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)إلدارة اإللكرتر ا  :(Electronic managementونية 
 

 :املقدمة •
 

التغيري ملنظمافرض تقدم العامل والتكنولوجيا على ا ت واملؤسسات 
السالشامل ملواكبة هذه ا ريعة يف مجيع اجملاالت وأصبح من  لتطورات 

أساليب جديدة   الضروري  وحديثة.استخدام 
 

التكن ولوجي على املستوى العاملي،  حيث حدثت طفرة هائلة يف اجملال 
استخدام مجيع اترتب علي ألمناط إدارية حها ضرورة  ديثة ملؤسسات 

ن بني هذه األمناط ما أصبح ر التكنولوجي، وبرز مالتطو   تواكب هذا
من املؤسسات ومنها   ابإلدارة اإللكرتونية، اليت مكنت الكثري  يعرف 

التعليمية بطريقة    اإلدارية  ، من معاجلة واثئقها وعملياهتااملؤسسات 
الورق ية، والتخلي عن أساليب إلكرتونية، أدت إىل احنسار املعامالت 

 (.2016اإلدارة اإللكرتونية ) يونس،    لهاحل حمية، لتاإلدارة التقليد
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احل ربوتعت املنبثقة من هذا التطور   ديثة،اإلدارة اإللكرتونية، من املداخل 

وتتناسب اإلدارة    سساتالتكنولوجي اليت فرض التطور يف مجيع املؤ 
مل  ، حيث تسعى إىل تطوير العمع التطور التقين السريع اإللكرتونية
بشكل عام، واملؤ املؤس اإلداري يف الرتبوية والتعليمية  سات  سسات 
  أن اإلدارة (3، ص2011،  احلسنات)ويرى   ص،بشكل خا
التعليمية من خالل جودة  اإللكرتوني ة تسعى لتحسني املخرجات 

ال  تعليمية.العمليات 
 
هيلة  وقد دارة إىل أن اإل(  142، ص2017، الفايز)أشارت 

الرتبوية، ظهرت  نسبي  رتونية متثل اجتاًها حديثًا  اإللك ا يف املؤسسات 
مثتطه بصورة ملموسة يف آاثر  اإلدارية وتطبيقاهتا،  أخذت    وير املفاهيم 

املؤسسا من  بعًدا أعمق يف نسيج تلك  ت، حيث اعتربت معيارًا 
أدائها، واحلكم على جودة تعامالهتامعايري    .تقومي 

 

التقنية يف  إللكرتونية منتعد اإلدارة او  ر احلديث،  العصمثار املنجزات 
اتصال    ارجمال االتصاالت، وابتكحيث أدت التطورات يف    تقنيات 
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إىل التفكري   يف االستفادة  اجلدي من قبل الدول  متطورة  واحلكومات، 

الثورة التقنية، اب احلاسوب وشبكات اإلنرتنت يف  من منجزات  ستخدام 
للمواطنني بطريقةإجناز األعمال، وتقد  ، تسهمإلكرتونية  مي اخلدمات 

  تزاحمالعديد من املشكالت، اليت من أمهها البفاعلية يف حل  
ني يف املصاحل والدوائر احلكومية،  وظفامل والوقوف يف طوابري طويلة أمام

ها من العوامل اليت تقف  فضاًل عن جتنب الروتني والوساطة وغري 
 ما تتميز به  احلالية، ابإلضافة إىل حائاًل دون تطور النظم اإلدارية

هد  از األعمال وتوفري الوقت واجلاإللكرتونية من سرعة إجندارة  اإل
 .(53، ص2012،  ايف)ك

 

هذا العامل اإللكرتونية أحدوتعترب اإلدارة   ى فوائد التطور الذي يشهده 
ال اإلدارة اإللكرتونية  خالل هذه التطورات  يف كبرية اليت أسهمت هبا 

واتصاالت، فبعجمال اال ثورة املعلومات  ت، اليت  التصاالد انفجار 
اآليل يف جماكانت ذروهتا تطور أجهزة   العامة،  ل  احلاسب  اخلدمات 

لتكون أكثر مرونة وفعالية من  لتطوير طرق العمل الت انحية  قليدية، 
 التقنية يف توفري الوقت واجلهد  أخرى لإلفادة من منجزات الثورة  
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بني اإلدارة  شبكة اإلنرتنت يف الوالتكلفة، واستخدام   ية  احلكومتواصل 

ء عن  ستغنااملواطنني، حيث أسهم اإلنرتنت يف االوفروعها وبني  
الطرفية كوسي للنهاايت  مما  لة للربط بني أجهزة احلاسب اآليل،  احلاجة 

اسب اآليل املختلفة  يرتتب عليه سهولة االتصال بني أجهزة احل
اإلنرتنت الذي دعم توج واملنظمات  ابستخدام  احلكومات  هات 

كافة التعامالت، سواء مع  كان إدارة  هم إلمأنظار  اإلدارية، ولفت
ذات العالقة عن طريق شبكإدار  إداراهتم أو اإلنرتنت، ات اجلهات  ات 

اإلدارة اإللكرتونية كنمط إداري   األمر الذي مهد لظهور مصطلح 
اإلدار متطو  منجزات التقنية يف تطوير العمليات  ية ر، يستخدم 

نوعية تنقلها إىل م إدوإكساهبا مميزات    طاح،ملستقبل )بارات اصاف 
 .(170، ص2016

 
 ونية:لكرت مفهوم اإلدارة اإل •
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اإلدارة اإلل مقارنة يف جماالت  كرتونية احلديثة نسبي ا،يعترب مفهوم 

هيلة الف ايز إىل حداثة هذا االجتاه،  اإلدارة األخرى، حيث أشارت 
وقوا  الذي ظهر كنتيجة توظيف  عد احلاسب اآليل، وتقنية املعلومات، 

 (.143ص، 2017)الفايز، عمليات اإلدارة وإجراءاهتا  يف    ياانتالب
 

ونية  ملفكرين يف جمال اإلدارة اإللكرت وقد تناول العديد من الباحثني وا
خمتلفة، مفاهيم  نعرض بعض من  وفيما يلي س هذا املفهوم من زوااي 

  اإلدارة اإللكرتونية:
 

"االستغناء39، ص2011ز،العاج)  يعرفها عامالت  عن امل  ( أبهنا: 
ستخدام الواسع  الالكرتوين عن طريق  الورقية، وإحالل املكتب اإل

العامة إىل إجراءات مكتبيلتكنولوجيا املعلومات،   ة  وحتويل اخلدمات 
متسلسلة منفذة حسب خطوات   مسبقا".  مت معاجلتها 

 

" استخ  (23، ص2004)غنيم، عرفها  و    دام كل الوسائلأبهنا 
املنظمة، مثل استخدل أعمااإللكرتونية يف إجناز ك  ام  ل ومعامالت 
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رات  والتبادل اإللكرتوين، والفاكس، والنش  ،الربيد اإللكرتوين

 .أخرى" اإللكرتونية، وأي رسائل إلكرتونية
  

مة إلكرتونية "منظو   أبهنا (28، ص2007،عامر)فيما عرفها  
تعتمد على تقنية ا لتحويل العمل متكاملة،  التصاالت واملعلومات؛ 

 "ثةي إىل أعمال تنفيذ، بواسطة التقنية الرقمية احلديليدو ري ادااإل
 

، 2006  ،زاويوحممود واحلم  النمر وخاشقجي)  كل من  حني يراها  يف
من منظور أمشل وأعمق، من كوهنا تطبيقات حاسوبية   (417ص
إىل أهنا " املظلة الكبرية اليت وت ع عنها تطبيقات  تتفر قنية معلومات، 

اإللخمتلفة، مثل التجار  اإللكرتونية، وكذلك ة  كرتونية واألعمال 
أن اإلدارة  ونية والتعلم اإللكرتوين، وابلتايل نرى كومة اإللكرت احل

 .عم"اإللكرتونية أمشل وأ
 

األ22، ص2005، ايسني  )  وعرفها عمال  ( أبهنا: "منظومة 
   .عرب الشبكات"يتم تنفيذها إلكرتوني ا   واألنشطة اليت
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تنفيذ   رة اإللكرتونية هي:إلداأن ا (43، ص2009ويرى )أمحد، 

اليت اد أو  من األفر    تتم بني طرفني أو أكثر، سواءاألعمال واملعامالت 
االتصال اإللكرتونية"  املؤسسات، من خالل استخدام   .شبكات 

 

هي منظومة حديثة تعتمد على  دارة اإللكرتونية ويرى الباحث أبن اإل
روتيين دارة من العمل الويل اإلهتدف إىل حتالتكنولوجيا اإللكرتونية، و 
للتطور تعتمد على استخدام  التقليدي إىل إدارة إلكرتوني ة مواكبة 

 سوب  وتطبيقاته.احلا
 

 اإللكرتونية:  أهداف اإلدارة  •
 

أهداف   اإللكرتونية إىلأهداف اإلدارة    (2008)العريشي،  صنف  
غري مباش  رة تتمثل فيما يلي:مباشرة وأهداف 

 

إجناز األعمال مجتها إىل مكاسب مادية ككن تر . أهداف مباشرة مي1
التنفيذ يف خمتلف اإلبشكل سريع وتقل  ليل  جراءات، وتقيص زمن 
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احلكومية، والتقليل من استخدام   املنظمات  العمل داخل  ساعات 

 ن بعد.األعمال ع  ، وإمكانية أتدية وإجنازداريةإلااألوراق يف األعمال  
 

يصعب2 مادية ترمجت . أهداف عامة غري مباشرة  ها إىل مكاسب 
اإل  األخطار واملشاكلملموسة كاحلد من   ابلعامل  نساين،  املتعلقة 

مع خمتلف دول العامل خصوًصا املتقدمة، وزايدة    النسجامتوحد واوال
التنافسية للمنظمات  .وتعزيز القدرة 

 

لكرتونية تكمن يف  إلا  اإلدارةأبن أهداف ( 2014، العياط)ويرى 
 عدة نقاط أمهها:

 

للمنظمة وكأهنا وحدملا  اإلداراتة ومتابعة  إدار  سهولة - ة  ختلفة 
 مركزية.

 

لملالبياانت وا توفري -  بصورة فورية.  لمستفيدينعلومات 
 

وسرعة إلتبسيط ا -  ورفع مستوى اخلدمات. جنازاإلجراءات 
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دقيقة بنية على معلملناسبة املا  اذ القراراتالسرعة يف اخت - ومات 
 باشرة.وم

 
 نية:لكرتو أمهية اإلدارة اإل •

 

لتقين يف جمال  تعد اإلدارة اإللكرتونية من إحدى مثار التطور ا
متثل االجتاه احلديث يف    وأصبحتيثة،  االت والتقنيات احلداالتص

ستثمار كافة اإلدارة املعاصرة، حيث يشهد العامل اليوم حركة نشطة ال
جتويد أعمال املؤسسات وحتويلها إىل  التقنيات احلديثة، من أجل  

إلسمؤس ية، توظف شبكة احلاسب اآليل والتطبيقات  كرتونات 
اآللية يف إجناز كافة أعماهلا  املتطورة ومع  للحاسبات  امالهتا  ومهامها 

على   اإلدارية، من ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة، وإمتام مجيع وظائفها 
ر، وأعمال مكتبية بسرعة  وجه، من تسويق وإنتاج ومتويل واستثماأمت

 (.2010  ايين،دودقة عالية )ال
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ونية تتمثل أمهيتها يف  ( أن اإلدارة اإللكرت 2010وترى )املسعودي،  
أداء   إلنتاج، وزايدة"اخنفاض تكاليف ا رحبية املنظمة، وحتسني مستوى 

احلكومية، وتاليف   ا  أخطاراملنظمات  دة  لورقي، وزايالتعامل 
للعمل  تصاد الوطينوتدعيم االقلصادرات،  ا ، وإجياد فرص جديدة 
من الفرص املتاحة يف أسحلر، و ا  تقدمة".واق التكنولوجيا املاالستفادة 

 

للتطورات  يتها من خالل متكتسب اإلدارة اإللكرتونية أمه واكبتها 
بكفاءة وفاعل ية، مما  التقنية، وقدرهتا على التكيف مع كافة املتغريات 

العاملني   يف املؤسسة واملستفيدين من خدماهتا،  يسهم يف حتقيق رضا 
  ألمهية إىل دور اإلدارة اإللكرتونية يف خفض تكاليف ه اهذ  عرجوت

رحبية املنظمات، وحتسني أدائهااإلنتاج، وزايدة    أخطاريف  الوت  مستوى 
 .(13، ص1436التعامل الورقي )التميمي، 

 

أبن اإلدارة اإللكرتونية ختتصر  ( 68، ص2011)احلسن،    ويضيف 
اإلدارية، وتسهل   وقت ألجهزة   إدارات ابنيصال االتتنفيذ املعامالت 

 لوضوح يف العمليات اإلدارية، احلكومية ومنظماهتا، وتوفر الدقة وا
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ملعامالت، مما سيوفر ابلتبعية املخازن  األوراق يف استخدام  وترشد ا

وجتميع البياانت واملعلومات    الالزمة لتخزين هذه األطنان من األوراق،
مية لدى العاملني  ظية التنالثقاف مصادرها آلي ا، إضافة إىل دعم  من

الرتابط بني اإلدارة العليا والوسطى والعاملني، وتوفري    كافة، وزايدة 
للمراجعني واملالبي فورية، واحلد من  اانت  عامة بصورة  ستفيدين 

اختاذ القرار.  معوقات 
 
 كرتونية:خصائص اإلدارة اإلل •

 

لتقدم اإلدارة اإللكرت  خمتلًفا  نظرًا  يدية؛ وجه اإلدارة التقلونية وجًها 
أداةلسهولة أدائها وإي السريع، وقد أصبحت  فعالة يف أيدي  قاعها 

قنية يف دوائرهم اإلدارية، وكما أضحى حلًما  الذين ابدروا بتطبيق الت
إليه اإلداريون الذين مل حيظوا ابلتحول إىل اإلد ونية،  ارة اإللكرت يتطلع 

ا  حيققو  ولكن بشكل جزئي يف بعض أنشطتهم، ومل  ،اطبقوهأو رمبا 
 تعامالهتم، وعليه رتونية يف الدرجة الكافية إلطالق اسم اإلدارة اإللك

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                 
 

 

ارة اإللكرتونيةاإلد  

20  

  
)احلسن،  لكرتونية خصائص اإلدارة اإلميكن استعراض بعض 

2009): 
 

اإلدارة  1 .السرعة والوضوح: وذلك من خالل ختط حواجز 
اإلدبتعاد عن عقباهتراطية، واالالبريوق  ارية، والتخلص  ا ومعوقاهتا 
طرة التامة لإلدارة اإللكرتونية على  ي يف ظل السيشكل كلمنها ب

إىل جانب ضمان سرعة إمعلو  ومعامالهتا،   جناز املعامالت  ماهتا 
 بسرعة فائقة، وإرساهلا واستقباهلا.

 

ل  ملراجعة خال. عدم التقيد ابلزمان واملكان: حيث تتيح إمكانية ا2
ل أجهزهتا  من خالتوفرة عرب اإلنرتنت، أو  واقع اإلدارة مساعة، فم 24

حيث يتكفل احلاسوب  وك( على سبيل املثال )البن املنتشرة يف الشوارع
املراجع، ويستقبل منه مع ابإلجابة عن كافة  ،بيسرامالته  استفسارات 

للمراجع.  واألوامر اليتمجلة من اخليارات   عرب  يقدمها 
 

واالحتإدارة امل. 3  عن طريق العمل على توفريفاظ هبا: وذلك علومات 
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تساعده يف إجناز معامالته، عرب شاشاهتا و مج  برا أزرارها،  للمراجع، 

له بدرجة شبه تعليمية  .وتبسيطها 
 

معها،  4 . املرونة: ويرجع ذلك لالستجابة السريعة لألحداث والتفاعل 
إلدارة  مما يساعد ا  ر االتصال،خمرتقة بذلك حدود الزمان واملكان وتعث

مل على ت وفرة يف السابق؛ بسبب تكن متقدمي كثري من اخلدمات، 
اإلد  ارة التقليدية.حواجز 

 

مراقبة مواقع عملها    بة املباشرة والصادقة: وذلك من خالللرقا. ا5
اليت يتعامل  املختلفة يف كافة املوا اإلدارية، وكل منافذها وأجهزهتا  قع 

اجلمهور.  معها 
 

مج  ما تقتنيه اإلدارة من برا  وذلك من خاللواخلصوصية:   . السرية6
والبياانت  متك إال لذوي  املهمة، وعدم توفرها نها من حجب املعلومات 

للنفاذ إىل تلك املعلومات  الصالحية الذي يعرفون كلمة امل رور، 
 بسهولة.
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اإلدارة اإللكرتونية: •  متطلبات 

 
  وح والرسالةواألسس اليت تبني الوض  أتسس اإلدارة اإللكرتونية املفاهيم

عامل اإلجيايب مع املناخ احمليط  ىل التاألساسية للمؤسسة، إضافة إ
ابا االسرتاتيجية؛لداخلي واخلارجي،   إلضافة إىل حتديد األهداف 

املتوافرة، والعمل على التعامل مع ما    للفرص لالستخدام األفضل
إ  يهددها من ىل تفعيل املوارد  خماطر يف املناخ اخلارجي، إضافة 

يف املكانيات، وحتواإلم لداخلي، وتعترب ناخ اديد القيود واملعوقات 
من أحد أسس تكوين فلسفة  اميكية" و"الفورية"  "احلركية" و"الدين

ونية، كوهنا تتقبل التغري، وتعمل على االندماج مع اإلدارة اإللكرت 
فور حدوثها، واجلاهزية له، وكما أهنا تعمل على توقع التغيري   املتغريات 

لتغيري يف  وصنع اإللكرتونية تعمل على توفري فاإلدارة ا وعلى ذلك
فأساس قيام اإلدارة ا  التأثري على إللكرتونية، هو االرتباط  األحداث، 

تمر مع سوق العمل، والعمل على اعتبار املتغريات  ايب واملساإلجي
للتقييم جلميع مع    طةاحلاصلة يف السوق، كنق  ما ارتكاز، ومعيار 
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 Kulkarniتخذه من قرارات. )فعاليات وما ت  تطبقه اإلدارة من

And Pougatchev, 2012  ) 
 

 ة، يفرتض  عوامل أخرى هام( أن هناك  2008،  العريشي)ويوضح  
فيذ مشروع اإلدارة اإللكرتونية كاملتغري  العتبار عند تنأن أتخذ بعني ا

للتغطية املالية الكافية هي بغاياملايل، حيث أن احلاج ة األمهية، ة 
واملعرفة، وتوفريحجم وطبيعة املعوأيًضا  شبكة    خدمات لومات 

اجلدياإلنرتنت بشكل دائم، وا بعض اللغات   دة والضرورية ستخدام 
 تسهيالت  ذا فإن أي قصور يف هذه الإىل جانب اللغة األم، وهل

 هدافه املبتغاة،  سيؤثر حتًما على مدى جناح املشروع وحتقيقه أل
 تتلخص ة، دارة اإللكرتونيلبات ضرورية لإلكما أن هناك متطو 

ابتعميم التطب اإلداري املشرتك  ملشرتكة لإلدارة، كيقات   املخطط 
القطاعية، وتطو دارة، وأتإلعالم اإل  ير إنرتنت هيل التطبيقات 

اهلندسية، والتقنية    اإلدارة، وحتديد واقرتاح املناهج، واملقاييس 
 نية بينها، والبة بضمان مالءمة نظم العمومية فيما  الكفيل
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فق عال،  جمة لإلدارة ذات تدسة مندز شبكة للمؤسالتكنولوجية، وإجنا

اإلنرتنت لإلد وفيما يلي بعض من متطلبات   ارة  ومزود خدمات 
 :(2008)كرمي، اإللكرتونية اإلدارة  

  

التحتيّة: -  البيئة 
 

تتطلب وجود مستوى مناسب، إن مل نقل عال   لكرتونيةإلااإلدارة  إن 
  ،ياانتتضمن شبكة حديثة لالتصاالت والباليت ت التحتيةمن البنية 

لالتصاالت السلكية والالسلكية، ت كون قادرة على  وبنية حتتية متطورة 
اإلدارية نفسها من  أتمني التواصل ونقل املعل بني املؤسسات  ومات 

من ج  هة أخرى.جهة، وبني املؤسسات واملواطن 
 

الالزمة لالست -  ت:اخلدما  فادة منتوافر الوسائل اإللكرتونية 
 

من أجهزة ومعدات، متكننا   ونيةلكرت إلااإلدارة  من خالل ما تقدمه  
مع المن االتصال ابلشبكة الع  عامل  املية، ونستطيع من خالهلا التواصل 
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 اخلارجي.

 
اخلدمة ابإلنرتنت: -  توافر عدد ال أبس به من مزودي 
 

معقولة  لكرتونيةإلااإلدارة تفاعل مع  إن ال ر قد  يتطلب أسعارًا 
ل جهد، وأقصر  يف أق  حلصول على املعلوماتإلمكان، وكذلك اا

 ة ممكنة.وقت وأقل كلف
 

 قدرات:التدريب وبناء ال -
 

احلاسب    إن التدريب يعمل على بناء قدرات على استعمال  املوظفني 
معاهد ومراكز متخصصة اتبعة  ا آليل، وإدارة الشبكات، من خالل 

 .لكرتونيةإلاارة  داإل  للحكومة، تعمل على نشر ثقافة استخدام
 
من اتوافر مستوًى مناس -  لتمويل:ب 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                 
 

 

ارة اإللكرتونيةاإلد  

26  

  
برام اء صيانة  ج تسهل إجر ميّكن التمويل من احلكومة من استخدام 

على مسدورية، وتدريب للكوا توًى عاٍل من  در واملوظفني، واحلفاظ 
 .لكرتوينإلاأي تطور يف اإلدارة   تقدمي اخلدمات، ومواكبة

 

 :لسياسيةااإلدارة  توفر  -
 

للعمل، وتتوىل  ناسبة  على هتيئة البيئة الالزمة، وامل النظم  تعمل
إليها  وتقييم املستوايت،  اإلشراف على التطبيق يف   اليت وصلت 

 التنفيذ. 
 

القانونية: تشريعاتوجود ال -  والنصوص 
 

  املصداقية لكرتونيةإلااإلدارة  تضفي النصوص والقوانني على مشروع  
 ها.ليع  املرتتبةوكافة النتائج القانونية 

 
 ونية:رت لكاإل لكرتوين والسريةاإلاألمن  توفري   -
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واحلفاظ    ،علوماتامل  من سرية  عالٍ   مستوىً   على توفري  األمنيعمل  

 .ة والوطنيةلشخصيمور األمن العبث اب
 

تطبيق اإلدارة اإللكرتونية   ويرى الباحث أبن من أهم متطلبات 
 هي:

 

لتطبيق اإلدارة   -  إللكرتونية.اتوفري البنية التحتية الكاملة 
 
 توعيتهم وتثقيفهم.ملني والعمل على  ر للعاالتعليم والتطوير املستم -
 
يف اإلضمان أمن ومحاية  -  دارة اإللكرتونية.املعلومات 

 
 اإلدارة اإللكرتونية:  ايتحتد •

 

ابلرغم من أمهية اإلدارة اإللكرتونية ودورها البارز يف تسهيل كثري من  
اإلدارية، إال أهنا كغريه لديها   ااملهام   من التقنيات املستخدمة، 
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من  ة قد دايت كثري وحت  قاتمعي والدور الذي جاءت  تعيق مهامها، 
 .هأجل

  

لكرتونية  إلااإلدارة ض وجود  رفي  اجملتمع"أبن ( 2011رى )احلسن،  وي
إدارية عمورمبا حيارهبا، فاجمل حىت   ،قةالتمع حيتاج إىل توفري مكوانت 

إدارهتا وقدرهتا عل  تمع".ع مبهام داخل اجملطالضالى اتضمن كفاءة 
 

للتحول إىل منط "د وجود  إن جمر ف اإلدارة اسرتاتيجية متكاملة 
لتطبال  ،رتونية"كلإلا يق وتنفيذ هذه  يعين أن الطريق ممهدة 

 ن العديد  ألوذلك   ،سة وبشكل سليمالسرتاتيجية بسهولة وساال
ستواجه تطبيق اخلطةمن العوائق وامل  ك ولذل  ،شاكل والتحدايت 

 ،لكرتونية"إلااإلدارة  روع "سؤولني وضع وتنفيذ مشعلى امل جيب
 اليت ميكن    ،تغرياتناصر واملشامل وحميط بكافة الع التمتع بفكرو 

وذلك  ،لكرتونيةإلااإلدارة  ل اسرتاتيجية  عيق خطة عمأن تطرأ وت
امل لتفاديها أو  ومن هذه التحدايت اليت  ،ناسبة هلاإجياد احللول 
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،  2011ن،  احلس) لكرتونيةإلااإلدارة  بيق  طيق عملية تميكن أن تع

  (73ص
 

مبادرة   - التخطيط السياسي والذي ميكن أن يؤدي إىل مقاطعة 
 ويشكل    ،وجهتها تبديل  األحيانويف بعض لكرتونية"، إلااإلدارة  "

 لكرتونية.إلااإلدارة  ع  و ا على مشر ا كبريً خطرً  هذا العنصر
 

الالعدم توفر امل - لتمويل مبادرة "وارد  لكرتونية"، إلاة  دار اإلزمة 
تدين  سال  الية احلكومية.ملات االعائديما يف حال 

 

الوطنية النامجة عن نزاع إقليميا - واليت ميكنها تعطيل   ،لكوارث 
تنفيذ "اسرتاتيجية   يعوقمما من شأنه أن   ،حتية لفرتة من الزمنالبنية الت
 لكرتونية".إلااإلدارة  

 
للتغم - الذين خيشون   ،وظفني احلكومينييري من قبل املقاومة هائلة 
وتنظيم العمليات  اإلتبسيط   ستقبلي بعدلى عملهم املع جراءات 

 احلكومية.
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، واالتصال  لكرتونيةإلامع لتقبل فكرة اإلدارة عدم استعداد اجملت -

الوطنية عرب اإلنرتنت، نظرًا لألزمات   السريع ابلبنية التحتية املعلوماتية 
إذا كانت قتصادية، خاصّ االجتماعية واال .هذه العملية مكلفة  ًة   ماداي 

   

على صعيد قطاع تكنولوجيا املعلومات  نقص يف الق - درات 
دعم غري كاٍف من قطاع تكنولوجيا املعلومات   واالتصاالت حملي ا، أو

واالتصاالت الدويل، للجهود احلكومية الرامية إىل تنفيذ تطبيقات  
 (88-86، ص2012،  . )كايفلكرتونيةإلااإلدارة  

 

على تطبيق اإلدا ( إىل أنه2011، خالد  )ويشري  رة  ينطوي 
واليت من أمهها ما يلي: الكثري من املعيقات   اإللكرتونية 

 

اإللكرتوين:. 1 مع التقدم ابلزمن والتطور مت تقليص دور    التجسس 
اإلنسان، ومت تطبيق أنظمة إلكرتونية تعمل على أرشفة املعلومات  

بش أو   نقلها  أخطاريزيد ابلتايل من  كل إلكرتوين، مما  والبياانت 
 للتجسس اإللكرتوين بعدم   اخلطر األكربن  التجسس عليها، ويكم
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كرتوين بثالث  حيث يتمثل التجسس اإللالتحصني اإللكرتوين، 

 فئات:
 

 األفراد العاديون.  -
 )القراصنة(. اهلاكرز -
العاملية للدول. -  أجهزة االستخبارات 

 

مة يف  الدول العربية ليس متقد فكما هو متداول أن  ية:. زايدة التبع2
للتكنولوجيا، تعتمد  جمال التكنولوجيا ، فهي ابلتايل دول مستهلكة 

يسهم بزايدة التبعية الغربية  كنولوجيا الغربية، مما  بشكل كلي على الت
للدول املستهلكة، وهو ما له آاثر سلبية كما ذكران سابًقا يف جمال  

 .التجسس اإللكرتوين
 

إىل ؤدي تطبيق احلكومة اإللكي  . شلل اإلدارة:3 رتوين املفاجئ، 
من نظام إىل آخر دون   خلل وتعطيل يف نظام العمل العام، فاالنتقال 

 إىل تضرر العمل وإىل توقف اإلجناز.تفكري والتخطيط، سيؤدي ال
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العربية السعودية: •  اإلدارة اإللكرتونية يف اململكة 

  

 ،وحتقيق تعليم أفضل  ،ض ابلعملية التعليميةإن حماولة السعي للنهو
وذلك   ،يف جمال التعليم العام لكرتونيةإلا  اإلدارةا بتطبيق  ح رهنً أصب

التغريات اليتمل اجملوأيضً تمع،  جتتاح اجملواجهة  تمع  ا لتحقيق طموحات 
يف ضوء ما يهدده من تغيريات، وكذلك لتحسني أوضاع العملية 

من أوجه القصور  واليت يشوهبا العديد    ،نظمة القائمةواأل ،التعليمية
 .(37، ص1434  ،شيطيامل)

 

احلديثةملسىن  وحىت يت التعليم مواكبة التطورات  ستفادة  واال ،ؤسسات 
العصر، فإنه من مع لتستفيد املدرسيةدارة  بد من عصرنة اإلالطيات   ،

واعتماد أساليب إدارية حديثة تتسم ابلدقة   ،علوماتمن تكنولوجيا امل
اإلملآن واحد على كافة ا  يف  رونةوامل ل  ك من خالوذل ،داريةستوايت 

امل  ،درسيةة املدار اإل  ميكنة اإلوربط  يل آلا  احلاسبدارية بشبكات  هام 
ويف ذات الوقت جودة   ،جنازاإل  لتحقيق سرعة  اسعيً   ية،ملوالعالية  احمل
 .(2016س، يونري )ااإلدداء األ
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ا ا كبريً وتقدمً   اتطورً  يشهد التعليم يف اململكة العربية السعوديةو 

مل يشهد له ملحوظً وم ي السنوات العشر ثيل يف الوقت السابق ففا 
وال الطالب يف  كليات وازداد رغبة  األخرية ازدادت اجلامعات 

وتطور التعليم التقليدي إىل تعليم مواكب    االلتحاق ابجلامعات 
 وقفز مستوى التعليم يف اململكة إىل ،  للتطور التكنلوجي العاملي

تعليم داخل اململكة  واكب التطور يف الوي  حول العامل 40املركز ال  
 ابلتعليم يف العامل .  املستخدمةربية السعودية تطور التكنلوجيا  الع
 

الرائعة واليت تبني لنا أبن التعليم يسري يف  وقد أظهرت هذه التطورات 
السريعة  املستقبلية ومن اللمحات  الطريق الصحيح لتحقيق األهداف 

التقنيات و ى تطور التعليم يف اململكة  عل التكنلوجيا يف التعليم  استخدام 
 :ومن األمثلة على ذلك  بشكل واضح

 

والكليات واملعاهد من  حتول أنظمة التسجيل والقبول   - يف اجلامعات 
النظام اليدوي التقليدي إىل أنظمة إلكرتونية حديثة توفر اجلهد  

 .واملال
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برامج متكاملة وشا - والاستحداث  طالب  ملة ومركزية هتم املعلمني 

مثل )برانمج نور( )وأولياء األ  .وبرانمج فارس(مور 
 

برامج   - تعليم السعودي التصحيح اآليل منذ سنوات يف الاستخدام 
املركزية وهذا يشكل تطور ملحوظ والفت يف األنظمة  ويف االختبارات 

 ويتم رصد  التعليمية املركزية فهو حيفظ حقوق مجيع األطراف املعنيني
بسهولة وبد اث  ومع تطور واستحد  السابقون عناء كما يف الدرجات 

التعليم  ليم فإننا أنمل ونرجو أن يكون هذه الربامج والتقنيات يف التع
العربية السعودية ي عتمد بشكل كبري على مواكبة يف املستقبل ابململكة 

ن القيادة فالتعليم اليوم يرعى ابهتمام كبري مالتقدم والتطور التقين  
 .ر اجملتمعاً هاماً يف تطو السعودية لكونه عنصر 

 

اليت تسوهنالك الك عى ملواكبة التقدم التقين  ثري من التطبيقات والربامج 
لكرتونية  برانمج احلكومة اإل  تطور الذي يشهده هذا القرن فيعدوال
 ملكة العربيةأحد أهم الركائز اليت تستند عليها اسرتاتيجية امل  ،تكاملةامل

 لذكية، وذلك عرب طبيق احلكومة االسعودية الرقمية، للوصول إىل ت

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                 
 

 

ارة اإللكرتونيةاإلد  

35  

  
احلكوميتنس كافة   وتوفري  ،التكامل  لتحقيق  ةيق اجلهود بني اجلهات 
إلكرتوني  دمات واملاخل احلكومية  موحد    ل إطارالمن خ ،اعلومات 

أعمال.جلميع امل   ستخدمني من مواطنني ومقيمني ورجال 
 

احلكومة   الدعائم  يعترب أحد   ،تكاملةلكرتونية املاإلكما أن برانمج 
لتنفيذ مطالب رؤياأل العربية السعوديةة املساسية  ،  2030 ملكة 

الذكية   ،حول الرقميتعزيز حوكمة الت  اللوذلك من خ وتبين احلكومة 
لتكنولوجيا املستخدام األالعرب ا وتبسيط   ،تاالتصعلومات واالمثل 

النظم احلكومية   التعل)إجراءات   (.2018  يم،وزارة 
 

اإلبرانمج احلكويف سبيل حتقيق أهداف   مت   ،ملةتكالكرتونية املومة 
صد دعم بق(، يسر) لكرتونيةاحلكومية اإل  التعامالتإنشاء برانمج  

املرجوةوحتقيق  لتقنية   االستخدامعرب   األهداف  التكاملي الفعال 
و امل احلكومية  الاتصاالعلومات  ت، والتنسيق والربط بني اجلهات 
ة بني اجلهات  شرتكمية املوتفعيل تبادل البياانت احلكو   ،تلفةخامل
احلكومية  وقنا  ،خولةامل    .(تكامل)ة التكامل 
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اب لتقنية: إنشاء مركز للمعلومات واحلاسب  ومن مثار اهتمام الوزارة 

ناسبة، كما دارية املاإل  جياد التقنياتإليل وربطه ابلوزير، وذلك آلا
ني  وظفكرتونية، لتدريب املإللللحكومة اجلنة    اشكلت الوزارة يف حينه

يضاف إىل ما سبق   ،كرتونيةليق مفاهيم احلكومة اإلعلى تطب
اآل شبكة احلاسب  قع الوزارة على شبكة  وتشغيل مو  ،يلاستكمال 

التعلي)نسويب الوزارة  بعض اخلدمات مل  والذي يوفر ،نرتنتإلا م،  وزارة 
2018). 

 

يف التإلااإلدارة  مشروعات   • العام:لكرتونية   عليم 
 

 :(نور)وية الرتباإلدارة  برانمج   -1
 

إلكرتوينبرانمج مععبارة عن   دارة العملية التعليمية والرتبوية إل ،لومايت 
امل  ،انهتاجبميع مكو  اليت تتبع الوزارةوخيدم مجيع مدارس  أو   ،ملكة 

ويوفرشرافها داخل املإلختضع  زمة  مجيع الرخص الال  درسة وخارجها، 
املومجيع األ  ،لتشغيل النظام  شروع على  ركزية، كما يشكل املجهزة 
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ة،  يدرسقة املطراف ذات العالألونية جلميع اإلكرت   تقدمي خدمات

الربانمج إىل ال يل للمعلومات، وحتسني نوعية وصول اآلهبدف 
التعليمية امل املاخلدمات  قادة  وظفني، وتوفريقدمة، وزايدة كفاءة 

التعليم،)بياانت مركزية    (2012 وزارة 
 

 :(فارس)  اليةامل دارية و اإل  املواردبرانمج إدارة   -2
 

إلكرتونية للموارد البشريةعبارة عهو     اللهيتم من خ ،ن خدمات 
للموارد اإلار األستثمحتقيق اال للوزارةدارية واملمثل    لمن خال  ،الية 

مارسات  عايري واملوفق أفضل امل  ،اليةدارية واملاإل  اإلجراءاتميكنة كافة  
ية تربط  بكة حملاحلكومية، ويعمل النظام عرب ش  يف اجلهات  طبقةامل

إىل حتقيق اجلودة  إدارات التعل الرتبية والتعليم، ويهدف  يم بوزارة 
لشاملة يف أجهزة الوزارة وإدارات التعليم، والرقي مبستوى  دارية ااإل

اإل العمل، وتوفري اخلدمات  لكرتونية على كفاءة وفاعلية إجراءات 
 وظفني  وامل  ،علماتعلمني واملمن أي مكان لكل املمدار الساعة، و 
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لعإىل توفري امل إضافةً   ،وظفاتوامل دارات،  اإلفراد و أللومات وإاتحتها 

 معلومات موحدة، ومتكاملة وآمنة.وإجياد بيئة 
 

نظمة الفرعية كما ذكرهتا  األويشمل "نظام فارس" على عدد من  
الرتبية  ة واملدارياإلوارد  ق مشروع أنظمة إدارة املانطال) الية بوزارة 

 .(140ص-134، ص2010  ،(فارس)والتعليم  
 

 .اإلدارة املاليةة أنظم -
 يزانية.نظام امل -
 جور والرواتب.نظام األ -
 وارد البشرية.إدارة امل  نظام -
 

 :(ECM)  توىنظام إدارة احمل -3
 

على مستوى  هذا النظام سيتم توحيد التقنية امل  خاللومن   ستخدمة 
التعليمية، وتوفري نظام إدارة املدااإلالوزارة، و  م أرشفة  ظاون  ،كاتبرات 

إل  عمال واخلدمات  األيكنة  ملوأنظمة   ،لفات وفهرستهاة املدار متكامل 
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التعليم، والربط مع   ،ارةيف الوز  الرئيسيةنظمة واملاألوإدارات   ،شاريع 

التعليم اإلوكذلك التكامل مع البوابة   ، 2011ريب،  حلا)لكرتونية لوزارة 
 .(24ص

  

وتوحيد بياانت   -4 وامل نظام تصحيح  ب  والطال  وظفنياملعلمني 
 (:أساس)

 

املهذا امل  خاللومن   األشروع سيتم جلب  للمعلمنيعلومات    ساسية 
مع امل  الب،وظفني والطوامل املمث مقارنتها  وجودة يف مركز  علومات 
الوطينامل اخلاطئةوتصحيح امل ،علومات   واحلفاظ على    ،علومات 

مث تصحيح املمة، وتوحيعلو صحة امل اخلاطئةد البياانت     علومات 
 (51، ص1434  ملقحم،ا) مصدرها  يف
 

 :(لقاء)عن بعد   املرئيبرانمج التواصل   -5
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للمعلمنييهدف   امل  ،إىل تنفيذ الربامج التدريبية  ختلفة  وتنفيذ اللقاءات 

والوزارةبني منسويب امل إثرائية للطال  ،دارس    اللمن خ  ،بوتنفيذ برامج 
للوزارة وإدارة الرتبية والتع اال  ،ليمجتهيز مواقع اتبعة  ات  جتماعأبجهزة 

التعليم،)رئية عالية اجلودة  امل  .(2018 وزارة 
 

 صل:برانمج توا -6
 

إلكرتونية لتقدمي الشكاوى    ،هي خدمة  تعد وسيلة آمنة ومرحية 
وذلك عرب خدمة "تواصل"وامل  وتوفر هذه اخلدمة    ،قرتحات، 

عربكاوى واملإمكانية رفع الش وإمكانية متابعتها  بوابة  قرتحات، 
ا  لوزارة،ا  كرتوين ورسائل  لعن طريق الربيد اإل  ارشعإلورسائل 

التعليم،)  اجلوال  (2018 وزارة 
 

 (Data Center):   البياانتمركز   -7
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قاييس  للبياانت مبا يتوافق مع امل يشمل بناء مركز  املشروعوهذا  
سنوات، وتركيب   10تقل عن  لفرتة ال  ومبا خيدم الوزارة  ،يةالعامل

املمن وكامري ألاأحدث وسائل     ،ومكافحة احلرائق  ،مةالبة والسراقات 
اخلوادم  حتديث و  وكذلك  ،ومراقبة العمليات النظم الزايدة  ستيعاب 

الوزارة، وحتديث وتطوير الشبكة الداخلية يف مباين   اليت حتتاجها 
مع بعضها البعض بشبكة أح  ،الوزارة ، 2011  احلريب،)دث  وربطها 

 (24ص
 

 نظام تكافل: -8
 

فقد    (جتماعيمناء االإليجية الوطنية لسرتات)اال  ا يف حتقيقإسهامً 
لتأسيس مؤسسة  نسويب ومنسوابت  مل  ،اخلريية تكافلسعت الوزارة 

التعليم الطلبة  و   ،وزارة  يف مساعدة  والطالبات  تسهم يف حصر خدماهتا 
ادية من الطلبة  احلاجة املومساعدة ذوي    ،عوزينأو امل  ،يتاماأل

التابعني لو  التعلوالطالبات   (51، ص1434   ،قحمامل)يم زارة 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                 
 

 

ارة اإللكرتونيةاإلد  

42  

 

 اجع:قائمة املر  -
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دارة  واقع تطبيق اإل(.  ه1436)  التميمي، عبد اللطيف. -
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التعليم  الرتبية و   "دراسة تطبيقية على وزارة  ةاإللكرتونيالدارة 
اجلامعة   غري  ، رسالة ماجستريحمافظات غزة"-العايل منشورة، 

 السالمية، غزة.
 

 

ح لتطوير  برانمج تدرييب مقرت فعالية  (. 2011).  العجرمي، ابسم -
التعليم لطلبة معلمي  األز   ياألساس  الكفاايت املهنية    -هرجبامعة 

إعداد املعلمني رسالة ماجستريغزة يف ضوء اسرتاتيجية   غري  ، 
األزهر، غزة. م  نشورة، جامعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

الدارة  (. 2008) . العريشي، حممد -  يف   ةاإللكرتونيإمكانية تطبيق 
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http://ar.wikibooks.org/wiki/%D8%A7%D9%84% 
D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_

%D8%A7%D9%84 
%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1

%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9 
 

 
تطبيق(.  2008)  .كرمي، فارس  - يف    ةاإللكرتونيالدارة   متطلبات 

التابع للحكومة   نظم املعلومات  قطر  ةاإللكرتونيمركز  ،  يف دولة 
االفرتاضية ال غري  رسالة ماجستري اجلامعة   ية.دولمنشورة، 

 

  ةياإللكرتوندارة  يق اإلبمعوقات تط(.  2010) .  املسعودي، مسرية -
اخلاص مبدينة مكة  يف إ الصحي  البشرية ابلقطاع   دارة املوارد 
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البشريةامل  ، رسالة  كرمة من وجهة نظر مديري وموظفي املوارد 

اجلامعةماجستري غري  املتحدة.  منشورة،   االفرتاضية الدولية، اململكة 
 

 

طاإلدارة اإللكرتونيةم(.  2009، حممد. )أمحد - دن.  ر . األ1. 
 ة.  عمان: دار املسري 

   
نية  معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتو (.  2011سنات، ساري. )احل -

الفلسطينية معهد  يف اجلامعات  رسالة ماجستري غري منشورة،   ،
الرتبوية، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلو  م،  البحوث والدراسات 

 لقاهرة.ا
 

- ( مناذج معاصرةكرت اإلدارة اإللم(.  2007عامر، طارق.  ،  ونية 
 السحاب. القاهرة: دار
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احلاضر  اإلدارة اإللكرتو م(. 2004غنيم، أمحد. ) - نية آفاق 
املستقبل املكتبة املصرية.وتطلعات  املنصورة:   ، 

 

 

مستقبلية بديلة للتحول  2017الفايز، هيلة. ) - م(. سيناريوهات 
السعودية،  ارةلإلد لية الرتبوية لدو اجمللة ااإللكرتونية يف اجلامعات 

اجملموعة ااملتخصص . اجلمعية  لدولية لالستشارات والتدريبة، 
 .156-142،  6، ج2م النفس، عاألردنية لعل

 

حممد.  - هاين، حممود، حممد، محزاوي،  النمر، سعود، خاشقجي، 
اهات  جتاإلدارة العامة: األسس والوظائف واالم(. 2006)

 ، الرايض: مكتبة الشقري.6، طاحلديثة
 

وآفاق تطبيقاهتا  دارة اإللكرت اإلم(.  2005ني، سعد. )ايس - ونية 
 اإلدارة العامة، الرايض.. مركز البحوث، معهد  العربية
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م(. التحول حنو اإلدارة اإللكرتونية يف  2016يونس، جمدي. ) -
التعليم ملواكبة حتدايت العصر الرقمي.   جع من: مسرت مؤسسات 

-https://www.new 
educ.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF
%D8%A7 %D8%B1%D8%A9- 
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%
D8%AA 
%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9- 
%D9%88- 
%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%
D8%AA - 
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84
%D9% 
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األامل اثنيًا:    :جنبيةراجع 

 

- Kulkarni, A. & Pougatchev, V. (2011). 
Technical aspects of the online e-management 
control and evaluation system for 
universities.Recent Research in Applied 
Computer and Applied Computational Science, 
3(5), 20-25. 
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mohammad_122@hotmail.com 

م  أسعد بتواصلك  

مديحممد بن فوزي الغا  

0556214555 m00hammad10 
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