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 المستخلص

مجددال الفددي   االلكترونيددة اإلدارة جإذنمدد تشددخيص معوقددات تطبيددق إلدد هددذا الدراسددة  هددفت
ين حثللبدا كشدفت الييدارات الميدانيدة إذ. فدي مديندة الموصدل المدارس االهلية التربوي وخاصة في

يمكدن صديا ة المشدكلة  إذو، االلكترونيدة فيادا اإلدارةالمدارس عن وجود معوقات لتطبيدق  لبعض
 اإلدارةج إذهي طبيعة المعوقات التي تواجه تطبيق نمد اآلتي: ما البحثي البحثية من خالل التساؤل

 ؟مدينة الموصلااللكترونية في المدارس االهلية في 
 عددن المددناو التحليلددي، فضددالا ، تمدداد المددناو الوصددفيولإلجابددة عددن التسدداؤل معددالا تدد  اع

باسدتخدا  وقدد تد  تحليدل البياندات داة لجمع المعلومات والبياندات، م هواستخدمت الدراسة اإلستبان
 الدوظيفي( اسدتمارة علد  الكدادر 01تد  توييدع   إذ مجموعة من الوسائل واألسدالي  اإلحصدائية،

مجموعدة مدن االسدتنتاجات  إل توصلت الدراسة . و،لمدينة الموصمن المدارس االهلية في  لعدد
مدع ء  التي تخد   تقدي  مجموعة من المقترحات التي تساعد في تذليل هذا المعوقدات بشدكل يدتال

 .نتاجات التي توصلت الياا الدراسةاالست
 

 ,رونيةااللكت اإلدارةج إذ, نمااللكترونية اإلدارة أهميةااللكترونية,  اإلدارة الكلمات المفتاحية:
 االلكترونية . اإلدارةمعوقات 

 
 

Abstract  

The purpose of this study is to diagnose the obstacles of the application electronic 

management models in the educational field, particularly in private schools in the city of 

Mosul. The field visits  found out to the researchers  of some schools about the existence of 

obstacles of the application of the electronic management the research problem can be 

formulated through the following research question: What is the nature of the obstacles 

facing the application of e-management models in private schools in the city of Mosul? 

To answer on this question  the descriptive and analytical methods were adopted ,the 

researchers used the questionnaires to get the information and data .the anylisses of data 

achieved by using set of means and statical methods (40) forms were distributed on the staff 

of a group of the private schools in the city of Mosul ,the study concludes asset if 

conclutios,reached by the study. 

 

key words: electronic management, E- management importunes, E- management modules, 

E- management obstacles . 
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 مقدمةال
, اإلدارةلدد  ع ة حقيقيددة  دد خطددوالمعلومددات واالتالدداالت  تقانددة تبندد  إجددراتاتتعددد 

 ضدم  مداأعمال وخدمات إلكترونية,  إلىمفادها تحويل األعمال والخدمات اإلدارية التقليدية 
مدد  خددالل االسددتفادة مدد  وسددا ل  األداتتحسددي   إلددىااللكترونيددة التدد  ت ددد   اإلدارةيعدر  بدد

وتبسدديط اإلجددراتات اإلداريددة وتسدد يل  , بمددا يسدد    دد  دعدد  ومسدداندةكتروندد االتالددال االل
اإلدارات مد  التخطديط بكفداتة و اعليدة لالسدتفادة مد   وتسريع عمليدة الدنع القدرار, وتمكدي 

و ق معايير  نية وتقنيدة تواكدت تطدورات على متطلبات العمل, وتقدي  الخدمات بجودة عالية 
أساسديا  د  عمل دا علدى  تقدمة تقنيدا أالدبحت تعتمدد اعتمدادا  العالر,  نجد أ  معظ  الدول الم

نظ  المعلومات, وإدخال هذه التقنية    معظ  األج زة الحكوميدة والخاالدة, وعلدى األخد  
   األج زة اإلدارية الت  تقو  بتقدي  الخددمات العامدة للمدواطني , ومعظد  تلده األج دزة ل دا 

 إلدىحاسوت. ولك  قد يواجه تطبيق هذه التقانة اتالال مباشر بالمواطني  م  خالل شبكات ال
 من دا المعدوق المجتمعد  الدذ  قدد يالحدظ  د  بعد  االحيدا   معوقات عديدة تحد م  عمل دا

عند بع  اال راد ع  طرح  كرة االدارة االلكترونيدة ولكد  يمكد  تال يده بالتوضديا وزيدادة 
, ثالثدة محداور إلدى ا تد  تقسديم الدراسدة أهددا ولتحقيق , لوع  لدى اال راد بأهمية تطبيق اا

المحور الثدان   قدد خالد  للجاندت النظدر   أماول من ا من جية الدراسة, تناول المحور األ
,  دد  حددي  تندداول المحددور الثالدد  الجانددت معوقددات تطبيق دداااللكترونيددة و اإلدارةوالمتعلددق بدد

نتاجات التد  تعدد مجموعة مد  االسدت إلىالميدان  للبح  ومعالجة البيانات احالا يا للوالول 
للمعوقددات الظدداهرة  دد  المنظمددات  لبنددات المقترحددات الالزمددة والتدد  تالددنع حلددوال   اساسددا  

 المبحوثة .
 

 المحور االول: مناجية الدراسة
 مشكلة الدراسة

 إلدىالتغيرات الت  يش دها العال  اليو  بالجدية والتسارع, ممدا جعدل اثارهدا تمتدد  تتس 
 اإلدارةبدددرزت تطبيقدددات متقدمدددة  ددد  مجدددال  إذ,اإلداريدددةا ندددواح  الحيددداة المختلفدددة ومن ددد

وهددذا ولددد التفكيددر  دد  محاولددة , االلكترونيددة تقددد  تسدد يالت  دد  الوقددت والج ددد والتكلفددة 
مد  خدالل  ي تبي  للباحث إذ. االلكترونية م  اجل تحسي  االدات اإلدارةاالستفادة م  تطبيقات 

والت  جرت خدالل الفتدرة  الموالل ة    مدينةالزيارات االستطالعية لبع  المدارس االهلي
( عددد  تدددوا ر جز ددد  للبندددى التحتيدددة الالزمدددة لتطبيدددق 01/4/2102( ولغايدددة )2/4/2102)

 اإلدارةج إذوجددود رةبددة لدددى ادارات المدددارس لتطبيددق نمدد  ضددال  عدد , اإلدارة االلكترونيددة 
, العمدلج االلكترونية    ذإتطبيق النم إلىوالتحول م  استخدا  األعمال الورقية االلكترونية 

الدعوبات  د   إلدىتددد   ,بوجدود عوا دق تواجده عمليدة التطبيدقولك  هدذه الرةبدة تالدطد  
التسدادل  إثارة يه يمك وعلإنجاز األعمال وإمكانية الوقوع    األخطات عند نقل المعلومات, 

ة  د  مديندة تطبيدق اإلدارة االلكترونيدة  د  المددارس االهليدعمليدة تواجده  هدل ت :البحث  اآل
 ؟, تنظيمية, تقنية, مالية, قانونية وتشريعية"إداريةمعوقات " الموالل

 مهمية الدراسة
 مديندة الموالددل د  بعدد  المددارس االهليدة  دد   المعوقددات الموجدودة تنداق  الدراسدة
ز العمليدات واالجدراتات تعزيد تسداعد  د  قدد والت االلكترونية  اإلدارة والت  تحد م  تطبيق

 :مستويي    هذا المنطلق تبرز اهمية الدراسة   وم ,اإلدارية
 :النظرية    األهميةتبرز  المستوى النظري: -0
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بتوضديا معوقدات تطبيدق االدارة  تضفيهالدراسة    االثرات العلم  الذ  قد  أهميةتبرز 
هددذه المعوقددات التدد  تدددثر بشددكل مباشددر  دد  نجدداح تطبيددق  إبددرازومدد  ثدد  ,االلكترونيددة 

 .ية    مثل هذه المدسسات التعليمية االدارة االلكترون
 :الميدانية ل ذه الدراسة م  خالل األهميةتبرز  المستوى الميداني: -2

 دد  المدددارس  واإلداريددي العدداملي   لأل ددرادتعمددل علددى وضددع ردى مسددتقبلية  إن ددا - أ
 . واالستفادة م  التقنيات الحديثة,للخو     المجتمع المعلومات  االلكترون  

وير نظ  العمل    المدارس والمدسسات التعليمية وتقددي  خددمات ا المساعدة    تط  - ت
 يواكت النظ  الحديثة. بمستوى عال  

 مهداف الدراسة 
 التد  تقلدل مد  درجدة المختلفدةالمعوقدات  طبيعة على التعر  إلى الدراسة هذه تسعى

و قدا لمحداور وتالدنيف ا االلكترونية    المدارس االهلية    المحا ظة  اإلدارة تطبيق إمكانية
 اإلدارةج إذلتطبيدق نمد داعمدةعوامل  إلىمحددة بحي  يمك  التعامل مع ا بإيجابية وتحويل ا 

 االلكترونية .
 فرضية الدراسة

 :   وم  خالل مشكلة الدراسة واهدا  ا يمك  وضع الفرضيات االتية
عن دا االلكترونية    المنظمات المبحوثدة ويتفدرع  اإلدارةهناه معوقات تواجه تطبيق 

 الفرضيات االتية:
هليددة  دد  االلكترونيددة  دد  المدددارس األ اإلدارةهندداه معوقددات اداريددة تحددول دو  تطبيددق  -0

 مدينة الموالل.

هليددة  دد  االلكترونيددة  دد  المدددارس األ اإلدارةهندداه معوقددات بشددرية تحددول دو  تطبيددق  -2
 مدينة الموالل.

هليددة  دد  المدددارس األ االلكترونيددة  دد  اإلدارةهندداه معوقددات تقنيددة تحددول دو  تطبيددق  -3
 مدينة الموالل.

هليددة  دد  االلكترونيددة  دد  المدددارس األ اإلدارةهندداه معوقددات ماليددة تحددول دو  تطبيددق  -4
 مدينة الموالل.

هليدة  د  االلكترونيدة  د  المددارس األ اإلدارةهناه معوقات تشريعية تحول دو  تطبيدق  -5
 مدينة الموالل.

 حدود الدراسة
 ا يأت  :تمثلت حدود الدراسة الحالية بم

  :22/3/2102انحالددددرت الحدددددود الزمنيددددة للدراسددددة للمدددددة بددددي  الحدددددود اليمانيددددة 
 .4/6/2102ولغاية

 مدرسددة  مدينددة الموالددلالمدددارس االهليددة  دد   بعدد  وتتجسددد  دد  :الحدددود المكانيددة(
االبتدا يدة, مدرسدة االوا دل الثانويدة, مدرسدة الريدادة االبتدا يدة, مدرسدة االمتيداز  األوا ل
  ة, مدرسة النبراس الثانوية(االبتدا ي

 :ة تمثلددت الحدددود البشددرية بدداأل راد الددذي  تدد  توزيددع اسددتمارة االسددتبان  الحدددود البشددرية
 . الدراسةوالذي  ه  م  االداري     المدارس عينة  علي  

 مسالي  جمع البيانات والمعلوماتمناو الدراسة و
 ضددال عدد  المددن   , ر  تسددتند الدراسددة علددى المددن   الوالددف   دد  االسددتعرا  النظدد

بغيددة بنددات خلفيددة نظريددة تعددزز أهدددا  الدراسددة و, داة الدراسددة )االسددتبيا (أالتحليلدد  لتحليددل 
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العديد م  المالادر واألساليت ذوات الالدلة  ا وتس      وضع الحلول للمشكلة اعتمد الباحث
 أساسيي  هما:على جز يي   يمك  تقسي  الدراسة إذ, بموضوع الدراسة

   ر النظريم. اإلطا
 د  إعددادهل للدراسدة الحاليدة  يمدا يتعلدق بتغطيدة اإلطدار النظدر  علدى  ا اعتمد الباحثد

 ضدال والرسدا ل الجامعيدة والددوريات  الكتدتاستخدا  ما أُتيا م  مالدادر عربيدة وأجنبيدة ك
 والمدتمرات والمقاالت العلمية الت  حالل علي ا الباح  عبر شبكة االنترنيت. ع  البحو  

 طار التطبيقي اإل  .
ُروعد    د  الدياةت ا قددرت ا  إذأداة ر يسة    جمدع البياندات,  وتعد :ةاستمارة االستبان -0

مت  عدددعلددى تشددخي  وقيدداس بُ  الدراسددة بحيدد  تخددد  أهدددا  الدراسددة و رضدديات ا, واُلددمل
ة ت  تدري  االستجابة على  قرات االسدتبان إذبشكل يتالت  مع األ راد المبحوثي ,  ةاالستبان

-3-4-5تراوحدت األوزا  بدي  ) إذ( الخماسد , Likertتدريجا  خماسيا  باستخدا  مقياس )

عبدارة ال أتفددق  إلدىالدحيا( والددوال   5)  ( مد  عبدارة أتفددق بشددة التد  أخددذت الدوز2-0
 ي  والموضددحي رمحددوعلددى  ةالددحيا(, واشددتملت االسددتبان 0بشدددة التدد  أخددذت الددوز  )

 :يأت  ( وتتمثل بما0بالجدول )
وهددو خددا  بالمعلومددات التعريفيددة العامددة لأل ددراد المبحددوثي  والمتعلقددة  ب دد   ر األول:المحددو

 (.اإلداريةلخبرة )الجنس, العمر, المدهل العلم , المنالت الوظيف , عدد سنوات ا
االلكترونية( والتد  اشدتملت علدى  اإلدارةيتضم  الفقرات الخاالة بالمتغير ) المحور الثاني:

 .ة(  قر35)

 
 0الجدول 

 ةوال  متغيرات الدراسة    االستبان

 اعداد الباحثان في ضوء استمارة االستبيان المصدر :

 
عدددة  إلددىبإخضدداع االسددتمارة  ا قددا  الباحثدد وثبات ددا ةولغددر  قيدداس الدددق االسددتبان
 وتمثلت باآلت : اختبارات قبل وبعد توزيع االستمارة

 :ةم. االختبارات قبل توييع استمارة االستبان
علدى قيداس  ةلغدر  التأكدد مد  قددرة االسدتبان: والشمولية قياس الصدق الظاهري (0

مد  , متغيرات الدراسة,  قد اُجدر  إختبدار الالددق الظداهر  لفقرات دا بعدد إعددادها
الدحة الفقدرات للتأكدد مد  , *خالل عرض ا على مجموعة مد  الخبدرات والمحكمدي 

                                                           
مسداعد(  إذ)اسدت مسداعد( كليدة اإلدارة واالقتالداد. جامعدة الموالدل/أ.را د عبددالقادر ذإ)اسدت * د.لي  سعدهللا

كليدددة واالقتالددداد. جامعدددة الموالدددل /د.عدددالت احمدددد حسددد )مدرس( كليدددة اإلدارة واالقتالددداد. جامعدددة 
 الموالل/أ.عامر عبدالرزاق)مدرس( كلية اإلدارة واالقتالاد. جامعة الموالل 

 المتغيرات الفرعية المتغيرات الرئيسة المحور
تسلسل الفقرات في 

 االستمارة
عدد 
 الفقرات

 5 5 - 1 المبحوثي  معلومات تخ  األ راد معلومات عامة األول

معوقات اإلدارة  الثان 
 االلكترونية

 X1 – X8 8 إداريةمعوقات 

 X9 – X15 7 معوقات بشرية

 X16 – X23 7 معوقات تقنية

 X24 – X30 6 معوقات مالية

 X31 – X35 5 معوقات قانونية وتشريعية
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لفرضيات الدراسدة وأهددا  ا واسدتطالع ئرا  د  بشدأ  قددرت ا علدى  تمت اومدى مال
قياس متغيرات الدراسة بما يضم  وضوح  قرات دا ودقت دا علميدا , و د  ضدوت ذلده 
تدد  حددذ  وتعددديل وإضددا ة بعدد  الفقددرات واُلددححت بعضدد ا واسددُتبدلت بددأخرى 

 حست رأ  أةلت المحكمي .

حيد  طبقدت  ,عادة االختبار  د  حسدات الثبداتإحثا  على طريقة اعتمد البا الثبات: (1
وزعددت االسددتمارات علددي   وتدد   إذ, (  ددردا  21علددى عينددة عشددوا ية مكونددة مدد  )

وتد  ,العيندة نفسد ا عيد االختبدار نفسده علدى أ أسبوعي وبعد مرور , إجابات  استال  
الدراسدات  % ويعدد هدذا المعامدل مقبدوال  د 25حيد  بلد   يرسو احتسات معامل ب

 الدراسة الالحة للتطبيق . أداة أالبحتوبذله  ,الوالفية
 :ة . االختبارات بعد توييع استمارة االستبان

مسألة على قدر م  األهميدة وهد  عدد  تدخلدهل  د  إجابدات  ا اعتمد الباحثالحيادية:  -0
وذلددده مددد  أجدددل تحقيدددق ,المبحدددوثي  وإعطدددا    الوقدددت والحريدددة الكا يدددة ل جابدددات 

علددى عية والحياديددة العلميددة, وبموجددت ذلدده ُمددناق كددل  ددرد وقتددا  كا يددا  ل جابددة الموضددو
 .  ةاالستبان

   واألدوات المستخدمة في الدراسةاألسالي -1
استخدمت الدراسة مجموعة م  األساليت اإلحالدا ية مد  مسالي  التحليل اإلحصائي:  . م

تدد  االعتمدداد علددى  إذأهدددا  الدراسددة الحاليددة واختبددار  رضدديات ا,  إلددىأجددل التوالددل 
 دد  التحليددل, وتتمثددل هددذه  (SPSS-v-14)الحزمددة البرمجيددة اإلحالددا ية الجدداهزة 

الحسددابية واالنحرا ددات المعياريددة  األسدداليت بددالتكرارات والنسددت الم ويددة واألوسدداط
 كون ا أدوات وال  متغيرات الدراسة. ( الختبار المعنوية,Fوعلى اختبار )

 / استعراض نظري اومعوقاتاااللكترونية  اإلدارة
 هميتاامو االلكترونية اإلدارةمفاو   -موالا 

عقدد التسدعينات مد  القدر   إلدىااللكترونيدة بشدكله الموسدع  اإلدارةيعود ظ ور مف و  
اسددتيعات التطددورات كل ددا وتفاالدديل  اإلدارةهددذه وهدد  الفتددرة التدد  حاولددت  ي ددا ,الماضدد  

أنواع البي ة الت  تعمل  ي ا المنظمدة, وهندا  العمليات اإلدارية واألنشطة المنظمية    مختل 
التفكيددر القيدداد   طريددققددد يمكدد  النظددر إلي ددا بوالددف ا محاولددة للتحددول مدد  السددير علددى 

السدير  إلدىواالعتماد على التجدارت والممارسدات اليوميدة القا مدة علدى مراقبدة الفدرد وأدا ده 
  ( .015, 2116 ,معطيات التطور التكنولوج  )الحا ظ طريقعلى 

الددذ  بددرر لنددا  ,األمددرتسددارع البدداحثي   دد  توضدديحه  إلددىوقددد ادى ظ ددور المف ددو  
   :األت عرضه على النحو 
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 2الجدول 

 االلكترونية ل دارةبع  الباحثي  لمفاهي  
 المفاو  الصفحة السنة اس  الكات  ت

فدداتة دات والكألسددتخد  لر ددع مسددتوى اي ذلدده الددنمط الددذ هدد   03 2111 الالير   1
االلكتروندد   األرشددي تسددتخد   ألن ددا أوراقدارة بددال إوهدد  
وهدد  ,والمفكددرات االلكترونيددة والرسددا ل الالددوتية  واألدلددة
 .تلب  متطلبات جامدة وتعتمد اساسا على عمال المعر ة إدارة

لتقنيدة المعلومدات واالتالداالت المتقدمدة  دد   اإلدارةاسدتخدا   22 2111 الطا   2
داريددة وتطويرهددا وتبسدديط االجددراتات تحسددي  العمليددات اال

وانجاز الوظا   االداريدةوالمعامالت الكترونيدا بشدكل متقدد  
 وقت وج د وكلفة ممكنة.أقل وتحقيق اهدا  المنظمة ب

3 NASA 2008 1  المشاركة بالمعلومات والمعر ة بالورة دقيقدة وسدريعة عبدر
الزبدا    وتحسدي  العمليدات  إلدىاالنترنت والوالول السريع 

 االدارية وزيادة كفاتت ا.

4 Hossein 

Rahman 

Seresht1 

ج مدد  األعمددال اإللكترونيددة و تتضددم  إذاسدد  شددامل لعدددة نمدد 6 2008
المجداميع  إلدىأدوات لنقل وتبدادل المعلومدات الشدفا ة اضدا ة 

أ  األعمدال تدكدد  وتض  ايضا العمليات الت  سدو ,الشبكية 
بعضدد ا الددبع  و أقسددا  تكنولوجيددا المعلومددات تتماشددى مددع 

مد  الخدمدة واالمد  والتدوا ر ل  تقددي  مسدتوى عدا وتمك  مد 
  .أالعمال اإللكترونية لنجاح واألدات المطلوت

5 Turneer & 

veickgenannt 

االلكترونية    تحسدي  سدير  األساليتاستخدا   إن ا إلىيشير  15 2009
 ضدال  العملية اإلدارية للمشاركة بالمعلومات بي  المنظمدات, 

االسددتخدا  الددداخل  لتكنولوجيددا المعلومددات واالتالدداالت   عدد
لتحقيددق التكامددل الددداخل  والخددارج  لعمددل المنظمددة بالددورة 

  الكترونية.

6 Montserrat 2010 14  ه  استخدا  تكنولوجيا المعلومات واالتالاالت  د  العمليدات
 االدارية العامة لتس يل انجاز الوظا   وبكفاتة عالية 

 باالعتماد على المالادر الواردة ضم  الجدول ي الباحث عدادإم  المصدر: 
 

تكنولوجيددا  تتمثددل باعتمدداد :االلكترونيددة اإلدارة  أاحثددا  بددتقددد  يددرى الب مدد  خددالل مددا
 دد  التخطدديط  ل نترنددت  مكانددات المتميددزةاإلداريددة واسددتخدا  المعلومدات لتحسددي  العمليددة اإل

للمعلومددات والعمليددات  لتكامددل الددداخل  والخددارج وتحقيددق ا والرقابددة علددى المددوارد القيددادةو
 .األهدا م  اجل تحقيق  لمنظمةالخاالة با
علدى ن ا المحا ظدة أم  ش العمليات الت تعكس أه   أ ما يتعلق بأهميت ا  باإلمكا   أما

وكلمددا   والمسددتدامة, المتسددارعةأمددا  جملددة مدد  التغيددرات  المنظمددة بشددكل متددواز  ومسددتقر,
كانددت  ددر  , كفدداتة والم ددارة والمرونددةالعلددى مسددتوى عددال مدد  داريددة إلالعمليددات اكانددت 

 . المنظمة    التقد  والتطور والتميز أكثر
 :يمك  تحديدها باالت االلكترونية  اإلدارةاهمية ( با  Daft,2003,14) وضاأ وقد

 شكل مستمر وبسرعة لمتخذ  القرار.ب المعلومات وتقدي  القرار اذاتخ    المساعدة -0
 .تكالي  الخدمات وزيادة جودت ا  تخفي -2

تطددوير م ددارة األ ددراد العدداملي  وزيددادة كفدداتت   باسددتخدا  بددرام  تدريبيددة تعتمددد علددى  -3
   تكنولوجيا المعلومات واالتالاالت .
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التواجد الدا    د  السدوق ومعر دة التطدورات والتغيدرات بالسدوق والمنا سدي  وبحاجدات  -4
 ورةبات المست لكي  .

لوثدا ق والمعلومدات بوجدود نظدا  متكامدل الكتروند   د  أ  وقدت ا إلدىسرعة الوالول  -5
 وا  مكا  .

تالددمي  وتطددوير المنتجددات باسددتخدا  الحاسددبات االلكترونيددة , ودعدد  شددبكة االكسددترانت  -6
 واالنترانت وشبكة االنترنت .

 االلكترونية اإلدارةج إذنم بعض -ثانياا 

بحيدد  , دمات م مددة لدد دارةااللكترونيددة المكددو  الددر يس الددذ  يقددد  خدد اإلدارة تعددد
لكدد  يتمكنددوا مدد  التعامددل مددع  األ ددرادجميددع  إلددى دد  الخدددمات للوالددول  انسددجاماتضددم  
ج إذوهناله العديد مد  نمد, االلكترونية بتكالي  منخفضة وبالسرعة المطلوبة اإلدارةعمليات 
ذات ا االلكترونية لتد  طرحدت و قدا لمدداخل محدددة كدا  ال دد  من دا خدمدة اهددا  بد اإلدارة

 ج :إذواالت  استعرا  لبع  هذه النم
 االلكترونية لإلدارة، 1112 لسالمي،انموذج م -0

األنمدوذج  هدذا علدىسدنطلع , اإللكترونيدة اإلدارة بوظدا    كاملدة معر دة علدى لنكدو 
تعتمددد علددى احددد  تقانددة ل ددذا العالددر وال يمكدد  أ  تكددو  هندداه  اإلدارةبددا  هددذه وسنسددتنت  

ا  دد موضاألنمددوذج وهددذا  االعتمدداد علددى هددذه التقانددة, مدد  دو  ة دد جحة نا  دد إدارة الكتروني
 (: 0بالشكل )

 

 
 1الشكل 

 االلكترونية اإلدارةنموذج 
، دار وائل للنشر، عمان، االلكترونية اإلدارة، 8002، : السالمي، عالء عبد الرزاق محمد حسن المصدر

 .53ص، األردن
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علدددى تطبيقدددات ال تعتمدددد علدددى اعتمدددادهُ  (0) نمدددوذجاألمددد  خدددالل متابعدددة نتوالدددل 
كمدددا يسدددتفاد مددد  هدددذا النمدددوذج  ددد  اخدددرى تعتمدددد علدددى الحاسدددوت,  الحاسدددوت وتطبيقدددات
االلكترونيدددة وكيفيدددة تقددددي  البياندددات والمعلومدددات مددد  اجدددل  اإلدارةإعطدددات تالدددور عددد  

 إنجاز األعمال المختلفة. 
   علنقل اإلبدا االلكترونية اإلدارةKrebs,2009 نموذج م -1

إبداعا  متزايدا   يتطلت االلكترونية اإلدارةاالهتما  بحقل  أ األنموذج يدكد هذا  
االلكترونية قاعدة لتسريع التغيرات ال يكلية     اإلدارةتعد  إذواستخداما  للمعلومات بكفاتة, 
 .ات    البي ة التنا سيةيقرر البق ا  أن ا تعد عامل م م إلىاالقتالاد المحل  باإلضا ة 

قبل تطبيق ا االلكترونية ل ا ثال  مراحل  اإلدارةبا   (Krebs,2009,381)أوضا  إذ  
 . ((CRMانجاز وتطبيق عالقات الزبو  ) ,التفاعل ,االنتشار)

المرور بالمراحل أعاله يتطلت برام  وقابليات على االنترنيت تساعد المنظمة  
 (2الشكل )لالزمة لذله.  ضال  ع  ضرورة توا ر األموال ا,وتنظ  عالقات الزبو  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2 شكلال

االلكترونية لنقل اإلبداع اإلدارةنموذج أ  
Source: Krebs, Irene, Maliszewska, Patalas, Justyna (2009) An E  Administration   Strategy 

for Innovation Transfer,Vilnius ,Lithuania ,p383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متطلبات المنظمة لنقل اإلبداع

 

 ارة االلكترونية اإلد
المستندة عل  

  عالقات اليبائن

 
خصددددددددددددددددددددددددددددائص اإلدارة 
االلكترونيددة المسددتندة علدد  

 عالقات اليبائن 
 معالجة االحتياجات  -
 تقليل الكلف  -
   تقليل الوقت -

 

 البحث والتطوير 
 االتصال الرقمي
 مركي نقل اإلبداع 

 مركي نقل التقنية  

 دارة االلكترونيةقاعدة بيانات نقل اإلبداع في اإل

 عمليات نقل اإلبداع في المنظمة

 تطبيق  اإلبداع في المنظمة

 نتائو تطبيق  اإلبداع في المنظمة

 

 
 نقل اإلبداع 
تحليل نتائو 
العملية في 
 المشاريع 
  اليبائن

 المنافسون 
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 االلكترونية اإلدارةتطبيق  وقاتمع -ثالثاا 
 أ  إال, الحدال  العالدر طبيعدة مدع للتدأقل  للمنظمدات األساسية الموارد أحد تعد التقانة

 للتقنية الفعال االستثمار عملية تعرقل الت  والمعوقات القيود م  جملة تواجه  بع  المنظمات

 بي  وضع  التنسيق, نيةالروتي اإلجراتات كثرة) من ا السلبيات ببع  تتمثل والت , الحديثة

 ,2101 ,)المسدعود   (التقنيدة مجدال    الحديثة المستجدات مواكبة وعد , اإلدارية الوحدات
42). 

االلكترونية" ال يعن   اإلدارةنمط " إلىمجّرد وجود استراتيجية متكاملة للتحول  إ 
ى المسدولي  ع  ولذله يجت عل,بس ولة  اإلستراتيجيةأّ  الطريق مم دة لتطبيق وتنفيذ هذه 

االلكترونية" التمّتع بفكر شامل ومحيط بكا ة العناالر  اإلدارةوضع وتنفيذ مشروع "
 كترونية,االل اإلدارةوالمتغيرات الت  يمك  أ  تطرأ و تعيق خّطة عمل و تنفيذ استراتيجية 

وقد اتفق كل  (2, 2116, المناسبة ل ا )باكيرلتفادي ا أو إيجاد الحلول  إماوذله 
 ,2101 ,)عبدالكري , (026 -013, 2112, )حمد , (42-44,  2111 ,)القرن م  
 ,.Signore  et al), (52-42 ,2101,)المسعود , (43-41, 2116,)القحطان  (,32-32

2005, 6-7),2004,12-13)  et al.,  (Hwang قس  االلكترونية ت اإلدارةمعوقات  أ  على
 -على:

 والتنظيمية اإلدارية المعوقات -1
 البيروقراط  كاألسلوت التقليدية اإلدارية األساليت بع  العديد م  المنظمات  تتخذ

 ,2114 ,)ةني اإللكترونية  اإلدارة متطلبات مع ال تتناست األساليت وهذه ب ا, للعمل نموذجاأ
 مع مبتكرة لتتماشى قا بطر نفس ا هيكلة أعادة المنظمات بع  أ  م  الرة على , و(342

 ال ياكل على تعتمد مازالت من ا العظمى الغالبية أ  إال البي ة االلكترونية     التطورات

 تطوير    معطيات ا م  واالستفادة الحديثة التقنيات تطبيق    عقبة تق  والت  التقليدية ال رمية

 .(,Turban  et al  ,2008 521) منظمات ا

  :  يأت  ما اإلدارية المعوقات أبرز وم 
 ة الرؤي وضوح عد  - أ

, الرديددة الواضددحة م مددة خالوالددا عندددما تكددو  المنظمددة  دد  حالددة انتقاليددةوجددود  إ 
  ل دذه أل, يت دادرسدالت ا ور للمنظمة خالوالا   هالر يسي األهدا معر ة  إلى العاملي  بحاجة 

وخالوالدا , (16, 2116)العدالق ,ها على المنظمة حاضرا ومسدتقبال الرسالة والردية تأثير
,   تكدو  قواعددها اكثدر متاندةأدع  التغييدر التكنولدوج  الدذ  يتطلدت    المنظمات الت  تست

تعريف ددا , مت دداقي, : رسددالت االمنظمددةهندداه حاجددة لالسددتمرارية  دد  مددا يتعلددق بأسددس  إ كمددا 
 . (24, 2114)دركر لألدات والنتا   

 االستراتيجي التخطيط ضعف - ت

 اذاتخد علدى المنظمدات يسداعد  دالتخطيط, الم مدة اإلداريدةاحدد الوظدا    التخطديط يعد 

, لده الجيدد واإلعداد للمستقبل واضحة الورة إعطات وبالتال   اإلدارة    اإلستراتيجية القرارات
 تحقيق دا المدراد األهددا  تحديد طريق ع  اإليجابية التغيرات إحدا  على المنظمة يساعد وهذا

 يفدوق لده المخطدط  العمدل, عمدل كدل نجداح أسداس يعدد  دالتخطيط, ضو  ا    والعمل دقة بكل

 دو  مد  جديدد كدل ومسدايرة والنجداح التميدز إلدى المنظمدات يقدود أ  ويستطيع العشوا   العمل

 خو . أو تردد
 بوالدفه أحدد المنظمدات  د  المعلومدات لتكنولوجيدا ستراتيج الا تخطيطوتبرز اهمية ال

 علدى والحفداظ التنا سدية ميزت دا تطدوير مد  المنظمدة تدتمك  لكد  محداور عمليدة التخطديط
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 بي دة ذلده ويتضدم  ,اإلبدداع  بدالتفكير المنظمات تقو  أ  يجت ال د  هذا ولتحقيق مركزها,

 ية قيدا لكيف والتطلع الحال  النظا  قدرات و    المنظمة, واستراتيجيات وأهدا  الحالية العمل

 .(,.Turban et al  ,2008 (521 مستقبلية مميزات بإنتاج المعلومات نظ 
التخطيط ل دارة االلكترونية بع  المعوقات والت  تتمثدل إجراتات   ما يشوت وةالبا  

 (211,  2115مغاي  ,  )ابو باالت :
, والقدرة على التنبد بالمستقبل, قدر كبير م  التحليل إلىاحتياج عملية  التخطيط  -0

 والمواتمة بي  الحاجات المتنوعة والمتعارضة.

يتعلق بالمنظمات الت  ل ا  وخاالة ما ,تعددة ومتنوعةممعلومات  إلىحاجة التخطيط  -2
 بما يكفل توضيا كل الجوانت للمخطط ., عالقة بالتخطيط وبالنشاطات ذات العالقة

مما ,لتعدد المنظمات  نظرا  , عد  تحقيق التواز  بي  خطة المنظمة واالستراتيجية الكلية -3
 يتطلت وضع خطط  رعية لكل جزت    المشروع .

 اإلدارة   مراحل التالمي  والتحليل لمشروع  والمستفيد كليا  قد يت  استبعاد المستخد   -4
 متطلباته وتوقعاته .  ال يلب مما ينت  عنه مشروع , االلكترونية

 بشرية ال معوقاتال -1
 والرق  التقد  تحقيق إلى مجتمعات ا تقود الت  العناالر أبرز م  البشرية الموارد تعد

 أالبا, الرقمية البي ة مع للتأقل  المدهلي  األ راد دعد    النق  أ  إال, المجاالت    مختل 

 ,2112 والسليط , السالم  ويرى), النامية الدول الدول وباألخ  أةلت منه تعان  ا  أمر
 علي ا والقضات, الحاسوت مع التعامل    مخفية أمية م  يعان  العرب  المجتمع أ  (212

    ودوره الحاسوت أهمية إلبراز االةوالخ الحكومية المدسسات م  الج ود تضا ر  يحتاج

م ارة     النق  أ على  (Jessup & Valacich, 2006, 131م  ) كال كدأاألم , كما  ن ضة
وعد   المنظمات تواج ه معوقا يعد البي ة االلكترونية مع للتعامل الالزمة البشرية الموارد

 & Jessup) ت  باال لبشريةهذه المعوقات ا إدراجويمك  , للتكنولوجية الحديثة استخدام ا

Valacich , 2006 ,  131): 

 اإلدارةو المعلومدات تكنولوجيدا بأهميدةقلة دراية الناع القدرارات بالمنظمدات الحكوميدة  -0
 .االلكترونية

الفا دددة  إعددارةدو  مدد   االلكترونيددة مدد  منطلددق التكلفددة  اإلدارةمشددروعات  إلددىالنظددرة  -2
 من ا االهتما  الكا  .

بشددرية المدربددة والقددادرة علددى التعامددل والتشددغيل والالدديانة ل ددذه التقنيددة قلددة العناالددر ال -3
 الجديدة والمعقدة.

 ضع  الوع  الثقا   بتكنولوجيا المعلومات على المستوى االجتماع  والتنظيم . -4

جدزت  ن  بدأ إحساسد  وعد  , عملية التحولإلنجاح عد  توا ر الحا ز القو  لدى اال راد  -5
 .احم  عملية التحول والنج

 .للتغير والخو  م   قدا  وظا ف   مقاومة العاملي  -6

 دزة جوالخو  مد  التعامدل مدع األ, ضع  م ارات اللغة االنكليزية لدى بع  العاملي  -1
 .االلكترونية

 م  التعامالت الشخالية.أعد  الثقة    حماية سرية و -2

وتطبيقددات لأل ددراد علددى الددتعل  الددذات  لبددرام   اإلعددال ج ددزة أعددد  تشددجيع المسدددولي  و -2
 .االلكترونية اإلدارة
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الحاسدبات االليدة وشدبكة  ساسدية السدتخداماتقلة عدد الموظفي  الملمي  بالم دارات األ -01
 .االنترنت

 قلة برام  التدريت    مجال التقنية الحديثة المتطورة. -00

العدداملي   دد  مجددال نظدد  المعلومددات  ضددع  دور الحددوا ز الماديددة والمعنويددة لتشددجيع -02
 .تطوير ومتابعة التعلي  والتدريتلدارية على ااإل

 المعوقات التقنية  -3
 ,المتقدمة الدول م  العديد    واضحا   تقدما   المعاالرة المعلومات تكنولوجيا أحدثت

 المنظمات وضع يمك  وتطبيقات ا التقنية هذه طريق  ع , شعوب ا على إيجاب  دور ل ا وكا 

 الدول على يالحظ وبالمقابل, ومدسسات ا إدارات ا    توظيف ا طريق ع  تنا س  موقع   

 ا  عا ق تق  تقنية معوقات وجود بسبت ؛وذله التقنية إمكانيات م  االستفادة تستطع ل  أن ا النامية
 التحتية لالتالاالت البنية مستوى ضع  أهم ا م  المعلومات  المجال    تقد  أ  سبيل   

 . (Jessup & Valacich , 2006 ,  129) والمعلومات

 تعيدق التد  التقنيدة المعوقدات مد  مجموعدة إلددى( 231,  2115)السددالم ,  يشديرو

 :من ااإللكترونية  اإلدارة تطبيقات م  االستفادة
االلكترونيدة  اإلدارةمما يعرقل تطبيق  ,عد  وجود بنية تحتية متكاملة على المستوى الدولة -0

    مدسسات ا .

يشددكل ,مة داخددل المكتددت الواحددد ممددا اخددتال  القيدداس والمواالددفات بدداألج زة المسددتخد -2
 العوبة بالربط بين ا .

  تواجدده أيحدددد بعدد  المعوقددات التقنيددة التدد  يمكدد   ( 005,  2112مددا )حمددد , أ
 االلكترونية والت  تتمثل : اإلدارةمشاريع 

ة التالدنيعية وقلدة الخبدرات كعد  القدر, ضع  قطاع التقنيات المعلوماتية    الدول النامية -0
 .الفنية

القديمدة عديمدة الحاسدوت ممدا جعدل بعد  اج دزة , لتقنيدات الحاسدوتالتطور المتسارع    -2
 الفا دة .

 .عد  تعريت تطبيقاته إلىالعوبة تعريت اج زة الحاسوت تدد   -3

رات كبيدرة يدتغي إلدىمما يدد     معظ  االحيدا  ,السرعة الكبيرة لتقاد  اج زة الحاسوت  -4
     االنظمة الحالية .

  تواجدددده أابددددرز المعوقددددات التقنيددددة التدددد  يمكدددد   (41,  2111)القرندددد  , ويتندددداول 
 االلكترونية باالت : اإلدارةج إذلنم طبيق االمنظمات عند ت

 م  ناحية ام  المعلومات على شبكة االنترنت . نظماتعد  جاهزية الم -0

 الالح واليانة وتحدي  اج زة الحاسوت وما يكتنف ا م  العوباتإمشكالت  -2

 ت دع  اللغة العربية ضع     تقنيا -3

 ماليةالمعوقات ال -0
 التقن  النمط االدار  هذا مع تالت ي دع  مال  إلى اإللكترونية اإلدارة مشروع يحتاج

 ليةالما اإلمكانيات    النق  م  المنظمات معظ  تعان  إذ مستلزماته, كا ة وتو ير الحدي 

 . المشاريع هذه لتنفيذ مثل الالزمة

, (41, 2111, )القرن  اآلتيةالجوانت بااللكترونية  ل دارةلمالية وتتمثل المعوقات ا
 :(43, 2116, )القحطان , (025, 2112, )حمد 

 .االلكترونية  اإلدارةالتكلفة المالية العالية ألج زة  -0
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االلكترونية الناجحة يلز   اإلدارة  تنفيذ برام  إ لمالية المتكاملةعداد بنية التكلفة اإعد   -2
حج  الموارد المالية الالزمة  وإدراه, ار بوضع اهدا  لتله البرام متخذ  القر

وعندها يمك  وضع خطة ممكنة التنفيذ بدال م  الشروع    التنفيذ , لتحقيق تله الغايات
 .ث  التوق  قبل أ  مكاست نتيجة العجز    الموارد

االج زة والبرام   قلة الموارد المالية الالزمة لتو ير البنية التحتية  يما يتعلق بشرات -3
 نشات المواقع وربط الشبكات .إومجاالت تطوير الحاسوت و, التطبيقية

محدودية المخالالات المالية المخالالة لتدريت العاملي     مجال نظ  المعلومات  -4
 واالستعانة بخبرات معلوماتية    ميدا  تكنولوجيا المعلومات ذات كفاتة عالية .

االلكترونية ونق  االيد   اإلدارةالحاسوت وبرام  ارتفاع تكالي  الاليانة ألج زة  -5
 العاملة الماهرة    هذا المجال .

 تشريعيةالقانونية والمعوقات ال -5
ممدا , تشدريعية و قانونيدة عقبدات يواج ده قدد واالتالداالت المعلومدات تقنيدات تطبيق إ 
 ومد  ,كترونيدةاإلل والمعدامالت الوثدا ق اسدتخدا  مدع تدتالت  بحيد  القدواني  تحددي  يسدتلز 

 أ  مد  للتأكدد مسدبقة خطدوات اذاتخد اإللكترونيدة اإلدارة مشداريع مبدادرات عندد الضدرور 

التنفيدذ   د  الشدروع عندد التعقيددات لتال د  اإللكترونيدة اإلدارة إنشدات تددع  القا مدة السياسدات
 )ابو مغاي  , -:يأت  وم  هذه المعوقات ما( . 41,  2111)مع د البحو  واالستشارات, 

 ( . 40,  2116( , )القحطان  , 354, 2114
 قالور التشريعات والقواني  مثل قواعد االثبات والمالداقية . -0

لمدا يتطلبده ذلده , يجاد بي ة تشريعية وقانونية تناست تطبيقات العمل االلكترون إالعوبة  -2
 م  ج د ووقت طويل .

التحدول نحدو االدارات  حدا  نقلة نوعيدة  د إلالتشريعية الفاعلة والداعمة  اإلدارةةيات  -3
بضددرورة تطبيددق  اإلداريددةقندداع الج ددات إلوتقدددي  الدددع  التشددريع  الددالز  , االلكترونيددة

 التكنولوجيا الحديثة ومواكبة العالر الرقم  .

تحددددد شدددروط التعامدددل , طدددر قانونيدددةأعددد  وجدددود بي دددة عمدددل الكترونيدددة محميدددة و دددق  -4
 اإلدارةاق وتخريدددت بدددرام  االلكترونددد  مثدددل ةيدددات تشدددريعات قانونيدددة تحدددر  اختدددر

 وتحدد عقوبات رادعة لمرتكبي ا ., االلكترونية

عدددد  وجدددود التشدددريعات القانونيدددة العتمددداد التوقيدددع االلكترونددد  والتعامدددل مدددع البريدددد  -5
 االلكترون  والتحقق م  شخالية طالت الخدمة .

معوقدات  والتد  تعدد ابدرزالمدذكورة انفدا  يتفق الباحثا  مع المعوقات   تقد م  خالل ما
تتضمنه م  محاور مختلفة يمكد  ا   االلكترونية وذله لشموليت ا م  خالل ما اإلدارةتطبيق 

ةلددت المنظمددات )ومن ددا أ ,  ضددال عدد  واقعيت ددا ,اإلداريددةج التقنيددة إذتعيددق تطبيددق هددذه النمدد
 .المعوقاتيمك  ا  تعان  م  ضع     احد هذه  المبحوثة(

 
 للدراسة  الجان  الميداني

   عن المدارس المبحوثة تعريفية مبسطة نبذة -موالا 
المدارس األهلية تجربة حديثة الع د    بلدنا العزيدز حيد  الددر أول نظدا  للمددارس 

سدما بموجبده  دتا المددارس األهليدة  2114( للسدنة 0األهلية واألجنبية بموجت النظا  رق  )
انت مطابقة للتعليمدات تد  مدارس األهلية والت  كالولتوا ر الشروط المقدمة م  قبل مدسس  

وقد جذبت المدارس االهليدة نخبدا ومالكدات تعليميدة متميدزة  .كخطوة أولى العديد من اا تتاح 
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جددور هددذه المدددارس المرتفعددة وطابع ددا أوخاالددة المعلمددي  والمدرسددي  المتقاعدددي , وبددرة  
 أوليددات  أ إاليسدما للتالميددذ الفقدرات مد  االنتسدات الي ددا كمدا يقدول الدبع ,  التجدار  بمدا ال

( يوضددا نبددذة 3الجدددول )و طددالبوا تعمددي  تجربددة المدددارس االهليددة علددى الحكوميددة. األمددور
% مد  3,5( مددارس مايقدارت نسدبته5والدذ  بلد  عدددها )تعريفية عد  المددارس المبحوثدة 

 مدرسة . 11مجموع 
 

 5الجدول 

 نبذة تعريفية عن المدارس المبحوثة

 نسبة التمثيل عدد الطال  عدد الكادر  سنة التأسيس  اس  المدرسة  ت

 %23 551 61 2115 االوا ل االهلية االبتدا ية 0

 %20 411 51 2111 النبراس االهلية  الثانوية 1

 %02 421 41 2101 االوا ل االهلية الثانوية 3

 %21 321 41 2101 االمتياز االهلية االبتدا ية 0

 %02 321 31 2100 الريادة االهلية االبتدا ية 5

 جراها الباحثا أباالعتماد على المقابالت الشخالية الت   ي الباحث إعداد:المصدر
 

 عينة الدراسة مفرادوصف  -ثانياا 
دارات هدذه المددارس إوذله لدتف    ,ت  اختيار هذه المدارس االهلية    مدينة الموالل

ج إذمددة لتطبيددق نمددعدد  وجددود الرةبددة وبعدد  االمكانددات الالز  ضددال   لطبيعددة دراسددتنا اوال  
الكدادر االدار  العامدل  د  استمارة استبانة علدى  (40)ت  توزيع  إذ, االلكترونية ثانيا اإلدارة

وقددد تدد  تجميع ددا جميعددا وبنسددبة اسددترجاع بلغددت  ,مدينددة الموالددل المدددارس االهليددة  دد  
  .عينة الدراسة  أل راديوضا وال   (4) الجدولو (100%)
 

 4الجدول 

 الدراسة عينة أفرادصف و

 الجنس

  إناث ذكور

  % التكرار % التكرار

20 50 20 50 

 العمر

 46اكثر من  45إل  36من  35إل 25من  25اقل من 

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

8 20 24 60 8 20 ------ ------ 

والمدهل 
 العلم 

 اخرى ماجستير دبلو  عالي بكالوريوس

 % التكرار % التكرار % ارالتكر % التكرار

30 75 6 15 4 10 ------ ------ 

العنوا  
 الوظيف 

  ماندس مالحظ مبرمو

 % التكرار % التكرار % التكرار

14 35 8 20 18 45 

 سنوات الخبرة

  فاكثر 00 سنوات01-1 سنوات0-5

 % التكرار % التكرار % التكرار

30 75 6 15 4 10 

 باالعتماد على نتا   الحاسوت. ي الباحثإعداد المصدر: 
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 وتشخيصها:  االلكترونية اإلدارةمعوقات وصف  -لثا  ثا

التوزيعححاا التكراريححة والنسححو الماويححة والمتوسححااا واالنحححرا   3 يوضححا الجححدول

 اإلدارةالمعيححارل لهححذت التوزيعححاا حححول فرادححاا أفححراد العينححة عححن األسححالة المتعل ححة دمعو ححاا 

، التشحريعية  فحي المحدارس ، الماليحة، الت نية، البشريةوالتنظيمية اإلدارية) دأدعادهاااللكترونية 

 نينوى . مدينةهلية في األ

 

 3الجدول 

 ألدعادالتوزيعاا التكرارية والنسو الماوية واألوساط الحسادية واالنحرافاا المعيارية 

 االلكترونية اإلدارةمعو اا 
   المعوقات االدارية  -0

الوسط  ال اتفق مطلقا ال اتفق اتفق نوعا ما اتفق اتفق بشدة األسئلة  
 الحسابي

االنحراف 
التكرا % التكرار % التكرار المعياري

 ر
 % التكرار % التكرار %

0 X1 6 15 4 10 10 25 18 45 2 5 2.85 1.16 

1 X2 4 10 12 30 16 40 6 15 2 5 3.25 1.00 

3 X3 4 10 8 20 6 15 18 45 4 10 2.75 1.19 

0 X4 8 20 10 25 12 30 10 25 ----- ----- 3.4 1.08 

5 X5 8 20 16 40 6 15 8 20 2 5 3.5 1.17 

1 X6 4 10 8 20 6 15 18 45 4 10 2.75 1.19 

7 X7 6 15 18 45 12 30 ----- ---- 4 10 3.55 1.08 

المؤشر  
 الكلي

14.28571 27.14286 24.28571 
 

32.5 7.5   

 41.42857 40   

 1.12 3.15 المتوسط العا 

  المعوقات البشرية  -1

اتفق نوعا  اتفق اتفق بشدة األسئلة  
 ما

الوسط  ال اتفق مطلقا ال اتفق
الحساب
 ي

االنحراف 
  المعياري

التكرا
 ر

التكر % التكرار %
 ار

 % التكرار % التكرار %

0 X8 8 20 16 40 8 20 6 15 2 5 3.55 1.13 

1 X9 6 15 22 55 6 15 4 10 2 5 3.65 1.02 

3 X10 2 5 12 30 10 25 14 35 2 5 2.95 1.03 

0 X11 4 10 26 65 10 25 ---- --- ---- --- 3.85 0.57 

5 X12 8 20 10 25 12 30 10 25 ---- --- 3.4 1.08 

1 X13 6 15 18 45 10 25 6 15 ---- --- 3.6 0.92 

المؤشر  
 الكلي

14.16667 43.33333 23.33333 20 5   

 57.5 25   

 0.96 3.5 المتوسط العا 

  المعوقات التقنية -3

اتفق نوعا  اتفق اتفق بشدة األسئلة  -0
 ما

الوسط  ال اتفق مطلقا ال اتفق
الحساب
 ي

االنحراف 
 المعياري

التكرا
 ر

التكر % التكرار %
 ار

 % التكرار % التكرار %

0 X14 6 15 18 45 12 30 2 5 2 5 3.6 0.98 

1 X15 18 45 18 45 2 5 2 5 ---- ---- 4.3 0.79 
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3 X16 12 30 20 50 6 15 2 5 --- ---- 4.05 0.81 

0 X17 10 25 14 35 8 20 4 10 4 10 3.55 1.25 

5 X18 6 15 18 45 14 35 ---- ---- 2 5 3.65 0.92 

1 X19 18 45 10 25 8 20 4 10 ---- ---- 4.05 1.03 

7 X20 10 25 16 40 12 30 ---- ---- 2 5 3.8 0.99 

المؤشر  
 الكلي

28.57143 40.71429 22.14286 7 6.25   

 69.28571 13.25   

 0.97 3.85  المتوسط العا 

  المعوقات المالية -0

اتفق نوعا  اتفق اتفق بشدة األسئلة  -1
 ما

الوسط  ال اتفق مطلقا ال اتفق
الحساب
 ي

االنحراف 
 المعياري

التكرا
 ر

لتكرا % التكرار %
 ار

 % التكرار % التكرار %

0 X21 10 25 22 55 4 10 2 5 2 5 3.9 1.00 

1 X22 8 20 26 65 4 10 ----- ---- 2 5 3.95 0.87 

3 X23 6 15 16 40 12 30 4 10 2 5 3.5 1.03 

0 X24 12 30 20 50 8 20 ----- ----- ----- ----- 4.1 0.70 

5 X25 10 25 16 40 8 20 4 10 2 5 3.7 1.11 

1 X26 10 25 22 55 8 20 ----- ---- ----- ---- 4.05 0.67 

المؤشر  
 الكلي

23.33333 50.83333 18.33333 
 

8.333333 5   

 74.16667 13.33333   

 0.90 3.86 المتوسط العا 

  المعوقات القانونية والتشريعية  -5

اتفق نوعا  اتفق اتفق بشدة األسئلة  -0
 ما

الوسط  قاال اتفق مطل ال اتفق
الحساب
 ي

االنحراف 
 المعياري

التكرا
 ر

التكر % التكرار %
 ار

 % التكرار % التكرار %

0 X27 10 25 22 55 4 10 2 5 2 5 3.9 1.00 

1 X28 8 20 18 45 6 15 8 20 ----- ----- 3.65 1.02 

3 X29 6 15 16 40 16 40 2 5 ---- ----- 3.65 0.80 

0 X30 8 20 20 50 10 25 2 5 ---- ---- 3.85 0.80 

5 X31 6 15 22 55 12 30 ----- ----- ---- ----- 3.85 0.66 

المؤشر  
 الكلي

19 49 24 8.75 5   

 68 13.75   

 0.86 3.78 المتوسط العا 

  داالعتماد على نتائج الحاسوب .ين الباحث فعداد: من المصدر
 

أ  نسدبة االتفداق الكلد  إلدى ( 5جددول ): تشدير معطيدات الوالتنظيميدة اإلداريةالمعوقات  -0
حي  كانت نسبة عدد  االتفداق  ,(%40,ونسبة عد  االتفاق كانت )%( 41.42857)بلغت 

( 3.15والددذ  جددات كلددُه بوسددط حسدداب  قدددرهُ ), األحيددا  دد  بعدد  عاليددة ولكدد  ايجابيددة 
و  د  هدذا البعدد أول دا هدأس مت (. وهناه مدشرات عدة 1.12وبانحرا  معيار  قدرهُ )

( والدددذ  يدددنُ  علدددى )تعتقدددد اإلدارة بدددا  المعلومدددات قدددد تكدددو  م دددددة X7المدشدددر )
%( 60بلغت نسبة االتفداق ) إذ, باالختراق    حالة تبن  النظا  االلكترون     اإلدارة (

( X5(. والثدان  المدشدر )1.08( وبدانحرا  معيدار  قددرهُ )3.55وبوسط حسداب  قددرهُ )
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المدرسة بالنمط المركز  للتواالل مدع بقيدة االطدرا (  والذ  ينُ  على )تتمسه ادارة
( وبدانحرا  3.5%( يددعم ا قيمدة الوسدط الحسداب  )60والذ  حالل على نسبة اتفداق )

ولى والت  تن  على انده )هنداه , وب ذه النتيجة سيت  قبول الفرضية األ (1.17معيار  )
ة    المدارس االهلية  د  معوقات ادارية وتنظيمية تحول دو  تطبيق اإلدارة االلكتروني

 مدينة الموالل( .

 %(,57.5( أ  نسددبة االتفدداق الكلدد  )5المعوقددات البشددرية : يتضددا مدد  خددالل الجدددول ) -2
( وبدانحرا  3.5والذ  جات كلُه بوسط حسداب  قددرهُ ), (%25ونسبة عد  االتفاق كانت )

و المدشدر أول دا هد,(. وهناه مدشدرات عددة سداهمت  د  هدذا البعدد 0.96معيار  قدرهُ )
(X11 ( والذ  ينُ  على )تتفاوت قدرات الكدادر االدار   د  المدرسدة  د  التعامدل مدع

%( وبوسدط حسداب  قددرهُ 75بلغدت نسدبة االتفداق ) إذ, تقانات المعلومات واالتالاالت (
( والددذ  يددنُ  علددى X9(. والثددان  المدشددر )0.57( وبددانحرا  معيددار  قدددرهُ )3.85)

ا ل االلكترونيددة مدد  قبددل كددادر ادارة المدرسددة ( والددذ  )هندداه ضددع   دد  الثقددة بالوسدد
( وبدددانحرا  3.65%( يددددعم ا قيمدددة الوسدددط الحسددداب  )70حالدددل علدددى نسدددبة اتفددداق )

( والددذ  يددن  علددى )تسددبت النظددرة السددلبية X13(. والثالدد  المدشددر )1.02معيددار  )
بلغدت  إذ( الستخدامات االنترنت ضعفا    تبند  ادارات المددارس السدتخداماته المختلفدة

, (0.92( وبددانحرا  معيددار  قدددرهُ )3.6%( وبوسددط حسدداب  قدددرهُ )60نسددبة االتفدداق )
وب ذه النتيجة سيت  قبول الفرضدية الثانيدة والتد  تدن  علدى انده )هنداه معوقدات بشدرية 

 تحول دو  تطبيق اإلدارة االلكترونية    المدارس االهلية    مدينة الموالل( .

ونسدبة عدد   ,%(69.28571( أ  نسبة االتفاق الكلد  )5الجدول ) المعوقات التقنية : يبي  -3
( وبدددانحرا  3.85والدددذ  جدددات كلدددُه بوسدددط حسددداب  قددددرهُ ), (%13.25االتفددداق كاندددت )
أول دا هدو المدشدر  , د  هدذا البعددأسد مت (. وهناه مدشدرات عددة 0.97معيار  قدرهُ )

(X15  ( والذ  ينُ  على )هناه نق     الكدادر الخدا  بتالدمي)البدرام  المدرسدية ,
( وبددانحرا  معيددار  قدددرهُ 4.3%( وبوسددط حسدداب  قدددرهُ )90بلغددت نسددبة االتفدداق ) إذ
( والدددذ  يدددنُ  علدددى )تعدددان  عمليدددة تشدددفير الملفدددات X19(. والثدددان  المدشدددر )0.79)

%( يددعم ا قيمدة 70وحمايت ا م  ضع  خبرة كادرها( والذ  حالل على نسبة اتفاق )
( الذ  كانت X16(. والثال  المدشر )1.03وبانحرا  معيار  )( 4.05الوسط الحساب  )

االجابددة باتجدداه االتفدداق والددذ  يددن  علددى )هندداه ضددع   دد  وسددا ل حمايددة المعلومددات 
( وبددانحرا  4.05%( وبوسددط حسدداب  قدددرهُ )80بلغددت نسددبة االتفدداق ) إذ,االلكترونيددة( 
 أنده لثالثدة والتد  تدن  علدى, وب ذه النتيجدة سديت  قبدول الفرضدية ا(0.81معيار  قدرهُ )

لمدددارس االهليددة  دد  )هندداه معوقددات تقنيددة تحددول دو  تطبيددق اإلدارة االلكترونيددة  دد  ا
 .مدينة الموالل(

 ,%(74.16667( أ  نسبة االتفاق الكلد  )5المعوقات المالية : يتضا م  خالل الجدول ) -4
( 3.86) والددذ  جددات بوسددط حسدداب  قدددرهُ , (%13.33333ونسددبة عددد  االتفدداق كانددت )
أول ا هو  ,   هذا البعد أس مت  (. وهناه مدشرات عدة0.90وبانحرا  معيار  قدرهُ )

( والذ  ينُ  على )هناه ضع     التخاليالدات الماليدة المتدو رة لددى X22المدشر )
%( وبوسدط حسداب  85بلغت نسبة االتفداق ) إذ, اإلدارة لدع  عملية التحول االلكترون (

( والددذ  يددنُ  X26(. والثددان  المدشددر )0.87معيددار  قدددرهُ ) ( وبددانحرا 3.95قدددرهُ )
علددى )تشددكل عمليددات التددو ير المددال  احددد محددددات االسددتعانة بددالخبرات ألعددداد االنظمددة 

%( يدددعم ا قيمددة الوسددط الحسدداب  80المتخالالددة( والددذ  حالددل علددى نسددبة اتفدداق )
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يدن  علدى )تحتداج  ( والذ X21. والثال  المدشر ) (0.67( وبانحرا  معيار  )4.05)
 إلدىعملية تو ير المستلزمات المادية والبرمجية لتطبيق العمل االلكتروند   د  المدرسدة 

( وبدانحرا  3.9%( وبوسدط حسداب  قددرهُ )80بلغدت نسدبة االتفداق ) إذتكالي  باهظدة( 
, وب ذه النتيجة سيت  قبول الفرضدية الرابعدة والتد  تدن  علدى انده (1.00معيار  قدرهُ )

عوقددات ماليددة تحددول دو  تطبيددق اإلدارة االلكترونيددة  دد  المدددارس االهليددة  دد  )هندداه م
 مدينة الموالل( .

 ,%(68( أ  نسددبة االتفدداق الكلدد  )5المعوقددات القانونيددة والتشددريعية : يبددي  الجدددول ) -5
( 3.78والددذ  جددات كلددُه بوسددط حسدداب  قدددرهُ ), (%13.75ونسددبة عددد  االتفدداق كانددت )

أول دا هدو ,   هذا البعد أس مت (. وهناه مدشرات عدة 0.86)وبانحرا  معيار  قدرهُ 
سد  القدواني   إلدى( والذ  يدنُ  علدى )يحتداج تطبيدق اإلدارة االلكترونيدة X27المدشر )

( 3.9%( وبوسط حساب  قددرهُ )80بلغت نسبة االتفاق ) إذ, والتشريعات الخاالة بذله (
( والددذ  يددنُ  علددى )ةيددات X31(. والثددان  المدشددر )1.00وبددانحرا  معيددار  قدددرهُ )

القواني  الخاالة بتطبيق التوقيع االلكتروند  والتحقدق مد  هويدة طالدت الخدمدة ( والدذ  
( وبدددانحرا  3,85%( يددددعم ا قيمدددة الوسدددط الحسددداب  )70حالدددل علدددى نسدددبة اتفددداق )

جابددة باتجدداه االتفدداق والددذ  ( الددذ  كانددت اإلX30. والثالدد  المدشددر ) (0.66معيددار  )
  وجددود الدددع  االدار  الفاعددل والتشددريعات الخاالددة بددالزا  اإلدارات يددن  علددى )عددد

%( وبوسدددط حسددداب  قددددرهُ 70بلغدددت نسدددبة االتفددداق ) إذ ,بتطبيدددق اإلدارة االلكترونيدددة(
, وب دذه النتيجدة سديت  قبدول الفرضدية الخامسدة ( 0.80( وبانحرا  معيار  قدرهُ )3.85)

دو  تطبيدق اإلدارة االلكترونيدة  د   داريدة تحدولإنه )هنداه معوقدات أوالت  تن  على 
 المدارس االهلية    مدينة الموالل( .

 هميتاا ممعوقات تطبيق االدارة االلكترونية حس   -رابعاا 
 د  بي دة  دارة االلكترونية وحسدت نسدبة اهميت دا يوضا معوقات تطبيق اإل 6الجدول 

 الدراسة .
 

 النسبة المعوق التسلسل

 14,06661 المعوقات المالية  0

 62,22510 المعوقات التقنية 2

 62 المعوقات القانونية والتشريعية  3

 51,5 المعوقات البشرية  4

 40,42251 المعوقات االدارية  5

 
 

 االستنتاجات والمقترحات
 االستنتاجات  -اوالا 

   جملة م  االستنتاجات: إلىالدراسة الوالول هذه و رت 
وهدذا ندات   ,التدريبيدة   دادارة االلكترونيدة ودوراتالتخاليالات الماليدة لددع  اإلضع    -0

و ضددال عدد  الكلدد  الماليددة العاليددة التدد   ,عدد  عددد  وعدد  االدارات بأهميددة هددذا التطبيددق
 .األحيا يحتاج ا والت  ال تستطيع المدارس تغطيت ا    بع  
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مد   تم مة    تطبيق االدارة االلكترونية ويظ ر ضع  هذه التقنيا التقنية المتعلقات إ  -2
والرقابدة علدى الكدادر وقلدة والمعددات  لألج زةقلة المتابعة والاليانة للبنية التحتية  حي 

 .خبرت   مما يتسبت بالمشاكل التقنية

المجاالت الت  يجت االهتمدا  ب دا عندد تطبيدق االدارة  أه حد أ  اتوالتشريع واني الق تعد -3
عد  وجود قواني  تحك  تطبيدق ب وظ رت المعوقات,االلكترونية    المدسسات التعليمية 

 م  قبل الحكومة واإلدارة.لعد  وجود الوع  بأهميت ا اإلدارة االلكترونية 

 ا  والدذ  يعدد ضدروري ضع  خبرة الكادر البشر بظ ور المعوقات البشرية والمتمثلة    -4
دارة االلكترونية وذله بسدبت عدد  تددريب   واخضداع   للددورات الخاالدة    تطبيق اإل

 .ت المطلوبةبالتقنيا

دارة العليددا, وعددد  دعدد  دارة االلكترونيددة هدد  دعدد  اإلعوامددل نجدداح تطبيددق اإل أهدد احددد  -5
االدارة العليا لذله يعد اه  معوقدات تطبيدق االدارة االلكترونيدة  د  المدسسدات التعليميدة 
وا  احد اه  المجاالت الت  تددعم ا االدارة العليدا هد  الددع  المدال  والمداد  والمعندو  

 .ضرورية    تو ير متطلبات تطبيق االدارة االلكترونية  األن

 
 المقترحات  -ثانياا 
 االلكترونية.  باإلدارةتو ير التخالي  المال  للقيا  بالدورات التدريبية الخاالة  -0

الياةة البنية التحتية للمددارس لتكدو  قابلدة لتطبيدق اإلدارة االلكترونيدة ومواكبدة  إعادة -2
 التطورات .

اتيجية لتطبيددددق االدارة االلكترونيددددة مناسددددبة بحيدددد  ال تعددددار  وضددددع خطددددط اسددددتر -3
السياسات والقواني  السا دة    البي ة الخارجية ال  ذله قد يعد احد اهد  المعوقدات التد  

 . تعيق نجاح تطبيق االدارة االلكترونية

ووجددود عدد  طريددق الدددورات والتدددريبات وتطددوير خبددرات   الكددادر الددوظيف   تأهيددل -4
 تركيت ومتابعة اج زة اإلدارة االلكترونية  قط .موظ  مخت  ل

امددة الندددوات والمدددتمرات عدد  طريددق اقنشددر ثقا ددة اإلدارة االلكترونيددة والتوعيددة ب ددا  -5
ممددا يشددجع , ددا والتوعيددة بمدددى  وا دددها وتطبيقات ددا بالمدسسددات التعليميددة الخاالددة ب
 .العليا على دع  مشروع االدارة االلكترونية  اإلدارة

تبندد  اسددتراتيجية للتحددول نحددو اإلدارة االلكترونيددة  دد  المدددارس االهليددة  السددع  نحددو -6
 المدارس الحكومية. إلىوالوال  

 
 المصادر

 المصادر باللغة العربية -اوالا 
اإلدار  التقليدد , ( ,الحكومة االلكترونية : ثورة علدى العمدل 2114) أبو مغاي , يح  محمد .0

 السعودية. ,الريا , مكتبة العبيكا  ,الطبعة األولى

( المف ددو  الشددامل لدد دارة االلكترونيددة, مجلددة ئرات حددول الخلددي , 2116بدداكير, علدد  حسددي  ) .2
 , اإلمارات 23مركز الخلي  لألبحا , العدد 

(, بعددد  متطلبدددات عمليدددات إدارة المعر دددة, دراسدددة  ددد  2116الحدددا ظ, علددد  عبدالسدددتار, ) .3
وى االتحاديددة )برنددام  مقتددرح(, محكمتدد  الجنايددات والجددنا  دد  ر اسددة محكمددة اسددت نا  نيندد

  أطروحة دكتوراه ةير منشورة, كلية اإلدارة واالقتالاد, جامعة الموالل, الموالل.
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(,االدارة االلكترونيددة  دد  ادارة المدددارس الثانويددة 2112) حمددد , سددلطا  بدد  سددعيد مقالددود .4
ر ةيدر للبني  بمدينة مكة المكرمدة, مد  وج دة نظدر مددير  المددارس ووكال  ا,رسدالة ماجسدتي

 منشورة ,جامعة ا  القرى,السعودية.

(, تحدددديات االدارة  ددد  القدددر  الواحدددد 2114دركدددر, بيتدددر, ترجمدددة, الملحددد  ابدددراهي  علددد  ) .5
 والعشري , مع د االدارة العامة, الريا , السعودية.

دار  : عما  .اإللكترونية (, اإلدارة2112), البراهي  ,خالد عبدالرزاق, والسليط  ,عالت السالم  .6
 .ل, االرد ا و

(, اإلدارة االلكترونيدة,  الطبعدة األولدى, دار وا دل للنشدر, 2112السالم , عالت عبد الرزاق ) .1
 األرد  .  –عما  

(, اإلدارة االلكترونيددددة, الطبعددددة األولددددى, دار الفكددددر الجددددامع , 2111الالددددير  , محمددددد ) .2
 اإلسكندرية, مالر .

يدق اإلدارة الرقميدة ووظا ف دا  د  المنظمدات (إمكانية تطب2111الطا  , نبأ مديد عبد الحسي  ) .2
, كليدة ةيدر منشدورة التعليمية دراسة استطالعية  د  كليدات جامعدة الموالدل, رسدالة ماجسدتير

 اإلدارة واالقتالاد, جامعة الموالل, الموالل.

(, دور االدارة االلكترونية    ترشيد الخدمة العمومية    الواليدات 2101) عشور عبدالكري , .01
مريكيددة والجزا ددر, رسددالة ماجسددتير ةيددر منشددورة ,كليددة الحقددوق والعلددو  السياسددية المتحدددة اال

 ,جامعة منتور  ,قسطنطينية, الجزا ر.

(, االتالدداالت التسددويقية االلكترونيددة: مدددخل تحليلدد  تطبيقدد , 2116العددالق, بشددير عبدداس ) .00
 مدسسة الوراق للنشر, عما , االرد .

اللكترونيدددة  ددد  تطدددوير العلددد  االدار  ومعوقدددات (,دور االدارة ا2116) ةندددي  ,احمدددد علددد  .02
, 20,مدد  20اسدتخدام ا  دد  مدددارس التعلددي  اال  للبنددي  بالمديندة المنددوره, المجلددة التربويددة ,ع 

 السعودية.

(, مجددداالت ومتطلبدددات ومعوقدددات تطبيدددق االدارة 2116القحطدددان  ,شدددا ع بددد  سدددعد مبددداره ) .03
 ورة, جامعة ناي  العربية للعلو  االمنية.االلكترونية    السجو  ,رسالة ماجستير ةير منش

(,تطبيقدات االدارة االلكترونيدة  د  االج دزة االمنيدة :دراسدة 2111) القرن , عبد الرحم  سعد .04
مسددحية علددى ضددباط شددرطة منطقددة الريددا , رسددالة ماجسددتير ةيددر منشددورة, جامعددة ندداي  

 العربية للعلو  االمنية, السعودية.

(, الحكومددة االلكترونيددة, نحددو مجتمددع المعر ددة, سلسددلة 2111) مع ددد البحددو  واالستشددارات .05
دراسددات يالدددرها مع ددد البحددو  واالستشددارات, االالدددار التاسددع, وكالددة الجامعددة للدراسددات 

 , السعودية.العليا والبح  العلم , جامعة المله عبد العزيز
دارة (,نظددا  ادارة السددجل الطبدد  االلكتروندد  :مدددخل لتطبيددق اال2102) سدد   حدداز  ,نجيددت .06

, كليددة ةيددر منشددورة االلكترونيددة انمددوذج مقتددرح  دد  دا ددرة الددحة نينددوى ,, رسددالة ماجسددتير
 اإلدارة واالقتالاد, جامعة الموالل, الموالل.

 
 األجنبيةباللغة المصادر  -ثانيا  

1. Daft L. Richard, (2003), Management, 6th ed., Thomson South-Western, USA. 

2. HWANG,M.& et al(2004),challenges in e-government and security of information, 

informations & security.an international journal,vol 15,no.1 

3. Jessup, Leonard & Valacich, Joseph (2006). Information systems today: managing in 

the digital world. 

4. Krebs ,Irene , Maliszewska, patalas, Justyna (2009),An E  Administration strategy for 

Innovation Transfer,Vilnius ,Lithuania ,  

5. Natioual Aeronautics and space Administration (NASA), 2008,E-Government Act 

Implementation update ,E- Government Act report . 



 [31] القصيمي و طيب
 

6. Sesht ,Hossein Rahman ,marjan Fayyazi,Nastaran simar Ast , 2008, E-Management 

Barriers and challenges in Iran , E-ower Kraklead . 

7. Signore,o. & chesi,f. & pallotti, m.(2005), E-Government: challenges and 

opportunities, cmg Italy-xixannual conference, Florence,Italy 

8. Turban, Efraim & Leidner, Dorothy & Wetherb, James(2008). Information Technology 

for management (transforming organization in the digital economy). 

9. Turner Leslie & Weickgenannt Andrer, (2009), Accounting Information Systems, 

Prentice, John Wiley & Sons, INC. USA. 

 

 

 

 


