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 الوستخلص :

 

تمثؿ االدارة االلكترونية تحواًل شاماًل في المفاىيـ والنظريات والممارسات والتشريعات التي       
تقـو عمييا االدارة التقميدية و ىدفت الدراسة الحالية إلى تحديد المتطمبات التي تواجو تطبيؽ 

ة االلكترونية وبياف أىداؼ اإلدارة اإلدارة اإللكترونية في الجامعة ، وتناولت الدراسة مفيـو اإلدار 
االلكترونية وكذلؾ المتطمبات التشريعية والبشرية والتقنية واألمنية والمالية لتطبيؽ االدارة 
االلكترونية، والميارات المتعمقة بمشروع اإلدارة االلكترونية، والتعرؼ عمى كيفية االنتقاؿ مف 

 صورة سميمة وناجحة داخؿ الجامعة. االدارة التقميدية الى االدارة االلكترونية ب
 . الجامعت –المتطلباث  –االدارة االلكترونيت   : الكلواث الوفتاحيت
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Abstract: 

           The study focused on the concept of electronic administration and 

the objectives of electronic administration as well as the legislative, 

human, technical, security and financial requirements for the application 

of electronic administration, And skills related to the electronic 

management project, and to learn how to move from traditional to 

electronic management in a sound and successful manner within the 

university. 
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 الوقذهت

إف ادخاؿ تقنيات المعمومات واالتصاؿ ىو ثورة حقيقية في االدارة، لما يحدث مف تغيير 
في اسموب العمؿ اإلداري وفاعميتو وادائة، وتحتـ عمينا ظروؼ العصر التي نعيشيا اليـو بذؿ 
مجيودات كبيرة في سبيؿ إنجاز االعماؿ ذات المتطمبات الكثيرة وفى وقت قصير ومف ىنا تبرز 

الى االدارة االلكترونية والتي تعنى االنتقاؿ مف العمؿ التقميدي الى تطبيقات معموماتية الحاجة 
 Hortomw.fores)بمافييا شبكات الحاسب األلي، لربط الوحدات التنظيمية مع بعضيا البعض 

2001, 58) 
المجاالت، تحمؿ في طياتيا  كما أف ىذه الثورة العممية اليائمة التي غزت جميع

متغيرات عديدة مف أىميا الثورة التكنولوجية ،خاصة فى المجاؿ الثاني الرقمي وتقنية االتصاالت 
والمعمومات، فمقد دخؿ العالـ ىذا القرف في حقبة جديدة مف التغيير بسبب إنتاج الكميات الكبيرة 

كؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ، وأصبح المستقبؿ مف المعمومات والمعارؼ القادرة عمى النمو والتزايذ بش
مرىونا بالقدرة عمى اختزاف المعمومات واسترجاعيا وبثيا بكفاءة عالية وفاعمية مطموبة ،وقد كاف 
لثورة المعمومات واالتصاالت أثر كبير في التقريب بيف دوؿ العالـ، حيث أصبح العالـ أشبو ما 

حدي لمدوؿ والمؤسسات المختمفة، فرضت عمييا يكوف بقرية صغيرة، كما أنيا أوجدت نوعا مف الت
حتمية التطوير والتحديث فى جميع عناصرىا ،أصبحت تقنية المعمومات واالتصاالت مف أىـ 

  (43، عدد0202) حسيف محمدجاد  دعائـ تقدـ الدوؿ
 مفهىم االدارة االلكترونيت :

االدارة االلكترونية مصطمح حديث، ظير كنتيجة لثورة المعمومات واالتصاالت مفيـو 
التي تعيشيا البشرية حاليا خصوصا بعد ظيور ما يسمى باالقتصاد الرقمي وكنتيجة لحداثة ىذا 
المصطمح واستخداماتو فيما بيف القطاع العاـ والقطاع الخاص، فقد ظير بعدة مسميات كاإلدارة 

  (43، 0223)نادية أيوب  حكومية االلكترونية، والحكومة الذكيةااللكترونية ،ال
ويعد مصطمح االدارة االلكترونية مف المصطمحات العممية المستحدثة في مجاؿ العمـو 
العصرية ، ىي تعد أيضا منيجا حديثا موجيا الى المنتجات مف السمع والخدمات وسرعة االداء ، 
ويعتمد عمى استخداـ شبكة متقدمة ،باستخداـ الحاسوب وشبكات األنترنت في إنجاز االعماؿ 

 (02، 0223) أحمد محمد غنيـ وتقديـ الخدمات لممواطنيف بطريقة الكترونية 
نترنت حيث ذكر بأنيا استخداـ نظـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وخاصة شبكة اال

فى جميع العمميات االدارية الخاصة بالمؤسسات التعميمية ،بغرض تحسيف العممية االنتاجية 
 (Mike 2003, 1&) وزيادة وكفاءة وفاعمية االداء بيا



 هتطلباث تطبيق االدارة االلكتروًيت فى الجاهعت

 هاشن هحوود هحوذأم د/ ًٌسي أحوذ فؤاد            أ/        أ.د/ هحوذ الٌصر حسي هحوذ     

 

 

 -401-   9102   يٌاير                                                       والثالثوى  الثاهيالعذد 

وعرفيا كؿ مف )ىويكنز ،وماركياـ (بأنيا: "تطبيؽ متميز لمتقنيات المعتمد ة عمى 
الويب فى النظـ المرتبطة بالمواد البشرية والتي تسيـ مع بعض التغييرات التنظيمية االخرى فى 
إتاحة إمكانية الوصوؿ الى المعمومات الخاصة بالموارد البشرية عمى نطاؽ واسع وكذلؾ توفير 

  (2، 0222)ىويكنز،برياف و ماركياـ،جيمس ة الدارة تمؾ المعمومات " فرص عديد
كما عرفيا الكسار بأنيا:" مصطمح أدارى يقصد بو "مجموعة مف العمميات التنظيمية 
 تربط بيف المستفيديف ومصادر المعمومات بواسطة وسائؿ إلكترونية لتحقيؽ أىداؼ  المنظمة مف

 .(2، 0222)محمد بف ىالؿ الكسار تخطيط ونتائج وتشغيؿ ومتابعة وتطوير 
كما عرفيا عوض بأنيا: "موارد معموماتية تعتمد عمى االنترنت وشبكات االعماؿ تمتؿ 
 أكثر مف أي وقت مضى الى تجريد األشياء وما يرتبط بيا الى الحد الذى أصبح رأس الماؿ
المعموماتي المعرفي الفكري ىو العامؿ األكثر فاعمية فى تحقيؽ أىدافيا ،واالكثر كفاية في 

 ".ـ(0202)عوض أحمد محمد استخداـ مواردىا 
عمى  (34ـ، 0203)عبد العزيز أحمد داود  أما االدارة االلكترونية : فقد عرفيا داود

انيا :"ىي إنجاز الوظائؼ االدارية بكفاية وفعالية باستخداـ تقنية المعمومات واالتصاالت لتحقيؽ 
أىداؼ المنظمة " عرؼ االدارة االلكترونية بأنيا :منظومة االعماؿ واالنشطة التي يتـ تنفيذىا 

وى االداء والكفاءة وىى إلكترونيا عبر الشبكات "كما أنيا ىي تمؾ الوسيمة التي تستخدـ لرفع مست
إدارة بال ورؽ ألنيا تستخدـ االرشيؼ اإللكتروني واألدلة والمفكرات االلكترونية والرسائؿ الصوتية 

 وىى إدارة تمبى متطمبات جامدة وتعتمد أساس عمى عماؿ لمعرفة"
 وعرفت بخش االدارة االلكترونية:" ىي إنجاز الوطائؼ االدارية بكفاية وفعالية باستخداـ 

 . (32، 0224)فوزية بخش  تقنية المعمومات واالتصاالت لتحقيؽ أىداؼ المنظمة
 اهذاف االدارة االلكترونيت :

 -تتمثؿ االىداؼ االساسية لإلدارة االلكترونية في تحقيؽ ما يمى :
محاولة إعادة ىيكمة المؤسسات التربية التقميدية الحالية لتحسيف االداء اإلداري  .0

التقميدي المتمثؿ في كسب الوقت وتقميؿ التكمفة الالزمتيف إلنجاز المعامالت 
وفؽ تطور مفيـو االدارة االلكترونية ،إعادة النظر فى الموارد البشرية المتاحة 

كفاءتيا وميارتيا التكنولوجية لربط االىداؼ لممؤسسات التربوية والعمؿ عمى رفع 
المنشودة لإلدارة االلكترونية بأداء والتطبيؽ، تقييـ البنية التحتية لتكنولوجيا 
المعمومات واالتصاالت وتحريرىا . لكى تستجيب ومتطمبات الخدمات األزمة 

 بالحجـ والنوعية لتحقيؽ الخدمات فى االدارة االلكترونية 
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ثيف والمفكريف الى أىداؼ اإلدارة االلكترونية في المؤسسات وتطرؽ بعض الباح .0
التربوية ومايمكف تحقيقو، لذلؾ وىنا يظير تصنيؼ أخر ألىداؼ اإلدارة 

 االلكترونية 
 .(003ـ، 0222)محمد محمد اليادى  -كما يمػػػػػػػى :

األخطاء التي قد يقع فييا الموظؼ تحسيف مستوى الخدمة : عف طريؽ تجاوز  .4
 العادي عند قيامة بعممة وخصوصًا بما يتعمؽ بالمؤسسة التربوية .

التقميؿ مف التعقيدات االدارية: وذلؾ مف خالؿ التقميؿ مف البيروقراطية في  .3
 اإلدارة التربية واختصار مراحؿ إنجاز المعامالت .

عمى المعمومات والبيانات  تخفيض التكاليؼ :ومف ذلؾ إمكانية حصوؿ االفراد .2
التي تمزميـ لمحصوؿ عمى خدمة معينة عف طريؽ "شبكة االنترنت "دوف أف 

 يكمؼ نفسو مراجعة المؤسسة التربوية .
تحقيؽ اإلفادة القصوى لمعامميف في المؤسسة التربوية :ومف ذلؾ إتباع اسموب  .6

المساواة في موحد لمتعامؿ مع جميع الموظفيف في المؤسسة التربوية بما يحقؽ 
تقديـ الخدمة، وكذلؾ قياـ نظاـ الخدمات اإللكترونية بالعمؿ عمى مدار الساعة 

 . (024-22ـ، 0223)عبدالفتاح بيومى حجازى 
 -كما أضافة عبد الرؤؼ االىداؼ االتية لإلدارة ما يمكف تحقيقو في :

باستخداـ التقنيات الرقمية الحديثة مف الحموؿ وأنشطة تطوير اإلدارة بشكؿ عاـ  .2
نتاجو الموظؼ، وخمؽ جيؿ  والتي مف شأنيا تطوير العمؿ اإلداري ورفع كفاءة وا 

 جديد مف الكوادر القادرة عمى التعامؿ مع التقنيات الحديثة .
 محاربة البيروقراطية والقضاء عمى التعقيدات العمؿ اليومي . .4
بيانات ألصحاب القرار بالسرعة وفى الوقت المناسب ورفع توفير المعمومات وال .2

 مستوى العممية الرقابية .
تقميؿ تكاليؼ التشغيؿ مف خالؿ خفض الممفات والخزائف لحفظيا وكميات  .02

)طارؽ عبدالرؤوؼ عامر  األوراؽ المستخدمة، واألنجاب السريع لممعاممة
0222 ،44)  . 

 أضاؼ اليوش األىداؼ األتية لإلدارة االلكترونية : كما
رفع مستوى االداء :إمكانية انتقاؿ المعمومات بدقة وانسيابية، مما يقمص  .00

 االزدواجية في إدخاؿ البيانات والحصوؿ عمى المعمومات 
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زيادة دقة البيانات : نظرًا لتوفير إمكانية الحصوؿ عمى المعمومات المطموبة مف  .00
 األولية .جية اإلدخاؿ 

 تمخيص اإلجراءات اإلدارية .04
 االستخداـ األمثؿ لمطاقات البشرية .03
 زيادة اإلنتاجية وخفض التكمفة في األداء  .02
رفع كفاءة العامميف  : باستخداـ تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات وتغيير ثقافة  .06

 المؤسسة .
 مواكبة التطور التكنولوجي .02
 .   (40، 0226)اليوش دعـ النمو االقتصادي  .04

ذ القرار عف طريؽ توفير وأضاؼ رضواف  بأف مف أىدافيا :تقميؿ معوقات اتخا
)رأفت  ،وربطيا بمراكز إتخاذ القرار،وتوفير البيانات والمعمومات لممستفيديف بصورة فوريةلمبيانات
 .  (3، 0223رضواف 

واورد حجازي عددًا مف االىداؼ وىى :تحسيف مستوى الخدمات والتقميؿ مف التعقيدات 
)عبد الفتاح بيومى تحقيؽ اإلفادة القصوى لعمالء المنظمة  –التكاليؼ  –تخفيض –اإلدارية 

 . (024-22حجازى : بال تاريخ، 
 -وذكر الحمادي األىداؼ االتية :

 طوير نمط المؤسسة في إجراء المعامالت.ت -
 التقميؿ مف الواسطة والمحسوبية -
 تعامؿ المواطف مع المنظمة بشفافية -
، 0220)الحمادى  مساىمة المواطف في تحسيف أداء المنظمة مف خالؿ التغذية العكسية -

2). 
 

 : اإللكترونية وأكد بكرى أن هناك نوعين من األهداف لإلدارة
 أىداؼ مباشرة يمكف تحميميا وترجمتيا الى مكاسب مادية  - أ

خصار زمف التنفيذ في مختمؼ االجراءات  -  اإلنجاز السريع لألعماؿ وا 
 إمكانية أداء األعماؿ عف بعد مما ينعكس عمى تقميص الحاجة الى التنقؿ . -
 تقميؿ مساحات العمؿ داخؿ المنظمات . -
 في األعماؿ اإلدارية .الحد مف استخداـ األوراؽ  -
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 أىداؼ عامة غير مباشرة يصعب ترجمتيا الى مكاسب مادية ممموسة . - ب
إف العمؿ اإللكتروني يساعد عمى التقميؿ مف األخطاء المرتبطة بالعامؿ اإلنساني مما يكوف  -

 ال دخاؿ التقنية دور كبير في نجاحيا .
ؽ مع بقية دوؿ العالـ الذى تتجو إف العمؿ اإللكتروني ىو الخيار الحتمي الذى يتيح التواف -

 إليو بقوة خاصة المتقدمة منيا .
إف العمؿ اإللكتروني يعمؿ عمى زيادة وتعزيز القدرة التنافسية لممنظمات بمختمؼ أنوعيا   -

 (04)سعد عمى الحاج بكرى بال تاريخ، 
 متطمبات اإلدارة اإللكترونية في الجامعة

تمثؿ اإلدارة اإللكترونية تحواًل شاماًل في المفاىيـ والنظريات والممارسات واليياكؿ 
والتشريعات التي تقـو عمييا اإلدارة التقميدية، وبذلؾ شأنيا شأف أي مشروع يمكف إقامتو أو ىدؼ 
يمكف الوصوؿ إليو، فالبد مف توفير وتييئة العديد مف المتطمبات لتطبيؽ ىذا المشروع ويمكف 

 تحديد ىذه المتطمبات في النقاط اآلتية: 
 المتطلباث التشريعيت:

يعد ىذا الموضوع أكثر موضوعات اإلدارة اإللكترونية حساسية وأىمية، مع ذلؾ ال نري 
في الواقع العربي نشاًطا تشريعًيا يراعي ىذه األىمية، ويمكف القوؿ أف التحديات القانونية لألعماؿ 

 الذي جمع كافة تحديات قانوف الحاسوب.اإللكترونية، ىي اإلطار 
ويقصد بالعوامؿ التشريعية ىي مجموعة السياسات القانونية والموائح التنفيذية والتشريعات 

 والقيادة وأساليب اتخاذ القرارات والعوامؿ الخارجية واالستقرار السياسي في الوحدة الحكومية
ديمقراطي لممشاركة في البيانات إف القوة ليذه العوامؿ التشريعية تكمف في البعد ال

والمعمومات عمي الشبكات، وىو عامؿ قوي لدفع المشروع اإللكتروني، أما عوامؿ الضعؼ فيي 
الموازنة الحكومية وقوانيف الشبكات اإللكترونية، وعدـ وجود خبرة كافية لدي القيادات السياسية، 

في إيجاد تمويؿ خارجي، والشفافية وبطء أساليب اتخاذ القرارات، أما عف الفرص الممكنة فيي 
براز النجاحات األخري لممشاريع اإللكترونية في األداء الحكومي لوحدات  في األداء الحكومي، وا 
أخري، وعف المخاطر في الفساد الحكومي ومقاومة اإلدارة العميا والبيروقراطية، لذلؾ البد مف 

 توفر المقومات التالية: 
يعات المناسبة: تقدـ خدمات اإلدارة اإللكترونية تحديات جديدة ) أ ( وجود األنظمة والتشر 

لمجيات التنظيمية والتشريعية، والتي ينبغي عمييا أف تستمع بالمرونة والقدرة عمي تطوير األنظمة 
 والتشريعات، بحيث تتماشي مع متطمبات اإلدارة اإللكترونية.
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لمواكبة ذلؾ التحوؿ، ىو إصدار والتشريعات المطموب توافرىا في اإلدارة اإللكترونية 
القوانيف واألنظمة واإلجراءات التي تسيؿ التحوؿ نحو اإلدارة اإللكترونية ووضع األسس القانونية 
صدار التشريعات المطموبة قبؿ البدء بممارسة اإلدارة اإللكترونية والترويج ليا، ولتنفيذ أعماؿ  وا 

ير المرغوبة، حيث يجب عمي المتخصص في اإلدارة اإللكترونية والسيطرة عمي التجاوزات غ
االدارة الجامعية  أف يسعوا قبؿ التعامؿ مع اإلدارة اإللكترونية إلي إيجاد بيئة تشريعية مالئمة 
ومناخ قانوني يستجيب لمتطمبات اإلدارة اإللكترونية، ويسيؿ معامالتيا ويضعيا موضع 

 اصة بتدابير األمف والحماية والسريةاالعتراؼ الوطني والدولي إضافة إلي ضماف القضايا الخ
 .(022ـ، 0220)محمد صداـ جبر 

) ب ( توفير القدر الكافي مف أمف المعمومات: رغـ تقديـ الخدمات الحكومية عمي  
 اإلنترنت مع ما تقدمو مف فوائد وتسييالت، إال أف قد ينتج سوء استخداـ ىذه الخدمات، لذا
ينبغي اعتماد وسائؿ مناسبة لحماية ىذه الخدمات، بما يتناسب مع أىميتيا وحساسيتيا، ومف 
الميـ وجود توازف في استيفاء متطمبات أمف المعمومات، والمدونة في تقديـ خدمات اإللكترونية 

 ,Mohammed 2015) بالشكؿ الذي يعطي الثقة إلدارة الجامعة االستفادة مف ىذه الخدمة.
61-68) 

فالقوانيف التي تحمي الخصوصية، تتطمب توافر تقنية آمنة تكفؿ خصوصية األفراد عند 
التعامؿ مع البيئة اإللكترونية مثؿ االحتفاظ بالبيانات الشخصية التي تخص العامميف بإدارة وتتبع 

ا، وضماف أىمية المخوليف بتقديـ البيانات عممية الدخوؿ والخروج لممواقع التي يقوموا بزياراتي
 الشخصية.

وتعد مسألة أمف المعمومات مف أىـ مشكالت اإلدارة اإللكترونية بمعني أنو يجب الحفاظ 
جراء المعالجة عمييا، حيث أف ضعؼ  عمي أمف المعمومات والوثائؽ التي يجري حفظيا ونقميا وا 

 األمف يعد ضعًفا لمثقة.
لتأكد مف أف األنظمة والبرمجيات تعمؿ كما ىو متوقع وتنتج وأمف المعمومات: ىو ا

 النتائج المرجوة وتشمؿ الجوانب القانونية، الممارسات والتطبيقات، التكنولوجيا األمنية.
 ولتحقيؽ أمف وحماية المعمومات البد مف: 
 التوثيؽ: أي التحقؽ مف مستخدـ المعمومات. -
 .(Randy Burkhead 2014, 18) كاممة وصحيحةالنزاىة: وىو التأكد مف أف المعمومات  -
 التصديؽ: أي وصوؿ المعمومات لألشخاص التي تحددىـ مف قبؿ االدارة -
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التكامؿ: أي التأكد مف عدـ إجراء أي تعديؿ في المعمومات أثناء نقميا حتي وصوليا  -
 لممستقبؿ.

 إلي األطراؼ غير المصرح ليا باالطالع عميياالسرية: وىي عدـ إفشاء المعمومات  -
(Ghou 2001, 14). 

مما سبؽ يمكف توضيح مدي أىمية بناء تشريعات قانونية تحتية تشتمؿ عمي الموائح 
والقوانيف لكؿ مف العامميف في ظؿ سقؼ قانوني يحمي جميع عناصر اإلدارة اإللكترونية في 

دارة   المؤسسات التربوية .وا 
 ( المتطمبات البشرية:0

يعد العنصر البشري مف أىـ العناصر في المؤسسات التربوية، وبدوف ىذا العنصر لف 
ف امتمكت أضخـ المعدات واآلالت  تتمكف المؤسسات التربوية مف تحقيؽ أىدافيا حتي وا 

 –والمتمثمة في )العمداءواألجيزة، فالبد مف تأىيؿ العناصر البشرية في االدارات التربوية 
( تأىيؿ جيد وعمي مستوي عاٍؿ -واإلدارييف  –والمشرفيف  –مديري االدارات –واالمناء –الوكالء

 مف الكفاءة.
ونظًرا لحجـ وتداخؿ التغيير بيف األفراد سواء العامميف في مدخؿ اإلدارة اإللكترونية أو 

لكترونية يجب أف يكوف منسوًبا بدراسة المتعامميف معيا، فإف تصميـ وتطبيؽ نموذج اإلدارة اإل
تحميمية لعالقة إدارة الكمية بمحيطيا، وعممياتيا اإلدارية التي سوؼ تتأثر بالتغير، وكذلؾ تحديد 
أىداؼ المشروع مف خالؿ دراسة وفحص الغاية مف العالقات الحالية إلدارة كميات التربية مع 

)أحمد مصطفي ناصؼ في  قوة والضعؼ فييامحيطيا الداخمي والخارجي والتعرؼ عمي نقاط ال
 .(02ـ، 0220|02|3-0الفترة مف 

ويعد وجود القوي البشرية المتمثمة في ) العمداء والوكالء واالمناء واإلدارييف والخبراء 
المتخصصيف في استخداـ الحاسب اآللي لتدريب ىذه العناصر( والمؤىمة إلدارة العممية 
اإللكترونية، وصيانة التجييزات وتدريبيا باستمرار، وتدريب العامميف بإدارات كميات التربية مف 

الخطوات التي تقود إلي النجاح، واالستمرار في التدريب والتييئة، ومتابعة كؿ ما ىو جديد،  أبرز
والتوعية الشاممة والرؤية لمعامميف بالكميات لمتعامؿ مع المعطيات، واألسس الجديدة ألجؿ أف 

 .son W) ينطمؽ التغيير بسالمة نحو تحقيؽ التوجيات اإللكترونية إلدارات كميات التربية
Richardson & Scott Mclead 2011, 26) 



 هتطلباث تطبيق االدارة االلكتروًيت فى الجاهعت

 هاشن هحوود هحوذأم د/ ًٌسي أحوذ فؤاد            أ/        أ.د/ هحوذ الٌصر حسي هحوذ     

 

 

 -441-   9102   يٌاير                                                       والثالثوى  الثاهيالعذد 

فالعنصر البشري لو دور ميـ في اإلدارة اإللكترونية، فيو المغذي لممعمومات والمستقبؿ 
ليا، ولتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في إدارة مؤسسات التربوية البد مف تأىيؿ العنصر البشري 

 مستوي ثقافتيـ وتقميؿ مقاومتيـ لمتغير ويتـ ذلؾ مف خالؿ:باستمرار، وذلؾ لرفع 
 عقد الندوات والمحاضرات عف تقنية المعمومات. -
 إدخاؿ التقنيات اإللكترونية كإحدى العناصر االساسية في االدارات التربوية. -
 إجراء ودعـ الدراسات والبحوث المتعمقة باالستفادة مف التقنيات المعموماتية. -
 .M. Afshari , K) عالمية لتثقيؼ جميع العامميف بالجامعةإطالؽ برامج إ -

Abubakar, S.L. Wong 2010, 126). 
 
التوعية االجتماعية بثقافة اإلدارة اإللكترونية مف خالؿ نشر ثقافة اإلدارة اإللكترونية والتي  -

 التربوية.تتناسب مع مستويات العامميف بالكميات 
بناء القدرات بتدريب العامميف بالكميات لكي يتمكنوا مف اكتساب الميارات الجديدة والتأقمـ  -

 مع التغيرات.
تنمية الكوادر البشرية مف خالؿ وضع خطة مناسبة لمتدريب والتي يتـ تكويف فريقيا مف  -

)صفاء فتوح  العامميف  في االدارات التربوية لممشاركة في مشروع اإلدارة اإللكترونية
 .(34ـ، 0203جمعة 

ومف ىنا يمكف القوؿ بأف العنصر البشري يعد مف أىـ متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية 
في االدارات التربوية، حيث يقع في المرتبة األولي، وال يمكف االستغناء عنو، وبقية المتطمبات أو 

ًعا، بالرغـ مف أىمية جميع المتطمبات التي تحتاجيا تطبيؽ اإلدارة المستمزمات تأتي تبا
اإللكترونية، ألنو بدوف الكوادر البشرية المدربة المساىمة والمتخصصة في المجاؿ اإلداري التقني 
ال يمكف إدارة وتشغيؿ األجيزة التقنية وممحقاتيا مف وسائؿ اتصاؿ وغيرىا مف البرامج والتطبيقات 

إال أداة اإلدارة اإللكترونية، ومف األحرى وصؼ العنصر البشري بأنو روح اإلدارة التي ما ىي 
 اإللكترونية فبدونو ال يمكف إتماـ نجاح مشروع اإلدارة اإللكترونية في تطوير الجامعة التربية.

  المتطمبات التقنية: -0
ت اإلدارة تعد المتطمبات التقنية مف العوامؿ الرئيسية، التي قد تعوؽ أو تأخر مشروعا

اإللكترونية، لذلؾ يجب دراسة العائد والتكمفة لمشروعات اإلدارة اإللكترونية، لذا فإنو يجب دراسة 
المخاطر لمتطمبات التقنية، وذلؾ لمعرفة كيؼ يمكف  -الفرص -الضعؼ -كؿ مف نواحي القوة

 اإللكترونية.تخطي ىذه التحديات لضماف النجاح في وضع دراسة عممية ومالية لمشاريع اإلدارة 
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ويقصد بالمتطمبات التقنية توفير وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ التي تمكف مف عمؿ البنية 
 لإلدارة اإللكترونية والمكونة مف الحاسب اآللي وبرمجياتو وشبكات المعمومات ووسائؿ االتصاؿ.
ية وتعد اإلدارة اإللكترونية أسموب إداري حيث ييدؼ إلي تطوير أداء المؤسسات التربو 

وخاصة كميات التربية، كما يمكنو أف يحقؽ نتائج كبيرة عمي المستويات االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية، ولكف ىذا األسموب الحديث يتطمب توفير البني التحتية المالئمة إلقامة مشروع اإلدارة 

ية، وخاصة في مجاؿ اإللكترونية، وتمعب التقنية اإللكترونية دور كبير في عممية اإلدارة اإللكترون
التربوي، فال تقـو اإلدارة اإللكترونية دوف أدوات التقنية اإللكترونية فيي الوسيمة واإلدارة في يد 

 اإلدارة التربوية لتنفيذ أدوارىا في التحويؿ اإللكتروني لعممية اإلدارة.
اإلنترنت، في ضوء ما سبؽ يمكف القوؿ بأف المتطمبات التقنية تنحصر في ثالث شبكات 

واإلنترانت، واإلكسترانت، وتسيـ ىذه الشبكات في أداء الكثير مف األعماؿ في االدارات التربوية 
دارات كميات التربية خاصة حيث تعمؿ عمي إتاحة الفرصة لتبادؿ اآلراء واتخاذ  بصفة عامة، وا 

سرع وقت، مما يسيؿ القرارات والمناقشة ومشاركة اآلراء واالتصاؿ لتأدية الخدمات المختمفة في أ
 عمي اإلدارة مف تأدية أعماليا في أقؿ وقت ممكف وتكاليؼ أقؿ.

 المتطمبات األمنية:-3
تعد مسألة أمف المعمومات مف أىـ معضالت العمؿ إلكترونًيا ؛ بمعني أف المعمومات  -

والوثائؽ التي يجري حفظيا وتطبيؽ إجراءات المعالجة والنقؿ عمييا إلكترونًيا لتنفيذ 
متطمبات العمؿ داخؿ االدارات  يجب الحفاظ عمي أمنيا، وأصبحت ىناؾ حاجو ماسة 
في ضوء ثورة التقنية، وازدياد شبكات المعمومات واالتصاالت إلي وجود إجراءات وأساليب 

 أمنية تساعد عمي حماية بيانات ومعمومات االدارة  مف االختراؽ.
ي اإلمكانات والتقنيات المتقدمة المتاحة إلي فالتطورات المتسارعة في العالـ والتي تؤثر ف -

خرؽ منظومات الحواسيب بغية السرقة أو تدمير المعمومات مما أدي إلي التفكير الجدي 
لتحديد األساليب واإلجراءات الدفاعية الوقائية لحماية منظومات الحواسيب ) أجيزة 

 (22-24ـ، 0202)نيا عيد نصر بحيري  ومعمومات( مف أي خرؽ أو تخريب
وفي نفس الصدد يجب تأميف حماية وخصوصية االدارات داخؿ الكميات خاصة ادارة  -

شئوف الطالب وادارة الدراسات العميا لمبحوث ، وحماية البيانات الخاصة بالباحثيف 
دارة المورد البشرية حيث تحتوى عمى بيانات ومعمومات عف اع ضاء ىيئة والطالب ، وا 

التدريس واالدارييف فيجب تحديد مجموعة مف القواعد التي تحكـ خصوصية البيانات 
 والمعمومات وجودتيا وتكامميا.



 هتطلباث تطبيق االدارة االلكتروًيت فى الجاهعت

 هاشن هحوود هحوذأم د/ ًٌسي أحوذ فؤاد            أ/        أ.د/ هحوذ الٌصر حسي هحوذ     

 

 

 -441-   9102   يٌاير                                                       والثالثوى  الثاهيالعذد 

ولتطبيؽ أمف المعمومات في إدارات كميات التربية وتقميص التأثيرات السمبية عمي استخداـ  -
)إيياب  راءات منياشبكة اإلنترنت، فإف اإلدارة اإللكترونية تتطمب القياـ ببعض اإلج

 :(46-42، 0222خميس أحمد المير 
 وضع السياسات األمنية لتقنيات المعمومات بما فييا شبكة اإلنترنت. -
تبني استراتيجية وطنية ألمف المعمومات بحيث يضمف تعاوف أجيزة القطاعيف العاـ  -

 والخاص.
مية التي تحد مف السطو اإللكتروني وانتياكات خصوصية وضع الموائح والقوانيف التنظي -

 المعمومات في اإلدارة اإللكترونية.
تطوير أدوات التشفير في البرمجيات الحديثة وخاصة تمؾ المتعمقة بخدمات اإلنترنت 
لتمكيف المستخدـ لممحافظة عمي سرية تعامالتو عبر الشبكة، وكذلؾ التوسع في استخداـ البطاقة 

 تي يمكف مف خالليا إجراء المعامالت الخدمية.الذكية ال
 Yasutsu GU Kuroda) وىناؾ عدة متطمبات أخري لحماية أمف نظـ المعمومات وىي

2005, 0) 
يجب عمي الجامعة دعـ أمف نظـ المعمومات لدييا، وأف توكؿ ىذه المسئولية ألشخاص 

 محدديف في اإلدارة.
الحماية الالزمة لنظـ التشغيؿ والتطبيقات المختمفة. تحديد آليات المراقبة والتفتيش تحديد 

 لنظـ المعمومات والشبكات الحاسوبية.
 تشفير المعمومات التي يتـ حفظيا وتخزينيا ونقميا عمي ممؼ الوسائط.

" والذي يعرؼ بأنو" حماية أنظمة INFOSECكما ظير مسمي " أمف أنظمة المعمومات
ومات ضد وصوؿ أي شخص غير مرخص، أو تعديؿ المعمومات أثناء حفظيا ومعالجتيا المعم

أو نقميا ضد إيقاؼ عمؿ الخدمة لصالح المستخدميف المخوليف، أو تقديـ الخدمة ألشخاص غير 
)السيد  مخوليف بما في ذلؾ جميع اإلجراءات الضرورية لكشؼ التوثيؽ ومواجية أية تيديدات

 .(443ـ، 0203محمد شعالف 
وىناؾ مجموعة مف الوسائؿ واألساليب والمعدات لحماية المعمومات مف السرقة واالنتياؾ 

 عبر شبكات االتصاالت ومنيا ما يمي
 اعتماد نقاط تدقيؽ في البرامج لتسجيؿ المراحؿ المختمفة التي تمر بيا كؿ عممية تراسؿ.

 البيانات ووضع التحضير الالـز لحماية التناقؿ. السيطرة عمي خطوط تناقؿ
 وضع أجيزة إلكترونية لتحسس محاوالت سرقة المعمومات.



 هتطلباث تطبيق االدارة االلكتروًيت فى الجاهعت

 هاشن هحوود هحوذأم د/ ًٌسي أحوذ فؤاد            أ/        أ.د/ هحوذ الٌصر حسي هحوذ     

 

 

 -441-   9102   يٌاير                                                       والثالثوى  الثاهيالعذد 

توثيؽ أساليب استخداـ خطوط تناقؿ البيانات ضمف الوثائؽ القياسية كمركز الحاسبة 
 المركزية.

 تحديد كممات المرور لمدخوؿ إلي البرامج وتغييرىا دورًيا.
 معقدة حتي يصعب الحصوؿ عمييا.استخداـ كممات مرور 

 توزيع البيانات عمي مواقع متعددة داخمية وخارجية.
 مالءمة موقع الحاسوب وكفاءة مستمزمات التشغيؿ.

ومف خالؿ ما سبؽ يتضح أنو يمكف تطبيؽ أنظمة أمف المعمومات عف طريؽ أخذ 
مينيا حفاًظا عمي سريتيا مجموعة مف اإلجراءات والتدابير الوقائية لحماية المعمومات الخاصة وتأ

 passعف طريؽ التشفير تشفير المعمومات التي يتـ حفظيا عمي جياز الحاسب، تغيير كممة 
word  كممة المرور( حيث تكوف متاحة فقط لمعامميف وتغييرىا عند الدخوؿ، استخداـ التوقيع (

 اإللكتروني لضماف ضبط حضور وانصراؼ العامميف بالكمية .
وىذا يؤدي إلي توفير األمف اإللكتروني والسرية اإللكترونية وتأميف المراسالت ولصوف 
األرشيؼ اإللكتروني مف أي عبث، وىذه النقطة ليا مف األىمية والخطورة عمي األمف القومي 
والشخصي لمدولة أو األفراد ولزيادة تدابير الحماية واألمف أمكف استخداـ التوقيع اإللكتروني 

داـ التوقيع اإللكتروني أو استخداـ كممة المرور، وكذلؾ تطوير أدوات التشفير) مفتاح باستخ
 (. PKIالتشفير العاـ 

ومف ىنا يمكف القوؿ أف أنظمة أمف المعمومات ووسائؿ تأميف المخاطر اإللكتروني يعمؿ 
قت والجيد إلي عمي تسييؿ تقديـ المستندات القانونية لمعامميف في إدارات الكميات  حيث يوفر الو 

 جانب الحرص عمي الخصوصية لممتعامميف.
 المتطلباث الماليت:

يتعمؽ ىذا العامؿ بطرؽ التمويؿ وأساليب خفض التكاليؼ والنموذج المحاسبي واإلداري 
لممشروع، ويعد مشروع اإلدارة اإللكترونية مف المشروعات الضخمة والتي تحتاج إلي أمواؿ 

ر والنجاح وبموغ األىداؼ المنشودة، مف تحسيف مستوي البنية طائمة، لكي نضمف لو االستمرا
التحتية، وتوفير األجيزة واألدوات الالزمة والبرامج اإللكترونية، وتحديثيا مف وقت ألخر، وتدريب 

 العناصر اإلدارية باستمرار فالبد مف توفير التمويؿ الكافي لو.
يا وحجميا عف المتطمبات ويتطمب ذلؾ ضرورة وجود متطمبات مالية تختمؼ في نوع

 المالية التي بتطمبيا اإلدارة التقميدية، ويحتاج ذلؾ رصد ميزانية مستقمة وتكوف تحت المراجعة
 .(002-003ـ، 0200)السيد أحمد عبدالغفار حسانيف 
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تؤخر تطبيؽ اإلدارة وتعد المتطمبات المالية مف العوامؿ الرئيسية التي قد تعوؽ أو 
 -الفرص -الضعؼ -اإللكترونية بإدارة الكمية التربوية ؛ لذلؾ يجب دراسة نواحي كاًل مف القوة

المخاطر، ولذلؾ يجب توافر مجموعة مف الضوابط الحاكمة والخاصة بالمتطمبات المالية لضماف 
 تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بإدارات الكميات وذلؾ كما يمي:

 
مج زمني محدد لمراجعة احتياجات الجياز مف المتطمبات المالية والتغيرات التي وجود برنا

يجب إحداثيا، واختيار التكنولوجيا ذات العالقة بيذه االحتياجات وفؽ معايير محددة تأخذ في 
 .(Paul ,Christy 2002, 67) االعتبار التطورات التكنولوجية الحديثة

وجود قاعدة بيانات متكاممة وموحدة ومترابطة لكافة أنشطة االدارية، وتحديد سير 
 اإلجراءات وانسيابيتيا لضماف حسف تقديـ الخدمات.

وجود القدرات الفنية مف العامميف، والقادرة عمي التعامؿ مع اإلنترنت، لضماف تخفيض 
 التكمفة لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية.

ليذا التطبيؽ ووضع أولويات ومراحؿ تنفيذىا وتوزيع األدوار عمي  وضع خطة استراتيجية
 .(40ـ،، 0224/ 00/2-02)سامي محمد صدقي في الفترة مف  العامميف بالكميات

 وضع نظاـ لمراجعة ومتابعة وتقييـ األداء وفًقا لمخطط االستراتيجية والتنفيذية.
 ؼ مشروع اإلدارة اإللكترونية وفؽ جدوؿ زمني وتحديد الموارد المطموبةتقدير حجـ وتكالي

 . (26، 0202)حناف حسف سميماف يناير 
 ضرورة إشراؾ القطاع الخاص في توفير األجيزة والمعدات اإللكترونية

(VandyKgibson 2016, 30).  
 زيادة المخصصات المالية لبرامج التدريب لمقيادة االدارية في مجاؿ اإلدارة اإللكترونية.

وتري الدراسة الحالية إدارات الجامعة تحتاج إلي واردات مالية لمتحوؿ اإللكتروني ال يكوف 
 مصدرىا فقط مف الوزارة، ولكف يمكف توفيرىا بطرؽ أخري منيا:

 بالمؤسسات التعميمية لمنيوض بيا تكنولوجًيا.استثمار رجاؿ األعماؿ 
مساىمة أصحاب المتاجر والمصانع وجميع المؤسسات االقتصادية بالدولة في تطوير 
التعميـ إلكترونًيا لكونيـ يحصموف عمي طفؿ مف البداية متطور األداء تكنولوجًيا ومجاًنا ودوف 

داد ىذا الطفؿ وفؽ متطمبات المساىمة في إعداده، ومف الواجب دفع جزء مف تكاليؼ إع
 التطوير.
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لذلؾ يعد المتطمب المالي ىو الجانب االقتصادي في اإلدارة اإللكترونية، حيث يعتبر أحد 
الركائز األساسية لبناء نظاـ إلكتروني دقيؽ ومتطور، وال يمكف االستغناء عنو أو اىمالو، فيذا 

 اإلداري المتكامؿ. يؤدي إلي الفشؿ الذريع ليذا المشروع التقني الثقافي 
 الخالصت 

بناًء عمي ما سبؽ يمكف القوؿ بأف توفير ىذه المتطمبات جميعيا ضرورة ال غني عنيا 
لكي نضمف نجاح تطبيؽ مشروع اإلدارة اإللكترونية داخؿ إدارات الجامعة ، يتطمب وجود اإلدارة 

توفير متطمبات تطبيقيا داخؿ الجيدة والمدركة ألىمية تبني مثؿ ىذه التقنيات الحديثة، ومحاولة 
إدارات الكميات والتصدي لكؿ العقبات التي تعترض بنيتيا، ويجب تنمية الوعي الثقافي لتطبيؽ 
تكنولوجيا المعمومات وتعزيز وعي األفراد بمزايا تبني ىذه التقنية وحث المديريف والقيادات 

 وتدريبيـ لتحقيؽ التطبيؽ الفعاؿ لإلدارة اإللكترونية.
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  العربية: راجعالم
القاىرة: مجموعة  لحكومة االلكترونية الواقع واالفاؽ.. (0226)أبوبكر محمود اليوش

 النيؿ العربية،.
 االدارة االلكترونية أفاؽ الحاضر وتطمعات المستقبؿ. (0223)أحمد محمد غنيـ.

 .نصورة: المكتبة العصريةالم
"أىمية بناء منظومة معموماتية واتصالية رقمية لتنمية  (.0220)أحمد مصطفي ناصؼ.

 .02 -0شـر الشيخ، في الفترة مف  مؤتمر.الموارد البشرية في الوطف العربي،." 
"متطمبات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بمدارس  (.0200)السيد أحمد عبدالغفار حسانيف.

ومدي مساىمتيا في تجويد العمؿ  التعميـ الثانوي الفني نظاـ الثالث سنوات في مصر
 .002-003: مستقبؿ التربية العربيةاإلداري )دراسة ميدانية(." 

القاىرة: دار الكتاب  إدارة وتنظيـ الوقت في التعميـ. (.0203)السيد محمد شعالف.
 .الحديث

"المتطمبات تنمية الموارد البشرية لتطبيؽ اإلدارة  (.0222)إيياب خميس أحمد المير.
ترونية )دراسة تطبيقية عمي اإلدارة العامة لممرور بوزارة الداخمية في مممكة اإللك

المممكة العربية السعودية، جامعة نايؼ العربية لمعمـو  رسالة ماجستير.البحريف." 
 .األمنية: كمية الدراسات العميا، قسـ العمـو اإلدارية 

الرياض:  األلكترونية. مفاىيـ ومتطمبات الحكومة (0220)بساـ عبدالعزيز الحمادى.
 .معيد األدارة العامة
إمكانية تطبيؽ االدارة االلكترونية بجامعة جنوب الوادى." (. 0202)حسيف محمد جاد. 
 ،.مجمة كمية التربية

سيناريوىات بديمة لدعـ تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية (. 0202)حناف حسف سميماف. 
، يناير  مجمة مستقبؿ التربية العربية بمدارس التعميـ الثانوي العاـ بمدف القناة."

 .26: 00اإلصدار مج 
القاىرة: مركز المعمومات ودعـ اتخاذ  االدارة االلكترونية . (.0223)رأفت رضواف.

 القرار،.
بال  .04،صة والمستقبؿ،الرياض، دار اليمامةالمعموماتي .سعد عمى الحاج بكرى.

 تاريخ.
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الموظؼ العاـ في إطار تطبيؽ نظاـ اإلدارة مسئولية  (.0203)توح جمعة.2صفاء ؼ
 .ر الفكر والقانوف لمنشر والتوزيعالمنصورة: دا اإللكتروية،.

القاىرة: دار  األدارة االلكترونية ،نماذج معاصرة. (.0222)طارؽ عبدالرؤوؼ عامر.
 .السحاب

االسكندرية: دارالمعرفة  الدارة التعميمية واالدارة المدرسية. (.0203)عبد العزيز أحمد داود.
 الجامعية،.

"النظاـ القانونى لحماية الحكومة االلكترونية،دار الفكرالجامعى،  .عبد الفتاح بيومى حجازى
 ص." بال تاريخ.024-22االسكندرية ،ص

 النظاـ القانونى لحماية الحكومة االلكترونية. (.0223)عبدالفتاح بيومى حجازى.
 .عىاالسكندرية: دار الفكر الجام

العناصر دراسة –السمات –"الدارة االلكترونية :الفاىيـ (.0202)عوض أحمد محمد.
 طرابمس،. مؤتمر.وثائقية." 

"االدارة االلكترونيةفى كميات التربية لمبنات بالممكة العربية (. 0224)فوزية بخش . 
مة: مكو المكر  رسالة دكتواره ،غير منشوره.السعودية في ضوء التحويالت المعاصرة." 

 .32جامعة اـ القرى، 
"نجاح تطبيؽ التعامالت االلكترونيةبشركة االتصاالت السعودية."  .محمد بف ىالؿ الكسار

 مقدمة الى المجمس كمية إدارة ، بال تاريخ. رسالة ماجستير.
مجمة "الموجة اإللكترونية القادمة ، الحكومة اإللكترونية."  (0220) محمد صداـ جبر.

 .022: اإلداري
لقاىرة: الدار ا "التعميـ االلكترونى عبر شبكة االنترنت. (.0222)مد محمد اليادى.مح

 .المصرية المبنانية
الرياض: الجمعية السعودية لالدارة،.  مؤتمر."اإلدارة االلكترونية." (.0223)نادية أيوب. 

43. 
"استخداـ اإلدارة اإللكترونية في إدارة األقساـ العممية  (.0202)نيا عيد نصر بحيري.
 .22-24: 042، اإلصدار ع  مجمة القراءة والمعرفةبكميات التربية النوعية." 

االدارة االلكترونية لمموارد البشرية ترجمة :خالد  (.0222)ىويكنز،برياف و ماركياـ،جيمس.
 .القاىرة: الفاروؽ لمنشر والتوزيع العامرى.
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