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 مقدمة الدراسة:
التغير من سمات العصر الحاضر الذي يتميز في ازدياد المعمومات من حولنا 
بالمقابل ازدياد تعاممنا واستخدامنا لتمك المعمومات ويتمثل ذلك في اعتمادنا عمى 
اإلنترنت فبدأ اإلنسان ينتقل من الحياة التقميدية إلى الحياة الرقمية حيث دخمت التقنية 

 ت حياة اإلنسان ووسائل اتصالو بالعالم الخارجي. في مختمف مجاالت الحياة وسيم
م( أنو وكنتيجة لتطور تكنولوجيا المعمومات 2006وىنا يرى العمي وآخرون )

واالتصاالت في عصرنا الراىن وبالتركيز عمى المعرفة بيدف الوصول إلى المعرفة 
يوميًا،  القّيمة وسط ىذا الكم اليائل من المعارف بأنواعيا المختمفة التي تتراكم

باإلضافة إلى اتساع تطبيقات الشبكة الدولية "اإلنترنت" خالل العقد األخير والتي 
تزامنت مع الثورة المعموماتية اليائمة أدت إلى ظيور العديد من المفاىيم مثل اإلدارة 
االلكترونية والحكومة االلكترونية والتعميم االلكتروني والنقود االلكترونية وغيرىا، 

لذلك بدأ المدراء والدارسون والباحثون في البحث عن اإلدارة االلكترونية التي وكنتيجة 
يجاد حمول سميمة لما يواجيون من  تساعدىم في مواجية تحديات العصر وا 

 (. 26-24مشاكل)ص
م( أنو وفي إطار توفر الثورة المعموماتية 2006ومن جية أخرى يرى الالمي )
ريج من أنشطة عادية إلى أنشطة الكترونية أو ما أخذت األنشطة الحياتية تتحول بالتد

يعرف باإلدارة االلكترونية، بيدف تقميل تكمفة اإلجراءات الحكومية وما يتعمق بيا من 
عمميات إدارية، مما يترتب عميو زيادة كفاءة عمل اإلدارات خالل تعامميا مع األفراد 

 (. 34والمنظمات وسيولة التعامل مع ىذه التقنيات )ص
م( اإلدارة االلكترونية بأنيا اتجاه إداري 2005ىذا الصدد فسر أبو مغايض ) وفي

حديث ييدف إلى تحويل كافة العمميات اإلدارية ذات الطبيعة الورقية إلى عمميات 
ذات طبيعة إلكترونية باستخدام مختمف التقنيات في اإلدارة وىذا ما يطمق عميو إدارة 

لكترونية مفيوم الميكنة بإدارات العمل داخل المؤسسة بال ورق، وتتعدى فكرة اإلدارة اإل
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إلى مفيوم تكامل البيانات والمعمومات بين اإلدارات المختمفة والمتعددة، واستخدام تمك 
جراءات العمل في المؤسسة من أجل تحقيق  البيانات والمعمومات في توجيو سياسة وا 

 (. 112-111المتالحقة )ص أىدافيا وتوفير المرونة الالزمة لالستجابة لممتغيرات
م( اإلدارة االلكترونية عمى أنيا التبادل المادي لمبيانات 2003ويرى عيسى )

الرقمية فيما بين المرافق الحكومية والعامة وكذلك التبادل الجاري بين المواطنين وىذا 
التبادل ال يجب أن يقتصر عمى وضع نماذج المعامالت اإلدارية عمى شبكة االنترنت 

جب أن يتيح أيضًا إمكانية القيام بجميع المراحل التي تتطمبيا المعامالت اإلدارية بل ي
من خالل استخدام أنظمة معموماتية إدارية تفاعمية تسمح بتعبئة البيانات الواردة في 

 (. 2نموذج المعاممة )ص
م( عمى أن اإلدارة االلكترونية ىي من أنواع االتصال 2003وىنا يؤكد العمري )

ري الذي يمكن المواطن من خاللو أن ينجز كافة أعمالو مع الجيات الحكومية اإلدا
من خالل جموسو أمام الحاسب اآللي في مقر عممو أو منزلو أو أي مكان آخر، 
وينطبق ىذا عمى الفئات األخرى من المستفيدين كالشركات والمؤسسات الخاصة 

 (. 14والمنظمات )ص
اإلدارة االلكترونية كان البد لدول العالم أن وفي ظل ىذا التقدم العممي وظيور 

تتجو نحو االستفادة من ىذه التقنية الحديثة في كافة المجاالت وخاصة فيما يتعمق 
بالمجاالت اإلدارية والتعميمية ومن ىذه الدول المممكة العربية السعودية التي بدأت في 

والخاصة، حيث صدر تطبيق اإلدارة االلكترونية في عدد من مؤسساتيا الحكومية 
ه ( والمتضمن 10/7/1424( وتاريخ )  33181/ب/7األمر السامي الكريم رقم ) 

وضع خطة لتقديم الخدمات والمعامالت الحكومية إلكترونيًا من قبل وزارة االتصاالت 
( وتاريخ ) 235وتقنية المعمومات إضافة إلى قرار مجمس الوزراء رقم )

سبل تعزيز التعاون لتحقيق توصيات ندوة " الصادر بناًء عمىه ( 20/8/1425
أىداف المراجعة الشاممة والرقابة عمى األداء" التي نظميا ديوان المراقبة العام لمجيات 
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الحكومية باستخدام الوسائل االلكترونية بداًل من المستندات التقميدية وسرعة تبنى 
حاسبية كما جاء في استخدام أنظمة الحاسب اآللي في جميع العمميات المالية والم

عمى الجيات الحكومية تبنى استخدام أنظمة  (3)نص الفقرة الثالثة من القرار رقم 
الحاسب اآللي في جميع العمميات اإلدارية والمحاسبية والتحول من الوسائل التقميدية 
عداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل اإللكترونية وتقديم  في مسك السجالت وا 

)وزارة االتصاالت مجة بداًل من المستندات الورقية اتيا لممراجعة عمى أقراص مدبيان
  .م(2018مومات بالمممكة العربية السعودية، وتقنية المع

وألىمية التعاون وتظافر الجيود من أجل التحول إلى مجتمع المعمومات لتحقيق 
رة االتصاالت وتقنية أىداف التنمية الشاممة في المممكة العربية السعودية قامت وزا

المعمومات بالمممكة العربية السعودية بإنشاء برنامج التعامالت االلكترونية الحكومية 
حيث يقوم ىذا  (ىيئة االتصاالت وتقنية المعمومات)وزارة المالية، و بمشاركة كل من: 

تطبيق البرنامج بدور المحفز لتطبيق التعامالت االلكترونية الحكومية ويقمل المركزية في 
مع وضع الحد األدنى التنسيق بين  ترونية الحكومية بأكبر قدر ممكن،التعامالت اإللك

يقوم  " ُيسر"الجيات الحكومية وحسب الخطة التنفيذية لبرنامج التعامالت اإللكترونية 
، وتقوم ىذه الشبكة بربط بالتعامالت اإللكترونية الحكوميةبإنشاء شبكة اتصاالت خاصة 

والذي تم تأسيسو عمى  "ُيّسر" مية بمركز بيانات التعامالت اإللكترونية الجيات الحكو 
ابة الوطنية لمخدمات أعمى المواصفات الفنية واألمنية الستخدامو في استضافة البو 

وتمكن ىذه الشبكة مركز التعامالت الحكومية اإللكترونية بأن يكون حمقو اإللكترونية، 
وصل بين الجيات الحكومية بحيث يتم توحيد آليو االرتباط بين الجيات ويختصر 
تكمفتيا. حيث تم حتى اآلن ربط أربعة عشر جية حكومية بمركز بيانات التعامالت 

مرحمة أولى من تنفيذ ىذا ، وذلك كعميمووزارة التاإللكترونية الحكومية من ىذه الجيات 
، وسيتم استكمال ربط باقي الجيات الحكومية في المراحل الالحقة لممشروع. المشروع

  .م(2018مالت اإللكترونية الحكومية ُيّسر، )موقع برنامج التعا



 

511 

 مشكمة الدراسة: 
حيث تعتبر اإلدارة اإللكترونية من ثمار المنجزات التقنية في العصر الحديث، 

أدت التطورات في مجاالت االتصاالت وابتكار تقنيات اتصال متطورة إلى التفكير 
الجدي من قبل الدول والحكومات في االستفادة من منجزات الثورة التقنية باستخدام 
الحاسب اآللي وشبكات االنترنت في إنجاز األعمال وتقديم الخدمات لممستفيدين 

ي حل العديد من المشكالت التي من أىميا التزاحم بطريقة إلكترونية تسيم بفاعمية ف
 في الدوائر الحكومية. 

وحيث أننا نعيش في عصر اإلدارة العممية والتكنولوجيا اإلدارية المذان ىما بوابة 
المستقبل لذا أصبح لزامًا عمى كل مشتغل باإلدارة او مرشح ليا أو طالب عمم أو من 

ن ُيمم بأساسيات ىذا التحول اإلداري الكبير في ينوي تطوير ذاتو وقدراتو ومياراتو أ
 (.10م، ص2001التعامالت المختمفة. )خميف، 
م( أن العديد من الجامعات والمؤسسات التعميمية 2004وىذا ما أكد عميو بخيت )

في العالم وخاصة الدول المتقدمة قد أدركت األىمية الكبيرة والغير محدودة لإلنترنت 
ئصيا المميزة والمتعددة. كما تزايد استخداميم ليا بصورة غير في خدمة التعميم لخصا

مسبوقة في السنوات الماضية حتى أصبح التعميم واحدًا من أكثر القطاعات انتشارا 
 (. 36عمى اإلنترنت )ص

وبناًء عمى ما سبق وألىمية الموضوع وخاصًة في مجال تعميم الكبار في المممكة 
ستمر، كونيم من المراحل أو المستويات التعميمية التي العربية السعودية والتعميم الم

تتطمب التنوع في البرامج المستخدمة والخبرات والمعارف المستيدفة تبعًا لتنوع 
الحاجات والغايات من التعميم وتماشيًا مع متطمبات عصر التطور الذي تعيشو 

دراستيا من أجل المممكة العربية السعودية، اختارت الباحثة ىذا الموضوع محورًا ل
التعرف عمى آليات توظيف اإلدارة اإللكترونية في برامج تعميم الكبار والتعميم المستمر 

 في المممكة العربية السعودية. 
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 أهمية الدراسة:
 تبرز أىمية الدراسة في الجوانب التالية:

  في الدراسات –عمى حد عمم الباحثة –حيوية موضوع الدراسة والندرة النسبية
ناولت توظيف اإلدارة اإللكترونية في برامج تعميم الكبار والتعميم المستمر التي ت

 في المممكة العربية السعودية.
 والمؤسسات  ا في المنظمات عامةإيضاح مفيوم اإلدارة اإللكترونية وتطبيقي

 خاصة.التعميمية 
  توضح ىذه الدراسة أىمية التكامل بين البرامج المقدمة في مجال تعميم الكبار

والتعميم المستمر في المممكة العربية وبين اإلدارة اإللكترونية باعتبار أنيا اتجاه 
 الحكومة المستقبمي.

  اإلسيام في تحديد المعوقات التي تحول دون توظيف اإلدارة اإللكترونية في
 برامج تعميم الكبار وبرامج التعميم المستمر في المممكة العربية السعودية. 

 أهداف الدراسة:
 سعى الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:ت
  التعرف عمى أىم العوامل التي تساعد عمى توظيف اإلدارة اإللكترونية في

 برامج تعميم الكبار والتعميم المستمر في المممكة العربية السعودية. 
  التعرف عمى أبرز المعوقات التي تعيق توظيف اإلدارة اإللكترونية في برامج

 تعميم الكبار والتعميم المستمر في المممكة العربية السعودية. 
 منهج الدراسة:

من أجل تحقيق أىداف الدراسة ستستخدم الباحثة المنيج الوصفي التحميمي والذي 
ز عمى دراسة الظواىر كما ىي عمى فسره عبيدات وآخرون بأنو "المنيج الذي يرك

أرض الواقع ووصفيا وصفًا دقيقًا خاليًا من المبالغة والتقميل عن طريق وضع تعريف 
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ومضاعفاتيا كيًفا وكمًّا ومقدار تأثيرىا عمى ليا ثم ذكر أسبابيا وخصائصيا ونتائجيا 
 (. 54اإلنسان وغيرىا ومدى ترابطيا أو ارتباطيا بغيرىا من الظواىر األخرى" )ص

 األدب النظري لمدراسة:
 اإلدارة اإللكترونية:  -1

 : مفهوم اإلدارة اإللكترونية:1-1
نظرًا ألىمية موضوع اإلدارة اإللكترونية فقد تناولت الكثير من المراجع العربية 

وفيما يمي عرض لممفاىيم التي فسرت  ،بالوصف والتحميل محورواألجنبية ىذا ال
 اإلدارة اإللكترونية: 

 ( بأنيا إنجاز الوظائف اإلدارية بكفاءة وفعالية باستخدام 2008عرفيا بخش )م
  .(40ص) تقنية المعمومات واالتصاالت لتحقيق أىداف المنظمة

 ( عمى أنيا منظومة األعمال واألنشطة 2005من جية أخرى فسرىا ياسين )م
  .(22التي يتم تنفيذىا إلكترونيًا وعبر الشبكات )ص

  م( بأنيا عممية مكننة جميع ميام ونشاطات المؤسسة 2005)وعرفيا السالمي
اإلدارية باالعتماد عمى كافة تقنيات المعمومات الضرورية وصواًل لتحقيق أىداف 
اإلدارة الجديدة في تقميل استخدام الورق وتبسيط اإلجراءات والقضاء عمى الروتين 

رة جاىزة لمربط مع الحكومة واإلنجاز السريع والدقيق لمميام والمعامالت لتكون كل إدا
  .(235)ص اإللكترونية الحقاً 

 ( عمى أنيا اس2006وفسرىا باكير )تعمل تراتيجية إدارية لعصر المعمومات م
عمى تحقيق خدمات أفضل لممواطنين والمؤسسات ولزبائنيا مع استغالل أمثل 

معنوية لمصادر المعمومات المتاحة من خالل توظيف الموارد المادية والبشرية وال
المتاحة في إطار إلكتروني حديث من أجل استغالل أمثل لموقت والمال والجيد 

  .(14)ص وتحقيقًا لممطالب المستيدفة وبالجودة المطموبة
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 ( بأنيا إدارة بدون أوراق أو زمان أو متطمبات جامدة، 2004وعرفتيا قناديمي )م
، واألدلة والمفكرات اإللكترونيلبريد حيث أنيا تعتمد عمى األرشيف اإللكتروني وا

اإللكترونية والرسائل الصوتية وىي مؤسسة شبكية ذكية تعتمد عمى ُعمال المعرفة 
(Knowledge Workers5( )ص). 

 ( فيرى أن اإلدارة اإللكترونية ىي العممية اإلدارية القائمة عمى 2004أما نجم )م
طيط والتوجيو والرقابة عمى الموارد اإلمكانات المتميزة لإلنترنت وشبكات األعمال في التخ
  .(14ص) إلكترونيًا بدون حدود من أجل تحقيق أىداف المنظمة

 ( بأنيا منظومة إلكترونية متكاممة تعتمد عمى تقنيات 2007ويراىا عامر )م
االتصاالت والمعمومات لتحويل العمل اإلداري اليدوي إلى أعمال تنفذ بواسطة التقنيات 

  .(28)ص الرقمية الحديثة
 ( بأنيا الوسيمة التي تستخدم لرفع مستوى األداء 2007وعرفيا الصيرفي )م

والكفاءة واإلدارة بال أوراق ألنيا تستخدم األرشيف اإللكتروني واألدلة والمفكرات 
اإللكترونية والرسائل الصوتية وىي إدارة تمبى متطمبات جامدة وتعتمد أساسًا عمى عمال 

  .(13ص) المعرفة
  م( عمى أنيا قدرة القطاعات الحكومية المختمفة عمى 2005ليا العبود )وينظر

توفير الخدمات التقميدية لممواطنين وانجاز المعامالت عبر شبكة اإلنترنت بسرعة ودقة 
  .(26)ص متناىيتين وبتكاليف ومجيود أقل ومن خالل موقع واحد عمى الشبكة

 ( بانيا نظام افتراضي يمك2005وفسرىا الطائي )ن األجيزة الحكومية من تأدية م
التزاماتيا لجميع المستفيدين باستخدام تقنيات إلكترونية متطورة متجاىمة المكان والزمان 

  .(80مع تحقيق الجودة والتميز والسرية وأمن المعمومات )ص
 *مما سبق من مفاىيم تمخص الباحثة أن اإلدارة اإللكترونية في مضمونيا تيدف إلى: 

 الت اإللكترونية لممستفيدين بصورة أسرع وتوفير الوقت والجيدجاز التعامإن.  
 خدمة عدد أكبر من مستفيدي الخدمات في المنظمة والمؤسسة.  
 تحقيق أىداف المنظمة فيما يتعمق بالجودة وسرعة األداء والكفاءة في اإلنتاجية.  
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  األنظمة االستفادة من تكنولوجيا المعمومات والتقنيات الحديثة في سبيل تطوير
  .اإلدارية في المؤسسات الحديثة عامًة والمؤسسات التعميمية عمى وجو الخصوص

*وبناًء عمى ذلك تفسر الباحثة اإلدارة اإللكترونية إجرائيًا عمى أنيا تطبيق تكنولوجيا 
المعمومات واالتصاالت في برامج تعميم الكبار والتعميم المستمر في المممكة العربية 

وبما  ميم في المممكة العربية السعودية،ق أىدافيا بما يتوافق مع سياسة التعالسعودية لتحقي
إنو في أن اإلدارة اإللكترونية مفيوم إداري حديث في المنظمات يسعى لتحقيق أىدافيا ف

  فيما يمي:عن المنيج التقميدي في اإلدارة وىذا يتضح جوىره يختمف اختالفا كميا 
 لتقميدية واإلدارة اإللكترونية:المقارنة بين اإلدارة ا: 1-2

انطالقًا من أىمية التغير في المجتمعات والنظم اإلدارية عمى وجو الخصوص 
يمكن أن نستنتج الفرق بين اإلدارة التقميدية واإلدارة اإللكترونية من خالل الجوانب 

 التالية:
  م( أن اإلدارة التقميدية ىي انجاز أىداف 2015سميمان )يرى كورتل، و

المنظمة بأسموب يتميز بالكفاءة والفاعمية من خالل التخطيط والتنظيم والقيادة الرقابة 
لمموارد التنظيمية، بمعنى أن اإلدارة بالمفيوم التقميدي ىي استغالل الموارد المتاحة 

  .(15-14ص) لممنظمة من خالل التفاعل والتكامل بين وظائف اإلدارة المختمفة
 م( فيي استخدام خميط 2015سميمان )ة عند كورتل، و رونيأما اإلدارة اإللكت

يجاد آلية متقدمة لتبادل األعمال واإلسراع بيذا األداء وا   من التكنولوجيا ألداء
بمعنى أن اإلدارة ا وبين المنظمات األخرى والعمالء، المعمومات داخل المنظمة وبيني

قيام بالوظائف اإلدارية اإللكترونية ىي استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لم
-16)ص )التخطيط والتنظيم والقيادة الرقابة( في المؤسسة من أجل تحقيق أىدافيا

17.) 
من ىنا ترى الباحثة أن اإلدارة التقميدية تركز عمى تنفيذ العمميات اإلدارية في 
المنظمة بكل كفاءة وفاعمية دون البحث عن األساليب والوسائل الحديثة في إتمام ىذا 
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العمل، بينما اإلدارة اإللكترونية ىي التكامل بين العمميات اإلدارية ووظائف اإلدارة 
وبين تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات من أجل تحقيق أىداف المنظمة عمى أعمى 
مستوى من الفاعمية والكفاءة، وبيذا تعتبر اإلدارة اإللكترونية ىامة في المنظمات 

 تالية: الحديثة من خالل الجوانب ال
 أهمية اإلدارة اإللكترونية: : 1-3

ي المنظمات لذا تعتبر اإلدارة اإللكترونية من أىم االتجاىات اإلدارية الحديثة ف
 أن اإلدارة اإللكترونية تكتسب أىميتيا من خالل: م( 2007يرى عامر )

  من تحسين فاعمية األداء في المنظمات واتخاذ القرارات الالزمة لتطويرىا
  .خالل المعمومات والبيانات المتوفرة ليا في قواعد البيانات والمواقع الخاصة بيا

 المرونة في العمل وانجاز الميام بسرعة وكفاءة.  
  سيولة تخزين وحفظ البيانات والمعمومات الخاصة بالمنظمة وحمايتيا من

  داميا وقت الحاجة إلييا بكل سيولة.الكوارث واستخ
 تصال بين أقسام المؤسسة المختمفة وكذلك المؤسسات تسييل إجراءات اال

  .(27األخرى داخل وخارج البمد الذي توجد فيو المؤسسة )ص
م( أن اإلدارة اإللكترونية ميمة في المنظمات كونيا تعمل 2007ويرى الصيرفي )

 :التاليعمى تحقيق 
  ايجاد مجتمع قادر عمى التعامل مع متغيرات العصر الحاضر فيما يتعمق

 بالتكنولوجيا 
  تعميق مفيوم الشفافية والبعد عن المحسوبية في التعامالت 
 داع المحافظ عمى حقوق العاممين في المنظمات من خالل تنمية روح اإلب

 (.15واالبتكار )ص
 ارة اإللكترونية في النقاط التالية:سبق تمخص الباحثة أىمية اإلد *وبناًء عمى ما
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 اإلداري في المنظمات  أن اإلدارة اإللكترونية تسيم في خفض تكاليف العمل
  .والمؤسسات التعميمية عمى وجو الخصوصبصفة عامة 

  بتطبيق اإلدارة اإللكترونية نسيم في تخميص المنظمات من البيروقراطية
  .عمى المنظمات المختمفة اإلدارية والروتين العقيم الذي ظل مسيطراً 

  بتطبيق اإلدارة اإللكترونية نسيم في رفع كفاءة العاممين في المنظمات
المختمفة، وبناًء عمى األىمية القصوى لإلدارة اإللكترونية فإنو ال بد من التعرف عمى 
 األىداف التي تسعى اإلدارة اإللكترونية إلى تحقيقيا في المنظمات من خالل ما يمي:

 هداف اإلدارة اإللكترونية:: أ1-4
ألىمية اإلدارة اإللكترونية في المنظمات فقد وردت العديد من التصنيفات التي 

م( 2006وىنا نذكر ما صنفو النمر وآخرون ) ،أىداف اإلدارة اإللكترونية تصنف
 إللكترونية من وجية نظرىم إلى:احيث ُصنفت اإلدارة 

  مثل: ،ترجمتيا إلى مكاسب ماديةأىداف مباشرة يمكن 
 نجاز سريع األعمال واختصار زمن التنفيذ في مختمف اإلجراءاتإ.  
 تقميل ساعات العمل داخل المنظمات الحكومية.  
 الحد من استخدام الورق في األعمال اإلدارية.  
 إمكانية أداء األعمال عن بعد.  
 مثل: ،ةأىداف عامة غير مباشرة يصعب ترجمتيا إلى مكاسب مادي 
 التقميل من األخطار المرتبطة بالعمل اإلنساني.  
 التوافق مع بقية دول العالم خاصة الدول المتقدمة.  
 (.424لقدرة التنافسية لممنظمات )صزيادة وتعزيز ا 
 ( أن اإلدارة اإللكترونية تيدف إلى:2003وذكر حجازي )م 
 تحسين مستوى الخدمات.  
 التقميل من التعقيدات اإلدارية.  
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 (99تخفيض التكاليف )ص.  
  م( أن اإلدارة اإللكترونية في المنظمات 2004من جية أخرى يرى رضوان )و

 تيدف إلى:
 لتعميم المستمر وبناء المعرفة.ا 
  تحقيق الكفاءة والفاعمية في تقديم الخدمات لممستفيدين واالستفادة من الموارد
 .المتاحة
 الحد من الفساد اإلداري.  
  دارة كافة الموار زيادة الترابط بين   .(75صد )العاممين واإلدارة العميا ومتابعة وا 

*مما سبق يمكن لمباحثة أن تمخص أىداف اإلدارة اإللكترونية من وجية نظرىا 
 في النقاط التالية:

 تحسين مستوى الخدمات المقدمة من المؤسسة لممستفيدين.  
  في المنظمات في  ارتوفير المعمومات والبيانات لإلدارة العميا وأصحاب القر

 الوقت المناسب.
 توظيف تكنولوجيا المعمومات بما يحقق أىداف المنظمة.  
  .محاربة البيروقراطية والروتين التقميدي في األعمال 

ووفقًا ألىمية وأىداف اإلدارة اإللكترونية البد من ذكر الدواعي التي دعت 
االتجاه اإللكتروني في المنظمات والمؤسسات المختمفة إلى التوجو إلى النظام أو 

 اإلدارة من خالل الدوافع التالية:
 التحول نحو اإلدارة اإللكترونية:: دواعي 1-5
ىناك عدد من األسباب والدوافع التي دفعت المنظمات الحديثة لمتحول من  

م( 2002في اإلدارة إلى اإلدارة اإللكترونية ىذه الدوافع ذكرىا نصار ) النظام التقميدي
 عمى النحو التالي:

 اإلجراءات والعمميات المعقدة وأثرىا عمى زيادة تكمفة األعمال.  
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 القرارات والتوصيات الفورية التي من شأنيا إحداث عدم توازن في التطبيق.  
  المؤسسةالعجز عن توحيد البيانات عمى مستوى.  
 صعوبة الوقوف عمى معدالت قياس األداء.  
  ازدياد المنافسة بين المؤسسات وضرورة وجود آليات لمتميز داخل كل مؤسسة

  .تسعى لمتنافس
  التقنيات الحديثة واالعتماد عمى المعمومات والبيانات في  توظيفالتوجو نحو

  .اتخاذ القرارات
 كالتعميم اإللكتروني والذي يعنى  تقديم نماذج جديدة الخدمات اإللكترونية

  .(6ص) بالمرونة يتسماستخدام الحاسب اآللي في التعميم وىو تعمم 
م( أن ىناك العديد من األسباب التي دفعت المنظمات 2000ويمخص الموسى )

 الحديثة إلى التوجو إلى اإلدارة اإللكترونية وىذه األسباب عمى النحو التالي: 
 إظيار مزاياىا في الحياة كنولوجي والثورة التقنية التي أدت إلى تسارع التقدم الت

 العصرية.
 ترابط المجتمعات اإلنسانية في ظل توجيات العولمة.  
  .االستجابة لمتطمبات البيئة المحيطة مع التكيف معيا 
 (35ص) التحوالت الديمقراطية وما رافقيا من متغيرات وتوقعات اجتماعية.  

ناك عددًا من األسباب والدوافع التي دفعت المنظمات *وترى الباحثة أن ى
الحديثة إلى تبنى اإلدارة اإللكترونية كمنيج إداري تقني خدمي بيا وىذه األسباب من 

 وجية نظرىا تتمخص في اآلتي:
 ( التي تشيدىا التحوالت )االجتماعية، االقتصادية، الثقافية، والسياسية

  .وغير مباشر عمى األفراد والمؤسساتالمجتمعات والتي انعكست بشكل مباشر 
 االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات التي تزداد وتتطور يومًا بعد يوم ثورة.  
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  ظيور تكنولوجيا المعمومات المرتبطة بالمفاىيم التعميمية المتجددة كالجامعة
 جعمت من الضروري التحول من ،االلكتروني والحكومة اإللكترونيةاإللكترونية والتعميم 

المنظمات  ، وترى الباحثة أنو عند شروعتقميدية إلى اإلدارة اإللكترونيةاإلدارة ال
بد وأن توفر العديد من  تطبيق اإلدارة اإللكترونية الوالمؤسسات الحديثة في 

المتطمبات التي متى تحققت تكون المنظمة قد تحولت إلى منظمة إلكترونية قادرة عمى 
وىذه  ،الحاضر وتوظيفيا فيما يحقق أىدافيا االستفادة من تكنولوجيا العصر

 المتطمبات عمى النحو التالي:
 تطبيق اإلدارة اإللكترونية: : متطمبات1-6
إن اإلدارة اإللكترونية شأنيا شأن أي مشروع يحتاج إلى تييئة البيئة المناسبة  

الوجو والظروف المالئمة لطبيعة عممو كي يتمكن من تنفيذ ما ىو مطموب منو عمى 
، لذا ولضمان نجاح اإلدارة ق النجاح واألىداف التي يسعى ليااألكمل وبالتالي يحق

 م( فيما يمي:2007اإللكترونية البد من توفر المتطمبات التي ذكرىا الصيرفي )
  حل المشكالت القائمة في الواقع الحقيقي قبل االنتقال إلى البيئة اإللكترونية

  .في العمل
 من البنية  أن اإلدارة اإللكترونية تتطمب وجود مستوى عال   البنية التحتية إذ

( وبنية تحتية متطورة من االتصاالت التحتية التي تتضمن )شبكة االتصاالت والبيانات
السمكية والالسمكية تكون قادرة عمى تأمين التواصل ونقل المعمومات بين المؤسسة 

  .(80خرى )صاإلدارية نفسيا وبين المؤسسات والمستفيد من جية أ
م( العديد من المتطمبات التي البد وأن تتوفر عند 2003ويضيف العمري )

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المنظمات وىذه المتطمبات تتمثل في: 
  توافر الوسائل اإللكترونية الالزمة لالستفادة من الخدمات التي تقدميا اإلدارة

  .اإللكترونية
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  وىو يشمل تدريب كافة الموظفين عمى استخدام أجيزة تبناء القدراالتدريب و ،
دارة الش  بكات وقواعد البيانات والمعمومات.الحاسب اآللي وا 

 توفير مستوى مناسب من التمويل.  
  توفير األمن اإللكتروني والسرية اإللكترونية عمى مستوى عال  لحماية

  .(63ص) المعمومات الوطنية والشخصية
أنو حتى يتم نجاح تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المنظمات أما الباحثة فترى 

 الحديثة البد وأن يتم توفير المتطمبات التالية:
  توفير القيادات اإلدارية القادرة عمى التعامل مع تكنولوجيا المعمومات

  .واالتصاالت
 تطوير التنظيم اإلداري والخدمات والمعامالت.  
 التعميم وتدريب العاممين.  
 المؤسسة  بيئة اتصالية فاعمة بين اقسام المؤسسة المختمفة وبين توفير

 .والمستفيدين من خدماتيا
ووفقًا ليذه المتطمبات من وجية نظر الباحثة يمكننا الحكم عمى نجاح اإلدارة 
اإللكترونية في المنظمات، إال أنو وبالرغم من توفر ىذه المتطمبات في المؤسسات إال 

لكترونية يمر بالعديد من المعوقات التي تعيق تطبيقو أو تعيق أن تطبيق اإلدارة اإل
تأديتو لعممو عمى أكمل وجو وىذه المعوقات وردت من وجية نظر المختصين عمى 

 النحو التالي: 
 تطبيق اإلدارة اإللكترونية: : معوقات1-7
م( معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المؤسسات في 2005حدد الكومي ) 

 النقاط التالية:
 ة إلى نموذج األعمال تييئة المنظمة لالنتقال من نموذج األعمال التقميدي

 اإللكترونية.
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 إدارة موقع المنظمة عمى شبكة اإلنترنت.  
 (44ص) إدارة المنظمات والمشروعات االفتراضية.  

م( أن ىناك العديد من العوامل التي تعيق 2007من جية أخرى يرى عامر )
 وىذه العوامل ىي:ة اإللكترونية في المنظمات، يق اإلدار تطب

 تداخل مسؤوليات اتخاذ القرارات لإلقدام عمى التغيير أو االنتقال.  
 قمو االعتمادات المالية لمتطبيقات الحديثة.  
 من حيث استمرارية عمميا من عدمو. عدم وجود ثقة كاممة بالتقنيات الحديثة 
  المستخدمة لمتقنيات مما يزيد الحاجة إلى التدريبنقص الكفاءات البشرية.  
 (55عدم توفر وسائل االتصال المناسبة )ص.  

وترى الباحثة أن ىناك عوامل أخرى من وجية نظرىا تعيق تطبيق اإلدارة 
اإللكترونية في المؤسسات عامًة والمؤسسات التعميمية عمى وجو الخصوص وىذه 

 في: العوامل كما تراىا الباحثة تمثل 
 ارتفاع التكاليف المادية إلنشاء شبكة المعمومات في المؤسسات.  
 مخاطر األمن والخصوصية عمى شبكة اإلنترنت.  
 وبناًء عمى المعوقات  ،ارية لمفيوم اإلدارة اإللكترونيةجيل بعض القيادات اإلد

التي تراىا الباحثة فإن اإلدارة اإللكترونية أصبحت اآلن من أىم ضروريات العصر 
الحاضر وخاصة في مجال التعميم حيث أنو وفي ظل التطورات الحديثة ظيرت 
اتجاىات حديثة في التعميم كالتعميم المستمر والتعميم اإللكتروني الجامعي األمر الذي 

م في أي مكان وأي زمان وىذا ىو المحور الثاني من البحث حيث يتيح فرص التعم
ستتناول الباحثة إمكانية توظيف اإلدارة اإللكترونية في تعميم الكبار وبرامج التعميم 

 المستمر في المممكة العربية السعودية. 
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 تعميم الكبار: -2
 : مفهوم تعميم الكبار:2-1

بيا محو األمية فحسب بل يشمل تعميم تعميم الكبار في ىذه الدراسة ال يقصد 
طالب وطالبات الدراسات العميا في الجامعات والمعاىد العممية الباحثين عن تطوير 
الذات من خالل الدورات التدريبية والتطويرية، وأيضًا الموظفين ذوي الحاجة لمتدريب 

وتحقيق اإلنتاجية  عمى رأس العمل من أجل تطوير األداء وبالتالي تحسين العممية
 أىداف المنظمة.

فكرة التربية  م( أنو يقوم في أساسو عمى2000وتعميم الكبار كما يراه الطنوبي )
المستمرة والتعميم مدى الحياة، وينظر إليو عمى نحو عام أنو "التعميم اليادف المنظم 

قيمة( الذي يقدم لمبالغين أو الراشدين أو الكبار غير المقيدين في جامعات نظامية )م
 تغيير اتجاىاتيم.  من أجل تنمية معارفيم ومياراتيم أو

كل خبرة تعميمية تقدم لمكبار بصرف عمى أنو م( 2001) يوينظر إليو متول
دمة التي تقوم عمييا أو تقدم أو محتواىا أو الطريقة المستخ   النظر عن مضمونيا 
ريضًا يشتمل قطاعات مختمفة من تعميم الكبار ميدانًا واسعًا عبيا، وبيذا يعد ميدان 

البشر في مختمف ميادين العمل واإلنتاج، ويعد أيضا ميدانًا متجددًا يرتكز في 
أساسياتو عمى فكرة التربية لعالم متغير، وأنو تعميم غير منتو بسن معينة أو برامج 

 .أو سنوات دراسية معينة معينة
من ىنا تتفق وجية نظر الباحثة مع وجية نظر المختصين في أنظمة التعميم 

بل يتعدى ذلك  ،أوسع وأشمل من مجرد محو األميةحيث ترى الباحثة أن تعميم الكبار 
إلى تعميميم منظومة معرفية واتجاىات قيمية وعممية تعوضيم ما فاتيم من تعميم 

  .ون إكماليم تعميميمعالي ألسباب اقتصادية أو اجتماعية حالت د
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 تعميم الكبار: : أهداف2-2
عمى الرغم بالخصوصية التي يتمتع بيا مفيوم تعميم الكبار وخاصة في ىذه 
الدراسة كون ال يقتصر عمى محو األمية بل يتشمل العديد من الفئات التي تحتاج إلى 

وميارات  تنوع في البرامج التدريبية والوسائل التي تساعدىم عمى اكتساب خبرات
لذا فإن تعميم الكبار بحسب ما  ،جديدة أو تطوير الميارات والمعارف السابقة لدييم

 م( ييدف إلى: 2002ورد في اليونسكو )
  أداء دوره بكل تعميم الفرد الميارات الالزمة التي تمكنو من تحقيق ذاتو و

 فاعمية في المجتمع.
  المتعممين من خالل البرامج يفتح آفاق التنمية الثقافية واالجتماعية لدى

  .التدريبية المقدمة ليم
 كساب المتعممين والدارسين الميارات الالزمة ليم في أداء أعماليم وتدريبيم إ

  .(12)صرتيم عمى اإلنتاج وتنمية المجتمع عمييا من تنمية قد
 وىنا ترى الباحثة أن تعميم الكبار ييدف من وجية نظرىا إلى:

 يم من أجل مواكبو تغيرات مية الميارات والمعارف لديتزويد المتعممين وتن
 المجتمع.
  تدريب المتعممين والدارسين عمى األساليب اإلدارية واالنتاجية والعممية

  .والعممية الحديثة بما يسيم تفوقيم عمى أعماليم وتحقيق أىدافيم
 والعالم العربي عامةر في العالم وبناًء عمى ما سبق ذكره وألىمية تعميم الكبا

والمممكة العربية السعودية عمى وجو الخصوص من أجل مواكبة التطورات الحديثة في 
مختمف المجاالت ظيرت العديد من المفاىيم واالتجاىات التي من شأنيا توفير التعميم 
في كل مكان وأي زمان لممستفيدين منو من أجل مساعدتيم عمى تنمية قدراتيم ومن 

تجاىات الحديثة التعميم المستمر الذي يتيح في مضمونة التعميم لكل فئات أىم ىذه اال
 المجتمع دون قيود أو شروط وفيما يمي تفصيل لذلك. 
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 التعميم المستمر: -3
 : مفهوم التعميم المستمر:3-1

تطرقت األدبيات والدراسات الحديثة التعميم المستمر حيث أنيم فسروه بأنو التعميم 
نمية معارفيم وقدراتيم دون قيود أو شروط لكافة فئات المجتمع الذين لم مدى الحياة لت

لتعميم حيث أنو نوع من اظروفيم االجتماعية أو االقتصادية، يكمموا تعميميم نظرًا ل
 الوصول لو في أي مكان وزمان.  الذي يتسم بالمرونة وسيولة

التدريب من أجل  م( ىو2005والتعميم المستمر من وجية نظر النعميات )
، وال يعنى وصفة عمى مستوى كل من الفرد والجماعة التغيير وتعزيز التعمم الذاتي

دأ مجددًا نظرًا ال يمبث حتى يبفيو يتوقف ولكنو بالمستمر أنو ال يقف أحد عنده 
أم                كانت ممثمة في الظروف البيئية والمجتمع لحاجة تطرأ سواء

مما يستدعى استمرار التدريب من أجل مواكبة العصر تقنيات، مستجدات الحضارة كال
  .(129)ص

أما التعميم المستمر من وجو نظر الباحثة فيو نوع من التعميم ييدف إلى مساعدة 
الدارسين لاللتحاق بالبرامج التدريبية من أجل مواكبة التغيرات التي تشيدىا 

ووصواًل إلى بيئة التي يعيش فييا، اإلنسان وال المجتمعات تحقيقًا لمتكامل بين بين
النيوض بيا عن طريق حشد الطاقات البشرية وتنميتيا من أجل تحقيق أىداف 
المجتمع والتنمية الشاممة، وتحقيقًا ليذا المفيوم فإن التعميم المستمر ييدف إلى تحقيق 

 العديد من األىداف تذكرىا الباحثة عمى النحو التالي:
 مستمر:: أهداف التعميم ال3-2

ألن اليدف األساسي من التعميم المستمر ىو التطوير والتدريب والتعميم لكافة 
شرائح المجتمع إال أن ىناك أىداف وغايات فرعية يسعى التعميم المستمر لتحقيقيا 

 م( عمى النحو التالي:2007كما ذكرىا صابر )
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  مما ينعكس زيادة المعرفة المكتسبة عمى نحو متواصل طوال حياة الفرد
  .إيجابيًا عمى حياة المجتمع

  كون برامج التعميم ص التعميمية لكافة أفراد المجتمعتحقيق مبدأ تكافؤ الفر ،
  .المستمر تكون منسجمة مع ظروف وحاجات الدراسين

 رتقاء الوظيفي عن طريق تحسين ظروفيم االقتصادية تمكين األفراد من اإل
عميم المستمر يتيح ليم تطوير قدراتيم ورفع كفاياتيم واالجتماعية والتربوية وذلك ألن الت

  .في المجاالت المختمفة
  تعميم األفراد مينًا جديدة تمكنيم من التكيف مع ظروف الحياة الطارئة مما

 (.21اإلسيام في تنمية المجتمع )ص يسيل ليم
فع *وترى الباحثة أن التعميم المستمر ىام جدًا في مجال التعميم كونو يسيم في ر 

كفاية المعممين والمعممات وتطوير المناىج التربوية بحيث تواكب تطمعات العصر 
الحاضر، وبناًء عمى أىمية التعميم المستمر وأىدافو فإنو البد من توظيف اإلدارة 

وفيما  ،اإللكترونية في تعميم الكبار وبرامج التعميم المستمر من أجل أن تحقق أىدافيا
 يمي تفصيل ذلك:

توظيف اإلدارة اإللكترونية في برامج تعميم الكبار والتعميم المستمر  -4
 العربية السعودية: في المممكة

تولي حكومة المممكة العربية السعودية اىتمامًا كبيرًا لمتحول لمتعامالت 
اإللكترونية وذلك لما تقدمو مفاىيم التعامالت اإللكترونية الحكومية من فوائد كبيرة 

اد الوطني والتطوير التعميمي والعممي، ولعل من أىم القطاعات التي شيدت لالقتص
تطورًا ممحوظًا في نظام التعامالت االلكترونية ىي قطاع التعميم نظرًا لتعدد الجيات 
المشرفة عمى التعميم، باإلضافة إلى تنوع البرامج التدريبية المقدمة لمدارسين نظرًا لتنوع 
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البرامج ويمكن توظيف اإلدارة اإللكترونية في برامج التعميم  الفئة المستيدفة من ىذه
 المستمر وتعميم الكبار كما تراىا الباحثة من خالل :

  القبول والتسجيل اإللكتروني في الجامعات والمعاىد التي تقدم البرامج
 والدورات التدريبية لممستفيدين. 

  إنشاء المواقع والقنوات اإللكترونية التعميمية التفاعمية من أجل تقديم الدروس
 والدورات التدريبية. 

   تطبيقات الحاسب اآللي الذي توفر قواعد بيانات ومعمومات حديثة في
 مختمف العموم والمعارف. 

  بيئة االتصال اإللكتروني بين الدراسين والمؤسسة التعميمية بما يحقق التكامل
 والتناغم بين البيئة التعميمية والمجتمع.

 جماىيري متاح لجميع الناس ويتسم نظام التعميم المفتوح وىو نوع من التعميم ال
بالمرونة من حيث شروط القبول بو وطريقة التدريس، والزمان والمكان والمدى تبعًا 

 الحتياجات وظروف الدارسين.
الكترونية مكثفة تستيدف عددًا المنصات التعميمية اإللكترونية وىي مقررات  .1

ضخمًا من الطالب، وتتكون من فيديوىات لشرح المقرر يقدميا أساتذة وخبراء ومواد 
لمقراءة واختبارات وكذلك منتديات لمتواصل بين الطمبة واألساتذة من ناحية والطمبة 
وبعضيم البعض من ناحية أخرى والدراسة فييا غير تزامنية أي تعتمد عمى الخطو 

 . (14م، ص2016)السيد،  ذاتي لمطالبال
  التعميم المدمج وىذا النوع من التعميم من أنواع التعميم الذي تقدمو الجامعة

بالمرونة ويمبي حاجة يتسم والذي ُيفسر بأنو التعميم الذي  ،السعودية اإللكترونية
واالتصاالت في بيئة تقنية توظف تكنولوجيا المعمومات  المتعممين في عصر المعرفة

ا المتعمم في بيئة التعمم وتدعم التعمم الذاتي والتعاوني وتحد من العزلة التي يشعر بي
لوجو( والتعمم عبر اإلنترنت سواًء -التعميم المباشر )وجًياالمزج بين من خالل  عن بعد
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يحقق نموذج  .مزايا كل منيما المتزامن، في نموذج متكامل يجمعالمتزامن أو غير 
الي بين كل من األنشطة المباشرة المدمج بالجامعة السعودية التوازن المثالتعميم 

واألنشطة اإللكترونية بيدف تزويد الطمبة بتجربة تعميمية متنوعة ومتكاممة تشتمل عمى 
نشطة اإللكترونية المحاضرات المباشرة، والمحاضرات االفتراضية المتزامنة، واأل

معة ) موقع الجا ل المنصة التعميمية )البالك بورد(المتزامنة" من خال "المتزامنة، وغير
 م(.2018السعودية اإللكترونية، 

ىذه بعض البرامج والوسائل التي يمكن من خالليا توظيف اإلدارة اإللكترونية في 
تعميم الكبار والتعميم المستمر بما يحقق أىداف التنمية الحديثة التي تسعال إلييا 

لذي ىو الخطوة ( ا2020)من خالل برنامج التحول الوطني المممكة العربية السعودية 
 (.2030)لرؤية المممكة  ةاألولى لالنطالق

 الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة:
انطالقًا من اىمية المراجعة العممية لمدراسات ذات الصمة بموضوع البحث 

الدراسات السابقة ذات الصبغة الحالي، أمكن لمباحثة الحصول عمى العديد من 
، المحمية واإلقميمية والعالمية والمتعمقة بموضوع الدراسة، ُرتبت من األقدم إلى األحدث

، أبرز نتائجيا ،ىدفيا، منيجيا، عينتيا، إجراءاتيا: )وقد تم تناول كل دراسة من حيث
لحالية دراسة ااالتفاق واالختالف بين التعميق عمييا من ناحية توضيح أوجو وال

ومن ثم توضيح ما تميزت بو الدراسة الحالية عن الدراسات والدراسات السابقة(، 
 فيما يمي:  ،السابقة
 ( بعنوان "اإلدارة اإللكترونية":2004دراسة أيوب )م 

ىدفت الدراسة إلى تحديد المبررات والدوافع لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في 
ات من تطبيق عرفة الفوائد التي ستعود عمى المنظمالمنظمات اإلدارية السعودية وم

، واستخدمت الباحثة المدخل الوثائقي من المنيج الوصفي من خالل اإلدارة اإللكترونية
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فحص الوثائق واستنتاج الفرق بين اإلدارة التقميدية واإلدارة اإللكترونية. وتوصمت 
 الدراسة إلى:

  تطبيق اإلدارة اإللكترونية في ىناك العديد من المبررات التي تساعد عمى
المنظمات الحكومية السعودية من أىميا تحسين إدارة الموارد البشرية والتغمب عمى 
الصعوبات الي تؤثر بشكل سمبي عمى األداء الوظيفي لمعاممين وتؤدي إلى انخفاض 

 .اإلنتاجية
 ( 2007دراسة الرشيد)ها في تفعيل تنمية الموارد البشرية دور بعنوان " م

 إلدارة اإللكترونية":ا
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى تنمية الموارد البشرية وخصائصيا وأىدافيا في 

باإلضافة إلى أن الدراسة ىدفت إلى الكشف عن المعوقات  ،تفعيل اإلدارة اإللكترونية
واستخدم الباحث ة عند تطبيق اإلدارة اإللكترونية، التي تواجو إدارة الموارد البشري

ابات المنيج الوصفي في جمع المعمومات عن الدراسة واالستبانة كأداة لقياس استج
 ، وكانت نتائج الدراسة عمى النحو التالي:عينة الدراسة حول متغيراتيا

  موافقو أفراد عينة الدراسة عمى وجود معوقات تعوق تطبيق اإلدارة اإللكترونية
  .وتفعيل دورىا

 3-( م2010دراسة األسمري) تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في " بعنوان
  :اإلدارة المدرسية ومتطمبات تطويرها من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية"

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة 
يق المدرسية في المدارس الثانوية باإلضافة إلى التعرف عمى المعوقات التي تع

، واستخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي الشامل تطبيقيا وتطوير اإلدارة المدرسية
لجمع البيانات والمعمومات عن موضوع الدراسة واالستبيان كأداة لقياس استجابات 

، وكانت نتائج الدراسة ( مديراً 193تيا والبالغ عددىم )عينة الدراسة حول متغيرا
 كالتالي:
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 إللكترونية في المدارس الثانوية بمدينة الرياضضعف تطبيق اإلدارة ا.  
  وجود معوقات تحد من تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمدارس الثانوية بمدينة
 .الرياض

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
تناولت الدراسات السابقة اإلدارة اإللكترونية بوصفيا منيجًا وأسموبًا إداريًا ييدف 

فية من خالل العديد من الوسائل )الموارد إلدارية والتعميمية والمعر إلى تطوير العممية ا
( وتوضيح تأثير تطبيق اإلدارة اإللكترونية عمى الفاعمية واإلمكانات المادية، البشرية

  .اإلنتاجية في المنظمات المختمفة
 :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 

الدراسات السابقة في تناوليا لإلدارة اإللكترونية في تتميز الدراسة الحالية عن 
برامج تعميم الكبار والتعميم المستمر في المممكة العربية السعودية وىذا بحد ذاتو جانب 

 ىام في األبحاث والدراسات.
 :أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 

 :الدراسة الحالية من عدة جوانب فياستفادت الباحثة من الدراسات السابقة 
 تكوين خمفية فكرية لموضوع الدراسة، وتحديد محاور اإلطار النظري. 
  ثارة عدد من التساؤالت التي أثارت مشكمة الدراسة بمورة مشكمة الدراسة، وا 
 .الحالية
  االستفادة مما ذكر من مراجع عممية استندت إلييا تمك الدراسات في مادتيا
 العممية.
 ادة مما ذكر من مراجع عممية استندت إلييا تمك الدراسات في مادتيا االستف
 العممية.
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 خاتمة الدراسة:
تناولت الباحثة في ىذه الدراسة بالوصف والتحميل اإلدارة اإللكترونية   

باعتبارىا منيج إداري حديث يتوافق مع المتغيرات التي نعيشيا في العصر الحاضر 
ويحقق أىداف التنمية الشاممة التي تسعى المممكة العربية السعودية لتحقيقيا من خالل 

ليات التي يمكن من خالليا توظيف اإلدارة (، وتطرقت الباحثة إلى اآل2030رؤية )
اإللكترونية في برامج تعميم الكبار والتعميم المستمر في المممكة العربية السعودية من 
أجل تحقيق اليدف األساسي لمتعميم في المممكة العربية السعودية وىو إتاحة الفرص 

ثة بعدد من التوصيات التعميمية لكافة أفراد المجتمع، وبناًء عمى ما سبق توصي الباح
 عمى النحو التالي:

 توصيات الدراسة:
التوسع في تخصصات التعميم المفتوح الموجية لمطمبة الكبار لتغطي مساحة  .1

 أوسع من االىتمامات والميول. 
التوسع في إنشاء كميات ومعاىد وأقسام متخصصة إلعداد المدرس والمدرب  .2

 التقني والميني المتخصص بتعميم الكبار. 
ربط برامج تعميم الكبار بالمشاريع التنموية الوطنية من أجل تحقيق منظور  .3

 التنمية المتكاممة، وربط التعميم لمكبار بتوليد فرص العمل. 
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 المراجع:
 :أواًل: المراجع العربية

ثورة عمى العمل اإلداري  :الحكومة اإللكترونية .م(2005محمد )أبو مغايض،  .1
 الرياض: المممكة العربية السعودية. مكتبة العبيكان لمنشر والتوزيع.  .التقميدي

الجوانب اإلعالمية اإلنترنت وسيمة اتصال جديدة: م(. 2004بخيت، السيد ) .2
: العينر الكتاب الجامعي لمنشر والتوزيع. دا .والصحافية والتعميمية والقانونية
 دولة اإلمارات العربية المتحدة.

دار  .النظام القانوني لحماية الحكومة اإللكترونية م(.2003حجازي، بيومي ) .3
 القاىرة: جميورية مصر العربية. والتوزيع.  الفكر الجامعي لمنشر

عمان: . دار صفاء لمنشر والتوزيع. التعميم المستمر م(.2001، إيمان )خميف .4
 األردن.

عمان: . دار المسيرة لمنشر والتوزيع. السموك التنظيميم(. 2004رضوان، زاىد ) .5
 .األردن

ئل لمنشر والتوزيع. دار وا. نظم دعم القرارات م(.2005، عالء وآخرون )السالمي .6
 .عمان: األردن

 .إدارة الموارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي م(.2007صابر، كامل ) .7
 بيروت: لبنان. المؤسسة الجامعية لمنشر والتوزيع. 

ار الفكر الجامعي لمنشر د .اإلدارة اإللكترونية م(.2007مد )الصيرفي، مح .8
  .جميورية مصر العربيةوالتوزيع. اإلسكندرية: 

الحكومة اإللكترونية واقعها وآفاق تطبيقها في  م(.2005، حسون )الطائي .9
 دار زىران لمنشر والتوزيع. عمان: األردن. .العراق
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دار المطبوعات  .الكبارالمرجع في تعميم  م(.2000الطنوبي، محمود ) .10
 اإلسكندرية: جميورية مصر العربية.  يدة.الجد

دار  .نماذج معاصرةاإلدارة اإللكترونية:  م(.2007عامر، عبد الرؤوف ) .11
 القاىرة: جميورية مصر العربية.  .السحاب لمنشر والتوزيع

دار  .مفهومه وأدواته وأساليبهالبحث العممي:  م(.2005عبيدات، ذوقان ) .12
 .عمان: األردن. لمطباعة والنشرالفكر 

مكتبة  .الحكومة اإللكترونية بين التخطيط والتنفيذ م(.2005العبود، ناصر ) .13
 الرياض: المممكة العربية السعودية. .الممك فيد الوطنية

في ورشة العمل  ورقة عمل .الحكومة اإللكترونيةم(. 2003عيسى، طوني ) .14
 .اليمناإلقميمية. صنعاء: 

زمزم لمنشر  .اإلدارة اإللكترونية .م(2015) آسياكورتل، فريد وسميمان،  .15
 عمان: األردن. والتوزيع. 

عمان: دار الحامد لمنشر والتوزيع.  إدارة األعمال.م(. 2005الكومي، شوقي ) .16
 األردن. 

إدارة التكنولوجيا: مفاهيم ومداخل تقنيات تطبيقات م(. 2006الالمي، قاسم ) .17
  .عمان: األردناىج لمنشر والتوزيع. دار المن .عممية

مركز البحوث  .البحث المقارن في تعميم الكبار م(.2001متولي، مصطفى ) .18
 : المممكة العربية السعودية.الرياض التربوية.

 .نترنتمقدمة في الحاسب اآللي واإل  م(.2001الموسى، عبد العزيز ) .19
 الرياض: المممكة العربية السعودية. شبكة البيانات لمنشر والتوزيع.  مؤسسة

: االستراتيجية والوظائف لكترونيةاإلدارة اإل  م(2004نجم، عبود ) .20
 الرياض: المممكة العربية السعودية . .دار المريخ لمنشر والتوزيع .والمشكالت
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مكتبة األنجمو المصرية لمنشر  .اإلدارة اإللكترونية م(.2002نصار، شحاتو ) .21
 القاىرة: جميورية مصر العربية.  . والتوزيع

دار الخريجي  .األساسيات في تعميم الكبارم(. 2005النعيمات، محمد ) .22
 المممكة العربية السعودية. لمنشر والتوزيع. الرياض: 

ألسس والوظائف ااإلدارة العامة م(. 2006) وآخرون محمد ،النمر .23
 لعربية السعودية.الرياض: المممكة ا مكتبة الشقري. .واالتجاهات الحديثة

 .اإلدارة اإللكترونية وآفاق تطبيقاتها العربية م(.2005ياسين. غالب ) .24
 .الرياض: المممكة العربية السعوديةمنشورات معيد اإلدارة العامة. 

متحدة لمتربية والتعميم منظمة األمم ال .التعميم لمجميع(. 2002اليونسكو ) .25
 باريس. والثقافة.

 والدراسات:ثانيًا: األبحاث 
تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة المدرسية م(. 2010، سعد )األسمري .26

 .ومتطمبات تطويرها من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية بمدينة الرياض
الرياض: اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. جامعة رسالة ماجستير منشورة. 
 المممكة العربية السعودية.

ها في تفعيل اإلدارة تنمية الموارد البشرية ودور  م(.2007)الرشيد، عميان  .27
رسالة ماجستير غير  .دراسة تطبيقية عمى العاممين في األمن العاماإللكترونية: 

الرياض: المممكة العربية ة األمير نايف العربية لمعموم األمنية. جامعمنشورة. 
 .السعودية

رؤية مستقبمية اللكترونية: المنصات التعميمية ا(. 2016عبد اهلل ) ،السيد .28
مجمة التعميم االلكتروني. جامعة  .لبيئات التعمم اإللكتروني االجتماعية

 .16المنصورة. العدد 
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لمتطمبات اإلدارية واألمنية لتطبيق اإلدارة ام(. 2003)سعيد ، العمري .29
األمير نايف العربية لمعموم جامعة ة ماجستير غير منشورة. رسال .اإللكترونية

  .الرياض: المممكة العربية السعوديةية. األمن
رسالة ماجستير غير منشورة.  .اإلدارة اإللكترونية م(.2004أيوب، نادية ) .30

 جامعة القاىرة: جميورية مصر العربية.  كمية التربية. 
شور بحث من .المفهوم الشامل لإلدارة اإللكترونية م(.2006باكير، حسين ) .31

 اإلمارات العربية المتحدة.بمجمة مركز الخميج لألبحاث. 
اإلدارة اإللكترونية في كميات التربية لمبنات في (. م2008فوزية )، بخش .32

رسالة دكتوراه غير  .المممكة العربية السعودية في ضوء التحوالت المعاصرة
  : المممكة العربية السعودية.مكة المكرمةأم القرى.  جامعةمنشورة. كمية التربية. 

عد باستخدام اإلدارة التدريب والتعميم عن ب  م(. 2004)جواىر ، قناديمي .33
ة والمتغيرات العالمية الثاني لإلدار ورقة عمل مقدمة لمممتقى اإلداري  اإللكترونية.
 .الرياض: المممكة العربية السعوديةالجديدة. 

 ثالثًا: المواقع اإللكترونية:
م(: 2018)مومات بالمممكة العربية السعودية، وزارة االتصاالت وتقنية المع .34

https://www.mcit.gov.sa/ar/page/98877 
م(: 2018) الت اإللكترونية الحكومية ُيّسر،برنامج التعام .35

s://www.yesser.gov.sa/AR/Pages/default.aspxhttp 
م(: 2018)،الجامعة السعودية اإللكترونية،  التعميم المدمج .36

-https://seu.edu.sa/sites/ar/AboutSEU/Pages/E
learning.aspx 
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