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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

دور الإدارة الإلكرتونية يف التعليم اجلامعي:

درا�سة حالة على برنامج النت�ساب يف

التعليم املوازي بجامعة طيبة

د. فدوى فاروق عمر

عمادة التعليم عن بُعد

جامعة طيبة - املدينة املنورة
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* تاريخ ت�سلم البحث: 2011/6/26م                                                       * تاريخ قبوله للن�رش: 2012/1/23م

دور الإدارة الإلكرتونية يف التعليم اجلامعي: درا�سة حالة على برنامج 

النت�ساب يف التعليم املوازي بجامعة طيبة

امللخ�ص

   هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرُّف على: )1( مدى جناح دور الإدارة الإلكرتونية يف 

برنامج النت�ساب يف التعليم املوازي للطالبات بجامعة طيبة يف جمال اإ�سهامها يف 

اأداء الأعمال الإدارية والأن�سطة التعليمية؛ )2( الك�سف عن الفروق بني "اآراء الطالبات" 

واآراء "امل�سوؤولني" من حيث فاعلية الإدارة الإلكرتونية يف اأداء الأعمال الإدارية والأن�سطة 
يراها كل من  كما  "الطالبات"  تواجه  التي  الإدارية  املعوقات  )3( معرفة  التعليمية؛ 

الطالبات وامل�سوؤولني؛ )4( التعرُّف على مقرتحات لتح�سني اإ�سهام الإدارة الإلكرتونية 

يف برنامج النت�ساب املوازي.

 تَكَوّنت عينة الدرا�سة من )282( طالبة هن جميع املقيدات يف برنامج النت�ساب 

 )14( ومن  ""ج�سور"؛  اللكرتوين  التعلُّم  اإدارة  ملوقع  امل�ستخدمات  املوازي  التعليم  يف 

�ستخدم املنهج الو�سفي التحليلي للدرا�سة؛ 
ُ
م�سوؤول عن تنفيذ برنامج النت�ساب. اأ

الإدارية  الأعمال  من  كل  تطوير  يف  ت�سهم  الإلكرتونية  الإدارة  اأَنّ  النتائج  اأهم  من 

والأن�سطة التعليمية بدرجة عالية؛ وجود معوقات تواجه برنامج النت�ساب. وقدمت 

الدرا�سة عدداً من املقرتحات. 

طيبة؛  جامعة  املوازي؛  التعليم  اجلامعي؛  التعليم  الإلكرتونية؛  الإدارة  املفتاحية:  الكلمات 

اللكرتوين  التعلم  اإدارة  نظام  بالهداف؛  الإدارة  بعد؛   عن  التعليم 

.jusur ج�سور

د. فدوى فاروق عمر

عمادة التعليم عن بُعد

جامعة طيبة - املدينة املنورة

د. فدوى عمر دور الإدارة الإلكرتونية يف التعليم اجلامعي: درا�سة حالة
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

The Role of E- Management in Higher Education:
A Case-Study on the off-Campus Parallel

Study Program at Taibah University 

Abstract

This study aims at knowing: (1) the extent of success of the role of Elec-
tronic Management for the off-Campus Parallel Study Program for Girl Stu-
dents at Taibah University, regarding its contribution to both administrative 
tasks and teaching activities. (2) the degree of differences between students' 
opinions and those of the administrators regarding the effectiveness of Elec-
tronic Management for Administrative Tasks and Teaching Activities. (3) the 
degree of administrative constraints faced by students, as seen by themselves, 
and by the administrators. (4) the suggestions that can improve the role of 
Electronic Management for the off-Campus Parallel Study Program. 

The study specimen is composed of (282) students who are registered in 
the study program and using an electronic site for teaching, namely "Jusur"; 
and (14) administrators who are in charge of implementing the Program. The 
research used the descriptive/ analytical method and reached a number of re-
sults, most importantly are: that Electronic Management contributes to the 
development of both administrative tasks and teaching activities to a consider-
able extent; and the presence of constraints facing the Program. The study also 
came up with a number of suggestions.

Key words: electronic management; university teaching, off-campus studies, Taibah 
university, distant learning, management by objectives, managing elec-
tronic learning Jusur. 

Dr. Fadwa F. Omar
Dean of Distant Learning

Taibah University-  Al Madinah al Monawwarah
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املقدمة   

التطور,  ملتطلبات  حت�س�ساً  الأكرث  املجتمعي  العن�رش  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  تُعد 

لذا جتتهد  يعنيها,  اأمراً  املعريف  النتاج  اأن جتد يف  للمعرفة يجب  كونها موؤ�س�سات منتجة 

تكون  اأن  مبكان  الأهمية  فمن   .)2006 )حمجوب,  به؛  وتزويد خمرجاتها  ونقله  ا�ستيعابه  يف 

اجلامعات اأول من ي�ستفيد من التطورات ال�رشيعة واملتالحقة يف ا�ستخدام تقنية املعلومات 

والت�سالت. والتعلُّم الإلكرتوين وتطبيقاته هو اأحد التقنيات احلديثة الفاعلة يف تطوير الربامج 

الدرا�سية وخا�سة برامج النت�ساب, الأمر الذي ي�ستلزم التحُوّل من الإدارة التقليدية اإىل الإدارة 

 Johnson(2003؛ العايل,  العبد  2006؛  غنيم,  2007؛  بخ�ش,  2009؛  )الغامدي,  الإلكرتونية؛ 

and Tang, 2005. يعرف ال�سلمي الإدارة الإلكرتونية باأنها: “مدخل ومنهجية جديدة تقوم 
الوظائف  ممار�سة  والت�سالت يف  املعلومات  لتقنيات  الواعي  وال�ستخدام  ال�ستيعاب  على 

  (Dean, 2006) الأ�سا�سية لالإدارة يف منظمات ع�رش العوملة”؛ )ال�سلمي, 2005(. وعرفها دين

مهامها  اإدارية  عملية  باأنها  تتميز  كما  اإلكرتونية.  بو�سائل  وال�سلع  للخدمات  تقدمي  باأنها 

ر�سم ال�سيا�سات وتوجيه املوارد؛ وا�ستخدامها لالإمكانات املتميزة لالإنرتنت و�سبكات الأعمال 

ال�ساعة؛  مدار  على  الآين  والتفاعل  (Hyper-Connection)؛  الفائق  الت�سبيك  با�ستخدام 

املرونة  فتوفري  اإلكرتونية؛  اإىل عمليات  الورقية  الطبيعة  ذات  الإدارية  العمليات  وحتويل كافة 

2004؛  )جنم,  الأعمال؛  اأداء  منط  جذرية يف  تغيريات  اإىل  يوؤدي  للمتغريات  لال�ستجابة  الالزمة 

ر�سوان, 2003(. 

اإنَّ تطبيق الإدارة الإلكرتونية يُ�سهم يف تطوير اأداء العمل الإداري واأداء الن�ساط التعليمي 

باكري  راأى  2009(. كما  )احل�سن,  التناف�سية؛  احلديثة وعلى قدرتها  التعليمية  املوؤ�س�سات  يف 

)2006( والنمر وخا�سقجي, حممود وحمزاوي )2006( اأَنّ من اأهداف الإدارة الإلكرتونية: ال�رشعة 

يف اإجناز الأعمال؛ تقليل �ساعات العمل؛ اإمكانية اأداء الأعمال عن بُعد؛ التقليل من اأخطاء 

دور الإدارة الإلكرتونية يف التعليم اجلامعي: درا�سة حالة على برنامج 

النت�ساب يف التعليم املوازي بجامعة طيبة
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

التناف�سية للمنظمات؛  زيادة  العاملني؛ تعزيز القدرة واملرونة وال�ستجابة ال�رشيعة لالأحداث؛ 

تقليل كلفة الإجراءات الإدارية؛ زيادة كفاءة عمل الإدارة؛ الق�ساء على البريوقراطية, اإمكانية 

الإلكرتونية  الإدارة  وينتج عن  ال�ساملة.  اجلودة  اأجزاء تخ�س�سية؛ حتقيق  اإىل  العمل  تق�سيم 

املنظمة الإلكرتونية e-organization, وهي منظمة ن�سطة وظيفتها توفري العمل اجلماعي 

يف بيئة عمل منا�سبة تتدفق فيها املعلومات بطالقة وتعتمد على تطوير البنية املعلوماتية 

ب�سورة حتقق تكامل الروؤية لأداء الأعمال. وللو�سول اإليها كهدف لإنتاج اخلدمات الإلكرتونية 

التقنية الإلكرتونيةe-Technology  كاأ�سا�ش لت�سغيلها حني حتقيق ال�رشوط  يجب اختيار 

الإلكرتونية  املوارد؛ من امل�سادر  e-Source للح�سول على  الإلكرتونية  التالية: دمج امل�سادر 

تنتج اخلدمة الإلكرتونيةe-Service  املعتمدة على اأحدث تقنيات الإنرتنت. لكن حتتاج اخلدمة 

الإلكرتونية اإىل �رشعة اإلكرتونية يف العملe-Speed ؛ وهذه تعترب اأ�سا�سية يف بيئة امل�ساريع 

 .He & Chen, 2005)) الإلكرتونية؛

ويتفق دار�سو الإدارة على اأنَّ اأهم الوظائف الأ�سا�سية لالإدارة الإلكرتونية هي: التخطيط 

والتنظيم والرقابة والتوجيه والت�سال. والإدارة نظام مفتوح يتاأثر بالبيئة اخلارجية املحيطة 

به ويوؤثر فيها؛ )مر�سى, 1984). فيما يلي ملخ�ساً لبع�ش مزايا الإدارة الإلكرتونية عن الإدارة 

التقليدية؛ )اخلالدي, 2006(, (Gates & Heming, 1999): التخطيط الإلكرتوين ي�رشك جميع 

وقابلة  ديناميكية م�ستمرة  بكونه عملية  التقليدي  التخطيط  ويختلف عن  العاملني فيه 

للتجديد, واأكرث دقة لتوفر املعلومات الالزمة له, كما اأنَّه ل يتغري �سلباً مع تغري الأهداف؛ اأما 

الهيكل التنظيمي الإلكرتوين فيقوم على فرق العمل اجلماعية بدلً من الهيكل القائم على 

الوحدات الثابتة؛ ويتكون من وحدات تنظيمية م�سغرة بدلً من الوحدة التنظيمية الكبرية. 

الإدارات  على  والوظائف  الأن�سطة  لتوزيع  املُبنينِّ  ال�سكل  هو  الإلكرتوين  الإداري  والتق�سيم 

العمل  �سيا�سات  اأما  ذاتياً,  املدارة  والفرق  ال�ست�سارية,  للوحدات  الروؤ�ساء  وتعدد  والأق�سام, 

الإلكرتونية فتتعدد فيها مراكز ال�سلطة بدلً من متركزها يف القمة؛ مع ا�ستخدام ال�سيا�سات 

املرنة وجداول عمل متغرية بدلً من التعليمات واجلداول املحددة م�سبقاً. اأما التوجيه اللكرتوين 

فيُعد اأبرز عنا�رش الإدارة فهو يج�سد ال�سلطة, ويُ�ستخدم ب�سورة وا�سعة يف جمالت عديدة 

مثل اإعداد وتوجيه امل�ستخدمني اجلدد, وتطوير مهارات الأفراد؛ )ح�سن وهالل, 2007، 34:32(. 

والرقابة الإلكرتونية تقل�ش الفجوة الزمنية بني التنفيذ والرقابة؛ وت�سبح هذه عملية اآنية 

ومعتمدة على الثقة بدلً من الرقابة القائمة على ال�سالحيات. اأما القائد الإلكرتوين فهو قائد 

زمني �رشيع ال�ستجابة واملبادرة مع قدرة على ت�رشيف العمل يف اأي وقت بف�سل تعامله مع 
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الإنرتنت؛ )جنم, 2004(. وت�ساعد نظم املعلومات الإدارية الإدارة يف عملية �سنع القرار ال�سليم؛ 312

فهذه مبحاورها الثالثة: اأنظمة املعلومات IS, وتقنية املعلومات IT, واأنظمة املعلومات الإدارية 

MIS تُعد الآن حمرك العمل ال�سرتاتيجي للمنظمات املختلفة؛ )ال�سلطان, 2004(. ويحتاج 
تنظيم املعلومات يف املوؤ�س�سة اإىل تدفق املعلومات يف القنوات التنظيمية لإتاحة الفر�سة 

لكل فرد يف التنظيم للح�سول على املعلومات بالكمية وال�سكل والنوع التي يحتاجها لأداء 

وظيفته ويف الوقت املنا�سب؛ )اندراو�ش ومعايعه, 2008(. 

حتتاج  فاملوؤ�س�سات  (MBO)؛  بالأهداف  الإدارة  مدخل  من  اللكرتونية  الإدارة  وت�ستفيد 

الأفراد يف  اأهداف  يدمج  الوقت  نف�ش  ويف  وامل�سوؤولية,  الذاتية  للفرد  يحقق  اإداري  مبداأ  اإىل 

اأهداف م�سرتكة, وخلق روح الفريق؛ )الهواري, 1976(. واأقرتح اأديورن (Odiorn, 1976) لتنفيذ 

اأنه يجب البدء بت�سخي�ش النظام الإداري املتبع يف املوؤ�س�سة, ثم  الإدارة بالأهداف والنتائج 

تطوير خطة للتنفيذ يعاد فيها ترتيب الأهداف وا�ستخدامها بطريقة تنعك�ش على طريقة 

اأنَّ الإدارة   (Weihrich, 2000) العمل, ثم التدريب واملتابعة للتقييم والتقومي. ويرى ويري�ش

بالأهداف طريقة تعتمد على حتويل املدخالت بطريق فاعلة وكفوؤة لإنتاج خمرجات مطلوبة. 

وتتم عملية التحوٌّل لها �سمن العنا�رش التالية: اعتبار التخطيط ال�سرتاتيجي والت�سل�سل 

واملروؤو�ش,  الرئي�ش  بامل�ساركة بني  الأهداف  وثيق؛ تو�سع  الهرمي لالأهداف مت�سابكني ب�سكل 

ويكون الرتكيز على الأهداف القابلة للتحقيق؛ التخطيط للعمل بتحديد الوظائف واملهام 

الأهداف بكفاءة  لتحقيق  الو�سول  الأهداف؛ وكيفية  تتحقق  التي من خاللها  والن�ساطات 

اأن  الهواري  ويرى  ينفذها.  الذي �سوف  اأو مهمة؛ ومن  ن�ساط  اأي  تنفيذ  يبداأ  وفاعلية؛ ومتى 

الإدارة بالأهداف تقوم على اأ�سا�ش الت�ساركية بني الرئي�ش واملروؤو�ش يف كافة امل�ستويات الإدارية 

من  اإداري.  من�سب  لكل  البع�ش  ببع�سها  مرتابطة  اأهداف  و�سع  وتتطلب  املوؤ�س�سة,  يف 

اأهدافها اإدخال حت�سينات على الهيكل التنظيمي؛ ونظم املكافاآت والرتقيات؛ والتدريب الفردي 

 Participative Management واجلماعي؛ )الهواري, 1976(. فهي تتفق مع الإدارة الت�ساركية

التي تعترب اأ�سلوب دميقراطي يف القيادة يقوم على منطق اإ�رشاك امل�سوؤولني يف اتخاذ القرارات 

الإدارية لالأق�سام امل�سوؤولني عنها, مع حتميلهم م�سوؤولية امل�ساركة فيها؛ وهذا يعني تفوي�ش 

 .(Conger & Kanugo, 1988) قدر منا�سب من ال�سلطة مع امل�سوؤولية وامل�ساءلة؛

ونقالً عن (Gilbert and Thomas) هناك اأربعة عوامل رئي�سة تولد الثقة يف املوؤ�س�سة 

هي: الت�سال املفتوح؛ ال�سماح للموظفني يف �سنع القرار؛ امل�ساركة يف املعلومات. وهذا يتوفر 

يف اإدارة امل�ساركة حيث يتقا�سم املوظفون يف جميع امل�ستويات املعلومات واملعرفة وال�سلطة 

د. فدوى عمر دور الإدارة الإلكرتونية يف التعليم اجلامعي: درا�سة حالة
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

)اندراو�ش  املعلومات؛  ومعاجلة  الأهداف  حتديد  م�سوؤوليات  املدراء  يتقا�سم  كما  واملكافاآت. 

 . (Harrington, 1999 ومعايعه, 2000؛

اإن الإدارة الرتبوية الإلكرتونية متثل منوذجاً تنظيمياً يالئم متطلبات الع�رش, فيه يتم ت�سكيل 

التنظيم الرتبوي على اأ�س�ش ومعايري ت�سمن اأعلى م�ستويات الكفاءة يف الأداء, من مهامها: 

ت�سميم اخلطط الرتبوية, اأعمال ال�سبكات الإلكرتونية, اإن�ساء واإدارة بنوك معلومات؛ )ح�سن 

وهالل, 2007؛ �سهيب, 1985(. 

لالإدارة  التي تنظر  الأخالقية  التحويلية  القيادة  الرتبوية  املوؤ�س�سات  يتوفر يف  اأن  ويُف�سل 

مبا  اأعمالهم  تاأدية  على  العاملني  مل�ساعدة  خدمة  فهي  �ُسلطة.  ولي�ست  خدمة  اأنَّها  على 

ي�سمن حتقيق اأهداف املوؤ�س�سة الرتبوية, وعلى اأنَّها عمل جماعي يقوم على امل�ساركة وتبادل 

الراأي؛ )م�سطفى وعمر, 2007(. ويحتاج نظام الإدارة التعليمية الإلكرتونية اإىل تنمية امل�سادر 

التعليمية بابتكار نظام تعليمي اإلكرتوين؛ وتوفري البيئة التعليمية املكونة من املعلنِّم الذي 

يجب اأن تتوافر له القدرة على التدري�ش وا�ستخدام احلا�سب الآيل والإنرتنت؛ واملتعلم الذي يجب 

الفني  الدعم  اأما طاقم  الإنرتنت.  ا�ستخدام  الذاتي ومعرفة  التعلُّم  تتوافر فيه مهارات  اأن 

فيجب اأن يكون من املتخ�س�سني يف كامل جوانب التقنية؛ و�سابط للدعم الفني؛ والطاقم 

الإداري املركزي. كما حتتاج الإدارة التعليمية اللكرتونية اإىل الأجهزة اخلدميةservice tools ؛ 

وحمطة عمل املعلنِّم؛ وحمطة عمل املتعلنِّم؛ واإىل ا�ستخدام الإنرتنت؛ )ا�ستيتة و�رشحان, 2007؛ 

اإ�سماعيل, 2009(.

لذا  التدري�ش.  هيئة  لأع�ساء  حتدياً  يُعد  الدرا�سية  املقررات  لتقدمي  التقنية  ا�ستخدام  اإنَّ 

قبل اخلدمة على نظم اإدارة التعلُّم وعلى ا�ستخدام التعلُّم  يجب تدريب “املعلمني الطالب” 

 Mumbi, 2000; Altun, Gulbahar &) التعامل مع �سبكات املعلومات؛  املدمج؛ وعلى 

Madran, 2008). فمن الطبيعي اأن تتغري مهام ودور اأ�ستاذ اجلامعة يف التعليم عن بُعد 
نتيجة لطبيعة تَغريٌّ العملية التعليمية التي �ستتم من خالل الإدارة الإلكرتونية؛ )جنم, 2004(. 

وي�سيف توفيق )2003( اأن دور الأ�ستاذ يكون توجيهياً يف برامج التعلُّم غري املتزامن عن طريق 

والدبلوما�سية.  الفنية  املهارات  اإتقان  هذا  ويتطلب  املتزامن,  التعلم  يف  وتفاعلياً  ال�سبكة, 

ي�سيف Ally اأنَّ احل�سول على املواد التعليمية واملعلومات من اأي مكان يف العامل عرب ا�ستخدام 

التقنية املتنقلة اأ�سبح حق للجميع ولالإناث خا�سة, واكت�ساب اخلربة يف ا�ستخدام تقنيات 

الت�سالت واملعلومات املتنقلة يجعل الفتيات اأكرث قدرة على احل�سول على م�ستوى اأعلى يف 

التعليم؛ (Ally, 2010; Ally & Lin, 2005). فمعظم اجلامعات العاملية ت�ستخدم الآن 
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اأو مغلقة امل�سدر 314  Dokes Moodle اإدارة التعلُّم الإلكرتوين املفتوحة امل�سدر مثل اأنظمة 

مثل Blackboard. وهذه الأنظمة تتيح اإدارة كافة عمليات التعليم والتعلُّم كونها منظومة 

ينتج عنه اقت�ساد يف الوقت  متكاملة م�سوؤولة عن اإدارة العملية التعليمية عرب “الإنرتنت” 

واجلهد والكلفة, والرتقاء مب�ستوى العملية الإدارية كفاءةً و�رشعًة ومو�سوعيًة؛ )مر�سى, 1984؛ 

 .(Jones, Morales & Rnelek, 2005 ا�ستيتة و�رشحان, 2007؛ جنم, 2004؛

وقد اأدركت جامعة طيبة, وهي اإحدى جامعات اململكة العربية ال�سعودية حديثة الن�ساأة, 

http:// والنظرية,  العلمية  الكليات  من  العديد  وحتوي  املنورة  املدينة  الرئي�سي يف  ومقرها 

www.taibahu.edu.sa, اأن التعلُّم الإلكرتوين �سيُ�سهم يف توفري بيئة تعليمية غنية ذات 
كفاءة وفعالية, واإعداد جيل قادر على ا�ستخدام التقنية وال�ستفادة منها, وراغب يف موا�سلة 

برامج  �سعوبات  على  للتغلب  ا�سرتاتيجي  حل  اللكرتونية  التعلُّم  فبيئات  الذاتي.  التعلُّم 

الرواف,  2006؛  )ال�سواف,  التعليمية؛  املخرجات  جودة  وحت�سني  املوازي,  التعليم  النت�ساب يف 

2007؛ حاجي والتون�سي,2010؛ ال�سبيعي,2010(. 

جاء مو�سوع الإدارة اللكرتونية يف التعلُّم اللكرتوين يف العديد من الدرا�سات, فيما يلي 

عر�ش لبع�سها: درا�سة (Johnson & Tang, 2005) التي هدفت اإىل و�سف وتقييم برنامج 

جلامعة كولورادو يف م�رشوع “اأ�س�ش الهند�سة والعلوم التقنية FEST” الذي تطلب تنفيذه 

واإدارته اإىل اإ�سرتاتيجية اإدارة تعلم اإلكرتوين واإدارة اإلكرتونية مبتكرة, نظراً لن امل�رشوع يطبق 

يف موؤ�س�ستني تعليميتني يف منطقتني خمتلفتني؛ ويدار امل�رشوع على �سبكة الإنرتنت؛ ويتم 

النتائج:  اأظهرت  اإلكرتونية.  واإن�ساء مكتبة  اإلكرتوين م�سرتك؛  بتعلم  درا�سية  تطوير مقررات 

ن من ا�ستخدام نظم اإدارة التعلم  اأن نظم دمج تقنيات التعليم الإلكرتوين يف امل�رشوع مُيَكنِّ

لأغرا�ش اأخرى اإ�سافة اإىل تلقي املقررات عرب النرتنت؛ كما اأّن تعزيز التكامل التقني هو حتدي 

التدري�ش  هيئة  اأع�ساء  اأحد  جعل  �سعوبة يف  فهناك  تقنياً,  حتدياً  كونه  عن  ف�سالً  للب�رش 

 Wan & Ruzani,) درا�سة  اأما  املقررات.  لتطوير  اجلديدة  التقنيات  ا�ستخدام  على  يعمل 

 Knowledge Management 2006) فهدفت اإىل ت�سميم نظام متكامل لإدارة املعرفة
System. مت تنفيذ هذا امل�رشوع يف بيئة اإدارة اإلكرتونية بحيث تكون جزءاً من الربنامج اليومي 
للعاملني يف جمال املعرفة يف العمليات والأن�سطة اليومية, وا�ستملت على تطبيق م�ساريع 

اتخاذ  املوارد, والتعلُّم الإلكرتوين, وبوابة املعرفة, ودعم  تعليمية م�سرتكة, وعلى مركز وثائق 

القرار. مت دمج جميع املكونات ال�سابقة يف حمرك بحث متكامل للح�سول على املعرفة. وطبق 

امل�رشوع على طالب كلية الهند�سة والتكنولوجيا يف جامعة ماليزيا كدرا�سة حالة. اأظهرت 

د. فدوى عمر دور الإدارة الإلكرتونية يف التعليم اجلامعي: درا�سة حالة
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املعلومات  وت�سهيل و�سول  توفري  القرار؛  الدرا�سة موؤ�رشات جناح منها: حت�سني عملية �سنع 

لالأفراد املعنيني؛ غر�ش ثقافة املعرفة يف الهيئة الإدارية للموؤ�س�سة؛ حت�سني ا�ستخدام املوارد 

والقدرة على النمو دومنا زيادة يف التكلفة؛ ت�رشيع اإجناز الأعمال الإدارية؛ توفري املزيد من الوقت 

للتخطيط والتنفيذ؛ توافر املعلومات. واأجرى اأبو زيد وعمار )2006( درا�سة هدفت اإىل التعرُّف 

على اأثر تكنولوجيا الت�سالت واملعلومات على التعلُّم وعلى جمالت العمل. ومن اأهم نتائج 

الدرا�سة وفقاً لعينة الطلبة: اأن التعليم الإلكرتوين �ساهم يف تو�سيع نطاق التعلُّم لي�سبح 

ل امل�سوؤولية واتخاذ  ممكناً يف اأي مكان واأي وقت, ويف تنمية مهارات البحث وتعلم اللغة وحتمُّ

القرار. اأما عينة املعلمني: ف�ساعدهم على: الت�ساور مع زمالئهم يف جميع اأنحاء العامل؛ وعلى 

هدفت  بينما  الإدارية.  امل�سكالت  حل  طرق  على  والتعرُّف  التعليمية؛  الإدارات  بني  الت�سال 

درا�سة اآل مزهر )2006( اإىل تقدمي منوذج تنظيمي لإدارة التعلُّم الإلكرتوين يف التعليم العام 

و�سع  نتائجها:  اأهم  ومن  واأهدافه.  واأ�س�سه  �سيا�ساته  وو�سع  ال�سعودية,  العربية  باململكة 

 )2010( درا�سة ح�سني  العام.  التعليم  الإلكرتوين يف  التعليم  اإدارة  لنموذج  تنظيمي  هيكل 

هدفت اإىل التعرُّف على اجتاهات اأع�ساء هيئة التدري�ش بجامعة امللك �سعود نحو ا�ستخدام 

نظام اإدارة التعلُّم الإلكرتوين “ج�سور”, وتو�سل البحث اإىل وجود اجتاهات اإيجابية لدى العينة 

 Louati,)  نحوه. كما اأظهرت العينة مدى احلاجة للتدريب على ا�ستخدام النظام. درا�سة

درا�سة حالة ل�رشكتني  الإلكرتوين:  التعلم  عن تقييم فعالية    (Sami & Karima, 2010
يف تون�ش هدفها: اإن�ساء اإطار نظري ومنوذج متكامل لتقييم فعالية برامج التعلم اللكرتوين 

ملعرفة العوامل التي توؤثر على فعالية التعلم اللكرتوين ومناق�سها؛ وهي: ال�سفات املميزة 

عوامل  حتديد  اإىل  اإ�سافًة  العمل.  وبيئة  والتدريب,  التعليم  ت�سميم  ومتغريات  للمعلمني, 

املعايري  اكت�ساف  وحماولة  واملعلمني,  املتعلمني  مالحظة  على  بناًء  اللكرتوين  التعلم  جناح 

تون�سية عاملة يف قطاع  العينة: موظفون يف �رشكتني  التعلم اللكرتوين.  لتقييم فعالية 

اهتمام  حمل  يظل  اللكرتوين  التعليم  اأن  الدرا�سة:  نتائج  املقابلة.  الدرا�سة:  اأداة  اخلدمات. 

رئي�سي للمتعلمني واملعلمني. وال�سفات املميزة  للمتعلمني وبيئة العمل ومتغريات ت�سميم 

اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  الإلكرتوين.  التعلم  بدايات  مع  تفاعلي  تاأثري  لها  والتدريب  التعليم 

(Gorra, atal., 2010) فطبقت  درا�سة  ا  اأمَّ للتقيي.  اإجراءات منهجية وفعالة  عدم وجود 

درا�ستهم.  للتقنية يف  الطالب  احتياجات  لتحديد  اأربع جامعات  اأربع �سنوات يف  على مدى 

وهدفت اإىل التعرُّف على راأي الطالب يف ا�ستخدام التعلُّم الإلكرتوين. غالبية عينة الدرا�سة 

امتلكت تقنيات متوافقة مع اأجهزة ال�سكن اجلامعي فتمكنت من الدخول على الإنرتنت من 
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خالل اأجهزة املحمول, كما ا�ستطاعت ت�سغيل ملفات �سوتية ومرئية لال�ستخدام اليومي, 316

والو�سول اإىل املواد التعليمية. وقد دلت النتائج اأَنّ الطالب يف�سلون ا�ستخدام التقنية لدعم 

التعليم  نحو  الجتاه  اأن   (Yusniza atel., 2010) درا�سة  توفريها.  اإىل  ويحتاجون  درا�ستهم 

اللكرتوين با�ستخدام موودل Moodle هدفها: تبني مدى خربة الطالب يف ا�ستخدام نظام 

موودل كاأداة تعليم م�سرتك؛ وذلك با�ستخدام منوذج روجرز لن�رش البتكارات الذي ي�رشح عوامل 

تقبل الطالب للتقنية اجلديدة اأو مقاومتها, وتقوم على خم�سة خ�سائ�ش توؤثر على انطباع 

الفرد بالن�سبة لالبتكار وهي: الفوائد املتعلقة, التوافقية, التعقيدات, التجريب, واملالحظات. 

�ستخدم 
ُ
اأ مباليزيا.  واملنتديات يف جامعة ماليا  النرتنت  من م�ستخدمي  144 طالباً  العينة: 

املنهج النوعي يف حتليل ا�ستبانات وُزعت با�ستخدام نظام موودل. نتائج الدرا�سة: وجود فوائد 

عوا على ال�ستمرار يف ا�ستخدام النظام  وتوافقية للطالب لعتماد نظام موودل, الذين تَ�َسُجّ

كون التجربة ايجابية لهم. التو�سيات: يبدو اأن »نظام موودل« اأداة مفيدة للطالب على جميع 

امل�ستويات, و�سهل و�رشيع ال�ستخدام. وعليه فهناك تو�سية بت�رشيع اعتماد التعليم اللكرتوين 

 Keith & Ho,) درا�سة .(Yusniza, atel., 2010) يف ماليزيا من ِقبل احلكومة واملوؤ�س�سات؛

الفردية  ال�سمات  بع�ش  ملعرفة  هدفت  الإلكرتوين  التعلم  ن�رش  من  ال�ستفادة  عن   (2010
والهيكلية التي تبدو اأ�سا�سية لنجاح تطبيق التعلم اللكرتوين, وحتدد ثالث معامل تفاعلية 

مهمة لتطبيقه هي: البداية, والت�سميم والتطوير, والتطبيق والتو�سع, ذلك لال�ستفادة من 

مزايا اعتماده وتطبيقه ب�سكل اأو�سع يف املمار�سة الأكادميية ويف املجتمع اجلامعي. العينة: 

 .(CUHK) درا�سة حالة لع�رشة م�ساريع تعلم اإلكرتوين يف اجلامعة ال�سينية يف هوجن كوجن

النتائج: التعلم الإلكرتوين اأعم من جمرد تعليم فردي. ومتطلبات جناح انت�ساره يتطلب �سعة 

اأخرى  اأفق وتغيري الأنظمة وممار�سات العمل وتهيئة البنية التحتية عامة؛ واإىل توفر عوامل 

الطالب  برز  التعليم.  حالة  تغيري  والرغبة يف   ,)IT( املعلومات  تقنية  وم�سادر  التقنية,  هي: 

كاآلية اجتماعية قوية لنجاح امل�رشوع والتغيري. وكان للتجربة تاأثري اإيجابي على تعلم الطالب 

ورغبتهم يف ا�ستخدام التقنية. وعليه فاجلامعة حتتاج فهم وتي�سري اإمكانات التعلم اللكرتوين 

.(Keith & Ho, 2010)  التنظيمي؛

ومن درا�سات الإدارة الإلكرتونية: درا�سة غنيم )2006( التي هدفت اإىل التعرُّف على مدى 

اإ�سهام الإدارة الإلكرتونية يف تطوير العمل الإداري يف مدار�ش التعليم العام للبنني باملدينة 

الإلكرتونية  الإدارة  اإ�سهامات  والتعرُّف على مقرتحات لتفعيل  املنورة, معوقات ا�ستخدامها, 

ت�سهم  الإلكرتونية  الإدارة  النتائج:  اأهم  من  معوقاتها.  من  واحلد  الإداري  العمل  تطوير  يف 

د. فدوى عمر دور الإدارة الإلكرتونية يف التعليم اجلامعي: درا�سة حالة
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اتخاذ  يف  يكمن  الإلكرتونية  الإدارة  اإ�سهامات  اأكرث  عالية؛  بدرجة  الإداري  العمل  تطوير  يف 

كيفية  معرفة  اإىل  فهدفت   )2007( بخ�ش  درا�سة  اأما  الأداء.  تقومي  اإ�سهاماً  واأقلها  القرار, 

تطبيق الإدارة الإلكرتونية لتطوير كليات الرتبية للبنات باململكة العربية ال�سعودية واإىل اقرتاح 

خطة لتطبيق الإدارة الإلكرتونية فيها. بينت نتائج الدرا�سة اأَنّ اأبرز متطلبات تطبيق الإدارة 

ا�ستخدام  الكليات على  وتدريب من�سوبات  اإ�سرتاتيجية,  و�سع خطة  يكمن يف:  الإلكرتونية 

اآليات الإدارة الإلكرتونية, والعمل بروح الفريق. واأَنّ ابرز معوقات تطبيق الإدارة الإلكرتونية هي 

وقلة  التقنية  الكفاية  التحتية و�سعف  للبنية  ال�سيانة  املالية و�سعف  املخ�س�سات  قلة 

الدعم الفني, وندرة الدورات يف جمال الإدارة الإلكرتونية. كذلك درا�سة العري�سي )2008( هدفت 

والتعليم  العامة للرتبية  الإدارة  الإلكرتونية يف  الإدارة  اأهمية تطبيق  التعرُّف على درجة  اإىل 

لتطبيق  اأهمية  وجود  النتائج:  اأهم  من  تطبيقها.  على  امل�ساعدة  والعوامل  املكرمة؛  مبكة 

الإدارة الإلكرتونية, وتوفري عوامل ت�ساعد على تطبيقها؛ وتوفري خدمة الإنرتنت لكافة الإدارات 

التقليدية  الإدارة  من  التحوٌّل  نحو  وتهيئتهم  العاملني  لإعداد  اجليد  التخطيط  والأق�سام؛ 

اإىل الإدارة الإلكرتونية. اأما درا�سة الغامدي )2009( فكانت للتعرُّف على درجة تطبيق الإدارة 

جتويد  يف  م�ساهمتها  ودرجة  ال�سناعية,  ينبع  مبدينة  البنني  تعليم  مدار�ش  يف  الإلكرتونية 

العمل الإداري؛ من وجهة نظر مدراء ووكالء املدار�ش. اأهم النتائج: راأى مديرو املدار�ش اأَنّ تطبيق 

الإدارة الإلكرتونية يُ�سهم يف جتويد العمل الإداري بدرجة “عالية جداً”, فيما راأى الوكالء اأنَّه 

بكل  اخلا�ش  الإلكرتوين  املوقع  تفعيل  على  الرتكيز  التو�سيات:  اأهم  “عالية”.  بدرجة  يُ�سهم 

مدر�سة وتقدمي كافة اخلدمات من خالله. وعقد الدورات التدريبية املخ�س�سة ملجال تطبيقات 

الإدارة الإلكرتونية جلميع العاملني. 

م�سكلة الدرا�سة

�سمان  على  املنورة  باملدينة  طيبة  جامعة  حر�ش  منطلق  من  الدرا�سة  م�سكلة  تاأتي 

�سوق  يتطلبه  الذي  والعطاء  املناف�سة  قدرة على  ذو  تعليمي  وتخريج منتج  التعليم  جودة 

العمل داخل اململكة اأو خارجها. كما ت�سعى اجلامعة, ملواكبة التطورات يف تقنية املعلومات 

والت�سالت, بتطبيق التعليم عن بعد يف برامج النت�ساب يف التعليم املوازي. ففي اإطار هذا 

اعتبارات منها ما  الدر�ش وذلك لعدة  الطالبات من �سعوبة احل�سور لقاعات  النظام تعاين 

يرجع لنظام اجلامعة ومنها ما يرجع اإىل الظروف ال�سخ�سية للطالبات, مثل ال�سكن خارج 

املدينة والرتباط بالوظيفة والظروف العائلية. كما يعاين الأ�ساتذة من وجود ثغرة يف التوا�سل 
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اأحد احللول العلمية التقنية من  اإيجاد وتفعيل  اإىل  اإدارة اجلامعة  يف اجلامعة. لذلك �سعت 

خالل ا�ستخدام نظام اإدارة التعلم اللكرتوين »ج�سور« ل�سد الثغرة بني الطالبة والأ�ستاذ, وبني 

باإدارة اجلامعة. وتاأتي هذه الدرا�سة للتعرف على مدى  الأ�ستاذ والإدارة؛ كذلك ربط الطالب 

فاعلية تطبيق الإدارة اللكرتونية يف برنامج التعلم الإلكرتوين لطالبات النت�ساب باجلامعة 

يف �سبيل حتقيق الهدف املن�سود.

اأهداف الدرا�سة

ى حالة برنامج النت�ساب يف التعليم املوازي بجامعة طيبة, ملعرفة واقع تطبيقه   تق�ِسّ

ومدى جناح دور الإدارة الإلكرتونية له.

الهدف العام: التعرُّف على دور الإدارة الإلكرتونية يف الأعمال الإدارية والأن�سطة التعليمية, 

وتقدمي مفهوم فكري وتطبيقي لالإدارة الإلكرتونية يف برنامج النت�ساب بجامعة طيبة. وينبثق 

منه اأهداف تف�سيلية هي:

- التعرُّف على مدى اإ�سهام الإدارة الإلكرتونية يف اأداء الأعمال الإدارية والأن�سطة التعليمية 

من وجهة نظر جمتمع الدرا�سة, )طالبات وم�سوؤولني(.

- التعرُّف على الفروق املعنوية -اإن وجدت- بني اآراء اأفراد جمتمع الدرا�سة, )طالبات وم�سوؤولني( 

حول فاعلية الإدارة الإلكرتونية يف اأداء الأعمال الإدارية والأن�سطة التعليمية. 

- التعرُّف على املعوقات الإدارية من وجهة نظر جمتمع الدرا�سة, )طالبات وم�سوؤولني(.

النت�ساب  برنامج  يف  الإلكرتونية  لالإدارة  الأمثل  التطبيق  على  ت�ساعد  مقرتحات  تقدمي   -

بجامعة طيبة.

اأ�سئلة الدرا�سة 

ال�سوؤال الرئي�ش: ما مدى جناح دور الإدارة الإلكرتونية يف برنامج النت�ساب يف التعليم املوازي 

بجامعة طيبة؟  ولالإجابة عليه يلزم الإجابة على الأ�سئلة الفرعية التالية:

1- ما مدى اإ�سهام الإدارة الإلكرتونية يف اأداء الأعمال الإدارية من وجهة نظر كل من الطالبات 

وامل�سوؤولني؟

2- ما مدى اإ�سهام الإدارة الإلكرتونية يف اأداء الأن�سطة التعليمية من وجهة نظر كل من 

الطالبات وامل�سوؤولني؟

د. فدوى عمر دور الإدارة الإلكرتونية يف التعليم اجلامعي: درا�سة حالة
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3- هل هناك فروق معنوية بني اآراء الطالبات واآراء امل�سوؤولني من حيث فاعلية الإدارة الإلكرتونية 

يف اأداء الأعمال الإدارية؟

4- هل هناك فروق معنوية بني اآراء الطالبات واآراء امل�سوؤولني من حيث فاعلية الإدارة الإلكرتونية 

يف اأداء الأن�سطة التعليمية؟

5- ما املعوقات الإدارية التي تواجه الطالبات, من وجهة نظرهن ومن وجهة نظر امل�سوؤولني؟

6-  ما املقرتحات لتح�سني اإ�سهام الإدارة الإلكرتونية يف برنامج النت�ساب؛ من وجهة نظر كل 

من الطالبات وامل�سوؤولني؟

اأهمية الدرا�سة 

تكمن اأهمية الدرا�سة احلالية اأنَّها تناولت مو�سوع الإدارة الإلكرتونية, وهو اأحد الجتاهات 

اإدارة  العربية يف  الدرا�سات  اأهميتها حمدودية  ويزيد من  العربية.  البيئة  احلديثة يف  الإدارية 

اأهمية  تتبلور  كما  الإلكرتونية.  الإدارة  تطبيق  ويف  الدرا�سية,  الربامج  الإلكرتوين يف  التعلُّم 

الإلكرتونية يف موؤ�س�سات  لالإدارة  اأنَّها ت�سعى لتقدمي مفهوم فكري وتطبيقي  الدرا�سة يف 

التعليم العايل. 

حمددات الدرا�سة

تلتزم الدرا�سة احلالية باحلدود التالية:

- تقت�رش الدرا�سة على دور الإدارة الإلكرتونية يف اأداء الأعمال الإدارية والأن�سطة التعليمية 

يف نظام اإدارة التعلم اللكرتوين »ج�سور«.  

اجلامعي  العام  من  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  يف  العينة  اأفراد  على  الدرا�سة  اأداة  طبقت   -

1431/1430ه.

- تتكون العينة من طالبات برنامج النت�ساب يف التعليم املوازي وكذلك امل�سوؤولني عن اإدارة 

وتنفيذ برنامج النت�ساب يف التعليم املوازي بجامعة طيبة.

- اقت�رشت الدرا�سة على برنامج النت�ساب يف التعليم املوازي فقط لطالبات اجلامعة دون 

طالبها. 

بن�سخته  »ج�سور«  الإلكرتوين  التعلم  اإدارة  برنامج  وطبق  العربية  باللغة  الدرا�سة  عدت 
ُ
اأ  -

العربية.
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الإدارة الإلكرتونية: تُعرَّف اإجرائيا باأنها العملية الإدارية القائمة على ا�ستخدام �سبكة الإنرتنت 

وبرامج اإدارة التعلُّم الإلكرتوين »ج�سور« من اأجل حتقيق اأهداف برنامج النت�ساب.

بُعد,  التعليم عن  اأمناط  املوازي هو منط من  النت�ساب  املوازي: نظام  التعليم  النت�ساب يف 

الفرتة  اجلامعية يف  درا�ستهم  اإكمال  العمل  راأ�ش  على  الذين هم  واملوظفني  للطالب  يتيح 

www.taibahu.edu. امل�سائية ودون اللتزام باحل�سور امل�ستمر, مقابل دفع ر�سوم للدرا�سة؛

ويثبت يف  املحا�رشات.  املنتظم عدا ح�سور  الطالب  املنت�سب معاملة  الطالب  ويعامل   .sa
ال�سجل الأكادميي ووثيقة التخرج ما يفيد باأن درا�سة الطالب كانت بالنت�ساب؛ )دليل الطالب 

الإر�سادي, 1432-1431(.

منهجية الدرا�سة واإجراءاتها:

منهج الدرا�سة

درا�سة  تطبيق  مت  كما  الدرا�سة.  طبيعة  ملنا�سبته  التحليلي  الو�سفي  املنهج  ا�ستخدم 

احلالة لو�سف واقع تطبيق الإدارة الإلكرتونية على برنامج النت�ساب يف التعليم املوازي على 

الأعمال الإدارية والأن�سطة التعليمية.

جمتمع الدرا�سة

تكوَّن جمتمع الدرا�سة من جميع الطالبات الالتي در�سن وفق نظام النت�ساب يف التعليم 

املوازي يف جامعة طيبة, �سنة اأوىل, املقيدات يف الف�سل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 

الدرا�سات  التالية:  العلمية  الأق�سام  يف  موزعات  طالبة   )489( وعددهن  1430-1431هـ 

الإ�سالمية )211(, الدرا�سات القراآنية )40(, اللغة العربية )72(, التاريخ )50(, واجلغرافيا )116(. 

ا املجتمع الأ�سلي للم�سوؤولني عن برنامج اإدارة التعلُّم الإلكرتوين فكان عددهم )14(. اأمَّ

عينة الدرا�سة هي عينة عمدية ق�سدية, وقد مت اختيارها لعدة مربرات منها: اختيار الطالبات 

املتفاعالت مع موقع اإدارة التعلم اللكرتوين “ج�سور”, ما �ساعد على تطبيق الإجراءات. كما 

هي وكيلة  مت اختيار جميع املجتمع الأ�سلي للم�سوؤولني عن اإدارة الربنامج. وكون الباحثة – 

عمادة التعليم عن بُعد- اأحد امل�سوؤولني عن اإدارة الربنامج ي�رش تطبيق اإجراءات الدرا�سة لتعاون 

امل�سوؤولني والطالبات معها. تاألَّفت الفئة الأوىل من العينة من جميع الطالبات املنت�سبات 

وذلك  “ج�سور«  الإلكرتوين  التعلُّم  اإدارة  موقع  ا�ستخدام  عرب  واملتفاعالت  املوازي  التعليم  يف 

د. فدوى عمر دور الإدارة الإلكرتونية يف التعليم اجلامعي: درا�سة حالة
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بن�سبة ثقة www.surveysystem.com/sscalc.htm ،%99. حيث و�سل عدد اأفراد العينة 

الدرا�سات   ,)113( الإ�سالمية  الدرا�سات  اأق�سام:  من  طالبة   )282( اإىل   )489( الإجمايل  من 

القراآنية )17(, اللغة العربية )54(, التاريخ )23( واجلغرافيا )75(. كما تَكَوّنت العينة من الفئة 

الثانية من جميع امل�سوؤوليني املتفاعلني عرب موقع اإدارة التعلُّم الإلكرتوين “ج�سور” وهم: عميد 

التعليم عن بُعد, وكيلة التعليم عن بُعد, وكيل التعليم املوازي وامل�ستمر, مدير اإدارة التعليم 

عن بعد, من�سقات لالأق�سام التالية: الدرا�سات الإ�سالمية, الدرا�سات القراآنية, اللغة العربية, 

التاريخ, اجلغرافيا, وم�سوؤول دعم فني, واأربعة مدربني ومدربات, ما جممله )14( م�سووؤلً. 

يف  النت�ساب  برنامج  يف  الطالبات  من  الدرا�سة  عينة  اأفراد  توزيع   )1( رقم  اجلدول  يبني 

اأَنّ  نظرية, كما  التخ�س�سات  اأَنّ جميع  فيه  ويالحظ  العلمي  الق�سم  وفق  املوازي  التعليم 

ن�سبة عينة الدرا�سة املن�سغلة بالتعلُّم هي )66.3%(. ون�سبة العينة من خارج املدينة املنورة 

هي )67.4 %(. واأن اأ�سباب التحاق الطالبات بربنامج النت�ساب هي: انخفا�ش املعدل يف الثانوية 

ا�ستخدام  اإجادة   .)%  20.92( �سباحي  بعمل  الرتباط  %(؛   35.11( الأ�رشة  رعاية  %(؛   37.23(

احلا�سب )93.97 %(؛ توفر خدمة الإنرتنت لهن )84.40 %(.

اجلدول رقم )1( 

التكرارات والن�سب املئوية لعينة الدرا�سة )الطالبات(،  ن= 282

%التكرارالفئات

الق�سم العلمي

11340.1الدرا�سات الإ�سالمية

7526.6اجلغرافيا

5419.1اللغة العربية

238.16التاريخ

176.03درا�سات قراآنية

ظرف العمل

18766.3ل اأعمل 

9533.7اأعمل

مكان ال�سكن

19067.4خارج املدينة املنورة

9232.6داخل املدينة املنورة

�سبب اللتحاق 

بربنامج النت�ساب

10537.23انخفا�ض املعدل يف الثانوية 

9935.11رعاية الأ�سرة 

5920.92الرتباط بعمل �سباحي

196.74 ل اأحمل اجلن�سية ال�سعودية  

ا�ستخدام احلا�سب

26593.97 اأجيد 

176.03ل اأجيد

خدمة الإنرتنت

23884.4تتوفر 

4415.6ل تتوفر 
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اإىل خربتها ال�سخ�سية,  اأعدتها وطورتها ا�ستناداً  اإلكرتونية  ا�ستخدمت الباحثة ا�ستبانة 

العالقة, مت و�سعها على  ذات  ال�سابقة  والدرا�سات  النظري  الأدب  الإطالع على  اإىل  اإ�سافة 

موقع »ج�سور« والإجابة عليها الكرتونياً. وقد ا�ستملت اأداة الدرا�سة على خم�ش جوانب: اأول: 

معلومات �سخ�سية عن الطالبة, عن �سبب التحاقها بربنامج النت�ساب يف التعليم املوازي؛ 

وفيما اإن كانت تعمل اأو ل تعمل؛ واإن كان �سكنها داخل اأو خارج املدينة؛ ودرجة مهارتها يف 

ا�ستخدام احلا�سب وتوفر الإنرتنت. ثانياً: درجة اإ�سهام الإدارة اللكرتونية يف اأداء الأعمال الإدارية 

وت�ستمل على خم�سة ع�رش بنداً. ثالثاً: اإ�سهام الإدارة الإلكرتونية يف اأداء الأن�سطة التعليمية 

املنت�سبات  الطالبات  تواجه  التي  الإدارية  املعوقات  اأهم  رابعاً:  بنود.  ت�سعة  على  وت�ستمل 

وت�ستمل على خم�سة ع�رش بنداً. خام�ساً: اأهم املقرتحات لتح�سني اأداء الإدارة للكرتونية يف 

اثني ع�رش بنداً. وا�ستملت ا�ستبانة امل�سوؤولني على جميع  برنامج النت�ساب, وت�ستمل على 

اجلوانب ال�سابقة يف ال�ستبانة, واقت�رشت املعلومات ال�سخ�سية على ا�سم امل�سوؤول وعمله 

يف الربنامج.

�سدق وثبات اأداة الدرا�سة

بع�ش  اخلربة يف  ذوي  املحكمني  من  عدد  على  بعر�سها  ال�ستبانة  من �سدق  التحقق  مت 

لت ال�ستبانة يف �سوء اآرائهم حذفاً واإ�سافًة. بلغ معامل ال�سدق  اجلامعات ال�سعودية. وُعدنِّ

ال�ستبانة من خالل  ثبات  التاأكد من  ومتَّ  جًدا.  عاٍل  وهو معامل �سدق   )0.998( لها  الذاتي 

اأفراد جمتمع الدرا�سة بلغ عددها خم�سني طالبة, خارج  تطبيقها على عينة ع�سوائية من 

نطاق عينة الدرا�سة, وذلك بطريقة الختبار واإعادته (Test & Retest) بعد اأ�سبوعني من 

تطبيق الختبار الأول. ومت ح�ساب معامل الت�ساق الداخلي بوا�سطة )معامل ارتباط بري�سون( 

وكانت قيمته )0.992( وهذا يعني معامل ارتباط طردي قوٌي جداً. وا�ستُخرج معامل الثبات 

با�ستخدام معادلة )الفا- كرونباخ(, الذي بلغ )0.996(, وهو معامل ثبات عاٍل جداً ودال اإح�سائياً, 

ما ي�سري اإىل اإمكانية ثبات النتائج التي يُ�سفر عنها حتليل ال�ستبانة.

ُفرنِّغت ال�ستبانات وُعوجلت بياناتها اإح�سائياً بربنامج spss احلا�سوبي. وكان قيا�ش ال�ستجابات 

وفق �سلم ليكرت الثالثي كالتايل: )1.00- 1.66( �سعيفة؛ )1.67- 2.33( متو�سطة؛ )2.34- 

3.00( عالية. 

د. فدوى عمر دور الإدارة الإلكرتونية يف التعليم اجلامعي: درا�سة حالة
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

الأ�ساليب الإح�سائية

 مت ا�ستخدام متو�سط املتو�سطات ملحور »الطالبات«, ثم ملحور »امل�سوؤولني« ب�سكل منف�سل؛ 

وكانت  »امل�سوؤولني«  العام  املتو�سط  بح�ساب  املحورين  من  لكل  املعياري  النحراف  وح�ساب 

قيمته )3.25(؛ وح�ساب املتو�سط العام »الطالبات« وكانت قيمته )3.30(؛ ثم ح�ساب النحراف 

�ستخدم اختبار )ت( T-Test  لختبار معنوية الفروق 
ُ
املعياري العام وكانت قيمته )0.28(. كما اأ

بني اآراء الطالبات واآراء امل�سوؤولني من حيث فاعلية الإدارة الإلكرتونية يف اأداء الأعمال الإدارية 

واأداء الأن�سطة التعليمية.

التفيذ الإ�سرتاتيجي اإىل الإدارة الإلكرتونية يف م�رشوع برنامج النت�ساب يف التعليم املوازي 

املوازي  التعليم  يف  النت�ساب  برنامج  من  للتحوُّل  مرحلية  اإ�سرتاتيجية  خطة  وُ�سعت  اأول: 

التقليدي اإىل  برنامج النت�ساب املعتمد على الإدارة الإلكرتونية بتطبيق نظام »ج�سور«, الأمر 

الذي تطلب و�سع خطة موحدة و�ساملة تهدف اإىل �سمان حتقيق اأهداف الربنامج يف الأجل 

بداأت  عمادتني.  بني  العمل  وم�ساركة  والنتائج«  بالأهداف  »الإدارة  مدخل  تبني  مع  الطويل, 

مبجموعة من اخلطط التنفيذية على م�ستوى الإدارة الو�سطى يف الأق�سام والوحدات الإدارية 

يف عمادتي النت�ساب يف التعليم املوازي وعمادة التعليم عن بُعد. توىلَّ م�سوؤولو العمادتني 

تاأ�سي�ش وبناء العالقات بني مكونات العمل؛ واأماكن تنفيذها ومهام الأفراد من خالل �ُسلطة 

الة من خالل التنظيم الإلكرتوين. كما  تهدف اإىل اأداء العمل بطريقة جماعية منظمة وفعَّ

مت ا�ستخدام التن�سيق الإلكرتوين بهدف توحيد جهود العاملني يف العمادتني لإجناز الأعمال يف 

الوقت والأ�سلوب املحددين. كما اُ�ستخدم التوجيه الإلكرتوين لتوجيه العاملني اإىل بيئة عمل 

والتحفيز  واحلما�ش  العالية  املعنوية  الروح  على  واملحافظة  واأهدافهم؛  رغباتهم  لهم  حتقق 

لأداء العمل. ولقيا�ش مدى جناح تطبيق الربنامج اُ�ستخدمت الرقابة العملية, ملعرفة الزيادة 

ل النمو يف اأعداد الطالبات امل�ستفيدات من النظام. كما ا�ستخدمت الرقابة الإدارية  يف معدَّ

الإلكرتونية لتقييم الأداء اليومي للعمليات الإدارية والتعليمية والإ�رشاف والتقومي لت�سحيح 

النحرافات يف �سوء املعايري املحددة للربنامج؛ وكذلك متابعة ومراقبة وتقومي نتائج اأداء اجلهود 

املختلفة لإجنازات الأفراد يف الربنامج. 

ثانياً: نظام اإدارة التعلُّم الإلكرتوين LMS “ج�سور«: مت ربط الإنرتنت بنظام ات�سال داخلي مع 

م النظام  »ج�سور« لتمكني امل�سوؤولني وطالبات النت�ساب من تلقي الربنامج وا�ستخدامه. و�ُسمنِّ

با�ستخدام تقنية امل�سادر املفتوحة, وحزمة برامج LAMP لتوفري التكلفة وحرية ا�ستخدام 
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التطبيقات. ووفقاً للمركز الوطني للتعلُّم الإلكرتوين والتعليم عن بُعد فاإن نظام “ج�سور” 324

الإنرتنت  التعليمية عرب  العملية  اإدارة  اإمكانية  توفر  اإلكرتوين �ساملة ومرنة  بيئة تعلُّم  يَُعد 

امل�ساحبة  والأن�سطة  التعليمي  املحتوى  وحتميل  النظام,  عرب  ومقررات  مناهج  بتقدمي  يبداأ 

للمقررات؛ كما ي�سمح لأع�ساء هيئة التدري�ش والطلبة من متابعة ومراقبة �سري العملية 

التعليمية و�سولً اإىل اإدارة كامل العملية التعليمية عرب الإنرتنت, كما اأنه ي�سمل الت�سجيل, 

تو�سيل املحتوى للطالب, متابعة اأداء الطالب, واإ�سدار التقارير؛ والتوا�سل بني الطالب من 

خالل منتديات النقا�ش والربيد وم�ساركة امللفات, وبناء الختبارات الإلكرتونية وتقييم الطالب؛ 

.www.elc.edu.sa/jusur
الإلكرتونية من خالل  الإدارة  لتطبيق  تنفيذية  ُطونِّرت خطة  النت�ساب:  برنامج  تنفيذ  ثالثاً: 

ذت الأعمال الإدارية  نظام »ج�سور« يف الربنامج كدرا�سة حالة يف عام 1431هـ /2010م, ونُفنِّ

والأن�سطة التعليمية كجزٍء من الربنامج اليومي للم�سوؤولني واأع�ساء هيئة التدري�ش والإداريني 

ن امل�سوؤولني عن و�سع اخلطة هم 
َّ
خرى »الطالبات«. ومتيزت باأ

ُ
واملن�سقات والفنيني, ومن جهة اأ

امل�سوؤولون عن تنفيذها. 

ولتنفيذ اخلطة تطلَّب الأمر تنظيم العمل بني امل�سوؤولني يف عمادة التعليم املوازي وعمادة 

التعليم عن بُعد لإدارة وتطوير الربنامج كمنظمة اإلكرتونية: e-organization, تعمل مب�ساعدة 

بُعد”  عن  التعليم  “عمادة  تولَّت  م�سرتكة.  اأهداف  حتقيق  اأجل  من  واحد  كج�سم  التقنية 

والطالبات ل�ستخدام  التدري�ش  وتدريب جميع من�سقات وع�سوات هيئة  التقنية؛  امل�ساندة 

نظام اإدارة التعلم الإلكرتوين. كذلك تولَّت التخطيط والتنظيم والتوجيه واملراقبة الإلكرتونية 

اإدارة نظام الدرا�سة من  لتحقيق الأهداف النهائية للربنامج. وتولَّت عمادة “التعليم املوازي” 

ُقبول وت�سجيل وحذف واإ�سافة للمقررات وال�سوؤون املالية, واإدارة العملية التعليمية.

رابعاً: املنتدى العام لالنت�ساب: لتنفيذ الربنامج كمنظومة اأكادميية تعتمد على نظام »ج�سور«, 

 .www.jusur.com اإحتاج الأمر اإىل ت�سميم »ُمنتدى النت�ساب«, ال�سكل رقم )1( على الرابط

اأعطيت عينة الدرا�سة فر�سة لتجربة وا�ستخدام املنتدى ملعرفة طريقة ال�ستخدام وللتعرف 

على فاعلية التوا�سل اللكرتوين مع امل�سوؤولني واملن�سقات والأ�ساتذة. ولإيجاد جمتمع افرتا�سي 

برامج مفتوحة للطالبات للح�سول على  يف بيئة تتميز بالأمان واخل�سو�سية, يُوفنِّر “املنتدى” 

خدمات التوا�سل وبناء حلقات نقا�ش, وا�ستخدام اأدوات التقنية احلديثة للم�ساركة باملعلومات 

م جميع اخلدمات  وامل�ستندات؛ اإ�سافة اإىل خدمة حفظ وتبادل ونقل البيانات وامللفات. ويَُقدَّ

التدري�ش  هيئة  واأع�ساء  امل�سوؤولني  بني  الأكادميي  والتوا�سل  والأكادميية؛  والتعليمية  الإدارية 

واملن�سقات وغريهم بالطالبات.

د. فدوى عمر دور الإدارة الإلكرتونية يف التعليم اجلامعي: درا�سة حالة
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

ال�سكل رقم )1( 

ال�سفحة الرئي�سة للمنتدى

ويتكوَّن »املنتدى« من الأق�سام التالية: ق�سم عمادة النت�ساب يف التعليم املوازي: ملتابعة 

اأنظمة اجلامعة املتعلقة بالدرا�سة. ق�سم عمادة التعليم عن بُعد: ويت�سمن ق�سمني اأحدهما 

للتدريب على نظام »ج�سور« وور�ش العمل؛ والآخر للدَّعم الفني ومعاجلة امل�سكالت التقنية. 

ق�سم الإعالنات الر�سمية: لن�رش اإعالنات امل�سوؤولني عن تنظيم �سري العمل للطالبات. ق�سم 

من�سقات الأق�سام: جتتمع فيه املن�سقات امل�رشفات مع الطالبات ملناق�سة العمليات الإدارية 

الإ�سالمية؛  والدرا�سات  القراآنية؛  للدرا�سات  اأكادميية:  اأق�سام  وخم�ش  التعليمية.  والأن�سطة 

واللغة العربية؛ وق�سمني للعلوم الجتماعية اأحدها للتاريخ والآخر للجغرافيا. ويتم التوا�سل 

العلمي والأكادميي بني الأ�ستاذ والطالبة من خالل منتدى الق�سم اخلا�ش به؛ وكذلك الت�سال 

بني الطالبات ببع�سهن البع�ش. كما يحتوي املنتدى العام على مكتبة اإلكرتونية. 



20
13

  
و

ي
ون

ي
  
2  

د 
د

ع
ال

  
14

  
د

ل
ج

مل
ا

- النموذج التكاملي لدرا�سة التحوٌّل اإىل الإدارة الإلكرتونية يف برنامج النت�ساب: 326

تطلَّب الو�سول لنتيجة هذه الدرا�سة تعريف الإدارة الإلكرتونية من حيث املفهوم والوظائف 

الرئي�سة لها؛ وال�ستفادة من الإنرتنت. كذلك التعريف بالتعليم الإلكرتوين والبيئة الالزمة له. 

كما تطلَّب الأمر معرفة دور الأ�ستاذ يف التعلم الإلكرتوين. وا�ستخدام نُظم املعلومات ودرجة 

تدفقها يف املوؤ�س�سة؛ وال�ستفادة من مدخلي الإدارة الت�ساركية والإدارة بالأهداف والنتائج, 

“ج�سور”  نظام  على  امل�سبق  التدريب  وكذلك   .e-Culture الإلكرتونية  الثقافة  اإىل  اإ�سافة 

ا�ستخدمت  الإلكرتونية  لالإدارة  وللتحول  النت�ساب.  برنامج  اإدارة  عن  وامل�سوؤولني  للطالبات 

الدرا�سة مزيجاً من الو�سائل التقنية ونظام “ج�سور« على رابط »ُمنتدى النت�ساب«. بَعد ذلك 

ا�ستخدمت الإدارة الإلكرتونية بكل اأبعادها للو�سول اإىل نتائج اإلكرتونية �رشعًة وجودةً كما هو 

مبني يف ال�سكل رقم )2(.

عر�ص النتائج وحتليلها ومناق�ستها 

مت عر�ش نتائج وحتليل بيانات الدرا�سة ح�سب ترتيب اأ�سئلة الدرا�سة كما يلي:

اأولً: عر�ض نتائج ال�سوؤال الأول

ن�ش هذا ال�سوؤال على: ما مدى اإ�سهام الإدارة الإلكرتونية يف اأداء الأعمال الإدارية من وجهة 

نظر كل من الطالبات وامل�سوؤولني؟ 

                     

د. فدوى عمر دور الإدارة الإلكرتونية يف التعليم اجلامعي: درا�سة حالة
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلدول رقم )2(

يبني ا�ستجابة عينة الدرا�سة )الطالبات املنت�سبات( يف م�ساهمة

الإدارة الإلكرتونية يف اأداء الأعمال الإدارية  

م

درجة الأداء

الأعمال الإدارية

�سعيفةمتو�سطةعالية
املتو�سط احل�سابي

)ن= 282(

%الدرجة%ك%ك%ك

26895.04134.6110.352.956.80تعريف الطالبات بنظام النت�ساب1

25891.49186.3861.132.896.67ال�سرعة يف اإ�سافة الطالبة  بعد الت�سجيل2

25791.13196.7462.132.896.66اإعالم الطالبة بحالة ت�سجيلها و�سعبتها3

25590.43279.57002.906.70جتاوز م�سكالت الت�سجيل والقيد4

26593.97165.6710.362.946.77تعريف الطالبة بالنتيجة5

6
بدء  منذ  الدرا�سي  اجلدول  على  ف  التعُرّ

الت�سجيل
26493.62134.6151.772.926.73

7
بت�سليم  يفيد  ما  للم�سوؤول  الطالبة  اإر�سال 

�سندات الإيداع
24386.17248.51155.322.816.48

8
تزويد الطالبة باملعلومات الإدارية الالزمة 

مثل كيفية تغيري الق�سم
24988.30289.9351.772.876.61

9
�سرعة الرد على امل�سكالت الإدارية املتعلقة 

بالت�سجيل والقيد والإ�سافة
23382.603813.50113.902.796.43

10
تهم  التي  لالإعالنات  املن�سقات  و�سع 

الطالبة
26593.97144.9631.072.936.75

11
اللقاءات  مبواعيد  الطالبة  تعريف  �سرعة 

املختلفة من خالل الإعالنات
27497.1651.7731.072.966.83

12
احل�سول على ردود لال�ستف�سارات املتعلقة 

باملنهج الدرا�سي
25189.01279.5741.422.886.63

13
مدار  على  امل�سوؤولني  مع  التوا�سل  اإتاحة 

اليوم
23884.393713.1372.482.826.50

14
م�سوؤويل  مع  »املنتدى«  عرب  التوا�سل 

النت�ساب
26794.68103.5551.772.936.75

15
الطالبات  بني  التفاعل  فر�ض  اإتاحة 

والأ�ساتذة وامل�سوؤولني
25991.85186.3851.772.906.69

2.89املتو�سط احل�سابي العام لأداء األأعمال الإدارية

0.05النحراف املعياري ملتو�سط اأداء الأعمال الإدارية

يبني اجلدول رقم )2( اأنَّ اأداء �ستة اأعمال اإدارية )11، 1، 5، 10، 14، 6( تتم بدرجة عالية جداً 

اللقاءات,  مبواعيد  الطالبات  تعريف  »ب�رشعة  املتعلقة  الأعمال  وهي   ,)2.96  -  2.92( بني  ما 

وبنظام النت�ساب, وبنتائج الختبارات, والإعالنات, والتوا�سل مع امل�سوؤولني, واجلدول الدرا�سي«. 

وقد تعزو الباحثة هذه النتيجة اإىل اإدراك الطالبات للفوائد املبا�رشة املرتتبة على ا�ستخدامهن 

»للمنتدى« من �رشعة و�سهولة ح�سولهن على خدمات اأ�سا�سية لالأعمال الإدارية. 

وهذا يتفق مع درا�سة كل من (Wan, Wan & Rozani, 2006)؛ اأبو زيد وعمار, 2006؛ 

الوقت  طوال  املعلومات  تتيح  اللكرتونية  الإدارة  اأن  اإىل  تو�سلت  التي   )2009 الغامدي, 
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وت�سهل الو�سول اإليها, كما اأنها ت�ساعد على الت�سال بني الإدارات وامل�ستفيدين, ويف جتويد 328

والت�سجيل  القيد  »بحل م�سكالت  اخلا�سة  الإدارية  الأعمال  اأداء  اأنَّ  الإداري. يف حني  العمل 

والإ�سافة, واإعالم الطالبات, والتفاعل بني الطالبات والأ�ساتذة وامل�سوؤولني, وال�ستف�سار عن 

املنهج الدرا�سي, وكيفية التحوٌّل اإىل ق�سم اآخر, والتوا�سل مع امل�سوؤولني«؛ يتم بدرجة عالية, 

2.9(. يف حني  فرتاوحت متو�سطات اأداء هذه الأعمال من وجهة نظر الطالبات بني )2.82 – 

درا�سة  ح�سب  امل�سكالت  اأبرز  من  تُعد  التقليدي  النت�ساب  يف  الإدارية  الأعمال  هذه  كانت 

)ال�سبيعي, 2010( ودرا�سة )حاجي والتون�سي, 2010( عن جامعة طيبة. وياأتي هذا التف�سري 

 Gorra, atel., 2010 Keith & Ho, 2010; Yusniza & Others,) من�سجماً ودرا�سات

2010)،  حيث برز الطالب كاآلية اجتماعية قوية لنجاح م�رشوع التعلم الإكرتوين والرغبة يف 
ا العمل الإداري املتعلق »ب�رشعة الرَّد على امل�سكالت اخلا�سة بالت�سجيل  ا�ستخدام التقنية. اأمَّ

رغبة  على  يدل  ما   ,)2.79( املجموعة  درجة يف  اأقل  على  ح�سلت  فقد  والإ�سافة«,  والقيد 

الطالبات يف حت�سني خدمة �رشعة الرد. ويت�سح من العر�ش ال�سابق اأَنّ درجة م�ساهمة الإدارة 

الربنامج  اإدارة  امل�سوؤولني على  اأَنّ  اإىل  النتيجة  تعود هذه  وقد  بدرجة عالية.  الإلكرتونية هي 

اإدارة الربنامج. ويجيء هذا التف�سري  كانوا من ذوي الكفاءات الإدارية, وقد �سبق عملوا على 

 Keith and Ho, 2010; Jonson  :2007 وبخ�ش,  2008؛  )العري�سي,  ودرا�سات  من�سجماً 

وت�سجيع  اجليد  التخطيط  اإىل  حتتاج  النت�ساب  برامج  اأن  اأكدت  التي   (and Tang, 2005
وبينت  الإلكرتونية.  الإدارة  اإىل  التقليدية  الإدارة  من  للتحوُّل  وتهيئتهم  واإعدادهم  العاملني 

تعقيد الإجراءات يف القبول والت�سجيل والنواحي املالية والإدارية ما يوؤثر �سلباً على م�ستوى 

الأداء, واأكدت الدرا�سات اأَنّ هناك حاجة ل�ستخدام طرق جديدة لإدارة وتي�سري اإمكانات التعلم 

الإلكرتوين التنظيمي, كما يحتاج اإىل تعاون اأع�ساء هيئة التدري�ش.

اجلدول رقم )3( 

يبني ا�ستجابة عينة الدرا�سة )امل�سوؤولني( يف م�ساهمة الإدارة

الإلكرتونية يف اأداء الأعمال الإدارية  

م

درجة الأداء

الأعمال 

الإدارية

�سعيفةمتو�سطةعالية
املتو�سط احل�سابي

)ن= 282(

%الدرجة%ك%ك%ك

1392.860017.142.866.78تعريف الطالبات بنظام النت�ساب1

1071.43321.4317.142.646.27ال�سرعة يف اإ�سافة الطالبة  ُبعد الت�سجيل2

857.14643.86002.576.1اإعالم الطالبة بحالة ت�سجيلها و�سعبتها3

1071.43321.4317.142.646.27جتاوز م�سكالت الت�سجيل والقيد4

964.29535.71002.646.27تعريف الطالبة بالنتيجة5

د. فدوى عمر دور الإدارة الإلكرتونية يف التعليم اجلامعي: درا�سة حالة
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م

درجة الأداء

الأعمال 

الإدارية

�سعيفةمتو�سطةعالية
املتو�سط احل�سابي

)ن= 282(

%الدرجة%ك%ك%ك

6
بدء  منذ  الدرا�سي  اجلدول  على  ف  التعُرّ

الت�سجيل
1178.57321.43002.796.61

7
بت�سليم  يفيد  ما  للم�سوؤول  الطالبة  اإر�سال 

�سندات الإيداع
1071.43214.29214.282.576.1

8
تزويد الطالبة باملعلومات الإدارية الالزمة 

مثل كيفية تغيري الق�سم
1285.71214.29002.866.78

9
�سرعة الرد على امل�سكالت الإدارية املتعلقة 

بالت�سجيل والقيد والإ�سافة ..
1178.57321.43002.796.61

10
تهم  التي  لالإعالنات  املن�سقات  و�سع 

الطالبة
14100000037.12

11
اللقاءات  مبواعيد  الطالبة  تعريف  �سرعة 

املختلفة من خالل الإعالنات
14100000037.12

12
احل�سول على ردود لال�ستف�سارات املتعلقة 

باملنهج الدرا�سي
1285.71214.29002.866.78

13
مدار  على  امل�سوؤولني  مع  التوا�سل  اإتاحة 

اليوم
1392.8617.14002.936.95

14
م�سوؤويل  مع  »املنتدى«  عرب  التوا�سل 

النت�ساب
14100000037.12

15
الطالبات  بني  التفاعل  فر�ض  اإتاحة 

والأ�ساتذة وامل�سوؤولني
14100000037.12

2.81املتو�سط احل�سابي العام لأداء األأعمال الإدارية

0.16النحراف املعياري ملتو�سط اأداء الأعمال الإدارية

يبني اجلدول رقم )3( اأَنّ اأداء الأعمال الإدارية املتعلقة »بالإعالنات وتعريف الطالبات مبواعيد 

اللقاءات والتوا�سل مع امل�سوؤولني, والتفاعل بني الطالبات والأ�ساتذة وامل�سوؤولني« يتم بدرجة 

عالية. فمن وجهة نظر امل�سوؤولني و�سلت درجة اأداء هذه الأعمال حلدها الأق�سى )3( تقابل 

ن�سبة مئوية كاملة. وقد تعزو الباحثة هذه النتيجة اإىل اأَنّ امل�سوؤولني عن اإدارة الربنامج حر�سوا 

على ا�ستخدام »املنتدى« بفاعلية يف اأداء الأعمال الإدارية ال�سابقة؛ واأي�ساً ل�سهولة تقنية 

والتعريف  الإعالنات  بو�سع  املتعلقة  الإدارية  الأعمال  اأداء  ل  �سهَّ الذي  »املنتدى«,  ا�ستخدام 

مبواعيد اللقاءات, وكذلك التوا�سل مع امل�سوؤولني والأ�ساتذة والطالبات.

ا اأداء الأعمال الإدارية املتعلقة »بالتعريف بالنت�ساب, وتزويد الطالبة باملعلومات الإدارية,   اأمَّ

الرد على ا�ستف�سارات املنهج, اجلدول الدرا�سي, الرد على امل�سكالت الإدارية اخلا�سة بالت�سجيل 

 )2.86 والإ�سافة«؛ فقد كان الأداء بدرجة عالية من وجهة نظر امل�سوؤولني تراوح بني )2.79 – 

اأي ما ن�سبته )%93 –%95.33(.

م�سكالت  وجتاوز  بالنتائج,  وتعريفهن  الطالبات  اإ�سافة  »ب�رشعة  املتعلقة  الأعمال  ا  اأمَّ  

تابع اجلدول رقم )3( 
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الإيداع«, 330 �سندات  بت�سليم  الإفادة  وال�سعبة,  الت�سجيل  بحالة  واإعالمهن  والقيد,  الت�سجيل 

تتم بدرجة عالية, فرتاوحت متو�سطات اأداء هذه الأعمال من وجهة نظر امل�سوؤولني بني )2.57 

– 2.64( اأي ما ن�سبته )85.67 % - %88(.

وتتفق هذه النتيجة ودرا�سات (Wan and Ruzani, 2006; اأبو زيد وعمار, 2006؛ غنيم, 

2006( اأَنّ الإدارة الإلكرتونية اأ�سهمت يف حت�سني عملية �سنع القرار, و�سهلت و�سول الأفراد 

املنا�سبني للمواد املتاحة, وح�سلت الهيئة الإدارية على املعرفة ب�سكل ناجح, وعلى الت�سال 

الفعال بني الإدارات التعليمية وامل�ستفيدين ويف تطوير العمل الإداري بدرجة عالية.

ثانياً: عر�ص نتائج ال�سوؤال الثاين

ن�ش هذا ال�سوؤال على: ما مدى اإ�سهام الإدارة الإلكرتونية يف اأداء الأن�سطة التعليمية من 

وجهة نظر كل من الطالبات وامل�سوؤولني؟

اجلدول رقم )4(

يبني ا�ستجابة عينة الدرا�سة )الطالبات املنت�سبات( يف م�ساهمة

الإدارة الإلكرتونية يف اأداء الأن�سطة  التعليمية،  ن= 282

م

                                   درجة الأداء

الأن�سطة التعليمية

�سعيفةمتو�سطةعالية
املتو�سط احل�سابي 

)ن= 282(

%الدرجة%ك%ك%ك

25189.01269.2251.772.8711.1وفر الدعم ب�سكل م�ستمر تعليمي– تقني1

23884.43713.1272.482.8210.9املكتبة الإلكرتونية والروابط العلمية2

3
نتيجة  التقنية  املهارات  ا�ستخدام  حت�سني 

للتوا�سل الإلكرتوين
26593.97155.3220.712.9311.3

4
مدار  على  الأ�ساتذة  مع  التعليمي  التوا�سل 

اليوم
21676.65619.9103.52.7310.5

5
اإتاحة فر�ض التفاعل بني الطالبات وتبادل 

اخلربات
27196.1103.5510.352.9611.4

6

تعليمية  اأن�سطة  يف  الطالبات  ا�سرتاك 

تعاونية فيما بينهن مثل الإجابة  على اأ�سئلة 

املواد

25590.43207.0972.482.8811.1

7
املخ�س�ض  الطالبات  وجهد  وقت  توفري 

للعملية التعليمية
26493.62144.9641.422.9211.3

8
الإجابة على الأ�سئلة والت�ساوؤلت عن املنهج 

والأبحاث
25891.49176.0372.482.8911.2

9

التعليمية  امل�سكالت  تقلي�ض  يف  اأ�سهم 

اإعالم  الأن�سطة/  ت�سليم  مثل  التقليدية 

بالتو�سيف واملراجع الأ�سا�سية للمقرر

25891.49207.0941.422.911.2

2.88املتو�سط احل�سابي العام لأداء الأن�سطة التعليمية

0.07النحراف املعياري ملتو�سط اأداء الأن�سطة التعليمية

د. فدوى عمر دور الإدارة الإلكرتونية يف التعليم اجلامعي: درا�سة حالة
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يبني اجلدول رقم )4( اأَنّ اأداء �ستة اأن�سطة تعليمية متعلقة »باإتاحة التفاعل بني الطالبات, 

والإجابة  التعليمية,  امل�سكالت  وتقلي�ش  واجلهد,  الوقت  وتوفري  التقنية,  مهاراتهن  وحت�سني 

على الت�ساوؤلت حول املقرر الدرا�سي, واإ�رشاك الطالبات يف اأن�سطة تعليمية, والتعاون فيما 

بينهن«, يتم بدرجة عالية جداً. فرتاوحت متو�سطات درجات اأدائها من وجهة نظر الطالبات 

بني )2.88 –2.96(  اأي ما ن�سبته )96% - 98.67%(. وتعزو الباحثة هذه النتيجة اإىل اأَنّ جميع 

اأفراد العينة تَوفر لهن التدريب الالزم على ا�ستخدام »املنتدى« ما اأ�سهم يف فاعلية الإدارة 

التعليمية.  امل�سكالت  وتبادل اخلربات, وتقلي�ش  التعليمية,  الأن�سطة  الإلكرتونية يف تطبيق 

اأي�ساً اأظهرت النتائج اأَنّ اأداء ثالثة اأن�سطة تعليمية هي: »توفري الدعم التعليمي والتقني, 

اليوم«, يتم بدرجة  التوا�سل مع الأ�ساتذة على مدار  املكتبة الإلكرتونية والروابط العلمية, 

 ,)2.87 عالية, حيث تراوحت متو�سطات درجات اأدائها من وجهة نظر الطالبات بني )2.73 – 

اأي ما ن�سبته )91% - 95.67%(. وقد تُرجع الباحثة هذه النتيجة اإىل اإدراك الطالبات للفوائد 

توفر  التقني, وكذلك  الدعم  دور وحدة  وفاعلية  »املنتدى«  ا�ستخدامهن  املرتتبة عن  املبا�رشة 

عم والتوا�سل التعليمي من قبل الأ�ساتذة. لكن الطالبات بحاجة اأكرب لزيادة تفعيل اجلانب  الدَّ

الإلكرتوين لهذه الأن�سطة لكون ن�سبة )67.4%( منهن من خارج املدينة املنورة. ويجيء هذا 

 Gorrah, and Others, 2010 ; Keith and Ho, 2010;) التف�سري من�سجماً مع درا�سة

درا�ستهم  التقنية لدعم  اأَنّ الطالب يف�سلون ا�ستخدام   (Yusniza and Others, 2010
ويجدونها اأداة مفيدة و�سهلة ال�ستعمال.

اجلدول رقم )5( 

يبني ا�ستجابة عينة الدرا�سة )امل�سوؤولني( يف م�ساهمة

الإدارة اللكرتونية يف اأداء الأن�سطة التعليمية

م
                              درجة الأداء

الأن�سطة التعليمية

�سعيفةمتو�سطةعالية
املتو�سط احل�سابي 

)ن= 14(

%الدرجة%ك%ك%ك

1392.8617.14002.9311وفر الدعم ب�سكل م�ستمر   تعليمي– تقني1

1285.71214.29002.8610.8املكتبة الإلكرتونية والروابط العلمية2

3
نتيجة  التقنية  املهارات  ا�ستخدام  حت�سني 

للتوا�سل الإلكرتوين
141000000311.3

4
مدار  على  الأ�ساتذة  مع  التعليمي  التوا�سل 

اليوم
1392.8617.14002.9311

5
وتبادل  الطالبات  بني  التفاعل  فر�ض  اإتاحة 

اخلربات
141000000311.3

6
تعاونية  تعليمية  اأن�سطة  يف  الطالبات  ا�سرتاك 

فيما بينهن مثل  الإجابة على اأ�سئلة املواد
141000000311.3

7
توفري وقت وجهد الطالبات املخ�س�ض للعملية 

التعليمية
1392.8617.14002.9311
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م
                              درجة الأداء

الأن�سطة التعليمية

�سعيفةمتو�سطةعالية
املتو�سط احل�سابي 

)ن= 14(

%الدرجة%ك%ك%ك

8
املنهج  عن  والت�ساوؤلت  الأ�سئلة  على  الإجابة 

والأبحاث
1392.8617.14002.9311

9

اأ�سهم يف تقلي�ض امل�سكالت التعليمية التقليدية 

بالتو�سيف  /اإعالم  الأن�سطة  ت�سليم  مثل  

واملراجع الأ�سا�سية للمقرر

141000000311.3

2.95املتو�سط احل�سابي العام لأداء الأن�سطة التعليمية

05/0النحراف املعياري ملتو�سط اأداء الأن�سطة التعليمية

يبني اجلدول رقم )5( اأَنّ اأداء الأن�سطة الأربع التعليمية املتعلقة »بتح�سني املهارات التقنية, 

التعاونية, تقلي�ش  التعليمية  التفاعل وتبادل اخلربات بني الطالبات, ال�سرتاك يف الأن�سطة 

امل�سكالت التعليمية مثل ال�ستعالم عن تو�سيف املقرر واملراجع من وجهة نظر امل�سوؤولني«, 

يتم بدرجة كاملة )3( اأي ما ن�سبته )100%(. وقد تعزو الباحثة هذه النتيجة اإىل اأَنّ امل�سوؤولني 

يتابعون العمل وهم على علم باأن الأ�ساتذة امل�ساركني يف برنامج النت�ساب تلقوا التدريب 

ل التوا�سل بني  املنا�سب على تفعيل اأداء الأن�سطة التعليمية املذكورة. كما اأَنّ »املنتدى« �سهَّ

الطالبات يف اأي مكان وعلى مدار ال�ساعة؛ ومبا يتنا�سب وظروف من يعملن منهن يف النهار اأو 

ا �سعوبة »احل�سول على تو�سيف املقرر الدرا�سي واملراجع« يف نظام  من خارج املدينة املنورة. اأمَّ

النت�ساب التقليدي التي ذكرتها درا�ستا )حاجي والتون�سي, 2010؛ ال�سبيعي, 2010(؛ فلم تعد 

من ال�سعوبات يف هذه الدرا�سة. اأداء الأن�سطة املتعلقة »بالدَّعم التعليمي والتقني امل�ستمر, 

التوا�سل على مدار اليوم مع الأ�ساتذة, توفري وقت وجهد الطالبات, الإجابة على الأ�سئلة«, 

فيتم بدرجة عالية, مبتو�سط )2.93( درجة اأي ما ن�سبته )97.67%(. وجاءت »م�ساهمة الإدارة 

الإلكرتونية يف اأداء املكتبة الإلكرتونية والروابط العلمية« يف املرتبة الأخرية واإن كانت �سمن 

الدرجة العالية )2.86(, اأي ما ن�سبته )%95.33(.

ثالثاً: عر�ص نتائج ال�سوؤال الثالث

ن�ش هذا ال�سوؤال على: هل هناك فروق معنوية بني اآراء »الطالبات« واآراء »امل�سوؤولني« من 

حيث فاعلية  الإدارة الإلكرتونية يف اأداء الأعمال الإدارية؟

اأظهرت نتائج ا�ستخدام اختبار- ت )T-Test( لختبار الفروق املعنوية بني اآراء »الطالبات« 

توجد  اأنَّه ل  الإدارية,  الأعمال  اأداء  الإلكرتونية يف  الإدارة  فاعلية  »امل�سوؤولني« من حيث  واآراء 

اآراء »الطالبات« واآراء »امل�سوؤولني«. حيث بلغ املتو�سط احل�سابي  فروق ذات دللة معنوية بني 

تابع اجلدول رقم )5( 

د. فدوى عمر دور الإدارة الإلكرتونية يف التعليم اجلامعي: درا�سة حالة
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لآراء  املتو�سط احل�سابي  بلغ  )0.05(, يف حني  بانحراف معياري قدره   )2.89( »الطالبات«  لآراء 

»امل�سوؤولني« )2.81( بانحراف معياري قدره )0.16(؛ وانَّ قيمة ت = 2.043, وهي غري دالة اإح�سائياً 

عند م�ستوى اأقل من )0.05( وذلك لأن قيمة Sig. (2-tailed) = 0.060, الأمر الذي يعني 

قبول الفر�ش الذي يقول اأنَّه: »ل توجد فروق معنوية بني اآراء »الطالبات« واآراء »امل�سوؤولني« من 

حيث فاعلية الإدارة الإلكرتونية يف اأداء الأعمال الإدارية يف برنامج النت�ساب بالتعليم املوازي 

بجامعة طيبة«. وقد تعزو الباحثة هذه النتيجة اإىل اأَنّ امل�سوؤولني والطالبات مت تدريبهم م�سبقاً 

على ا�ستخدام »املنتدى« بفاعلية. كما اأَنّ التوافق يف الراأي بني امل�سوؤولني والطالبات قد يرجع 

اإىل اأَنّ »املنتدى« يُطبق لأول مرَّة. فت�ساوى امل�سوؤولون واأع�ساء هيئة التدري�ش والطالبات يف 

خربة تطبيق الربنامج؛ وتلقي اجلميع التوجيهات كلٌّ يف اخت�سا�سه ب�ساأن ا�ستخدام »املنتدى«؛ 

كما اأنَّ توافر التعليمات واملخاطبات والردود على نف�ش »املنتدى« ن�سق اأفكار اجلميع بتوحيد 

ل تق�سيم العمل بني عمادتي التعليم عن بُعد والتعليم املوازي.  مرجعية العمل, و�سهَّ

رابعاً: عر�ص نتائج ال�سوؤال الرابع

ن�ش هذا ال�سوؤال على: هل هناك فروق معنوية بني اآراء »الطالبات« واآراء »امل�سوؤولني« من 

حيث فاعلية  الإدارة الإلكرتونية يف اأداء الأن�سطة التعليمية؟

اأظهرت نتائج )اختبار- ت( لختبار الفروق املعنوية بني اآراء »الطالبات« واآراء »امل�سوؤولني« من 

حيث فاعلية الإدارة الإلكرتونية يف اأداء الأن�سطة التعليمية اأنَّه توجد فروق ذات دللة معنوية 

بني اآراء »الطالبات« واآراء »امل�سوؤولني«. فبلغ املتو�سط احل�سابي لآراء »الطالبات« )2.88( بانحراف 

معياري قدره )0.07(, يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي لآراء »امل�سوؤولني« )2.95(, بانحراف معياري 

قدره )0.05(, واأن قيمة ت =  - 3.944, غري دالة اإح�سائياً عند م�ستوى اأقل من )0.05(,  ذلك 

لأن قيمة Sig. (2-tailed)= 0.004 الأمر الذي يعني رف�ش الفر�ش الذي يقول »ل توجد فروق 

معنوية بني اآراء »الطالبات« واآراء »امل�سوؤولني« من حيث مدى فاعلية الإدارة الإلكرتونية يف اأداء 

الأن�سطة التعليمية يف برنامج النت�ساب بالتعليم املوازي بجامعة طيبة«. وتعزو الباحثة هذه 

النتيجة اإىل اأَنّ امل�سوؤولني كانوا متابعني لالأن�سطة التعليمية الداخلة �سمن اإ�رشافهم املبا�رش, 

تعاون  الأ�ساتذة فقد كانت متفاوتة وفق  التي �سمن م�سوؤوليات  التعليمية  الأن�سطة  اأما 

اأ�ستاذ املقرر ما بني بطيئة اأو غائبة. وتعتمد فاعلية برامج التعلم اللكرتوين على ال�سفات 

من�سجماً  التف�سري  هذا  وياأتي  التعليم.  ت�سميم  ومتغريات  العمل  وبيئة  للمعلمني  املميزة 

مع درا�سة )حاجي والتون�سي, 2010؛ ال�سبيعي, Louati, and Others, 2010 :2010). كما 



20
13

  
و

ي
ون

ي
  
2  

د 
د

ع
ال

  
14

  
د

ل
ج

مل
ا

و�سهولة 334 للمنتدى من �رشعة  ا�ستخدامهن  الناجتة عن  املبا�رشة  للفوائد  الطالبات  اإدراك  اأَنّ 

احل�سول على خدمات الأعمال الإدارية جعلهن يتوقعن نف�ش امل�ستوى من اخلدمة وال�رشعة 

عم الفني ما انعك�ش على اآراء الطالبات املتاأثرات بالتاأخري يف  جلميع الأن�سطة التعليمية والدَّ

الرد اأو نق�ش التعاون.

خام�ساً: عر�ص نتائج ال�سوؤال اخلام�ص

املنت�سبات من وجهة  الطالبات  تواجه  التي  الإدارية  املعوقات  ال�سوؤال على: ما  ن�ش هذا 

نظرهن ومن وجهة نظر امل�سوؤولني؟

اجلدول رقم )6( 

يبني راأي عينة الدرا�سة )الطالبات( يف املعوقات الإدارية  ن= 282

املعوقاتم
لنعم

%ك%ك

18465.259834.75�سعف التوجيه و الإر�ساد الأكادميي للطالبات اأثناء فرتة الت�سجيل 1

2
كاللوائح  النت�ساب  بنظام  امل�ستجدات  الطالبات  تعريف  يف  الق�سور 

والقوانني 
21275.187024.82

18465.259834.75قلة اهتمام الإدارة بالطالبات والرد على ا�ستف�ساراتهن وحل م�ساكلهن3

17963.4810336.52عدم و�سوح مهام واخت�سا�سات اأق�سام الإدارة للطالبات4

16658.8711641.13بطء اإجناز املعامالت املالية والإدارية اخلا�سة بالطالبات5

19870.218429.79قلة عدد اللقاءات املبا�سرة مع امل�سرفني الأكادمييني6

18164.1810135.82كرثة اعتذار امل�سرفني الأكادمييني عن املحا�سرات7

19268.098931.56قلة تعاون بع�ض امل�سرفني الأكادمييني يف الرد على ا�ستف�سارات الطالبات8

19468.798831.21قلة تعاون  بع�ض اأع�ساء هيئة التدري�ض يف التوا�سل 9

187.78متو�سط عدد املوافقني

66.59الن�سبة املئوية للموافقني

)مت �سم الفئتني اأوافق ب�سدة واأوافق حتت عنوان »نعم«؛ ومت �سم الفئتني ل اأوافق ول اأوافق 

ب�سدة حتت عنوان »ل«(.

يبني اجلدول رقم )6( ا�ستجابة عينة الدرا�سة حول »املعوقات الإدارية التي تواجه الطالبات«, 

الالتي تعاملن يف الف�سل الدرا�سي الأول بنظام النت�ساب التقليدي جلميع الإجراءات الإدارية 

5(؛   ،4  ،3  ،2  ،1( رقم  املعوقات  ممثلة يف  وغريه  وتوجيه  واإر�ساد  واإ�سافة  وحذف  ت�سجيل  من 

ّق نظام النت�ساب با�ستخدام الإدارة الإلكرتونية ونظام 
ا يف الف�سل الدرا�سي الثاين فُطبِ اأمَّ

اإدارة التعلُّم الإلكرتوين يف اأداء الأن�سطة الإدارية والتعليمية ومتثل يف العبارات )6، 7، 8، 9(. 

التكرارات  اأعلى  على  النت�ساب«  بنظام  التعريف  »الق�سور يف  عن:   )2( رقم  املعوق  ح�سل 

د. فدوى عمر دور الإدارة الإلكرتونية يف التعليم اجلامعي: درا�سة حالة
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

التقليدي  النت�ساب  تو�سيح نظام  اإىل  الطالبات  ح حاجة  يُو�سنِّ )75.18%( ما  بن�سبة   )212(

للم�ستفيدات. 

وقلة  الأكادميي,  والإر�ساد  التوجيه  )1،3( عن: »�سعف  املعوقني  الثانية  املرتبة  ثم جاء يف 

وبن�سبة  منهما  لكل   )184( بتكرار  ا�ستف�ساراتهن«  على  والرد  بالطالبات  الإدارة  اهتمام 

)65.25%(. وياأتي هذا التف�سري من�سجماً ودرا�سة )حاجي والتون�سي, 2010( يف جامعة طيبة 

التعامل  فر�ش  وقلة  للطالبة  الأكادميي  الإر�ساد  التقليدي عن م�سكلة غياب  النت�ساب  يف 

و«عدم  املعامالت«  اجناز  »بطء  عن:   )4،5( املعوقني  ويليها  والأ�ساتذة.  الطالبة  بني  الأكادميي 

نظام  وافتقار  الأخرية.  املرتبة  يف  جاءتا  اللتان  الإدارة«,  اأق�سام  واخت�سا�سات  مهام  و�سوح 

النت�ساب اإىل فر�ش التعامل الأكادميي بني الطالبة واأ�ستاذ املقرر. نتيجة الفقرتني )9،1( تتفق 

ودرا�ستي )ال�سواف, 1427؛ الرواف, 2007(, يف م�سكلة »�سعوبة الت�سال باملر�سدة الأكادميية, 

ا املعوقات الإدارية التي تواجه الطالبات حني  وعن عدم و�سوح مفهوم الإر�ساد الأكادميي. اأمَّ

املبا�رشة مع امل�رشفني« على  اللقاءات  )6( عن: »قلة  املعوق رقم  ا�ستخدام »املنتدى«, ح�سل 

اأعلى التكرارات )198( ون�سبة )70.21%( تليها املعوقني )8، 9( تنازلياً عن: »قلة تعاون امل�رشفني 

 Johnson) درا�سة  مع  من�سجماً  التف�سري  هذا  ياأتي  التوا�سل«.  يف  الأ�ساتذة  تعاون  وقلة 

and Tang, 2005) عن �سعوبة جعل بع�ش اأع�ساء هيئة التدري�ش يعمل على ا�ستخدام 
التقنيات اجلديدة لتطوير املقررات واأدوات التعلُّم؛ واخلوف من التغيري.

عدد  مع  املنت�سبات  الطالبات  اأعداد  ن�سبة  تكافوؤ  عدم  اإىل  النتيجة  هذه  الباحثة  وتعزو 

لعقد  الفرتا�سية  بالف�سول  بال�ستعانة  امل�سكلة  حل  ي�ستلزم  ما  الأكادمييني,  امل�رشفني 

يف  التدري�ش  هيئة  اأع�ساء  قبل  من  التعاون  قلة  اأَنّ  كما  الطالبات.  مع  املبا�رشة  اللقاءات 

ع لكونه نظاماً يعتمد على مهارات ا�ستخدام احلا�سب والإنرتنت الأمر الذي مل  “املنتدى” يُرجَّ

يكن متوفنِّراً لبع�ش الأ�ساتذة. 

اجلدول رقم )7( 

يبني راأي جمتمع الدرا�سة )امل�سوؤولني( يف املعوقات الإدارية؛  ن= 14

املعوقاتم
لنعم

%ك%ك

1071.43428,57�سعف التوجيه و الإر�ساد الأكادميي للطالبات اأثناء فرتة الت�سجيل 1

2
كاللوائح  النت�ساب  بنظام  امل�ستجدات  الطالبات  تعريف  يف  الق�سور 

والقوانني 
964.29535,71

750750قلة اهتمام الإدارة بالطالبات والرد على ا�ستف�ساراتهن وحل م�ساكلهن3

1071.43428,57عدم و�سوح مهام واخت�سا�سات اأق�سام الإدارة للطالبات4
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املعوقاتم
لنعم

%ك%ك

857.14642,68بطء اإجناز املعامالت املالية والإدارية اخلا�سة بالطالبات5

1071.43428,57قلة عدد اللقاءات املبا�سرة مع امل�سرفني الأكادمييني6

750750كرثة اعتذار امل�سرفني الأكادمييني عن املحا�سرات7

1071.43428,57قلة تعاون بع�ض امل�سرفني الأكادمييني يف الرد على ا�ستف�سارات الطالبات8

1285.71214,29قلة تعاون  بع�ض اأع�ساء هيئة التدري�ض يف التوا�سل 9

9.22متو�سط عدد املوافقني

65.86الن�سبة املوؤية للموافقني

)مت �سم الفئتني اأوافق ب�سدة واأوافق حتت عنوان »نعم« ؛ ومت �سم الفئتني ل اأوافق ول اأوافق 

ب�سدة حتت عنوان »ل«(. 

يبني اجلدول رقم )7( راأي عينة الدرا�سة من امل�سوؤولني حول املعوقات الإدارية التي تواجه 

الطالبات يف نظام النت�ساب التقليدي, الذي ُطبق على الطالبات يف الف�سل الدرا�سي الأول. 

ممثال يف املعوقات رقم )1، 2، 3، 4، 5(. جاءت املعوقتان )4،1( عن: »�سعف التوجيه والإر�ساد 

وعدم و�سوح املهام والخت�سا�سات«, يف املرتبتني الأول بتكرار )10( ون�سبة )71.43%(. وترجع 

 )490( يبلغ  الذي  الطالبات  اأعداد  يعاين من كرثة  التقليدي  النت�ساب  اأَنّ  اإىل  النتيجة  هذه 

رئي�ساً  �سبباً  كوَّن  ما  فقط,  م�رشفات  خم�ش  وهن  الأكادمييات  امل�رشفات  عدد  وقلة  طالبة, 

لت�سبح هذه اأهم املعوقات التي تواجه الطالبات املنت�سبات. 

وح�سلت املعوقات رقم )2، 3، 5( تنازلياً عن: »ق�سور التعريف بالنت�ساب وقلة الرد وبطء 

املعامالت« على اأعلى التكرارات. وحيث اأن امل�سوؤولني على علم باملعوقات الإدارية يف برنامج 

النت�ساب التقليدي الأمر الذي ا�ستدعى حل امل�سكلة بتطبيق نظام اإدارة التعلم اللكرتوين 

»ج�سور«, املطبق يف الدرا�سة احلالية.

الواردة يف  احلالية  الدرا�سة  تواجه طالبات نظام النت�ساب يف  التي  الإدارية  املعوقات  ا  اأمَّ

العبارات )9، 8، 7، 6(, اأظهرت النتائج اأن امل�سوؤولني على علم ودراية بهذه امل�سكالت.

وح�سلت الفقرة )9( على اأعلى التكرارات )85.71(, تليها الفقرتان )8، 6( بنف�ش التكرار 

ون�سبة )71.43%(. هذه النتيجة عن »قلة تعاون بع�ش اأع�ساء هيئة التدري�ش يف التوا�سل« 

واأ�سباب عدم التعاون والتوا�سل من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ش ترجع اإىل قلة معرفة ومهارة 

ا�ستخدام احلا�سوب والإنرتنت ما ي�سكل عائقاً للتوا�سل والتعاون مع طالبات النت�ساب. وقد 

تالفت اإدارة اجلامعة هذه املعوقات بق�رش تدري�ش طالبات النت�ساب  على من يح�سن ا�ستخدام 

مهارات احلا�سب والإنرتنت. 

تابع اجلدول رقم )7( 

د. فدوى عمر دور الإدارة الإلكرتونية يف التعليم اجلامعي: درا�سة حالة
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ال�سوؤال ال�ساد�ش: ما املقرتحات لتح�سني اأداء م�ساهمة الإدارة الإلكرتونية يف برنامج النت�ساب 

من وجهة نظر كل من الطالبات وامل�سوؤولني؟

اجلدول رقم )8( 

يبني راأي عينة الدرا�سة )املنت�سبات( يف مقرتحات حت�سني

الأعمال الإدارية والأن�سطة التعليمية ن= 282

املقرتحاتم
لنعم

%ك%ك

1
تواجه  التي  العقبات  لتذليل  تخ�س�ض  كل  يف  اأكادميية  م�سرفة  حتديد 

الطالبة
28210000

27296.45103.55توفري �سروط ومتطلبات القبول مكتوبة يف كل كلية 2

3
للقيد  الإدارية  بالإجراءات  خا�سة  متكررة  اإر�سادية  لقاءات  عقد 

والت�سجيل
25991.84238.16

25791.13258.87حتديد لقاءات اإر�سادية �سهرية للطالبات مع القائمني على الربنامج4

21375.533813.48عقد اللقاءات الإر�سادية اأيام العطالت5

27196.1113.9تكثيف اللقاءات مع مدربات التعليم عن ُبعد للرد على ال�ستف�سارات6

26493.62186.38توفري مركز متخ�س�ض للتعليم عن ُبعد بكافة فروع اجلامعة7

25289.363010.64وجود مركز للحا�سب الآيل مل�ساعدة الطالبات بعد الدوام8

27296.45103.55توفري مركز خدمة الإنرتنت للطالبات يف الكلية9

27396.8193.19توفري دورات تدريبية للطالبات عن ا�ستخدام احلا�سب والإنرتنت10

11
وجود مدربة للربنامج يف جميع اللقاءات الإر�سادية للرد على ت�ساوؤلت 

الطالبات التقنية
27597.5272.48

12
توفري التقنيات الالزمة للطالبات لت�سهيل عملية الت�سال املتبادل مثل 

خدمة �سراء الأجهزة بالتق�سيط
25991.84238.16

262.42متو�سط عدد املوافقني

93.06الن�سبة املئوية للموافقني

)مت �سم الفئتني اأوافق ب�سدة واأوافق حتت عنوان »نعم«؛ ومت �سم الفئتني ل اأوافق و ل اأوافق 

ب�سدة حتت عنوان »ل«(

تخ�س�ش  اأكادميية يف كل  م�رشفة  »حتديد  عن:   )1( رقم  املقرتح  اأَنّ   )8( رقم  اجلدول  يبني 

لتذليل العقبات«, جاء يف املرتبة الأوىل بن�سبة موافقة بلغت )100%(. وقد تُعزى هذه النتيجة 

عمره  يتجاوز  مل  حديث  نظام  طيبة  جامعة  كليات  يف  التقليدي  النت�ساب  نظام  اأَنّ  اإىل 

املقرتحات  على  والتعرُّف  وا�سحة,  تكن  الأكادميية مل  امل�سكالت  فاإنَّ  لذلك  �سنوات.  ال�ست 

التالية يهيئ فر�سة لتح�سني الأن�سطة الإدارية والتعليمية, وخطوة اأ�سا�سية لإعادة النظر 

تنازلياً عن:   )6 ،9 ،2 ،11( العبارات  التي تعاين منها طالبات النت�ساب. وكانت  يف العقبات 

»وجود مدربة تقنية وتوفري �رشوط القبول وتوفري مركز خدمة لالنرتنت وتكثيف اللقاءات مع 
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وَل مقارنة بباقي عبارات املحور وفقاً لن�سبة التكرار, كما ت�ساوت العبارتان )2، 9(  338
ُ
املدربات« الأ

يف ن�سبة التكرار )%96.45(. 

على  للرَّد  الإر�سادية  اللقاءات  جميع  يف  للربنامج  مدربة  »حتديد  عن   )11( املقرتح  وجاء 

ا�ستخدام  اأَنّ  اإىل  النتيجة  هذه  تُعزى  وقد  التالية.  املرتبة  يف  التقنية«,  الطالبات  ت�ساوؤلت 

نظام »ج�سور« جديد على الطالبات, لذا واجهن بع�ش ال�سعوبات التقنية رغماً من الدورات 

التدريبية التي نُفذت لهن, ي�ساف اإليه الدَّعم الفني طوال فرتة الربنامج. وجاءت العبارات )5، 

8، 12، 3، 4( تنازلياً متاأخرة يف الرتتيب وفقاً لن�سبة التكرار, كما ت�ساوت العبارتان )3، 12( يف 

ن�سبة التكرار )%91.84(.

اجلدول رقم )9( 

يبني راأي جمتمع الدرا�سة )امل�سوؤولني( يف مقرتحات حت�سني الإدارة

الإلكرتونية يف برنامج النت�ساب؛ ن= 14

املقرتحاتم
لنعم

%ك%ك

1
تواجه  التي  العقبات  لتذليل  اأكادميية يف كل تخ�س�ض  حتديد م�سرفة 

الطالبة
1410000

1410000توفري �سروط ومتطلبات القبول مكتوبة يف كل كلية 2

3
للقيد  الإدارية  بالإجراءات  خا�سة  متكررة  اإر�سادية  لقاءات  عقد 

والت�سجيل
1410000

1410000حتديد لقاءات اإر�سادية �سهرية للطالبات مع القائمني على الربنامج4

857.14642.86عقد اللقاءات الإر�سادية اأيام العطالت 5

1410000تكثيف اللقاءات مع مدربات التعليم عن ُبعد للرد على ال�ستف�سارات6

1410000توفري مركز متخ�س�ض للتعليم عن ُبعد بكافة فروع اجلامعة 7

1178.57321.43وجود مركز للحا�سب الآيل مل�ساعدة للطالبات بعد الدوام 8

1410000توفري مركز خدمة الإنرتنت للطالبات يف الكلية9

1410000توفري دورات تدريبية للطالبات عن ا�ستخدام احلا�سب والإنرتنت10

11
وجود مدربة للربنامج يف جميع اللقاءات الإر�سادية للرد على ت�ساوؤلت 

للطالبات التقنية
1410000

12
توفري التقنيات الالزمة للطالبات لت�سهيل عملية الت�سال املتبادل مثل 

خدمة �سراء الأجهزة بالتق�سيط
1410000

13.25متو�سط عدد املوافقني

94.64الن�سبة املئوية للموافقني 

)مت �سم الفئتني اأوافق ب�سدة واأوافق حتت عنوان »نعم«؛ ومت �سم الفئتني ل اأوافق ول اأوافق 

ب�سدة حتت عنوان »ل«(

د. فدوى عمر دور الإدارة الإلكرتونية يف التعليم اجلامعي: درا�سة حالة
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عدا  ما   )%100( عليها  املوافقة  ن�سبة  بلغت  املقرتحات  جميع  اأَنّ   )9( رقم  اجلدول  يبني 

املقرتحني )8، 5( عن: »توفري مركز احلا�سب الآيل بعد الدوام؛ وعقد اللقاءات اأيام العطالت«, 

ن�سبة  املنورة.  املدينة  خارج  الطالبات  معظم  لتواجد  نظراً  املئوية  الن�سبة  يف  الأقل  كانتا 

 )8( )42.86%(؛ وللمقرتح  املوافقني  )57.14%( وغري  )5( كانت  املقرتح  التكرار للموافقني على 

الن�سبة  اأَنّ  ويالحظ   .)%21.43( موافقني  والغري   )%  78.57( للموافقني  التكرار  ن�سبة  كانت 

املئوية للموافقني على املقرتحات بلغت ) 94،64%(. وتعزو الباحثة هذه النتيجة اإىل اأَنّ املتابعة 

املبا�رشة من قبل امل�سوؤولني على برنامج املنتدى جعل امل�سوؤولني على علم مبا�رش مب�سكالت 

العمل.  

مناق�سة النتائج ال�سابقة تبني املوؤ�رشات التالية:

الإدارية  الأن�سطة  اأداء  يف  الإلكرتونية  الإدارة  م�ساهمة  جمال  يف  الدرا�سة  عينة  اإتفاق   -

بالنتيجة  الطالبة  »تعريف  عن:   )6  ،5  ،14  ،10  ،11( لالأعمال   )3( رقم  اجلدول  املو�سحة يف 

واجلدول الدرا�سي وو�سع الإعالنات ومواعيد اللقاءات والتوا�سل عرب املنتدى«, وح�سولها على 

2009؛  الغامدي,  2006؛  )غنيم,  درا�سات  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  وتتفق  املتو�سطات.  اأعلى 

.)Wan and Ruzani, 2006; Johnson and Tang, 2005
- اتفاق عينة الدرا�سة على اأنَّ اأداء �ستة اأعمال اإدارية )11، 1، 5، 10، 14، 6( يف اجلدول رقم 

)2( تتم بدرجة عالية ما بني )2.92 - 2.96(, وهي املتعلقة »ب�رشعة تعريف الطالبات مبواعيد 

اللقاءات, وبنظام النت�ساب, وبنتائج الختبارات, والإعالنات, والتوا�سل مع امل�سوؤولني, واجلدول 

 Keith and Ho, 2010; Yusniza) درا�سات  مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  وتتفق  الدرا�سي«. 

and Others, 2010; Gorra and Others, 2010), اأن التقنية ت�ساهم يف تنمية مهارات 
الطالب. 

التعليمية  الأن�سطة  اأداء  الإلكرتونية يف  الإدارة  الدرا�سة يف جمال م�ساهمة  اإتفاق عينة   -

حة يف اجلدولني )4( و)5( يف الفقرات )3، 5، 6، 9، 8( عن: »حت�سني املهارات التقنية وفر�ش  املو�سَّ

امل�سكالت«,  وتقلي�ش  الت�ساوؤلت  والإجابة على  التعاونية,  الأن�سطة  وال�سرتاك يف  التفاعل 

 Wan وح�سولها على اأعلى املتو�سطات وبدرجة عالية. وهذا يتفق مع )ابو زيد وعمار, 2006؛

.)and Ruzani, 2006; Johnson and Tang, 2005
يف  املنت�سبات.  الطالبات  تواجه  التي  الإدارية  املعوقات  ترتيب  يف  الدرا�سة  عينة  اختالف   -

اجلدول رقم )6( كان املعوق )2( عن: »الق�سور يف التعريف بنظام النت�ساب«, هو الأعلى تكراراً 
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وبدرجة عالية. ويف اجلدول )7( املعوقان )1، 4( عن: »�سعف التوجيه والإر�ساد وعدم و�سوح 340

املهام والخت�سا�سات« كانا الأعلى تكراراً وبدرجة عالية من وجهة نظر امل�سوؤولني.

)7( وهي »قلة تعاون بع�ش  )6( و  )8( يف اجلدولني رقم  الدرا�سة على املعوق  اإتفاق عينة   -

مع  الدرا�سة  هذه  نتائج  وتتفق  الطالبات«.  ا�ستف�سارات  على  الرد  يف  الأكادمييني  امل�رشفني 

درا�سة Johnson, وجزئيا مع درا�سة Louati التي تو�سح العوامل املوؤثرة على فعالية التعلم 

الألكرتوين ومنها ال�سفات املميزة للمعلمني.

اللقاءات  »عقد  وهو:   )5( املعوق  على  و)9(   )8( رقم  اجلدولني  يف  الدرا�سة  عينة  اإتفاق   -

الإر�سادية اأيام العطالت« احلا�سل على اأقل التكرارات. واملعوق )8( وهو: »وجود مركز احلا�سب 

الآيل مل�ساعدة الطالبات بعد الدوام« احلا�سلة على اقل التكرارات. 

وتنظيمياً:

- التغلُّب على ال�سعوبات التنظيمية املحتمل اأن تواجهها عمادتني ت�سرتكان يف اإدارة برنامج 

جديد. 

ل على م�سوؤويل العمادتني اإدارة الربنامج, ونظم العالقات  - العمل وفق خطة اإ�سرتاتيجية �سهَّ

بني كل اأطرافه. كما اأدَّت اإىل فعالية وجناح عملية الت�سال الإداري بني كل اأطراف العملية 

الأكادميية والإدارية.

- تبني مدخل الإدارة بالأهداف والنتائج والإدارة بال�سرتاك �ساعد على حتقيق النتائج املتوخاة 

من الربنامج.

- توفري ثقافة الإدارة الإلكرتونية بني جمتمع العاملني يف برنامج النت�ساب جنح يف التغلب 

من  النا�سئ  القلق  وعلى  الإلكرتونية,  الإدارة  اإىل  التقليدية  الإدارة  من  التحوٌّل  خوف  على 

احلوا�سيب, واإلغاء اخلالفات املحتملة بني الأفراد. 

تطبيق  الأطراف على  �ساعدا جميع  العمل,  ور�ش  وجناح  التدريبية,  العمليات  اإدارة  - كفاءة 

برنامج نظام اإدارة التعلُّم الإلكرتوين وال�ستمرار فيه بنجاح.

- توفري امل�ساعدين التقنيني كان اأحد �رشورات ا�ستمرارية العمل بنجاح يف الربنامج.

التعليمية بكفاءة ودقة  اأدوات مبتكرة لتنفيذ, مهامهن  التقنية منحت الطالبات  - قدرة 

و�رشعة, وحتقيق توا�سل نوعي اآمن وتفاعلي.

- جنح الربنامج يف اكت�ساف اإمكانات الطالبات, والرتقاء بها نحو م�ستويات اأعلى؛ وتعرفت 

الطالبات من خالله على قدراتهن الكامنة يف التوا�سل والإجناز. 

- اإدخال اأدوات التقنية يف عملية التبادل املعريف والأكادميي بني الطالبات والهيئة التدري�سية 

د. فدوى عمر دور الإدارة الإلكرتونية يف التعليم اجلامعي: درا�سة حالة
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�سيوفر -باإذن الله- للطالبات ميزة اأعلى يف املناف�سة يف �سوق العمل عن اأقرانهن امللتحقات 

العملية  ملخرجات  املميزة  الن�سخة  فهن  النت�ساب.  لربامج  تقليدية  اأكادميية  م�سارات  يف 

التعليمية يف القدرة لتحقيق م�سار عملي اأف�سل.

 

املقرتحات

ا�ستنادا اإىل تقييم الباحثة, امل�سوؤولة مبا�رشةً عن برنامج النت�ساب كوكيلة عمادة التعليم 

تطبيق  ومتابعة  العمل  وحلقات  الجتماعات  وعقد  للربنامج  اإدارتها  خالل  ومن  بُعد,  عن 

العمليات الإدارية والتعليمية تو�سلت اإىل اأَنّ درا�سة احلالة احلالية اأظهرت موؤ�رشات جناح عديدة 

كما يف املقرتحات التالية:   

املقدمة يف  الدرا�سية  وامل�ساقات  الربامج  الإلكرتونية يف جميع  الإدارة  تطبيق  اأ- مقرتحات 

جامعة طيبة:

- تطبيق الإدارة الإلكرتونية كُمتطلَّب لع�رش املعلوماتية ي�سهل العملية الإدارية يف املوؤ�س�سات 

التعليمية ب�سورة عامة ويف جامعة طيبة خا�سًة. 

- زيادة وعي قيادات جامعة طيبة باإمكانات وقدرات احلا�سب الآيل وكيفية الإفادة منها يف 

جمال الإدارة الإلكرتونية, من خالل تنظيم اللقاءات العلمية والندوات؛ والتعاون مع اجلمعيات 

العلمية والإدارية. 

خرى توعوية لن�رش ثقافة ومفهوم »الإدارة الإلكرتونية« بني من�سوبي 
ُ
- و�سع خطة تدريبية واأ

اجلامعة قبل التحوٌّل لالإدارة الإلكرتونية, وذلك لت�سجيع العاملني وتهيئتهم للتحوُّل بتطبيق 

احلوافز واملكافاآت.

نظام  تطبيقات  لتو�سيع  حماولة  يف  بُعد  عن  التعليم  عمادة  يف  العاملني  كفاءة  رفع   -

النتظام  طالبات  على  الإلكرتونية  الإدارة  مدخل  بتطبيق  »ج�سور«  الإلكرتوين  التعلم  اإدارة 

والنت�ساب باجلامعة.

- حتويل اإدارة برنامج النت�ساب يف التعليم املوازي التقليدي باجلامعة اإىل النظام الإلكرتوين 

ويتبع تنظيمياً عمادة التعليم َعن بُعد يف اإجناز جميع الأعمال الإدارية والتقنية والتدريبية 

املتعلقة بالدعم الطالبي.

- وجود الكفاية الكمية والنوعية يف العاملني من هيئة التدري�ش والإداريني والفنيني امل�ستوفني 

ملتطلبات املعايري الأكادميية ملثل هذه الربامج التطويرية.

وزيادة  لتح�سني  طيبة  بجامعة  الإلكرتونية  الإدارة  ملنجزات  امل�ستمر  للتقييم  نظام  وجود   -
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ر�ساء امل�ستفيدات عن اخلدمات الإدارية والتعليمية املقدمة؛ وربطه بنظم احلوافز والرتقيات 342

للقائمني على الربنامج. 

الدرا�سية  وامل�ساقات  الربامج  جلميع  الإلكرتوين  التعلُّم  اإدارة  نظام  لتفعيل  مقرتحات  ب- 

بجامعة طيبة: 

- احلاجة اإىل اأن تتناغم اأنظمة اإدارة التعلُّم الإلكرتوين املطبقة يف اجلامعة من حيث جودتها 

مع جودة اخلدمات التعليمية والإدارية الناجتة عن هذه الأنظمة. 

- زيادة الإنتاج املعريف بالعتماد على تفعيل نظريات الإدارة ملواكبة اأمناط التعلُّم الإلكرتوين. 

الأكادميي  م�ستواهن  لرفع  اجلامعة  لطالبات  الإلكرتوين  الأكادميي  الإر�ساد  نظام  تفعيل   -

واملهاري.

بني  املبا�رشة  اللقاءات  م�سكلة  على  للق�ساء  الفرتا�سية  الف�سول  بتقنية  ال�ستعانة   -

الطالبات املنت�سبات باجلامعة مع امل�رشفني الأكادمييني. 

ّقة لنظام اإدارة التعلم الإلكرتوين لي�ساعد 
- توفري خدمة الإنرتنت لكليات جامعة طيبة املَُطبِ

الة بني اأع�ساء هيئة التدري�ش والطالبات. على امل�ساركة الفعَّ

رب مقيم on line للرد على ت�ساوؤلت الطالبات عن ا�ستخدام برنامج “ج�سور”؛  - توفري مدنِّ

واخلدمات التي يقدمها املركز الوطني مثل: “املكتبة الرقمية ال�سعودية”، “املكنز للوحدات 

الرقمية”، “�سنيد للدعم والإر�ساد”.

تو�سيات الدرا�سة

يف �سوء ما تو�سلت اإليه الدرا�سة احلالية من نتائج ميكن تقدمي التو�سيات التالية

- و�سع خطة اإ�سرتاتيجية للتحول من الإدارة التقليدية اإىل الإدارة الإلكرتونية تو�سح فيها 

كامل املتطلبات, كما تو�سح اآلية تطبيقها من قبل الإدارات والأفراد.

- دمج مدخل الإدارة الإلكرتونية مع برامج نظام اإدارة التعلم الإلكرتوين لتح�سني اأداء العملية 

الأكادميية وت�رشيع اإجناز الأعمال وتطوير العمليتني التعليمية والإدارية معاً.

والإدارة  والنتائج  بالأهداف  الإدارة  مثل:  الإلكرتونية  الإدارة  ت�ساند  اإدارية  ا�ستخدام مداخل   -

الت�ساركية.

- و�سع خطط تدريب توعوية وتدريبية قبل التحول لالإدارة اللكرتونية للتغلب على مقاومة 

الأفراد  للتغيري ولإزالة خماوفهم منه وتهيئتهم نحو التحول لالإدارة اللكرتونية, وتوفري حوافز 

ومكافاآت ت�سجيعية.
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- تاأهيل اأع�ساء هيئة التدري�ش ل�ستخدام التقنيات احلديثة الداعمة لهم يف تطوير مقرراتهم 

الإلكرتونية, وا�ستمرارية التعلم والتدريب يف ظل نظم التعلم الإلكرتوين.

- حتويل برامج النت�ساب يف التعليم املوازي باجلامعة اإىل النت�ساب الإلكرتوين بال�ستفادة من 

الإدارة الإلكرتونية واأنظمة اإدارة التعلم الإلكرتوين يف جميع الربامج وامل�ساقات الدرا�سية التي 

يقدمها.

التعلم  اإدارة  الإدارة الإلكرتونية ونظم  - اقت�سار تدري�ش برامج النت�ساب با�ستخدام مدخل 

الإلكرتوين باجلامعات على الأ�ساتذة القادرين على ا�ستخدام التقنية والراغبني يف التوا�سل 

الإلكرتوين.

التعلم  اإدارة  نظم  تطبيقات  ا�ستخدام  زيادة  على  الرتبية  كليات  يف  الطالبات  ت�سجيع   -

الإلكرتوين وال�ستفادة من مزايا الإدارة الإلكرتونية لرفع م�ستواهن العلمي وتنمية مهاراتهن 

التقنية.

 LMS اللكرتوين  التعلم  اإدارة  نظم  لربامج  الداعمة  الفنية  الكوادر  وقدرة  كفاءة  رفع   -

باجلامعات لي�ستمر تقدمي اخلدمات التقنية للربامج بكفاءة.

الإنرتنت ومن حيث  واحلوا�سيب وخدمة �سبكة  املعامل  التحتية من  البنية  توفري وحتديث   -

اإدارة  بنظام  النت�ساب  برامج  تطبق  التي  اجلامعة  لكليات  وال�سيانة  والت�سغيل  الكفاية 

التعلم اللكرتوين.   

د- مقرتحات درا�سات م�ستقبلية: كما ميكن اقرتاح الدرا�سات امل�ستقبلية التالية:

- اإجراء درا�سة تتبعية للدرا�سة احلالية للوقوف على مدى التغيري الذي ا�ستحدثه ا�ستخدام 

مدخل الإدارة الإلكرتونية يف التعلم اللكرتوين على برامج النت�ساب يف التعليم املوازي.

خرى.
ُ
- اإجراء درا�سة ملعرفة دور الإدارة الإلكرتونية يف برامج النت�ساب يف جامعات اأ

- اإجراء درا�سة ملعرفة العالقة بني اإ�سهامات الإدارة الإلكرتونية يف تطوير العمل الإداري وجودة 

العملية التعليمية يف موؤ�س�سات التعليم العايل.

- اإجراء درا�سة ملعرفة اجلدوى القت�سادية من تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف موؤ�س�سات التعليم 

العايل. 
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