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هعىقاث حطبيق اإلدارة اإللكرتونيت بىزارة الخعلين باملولكت العربيت 
 وسبل الخغلب عليها 0202السعىديت يف ضىء رؤيت 

 ممخص الدراسة:
تحديد أبرز المعوقات التي تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية في ىدفت الدراسة إلى      

التعرف عمى ، و 8101في ضوء رؤية  وزارة التعميمباإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض 
حول المعوقات التي  الموظفات اإلدارياتالفروق ذات الداللة اإلحصائية من وجية نظر 

وزارة التعميم في بتواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض 
لبرامج التدريبة التي وفق متغيرات )المؤىل العممي، سنوات الخدمة، ا 8101ضوء رؤية 

تقديم سبل التغمب عمى معوقات تطبيق اإلدارة ، و تم حضورىا في مجال اإلدارة اإللكترونية(
وزارة التعميم في ضوء رؤية باإللكترونية في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض 

 تم استخدام المنيج الوصفي المسحي، كما تم استخدام أداة االستبانة عمى، و 8101
، وبمغ الموظفات اإلداريات باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض عينة عشوائية من

. وتوصمت الدراسة إلى النتائج الدراسة مجتمع من% 88 نسبة شكل(، بما ي77عددىن )
 التالية:

أفراد عينة الدراسة موافقات عمى وجود معوقات تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية  إن -8
، 8101في ضوء رؤية  وزارة التعميمبالعامة لمتعميم بمنطقة الرياض في اإلدارة 

، تمييا المعوقات التقنية، ثم المعوقات األولىوجاءت المعوقات المالية في المرتبة 
 .المعوقات التشريعية واألمنيةاإلدارية، ثم المعوقات البشرية وأخيرًا 

متحول نحو تطبيق اإلدارة ياب الخطط اإلجرائية لأبرز المعوقات اإلدارية: غ -8
 .ضعف توافق اليياكل التنظيمية مع متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية، اإللكترونية

االفتقار إلى وجود اجراءات لالعتماد اإللكتروني : منيةاألتشريعية و أبرز المعوقات ال -0
 لكترونية.عدم كفاية القوانين الالزمة لتطبيق اإلدارة اإل ، في التعامل بين اإلدارات

محدودية الفرص المتاحة لمموظفين لحضور المؤتمرات أبرز المعوقات البشرية:  -4
قمة الحوافز المعنوية لممتميزين في العمل عمى ، والندوات المتعمقة باإلدارة اإللكترونية

 البرامج واألجيزة اإللكترونية.
لموظفات في مجال نظم محدودية المخصصات المالية لتدريب االمعوقات المالية:  أبرز -7

ضعف دور القطاع الخاص في المساىمة المالية ، المعمومات والتقنيات اإللكترونية
 .والعينية لدعم تطبيق اإلدارة اإللكتروني
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، ضعف البنية التحتية الالزمة لتطبيق االدارة االلكترونيةأبرز المعوقات التقنية:  -6
 اإللكترونية.الفتقار إلى برامج نوعية إلنجاز العمميات ا

( فأقل حول 1.18توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) -7
المعوقات التي تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة 

، ُتعزى إلى متغير المؤىل العممي، وىذه 8101الرياض بوزارة التعميم في ضوء رؤية 
، وال توجد فروق ذات تي مؤىمين بكالوريوسالال أفراد عينة الدراسة الفروق لصالح 

المعوقات التي ( فأقل حول 1.17داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض  بوزارة 

عدد البرامج  إلى ُتعزىات الخدمة، و عدد سنو  إلى ُتعزى 8101التعميم في ضوء رؤية 
 التدريبة التي تم حضورىا في مجال اإلدارة اإللكترونية

 اإلدارة تطبيق معوقات عمى التغمب سبلعمى  تماماً  اتأفراد عينة الدراسة موافقأن  -8
 رؤية ضوء في في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض  بوزارة التعميم اإللكترونية

 عمى لمموظفين المستمر التدريب توفير :ما يأتي سبلأىم ىذه ال أن،  و 8101
 تجويد، اإللكترونية اإلدارة لتطبيق الفني الدعم توفير، اإللكترونية والبرامج األجيزة
، مواكبة المستجدات الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، اإلدارات بين اإللكتروني الربط
 .اإللكتروني العمل في المتميزين لتحفيز نظام إقرار

 .8101اإلدارة اإللكترونية، المعوقات، وزارة التعميم، رؤية الكممات المفتاحية: 

Abstract: 

     The study aimed to identify the most  obstacles that face the 
application of Electronic-Management of general management at 
education sector in Riyadh region at Ministry of education in the 
light of 2030 vision, and identify the significant statistical  
differences from perspective of  study sample individuals 
regarding to application of Electronic-Management of general 
management at education sector in Riyadh region at Ministry of 
education in the light of 2030 according to the variables (the 
scientific qualification, years of service, the attended training 
program), and introducing the ways for overcome obstacles that 
face the application of Electronic-Management. vision a survey 
descriptive approach was used, a study tool represented in a 
questionnaire which has been applied on random sample of female 
employees from administrates of general management at 
education sector in Riyadh region, hence their number was (75), 
12% from the study society. The study concluded to the following 
results: 

1) The study individuals agree with existing of obstacles that face 
the application of electronic- management, as the financial 
obstacles was ranked as the first, followed by technical 
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obstacles, then administrative obstacles, followed by human 
obstacles, finally, followed by the legal and safety obstacles 
where they ranked as the last obstacles. 

2) The most dominant administrative obstacles: Lack of 
procedural plans required for transmitting to apply electronic 
management, Weakness of organizational structures that 
consistence with the application of electronic management. 

3) The most dominant legal & security obstacles: Lack the 
presence of procedures of electronic validity   for dealing 
among administrative, there are no sufficient laws that 
required for applying the electronic- management. 

4) The most dominant human obstacles: the employees’ 
opportunities for attending the conferences & seminars 
regarding to electronic –management are limited, Deficiency 
of moral stimulants for excellent workers regarding to 
electronic devices and programs. 

5)  The most dominant financial obstacles: Limiting of Financial 
allocations for employees training in the field of IT & 
electronic technical, the weak contribution role of private 
sector in financial and material to support electronic 
management application. 

6) The most dominant technical obstacles: Weakness of 
infrastructure required for applying electronic –management, 
Lack of qualitative programs for achievement of electronic 
process. 

7) There are significant statistical differences at statistical level 
(0.01) and less regarding the obstacles facing the application 
of Electronic-Management of general management at 
education sector in Riyadh region at Ministry of education in 
the light of 2030 vision due to scientific qualification, in the 
favor of study individual who qualified with bachelor degree. 
There are no significant statistical differences at statistical 
level (0.05) and less regarding the obstacles facing the 
application of electronic-management in general education at 
Ministry of education in the light of 2030 vision due to 
scientific qualification due to years of experience and the 
number of training programs that attended in electronic- 
management field. 

8) The study individuals are completely agree with the ways for 
overcome the obstacles of the electronic-management, as the 
most important ways are the following: Provide a suitable and 
continuous training for employees on electronic devices and 
programs, Improvement of electronic linking among the 
administrative, Convoy the developments that required for 
electronic-management application, Verification a system to 
motivate the excellent workers at electronic work. 
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 :المقدمة
لقد عرف العالم في العقود األخيرة تطورًا ىائاًل في جميع المجاالت العممية       

والتكنولوجية، والتي أحدثت تغيرات عمى المجتمعات في جميع نواحي الحياة، وىذا التطور 
وتبني االتجاىات الحديثة لمواكبة  ،ية في اإلدارةفرض إعادة النظر في األساليب التقميد

 ىذه التطورات ودفع حركة التنمية.
إن التحوالت والتغيرات المتوقعة واألدوار التي تمعبيا تقنية االتصاالت والمعمومات      

 ،الراىنة والمتوقعة عمى مستوى المؤسسات واألفراد، ال شك تتجاوز حدود تمك المؤسسات
وما  ،إلى إدارة تمك الكيانات التنظيمية ،ية وعالقاتيا الداخمية والخارجيةوأطرىا التنظيم

 (  887ه، ص8406تتضمنو من مكونات مادية وبشرية وعالقات متعددة )الشيري، 
وتعد اإلدارة اإللكترونية من ثمار المنجزات التقنية في العصر الحديث، حيث أدت       

إلى التفكير الجدي من قبل  ،تقنيات اتصال متطورةالتطورات في مجال االتصاالت وابتكار 
المؤسسات في االستفادة من منجزات التقنية باستخدام الحاسوب وشبكات اإلنترنت في 

 .(60م، ص8188إنجاز األعمال )حامد،
م( بأنو سيتم التوسع في 8186) 8101وفي المممكة العربية السعودية أكدت رؤية      

كما سيتم تحسين جودة الخدمات اإللكترونية المتوافرة  ،المقدمة نطاق الخدمات اإللكترونية
عبر تيسير اإلجراءات وتنويع قنوات التواصل وأدواتو، وسيتم دعم استعمال  ،حالياً 

وأكدت الرؤية المستقبمية  ،التطبيقات اإللكترونية عمى مستوى الجيات الحكومية
سيكون االقتصاد السعودي قد  م8184ىـ/ 8447الستراتيجية التنمية أنو بحمول عام 

بما يقارب المستويات التي تشيدىا الدول  ،خطا خطوات كبيرة نحو اقتصاد المعرفة
فضاَل عن  ،ومن أىداف تمك الرؤية توفير البيئة التقنية واإلدارية والتنظيمية ،المتقدمة

 .ىـ(8401البنية التحتية لتقنية المعمومات واالتصاالت )وزارة االقتصاد والتخطيط، 
 ،ولقد اىتمت وزارة التعميم في المممكة العربية السعودية بتطبيق اإلدارة اإللكترونية     

وسعت إلى توظيفيا بما يتناسب مع متطمبات العصر الجديد، وتطوير اآلليات والوسائل 
وانطالقًا من ىذا االىتمام من  التقنية المستخدمة لتحقيق أعمى كفاءة ممكنة ألداء العمل؛

خطوات واسعة فيما يتعمق ت اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض خطرة التعميم، وزا
وبالرغم من الفرص الكثيرة والمزايا التي تقدميا اإلدارة  بتطبيق اإلدارة اإللكترونية،

 من وزارة التعميم تطمبوت، ياالعوائق التي تعترض تطبيق بعضإال أن ىناك  ؛اإللكترونية
تطبيق  لتحديد معوقاتلذا برزت ىذه الدراسة ، 8101 وفق رؤيةتحسينيا وتطويرىا 
، الموظفات اإلداريات باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض التي تواجو اإلدارة اإللكترونية
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تقديم المقترحات التي تساعد في التغمب عمى ىذه المعوقات، من أجل تحسين وتطوير و 
     تطبيق اإلدارة اإللكترونية.

 :الدراسة ةشكمم
لقد أحدث التنوع التقني الذي تعيشو المممكة العربية السعودية تحوالت كبيرة في شكل      

لما  ؛وتنظيم المؤسسات التعميمية، وأصبح من الضروري استخدام اإلدارة اإللكترونية
إال بتجاوز ذلك تحققو من نتائج واضحة في تحسين األداء ورفع كفاءتو، ولن يتحقق 

 التي تعترض تطبيقيا.المعوقات 
 تقنية لتوظيف المتنامي اإلدراك ظل ( أنو في86ه، ص 8488يذكر حمدي )و      

ظيرت العديد من الصعوبات في االستفادة من  ،اإلداري العمل في واالتصاالت المعمومات
ويوضح ، لممؤسسة الرئيسة القوانين التي تضع اإلدارية النظم في ىذه التقنيات وخاصة

 نوعية العناصر في جذرية تغييرات تتطمب اإللكترونية اإلدارة ( أن8م، ص8110)العواممة 
 ذلك في والتدريب بما التعميم ظمنُ  في النظر إعادة ضرورة يعني وىذا ليا، المالئمة البشرية
المستويات، ويؤكد  كافة عمى التعميمية والتدريبية األساليب، والمصادرو البرامج، و الخطط، 

م( حين أوضحا أنو البد من االعتماد عمى استراتيجية 8118لسميطي )ذلك السالمي وا
البشري يبين و ، واضحة تنطمق من دراسة الواقع ومشكالتو قبل االنتقال إلى البيئة الرقمية

ه( إلى أنو عمى الرغم من زيادة االىتمام بتطبيقات اإلدارة اإللكترونية في 8401)
د من المعوقات التي تواجو ىذا التطبيق وتحد من المؤسسات التعميمية إال أن ىناك العدي

م( عن وجود أربعة أنواع من العقبات التي قد 8117ماركيام )-ويذكر ىوبكنز، نجاحو
والعقبات الخاصة  ،والعقبات الفنية ،العقبات المالية وىيتواجو تنفيذ أي نظام جديد، 

 والعقبات الثقافية. ،بالعمل
في المعوقات التي تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية  وأوصت بعض الدراسات ببحث      

ودراسة ، ه(8489العريشي ) دراسةو ه( 8486المؤسسات التعميمة منيا دراسة الدعيج )
وبينت الكثير من الدراسات عن وجود معوقات تواجو تطبيق اإلدارة ، ه(8401البشري )

م(، ودراسة السياري 8188ه(، ودراسة فرح )8488دراسة حمدي ) كما فياإللكترونية 
ه(، ودراسة 8400م(، ودراسة المقحم )8180ه(، ودراسة طيب والقصيمي )8408)

دراسة ه(، و 8407ه(، ودراسة المالكي )8404ه(، ودراسة السالم )8404المشيطي )
حسين ودراسة ، (Seresht et al, 2008) شرست ، ودراسة(Russell,2004)روزيل 
 .)et al., 2017) Hussien وآخرون
عوقات تحول دون تطبيق مويظير مما تم عرضو في مجمل الدراسات عن وجود      

والمعوقات التشريعية  ،اإلداريةالدراسة إلى تحديد المعوقات  اإلدارة اإللكترونية، لذا سعت
تطبيق التي تواجو والمعوقات التقنية  ،والمعوقات المالية ،والمعوقات البشرية ،واألمنية
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وزارة التعميم في ضوء رؤية ب اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياضفي  ونيةاإلدارة اإللكتر 
 .وصواًل إلى سبل التغمب عمى معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية، 8101

 :أسئمة الدراسة
 الدراسة إلى اإلجابة عن األسئمة التالية: سعت         

وزارة ب العامة لمتعميم بمنطقة الرياضاإلدارة في تطبيق اإلدارة اإللكترونية معوقات ( ما 8
 من وجية نظر الموظفات اإلداريات؟، 8101التعميم في ضوء رؤية 

( ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية من وجية نظر الموظفات اإلداريات حول 8
 اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض المعوقات التي تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية في

وفق متغيرات )المؤىل العممي، سنوات الخدمة، ، 8101التعميم في ضوء رؤية وزارة ب
 البرامج التدريبة في مجال اإلدارة اإللكترونية(؟

اإلدارة العامة لمتعميم  ( ما سبل التغمب عمى معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في0
موظفات من وجية نظر ال، 8101وزارة التعميم في ضوء رؤية ب بمنطقة الرياض

 اإلداريات؟
 :أىداف الدراسة

 الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية: سعت         
 اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض ( تحديد أبرز معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في8
 من وجية نظر الموظفات اإلداريات.، 8101وزارة التعميم في ضوء رؤية ب
من وجية نظر الموظفات  إن وجدت، ت الداللة اإلحصائية( التعرف عمى الفروق ذا8

اإلدارة العامة لمتعميم  حول المعوقات التي تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلداريات
وفق متغيرات )المؤىل العممي،  8101وزارة التعميم في ضوء رؤية ب بمنطقة الرياض

 في مجال اإلدارة اإللكترونية(.سنوات الخدمة، البرامج التدريبة التي تم حضورىا 
اإلدارة العامة لمتعميم  قديم سبل التغمب عمى معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية فيت( 0

من وجية نظر الموظفات ، 8101وزارة التعميم في ضوء رؤية ببمنطقة الرياض 
 اإلداريات.

 
 :أىمية الدراسة

 طبيقية مما يمي: تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا النظرية والت          
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واىتمام المممكة العربية السعودية لتنفيذ الحكومة  8101( يتزامن البحث مع رؤية 8
اإللكترونية في كافة القطاعات ومع توجو معظم مؤسسات التعميم لتطبيق اإلدارة 

 اإللكترونية.
 ستخداما الحديثة نحو االتجاىات فييا تسود والتي العالمية التغيرات مع البحث ( يتوافق8

 التكنولوجيا الرقمية في األعمال اإلدارية.
( أىمية الدور الذي تقوم بو اإلدارة اإللكترونية في عممية التطوير اإلداري والذي تتبناه 0

 وزارة التعميم.
 وزارة التعميم عن معوقاتباإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض  لمسؤولين فيا( تزويد 4

 المعوقات لمحد منيا. لتمك وتقديم مقترحات ية،اإللكترون اإلدارة تطبيق
اإلدارة  ( يؤمل أن تسيم نتائج ىذه البحث في تحسين تطبيق اإلدارة اإللكترونية في7 

 وزارة التعميم.ب العامة لمتعميم بمنطقة الرياض
 :حدود الدراسة

 الحدود الموضوعية:
والمعوقات  ،ةالمعوقات اإلداري تحديد أبرزالدراسة الحالية عمى  اقتصرت  

والمعوقات التقنية التي تواجو  ،والمعوقات المالية ،والمعوقات البشرية ،التشريعية واألمنية
وتقديم المقترحات التي يمكن من خالليا التغمب عمى معوقات  ،تطبيق اإلدارة اإللكترونية
 .تطبيق اإلدارة اإللكترونية

  البشرية: الحدود
 وظفات اإلداريات باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض.الدراسة عمى الم تطبيقتم       
 الزمانية: الحدود
 ىـ.8407/8408تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الجامعي       

 
 

 منيج الدراسة:
المنيج الوصفي المسحي وىو أسموب في البحث يتم من خاللو جمع  تم استخدام

أو واقع ما، وذلك بقصد التعرف عمى الظاىرة التي معمومات وبيانات عن ظاىرة ما، 
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من أجل  ،والتعرف عمى جوانب القوة والضعف فييا ،ندرسيا وتحدد الوضع الحالي ليا
 ،أو مدى الحاجة إلحداث تغيرات جزئية أو أساسية ،معرفة مدى صالحية ىذا الوضع

 .(886م، ص8117والخروج بتعميمات بشأن ىذه الظاىرة )عبيدات وآخرون، 
 :مصطمحات الدراسة

 Electronic Management اإللكترونيةاإلدارة 
 المتميزة اإلدارية واستخدام اإلمكانات العممية لتحسين المعمومات تكنولوجيا اعتمادىي      

 والخارجي الداخمي التكامل وتحقيق الموارد عمى والرقابة والقيادة التخطيط في لإلنترنت
األىداف )الطيب والقصيمي،  تحقيق أجل من المنظمة الخاصة لممعمومات والعمميات

 (.87م، ص8180
وتعرف إجرائيًا في ىذه الدراسة بأنيا استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في      

وزارة التعميم، وذلك بيدف ب اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض فيالعممية اإلدارية 
 .نافسيتحسين أداءىا وتعزيز مركزىا الت
 Electronic Managementمعوقات اإلدارة اإللكترونية 

العقبات والصعوبات اإلدارية والمالية والتقنية والبشرية التي تواجو تطبيق اإلدارة ىي      
 (.8ه، ص8408 ،اإللكترونية وتحول دون تفعيميا واالستفادة منيا )السياري

 ،الماليةو  ،التشريعية واألمنيةو  ،اإلداريةبات العق اوتعرف إجرائيًا في ىذه الدراسة بأني     
 من وزارة التعميمب اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض جيود وتحد تعرقل التي والتقنية
 .اإللكترونية اإلدارة تطبيق
 :النظري اإلطار
 :اإلدارة اإللكترونيةمفيوم 

ة الخاصة بإدارات العمل داخل إن فكرة اإلدارة اإللكترونية تتعدى بكثير مفيوم الميكن     
 ،المؤسسة، إلى مفيوم تكامل البيانات والمعمومات بين اإلدارات المختمفة والمتعددة

جراءات عمل المؤسسة نحو تحقيق  واستخدام البيانات والمعمومات في توجيو سياسة وا 
داخمية أو كانت ال وتوفير المرونة الالزمة لالستجابة لممتغيرات المتالحقة سواءً  ،أىدافيا

 (.891م، ص 8188 ،)الوادي والوادي الخارجية
عمميات  لتحسيناستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ىي اإلدارة اإللكترونية و      

 .(Vrhovšek, 2011  &Spalević) اإلدارة والتنظيم
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 ( بأنيا منظومة إلكترونية متكاممة تعتمد عمى تقنية88م، ص 8117وعرفيا عامر )     
نفذ بواسطة التقنيات لتحول العمل اإلداري اليدوي إلى أعمال تُ  ،االتصاالت والمعمومات

 الرقمية الحديثة.
( اإلدارة اإللكترونية بأنيا منظومة األعمال 88م، ص 8117ويعرف ياسين )      

 واألنشطة التي يتم تنفيذىا إلكترونيًا وعبر الشبكات.
دارة اإللكترونية بأنيا منظومة إلكترونية ( اإل68م، ص8188ويعرف كافي )      
تيدف إلى تحويل العمل اإلداري العادي من إدارة يدوية إلى إدارة باستخدام  ،متكاممة
تساعد في اتخاذ القرار اإلداري بأسرع  ،وذلك باالعتماد عمى نظم معموماتية قوية ،الحاسب

 وقت وأقل التكاليف.
 لإلنترنت، المتميزة اإلمكانات عمى اإلدارية القائمة يةواإلدارة اإللكترونية ىي العمم      

الجوىرية لممؤسسة  والقدرات الموارد عمى والرقابة والتوجيو في التخطيط األعمال وشبكات
وفي ضوء  ،(887م، ص 8114)نجم،  من أجل تحقيق األىداف حدود دون، واآلخرين

 رونية تتميز بما يمي:( إن اإلدارة اإللكت08ص ،ه8400ىذا التعريف يرى عميان )
 إنيا عممية إدارية. -
 اإلمكانات المتميزة لألنترنت وشبكات األعمال. -
 امتداد لمتطور التكنولوجي في اإلدارة. -
نتاج تطور تبادل البيانات اإللكترونية من مجال ضيق إلى مجال األعمال  -

 ومن التفاعل اإلنساني إلى التفاعل اآللي.  ،اإللكترونية الواسعة
( 47م، ص8188ظير أىم مالمح اإلدارة اإللكترونية الحديثة كما يذكرىا الحسن )وت     

 من خالل:
 في يد إدارة التقنية. ،اعتماد تقنية المعمومات واالتصاالت أداة رئيسة 
 .توظيف التقنية في إنجاز ميام الجياز اإلداري ووظائفو 
 وربطيا بكل  ،ثةاالستفادة من تقنية المعمومات في تجويد خدمة اإلدارة الحدي

 ورفع فاعمية أدائيا. ،جديد
 مع الحرص عمى تحديثيا باستمرار. ،ميكنة جميع األنشطة اإلدارية 
 واختزاليا قدر  ،االعتماد عمى برامج التقنية الحديثة في ترشيد الوقت والجيد

 اإلمكان.
  إضافة عنصر السرعة إلى شرط الجودة في تقديم المخرج النيائي لممنظومة

 .اإلدارية
 :اإللكترونية اإلدارة أىداف
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إن أىداف اإلدارة اإللكترونية عديدة جدًا، وكميا تنصب في زادة كفاءة وفعالية       
المنظمة من جية، وتخفيض التكاليف من جية أخرى، ويذكر طمحي وسيف الدين 

 :ىداف التاليةأل( ا7م، ص8187)
 حديثة من حمول وأنظمةتطوير اإلدارة بشكل عام باستخدام التقنيات الرقمية ال، 

 والتي من شأنيا تطوير العمل اإلداري.
 نتاجية الموظف جديد من الكوادر القادرة عمى التعامل  وخمق جبل ،دفع كفاءة وا 

 .مع التقنيات
 اليومية محاربة البيروقراطية والقضاء عمى تعقيدات العمل. 
  ورفع  المناسبين، ألصحاب القرار بالسرعة وفي الوقتوالبيانات  المعموماتتوفير

  العممية الرقابية. مستوى
 وجذب االستثمار من خالل اآلليات المتطورة  ،تحسين االنتعاش االقتصادي

  .المتوفرة في المؤسسات ذات العالقة
  ،الممفات والخزائن وكميات األوراق  كميات من خالل خفضتقميل تكاليف التشغيل

 المستخدمة.
 :اإلدارة اإللكترونيةمزايا 
إن التحول نحو مفيوم اإلدارة اإللكترونية وما يتطمبو من تغيرات جذرية في مفاىيم       

اإلدارة ونظم عمميا سوف يحقق مزايا حيوية في مختمف نواحي الحياة، ويذكر إبراىيم 
 ( أىم مزاياىا:78-68م، ص 8181)

 .تحسين مستوى أداء الخدمات 
 .تخفيض التكاليف 
 ة.التقميل من التعقيدات اإلداري 
 .تحقيق أقصى درجات اإلفادة لعمالء اإلدارة 
 .تحقيق الشفافية اإلدارية 

 
 ( أن من فوائد اإلدارة اإللكترونية ما يمي:60م، ص8188ويذكر كافي )

  تبسيط اإلجراءات داخل المؤسسة مما يؤثر عمى مستوى الخدمات التي تقدميا
 وجودتيا.

 ختمفة.اختصار وقت تنفيذ إنجاز المعامالت اإلدارية الم 
 .تسييل أجراء االتصال بين إدارات المؤسسة وكذلك مع المؤسسات األخرى 
 تيسير عممية الحفظ والتوثيق. 
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 :الدراسات السابقة
تتناول الباحثة في ىذا الجزء الدراسات السابقة ذات الصمة والعالقة بالدراسة       

التي توصمت إلييا، الحالية، من خالل استعراض أبرز أىدافيا ومنيجيا وأىم النتائج 
 وسيتم عرض الدراسات طبقًا لمتسمسل الزمني من األقدم إلى األحدث.

 ( بعنوان: "الصعوبات التي تواجو استخدام اإلدارة 8488دراسة حمدي )ه
اإللكترونية في إدارة المدارس الثانوية لمبنين بمدينة مكة المكرمة من وجية 

 نظر مديري المدارس ووكالئيا" 
إلى الكشف عن الصعوبات اإلدارية والتقنية والبرمجية والمالية التي  لدراسةا ىدفت     

تحد من استخدام اإلدارة اإللكترونية في إدارة المدارس الثانوية بمنطقة مكة المكرمة من 
وجية نظر مديري ووكالء تمك المدارس، والتعرف إلى العوائق وتحديد الفروق ذات 

 وتم استخدام المنيج الوصفي نظر المديرين والوكالء،الداللة اإلحصائية وبين وجيات 
 المسحي، وكشفت الدراسة عن وجود صعوبات إدارية وبرمجية وتقنية ومالية.

 ( بعنوان "معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارات 8489دراسة البشري )ه
جامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة من وجية نظر اإلداريات وعضوات ىيئة 

 التدريس بالجامعة"
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارات جامعة      

أم القرى بمدينة مكة المكرمة من وجية نظر اإلداريات وعضوات ىيئة التدريس 
 المنيج الوصفي المسحي، وتوصمت الدراسة إلى وجود بعض ، وتم استخدامبالجامعة

اإلجراءات الروتينية وقمة الفرص  تتمثل فيأبرز المعوقات اإلدارية المعوقات، ومن 
المتاحة لحضور الندوات والمؤتمرات المتعمقة باإلدارة اإللكترونية، والمعوقات التقنية 
تتمثل في ضعف الصيانة والمتابعة ونقص األدلة اإلرشادية وضعف مستوى البنية 

يارات المغة اإلنجميزية، والنقص في عدد التحتية، المعوقات البشرية تتمثل في ضعف م
اإلداريات المتخصصات، ونقص الوعي بأىمية الحماية واألمن المعموماتي، والمعوقات 
المالية تتمثل محدودية دور القطاع الخاص وضعف المخصص المالي لمبحوث والدراسات 

 وبرامج التدريب. 
 ( بعنوان: "دور8188دراسة فرح )المحمية" اإلدارة تطوير في اإللكترونية اإلدارة م 
 عمى المحمية والعمل اإلدارة تطوير في اإللكترونية اإلدارة دور ىدفت الدراسة إلى تبيان     
التطبيق،  ىذا دوافع عمى والتعرف الحكومية القطاعات كافة في اإللكترونية اإلدارة تطبيق

 وتم استخدامالمحمية،  رةاإلدا في اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقات أبرز عمى والتعرف
المعوقات، ومن أبرز المعوقات  المنيج النظري التحميمي، وتوصمت الدراسة إلى وجود بعض
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التي قد تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية نقص اإلمكانية الفنية والكوادر البشرية المؤىمة 
ة اإللكترونية، وعدم لمعمل اإللكتروني، وعدم توافر البنية التحتية المناسبة لتطبيق اإلدار 

 توافر التشريعات والقوانين المالئمة إلضفاء الشرعية عمييا.
 ( بعنوان "معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في 8408دراسة الحسنات )ه

 الجامعات الفمسطينية"
التعرف عمى األسس النظرية لمفيوم اإلدارة  ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى     

الجامعات الفمسطينية، والكشف عن معوقات تطبيق  ات تطبيقيا فيومتطمب ،اإللكترونية
)المعوقات  الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة وتتمثل في اإلدارة اإللكترونية في إدارات

التنظيمية، التقنية، البشرية، المالية(، والتعرف عمى أبرز اآلليات المقترحة لمتغمب عمى 
استخدم المنيج الوصفي المسحي، ومن أبرز تم ، و تمك المعوقات من وجية نظر اإلداريين

وجود معوقات تنظيمية تتمثل في اإلجراءات الروتينية التي تؤخر عممية  نتائج الدراسة
التحول نحو اإلدارة إللكترونية، وضعف دعم وزارة التعميم العالي لسياسات تطبيق اإلدارة 

جود معوقات تقنية و  ،اإللكترونية اإللكترونية، ونقص التشريعات الالزمة لتطبيق اإلدارة
تتمثل في عدم تكامل القاعات الدراسية واإلدارية بما يتناسب مع تقنيات اإلدارة 

وجود  ،اإللكترونية، ونقص األدلة اإلرشادية الموضحة آلليات تطبيق اإلدارة اإللكترونية
اإلدارة  معوقات بشرية تتمثل في ضعف ميارات المغة اإلنجميزية، نقص الوعي بأىمية

وجود معوقات مالية تتمثل في ضعف الدعم  ،اإللكترونية، والنقص في الدورات التدريبية
الحكومي لتطبيقات اإلدارة اإللكترونية، ندرة وجود حوافز مالية لممتميزين في مجال العمل 

 .اإللكتروني، محدودية دور القطاع الخاص في المساىمة المالية والعينية
 ( بعنوان "واقع ومعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في 8408دراسة السياري )ه

 مركز الطالبات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية"
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع ومعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مركز      

صفي بأسموبو المنيج الو  وتم استخدامالطالبات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 
المعوقات ومن أبرز المعوقات  المسحي الوثائقي، وتوصمت الدراسة إلى وجود بعض

ومن المعوقات التقنية ضعف مستوى  ،اإلدارية ازدواجية التخصصات والميام بين اإلدارات
ومن المعوقات البشرية صعوبة تعامل اإلداريات مع البرمجيات اإللكترونية  ،البنية التحتية

 عمى المغة اإلنجميزية. المعتمدة
 ( بعنوان "تشخيص معوقات تطبيق اإلدارة 8180دراسة طيب والقصيمي )م

اإللكترونية في المؤسسات التعميمية: دراسة استطالعية آلراء الموظفين في 
 عدد من المدارس األىمية في مدينة الموصل"
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ي المدارس األىمية ىدفت الدراسة إلى تشخيص معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية ف     
 لبعض الميدانية الزيارات كشفتو  ،المنيج الوصفي وتم استخدام ،في مدينة الموصل

وىي معوقات مالية وبشرية  ،فييا اإللكترونية اإلدارة لتطبيق معوقات وجود عن المدارس
دارية وقانونية وتشريعية  ممفاتلا تشفير عممية نيتعا ومن ىذه المعوقات، وتقنية وا 

اإللكترونية،  معموماتلا حماية وسائل في ضعف ىناكمن ضعف خبرة كادرىا،  وحمايتو
 محددات أحد ماليلا التوفير عمميات تشكل، متوفرةلا ليةاملا التخصيصات في ضعف ىناك

 التوقيع بتطبيق الخاصة القوانين، غياب متخصصةلا األنظمة عدادإل لخبراءبا االستعانة
 الخدمة بطال ىوية من والتحقق اإللكتروني
 ( بعنوان "معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في 8400دراسة المقحم )ه

 المدارس االبتدائية الحكومية بمدينة الرياض من وجية نظر مديري المدارس"
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس االبتدائية      

جل الوصول إلى معوقات التطبيق وتقديم مقترحات من أ الحكومية بمدينة الرياض
وأظيرت نتائج الدراسة أن أبرز معوقات  ،المنيج الوصفي التحميمي وتم استخدامالتطبيق، 

وضعف  ،وقمة الحوافز المادية والمعنوية ،تطبيق اإلدارة اإللكترونية ضعف البنية التحتية
ومحدودية  ،جال اإلدارة اإللكترونيةوقمة البرامج التدريبية في م ،التخطيط االستراتيجي

 مصادر التمويل.
 ( بعنوان "معوقات تطبيق اإلدارة8404دراسة المشيطي )اإللكترونية في إدارة  ه

 مدارس التعميم العام )بنين( في محافظة القريات"
في إدارة مدارس اإللكترونية  اإلدارة ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى معوقات تطبيق     

ومن  ،المنيج الوصفي المسحي وتم استخدام العام )بنين( في محافظة القريات،التعميم 
نتائج ىذه الدراسة أن المعوقات التنظيمية واإلدارية جاءت في الترتيب األول ثم المعوقات 
التكنولوجية ثم المعوقات البشرية ثم المعوقات التشريعية واألمنية ثم المعوقات المالية 

 بشرية. وأخيرًا المعوقات ال
 ( بعنوان "معوقات تطبيق اإلدارة8404دراسة السالم )اإللكترونية في األقسام  ه

 النسائية التابعة لإلدارة العامة لمتربية والتعميم بمدينة الرياض"
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن المعوقات اإلدارية والبشرية والتقنية والمالية التي      

األقسام النسائية التابعة لإلدارة العامة لمتربية  ونية فياإللكتر  تطبيق اإلدارةتحول دون 
وأظيرت نتائج الدراسة  ،المنيج الوصفي المسحي وتم استخدام ،والتعميم بمدينة الرياض

 ،اإللكترونية اإلدارةوجود معوقات منيا اإلجراءات الروتينية التي تؤخر عممية التحول نحو 
 اإلدارةونقص المعرفة بتقنيات  ،غة اإلنجميزيةوتدني مستوى ميارات الم ،وقمة الحوافز
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 ،وقمة الموارد المالية ،والتأخر في توفير بديل سريع عند تمف األجيزة ،اإللكترونية
 والقصور في إنتاج برامج حاسوبية تفي باحتياجات المشرفات.

 ( بعنوان "معوقات استخدام اإلدارة8407دراسة المالكي )اإللكترونية في  ه
 متوسطة بالرياض من وجية نظر مديري المدارس ووكالئيا"المدارس ال

المنيج  وتم استخدام ،ىدفت الدراسة التعرف عمى الصعوبات اإلدارية والتقنية     
منيا التمسك بالمركزية الشديدة،  وجود معوقات وأظيرت نتائج الدراسة ،الوصفي المسحي

وعدم االىتمام بتوفير الدعم وجود خمل في اليياكل التنظيمية، محدودية الصالحيات، 
 ،المالي، وكثرة األعباء اإلدارية، والخوف من التغيير، وسيولة اختراق شبكة اإلنترنت

 وضعف برامج الحماية، وضعف مستوى البنية التحتية.
  دراسة روزيل(Russell,2004) المدارس مرشدو يستطيع بعنوان: "كيف 

 إللكترونية"ا لحكومةا تقدميا التي الحمول من االستفادة
 اإلداري، العمل في اإللكترونية الحكومة إسيامات عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت     

 الحكومةومدى تأثيرىا اإليجابي عمى استشارات المرشد والمعوقات التي تواجو استخدام 
 اإللكترونية في المدارس، وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أن اإلدارة

تطبيقييا نقص  تحدياتوأن أىم  ،نية تسيم في زيادة اإلنتاجية وتقميل التكاليفاإللكترو 
 وقمة الدورات التدريبية.، البنية التحتية التكنولوجيةضعف التمويل، 
  دراسة شرست(Seresht et al, 2008) اإللكترونية المعوقات  بعنوان: "اإلدارة

 والتحديات في إيران"
 اإللكترونية، تحميل أبرز العقبات التي تعترض اإلدارةىدفت الدراسة إلى عرض و      

وقد توصمت الدراسة إلى وجود معوقات  واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي المسحي،
 )إدارية، بشرية، ثقافية واجتماعية، تنظيمية، تكنولوجية، بيئية( تحول دون تطبيق اإلدارة

قافية والتنظيمية، بينما ُتعد العوائق اإللكترونية، وأكثر ىذه العوائق ىي العوائق الث
 البشرية والتقنية أقل العوامل أىمية.

  حسين وآخروندراسة et al., 2017) ienHuss( :تشخيص معوقات  بعنوان"
تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة دىوك وكمياتيا دراسة ميدانية آلراء عينة 

 ابعة لجامعة دىوك"من رؤساء األقسام ومدراء الوحدات في الكميات الت
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة دىوك،      

وتم استخدام المنيج الوصفي، وتوصمت الدراسة إلى وجود معوقات تقنية، بشرية، مادية، 
معة إدارية، وسموكية عمى الترتيب، ومن أىم المعوقات التقنية ضعف الربط بين إدارة الجا

واألقسام، ضعف البنية التحتية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية. ومن المعوقات اإلدارية االفتقار 
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إلى التخطيط السميم، نقص الدورات التدريبية، اليياكل التنظيمية ال تتوافق مع تطبيقات 
اإلدارة اإللكترونية، ومن المعوقات البشرية ضعف ميارات المغة اإلنجميزية، وضعف الوعي 
التقني عند القيادات، ومن المعوقات المالية ضعف الدعم المالي، قمة كفاية الميزانية 

 المخصصة لتصميم وتطوير البرامج وتطبيقات الحاسب.
 منيج واختيار الدراسة، موضوع تحديد في السابقة الدراسات من الباحثة واستفادت     

 اإلحصائية.  ساليبالمعالجات واأل وفي الدراسة، أداة بناء الدراسة، وفي
جراءاتيا  :الدراسة الميدانية وا 

اإلدارة العامة في تطبيق اإلدارة اإللكترونية  عوقاتم تحديدإلى  الميدانية الدراسة سعت
التعرف عمى الفروق ذات و  ،8101بوزارة التعميم في ضوء رؤية  لمتعميم بمنطقة الرياض

حول المعوقات التي تواجو تطبيق  تالموظفات اإلدارياالداللة اإلحصائية من وجية نظر 
وزارة التعميم في ضوء رؤية باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض في اإلدارة اإللكترونية 

وفق متغيرات )المؤىل العممي، سنوات الخدمة، البرامج التدريبة التي تم حضورىا  8101
تطبيق اإلدارة اإللكترونية  قديم سبل التغمب عمى معوقات، وتفي مجال اإلدارة اإللكترونية(

 .8101وزارة التعميم في ضوء رؤية باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض  في
 مجتمع الدراسة:

اإلدارات النسائية باإلدارة العامة في  الموظفات اإلداريات تم تطبيق الدراسة عمى         
 موظفة إدارية. 618 لمتعميم بمنطقة الرياض والبالغ عددىم

 
 عينة الدراسة:

 (77)نظرًا لطبيعة الدراسة، وكبر مجتمع الدراسة، تم اختيار عينة عشوائية تمثل      
 نسبة تشكل، و الرياضاإلدارات النسائية باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة موظفة إدارية من 

 .الدراسة مجتمع من%( 88)
 خصائص أفراد عينة الدراسة: 

 متغير المؤىل العممي -8
 لمتغير المؤىل العممي الدراسة وفقاً عينة  أفرادتوزيع (: 8ول رقم )الجد

 النسبة التكرار المؤىل العممي
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 %64 48 بكالوريوس

 %8 6 ماجستير

 %8.0 8 دكتوراه

 %86.7 81 أخرى

 :811 77 المجموع
 

 

 لمتغير المؤىل العممي الدراسة وفقاً عينة  أفرادتوزيع (: 8الشكل رقم )
( أن أعمى نسبة ألفراد عينة الدراسة 8(، والشكل رقم )8ول رقم )يتضح من الجد

%(، تمتين اإلداريات 64كانت لإلداريات الالتي مؤىمين العممي بكالوريوس بنسبة )
%(، ثم الالتي مؤىمين العممي 86.7الالتي لديين مؤىالت تعميمية أخرى، بنسبة )

 %(.8.0%(، ثم دكتوراه بنسبة )8ماجستير بنسبة )
 عدد سنوات الخدمةمتغير  -8

 لمتغير عدد سنوات الخدمة الدراسة وفقاً عينة  أفرادتوزيع (: 8الجدول رقم )

 النسبة التكرار عدد سنوات الخدمة
 %48.7 08 سنوات 7أقل من 
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 %86 88 سنوات 81- 7من 

 %48.0 08 سنوات 81أكثر من 

 :811 77 المجموع
 

 

 لمتغير عدد سنوات الخدمة الدراسة وفقاً عينة  أفرادتوزيع (: 8الشكل الرقم )
 ( أن اإلداريات محل الدراسة الالتي8(، والشكل رقم )8يتبين من الجدول رقم )

%( وىن غالبية أفراد عينة الدراسة، ثم 48.7بنسبة ) سنوات 7 من أقلسنوات خدمتين 
ات %(، وأخيرًا الالتي سنو 48.0بنسبة ) سنوات 81 من أكثرالالتي سنوات خدمتين 

 %(.86بنسبة ) سنوات 81- 7 منخدمتين 
عدد البرامج التدريبية التي تم حضورىا في مجال اإلدارة متغير  -0

 اإللكترونية
التي تم  التدريبية البرامج عددلمتغير  الدراسة وفقاً توزيع أفراد عينة (: 0الجدول رقم )

 حضورىا في مجال اإلدارة اإللكترونية

 في التدريبية البرامج عدد
 النسبة التكرار اإللكترونية اإلدارة مجال

 %46.7 07 لم يتم االلتحاق بأي برنامج
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 %01.7 80 برامج 0-8من 

 %88.6 87 أكثر من ثالث برامج

 :811 77 المجموع
 

التي تم  التدريبية البرامج عددلمتغير  الدراسة وفقاً توزيع أفراد عينة ( 0الشكل الرقم )
 اإللكترونيةحضورىا في مجال اإلدارة 

( أن غالبية اإلداريات لم يمتحقن بأي 0(، والشكل رقم )0يتضح من الجدول رقم )
%(، تميين 46.7بنسبة ) اإللكترونية اإلدارة مجال في الخدمة أثناء تدريبية برامج

 اإللكترونية اإلدارة مجال في ةأثناء الخدم تدريبية برامج 0-8الالتي التحقن بـ  اإلداريات
 مجال في الخدمة أثناء تدريبية %(، ثم الالتي التحقن بأكثر من ثالث برامج01.7بنسبة )
 %(.88.6بنسبة ) اإللكترونية اإلدارة

 أداة الدراسة:
 االستبانة:

االستبانة حيث تم تحديد أبرز المعوقات اإلدارية، والمعوقات  ةاستخدمت الباحث    
ت المالية، والمعوقات التقنية التي تواجو التشريعية واألمنية، والمعوقات البشرية، والمعوقا

وزارة التعميم، وتقديم باإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض  تطبيق اإلدارة اإللكترونية في
المقترحات التي يمكن من خالليا التغمب عمى معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية، وتم 

 ممت االستبانة عمى ما يمي:( الرباعي، واشتLikert scaleاستخدام مقياس ليكرت )
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المؤىل العممي، حسب متغيرات  الدراسةعينة أفراد : البيانات األولية عن الجزء األول
 والبرامج التدريبة التي تم حضورىا في مجال اإلدارة اإللكترونية. ،وسنوات الخدمة

 : محاور الدراسة وتتكون من:الجزء الثاني
ــق اإلدارة  ــات تطبي ــة المحــور األول: معوق ــياإللكتروني ــة  ف ــيم بمنطق اإلدارة العامــة لمتعم

 ( عبارة.41، ويتكون من )8101وزارة التعميم في ضوء رؤية ب الرياض
اإلدارة العامـة  فـيالمحور الثاني: سبل التغمب عمى معوقـات تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة 

 ( عبارة.88، ويتكون من )8101وزارة التعميم في ضوء رؤية ب لمتعميم بمنطقة الرياض
 :االستبانةصدق 
عرض االستبانة بصورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين  تمدق الظاىري: الص     

ذوي الخبرة واالختصاص، وذلك لالستفادة من مالحظاتيم حول مناسبة عبارات االستبانة 
مكانية حذف أو إضافة ما يرونو  لمحاورىا، والتأكد من وضوحيا، وسالمة صياغتيا، وا 

 اسبًا.من
 :االتساق الداخمي

 (Pearson Correlation Coefficient) معامل ارتباط بيرسون حساب تم 
وأظيرت النتائج لالستبانة،  الكمية والدرجةحور الم لنفس الكمية والدرجة حورم كل عباراتل

( مما يشير 1.18أن قيم معامالت االرتباط موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوي الداللة )
 ق االتساق الداخمي.إلى صد

المعوقات  (: معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول البعد األول4الجدول رقم )
 بالدرجة الكمية لمبعد اإلدارية

معامل االرتباط  رقم العبارة
 بالبعد

معامل االرتباط  رقم العبارة
 بالبعد

8 1.664** 7 1.777** 

8 1.788** 6 1.641** 

0 1.691** 7 1.697** 

4 1.801** 8 1.688** 

 ( فأقل1.18ى الداللة اإلحصائية )** دال عند مستو         
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المعوقات  (: معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول البعد الثاني7الجدول رقم )
 بالدرجة الكمية لمبعد التشريعية واألمنية

معامل االرتباط  رقم العبارة
 بالبعد

رتباط معامل اال  رقم العبارة
 بالبعد

9 1.808** 88 1.819** 

81 1.700** 80 1.684** 

88 1.784** - - 
 ( فأقل1.18ى الداللة اإلحصائية )** دال عند مستو          

المعوقات  (: معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول البعد الثالث6الجدول رقم )
 بالدرجة الكمية لمبعد البشرية

امل االرتباط مع رقم العبارة
 بالبعد

معامل االرتباط  رقم العبارة
 بالبعد

84 1.688** 89 1.741** 
87 1.689** 81 1.687** 
86 1.788** 88 1.449** 

87 1.089** 88 1.709** 
88 1.488** 80 1.411** 

 ( فأقل1.18ى الداللة اإلحصائية )** دال عند مستو        
المعوقات  يرسون لعبارات المحور األول البعد الرابع(: معامالت ارتباط ب7الجدول رقم )

 بالدرجة الكمية لمبعد المالية

معامل االرتباط  رقم العبارة
 بالبعد

معامل االرتباط  رقم العبارة  
 بالبعد

84 1.670** 88 1.878** 

87 1.766** 89 1.810** 

86 1.791** 01 1.718** 

87 1.778** 08 1.686** 

 ( فأقل1.18ى الداللة اإلحصائية )مستو  ** دال عند     



 م 8188الجزء األول( أبريل لسنة  878مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -811- 

المعوقات  (: معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول البعد الخامس8الجدول رقم )
 التقنية بالدرجة الكمية لمبعد

معامل االرتباط  رقم العبارة
 بالبعد

معامل االرتباط  رقم العبارة  
 بالبعد

08 1.697** 07 1.887** 

00 1.788** 08 1.684** 

04 1.711** 09 1.670** 

07 1.707** 41 1.684** 

06 1.888** - - 

 ( فأقل1.18ى الداللة اإلحصائية )** دال عند مستو      
 
 
 
 
 

سبل التغمب عمى (: معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني 9الجدول رقم )
 بالدرجة الكمية لممحورمعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

معامل االرتباط  رقم العبارة
معامل االرتباط  رقم العبارة   بالمحور

 بالمحور

8 1.798** 88 1.666** 

8 1.768** 80 1.696** 

0 1.817** 84 1.799** 

4 1.801** 87 1.679** 
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معامل االرتباط  رقم العبارة
معامل االرتباط  رقم العبارة   بالمحور

 بالمحور

7 1.880** 86 1.741** 

6 1.887** 87 1.776** 

7 1.818** 88 1.799** 

8 1.778** 89 1.797** 

9 1.689** 81 1.798** 

81 1.764** 88 1.886** 

88 1.648** 88 1.776** 

 ( فأقل1.18ى الداللة اإلحصائية )** دال عند مستو     
( أن قـــيم معامـــل ارتبـــاط كـــل عبـــارة مـــن 9، 8، 7، 6، 7،4ويتضـــح مـــن الجـــداول )     

( فأقـل، 1.18العبارات مـع مجاليـا ومحورىـا موجبـة ودالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى الداللـة )
مما يشير إلى أن جميع عبارات االستبانة تتمتع بدرجة صـدق مرتفعـة، ويؤكـد قـوة االرتبـاط 
الــداخمي بــين جميــع عبــارات أداة الدراســة، وعميــو فــأن ىــذه النتيجــة توضــح صــدق عبــارات 

 ومحاور أداة الدراسة وصالحيتيا لمتطبيق الميداني.
 
 

 :االستبانة ثبات
، (Cronbach's alpha)ألفـا  كرونبـاخانـــة باستخدام معامل قياس ثبات االستبتم       

لمعرفة مدى اختالف التباينات بين محـاور االسـتبانة والتبـاين الكمـي، لمتأكـد مـن ثبـات أداة 
 الدراسة. 

 (: معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات أداة الدراسة81الجدول رقم )
 ثباتال عدد العبارات محاورال

 1.861 8 اإلدارية المعوقات
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 1.768 7 المعوقات التشريعية واألمنية
 1.747 81 المعوقات البشرية
 1.879 8 المعوقات المالية
 1.871 9 المعوقات التقنية

معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة لمتعميم 
 1.981 41 8101بوزارة التعميم في ضوء رؤية  بمنطقة الرياض

عوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في سبل التغمب عمى م
اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض بوزارة التعميم في 

 8101ضوء رؤية 
88 1.979 

 1.947 68 الثبات العام

معوقات تطبيق (، أن معامل الثبات العام لممحور األول 81يتضح من الجدول رقم )     
عميم بمنطقة الرياض بوزارة التعميم في ضوء رؤية اإلدارة العامة لمت اإلدارة اإللكترونية في

سبل التغمب عمى معوقات تطبيق اإلدارة  (، ولممحور الثاني1.981بمغ ) 8101
 8101اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض بوزارة التعميم في ضوء رؤية  اإللكترونية في

ن االستبانة تتمتع بدرجة (، وىذا يدل عمى أ1.947(، وأن الثبات العام بمغ )1.979بمغ )
 ثبات مرتفعة يمكن االعتماد عمييا في التطبيق الميداني لمدراسة.

 
 

 األساليب اإلحصائية:
، وتم تطبيق (SPSS) البرنامج اإلحصائي تم استخدامفي ضوء أىداف الدراسة           

 األساليب اإلحصائية التالية:
 تساق الداخمي.صدق اال  لقياس ؛(Pearson)معامل ارتباط بيرسون  .8

لحساب معامل ثبـات  ؛(cronbach,s Alpha(α))كرونباخ ألفا معامل الثبات  .8
 أداة الدراسة.

 .(Percentage & Frequencies)التكرارات والنسب المئوية  .0
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؛ المتوســـــط الحســــــابي المـــــوزون )المــــــرجح( (Mean)المتوســـــط الحســــــابي  .4
(Weighted Mean) . 

 .(Standard Deviation)االنحراف المعياري   .7

 .(One Way ANOVA)تحميل التباين األحادي  .6

 (.LSD)اختبار )أقل فرق معنوي(  .7

 :تحميل نتائج الدراسة ومناقشتيا
ما معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة لمتعميم : األول السؤال بيانات تحميل

الموظفات ، من وجية نظر 8101بمنطقة الرياض بوزارة التعميم في ضوء رؤية 
 اإلداريات؟ 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة 88الجدول رقم )
تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض  الدراسة عمى معوقات

 8101وزارة التعميم في ضوء رؤية ب
الترتيب 
في 

 االستبانة
المتوسط  المعوقات

 سابيالح
االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
في 
 النتائج

 0 1.767 0.84 اإلدارية المعوقات 8

 7 1.648 0.11 المعوقات التشريعية واألمنية 8

 4 1780 0.81 المعوقات البشرية 0

 8 1.687 0.08 المعوقات المالية 4

 8 1.618 0.00 المعوقات التقنية 7

إلدارة معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في ا
العامة لمتعميم بمنطقة الرياض بوزارة التعميم 

 8101في ضوء رؤية 
0.88 1.400 - 

أفراد عينة الدراسة موافقات عمى وجود معوقات ( أن 88يتضح من الجدول رقم )     
، بمتوسط في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية

(،  وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية 13400وانحراف معياري )(، 4من  0.88)حسابي 



 م 8188الجزء األول( أبريل لسنة  878مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -814- 

(، وىي متوسطات تقع في الفئة الثالثة 0308( و )0381ألبعاد المحور األول بين )
وبمغ ، (موافق ، موافق تماماً )والرابعة من فئات المقياس الرباعي والتي تشير إلى درجة 
(، مما يدل عمى تقارب 1388)المدى بين أعمى متوسط حسابي وأقل متوسط حسابي 

استجابات أفراد عينة الدراسة حول أبعاد المحور األول، وتراوحت قيم االنحرافات المعيارية 
(، وىي قيم منخفضة، مما يدل عمى 1.648( و )1780ألبعاد المحور األول بين )

 تجانس استجابات أفراد عينة الدراسة حول أبعاد المحور األول.
تطبيق اإلدارة التي تواجو معوقات ( أن أكثر ال88دول رقم )ويتضح من الج     

بوزارة التعميم في ضوء رؤية اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض  فياإللكترونية 
( تمييا المعوقات 0.08، ىي المعوقات المالية بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )8101

ثم المعوقات اإلدارية بالمرتبة الثالثة ( 0.00التقنية بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي )
المعوقات البشرية بالمرتبة الرابعة بمتوسط حسابي  (، ثم0.84بمتوسط حسابي )

بمتوسط حسابي  المعوقات التشريعية واألمنية(، وفي المرتبة الخامسة جاءت 0.81)
ة (، وتتفق نتيجة حصول المعوقات المالية عمى المرتبة األولى مع نتيج4من  0.11)

، وفيما يمي النتائج م(8180دراسة طيب والقصيمي )ونتيجة  ه(،8408دراسة حسنات )
معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض التفصيمية ل

 :8101بوزارة التعميم في ضوء رؤية 
 
 

 أواًل: المعوقات اإلدارية:
لمئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: التكرارات والنسب ا88الجدول رقم )

في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية  ممعوقات اإلدارية التيل
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي 8101بوزارة التعميم في ضوء رؤية الرياض 

رقم 
 العبارة العبارة

توسط الم درجة الموافقة التكرار
 الحسابي

االنحراف 
 موافق النسبة الترتيب المعياري

 الى موافق موافق تماماً 
 ما حد

 غير
 موافق

8 
 بشأن المستقبمية الرؤية غياب

 اإلدارة تطبيق نحو التحول
 اإللكترونية

 4 13 34 24 ك
3.04 .8451 8 : 32.0 45.3 17.3 5.3 

 نحو لمتحول اإلجرائية الخطط يابغ 8
 اإللكترونية اإلدارة يقتطب

 2.7 10.7 40.0 46.7 : 8 7711. 3.31 2 8 30 35 ك
 8 7491. 3.29 2 7 33 33 ك مع التنظيمية اليياكل توافق ضعف 0
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رقم 
 العبارة العبارة

توسط الم درجة الموافقة التكرار
 الحسابي

االنحراف 
 موافق النسبة الترتيب المعياري

 الى موافق موافق تماماً 
 ما حد

 غير
 موافق

 2.7 9.3 44.0 44.0 : اإللكترونية اإلدارة تطبيق متطمبات

4 
 عن الحالي الوظيفي التوصيف عجز

 بتطبيق الخاصة الوظائف تغطية
 اإللكترونية إلدارةا

 1 11 28 35 ك
3.29 .7671 0 : 46.7 37.3 14.7 1.3 

االفتقار إلى أدلة إجرائية لمتحول  7
 نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية

 4.0 13.3 37.3 45.3 : 6 8361. 3.24 3 10 28 34 ك

 فيما اإلدارات بين التكامل ضعف 6
 اإللكترونية اإلدارة بتطبيق يتعمق

 2.7 13.3 37.3 46.7 : 4 7981. 3.28 2 10 28 35 ك

 فعال تقويم نظام وجود إلى االفتقار 7
 اإللكترونية اإلدارة لتطبيق

 2.7 12.0 42.7 42.7 : 7 7731. 3.25 2 9 32 32 ك

 لممستجدات التعميم وزارة مواكبة بطء 8
 اإللكترونية اإلدارة لتطبيق الالزمة

 2.7 17.3 34.7 45.3 : 7 8311. 3.23 2 13 26 34 ك

 0.567 3.24 المتوسط العام

معوقات وجود  عمى ات( أن أفراد عينة الدراسة موافق88يتضح من الجدول رقم )
بوزارة  اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض فيإدارية تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

(، 1.767، وانحراف معياري )(4 من 0.84بمتوسط ) 8101التعميم في ضوء رؤية 
موافق، موافق )درجة تشير إلى  ي(، وى0.08 إلى 0.14متوسطات ما بين )التراوحت و 

( مما يدل عمى تقارب 1387، وقد بمغ المدى بين أدنى وأعمى قيمة لممتوسطات )(تماماً 
 إجابات أفراد عينة الدراسة.

عمى أن ىناك خمسة تمامًا  اتسة موافقيتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراو      
اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض  فيمعوقات إدارية تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

أفراد وأن  (،7، 6،4، 0، 8تتمثل في العبارات رقم ) 8101بوزارة التعميم في ضوء رؤية 
اجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية عمى أن ىناك ثالثة معوقات إدارية تو  اتعينة الدراسة موافق

 .(8،  7، 8تتمثل في العبارات رقم )
ياب الخطط اإلجرائية لمتحول نحو تطبيق اإلدارة غ(، "8جاءت العبارة رقم )     

عمى أنيا تعيق تطبيق اإللكترونية" بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة 
دراسة وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة  ،(0.08) ابيحس تمامًا بمتوسط اإلدارة اإللكترونية

(، "ضعف توافق اليياكل التنظيمية مع 0جاءت العبارة رقم ). و ه(8400المقحم )
متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية" بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة 

وتتفق  ،(4من  0.89) سابيح تمامًا بمتوسط عمى أنيا تعيق تطبيق اإلدارة اإللكترونية
، ه(8407دراسة المالكي )ونتيجة ه(، 8489ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة البشري )
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معوقات إدارية تواجو وقد يعود سبب وجود ، )et al., 2017) Hussien حسين وآخرون
، وقد يعود إلى ضعف نقص األدلة اإلرشادية الموضحةإلى تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

تطبيق اإلدارة ل بيئة الداخمية والخارجية، وقمة وجود مختصين في التخطيطتحميل ال
 .اإللكترونية

 :التشريعية واألمنيةثانيًا: المعوقات 
(: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 80الجدول )

اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة في تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية  ممعوقات اإلدارية التيل
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي 8101بوزارة التعميم في ضوء رؤية الرياض 

رقم 
 العبارة العبارة

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 موافق النسبة
 إلى موافق موافق تماماً 

 ما حد
 غير
 موافق

9 
 التنظيمية موائحال قصور
 تطبيق بمتطمبات لمقيام

 اإللكترونية اإلدارة

 2 19 27 27 ك
3.05 .8531 0 

: 36.0 36.0 25.3 2.7 

 الالزمة القوانين كفاية عدم 81
 اإللكترونية اإلدارة لتطبيق

 3 14 26 32 ك
3.16 .8711 8 

: 42.7 34.7 18.7 4.0 

88 
 والسرية الخصوصية فقدان
 اإلدارة برامج طبيقت أثناء

 اإللكترونية

 15 19 25 16 ك
2.56 1.043 7 

: 21.3 33.3 25.3 20.0 

88 
 المنظمة الموائح محدودية
 مجال في المجتمعية لمشراكة
 اإللكترونية اإلدارة تطبيق

 3 14 36 22 ك
3.03 .8051 4 

: 29.3 48.0 18.7 4.0 

80 
 إجراءات وجود إلى االفتقار
 في اإللكتروني دلالعتما

 اإلدارات بين التعامل

 2 11 32 30 ك
3.20 .7881 8 

: 40.0 42.7 14.7 2.7 

  0.648 3.00 المتوسط العام

أن ىناك عمى  ات( أن أفراد عينة الدراسة موافق80يتضح من الجدول رقم )
لمتعميم بمنطقة  اإلدارة العامة فيمعوقات تشريعية وأمنية، تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية 



 م 8188الجزء األول( أبريل لسنة  878مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )
 

 -817- 

، وانحراف معياري (4من 0.11بمتوسط ) ،8101بوزارة التعميم في ضوء رؤية  الرياض
درجة تشير إلى  ي(، وى0.81إلى  8.76متوسطات ما بين )التراوحت (، و 1.648)
( مما يدل عمى تقارب 1364، وقد بمغ المدى بين أدنى وأعمى قيمة لممتوسطات )(موافق)

 لدراسة.إجابات أفراد عينة ا
تشريعية عمى جميع المعوقات ال اتيتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقو     

اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض  فيالتي تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية  منيةاألو 
 .8101بوزارة التعميم في ضوء رؤية 

ءات لالعتماد اإللكتروني في التعامل (، "االفتقار إلى وجود اجرا80جاءت العبارة رقم )    
عمى أنيا تعيق تطبيق بين اإلدارات" بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة 

دراسة طيب  ، وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة(0.81) حسابي بمتوسط اإلدارة اإللكترونية
ن الالزمة لتطبيق عدم كفاية القواني"(، 81جاءت العبارة رقم ). و م(8180والقصيمي )

عمى أنيا تعيق من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة الثانية اإلدارة اإللكترونية" بالمرتبة 
دراسة ، وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة (8.76) حسابي بمتوسط تطبيق اإلدارة اإللكترونية

معوقات تشريعية وقد يعود سبب وجود ، ه(8408الحسنات )ودراسة  ،م(8188فرح )
لمقيام والقوانين قصور الموائح التنظيمية  إلىية تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية وأمن

، وقد يعود إلى ضعف التنسيق اإللكتروني بين اإلدارات بمتطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية
 .وجود اجراءات لالعتماد اإللكتروني في التعامل بين اإلداراتمما يؤدي إلى عدم 

 البشرية:ثالثًا: المعوقات 
(: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 84الجدول رقم )

في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة ممعوقات البشرية التي تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية ل
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي 8101بوزارة التعميم في ضوء رؤية الرياض 

م رق
 العبارة العبارة

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 موافق النسبة الترتيب المعياري

 إلى موافق موافق تماماً 
 ما حد

 غير
 موافق

 18.7 22.7 25.3 33.3 : 6 1.119 2.73 14 17 19 25 ك لمتغيير الموظفات مقاومة 84

87 
 في الموظفات رغبة تدني
 التقنية تجداتمس تعمم

 الحديثة

 15 21 16 23 ك
2.63 1.124 8 : 30.7 21.3 28.0 20.0 

86 
 عمى الموظفات قدرة ضعف
 والبرامج األجيزة مع التعامل

 اإللكترونية

 16 18 18 23 ك
2.64 1.135 7 : 30.7 24.0 24.0 21.3 
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م رق
 العبارة العبارة

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 موافق النسبة الترتيب المعياري

 إلى موافق موافق تماماً 
 ما حد

 غير
 موافق

87 
 التدريبة البرامج قمة

 في لمموظفين المتخصصة
 اإللكترونية ةاإلدار  تطبيق

 3 8 13 51 ك
3.49 .8441 4 : 68.0 17.3 10.7 4.0 

 صيانة فني إلى االفتقار 88
 متخصصين

 3 4 11 57 ك
3.63 .7671 0 

: 76.0 14.7 5.3 4.0 

89 

 الصحية األثار من التخوف
 استخدام عمييا يترتب التي

 لفترات والبرمجيات األجيزة
 طويمة

 18 18 17 22 ك
2.57 1.153 81 

: 29.3 22.7 24.0 24.0 

 الموظفات ثقة انخفاض 81
 اإللكترونية بالتعامالت

 14 21 20 20 ك
2.61 1.077 9 : 26.7 26.7 28.0 18.7 

88 
 المعنوية الحوافز قمة

 عمى العمل في لممتميزين
 اإللكترونية واألجيزة البرامج

 2 2 11 60 ك
3.72 .6481 8 : 80.0 14.7 2.7 2.7 

88 
 الموظفات ميارات ضعف

 لمتعامل اإلنجميزية المغة في
 المختمفة األجيزة مع

 3 9 28 35 ك
3.27 .8271 7 : 46.7 37.3 12.0 4.0 

80 

 المتاحة الفرص محدودية
 لحضور لمموظفين

 المتعمقة والندوات المؤتمرات
 اإللكترونية باإلدارة

 1 4 12 59 ك
3.73 .5531 8 

: 78.7 16.0 5.3 1 

 - 0.523 3.10 المتوسط العام

معوقات وجود  عمى ات( أن أفراد عينة الدراسة موافق84يتضح من الجدول رقم )
بوزارة  اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض فيتواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية  بشرية

(، 1.780عياري )، بانحراف م(4 من 0.81بمتوسط ) 8101التعميم في ضوء رؤية 
موافق، موافق )درجة تشير إلى  ي(، وى0.70إلى  8.77متوسطات ما بين )التراوحت و 

 (.8386، وقد بمغ المدى بين أدنى وأعمى قيمة لممتوسطات )(تماماً 
تمامًا عمى أن ىناك خمسة  اتيتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقو 

 اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض في لكترونيةمعوقات بشرية تواجو تطبيق اإلدارة اإل 
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، 88، 88،  88، 87العبارات رقم ) تتمثل في  8101بوزارة التعميم في ضوء رؤية 
عمى أن ىناك خمسة معوقات بشرية تواجو تطبيق  اتأن أفراد عينة الدراسة موافقو (، 80

 .(81، 89 ،86،  87، 84تتمثل في العبارات رقم )اإلدارة اإللكترونية 
(، "محدودية الفرص المتاحة لمموظفين لحضور المؤتمرات 80رقم ) العبارةجاءت     

والندوات المتعمقة باإلدارة اإللكترونية" بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة 
وتتفق ىذه  (.0.70) حسابي بمتوسط عمى أنيا تعيق تطبيق اإلدارة اإللكترونية تماماً 

(، "قمة الحوافز 88جاءت العبارة رقم )ه(. و 8489يجة مع نتيجة دراسة البشري )النت
المعنوية لممتميزين في العمل عمى البرامج واألجيزة اإللكترونية" بالمرتبة الثانية من حيث 

 حسابي بمتوسط عمى أنيا تعيق تطبيق اإلدارة اإللكترونية تماماً موافقة أفراد عينة الدراسة 
دراسة نتيجة ، و ه(8400دراسة المقحم )ق ىذه النتيجة مع نتيجة ، وتتف(0.78)

معوقات وقد يعود سبب وجود ، ه(8404دراسة السالم )، ونتيجة ه(8404المشيطي )
 اإلدارة مجال في التدريبة البرامج قمة إلىتواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية  بشرية

من أفراد عينة الدراسة لم يمتحقوا % من الموظفات اإلداريات 46.7، حيث إن اإللكترونية
 .الحوافز قمةو  ،كثرة األعباء اإلداريةبأي برنامج تدريبي، وقد يعود ل

 رابعًا: المعوقات المالية:
(: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 87الجدول )

في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة ية معوقات المالية التي تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونلم
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي 8101بوزارة التعميم في ضوء رؤية الرياض 

رقم 
 العبارة العبارة

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 موافق النسبة
 إلى موافق موافق تماماً 

 ما حد
 غير
 موافق

 العالية المالية التكمفة 84
 اإللكترونية والبرامج لألجيزة

 4 11 19 41 ك
3.29 0.912 7 

: 54.7 25.3 14.7 5.3 

87 

 المخصصات محدودية
 الموظفات لتدريب المالية

 المعمومات نظم مجال في
 اإللكترونية والتقنيات

 1 3 17 54 ك
3.65 .6261 8 

: 72.0 22.7 4.0 1.3 

86 
 المالية مخصصاتال قمة

 البرامج وتطوير لتصميم
 اإللكترونية

 4 7 23 41 ك
3.35 .8621 7 

: 54.7 30.7 9.3 5.3 
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رقم 
 العبارة العبارة

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 موافق النسبة
 إلى موافق موافق تماماً 

 ما حد
 غير
 موافق

 وترقية الصيانة تكمفة ارتفاع 87
 البرامج

 3 11 20 41 ك
3.32 .8721 6 

: 54.7 26.7 14.7 4.0 

88 
 المالية المخصصات قمة
 األجيزة حماية أنظمة لشراء

 لكترونيةاإل  والبرامج

 5 7 19 44 ك
3.36 .9101 4 

: 58.7 25.3 9.3 6.7 

89 

 المالية المخصصات قمة
 الموظفات لحضور

 والندوات لممؤتمرات
 اإلدارة بتطبيق والخاصة

 اإللكترونية

 4 7 19 45 ك

3.40 .8701 0 
: 60.0 25.3 9.3 5.3 

01 

 المالية المخصصات قمة
 في والدراسات البحوث لدعم
 اإلدارة تطبيقات جالم

 ومتطمباتيا اإللكترونية

 4 12 21 38 ك

3.24 .9131 8 
: 50.7 28.0 16.0 5.3 

08 

 الخاص القطاع دور ضعف
 المالية المساىمة في

 اإلدارة تطبيق لدعم والعينية
 اإللكترونية

 2 9 18 46 ك
3.44 .8091 8 

: 61.3 24.0 12.0 2.7 

  0.627 3.38 المتوسط العام

وجود  عمىتمامًا  ات( أن أفراد عينة الدراسة موافق87يتضح من الجدول رقم )
 اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض فيتطبيق اإلدارة اإللكترونية  تعيق ماليةمعوقات 

، وانحراف معياري (4 من 0.08بمتوسط ) 8101بوزارة التعميم في ضوء رؤية 
درجة تشير إلى  ي(، وى0.47إلى  0.84بين )متوسطات ما التراوحت (، و 13687)
( مما 1388، وقد بمغ المدى بين أدنى وأعمى قيمة لممتوسطات )(موافق، موافق تماماً )

 يدل عمى تقارب إجابات أفراد عينة الدراسة.
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تمامًا عمى أن ىناك سبعة  اتيتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقو      
 اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض فييق اإلدارة اإللكترونية معوقات مالية تواجو تطب

 88، 87، 86 ، 87،84تتمثل في العبارات رقم )، 8101بوزارة التعميم في ضوء رؤية 
عمى أن ىناك معوق واحد من المعوقات  اتأن أفراد عينة الدراسة موافقو (، 08،  89

 ة. المالية التي تواجو تطبيق اإلدارة اإللكتروني
(، "محدودية المخصصات المالية لتدريب الموظفات في مجال 87رقم ) العبارةجاءت      

نظم المعمومات والتقنيات اإللكترونية" بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة 
 وتتفق ىذه النتيجة مع، (0.67بمتوسط ) عمى أنيا تعيق تطبيق اإلدارة اإللكترونية تماماً 

دراسة  ونتيجة ،ه(8488دراسة حمدي )، ونتيجة (Russell,2004)دراسة روزيل  نتيجة
دراسة المقحم  ونتيجة، ه(8407دراسة المالكي )ونتيجة ، ه(8404السالم )

دراسة المشيطي نتيجة ، و م(8180دراسة طيب والقصيمي ) ، ونتيجةه(8400)
ي المساىمة المالية (، "ضعف دور القطاع الخاص ف08جاءت العبارة رقم )و  .ه(8404)

والعينية لدعم تطبيق اإلدارة اإللكترونية" بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة 
، وتتفق ىذه (0.44بمتوسط ) عمى أنيا تعيق تطبيق اإلدارة اإللكترونية تماماً الدراسة 

 ه(، ونتيجة8489ونتيجة دراسة البشري )، ه(8488دراسة حمدي )النتيجة مع نتيجة 
تواجو تطبيق اإلدارة  ماليةمعوقات وقد يعود السبب في وجود ه(، 8408راسة حسنات )د

 دور ضعف، وقد يعود لتطبيق اإلدارة اإللكترونيةإلى الكمفة المالية العالية لاإللكترونية 
 .اإللكترونية اإلدارة تطبيق دعم في الخاص القطاع

 خامسًا: المعوقات التقنية:
والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (: التكرارات86الجدول )

ممعوقات التقنية التي تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة ل
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي 8101الرياض بوزارة التعميم في ضوء رؤية 

رقم 
 العبارة العبارة

 افقةدرجة المو  التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 موافق النسبة
 موافق تماماً 

 موافق
 حد إلى
 ما

 غير
 موافق

08 
 التحتية البنية ضعف
 اإلدارة لتطبيق الالزمة

 اإللكترونية

 2 7 17 49 ك
3.51 .7781 8 

: 65.3 22.7 9.3 2.7 

 8 7931. 3.45 3 5 22 45 ك نوعية برامج إلى الفتقارا 00
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رقم 
 العبارة العبارة

 افقةدرجة المو  التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 موافق النسبة
 موافق تماماً 

 موافق
 حد إلى
 ما

 غير
 موافق

 اتالعممي إلنجاز
 4.0 6.7 29.3 60.0 : اإللكترونية

04 
 في المتسارع التطور

 والبرامج األجيزة
 اإللكترونية

 7 8 25 35 ك
3.17 .9641 9 

: 46.7 33.3 10.7 9.3 

07 
 دليل إلى االفتقار
 ومقاييس مواصفات

 والبرامج لألجيزة مناسب
 اإللكترونية

 2 7 25 41 ك
3.40 .7711 0 

: 54.7 33.3 9.3 2.7 

06 
 برامج أنظمة ضعف

 البيانات حماية
 اإللكترونية والمعمومات

 3 14 23 35 ك
3.20 .8851 8 

: 46.7 30.7 18.7 4.0 

 األنظمة تعريب ضعف 07
 األجنبية والبرامج

 1 14 20 40 ك
3.32 .8251 7 

: 53.3 26.7 18.7 1.3 

 قواعد لىإ االفتقار 08
 ومتكاممة دقيقة بيانات

 4 9 18 44 ك
3.36 .8951 4 

: 58.7 24.0 12.0 5.3 

09 
 األجيزة مواصفات تفاوت

 بين المستخدمة والبرامج
 اإلدارات

 2 11 22 40 ك
3.33 .8271 6 

: 53.3 29.3 14.7 2.7 

41 
 اإللكتروني الربط صعوبة

 بين والبرامج لألجيزة
 اإلدارات

 5 12 17 41 ك
3.25 .9601 7 

: 54.7 22.7 16.0 6.7 

 0.601 3.33 المتوسط العام
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وجود  عمىتمامًا  اتأفراد عينة الدراسة موافق ( أن86يتضح من الجدول رقم )
في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة تمامًا تطبيق اإلدارة اإللكترونية  تعيق تقنيةمعوقات 

، وانحراف (4 من 0.00) حسابي بمتوسط 8101ء رؤية الرياض بوزارة التعميم في ضو 
تشير إلى  ي(، وى0.78 إلى 0.87متوسطات ما بين )التراوحت (، و 13618معياري )

( 1304، وقد بمغ المدى بين أدنى وأعمى قيمة لممتوسطات )(موافق، موافق تماماً )درجة 
 مما يدل عمى تقارب إجابات أفراد عينة الدراسة.

تمامًا عمى أن ىناك ستو  اتج أن أفراد عينة الدراسة موافقيتضح من النتائو 
 اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض فيمعوقات تقنية تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

، 08، 07، 07، 00،  08تتمثل في العبارات رقم ) ،8101بوزارة التعميم في ضوء رؤية 
أن ىناك ثالثة معوقات تقنية تواجو تطبيق  عمى اتأن أفراد عينة الدراسة موافقو (، 09

 .(41، 06، 04رقم ) العباراتتتمثل في اإلدارة اإللكترونية 
(، "ضعف البنية التحتية الالزمة لتطبيق االدارة االلكترونية" 08رقم ) العبارةجاءت      

 عمى أنيا تعيق تطبيق اإلدارةبالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة 
وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة البشري  ،(0.78) بمتوسط اإللكترونية تماماً 

، ونتيجة م(8188دراسة فرح )، ونتيجة ه(8408دراسة السياري )ونتيجة ه(، 8489)
حسين دراسة ، ونتيجة ه(8407دراسة المالكي )، ونتيجة ه(8400دراسة المقحم )

الفتقار إلى برامج ا(، "00عبارة رقم )جاءت ال. و (Hussien et al., 2017) وآخرون
نوعية إلنجاز العمميات اإللكترونية" بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة 

، وقد يعود سبب وجود (0.47) بمتوسط عمى أنيا تعيق تطبيق اإلدارة اإللكترونية تماماً 
 لتطبيق الالزمة التحتية بنيةال ضعف إلىتواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية تقنية معوقات 

اإللكترونية، وقد يعود إلى قمة المتابعة والصيانة من المختصين، وقد يعود إلى  اإلدارة
 .اإللكترونية والبرامج األجيزة في المتسارع التطور
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية من وجية نظر : الثاني السؤال بيانات تحميل

عوقات التي تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة حول الم الموظفات اإلداريات
وفق متغيرات )المؤىل  8101لمتعميم بمنطقة الرياض بوزارة التعميم في ضوء رؤية 

 العممي، سنوات الخدمة، البرامج التدريبة في مجال اإلدارة اإللكترونية(؟
 One)يل التباين األحادي لإلجابة عمى السؤال الثاني أعاله تم استخدم اختبار تحم

Way ANOVA) ؛ لتوضيح داللة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا إلى
)المؤىل العممي، سنوات الخدمة، البرامج التدريبة في مجال اإلدارة اختالف متغيرات 

 .اإللكترونية(
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 أواًل: الفروق باختالف متغير المؤىل العممي:
 ج تحميل التباين األحادي حسب المؤىل العممي(: نتائ88الجدول )

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 مربعات
 االنحرافات

درجات 
 الحرية

 متوسط مربعات
مستوى  (ف)قيمة  االنحرافات

 الداللة

المعوقات التي تواجو 
تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
في اإلدارة العامة لمتعميم 
بمنطقة الرياض بوزارة 

ؤية التعميم في ضوء ر 
8101 

بين 
 1.698 8 8.097 المجموعات

4.108 1.188* 
داخل 

 1.870 78 88.468 المجموعات

  74 80.877 لمجموعا

 ( تكرار.8ممحوظة: تم دمج فئة دكتوراه مع ماجستير لقمة التكرارات بيا )
( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 88يتبين من الجدول )

المعوقات التي تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة ( فأقل حول 1.17اإلحصائية )
المؤىل  إلى ُتعزى 8101العامة لمتعميم بمنطقة الرياض بوزارة التعميم في ضوء رؤية 

العممي، ولتحديد صالح الفروق بين كل فئتين من فئات المؤىل العممي نحو االتجاه حول 
 ، وىذه النتائج يوضحيا الجدول التالي:"LSD"ىذا المحور تم استخدام اختبار  

 المؤىل العممي" لمفروق بين فئات LSD(: نتائج اختبار " 89الجدول )
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 المؤىل ورالمح
 بكالوريوس المتوسط ن العممي 

 ماجستير
أو 
 دكتوراه

 أخرى

المعوقات التي تواجو 
تطبيق اإلدارة 

اإللكترونية في اإلدارة 
العامة لمتعميم بمنطقة 

بوزارة التعميم  الرياض
 8101في ضوء رؤية 

 **  - 0.08 48 بكالوريوس

أو  ماجستير
  -  0.86 7 دكتوراه

 -   0.11 81 أخرى

 ( فأقل     1.18** فروق دالة عند مستوى الداللة اإلحصائية )     
( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 89يتضح من الجدول رقم )

( فأقل بين إجابات أفراد عينة الدراسة الالتي مؤىمين بكالوريوس وأفراد 1.18اإلحصائية )
المعوقات التي تواجو تطبيق اإلدارة عينة الدراسة الالتي لديين مؤىالت أخرى حول 

، وتتفق ىذه النتيجة الألتي مؤىمين بكالوريوسلصالح أفراد عينة الدراسة  اإللكترونية 
ه(، 8489تختمف ىذه النتيجة مع دراسة البشري )و  ،ه(8488دراسة حمدي )مع نتيجة 

 حيث كانت الفروق لصالح الموظفات االتي مؤىمن ماجستير ودكتوراه.
 ثانيًا: الفروق باختالف متغير عدد سنوات الخدمة:

 (: نتائج تحميل التباين األحادي حسب عدد سنوات الخدمة81الجدول )

مصدر  المحاور
 التباين

مجموع 
 مربعات
 تاالنحرافا

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مربعات
 االنحرافات

قيمة 
 (ف)

مستوى 
 الداللة

المعوقات التي تواجو 
تطبيق اإلدارة 
اإللكترونية في 

اإلدارة العامة لمتعميم 
بمنطقة الرياض 
بوزارة التعميم في 

 8101ضوء رؤية 

بين 
 1.848 8 1.884 المجموعات

1.778 1.477 
داخل 

 1.889 78 80.770 المجموعات

    74 80.877 المجموع

  ( فأقل1.17) الداللة اإلحصائية* فروق دالة عند مستوى    
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( أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 81يتبين من الجدول )
المعوقات التي تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية في ( فأقل حول 1.17الداللة اإلحصائية )

عدد  إلى ُتعزى 8101ة الرياض بوزارة التعميم في ضوء رؤية اإلدارة العامة لمتعميم بمنطق
سنوات الخدمة، وىذا يدل عمى أن أفراد عينة الدراسة عمى اختالف عدد سنوات الخدمة لم 

، وتتفق ىذه النتيجة المعوقات التي تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونيةتتغير نظرتيم حول 
ه(، 8489النتيجة مع دراسة البشري ) وتختمف ىذه. ه(8488دراسة حمدي )مع نتيجة 

 سنة وأكثر. 87حيث كانت ىناك فروق لصالح لمموظفات االتي خدمتيم 
ثالثًا: الفروق باختالف متغير عدد البرامج التدريبة التي تم حضورىا في 

 مجال اإلدارة اإللكترونية:
لتي تم حضورىا (: نتائج تحميل التباين األحادي حسب عدد البرامج التدريبة ا88الجدول )

 في مجال اإلدارة اإللكترونية

مصدر  المحاور
 التباين

مجموع 
مربعات 
 االنحرافات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مربعات 
 االنحرافات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

المعوقات التي 
تواجو تطبيق 

اإلدارة اإللكترونية 
في اإلدارة العامة 
لمتعميم بمنطقة 
الرياض بوزارة 
التعميم في ضوء 

 8101رؤية 

بين 
 1.448 8 1.888 المجموعات

8.447 1.194 
داخل 

 1.881 78 88.977 المجموعات

    74 80.877 المجموع
  ( فأقل1.17) الداللة اإلحصائية* فروق دالة عند مستوى     

( أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 88يتبين من الجدول )
المعوقات التي تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونية في فأقل حول ( 1.17الداللة اإلحصائية )

عدد  إلى ُتعزى 8101اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض بوزارة التعميم في ضوء رؤية 
البرامج التدريبة التي تم حضورىا في مجال اإلدارة اإللكترونية، وىذا يدل عمى أن أفراد 

امج التدريبة التي تم حضورىا في مجال اإلدارة عدد البر عينة الدراسة عمى اختالف 
، وتتفق المعوقات التي تواجو تطبيق اإلدارة اإللكترونيةلم تتغير نظرتيم حول  اإللكترونية
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وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة ، ه(8404دراسة المشيطي )نتيجة ىذه النتيجة مع 
الت عمى دورتين ه(، حيث كانت ىناك فروق لصالح لمموظفات الحاص8489البشري )

 وأكثر.
 
 

 اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقات عمى التغمب سبل ماالثالث:  السؤال بيانات تحميل
من وجية  8101 رؤية ضوء في التعميم بوزارةفي اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض 

 ؟نظر الموظفات اإلداريات
الحسابية واالنحرافات المعيارية (: التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 87الجدول )
أفي اإلدارة العامة لمتعميم  اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقات عمى التغمب سبللعبارات 

 مرتبة تنازلياً  8101 رؤية ضوء في بمنطقة الرياض بوزارة التعميم
 حسب المتوسط الحسابي 

بارة
 الع

رقم
 

 العبارة

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال 
موافق  النسبة الترتيب المعياري

 موافق تماماً 
موافق 

حد  إلى
 ما

غير 
 موافق

8 
 استراتيجية رؤية بناء

 اإلدارة لتطبيق
 اإللكترونية

 1 4 23 47 ك
3.55 0.664 81 

: 62.7 30.7 5.3 1.3 

8 
 إجرائية خطة وضع

 اإلدارة لتطبيق
 اإللكترونية

 2 3 21 49 ك
3.56 0.702 87 

: 65.3 28.0 4.0 2.7 

0 
 واإلجراءات الموائح تطوير
 اإلداري العمل تنظم التي

 دوري بشكل اإللكتروني

 2 2 19 52 ك
3.61 0.676 81 

: 69.3 25.3 2.7 2.7 

4 
 العمميات ىندسة إعادة
 مع يتناسب بما اإلدارية
 اإللكترونية اإلدارة تطبيق

 1 4 20 50 ك
3.59 0.660 84 

: 66.7 26.7 5.3 1.3 

7 

 اليياكل بناء إعادة
 بما الشبكية التنظيمية

 اإلدارة تطبيق مع يتوافق
 اإللكترونية

 2 3 21 49 ك
3.56 0.702 88 

: 65.3 28.0 4.0 2.7 
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بارة
 الع

رقم
 

 العبارة

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال 
موافق  النسبة الترتيب المعياري

 موافق تماماً 
موافق 

حد  إلى
 ما

غير 
 موافق

6 
 استراتيجيات وضع
 بين والتنسيق لمتعاون

 المختمفة اإلدارات

 1 4 20 50 ك
3.59 0.660 87 

: 66.7 26.7 5.3 1.3 

7 

 اإلرشادية األدلة توفير
 التحول آليات لتوضيح
 اإلدارة تطبيق نحو

 اإللكترونية

 2 2 20 51 ك
3.60 0.678 88 

: 68.0 26.7 2.7 2.7 

8 
 المالي الدعم زيادة

 اإلدارة لتطبيق المخصص
 اإللكترونية

 2 3 13 57 ك
3.67 0.684 7 

: 76.0 17.3 4.0 2.7 

9 
 الفني الدعم توفير

 اإلدارة لتطبيق
 اإللكترونية

 1 1 14 59 ك
3.75 .5481 8 

: 78.7 18.7 1.3 1.3 

81 
 مناسبة تحتية بنية توفير

 اإلدارة لتطبيق
 اإللكترونية

 1 3 15 56 ك
3.68 .6191 6 

: 74.7 20.0 4.0 1.3 

88 
 المستمر التدريب توفير

 األجيزة عمى لمموظفين
 يةاإللكترون والبرامج

 1 0 7 67 ك
3.87 .4451 8 

: 89.3 9.3 0 1.3 

88 
 الكوادر استقطاب

 في المتميزة البشرية
 اإللكترونية اإلدارة مجال

 3 5 11 56 ك
3.60 .7881 88 

: 74.7 14.7 6.7 4.0 

80 
 في بالخبراء االستعانة

 األجيزة وتطوير تصميم
 اإللكترونية والبرامج

 1 6 16 52 ك
3.59 .6991 86 

: 69.3 21.3 8.0 1.3 

 اإللكتروني الربط تجويد 84
 اإلدارات بين

 1 4 13 58 ك
3.72 .5591 0 

: 77.3 17.3 5.3 1 

87 

 التعريب جيود تكثيف
 والتطبيقات لمبرامج

 الحاسوبية
 
 

 2 8 16 49 ك

3.49 .7951 88 
: 65.3 21.3 10.7 2.7 
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بارة
 الع

رقم
 

 العبارة

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال 
موافق  النسبة الترتيب المعياري

 موافق تماماً 
موافق 

حد  إلى
 ما

غير 
 موافق

86 
 لتحفيز نظام إقرار
 العمل في ينالمتميز 

 اإللكتروني

 2 4 9 60 ك
3.69 .6971 7 

: 80.0 12.0 5.3 2.7 

 فعال تقويم نظام وضع 87
 اإللكترونية اإلدارة لنظام

 1.3 4.0 21.3 73.3 : 8 6221. 3.67 1 3 16 55 ك

 لحماية أنظمة توفير 88
 والمعمومات البيانات

 1.3 5.3 18.7 74.7 : 9 6441. 3.67 1 4 14 56 ك

89 
 المستجدات مواكبة
 اإلدارة لتطبيق الالزمة

 اإللكترونية

 1 2 16 56 ك
3.69 .5921 4 : 74.7 21.3 2.7 1.3 

81 
 تجارب من االستفادة
 في المتقدمة الدول
 اإللكترونية اإلدارة تطبيق

 2 7 10 56 ك
3.60 .7711 80 : 74.7 13.3 9.3 2.7 

88 

 تائجن من االستفادة
 في واألبحاث الدراسات
 لتطبيق خطط وضع
 اإللكترونية اإلدارة

 3 4 16 52 ك

3.56 .7751 89 : 69.3 21.3 5.3 4.0 

88 

 الموظفات حضور ربط
 والندوات لممؤتمرات

 اإلدارة بتطبيق الخاصة
 األداء بتقويم اإللكترونية

 7 11 13 44 ك

3.25 1.028 88 : 58.7 17.3 14.7 9.3 

 0.507 3.62 المتوسط العام

 التغمب سبلعمى  اتأفراد عينة الدراسة موافقأن  (87يتضح من الجدول رقم )
في اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض بوزارة  اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقات عمى

(، 13717، وانحراف معياري )(4من 0.68بمتوسط )، 8101التعميم في ضوء رؤية 
وىي (، 0.87( و)0.87بين )الثاني قيم المتوسطات الحسابية ألبعاد المحور  تراوحتو 

درجة تشير إلى  متوسطات تقع في الفئة الثالثة والرابعة من فئات المقياس الرباعي والتي
وبمغ المدى بين أعمى متوسط حسابي وأقل متوسط حسابي  ،(موافق، موافق تماماً )
 .ت أفراد عينة الدراسة حول أبعاد المحور الثانيمما يدل عمى تقارب استجابا(، 1368)

 التغمب سبلواحد وعشرين من عمى تمامًا  اتأفراد عينة الدراسة موافقويتضح أن      
واحدة من عمى  اتأن أفراد عينة الدراسة موافق، و اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقات عمى
 توفير(، "88جاءت العبارة رقم ). و اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقات عمى التغمب سبل
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" بالمرتبة األولى من حيث اإللكترونية والبرامج األجيزة عمى لمموظفين المستمر التدريب
وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة  (.0.87بمتوسط ) تماماً موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا 

 اإلدارة لتطبيق الفني الدعم توفير(، "9جاءت العبارة رقم )ه(، و 8489دراسة البشري )
بمتوسط  تماماً " بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عمييا اإللكترونية

(0.77.) 

 توصيات الدراسة:
يمكن تقديم عدٍد من التوصيات والتي  ،بناًء عمى النتائج التي توصمت إلييا الدراسة      

ي اإلدارة العامة لمتعميم بمنطقة ف اإللكترونية اإلدارة تطبيقتسيم في تحسين  يؤمل أن
 ، كما يمي:8101الرياض بوزارة التعميم في ضوء رؤية 

، ياب الخطط اإلجرائية لمتحول نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونيةتوصمت الدراسة إلى غ -
، وعميو ضعف توافق اليياكل التنظيمية مع متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونيةو 

ستراتيجية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية ومتابعة تنفيذىا، توصي الدراسة بناء خطة ا
عادة ىندسة العمميات اإلداريةو  وحوكمة بما يعزز تطبيق اإلدارة اإللكترونية،  ا 

 التطبيق إلكترونيًا.
االفتقار ، و اإللكترونية اإلدارة لتطبيق الالزمة القوانين كفاية عدم توصمت الدراسة إلى -

، وعميو توصي اد اإللكتروني في التعامل بين اإلداراتإلى وجود اجراءات لالعتم
، وضرورة التنسيق اإللكترونية اإلدارة لتطبيق الدراسة بوضع تشريعات وقوانين

حاللو  والربط بين اإلدارات واالقسام، في جميع األعمال اإلدارية،  ةاإلدارة اإللكتروني ا 
 اإلدارةات والتحول نحو في حماية البيان األخرىت ؤسسااالستفادة من تجارب المو 

 .ةلكترونياإل 
محدودية الفرص المتاحة لمموظفين لحضور المؤتمرات والندوات  توصمت الدراسة إلى -

قمة الحوافز المعنوية لممتميزين في العمل عمى ، و المتعمقة باإلدارة اإللكترونية
ور بتمكين الموظفات لحض وعميو توصي الدراسة، البرامج واألجيزة اإللكترونية

، وتأىيميم بالدورات المناسبة، اإللكترونية باإلدارة المؤتمرات والندوات المتخصصة
 .عمى اإلبداع واالبتكاروتحفيزىا دعم ورعاية القدرات الوطنية و 

 نظم مجال في الموظفات لتدريب المالية المخصصات محدودية توصمت الدراسة إلى -
القطاع الخاص في المساىمة المالية ضعف دور ، و اإللكترونية والتقنيات المعمومات

خطة تمويل ، وعميو توصي الدراسة بوضع والعينية لدعم تطبيق اإلدارة اإللكترونية
 دعمفي  ممساىمةل الخاص القطاعلتطبيق اإلدارة اإللكترونية، وعقد شراكة مع 

 .اإللكترونية اإلدارة تطبيق
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 الفتقاراإللكترونية، وا اإلدارة طبيقلت الالزمة التحتية البنية ضعف توصمت الدراسة إلى -

، وعميو توصي الدراسة بتحسين اإللكترونية العمميات إلنجاز نوعية برامج إلى
خصخصة الصيانة مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، و 

 دإليجاخبرة الاالستعانة ببيوت ، و والمحاسبية الجودةوالدعم الفني لضمان استمرارية 
مدينة الممك عبدالعزيز لمعموم  مثل اإللكترونية اإلدارة تطبيقالتي تواجو الحمول 
 .والتقنية

، وعميو توصي اإللكترونية اإلدارة تطبيق معوقات عمى التغمب سبلتوصمت الدراسة إلى  -
 اإلدارة تطبيق معوقات عمىالدراسة باالستفادة من ىذه المقترحات لمتغمب 

 .اإللكترونية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 م 8188الجزء األول( أبريل لسنة  878مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -888- 

 
 راجعالم

 المراجع العربية: -8
. اإلسكندرية: الدار اإلدارة اإللكترونيةم(. 8181إبراىيم، خالد ممدوح. ) .8

 الجامعية.
معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارات ه(. 8489البشري، منى عطية. ) .8

جامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة من وجية نظر اإلداريات وعضوات ىيئة 
. رسالة ماجستير غير منشورة. قسم اإلدارة التربوية التدريس بالجامعة

 والتخطيط، كمية التربية، جامعة أم القرى.
 . عمان: دار البداية.اإلدارة اإللكترونيةم(. 8188حامد، فداء محمود. ) .0
(. دور نظم المعمومات اإللكترونية في م8186. )الحاج، عرابة، و وقيجدي، ش .4

تحسين أداء صندوق الضمان االجتماعي لغير األجراء لوالية تبسة: دراسة 
 .847-807، 86 مجمة الباحث، .(SYSCAS) تطبيقية عمى نظام

-الخصائص-اإلدارة اإللكترونية المفاىيمم(. 8188الحسن، حسين محمد. ) .7
 . عمان: مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع.المتطمبات

تحديات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة ه(. 8408الحسن، عمي حسين. ) .6
. رسالة ماجستير غير منشورة. مدارس التعميم العام الحكومي بمحافظة األحساء

 م اإلدارة التعميمية، كمية التربية، جامعة الممك فيصل.قس
معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في ه(. 8408الحسنات، ساري عوض. ) .7

. رسالة ماجستير غير منشورة. قسم الدراسات التربوية، الجامعات الفمسطينية
 معيد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية.

الصعوبات التي تواجو استخدام اإلدارة ه(. 8488. )حمدي، موسى عبداهلل .8
اإللكترونية في إدارة المدارس الثانوية لمبنين بمدينة مكة المكرمة من وجية نظر 

. رسالة ماجستير غير منشورة. قسم اإلدارة التربوية مديري المدارس ووكالئيا
 والتخطيط، كمية التربية، جامعة أم القرى.

رؤية مستقبمية لتطبيق اإلدارة ه(. 8486زيز. )الدعيمج، فوزية عبدالع .9
اإللكترونية بالمرحمة الثانوية من وجية نظر مشرفات اإلدارة المدرسية بمكة 

رسالة ماجستير غير منشورة. قسم اإلدارة التربوية والتخطيط، كمية  المكرمة.
 التربية، جامعة أم القرى.

لكترونية في المممكة العربية اإلدارة اإل ه(. 8408الدعيمج، فوزية عبدالعزيز. ) .81
 .الرياض: فوزية الدعيمج السعودية.

http://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID=2-97902
http://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID=2-97902


 م 8188الجزء األول( أبريل لسنة  878مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )
 

 -880- 

 
مجاالت ومعوقات تطبيق اإلدارة ه(. 8404الدوسري، عبدالمحسن عبداهلل. ) .88

اإللكترونية وسبل معالجتيا من وجية نظر العاممين بقيادة حرس الحدود 
، كمية . رسالة ماجستير غير منشورة. قسم العموم اإلداريةبالمنطقة الشرقية

 الدراسات العميا، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية.
معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في األقسام ه(. 8404السالم، سمر أحمد. ) .88

رسالة ماجستير  النسائية التابعة لإلدارة العامة لمتربية والتعميم بمنطقة الرياض.
لعموم االجتماعية، جامعة غير منشورة. قسم اإلدارة والتخطيط التربوي، كمية ا

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
م( اإلدارة اإللكترونية. عمان: دار 8118السالمي، عالء ؛ والسميطي ،خالد ) .80

 وائل.
معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمكتبات م(. 8180سميمة، سعيدي. ) .84

نظر مسؤولي الجامعية الجزائري معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية من وجية 
          (، 4)48. المجمة األردنية لممكتبات والمعمومات، المكتبات لوالية قسنطينة

78-88. 
واقع ومعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية ه(. 8408السياري، فاطمة ناصر. ) .87

. رسالة ماجستير في مركز الطالبات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
ية، كمية العموم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن غير منشورة. قسم الترب

 سعود اإلسالمية.
ه(. القيادة اإللكترونية. العتيبي، بركات 8406الشيري، عجالن محمد. ) .86

. القيادات اإلدارية في المنظمات الحكومية األدوار والتوقعات)محرر(. 
 (. الرياض: معيد اإلدارة العامة.809-819)ص

 اإلدارة تطبيق معوقاتم(. 8187لدين، رحايمية. )سيف ا، و طمحي، فاطمة .87
 اإلدارات من لمجموعة ميدانية دراسة- الجزائرية العمومية باإلدارات اإللكترونية
 الخدمة بين الممتقى المؤسسة لفعاليات مقدمة بحثية . ورقةأىراس بوالية سوق

دارة العمومية  السمطان عةعالمية. جام وتجارب نظرية البشرية مقاربات الموارد وا 
 إسطنبول: تركيا. الفاتح، محمد

م(. تشخيص معوقات تطبيق اإلدارة 8180محمد. ) ،القصيمي، و طيب، أحمد .88
اإللكترونية في المؤسسات التعميمية: دراسة استطالعية آلراء الموظفين في عدد 

              (،884)07 ،تنمية الرافدينمن المدارس األىمية في مدينة الموصل. 
9-89. 

. اإلدارة اإللكترونية نماذج معاصرةم(. 8117عامر، طارق عبدالرؤوف. ) .89
 القاىرة: دار السحاب.



 م 8188الجزء األول( أبريل لسنة  878مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -884- 

إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية في ه(. 8489محمد سعيد. ) ،العريشي .81
. قسم اإلدارة والتخطيط اإلدارة العامة لمتربية والتعميم بالعاصمة المقدسة بنين

 أم القرى. التربوي، كمية التربية، جامعة
معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية (. ـى8407العسيري، عبدالمطيف عبداهلل. ) .88

. رسالة ماجستير غير من وجية نظر اإلدارة في شركة االتصاالت السعودية
منشورة. قسم الدراسات العميا، كمية األمير سمطان لمسياحة واإلدارة، جامعة 

 الفيصل.
تصور مقترح لتطبيق اإلدارة اإللكترونية ه(. 8400العرياني، عمر سعيد. ) .88

. في مدارس المممكة العربية السعودية في ضوء التجارب العالمية المعاصرة
رسالة ماجستير غير منشورة. قسم اإلدارة والتخطيط التربوي، كمية التربية، 

 جامعة الباحة.
. عمان: دار صفاء البيئة اإللكترونيةه(. 8400عميان، ربحي مصطفى. ) .80

 شر والتوزيع.لمن
م(. نوعية اإلدارة والحكومة اإللكترونية في 8110العواممة، نائل عبدالحافظ. ) .84

              ،87 ،مجمة جامعة الممك سعودالعالم الرقمي دراسة استطالعية. 
849-894. 

المحمية.  اإلدارة تطوير في اإللكترونية اإلدارة م(. دور8188أحمد. ) مرفت فرح، .87
 .894-871، 8والتجارية، اليةالم البحوث مجمة

. دمشق: دار رسالن اإلدارة اإللكترونيةم(. 8188كافي، مصطفى يوسف. ) .86
 لمطباعة والنشر والتوزيع.

صعوبات استخدام اإلدارة اإللكترونية في المدارس ه(. 8407المالكي، حامد. ) .87
. رسالة ماجستير المتوسطة بالرياض من وجية نظر مديري المدارس ووكالئيا

منشورة. قسم اإلدارة والتخطيط التربوي، كمية العموم االجتماعية، جامعة  غير
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 
 



 م 8188الجزء األول( أبريل لسنة  878مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )
 

 -887- 

معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في ه(. 8404المشيطي، قاسم محمد. ) .88
. رسالة ماجستير غير إدارة مدارس مراحل التعميم العام بنين في محافظة القريات

دارة والتخطيط التربوي، كمية العموم االجتماعية، جامعة اإلمام منشورة. قسم اإل
 محمد بن سعود اإلسالمية.

معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في ه(. 8400المقحم، عبداهلل مقحم. ) .89
. المدارس االبتدائية الحكومية بمدينة الرياض من وجية نظر مديري المدارس

ة والتخطيط التربوي، كمية العموم رسالة ماجستير غير منشورة. قسم اإلدار 
 االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 
لممممكة العربية  8101رؤية م(. 8186المممكة العربية السعودية. ) .01

عمى الرابط:  8/6/8407. تم استرجاعو بتاريخ السعودية
http://vision2030.gov.sa/. 

كترونية االستراتيجية والوظائف اإلدارة اإللم(. 8114نجم، عبود نجم. ) .08
 . الرياض: دار المريخ لمنشر.والمشكالت

دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين (. 8186ناصر بن عبداليادي. ) ،الياجري .08
. جامعة نايف العربية لمعموم أداء االتصاالت اإلدارية في مشاة البحرية بالجبيل

 األمنية، كمية العموم اإلدارية.
اإلدارة اإللكترونية لمموارد م(. 8117ماركيام، جيمس. )و  ،ىوبكنز، بريان .00

 . ترجمة )خالد العامري(. القاىرة: دار الفاروق لمنشر.البشرية
المعرفة واإلدارة اإللكترونية م(. 8188الوادي، بالل. )، و الوادي، محمود .04

 . عمان: دار صفاء لمنشر والتوزيع.وتطبيقاتيا المعاصرة
توجيات خطة التنمية التاسعة ه(. 8401. )وزارة االقتصاد والتخطيط .07

 . نسخة إلكترونية.ـى8407-ه8401
 .اإلدارة اإللكترونية وآفاق تطبيقاتيا العربية .م(8117) .ياسين، سعد غالب .06

 .الرياض: معيد اإلدارة العامة
 
 



 م 8188الجزء األول( أبريل لسنة  878مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -886- 

 المراجع األجنبية: -8
37.   Fors, M., & Moreno, A. (2002). The benefits and obstacles 

of implementing ICTs strategies for development from a 
bottom‐ up approach.  Aslib Proceedings ,54(3), 198-
206, https://doi.org/10.1108/00012530210441746 

 
38. Gautam, M. (2007). Electronic Records Management - 

Challenges and Issues - a Case Study - National Archives of 
India. Atlanti,17(12), 63-73. 

 
 

39. Hussien, S. Q., Sultan, M. A. H., & Sleman, O.Y. (2017). 
Diagnosis of Obstacles In The Application Of Electronic 
Management At The University Of Dohuk / A Field Study 
Of The Opinions Of A Sample Of Heads Of Departments 
And Directors Of Units In The Colleges Of The University 
Of Duhok. Academic Journal of Nawroz University, 6(2), 
317-336. 

 
40. Kennedy, A. (2006). Electronic Customer Relationship 

Management (eCRM): Opportunities and Challenges in a 
Digital World. Irish Marketing Review. Special Issue, 18(1), 
58-69. 

 
 

41. Russell, A.S. (2004). How school counselors could benefit 
from E-Government solutions, The case of paperwork. U.S. 
department of education office of education research and 
improvement educational resources information center. 

 
42. Seresht, H. R; Fayyazi, M.A; Nastaran, S. (2008). E-

Management: Barriers and Challenges in Iran. Allameh 
Tabatabai university, Iran. 

 
 

43. Vrhovšek, E. M., & Spalević, Ž. (2011). The Perspectives of 
Development of Electronic Government in Serbia and EU 
Experience. Megatrend Review, 8(2). 

 

https://www.emeraldinsight.com/author/Fors%2C+Martina
https://www.emeraldinsight.com/author/Moreno%2C+Alfredo
https://doi.org/10.1108/00012530210441746

