقري٦والوظائف،ط

، القاهرة ، جمهورية  ٢١منظمة القرن ، ) م١٩٩٩(الهواري ، سيد  - ٥٢
 .مكتبة عين شمس: مصر العربية 

ــ - ٥٣ ــا ن ــا ،زايف ــة االلكترونية،)م٢٠٠٥(جلوري ــة دار الحكوم ،ترجم
 .،القاهرة،دار الفاروق للنشر والتوزيع١الفاروق،ط

،ترجمة أمن الشبكات الالسـلكية ،)م٢٠٠٦(باسكال،البيرتو اسكوديرو - ٥٤
 www.itrainonline.org/itrainonline/mmtkأنس طويلة،

 لــإلدارةالمفهــوم الشــامل  )م٢٠٠٦(بــاكير،علي حســين  - ٥٥
ــيج  اإلمارات،االلكترونية ــز الخل ــول الخليج،مرك ــة آراء ح ،مجل
 .٢٣،العددلألبحاث

بية االلكترونية في كليات التر اإلدارة،)ـه١٤٢٧( ،فوزية حبيببخش - ٥٦
ــة الســعو ــة العربي ــات بالمملك ــي ضــوء التحــوالت دللبن ية ف

مكـة  ، جامعـة أم القـرى  ، كلية التربية ،ه،رسالة دكتوراالمعاصرة
 .المكرمة

 ،،العـين ١،طاالنترنت وسيلة اتصال جديـدة ،)م٢٠٠٤( السيد بخيت، - ٥٧
 .دار الكتاب الجامعي العربية المتحدة، اإلمارات



 

،وزارة االتصـاالت  )م٢٠٠٧("يسـر "برنامج التعامالت االلكترونيـة  - ٥٨
 .وتقنية المعلومات،الرياض

تصـميم مواقـع    إرشـادات  )م٢٠٠٦( برنامج الحكومة االلكترونية - ٥٩
" يسـر "، جزء مـن سلسـلة   للقطاعات الحكومية وإدارتهااالنترنت 

وزارة االتصـاالت وتقنيـة   ) Best Practices(ألفضل الممارسات 
 .المعلومات المملكة العربية السعودية

صناعة المعلومات وآفاق المستقبل،مجلة ،)هـ١٤٢٣(،سعد عليبكري - ٦٠
 .٦٥،العددالعلوم والتقنية

البوابة االلكترونية مدخال للتعـامالت  ،)م٢٠٠٧( هللاعبد ا أنور بنجر، - ٦١
، ورقة عمل، لندوة التعامالت اإللكترونية فـي  االلكترونية الحكومية

قع والتطلعـات  الوا:  األجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية
 .المنعقدة بمعهد اإلدارة العامة بالرياض

ــرحمن - ٦٢ ــد ال ــة اإلدارة،)م٢٠٠٣(توفيق،عب ،القاهرة،مركز االلكتروني
 ".بيمك"لإلدارةالخبرات المهنية 

النظام القانوني لحماية الحكومـة  ،)م٢٠٠٣(حجازي،عبد الفتاح بيومي - ٦٣
 .دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،١،طااللكترونية

 ،التربوية اإلدارة ،)م٢٠٠٧(محمد حسنين محمد،العجمي،حسان،حسن  - ٦٤
 ،دار المسيرةاألردنعمان، ،١ط

مدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية المـوارد  ، ) م٢٠٠٥(حسن، راوية  - ٦٥
 .، الدار الجامعية اإلسكندرية،  البشرية

الصعوبات التـي تواجـه اسـتخدام اإلدارة    ) م٢٠٠٨(حمدي ،موسى - ٦٦
،رسـالة   س الثانوية بمدينة مكة المكرمةااللكترونية في إدارة المدار

 .جامعة أم القرى، كلية التربية ، المكرمةماجستير ،مكة 

،الرياض،معهـد  أمن شـبكات المعلومات ،)م٢٠٠٤(داود،حسن طاهر - ٦٧
 .العامة اإلدارة



 

 :والتخطيط التربوي  اإلدارة،)م٢٠٠٧(وآخرونخالد عبد اهللا  دهيش، - ٦٨
 .كتبة الرشد،الرياض،م٣،طنظرية وتطبيقات عملية أسس

،ترجمة، عبد الحكـيم احمـد   االلكترونية اإلدارة،)م٢٠٠٦(دودج،ايان - ٦٩
 .،القاهرة،دار الفجر للنشر والتوزيع١الخزامي، ،ط

 ،اجتماعيـة -االنترنت والمنظومة التكنو،)م٢٠٠٥(رحومة،علي محمد - ٧٠
 .بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية ،١ط

الثـاني   اإلداريلتقى ،المااللكترونية اإلدارة،)م٢٠٠٤(رضوان،رأفت - ٧١
ــعودية  ــة الس ــم لإلدارةللجمعي ــات ودع ــاهرة،مركز المعلوم ،الق

 .المصري الوزراءالقرار،مجلس 

،السلسـة  أساسيات المحاكاة الحاسوبية،)م٢٠٠٧(رمضان،حسام محمد - ٧٢
 .،الرياض،مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية)٥٢(الثانية

ــين - ٧٣ ــن حس ــيم  ،)م٢٠٠٥(زيتون،حس ــي التعل ــدة ف ــة جدي رؤي
 .،الرياض،الدار الصولتية للنشر١،طلكترونياال

كفايـــات التعلـــيم ،)م٢٠٠٧(زيـــن الدين،محمـــد محمـــود - ٧٤
 .،جدة،خوارزم العلمية للنشر١،طااللكتروني

فـي يـوم    األعمالماجستير ادارة  NBA،)م٢٠٠٥(سترالسر،ستيفن - ٧٥
 .،ترجمة ونشر مكتبة جرير١،طواحد

ــعادة،جودت - ٧٦ ــايز س ــرطاوي،عادل ف ــتخد،)م٢٠٠٣(احمد،الس ام اس
،دار األردن،عمان،١،طالحاسوب واالنترنت في ميادين التربية والتعليم

 الشروق

الفكر المعاصر في ،)م١٩٩٤(عامر،سعيد يس،عبد الوهاب،علي محمد - ٧٧
،القاهرة،مركز وايد سيرفيس لالستشارات والتطـوير  واإلدارةالتنظيم 
 .اإلداري

مــدخل :ادارة المــوارد البشــرية ،)م٢٠٠٦(عباس،ســهيلة محمــد - ٧٨
 .،دار وائل للنشر والتوزيعاألردن،عمان ٢،طراتيجياست



 

دراسات في ،)م٢٠٠٧(عبد الجواد،عبد اهللا السيد،محمد،صالح عبد اهللا - ٧٩
ـ ،الرياض،دار الناشر الدولي،والتخطيط التربوي اإلدارة  ةدار المعرف

 .للتنمية البشرية

المعلومـات العلميـة    إلـى النفاذ ،)م٢٠٠٧(عبد الهادي،محمد فتحي - ٨٠
لالتحاد العربـي  ١٨،دراسة استكشافية،المؤتمر ى االنترنتوالتقنية عل

 .للمكتبات والمعلومات، جدة،اعلم،وزارة الثقافة

استخدام شبكة االنترنـت فـي ادارة   ،)هـ١٤٢٤(،فدوى فاروقعمر - ٨١
 دكتـوراه ،رسالة مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية

 .،كلية التربية للبناتجدةمنشورة،

،صنعاء،ورشـة العمـل   الحكومة االلكترونية،)م٢٠٠٣(طوني’عيسى - ٨٢
 .االقليمية

ــولي - ٨٣ ــد مت ــوي،)م٢٠٠٥(غنيمة،محم ــان ١،طالتخطــيط الترب ،عم
 .،دار المسير للنشر والتوزيع والطباعةاألردن

تعليم التكنولوجيا فـي مراحـل   ،)م٢٠٠٦(فتح اهللا،مندور عبد السالم - ٨٤
 .ع،الرياض،دار الصميعي للنشر والتوزي١،طالتعليم العام

الوسائط المعلوماتية وكيف :،ثورة االنفوميديا)م٢٠٠٠(فرانك ، كليش - ٨٥
 .،الكويت٢٥٣،ترجمة سلسلة عالم المعرفة تغير عالمنا وحياتك

ــمت - ٨٦ ـــ١٤٢٣(قاسم،حش ــة   ،)ه ــي البيئ ــي ف ــال العلم االتص
 .،الرياض،مجلة الملك فهدااللكترونية

م التدريب والتعليم عن بعـد باسـتخدا  ،)م٢٠٠٤(قناديلي،جواهر احمد - ٨٧
 اإلدارةالثـــاني، اإلداري،الرياض،الملتقى االلكترونيـــة اإلدارة

 .والمتغيرات العاملية الجديدة

نظم ،)م٢٠٠٥(قنديلجي،عامر ابراهيم ، الجنابي،عالء الدين عبد القادر - ٨٨
 دار المسيرة للنشر والتوزيع األردن،عمان ،١،طاإلداريةالمعلومات 



 

حوسـبة  ،)م٢٠٠٤(فاضـل  إيمان،السـامرائي، إبراهيمقنديلجي،عامر  - ٨٩
،دار المسـيرة للنشـر والتوزيـع    األردن،عمان ١،طالمكتبات)أتمتة(

 .والطباعة

البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومـات  ،)م٢٠٠٧(قنديلجي،عامر - ٩٠
 .،دار اليازوري العلمية للنشراألردن،عمان ،التقليدية وااللكترونية

 .،جدةاإلداريةنظم المعلومات ،)هـ١٤٢٥(كتوعة،هشام صالح - ٩١

تكنولوجيا المعلومات وانعكاسـاتها علـى   ،)م٢٠٠١(كلو،صباح محمد - ٩٢
 .٢،العدد ٦،الرياض،مكتبة الملك فهد ،مجلد المؤسسات المعلوماتية

ــي  - ٩٣ ــويق العربـ ــة التسـ  Gray Business) م٢٠٠٧(مجلـ
Communications  

ــام - ٩٤ ــة  اإلدارة،)م٢٠٠٥(مجيد،جس ــنظم االلكتروني ــة وال  ،الحديث
 .ةاالسكندرية،مؤسسة شباب الجامع

ـ  اإلدارة، )٢٠٠٤(محمد،غنيم احمد  - ٩٥ الحاضـر   آفـاق ،  ةااللكتروني
 .المكتبة العصرية/المنصورة ، مصر ،  وتطلعات المستقبل

السياسات الوطنية للمعلومات فـي   أهمية،)م٢٠٠٧(محي الدين،حسانة - ٩٦
،مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية،المجلـد الثالـث   بناء مجتمع المعرفة

 .عشر،العدد الثاني،الرياض

فاعليــة االتصــاالت فــي نقــل ،)م٢٠٠٧(محيرق،مبروكــة عمــر - ٩٧
،مركـز الفهـرس   األول،دراسة تحليلية ،مجلة اعلم،العدد المعلومات

 .العربي الموحد

المرأة والتنمية فـي ظـل   ، )م٢٠٠٤(مركز المعلومات ودعم القرار - ٩٨
،مجلس الوزراء،جمهورية مصر العربيـة  ثورة تكنولوجيا المعلومات

 http://www.idsc.gov.eg،ورقة عمل، 

 اإلدارة،)م١٩٨٦(مصطفى،صــالح عبــد اهللا،النابــه،نجاة عبــد اهللا - ٩٩
العربيـة   اإلمـارات ،دبي،١،طوسـائلها -نظرياتها-مفهومها:التربوية
 .العربية للنشر والتوزيع اإلماراتالمتحدة،



 

مقدمة فـي  ،)م٢٠٠٧(،عمر،فدوى فاروقدعبد الحميمصطفى،صالح  -١٠٠
 .ناشرون-ي،الرياض،مكتبة الرشدوالتخطيط التربو اإلدارة

، ، دار  األردن، عمـان ،   األعمـال ادارة ،) م٢٠٠٠(ناجي،شوقي -١٠١
 .الحامد

ــم -١٠٢ ــود نج ــة  اإلدارة،)م٢٠٠٤(نجم،عب ــة نهاي ــة ومقول االلكتروني
،مجلد اإلداريةالعربية المتحدة،المجلة الدولية للعلوم  اإلمارات،اإلدارة

 .اإلدارية، المعهد الدولي للعلوم ٤، العدد ٩

 ،اإلدارة االلكترونيــــة،)٢٠٠٢( نصار،صــــالح شــــحاته -١٠٣
www.idsc.gov.eg 

االلكترونية للموارد  اإلدارة،)م٢٠٠٧(هويكنز،برايان،ماركهام،جيمس -١٠٤
،القـاهرة،دار الفـاروق للنشـر    ١خالد العامري،ط:، ترجمةالبشرية

 .توزيعوال

االلكترونيـة وآفـاق تطبيقاتهـا     اإلدارة،)م٢٠٠٥(ياسين،سعد غالب -١٠٥
 .،الرياض،معهد االدارة العامةالعربية

كليـة   ،،عمانالعامـة  اإلدارةمبـادئ   ،)م١٩٩٥( الفتاح عبد ياغي، -١٠٦
 .واإلدارةاالقتصاد 

 .، الرياض ١،ع ٢٩مج /  مجلة دراساتمستقبل اإلدارة العامة ،  -١٠٧

،  اآلفاق التربوية في اإلدارة المدرسية، ) ـه١٤١٥(الحربي ، رشيد  -١٠٨
 .دار المجتمع للنشر ، الرياض
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