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في أوقات األزمات اإللكترونية بالمؤسسات التعميمية  مرقابةتصور مقترح ل
  (أنموذجاً  - جائحة كورونا)

 أحمد د/ ميا مراد عمي
 التربية المقارنة واإلدارة التعميميةمدرس 

 المنياجامعة  –التربية كمية 
 :مستخمص 

شيدت المؤسسات التعميمية تحكالت كبيرة في المجاؿ التكنكلكجي، نتيجة لما أفرزتو      
، ليذا برزت أىمية أف يككف ىناؾ نظاـ لرقابة إلكتركنية االتصاالت كالمعمكماتتكنكلكجيا 

الرقابة التقميدية مناسبة كما كانت تكائـ تمؾ التحكالت التكنكلكجية. فمـ تعد أساليب كسمات 
عميو خبلؿ الفترات الزمنية الماضية خاصة في ظؿ ظيكر أزمات مفاجئة )كإنتشار أكبئة 

. مف ىذا المنطمؽ جاءت ىذه الدراسة لتسمط الضكء عمى الرقابة عالمية كفيركس ككركنا(
. المؤسسات التعميميةاإللكتركنية مف حيث المفيـك كاألىمية كالتحديات ككيؼ يمكف تطبيقيا ب

فمقد برزت الرقابة اإللكتركنية في األدبيات العممية مف خبلؿ ما أنتجتو الثكرات التكنكلكجية 
كأىميا دمجيا في بيئات العمؿ  ،المتعاقبة كخاصة تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات

ي مثؿ ىذه ينبغي تبناإلدارم. فمع ظيكر األزمات )كإنتشار أكبئة عالمية كفيركس ككركنا( 
التكنكلكجيا، كما برزت العديد مف األدبيات التي تعزز دمج تمؾ التكنكلكجيا في بيئات العمؿ 

بما تقدمو مف أساس نظرم لتطكير منظكر استخداـ اإلدارم، كبالتالي تعد ىذه الدراسة 
كقد استعرضت الدراسة  إلدارة األزمات.كمدخؿ الرقابة اإللكتركنية بالمؤسسات التعميمية 

تيا. كنظران بعض تحدياتيا. ككذلؾ خصائصيا مميزاكالتعرؼ عمى مفيكـ الرقابة اإللكتركنية 
لتسارع الثكرة التكنكلكجية مع ظيكر العديد مف األزمات المختمفة سيككف ىناؾ مطمبان ممحان 

جابة لتمؾ بالمؤسسات التعميمية لتبني مثؿ تمؾ التطكرات في مجاؿ العمؿ اإلدارم است
األزمات. كاختتمت الدراسة بعرض تصكر مقترح لتبني الرقابة اإللكتركنية في المؤسسات 

 . -ككركنا أنمكذجان انتشار كباء فيركس  - التعميمية خاصة في أكقات األزمات
اإلدارة اإللكتركنية ، الرقابة اإللكتركنية ، جائحة ككركنا ، المؤسسات  الكممات المفتاحية:

 ة.التعميمي
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A proposed conception of electronic supervision in educational 
institutions in times of crisis (Corona pandemic - a model) 

Dr. Maha Mourad Ali Ahmed 
Lecurer of comparative education and educational administration 

Faculty of Education - Minia University 
 
Abstract : 
     Educational institutions have witnessed major transformations in 
the technological field, as a result of the information and 
communications technology, which is why the importance of having 
an electronic control system that matches these technological 
transformations has emerged. The traditional control methods and 
features are no longer appropriate as they were during the past 
periods of time, especially in light of the emergence of sudden crises 
(such as the spread of global epidemics such as the Corona virus). 
From this point of view, this study came to shed light on electronic 
control in terms of concept, importance and challenges and how it 
can be applied in educational institutions. Electronic censorship has 
emerged in the scientific literature through what has been produced 
by successive technological revolutions, especially communication 
and information technology, The most important of these is its 
integration into administrative work environments. With the 
emergence of crises (such as the spread of global epidemics such as 
the Corona virus), such technology should be adopted, and many 
literatures have emerged that promote the integration of this 
technology into administrative work environments, and therefore this 
study is considered with its theoretical basis for developing the 
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perspective of using electronic control in educational institutions as 
an entry point for crisis management. . The study reviewed the 
concept of electronic control and identified some of its challenges. As 
well as its characteristics and advantages. Given the acceleration of 
the technological revolution with the emergence of many different 
crises, there will be an urgent demand for educational institutions to 
adopt such developments in the field of administrative work in 
response to those crises. The study concluded by presenting a 
proposed vision for the adoption of electronic control in educational 
institutions Especially in times of crisis - the spread of the Corona 
virus epidemic as a model -. 
Keywords: electronic management, electronic control, corona 
pandemic, educational institutions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  (أنمكذجان  - جائحة ككركنافي أكقات األزمات )اإللكتركنية بالمؤسسات التعميمية  مرقابةتصكر مقترح ل
 أحمد د/ ميا مراد عمي                                                                                  

ـ 2021يكليك  1الجزء  3العدد  36مجمة البحث في التربية كعمـ النفس                      المجمد    
458 

 المحور األول: اإلطار العام لمدراسة
 مقدمة:

إلدارة التي تقكـ عمى المدرسة األحدث في ا ىلكتركنية ىاإلدارة الرقمية أك اإل تعد     
نترنت اإلتطكر ف ،لكتركنيان إ مؤسساتاإلدارة ككظائؼ النجاز كظائؼ إنترنت في استخداـ اإل
اإلدارة  استطاعتكليذا  .دارة كمبادئيا كأساليبيالكتركني يظير في مكاجية مع اإلكالتحدم اإل
أكدت عمى أىميتيا كدكرىا في استيعاب ك  تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالتأف تكظؼ 
ف التغيرات التي طرأت عمى البيئة "أ لقكؿكيتأكد ىذا با .حيطة ببيئة العمؿمالتغيرات ال

العالمية كالتي أصبحت شديدة المنافسة كالديناميكية جعمت المنظمات عامة كالمنظمات التي 
تفكر بطرؽ كأساليب متجددة كمرنة لتكاكب سيؿ األفكار تعمؿ في بيئة إلكتركنية خاصة 

ينعكس ذلؾ عمى مفاىيـ اإلدارة المتجدد، كتتبع كؿ ما ىك جديد، لذلؾ كاف مف الطبيعي أف 
 .(214، ص2018)محمد الجيزاكم،  "نجاز أعمالياإبيا المختمفة في ككظائفيا، بؿ كأسالي

تحكيؿ كافة العمميات اإلدارية " كالذم يعني كمف ىنا ظير مفيـك اإلدارة اإللكتركنية      
باستخداـ كافة التقنيات ذات الطبيعة الكرقية إلى العمميات ذات الطبيعة اإللكتركنية 

اإللكتركنية في اإلدارة، مما يغير مف كظائؼ اإلدارة التقميدية مف حيث ظيكر كظائؼ جديدة 
مثؿ التخطيط اإللكتركني، كالتنظيـ اإللكتركني كالتكجيو اإللكتركني، كالرقابة اإللكتركنية 

كعنصران رئيسيان عممية اإلدارية، ال كككف الرقابة جزءان ال يتجزأ مف ."كالقيادة اإللكتركنية....إلخ
أضحى مف لذا "، مف عناصر العممية اإلدارية التي يقكـ بيا اإلدارم في أم مستكل إدارم

الميـ أف تمارس األجيزة الرقابية أنشطتيا مف خبلؿ استخداـ التكنكلكجيا المختمفة في الرقابة 
ى المنظمات، أدت إلى معرفة اإللكتركنية كأداة حديثة في الرقابة، تركت آثاران كاسعة عم

 ةتدفقناسب، كىذا ما يحكؿ الرقابة إلى عممية مطيات التنفيذ أكؿ بأكؿ، كبالكقت الممع
  .(272، ص 2004)نجـ عبكد نجـ،  "ةمستمر ك 

سكاء عمى مستكل األفراد أك  مرحمة مف التطكر كالتحديث تشيد المؤسسات التعميميةك        
التنظيمية فرضيا التقدـ العممي كالتكنكلكجي ككذلؾ التطكر االجتماعي كاالقتصادم  البنية

كالذم بدكره انعكس عمى األنشطة التعميمية كالعامميف بالمؤسسات التعميمية كالقائميف عمى 
أدل ظيكر العديد مف األزمات كتنكعيا كتعقدىا كتنكع عبلقتيا الداخمية ، كما قيادتيا

تحدث األزمة التعميمية نتيجة تراكـ مجمكعة ك  " .ىا عمى العممية التعميميةكالخارجية كتأثير 
مف التأثيرات الخارجية المحيطة بالنظاـ التعميمي، أك حدكث خمؿ مفاجئ يؤثر عمى 
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أما األزمة التعميمية  .المقكمات الرئيسة لمنظاـ التعميمي كيشكؿ تيديدان صريحان ككاضحان لبقائو
داخؿ المدارس فيي حالة مؤقتة مف الضيؽ، كعدـ التنظيـ كخمؿ في اإلدارة كيقر بيا بعدـ 
قدرة ككادرىا البشرية )اإلدارة ػػ المعمميف ػػػػ اإلدارييف( عمى مكاجية مكقؼ معيف باستخداـ 

 .(32ص، 2000)أحمد إبراىيـ أحمد،  "الطرؽ التقميدية في التعامؿ مع المكقؼ
المرنة  الرقابةإلى ازدياد حاجة المؤسسات التعميمية إلى نكع آخر مف كؿ ما سبؽ أدل      

حيث تعد الرقابة . القادرة عمى مكاكبة تمؾ التطكرات التكنكلكجية كمكاجية األزمات كتحدياتيا
مستكل عنصران رئيسيان كميمان مف عناصر العممية اإلدارية التي يقكـ بيا اإلدارم في أم 

إدارم، كالتي تطكرت عبر السنكات؛ لمكاكبة التطكرات المتبلحقة في عمـ اإلدارة، إذ تمثؿ، 
"الرقابة عممية السيطرة التنظيمية عمى تطبيؽ خطط المنظمة بكفاءة كفعالية، كبما يضمف 

، ص ص 2008)محمد عيسي الفاعكرم،  تحقيؽ أىدافيا كالحفاظ عمى مكاردىا المختمفة"
17-18). 
المتميزة لمكضع الراىف لممؤسسات  الرقابةف تكافر أنماط مف كتأسيسان عمى ما سبؽ فإ     

التعميمية كما تتأثر بو مف عكامؿ كمتغيرات كأزمات كما ستككف عميو في المستقبؿ لتككف 
تسمط ىذه  الرقابةقادرة عمى المكاكبة كاالستمرارية، كاتساقان مع مكاكبة الجديد في مجاؿ 

المفاىيـ الحديثة في مجاؿ الرقابة بالمؤسسات التعميمية كىك ضكء عمى جانب مف الدراسة ال
كذلؾ بتقديمو لمميتميف كالممارسيف في حقؿ اإلدارة التعميمية اإللكتركنية  الرقابةما يعرؼ ب

، كالتعرؼ عمى خصائصيا كسماتيا كبياف تحديات   الرقابةكالمدرسية مف حيث المفيـك
 عممي لمتطبيؽ. اإللكتركنية، كاقتراح تصكر

 مشكمة الدراسة:
مؤسسات المجتمع بشكؿ عاـ يعد التطكر التكنكلكجي اليكـ أحد أىـ العكامؿ المؤثرة في      

حيث ازدادت كتيرتو خبلؿ الربع األخير بشكؿ خاص، المؤسسات التعميمية كالعامميف بيا ك 
ت التكنكلكجية المتبلحقة، مدل احتياج المؤسسات أبرزت التطكرا كلقد، لقرف العشريفمف ا

تمكيف األجيزة الرقابية مف التعميمية في أنشتطتيا اإلدارية اليكمية إلى المتابعة كالمراقبة ل
"حيث تعد الرقابة مف أىـ ، دكف اإلحتكاؾ المباشر مع المكظفيف جكدة عاليةتأدية كظيفتيا ب

عناصر العممية اإلدارية لما ليا مف دكر رئيسي في فاعمية العمميات اإلدارية األخرل لتحقيؽ 
كلقد تطكرت أساليب كمعايير الرقابة لتتماشى مع طبيعة العصر الحديث أىداؼ المؤسسة 

ميمة العممية الرقابية كما أشير سابقان، كالذم ترتب عميو زيادة مسكؤلياتيا ككاجباتيا فمـ تعد 
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التأكد مف أف األعماؿ تؤدل فحسب بؿ التأكد مف أنيا تؤدل بأفضؿ طريقة تقتصر عمى 
طمؽ بف عكض اهلل السكاط، طمعت عبد الكىاب سندم، ) "كتحت ظركؼ جيدة لممكظفيف

  . (171-169، ص ص 2010طبلؿ مسمط الشريؼ، 
أىمية في تقييـ التعميمية  مختمؼ المؤسساتاإللكتركنية في  الرقابةعممية  كليذا تمثؿ      

، كمكاكبة التغيرات التكنكلكجية كتكظيفيا بما يحقؽ بأجيزة الرقابة اإلدارية معامميفاألداء ل
، كبما يمكف ممارستيا كعممية ضمف المككنات األساسية في العمؿ التعميمية أىداؼ المؤسسة

لكتركنية كمكاكبة مختمؼ التطكرات كتنسيؽ مختمؼ الجيكد اتساقان مع أسس اإلدارة اإل
األمر الذم لفت انتباه الباحثة خاصة مع ظيكر أزمة  .كالطرؽ اإلدارية الحديثة التكنكلكجية

عممي  ( ألىمية إبراز كاقتراح تصكرالمستجد كنا)فيركس ككر  19ككفيد الكباء العالمي
اإللكتركنية بالمؤسسات التعميمية كمدخؿ إلدارة  الرقابةتطبيقي بالمؤسسات التعميمية لمفيكـ 

 . ىذه األزمة العالمية
 واستنادًا لما ذكر آنفًا تأتي ىذه الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي:

 كيؼ يمكف تفعيؿ نظاـ لمرقابة اإللكتركنية بالمؤسسات التعميمية كمدخؿ إلدارة األزمات؟
 األسئمة الفرعية التالية:وعمى ضوء ىذا السؤال الرئيسي تأتي 

 اإللكتركنية كما أىـ تحدياتيا؟ الرقابة ما طبيعة .1
 ما إيجابيات كسمبيات تبني الرقابة اإللكتركنية بالمؤسسات التعميمية؟ .2
ما متطمبات الرقابة اإللكتركنية بالمؤسسات التعميمية كمدخؿ إلدارة أزمة  .3

 جائحة ككركنا؟
في أكقات  بالمؤسسات التعميميةاإللكتركنية  مرقابةلمقترح لالتصكر ا ما .4

 ؟األزمات
 أىداف الدراسة:

 تيدؼ ىذه الدراسة إلى ما يمي:
اإللكتركنية لممارسيف كالميتميف كالباحثيف في المجاؿ التعميمي،  الرقابةتقديـ مفيكـ  .1

 عمى أىـ تحدياتيا.خصائصيا، ك كالتعرؼ 
 تحديد إيجابيات كسمبيات تبني الرقابة اإللكتركنية بالمؤسسات التعميمية؟  .2
تكضيح متطمبات الرقابة اإللكتركنية بالمؤسسات التعميمية كمدخؿ إلدارة أزمة جائحة  .3

 ككركنا؟
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 كضع تصكر مقترح لمرقابة اإللكتركنية بالمؤسسات التعميمية في أكقات األزمات؟ .4
 أىمية الدراسة:

اإللكتركنية برز  الرقابةىذه الدراسة مكضكعان حديثان في أدبيات اإلدارة يعرؼ ب تناكلت      
مف أىمية تستمد ىذه الدراسة أىميتيا لذا  ،إثر تأثير تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت

مف جكانب التطكر التكنكلكجي الذم تشيده جميع المؤسسات ك  ،مكضكع الرقابة اإللكتركنية
كالدكر الفعاؿ الذم تمعبو الرقابة اإللكتركنية في تحقيؽ األىداؼ التي  ،بمختمؼ أنشطتيا

كالذم فرض بدكره تسعى إلييا المؤسسات مف خبلؿ إيجاد آلية تعمؿ عمى ضبط العمؿ، 
أدكاران كممارسات ينبغي أف تنتيجيا تمؾ المؤسسات كالقائميف عمييا، كذلؾ فيما يتعمؽ بتغيير 

 :. كمف ىذا المنطمؽ تأتي أىمية ىذه الدراسة لتحاكؿ أفأساليب كأدكات عمميا الرقابي
براز الدكر الذم تمعبة في قدرة المؤسسات  الرقابةدراسة  .1 اإللكتركنية، كا 

 .التي تكاجييا زماتى المنافسة في ظؿ األالتعميمية عمى البقاء كالقدرة عم
كالمكتبة العربية كالمصرية في باألدب التربكم كاإلدارم إثراء الجانب النظرم  .2

، لتسد تناكؿ مثؿ تمؾ المفاىيـ كتقديميا لمباحثيف كالممارسيفىذا المجاؿ مف خبلؿ 
 . جزءان مف الفجكة العممية في ىذا المجاؿ آلىميتيا المتزايدة

، كالتعرؼ عمى خصائصيا ةاإللكتركني الرقابةتناكؿ أىـ تحديات تطبيؽ  .3
دارة األزمات لتنمية الكعى الرقابي أىميتو في فيـك الحديث إلملتبني ذلؾ ال

المؤسسات التعميمية كتزكيدىـ بالممارسات الحديثة فيو، كما يتيح مجاؿ االستعداد 
 بالمؤسسات التعميمية. الرقابة اإللكتركنيةالعممي لتبني 

كما يتكقع أف يستفيد مف الدراسة الحالية العاممكف في مجاؿ التعميـ مف  .4
دارييف، إضافة إلى العامميف في األقساـ اإلدارية مديريف كمشرفيف  كمعمميف كا 

ريات التعميمية مف خبلؿ ما ستقدمو مف تصكر لتفعيؿ نظاـ لمرقابة يباإلدارات كالمد
 .دارة األزمات كمرحمة انتشار جائحة ككركنااإللكتركنية إل

حاجة المؤسسات التعميمية في مصر إلى مثؿ ىذا النكع مف الدراسات التي  .5
 تحث عمى مكاكبة التقدـ كالتطكر التكنكلكجي في المجاؿ التعميمي كاإلدارم.

 منيج الدراسة:
لتقديـ لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاإلجابة عف أسئمتيا اعتمدت عمى المنيج الكصفي     

األدبيات العربية كاألجنبية الدراسات ك كذلؾ باالعتماد عمى  الرقابة اإللكتركنية لطبيعة كعرض
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التنمية كالسياسات التعميمية كخطة التحكؿ لرقمنة التعامبلت اإلدارية عمى ضكء كخطط 
بالمؤسسات  مدخؿ الذكاء الصناعي، كالسياسات نحك تبني مفيـك اإلدارة اإللكتركنية

  التعميمية.
 حدود الدراسة:

ىـ كأ الرقابة اإللكتركنية طبيعة اقتصرت ىذه الدراسة في جانبيا المكضكعي عمى إبراز    
ليا بالمؤسسات التعميمية كمدخؿ إلدارة  كتقديـ تصكر مقترح لمتطبيؽتحدياتيا، كخصائصيا، 

 .)فيركس ككركنا أنمكذجان( بنجاح األزمات
 الدراسات السابقة:

تعد الدراسات السابقة مف أىـ األسباب المتكفرة بيف يدل الباحثيف لزيادة معرفتيـ      
عمى خبرات كتجارب الباحثيف اآلخريف في مكضكعات بمكضكع الدراسة، مف خبلؿ التعرؼ 

لقريبة مف مكضكع الدراسة الحالية. كمف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى كمجاالت البحث العممي ا
العديد مف الدراسات ذات العبلقة بمكضكع الدراسة تـ الكقكؼ عمى العديد مف الدراسات 

ان مف األقدـ إلى األحدث عمى النحك السابقة كمف خبلؿ قراءتيا كتحميميا سيتـ تناكليا بدء
 التالي:
 ىدفت ىذه الدراسة إلى :(Steven, et.al.( )1996دراسة ستيفين وآخرون ) -1

التعرؼ عمى نقاط الخبلؼ بيف حؽ المكظفيف في الخصكصية، كسرية العمؿ، كبيف 
حؽ أصحاب العمؿ باستخداـ تكنكلكجيا الرقابة الحديثة لضبط األداء الكظيفي، 
كرقابة مخرجات العمؿ، مثؿ الرقابة عمى االتصاالت، كالبريد اإللكتركني، كالبيانات 

 :أىم نتائج الدراسةمن كان و الدكاـ اليكمي،  المدخمة، كأكقات العمؿ، كالراحة أثناء
نيا أف تضفي ضركرة كجكد ضكابط كمعايير عمى الرقابة اإللكتركنية، التي مف شأ

طابع الخصكصية في العمؿ، كتعطي مديرم العمؿ حقيـ في الرقابة كمف ىذه 
عمى المعايير كاألسس التي تحمي أىداؼ المنظمة الضكابط أيضان: تركيز الرقابة 

صالحيا، كأف تبتعد عف السمكؾ الشخصي بيف المكظفيف، مثؿ استخداـ كاميرات كم
المراقبة في غرؼ راحة العامميف، كيجب أف تطابؽ قكانيف كأنظمة العمؿ المشركعة، 

طبلع   المكظفيف عمى أنظمة الرقابة المستخدمة. قكانيف العمؿ في الدكلة، كا 
ىدفت ىذه الدراسة : Johnston & Cheng (2002) جونستون وشينج دراسة -2

التعرؼ عمى كسائؿ التكنكلكجيا الحديثة التي يستخدميا أصحاب العمؿ؛ لمراقبة  إلى
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كاقع العمؿ في مؤسساتيـ، مثؿ الحكاسيب، الكاميرات، كأجيزة التصنت، برامج 
البصمة، المدخبلت كالمخرجات كغير ذلؾ مف أساليب عصرية مف شأنيا أف تعطي 

دير المنظمة صكرة كاضحة عف التزاـ العامميف بأسس كمعايير صاحب العمؿ أك م
، كما ىدفت إلى بياف اآلثار اإليجابية المترتبة عف استخداـ العمؿ في المنظمة

أنظمة الرقابة الحديثة في مكاف العمؿ مف جانب، كبياف التحديات القانكنية 
مكاف العمؿ مف  كاالجتماعية التي قد تكاجييا ممارسات الرقابة اإللكتركنية في

يعد استخداـ أساليب الرقابة اإللكتركنية  :كان من أىم نتائج الدراسةو   جانب آخر،
 الحديثة في مكاقع العمؿ أداة فعالة لمراقبة مدل التزاـ العامميف بأسس العمؿ.

 Gail & Nancy & Sukany (2004:)  نانسي وسوكانسيجيل و  دراسة -3
المبادئ األساسية لمفيكـ الخصكصية الشخصية تحديد  ىدفت ىذه الدراسة إلى

لممكظفيف في مكاقع العمؿ، كدكافع أصحاب المنظمات؛ الستخداـ التكنكلكجيا 
أف ىناؾ أسباب  :كان من أىم نتائج الدراسةو  الحديثة في الرقابة عمى المكظفيف،

تعطي أصحاب العمؿ الحؽ في الرقابة كأيضان مراقبة كدكافع اقتصادية ضركرية 
مدل دخكؿ كاستخداـ العامميف شبكة االتصاالت كأجيزة تكنكلكجيا المعمكمات بيدؼ 
التسمية مثؿ: اإليميؿ كالشات، كأيضان مف أجؿ ضماف إلتزاـ المكظفيف بأسس 

بلؿ كمبادئ العمؿ لكشؼ سكء التصرؼ الكظيفي كالحصكؿ عمى أدلة قانكنية مف خ
 المراقبة.

التعرؼ عمى أثر استخداـ  ىدفت ىذه الدراسة إلى David (2005:)ديفيد دراسة  -4
بيف أساليب الرقابة اإللكتركنية في مكاف العمؿ كسمطت الضكء عمى نقطة الخبلؼ 

كجية نظر أصحاب العمؿ في استخداـ تمؾ األساليب؛ لتحقيؽ المصالح 
األساليب، كمف أىـ المجاالت التي االقتصادية، كلفت نظر المكظفيف إلى تمؾ 

أف التطكر  :وكان من أىم نتائج الدراسة بحثتيا الدراسة ىى: استخداـ اإلنترنت،
التكنكلكجي فسح المجاؿ أماـ المكظفيف بمزاكلة أنشطة خارجية، كالتي مف الضركرم 

اكز مراقبتيا، كأيضان إيماف أصحاب العمؿ بالرقابة اإللكتركنية كأداة فعالة لضبط تج
إيماف أصحاب العمؿ بالرقابة اإللكتركنية كأداة  قانكف العمؿ كحماية البيانات، كأيضان 

 فعالة لضماف الكفاءة كالفاعمية في العمؿ.
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 American Marketing Associationجمعية التسويق اإللكترونية  دراسة -5
(AMA)  (2007:) دراسة كاقعة استخداـ تكنكلكجيا  ىدفت ىذه الدراسة إلى

( شركة عاممة في الكاليات المتحدة، كقد 304في أكثر مف ) الرقابة اإللكتركنية
ركزت الدراسة عمى مدل استخداـ تمؾ التكنكلكجيا لضبط إنتاجية المكظفيف لضماف 
أمف البيانات في تمؾ الشركات، حيث ركزت عمى المجاالت التالية: استخداـ 

اإللكتركني، كمكاقع اإلنترنت، االتصاالت تكنكلكجيا الرقابة اإللكتركنية، البريد 
% مف الشركات تستخدـ كسائؿ 73أف  :كان من أىم نتائج الدراسةو  الياتفية،

تكنكلكجية متطكرة لمراقبة البريد اإللكتركني، فيما يستخدـ باقي الشركات أشخاص 
ات معنييف لقراءة ذلؾ البريد، كأف استخداـ الرقابة اإللكتركنية كاف مقركنان بخدم

أمف بيانات الشركة الذم يمكف الشركة مف ضبط ككقؼ أم ضبط الجكدة، كضماف 
 خرؽ قانكني فييا.

ىدفت ىذه الدراسة  Shilpa Shashidhara (2010:)شيمبا شاشيدرا  دراسة -6
تصكرات المقيميف كأفراد األسرة كالمكظفيف بشأف المراقبة اإللكتركنية دراسة إلى 

 في مرفؽ، في مؤسسة فكرت ككرث متركبمكس كتأثيرىا عمى حقكؽ المقيميف
الفيديك في غرفيـ، كمرفؽ لمتمريض ال يستخدـ فييا لمتمريض يستخدـ فيو كاميرات 

كاميرات الفيديك، ككانت أسئمة المقاببلت كالدراسات اإلستقصائية فيما يتعمؽ بمفاىيـ 
كامنة في كاميرات بشأف الرقابة اإللكتركنية كالمخاطر كالفكائد المتصكرة الالمشاركيف 

دراؾ حقكؽ المقيميف كالكعى بالمخاطر المحتممة عمى حقكؽ المقيميف الفيديك،  ،كا 
أف المقيميف كأفراد األسرة كالمكظفيف عمى بينة مف  :من أىم نتائج الدراسةكان و 

في مرافؽ التمريض، كأنو عمى الرغـ مف تردد الفكائد المحتممة لمرقابة اإللكتركنية 
في غرؼ اإلقامة، إال إنيـ ميتمكف المستجيبيف إلجراءات الرقابة اإللكتركنية 

في المناطؽ المشتركة، كما أنو عمى الرغـ مف اعتقاد باستخداـ الرقابة اإللكتركنية 
ف أفراد األسرة تضر بحقكؽ المقيميف، إال أالسكاف كالمكظفيف أف الرقابة اإللكتركنية 

أنكاع مختمفة مف المكظفيف لدييـ يعتقدكف أف حقكؽ المقيميف محمية، كما أف ىناؾ 
تصكرات مختمفة عف الرقابة اإللكتركنية، أما المكظفكف الذيف يشارككف بصكرة 

الذيف  ابة اإللكتركنية مقارنة بالمكظفيفمباشرة في الرعاية المقيمة فيـ أقؿ قبكالن لمرق
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رات عرضية لممقيميف، كمف بيف المكظفيف تككف مرافؽ التمريض ذات يقكمكف بزيا
 الخبرة في مجاؿ الرقابة اإللكتركنية أقؿ قبكالن لمرقابة اإللكتركنية.

التعرؼ ىدفت ىذه الدراسة إلى  (:2011)الكساسبة، عماد عمى سالمو دراسة  -7
الرقابة عمى التشغيؿ، عمى أثر الرقابة اإللكتركنية بأبعادىا )الرقابة عمى المدخبلت، 

الرقابة عمى شبكة اإلنترنت، الرقابة عمى أمف البيانات كالممفات( في جكدة الخدمات 
)العناصر المممكسة، االستجابة، االعتمادية، المينية( في البنكؾ الداخمية بأبعادىا

أف مستكل تقييـ  :كان من أىم نتائج الدراسةو ، فاإلسبلمية العاممة في األرد
في البنكؾ اإلسبلمية ألبعاد الرقابة اإللكتركنية كاف مرتفعان إضافة إلى أف  العامميف
تقييـ العامميف في البنكؾ اإلسبلمية األردنية ألبعاد الجكدة كاف مرتفعان أيضان، مستكل 

كما تكصمت إلى كجكد أثر ذك داللة إحصائية لمرقابة اإللكتركنية بأبعادىا في جكدة 
النتائج أوصت ىذه ضوء وعمى  البنكؾ اإلسبلمية األردنية.الخدمات الداخمية في 

بكضع البرامج البلزمة لتأىيؿ كتدريب العامميف في البنكؾ اإلسبلمية  الدراسة:
بما يمكنيـ مف التعامؿ مع التقنيات الحديثة  العاممة في األردف كمتابعة تنفيذىا

  .كتطبيؽ الرقابة اإللكتركنية
التعرؼ عمى أثر ىدفت ىذه الدراسة إلى  (:2011) وحيد رثعان الختاتنة، دراسة -8

الرقابة اإللكتركنية بأبعادىا، ) الرقابة عمى المدخبلت، الرقابة عمى التشغيؿ، الرقابة 
عمى شبكة اإلنترنت، الرقابة عمى أمف البيانات كالممفات ( في تحقيؽ الميزة التنفسية 

 ،صارؼ التجارية العاممة في األردفع، السمعة( في المبأبعادىا، ) المركنة، اإلبدا
عينة الدراسة( في أف مستكل تقييـ العامميف ) :من أىم نتائج الدراسةكان و 

المصارؼ التجارية العاممة في األردف ألبعاد الرقابة اإللكتركنية كاف مرتفعا، كما 
تبيف أف مستكل تقييـ العامميف ) عينة الدراسة( في المصارؼ التجارية العاممة في 
األردف ألبعاد الميزة التنافسية كاف مرتفعا، كما أظيرت الدراسة كجكد أثر لمرقابة 

كنية بأبعادىا، مجتمعة كمنفردة في تحقيؽ الميزة التنافسية في المصارؼ اإللكتر 
بكضع  النتائج أوصت الدراسة: ىذه ي ضوءعمو التجارية العاممة في األردف، 

البرامج البلزمة لتأىيؿ كتدريب العامميف في المصارؼ التجارية العاممة في األردف، 
تقنيات الحديثة كتطبيؽ الرقابة كمتابعة تنفيذىا بما يمكنيـ مف التعامؿ مع ال
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االستمرار في الجيكد الرامية إلى نشر الكعي حكؿ أىمية باإللكتركنية، كما أكصت 
 الرقابة اإللكتركنية

التعرؼ ىدفت ىذه الدراسة إلى  (:2015)العريفج، محمد محمد صالح دراسة  -9
بالمممكة العربية عمى دكر الرقابة اإللكتركنية في الحد مف ظاىرة الفساد اإلدارم 

أنو تتكفر لدل الجيات المعنية بالمممكة  :من أىم نتائج الدراسةكان و السعكدية، 
العربية السعكدية معظـ العناصر كالمقكمات األساسية لعممية الرقابة اإللكتركنية في 

معكقات تحد مف استخداـ الرقابة اإللكتركنية في  الجيات الحككمية، كأف ىناؾ
   اإلدارم تتمثؿ في معكقات إدارية كبشرية كتقنية كمالية.مكافحة الفساد 

التعرؼ ىدفت ىذه الدراسة إلى  (:2015) ،ىشام محمد أبو عمرة دراسة -10
عمى نظاـ الرقابة اإللكتركنية المعمكؿ بو في البنكؾ التجارية العاممة في قطاع غزة 

كأثرىا عمى جكدة باإلضافة إلى التعرؼ عمى خصائص كمميزات الرقابة اإللكتركنية 
، أداء العامميف في بنؾ فمسطيف مف كجية نظر العامميف كعبلقتيا ببعض المتغيرات

كقاـ باختيار عينة عشكائية مف مكظفي البنؾ معتمديف عمى المنيج الكصفي في 
كجكد أثر كاضح  :نتائج الدراسةمن أىم كان و ، جمع البيانات مف خبلؿ اإلستبانة

زيادة سرعة االنجاز في المعامبلت التي تعمؿ عمى زيادة لمرقابة اإللكتركنية في 
فاعمية العامميف خاصة لطبيعة المركنة التي تعطيو الرقابة اإللكتركنية لمعامميف 

بالعمؿ عمى تطكير أنظمة الرقابة  :أوصت الدراسةىذه النتائج ضوء  وعميبالبنؾ، 
في البنكؾ العاممة في قطاع غزة كاستخداـ تقنيات حديثة في ذلؾ لمعمؿ عمى تكفير 
كؿ االمكانيات البلزمة لتفعيؿ دكر الرقابة كعقد دكرات تدريبية خاصة في ىذا 

، كما أكصت بإتباع نظاـ الرقابة اإللكتركنية لما ليا مف فكائد كأثر في المجاؿ
يف جكدة أداء المكظفيف، باإلضافة إلى تحديد األىداؼ المرجكة مف عممية تحس

 .الرقابة اإللكتركنية ككضع الخطط المناسبة لتحقيؽ ذلؾ
معرفة أثر اسة إلى ىدفت ىذه الدر  (:2016) إسراء عدنان العوران دراسة -11

تطريؽ الرقابة اإللكتركنية عمى جكدة الخدمات الداخمية في البنكؾ التجارية في 
محافظات الجنكب في األردف مف كجية نظر العامميف فييا، كاستخدمت الدراسة 

فردان مف مجتمع  125المنيج الكصفي التحميمي، مف خبلؿ عينة عشكائية بمغت 
من كان و في محافظات الجنكب في األردف، الدراسة كىـ مكظفي البنكؾ التجارية 
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أف مستكل تطبيؽ أنظمة الرقابة اإللكتركنية في البنكؾ التجارية  :أىم نتائج الدراسة
، كاحتمت كاف مرتفعان بابعادىا مجتمعة لمفقرات في محافظات الجنكب في األردف 

 :الدراسةأوصت ضوء ىذه النتائج  وعمى، الرقابة عمى المدخبلت المرتبة األكلى
بالتاكيد عمى أىمية الرقابة اإللكتركنية في كافة المراحؿ، كالتحديث المستمر لؤلجيزة 

كالبرمجيات كقكاعد البيانات لتبلئـ  المستخدمة في عممية الرقابة اإللكتركنية
التطكرات المستمرة في مجاؿ نظـ المعمكمات كمضاىاة الدكؿ المتقدمة في ىذا 

البلزمة كالبرمجيات الحديثة كتحديث قكاعد األجيزة المجاؿ عف طريؽ التزكد ب
 .البيانات مف قبؿ المختصيف في ىذا المجاؿ ليناسب حجـ العمؿ

 إلى الدراسةىدفت ىذه  :(2017رونالد نعيم عبد اهلل عوض، )دراسة  -12
تحميؿ أثر الرقابة اإللكتركنية عمى تحسيف الكفاءة اإلنتاجية بيدؼ تحقيؽ التنافسية 

العاـ بمدينة القاىرة، أجريت الدراسة عمى قطاع النقؿ العاـ داخؿ  لقطاع النقؿ
إتجاه كؿ مف اإلدارة العميا  وكان من أىم نتائج الدراسة: .جميكرية مصر العربية

كاإلدارة الكسطى إلى المكافقة التامة عمى استراتيجيات الرقابة اإللكتركنية المطبقة 
ؤكد عمى كجكد أثر لتطبيؽ الرقابو كىذا ي .داخؿ قطاع النقؿ العاـ بالقاىرة

اإللكتركنية عمى رفع الكفاءة اإلنتاجية لقطاع النقؿ العاـ بما يعمؿ عمى تحقيؽ 
كدعـ المزايا التنافسية، كيرجع ذلؾ إلى اتجاه قطاع النقؿ العاـ حاليان الستخداـ 

بة تكنكلكجيا المعمكمات كالتأكيد عمى مدل تفيـ العامميف كاإلدارة ألىمية الرقا
اإللكتركنية كما ليا مف دكر فى رفع الكفاءة اإلنتاجية بما يعمؿ عمى تحقيؽ 

 .التنافسية
ىدفت ىذه  (:2018)أحمد حسين آل طحان، كمال طاىر خوالدي دراسة  -13

استقصاء أثر الرقابة اإللكتركنية عمى أداء مكظفي جكازات محافظة الدراسة إلى 
كجكد عبلقة ارتباط بيف المعكقات اإلدارية  عدـ :من أىم نتائج الدراسةكان و جدة، 

كالبشرية التي تكاجو استخداـ الرقابة اإللكتركنية كبيف تحسيف األداء الكظيفي، كجكد 
عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف المعكقات التكنكلكجية كالمعكقات المالية كبيف 

ىتماـ بضركرة اإل أوصت الدراسة وعمى ضوء ىذه النتائجتحسيف األداء الكظيفي، 
بكسائؿ الرقابة اإللكتركنية ألثرىا اإليجابي في تحسيف األداء الكظيفي، العمؿ عمى 
تكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة في خدمة عمميات الرقابة اإللكتركنية مكاكبة لمتطكر 
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التكنكلكجي المستمر، تكفير االعتمادات المالية البلزمة لتفعيؿ كتطبيؽ الرقابة 
 كصيانة أجيزتيا.اإللكتركنية 

معرفة  ىدفت ىذه الدراسة إلى (:2018)فاطمة سممان غزاوني، دراسة  -14
دكر الرقابة اإللكتركنية في الحد مف الفساد اإلدارم في العقكد اإلدارية في المممكة 
العربية السعكدية مقارنة بالدكؿ المتقدمة، كقد اختارت الدراسة دكلة الكاليات المتحدة 

كان من أىم و  كاإلمارات العربية المتحدة كعينة لدكؿ المقارنة،األمريكية كفرنسا 
د الرقابة اإللكتركنية أنجح كأضمف كسيمة لمحد مف ظاىرة الفساد تع :نتائج الدراسة

بإنشاء جياز  أوصت الدراسة وعمى ضوء ىذه النتائجاإلدارم في العقكد اإلدارية، 
اإللكتركنية أك تييئة كافة األجيزة الرقابية في الدكلة لمقياـ رقابي خاص بالرقابة 

  بالرقابة اإللكتركنية لتكاكب التطكرات القائمة في كافة المجاالت. 
: ىدفت ىذه الدراسة إلى (2019سة مصطفى نادي محمد أمين، )درا -15

الرياضية دراسة محددات الرقابة اإللكتركنية بإدارة النشاط الرياضي ببعض األندية 
مف خبلؿ تحديد فمسفة كأىمية الرقابة اإللكتركنية كأشكاليا كأساليبيا كمعكقات 

 :كان من أىم نتائج الدراسةو ، نشاط الرياضي باألندية الرياضيةتطبيقيا بإدارة ال
ارتفاع مستكل أداء العامميف بإدارة النشاط الرياضي يزداد كسائؿ الرقابة اإللكتركنية، 

اإللكتركنية سيفعؿ مكضكع الشفافية لؤلجيزة التنفيذية بالنادم، أف  استخداـ األنظمة
الرقابة عف طريؽ اإلنترنت تمكف مديرم النشاط الرياضي في متابعة سير العمؿ مف 
أم مكاف كبأدكات بسيطة تمكنو مف مكاجية أم تغيرات قد تحدث بشكؿ مرف 

يب العامميف القائميف ضركرة تدر  النتائج أوصت الدراسة:ىذه ضوء وعمى كبسيكلو. 
عمى الرقابة اإللكتركنية بإدارة النشاط الرياضي عمى مستحدثات برامج األنظمة 
الرقابية باستمرار، ضركرة نشر الكعى حكؿ أىمية الرقابة اإللكتركنية بإدارة النشاط 

 الرياضي. 
 التعميق عمى الدراسات السابقة:

 ما يمي:مف العرض السابؽ لمدراسات السابقة يتضح       
البيئات منذ أف الرقابة اإللكتركنية حظيت باىتماـ الباحثيف كالممارسيف في مختمؼ  -

ظيكر تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كتأثيرىا عمى مختمؼ األعماؿ كاألنشطة 
آخر في البيئة اإلدارية اإلدارية، إال أف عممية إبرازىا كتطبيقيا مثؿ أم مفيكـ إدارم 
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ة زمنية حتى تـ دمجيا كاستدراكيا خاصة مع التطكرات المتسارعة في بيئة تطمب فتر 
، مما يدؿ عمى حداثة مكضكعات المنظمات كفي تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت

  .الدراسات السابقة
أف معظـ الدراسات السابقة استيدفت التعرؼ عمى أثر الرقابة اإللكتركنية كدكرىا في  -

دارة العمؿ اإلدارم بكفاءة كفاعمية،  كاإلشارة إلى الميارات الحد مف الفساد كا 
كعميو أكدت بنتائجيا عمى أىمية عممية الرقابة المرتبطة بالرقابة اإللكتركنية، 

د اتفقت الدراسة الحالية عمى ذلؾ باإلضافة إلى إبراز اإللكتركنية ببيئة الدراسة، كق
، كما ركزت عمى إبراز الرقابة مساىمة عممية الرقابة اإللكتركنية في إدارة األزمات

اإللكتركنية مف حيث المفيكـ، كتحديد بعض أكجو المقارنة بيف الرقابة التقميدية 
براز أىـ التحديات التي تكاجوكالرقابة اإللكتركنية اإلدارييف الممارسيف لعممية  ، كا 

الرقابة اإللكتركنية كدكرىا في تطبيؽ إستراتيجية اإلدارة اإللكتركنية ضمف منظكمة 
 التطكير اإلدارم بالمؤسسات التعميمية.

كالممثؿ لعممية الرقابة اعتمدت الدراسات السابقة عمى العنصر البشرم المؤثر  -
 حككمية كذلؾ حسب طبيعة كؿ دراسة. ات أك المنظمات الكتركنية في الييئاإلل

كعمى ضكء ما تـ تناكلو استفادت الدراسة الحالية مف خبلؿ الدراسات السابقة في  -
كاستخبلص منيج المناسب كىك المنيج الكصفي، بناء اإلطار النظرم، كاختيار ال

مفيكـ الرقابة  يـقدتبعض المحاكر التي تخدـ مكضكع الدراسة الحالية منيا: 
 ازبر نكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، كا  نية كفؽ المستجدات المتسارعة في تكاإللكترك 

اـ كالمؤسسات التعميمية بشكؿ تحدياتيا عمى مستكل المؤسسات اإلدارية بشكؿ ع
إذ لـ تتطرؽ دراسات عمى حد عمـ الباحثة ليذه العممية اإلدارية بالتحديد  خاص

، كما تناكلت الدراسة الكيانات اإللكتركنية كخصائصيا بالمؤسسات التعميمية
إمكانية تفعيؿ مثؿ ىذا كسماتيا، كاختتمت الدراسة بتقديـ تصكر مقترح يساىـ في 

بعض في المؤسسات التعميمية إلدارة  ( كتطبيقوالرقابة اإللكتركنيةاألسمكب الرقابي )
السابقة مثؿ ىذه حيث افتقرت الدراسات  (ان أنمكذج )جائحة ككركنا األزمات

ما لـ تتناكلو الدراسات السابقة في المجاؿ التعميمي عمى حد عمـ  التفاصيؿ، كما
 الباحثة.
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 المحور الثاني: اإلطار النظري
 تمييد:

بصفة عامة  اإلدارية يزخر األدب اإلدارم بالعديد مف الدراسات كالبحكث حكؿ الرقابة     
ة لمختمؼ التطكرات في ىذا كأنكاعيا سكاء الداخمية أك الخارجية عمى كجو الخصكص استجاب

المجاؿ، كمع تطكر المنظمات كبنيتيا التنظيمية كمكاردىا البشرية، كذلؾ تأثرىا بالعديد مف 
جيان لذلؾ، نتا الرقابة اإللكتركنية. ليذا تعد تماعية كاالقتصادية كالتكنكلكجيةالمتغيرات االج

مات اليـك بالعديد مف األدكات كالكسائؿ، مف في المنظ اإلدارية حيث حظيت عممية الرقابة
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في التكاصؿ كتنفيذ مختمؼ المياـ أبرزىا تكظيؼ كاستخداـ 

داء اإلدارية، فمقد ساعدت تمؾ التكنكلكجيا بمختمؼ أنماطيا في أداء مختمؼ العمميات في أ
مطمبان لتككف  الرقابة اإللكتركنيةمختمؼ عمميات الرقابة كتحقيؽ أىدافيا، كبالتالي أصبحت 

أسئمة عمى لئلجابة ك  في منظمات العمؿ الحالي. اإلدارية نمطان حديثان مف أنماط الرقابة
الرقابة سيتـ عرض الجكانب النظرية المتعمقة بمكضكع الدراسة ) الدراسة كتحقيؽ أىدافيا

 كما يمي: ( مما كرد في األدب النظرم، كالدراسات السابقة ذات الصمة بالدراسةاإللكتركنية
 :وخصائصيا الرقابة اإللكترونيةمفيوم أواًل: 
، تصكر Deirdre Mulligan كديردرم مكليغاف  Jerry Bermanيقكؿ جيرم بيرف     

منيا، فتكضع عمى ظيرؾ  يان أرؼ سكاؽ بيف مخازف عديدة ال تعحد مخازف األأنؾ تسير في أ
ف أيمكف ف ىذا شيء شبيو لما إرتو كما الذم قمت بو كما اشتريتو، شارة تبيف كؿ محؿ ز إ

مف  نيـ يتكقعكف قدران إنترنت ففراد مكاقع اإلعندما يستخدـ األ، فنترنتيحصؿ في بيئة اإل
حظة يمكف مبل خيرتكقعكف في العالـ المادم الكاقعي، ففي األكثر مما يأالخفية في نشاطيـ 

نو يعتقد إلـ يكشؼ الشخص عف بيانات تخصو ف ، كماخريفكجكدىـ كمراقبتيـ مف قبؿ اآل
دارة إنترنت عبر نظـ الخكادـ كنظـ ك ماذا يفعؿ، لكف اإلألف يعرؼ مف ىك  حدان أف أ

. كىذه البيانات قد كمات عند كؿ كقفة في فضاء الشبكةمف المعم كبيران  الشبكات تصنع قدران 
صاحب العمؿ عند مف قبؿ  -مثبل  –صطيادىا كمعرفتيا عف مكظفي منشاة ما يتـ ا

، مع مف قبؿ المكاقع المزارة نفسيا، كقد تجك الشتراكاتيـ المربكطة عميياأاستخدامو لمشبكة 
كضح صكرة عف شخص لـ أمعمكمات كسمككيات معينة قد يقدـ ككما قمنا فاف جمع شتات 

    . (7-6عرب، ص ص  )يكنس م مف تفاصيؿ ما تضمنتوأيرد كشؼ 
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لحقكؽ الحرية  نيا انتياكان أيظف ك  الرقابة اإللكتركنيةيعرؼ معنى  ال لعؿ الكثير مفك    
حيث تأتي . نترنت كلكف المكضكع ليس بيذة الصكرةشبكة اإلك عمى أشرية فى الدكؿ بال

قكة أك سمطة التكجيو أك األمر كىى تعني المراجعة أك التفتيش أك تعني  لغوياً الرقابة كممة 
أك الحراسة أك المحافظة أك اإلنتظار أك اإلختبار، كما تأتي بمعنى السير كالمبلحظة 

كمف معانييا المغكية أيضان الحارس كمنو رقيب القـك أم حارسيـ الذم يشرؼ عمى  .الرصد
َقَبُة المكضع المشرؼ يرتفع عميو الرقيب، كارتقب المكاف عبل َقُب كالَمرْ مرقبة ليحرسيـ. كالَمرْ 

)ابف منظكر  قبانا كُرقكبا، كَتَرّقَبُو، كاْرتقبو: انتظره كرصدهبة كرِ ُقُبو ِرقْ كأشرؼ، كَرَقَبو َيرْ 
( فإف األصؿ المغكم لكممة Emile Little)كفي قامكس  .(425 -424األنصارم، ص ص 

(، كأف فعؿ الرقابة roleكلفظ ) (contreلفظيف ىما لفظ )( تتككف مف controlالرقابة )
( كممة Harraps Standardاإلشراؼ كالمتابعة كالمبلحظة. كاعتبر قامكس ) مرادفان لفعؿ

 الرقابة بمعنى السمطة كالسيادة كاإلكراه كاإلشراؼ.
. أما كىذه المعاني قريبة مف بعضيا البعض إذ تؤدم في النياية إلى حفظ الشئ    

فقد جاءت عبارة الرقابة في العديد مف الكتب التي تتحدث عف العمـك اإلدارية  اصطالحياً 
كالمالية كالقانكنية مما أدل إلى اإلختبلؼ في تعريفيا الختبلؼ كجيات النظر كالزكايا التي 

الرقابة عمى أساس ما تسعى إلى تحقيقو مف تـ تناكليا مف خبلليا. فالبعض نظر إلى مفيكـ 
كالعمميات، أما آخركف  تمؾ المجمكعات مف اإلجراءات كتعني عند البعض اآلخر أىداؼ،

التعددية في المفاىيـ سيتـ كمف منطمؽ . التي تقكـ بعممية الرقابةفيركا أنيا تعني األجيزة 
ا المفيكـ عمى ضكء التقدـ كما استحدث عمى ىذالتقميدية  اإلدارية مفيكـ الرقابةعرض 
  .مكضكع الدراسة الحالية (اإللكتركنيةالرقابة ) جيك لالتكنك 
 :الرقابة التقميديةمفيوم  -1
يمكف القكؿ بأف كممة الرقابة قد ترعرت جذكرىا مع العالـ فريدريؾ تايمكر       

(Frederick-Taylor عند تبنيو ) لفكرة اإلدارة العممية في بداية القرف العشريف، حيث كانت
بأنيا تمؾ العممية التي تحاكؿ التأكيد عمى أف ميممو كلـ تكف مفيكمو، كعندىا ُعرفت 

)محمد  النشاطات الفعمية تتبلءـ مع النشاطات المرغكب فييا أك األىداؼ التي سبؽ تحديدىا
بالحصكؿ عمى معمكمات تختص  كظيفة الرقابة. كىنا يتضح أف (2013عمى العامرم، 

الخطط تائج بمعايير كأىداؼ صحيحة كدقيقة عف تقدـ العمؿ كنتائج التنفيذ كمقارنة ىذه الن
المكضكعة لكشؼ األخطاء كاالنحرافات في كعبلجيا فكر حدكثيا أك العمؿ عمى منعيا 
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)أسامة محمد شاكر  فيما يميالتقميدية  رقابةيمكف تحديد ما ىيو العميو مستقببلن إف أمكف، ك 
 :( 377، ص 2013عبد العميـ، عمر أحمد أبك ىاشـ الشريؼ، ىشاـ محمد بيكمي، 

  عممية متابعة لؤلداء كتعديؿ األنشطة التنظيمية بما يتفؽ مع انجاز األىداؼ
مخططة كمكجو لمتابعة األعماؿ لمتأكد مف أنيا تسير كفقان لمخطة المكضكعة كالعمؿ 

 صبلح االنحرافات كتقكيميا.كا  عمى اكتشاؼ األخطاء 
  العمميات كافة الجيكد كاألنشطة المستمرة لمحصكؿ عمى معمكمات عف تنفيذ

كمقارنتيا بالمعدالت المستيدفو طبقان لمخطط كاكتشاؼ االنحرافات أك التنبؤ بحدكثيا 
 يا.الكتصحيح

  مراقبة كمتابعة كظائؼ اإلدارة لتقييـ أداء المنظمة كتحديد ما إذا كانت
 حققت أىدافيا أـ ال.

  عممية تعمؿ لمتأكد عمى أف ما تحقؽ فعبلن مطابؽ لما تقرره الخطط
ة لمتنفيذ سكاء بالنسبة لؤلىداؼ أك السياسات كاإلجراءات أك مكازنات المكضكع
 التخطيط.

م ما بعد أبالرقابة المكجية لمماضي اتسمت الرقابة التقميدية مما سبؽ يتضح أف       
( خطيط )األىداؼ كالمعايير المخططالمقارنة بيف الت ىنا ىى التخطيط كالتنفيذ فالرقابة

( كمف ثـ تحديد االنحراؼ تحقيؽ األىداؼ كالمعايير المخططةكالتنفيذ )األداء الفعؿ مف أجؿ 
كفي الكاقع إف التصحيح ألم انحراؼ ىك المقارنة بيف ما  كأسبابو كاتخاذ إجراءات التصحيح.

 كالرقابة التقميدية ال يككف ممكنا إنجازىا فكر إنجاز القياـ بما ىك .ىك مخطط كما ىك فعمي
بالنسبة لمرقابة في عصر شبكات األعماؿ تصبح أكثر قدرة عمى معرفة المتغيرات أما فعمي، 

في حينيا قبؿ أك   مف معرفة التغيرات التنفيذ أكال بأكؿ كفي نفس الكقت، مما يمكفالخاصة ب
عند التنفيذ لمعالجة االنحرافات في نفس الكقت أم اف ىناؾ عبلقة بيف التنفيذ بالرقابة كما 

ية في كؿ مكاف كفي أم كقت، في عبلقة شبك  بط التنفيذ بالتخطيط، كالرقابة بالتخطيطير 
  .نية مف حيث التطكيريظير لنا الفرؽ بيف كظائؼ اإلدارة التقميدية كاإللكترك   كمما

 Computer"حيث تعمؿ الرقابة اإللكتركنية بمراقبة عممياتيا بكاسطة الحاسب اآللي )      
Aided Process Control CAPC كتتـ المراقبة بيذا األسمكب عف طريؽ استخداـ .)

برنامج يقكـ بمتابعة أم تغيرات أك انحرافات تحدث عف المخطط الذم سبؽ تحديده، كيتـ 
تثبيت المخطط األكؿ باعتباره مخطط التنبؤ، كيقكـ بإنشاء مخططات أخرل تعكس مراحؿ 
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تغيرات أك مشكبلت لمعرفة أسبابيا كمعالجتيا  التنفيذ الفعمي لمعمميات المتعددة فيتـ رصد أم
كتعديميا، كقد اتجو التطكر التكنكلكجي منذ البدء إلحبلؿ اآللة محؿ العامؿ ككاف ىذا في 
بدء العمميات التشغيمية كاألعماؿ اليدكية النمطية ثـ انتقؿ إلى أعماؿ التخطيط كالرقابة 

( كالتخطيط كالتشغيؿ بمساعدة CAD / CAMالقابمة لمبرمجة كما في التصميـ كالتصنيع )
( لينتقؿ إلى العمميات الذىنية المحاكية لئلنساف مف خبلؿ الذكاء CAPPالحاسكب )

الصناعي الذم يحاكي الذكاء اإلنساني سكاء في الرؤية اآللية أك المغة الطبيعية أك باألنظمة 
ىشاـ محمد بيكمي،  ىاشـ الشريؼ، )أسامة محمد شاكرعبد العميـ، عمر أحمد أبك الخبيرة"
 فيما يمي. الرقابة اإللكتركنيةمف ىنا سيتـ تكضيح لمفيـك . (380، ص 2013
 :الرقابة اإللكترونيةمفيوم  -2
نسبة إلى اإللكتركنيات، المقصكد بيا الرقابة اإللكتركنية الرقابة بالحاسكب أك ف إ       

اكتشاؼ الفشؿ الذم يحدث في "إحدل العمميات الرئيسية في اإلدارة التي تقكـ بدكر ميـ في 
)أسامة محمد شاكرعبد العميـ، عمر أحمد أبك ىاشـ الشريؼ ،  تحقيؽ األىداؼ المنشكدة"

المقصكد بيا النظـ الحديثة في االتصاالت، حيث يستخدـ ، كما أف (149، ص  2010
ي عمى تشير إلى "اعتماد النظاـ الرقابكسائؿ التكنكلكجيا الحديثة لمكصكؿ لميدؼ المطمكب. 

بكاسطة التكنكلكجيا  -استخداـ الحاسكب في ممارسة العممية الرقابية كفؽ برامج حاسكبية 
تعد خصيصان ليذا الغرض بما يحقؽ االقتصاد في الجيد كالكقت كالتكمفة في  -الرقمية 

)أحمد ىاشـ الصقاؿ،  الكصكؿ إلى النتائج المطمكبة بأقؿ ما يمكف مف المخاطر كبدقة أكبر"
 . (7، ص 2011يف ميدل سعيد، محمد حس

نتيجة منطقية لبيئة العمؿ الناجمة عف التطكرات  الرقابة اإللكتركنيةتعد كبصفة عامة     
ات التنظيمية في مختمؼ اليائمة في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كتكامميا مع العممي

كلذا المؤسسات، فيى تمؾ العممية التي تؤدل مف خبلؿ التقنية كليست التقنية في حد ذاتيا، 
كيتسؽ  .نترنتالكصكؿ الى بعض المعمكمات عمى اإلىى التحكـ فى  الرقابة اإللكتركنيةف

اإللكتركنية أف الرقابة ( 278-274، ص ص 2004، ذلؾ مع ما أشار إليو )نجـ عبكد نجـ
المستمرة في البيئة اإللكتركنية، فيى كسيمة لتحديد مناطؽ اإلنحراؼ  عممية تتكسط التفاعبلت

أف مفيكـ الرقابة نتيجة لظيكر مف خبلؿ استخداـ شبكات االتصاؿ كتكنكلكجيا المعمكمات، ك 
لكبلسيكية، تكنكلكجيا المعمكمات الحديثة لـ يعد يمثؿ بالصيغة التي تقدميا أدبيات اإلدارة ا

نيا تحقؽ الرقابة المستمرة بدالن مف الرقابة الدكرية مما يحد مف المفاجآت، كمما يحفز  كا 
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، العبلقات القائمة عمى الثقة، كيساعد الجميع عمى معرفة ما يكجد في المنظمة إلى حد كبير
زمنية كتحقيؽ كبالتالي إلغاء فكرة الرقابة التقميدية البلحقة لمتنفيذ مف خبلؿ تقميص الفجكة ال

  .الرقابة المستمرة
استخداـ األساليب كالكسائؿ اإللكتركنية الحديثة؛ عرفيا عدد مف الباحثيف بأنيا  كليذا      

لمراقبة األنشطة كالمعامبلت داخؿ المنظمة؛ بما يحقؽ االقتصاد في الجيد كالكقت كالتكمفة، 
 ,.Steven W., Ray E)لمكصكؿ إلى النتائج المطمكبة بأقؿ ما يمكف مف المخاطر

Kruchko, Fries, 1996, Pp.1-2) بأنيا عممية متابعة األداء الكظيفي اليكمي مف . ك
خبلؿ األجيزة الحديثة المنتشرة في مكاف العمؿ، كالتي تيدؼ إلى تكفير الحماية لمصالح 

 Johnston A., Cheng) المنظمة، كتتـ العممية مف خبلؿ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة
M., 2002, Pp. 2-3) أنيا استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة داخؿ المنظمة؛ . أك

 ,Gail L., Nancy J., Sukanya P., 2004) لمراقبة األنشطة كالمعامبلت االقتصادية
Pp.37-38). تعرفيا جمعية التسكيؽ اإللكتركنية  كماAmerican Marketing 

Association (AMA)  راقبة األداء العامميف بقانكف العمؿ مف خبلؿ مبأنيا عممية إلزاـ
المخالؼ إلكتركنيان، كتيدؼ ىذه العممية إلى إيجاد بيئة رقابية يشعر فييا المكظؼ بأنو 

، حيث تمعب األجيزة كالبرامج التي يتـ المراقبة مف خبلليا دكران  رادعان في مراقب
بأنيا أيضان تعرؼ ك  .(AMA / Policy Institute Research, 2007, P.2)المنظمة

الرقابة التي تعتمد عمى تقنية المعمكمات اإلدارية حيث أصبحت أكثر قدرة عمى معرفة 
المتغيرات الخاصة بالتنفيذ أكالن بأكؿ كفي الكقت الحقيقي، فالمعمكمات التي تسجؿ فكر التنفيذ 

 أك مف زاكية أخرل ىى جمع .(84، ص 2015)عكاطؼ أميف يكسؼ،  تككف لدل المدير
المعمكمات عف األداء الجماعي أك الفردم كتخزينيا كتحميميا كاستخداميا بكاسطة التقنيات 

 .(26، ص 2017 عبد اهلل عكض، ركنالد نعيـ) اإللكتركنية الحديثة
يمكن إبراز الفرق بين الرقابة التقميدية والرقابة اإللكترونية في  وعمى ضوء -

، محمد عيسى 273-272، ص ص 2004)نجـ عبكد نجـ،  التاليالجدول 
 :(217، ص 2018الجيزاكم،  ، محمد95-93، ص ص 2008الفاعكرم، 
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 الفرؽ بيف الرقابة التقميدية كالرقابة اإللكتركنية يكضح( 1)جدكؿ 
عنصر 
 المقارنة

 الرقابة اإللكترونية الرقابة التقميدية

زمن الرقابة 
 واإلجراءات

لمماضي فيى سابقة كأثناء مكجية 
كالحقة التنفيذ كالتقيد بيا. كليذا تأتي 
الرقابة بعد التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو 

 ثـ الرقابة.

عممية ديناميكية كمستمرة 
التنفيذ كالتصحيح 

 كالمشاركة في التخطيط

تدفق 
 المعمومات

غزيرة كمتكقفة عمى خبرة  محدكدة كمتكقفة عمى جيد المراقب
تعامؿ اآلني المراقب كال

 معيا.
دور القائمون 

 بالرقابة
الرقابة قائمة عمى الصبلحيات 
الممنكحة لمقائميف عمييا بحسب المكقع 

 الكظيفي لؤلفراد.

الرقابة قائمة عمى الثقة 
في قدرات القائميف 

 عمييا.
سرعة انتشار 

 النتائج
 بحسب المكقع الكظيفي لؤلفراد.

 ليذا تكجد ىنا فجكة زمنية في األداء
يعمـ بيا الجميع كفي 

 الكقت الحقيقي.
درجة 

 المخاطرة
 قميمة عالية

نخمص مما سبؽ أف ىذا العصر التكنكلكجي يتميز بزيادة انتشار تكنكلكجيا المعمكمات       
كاالتصاالت في مختمؼ المنظمات كمدل التكسع الكبير في تكظيفيا في التكاصؿ كتقييـ 
األداء فبل شؾ أف تمؾ الرقابة يمكف أف تحدث التغيير المطمكب ليذا العصر. كلقد انبثقت 

كغيرىا مف عمميات اإلدارة اإللكتركنية مف االتجاىات كالممارسات  لكتركنيةالرقابة اإلىذه 
الحديثة في بيئات العمؿ المختمفة لمكاكبة التقدـ التكنكلكجي في بداية القرف الكاحد كالعشريف، 

 المفيوم اإلجرائي لمدراسة الحالية كالذم يعد ركيزة لتقدـ المؤسسات. كعمى ضكء ذلؾ فإف
 :يتمثل في أنيا

عممية ديناميكية مستمرة باألساليب اإللكتركنية لتقييـ األداء كتحديد أفضؿ الكسائؿ لمكصكؿ 
 إلييا تجاكبان مع مقتضيات األزمات كالحاجات المستقبمية.
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 خصائص الرقابة اإللكترونية: -3
الرقابة  كر التي تبرز خصكصيةالعديد مف األميمكف أف نحدد  العرض السابؽمف ك      

 :(216، ص 2018محمد الجيزاكم، ) فيما يمياإللكتركنية 
عممية ديناميكية مستمرة قابمة لمتجديد لتتجاكب مع متغيرات البيئة أنيا  -1

 كمستجدات العممية التخطيطية.
تتـ في الكقت الحقيقي أم انخفاض الفجكة الزمنية بيف تنفيذ المستيدؼ  -2

 كالرقابة عميو.
الفكرية تجعميا تؤدل دكران تشاركيان ميمان في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية  -3

 التخطيط.
آنية أكثر منيا رقابة عمى الماضي كما يقمؿ المفاجآت الكبيرة في  أنيا -4

 المنظمة.
 رقابة عمى النتائج أكثر منيا رقابة عمى المدخبلت كالعمميات. -5

 ,.Gail L., Nancy J) صت الرقابة اإللكترونية بمجموعة من الخصائص منياخ  كما 
Sukanya P., 2004, Pp.2-3): 

عطاء  تستطيع .1 الحد مف المفاجآت، كتحديد اإلنحرافات بكقت حدكثيا كا 
التنبيو بشكؿ إلكتركني مف خبلؿ البرامج الرقابية المستخدمة دكف الحاجة لتدخؿ 

 بشرم.
استخدامان فعاالن ألنظمة المعمكمات، كتكفير قاعدة معمكمات عف أداء تكفر  .2

 التنفيذية لتككف جاىزة عند حاجة اإلدارة العميا إلتخاذ قرار معيف.كأنشطة الجيات 
المؤثرة عمى أداء عنصران أساسيان إليجاد نظاـ عمؿ يركز عمى الجكانب  تعد .3

 الجيات التنفيذية في المنظمة كالتي تككف حاسمة في تحديد فشؿ كنجاح المنظمة.
ضكح نشاطات تمؾ تفعؿ مكضكع الشفافية لمجيات التنفيذية ما يؤدم إلى ك  .4

 الجيات لؤلجيزة الرقابية.
 التي الخصائص ( مجموعة56، ص2014، الياور)عمى عصام محمد عمى  صاغوأيضًا 

 :رقابة اإللكترونية فيما يميلتمتمكيا ا
أداء كأنشطة الجيات التنفيذية قاعدة معمكمات تحتكم عمى معمكمات عف تكفير  -1

 التخاذ قرار في مجاؿ معيف.لتككف جاىزة عند حاجة اإلدارة العميا 
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ذات جدكل القدرة عمى تكفير التكمفة مقابؿ نتائج عالية الدقة بمعنى أف يككف  -2
 اقتصادية.

 القدرة عمى تكفير عالي في الكقت مقابؿ شمكلية النتائج مقارنة بالنظاـ اليدكم. -3
العمؿ عف بعد دكف التقيد بصيغة تحديد المكاف كالزماف النجاز العمؿ، كدكف  -4

االحتكاؾ مع المكظفيف، فيمكف لممراقب أف يؤدم عممو مف أم مكاف كدكف الحاجة 
 إلى الحضكر في مكقع العمؿ مما يجنبو الكثير مف المخاطر.

عطاء تنبيو بشكؿ  -5 يمكف االعتماد عمى البرامج الرقابية في تحديد االنحرافات كا 
راقب في عمميات مف خبلؿ البرامج الرقابية دكف الحاجة إلى تدخؿ الم إلكتركني

 البحث كالتحرم.
تركز عمى الجكانب الميمة كالحساسة كالمؤثرة عمى أداء التنظيمات التنفيذية كالتي  -6

 تككف حاسمة في تحديد فشؿ كنجاح المنظمة.
تحديد ما ىك مرضي أك غير مرضي مف األداء مف النكاحي المختمفة لمكصكؿ إلى  -7

عمى أداء المنظمة ككؿ باستخداـ المقاييس كالمعايير المناسبة لقياس حكـ عاـ 
 المنظمة في نكاحي مختمفة.األداء حسب طبيعة 

 المركنة بما يكفي لمعمؿ بكفاءة حتى إذا تـ تبديؿ الخطط. -8
 تقييـ الكضع الحالي.الشمكلية بما يغطي الماضي القريب كالبعيد مف خبلؿ  -9

 ماذا لك لمنظر لممستقبؿ. القدرة عمى استخداـ سناريكىات -10
التنكع في تحديدىا كفؽ نخمص مما سبؽ مف تكضيح لخصائص الرقابة اإللكتركنية       

ف انتقاؿ العمؿ باستخداـ تكنكلكجيا الرؤية الخاصة بيا كمجاؿ االىتماـ بيا، كذلؾ أل
ؿ عمى سيؿ الحصك يالمعمكمات كاالتصاالت بأشكاليا المختمفة لمممارسة العممية الرقابية 

المعمكمات كالبيانات بجكدة كدقة عاليىة كبأسرع كقت كبأقؿ تكمفة كتكفيرىا لمجيات المختصة 
التي تطمبيا مما يبسط األداء كيسرع االنجاز بما يخدـ المستفيديف مف النكاتج في اتخاذ 

كىذا ما أفادت ىذه القرارات المناسبة كتحديد مدل االنحراؼ في انجاز المياـ المناطة، 
برازه، كلقد كاف طرح ال ، 2014)عمى عصاـ محمد عمى الياكر، خصائص في تكضيحو كا 

فيو مف التفصيؿ ما يساعد الدراسة الحالية مف التأكيد عمى  ( لمجمكعة الخصائص56ص
أىميتيا في مكاجية األزمات كجائحة ككركنا مكضع الدراسة الحالية، كتكضيح إذا كاف لذلؾ 

 الرقابية بالعمميات اإلدارية األخرل فيما يمي.معممية تأثر كتأثير ل
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 عالقة الرقابة بالوظائف اإلدارية األخرى:ثانيًا: 
تعد الرقابة إحدل الكظائؼ األربعة لممسؤكؿ اإلدارم، لذا فيى مرتبطة بجميع مككنات      

مرحمة الرقابة( حيث تبدأ كتستمر مع كؿ  –القيادة  –التنظيـ  –العمميات اإلدارية )التخطيط 
مف تمؾ المراحؿ بما يضمف تحقيؽ األىداؼ المرجكة دكف اليدر في القدرات سكاء المالية أك 

بفحص نتائج األداء المتحقؽ تقكـ  العممية الرقابيةسبؽ أف أكضحنا أف ك اإلدارية أك البشرية، 
 كمقارنتو باألىداؼ المحددة، كالنجاز ىذه الكظيفة نحتاج إلى معمكمات عف بيئة المنظمة
كحجـ معامبلتيا كمنتجاتيا ككمفة التكزيع ككميات االنتاج المطمكب كمستكيات الجكدة 

فيى مككف أساسي ألم نظاـ إدارم أك  يةكمعمكمات عف المكارد المالية كالكمفة الفعمية الرسم
األخرل، كيمكف تحديد  العمميات اإلداريةليذا ترتبط كتتكامؿ عممية الرقابة مع جميع  ،مالي

محمد عبد العميـ، عمر أحمد أبك ىاشـ الشريؼ، ىشاـ  أسامة) ما يميرتباط كاالعبلقات 
 :(378 -377(، ص ص 2013محمد بيكمي، )

تحتاج الخطط لدكر رقابي يقيس تحقيؽ أىدافيا مف  الرقابة والتخطيط: -1
خبلؿ أداء بتقييـ النتائج مع بداية تنفيذ الخطة كأثناء تنفيذىا كبعدىا، فالتخطيط 

عممية مستمرة فبل يمكف تحديد الرقابة بدكف خطة تكضح معايير األداء  كالرقابة
 كتقديـ تعديبلت جديدة عمى الخطط.

تسيؿ الرقابة ميمة التنظيـ كتساعده عمى تحقيؽ أىدافو،  الرقابة والتنظيم: -2
فكجكد خمؿ بأعماؿ المنظمة يمكف أف يعطؿ االنجاز، كتقـك الرقابة بمراجعة تنظيـ 
األعماؿ كدكرتيا اإلدارية كالمستندية لتبسيط نظـ إجراءات العمؿ كلكائح التنظيـ 

ف كتقييـ كضعيا كتقدير مدل مبلئمة الصبلحيات بيف عمؿ اإلدارة كالعاممي
التنظيمي كتقارير معالجة المشكبلت كنقاط الضعؼ المرتبطة بالعكامؿ المحيطة 
ببيئة المنظمة مف الداخؿ كالخارج فتكشؼ الرقابة عف معكقات عممية التنظيـ عمى 
جميع مستكيات اإلدارة لتحديد االختصاصات كالعبلقات كمراتب تفكيض القرار 

ركزية كحصر المكارد المادية كالبشرية كاصدار كالسمطة بيف المركزية كالبلم
 تكجييات كارشادات تصمف اتجاه الجيكد نحك أىداؼ التنظيـ.

تبدأ كظيفة التكجيو نحك التنفيذ مع عمميات المتابعة  الرقابة والتوجيو: -3
لمحصكؿ عمى النتائج الفعمية يتـ المقارنة بينيا كبيف األىداؼ السابؽ تحديدىا في 
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عداد مرحمة التخطيط  مف خبلؿ البناء التنظيمي لمستكيات اإلدارة كقيادتيا كا 
  التقارير العامة كالتفصيمية عف حالة المنظمة.

نبلحظ مما سبؽ كظائؼ اإلدارة تعد عبارة عف دكرة تبدأ بالتخطيط كتتكسط الرقابة      
لمنظمة بتنفيذ داخؿ دائرة متكاممة كيأتي التنظيـ كالتكجيو بينيـ بعد التخطيط، كعندما تبدأ ا

عداد الخطط مف خبلؿ الجياز  الخطط المكضكعة كبعد االنتياء مف عممية تككيف كا 
التنفيذم، كتأتي كظيفة الرقابة األساسية حيث يتـ تقييـ المكقؼ ككؿ كتقدير النتائج الفعمية 
لتحديد االنحرافات كمكاطف القكة كالضعؼ كتصحيح األداء بمعنى زيادة المكارد أك تقييـ 

عات العمؿ بالزيادة أك غير ذلؾ مف المعالجات التي تناسب حمكؿ المشكبلت، كيتـ سا
التعديؿ الذم تـ بنائو في ضكء تقارير رقابية يمكف أف ينتج عنيا االستمرار في تنفيذ الخطط 
أك تعديؿ الميامات كالكاجبات كالسمطات كالمسئكليات كتنظيـ صدكر تعميمات جديدة لتكجيو 

كتبدأ جيكد المتابعة بدكرة رقابية جديدة مرة أخرل الكتشاؼ أم انحرافات مع  العمؿ اإلدارم،
كعمى ضكء ذلؾ تظير أىمية العممية الرقابية خاصة إذا تطكرت  دكرة الرقابة الجديدة.

 لتكاكب المستحدثات التكنكلكجية في العممية اإلدارية كىذا ما سيرد فيما يمي.
 اإللكترونية:أىمية الرقابة ثالثًا: 
 تعد الرقابة عمى النشاطات اإلدارية كظيفة حيكية، كما كضحت العبلقة فيما سبؽ       

فيى مف حيث الممارسة ال يتـ تنفيذىا إال عندما تؤدل كظائؼ اإلدارة األخرل، كالتخطيط 
األعماؿ كالتنفيذ كالقيادة، كذلؾ تحقيقان لميدؼ األساسي مف الرقابة كالمتمثؿ في التأكد مف أف 

كيعتبر ادخاؿ تكنكلكجيا المعمكمات  .المطمكبة تسير في اتجاه تحقيؽ األىداؼ المطمكبة
 كاالتصاالت في تحكيؿ األعماؿ كالخدمات اإلدارية التقميدية إلى أعماؿ كخدمات إلكتركنية

 كالدقة كتبسيط اإلجراءات اإلدارية. تحقيقان ليدفى الكفاءة كالفاعمية مف حيث السرعة 
أف الرقابة اإللكتركنية أكثر دقة عمى )محمد محمكد المكاكم( "  هذكر يتفؽ مع ما ىذا ك        

معرفة المتغيرات الخاصة بالتنفيذ أكالن بأكؿ كبالكقت الحقيقي، فالمعمكمات التي تسجؿ فكر 
، التنفيذ تككف لدل المدير في نفس الكقت مما يمكنو مف معرفة المتغيرات قبؿ أك عند التنفيذ

كبالتالي عمى اتجاىات النشاط خارج السيطرة التخاذ ما يمـز مف إجراءات التصحيح التي 
إلى المسؤكليف عف التنفيذ، كىذا يفسر االتجاه المتزايد نحك الثقة تصؿ في نفس الكقت 

اإللكتركنية كالكالء اإللكتركني سكاء بيف العامميف كاإلدارة أك بيف المستفيديف مف الخدمة 
اقترابان مف الرقابة القائمة عمى الثقة بدالن مف ، مما يجعؿ الرقابة اإللكتركنية أكثر كاإلدارة
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، 2011محمد محمكد المكاكم، ) "الرقابة التقميدية القائمة عمى العبلقات كالمساءلة الرسمية
 .(165-164ص ص 
تمؾ األىمية المتمثمة في تحقيؽ الرقابة بالكقت الحقيقي بدالن مف يتضح مما سبؽ أف         

الرقابة القائمة عمى الماضي أنيا تحقؽ الرقابة المستمرة بدالن مف الرقابة الدكرية بما يكلد تدفقان 
في كؿ كقت بدالن مف الرقابة المتقطعة إلجراءىا في أكقات مستمران لممعمكمات الرقابية 

األدنى مف المفاجآت الداخمية، كما أنيا تحفز العبلقات  تعطي الحد كبشكؿ دكرممتباعدة 
 .رم المطمكب في الرقابة التقميديةالقائمة عمى الثقة كىذا يقمؿ مف الجيد اإلدا

 :ياوأساليب الرقابة اإللكترونية أنواعرابعًا: 
نترنت اإل تقكـ عمى استخداـأحدث مدرسة في اإلدارة  عتبر اإلدارة اإللكتركنيةت         
 مف:ية المتميزة ف خصائص اإلدارة اإللكتركنأك ، الكظائؼ اإلدارية في إنجاز الكمبيكترك 

رد كالعمؿ عف بعد كببل )التشبيؾ الفائؽ، السرعة اليائمة، التفاعؿ اآلني كفي كؿ مكاف، المكا
اتية محؿ إحبلؿ التكنكلكجيا محؿ اإلدارة، إحبلؿ التنظيـ الذاتي كاإلدارة الذأدت إلى حدكد( 

إدارة التغيير، إحبلؿ قكاعد كمستكدعات البيانات محؿ الدكر البشرم، إحبلؿ التفاعؿ اآللي 
محؿ التفاعؿ اإلنساني، إحبلؿ الذكاء الصناعي محؿ الذكاء اإلنساني، إحبلؿ المعرفة 

كلقد تعددت  الرمزية في الكثائؽ كقاعدة البيانات محؿ اإلدارة الضمنية في رؤؤس األفراد.
كاع الرقابة اإللكتركنية كذلؾ عائدان إلى طبيعة الجية القائمة عمييا كالمجاؿ المستخدـ فييا أن

، ص 2015محمد صالح محمد العريفج، ) كالتكقيت الخاص بيا كعميو تشمؿ األنكاع التالية
 :(32-29ص 
 الرقابة من حيث توقيت حدوثيا: -1

 :باتجاىات أحداث تستطيع اإلدارة مف خبلليا التنبؤ  الرقابة الوقائية
مستقبمية كمف ثـ اتخاذ اإلجراءات عمى ضكء ىذه التنبؤات، أم تكقع الخطأ 
 قبؿ الحدكث مف أجؿ اإلستعداد لمكاجية االنحرافات كالحيمكلة دكف حدكثيا.

 :ىى مراقبة العمؿ كمقارنتو بالمعايير المحظة بمحظة  الرقابة المتزامنة
 لتجاكز االنحرافات كمنع تراكميا.

 تسمى بالرقابة البعدية أك الرقابة المستندة بو، كفي ىذا  بة الالحقة:الرقا
جراءات كحدات اإلدارة إال  النكع مف الرقابة ال يتـ تقكيـ تصرفات كقرارات كا 
بعد حدكث ىذه التصرفات فعبلن، أف تقكـ األداء بعد أف يككف ىذا األداء 
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تصيميمي، كفي ظؿ ذات طابع تقكيمي أك كقع بالفعؿ يجعؿ الرقابة البلحقة 
كحدات اإلدارة صبلحيتيا كسمطاتيا في التصرؼ قبؿ الرقابة البلحقة تمارس 

التنفيذ كخبللو فيى كأف استرشده بالمعايير كاألىداؼ المكضكعية كاستعدت 
لمتقكيـ الذم سرد عمى أدائيا يعد قيامو كاكتماؿ حدكثو إال أف صبلحيات 

 الرقابية الخارجية.التصرؼ تظؿ بيدىا كليس بيد الجية 
 :)المستوى اإلداري التي تمارس من خاللو( الرقابة من حيث مستوياتيا -2

 :ىى تقييـ أداء كمستكل كفاءة الفرد كسمككو. الرقابة عمى مستوى الفرد 
 :ىى تقييـ االنجاز الفعمي لمكحدة  الرقابة عمى مستوى الوحدة اإلدارية

في تحقيؽ األىداؼ كاستغبلؿ اإلدارية أك اقسامو لمعرفة كفاءة اإلدارة 
 المكارد.

 :ىى تقييـ األداء الكمي لممنظمة في تحقيؽ  الرقابة عمى مستوى المنظمة
الحصة السكقية  –األىداؼ العامة التي تعمؿ مف أجميا مثؿ )نسبة الربحية 

 القدرة التنافسية( –
 مصدرىا:الرقابة من حيث  -3

 :مستكياتيا.تتـ داخؿ المنظمة كعمى جميع  رقابة داخمية 
 :تقكـ بيا أجيزة خارجية متخصصة )رقابة ىيئة الرقابة  رقابة خارجية

 كالتحقيؽ عمى المكظؼ العاـ(.
 نوعية االنحراف:الرقابة من حيث  -4

 :ىى التي تسعى إلى ترشيد األداء كالتأكد مف حسف سير  الرقابة اإليجابية
النكع النشاط في ضكء العبلقات اإلنسانية كمنع األخطاء قبؿ حدكثيا، كىذا 

يعمؿ عمى تحفيز األفراد كتنمية قدراتيـ كبالتالي الرفع مف مستكل أدائيـ في 
 المنظمة.

 :أسبابيا كمعالجتيا الكشؼ عف االنحرافات السمبية كمعرفة  الرقابة السمبية
 كاتخاذ اإلجراءات الكفيمة لمنع تكرارىا.

 تنظيميا: الرقابة من حيث -5
 :تتـ بصكرة غير معمف عنيا لمراقبة كضبط العمؿ. رقابة مفاجئة 
 :أسبكعي........(. –تعمؿ حسب جدكؿ زمني منتظـ )يكمي  رقابة دورية 
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 :التقييـ المستمر لؤلداء. رقابة مستمرة 
 وسائميا: الرقابة من حيث -6

 :مف خبلؿ مبلحظة جيكد العامميف بغية تكجيييا الكجية السميمة  اإلشراف
 عف طريؽ األكامر كالتعميمات كالنصائح كاإلرشادات.

 :يعني فحص سبلمة األعماؿ المشمكلة بالتفتيش مف الناحية  التفتيش
الشكمية كالمكضكعية مع إفراغ نتائج ىذا الفحص في تقارير ترفع لمجيات 

 المختصة التخاذ ما تراه مناسبان.
 :العمؿ في تتـ عف طريؽ التعرؼ الدائـ كالمستمر عمى سير  المتابعة

األجيزة اإلدارية حتى يتـ اكتشاؼ األخطاء فكر حصكليا كالعمؿ عمى 
 تداركيا كعدـ تكرارىا.

 :ىى التقارير التي تكضع لتقدير كفاءة العامميف في اإلدارة  التقارير اإلدارية
 العامة أك لبياف كيفية سير األعماؿ اإلدارية.

 :ىى التظممات التي يقدما المكاطنكف لمجيات المختصة يبينكف  الشكاوى
 فييا جكانب القصكر كالخمؿ في الجياز اإلدارم.

 كيمكف تكضيح أنكاع الرقابة اإللكتركنية التي سبؽ عرضيا في الشكؿ التالي:       

 
 تقسيـ أنكاع الرقابة اإللكتركنية ( معايير1شكؿ رقـ )

 

معاٌٌر تقسٌم 
أنواع الرقابة 

 اإللكترونٌة

 وسائلها

 الشكاوى•

التقارٌر •
 اإلدارٌة

 المتابعة•

 التفتٌش•

 اإلشراف•

 

 تنظيمها

 مستمرة•

 دورٌة•

 مفاجئة•

 نوعية االنحراف

 سلبٌة•

 إٌجابٌة•

  مصدرها

 خارجٌة•

 مستوياتها  داخلٌة•

على مستوى •
 المنظمة

على مستوى •
الوحدة 
 اإلدارٌة

على مستوى •
 الفرد

 التوقيت

 الرقابة الالحقة•

الرقابة •
 المتزامنة

الرقابة •
 الوقائٌة
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ف األساليب التقميدية المطبقة في أعماؿ الرقابة اإلدارية غير كافية شير إلى "أكليذا أ    
لمتعامؿ مع انعكاسات ثكرة التكنكلكجية المختمفة، كما يشيده عالـ األعماؿ، كما يتحتـ معو 

دخاؿ ما يستجد  في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات االىتماـ بالرقابة كتطكير أساليبيا، كا 
كد نجـ، نجـ عب) كاالتصاالت إلى بيئة العمؿ لمكشؼ عف التجاكزات كتصحيح اإلنحرافات"

كأنكاعيا بة اإللكتركنية اقاستخداـ العديد مف أساليب الر  مما أدل إلى. (272، ص 2004
اآللي مع أساليب  القائمة عمى نظـ الشبكات اإللكتركنية كالتقييـ اإللكتركني بكاسطة الحاسب

الرقابة تتـ يمكف أف قابة كالمراجعة، ك ة التي تساعد عمى خفض تكاليؼ الر المتابعة اإللكتركني
يمكف ىنا ، ك نكع مما سبؽ ذكرهأكثر مف عمى أعماؿ كأنشطة المنظمة ككظائفيا ب اإللكتركنية

ما أف ىذه ذات قيمة إذا أحسف إعدادىا كاستخداميا، ك ياأف تككف أدكات الرقابة كسائم
 كىنا نطرحاألدكات ال يمكف أف تككف بديبلن عف الحكـ الشخصي كالبصيرة الناقدة لممدير، 

التي تعمؿ المبنية عمى ما سبؽ مف أنكاع الرقابة اإللكتركنية مجمكعات متعددة مف األساليب 
تكماس، أمرسكف  كلياـ) ، كالتي تقسـ إلىمف خبلليا لمحصكؿ عمى المعمكمات الخاصة بيا

 :(458-448، ص ص  2009ىنكي، 
تكصؿ حيث يجب التحكـ في كسائؿ ال التواصل إلى النظام: أساليب رقابة إمكانية -1

إتباع إجراءات التشغيؿ بشكؿ تفصيمي، كما يجب بأم مف األجيزة كممفات البيانات 
البلـز لحماية الممفات كالبرامج ضد احتماالت الضياع كالتمؼ أك سكء االستخداـ 

 ىذه اإلجراءات ما يمي:كتتضمف 
 دخكؿ غرفة الحاسكب.  رقابةأساليب  -
 استخداـ ممفات الحاسكب. رقابةأساليب  -
 تشغيؿ األجيزة كاستخداـ البرامج. رقابةأساليب  -
 أساليب الرقابة عمى التطبيقات. -
حماية مادية لؤلجيزة كالممفات مف االحتفاظ بممفات احتياطية كتكفير أجيزة  -

 كمعدات طكارئ.
كىى تصمـ لمنع الخطاء الممكف حدكثيا خبلؿ تداكؿ  الوقائية:أساليب الرقابة  -2

 البيانات المحاسبية كاإللكتركنية قبؿ كقكعيا، كمف أىـ كسائميا:
 اعتماد البيانات الداخمية. -
 أساليب رقابة تحكيؿ البيانات. -
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 استخداـ نماذج متابعة األرقاـ. -
 استخداـ اختبارات التنقيح المبرمج. -
 اختبارات النطاؽ. -
كىى تيدؼ إلى تحذير العامميف في مركز الحاسكب عف  التحذيريرية: أساليب الرقابة -3

أخطاء، فيى تشير إلى األخطاء أثناء حدكثيا بالتالي يتطمب األمر اتخاذ كقكع 
  إجراءات لتصحيح تمؾ األخطاء.

كىى تيدؼ إلى مساعدة المختصيف في فحص كتصحيح  العالجية:أساليب الرقابة  -4
األسباب التي أدت إلى حدكث األخطاء التي تـ اكتشافيا خبلؿ مراحؿ معالجة 
عادة إدخاؿ  البيانات، كتستخدـ لمتأكد مف تصحيح العمميات التي حدثت فييا أخطاء كا 

 البيانات الصحيحة ليذه العمميات لمعالجتيا.
العديد مف األساليب التي تساعد عمى قياس األداء الرقابي كاإلدارم كما أشير أيضان إلى      

التي تيدؼ إلى أف تستخدـ كأداة إدارية فعالة تدعـ  الرقابة اإللكتركنية كخاصة قياسات
لتحسيف األداء كتمكيف العامميف مف تحسيف أدائيـ الكظيفي  عممية اتخاذ القرارات اإلدارية

بشكؿ مستمر، كتسييؿ عممية التفكيض كاختيار القيادات، باإلضافة إلى ترشيد مستكل 
 يؤية المستقبمية. كمف ىذه األساليب ما يماستخداـ المكارد المتاحة لتحديد األىداؼ كالر 

، ص 2013الشريؼ، ىشاـ محمد بيكمي، أحمد أبك ىاشـ  أسامة محمد عبد العميـ، عمر)
 :(386 - 385ص 

ىى أداء أك مجمكعة مف المقاييس تختارىا  بطاقة القياس المتوازنة: -1
المنظمة لتككيف أدكات يتـ استخداميا أك اببلغيا لمعامميف كالمساىميف بنتائج 
محركات األداء، كيساعد عمى التقكيـ الشامؿ مف أعمى إلى أسفؿ لتكصيؿ االتجاه 

لمنظمة اإلستراتيجي لقياس االنجاز نحك تحقيؽ األىداؼ المحددة سمفان كالتي تساعد ا
عمى تحقيؽ رسالتيا كأىدافيا، كيركز عمى المؤشرات المالية كغير المالية التي يمكف 
أف يتضمنيا نظاـ المعمكمات الرقابي كيككف متاح لجميع العامميف بكافة مستكياتيـ 
ليتعرفكا عمى نتائج قرراتيـ كأعماليـ كالعكامؿ الحاسمة لتحقيؽ العائد األفضؿ عمى 

 يدعـ متخذم القرار بالمعمكمات الحرجة التي تقـك عمى:كف أف المدل البعيد، كيم
 :حيث يتـ معيا تحكيؿ المكارد إلى منتجات خدمية أك  الكفاءة

 ربحية.
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 :حيث تقكـ عمى تفعيؿ األنشطة التنظيمية كالعمميات فيما  الفاعمية
 يخص مساىمتيا اإلستراتيجية.

معمكمات مفيدة لتحسيف مستمر تكفر ىى عممية بحث  المقارنة المرجعية: -2
عمميات اإلدارة كاألعماؿ بالمنظمة لمحصكؿ عمى أفضؿ الطرؽ كالممارسات 
كالعمميات التي تساعد عمى التطبيؽ الجيد لمحصكؿ عمى مستكل عالي مف الكفاءة 

 كالتحسيف المحتمؿ.
أف ىذه  اإللكتركنية نخمص مما سبؽ عرضو مف أساليب كأدكات لمعممية الرقابية      

األساليب تختص بتنفيذ كظائؼ خاصة بيدؼ تكفير درجة التأكد مف سبلمة اإلجراءات 
عداد التقارير المطمكبة، لذا فإف ىذه التعددية تتيح المجاؿ النتقاء األسمكب  الرقابية كا 

 كاألدكات التي تتناسب كأىداؼ كؿ مؤسسة كطبيعة كظائفيا المناط بيا.
 :لكترونيةالرقابة اإل مجاالت ًا: خامس
الشخصية في ميداف جمع كمعالجة البيانات  كمبيكتراستخداـ المما ال شؾ فيو أف      

خاصة في مجاؿ تنظيـ  نكارىاال يستطيع أحد إ إيجابية عريضة آثاران  أكجدالمتصمة باألفراد 
رؼ ببنكؾ ، كىذا ما أكجد في الحقيقة ما يععامميف بياة  لشؤكف األفراد اللمؤسسا

كتيدؼ  معينان  تككيف قاعدة بيانات تفيد مكضكعان ، كىك يعني " Data Bankالمعمكمات
، كمعالجتيا بكاسطة أجيزة الحاسبات اإللكتركنية ) الحكاسيب ( لخدمة غرض معيف

أغراض معينة " كمف الكجية الخراجيا في صكرة معمكمات تفيد مستخدميف مختمفيف في 
، مف تسجيؿ ترسب اإللكتركني أك الكمبيك ، يقصد بيا " العمميات المختمفة لمحاالفنية

ليذا تعد "الرقابة اإللكترنية إحدل ثمرات التقنية  .(2عرب، ص يكنس) "كتصنيؼ البيانات
كذلؾ بيدؼ التأكد مف الحديثة التي تستطيع مف خبلليا اإلدارة معرفة كيفية سير العمؿ، 

عمى كشؼ اإلنحرافات التي تتـ كفاءة األداء لتحقيؽ األىداؼ المكضكعة مسبقان، كالمساعدة 
جكىرم،  عزة) "كالعمؿ عمى حميا، بحيث تضع اإلدارة كافة اإلجراءات الكقائية لمنع تكرارىا

ما فيالرقابة اإللكترونية أو أشكال تطبيق عممية أىم مجاالت  تدحد ذلك عمىو . (2012
العميـ، ، أسامة محمد عبد 24-22، ص ص 2011الكساسبة،  )عماد عمى سبلمو يمي

 :(385، ص 2013عمر أحمد أبك ىاشـ الشريؼ، ىشاـ محمد بيكمي، 
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 مجاالت تطبيق عممية الرقابة اإللكترونية( 2رقم )شكل 
 

تشمؿ نكاحي الرقابة عمى المخزكف كتستيدؼ  الرقابة عمى الموارد المادية: -1
أال يككف المخزكف أقؿ مف البلـز أك أكثر لضماف جكدة الرقابة عمى المنتجات 
الخدمية كغيرىا، كأيضان الرقابة الفنية عمى المعدات بما يتناسب مع نكع كحجـ العمؿ 

 المطمكب.
تركز عمى التدبير المالي البلـز لعممية االنفاؽ  الرقابة عمى الموارد المالية: -2

 عمى أنشطة المنظمة، كالمكارد األخرل المتعمقة باالمكانات المادية كالقكل البشرية.
ترتبط بأنشطة اختيار العامميف  :)العاممين( إلكترونياً  الرقابة البشرية -3

بتقييـ أداء لكضعيـ في األعماؿ المناسبة كالقياـ بتدريبيـ ككضع معايير تتعمؽ 
كذلؾ بيدؼ استخداـ اساليب تكنكلكجية حديثة مف شأنيا أف تعطي صكرة  العامميف.

كاضحة عف التزاـ العامميف بالعمؿ، إال أف ىذا النكع مف الرقابة أثار تخكؼ العامميف 
بسبب خرقو لخصكصيتيـ، أما بالنسبة ألصحاب العمؿ فيعتبر أداة فعالة لضماف 

 ف في العمؿ.كفاءة كفاعمية المكظفي
 -اإلنترنت-شبكة االتصاالت العالمية ) الرقابة عمى موارد المعمومات -4

المتعمقة بالمعمكمات الدقيقة ىذا المجاؿ مف الرقابة تعمؽ ي :(وتطبيقاتيا الوظيفية
كىى مف أىـ أصكؿ المنظمة التي تدعـ عمميات الرقابة بالمعمكمات عف بالمنظمة، 

نتائج التنفيذ كعف أداء مستكيات المنظمة لمتنبكء بما يجب أف تقكـ بو في المستقبؿ، 
كلقد صمـ اإلنترنت  االنحرافات كاتخاذ القرارات المناسبة. تصحيحبالتجديد أك إما 

مجاالت الرقابة 
 اإللكترونية

أنظمة 
 الحاسوب

إجراءات رقابة 
 على التطبيقات

مخرجات 
 البيانات

 تشغيل البيانات
مدخالت 
 البيانات

إجراءات رقابة 
 عامة

أمن البيانات 
 والملفات

مكونات 
 الحاسوب

 تنظيمية

موارد 
 المعلومات

الموارد 
 البشرية

 الموارد المادية الموارد المالية
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دفؽ مف خبلليا المعمكمات في صيغة كشبكة مفتكحة تمتد في أنحاء العالـ كتت
صريحة يمكف االطبلع عمييا بسيكلو، لذا أصبح حفظ خصكصية البيانات خبلؿ 

ىاجس الدكؿ كالمنظمات بيدؼ تكفير الحماية لمبيانات تناقميا عبر اإلنترنت 
كاألجيزة الممجقة كشبكات االتصاالت مف مخاطر اإلستخداـ الغير مشركع، فضبلن 

متعمقة بالعامميف تكظؼ المنظمات اإلجراءات الكقائية التي تيدؼ عف اإلجراءات ال
إلى حماية محتكل اإلنترنت كتختمؼ ىذه األساليب مف منظمة ألخرل حسب طبيعة 

 كؿ منظمة كأىدافيا. 
مع ازدياد استخداـ الحاسكب في العمؿ  الرقابة عمى أنظمة الحاسوب: -5

شخاص الذيف يستخدمكف ازدات معو جرائـ الحاسكب بمختمؼ أشكاليا مف األ
الحاسكب، كمع تعدد األساليب التي تستخدميا المنظمات لحماية انظمة الحاسكب 
إال أف ىناؾ ارتفاعان كاضحان في جرائـ الحاسكب فيى عديدة كمتنكعة فمنيا: 

لسبلمة كأمف األنظمة المعمكماتية، كسرية الكصكؿ غير المشركع، التعرض 
ىنا ىى تكفير األماف كالحماية البلزمة ألنظمة الحاسكب، البيانات، لذا فإف المشكمة 

نيما إلى كالتي يمكف تقسيـ إجراءات الرقابة عمييا إلى قسميف اسساسييف كم
 :و بالشكؿ السابؽحيكضالمجاالت الفرعية كما تـ ت

ىى خطة المنظمة المتعمقة بعمميات معالجة البيانات  إجراءات الرقابة العامة: - أ
 قسـ إلى:إلكتركنيان كىى ت

 :ىى التي تيتـ باألمكر اإلدارية كاإلشراؼ كتنظيـ  الرقابة التنظيمية
 المكارد البشرية.

 :ىى إجراءات مصممة تيدؼ إلى  الرقابة عمى مكونات الحاسوب
اكتشاؼ كمنع األخطاء التي قد تحدث عف قصد أك بدكف قصد التي 

كالبيانات كالممفات أك البرامج،  تنتج عف االستخداـ السئ لمحاسكب
 كتيدؼ إلى السماح لممخكليف فقط الكصكؿ إلى النظاـ.

 :ىى كضع الضكابط الكقائية  الرقابة عمى أمن البيانات والممفات
البلزمة لضماف حماية البيانات كالممفات مف أخطار الدخكؿ غير 

 المشركع مف قبؿ أطراؼ غير مخكؿ ليـ استخداميا.
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ىى عبارة عف إجراءات رقابية محددة مسبقان تيدؼ إلى  لتطبيقات:الرقابة عمى ا - ب
 التأكد مف صحة تشغيؿ البيانات كتداكليا، كىى تتمثؿ فيما يمي:

 :لمتأكد مف صحة البيانات المدخمة كالحد  الرقابة عمى مدخالت البيانات
مف األخطاء اإلدخاؿ كاحتماالت التزكير كالتحريؼ، كيستخدـ ليذا 

كتسمية كممات المركر كتحديد صبلحيات المدخميف الغرض نماذج 
كالتاكد اف ىذه البيانات قد تـ تحكيميا إلى شكؿ مفيكـ كمقركء 

 لمحاسكب.
 :يعد ىذا النكع مف الرقابة مف أىـ األنكاع  الرقابة عمى تشغيل البيانات

المدخبلت كتختبرىا الكتشاؼ أنكاع  تقرأ بياناتكىى برامج تطبيقية 
اء مثؿ أخطاء عدـ اكتماؿ أك ازدكاج تشغيؿ عمميات معينة مف األخط

اإلدخاؿ اك أخطاء تشغيؿ المدخبلت غير معقكلة أك أخطاء ضياع 
 البيانات أثناء التشغيؿ.

 :ىى إجراءات تيدؼ إلى االستخداـ  الرقابة عمى مخرجات البيانات
الصحيح لممخرجات، كالتأكد مف صحة نتائج التشغيؿ كأف المخرجات 

ككذلؾ التأكد مف أف األشخاص المصرح ليـ باستبلـ ىذه النتائج تامة، 
 ىـ الذيف استممكىا فعبلن لذلؾ البد مف كجكد سجؿ بأسمائيـ ككظائفيـ.

  :الرقابة اإللكترونيةعناصر ًا: سساد
ىك تحديد مدل  عممية التخطيط كالغرض مف ذلؾة بشكؿ كبير بيالرقابالعممية  ترتبط      

الرقابة عمى ضكء ذلؾ تحدد عناصر في تحقيؽ األىداؼ المنشكدة، نجاح كظيفة التخطيط 
 فيما يمي: اإللكتركنية
عدادىا: -1 ىناؾ أىداؼ مطمكب بمكغيا يتـ اإلتفاؽ  تحديد معايير األداء وا 

عمييا في الخطط كالبرامج كالسياسات المكضكعة التي يطمؽ عمييا مؤشرات الخطة 
ذاتيا، كتمثؿ المعايير أداة برنامج كىى تشكؿ جزء أساسي مف عممية التخطيط أك ال

المرغكب تحقيقو، كطبيعة  نمكذجية تصمـ لممساعدة في قياس مستكل األداء
المعيار المستخدـ يعتمد عمى األمر المراد متابعتيا أيان كانت المعايير كيمكف 

امة محمد عبد العميـ، عمر أس) الرقابة اإلدارية فيما يمي تصنيؼ بعض معايير
 :(385 - 383، ص ص 2013أحمد أبك ىاشـ الشريؼ، ىشاـ محمد بيكمي، 
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 :كالتقارير كالمكائح كتقييمات تتصمف عدة أشياء  معايير إدارية
األداء كتركز جميعان عمى المساحات األساسية كنكع األداء المطمكب لبمكغ 

 مف كمتى كلماذا العمؿ.األىداؼ المحددة كتعبر المقاييس اإلدارية عف 
 :يحدد ما ىية ككيفية العمؿ كىى تطبؽ عمى طرؽ  معايير التقنية

االنتاج كعممياتيا، كالمكاد كاآلالت كالمكرديف كالعمبلء كالجميكر كيمكف أف 
 تأتي معايير التقنية مف الداخؿ كالخارج.

 :تتعامؿ مع مقاييس نقدية مالية كتعكس  معايير مادية طبيعية
كمي كساعات العمؿ البشرم كالكحدات المسجمة كقد تعكس أيضان األداء ال

 الجكدة النكعية لممخرجات.
 :مقاييس نقدية أك مالية غالبان تسكد كتنتشر في  معايير الكمفة

 المستكيات التشغيمية فيى تصنع قيـ نقدية لتكاليؼ العمميات.
 ؿ: نكع مف أنكاع معايير الكمفة كلكنيا مرتبطة معايير رأس الما

برأس الماؿ كليس بتكمفة العمميات، كتظير نتيجة لتطبيؽ المقاييس النقدية 
عمى البنكد المادية المرتبطة بالميزانية العمكمية كمعدؿ العائد عمى 

 االستثمار.
 يتعذر التعبير عنيا بمقاييس عددية أك كمية  :معايير غير ممموسة

مدل نجاح برنامج سكاء كانت مادية أك نقدية كمنيا تحديد كفاءة المدير ك 
العبلقات العامة كاألمانة التي يتمتع بيا رؤساء األقساـ كمعايير قياس 

 الكالء كاالنتماء كقياس حجـ العبلقات اإلنسانية داخؿ العمؿ.
ىذا قياس كقائي  متابعة األداء الفعمي وقياس ومقارنة األعمال المنفذة: -2

نتائج، كيتـ كضعيا في يتطمب الكقكؼ عمى ما تـ تنفيذه بالفعؿ مف نشاط أك 
 صكرة تسمح بإجراء قياس كمقارنة ليا.

التاحة المعرفة لمجميع لمتعرؼ عمى ما يكجد بمحيط  الموضوعية والدقة: -3
العمؿ ليعرفيا الجميع مف أجؿ تحقيؽ مستمزمات الرقابة لمحد مف األزمات 

 كالمخاطر.
 .لتقكيـ العامميفالعمؿ عمى إدماج معايير جكدة األداء بنظـ الرقابة كالتكجيو  -4
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 متطمبات تطبيق عممية الرقابة اإللكترونية: ًا:سابع
ىناؾ العديد مف المتطمبات التنظيمية كالتقنية كالتي تؤثر كتتأثر ببيئة المنظمة عند        

 تطبيؽ عممية الرقابة اإللكتركنية منيا:
 البنية التحتية التنظيمية:متطمبات -1

التحتية التنظيمية مف منظمة إلى أخرل، لكف في العمـك يختمؼ اإلىتماـ بالبنية       
 فإف بناء بنية تحتية تنظيمية ألم منظمة يتطمب تكفير:

 :يعتبر مف أحد العكامؿ الرئيسية كاليامة في عممية " بناء تنظيمي مناسب
تطبيؽ استخداـ الرقابة اإللكتركنية، كالمتمثمة في اجراء تغييرات تنظيمية 

تتناسب مع تطبيقات الرقابة اإللكتركنية، بحيث تككف  داخؿ المؤسسات لكى
المياـ محددة كالعبلقات مع التنظيمات الفرعية كاضحة بشكؿ دقيؽ، كذلؾ 

 . "لضماف االستمرارية كتحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا
 :حيث يعد التثقيؼ المستمر بشأف مزايا اإلدارة " ثقافة تنظيمية مناسبة

كما يعد اإللكتركنية كما تقدمو مف خدمات كسرعة في اتخاذ القرارات، 
التدريب لتييئة الكادر المتعمـ الكؼء إلدارة البيئة اإللكتركنية، كمتابعة 

مف تقنيات تخدـ أعماؿ النظـ المعمكماتية لصالح إدارة التطكرات كما يستجد 
 ."المنظمة

 :حيث أف الرقابة اإللكتركنية تحتاج لتطبيقيا عبر  وجود تشريعات خاصة
شبكة المعمكمات كجكد تشريعات خاصة تحكميا كتقدـ ليا التنظيـ القانكني 
 المناسب الذم يكفؿ تحقيقيا لؤلىداؼ المرجكة عمى أفضؿ كجو ممكف

 .(36-34صص ، 2015صالح محمد العريفج،  دمحم)
  ألف الرقابة اإللكتركنية أسمكب متطكر في إدارة  المستفيدين:تحديد نوعية

المؤسسات ليذا فإف تكجيو المستفيديف كارشادىـ مف األمكر المطمكبة قبؿ 
 البدء بالتطبيؽ لضماف نجاح عممية الرقابة اإللكتركنية.

 :إف لكؿ مؤسسة غاية تسعى لمكصكؿ إلييا، لذلؾ  وضوح أىداف المنظمة
األطراؼ يؤدم إلى تطكير األداء مف خبلؿ تكفير  فكضكح األىداؼ لكؿ

عماد عمى سبلمو ) قنكات اتصاؿ بيف الكحدات اإلدارية لتحقيؽ رقابة فعالة
 .(20-19، ص ص 2011الكساسبة، 
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ذا كاف ما سبؽ يشكؿ محكر أساسي في تطبيؽ عممية الرقابة اإللكتركنية بشكؿ سميـ        كا 
فإف األجيزة كالتقنيات البلزمة لنجاحيا ال تقؿ أىمية في تمثيؿ المعمكمات كنقميا إلكتركنيان 

"حيث تمثؿ عممية تحقيؽ التفاعؿ كسرعتيا باستخداـ شبكات اإلنترنت، مع ضماف دقتيا 
يف المككنات البشرية كالمادية مف خبلؿ تكفير متطمبات البنية التحتية كتييئتيا كالدمج ب

، برمجيات خاصة لمعالجة البيانات، شبكات تستخدـ لمربط اإللكتركني، كالمتمثمة في التقنية
إدارة مختصة بقكاعد البيانات، بناء األنظمة لممعمكمات اإلدارية، بناء أنظمة مساندة لؤلنظمة 

ككذلؾ تكفر الطاقة البشرية مف ذكم الخبرة كمنيـ الميندسيف كالمصمميف  األساسية،
كىذا ينقمنا . (33، ص 2015صالح محمد العريفج،   محمد ) "كمحمميف النظـ كالمبرمجيف

  المتطمب الثاني.تفصيؿ إلى 
 :اإللكترونية ⃰الكياناتالمتطمبات التكنولوجية وعالقتيا ب -2
تعد عممية الرقابة اإللكتركنية أحد المحركات الرئيسية في المؤسسة مف خبلؿ تأثيرىا      

في عممية التكاصؿ كتقييـ األداء لمعامميف لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة، كلقد أفرزت الكيانات 
اإللكتركنية أىمية تكفر الرقابة اإللكتركنية كإتجاه حديث في عممية الرقابة، كفي ىذا السياؽ 

مف أىـ المحركات الفاعمة تعتبر التكنكلكجيا الحديثة اليكـ بمختمؼ كسائطيا ير إلى أف "أش
بيئات عمؿ متنكعة، كمع تطكر تمؾ  ؼ األنشطة، حيث أفرزتلمختمؼ األعماؿ في مختم

الناشئة في مختمؼ المجاالت. تعتمد ىذه  اإللكتركنية التكنكلكجيا برزت العديد مف الكيانات
كخاصة تكنكلكجيا يذ أعماليا كأنشطتيا عمى الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة الكيانات في تنف

المعمكمات كاالتصاالت ككسائطيا المتعددة كالمتطكرة، كمع التطكرات المتسارعة في 
بدكرىا عمى أنشطة الحياة كاألعماؿ التي يقكـ بيا كالخدمات التي يستفاد التكنكلكجيا أثرت 

ف تصكر كجكد أم نشاط كظيفي إنساني أك عمؿ جماعي منيا، حتى أصبح مف غير الممك
، ص 2005سعد غالب ياسيف، ) "منظـ مف دكف تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت

29). 
برزت الكيانات اإللكتركنية مف خبلؿ التطكر المتسارع في الكسائؿ التكنكلكجية كلقد     

خبلؿ تمؾ الكسائط المتعددة كتطبيقاتيا الحديثة كالحاجة إلى تقديـ األنشطة كالمياـ مف 
ففي ىذه الكيانات اإللكتركنية تفتح آفاقان جديدة نحك جكدة األداء كتكفر البيانات  المتنكعة.

                                                           
⃰

الكٌان: هو شئ موجود فً حد ذاته فعالً أو افتراضٌاً حٌث أنه لٌس من الضروري أن ٌكون الكٌان ملموساً إذ ٌمكن اعتبار   
األوصاف المجردة لألشٌاء واألفعال كائنات، كما أنه ال ٌشترط للكٌان أن ٌصف األشٌاء الحٌة فقط. فً مجال األعمال اإلدارٌة 

 (ar.m.wikipedia.orgإدارة معٌنة أو فرٌقاً أو شركة. ) ٌمكن للكٌان أن ٌكون شخصاً أو
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ذات مركنة  كالمعمكمات، كما أنيا تتميز ىذه الكيانات الحديثة بأنيا بنى تنظيمية حديثة،
  , .Tassabehji, R. ,  Wallac, J) تجيب لكافة المتغيرات كالمتطمباكممارسات متنكعة تست

and Cornelius, N. , 2007, pp. 15-3).  
 عوامل نشأت الكيانات اإللكترونية:

الكيانات اإللكتركنية مف بيئات تكنكلكجية إلى بيئات إلكتركنية  لقد أدل تطكر مسميات      
لتؾ الكيانات  ىذه المسميات كالكظائؼ لكف مع تعددإلى بيئات افتراضية متعددة، ك 

أحجاميا إال أنيا نشأت كبرزت مف خبلؿ العديد مف العكامؿ كالتي مف  اإللكتركنية كتنكع
 :(Sceulovs, D., and Gail-Sarkane, E., 2010, pp.775-782) أىميا ما يمي

  التطكرات كالتغيرات التكنكلكجية المتسارعة كخاصة في تكنكلكجيا المعمكمات
 كاالتصاالت.

 المنظمات كأىميا مكاكبة لمتغيرات التكنكلكجية. تنكع طبيعة 
  في األداء كتكفير الخدمات المتنكعة.الحاجة إلى السرعة 
 .تكفر الكفاءات البشرية المؤىمة 
كحيث أصبحت ىذه الكيانات اإللكتركنية بمختمؼ خصائصيا كاقعان مممكسان كيتكقع       

نمط كأسمكب حديث في الرقابة يكاكب ليا االنتشار كالتطكر، فإف ىناؾ حاجة ماسة إلى 
ذلؾ التطكر في البنى التنظيمية كاألدكات التكنكلكجية الحديثة المستخدمة في تقييـ األداء 

لقد أضحت ىذه "كيتأكد  كالتكاصؿ داخؿ المؤسسات في ظؿ منظكمة العمؿ اإللكتركنية.
ان مممكسان، كما أنيا الكيانات اإللكتركنية كفؽ تنكعيا كاىتماـ مختمؼ البمداف بيا كاقع

أضحت كاسعة اإلنتشار في تقديـ الخدمات كالبنى التنظيمية كالعبلقات الداخمية 
بدكرىا مف التركيز عمى البنى التنظيمية إلى تحقيؽ اليدؼ المنشكد كالخارجية، كتحكلت 

الكيانات  اإلستفادة مف عمى ضكء ما سبؽ يمكف .(244، ص 2004نجـ عبكد نجـ، ) منيا"
تحسيف أساليب االتصاالت بيف مختمؼ الكحدات اإلدارية لأماكف العمؿ، في  اإللكتركنية
ان تحقيق ة العبلقات مع مختمؼ العامميفتنميكلتكسيع نطاؽ التكاصؿ، كلكالعامميف، 

 تقميص الكقت في أداء العمؿ،ك ، لتعزيز االستقبللية في العمؿمبلمركزية في األداء، ل
ما سبؽ مف تطكرات في تكنكلكجيا ط إنجاز العمؿ أمران ضركريان تمشيان مع كسيكلة كتبسي

الرقابة  عممية في ان لفاعميتياقيالمعمكمات كاالتصاالت كنمك الكيانات اإللكتركنية تحق
 .اإللكتركنية
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 :الرقابة اإللكترونيةإيجابيات وسمبيات عممية ًا: ثامن
قد تصبح  تممؾ الكمبيكترات ى"أف التقنكقراطية ، كى -: Robert M.Bowieيقول      

بس الحياة الخاصة داخؿ حدكد ضيقة، كتكيؼ حياة عمى درجة بالغة مف القكة بحيث تح
، ذلؾ مصمحة اقتصادية أك اجتماعية بيذه األجيزة في المحظة التي تككف ليا في الفرد

 ىاإلرادة في اتخاذ قراراتو بكع كب، بكمبيكتر مسمكاألرقاـ كبذلؾ يصبح اإلنساف معامبلن 
، بؿ نككية أف ما ييدد الجنس البشرم ليس حربان ك ، مف شخصيتو أخيران  ، كمفرغان كاستغبلؿ

إف مفيكـ الرقابة اإللكتركنية لـ يبرز كليذا ف .(3)يكنس عرب، ص "جياز كمبيكتر مستقؿ
متسارع، كمف خبلؿ مف فراغ بؿ مف بيئة تكنكلكجية افتراضية تتسـ بالتغير التكنكلكجي ال

الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة كالتي ساىمت بدكرىا في نشأت ىذا المفيكـ خمقت آلية عمؿ 
فمف جديدة أثرت عمى عمؿ المؤسسات المختمفة نتج عنو الكثير مف اإليجابيات كالسمبيات. 

حّددت الدراسة التي حممت عنكاف "تغييرات تقكدىا التكنكلكجيا في العمؿ "ناحية ايجابيات 
بيف المكظفيف،  ف إيجابيتيا، قد تعّزز ماإللكتركنية المراقبة سمات ألنظمةثبلث كالتكظيؼ"، 

دقة البيانات التي يانات، كالتحرر مف التحيز، ك االتساؽ في كيفية جمع كاستخداـ الب) :تشمؿ
جمعيا المميزات كالفكائد التي يمكف العديد نكضح كما س. (2)يكنس عرب، ص ")يتـ جمعيا
 :(81، ص 2009مريـ عبد ربو أحمد سميرم، ) فيما يمي الرقابة اإللكتركنيةمف نظاـ 

 سيكلة الكصكؿ إلى المعمكمات كتمكيف الدخكؿ إلييا. -1
تاحة االطبلع عمييا  -2 إمكانية نشر المكائح الخاصة بالخدمات اإللكتركنية تقكيميا كا 

 إلكتركنيان.
تحمؿ المسئكلية بالتعرؼ عمى متخذم القرار كالقدرة عمى المحاسبة عند ارتكاب  -3

 .ةمما يعزز مبدأ المحاسبية كالمسائمة اإلداري الخطأ
 إتاحة قنكات اتصاؿ متعددة لتبادؿ المعمكمات. -4
 .تمكف مف إنياء المعامبلت كالخدمات اإللكتركنية عبر الشبكة المعمكماتيةال -5
أف "المبالغة في نشر أنظمة المراقبة االلكتركنية داخؿ كشفت  دراسةىناؾ إال أف       
، يمكف أف تؤدم إلى نتائج سمبية أبرزىا عمى المكظفيف، السيما عندما يشعركف العمؿ جيات

كلفتت ، بأّف اليدؼ مف المراقبة ىك السيطرة عمييـ بدالن مف التركيز عمى الجانب التطكيرم
الدراسة التي نشرتيا الييئة اإلتحادية لممكارد البشرية الحككمية، كقد أعدىا الباحثاف في 
جامعة ككلكرادك األمريكية راميرك مكنتمجير، ككايف إؼ كاسيكك، لمصمحة الييئة، إلى أف 

http://www.akhbaralaan.net/technology/2014/12/4/protection-method-facebook-account-control
http://www.akhbaralaan.net/health/2019/1/1/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%A7
http://www.akhbaralaan.net/health/2019/1/1/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%A7
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"المحاكـ في الكاليات المتحدة اعتادت في الماضي، الكقكؼ إلى جانب أرباب العمؿ، الذيف 
تاركف مراقبة مكظفييـ، متحججيف بأف عممية المراقبة تتـ أثناء ساعات العمؿ الرسمية، يخ

مف خبلؿ أدكات المؤسسة كشبكات حكاسيب الشركات، كأنظمة البريد اإللكتركني. كعميو، 
ا دفع العديد مف المؤسسات إلى التكسع في نظـ المراقبة مفإنيـ كانكا يركنيا عممية مقبكلة، م

كالبنية التحتية كاألجيزة كحتى المكظفيف بحّساسات مربكطة  بر تزكيد اآلالتكيرىا، عكتط
بالشبكات، كمشّغبلت آلية تفتحيا لمراقبة البيئة المحيطة بيـ ككصؼ كضعيـ كتمقي 
التعميمات، كاتخاذ اإلجراءات بناءن عمى المعمكمات التي يحصمكف عمييا لتتمكف الشركات مف 

المكارد مف التحكـ بشكؿ أفضؿ في تدفؽ العمميات كتتجنب خبلؿ المراقبة الحّية ليذه 
 ."األعطاؿ، مف خبلؿ اتخاذ اإلجراء الفكرم البلـز في حاؿ ظيكر أم مشكمة

ذلؾ، فقد أقدمت الكثير مف المؤسسات عمى كضع سياسات منظمة  كعمى ضكء     
كىك ما قد  الستخداـ المدكنات كشبكات التكاصؿ االجتماعي مثؿ "فيسبكؾ" خارج العمؿ،

كمع ىذا، فقد أكدت  .يؤثر في تصكرات المكظفيف بشأف الثقة كفقداف الرقابة الشخصية
الدراسة أف "المراقبة في حّد ذاتيا ليست باألمر الجيد أك السيئ، بؿ يعتمد األمر عمى كيفية 

ير تطبيقيا، كيجب التأكيد في ىذا اإلطار عمى الفكائد التي تنطكم عمييا المراقبة، كما تظ
األنظمة القائمة عمى المبادرات الذاتية، حيث أسيمت األنظمة التي تمكف المكظفيف مف تتبع 
أنشطتيـ في العمؿ في زيادة اإلنتاجية، ألنيا ساعدتيـ عمى فيـ كيفية تخصيص أكقاتيـ، 
كيسمح ىذا الفيـ لمعماؿ بإعادة تخصيص أكقاتيـ، كالمياـ كاألنشطة لتحقيؽ أىداؼ العمؿ 

 ."ثر فعاليةبصكرة أك
أنو "في حالة أنظمة المراقبة التي يراىػا المكظفػكف غيػر عادلػة، ان الدراسة أيضكأكضحت      
لتزاـ المكظفيف بالقكاعد كاإلجراءات، أك التأخر في إالمؤسسة قد تعاني مف احتماؿ عدـ  فإف 

"الرقابػػة عػػف قػػرب  الدراسػػة بػػالقكؿ أف ختمػػتأك  ."تأديػػة العمػػؿ، أك االنخػػراط فػػي سػػمكؾ سػػمبي
مرتبطة بزيادة التكتر، بينمػا فػي حالػة المراقبػة اإللكتركنيػة، ال يسػتدعي األمػر كجػكد المشػرؼ 
أك المدير األعمى في المكاف، كي يقـك بأعماؿ المراقبة. كنتيجة لػذلؾ، فػإف المراقبػة المسػتمرة 

 محمػػد )"كترقػػد تػػؤدم إلػػى ظيػػكر نػػكع مػػف مػػكظفي الرقابػػة، يتسػػبب فػػي درجػػة عاليػػة مػػف التػػ
المعمكمػػػػػػػػػات كتيديػػػػػػػػػدىا  كنكلكجيػػػػػػػػػالشػػػػػػػػػعكر بمخػػػػػػػػػاطر ت"كليػػػػػػػػػذا فا .(5/1/2019 الجنػػػػػػػػػكف،

لمخصكصػػػػية. ىػػػػذا الشػػػػعكر نمػػػػا كتطػػػػكر بفعػػػػؿ الحػػػػاالت الكاقعيػػػػة لبلسػػػػتخداـ غيػػػػر المشػػػػركع 
ممػػا حػػرؾ ، لمبيانػػات الشخصػػية كاتسػػاع دائػػرة االعتػػداء عمػػى حػػؽ األفػػراد فػػي الحيػػاة الخاصػػة
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إليجػػاد مبػػادئ كقكاعػػد مػػف شػػأف مراعاتيػػا حمايػػة الحػػؽ فػػي الحيػػاة الخاصػػة ، الجيػػكد الدكليػػة 
كبالضركرة إيجاد التكازف بيف حاجػات المجتمػع لجمػع كتخػزيف كمعالجػة البيانػات الشخصػية ، 

 يػػكنس) "ككفالػػة حمايػػة ىػػذه البيانػػات مػػف مخػػاطر االسػػتخداـ غيػػر المشػػركع لتقنيػػات معالجتيػػا
 .(2عرب، ص 

عمى تيديد ثره أك  كمبيكتر في العمؿ اإلدارمشيكع استخداـ ال أفيتضح مما سبؽ       
تكنكلكجيا المعمكمات مف االستخداـ غير المشركع لتعكس حجـ التخكؼ  الخصكصية،
فيما يمي إجماؿ  أنو تيديد الحؽ في الحياة الخاصة، كيمكف، في كؿ ما مف شكاالتصاالت

 :(2عرب، ص  يكنس) يميفيما  الرقابة اإللكتركنيةسمبيات عممية مف المعالـ الرئيسة 
، تجمػػػع عػػػف األفػػػراد بيانػػػات عديػػػػدة الحككميػػػة الخاصػػػة كثيػػػر مػػػف المؤسسػػػاتأف ال  -1

كمفصػػػػمة تتعمػػػػؽ بالكضػػػػع المػػػػادم أك الصػػػػحي أك التعميمػػػػي أك العػػػػائمي أك العػػػػادات 
االجتماعيػػػة أك العمػػػؿ ..الػػػػخ ، كتسػػػتخدـ الحاسػػػػبات كشػػػبكات االتصػػػػاؿ فػػػي خزنيػػػػا 

، كىػك مػا يجعػؿ فػرص ارنتيػا كنقميػاكمعالجتيا كتحميميا كالربط بينيػا كاسػترجاعيا كمق
كثر مػف ذم أغير مأذكف بو أك بطريؽ التحايؿ  الكصكؿ الى ىذه البيانات عمى نحك

أكسػع إلسػاءة اسػتخداميا أك تكجيييػا تكجييػا منحرفػا أك خاطئػا أك  ، كيفتح مجاالن قبؿ
سػػجبلت مػػف كاقػػع  خفيػػان  يـ أك الحكػػـ عمػػييـ حكمػػان مراقبػػة األفػػراد كتعريػػة خصكصػػيات

 .البيانات الشخصية المخزنة
استراؽ السمع ، إذ سيؿ مشكمة أمنية كطنيةأف شيكع ) النقؿ الرقمي ( لمبيانات خمؽ  -2

. ففي مجاؿ نقؿ البيانات "تتبدل المخاطر الميددة لمخصكصية كالتجسس اإللكتركني
األمػاف المطمػؽ أك الكامػؿ لسػرية مػا ينقػؿ  في عدـ قدرة شبكات االتصاؿ عمػى تػكفير

ة ، عبرىا مف بيانات  كامكانية اسػتخداـ الشػبكات فػي الحصػكؿ بصػكرة غيػر مشػركع
كلػػػـ تحػػػؿ كسػػػائؿ األمػػػاف التقنيػػػة مػػػف الحمايػػػة مػػػف ىػػػذه  عػػػف بعػػػد عمػػػى المعمكمػػػات

 .المخاطر
مػػػا ، عمػػػى الحيػػػاة الخاصػػػةكاالتصػػاالت المعمكمػػػات  تكنكلكجيػػػاـ خطػػػر كثػػر معػػػالأأف  -3

ديميا بمػا يمكف أف تحكيو مف بيانات غيػر دقيقػة أك معمكمػات غيػر كاممػة لػـ يجػر تعػ
 . يكفؿ إكماليا كتصكيبيا

، كالتكصػؿ إلييػا صػعب تفرقػةأف المعمكمات الشخصية التي كانت فيما قبػؿ منعزلػة م -4
، تصبح في بنكؾ المعمكمات مجمعة متكافرة متكاممة سيمة المناؿ، متاح اكثػر متعذر
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كىكػذا تبػدك صػائبة مقكلػة بؿ اسػتخداميا فػي أغػراض الرقابػة عمػى األفػراد ، مف ذم ق
، كالسػمعة التػي ذاعػت بشػراىتو التػي ال تشػبع لممعمكمػات كمبيػكترالأف  -رثر ميممر:آ

لمػػػا يختػػػزف فييػػػا أف ينسػػػى أك حػػػكؿ عػػػدـ كقكعػػػو فػػػي الخطػػػا كذاكرتػػػو التػػػي ال يمكػػػف 
( لنظػػاـ رقػػابي يحػػكؿ  Centre Nerveax، قػػد تصػػبح المركػػز العصػػبي ) ىيمحػػ
، كاجتماعاتنػػػا بيكتنػػػا كمعامبلتنػػػا الماليػػػة رل مػػػف خبللػػػولػػػى عػػػالـ شػػػفاؼ تػػػإتمػػػع المج

 .قمية كالجسمانية ألم مشاىد عابركحالتنا الع
 تػػػاح كسػػػائؿ رقابػػػةأمػػػع االتصػػػاالت كالكسػػائط المتعػػػددة ف تكامػػؿ عناصػػػر الحكسػػػبة أ -5

، التتبػع كجمػع المعمكمػات آليػان  لى برمجياتإضافة إمتطكرة سمعية كمرئية كمقركءة ، 
لعاليػػػة ال عمػػػى جمػػػع القػػػدرة ا -كاسػػػطة ىػػػذه العناصػػػر جميعػػػان  -نترنػػػت اإل تػػػاحأكمػػػا 

ـ ، بؿ معالجتيػا عبػر تقنيػات الػذكاء الصػناعي التػي تتمتػع بيػا الخػكادالمعمكمات فقط
يضػػػا لػػػدل أ( كالتػػػي تتػػػكفر تمػػػة مػػػزكدم الخػػػدمانظأنظمػػػة الكمبيػػػكتر المستضػػػيفة ك أ)

، بحيػػػث ال ى الشػػػبكةلبحػػػث كبرمجيػػػات تحميػػػؿ االسػػػتخداـ كالتصػػػرفات عمػػػمحركػػػات ا
اقػػع المعمكمػػات البحثيػػة فػػي ىػػذه حػػد مك أف الشػػخص عنػػدما يتصػػؿ بأيسػػتغرب معيػػا 

كػاف يفكػر فػي دخكليػا كالتكصػؿ بيػا، كمػا ال يسػتغرب  مامو المكاقػع التػيأياـ يجد األ
مػػف جيػػات لػػـ يتصػػؿ بيػػا لكتركنػػي تسػػكيقية إف تػػرده رسػػائؿ بريػػد أنترنػػت مسػػتخدـ اإل

 تغطي ميكلو كرغباتو. 
يتضح مما سبؽ أف النظر لمرقابة اإللكتركنية كعممية تتكسط باقي العمميات اإلدارية       

األخرل تعد كسيمة مرشدة لتحديد مكاطف اإلنحرافات، كتحميؿ أسبابيا، كتحديد الكيفية البلزمة 
لضماف تحقيؽ ايجابياتيا بالعمؿ اإلدارم كبالتالي تحقيؽ األىداؼ المنشكدة. ألف أم عامؿ 

، كأف  بالمؤسسة الخاصة بو إذا عمـ أنو مراقب إلكتركنيان في أم كقت كأم مكاف سكؼ يمتـز
استخداـ التكنكلكجيا في إطار بيئة آمنة مف المخاطر كاألخطاء يحقؽ فاعمية األداء الكظيفي 
المطمكب كنتائج دقيقية تحقؽ تكفير لمكقت كالجيد كالتكمفة في الكصكؿ إلى األىداؼ 

ستخداـ تمؾ األدكات ما طرح مف إيجابيات كسمبيات ال كف القكؿ أفكمف ىنا يمالمطمكبة. 
 كالمعكقات التحديات كذلؾ في ظؿ التكيؼ معيا كالتغمب عمييا.التكنكلكجية، يحتاج إلى 

 كالتي سنكردىا فيما يمي:التي أفرزتيا تمؾ اإليجابيات كالسمبيات 
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 :التعميمية بالمؤسسات الرقابة اإللكترونيةتحديات تبني ًا: تاسع
تعتبر الرقابة اإللكتركنية مف المفاىيـ اإلدارية الحديثة التي ظيرت في العصر        

 المحدد الحقيقيتعد عممية الرقابة الحديث نتيجة لمتطكر نظـ المعمكمات كاالتصاالت، كألف 
قصكر في ذلؾ التقييـ حتمان سيؤثر في أداء العامميف كبالتالي  لتقييـ أداء العامميف، كأل

العديد  -كالخارجية الداخمية–تحقيؽ أىداؼ المؤسسة التعميمية. كلقد كاجيت أنكاع الرقابة بيا 
مف المعكقات كالتحديات، فكيؼ سيككف ذلؾ عند تطبيؽ ممارسات كأساليب حديثة في 

غير االتصاالت في عممية الرقابة، كتغير العبلقة إلى الرقابة كتكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات ك 
بما يؤكؿ إلى تغييرات أدت إلى ظيكر معكقات في طريؽ تطبيؽ الرقابة  مباشرة كعف بعد،

 يمكف أف تتمثؿ في التي ،سكاء كانت معكقات إدارية أك بشرية أك ماليةاإللكتركنية كتقدميا 
 :(14، ص 2011أحمد ىاشـ الصقاؿ، محمد حسيف ميدل سعيد، )

 بعض المدراء ال يتمتعكف بخبرات كميارات كافية في استخداـ أنظمة المعمكمات.  -1
ضعؼ قناعة المسئكليف عمى المستكل الكزارم بأىمية استخداـ أسمكب الرقابة  -2

 اإللكتركنية.
نقص التأىيؿ كالتدريب لدل العامميف في األجيزة التعميمية في مجاؿ استخداـ  -3

 ات في العمؿ اإلدارم.تكنكلكجيا المعمكم
مقاكمة العامميف لمتغيير كالخكؼ مف فقداف كظائفيـ عند تغير األنظمة اإلدارية  -4

 باستخداـ أنظمة رقابية إلكتركنية حديثة في العمؿ اإلدارم قد تظير جكانب قصكرىـ.
 عدـ مبلئمة األنظمة  كالمكائح المعمكؿ بيا لتطبيؽ الرقابة اإللكتركنية. -5
 المادية البلزمة لتطبيؽ الرقابة اإللكتركنية.نقص اإلمكانيات  -6
 ضعؼ برامج التكعية اإلعبلمية المكاكبة لتطبيؽ الرقابة اإللكتركنية. -7
معظـ المسئكليف ال يحبذكف فكرة ذلؾ النظاـ خكفان مف تطبيقو عمييـ مف السمطة  -8

 األعمى تحت ذريعة عدـ األريحية في أداء العمؿ كتخمؿ النفاؽ  في مضمكف العمؿ.



  (أنمكذجان  - جائحة ككركنافي أكقات األزمات )اإللكتركنية بالمؤسسات التعميمية  مرقابةتصكر مقترح ل
 أحمد د/ ميا مراد عمي                                                                                  

ـ 2021يكليك  1الجزء  3العدد  36مجمة البحث في التربية كعمـ النفس                      المجمد    
498 

ال شؾ أف ىذه المعكقات كالتحديات مف حيث استخداـ تمؾ األدكات التكنكلكجية،        
مكانات العامميف لتكظيؼ مثؿ تمؾ الكسائؿ كاألدكات، كالتكيؼ معيا  كمدل تكفر البيئة كا 

دمج تكنكلكجيا المعمكمات كالتغمب عمييا. يحتاج إلى بعض التكيفات مف حيث طرؽ 
بيئات العمؿ اإلدارم بما يتيح لمقيادات كالعامميف تكظيؼ تمؾ كاالتصاالت في مختمؼ 

التكنكلكجيا في عممية التكاصؿ كالتقييـ بما يحقؽ انعكاسات ايجابية عمى العمؿ كالعامميف 
عمى حدن سكاء. كمف حيث تحقيؽ االتصاؿ الفعاؿ بيف القيادات كالعامميف نظران لمبعد 

ية االتصاؿ، كليذا يمعب ضعؼ تكافر البيئات المكاني، كىذا بدكره لو تأثير عمى عمم
اإللكتركنية المناسبة التي تتيح االستخداـ األمثؿ لمختمؼ كسائط تكنكلكجيا المعمكمات 
كاالتصاالت دكران في تحقيؽ مفيكـ الرقابة اإللكتركنية في المستقبؿ، أك مف حيث إعداد 

تعتمد عمييا مختمؼ المؤسسات  العنصر البشرم كالذم يعد مف أحد أىـ ركائز التنمية التي
 الحككمية لتحقيؽ أىدافيا، كىذا ما سيتـ طرحو بالتصكر المقترح لمدراسة الحالية.

 التحميل والمناقشة: المحور الثالث:
 مف حيث مفيكميا كأساليبيا الرقابة اإللكتركنية مف العرض السابؽ لمكضكعيتبيف        

أف  اإلدارية األخرل كايجابياتيا كسمبياتيا كتحدياتيا كمجاالتيا كعناصرىا كعبلقتيا بالكظائؼ
باالىتماـ في مختمؼ المؤسسات بشكؿ عاـ كالمؤسسات ىذا المفيكـ أصبح كاقعان كجديران 

أصبحت التكنكلكجيا في ىذا العصر كفي أدكاتيا ككسائميا  التعميمية بشكؿ خاص، فمقد
تي تؤثر كالأيضان إدارة األزمات ـ مداخؿ القضايا األساسية كأحد أىالمتعددة كالمتطكرة إحدل 

، لذا فإنو مف األىمية كبالتالي تحقيؽ أىدافيا كالعامميف بيا بدكرىا عمى أداء المؤسسات
، كأساليب كأدكات عمؿ تطبيقيةاالىتماـ بأبعاد ىذه التكنكلكجيا كما ينتج عنيا مف مفاىيـ 

بشكؿ كمي عمى األدكات كالكسائؿ  كلقد أتاحت التكنكلكجيا كيانات تنظيمية متطكرة تعتمد
كما سبؽ فإنو  الرقابة اإللكتركنيةلمكضكع الحالية كمف خبلؿ تناكؿ الدراسة  .التكنكلكجية

 كما يمي: النقاطيمكف استخبلص بعض 
  الرقابة اإللكتركنية تختمؼ عف الرقابة التقميدية مف حيث الكقت كالتنظيـ

 كالبنية التحتية.
  زاؿ حديثان، إال أف تنكع كتطكر تكنكلكجيا ال اإللكتركنيةالرقابة أف مفيكـ

المعمكمات كاالتصاالت ساىـ في تقديـ ىذا المفيكـ الحديث في الرقابة اإلدارية 
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كأصبح كاقع مممكس في العديد مف المؤسسات في مختمؼ العمميات اإلدارية، مما 
 جديدان فييا.دعى إلى االىتماـ بمكاكبة ىذا التطكر، كىذا الشكؿ كالنمط ال

  لمرقابة اإللكتركنية متطمبات مادية كمعنكية كمما تكافرت ىذه المتطمبات في
المنظكمة الرقابية كمما زادت فرصة نجاح ىذه المنظكمة كبالتالي تحقيؽ أىداؼ 

 المؤسسة.
  سكؼ لذا فإف تطبيقو أصبح كاقعان مممكسان  ىذا المفيكـمف منطمؽ أف ك

مع تكفر الكيانات التنظيمية الحديثة ككذلؾ األجياؿ خاصان مستمران  ان تزايد يشيد
اإلدارية القادمة، كظيكر أزمات اجتماعية كاقتصادية كصحية طارئة عمى 
المجتمعات، حيث يعتبر منيجان إداريان جديد ستحرص عميو المنظمات مع التغيرات 

مف  ف تسخير تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت أصبح جزءان رئيسيان ألكاألزمات، 
ات مف ىذا بدكره سيساىـ في تمكيف المؤسسالتنمية أكثر مف أم كقت مضى، ك 

 .أدكات ككسائؿ اإلدارة اإللكتركنية
  مكجة التغير التكنكلكجي كاتساع نطاؽ استخداـ اإلدارة اإللكتركنية في أف

تبعان لمتطكرات كذلؾ شكء كيانات كبيئات تنظيمية حديثة، أداء العمؿ أدل إلى ن
في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت فقد نما استخداـ اإلدارة اإللكتركنية  المتسارعة

 –اإلدارة الرقمية  –اإلدارة المباشرة  – الحككمة اإللكتركنية) بمختمؼ مسمياتيا
يتطمب بدكره نظـ رقابية ذات خصائص كسمات فاعمة  كىذا، اإلدارة الذكية(

 .مختمفة بالمنظماتنستطيع مف خبلليا إدارة ما يستجد مف أزمات 
 كالمستقبؿ المنظكر لتطكر مرقابة اإلدارية اإللكتركنية أف ىذا المفيكـ ل

تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت عمى ضكء مدخؿ الذكاء الصناعي كما أفرزتو 
أثرت عمى أداء العمؿ كعمى تقييـ العامميف كبالتالي ما أدت إليو مف أدكات ككسائؿ 

المفيكـ ال يعني بالضركرة أف يحقؽ نجاحات في ىذا مف أىمية كبيرة في تبني 
مختمؼ المنظمات، حيث أف الرغبة في تحقيؽ النجاح في تبني الرقابة اإللكتركنية 

لمثؿ ىذه الممارسات  عامميف بيا يستمـز التشجيعكمف مختمؼ الفي تمؾ المنظمات 
لتي تساعد بدكرىا في اإلدارية الحديثة، كتكفر الثقافة التنظيمية كالدعـ المبلئميف، كا

تبني مثؿ ىذه الممارسات اإلدارية الحديثة في الرقابة، فضبلن عف ذلؾ التبني ينبغي 
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التغيير اإليجابي في اتجاىات القادة كالعامميف بالمنظمات كحتى  أف يتسؽ معو
 المستفيديف مف الخدمة منيا نحك ىذا المفيـك الجديد في الرقابة اإلدارية.

  المفيـك  مممكسة مف الميتميف كالممارسيف كالباحثيف إلبراز ىذاأف ىناؾ جيكد
ات المختمفة، إال أنيا محدكدة في النطاؽ المصرم بشكؿ كأىمية تطبيقو في المؤسس

عاـ كالتعميمي بشكؿ خاص، كقد يعكد ذلؾ إلى مدل تطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات 
 كاالتصاالت كاختبلؼ األطر التنظيمية كمدل تطكرىا.

 ناؾ ثكرة متسارعة لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ينبغي مكاكبتيا عمى أف ى
مختمؼ األكجو في المؤسسات التعميمية، خاصة تكظيؼ تمؾ الكسائؿ في إدارة 

 حاليا( مف قبؿ القيادات اإلدارية.المستجد ككركنا  فيركس األزمات )أزمة
 كاالتصاالت عمى  أف ىناؾ تحديات كبيرة تكاجو تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات

مستكل مراحؿ المؤسسات التعميمية، األمر الذم يتطمب مكاجية تمؾ التحديات 
بتييئة تمؾ المؤسسات التعميمية كتزكيد القيادات كالعامميف بمختمؼ المعارؼ 

 كالميارات التي تمكنيـ مف مكاجية تمؾ التحديات.
  ات حديثة تكاءـ أف ىناؾ حاجة إلى مراقبيف إلكتركنيف يتسمكف بمعارؼ كميار

متطمبات األطر اإللكتركنية مف جية، كمف جية أخرل تكاكب التطكرات المتسارعة 
 في استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت.

  أف ىناؾ حاجة ماسة إلى فيـ أسس كمنطمقات المفاىيـ كالتطبيقات الحديثة في
قبيف في المؤسسات مجاؿ الرقابة اإللكتركنية مف قبؿ القيادات اإلدارية كالمرا
تكنكلكجيا المعمكمات  التعميمية، كما يمكف أف يككف مف تمؾ األساليب بتأثير

كاالتصاالت أك غيرىا مف الكسائؿ، كذلؾ ليسيؿ تطبيؽ مثؿ تمؾ التكجييات 
 الحديثة، بما يساعد المراقبيف عمى تحقيؽ التكاصؿ كالتقييـ في األداء لمعامميف.

جزء ال يتجزأ مف منظكمة التنمية بصفة أصبحت نية أف الرقابة اإللكترك خاصة ك 
عامة عمى مستكل المؤسسات التعميمية كالعامميف بيا كالتي ينبغي االىتماـ بيا 

 بشكؿ كامؿ حتى يمكف تطبيقيا بشكؿ كامؿ ككاسع.
  أف ىناؾ محدكدية في دمج تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في بيئات العمؿ

رس كاإلدارات كالمديريات التعميمية( كدراسة مدل تأثيرىا، التعميمي المختمفة )المدا
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األمر الذم يتطمب مكاكبة التطكرات المتسارعة ليسيؿ تطبيؽ ىذه التكجيات 
 الحديثة.

  كفؽ  –كالدراسة الحالية  –أف ىناؾ حاجة ماسة لتبني نماذج عممية مقترحة
محددات كمككنات مختمؼ بيئات العمؿ التعميمي ليسيؿ تطبيؽ الرقابة اإللكتركنية 

 بنجاح بالمؤسسات التعميمية.
 التصور المقترحالمحور الرابع: 

ات كاقعان مممكسان كـ كالحاجة إلييا في مختمؼ المؤسسالي الرقابة اإللكتركنيةتعتبر       
المعمكمات كاالتصاالت، كتنامي الكيانات اإللكتركنية في لمتطكرات المتسارعة في تكنكلكجيا 

ات آليات عمؿ متفؽ عمييا بيف المؤسس مختمؼ المجاالت، كال شؾ أنو ليس ىناؾ نماذج أك
لتبني الرقابة اإللكتركنية، إال أنو يمكف القكؿ إنو يمكف عمؿ تصكر مقترح ذا خطكات عممية 

المقترح ممارسات الحديثة، كيتطمب ىذا التصكر لتطبيؽ تمؾ ال لتفكير بيا كاتباعيايمكف ا
تكفر البيئة التنظيمية المناسبة، كالمكارد المالية المناسبة لتكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات 

الرقابة كاالتصاالت البلزمة كتطكير الكفاءات البشرية التي يمكف مف خبلليا تطبيؽ 
استراتيجيات الرقابة اإللكتركنية لئلفادة مف يعرض ىذا الجزء تصكران مقترحان ك         .اإللكتركنية

 كتتحدد خطكات التصكر المقترح عمى النحك التالي:، في ميداف عمـ اإلدارةممؤسسات التعميمية ل
 فمسفة التصور المقترح: -1
اإلدارة اإللكتركنية يقكـ التصكر المقترح في ىذا الدراسة عمى فمسفة كاضحة، كىى أف        

ية مؤسسقؽ فييا األنشطة الكاستعبلماتيـ كتتح فرادالتي تتحقؽ فييا خدمات األ البيئة ىى
شبكات المعمكمات المختمفة باستخداـ  كحداتالمعنية أك فيما بيف الاإلدارية  كحداتلم

ة اإللكتركنية تركز عمى كجكد جذكر رقابأف ال ريمكف اعتبامف ىنا   .كاالتصاؿ عف بعد
مع التقنية السريعة كالمتغيرة بما يكاكب المجريات الحديثة العالمية لبنية تحتية تقنية تتماشى 

مف حيث سيؿ المعمكمات التكنكلكجية كالتي تمكف كصكؿ المعمكمة الى جميع المتعامميف مع 
، كمف ىنا يمكف التركيز عمى خدمة متميزة لمحصكؿ عمى  ىذه الخدمة بيسر كسيكلة،
الشخصية، تعريؼ   تركنية، كالبيانات كالكثائؽ،ة اإللكرقابال الخدمات اليامة في مجاؿ

تماعية، األمف كالسبلمة، ، الخدمات االجكاديميةالخدمات التعميمية كاأل  ،سجبلت األحكاؿ
 .عالخدمات المالية ككسائؿ الدف  الت،اصتالرعاية الصحية، اال
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الحالية كتأثيرىا عمى العمؿ اإلدارم  المستجد ككركنافيركس أزمة كنظران إلى كجكد   
إلدارة ىذه البلزمة رقابية إدارية إلى مجمكعة مف آلليات  اكمدل حاجتيبالمؤسسات التعميمية 

، تحقيقان ألىداؼ األفراد كالمؤسسة. األمر الذم األزمة كالقدرة عمى التعامؿ في ضكءىا
مف الثقافة كالخبرة كالمعرفة في  المؤسسات التعميمية نكعان  يتطمب مف القائميف عمى إدارة 

 ككيفية تطبيقيا خبلؿ ىذه المكاقؼنظـ رقابية حديثة كفؽ كاألزمات مكاجية المكاقؼ 
 . مف أساليب الرقابة اإللكتركنيةكفؽ ما تضعو ك  كاألزمات

 المنطمقات واألسس الفمسفية التي يستند إلييا التصور المقترح: -2
العممية في إدارة عناصر اإلدارة اإللكتركنية لئلفادة مف تستند فمسفة التصكر المقترح       
إلى مجمكعة مف المنطمقات كاألسس الفمسفية، تتمثؿ في النقاط بالمؤسسات التعميمية الرقابية 
 اآلتية:
سنكات في جميع مجاالت العمؿ في ال لقد أصبح استخداـ اإلنترنت عامبلن محفزان  -

ىذا باإلضافة إلى أف التطكرات التكنكلكجية مكنت المؤسسات مف التفكير األخيرة، 
 كافة. اإلدارية بشكؿ مختمؼ تمامان في أسمكب كطريقة العمؿ بداخميا في المستكيات 

المستكيات االدارية ية تفاعمية بيف كتركنلإة في اطار بيئة عمؿ إداريتكفير برامج أف  -
بأفضؿ المعايير العالمية  األداء اإلدارماؿ الرقابية، لمتابعة نتائج لتنفيذ األعم

 .كالممارسات المينية لؤلعماؿ الرقابية
بدراسة  تيتـ، حيث الرقابة اإللكتركنيةالتكامؿ بيف نظاـ اإلتصاالت اإلدارية كنظاـ  -

 .معينةإستراتجيات التصرؼ أك العمؿ في ظؿ نظاـ أك منظكمة ذات قكاعد 
ذات الرؤية الكاضحة المدعكمة بالتخطيط اإلدارية بالمؤسسات التعميمية أف القيادات  -

قد تؤدم إلى التكصؿ تدريجيا  19في إدارة أزمة ككفيد الجيد كاإلشراؼ كالمتابعة 
 ذات قيمة كجكدة.رقابية إلى كسائؿ فعالة لتقديـ خدمات 

 دواعي ومبررات التصور المقترح: -3
تتمثؿ في أف البيئة التي يجتمع  ينطمؽ التصكر المقترح مف مجمكعة دكاعي كمبررات       

تختزؿ كحيث أف عممية الرقابة اإللكتركنية فييا األفراد ألداء أعماليـ تعتبر بيئة منظمة، 
 كآمنو سريعة تفاعمية آلية كتكفر ،بالمؤسسات التعميمية دارمياـ كاجراءات أعماؿ النشاط اإلم
 المشمكلة الجيات مع آليان  الردكد كاستقباؿ المراجعة نتائج كتبميغ كالمعمكمات البيانات تبادؿل
العامميف بالشكؿ الذم سيحقؽ أداء ة عمى زيادة االىتماـ بدارات التعميميشجع اإلمما ي رقابةالب
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األداء اإلدارم لمعممية  ـ أشترككا في تحقيؽ أىداؼإشباع رغباتيـ جميعيـ كتمبية طمباتيـ ألني
 .الرقابية
بطريقة عممية عف طريؽ  الرقابة اإللكتركنيةكتجدر اإلشارة إلى أف البعض ال يمجأ إلى       
المراقبة في حّد ذاتيا ليست باألمر الجيد أك السيئ، بؿ فعناصر اإلدارة اإللكتركنية، تحميؿ 

عمى الفكائد التي تنطكم يعتمد األمر عمى كيفية تطبيقيا، كيجب التأكيد في ىذا اإلطار 
، حيث أسيمت األنظمة التي تمكف المكظفيف مف تتبع أنشطتيـ في اإللكتركنية بةاقر عمييا ال

عمى فيـ كيفية تخصيص أكقاتيـ، كيسمح ىذا  العمؿ في زيادة اإلنتاجية، ألنيا ساعدتيـ
الفيـ لمعماؿ بإعادة تخصيص أكقاتيـ، كالمياـ كاألنشطة لتحقيؽ أىداؼ العمؿ بصكرة أكثر 

 .فعالية
 أىداف التصور المقترح: -4
، كذلؾ بالمؤسسات التعميمية الرقابة اإللكتركنيةمفيـك اإلفادة مف ييدؼ ىذا التصكر إلى       

ضافات في جكانب عمميا مف مؤسسات كأعضاء، كمف مف خبلؿ  إجراء تعديبلت كتغييرات كا 
 ثـ ييدؼ ىذا التصكر إلى ما يمي:

 الرقابة اإللكتركنيةمفيـك باستخداـ  لعممية الرقابيةاتطكر ظيـ إستراتيجية لمتعامؿ مع تن -أ 
فية التعامؿ ككي الرقابة اإللكتركنيةمفيـك مما يساعد اإلدارم في القاء نظرة شمكلية عمى 

 .امعي
بالمؤسسة التعميمية إلقناع  الرقابة اإللكتركنية أف يسعى اإلدارم أك القائميف عمى -ب 

تحقيؽ قدر أكبر مف الضبط اإلدارم كاألمني بما كىك  مجميعلد بكجكد ىدؼ جميع األفرا
 يضمف سرعة كسرية كنظامية اإلجراءات كالمعمكمات.

  .كاضحة كمحددة كقابمة لمتطبيؽ اإللكتركنيةالرقابة  عمميةأف تككف أىداؼ  -ج 
تطكير قنكات اإلتصاؿ بيف جميع األطراؼ داخؿ المؤسسة التعميمية بشكؿ يترتب  -د 

  .كالطمئنينة ال بالخكؼ كالترقببالراحة عميو الشعكر 
أف تضمف القيادة بالمؤسسة التعميمية األسمكب كالنيج اإلدارم الذم يجب ممارستو  -ق 

  .الرقابة اإللكتركنيةمفيـك مف كراء تطبيؽ لتأثير اإليجابي عمى األفراد بشكؿ يترتب عميو ا
أف يتـ التدريب بصكرة مستمرة في محاكلة لتنمية كصقؿ ميارات العامميف كقدراتيـ  -ك 

 الرقابة اإللكتركنيةمفيـك خكؼ مف تطبيؽ تبلفي مصادر كأسباب الكمستكياتيـ الثقافية ل
 .بالمؤسسات التعميمية
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 إجراءات التصور المقترح )مالمح التصور المقترح(: -5
بعد تحديد فمسفة التصكر المقترح كالمنطمقات كاألسس الفمسفية التي يستند إلييا،        

كتكضيح دكاعيو كمبرراتو، كتحديد أىدافو التي يسعى لتحقيقيا، تـ صياغة التصكر المقترح 
مف: متطمبات لتنفيذ التصكر المقترح، ت التعميمية بالمؤسسا الرقابة اإللكتركنيةأسكب لئلفادة مف 

َـّ  َـّ عرض المعكقات التي قد تكاجو تنفيذ التصكر المقترح، ُث جراءات كآليات تنفيذه، ُث كا 
 مقترحات كسبؿ التغمب عمى ىذه المعكقات، كذلؾ عمى النحك اآلتي: 

 متطمبات تنفيذ التصور المقترح: -أ 
كأحد  الرقابة اإللكتركنيةمفيـك اإلفادة مف استخداـ نظران ألف ىذا الدراسة تيدؼ إلى       

مف خبلؿ كضع تصكر مقترح ليذه بالمؤسسات التعميمية اإلدارية اإللكتركنية األساليب 
.  الرقابة اإللكتركنيةلمفيـك ة كما يشممو مف تحميؿ اإلفادة في ضكء اإلطار النظرم لمدراس

نستطيع التكصؿ إلى تصكر  الرقابة اإللكتركنيةألساليب ؿ محاكاة األنكاع المختمفة مف خبلك 
في  الرقابة اإللكتركنية تطبيؽ عممية . فعندباالستناد إلى المبلحظات المتكفرةمقترح كاضح 

 قدراتنا العقمية كالفكرية، كأف ىذه الحدكد يمكف قياسيا كتعيينيا. يتضح لنا حدكد  ،مكاف محدد
بعض تكفير عمييـ القياـ  الرقابة اإللكتركنيةعممية كاستنادان لذلؾ فإف القائميف عمى إدارة       

 :كىيبالمؤسسات التعميمية  الرقابة اإللكتركنيةمفيـك تطبيؽ قبؿ بدأ المتطمبات 
 لتكفير نظاـ متطكر كسريع لمشبكة بناء البنية التحتية الضركرية  :المتطمب األول

العنكبكتية )اإلنترنت( كتصميـ مكاقع رقابية خاصة بالمؤسسات التعميمية المعنية. 
. اإللكتركنية البد مف كجكد بنية تحتية لبلتصاالتؿ لمرقابة لمحصكؿ عمى أداء فعا

الرقابة فيكـ تركنية ىك الميمة الرئيسية لمالخدمات االلك إف تقييـ أداءحيث 
 .إللكتركنيةا

 :تكفير قاعدة بيانات متطكرة في كافة المؤسسات التعميمية المعنية  المتطمب الثاني
تتعمؽ بكافة تفاصيؿ العممية اإلدارية أك التعميمية مع كافة البيانات المتعمقة 

مبادرة يمثؿ  الرقابة اإللكتركنيةفيكـ مف أل ،تصاالتفعالية االبالعامميف لتحقيؽ 
إف نجاح أم مبادرة مرىكف بمدل كفاءة االتصاالت ليذا ف، مؤسسةأساسية ألم 

 .القائميف عميياحتى تعطي نتائجان جيدة لجميع 
 :بناء ثقافة إلكتركنية لمتعامؿ مع الحاسكب كاإلنترنت لجميع  المتطمب الثالث

كزرع الثقة لدييـ بفاعمية كأىمية قياـ نظاـ إلكتركني العامميف بالمؤسسات التعميمية 
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إف  حيث البشرية ككادرال دريبتكيتأتى ذلؾ مف خبلؿ طكر لمعممية الرقابية، مت
اإللكتركنية يتطمب تعميمان كتدريبان مف قبؿ المكظفيف الرقابة األداء األمثؿ لخدمات 
بد لبرامج التدريب كالتطكير أف تتفادل نقاط ، كالالرقابية كالمستخدميف لمخدمات

ة عنكبكتيكة الالتقنية كقمة استخداـ الشبالضعؼ مثؿ قمة استخداـ الكسائؿ 
 .لممعمكمات

 :اإللكتركنية المتطكرة إلى العمؿ الرقابي بما يؤدم نظمة األدخكؿ  المتطمب الرابع
االستراتيجية  مف خبلؿ عممية الرقابيةتطبيؽ إدارة فعالة لمإلى تسييميا إلى حٍد كبير ف

، ،الصحيحة خطة مرحمية كمف ثـ تنفيذىا تحكيميا إلى كمف ثـ  التطبيؽ الممتـز
 بطريقة صحيحة.

 :إتماـ بعض الخدمات كالتطبيقات لنظاـ الرقابة بحيث يمكف  المتطمب الخامس
تكظيفيا في العديد مف األعماؿ الرقابية إلنتظاـ عدد كبير مف الكحدات اإلدارية 

 بالمؤسسات التعميمية في سياؽ ىذا العمؿ.
 الرقابة اإللكتركنيةمفيـك كفر إطار عمؿ إلدارة ي أف متطمبات يمكفىذه التحقيؽ ف إ      

أف يطكركا مياراتيـ في ىذا  الرقابة اإللكتركنيةعممية أك القائميف عمى تطبيؽ كيمكف لممديريف 
 .المجاؿ

 إجراءات وآليات تنفيذ التصور المقترح: -ب
كبناء  اإللكتركنيةكالرقابة  أسمكب رقابي جديد طت الضكء عمىأف ىذه الدراسة سم        

الرقابة اإللكتركنية بالمؤسسات تنفيذ جراءات التي تمكف مف عميو تقترح الدراسة بعض اإل
مف خبلؿ تكفير مجمكعة مف اإلجراءات كاآلليات، كالبد أف تقـك ىذه اإلجراءات كاآلليات التعميمية 

 ما يمي: عمى مجمكعة مف األسس كالمبادئ التي تسيـ في تحقيؽ الغرض منيا
 الرقابة اإللكترونيةأواًل: إدراك أبعاد 

لتطبيؽ أم أسمكب في الرقابة ال يمكف أف يكتب لو النجاح دكف إدراؾ القيادات في       
المؤسسات التعميمية ألبعاد الرقابة اإللكتركنية، فيـ القادركف عمى تبني ىذا المفيـك في 

طبيؽ، لذا البد مف تفيـ أبعاد الرقابة اإللكتركنية، الرقابة كتطكيره، كتكفير المكارد البلزمة لمت
كيتأتى ذلؾ مف خبلؿ إدراؾ أف تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت تكفر كسائؿ كطرؽ عديدة 
ألداء العمؿ، كما تخمؽ قيـ جديدة في بيئات العمؿ، كىذا يتطمب التكيؼ مع تمؾ التغيرات 

 .الرقابة اإللكتركنيةكمنيا كخاصة فيما يتعمؽ بأسمكب الرقابة عمى العمؿ، 
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في تكفر بنى تنظيمية ككيانات حديثة تتسـ بعبلقات  الرقابة اإللكتركنيةكتتحدد أبعاد     
عمؿ مختمفة كأفراد ذكم معارؼ كميارات مختمفة عف المتكفر لدييـ، كما تتحدد تمؾ األبعاد 

مكانية الكصكؿ إلييا بعد ة طرؽ ككسائؿ، إضافة في تكفر البيانات كالمعمكمات كاتاحتيا كا 
إلى تكافر فرؽ عمؿ إفتراضية كطرؽ تكاصؿ إلكتركنية متعددة، كما تتحدد تمؾ األبعاد في 

 خمؽ تشارؾ كاسع لممعرفة كتبادؿ كاسع لممعمكمات.
كيتأتى ذلؾ مف خبلؿ القناعة بتأثير تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كأىمية استخداميا     

كتحدياتيا  الرقابة اإللكتركنيةات التعميمية كمف القناعة بأسس تمؾ في أداء العمؿ في المؤسس
كآثارىا اإليجابية كالسمبية عمى أداء العمؿ كالعامميف، لذا فيناؾ حاجة إلى إستراتيجية فاعمة 

كمتطمباتيا األساسية، كمف ىنا  الرقابة اإللكتركنيةتركز عمى تحقيؽ المعرفة الكاممة بعناصر 
كما يمكف أف تركز عميو، كمككناتيا  الرقابة اإللكتركنيةتامة بخصائص ينبغي المعرفة ال

الرئيسية التي تعتمد عمييا، كمتطمبات العمؿ بيا كطرؽ تكظيؼ التكنكلكجيا لتحقيؽ النتائج 
بما يحقؽ القدرة عمى إدارة األزمات المختمفة التي يمكف أف تتعرض ليا المؤسسات التعميمية، 

تمكف مف استخداـ التكنكلكجيا لم الرقابة اإللكتركنيةفالمعرفة مرتكز أساسي في تطبيؽ 
كتكسيع نطاؽ التكاصؿ بيف العامميف. كيبرز ىنا أىمية بناء االستراتيجيات الفاعمة التي 

 بكفاءة. الرقابة اإللكتركنيةتحقؽ المعرفة كتييئة بيئات العمؿ لتمارس فييا 
 الرقابة اإللكترونيةثانيًا: قياس مستوى التأىل لتبني 

، ينبغي تحديد مدل تأىؿ الكيانات التنظيمية الرقابة اإللكتركنية لضماف تطبيؽ مفيكـ     
في المؤسسات التعميمية، كىك ذلؾ القياس الذم يستيدؼ مدل االستعداد كالرغبة في 
الحصكؿ عمى الفكائد كالمميزات الناتجة مف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت سكاء 

ع بشكؿ عاـ أك المؤسسات التعميمية بشكؿ خاص، عمى مستكل المنظمات المختمفة بالمجتم
كذلؾ مف حيث مدل تكافر أدكات ككسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كحداثتيا كالتي 

، ككذلؾ قياس قدرات ككفايات الرقابة اإللكتركنيةيمكف بدكرىا مف المساعدة في تفيـ كتطبيؽ 
كنكلكجية، كيمكف أف يتـ القياس داخميان العامميف عمييا مف خبلؿ استخداـ تمؾ الكسائؿ كالت

ضمف األطر التنظيمية لممؤسسات التعميمية مف خبلؿ الكحدات المسؤكلة عف التخطيط 
الرقابة لمعمؿ التعميمي، ككذلؾ خارجيان مف خبلؿ االستعانة باألفراد المنييف بعممية 

سات التعميمية ، فمف خبلؿ الحصكؿ عمى بيانات كمعمكمات حكؿ تأىؿ المؤساإللكتركنية
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الرقابة ككفاءة القيادات اإلدارية كالعامميف بيا يمكف التعرؼ عمى إمكانية تطبيؽ مفيكـ 
 بالمؤسسات التعميمية.  اإللكتركنية

 ثالثًا: تييئة وتطوير الكيانات والبيئات التنظيمية
باستمرار، تييئة الكيانات اإللكتركنية كالعمؿ عمى تطكيرىا  الرقابة اإللكتركنيةتتطمب     

كتتطمب ىذه التييئة بنية تكنكلكجية متكاممة بما تتضمنو مف امكانات مادية كبرمجيات 
 الرقابة اإللكتركنيةكتطبيقات تكنكلكجية متنكعة، كىذه بدكرىا تعد عامبلن حاسمان في تطبيؽ 

خاصة عند فتح اآلفاؽ أماـ  الرقابة اإللكتركنيةبشكؿ أمثؿ، كىذا بدكره يؤدم إلى بركز 
تكظيؼ التكنكلكجيا كأدكات مساعدة إلدارة األزمات كما حدث في الكقت الحالي أزمة الكباء 

 العالمي )ككركنا(.
 رابعًا: بناء القدرات التكنولوجية

تتطمب أف يككف ىناؾ بناء فاعؿ لمقدرات التكنكلكجية التي  الرقابة اإللكتركنيةلتطبيؽ      
ارؼ كالميارات كالقدرات العالية التي تمكنيا مف تحقيؽ الرقابة اإلدارية الفعالة تتسـ بالمع

بالمؤسسات التعميمية. كيأتي بناء تمؾ القدرات مف خبلؿ اإلعداد كالتأىيؿ المناسبيف لتمؾ 
الكفاءات التكنكلكجية مف حيث القدرة عمى استخداـ كسائؿ التكنكلكجيا المتعددة كاتقاف 

كالتقييـ اإلفتراضي كبالتالي تحقيؽ األداء األمثؿ في العمؿ بما يساىـ في  ميارات التكاصؿ
تحقيؽ أىداؼ المؤسسات التعميمية أك قدرتيا عمى إدارة األزمات بيا، كتكظيؼ تمؾ 

أيضان التطكير المستمر لتمؾ  الرقابة اإللكتركنيةالتكنكلكجيا لتحقيؽ ذلؾ بكفاءة. كما تتطمب 
الرقابة ب النكعي المناسب الحتياجات العامميف عمى عممية القدرات مف خبلؿ التدري

بما يتكاءـ مع أحدث التطكرات في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بما  اإللكتركنية
في المؤسسات التعميمية، كما يمكف المساىمة  الرقابة اإللكتركنيةيساعد عمى تطبيؽ مفيكـ 

بلؿ التشارؾ في المعارؼ كالميارات المختمفة في بناء تمؾ القدرات التكنكلكجية مف خ
كالتعرؼ عمى أفضؿ الممارسات كالخبرات في مجاؿ بناء القدرات التكنكلكجية كذلؾ لمحد مف 

 بالمؤسسات التعميمية. الرقابة اإللكتركنيةأم معكقات تساىـ في إضعاؼ ممارسة 
 الرقابة اإللكترونيةخامسًا: تبني 

في المؤسسات التعميمية كممارسة  مرقابة اإلدارية اإللكتركنيةىذه ىى مرحمة التطبيؽ ل    
عممية التكاصؿ كتقييـ األداء لمعامميف في المؤسسات التعميمية، كتعد ىذه المرحمة ترجمة 

كممارسة كاقعية لكافة أدكات ككسائؿ تكنكلكجيا  الرقابة اإللكتركنيةفعمية لفيـ أبعاد 
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سسات التعميمية، كليذا ينبغي أف تتـ ىذه المرحمة المعمكمات كاالتصاالت المتاحة بالمؤ 
بشكؿ تدريجي حتى يتـ استيعاب كافة كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، كقد تحتاج 
ىذه المرحمة إلى برامج تثقيفية كتكعية كاممة الستيعاب عممية التغيير التكنكلكجي ككذلؾ 

 :برامج تدريبية، كليذا تتطمب ىذه المرحمة ما يمي
 ديد طبيعة األعماؿ الرقابية بالمؤسسات التعميمية.تح 
 اإللكتركنية المستخدمة في عممية الرقابة. تحديد األدكات كالكسائؿ 
 .ضبط كمتابعة عممية تبني الرقابة اإللكتركنية كتصحيح االنحرافات 

 سادسًا: التقويم والتطوير
يتـ في ىذه المرحمة قياس كتقكيـ عممية تطبيؽ الرقابة اإللكتركنية كينبغي أف تستند ىذه      

العممية عمى مؤشرات محددة مف أىميا: كفاءة الكسائؿ المستخدمة، حجـ التأثير عمى 
العمؿ، حجـ التأثير عمى العامميف، السرعة في األداء كاالنتاجية. كمف خبلؿ تمؾ المؤشرات 

كير ممارسات الرقابة اإللكتركنية مف خبلؿ تطكير األدكات كالكسائؿ، تطكير ينبغي تط
 قدرات القيادات اإلدارية في استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت.

 المعوقات التي قد تواجو تنفيذ التصور المقترح: -ج
بعض الجيات كفي المقابؿ  مفكاجو تنفيذ التصكر المقترح تقد الشؾ أف ىناؾ عقبات     

ىناؾ تحديات لمسير قدما لؤلماـ في التغمب عمى الصعكبات كمسايرة الثكرة التكنكلكجية 
 اتقمعك ، كمف ىذه الالعممية الرقابية بالمؤسسات التعميمية القادمة، كذلؾ بيدؼ تحسيف 

 كالتحديات مايمي:
مقاكمة القيادات اإلدارية بالمؤسسات التعميمية  ،االستعداد لمتكيؼ مع التغير القادـ -

 .كالرقابة اإللكتركنية أسمكب رقابي جديد
لرقابة ابالمؤسسة التعميمية بإستراتيجية فراد بعض األقمة كعي ف، حمبلت التكعية -

كتقديـ النصائح لمتعامؿ  لرقابة اإللكتركنيةاعممية يجعؿ البعض يحاكؿ إدارة  اإللكتركنية
 بناء عمى خبراتيـ كتجاربيـ.  يامع
كالتي  لرقابة اإللكتركنيةافي إطار استخداـ  كتشابؾ اآلليات كالخطكات المتبعةتشعب  -

 تأخذ بعيف اإلعتبار الكثير مف العناصر كالمتغيرات.  
 التي تكمؼاإلدارية التمسؾ بالبيركقراطية كالمركزية اإلدارية، كحرفية القكانيف كالقرارات  -

 .كالرقابة اإللكتركنية أسمكب رقابي جديد التي تعكؽ تنفيذ أمك  ،الكثير مف الكقت كالماؿ
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ضعؼ ميارات كقدرات كخبرات القيادات ألف  ،نقص تكفر المكارد البشرية الماىرة -
ككيفية  لرقابة اإللكتركنيةااإلدارية كالتعميمية بالمؤسسات التعميمية، كعدـ تفيميـ لفمسفة 

 .مف أىـ التحديات تطبيقيا
ضعؼ التعاكف بيف أطراؼ يأتي ىذا مف خبلؿ  ،انعداـ التكامؿ عبر الجيات الحككمية -
كالرقابة  أسمكب رقابي جديدلمحاكلة النجاح في  عمؿ اإلدارم بالمؤسسات التعميميةال

 .اإللكتركنية
 المقترح:مقترحات وسبل التغمب عمى المعوقات التي قد تواجو تنفيذ التصور  -د

تقدـ الدراسة مجمكعة مف المقترحات كالسبؿ لمتغمب عمى ىذه عمى ضكء ما سبؽ      
عممية الرقابة كعمى كؿ منا إذا أراد أف يككف لديو القدرة عمى التعامؿ الفعاؿ مع المعكقات،  
 كىى كاآلتي: كمتطمباتيافي حياتو اليكمية اإللكتركنية 

  لرقابة اعممية تنمية الفكر اإلبتكارم الخبلؽ لدم القيادات القائمة عمى إدارة
ألف الفكر التقميدل الذل ينظر لؤلمكر  ،كؿ غير مألكفةلمتمكف مف إيجاد حم اإللكتركنية

 مف الزاكية المعتادة يحد مف قدرتو عمى التصرؼ بفاعمية.
 طرؼ اآلخر، مكاف ال تفيـ احتياجات اآلخريف عف طريؽ أف يضع كؿ طرؼ نفسو

يؤدل العمؿ بيذا ، كاألسباب التى جعمتو الطريقة المختمفة في الرقابةفيحاكؿ أف يتفيـ 
 .األسمكب

 يمكف أف نتغمب عمييا إذا  عماؿ الرقابيةفكثير مف األ تقاف كاإلحسافتنمية فضيمة اإل
ينقؿ عدكل كىذا عمى حساب االخريف،  ىماؿ كاإلتكاليةمب عمى اإلكاف بإمكاننا أف نتغ

داء ة تحقيؽ األإلى األطراؼ األخرل، كتككف المحصمة فى النياي تقاف العمؿ كتحسينوا
 .المطمكب بكؼء كنجاح

  رات بحكمة، حتى تستطيع أف تأخذ القرااألزماتتنمية قدرة األفراد عمى التعامؿ مع. 
  كيفية تفاعميا نظريان لنبيف  لرقابة اإللكتركنيةاكعممية لمتدريب عمى كضع خطط عممية

 كنتائجيا، مما يساعد القائميف عمى استيعابيا كتنظيميا في نسؽ منطقي.
  لذا يجب لرقابة اإللكتركنيةالآللية المستخدمة في تطبيؽ تييئة البيئة كالمناخ المناسب .

 عمؿ، بما يتناسب مع طبيعة المرقابةف يبحث كيتقصى اآللية األنجح لعمى اإلدارم أ
 كالنتائج المتكقعة.  كاألسباب المؤثرة
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  فتح قنكات جيدة كفعالة لمتكاصؿ بيف المدراء في الكحدات المختمفة أك المؤسسات
التعميمية المتباينة أك األطراؼ داخؿ الكحدات المختمفة أك األطراؼ في المؤسسات التعميمية 

الرقابة نكاع فيف في إدارة أم نكع مف أالمتباينة؛ مف أجؿ بناء جسكر الثقة كالتعاكف بيف الطر 
 بنجاح. اإللكتركنية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  (أنمكذجان  - جائحة ككركنافي أكقات األزمات )اإللكتركنية بالمؤسسات التعميمية  مرقابةتصكر مقترح ل
 أحمد د/ ميا مراد عمي                                                                                  

ـ 2021يكليك  1الجزء  3العدد  36مجمة البحث في التربية كعمـ النفس                      المجمد    
511 

 المراجع
 العربيةبالمغة أواًل: المراجع 

 . 425 -424، ص ص 1ابف منظكر األنصارم. معجـ لساف العرب، ج .1
، المكتب إدارة األزمة التعميمية منظور عالمي(. 2000أحمد إبراىيـ أحمد، ) .2

 .32العممي لمكمبيكتر كالنشر كالتكزيع، اإلسكندرية، ص
(. أثر الرقابة اإللكتركنية 2018أحمد حسيف آؿ طحاف، كماؿ طاىر خكالدم، ) .3

دراسة ميدانية عمى مكظفي جكازات محافظة جدة، مجمة  –عمى أداء المكظفيف 
المجمة العربية ، يكليك، 2، مجمد 10العمكـ االقتصادية كاإلدارية كالقانكنية، العدد 

 .87-70لمبحكث، غزة، فمسطيف، ص ص ، المركز القكمي لمعموم ونشر األبحاث
(. دكر الرقابة اإللكتركنية 2011أحمد ىاشـ الصقاؿ، محمد حسيف ميدل سعيد، ) .4

، 1، مج المؤتمر العممي األول لديوان الرقابة المالية االتحاديفي الحد مف الفساد، 
 .  7 ، صالعراقية، بغداد ديكاف الرقابة المالية، مكتب المفتش العاـ، كزارة التجارة

(. دكر الرقابة اإللكتركنية 2011أحمد ىاشـ الصقاؿ، محمد حسيف ميدل سعيد، ) .5
، 1، مج المؤتمر العممي األول لديوان الرقابة المالية االتحاديفي الحد مف الفساد، 

   .14ديكاف الرقابة المالية، مكتب المفتش العاـ، كزارة التجارة العراقية، بغداد، ص 
المداخل (.2010العميـ، عمر أحمد أبك ىاشـ الشريؼ ، )أسامة محمد شاكرعبد  .6

، دار المناىج لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ص اإلدارية الحديثة في التعميم
149 . 

أسامة محمد عبد العميـ، عمر أحمد أبك ىاشـ الشريؼ، ىشاـ محمد بيكمي،  .7
لمناىج لمنشر ، دار ااإلدارة اإللكترونية مدخل إلى اإلدارة التعميمية(. 2013)

 . 377كالتكزيع، عماف، األردف، ص 
(. أثر تطبيؽ الرقابة اإللكتركنية عمى جكدة الخدمات 2016إسراء عدناف العكراف، ) .8

الداخمية في البنكؾ التجارية في محافظة الجنكب في األردف مف كجية نظر 
-1 ، كمية إدارة األعماؿ، جامعة مؤتو، األردف، ص صرسالة ماجستيرالعامميف، 

66 . 
(. أثر الرقابة اإللكتركنية عمى تحسيف الكفاءة 2017ركنالد نعيـ عبد اهلل عكض، ) .9

دراسة ميدانية عمى قطاع النقؿ العاـ بمدينة  -بيدؼ تحقيؽ التنافسية اإلنتاجية



  (أنمكذجان  - جائحة ككركنافي أكقات األزمات )اإللكتركنية بالمؤسسات التعميمية  مرقابةتصكر مقترح ل
 أحمد د/ ميا مراد عمي                                                                                  

ـ 2021يكليك  1الجزء  3العدد  36مجمة البحث في التربية كعمـ النفس                      المجمد    
512 

إدارة األعماؿ، كمية التجارة، جامعة عيف شمس،  ، قسـرسالة دكتوراهالقاىرة، 
 مصر. 

(. اإلدارة اإللكتركنية كآفاؽ تطبيقاتيا العربية، 2005سعد غالب ياسيف، ) .10
 . 29معيد اإلدارة العامة، الرياض، السعكدية، ص 

طمؽ بف عكض اهلل السكاط، طمعت عبد الكىاب سندم، طبلؿ مسمط  .11
، دار 3، طاإلدارة العامة / المفاىيم والوظائف واألنشطة(. 2010الشريؼ، )

 . 171-169كة العربية السعكدية، ص ص حافظ، جدة، الممم
، متاح 3ص  (. المكارد البشرية في بيئة المعمكماتية،2012عزة جكىرم، ) .12

 ـ.27/3/2020، بتاريخ  www.kau.edu.sa/files/0052884في 
، 1، طالداخميةنظام الرقابة (. 2014عمى عصاـ محمد عمى الياكر، ) .13

 . 56المكتبة الكطنية، العراؽ، ص 
(. أثر الرقابة اإللكتركنية في جكدة 2011عماد عمى سبلمة الكساسبة، ) .14

، رسالة ماجستيرالخدمات الداخمية في المصارؼ اإلسبلمية العاممة في األردف، 
 قسـ األعماؿ اإللكتركنية، كمية األعماؿ، جامعة الشرؽ األكسط ، عماف، األردف.

(. الحككمة اإللكتركنية، خكارـز العممية، 2015عكاطؼ أميف يكسؼ، ) .15
 .84جدة، المممكة العربية السعكدية، ص 

(. عبلقة الرقابة اإللكتركنية في الحد مف 2018فاطمة سمماف غزاكني، ) .16
، مجمد 14، العدد المجمة العربية لمعموم اإلجتماعيةالفساد اإلدارم بالعقكد اإلدارية، 

المؤسسة العربية لبلستشارات العممية كتنمية المكارد البشرية، مصر، ص  ، يكليك،4
 .199-173ص 

http://www.kau.edu.sa/files/0052884


  (أنمكذجان  - جائحة ككركنافي أكقات األزمات )اإللكتركنية بالمؤسسات التعميمية  مرقابةتصكر مقترح ل
 أحمد د/ ميا مراد عمي                                                                                  

ـ 2021يكليك  1الجزء  3العدد  36مجمة البحث في التربية كعمـ النفس                      المجمد    
513 

(. تأثيرىا سمبي.. ىذا ما تفعمو الرقابة 5/1/2019محمد الجنكف، ) .17
اإلمارات العربية المتحدة )ككاالت(،  -أخبار اآلف | دبي اإللكتركنية بالمكظؼ، 

 متاح في
https://www.akhbaralaan.net/entertainment/misc/2019/01/05/

%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7
-%d8%b3%d9%84%d8%a8%d9%8a-
-7%d9%85%d8%a-%d9%87%d8%b0%d8%a7
-%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%87

%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9
-

%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1
-%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9

%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81 
 ـ 1/4/2020بتاريخ 

اإللكترونية:  اإلدارة اإلستراتيجية واألعمال(. 2018محمد الجيزاكم، ) .18
 . 214( شركة بريطانية، لندف، ص E-Kutub Ltd، )إشكاليات النظرية والتطبيق

(. دكر الرقابة اإللكتركنية في الحد مف 2015محمد صالح العريفج، ) .19
، قسـ القانكف رسالة ماجستيرظاىرة الفساد اإلدارم في المممكة العربية السعكدية، 

 مكؾ، إربد، األردف. اإلدارم، كمية القانكف، جامعة الير 
(. الرقابة مفيكميا كاىميتيا، متاح في 2013محمد عمى العامرم، ) .20

http://www.sst5.com/SectionArticle.aspx?catid=54&DeptCatAri
cleID=2   ـ 21/2/2020بتاريخ 

، دار كنكز 3ط اإلدارة بالرقابة،(. 2008يسي الفاعكرم، )محمد ع .21
 . 18-17المعرفة، عماف، األردف، ص ص 

، دار الفكر كالقانكف، اإلدارة اإللكترونية(. 2011محمد محمكد المكاكم، ) .22
 . 165-164القاىرة، مصر، ص ص 

https://www.akhbaralaan.net/entertainment/misc/2019/01/05/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%b3%d9%84%d8%a8%d9%8a-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81
https://www.akhbaralaan.net/entertainment/misc/2019/01/05/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%b3%d9%84%d8%a8%d9%8a-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81
https://www.akhbaralaan.net/entertainment/misc/2019/01/05/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%b3%d9%84%d8%a8%d9%8a-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81
https://www.akhbaralaan.net/entertainment/misc/2019/01/05/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%b3%d9%84%d8%a8%d9%8a-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81
https://www.akhbaralaan.net/entertainment/misc/2019/01/05/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%b3%d9%84%d8%a8%d9%8a-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81
https://www.akhbaralaan.net/entertainment/misc/2019/01/05/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%b3%d9%84%d8%a8%d9%8a-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81
https://www.akhbaralaan.net/entertainment/misc/2019/01/05/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%b3%d9%84%d8%a8%d9%8a-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81
https://www.akhbaralaan.net/entertainment/misc/2019/01/05/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%b3%d9%84%d8%a8%d9%8a-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81
https://www.akhbaralaan.net/entertainment/misc/2019/01/05/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%b3%d9%84%d8%a8%d9%8a-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81
https://www.akhbaralaan.net/entertainment/misc/2019/01/05/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%b3%d9%84%d8%a8%d9%8a-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81
http://www.sst5.com/SectionArticle.aspx?catid=54&DeptCatAricleID=2
http://www.sst5.com/SectionArticle.aspx?catid=54&DeptCatAricleID=2


  (أنمكذجان  - جائحة ككركنافي أكقات األزمات )اإللكتركنية بالمؤسسات التعميمية  مرقابةتصكر مقترح ل
 أحمد د/ ميا مراد عمي                                                                                  

ـ 2021يكليك  1الجزء  3العدد  36مجمة البحث في التربية كعمـ النفس                      المجمد    
514 

(. درجة تكافر متطمبات تطبيؽ اإلدارة 2009مريـ عبد ربو أحمد سميرم، ) .23
، رسالة ماجستيراإللكتركنية في المدارس الثانكية بمحافظات غزة كسبؿ تطكيرىا، 

 . 81الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف، ص 
(. محددات الرقابة اإللكتركنية باألندية 2019مصطفى نادم محمد أميف، ) .24

 ،  كمية التربية الرياضية لمبنيف، جامعة حمكاف، مصر.رسالة ماجستيرالرياضية، 
اإلستراتيجية كالكظائؼ  –(. اإلدارة اإللكتركنية 2004نجـ عبكد نجـ ، ) .25

كالمشكبلت، دار المريخ لمنشر كالتكزيع كالطباعة، الرياض، السعكدية، ص ص 
237-138 . 

(. 2015تحي أبك داف، )ىشاـ محمد أبك عمرة، رانيا عكاد البصير، ميسرة ف .26
أثر الرقابة اإللكتركنية عمى جكدة أداء العامميف في البنكؾ التجارية العاممة في 

، العدد مجمة المال والتجارةفمسطيف: دراسة تطبيقية عمى بنؾ فمسطيف المحدكد، 
 .85-73، نادم التجارة، ص ص 559

ركنية في تحقيؽ (. أثر الرقابة اإللكت2011كحيد رثعاف الختاتنة، كآخركف، ) .27
المجمة العممية لمدراسات الميزة التنافسية في المصارؼ التجارية العاممة في األردف، 

، كمية التجارة باالسماعيمية، جامعة قناة 2، المجمد 1، العدد التجارية والبيئية
 . 36-13السكيس، مصر، ص ص 

، بيقالمراجعة بين النظرية والتط(. 2009كلياـ تكماس، أمرسكف ىنكي، ) .28
ترجمة أحمد حامد، كماؿ الديف سعيد، دار المريخ لمنشر، الرياض، السعكدية، ص 

 . 458-448ص 
المخاطر التي تتيدد الخصكصية كخصكصية يكنس عرب، " .29

، متاح في، 7-6المعمكمات في العصر الرقمي"، ص ص 
http://www.wired.com/news/print_version/politics/story/1

6749.html?wnpg=all  27/3/2020، بتاريخ. 
 ثانيان: المراجع بالمغة اإلنجميزية:

1. AMA / Policy Institute Research, (2007). Electronic monitoring 
and surveillance survey. The Policy Institute and the US News 
and World Report.   

http://www.wired.com/news/print_version/politics/story/16749.html?wnpg=all
http://www.wired.com/news/print_version/politics/story/16749.html?wnpg=all


  (أنمكذجان  - جائحة ككركنافي أكقات األزمات )اإللكتركنية بالمؤسسات التعميمية  مرقابةتصكر مقترح ل
 أحمد د/ ميا مراد عمي                                                                                  

ـ 2021يكليك  1الجزء  3العدد  36مجمة البحث في التربية كعمـ النفس                      المجمد    
515 

2. David R., (2005). Balancing Productivity and Privacy: 
Electronic monitoring of employees, unpublished doctoral 
dissertation, Capella University.    

3. Gail L., Nancy J., Sukanya P., (2004). Regulations of 
electronic Employee monitoring: Identifying fundamental 
principles of employee privacy through a comparative study of 
data privacy Legislation in the European Union, United States 
and Canada, Stanford Technology Law Review, available at: 
www.4shared.com/dir/5137495/f9af73f2/sharing.html  in 
2/4/2020. 

4. Gail L., Nancy J., Sukanya P., (2004). Regulations of 
electronic Employee monitoring: Identifying fundamental 
principles of employee privacy through a comparative study of 
data privacy Legislation in the European Union, United States 
and Canada, Stanford Technology Law Review, Pp.2-3. 
available at: 
www.4shared.com/dir/5137495/f9af73f2/sharing.html  in 
2/4/2020. 

5. Johnston A., Cheng M., (2002). Electronic surveillance in the 
workplace, International Confence on Personal Data 
Protection Hosted by Personal Information Dispute 
Mediation Committee, 28 November 2002, Korea Information 
Secuirty Agency Seoul, Korea.  

6. Sceulovs, D., and Gail-Sarkane, E., (2010).Electronic Tools 
for Companys Presence, Identification and Marketing in E-
environment: Theory and Practice, Economic and 
Management, 15, pp.775-782.  

http://www.4shared.com/dir/5137495/f9af73f2/sharing.html
http://www.4shared.com/dir/5137495/f9af73f2/sharing.html


  (أنمكذجان  - جائحة ككركنافي أكقات األزمات )اإللكتركنية بالمؤسسات التعميمية  مرقابةتصكر مقترح ل
 أحمد د/ ميا مراد عمي                                                                                  

ـ 2021يكليك  1الجزء  3العدد  36مجمة البحث في التربية كعمـ النفس                      المجمد    
516 

7. Shilpa shashidhara, (2010). Resideent right and electronic 
monitoring, Dissertation in partial Fulfillment of the requirement 
for the Degree of Doctor of philosophy, University of north 
texas, August, P.1128. 

8. Steven W., Ray E., Kruchko, Fries, (1996). Monitoring your 
employees: how much can you do and what should you do 
when you uncover wrongdoing?, Washington Avenue, Suite 
305, Baltimore, Maryland 21204, Pp.1-34.  

9. Tassabehji, R. ,  Wallac, J. ,  and Cornelius, N. , (2007). E-
technology and the emergent e-environment: Implications for 
organizational for organizational from and function, Journal of 
High Technology Management Research, 18 (1), pp. 15-
30. 

 
 

 
 

 


