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Covid-19
1

 

 البحث  ملخص

اإللكترونية وخاصةةةة مبادل    على مدى تطبيق وزارة التربية والتعليم املصةةةرية ملبادل اكمو  ة  التعرفإلى  هدفت هذه الدراسةةةة 

املدر ة( ودور هذه املبادل في تعامل الوزارة مع تداعيات جائحة كورونا )الشةةةةةةةةةةةةة افية املدر ةر امل ةةةةةةةةةةةةةا لة املدر ةر ا سةةةةةةةةةةةةةتجابة  

(Covid-19)ر  ديوان عام وزارة التربية والتعليم املصةةةةةرية ب حافقة القاهرة بقيادات اللعاملين و ر وتكون مجت ع الدراسةةةةةة م  ا

  توزعت  عبارةر  (36) م  وتكونت ادهاوأبع  الدراسةةةةةةة متغيرات لقياس  اسةةةةةة بانة إعداد  ( م ردةر تم384وبلغ حجم العينة عدد )

  امل ةةةا لة املدر ةر   مبادل اكمو  ة اإللكترونية الثالثة التي ت ثل املتغير امل ةةةتقل في ن وال الدراسةةةة )الشةةة افية املدر ةر على

 التحليلي  الوصةةةةةة    وتم ا عت اد على املنهج   تغير تابعر  Covid-19مكافحة فيروس كورونا  عالوة على   ا سةةةةةةتجابة املدر ة(ر  

( Fوالة  م  خال  يي ةة ف )املتعةدد  ن وال اإلنحةدار معنويةة    نتةائ   املختل ةةر حيةأ أرترت  اإلحصةةةةةةةةةةةةةائيةة  األسةةةةةةةةةةةةةالية   و ةذلة 

ح ةةةةين وتطوير الدراسةةةةة ت  ر وكانت أبرز توصةةةةيات(0.01( أصةةةةغر م  امل ةةةةتوى )0.000( عند م ةةةةتوى د لة )124.547البالغة )

ر تحديأ البيانات واملعلومات بشةةةكل م ةةةت ر الئم مع امل ةةةتجدات على الصةةةعيد اململى والعاملىمويع الوزارة ا لكترونى ب ا يت

 العك ةةية لالبال تغذية النقام    في رروف األزمات مثل جائحة كورونار تح ةةين وتطوير وميكنةت عيل مبدأ الشةة افية في إطار 

في إطار ت عيل مبدأ امل ةةا لة ر عالوة على ضةةرورة   Covid-19كورونا ع  مدى تحقيق األهداف املوضةةوعة في مكافحة فيروس  

للرد على الشةةكاوى وا سةةت  ةةارات الواردة م  املتعاملين حو  فيروس   مب ةةطة لمج تور اسةةتادام وسةةائل تكنولوجية وبرام   

 ت عيال ملبدأ سرعة ا ستجابة داخل الوزارة. Covid-19  كورونا

 الدالةالكلمات  

 .Covid-19فيروس كورونا  -ا ستجابة املدر ة   - امل ا لة املدر ة –الش افية املدر ة  –اكمو  ة اإللكترونية  
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   قدمةامل (1)

في أ بر انقطاع للتعليم في   Covid-19 19إلى ت ةب  جائحة كورونا    (2020)األمم املتحدةر  يشةير تقرير األمم املتحدة  

التاريخر حيأ أثرت بشكل  بير على الطالب واملعل ين حو  العالمر م  مرحلة ما يبل التعليم ا بتدائ  إلى املدارس 

% م  الطلبةةة على  94ر كةةان  2020الثةةانويةةةر ومرا ت التةةدريةة  التق،ي واملاير واكجةةامعةةاتر وبحلو  منتصةةةةةةةةةةةةة  أبريةةل  

دولةةة حو     200بليون م  األط ةةا  والشةةةةةةةةةةةةةبةةاب في    1.58بةةاكجةةائحةةةر وهو مةةا ي ثةةل حوالى  م ةةةةةةةةةةةةةتوى العةةالم يةةد تةة ثروا  

العالمر وأبرزت األزمة بعض مواط  الضةةع  في نقم التعليم والتدري  في املجا  التق،ي واملاير حيأ تواجه وزارات  

التعلم عبر اإلنترنت في التعليم على م ةةةةةةةةتوى العالم وممشا مصةةةةةةةةر مشةةةةةةةةكلة انا اا م ةةةةةةةةتويات الري نةر فب ن ا أتي   

بعض املدارس بشةةةةةةةةةةةةكل عام م  خال  توةةةةةةةةةةةةجيل الدروس وبرشا عبر منصةةةةةةةةةةةةات اإلنترنتر أرج ت بعض املدارس التعلم  

والتدريس حتى إشةعار خخر ب ةب  الضةع  الوافة  في الب،ى التحتية لتكنولوجيا املعلومات الالزمة لكل م  الطالب  

 واملعل ين.

والتي أثرت على العةةةديةةةد م  اكجوانةةة  ا يتصةةةةةةةةةةةةةةةاديةةةة    Covid -19وتجةةةدر اإلشةةةةةةةةةةةةةةةارة إلى أنةةةه فى أعقةةةاب جةةةائحةةةة كورونةةةا  

( على م ةةةةةةةةةةةةةتوى  E-governanceوا جت ةاعيةة في شةةةةةةةةةةةةةتى منةاهي اكميةاة زاد ا هت ةام ب وضةةةةةةةةةةةةةوع اكمو  ةة اإللكترونيةة )

العةةةةالم والبةةةةاحثين   للتغيرات ا يتصةةةةةةةةةةةةةةةةاديةةةةة  اكمكومةةةةات وشةةةةةةةةةةةةةركةةةةات القطةةةةاع اكخةةةةاح في  ثير م  دو   ن يجةةةةة  والةةةة  

اكخةةةةدمةةةةات  في تقةةةةديم  التكنولوجيةةةةة  وسةةةةةةةةةةةةةعةةةةت اكمكومةةةةات املختل ةةةةة إلى المجو  لمملو  والتطبيقةةةةات  والتكنولوجيةةةةةر 

 املختل ة كم اية املجت عات م  ان شار الوبا  م  خال  ا عت اد على الب نة التحتية التكنولوجية.

ولى لقتور الوبا  في العالم إلى وضةةةع خطو ملواجتة هذه األزمة والع ل  ويد سةةةعت اكمكومة املصةةةرية منذ الممقة األ 

على مواجتةة املتغيرات في رةل كورونةا واإل الل التةام للعةديةد م  املوسةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةات واملةدارس واكجةامعةات على م ةةةةةةةةةةةةةتوى  

لى تكنولوجيات  اكج تورية لت ادى ان شةار الوبا ر وفى إطار ال  سةعت وزارة التربية والتعليم املصةرية إلى ا عت اد ع

التعليم املتطورة كمةةةل مشةةةةةةةةةةةةةكلةةةة إ الل املةةةدارس حيةةةأ أعةةةادت جةةةائحةةةة ترت ةةة  أولويةةةات الوزارة بشةةةةةةةةةةةةةكةةةل  بير  شةةةدف  

 ا ست رار في تقديم اكخدمة التعلي ية للطالب بجودة عالية.

تقييم أو ب ع،ى  و  شةةةة  أن ع لية التحو  الرينى ملنقومة الع ل بوزارة التربية والتعليم سةةةةيطا  ع لية املتابعة وال 

أدل ع لية وإجرا ات اكمو  ة داخل دو ب الع ل  شا وهو ما سةةةةةةةةة تصةةةةةةةةةدى له هذه الدراسةةةةةةةةةة م  خال  يياس مدى 

 .Covid-19التزام الوزارة ب بادل اكمو  ة اإللكترونية ودورها في مكافحة فيروس كورونا  

 مشكلة الدراسة (2)

سةةةةتينائية عدة فرضةةةةاشا علةشا جائحة كورونا م  أجل توفير  واجتت وزارة التربية والتعليم املصةةةةرية تحديات ورروف ا

خةةةدمةةةة تعلي يةةةة بك ةةةا ة وفةةةاعليةةةة للطلبةةةة املصةةةةةةةةةةةةةريين م  خال  التحو  الى التعليم ع  بعةةةد وتوفير ب  ةةةة ع ةةةل خمنةةة  

للعةاملين بةالوزارة واملةدارس على م ةةةةةةةةةةةةةتوى اكج توريةة ملكةافحةة فيروس كورونةار ولقةد تم إجرا  دراسةةةةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةةةةتطالعيةة  

على نقم وإجرا ات الع ل بديوان الوزارة ومدى تب،ى الوزارة ألسةةةةةةةةالي  ومبادل اكمو  ة اإللكترونيةر حيأ    للتعرف

( م  العاملين بديوان الوزارة ب  تويات  50يامت الباحثة بتص يم استقصا  مبدئى لعينة م  رة مكونة م  عدد )

الوزارة أثنا  جائحة كورونا ومدى إدرا تم مل اهيم    إدارية ماتل ة للتعرف على خرائشم بشةةةةةةةة ن اإلجرا ات التي اتاذ شا

 اكمو  ة اإللكترونيةر وأشارت الدراسة ا ستطالعية إلى اآلت :
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 بالوزارة عند القيام ب تامتا حيأ يشةةةةةةةةةةير   -
 
% م  خرا  العينة أنشم   يرون  38  يعتبر مبدأ الشةةةةةةةةةة افية معيار هاما

 % يرون أنشا تقوم بذل  بش افية.  26أن الوزارة تقوم باإلفصاح بش افية مقارنة 

 لعدم  يتعرا مويع الوزارة لتحدى عدم الثقة في املعلومات التي يقوم بنشةةةةرها م  جان  متصةةةة   -
 
ى املويع نقرا

% م  خرا  م ردات العينةر األمر الذي يعكس يصور في 70تحديرشا باست رار وهو ما أشارت إليه العينة بحوالي  

 نشر املعلومات بش افية داخل الوزارة.

اإلداريةةةة العليةةةا حو  التطورات  44  يةةةدري   - % م  األفراد مةةةا إاا كةةةان هنةةةاد تقةةةارير دوريةةةة تقةةةدم لل  ةةةةةةةةةةةةةتويةةةات 

 % أنه   توجد تقارير  شذا الش ن.26أم   في حين يرى    Covid-19صة ب يروس كورونا  اكخا

وجود فجوة  بيرة بين تعةامالت الوزارة على أرا الوايع إزا  جةائحةة كورونةا وتويعةات املتعةاملين معتةا حيةأ يرى   -

ع م ةةةةتجدات الوضةةةةع  % م  الذي  تم اسةةةةتطالع خرائشم أنه   يتم إصةةةةدار تعلي ات دييقة وسةةةةريعة تت ا ةةةة ى م56

 ملا ت ليه علةشا وزارة الحةمة ومنق ة الحةمة العاملية واملوسة ةات الدولية  
 
ملواجتة ان شةار فيروس كورونا ووفقا

 األخرى.

% م  خرا  العينة تت ق  52تواجه الوزارة تحديات تتعلق ب ةةرعة ا سةةتجابة لالتصةةا ت بكافة أشةةكالتا حيأ أن   -

 يصور  بير في ا ستجابة لل تعاملين مع الوزارة بال رعة الكافية.  على هذا الرأير م ا يد  على وجود

% م  خرا   78حيأ ات قت   Covid-19يوجد ات ال  بير بين م ردات العينة على حالة القلق م  فيروس كورونا   -

 % لم يعبروا ع  أى حالة يلق م  ال يروس أو ان شاره.1م ردات العينة على هذا الرأي مقارنة ب 

م  األفراد أنشم لم يقوموا بنشةةةةةةةةةةةةةر املعلومةةةات املوجودة على مويع الوزارة وهو مةةةا يت ق مع ن يجةةةة  %  62يشةةةةةةةةةةةةةير   -

 كمالة عدم الثقة في املعلومات املنشةةةةةةةةةةةورة م ا فقدهم بجدوى تصةةةةةةةةةةة   املويع اإللكترون   2ال ةةةةةةةةةةةوا  ريم )
 
( نقرا

 % م  األفراد ياموا بنشر املعلومات.16اكخاح بالوزارة مقارنة ب 

اا هذه القواهر ال ةابقة التي  شة ت عمشا نتائ  الدراسةة ا سةتطالعية ي ك  للباحثة صةيا ة مشةكلة وم  اسةتعر 

 البحأ في شكل ال  اؤ  الرئ س ى التالى:

هل هناك تأثير لتطبيق وزارة التربية والتعليم مبادئ الحوكمة اإللكترونية على جهود مكافحة فيروس كورونا 

 (Covid-19؟) 

 ال  اؤ  الرئ س ى إلى ثالثة ت اؤ ت فرعية تت ثل في ا يلي:وينق م هذا  

 (؟Covid-19هل هناد ت ثير لتطبيق وزارة التربية والتعليم مبدأ الش افية على جتود مكافحة فيروس كورونا ) -

 (؟Covid-19هل هناد ت ثير لتطبيق وزارة التربية والتعليم مبدأ امل ا لة على جتود مكافحة فيروس كورونا ) -

 (؟Covid-19هناد ت ثير لتطبيق وزارة التربية والتعليم مبدأ ا ستجابة على جتود مكافحة فيروس كورونا )  هل  -

 أهداف الدراسة (3)

 تنق م أهداف هذه الدراسة إلى مج وعة م  األهداف   ا يلي:

 التعرف على م توم اكمو  ة اإللكترونية ومتطلبات تطبيقتا ون ااجتا.  (3-1)
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اكمو  ةة اإللكترونيةة وبصةةةةةةةةةةةةة ةة خةاصةةةةةةةةةةةةةة مبةادل )الشةةةةةةةةةةةةة ةافيةة املةدر ةةر امل ةةةةةةةةةةةةةا لةة املةدر ةةر  التعرف على مبةادل   (3-2)

 ا ستجابة املدر ة(.

في    اإللكترونيةةة وأثر هةةذه املبةةادل  الويوف على مةةدى تطبيق وزارة التربيةةة والتعليم املصةةةةةةةةةةةةةريةةة ملبةةادل اكمو  ةةة (3-3)

 (.Covid-19تعامل الوزارة مع تداعيات جائحة كورونا )

أى م  مبةةةادل اكمو  ةةةة اإللكترونيةةةة لتةةةا تةةة ثير وافةةةةةةةةةةةةة  وأ بر في دعم وزارة التربيةةةة والتعليم عنةةةد  التعرف على   (3-4)

 مواجتة فيروس كورونا.

 أهمية الدراسة (4)

ت ت  أه ية هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةة م  الت ثير البالغ كجائحة كورونا على يطاعات الدولة املختل ة بل وكافة مناهى اكمياة في 

  الدراسةةةةةةةةةات للبحأ ع  األدوات التي تا ض م  حدة الت ثيرات ال ةةةةةةةةةلبية كجائحة  مصةةةةةةةةةر والعالم واتجاه العديد م

كورونا على املنق ات اكمكوميةر حيأ تر ت هذه الدراسةةةةةةة على ت ثير اكمو  ة اإللكترونية باعتبارها م  ا تجاهات  

 واسةةةتع ا  لتطوير أسةةةالي  الع لر ورفع م ةةةتوى األدا  لتحقيق أي
 
صةةة ى درجة م  األهداف اكمديثة األ ثر ان شةةةارا

 املطلوبة لتل  املنق ات في رل هذه القروف العص بة التي ي ر  شا العالم ومصر بص ة خاصة.

 من الناحية النظرية  (4-1)

تنبع أه ية هذه الدراسةةةةةةةةة في إثرا  البحأ العلنى ب هم القضةةةةةةةةايا واملشةةةةةةةةكالت التي نتجت ع  ان شةةةةةةةةار جائحة كورونا  

 لقلة عدد  
 
الدراسةةات التي تناولت هذه املشةةكلة التي  زلت تداعياشا م ةةت رة وموثرة و ذل  ندرة الدارسةةات التي نقرا

ربطةت بين تطبيق اكمو  ةة اإللكترونيةة وجةائحةة كورونةار لةذلة  م  املتويع أن ت ت  هةذه الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة البةاب ملتيةد م  

الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةات لتطبيقةةات جوانةة  أخرى   الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةات وتارل بعةةدد م  التوصةةةةةةةةةةةةةيةةات املوجتةةة للبةةاحثين إلجرا  متيةةد م 

خثةةةةةار جةةةةةائحةةةةةة كورونةةةةةا على يطةةةةةاعةةةةةات اكمكومةةةةةة املختل ةةةةةة ودور اكمو  ةةةةةة  مل ةةةةةاهيم اكمو  ةةةةةة اإللكترونيةةةةةة ودراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 اإللكترونية في التا ي  م  خثارها.

 من الناحية العملية( 4-2)

التربيةةةة والتعليم ومثيال شةةةا م  م  املتويع أن ي ةةةةةةةةةةةةةت يةةةد م  هةةةذه الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة القةةةادة اكمكوميون واإلداريون في وزارة  

األجتتة اكمكومية سةةةةةةةةةةوا  داخل أو خارل مصةةةةةةةةةةر والباحثون األكادي يون م  خال  التعرف على ت ثير تطبيق م اهيم 

ومبةةةادل اكمو  ةةةة اإللكترونيةةةة على جتود وأنشةةةةةةةةةةةةةطةةةة مكةةةافحةةةة جةةةائحةةةة كورونةةةار وبةةةالتةةةالي توفير املعلومةةةات التي ي ك   

ا  والريابة وتطويره ا با تجاه الذي ي ةةةةةةةةةةاهم في التا ي  م  خثار جائحة كورونار  ا سةةةةةةةةةةت ادة ممشا في تح ةةةةةةةةةةين األد

 .الدراسة بوص  دييق ع  وايع تطبيق اكمو  ة اإللكترونية في وزارة التربية التعليم وسوف تارل هذه

 اإلطار النظرى  (5)

  E-Governanceمفهوم الحوكمة اإللكترونية( 5-1)

اكمو  ةةة بشةةةةةةةةةةةةةكةةل عةةام كةةان لتةةا العةةديةةد م  امل ةةاهيم إ  أنشةةا العةةديةةد م  البةةاحثين أنشةةا تعتبر نقةةام إدارى يع ةةل على  

تحقيق التجةةانس بين إدارات املنق ةةة في إطةةار تعتيت عةةدد م  املبةةادل اكخةةاصةةةةةةةةةةةةةةة  شةةا أه تةةا الشةةةةةةةةةةةةة ةةافيةةة واملشةةةةةةةةةةةةةةار ةةة  

فى دراسته حيأ عرفتا ب نشا النقام الذى يتم م  خالله إدارة وتنقيم   (2020)الدهشانر  وامل ا لة وهو ما عبر عنه  
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املوسةةةةةةةةة ةةةةةةةةةات والتحكم في أع التا م  وجود نقم تحكم العاليات بين األطراف األسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةية التى توثر على األدا    ا  

 ةةةةةةة ولية في إطار م  العدالة والشةةةةةةة افية تشةةةةةةة ل مقومات تقوية املوسةةةةةةة ةةةةةةةة على املدى البعيد وتحديد امل ةةةةةةةوو  وامل 

 .وامل ا لة  شدف تحقيق أهدافتا والت يز

إ  أن اكمو  ة اإللكترونية تر ت على اسةةةةةةةةةتادام البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات لتنقيم شةةةةةةةةةبكة ا تصةةةةةةةةةا ت  

لباحثين على سبيل املثا   بين إدارات املنق ة املختل ة وكافة أصماب املصاك ر ويد عرفتا العديد م  املوس ات وا

هي اكمو  ةة املبنيةة على تكنولوجيةا   (IT Governance Institute, 2003)ما ا ره معتةد حو  ةة تكنولوجيةا املعلومات  

املعلومات وتعت د على القيادات والتياكل التنقي ية والع ليات ب ا يضةةةةة   دعم نقم املعلومات باملنق ة ألهدافتا  

 واستراتيجيا شا.

ب نشا ن و لممكم ي ةةةةةةتادم كافة األنشةةةةةةطة اإللكترونية لتنقيم العاليات امل شةةةةةةابكة   (2009)زكىر    ا أشةةةةةةارت إلةشا  

بين الكيانات التنقي ية داخل الدولة الرس ية و ير الرس ية ب ا يدعم صيانة ال ياسات وخليات تن يذها لتحقيق  

 دامة.الدي ويراطية وزيادة الك ا ة في توزيع اكخدمات اإللكترونية ب ا يحقق التن ية امل ت 

التي ت ةةةةةةةةةةةةةتاةةةةدم تكنولوجيةةةةا املعلومةةةات    (Sabania; Farahb, & Dewia, 2019)وحةةةددهةةةا   بةةة نشةةةةا الع ليةةةةات التنقي يةةةةة 

 لت كين املنق ة م  تحقيق أهدافتا بك ا ة وفاعلية.

وترى الباحثة أن اكمو  ة اإللكترونية هي مج وعة م  األنشطة التنقي ية لتا إطار يانونى وتعت د بشكل  لى على  

تكنولوجيا املعلومات وتع ل على تح ةةةةةةةين ع لية ا تصةةةةةةةا  بين إدارات املنق ة وع الئشا اكخارجيين ب ا يح ةةةةةةة  م  

 جودة اكخدمات العامة ويعتز م  مبادل الش افية واملشار ة وامل ا لة وا ستجابة.

 أهمية الحوكمة اإللكترونية (5-2)

 أنشا تت ثل في أنشا: (2011)بكارر  إلى أه ية اكمو  ة نقال ع    (2020)ج عةر  ويد أشار 

 .تعتبر إطار يانونى يحكم اكخدمات اإللكترونية -

 .ت اعد على تقييم أداة اإلدارة العليا والتن يذية باملنق ة وتعتز م  امل ا لة ورفع درجة الثقة فةشا -

 .وات ال استراتيجية املنق ة م ا يودى الى إضافة يي ة حقيقية لتات اعد على تكامل   -

 أهداف الحوكمة اإللكترونية (5-3)

 على املدى الطويل  (Ghimire, 2013)حدد  
 
أن التدف م  اكمو  ة اإللكترونية بشكل عام هو جعل املجت ع معرفيا

 تكنولوجيا املعلومات وا تصا ت وأشار إلى أهداف أخرى أه تا ما يلي:م  خال  ا عت اد على  

 تح ين جودة اكخدمات العامة املقدمة لل واطنين. -

 الع ل على دعم مبدأ تشار ية املعرفة مع املواطنين. -

 تطبيق مبدأ امل ا لة على املديري  والقادة باملنق ات العامة. -

 اكمكومية.تعتيت مبدأ الش افية في كافة القرارات  -

 خ ض تكل ة تقديم اكخدمات اكمكومية. -
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 متطلبات تطبيق الحوكمة اإللكترونية (5-4)

صةةناعة اكخدمات في الوط  العرب     -في بحثه املنشةةور باملوت ر العلني ال ةةنوي العشةةرون (2004)املغرب ر  ويد أشةةار 

 أن هناد العديد م  املتطلبات الضرورية للتحو  إلى اكمو  ة اإللكترونية تت ثل في ا يلي:     -رؤية م تقبلية

 دعم اإلدارة العليا ملشروع اإلدارة باكمو  ة اإللكترونية. -

 لع لية التحو  الرينى.التاطيو ا ستراتيجي   -

 وضع خطة متكاملة للتن يق ع لية ا تصا ت بين ج يع اإلدارات واكجتات. -

 ا هت ام بتطوير وتحديأ البنية التكنولوجية لل نق ة. -

 ا هت ام بتدري  وتطوير العاملين القائ ين بتقديم اكخدمات اإللكترونية. -

 مبادئ الحوكمة اإللكترونية (5-5)

تناولت العديد م  الدراسات مبادل اكمو  ة اإللكترونية ووضعت أيضا العديد م  املنق ات الدولية مثل منق ة  

OECD   مبادل لممو  ة ر وفى هذه الدراسةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةت ناو  الباحثة املبادل التي اعت دت علةشا في ن وال الدراسةةةةةةةةةةةة م

 ,Grimmelikhuijsen, Hong)ر  (Basyal, Poudyal, & Wan Seo , 2018)ة  خال  اسةةةةةةةةةةةةةتقرائشةةةا للةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةات التةةةاليةةة 

Porumbescu, & Im, 2013)   ر(Farwell; Shier, & Handy, 2019)  ر(Yousaf; Ihsan, & Ellahi, 2016) ر(Beshi & 

Kaur, 2020)  :وهى   ا يلى 

    Transparencyمبدأ الشفافية(  5-5-1) 

تشةةةةةةةير الشةةةةةةة افية إلى العدالة والكشةةةةةةة  ع  ج يع اكمقائق واملوشةةةةةةةرات املتعلقة بقضةةةةةةةية ما وتعتبر اكمل الوةةةةةةةمري  

ا متعددة إلرسةةةةةةةا  الشةةةةةةة افية في لممكومات لتيادة م ةةةةةةةتوى ثقة اكج تور في حكوماشمر لذل ر تبذ    اكمكومات جتود 

ع لية اإلدارة لك ةةةة  ثقة املواطنين. ي ةةةة ند هذا الرأي إلى فكرة أن الكشةةةة  ع  املعلومات ي ةةةة   لل واطنين ب تم 

 الدوافع وأسباب صدور القرارات اكمكومية.

    Accountability مبدأ املساءلة  ( 5-5-2) 

مبادل اكمو  ة اإللكترونية حيأ يراها الباحثون على أنشا إلى أي مدى ينبغي أن أما امل ةةةةةةا لة هو مبدأ أسةةةةةةا ةةةةةة ى م   

ا أسةةةاسةةةيا في خلق    دور 
 
 ع  أفعاله أمام رؤسةةةائه أو امل ةةةوولين أو اكج تورر ويلع  هذ املبدأ أيضةةةا

 
يكون املر  م ةةةوو 

 ثقة املواطنين في اكمكومة.

   Responseivness   االستجابة مبدأ  ( 5-5-3) 

 & ,Ojiagu; Nzewi) يوثر مبدأ ا سةةةةةتجابة بشةةةةةكل  بير على ثقة اكج تور في اكمكومات فعلى سةةةةةبيل املثا  ما ا ره  

Arachie, 2020)   في دراسةةةةته أن ا ن شةةةةار ال ةةةةريع لةةةةةةةةةةةةةةةةةCovid-19    على م ةةةةتوى العالم إلى رتور مج وعة واسةةةةعة م

وثقة  Covid-19ا سةةةتجابات املختل ة م  اكمكومات وأ د أن هناد عالية إيجابية بين اسةةةتجابة اكمكومة كجائحة  

 املواطنين فةشا.
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 نماذج الحوكمة اإللكترونية (5-6)

أن هناد أربعة ن اال لممو  ة اإللكترونية وهي   ا يوفةةةةةةةةمتا الشةةةةةةةةكل   (Yadav & Singh, 2012)أوفةةةةةةةة  الباحثان  

 التالى:

 G2Cمن الحكومة إلى املواطن   ( 5-6-1) 

     يعتبر املواطنين هم بورة اهت ام ال ةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةة واكمكومة وبالتالي ف   الضةةةةةةةةةرورى أن تتواصةةةةةةةةةل اكمكومة مع املواطنين  

 في إطار نقام ش اف وخاضع لل  ا لة  شدف تح ين جودة اكخدمات العامة املقدمة في مجا ت مثل:

 خدمات املرور مثل توجيل املر باتر إصدار رخص القيادة. -

الحةةةةةمة مثل ربو امل ةةةةة شةةةةة يات املختل ة في ماتل  أنحا  الدولة لضةةةةة ان تقديم خدمات الطبية  خدمات  -

 عالية اكجودة لل واطنين.

 خدمات التعليم مثل توفير التعلم ع  بعد لل واطنين وكافة اإلجرا ات اإلدارية املرتبطة بالتعليم.

  G2B من الحكومة إلى الشركات  ( 5-6-2) 

 اكمكومة اإللكترونية باكخدمات اكمكومية املقدمة للشركات مثل:ويشتم هذا النوع م  

-  
 
 .تقديم اكخدمات الضريبية إلكترونيا

 .اكمصو  على تراخيص م  اكمكومة -

  G2Gمن الحكومة إلى الحكومة  ( 5-6-3) 

ا تصا   يع ل على رفع جودة اكخدمات اكمكومية املقدمة م  خال  خ ض التكالي  وإدارة األدا  وتح ين ع لية  

 بين اكجتات اكمكومة م  خال  استادام أدوات تكنولوجيا املعلومات مثل:

نماذج

الحوكمة اإللكترونية

م  اكمكومة إلى املواط 

G2C

تم  اكمكومة إلى الشركا

G2B

م  اكمكومة إلى اكمكومة

G2G 

م  اكمكومة إلى املور 

G2E

اإللكترونية الحوكمة نماذج: 1 شكل  

الباحثة إعداد: المصدر  
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 .والتحو  إلى مجت ع   ورقىاإلدخا  اإللكترون  للتقارير   -

 G2E من الحكومة إلى املوظف  ( 5-6-4) 

ا مثل:يشير هذا الن وال إلى توفير املعلومات واكخدمات م  اكمكومة إلى املور ر وم  املور  إلى   اكمكومة أيض 

 .ال  تيل على املور ين الوصو  إلى املعلومات املتعلقة باألجور واملتايا م  خال  شبكة اإلنترنت -

 الدراسات السابقة (6)

 كمةةةداثةةةة املوضةةةةةةةةةةةةةوعةةةات املرتبطةةةة بكةةةل م  اكمو  ةةةة اإللكترونيةةةة وجةةةائحةةةة كورونةةةا )
 
( ف   هةةةذا اكجت  Covid-19نقرا

 الدراسات على النحو التالى:سوف يتم عرا أهم  

إلى التعرف على دور كةل م  اكمو  ةةر ا سةةةةةةةةةةةةة ث ةار في البنيةة   (Sharma; Borah, & Moses, 2021)هةدفةت دراسةةةةةةةةةةةةةة  

التحتية للرعاية الحةةةةةةميةر والتعلم م  التجارب ال ةةةةةةابقة لاوب ة   تغيرات م ةةةةةةتقلة  في تعتيت اسةةةةةةتجابة اكمكومة 

في ملكافحة فيروس كورونا سةوا  اسةتراتيجيات رد ال عل أو اسةتراتيجيات اسة بايية   تغيرات تابعة ر ولقد اعت دت  

   Nation Masterبيانات اكمو  ة على ح ةةةةةةة  نقام كل دولة وتم مقارناشا بقواعد البيانات اكخاصةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 
وتم أيضةةةةةةةا

في تحديد أعداد املصةةابين والوفيات واملتعافين وبالن ةةبة ملتغير   WHOا عت اد على بيانات منق ة الحةةمة العاملية  

رات البن  الدولى أما متغير التعلم م  التجارب ال ابقة فقد البنية التحتية للرعاية الحمية تم ا عت اد على موش

اعت ةدت على البيةانةات الصةةةةةةةةةةةةةةادرة م  منق ةة الحةةةةةةةةةةةةةمةة العةامليةة في األوب ةة التي مر  شةا العةالم في ال ترات ال ةةةةةةةةةةةةةةابقةةر  

واسةةةةةةةةةةةتادمت هذه الدراسةةةةةةةةةةةة أسةةةةةةةةةةةلوب املعاد ت الرياضةةةةةةةةةةةية في تحليل هذه البيانات ويد توصةةةةةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةةةةةة إلى أن 

  ة توثر بشةةةةكل إيجاب  على اسةةةةتراتيجيات رد ال علر ب ن ا ت ثر كل م  بعدى البنية التحتية للرعاية الحةةةةمية اكمو 

 والتعلم م  األوب ة ال ابقة بشكل إيجاب  بكل م  ا ستراتيجيات ا س بايية واستراتيجيات رد ال عل.

إلى التحقق م  دور اكمو  ة اإللكترونية   (Atta Ullah; Pinglu; Saif Ullah, & Abbas, 2021)ب ن ا أشةةةارت دراسةةةة 

 دراسةةة مقارنة م  خال  مقارنة اآلثار املترتبة كجائحة كورونا على كل م  الصةةين وبا  ةةتان   Covid-19في مكافحة  

والتى تصةةةةةةدرها األمم    Covid-19( خال  جائحة  EGDIباسةةةةةةتادام تحليل تقارير موشةةةةةةر تن ية اكمكومة اإللكترونية )

وموشةةةةةر البنية   OSIوموشةةةةةر خدمة ا نترنت   HCIن م  عدة موشةةةةةرات مثل موشةةةةةر رأس املا  البشةةةةةرى  املتحدة ويتكو 

امل ةةةةةةةتارل م  يوعد بيانات األمم املتحدة لممكومة   EPIوموشةةةةةةةر املشةةةةةةةار ة اإللكترونية   TIIاألسةةةةةةةاسةةةةةةةية لالتصةةةةةةةا ت  

  ةةةةةةةةةةةةةتةان واملقةارنةة بين هةذه  اإللكترونيةة ر ويةد اعت ةدت هةذه الةدراسةةةةةةةةةةةةةة على البيةانةات اكخةاصةةةةةةةةةةةةةة بكةل م  الصةةةةةةةةةةةةةين وبةا

البيانات للويوف على التقدم املمرز في مكافحة جائحة كورونا خال  اختيار أيام محددة ملقارنة املوشةةةةةةةةرات سةةةةةةةةال ة 

 ولبا  ةتان   150وكان حجم العينة لعدد األيام للصةين   2020حتى يونيو   2019الذ ر خال  ال ترة م  دي ة بر  
 
يوما

 ر ويد أرترت النتائ 113
 
دولةر في  193م  أصةةةةةةةةةل   65إلى   74في الصةةةةةةةةةين م    EGDI  بشةةةةةةةةةكل عام تح ةةةةةةةةة  ترت    يوما

ا م     Big Dataر ويد سةةةةةةةةةةةاعدت تكنولوجيا البيانات ال ةةةةةةةةةةةخ ة  148إلى   137حين انا ض ترت   با  ةةةةةةةةةةةتان تدريجي 

 .Covid-19واكمو  ة اإللكترونية في مكافحة جائحة 

التحقق م  دور التطبيقات اإللكترونية   (Oldeweme; Märtins, & Westmattelmann, 2021)ويد حاولت دراسة 

في خ ض حةا ت عةدم اليقين بة ملةانيةا و ي  يوثر اسةةةةةةةةةةةةةتاةدامتةا في إدراد   Covid-19اكخةاصةةةةةةةةةةةةةةة بت بع فيروس كورونةا  

ر ولقةةد اعت ةةدت على توزيع اسةةةةةةةةةةةةةت ةةارتى اسةةةةةةةةةةةةةتقصةةةةةةةةةةةةةةا  يبةةل  Covid-19املخةةاطر املختل ةةة اكخةةاصةةةةةةةةةةةةةةة ب يروس كورونةةا  



   2021يوليو   –الرابعالعدد  –( 58املجلد )  – ©مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية

[309] 

 م  األملان وتم 1003تطبيقات وبعد اسةةةةةتادامتا على امل ةةةةةتادمين حيأ بلغ حجم العينة عدد )اسةةةةةتادام ال 
 
( فردا

بةةةاسةةةةةةةةةةةةةتاةةةدام أسةةةةةةةةةةةةةلوب ن ةةةذجةةةة املعةةةاد ت التيكليةةةة   ر ويةةةد ت ةةةت على فترتين خال  املوجةةةة األولى  SEMتحليةةةل النتةةةائ  

ر   ر الت ثير ا جت اعى الثقة في اكمكومةر    واملوجة الثانية للوبا ر وتم تصةةةةةةة يم ن وال يعت د على يياس أثر الشةةةةةةة افية

واسةةةتادام التطبيقات   تغيرات م ةةةتقلة على خ ض درجة أخطار عدم اليقين واملت ثلة في أخطار اكخصةةةوصةةةيةر  

 في 
 
 هةائال

 
واألدا  واملجت عيةة وفيروس كورونةا    تغيرات تةابعةةر ويةد أرترت النتةائ  أن هةذه التطبيقةات كةان لتةا دورا

حيأ أنشا خ ضةةةت م  حالة عدم اليقين ودع ت   الوبا  وتجن  إثقا  كاهل نقام الرعاية الحةةةميةمواجتة ان شةةةار  

 نقام اكمو  ة اإللكترونية وعتزت م  الثقة في اكمكومة واملشار ة املجت عية.

الصةةدمات والتحديات  يتصةةادية وال ةةياسةةية وا جت اعية والحةةمية التي  (Abdou, 2021)في حين  شةة ت دراسةةة 

ر وخاصةة دولة سةنغافورة حيأ اسةتعرضةت هذه الدراسةة أدا  Covid-19واجتت العديد م  دو  العالم مع جائحة  

بةةدولةةة سةةةةةةةةةةةةةنغةةافورة في التعةةامةةل مع اكجةةائحةةة بشةةةةةةةةةةةةة ةةافيةةة في املنق ةةات العةةامةةة م  خال   نقةةام اكمو  ةةة اإللكترونيةةة 

اسةةةتقرا  الدراسةةةات ال ةةةابقة والبيانات الصةةةادرة م  املنق ات املختل ةر وتوصةةةلت الدراسةةةة إلى أن تطبيق اكمو  ة  

الرشةةةةةةةةةيدة يحتال إلى دعم عناصةةةةةةةةةر أخرى التى تم تح ةةةةةةةةةيمشا بواسةةةةةةةةةطة اكمكومة الري يةر وهى الشةةةةةةةةة افية وامل ةةةةةةةةةا لة 

 تة فيروس كورونا.والك ا ة وال عالية وكان ال  أحد أسباب نجاح سنغافورة فى مواج

ا لتن يذ نقام يج ع بين التعاون م  القطاعين العام واكخاح   (Park & Chung, 2021)وطورت دراسةةةةةةةةة   نقري 
 
إطارا

م  خال    Covid-19( للتعةةامةةل بك ةةا ة مع األزمةةات العةةاجلةةة مثةةل  PPP)"الشةةةةةةةةةةةةةرا ةةة بين القطةةاعين العةةام واكخةةاح"أو

ر ويد يارنت هذ الدراسةةةةةةةةةةةةة بين فترتين حيأ ت ثل ال ترة األولى فشةةةةةةةةةةةةل سةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةة ييام    وريا اكجنوبيةدراسةةةةةةةةةةةةة حالة ك

مقةةارنةةة بةةال ترة الثةةانيةةة والتى تم فةشةةا ت عيةةل    2015في عةةام    MERSاكمكومةةة بةةالةةدور الكةةامةةل ب  ردهةةا في مواجتةةة وبةةا   

. ويد اعت دت  Covid-19حتوا  الشةةةةةةةرا ة بين القطاعين العام واكخاح حيأ تم وضةةةةةةةع سةةةةةةةياسةةةةةةةة جديدة م  أجل ا

الةدراسةةةةةةةةةةةةةة على البيةانةات والوثةائق اكمكوميةة و ةذلة  التقةارير اإلخبةاريةة واإلعالميةة والتي وثقةت حةا ت الوبةا  املختل ةة 

. حيأ  2020  يناير 28وعلى القنوات الرسةةةةةة ية اكمكومية سةةةةةةوا  البأ ال ضةةةةةةائى أو على يناة اليوتيوب بد   م  تاريخ  

م  خال  تطبيق   2015ة على ا سةةةةةةةةةةت ادة م  تجار شا ال ةةةةةةةةةةابقة في محاربة األوب ة   ا في عام ع لت اكمكومة الكوري 

نقرية التغذية العك ةةةةةةةةةةية إلرتار اآلثار ال ةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةية ل ةةةةةةةةةةوابق اإلدارة ال ةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةية ال اشةةةةةةةةةةلة و ي  تشةةةةةةةةةةكل النتائ   

الدراسةةة أن اكمكومات   ال ةةياسةةية سةةياسةةات جديدة مرة أخرى بطريقة ديناميكية ودوريةر وهو ما أ دته نتائ  هذه

الدي قراطية التي تدرد ال ةةةةوابق وتتاوف م  مصةةةةيرها في ا نتاابات تتعرا لضةةةةغوء م  أجل أدا  جيد في إدارة 

 األزماتر وبالتالي تتحو  إلى تعب ة سريعة للوسائل العامة واكخاصة م  أجل البقا  في اكمياة ال ياسية.

على استجابة اكمكومات للتعامل مع جائحة كورونا    (Bunyavejchewin & Sirichuanjun, 2021)  ا ر تت دراسة  

( والةذي يتكون م  FP Analytics)الةذي طورتةه   Covid-19م  خال  ا عت ةاد على موشةةةةةةةةةةةةةر ا سةةةةةةةةةةةةةتجةابةة العةامليةة لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

التواصةل القائم على اكمقائق باإلضةافة إلى موشةرات توجةشات الحةمة العامةر ودرجات ا سةتجابة املاليةر ودرجات  

(. ويد ع لت على يياس ت ثير سةةةةةةياسةةةةةةة النقام اكمكم وجودة اكمو  ة   تغيري   WGIموشةةةةةةرات اكمو  ة العاملية )

م ةةةةةةةتقلين على مدى ا سةةةةةةةتجابة ملكافحة فيروس كورونا   تغير تابع. ويد اعت دت على يياس ا نحدار اكخطى بين  

على طبيعة العالية بين املتغيرات. وتوصةةةةةةلت هذه الدراسةةةةةةة إلى وجود عالية بين هذه املتغيرات املتغير وكاى للويوف  

ا بال عل باستجابات ال ياسة اكمكومية لةةةةةة   –حيأ أن نوع النقام )دي ويراطى  
 
 Covid ير دي ويراطى( كان مرتبط



 املصرية  والتعليم التربية وزارة  على بالتطبيق( Covid-19) كورونا فيروس مكافحة على اإللكترونية اكمو  ة أثر 
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لتةةا تةة ثيرات معتةةدلةةة على مةةدى حيةةأ أرترت النتةةائ  على وجةةه التحةةديةةد أن جودة اكمو  ةةة )خةةاصةةةةةةةةةةةةةةة ال عةةاليةةة(    19-

 جودة تن يذ هذه ال ياسات.

العاليةة بين كةل م  مبةادل اكمو  ةة اإللكترونيةة )الشةةةةةةةةةةةةة ةافيةة    (Hartanto & Siregar, 2020)ويةد تنةاولةت دراسةةةةةةةةةةةةةةة  

املةدر ةة وامل ةةةةةةةةةةةةةا لةة املةدر ةة وا سةةةةةةةةةةةةةتجةابةة املةدر ةة(   تغيرات م ةةةةةةةةةةةةةتقلةة مع ثقةة اكج تور العةامةة في اكمكومةة اململيةة 

  تغير    Covid-19بإندون  ةةةةةةةةيا   تغير تابع م  خال  دراسةةةةةةةةة مدى اسةةةةةةةةتجابة اكمكومة لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة كافحة فيروس كورونا  

( م ردة ب ةةدينتين ماتل تين  333و. ويةةد اعت ةةدت على أسةةةةةةةةةةةةةلوب ا سةةةةةةةةةةةةةتبيةةان وتم توزيعةةه على عينةةة حج تةةا )وسةةةةةةةةةةةةةي 

. ويد أرترت النتائ  ارتباطات  PLSبإندون  ةةيا وتم تحليلتا باسةةتادام أسةةلوب اإلنحدار اكجتئى لل ربعات الصةةغرى  

 الدور الوسيو  ستجابة
 
 .Covid-19اكمكومة لة    إيجابية بين متغيرات الدراسة   ا دع ت أيضا

أثنةةةا    (Blom & Uwizeyimana, 2020)وهةةةدفةةةت دراسةةةةةةةةةةةةةةةة   إلى تقييم فعةةةاليةةةة أدا  اكمكومةةةة واكمو  ةةةة اإللكترونيةةةة 

خةةةةةدمةةةةةات الحةةةةةةةةةةةةةمةةةةةة والتعليم   تقييم  حيةةةةةأ ر تت على  فيروس كورونةةةةةار  ملكةةةةةافحةةةةةة  في جنوب إفريقيةةةةةا  العةةةةةام  اإل الل 

 أثنةا  اإل الل العةام النةاجم ع  وبةا   
 
ر 2020في عةام    Covid-19اإللكترون  بةاعتبةارهةا أ ثر اكخةدمةات اإللكترونيةة طلبةا

  نا ةاا فةاعليةة كةل م  اكخةدمةات 
 
وأشةةةةةةةةةةةةةارت نتةائ  هةذه الةدراسةةةةةةةةةةةةةة إلى أن اكمكومةة فشةةةةةةةةةةةةةلةت في تحقيق هةدفتةا نقرا

املقدمة م  اكمكومة اإللكترونية واكمو  ة اإللكترونية ويرجع ال  لضةةةةةةةةع  البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات  

 وا تصا ت في جنوب إفريقيا.

فقةد اعت ةدت على اسةةةةةةةةةةةةةتقرا  الةدراسةةةةةةةةةةةةةات ال ةةةةةةةةةةةةةابقةة مل توم اكمو  ةة اإللكترونيةة   (2020)الةدهشةةةةةةةةةةةةةانر  أمةا دراسةةةةةةةةةةةةةة  

لةةذلةة  والتحةةديةةات التي تواجةةه تطبيقتةةار   وأهةةدافتةةا واملبررات التي تةةدعو إلى تطبيقتةةا في جةةامعةةاتنةةا العربيةةة واملتطلبةةات 

تطبيقات اإللكترونية لتوفير املعلومات وت ةةةةةةةةةةةةيير    ا أشةةةةةةةةةةةةارت إلى أن جائحة كورونا يد  شةةةةةةةةةةةة ت مدى اكماجة إلى ال 

ع ليةة التعليم ع  بعةد ودعةت الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة إلى تعتيت البنيةة الري يةة لمجةامعةات وميكنةة اإلجرا ات اكجةامعيةة وت عيةل  

 برام  اإلصالح اإلدارى م  خال  ا ست ادة م  تجارب اكجامعات اكخليجية في هذا املجا .

متطلبات اكمو ة اإللكترونية واملعويات التى تواجتتا ومقترحات ت عيلتا لتطوير   (2020)ج عةر  ورصةةةةةةةةدت دراسةةةةةةةةة 

( م ردة  84اكخدمات املقدمة م  املنق ات األهلية بج تورية مصةةر العربية ر ويد اعت دت على عينة حج تا عدد )

في متطلبةةات اكمو  ةةة اإللكترونيةةة والتي ينةةدرل    حيةةأ ع لةةت على ييةةاس العاليةةة بين املتغيرات امل ةةةةةةةةةةةةةتقلةةة واملت ثلةةة

تحاشا متطلبات البنية التحتية واملوارد البشةةةةةةةةةةرية واإلدارية والقانونية واألم  القومى واملشةةةةةةةةةةار ة اإللكترونية واملتغير  

 التابع املت ثل في تطوير خدمات الرعاية ا جت اعية باملنق ات األهليةر وتوصةةةةةةةةةةلت إلى ضةةةةةةةةةةرورة توفير خطة شةةةةةةةةةةاملة

اكمو  ةةةةة اإللكترونيةةةةة وتةةةةدريةةةة  العةةةةاملين والكوادر اإلداريةةةةة بةةةةاملنق ةةةةات األهليةةةةة على اسةةةةةةةةةةةةةتاةةةةدام  لتطبيق  لل نق ةةةةة 

التكنولوجيا وتشةجيعتم على التوجه نحو التوجه  سةتادام اكمو  ة اإللكترونية مع وضةع ميثال لاخالل الواج  

 مراعا شا عند استادام التكنولوجيا.

أشةةةةةةةةةةةةارت إلى عدم وجود الثقة بين املواطنين واكمكومة بو ية   (Ojiagu; Nzewi, & Arachie, 2020)إ  أن دراسةةةةةةةةةةةةة 

( 5حيةةةأ أجريةةةت الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة على مور ين بعةةةدد )  Covid-19انةةةامبرا بجنوب أفريقيةةةا أثنةةةا  مكةةةافحاشةةةا جةةةائحةةةة كورونةةةا  

م ردة ويةةد تم توزيع    (298( م ردة وتم اختيةةار عينةةة حج تةةا )1174وزارات بةةالو يةةة حيةةأ يبلغ مجت ع الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة )

اسةةت ارات اسةةتقصةةا  على أفراد العينة وتحليل نتائجتا باسةةتادام أسةةلوب اإلنحدار املتعدد. وتوصةةلت الدراسةةة إلى 
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انا ةاا م ةةةةةةةةةةةةةتوى ثقةة املواطنين في اكمكومةة أثنةا  جةائحةة كورونةا إ  أن نتةائ  الةدراسةةةةةةةةةةةةةة أوفةةةةةةةةةةةةةمةت أن اإلفصةةةةةةةةةةةةةاح 

 فى زيادة ثقة املواطنين في حكوماشم.  والش افية م  جان  اكمكومة لتا ت ثير  بير

 دراسةةةةةةةةةةة
 
فقد هدفت إلى تقييم أدا  اكمكومة اإللكترونية أثنا  جائحة فيروس     (Ceesay & Bojang, 2020) وأيضةةةةةةةةةةا

 للقروف الطارئة التي كانت ت ر  شا البالد  
 
كورونا بدولة  امبيا ويد تب،ى الباحثان منهجية املالحقة واملشةةةةةةةةاهدة نقرا

 ن نقةةام اكمكومةةة حيةةأ اعت ةةدا على البيةةانةةات اكمكوميةةة ملتةةابعةةة موي  مكةةافحةةة فيروس كورونةةا. وأرترت النتةةائ  بةة 

اإللكترونية وفر فرصةةةة ملشةةةار ة اكمكومة واملواط  م  خال  الت اعل عبر اإلنترنتر والتدفق ال عا  لل علومات في 

  املواطنون م  املشةةةةةةةةةةةةار ة في ع لية اكمو  ة اإللكترونية ب اعلية وبالتالي تعتيت الثقة فى   ال ا تجاهين وهو ما
ّ
مك

 على م  الش افية وتح ين جودة اكخدمات العامة.أدا  اكمكومة وتوفير م توى أ

العاليةةة بين اكمكومةةة اإللكترونيةةة واكمو  ةةة اإللكترونيةةة وتةة ثير الةة  على    (2008)زي ر  ب ن ةةا ر تت الوريةةة البحثيةةة  

التى خلصةةةةةةةةةت أن هناد  تطبيقات اكمكومة اإللكترونيةر ولقد اعت دت على منهج ا سةةةةةةةةةتقرا  للدراسةةةةةةةةةات ال ةةةةةةةةةابقة و 

عالية مباشةةةةةةةةةةةرة بين تطبيق اكمكومة اإللكترونية وبين األخذ ب  توم اكمو  ة اإللكترونية ب ا يعتز م  دور املواط   

 ومشار ته في ع لية امل ا لة والتزام النزاهة والش افية.

 التعقيب على الدارسات السابقة (6-1)

م  العرا ال ةةةةةةابق للدارسةةةةةةات العربية واألجنبية يت ةةةةةة  يلة عدد الدراسةةةةةةات العربية التي تربو بين متغير اكمو  ة  

وأوصةةةةت   (2020)الدهشةةةةانر  اإللكترونية ومتغير مكافحة فيروس كورونا نقرا   كمداثة املوضةةةةوع حيأ تناولاشا دراسةةةةة  

 ,Oldeweme)ية لمجامعات لت عيل اكمو  ة اإللكترونية ر ويد أ دت دراسةةةةةةةةةةة كل م  بضةةةةةةةةةةرورة تطوير البنية الري 

Märtins, & Westmattelmann, 2021)    ر(Blom & Uwizeyimana, 2020)    البنيةةةة التحتيةةةة على ضةةةةةةةةةةةةةرورة تطوير 

ضةةةةافة لتدري  العاملين واملواطنين على اسةةةةتادام تكنولوجيا املعلوماتر وعلى  لالتصةةةةا ت وتكنولوجيا املعلومات باإل 

 ر (Ceesay & Bojang, 2020)ر  (Hartanto & Siregar, 2020)اكجةانة  اآلخر فقةد أشةةةةةةةةةةةةةارت نتةائ  دراسةةةةةةةةةةةةةات  ال م   

(Abdou, 2021)   إلى أن اسةةةةةتادام التكنولوجيا في دعم اكمو  ة ي ةةةةةتم في تعتيت الشةةةةة افية والثقة في اكمكومات م

خال  تعتيت ع لية املشةةةةةةةةةةةار ة بين املواط  واألجتتة اكمكومية باسةةةةةةةةةةةتادام التطبيقات املختل ة.   ا ر تت دراسةةةةةةةةةةةات  

(Bunyavejchewin & Sirichuanjun, 2021)  ر(Hartanto & Siregar, 2020) ر(Blom & Uwizeyimana, 2020) ر

(Atta Ullah; Pinglu; Saif Ullah, & Abbas, 2021) ر(Sharma; Borah, & Moses, 2021)  ر(Ojiagu; Nzewi, & 

Arachie, 2020)  على يياس ا ستجابة اكمكومية للتعامل مع فيروس كورونا م  خال  مقاي س ماتل ة ويد توصلت

لتةةةةذه   التكنولوجيةةةةة  التحتيةةةةة  البنيةةةةة  في ع ليةةةةة ا سةةةةةةةةةةةةةتجةةةةابةةةةة وأرجعةةةةت الةةةة   نا ةةةةاا   ةةةةا ة  تبةةةةاي   بير  إلى وجود 

 ويراطيةةة( ملةةا لتةةا م  عاليةةة وطيةةدة بت عيةةل مبةةادل  اكمكومةةات ونوع األنق ةةة ال ةةةةةةةةةةةةةيةةاسةةةةةةةةةةةةةيةةة )دي ويراطيةةة أم  ير دي 

 اكمو  ة اإللكترونية وبص ة خاصة مبدأ الش افية.

في وضةع متغيرات الدراسةة ولكمشا   (Abdou, 2021)ر   (Hartanto & Siregar, 2020)ولقد اعت دت الباحثة على دراسةتى 

تةةة ثير    م  متغير وسةةةةةةةةةةةةةيو وع لةةةت على ييةةةاس 
 
بةةةد  تةةةابع  تاتل  عمش ةةةا في أنشةةةا جعلةةةت مكةةةافحةةةة فيروس كورونةةةا   تغير 

اكمو  ة اإللكترونية بشةةةةةةةةةةةةةكل مباشةةةةةةةةةةةةةر على جتود مكافحة فيروس كورونار عالوة أنشا تاتل  ع  هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةات م  

 عاملين بديوان وزارة التربية والتعليم املصرية.حيأ مجت ع وعينة الدراسة وهم ال 



 املصرية  والتعليم التربية وزارة  على بالتطبيق( Covid-19) كورونا فيروس مكافحة على اإللكترونية اكمو  ة أثر 

[312] 

 حدود الدراسة (7)

 أمك  للباحثة حصر حدود الدراسة في ثالثة أنواع رئ  ية هي:

 .2021حتى يوليو    2021تم إجرا  هذه الدراسة خال  ال ترة يناير حدود زمانية:  ( 7-1) 

 ايتصرت هذه الدراسة على ديوان عام وزارة التربية والتعليم املصرية ب حافقة القاهرة. حدود مكانية:  ( 7-2) 

ايتصةةةةةةةةةرت هذه الدراسةةةةةةةةةة على العاملين وييادات ديوان عام وزارة التربية والتعليم املصةةةةةةةةةرية   حدود بشرررررررررية:  ( 7-3) 

 ب حافقة القاهرة.

 فروض الدراسة (8)

يوثر تطبيق وزارة التربيةة والتعليم مبةادل اكمو  ةة اإللكترونيةة على مكةافحةة فيروس   الفرض الرئيسرررررررررررر   للردراسررررررررررررة:

 (.Covid-19كورونا )

 ينبثق منه ثالثة فروا فرعية: -

على مكةةةافحةةةة فيروس كورونةةةا    الشررررررررررررفرررافيرررة املررردركرررةيوثر تطبيق وزارة التربيةةةة والتعليم مبةةةدأ    الفرض الفرعى األول:

(Covid-19.) 

على مكةةةافحةةةة فيروس كورونةةةا   املسرررررررررررررراءلرررة املررردركرررةيوثر تطبيق وزارة التربيةةةة والتعليم مبةةةدأ    الفرض الفرعى الثرررا  :

(Covid-19.) 

على مكةةافحةةة فيروس كورونةا    االسررررررررررررتجرابرة املردركرةيوثر تطبيق وزارة التربيةةة والتعليم مبةةدأ  الفرض الفرعى الثرالرث:  

(Covid-19.) 

 نموذج الدراسة (9)

 
 يوضح العالقة بين متغيرات الدراسة  : 2شكل 

 

ق
طبي

ت
 

رة وزا
 

التربية
 

والتعليم
 

ل
مباد

 
اكمو  ة
 

اإللكترون
ية

 

 الش افية املدر ة

مكافحة فيروس كورونا 

(COVID-19) 
 امل ا لة املدر ة

 ا ستجابة املدر ة
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 منهجية الدراسة (10)

 أسلوب الدراسة( 10-1)

 اعت دت هذه الدراسة على املناهج التالية:

  ختبار صمة فروا البحأ لقبولتا أو رفضتا  شدف تحليل القاهرة.  االستنباط املنهج   -

م  خال  توصةةةةةةةةةةي  وايع تطبيق مبادل اكمو  ة اإللكترونية في وزارة التربية والتعليم املصةةةةةةةةةةرية   املنهج الوصررررررررررف  -

أثنا  جائحة كورونار ويد اشةت لت املنهجية التي اسةتادمت في هذه الدراسةة على جتأي  أسةاسةيين: األو : تصة يم  

 اؤ تر والتي بدورها تشكل أهداف ا س بانة وطرحتا كج ع البيانات الضرورية والالزمة لالجابة ع  مج وعة ال  

الدراسةةةةةةةةةةةر حيأ تم ا عت اد على اسةةةةةةةةةةت ارة ا سةةةةةةةةةة بانة كج ع البيانات امليدانية. أما اكجت  الثان : فيتعلق بتحليل  

 وال  باسةةةةةتادام الطرل اإلحصةةةةةائية املختل ة كاإلحصةةةةةا  الوصةةةةة   وا سةةةةةتد لير وتم 
 
بيانات ا سةةةةةتبيان إحصةةةةةائيا

رت اكخ ا ةةةةةةةةة ي لقياس ت ثير اكمو  ة اإللكترونية على جتود مكافحة فيروس كورونا   ذل  اسةةةةةةةةةتادام مقياس ليك

 م  وجتة نقر العاملين بالوزارة.

 مجتمع وعينة الدراسة(10-2)

طبقت هذه الدراسةةةةةة على مجت ع الدراسةةةةةة املكون م  ج يع العاملين بديوان وزارة التربية والتعليم بالقاهرةر وتم  -

 ملويع  
ُ
 باستادام املعادلة التالية: (Systems, 2016)تحديد حجم العينة وفقا

 

 حيأ:

 SS  حجم العينة = 

Z    =  املعيارية ع  الوسو اكم اب  وفقا مل توى الثقة املختار.عدد ا نحرافات 

P    =  ن ةةةةبة وجود القاهرة فى العينة )العاليات بين تطبيق مبادل اكمو  ة اإللكترونية ومكافحة فيروس كورونا

Covid-19.) 

C .ن بة اكخط  امل  وح به في وجود القاهرة في العينة = 

 ا فتراضات التالية عند تحديد حجم العينة:  وضعتويد   -

o ±( 5ن بة اكخط  امل  وح به في حدود.) 

o    انحراف معياري ع  الوسو اكم اب . 1.96%ر ويع،ى  95م توي الثقة الذي تع م به النتائ 

o   50ن بة وجود القواهر في العينة.% 

 حجم العينة =
(1.96)2  ×50( × %1-50)% 

 م ردة  384 =
(5)%2 
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 على عدد )تم   -
 
 وإلكترونيا

 
 بديوان وزارة التربية والتعليم بالقاهرة  384توزيع اسةةةةةةةت ارات اسةةةةةةةتقصةةةةةةةا  ورييا

 
( مور ا

( يائ ة اسةةةةةتقصةةةةةا  صةةةةةاكمة بن ةةةةةبة  358( يائ ة اسةةةةةتقصةةةةةا  ممشا عدد )370وكان إج الي عدد القوائم امل ةةةةةتردة )

  لة و ير الصاكمة.% م  القوائم املوزعة في حين تم اس بعاد القوائم  ير املكت 96.8

 أداة جمع البيانات (10-3)

 ختبةةار فروا البحةةأ الن وال املقترح لل تغيرات يةةامةةت البةةاحثةةة بتصةةةةةةةةةةةةة يم يةةائ ةةة اسةةةةةةةةةةةةةتبيةةان تحتوي على جتئين  

 أساسيين:

 الغالف والكل ة ا فتتاحية وتوضي  أه ية املوضوع. الجزء األول: -

 :يق س مبادل اكمو  ة اإللكترونية   ا يلي الجزء الثا  : -

o ( أسةةةةةةةةةةةة لة للتعرف على ع  دور تطبيق مبدأ الشةةةةةةةةةةةة افية املدر ة على مواجتة 9املج وعة األولى: يشةةةةةةةةةةةة ل عدد )

فيروس كورونا بحيأ يق س أبعاد اات العالية بالشةةةةةةةةةةةةة افية )اإلدرادر الوضةةةةةةةةةةةةةوحر الديةر اإلفصةةةةةةةةةةةةةاح(ر ولقد  

 .(Schnackenberg & Tomlinson, 2016)على دراسة   اعت دت الدراسة في صيا ة األس لة

o ( أسةةةةةةةةةةةة لة للتعرف على ع  دور تطبيق مبدأ امل ةةةةةةةةةةةةا لة املدر ة على مواجتة 8املج وعة الثانية: يشةةةةةةةةةةةة ل عدد )

 ,Said; Alam, & bin Abd Aziz)فيروس كورونار ولقد اعت دت الدراسةةةةةةةةةةة في صةةةةةةةةةةيا ة األسةةةةةةةةةة لة على دراسةةةةةةةةةةة  

2015). 

o ( أسةةةةةةة لة للتعرف على ع  دور تطبيق مبدأ8املج وعة الثالثة: يشةةةةةةة ل عدد )  ا سةةةةةةةتجابة املدر ة على مواجتة

 ,Schnackenberg & Tomlinson)فيروس كورونار ولقد اعت دت الدراسةةةةةةة في صةةةةةةيا ة األسةةةةةة لة على دراسةةةةةةة 

2016). 

o ( مةةةدى إدراد خطورة فيروس كورونةةةا9املج وعةةةة الرابعةةةة: يشةةةةةةةةةةةةة ةةةل عةةةدد ولقةةةد     Covid-19( أسةةةةةةةةةةةةة لةةةة لقيةةةاس 

 .Woodard, & Zubrod, 2020) ;(Conway في صيا ة األس لة على دراسةاعت دت الدراسة 

 أساليب املعالجة اإلحصائية (10-4)

( في تحليل البيانات التي تم تج يعتا م  خال  يائ ة ا سةةةتقصةةةا  ا عت اد  SPSSتم ا سةةةتعانة بالبرنام  اإلحصةةةائ  )

 البحثية:على األسالي  اإلحصائية التالية  ختبار ال روا  

 .Cronbach's Alphaاستادام اختبار صدل وثبات املقاي س امل تادمة   -

 .Descriptive Statisticsاستادام اإلحصا ات الوص ية   -

 .Multiple Regression Techniqueأسلوب اإلنحدار املتعدد   -
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 مناقشة نتائج الدراسة (11)

 اختبارات الثبات واملصداقية (11-1)

يامت الباحثة بتحديد درجة الثبات واملصةةةةدايية للدراسةةةةة باسةةةةتادام معامل أل ا  رونباث للتحقق م  ثبات األداة  

وهي تد  على ثبةات ا سةةةةةةةةةةةةةتبيةان وي ك  ا عت ةاد عليةه في ييةاس   0.787ويد بلغةت يي ةة املعةامل لالسةةةةةةةةةةةةةتقصةةةةةةةةةةةةةا   كةل  

 دو  التالى:متغيرات الدراسةر   ا يوفمه اكج

 : معامل ألف كرونباخ ملحاور الدراسة 1جدول 

 عدد الفقرات املحور 
 قيمة معامل

 ألفا كرونباخ

 0.617 9 محور الش افية املدر ة 

 0.699 9 محور امل ا لة املدر ة

 0.685 9 محور ا ستجابة املدر ة 

 Covid-19 9 0.872محور مكافحة فيروس كورونا 

 0.787 36 كرونباخ لالستقصاء ككل معامل ألفا 

 اإلحصاءات الوصفية(11-2)

للويوف على وايع تطبيق وزارة التربية والتعليم لممو  ة اإللكترونية م  خال  معرفة الوسةو اكم ةابى وا نحراف 

 اكجداو  التالية:املعيارى ون بة ودرجة املوافقة على أس لة ا ستبيان في كل محور على حدة   ا هو موف  في 

 مبدأ الشفافية املدركة  ( 11-2-1)  

 : استجابات املشاركين حول مدى إدراك تطبيق مبدأ الشفافية في وزارة التربية والتعليم 2جدول 

 عبارات محور  م

 مبدأ املساءلة املدركة 

الوسط  

 الحساب 

االنحراف 

 املعيارى 

 سبة  

افقة   املو

ت ةةةةةةةةةةاهم اكمو  ة اإللكترونية بشةةةةةةةةةةكل  بير في نشةةةةةةةةةةر املعلومات بشةةةةةةةةةة ن  1

 . تحقيقا للش افية.Covid-19  -فيروس كورونا
4.288 0.7009 85.75 % 

 بالوزارة في ترسةةةيخ م توم الثقة املتبادلة بين  2
 
تعد الشةةة افية معيار هاما

 الوزارة واملتعاملين معتا.
4.288 0.8814 71.51 % 

مع  Covid-19  -هناد ر بة في تشةةةةةةةارد املعلومات بشةةةةةةة ن فيروس كورونا 3

 املتعاملين وا ستعانة ب نق ات استطالع الرأي لقياس مدى رضاهم.
2.570 0.7291 42.74 % 

تع ل الوزارة على إطالع املواطنين على حيييات القرارات بشةةةةة ن فيروس  4

 على املويع ا لكترونى ووسائل التواصل ا جت اعى. Covid-19  -كورونا
3.291 0.8853 28.77 % 

لقد كانت املعلومات املنشةةةةةةورة على مويع الوزارة ا لكترونى ع  فيروس  5

 محدثة بشكل م ت ر.  Covid-19  -كورونا
3.142 0.3500 14.25 % 
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 عبارات محور  م

 مبدأ املساءلة املدركة 

الوسط  

 الحساب 

االنحراف 

 املعيارى 

 سبة  

افقة   املو

لقد كانت املعلومات املنشةةةةةةورة على مويع الوزارة ا لكترونى ع  فيروس  6

 وافمة ومب طة بالن بة لى. Covid-19  -كورونا
4.142 0.8330 71.51 % 

لقد كانت املعلومات املنشةةةةةةورة على مويع الوزارة ا لكترونى ع  فيروس  7

 شاملة لكل ما أريد معرفته.  Covid-19  -كورونا
3.258 0.4520 28.49 % 

لقد كانت املعلومات املنشةةةةةةورة على مويع الوزارة ا لكترونى ع  فيروس  8

 اات جودة عالية.  Covid-19  -كورونا
3.712 0.8814 42.74 % 

لقد كانت املعلومات املنشةةةةةةورة على مويع الوزارة ا لكترونى ع  فيروس  9

 صميحة ودييقة. Covid-19  -كورونا
3.855 0.8432 56.98 % 

 0.221االنحراف املعيارى للمحور=  3.73الوسط الحساب  للمحور= 

 

( أن إجابات املشةةار ين حو  مدى إدراد تطبيق مبدأ الشةة افية بوزارة التربية والتعليم يد  2ي بين م  اكجدو  ريم )

جا ت موافقة بدرجة متوسةةةةةةةةطة حيأ يت ةةةةةةةة  توافق املشةةةةةةةةار ين على الت ثير الكبير لممو  ة اإللكترونية على جتود 

على مويع الوزارة كانت محدثة   إ  أنشم  ير موافقين على أن املعلومات املنشةةةةةورة  Covid-19مكافحة فيروس كورونا  

 أو أن الوزارة كانت تع ل على إطالع املواطنين على حيييات القرارات املتاذة في هذا الش ن.

 مبدأ املساءلة املدركة  ( 11-2-2)  

 استجابات املشاركين حول مدى إدراك تطبيق مبدأ املساءلة في وزارة التربية والتعليم : 3جدول 

 عبارات محور  م

 مبدأ املساءلة املدركة 

الوسط  

 الحساب 

االنحراف 

 املعيارى 

 سبة  

افقة   املو

يتم تقديم تقارير دورية لل  ةةةتويات اإلدارية العليا حو    10

 .Covid-19  -التطورات اكخاصة ب يروس كورونا
3.855 0.8432 56.98 % 

يتم ا سةةةةةةةةةةةةةت ةةةادة م  األخطةةةا  والنجةةةاحةةةات التي تحققةةةت   11

 .Covid-19  -عند التعامل مع فيروس كورونا
3.145 0.6405 28.77 % 

لةةةةدور وزارة التربيةةةةة والتعليم تجةةةةاه املجت ع   12 يوجةةةةد إدراد 

في مكةةةةةافحةةةةةة فيروس   معتةةةةةا  ةةةةةةةةةةةةرى وكةةةةةافةةةةةة املتعةةةةةاملين  املصة

 .Covid-19  -كورونا

3.860 0.8352 57.26 % 

ملكةةةةافحةةةةة فيروس كورونةةةةا  3 ةةةةةةةةةةةةمةةةةة  ةةةةةةةةةةةةع أهةةةةداف وافة   - تم وضة

Covid-19. 
3.858 0.6389 71.51 % 

يوجةةةةةد نقةةةةةام تغةةةةةذيةةةةةة عك ةةةةةةةةةةةةةيةةةةةة فعةةةةةا  لالبال  ع  مةةةةةدى  14

ةةةةةةةةةةوعة في مكافحة فيروس كورونا   - تحقيق األهداف املوضة

Covid-19. 

2.570 0.4859 0.00 % 

يتم إصةةةةةةةةةةةدار تعلي ات بشةةةةةةةةةةةكل م ةةةةةةةةةةةت ر ملكافحة فيروس   15

 .Covid-19  -كورونا
3.427 0.4594 42.70 % 
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تم توفير اإلمكانات املادية لتحقيق اكمو  ة اإللكترونيةة   16

 .Covid-19  -في إطار مكافحة فيروس كورونا
2.145 0.8432 0.00 % 

 بين الوزارة واملتعاملين معتا   17
ُ
سةةةةةةةةةتولة ا تصةةةةةةةةةا  إلكترونيا

 .Covid-19  -في إطار مكافحة فيروس كورونا
3.573 0.9038 57.26 % 

وضةةةةةةةةوح ا ختصةةةةةةةةاصةةةةةةةةات وخطوء ال ةةةةةةةةلطة وامل ةةةةةةةة ولية  18

 .Covid-19  -بالوازرة في إطار مكافحة فيروس كورونا
3.430 1.0502 71.50 % 

 0.344االنحراف املعيارى للمحور=  3.32الوسط الحساب  للمحور= 

 

ي بين م  اكجدو  ال ةةةةةابق أن إجابات املشةةةةةار ين حو  مدى إدراد تطبيق مبدأ امل ةةةةةا لة بوزارة التربية والتعليم يد  

جا ت موافقة بدرجة متوسةةةطة حيأ يت ةةة  توافق املشةةةار ين على وضةةةع أهداف وتقديم تقارير دورية بشةةة ن تقييم  

إ  أنشم  ير موافقين بشةةدة على أن الوزارة يد يامت بتوفير نقام متابعة   Covid-19موي  مكافحة فيروس كورونا  

 ألدا  متطور أو حتى وفرت اإلمكانات املادية لتدعيم نقام اكمو  ة.

 مبدأ االستجابة املدركة  ( 11-2-3) 

 استجابات املشاركين حول مدى إدراك تطبيق مبدأ االستجابة في وزارة التربية والتعليم  : 4جدول 

 عبارات محور  م

 مبدأ االستجابة املدركة 

الوسط  

 الحساب 

االنحراف 

 املعيارى 

 سبة  

افقة   املو

لقد خصةةةص مويع الوزارة صةةة حة م ةةةتقلة لتقديم البيانات حو  فيروس   19

 .Covid-19  -كورونا
3.142 0.3500 14.20 % 

 % 0.00 0.7288 1.573 لقد كان مويع الوزارة يع ل بك ا ة في رل الضغو على شبكة اإلنترنت. 20

 % 0.00 0.7009 1.712 لقد كان مويع الوزارة مومنا بشكل عا . 21

على  22 بةةةةةالرد  ةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ويقومون  على مويع الوزارة لالتصة ةةةةةةةةةةةةتجيةةةةة  القةةةةةائ ون  ي ة

 ا ست  ارات والشكاوى في ويت يصير.
2.003 1.3074 28.77 % 

ةةةةةةةةةةةةكةاوى   23 ةةةةةةةةةةةةةائةل تكنولوجيةة وبرام  ماتل ةة للرد على الشة ةةةةةةةةةةةةتاةدام وسة يتم اسة

 .Covid-19وا ست  ارات الواردة م  املتعاملين حو  فيروس كورونا  
3.000 1.1952 28.49 % 

 % 42.74 1.1265 2.140 تتوافر فرل ع ل طوارل ملواجتة أية مشكالت طارئة. 24

في حالة حدوث أية أعطا  ب ويع الوزارة تتدخل فرل الع ل بشةةةةكل فورى   25

 كمل أية مشكالت.
2.425 1.5002 28.49 % 

ةةةةةةةةةةةارات   26 ةةةةةةةةةةةت  ة ةةةةةةةةةةةل ا جت اعى للوزارة في الرد على ا سة ةةةةةةةةةةةاهم موايع التواصة ت ة

 .Covid-19والشكاوى اكخاصة ب يروس كورونا  
1.997 0.9273 56.98 % 

ةةةةةةةةةةةةةةابةةات ب يروس كورونةةا   27 ةةةةةةةةةةةةةةدار يرارات فوريةةة في حةةالةةة وجود أيةةة إصة يتم إصة

Covid-19 .أو تتايد أعدادها 
4.137 0.9908 71.23 % 

 0.344االنحراف املعيارى للمحور=  3.32للمحور= الوسط الحساب  
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( أن إجابات املشةةةةةةةةةةةةار ين حو  مدى إدراد تطبيق مبدأ ا سةةةةةةةةةةةةتجابة بوزارة التربية والتعليم  4ي بين م  اكجدو  ريم )

يد جا ت  ير موافقة حيأ يت ةةةةةة  توافق املشةةةةةةار ين على إصةةةةةةدار الوزارة يرارات فورية في حالة وجود أية إصةةةةةةابات 

ن بشةةةةةةةةةةةةةةةدة على أن الوزارة يةةةد إ  أنشم  ير موافقي  أو تتايةةةد أعةةةدادهةةةا وتوفير فرل طوارل   Covid-19ب يروس كورونةةةا  

أو أن مويع الوزارة كان يع ل بك ا ة أو   Covid-19خصصت ص حة م تقلة لتقديم البيانات حو  فيروس كورونا 

 أنشا استادمت وسائل تكنولوجية متطورة للرد على الشكاوى وا ست  ارات.

 Covid-19مكافحة فيروس كورونا   ( 11-2-4)  

 في وزارة التربية والتعليم  Covid-19استجابات املشاركين حول مدى إدراك خطورة فيروس كورونا  : 5جدول 

 م
 عبارات محور 

 مبدأ االستجابة املدركة 

الوسط  

 الحساب 

االنحراف 

 املعيارى 
افقة   سبة املو

 % Covid-19. 4.137 1.305 71.23أعتقد أنى شعرت بالاشديد م  فيروس كورونا   28

 م  فيروس كورونا   29
 
 % Covid-19. 4.145 1.1258 71.51أعتقد أنى  نت خائ ا

 % Covid-19. 2.425 1.5002 28.49لم أ   يلقا م  فيروس كورونا   30

31 
لقد  نت يلقا م  إصةةةةابة أحد م  أيارب  أو زمالئى ب يروس  

 كورونا
4.137 1.1305 71.23 % 

32 
لقد  نت أشةةةةةةةةةةعر بضةةةةةةةةةةغوء ن  ةةةةةةةةةةية عند إصةةةةةةةةةةابة أحد م   

 .Covid-19أخالطتم ب يروس كورونا  
3.994 1.0743 71.23 % 

 في تجن  الناس حتى   أصاب املرا. 33
 
 % 56.98 1.6452 3.137 لقد حاولت  ثيرا

34 
 نت أتابع بشةةةةةةةةةةكل يومى األخبار حو  موي  فيروس كورونا  

Covid-19 . 
3.282 1.3867 42.74 % 

35 
 نةةت أنقةةل املعلومةةات التي أيرأهةةا على مويع الوزارة لتمالئى  

 وأياربى حو  فيروس كورونا  
2.997 1.3104 42.74 % 

36 

أحرح على ا لتزام بكةةةافةةةة اإلجرا ات ا حترازيةةةة املعلنةةةة م   

وزارة التربية والتعليم ب ويع الع ل لتجن  اإلصةةةةةابة فيروس  

 كورونا.

3.570 1.052 42.74 % 

 0.898االنحراف املعيارى للمحور=  3.5الوسط الحساب  للمحور= 

يد جا ت    Covid-19ي بين م  اكجدو  ال ةةةةةةةةةةابق أن إجابات املشةةةةةةةةةةار ين حو  مدى إدرا تم كخطورة فيروس كورونا  

موافقة على شةةةةةةةةةةعورهم بالاشديد م  ال يروس وحرصةةةةةةةةةةتم على عدم ماالطة املصةةةةةةةةةةابين إ  أن موافقاشم كانت بدرجة 

ا م  مويع الوزارة ويرجع الةة   متوسةةةةةةةةةةةةةطةةة في شةةةةةةةةةةةةةة ن مشةةةةةةةةةةةةةةار ةةة املعلومةةات مع زمالئشم بشةةةةةةةةةةةةةة ن خطورة فيروس كورونةة 

 . نا اا جودة البيانات بش ن فيروس كورونا على مويع الوزارة   ا جا ت ب حور الش افية
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 تحليل ومناقشة فروض الدراسة  (12)

 لتطبيق وزارة التربية والتعليم مبادل اكمو  ة  
 
 معنويا

 
ينص ال را ال رعى الرئ سةةةةة ى للدراسةةةةةة على أنه   يوجد دورا

 (.Covid-19اإللكترونية في مكافحة فيروس كورونا )

تم إجرا  تحليةل اإلنحةدار املتعةدد حيةأ يوفةةةةةةةةةةةةة  اكجةدو  التةالى نتةائ  هةذا التحليةل لةدور املتغيرات امل ةةةةةةةةةةةةةتقلةة )مبةدأ  

ا  الشةةةةةة افية املدر ةر مبدأ امل ةةةةةةا لة املدر ةر مبدأ ا سةةةةةةتجابة املدر ة( في دعم املتغير التابع )مكافحة فيروس كورون 

Covid-19.) 

 Covid-19في مكافحة فيروس كورونا  نتائج تحليل اإلنحدار املتعدد لدور مبادئ الحوكمة اإللكترونية : 6جدول 

 2(R( (R) املتغير املستقل  املتغير التابع 
 قيمة ف

(F) 

مستوى 

 الداللة

 ( F) ف

معامل 

 بيتا 

قيمة ت  

(T) 

مستوى 

الداللة 

 ( T)  ت

VIF 

مكافحة 

فيروس كورونا 

Covid-19 

مبدأ الش افية 

 املدر ة 

0.717 0.513 124.547 0.000 

0.570 10.395 0.000 1.230 

مبدأ امل ا لة  

 املدر ة 
0.603 9.293 0.000 1.365 

مبدأ ا ستجابة  

 املدر ة 
0.747 18.998 0.000 1.126 

 يت   م  بيانات اكجدو  ال ابق:

اكمو  ة اإللكترونية )مبدأ الشةةةةةةةةةة افية املدر ةر مبدأ امل ةةةةةةةةةةا لة املدر ةر مبدأ ا سةةةةةةةةةةتجابة املدر ة( تقتر  أن مبادل  

أن  النتةةةةةائ   حيةةةةةأ أرترت  تةةةةةابعر  مكةةةةةافحةةةةةة فيروس كورونةةةةةا   تغير  اإلنحةةةةةدار ومتغير  في ن وال    تغيرات م  ةةةةةةةةةةةةةرة 

( أصةةةةةغر م  امل ةةةةةتوى  0.000م ةةةةةتوى د لة )( عند  124.547البالغة ) (Fاإلنحدار معنوى وال  م  خال  يي ة ف )

 (ر وتد  على صمة وجوهرية العالية بين املتغيري  وجودة اإلطار وصمة ا عت اد على نتائجه بدون أخطا .0.01)

( أي أن املتغيرات 0.513)2R ( ويي ةة معةامةل التحةديةد املعةد   0.717)  Rوتشةةةةةةةةةةةةةير النتةائ  إلى أن يي ةة معةامةل تحةديةد  

% م  التباي  املوجود في املتغير التابع مكافحة فيروس كورونار أما الن ةةةةبة البايية فت  ةةةةرها  51.3امل ةةةةتقلة ت  ةةةةر  

متغيرات أخرى لم تدخل في العالية اإلنحداريةر باإلضافة إلى األخطا  العشوائية الناتجة ع  أسلوب سم  العينة  

 ودية القياس و يرها.

( م ا 3( لل تغيرات امل ةةةةةةةةةةتقلة الثالثة أنه كان أيل م  )VIFات )  ا أسةةةةةةةةةة رت النتائ  اكخاصةةةةةةةةةةة بعامل ت ةةةةةةةةةةخم البيان 

 يشير إلى عدم وجود مشكلة تعددية خطية بين متغيرات الن وال.

 ج اختبار صحة الفرض الفرعى األول نتائ (12-1)

توفةةةةةة  النتائ  اكخاصةةةةةةة بقيم ب تا لل تغير امل ةةةةةةتقل األو  )مبدأ الشةةةةةة افية املدر ة( أنه اات د لة إحصةةةةةةائية حيأ  

ي ك  اسةةةةةةةةةةةةةتنتةال الة  م  يي ةة )ت( والةد لةة املرتبطةة  شةار فةالعاليةة بين مبةدأ الشةةةةةةةةةةةةة ةافيةة ومكةافحةة فيروس كورونةا  

الة  أنةه كل ةا تح ةةةةةةةةةةةةةنةت الشةةةةةةةةةةةةة ةافيةة بوحةدة واحةدة  ( هي عاليةة طرديةة اات د لةة إحصةةةةةةةةةةةةةائيةةر ويع،ى  0.570بقي ةة )
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(ر وتشةةةةةةير هذه الن يجة إلى اإلجابة على ال ةةةةةةوا  ال رعى األو  0.570ارت عت ن ةةةةةةبة مكافحة فيروس كورونا ب قدار )

الشةةةةةةةةةةةةة ةةةةةافيةةةةةة على جتود مكةةةةةافحةةةةةة فيروس كورونةةةةةا   مبةةةةةدأ  والتعليم  التربيةةةةةة  وزارة  لتطبيق  تةةةةة ثير  مةةةةةدى وجود           بشةةةةةةةةةةةةةةةةة ن 

(Covid-19 ر و)  بةالتةالي نقبةل ال را ال رعى األو  بوجود تة ثير جوهري ملبةدأ الشةةةةةةةةةةةةة ةافيةة املةدر ةة في مكةافحةة فيروس

 كورونا.

 الثا   نتائج اختبار صحة الفرض الفرعى (12-2)

توفةةةةةةة  النتائ  اكخاصةةةةةةةة بقيم ب تا لل تغير امل ةةةةةةةتقل الثانى )مبدأ امل ةةةةةةةا لة املدر ة( أنه اات د لة إحصةةةةةةةائية حيأ  

الة  م  يي ةةة )ت( والةد لةة املرتبطةةة  شةةار فةالعاليةة بين مبةةدأ امل ةةةةةةةةةةةةةةا لةة ومكةةافحةةة فيروس كورونةا    ي ك  اسةةةةةةةةةةةةةتنتةةال

( هي عاليةة طرديةة اات د لةة إحصةةةةةةةةةةةةةائيةةر ويع،ى الة  أنةه كل ةا تح ةةةةةةةةةةةةةنةت الشةةةةةةةةةةةةة ةافيةة بوحةدة واحةدة  0.603بقي ةة )

الثانى    لى ال ةةةةةةةةةةةوا  ال رعى(ر توفةةةةةةةةةةة  هذه الن يجة اإلجابة ع0.603ارت عت ن ةةةةةةةةةةةبة مكافحة فيروس كورونا ب قدار )

-Covid)          بش ن مدى وجود ت ثير لتطبيق وزارة التربية والتعليم مبدأ امل ا لة على جتود مكافحة فيروس كورونا  

 (ر وبالتالي نقبل ال را ال رعى الثانى بوجود ت ثير جوهري ملبدأ امل ا لة املدر ة في مكافحة فيروس كورونا.19

 نتائج اختبار صحة الفرض الفرعى الثالث (12-3)

توفةةة  النتائ  اكخاصةةةة بقيم ب تا لل تغير امل ةةةتقل الثالأ )مبدأ ا سةةةتجابة املدر ة( أنه اات د لة إحصةةةائية حيأ  

ي ك  اسةةةةةةةةةةةةةتنتةال الة  م  يي ةة )ت( والةد لةة املرتبطةة  شةار فةالعاليةة بين مبةدأ ا سةةةةةةةةةةةةةتجةابةة ومكةافحةة فيروس كورونةا 

هي عاليةة طرديةة اات د لةة إحصةةةةةةةةةةةةةائيةةر ويع،ى الة  أنةه كل ةا تح ةةةةةةةةةةةةةنةت ا سةةةةةةةةةةةةةتجةابةة بوحةدة واحةدة   (0.747بقي ةة )

    (ر م  هةةةذه الن يجةةةة ي ك  اإلجةةةابةةةة على ال ةةةةةةةةةةةةةوا  ال رعى  0.747ارت عةةةت ن ةةةةةةةةةةةةةبةةةة مكةةةافحةةةة فيروس كورونةةةا ب قةةةدار )

جتود مكةافحةة فيروس كورونةا  الثةالةأ بشةةةةةةةةةةةةة ن مةدى وجود تة ثير لتطبيق وزارة التربيةة والتعليم مبةدأ ا سةةةةةةةةةةةةةتجةابةة على  

(Covid-19  ر وبالتالي نقبل ال را ال رعى الثالأ بوجود ت ثير جوهري ملبدأ ا سةةةةةةةةةتجابة املدر ة في مكافحة فيروس)

 كورونا.

وبقبو  ال روا ال رعية الثالثة فإنه ي ك  يبو  ال را الرئ سةةةةةةة ى للدراسةةةةةةةة والقائل ب نه يوثر تطبيق وزارة التربية  

 (.Covid-19اكمو  ة اإللكترونية على مكافحة فيروس كورونا )  والتعليم مبادل

 في مكافحة جائحة كورونا  
 
 بالترت   التالى:  Covid-19م  النتائ  ال ابقة يت   أن أ ثر املتغيرات ت ثيرا

 مبدأ ا ستجابة املدر ة. -

 مبدأ امل ا لة املدر ة. -

 مبدأ الش افية املدر ة. -

ات ةةةةال هةةةةذه النتةةةةائ  مع دراسةةةةةةةةةةةةةتى    & ,Oldeweme; Märtins)  ر (Hartanto & Siregar, 2020)م ةةةةا سةةةةةةةةةةةةةبق يت ةةةةةةةةةةةةة  

Westmattelmann, 2021)    حيةةأ أ ةةدا على أن تطبيق هةةذه املبةةادل ي ةةةةةةةةةةةةةتم في تعتيت الثقةةة في أدا  اكمكومةةة أثنةةا

في رد فعل الوزارة املت ثل    (Sharma; Borah, & Moses, 2021)جائحة كورونار   ا ات قت هذه النتائ  مع دراسةةةةةةةةةة 

 في مبدأ ا ستجابة.
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هل سةةةةة ى الذي تم طرحه باملشةةةةةكلة البحثية وهو  ويد توصةةةةةلت نتائ  هذه الدراسةةةةةة لالجابة على سةةةةةوا  الدراسةةةةةة الرئ  

-Covid)              هناك تأثير لتطبيق وزارة التربية والتعليم مبادئ الحوكمة اإللكترونية فى مكافحة فيروس كورونا

حيةةأ أشةةةةةةةةةةةةةةةارت نتةةائ  التحليةةل الوصةةةةةةةةةةةةة ى للبيةةانةةات أن وزارة التربيةةة والتعليم تحتةةال إلى املتيةةد م  اكخطوات  ،   (؟19

 
 
 ومعنويةا

 
 جوهريةا

 
والةدعم لتطبيق اكمو  ةة اإللكترونيةة ب ن ةا أشةةةةةةةةةةةةةارت نتةائ  تحليةل ن وال الةدراسةةةةةةةةةةةةةة إلى وجود تة ثيرا

( في وزارة التربية والتعليم وبصةةةةةةةةةة ة خاصةةةةةةةةةةة مبدأ Covid-19ملبادل اكمو  ة اإللكترونية فى مكافحة فيروس كورونا )

 لطبيعة القروف  ا ستجابة الذى يعتبر أ ثر مبادل اكمو  ة اإللكتر
 
 م  وجتة نقر مجت ع الدراسة نقرا

 
ونية ت ثيرا

الطارئة التي فرضةاشا جائحة كورونا على ج يع دو  العالم وبصة ة خاصةة في مصةر على ج يع األصةعدة ا يتصةادية  

مد  وال ةةةةةةةياسةةةةةةةية وا جت اعية والتعلي ية والحةةةةةةةمية م  خال  اإل الل الكامل واكجتئ  لكافة مناهى اكمياة وال  لم

م  ان شةةةةةةار فيروس كورونا والع ل على التا ي  م  خثاره ال ةةةةةةلبية يدر اإلمكان حتى ي ك  القضةةةةةةا  عليه والعودة  

لممياة الطبيعيةر وبالتالي فكل ا كانت ا سةةةةةةةتجابة أسةةةةةةةرع ارت عت معد ت النجاح في مواجتة فيروس كورونا وفرح  

 اكمد م  خثاره ال لبية على كافة نواهى اكمياة.

 الدراسةتوصيات   (13)

 م  خال  النتائ  التي توصلت لتا الدراسة ي ك  التوصية ب ا يلي:  

 تح ين وتطوير مويع الوزارة اإللكترونى ب ا يتالئم مع امل تجدات على الصعيد اململى والعاملى. -

 في  -
 
تحديأ البيانات واملعلومات بشةةةةةةةكل م ةةةةةةةت ر وال  في إطار ت عيل مبدأ الشةةةةةةة افية داخل الوزارة خصةةةةةةةوصةةةةةةةا

 رروف األزمات مثل جائحة كورونا.

تح ةةةةةةةةةةةةةين وتطوير وميكنةةة نقةةام التغةةذيةةة العك ةةةةةةةةةةةةةيةةة لالبال  ع  مةةدى تحقيق األهةةداف املوضةةةةةةةةةةةةةوعةةة في مكةةافحةةة   -

 وال  في إطار ت عيل مبدأ امل ا لة داخل الوزارة.  Covid-19فيروس كورونا  

اسةتادام وسةائل تكنولوجية وبرام  مب ةطة لمج تور للرد على الشةكاوى وا سةت  ةارات الواردة م  املتعاملين   -

 وال  في إطار ت عيل مبدأ سرعة ا ستجابة داخل الوزارة.  Covid-19حو  فيروس كورونا  

ماتل ةةةة وإعةةةداد  نشةةةةةةةةةةةةةر ثقةةةافةةةة اكمو  ةةةة بين العةةةاملين بةةةالوزارة ومبةةةادئشةةةا وطرل تطبيقتةةةا م  خال  عقةةةد نةةةدوات   -

 نشرات دورية يتم توزيعتا على العاملين بكافة مناطق اكج تورية.

 تدري  القيادات بالوازرة على مبادل اكمو  ة و ي ية تطبيقتا بشكل فعا . -

 تدري  العاملين بالوزارة على تطبيقات اكمو  ة اإللكترونية املختل ة. -
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The impact of e-governance in combating the coronavirus (covid-19) 

applying to the Egyptian Ministry of Education 

 

Dr. Reda Hussain Kandel 

 

Absract 

This study aimed to reveal the extent to which the Egyptian Ministry of Education applies the 

principles of e-governance, especially the principles of (perceived transparency, perceived 

accountability, perceived response) and their role in the ministry’s dealing with the Covid-19. The 

study population consists of employees and managers in the main branch of the Ministry in Cairo. 

The sample size was (384) individuals. The questionnaire consisted of (36) questions, distributed on 

the three principles of e-governance that represented the independent variable in the study model 

and perception of the danger of Covid-19 as a dependent variable. This study relied on the 

descriptive and analytical approach. The results showed that the application of e-governance is in 

medium degree, where significant results showed that the Multiple Regression Model is at the level 

of significance (0.000). The study recommended improving and developing the ministry’s website, 

updating data and information continuously especially in crisis conditions. It was also recommended 

to develop and automate the feedback system to report on the extent to which the goals set in 

combating the virus have been achieved. Finally, it recommended using developed and simple 

technological tools to respond effectively to inquiries from dealers about Covid-19. 
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E-governance – Perceived Transparency – Perceived Accountability – Perceived Responsiveness – 

Covid-19. 
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