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الملخص
نتيجة للتطورات والتغيات السريعة احلاصلة اليت جتتاح ادلؤسسات التعليمية ،فقد أصبحت مسؤولية العاملني يف رلال
اإلدارة يف تلك ادلؤسسات كبية؛ لضمان بقاء تلك ادلؤسسات ومواكبة التطورات والتغيات السريعة ،وزيادة قدرهتا على
التنافس والتميز يف عصر ادلعرفة والتقنية احلديثة .ونظراً دلا يشوب أداء العاملني فيها من ضعف ،حبسب بعض
الدراسات؛ فإ ّن ذلك يتطلب ضرورة تفعيل التقنية اإللكًتونية احلديثة يف إجناز األعمال .لذلك هتدف ىذه الدراسة إىل
تشخيص درجة إسهام برنامج اإلدارة اإللكًتونية "نور" يف حتسني أداء العاملني يف مكتب تعليم البنات مبحافظة
ت استبانة تكونت من ( )30فقرة موزعة يف رلالني،
االسياح .وقد اعتمدت الباحثة ادلنهج الكمي؛ حيث استخدم ْ

تكونت من=
كأداة أساسية جلمع البيانات .اختارت الباحثة عينة عشوائية طبقية قدرىا  58فرداً من رلتمع الدراسة ّ
( )8رؤساء أقسام )9( ،إداريني ،و( )47من مديرات ووكيالت ادلدارس .ممن يؤدون عملهم بشكل مباشر وفق نظام
اإلدارة اإللكًتونية لربنامج "نور" .دللت النتائج أ ّن إسهام برنامج اإلدارة اإللكًتونية "نور" يف حتسني األداء اإلداري يف

مكتب تعليم البنات مبحافظة االسياح مبنطقة القصيم يف رلايل إدارة شؤون الطالب ،وإدارة شؤون ادلعلمني كان بدرجة
عالية.
كلمات مفتاحية= برنامج "نور" ،اإلدارة اإللكًتونية ،أداء العاملني.
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Abstract
As a result of the rapid developments and changes at the educational institutions, the
responsibility of the management personnel has become greater; to ensure that these institutions
remain in line with rapid developments and changes, to increase their competitiveness and
excellence in the era of modern knowledge and technology. Therefore, this study aims at
diagnosing the contribution of the electronic management program "Noor" in improving the
staff performance at the Girls' Education Office in the Governorate of Asayah. The researcher
adopted quantitative approaches; A questionnaire consisting of (30) items within four areas was
used as a basic data collection tool, these data were enhanced through the interview. The
)researcher chose a random sample of 25 individuals at the study community, consisting of: (5
heads of departments, (6) administrators and (14) principals and their assistance; who perform
their work using "Noor" Electronic Management System. The findings revealed that the
contribution of "Noor" electronic management program in improving the administrative
performance at the Girls' Education Office in Al-Asayah Governorate at Al-Qassim region in
both fields of student affairs administration and the management of teachers affairs were high.
Keywords: "Noor" program, electronic management, employee performance.

المقدمة

تشمل اإلدارة االلكًتونية منظومة األعمال ،واألنشطة اليت يتم تنفيذىا إلكًتونياً عرب الشبكات .فهي وظيفة إجناز
األعمال باستخدام النظم والوسائل اإللكًتونية من أجل االستخدام األمثل للوقت وادلال واجلهد .وبذلك ُسخرت

اإلدارة اإللكًتونية يف خدمة إدارة األعمال ورلاالهتا ادلختلفة ،حبيث أصبحت ضرورة أساسية ال ديكن االستغناء عن
خدماهتا يف أعمال اإلدارة ،فضالً عن خدمات اإلنًتنت والربيد اإللكًتوين واليت يسرت أمور االتصال ،واحلصول
على كثي من البيانات وادلعلومات ادلهمة لإلداريني يف وقت احلاجة ذلا بسهولة ويسر (الدىان وآخرون،
.)58=5558
كما ساعدت األنظمة اإللكًتونية بشكل مباشر يف تغيي اذلياكل التنظيمية لألجهزة احلكومية ،حيث حتتم على
ىذه األجهزة إعادة تأىيل ،وتدريب موظفيها ،وإعادة صياغة الكثي من الوظائف اليت كانت ُجترى سابقاً يف

ادلكاتب األمامية إىل وظائف مدعومة مبا تقدمو تقنية االتصاالت وادلعلومات لتنفذ يف ادلكاتب اخللفية هبدف حتسني
األداء ،ورفع الكفاءة واإلنتاجية )السجان.)64:=5545،

أصبحت التقنية اإللكًتونية جزءً ال يتجزأ عن تطوير األداء اإلداري ،ورفع وتنمية كفاءة إدارات ادلوارد البشرية يف

األجهزة احلكومية كافة ،وكذلك األجهزة وادلؤسسات وادلصاحل العامة واخلاصة إدراكاً ألمهيتها ودورىا البناء وادلؤثر يف
العملية اإلدارية؛ حيث إن كفاءة وفاعلية ادلوارد البشرية يف ادلؤسسات تعتمد على إدارة ادلوارد ذلذه ادلؤسسة .فإذا ما
توفرت إلدارة ادلوارد البشرية إدارة ذات كفاءة عالية وفاعلة يف رلاالهتا ،وأنشطتها ادلختلفة من ختطيط ،واستقطاب،
واختيار ،وتعيني ،وتدريب فإن ذلك سوف يؤدي إىل جناح ىذه ادلؤسسات ،ويزيد من فرص قدرهتا على التنافس
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والتميز يف عصر ادلعرفة والتقنية احلديثة ،كما أن جناح أنشطة ادلؤسسات يتوقف إىل حد كبي على اإلدارات،
واألجهزة والتقنيات ادلتطورة ،واليت تؤدي إىل تفعيل دورىا من خالل إدارة مواردىا البشرية بكفاءة وفعالية ،مما يوضح
أمهية توظيف تقنية ادلعلومات يف إدارة عمليات وأنشطة ىذه ادلؤسسات التوظيف الفعال بتوفي إدارة وكوادر بشرية
تستطيع أن تتعامل مع تقنية ادلعلومات؛ وتوظيفها مبا حيقق األىداف (موسى.)47=5557 ،
إ ّن مفهوم التطوير العام القائم على استخدام التقنية احلديثة يف رلال ادلعلومات واالتصاالت ،حيتم اختاذ األساليب
اإللكًتونية منهجاً رئيسياً لإلدارة يف ادلؤسسات ،ليتيح ذلا فرصة االنتقال من العمل التقليدي ،إىل مزيد من التطوير
والتقدم وادلشاركة احلقيقية ،يف سبيل حتقيق ما يًتتب على استخدام تلك التقنية من كفاءة وفاعلية عالية يف األداء.
لذلك فاألسباب اليت حدت بالباحثة اختيار ىذه الدراسة ىي=
أ.

إ ّن ادلملكة العربية السعودية حتتل ادلركز اخلامس عادلياً ،بني عشر دول رائدة يف استخدام "اخلدمات احلكومية

الرقمية" ،واىتمامها بإدخال التعامالت اإللكًتونية يف مجيع مؤسساهتا وقطاعاهتا ،خصوصاً مؤسسات التعليم
(جريدة مكة 46 ،مجادى اآلخرة 4768ه).
ب .احلاجة ادلاسة إىل مواكبة التوجهات العادلية احلالية الرقمية ،وتنفيذ األعمال إلكًتونياً ،وزلاولة تذليل العقبات
أما ىذا التوجو.
ت .رغبة الباحثة بادلسامهة جبهد ادلقل يف رفد ادلكتبة العربة بدراسة تتعلق باإلدارة اإللكًتونية.

مشكلة الدراسة
تزداد ادلشكالت اليت تواجو ادلؤسسات احلكومية ،ومنها ادلؤسسات التعليمية؛ نتيجة للتطور والتغي السريع احلاصل
يف ىذه ادلؤسسات .لذا أصبحت مسؤولية العاملني يف رلال اإلدارة كبية ،لكي يسامهوا يف بقاء تلك ادلؤسسات
ومواكبة التطورات والتغيات السريعة .لذا تتطلب الضرورة؛ تفعيل التقنية احلديثة يف ادلؤسسات احلكومية ،دلا تعانيو
من ضعف يف أداء العاملني فيها حبسب بعض الدراسات السابق كدراسة (ادلنيف476:،ىـ) ،ودراسة
(خلوف5545،م) ،ودراسة (محدي555;،م) وبسبب عدم استغالل تلك التقنيات بشكل سليم من قبل
العاملني ،إضافة إىل ضرورة الوقوف على دور تلك التقنيات يف حتسني و تطوير أداء العاملني يف ادلؤسسات.
ومن خالل االطالع على دراسة على بن ىاشم بلخي ( )5547اليت توصلت إىل أن إسهام برنامج اإلدارة
اإللكًتونية "نور" يف حتسني األداء اإلداري يف ادلدارس الثانوية دلدينة مكة ادلكرمة بصورة كلية أو بصورة منفردة من
خالل اجملاالت (إدارة شؤون الطالب ،إدارة شؤون ادلعلمني ،اإلرشاد الطاليب ،وإدارة موارد ادلدرسة (كان بدرجة
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عالية ،وبالنظر إىل دراسة زلمد عبد الرحيم ادلتحمي ( )5545اليت توصلت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية
بالنسبة لواقع تطبيق اإلدارة اإللكًتونية ،تعزى للمؤىل العلمي لصاحل احلاصلني على ماجستي ودكتوراه ،ووجود
فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لواقع تطبيق اإلدارة اإللكًتونية ،تعزى لسنوات اخلربة لصاحل احلاصلني على أكثر
من  48سنة ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية النسبة لواقع تطبيق اإلدارة اإللكًتونية تُعزى إىل اللغة اإلجنليزية
لصاحل احلاصلني على درجة ممتاز .فإ ّن واقع تطبيق اإلدارة اإللكًتونية ،يبشر بإحراز تقدم وتطور يف حتسني األداء
اإلداري ،إال إ ّن أبعد ىذا التحسني واجتاىاتو بقيت غي واضحة .مما حدا بالباحثة إىل صياغة مشكلة الدراسة يف
السؤال الرئيسي اآليت=
ما دور اإلدارة اإللكًتونية لربنامج "نور" يف حتسني أداء العاملني يف مكتب تعليم البنات مبحافظة االسياح؟ فيما
خيص إسهام الربنامج يف اجملاالت اآلتية:
أ .إدارة شؤون الطالب.
ب .إدارة شؤون ادلعلمني.
أهداف الدراسة

يكمن اذلدف الرئيس يف تشخيص درجة إسهام برنامج اإلدارة اإللكًتونية "نور" يف حتسني أداء العاملني يف مكتب
تعليم البنات مبحافظة االسياح يف رلاالت اإلدارة اآلتية=
أ .إدارة شؤون الطالب من وجهة نظرىم؟
ب .إدارة شؤون ادلعلمني من وجهة نظرىم؟

أهمية الدراسة
أوالً= األمهية النظرية=

أ .إن ىذه الدراسة تناقش موضوع دور اإلدارة اإللكًتونية جبميع أنواعها وتطوراهتا يف ادلؤسسات احلكومية ،بعد
أن أصبح توظيف ىذه التقنية يف رلال اإلدارة ضرورة .لذلك البد من تشخيص دور وسائل اإلدارة اإللكًتونية يف
حتسني أداء ادلؤسسات احلكومية ،هبدف الرقي مبستوى أداء تلك ادلؤسسات.
ب .تسهم يف تشخيص أىم ادلعوقات اليت حتد من االستفادة من اإلدارة اإللكًتونية إدارياً ،وكيفية التغلب على
تلك ادلعوقات.

ثانياً= األمهية العملية (التطبيقية)=

أ .أهنا تسهم يف تقوًن أىم اخلطوات اليت تلعبها اإلدارة اإللكًتونية لربنامج "نور"؛ من وجهة نظر العاملني يف
حتسني أدائهم.
ب .أهنا تضع مقياس لتقييم حتسني األداء ،يقدم فائدة للباحثني يف تطبيقات مماثلة.
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ت .من ادلمكن استفادة اجلهات ادلعنية من نتائج الدراسة وتوصياهتا.
الدراسات السابقة

أوالً= دراسة ادلنيف ،نوف علي عبد اهلل476:( .ه) دوافع استخدام اإلدارة اإللكًتونية يف مدارس زلو األمية مبدينة
مكة ادلكرمة من وجهة نظر ادلديرات ،رسالة ماجستي غي منشورة ،بكلية الًتبية ،جامعة أم القرى .ىدفت التعرف
على واقع استخدام اإلدارة اإللكًتونية يف مدارس زلو األمية مبدينة مكة ادلكرمة ،يف احملاور الثالث= إدارة شؤون
ادلعلمات ،إدارة مدارس شؤون الطالبات ،وإدارة موارد ادلدرسة من وجهة نظر ادلديرات .استخدم الباحث ادلنهج
الوصفي ادلسحي ،ومت مجع بيانات الدراسة من خالل استبانة وزعت على رلتمع الدراسة ادلكون من ( ):5مديرة
دلدارس زلو األمية مبدينة مكة ادلكرمة.
توصلت الدراسة إىل نتائج منها :أن واقع استخدام اإلدارة اإللكًتونية يف مدارس زلو األمية مبدينة مكة ادلكرمة من
وجهة نظر مديرات ادلدارس كان بدرجة عالية على األداة ككل ،وكذلك يف زلوري إدارة شؤون ادلعلمات وإدارة

شؤون الطالبات ،بينما كان بدرجة متوسطة يف زلور إدارة موارد ادلدارس .وأنو وجدت فروق تُعزى الختالف ادلؤىل
العلمي يف زلور إدارة شؤون الطالبات لصاحل ادلؤىالت األخرى (معهد ادلعلمات ،والكلية ادلتوسطة) .وقد أوصت
الدراسة :بتوطني التدريب بادلدارس ،واالستفادة من تقنيات االتصال والشبكات اإللكًتونية يف التدريب عن بعد
داخل ادلدارس ،ودمج االتصال اإللكًتوين ضمن برنامج اإلدارة الًتبوية ادلوحد"نور" ،وتصميم تطبيق اتصال للربنامج
يتيح استخدامو على أنظمة لويندوز واآلبل ماكنتوش واألندرويد والويندوز فون و  ، iOSوتفعيل خصائص نقل
ادلعلمات إلكًتونياً ،وإتاحة متابعة عمليات النقل من قبل ادلعلمات إلكًتونياً ،تنظيم األنشطة الطالبية إلكًتونياً.
ثانياً= دراسة بلخي ،على بن ىاشم5547( .م) إسهام برنامج اإلدارة اإللكًتونية "نور" يف حتسني األداء اإلداري يف
ادلدارس الثانوية دلدينة مكة ادلكرمة ،رسالة ماجستي غي منشورة ،بكلية الًتبية ،جامعة أم القرى .ىدفت الدراسة إىل
التعرف على درجة إسهام برنامج اإلدارة اإللكًتونية "نور" يف حتسني األداء اإلداري يف ادلدارس الثانوية دلدينة مكة
ادلكرمة من وجهة نظر ادلديرين ،ومدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ادلديرين يف تقديرىم لدرجة اإلسهام.

استخدم الباحث ادلنهج الوصفي ادلسحي ،ومت مجع البيانات من خالل استبانو وزعت على رلتمع الدراسة ادلكون
مديرا.
من مجيع مدراء ادلدارس الثانوية احلكومية واألىلية مبدينة مكة ادلكرمة والبالغ عددىم (ً )<5
توصلت الدراسة إىل نتائج منها :أدى إسهام برنامج اإلدارة اإللكًتونية "نور" إىل حتسني األداء اإلداري يف ادلدارس
الثانوية دلدينة مكة ادلكرمة بصورة كلية يف رلاالت= (إدارة شؤون الطالب ،إدارة شؤون ادلعلمني ،اإلرشاد الطاليب،
وإدارة موارد ادلدرسة) وبدرجة عالية .وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف رلال إدارة شؤون
الطالب تُعزى دلتغي (اخلربة( لصاحل ادلديرين الذين تًتاوح خرباهتم بني مخس سنوات إىل أقل من عشر سنوات.

أوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور برنامج اإلدارة اإللكًتونية "نور" يف متابعة األنشطة الطالبية ،ويف متابعة أولياء
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األمور ألبنائهم ،من خالل رسائل التنبيو للنظام،وكذلك معاجلة قصور الربنامج يف إعداد اجلداول الدراسية ،وتكوين
فرق العمل ،وتفعيل دوره يف رلال التدريب والتنمية ادلهنية للعاملني وادلعلمني.
ثالثاً= دراسة ادلتحمي ،زلمد عبد الرحيم5545( .م) واقع تطبيق اإلدارة اإللكًتونية يف إدارات الًتبية والتعليم لدى
مديري إدارات تقنية ادلعلومات ومساعديهم بادلملكة العربية السعودية ،رسالة ماجستي غي منشورة ،بكلية الًتبية،
جامعة أم القرى .ىدفت إىل حتديد درجة أمهية تطبيق اإلدارة اإللكًتونية يف إدارات الًتبية والتعليم بادلملكة العربية
السعودية ،ومدى إمكانية تطبيقها يف رلاالت= البنية التحتية ،اخلدمات اإلدارية ،اخلدمات الًتبوية ،خدمات
ادلستفيدين .كذلك معرفة أبرز معوقات تطبيقها ،والكشف عن االسًتاتيجيات ادلستخدمة يف تقنية ادلعلومات لتطبيق
اإلدارة اإللكًتونية يف تلك اإلدارات .استخدم الباحث ادلنهج الوصفي ادلسحي ،واستخدام االستبيان كأداة جلمع
بيانات عينة الدراسة ادلكونة من ( )448مديراً يف إدارات تقنية ادلعلومات.
توصل الباحث إىل نتائج منها :وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لواقع تطبيق اإلدارة اإللكًتونية ،تعزى
للمؤىل العلمي لصاحل احلاصلني على ماجستي ودكتوراه ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لواقع تطبيق

اإلدارة اإللكًتونية تعزى لسنوات اخلربة لصاحل احلاصلني على أكثر من  ٥١سنة ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية
النسبة لواقع تطبيق اإلدارة اإللكًتونية تعزى إيل اللغة اإلجنليزية لصاحل احلاصلني على درجة ممتاز .أوصت الدراسة
بضرورة اإليعاز إىل اجلهات ادلعنية بتطبيق اإلدارة اإللكًتونية يف مجيع رلاالت العمل ،وتقدًن الدعم للعاملني ،وهتيئة
البيئة ادلناسبة لتحقيق اإلدارة اإللكًتونية ،والًتكيز على تفعيل ادلواقع اإللكًتونية اخلاصة بكل إدارة تعليمية ،وتقدًن
كافة اخلدمات من خالذلا قدر اإلمكان ،وأمهية عقد الدورات التدريبية والندوات ادلتخصصة يف رلال تطبيقات
اإلدارة اإللكًتونية جلميع ادلوظفني ،وضرورة عمل دورات يف اللغة اإلجنليزية للعاملني يف رلال تقنية ادلعلومات بإدارات
الًتبية والتعليم.
رابعاً= دراسة خلوف ،إديان حسن مصطفى5545( .م) واقع تطبيق اإلدارة االلكًتونية يف ادلدارس احلكومية الثانوية
يف الضفة الغربية من وجهة نظر ادلديرين وادلديرات ،رسالة ماجستي غي منشورة،بقسم اإلدارة الًتبوية ،كلية
الدراسات العليا ،جامعة النجاج ،نابلس ،فلسطني .ىدفت التعرف إىل واقع تطبيق اإلدارة اإللكًتونية يف ادلدارس
احلكومية الثانوية يف الضفة الغربية ،من وجهة نظر ادلديرين وادلديرات ،وبيان أثر متغيات الدراسة (اجلنس ،واخلربة
اإلدارية ،وادلؤىل العلمي ،ورلال التخصص  ،وادلوقع اجلغرايف ،وموقع احملافظة ،وعدد الدورات التدريبية يف رلال
اإلدارة اإللكًتونية( يف واقع تطبيق اإلدارة اإللكًتونية .استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي ،ولتحقيق ىدف الدراسة
قامت الباحثة بإعداد استبانو باالعتماد على األدب النظري ،والدراسات ذات العالقة بادلوضوع.
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توصلت الباحثة إىل نتائج منها :وجود واقع منخفض لتطبيق اإلدارة اإللكًتونية يف ادلدارس احلكومية الثانوية يف
الضفة الغربية ،من وجهة نظر ادلديرين وادلديرات .وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )5.58يف
واقع تطبيق اإلدارة اإللكًت ونية يف ادلدارس احلكومية الثانوية يف الضفة الغربية ،من وجهة نظر ادلديرين وادلديرات،
تعزى دلتغي اجلنس ،ولصاحل الذكور ،ودلتغي ادلؤىل العلمي ،ولصاحل محلة ادلاجستي فأعلى ،ودلتغي ادلوقع اجلغرايف،
ولصاحل ادلدينة ،ودلتغي عدد الدورات التدريبية يف رلال اإلدارة اإللكًتونية ،ولصاحل الذين تدربوا دورة تدريبية واحدة
أو أكثر يف رلال اإلدارة اإللكًتونية .أوصت الباحثة باإلسراع يف تدريب ادلديرين خاصة ،وادلعلمني عامة على
استخدام اإلدارة اإللكًتونية يف العمل ادلدرسي اإلداري والفين ،وضرورة اشًتاك ادلدارس بشبكة اإلنًتنت ،دلا يسهل
تداول ادلعلومات وادلديرية والوزارة ،والعمل على تأسيس شبكات داخلية يف ادلدارس.
خامساً= دراسة القرشي ،عبي بنت سفر عبد الغين4765( .ىـ) اإلدارة اإللكًتونية يف مدارس التعليم الثانوي
للبنات مبكة ادلكرمة ،رسالة ماجستي غي منشورة ،بكلية اآلداب والعلوم ،جامعة أم القرى .ىدفت التعرف على
التجهيزات الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكًتونية يف مدارس التعليم الثانوي للبنات مبكة ادلكرمة ،ومعرفة الفروق ذات
الداللة اإلحصائية حول توفر التجهيزات ادلادية والكفايات البشرية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكًتونية تعزى إىل
متغيات= (نوع ادلدرسة ،طبيعة العمل احلايل ،العمر ،ادلؤىل العلمي ،نوع التأىيل ،سنوات اخلربة ،الدورات
التدريبية) .اعتمدت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي ،وزعت استبانة للتعرف على آراء ادلديرات واإلداريات ،حول
إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكًتونية يف مدارس التعليم الثانوي للبنات مبكة ادلكرمة ،وقد اشتمل رلتمع الدراسة على
مجيع مديرات ادلدارس الثانوية احلكومية واألىلية للبنات مبدينة مكة ادلكرمة وقد بلغ عددىن ( )465فرداً.
توصلت الدراسة إىل نتائج منها :قلة األمور اآلتية يف ادلدارس احلكومية= بريد إلكًتوين خاص لكل منسوبة من
منسوبات ادلدرسة ،برامج نظام الذاكرة ادلؤسـ ــسية إلدارة موارد ادلدرسة إلكًتونياً ،برامج تبويب بيانات األرشفة
اإللكًتونية ،ختصيص مبالغ مالية لصيانة أجهزة احلاسب اآليل .يف حني تعتقد مديرات وإداريات ادلدارس الثانوية

األىلية للبنات؛ بتوفر التجهيزات ادلادية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكًتونية أكثـر مـن نظائرىن يف ادلدارس الثانوية
احلكومية .أوصت الدراسة= بضرورة توفي التجهيزات ادلادية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكًتونية ،وختصيص مبالغ مالية
لتوفي وصيانة األجهزة اإللكًتونية ،عقد دورات تدريبية دلنسوبات ادلدرسة يف احلاسب اآليل واالنًتنت ،تأىيل
إداريات ادلدرسة وتدريهن على كيفية استخدام اإلدارة اإللكًتونية.
تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة ،يف كوهنا تناقش دور اإلدارة اإللكًتونية لربنامج "نور" يف حتسني أداء
العاملني إدارياً يف ادلؤسسات التعليمية ،كما تتفق معها أيضاً من خالل استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي ،وتتفق
191

Vol. 14 (Special Edition), 2018

رللة العبقري

Journal al-‘Abqari

معها يف استخدام االستبانة كأداة جلمع بيانات الدراسة وطريقة اختيار العينة بالطريقة العشوائية ،ويف األساليب
اإلحصائية ادلستخدمة.
إال أهنا ختتلف من حيث أهنا تتناول موضوعاً جديداً وىو "دور اإلدارة اإللكًتونية لربنامج "نور" يف حتسني أداء
العاملني يف مكتب تعليم البنات مبحافظة االسياح من وجهة نظر العاملني" ،حيث أنو ال توجد دراسة حبسب
حدود علم الباحثة ربطت بني متغي حتسني األداء والرضي الوظيفي لدى العاملني ،ودور ذلك يف حتسني األداء
اإلداري لدى العاملني.
منهج الدراسة

استخدمت الباحثة منهج البحث ادلختلط الكمي والكيفي ،الذي يتماشى مع طبيعة الدراسة .حيث إنو يستخدم
االستبانة كأداة أساسية يف مجع البيانات ادلطلوبة.

تكون رلتمع الدراسة من مجيع رؤساء األقسام واإلداريات ومديرات ووكيالت ادلدارس من العامالت
رلتمع الدراسة :ي ّ
يف مكتب تعليم البنات ،مبحافظة االسياح مبنطقة القصيم.
عينة الدراسة

تكونت من= ( )8رؤساء أقسام )9( ،إداريني ،و()47
مت اختيار عينة عشوائية قدرىا  58فرداً من رلتمع الدراسة ّ

من مديرات ووكيالت ادلدارس .الذين يؤدون عملهم بشكل مباشر وفق نظام اإلدارة اإللكًتونية لربنامج "نور" .وقد
تنوعت فيهم اخلربات التعليمية وادلؤىالت العلمية بني البكالوريوس وادلاجستي والدكتوراه.
أداة الدراسة
لتحقيق ىدف الدراسة واإلجابة على تساؤالهتا ،قامت الباحثة ببناء استبانة جلمع ادلعلومات والبيانات ادلتعلقة
بالدراسة؛ وذلك دلناسبتها للدراسة ومنهجها ،وقد استندت أداة الدراسة يف إعدادىا إىل مراجعة األدب النظري
والدراسات السابقة يف رلال اإلدارة اإللكًتونية كدراسة ادلنيف (  476:ه) ودراسة بلخي ( ,)5547ودراسة
ادلتحمي ( ,)5545ودراسة خلوف ( ،)5545ودراسة القرشی ( .)4765وكذلك مراجعة أدلة عمل برنامج
اإلدارة اإللكًتونية "نور" ادلعتمدة من قبل وزارة الًتبية والتعليم ،باإلضافة إىل الدراسة االستطالعية اليت قامت هبا
الباحثة ،ومتّ يف ضوء ذلك إعداد زلاور االستبانة وحتديد فقراهتا ،مما أسهم يف بناء األداة ،واليت تألفت يف صورهتا
النهائية من احملاور التالية=
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وتضمنت البيانات ادلتعلقة مبتغيات الدراسة= ادلؤىل العلمي ،عدد
أوال= البيانات الشخصية= عن ادلستجيبني،
ّ
سنوات اخلربة اإلدارية ،والدورات التدريبية.
تكونت االستبانة يف صورهتا النهائية من ( )65فقرة ،متّ توزيعها على رلالني رئيسيني كالتايل=
ثانيا= ّ

 .4اجملال األول= رلال إدارة شؤون الطالب ،وتضمن ( )49فقرة ،وىي ادلمثلة يف االستبانة باألرقام من (.)49-4
 .٢اجملال الثاين= رلال إدارة شؤون ادلعلمني ،وتضمن ( )47فقرة ،وىي ادلمثلة يف االستبانة بالفقرات من (-۷۱
.)۰۳
ومت استخدام مقياس ليكرت  Likertاخلماسي لتحديد درجات االستجابة على فقرات االستبانة وزلاورىا؛ حبيث
يتم إعطاء الدرجة ادلوزونة ( )8الستجابات أفراد رلتمع الدراسة على الفقرات لدرجة االستجابة "عالية جدا"
والدرجة ( ) 7الستجابات أفراد رلتمع الدراسة على الفقرات لدرجة االستجابة "عالية" والدرجة ( )6الستجابات
أفراد رلتمع الدراسة على الفقرات لدرجة االستجابة ادلتوسطة" والدرجة ( )٢الستجابات أفراد رلتمع الدراسة على
الفقرات لدرجة االستجابة "ضعيفة" والدرجة ( )4لالستجابات على الفقرات لدرجة االستجابة "ضعيفة جدا".
وعلى ذلك ،متّ استخدام ادلعيار التايل للحكم على درجة االستجابة لكل فقرة ورلال من رلاالت االستبانة؛ حيث
متَّ حتديد مدى الدرجات حبساب الفرق بني أعلى قيمة ( )8وأدىن قيمة ()4؛ مث قسمة الناتج على ( )8مستويات

؛ فكان ناتج القسمة (; )5.وىي طول الفئة ،وعليو مت تفسي النتائج وفق ادلعيار التايل=

 .4إذا كان ادلتوسط احلسايب لالستجابات ( من  7.5فأكثر)؛ فإن درجة االستجابة (عالية جدا).
 .٢إذا كان ادلتوسط احلسايب لالستجابات ( من  6.7إىل أقل من )7.5؛ فإن درجة االستجابة (عالية).
 .6إذا كان ادلتوسط احلسايب لالستجابات ( من  5.9إىل أقل من ) 6.7؛ فإن درجة االستجابة (متوسطة).
 .7إذا كان ادلتوسط احلسايب لالستجابات (من ; 4.إىل أقل من ) 5.9؛ فإن درجة االستجابة (ضعيفة).
 .8إذا كان ادلتوسط احلسايب لالستجابات ( أقل من ;) 4.؛ فإن درجة االستجابة (ضعيفة جداً).
وفيما يلي حساب صدق وثبات األداة =

( )1صدق األداة :
مت حساب صدق األداة بطريقتني =
أوال– الصدق الظاهري لألداة :
للتحقق من صدق زلتوى أداة الدراسة ،والتأكد من كوهنا ختدم أىداف الدراسة ،فقد متّ عرضها يف صورهتا األولية

على رلموعة من احملكمني من أعضاء ىيئة التدريس يف عدة جامعات وعدد من العاملني وادلتخصصني يف برنامج
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اإلدارة الًتبوية نور" بوزارة التعليم  ،وقد طلب منهم التأكد من مشول فقرات االستبانة وانتمائها للمحاور ،وتغطيتها
مجيع زلاور وأبعاد الدراسة ،والتأكد من سالمة اللغة والصياغة ووضوحها وعدم تكرارىا ،واقًتاح تعديالت للفقرات
أو حذفها ،وبعد استعادة االستبانات ويف ضوء التوجيهات اليت أبداىا احملكمون ،قامت الباحثة بإجراء التعديالت
اليت اتفق عليها أكثر من ( )% ;5من احملكمني سواء بتعديل الصياغة أو استبدال بعض الفقرات ،أو حذف
بعضها ،حىت متّ إخراج االستبانة يف صورهتا النهائية.
واعتربت الباحثة ذلك صدقا ظاىريا لألداة ،وأصبحت األداة جاىزة للتحقق من صدق االتساق والثبات.
ثانيا – صدق االتساق الداخلي لألداة :

مكونة من ( )44من
للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة ،قامت الباحثة بتطبيقها على عينة استطالعية ّ
اإلداريات ووكيالت ادلدارس يف مكتب تعليم البنات مبحافظة االسياح مبنطقة القصيم ،،مث متَّ حساب معامالت
االرتباط بني الفقرات وزلاورىا ،وبني احملاور وبعضها البعض ،وبينها وبني األداة ككل ،واليت تشي إىل أن مجيع
الفقرات يف احملاور األربعة ذات ارتباط دال إحصائيا عند مستويي الداللة ( )5.54و( ،)5.58وكانت معامالت

االرتباط قد تراوحت بني ( )5.;<;-5.775وىي قيم دالة إحصائيا وتطمئن لصدق االتساق الداخلي ،ويف
ضوء ذلك أصبح عدد فقرات االستبانة النهائي ( )65فقرة .
ثبات األداة
مكونة من ( )44من اإلداريات ووكيالت ادلدارس
للتحقق من ثبات أداة الدراسة ،متّ تطبيقها على عينة استطالعية ّ
يف مكتب تعليم البنات مبحافظة االسياح مبنطقة القصيم ،مثّ حساب معامالت الثبات لفقرات وزلاور األداة ولألداة
ككل بطريقة ألفا كرونباخ حيث تبني أن أداة الدراسة تتمتع بدرجات ثبات مقبولة ألغراض ىذه الدراسة؛ حيث
تراوحت قيم معامالت الثبات علی رلاالت االداة بني ( ،).<; -.<:وبلغ معامل الثبات لألداة ككل (،).<:
وىي قيمة تطمئن لتطبيق األداة على رلتمع الدراسة.
إجراءات تطبيق الدراسة

اتبعت الباحثة اخلطوات واإلجراءات التالية لتحقيق أىداف الدراسة=
للتعرف على أىم مميزات وسلبيات برنامج اإلدارة اإللكًتونية "نور" ،واالستفادة منها يف
 .4إجراء دراسة استطالعية ّ
بناء أداة الدراسة.
 . ٢بناء أداة الدراسة بعد اإلطالع على األدب النظري والدراسات السابقة حول موضوع اإلدارة اإللكًتونية وأدلة
برنامج اإلدارة اإللكًتونية نور" ،وبعد تطبيق أداة الدراسة االستطالعية.
 .6تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية؛ للتحقق من خصائص الصدق والثبات لألداة.
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 .7تطبيق األداة على رلتمع الدراسة ،وإدخال ادلعلومات إىل برنامج التحليل اإلحصائي ()spss؛ مث استخالص
النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة.
 .8استخالص النتائج ومناقشتها ،وصياغة التوصيات.
المعالجات اإلحصائية

استخدمت الباحثة حزمة الربامج اإلحصائية االجتماعية ( )SPSSيف حتليل البيانات ،وقد متّ استخدام األساليب
اإلحصائية=
 -4حلساب صدق االتساق الداخلي ،متّ استخدام معامل ارتباط بيسون ،ومتّ استخدام معامل كرونباخ ألفا
حلساب الثبات.
 -٢لإلجابة عن أسئلة الدراسة من اجملال (األول إىل الرابع) ،مت استخدام ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية
لوصف استجابات رلتمع الدراسة.

 -6لإلجابة عن سؤال الدراسة اخلامس وحساب الفروق بني رلتمع الدراسة حول زلاور األداة ،مت استخدام حتليل
التباين (.)ANOVA
عرض ومناقشة نتائج الدراسة
التعرف على درجة إسهام برنامج اإلدارة اإللكًتونية "نور" يف حتسني األداء اإلداري من
ىدفت ىذه الدراسة إىل ّ
اإلداريات ووكيالت ادلدارس يف مكتب تعليم البنات مبحافظة االسياح مبنطقة القصيم ،من وجهة نظر ادلديرين يف
اجملاالت التالية (إدارة شؤون الطالب – إدارة شؤون ادلعلمني – اإلرشاد الطاليب – إدارة موارد ادلدرسة) .وقد متّ

استخدام االستبانة أداة للدراسة ،وبعد أن دتّت مجيع اإلجراءات ،سواء ادلتعلقة بإعداد أداة الدراسة أو التطبيق ،دتّت
عملية تبويب البيانات وحتليلها ،واستخراج النتائج مرتبة حسب األسئلة ،مع تفسيىا و مناقشتها.
وقد استخدمت الباحثة معيار للحكم على االستجابات ؛ حبيث حيكم على الفقرة اليت تًتاوح متوسطاهتا بني
( )8-7.5بأن درجتها عالية جدا؛ و ّأما الفقرات اليت تًتاوح متوسطاهتا بني ( )7.5-6.7تک ــون در جتها عالية،
وتکون الدرجة متوسطة إذا تراوح ادلتوسط بني ( ،)6.7-5.9وتكون درجة االستجابة ضعيفة إذا تراوح ادلتوسط
أخيا تكون االستجابة ضعيفة جدا إذا قل ادلتوسط عن(;.)4.
بني (; ،)5.9-4.و ً
عرض ومناقشة نتائج السؤال الرئيس=
ينص السؤال الرئيس على= ما دور اإلدارة اإللكًتونية لربنامج "نور" يف حتسني أداء العاملني يف مكتب تعليم البنات
مبحافظة االسياح؟ فيما خيص إسهام الربنامج يف اجملاالت اآلتية:
إدارة شؤون الطالب.
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إدارة شؤون ادلعلمني.
ولإلجابة على ىذا السؤال ،متّ استخدام ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية لكل رلال
أوالا :إدارة شؤون الطالب

توضح النتائج أن درجة ادلوافقة الكلية على عبارات زلور إسهام برنامج "نور" يف رلال إدارة شؤون الطالب مبجملها
جاءت (عالية)؛ حيث بلغ ادلتوسط العام ذلذا اجملال ( )6.;6باحنراف معياري قدره ( ،)5.94وىي قيمة أقل من

الواحد الصحيح ،مما يعين جتانس أفراد رلتمع الدراسة يف تقديرىم لدرجة إسهام برنامج نور" يف رلال إدارة شؤون
يتبني من النتائج أن درجات استجابات
الطالب يف مكتب تعليم البنات مبحافظة االسياح مبنطقة القصيم .كما ّ
رلتمع الدراسة على فقرات رلال إدارة شؤون الطالب جاءت متباينة؛ حيث تراوحت بني عالية جداً وعالية
ومتوسطة ،مبتوسطات حسابية تراوحدت بني (<< )5.و (< ،)7.5و باحنرافات معيارية تراوحدت بني ()5.:86
و ( .)4.54وكانت أعلى الفقرات من حيث درجة ادلوافقة ىي الفقرات أرقام ( )4.9.45واليت جاءت بدرجة
تقدير (عالية جدا)؛ حيث جاءت الفقرة" ضبط عمليات تسجيل الطالب " يف ادلقدمة مبتوسط (< ،)7.5تالىا
فقرة " توفي اجلهد يف تسجيل الطالب ادلستجدين " مبتوسط ()7.55؛ مث الفقرة ( )45اليت نصت على" تاليف
تكرار تسجيل الطالب يف أكثر من مدرسة " مبتوسط (.)7.54
ويؤكد ىذه النتائج ما اوضحو کل من عطية ( )5;=5559و محدي (; )64=555وأبو آمونة (<،)65=555
من أن اإلدا رة اإللكًتونية تعاجل ادلشكالت الناشئة عن التزايد ادلستمر يف أعداد الطالب ،األمر الذي يعاجل
صعوبات إدارة شؤون الطالب يف ادلدرسة وتوفي نظم الية تساعد على حل ادلشكالت ادلوجودة بالنظم اليدوية
التقليدية لتسجيل الطالب ورصد درجاهتم ،وتيسر التعامل مع األعداد ادلتزايدة بسرعة ودون التأثي على جودة
األداء.
وأشار حرب ( )58<=5554إىل أن التقنية مبا حتملو من دقة يف األداء وكفاءة وإنتاجية عالية يؤثر تأثيا يف رلمل
نشاطات اجلهاز اإلداري ويف العمليات ادلرتبطة مبهام اإلدارة بصفة عامة ،وإن مل تكن بنسب متساوية.
وتُفسر الباحثة ظهور فقرة " ضبط عمليات تسجيل الطالب " وفقرة " توفي اجلهد يف تسجيل الطالب ادلستجدين
" وفقرة " تاليف تكرار تسجيل الطالب يف أكثر من مدرسة " بدرجة استجابة عالية جدا إىل دور برنامج "نور"
اإللكًتوين يف تسهيل عملية تسجيل الطالب برقم ىويتو بسرعة وسهولة ودقة متناىية وعدم إمكانية تنفيذ عملية
سجل فعليا يف مدرسة أخرى ،وىذا على عكس نظام التسجيل اليدوي الذي قد ديكن ويل أمر
تسجيل طالب ُم ّ
الطالب تسجيلو يف أكثر من مدرسة للحصول على أفضل فرصة.
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وتتفق نتائج ىذا اجملال مع نتائج دراسة ادلنيف (476:ىـ) ودراسة بلخي (5547م) اليت أشارت إىل أن إسهام
اإلدارة اإللكًتونية يف تطوير العمل اإلداري كان مرتفعا ،وأشارت أيضاً إىل أن إسهام اإلدارة اإللكًتونية وتطبيقاهتا
واستخدامها للحاسب كانت عالية أو مناسبة وإجيابية؛ بينما ختتلف مع دراسة إديان خلوف ( )5545واليت أظهرت
أمهية ضعيفة أو متوسطة لتطبيقات اإلدارة اإللكًتونية يف ادلدارس.
ثانيا  :مجال إدارة شؤون المعلمين

توضح النتائج أن درجة ادلوافقة الكلية على عبارات زلور إسهام برنامج "نور" يف رلال إدارة شؤون الطالب مبجملها
جاءت (عالية)؛ حيث بلغ ادلتوسط العام ذلذا اجملال ( )6.9باحنراف معياري قدره ( ،)5.:4وىي قيمة أقل من
الواحد الصحيح ،مما يعين جتانس أفراد رلتمع الدراسة يف تقديرىم لدرجةإسهام برنامج " نور" يف رلال إدارة شؤون
ادلعلمني يف مكتب تعليم البنات مبحافظة االسياح مبنطقة القصيم .كما يتضح من النتائج أن درجات استجابات
رلتمع الدراسة على فقرات رلال إدارة شؤون ادلعلمني جاءت متباينة ؛ حيث تراوحت بني عالية ومتوسطة،
مبتوسطات حسابية تراوحت بني ( )6.48و( ،)7.57و باحنرافات معيارية تراوحدت بني ( )5.;9و (.)4.45
وتبني من النتائج أن ىناك سبع فقرات يف ىذا اجملال كانت درجتها (عالية) ،واليت دتثلها الفقرات ذات الرتب
ّ
(< )4.5.7.8.9.:.؛ حيث جاء يف مقدمتها فقرة "سهولة إدخال ادلعلمني لنتائج االختبارات" مبتوسط
()7.57؛ مثّ فقرة "وضبط عمليات تسجيل ادلعلمني للدرجات" مبتوسط (<;)6.؛ مث فقرة " رصد عمليات النمو
ادلهين للمعلمني" مبتوسط (;.)6.:

ويؤكد ىذه النتائج ما أشار لو باري وآخرون ) (Parry and others, 2007من أن العديد من الباحثني
وادلختصني يؤكدون على أن التقنية تعمل على زيادة كفاءة عمليات إدارة ادلوارد البشرية ،وتؤثر إجيابا يف تفاعل
ادلوظفني من خالل عمليات االتصال بينهم ،باإلضافة إىل تطوير وتغيي إجراءات العمل وادلهارات ادلطلوبة سواء
لدى إدارة ادلوارد البشرية أو لدى كافة أفراد ادلنظمة.
وتعزو الباحثة ظهور الدرجة الكلية ذلذا اجملال بدرجة عالية إىل تفعيل معظم مسات برنامج النور" يف رلال إدارة شؤون
ادلعلمني واستفادة ادلعلمني منها ،وأصبح من السهل على ادلعلم رصد النتائج وضبطها مبا يوفر عليو الوقت واجلهد.
كما يُع ّد الربنامج قاعدة معلومات نشطة حول ادلعلمني ،وىو ما يسهل عمليات ادلتابعة والنقل واإلشراف ،وحصر
احتياجات ادلدارس من ادلعلمني وىذه ادليزات تُع ّد تغيّـًرا إجيابيا يف إدارة شؤون ادلعلمني
وتتفق نتائج ىذا اجملال مع نتائج دراسة دراسة ادلنيف (476:ىـ) ودراسة بلخي (5547م) وادلتحمي ()5545
واليت أشارت مجيعها إىل أن أمهية وإسهام اإلدارة اإللكًتونية وتطبيقاهتا واستخداماهتا للحاسب كانت عالية أو
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مناسبة وإجيابية يف رلاالت اإلدارة ادلدرسية؛ بينما ختتلف مع دراسة خلوف ( )5545واليت أظهرت أمهية ضعيفة أو
متوسطة لتطبيقات اإلدارة اإللكًتونية يف ادلدارس.
النتائج والتوصيات والمقترحات

التعرف على درجة إسهام برنامج اإلدارة اإللكًتونية "نور" يف حتسني األداء اإلداري يف مكتب
سعت الدراسة إىل ّ
تعليم البنات مبحافظة االسياح مبنطقة القصيم ،ولتحقيق ىدف الدراسة ،متّ إعداد استبانة تكونت من ( )65فقرة

موزعة على رلالني رئيسيني مها= إدارة شؤون الطالب ،و إدارة شؤون ادلعلمني.
وتوصلت إىل عدد من النتائج اليت يتم استعراضها مع تقدًن التوصيات ادلتعلقة هبا.
أوالا :النتائج

توصلت الدراسة إىل النتائج التالية =

 . اتضح أن إسهام برنامج اإلدارة اإللكًتونية "نور" يف حتسني األداء اإلداري مبكتب تعليم البنات مبحافظة االسياح
مبنطقة القصيم ،يف رلال إدارة شؤون الطالب؛ كان بدرجة عالية.
 . اتضح أن إسهام برنامج اإلدارة اإللكًتونية "نور" يف حتسني األداء اإلداري مبكتب تعليم البنات مبحافظة االسياح
مبنطقة القصيم ،يف رلال إدارة شؤون ادلعلمني؛ كان بدرجة عالية.
 جاء ترتيب رلاالت إسهام برنامج اإلدارة اإللكًتونية "نور" يف حتسني األداء اإلداري يف مكتب تعليم البنات
مبحافظة االسياح مبنطقة القصيم ،حسب ادلتوسطات كالتايل= إدارة شؤون الطالب ؛ مثّ إدارة شؤون ادلعلمني.
ثانيا :التوصيات

يف ضوء النتائج السابقة ،فإن الباحثة توصي مبا يلي=
 توصي الباحثة بضرورة تفعيل برنامج االدارة االلكًتوين "نور" يف رلال إدارة شؤون الطالب لإلسهام يف تنظيمومتابعة األنشطة الطالبية ،ويف تقدًن بعض اخلدمات للطالب خارج ادلدرسة ،ومتابعة أولياء األمور ألبنائهم ،من
خالل رسائل التنبيو للنظام ،ألن ىذه الفقرات ظهرت بدرجة متوسطة ،ليكتمل أداء الربنامج يف رلال إدارة شؤون
للتعرف بواقع األبناء يف ادلدرسة
الطالب ،مع أمهية تعريف أولياء األمور بأمهية الربنامج والرسائل ادلرسلة منو ّ
واحتياجاهتم وأمهية التفاعل مع ىذه الرسائل
 ضرورة تفعيل برنامج اإلدارة االلكًتوين "نور" يف إعداد اجلداول الدراسية ،وتكوين فرق العمل ،وعملية التنميةادلهنية ،حيث ظهرت بدرجة متوسطة وتعزو الباحثة ذلك احلاجة لتدريب ادلعلمني وادلشرفني الًتبويني وادلديرين على
تطبيقات برنامج اإلدارة اإللكًتونية "نور" وطرق استخدامها إلمكانية تطبيقها بطريقة صحيحة ،وىذا ما قد يُسهم
يف النمو ادلهين للمعلمني ،ويسهم يف حل مشكالت جداول احلصص وتوزيعها على ادلعلمني إلكًتونيا
 أظهرت النتائج يف رلال إدارة شؤون ادلعلمني أن عمليات التزويد بتقارير األداء التفصيلية  ،وتنظيم فرق العمل،وتقارير االحتياجات التدريبية للمعلمني ورصد منوىم ادلهين کان متوسطاً ،ولذلك توصي الباحثة يف رلال إدارة شؤون
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ادلعلمني بتوفي تقارير أداء تفصيلية عن ادلعلمني وعن احتياجاهتم ومنوىم ادلهين عرب روابط مباشرة على صفحة كل
 وإمكانية التعديل فيها بناء، وتفعيل األطر اإلدارية ادلتعلقة بفرق العمل وتوزيع ادلعلمني عليها تلقائيا،مدير مدرسة
.على رغبات ادلعلمني فيما بعد
 سواء عرب روابط أو فيديوىات على صفحة،" إضافة رلال التدريب اإللكًتوين يف برنامج اإلدارة اإللكًتونية "نور، أو عرب اخلط ادلباشر للربنامج (خدمة أونالين) وذلك يف اجملاالت اليت يوفرىا الربنامج للعمل داخل ادلدرسة،النظام
.ليعمل كتغذية راجعة
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