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ِحيِم  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
 

لِ وَالنَّهَ ارِ  إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْ  }

الَّ  يِي َ يَ  يْويَ ونَ اللَّ  ََ ًِيَا    ا     (189) لَآَيَ  اتل لِ  أيولِي الْأَلْ َ  ا ِ  

وًَيع   ًا ا وَلَلَ  ن و ن   ً ِهَِْ وَيَتَوَََّ  َ ونَ فِ  ي خَلْ  قِ السَّ  مَاوَاتِ      

حَانَكَ فَقِنَ ا لَ يَا َ   وَالْأَرْضِ رَ َّنَا  َا خَلَقْتَ هَ يَا  َاِِلا ا ب   ْ   

 {(190) النَّار
 

  َصَدَق هللاُ اْلَعِظيمُ 

 

 آل عمران سورة                                                                                    
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 اإلهداء
 إلى وطني الغالي الحبيب قرة عيني ودرة قلبي،

 أطال في عمرهما،هما اهلل و الوالدة حفظإلى الوالد و 

 عاا،،أشقائي األ بإلى رفاق الدر 

هلل، الذين ذن اإيا وأبنائي رفاق الدرب الطويل بإلى اوجي العا 
 صبروا على انشغالي عنهم كل هذا الوقت،شاركوني أيام العمل و 

 دعاً،.ي المتواضع هذا تقديًرا ومحبًة و إلى كل هؤال، أهدي ثمرة جهد
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    تقديرر والشكال

علالى المرساللين ساليدنا محمالد و ، و ألنبيالاعلالى أشالرا االمين والصالة والسالالم الحمدهلل رب الع 

 آله وصحبه أجمعين أما بعد...

بإنجالالاا هالالذر الرسالالالة  ىامتنانالاله علالالأن أشالالكر اهلل عالالا وجالالل علالالى عطائالاله و أود فالالي هالالذا المقالالام 

 .من اهلل أن تكون مصدر للنفع والمعرفةالمتواضعة آملة ً 

دكتور عبالدالقادر عيالاد شكري إلى أستاذي  الكالريم الاليطيب لي أن أتقدم بعظيم تقديري و كما 

 .امر الذي أشرا على هذر الرسالة وقدم لي كل النصح واإلرشاد طوال مراحل إعدادهاع

عطالالا،  متنالالان إلالالىأتقالالدم بجايالالل الشالالكر واال و الالالدكتورة اينالالب إجبالالارة لتقييمهالالا لهالالذر الرسالالالة وا 

ا،ة هالالالذر فالالالي قالالالر  اً جهالالالدبالالالذلوا عضالالالا، لجنالالالة المناقشالالالة الالالالذين والشالالالكر موصالالالول أل المالحظالالالات القيمالالالة

 ا.همن أجل تقويمها وتثمينرسالة ال

ثرا، الدراسة بالمعلوماتستبوأشكر كل من ساعدني في تحكيم اال  .انة وا 

صالديقتي األسالتاذة نجالوز عاالالدين الترهالوني و  رإلى األسالتاذ أبالو بكال كما أتقدم بالشكر الجايل

 على مساندتهم لي طوال فترة إعداد الدراسة. 

التعلاليم لتعالاونهم الشالديد ومسالاعدتهم لالي ديوان التربيالة و بالظفين يسعدني أن أشكر جميع المالو و 

 .دالحفيظ الشرياعلى رأسهم المهندس عبو 

 اهلل عني كل خير كمجزا                                                                     
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 ملخص الدراسة

 

علالالى إمكانيالالة تطبيالالق اإلدارة اإللكترونيالالة فالالي اإلدارة العامالالة التعالالرا  إلالالىهالالدفت هالالذر الدراسالالة 

 لديوان التربية والتعليم بمدينة بنغااي وذلك من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية:

التعالالالالرا علالالالالى درجالالالالة أهميالالالالة تطبيالالالالق اإلدارة اإللكترونيالالالالة فالالالالي اإلدارة العامالالالالة لالالالالديوان التربيالالالالة  .1

 والتعليم بمدينة بنغااي.

م العوامالالالل المسالالالاعدة علالالالى تطبيالالالق اإلدارة اإللكترونيالالالة فالالالي اإلدارة العامالالالة التعالالالرا علالالالى أهالالال .2

 لديوان التربية والتعليم بمدينة بنغااي.

التعالالالرا علالالالى أبالالالرا معوقالالالات تطبيالالالق اإلدارة اإللكترونيالالالة فالالالي اإلدارة العامالالالة لالالالديوان التربيالالالة  .3

 والتعليم بمدينة بنغااي.

العشالالوائية الطبقيالالة  والتعلالاليم، أمالالا العينالالة  ( موظفالالا بالالديوان التربيالالة420بلالالم مجتمالالع الدراسالالة )

 .( موظفا200دراسة فبلغت )للالنسبية  

تالم اسالتخدام التكالرارات والنسالب كمالا  ة للدراسالة،سالتبيان كالأداة رئيسالعتماد علالى االوقد تم اال 

( الختبالالار صالالحة فرضالاليات tاختبالالار )و االنحرافالالات المعياريالالة، و المتوسالالطات الحسالالابية، و المئويالالة، 

     الدراسة.  

 وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:

أهمية تطبيق اإلدارة اإللكترونية فالي اإلدارة العامالة لالديوان التربيالة  أفراد عينة الدراسة يدركون .1

 والتعليم.



 ك

 

أفراد عينة الدراسة يرون أن هناك عوامل مساعدة على تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة  .2

 وان التربية والتعليم.العامة لدي

أفراد عينة الدراسة يرون أن هناك معوقات تحالول دون تطبيالق اإلدارة اإللكترونيالة فالي اإلدارة  .3

 العامة لديوان التربية والتعليم.

 كما أمكن للباحثة تقديم التوصيات اآلتية: 

 التركيا على التخطيط االستراتيجي الالام للتحول نحو اإلدارة اإللكترونية. . أ

خدمالالالة اإلنترنالالالت وربالالالط كافالالالة وحالالالدات المؤسسالالالة ببعضالالالها مالالالن خالالالالل منظومالالالة عمالالالل  تالالالوفير . ب

 واحدة.

 ة.نشر الوعي بأهمية تطبيق اإلدارة اإللكتروني . ت
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 المقـدمة:  . 1.1

ترونيالالة، كالالان البالالد لالالدول التقنيالالة الرقميالالة أو االلكب ىالتقالالدم العلمالالي وظهالالور مالالا يسالالم لفالالي ظالال

 ستفادة من هذر التقنية في كافة المجاالت بما في ذلك المجال اإلداري. و االالعالم أن تتجه نح

كافة تعامالتها للتخلص في إلى تطبيق اإلدارة اإللكترونية اليوم إن معظم دول العالم تسعى 

نما هو نتيجة حتمية ألسس من اإلدارة التقليدية. وبذلك فإن اإلبداع اإلداري ليس نتاج مصا دفة وا 

علميالالالة وقواعالالالد تتبالالالع، وقالالالد تغيالالالرت فالالالي السالالالنوات األخيالالالرة الكثيالالالر مالالالن المفالالالاهيم التالالالي تحكالالالم عمالالالل 

المديرين، وأصالبحت المشالكلة التالي تواجاله المالديرين هالي إدارة التغييالر المسالتمر الالذي يحالد  داخالل 

جية المستمرة فالي بيئالة العمالل المؤسسة مع اكتسابها لخبرات متاايدة في خضم من المتغيرات الخار 

  ."2:2004رضوان، "المحيطة بها 

"هي تلك الوسيلة التالي تسالتخدم لرفالع مسالتوز األدا، الصيرفي ونية وفقا لتعريااإلدارة اإللكتر 

وهالالالالالالي إدارة بالالالالالالدون ورق ألنهالالالالالالا تسالالالالالالتخدم األرشالالالالالاليا اإللكترونالالالالالالي وتعتمالالالالالالد علالالالالالالى عمالالالالالالال ،والكفالالالالالالا،ة 

 (.2007:13المعرفة")الصيرفي، 

رة اإللكترونيالالالالة تعنالالالالالي أيضالالالالا تكامالالالالالل البيانالالالالالات والمعلومالالالالات بالالالالالين اإلدارات المختلفالالالالالة اإلدا    

جالالرا،ات عمالالل المؤسسالالة نحالالو  والمتعالالددة واسالالتخدام تلالالك البيانالالات والمعلومالالات فالالي توجيالاله سياسالالة وا 

سالالتجابة للتغييالالرات المتالحقالالة سالالوا، داخليالالة أو خارجيالالة  دافها وتالالوفير المرونالالة الالامالالة لالتحقيالالق أهالال

 (2: 2004)رضوان، 
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 الدراسات السابقة:   .2.1

ذات الصالالاللة بموضالالالوع فالالالي هالالالذر الجائيالالالة عرضالالالت الباحثالالالة مجموعالالالة مالالالن الدراسالالالات السالالالابقة 

 من األحد  إلى األقدم.  ناالياالدراسة ت

 (:2015دراسة بن زبلح )1)   

 ". معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشريةبعنوان " 

إلى التعرا على معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة المالوارد البشالرية هدفت الدراسة 

تكالون مجتمالع الدراسالة  و وأبالرا آليالات التغلالب عليهالا فالي المؤسسالات الخدميالة العاملالة فالي بنغالااي،

و طبقالت الدراسالة من جميع الموظفين في إدارات الموارد البشالرية فالي المؤسسالات الخدميالة الليبيالة، 

باإلضافة إلى بيان أثر متغيالرات الدراسالة "الجالنس والعمالر موظا  669وائية بلغت على عينة عش

 والتدرج الوظيفي والمستوز التعليمي ومدة الخدمة".

وكانالالت أهالالم النتالالائج أنالاله ال يمكالالن تطبيالالق اإلدارة اإللكترونيالالة فالالي الوضالالع الحالالالي للمؤسسالالات، 

قالالالات اإلدارة اإللكترونيالالالة، ضالالالعا ضالالالعا إلمالالالام العالالالاملين باللغالالالة اإلنجليايالالالة المسالالالتخدمة فالالالي تطبي

الالالالالالالوعي العالالالالالالام بأهميالالالالالالة اإلدارة اإللكترونيالالالالالالة ودورهالالالالالالا فالالالالالالي التطالالالالالالوير التنظيمالالالالالالي،  يالالالالالالاب التخطالالالالالاليط 

   مياانية كافية وضعا دعم الحكومة.ر عدم توفو  اإلستراتيجي نحو اإلدارة اإللكترونية،

 (:2015دراسة العليوي )2) 

مل اإلداري في اإلدارة العامة للتربية والتعلـيم دور تقنية المعلومات في تطوير العبعنالوان " 

 ". بالرياض

تالالالم تحديالالالد مشالالالكلة الدراسالالالة فالالالي السالالالؤال المتعلالالالق بالالالدور تقنيالالالة المعلومالالالات فالالالي تطالالالوير العمالالالل 

، هالالالة نظالالالر مالالالديري اإلدارات واألقسالالالاماإلداري فالالالي اإلدارة العامالالالة للتربيالالالة والتعلالالاليم بالريالالالاض مالالالن وج



4 

 

رة و رئيس قسالم، واسالتخدم الباحال  اإلسالتبيان كالأداة رئيسالة مدير إدا 72وتكونت عينة الدراسة من 

 في البح .

وأوضحت النتائج أن تقنية المعلومات تساهم بدرجة متوسطة في تطالوير العمالل اإلداري فالي 

إدارة التربيالالالة والتعلالالاليم بالريالالالاض ومالالالن أهالالالم المعوقالالالات التالالالي تواجالالاله تقنيالالالة المعلومالالالات نالالالدرة الالالالدورات 

داخالالل األقسالام للعمالالل علالالى األنظمالة اإللكترونيالالة، وقلالة مشالالاركة مالالديري  والكالالوادر اإلداريالةالتدريبيالة 

األقسام في صيا ة القرار في إدارة تقنية المعلومات، ضعا التحفيا المادي والمعنوي، ومن أهم 

تعايالا الجانالب هي تساعد على تطوير العمل اإلداري  آشار إليها الباح  و التي المقترحات التي

 ات والمعلومات.األمني لحماية البيان

 (:2012خليفة )؛ يدراسة النمر  3)

مســتوت تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة فــي جامعــة اليرمــور مــن وج ــة نظــر ال يئــة بعنالالوان " 

 ". التدريسية واإلداريين

 هالالالدفت الدراسالالالة إلالالالى الكشالالالا عالالالن مسالالالتوز تطبيالالالق اإلدارة اإللكترونيالالالة فالالالي جامعالالالة اليرمالالالوك

 647 إداري بينمالالا بلغالالت عينالالة الدراسالالة و ضالالو تالالدريسع 2410وبلالالم مجتمالالع الدراسالالة  بالالاألردن،

داري،  وقالد أظهالرت النتالائج أن مسالتوز تطبيالق اإلدارة اإللكترونيالة مالن وجهالة نظالر عضو تدريس وا 

األساتذة مرتفعة، ومن وجهة نظر اإلداريين متوسطة، وأوصالت الدراسالة بتطالوير األنظمالة اإلداريالة 

لكترونية من خالل توفير اإلمكانالات الماديالة والبشالرية وتوفير بنية تحتية مالئمة لتطبيق اإلدارة اإل

 والفنية، وتشجيع العاملين على تفعيل التحول إلى ممارسة اإلدارة اإللكترونية في الواقع. 

 (:2011قريشي ) ؛دراسة عبدالناصر (4

  "مساهمة اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل اإلداري بمؤسسات التعليم العالي"بعنوان 
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حصالالل عليهالالا والنتالالائج المتعامالالل  50عامالالل وحجالالم العينالالة   142م مجتمالالع الدراسالالة حيالال  بلالال

رتباط دالة وموجبة بالين أبعالاد اإلدارة اإللكترونيالة بشالكل منفالرد مالع أبعالاد اتشير إلى وجود عالقات 

الدراسالة تصال في تطوير العمل اإلداري بالكلية محالل اإلداري مجتمعة، وتساهم شبكات االالعمل 

ات، تقلالاليص الفجالالوة الامنيالالة بالالين تصالالال وسالالهولة نقالالل وتبالالادل المعلومالالا،ة وسالالرعة االكفالال ،مالالن خالالالل

 نحراا وتصحيحه. اال

 :Felck (2010) دراسة (5

 بعنوان"مدت استخدام اإلدارة اإللكترونية والبرامج التابعة ل ا في الجامعات األمريكية" 

نيالة ام اإلدارة اإللكترو أجريت في الواليات المتحالدة األمريكيالة وهالدفت إلالى معرفالة مالدز اسالتخد

رئاليس  36تكونت عينة الدراسة مالن األمريكية بوالية نيويورك ، لها في الجامعات  والبرامج التابعة

% مالن رؤسالالا، 67قسالم  يعملالون فالي أقسالام  إداريالة مختلفالة، وأظهالرت نتالائج الدراسالة أن مالا نسالبته 

هالم وبينالت النتالائج أيضالا أن األقسام لالديهم معرفالة مناسالبة بالحاسالوب وير بالون فالي تطبيقاله فالي عمل

، كمالالالا كترونيالالالةاسالالالتخدامه فالالالي اإلدارة اإلل مسالالالتوزالمعرفالالالة بالحاسالالالوب و  هنالالالاك عالقالالالة طرديالالالة بالالالين

مالن وتيالرة العمالل ويقلالل العالب،  يقلل األخطا، ويسالرع أظهرت النتائج أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية

 على رؤسا، األقسام في أعمالهم.

 (:2010دراسة تركستاني ) (6
العامة للتربية والتعليم للبنات بالمملكة العربية السعودية فـي ة اإلدار بتخاذ القرار ا" بعنوان 

 ". ضوء تقنية المعلومات
الحاسالب اآللالي  هدفت الدراسة إلى التعرا على مدز استخدام تقنية المعلومالات التالي يوفرهالا

هالدفت إلالى مالدز تالوفر الكالوادر كمالا ،تخاذ القالرار بالاإلدارة العامالة للتربيالة والتعلاليم اعند أدا، المهام و 

 البشرية والموارد المالية الستخدام تقنية المعلومات. 
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( فالالردًا مالالن القيالالادات التعليميالالة، وكانالالت أهالالم نتائجهالالا ضالالعا 78تكالالون مجتمالالع الدراسالالة مالالن )

اسالالتخدام تقنيالالة المعلومالالات، ونقالالص الكالالوادر البشالالرية المؤهلالالة تقنيالالًا وعالالدم تالالوفر قواعالالد المعلومالالات 

بنالالالالالا، نظالالالالالام معلومالالالالالات متكامالالالالالل فالالالالالي إدارات التربيالالالالالة والتعلالالالالاليم  لك، وكالالالالالذدر الكالالالالالافيالمطلوبالالالالالة بالقالالالالال

بالسالالالعودية، والتطالالالوير المسالالالتمر آلليالالالات العمالالالل بأقسالالالام إدارة تقنيالالالة المعلومالالالات فالالالي إدارات التربيالالالة 

 والتعليم. 

 (:2008دراسة الكبيسي ) (7

تابعــة للحكومــة متطلبــات تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة فــي مركــز نظــم المعلومــات البعنالالوان "

 ". اإللكترونية في دولة قطر

وتكالالالالون مجتمالالالالع الدراسالالالالة مالالالالن جميالالالالع للدراسالالالالة،  يرتبالالالالاطتبعالالالالت الباحثالالالالة المالالالالنهج المسالالالالحي االا
قد أظهرت الدراسة العاملين في مركا نظم المعلومات التابعة للحكومة اإللكترونية في دولة قطر، 

لنظم اإلداريالة علالى مواكبالة المسالتجدات، ضعا البنية التحتية لالتصاالت والمعلومات وعدم قدرة ا
وضالعا قناعالة اإلدارة العليالا بأهميالة ، وعدم وجود هياكالل تنظيميالة واسالعة ، وضعا الوعي العام 
 ونقص التأهيل العلمي. ، اإلدارة اإللكترونية 

 (:2008عريش )دراسة  (8

بمكـــة لـــيم إمكانيـــة تطبيـــق اإلدارة اإللكترونيـــة فـــي اإلدارة العامـــة للتربيـــة والتعبعنالالالوان "

 ". المكرمة

هالالدفت الدراسالالة إلالالى التعالالرا علالالى درجالالة أهميالالة تطبيالالق اإلدارة اإللكترونيالالة فالالي اإلدارة العامالالة 

للتربيالالة والتعلالاليم والعوامالالل المسالالاعدة علالالى ذلالالك، وأبالالرا معوقاتهالالا فالالي التطبيالالق، وقالالد تكالالون مجتمالالع 

وكانالت أهالم  موظفالا، 428دهم البالم عد بية والتعليمالدراسة من جميع العاملين باإلدارة العامة للتر 

 كما  ،ة العامة للتربية والتعليمأن هناك أهمية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدار  لدراسةا نتائج 
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 الالدورات ةبيالق اإلدارة اإللكترونيالة منهالا قلالأيضا أن هناك عوامل مساعدة ومعوقالات لتطتبين 

قنالالي والفنالالي، وتوصالالي الدراسالالة بضالالرورة والعناصالالر المدربالالة والمتخصصالالة فالالي المجالالال الت التدريبيالالة 

والتخطيط الجيد إلعداد العالاملين نحالو التحالول مالن ،توفير خدمة االنترنت لكافة األقسام واإلدارات 

قامالالالة نالالدوات إلاالالالالة الخالالوا مالالالن  اإلدارة التقليديالالة إلالالى اإلدارة اإللكترونيالالالة مالالن خالالالالل عقالالد دورات وا 

 التغيير و موض مفهوم اإلدارة االلكترونية.

 (: 2008سة الشمري )درا (9

تطـــوير نظـــم المعلومـــات اإلداريـــة فـــي إدارات التربيـــة والتعلـــيم بالمملكـــة العربيـــة بعنالالالوان "

 ".السعودية من وج ة نظر مديري التعليم ورؤساء األقسام

ستهدفت الدراسالة معرفالة واقالع نظالم المعلومالات اإلداريالة فالي إدارات التربيالة والتعلاليم والتصالور ا

تقالويم أفالراد مجتمالع و المتعلقالة بواقالع نظالم المعلومالات اإلداريالة،  اإلجابالةخالل  المقترح لتطويرها من

مقترحالات و الدراسة للمعلومات اإلداريالة الالامالة ألدا، مهالامهم التالي تصاللهم مالن أقسالام المعلومالات، 

 أفراد مجتمع الدراسة نحو تطوير نظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم. 

سالالتبيان مالالنهج الوصالالفي المسالالحي واالالاسالالتخدمت ( إدارة تعليميالالة و 42لالالى )طبقالالت الدراسالالة ع

كأداة  لجمع البيانات وكانت نتائجها رضا أفراد العينة الذي كالان جيالدًا عالن المعلومالات التالي تقالدم 

سالالتجابة أفالالراد عينالالة ادقالالة والتوقيالالت والتكلفالالة، واختلفالالت لهالالم مالالن إدارة نظالالم المعلومالالات مالالن حيالال  ال

ق بواقع نظم المعلومات، ودرجة الموافقة على مقترحالات تطالوير نظالم المعلومالات الدراسة فيما يتعل

 اإلدارية. 

وقالالالالالد أوصالالالالالت الدراسالالالالالة بتطالالالالالوير نظالالالالالم المعلومالالالالالات وتالالالالالدريب المالالالالالوظفين وتفعيالالالالالل دور البريالالالالالد 

  اإللكتروني كوسيط لنقل المعلومات، والتاويد باألجهاة الذكية الحاسبة.
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 : Mellivell  (2007)دراسة  (10

 رجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات الغربية الموجودة في هونغ كونغ"بعنوان "د

الكشا عن تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إلى وهدفت ، أجريت هذر الدراسة في هونم كونم 

عضالو هيئالة تالدريس  136اسة مالن الجامعات الغربية  الموجودة في هونم كونم، تكونت عينة الدر 

لمباشالالالالرة للتعبيالالالالر عالالالالن يالالالالق أهالالالالداا الدراسالالالالة تالالالالم اسالالالالتخدام أسالالالاللوب المقابلالالالالة اولتحق، وطالبالالالالاا وموظفالالال

درجالالالة  ندرجالالالة تطبيالالالق اإلدارة اإللكترونيالالالة وفاعليالالالة وظائفهالالالا، وأظهالالالرت النتالالالائج أ تصالالالوراتهم حالالالول

تطبيالالق اإلدارة اإللكترونيالالة فالالي الجامعالالات المسالالتهدفة كانالالت بدرجالالة متوسالالطة وذلالالك لعالالدم التوظيالالا 

كمالا أظهالرت النتالائج ضالعا فالي ،ة فالي مجالاالت العمالل اإلداري الجالامعي الكامل لإلدارة اإللكتروني

 النشرات والمحاضرات الخاصة بتوعية المستفيدين بأهمية تطبيق اإلدارة اإللكترونية.

 (:2006دراسة بن سعود ) (11

 ".  السعودية مجاالت ومتطلبات ومعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في السجونن "وابعن

وتمثالل االسالتبانة األداة الرئيسالة لهالذر  ي،المالنهج الوصالفي المسالحي دراسالته فالح  الباستخدم ا

وقالد أظهالرت مفالردة،  300الدراسة، وطبقت الدراسة على كافة أفالراد مجتمالع الدراسالة البالالم عالددهم 

الدراسالالة أهالالم المعوقالالات التالالي يالالرز أفالالراد الدراسالالة أنهالالا تحالالد بشالالدة مالالن تطبيالالق اإلدارة اإللكترونيالالة فالالي 

ل فالالالي نقالالالص اإلمكانيالالالات الفنيالالالة المتمثلالالالة فالالالي األجهالالالاة والبالالالرامج والتقنيالالالات الالامالالالة السالالالعودية تتمثالالال

لتطبيالالق اإلدارة االلكترونيالالة، ضالالعا الالالدعم المالالالي، نقالالص الكالالوادر البشالالرية المتخصصالالة والخبالالرات 

أيضالالالًا والمهالالالارات للتعامالالالل مالالالع خالالالدمات شالالالبكة االنترنالالالت، ونقالالالص الالالالدورات والنالالالدوات والمالالالؤتمرات. و 

قتنالاع بعالض الرؤسالا، بجالدوز اعالدم و هم بأناله ربمالا يهالدد مراكالاهم، عتقالادللتغييالر ال مقاومة العاملين

 اإلدارة االلكترونية. 
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أهم السبل التي تحالد بشالدة مالن تالأثير المعوقالات التالي يؤيالدها أفالراد أيضا وقد أظهرت الدراسة 

سالتقطاب و افعالال،تحقق الرابط االلكتروني الالدراسة متمثلة في توفير التقنية الجيدة والحديثة التي 

 .الخبرا،

 (:2004دراسة أيوب ) (12

 ". في المنظمات اإلدارية السعودية اإلدارة االلكترونيةبعنوان "

هالالدفت الدراسالالة إلالالى تحديالالد المبالالررات الدافعالالة إلالالى تطبيالالق اإلدارة اإللكترونيالالة فالالي المنظمالالات 

تقليديالة إلالى اإلدارة الاإلدارية السعودية ومعرفة الفوائد التي تعود علالى المنظمالات التالي تتحالول مالن 

وكانت أهم نتائج الدراسة أن أهم المبررات موظفا،  230، وبلغت عينة الدراسة اإلدارة االلكترونية

تحسالين إدارة  التي تستدعي تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المنظمالات اإلداريالة السالعودية تتمثالل فالي

ين بي علالالى األدا، الالالوظيفي للعالالاملالمالالوارد البشالالرية والتغلالالب علالالى الصالالعوبات التالالي تالالؤثر بشالالكل سالالل

نخفاض اإلنتاجية وكذلك إحدا  تغييرات جذرية في أساليب إدارة المنظمات اإلداريالة اوتؤدي إلى 

بط، تدفق المعلومات وصعوبة و  الحكومية واألهلية بما يؤدي إلى التحول إلى اإلدارة االلكترونية.

من أهم الفوائد والماايالا التالي تعالود و  لين والرؤسا،تبادلها بين األقسام والوحدات اإلدارية وبين العام

على المنظمات من تطبيق اإلدارة االلكترونية: توفير الشفافية لكافالة العمليالات والوظالائا فالي ظالل 

اإلدارة االلكترونية. وتطوير التشريعات واألنظمة وتشالجيع المبالادرات الضالرورية واإلبالداع لكالل مالن 

 ة.الفجوة في أدا، المنظمات اإلدارية السعوديالقادة والعاملين ثم إمكانية سد 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

وأهميالالالة نظالالالم  كترونيالالةبالالالنظر إلالالالى الدراسالالات السالالالابقة يالحالالظ  أنهالالالا تناولالالت موضالالالوع اإلدارة اإلل   

لمالا لهمالا مالن دور فالي تطالوير وتنميالة العنصالر البشالري، واسالتفادت الباحثالة  التكنولوجيالاالمعلومات و 
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ات السالالابقة فالالالي إثالالالرا، اإلطالالار النظالالالري لدراسالالتها الحاليالالالة وفالالالي إعالالداد  وتطالالالوير اسالالالتمارة مالالن الدراسالالال

 االستبيان وصيا ة فقراتها.

وبنالالا،ًا علالالى مالالا سالالبق فالالإن الدراسالالة الحاليالالة تعالالد امتالالدادًا واسالالتكمااًل للدراسالالات السالالابقة، إال أن 
حالال  فالالي إمكانيالالة تطبيالالق هالالذر الدراسالالة تتميالالا عالالن الدراسالالات السالالابقة فالالي كونهالالا تعالالد األولالالى التالالي تب

اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة لديوان التربية والتعليم بمدينة بنغااي، من خالل اختبار درجة 
أهمية اإلدارة اإللكترونية وأهم العوامالل المسالاعدة علالى تطبيالق اإلدارة اإللكترونيالة وابالرا المعوقالات 

 لها في اإلدارة العامة لديوان التربية والتعليم.
 مشكلة الدراسة:  . 3.1

من المالحظ أن اإلدارة اإللكترونية في المؤسسات التعليمية فالي الالدول الناميالة تواجاله الكثيالر 

من الصعوبات والمشكالت الناجمة عن عملية التغيير، والتي تحول دون مواكبتها للعصالر والقيالام 

الت، وأن الهالالدا اإلسالالتراتيجي بالالدورها فالالي التنميالالة والبنالالا، التالالي تشالالهدها هالالذر الالالدول فالالي كافالالة المجالالا

لالالالالالالالإلدارة اإللكترونيالالالالالالالة يتمثالالالالالالالل فالالالالالالالي دعالالالالالالالم وتبسالالالالالالاليط الخالالالالالالالدمات اإلداريالالالالالالالة لكالالالالالالالل األطالالالالالالالراا المعنيالالالالالالالة             

 .( مؤسسات األعمالو المواطنين و الحكومة ك

فإنالاله ومالالن  يالالاً ومحل امواجهالالة التحالالديات المطروحالالة عالمًيالال مجتمالالعالولكالالي يتسالالنى للتعلالاليم فالالي 

تعليمية "فإن التنظيم اإلداري الجيد سالوا يشالكل عنصالرًا حاسالما فالي نظالام خالل عصرية اإلدارة ال

تبالالاع أسالالاليب حديثالالة تتسالالم بالدقالالة والمرونالالة فالالي آن واحالالد علالالى كافالالة المسالالتويات:  تعلالاليم المسالالتقبل وا 

  .المدرسية ة التعليمية ومستوز اإلدارةز اإلدار مستو 

يالالة فالالإن الدراسالالة الحال، فالالي األدا،ونظالالرًا لمالالا قالالد يحدثالاله تطبيالالق اإلدارة اإللكترونيالالة مالالن تطالالور 

فالي مدينالة  اإلدارة اإللكترونيالة فالي اإلدارة العامالة للتربيالة والتعلاليم  تلقي الضو، على إمكانية تطبيق

 وعلى ضو، ذلك يمكن تحديد مشكلة الدراسة في شكل التساؤل التالي: بنغااي ، 
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 ؟ في مدينة بنغازي بية والتعليمما إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة للتر 

 أهداف الدراسة:  . 4.1

تسعى هذر الدراسالة إلالى التعالرا علالى إمكانيالة تطبيالق اإلدارة اإللكترونيالة فالي اإلدارة العامالة للتربيالة 

 كهدا رئيسي وينبثق عن هذا الهدا األهداا الفرعية اآلتية :لتعليم وا

  ونية في اإلدارة العامة للتربية والتعليم.التعرا على درجة أهمية تطبيق اإلدارة اإللكتر  .أ

العامالة  التعرا على أهم العوامل المساعدة على إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة. ب

 للتربية والتعليم

اإلدارة اإللكترونيالالالة فالالالي اإلدارة العامالالالة التالالالي تحالالالد مالالالن تطبيالالق لتعالالرا علالالالى أبالالالرا المعوقالالات .  اج 

 للتربية والتعليم.

 أهمية الدراسة .5.1

 من خالل النقاط التالية: من أهمية الموضوع الذي تتناوله تستمد هذر الدراسة أهميتها      

فالالي حيالالاة المالالواطنين مالالن  ارتبالالاط الدراسالالة بجهالالة حكوميالالة ذات أثالالر بالالالم وتلعالالب دورًا هامالالاً  . أ

 تها للمدارس وهي أساسًا تعتمد على عملية التحدي  لكافة المؤسسات. خالل إدار 

اإلسالالالالهام فالالالالي تحديالالالالد أهالالالالم المعوقالالالالات التالالالالي تحالالالالول دون تطبيالالالالق اإلدارة اإللكترونيالالالالة فالالالالالي   . ب

 المؤسسات التعليمية. 

اإلسالالالالالهام فالالالالالي تحديالالالالالد أهالالالالالم العوامالالالالالل المسالالالالالاعدة إلمكانيالالالالالة تطبيالالالالالق اإلدارة اإللكترونيالالالالالة فالالالالالي ج.     

 المؤسسات التعليمية. 

دارة اإللكترونيالالالة فالالالي عالالالل نتالالالائج الدراسالالالة تضالالاليا المايالالالد مالالالن الالالالدعم واالهتمالالالام بتطبيالالالق اإلل . د

 اإلدارة العامة للتربية والتعليم. 
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 فرضيات الدراسة: .6.1

 وفقا ألهداا الدراسة يمكن صيا ة الفرضيات على النحو التالي:

 الفرضية الصفرية األولى:

 ال توجد أهمية معنوية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة لديوان التربية والتعليم.

 البديلة األولى: الفرضية

 توجد أهمية معنوية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة لديوان التربية والتعليم.

 الفرضية الصفرية الثانية:     

    اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة لديوان التربية  على تطبيقال تتوفر العوامل المساعدة 

 الفرضية البديلة الثانية:    

مسالالاعدة علالالى تطبيالالق اإلدارة اإللكترونيالالة فالالي اإلدارة العامالالة لالالديوان التربيالالة العوامالالل التتالالوفر 

 والتعليم.

 الفرضية الصفرية الثالثة:

تطبيالالالالق اإلدارة اإللكترونيالالالالة فالالالالي اإلدارة العامالالالالة لالالالالديوان التربيالالالالة  ال توجالالالالد معوقالالالالات تحالالالالول دون

 والتعليم.

 الفرضية البديلة الثالثة:

ل دون تطبيالالالق اإلدارة اإللكترونيالالالالة فالالالي اإلدارة العامالالالالة لالالالديوان التربيالالالالة توجالالالد معوقالالالات تحالالالالو  

 والتعليم.
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 وعينة الدراسة: مجتمع .7.1

تكالالالالون مجتمالالالالع الدراسالالالالة مالالالالن جميالالالالع المالالالالوظفين بمختلالالالالا المسالالالالتويات اإلداريالالالالة فالالالالي اإلدارات 

ددهم وفقالا لسالجالت واألقسام والمكاتب اإلدارية بديوان واارة التربية والتعليم بمدينة بنغااي البالم عال

موظفًا مالن المالوظفين  200 تقدر بعدد ائيةختير منه عينة عشو ا. ا موظف 420الحضور والغياب 

، والجالالدول التالالالي الالالذي أعدتالاله الباحثالالة لتوضالاليح حجالالم التربيالالة والتعلالاليم بمدينالالة بنغالالااي بالالديوان واارة

وقد تم احتسالاب حجالم العينالة مجتمع و عينة الدراسة لكل إدارة من إدارات ديوان التربية و التعليم، 

 كما يأتي:  200كل إدارة من خالل ضرب حجم العينة من 

 100الوان النسبي *الحجم الكلي للعينة/=حجم العينة 

                         16.2*200/100=32 

 (1-1ل رقم )و جد

 مجتمع وعينة الدراسة

 حجم العينة الوزن النسبي حجم المجتمع الج ة

اإلداريةإدارة الشؤون   68 16.2 32 

 40 20.0 84 إدارة الشؤون المالية

 27 13.6 57 إدارة النشاط 

 21 10.5 44 إدارة التعليم الحر

متحاناتإدارة اال  34 8.1 16 

 9 4.5 19 إدارة الشؤون القانونية

 11 5.5 23 إدارة التعليم األساسي
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 حجم العينة الوزن النسبي حجم المجتمع الج ة

 9 4.3 18 إدارة التعليم الثانوي

 6 2.9 12 إدارة الخدمات

 3 1.4 6 التعليم واندماج الفئات

 14 6.6 28 المتابعة  وضمان الجودة

 1 0.7 3 مكتب المدير

 6 3.1 13 شؤون التربية والتعليم

 4 1.9 8 وحدة العالقات

 1 0.7 3 قسم اإلعالم

 200 100.0 420 اإلجمالي

 حدود الدراسة:   .8.1

 : الحدود الموضوعية

تطبيالالق اإلدارة اإللكترونيالالة بالالاإلدارة العامالالة للتربيالالة والتعلالاليم مالالن  ركالالات الدارسالالة علالالى إمكانيالالة

خالالالالالل درجالالالالة أهميالالالالة تطبيالالالالق اإلدارة اإللكترونيالالالالة وأهالالالالم العوامالالالالل المسالالالالاعدة علالالالالى التطبيالالالالق وأبالالالالرا 

 معوقات التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة لديوان التربية والتعليم. ال

 : الحدود المكانية   

 اقتصرت الدراسة على اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمدينة بنغااي.     
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 :الحدود الزمنية   

 .2017تم جمع بيانات هذر الدراسة خالل فصل الربيع  

 الحدود البشرية     

تمثلت في جميع الموظفين بمختلا مستوياتهم اإلدارية في ديالوان التربيالة والتعلاليم فالي مدينالة 

 بنغااي.

 الدراسة:هيكلية    .9.1

انطالقالالا مالالن مشالالكلة الدراسالالة وأهالالدافها فالالإن المالالنهج الالالذي اتبالالع فالالي هالالذر الدراسالالة هالالو المالالنهج 

 مل الدراسة على جانبين يكمل أحداهما اآلخر: تالوصفي التحليلي وتش

  الجانب النظري: (1

ع طالتالالالالم فالالالالي هالالالالذا الجانالالالالب اسالالالالتقرا، األدب اإلداري المتعلالالالالق بموضالالالالوع الدراسالالالالة وذلالالالالك بالالالالاإل

 ستعانة بالكتب والدوريات والتقارير والدراسات الجامعية وشبكة المعلومات العالمية "االنترنت".واال

 الجانب الميداني: (2

تمثل في تجميالع البيانالات وذلالك باسالتخدام األسالاليب اإلحصالائية المناسالبة ومالن ثالم تحليلهالا  

 واستخالص النتائج منها.

 مصطلحات الدراسة: تعريف . 10.1

  Electronic Managementاللكترونية: اإلدارة ا

( فالالإن اإلدارة اإللكترونيالالة تعنالالي تحويالالل كافالالة العمليالالات 111: 2004ايض، عالالعرفهالالا )أبالالو م

اإلداريالالالة ذات الطبيعالالالة الورقيالالالة إلالالالى عمليالالالات ذات طبيعالالالة الكترونيالالالة باسالالالتخدام مختلالالالا التقنيالالالات 

 . اإللكترونية في اإلدارة



16 

 

 نظم المعلومات اإلدارية: (1

العمليالالات المنتظمالالة التالالي تمالالد المالالديرين بالمعلومالالات الالامالالة لمسالالاعدتهم فالالي  مجموعالالة مالالن 

 (70:2009تنفيذ األعمال واتخاذ القرارات" )ملوخية،

  معوقات التطبيق:   (2

كالل مالا يحالالول دون تطبيالق اإلدارة اإللكترونيالالة فالي اإلدارة العامالالة للتربيالة والتعلالاليم )بالن ابلالالح، 

2015 :30.) 

  والتعليم: اإلدارة العامة للتربية  (3

يضالالم العالقالالالة بالالين جميالالالع عناصالالالر العمليالالة التعليميالالالة ومكوناتهالالا مالالالن  ايالالالات نظالالام تعليمالالالي 

مكانالالات ماديالالة وبشالالرية ومنالالاهج دراسالالية ... ومالالا يالالرتبط بهالالا مالالن عالقالالات  وأهالالداا وأنظمالالة وا 

 (.31: 2008وظيفية لتحقيق أهداا ومبادئ السياسة التنظيمية )عريش، 
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 الثانيالفصل 

 اإلطار النظري للدراسة
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 المبحث األول

 اإلدارة اإللكترونية 

 :تم يد  .1.1.2

إن علم اإلدارة الحدي  يتبنى منهج االبتكار واإلبداع في إحدا  تغييرات جذرية فالي مفهالوم 

نيالالة العمالالل اإلداري والتحالالول مالالن اإلدارة التقليديالالة إلالالى إدارة التغييالالر، كمالالا أن مشالالروع اإلدارة اإللكترو 

شأنه شأن أي مشروع آخر يحتاج إلى تهيئة البيئة المناسبة لطبيعة عمله كي يتمكن من تنفيالذ مالا 

ال سالاليكون مصالاليرر الفشالالل، فالالاإلدارة هالالي ابنالالة  هالالو مطلالالوب منالاله، وبالتالالالي يحقالالق النجالالاح والتفالالوق وا 

ة بيئتهالالالا تالالالؤثر وتتالالالأثر بكافالالالة عناصالالالر البيئالالالة المحيطالالالة بهالالالا وتتفاعالالالل مالالالع كافالالالة العناصالالالر السياسالالالي

 (.157: 2010واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والتكنولوجية )قدوري، 

 ماهية اإلدارة اإللكترونية:   .2.1.2 

إن اإلدارة اإللكترونية تتعدز بكثير مفهوم الميكنة الخاصة بإدارات العمالل داخالل المؤسسالة، 

نالالات م تلالالك البيااة واسالالتخدإلالالي مفهالالوم تكامالالل البيانالالات والمعلومالالات بالالين اإلدارات المختلفالالة والمتعالالدد

جالالالرا،ات عمالالالل المؤسسالالالة نحالالالو تحقيالالالق أهالالالدافها وتالالالوفير المرونالالالة والمعلومالالالات فالالالي توجيالالاله سياسالالالة و  ا 

 .(2: 2004 )رضوان، الحقة سوا، الداخلية أو الخارجيةالالامة لالستجابة للمتغيرات المت

وتقياليم إال أنهالا وتشمل اإلدارة اإللكترونية جميع مكونات اإلدارة من تخطيط وتنفيالذ ومتابعالة 

 تتميا بقدرتها علي تحقيق المعرفة بصورة مستمرة وتوظيفها من أجل تحقيق األهداا.

وتعتمالالد اإلدارة اإللكترونيالالة علالالي تطالالوير البنيالالة المعلوماتيالالة داخالالل المؤسسالالة بصالالورة تحقالالق  

 .(290: 2011دا، األعمال )الوادي، تكامل الرؤية ومن ثم أ
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 ونية:اإلدارة اإللكتر  تعريف  .3.1.2

أنهالالا "العمليالالة اإلداريالالة القائمالالة علالالي اإلمكانالالات  ( اإلدارة اإللكترونيالالة10: 2004 عالالرا )نجالالم،   

المتمياة لإلنترنت وشبكات األعمال في التخطيط والتوجياله والرقابالة علالي المالوارد للشالركة واآلخالرين 

  .أهداا الشركة" بدون حدود من أجل تحقيق

ظيفالالالة إنجالالالالاا األعمالالالال باسالالالتخدام الالالالنظم والرسالالالالائل ( بأنهالالالا" و 22: 2005وعرفهالالالا )ياسالالالين، 

 اإللكترونية".

( هالالي وسالاليلة لرفالالع مسالالتوز أدا، اإلدارة لتحقيالالق الكفالالا،ة والفاعليالالة :20118كالالافي، وعالالرا ) 

ن تطبيق اإلدارة اإللكترونية يؤدي إلى: وليست بديال عنها  ، وتهدا إلى إنها، دورها، وا 

 إدارة بال ورق. -

 إدارة بال امان. -

 ال مكان.إدارة ب -

 إدارة بال تنظيمات جامدة. -

 أهمية اإلدارة اإللكترونية:  4.1.2 

ى ( تتجلالالالالى فالالالي قالالالالدرتها علالالالال27: 2005 ،لكترونيالالالالة وفقالالالا لمالالالالا يالالالالرار )ياسالالالينأهميالالالة اإلدارة اإل

مواكبالالة التطالالالور النالالوعي والكمالالالي الهائالالل فالالالي مجالالال تطبيالالالق تقنيالالات ونظالالالم المعلومالالات حيالالال  يمكالالالن 

لمثمرة، أو ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدائمة، فضالال عالن تسميتها بالثورة المعلوماتية ا

القالرن الواحالد والعشالرون وتتضالح  وعا من االستجابة القويالة لتحالدياتذلك تمثل اإلدارة اإللكترونية ن

غيالالرات التالالي يمالالر بهالالا أهميالالة اإلدارة اإللكترونيالالة فالالي قالالدرتها علالالي التعامالالل بفاعليالالة وكفالالا،ة مالالع المت

 .الحاضر رعصال
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ة سالالالوا، علالالالى مسالالالتوز المنظمالالالات أو ( ألهميالالالة اإلدارة اإللكترونيالالال43: 2004 ،) نالالاليم يشالالالير

 :من خالل النقاط التالية وطنيز الالمستو  ىعل

 .يا اإلنتاج وايادة ربحية المنظمةنخفاض تكالا . أ

 .وميةتحسين مستوز أدا، المنظمات الحك . ب

 تالفي مخاطر التعامل الورقي. . ت

 الوطني. اداالقتصتدعيم ايادة الصادرات و  .  

 .ستفادة من الفرص المتاحة في أسواق التكنولوجياإيجاد فرص جديدة للعمل الحر واال . ج

 اإلدارة اإللكترونية: أهداف   5.1.2

 أهداا اإلدارة اإللكترونية بما يأتي : (129: 2011)الوادي، قد بين 

 إدارة ومتابعة اإلدارات المختلفة للمؤسسة وكأنها وحدة مركاية. . أ

 ة اتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بها مع إعطا، دعم أكبر في مراقبتها.تركيا نقط . ب

 تجميع البيانات من مصادرها األصلية بصورة موحدة. . ت

 تقليص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها. .  

 تقليل أوجه الصرا في متابعة عمليات اإلدارة المختلفة. . ج

مات من أجل دعم وبنا، ثقافة مؤسسالية إيجابيالة لالدي كافالة توجيه وتوظيا تكنولوجيا المعلو  . ح

 العاملين.

 توفير البيانات والمعلومات للمستفيدين بصورة فورية. . خ

 التعلم المستمر وبنا، المعرفة. . د

 .كافة الموارد اإلدارة العليا ومتابعةو ايادة الترابط بين العاملين  . ذ
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 :عناصر اإلدارة اإللكترونية. 6.1.2

           رة اإللكترونيالالالالالالة ثالثالالالالالالة مكونالالالالالالات أساسالالالالالالية وفقالالالالالالا لمالالالالالالا ذكالالالالالالرر )ياسالالالالالالين،تشالالالالالالمل عناصالالالالالالر اإلدا

2005 :68.) 

 يضم المكونات المادية للحاسوب ومختلا نظمه وملحقاته. :عتاد الحاسوب .أوالا 

 الجداول اإللكترونية. نظم إدارة الشبكة، تشمل برامج النظام مثل نظم التشغيل، البرمجيات: .ثانياا 

فالدور  ،مل الرأس المالال الفكالري والمالديرونتمثل القيادات الرقمية وكل ما يش المعرفة:صناع  .ثالثاا 

 .صناع المعرفة محاولة خلق ثقافة معرفية جديدة داخل اإلدارة اإللكترونية

 اإلدارة اإللكترونية: ىالتحول من اإلدارة التقليدية إل كيفية.  7.1.2

الالنمط التقليالدي يفيالة الالامالة لالنتقالال مالن ( حالول الك32: 2008 ،وفقا لما ذكرتاله )الكبيسالي

 اإلدارة اإللكترونية فإنه البد من تحقيق التالي: ىلإلدارة إل

 إلي معلومات إلكترونية.ثائقها لومات الحكومة وو أتمتة مؤسسات الدولة وتحويل جميع مع . أ

ادل تأمين البنيالة التحتيالة الضالرورية لالربط كافالة مؤسسالات الدولالة بشالبكة معلومالات واحالدة وتبال . ب

 المعلومات بين مختلا الجهات.

 تحديد جميع التعامالت بين المواطن وكل المؤسسة وتحويلها إلى تعامالت إلكترونية. . ت

(  إلالى أناله البالد مالن االهتمالام بالمجالاالت اإلداريالة ألنهالا 13:2009كما يشالير )أبالو حبيالب، 

اد علالالى أسالالاليب رائالالدة قضالالية إداريالالة تعتمالالد علالالى فكالالر إدارة متطالالور وقيالالادات إداريالالة واعيالالة، واالعتمالال

للتحالالول إلالالى منظمالالة إلكترونيالالة وتوعيالالة العمالالال، وتطالالوير التشالالريعات واللالالوائح فالالي المنظمالالة لغالالرض 

 تبسيطها.
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 إلدارة اإللكترونية:إلى االتحول  بأسبا  .8.1.2

ن التحالالالالول إلالالالالى اإلدارة اإللكترونيالالالالة لالالالاليس دربالالالالا مالالالالن دروب الرفاهيالالالالة إنمالالالالا حتميالالالالة تفرضالالالالها إ

ة كمالالالا ويمكالالالن تلخالاليص األسالالالباب الداعيالالة للتحالالول اإللكترونالالالي فالالي النقالالالاط التاليالالالتغيالالرات العالميالالة، 

 :(292: 2011وضحها )الوادي، 

 اإلجرا،ات المعقدة وأثرها علي ايادة  تكلفة األعمال. . أ

 القرارات والتوصيات الفورية التي من شأنها إحدا  عدم تواان في التطبيق. . ب

 .ضرورة توحيد البيانات على مستوز المؤسسة . ت

 عوبة الوقوا على معدالت قياس األدا،.ص .  

 ين في المؤسسة.ملضرورة توفير البيانات المتداولة للعا . ج

ااديالالالالاد المنافسالالالالة بالالالالين المؤسسالالالالات وضالالالالرورة وجالالالالود آليالالالالات للتميالالالالا داخالالالالل كالالالالل مؤسسالالالالة تسالالالالعى  . ح

 للتنافس.

 تصال المستمر بين العاملين على أوسع نطاق للعمل.حتمية تحقيق اال . خ

 :اإلدارة اإللكترونية في المؤسسات العربية معوقات التحول إلى  9.1.2

يمكالالالالن تحديالالالالد معوقالالالالات التحالالالالول إلالالالالى اإلدارة اإللكترونيالالالالة فالالالالي المؤسسالالالالات العربيالالالالة بمالالالالا 

  (.14: 2009)الوليد، يأتي

 اختالا نظم اإلدارة حتى داخل المنظمة الواحدة. . أ

 عدم اقتناع إدارة المؤسسة بدواعي التحول ومتطلباته والخوا من التغيير. . ب

 خل المسؤوليات وضعا التنسيق.تدا . ت

  ياب التشريعات. .  
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 عتمادات المالية.نقص اال . ج

 قلة وعي الجمهور بالمياات المرجوة. . ح

  ياب الشفافية. . خ

 نقص القدرات علي صعيد القطاع التكنولوجي. . د

 واللغة األجنبية واالتصاالت  قات انتشار اإلنترنت مثل التكلفةمعو  . ذ

 سلبيات اإلدارة اإللكترونية:  .10.1.2

          يعتقالالالالد الالالالالبعض انالالالاله عنالالالالد اسالالالالتخدام اإلدارة اإللكترونيالالالالة تالالالالاول المشالالالالاكل والصالالالالعاب إال أنالالالاله 

وضالالالالحها    هنالالالالاك سالالالاللبيات البالالالالد أن تؤخالالالالذ فالالالالي االعتبالالالالار لتقليالالالالل المخالالالالاطر وتحقيالالالالق الفائالالالالدة المرجالالالالوة

 (بما يأتي :15:2009)الوليد، 

نظام اإلدارة  ىلعي انه عندما تعتمد احد الدول ع: من الطبيالتجسس اإللكتروني (1
 ىي التجسس علاإللكترونية ستحول أرشيفها إلى أرشيا إلكتروني والمخاطرة هنا تكمن ف

 . هذر الوثائق وكشفها
أمن المعلومات  ىتقنيات أجنبية للحفاظ عل ى: وذلك باالعتماد الكلي علزيادة التبعية (2

يض هذر الدول وأمنها تعر بذلك  ،ت الرسمية التابعة للدول العربيةوتطبيقاتها علي الشبكا
 بعضها البعض بغض النظر علي نوع العالقات بينها. ىفالدول تتجسس عل للخطر،

واالنتقال دفعة  ،دقيق لمفهوم اإلدارة اإللكترونية: ذلك بالتطبيق  ير السوي والفشل اإلدارة (3

تواجه بعض المشاكل التي وباإلضافة ل واحدة من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية

 :تطبيق اإلدارة اإللكترونيةالمؤسسات في 

 لم تغير من إجرا،اتها حتى مع إدخال الحاسوب. واإلدارات كثير من الحكومات (1

وبالالين خالالدمات متكاملالالة تنهالالي إجالالرا،ات بيروقراطيالالة  ك فالالرق كبيالالر بالالين موقالالع جميالاللهنالالا (2

 معقدة.
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 الجهات المالية واإلدارية تعمل وكأنها ليس لها عالقة ببعضها. (3

 فالالي المواقالالع الحكوميالالة، رتكالالااين والقطالالاع الخالالاص لالالم تكالالن نقطالالة االتمالالام بالالالمواطنهاال (4

 البرامج اإلدارية لم تعط الدعم المطلوب وال اإلعانة الكاملة.حتى أفضل 

المعلومالالالات لالالذا تبالالالدو هايلالالالة فالالي معظالالالم األحيالالان ال تالالالدرك مالالدز أهميالالالة الحمايالالالة وأمالالن  (5

 .وسهلة

 ونية:متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكتر  .11.1.2

)الوليالالالد، تحتالالاج اإلدارة اإللكترونيالالالة إلالالى مجموعالالالة مالالن المتطلبالالالات لتطبيقهالالا، منهالالالا يالالأتي 

2009 :9) 

ة بنية شبكية قوية وسريعة وآمن  

 بنية معلوماتية قوية

 كادر بشري استثماري مدرب على استخدام التقنيات الحديثة.

العمليات الفنية المستمرة.بكادر بشري تقني قادر علي القيام   

.تطوير النظم المعلوماتية المختلفة  

 فوائد ومزايا اإلدارة اإللكترونية:  12.1.2

 ماايا وفوائد اإلدارة االلكترونية وفقا للنقاط التالية: (68: 2009 ،)الوليد ذكر

 .سرعة انجاا العمل وخفض األعمال الورقية (1
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 الامني". -تجاوا مشكلة البعدين "الجغرافي (2

 ي األدا،.خفض التكاليا مع رفع مستو  (3

 تطوير آلية العمل ومواكبة التطورات. (4

 رفع كفا،ة العاملين في اإلدارة. (5

 معالجة البيروقراطية والرشوة. (6

 .للمعلومات بين يدي متخذي القرار المساعدة في اتخاذ القرار والتوفير الدائم (7

 اإلدارة اإللكترونية ومفاهيم مشاب ة: . 13.1.2

عتمالد علالى اسالتخدام تكنولوجيالا االتصالاالت وتكنولوجيالا : مفهالوم جديالد يالحكومة اإللكترونيـة . أ

المعلومات للوصول إلي االستخدام األمثل للموارد الحكومية ولضمان توفير خدمالة حكوميالة 

 (.34: 2008ممياة للمواطنين وللشركات وللمستثمرين واألجانب )مطر، 

لية ربط مباشر بالين : هي أكثر شمولية من التجارة اإللكترونية فهي عماألعمال اإللكترونية . ب

لكترونية لتحسين وتعني استخدام المعلومات اإل ،ائن عبر اإلنترنتاألنظمة التجارية مع الاب

عمليالالة البيالالع والشالالرا، إلالالى مالالا ورا، ذلالالك لتقويالالة  زرونيالالة تتعالالدواألعمالالال اإللكت األدا، التجالالاري

 (3: 2008،وعمال، )الطيطيالعالقة بين الشركات واألطراا المختلفة مثل الابائن 

 الفرق بين اإلدارة التقليدية واإلدارة االلكترونية:  .14.1.2 

ال يوجد عنا، في إيجاد الفرق بالين اإلدارة التقليديالة واإلدارة االلكترونيالة وذلالك ألن مالا تمتالاا 

أدا، وفعاليالالة  بالاله اإلدارة االلكترونيالالة كالالان أمالالر بالالالم التعقيالالد فالالي اإلدارة التقليديالالة والالالذي انعكالالس علالالى

الفالالالالرق بالالالالين اإلدارتالالالالين فالالالالي شالالالالكل جالالالالدول يعالالالالرض  (46: 2011الحسالالالالن،بالالالالين )ية، و التقليديالالالال اإلدارة

 اإلختالا بينهما من حي  عدة نقاط كما يلي :
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 (1-2)الجدول رقم 

 الفرق بين اإلدارة التقليدية واإلدارة اإللكترونية

 اإلدارة االلكترونية اإلدارة التقليدية 

تكالون المعالامالت عرضالاله للتلالا مالالع  الحفظ
 رور الوقتم

تحفالالالالالالالظ المعالالالالالالالامالت بملالالالالالالالا الكترونالالالالالالالي 
مخصالالالالالالص علالالالالالالى الشالالالالالالبكة االلكترونيالالالالالالة 

 وبالتالي في مأمن  من التلا

ال يمكالالالالالالن ضالالالالالالياع المعالالالالالالامالت إال فالالالالالالي  عامالت الورقيةمإمكانية ضياع ال الضياع
 التقليل النادر

بضالالالالالغطة ار فالالالالالي لوحالالالالالة المفالالالالالاتيح يالالالالالتم  يصعب نتيجة تكدس المعامالت االسترجاع
 عامالتاسترجاع الم

المعالالالامالت الورقيالالالة يتطلالالالب حفظهالالالالا  التكاليا
تكالالالالالالالاليا باإلضالالالالالالالالافة إلالالالالالالالالى تكالالالالالالالالاليا 

 األرشيا

ال تتحمالالالالالالالل اإلدارة تكالالالالالالالاليا تخالالالالالالالاين أو 
معلومالالات أو معالالامالت وأيضالالًا ال تتكبالالد 

 خسائر ونفقات إضافية 

يتالالالالوفر بالالالالرامج تالالالالأمين وحمايالالالالة آليالالالالة مالالالالن  ال تتوفر الحماية الالامة الحماية
 التالعب والحذا

 

 لمكانا

تحتالالالالالالالالالاج مكالالالالالالالالالان خالالالالالالالالالاص للتخالالالالالالالالالاين 
ومالالالالالالالوظفين لإلشالالالالالالالراا علالالالالالالالى مكالالالالالالالان 

 التخاين

يحتالالالالالاج مكالالالالالان صالالالالالغير الحجالالالالالم لوضالالالالالع 
 األجهاة التي عليها تلك الشبكة

يتم التوثيق بالساعة والدقيقالة للمالدخالت  توثيق  ير دقيق  الباً  التوثيق
 والمخرجات

ي  ال يوجالد تتم بطريقة  ير مباشرة، ح يقوم بها موظا على مكتب اإلجرا،ات
 موظا

التعامالالالالالل يكالالالالالون مباشالالالالالر بالالالالالين طرفالالالالالا  طبيعة اللقا،
 العملية اإلدارية 

 يالالالالر مباشالالالالر )ال يلتقالالالالي طرفالالالالا العمليالالالالة 
 اإلدارية(
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 اإلدارة االلكترونية اإلدارة التقليدية 

التفاعل يكون سريع ومع عدد كبير من  تفاعل بطئ ومحدود التفاعل
 األفراد والطلبات في نفس الوقت

يمكالالن تخيلهالالا فالالي إجالالرا، سالالرعة فائقالالة ال  عدة أيام وقد يحتاج شهور  السرعة
 المعامالت

ال تتوفر إال ساعات العمالل الرسالمية  مدة الخدمة
 والمحدودة وأيام معينة 

لمالالالالدة أربالالالالع وعشالالالالرين سالالالالاعة طيلالالالالة أيالالالالام 
 األسبوع

 اإلدارة االلكترونية هي نتاج لتطور الفكر اإلداري التقليدي التطور

استثمار 
 المورد

التقليديالالة باسالالتثمارها للمالالوارد المعلوماتيالالة  تتميالالا اإلدارة االلكترونيالالة عالالن اإلدارة
 وتخاينها على النحو الذي يتوافق مع أهداا المنظمة

استثمار 
 المورد

تتميالالا اإلدارة االلكترونيالالة عالالن اإلدارة التقليديالالة باسالالتثمارها للمالالوارد المعلوماتيالالة 
 وتخاينها على النحو الذي يتوافق مع أهداا المنظمة

   :لإلدارة اإللكترونية التطور التاريخي  15.1.2
عندما ابتكرت  1960ذ عام ن اإلدارة اإللكترونية بدأت منأ (234: 2005 يرز )السالمي،

وكالان سالبب إطالالق هالذا  ،على فعاليات طابعتها الكهربائيالة مصطلح معالج الكلمات I B M شركة
الحاسالوب  عالمصطلح هالو لفالت نظالر اإلدارة فالي المكاتالب إلالى إنتالاج هالذر الطابعالات عنالد ربطهالا مال

تم تخالاين الكلمالات علالى سالتخدام هالذر الطابعالة يالافعنالد كتابالة أي رسالالة ب ،واستخدام معالج الكلمالات
حي  باإلمكان طباعة هذر الرسالالة بعالد اسالترجاعها مالن الشالريط علالى الطابعالة بعالد  ،شريط ممغنط

 وهدر العملية وفرت جهدا ووقتا كبيرا.، بع اسم وعنوان الشخص المرسل إليهأن نط
إلالالى أنالاله مالالن خالالالل دراسالالة الفكالالر اإلداري يتضالالالح أن اإلدارة  (128: 2004 )نجالالم، شالاليروي

 اإللكترونية هي:
فالي اإلدارة مسالارا تاريخيالا متصالاعدا لتطالور  صالونصتخلمدارس اإلدارية فقد حدد الممتداد لا

ية بالمالدارس الكالساليك بتالدا،ادز أكثر من قرن من الامان م ىكر اإلداري والمدارس اإلدارية علالف
وفالالي منتصالالا  ،ظهالالور العديالالد مالالن المالالدارس اإلداريالالةثالالم مدرسالالة العالقالالات اإلنسالالانية وبعالالدها تالالوالى 

وبدايالة  ،اريخي بصالعود اإلدارة االلكترونيالةتوجت مساليرة التطالور التالمن القرن الماضي  اتيالتسعين
نهايالة  ظهور اإلدارة اإللكترونية تتمثل في انتشار استخدام نظم الحاسوب في أنشطة األعمال منالذ
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المؤسسالالالات العامالالالة أن اسالالالتخدام حيالالال  وجالالالدت معظالالالم المنظمالالالات و  ،اتيوالسالالالتينات يعقالالالد الخمسالالالين
 .األعمال واختصار للجهد والوقت والمواردالحاسوب سيعني اإلسراع في إنجاا 

                            

 (1-(2 الشكل رقم

 ة االلكترونية دار التحول من أسلوب اإلدارة التقليدية إلى أسلوب اإل       

 

 

 

 

 

 (.12: 2004)نجم، المصدر: 

  :نتقال السليم من اإلدارة التقليدية إلي اإلدارة اإللكترونيةمراحل اال  . 16.1.2   

 إن سلم النجاح في التحول إلى اإلدارة االلكترونية هو صعودا كما يلي: 

 سالمة التطبيق العلمي.  و جدية العمل 

 .تقويم الممارسة العلمية 

 مة التطبيق العلمي. سال 

  .،االرتقا، لمستوز األدا 

 .تقديم خدمة ممياة 

 مع.تإرضا، المج 

 

نطاق 

 األشياء

 

نطاق 

 المعلومات

 أسلوب اإلدارة التقليدية 

 

 أسلوب اإلدارة االلكترونية             

 التطوير نحو اإلدارة االلكترونية
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إن االنتقالالال السالالليم لتطبيالالق اإلدارة اإللكترونيالالة يجالالب أن يالالتم وفالالق خطالالة مقسالالمة إلالالى ثالالال  

مراحل مع االستغالل األمثل للوقت والمال والجهد وذلك ألن االنتقال المفاجئ من اإلدارة التقليدية 

 :وهذر المراحل هي  (53: 2008)الكبيسي،  ةمقاومإلدارة اإللكترونية قد يواجه الرفض والإلى ا

 إلدارة التقليدية الفاعلة:ا مرحلة . أ

في هذر المرحلة يتم تفعيل اإلدارة التقليدية وتنفيذ مشروع اإلدارة اإللكترونية بحيال  يسالتطيع 

إمكانية اإلطالع علي اإلعالنالات الشخص إنجاا كافة معامالته بدون حدو  تأخير ومماطلة مع 

 عبر شبكة اإلنترنت واستخراج االستمارات الالامة إلكترونيا.

 مرحلة الفاكس والتليفون الفاعل: . ب

تعتبر هذر المرحلة هي المرحلة الوسطى بين المراحل حي  أنه في هالذر المرحلالة يالتم تفعيالل 

 تكنولوجيا إلنجاا معامالته بسهولة.تكنولوجيا التليفون والفاكس فيستطيع المواطن استخدام هذر ال

 مرحلة اإلدارة اإللكترونية الفاعلة: . ت

ويالاداد عالدد المسالتخدمين  في هذر المرحلة يتم التخلي عن الشكل التقليالدي لالإلدارة التقليديالة،
للشالالبكات اإللكترونيالالة وقالالد تالالوفرت كافالالة أنالالواع الحواسالاليب بأسالالعار معقولالالة ممالالا يسالالمح للفالالرد بإنجالالاا 

  .كون الرأي العام قد تفهم اإلدارة اإللكترونية وتفاعل معها وتعلم طرق استخدامهاكافة معامالته وي
إلالالى اإلدارة اإللكترونيالالة  مراحالالل االنتقالالالأن ( 201: 2012 ،نمالالريال ر وويالالذكر )أبالالو عاشالالو 

 تتمثل في:

إلداري للوضالالالالع الالالالالراهن : بحيالالالال  تجالالالري عمليالالالالة التوثيالالالق امرحلـــة توثيــــق ال يكــــل التنظيمــــي .أوالا 

 ستفادة منها في عمليات التطوير القادمة.لال للمؤسسة

: وهى ما تعرا بإعادة هندسة األعمال ويتم ذلك من خالالل تطالوير مرحلة التطوير اإلداري .ثانياا 

                                 مفاهيم اإلدارة اإللكترونية.أعمال المنظمة وفق أفضل 
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ــاا  ــة التطــوير التقنــي .ثالث ين ميالالع الجوانالالب التقنيالالة مثالالل البرمجيالالات والفنيالال: وتشالالمل تطالالوير جمرحل

 وأجهاة أمن المعلومات وقواعد البيانات.اآللي  وتوفير األجهاة مثل شبكات الحاسب

 التأثيرات المتوقعة من تطبيق اإلدارة اإللكترونية على اإلدارة المحلية:  .17.1.2

علالالالى اإلدارة المحليالالالة  ( أن لالالالإلدارة اإللكترونيالالالة تالالالأثير متوقالالالع47: 2015، تشالالالير )بالالالن ابلالالالح

 يتمثل في:

 عن طريق : إحداث تحوالت تنظيمية . أ

 تخفيض عدد المستويات اإلدارية. (1

 توسيع نطاق اإلشراا والرقابة. (2

 االعتماد على البريد اإللكتروني والبرمجيات. (3

 تغيير في الوظائف اإلدارية: . ب

 إنجاا الخدمة اإلدارية من داخل المنال أو المكتب عبر الحاسوب. (1

يالة التعامالالل مالالع الخالالدمات التعليميالالة والصالحية والخالالدمات التجاريالالة وتسالالديد قيمتهالالا إمكان (2

 إلكترونيا.

 تغيير في اإلجراءات اإلدارية: . ت

    .إلنجالاا لمواكبالة التطالوير والتحالديتجالار دومالا إلالى تبساليط اإلجالرا،ات وسالرعة ااالى بمعنال

 :خطوات تطبيق اإلدارة اإللكترونية. 18.1.2

لتطبيالالالالق اإلدارة اإللكترونيالالالالة  (64: 2008، السالالالالليطيو  لمياك خطالالالالوات وضالالالالحها )السالالالالاهنالالالال

 كالتالي:
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 :عداد الدراسة األوليةأوال .إ      

 ،متخصصين في اإلدارة المعلوماتية إعداد هذر الدراسة البد من تشغيل فريق عمل يضم

يا وجعل اإلدارة العل .يات المعلومات والبدائل المختلفةلغرض معرفة واقع حال اإلدارة من تقن

 .لنواحي المالية والفنية والبشريةمن كل ابينة  على

 :التنفيذوضع خطة ثانيا. 

عنالد إقالالرار توجيالاله الفريالالق مالن قبالالل اإلدارة العليالالا فالالي تطبيالق اإلدارة اإللكترونيالالة فالالي المؤسسالالة 

 البد من إعداد خطة متكاملة ومفصلة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ.

 :تحديد المصادرثالثا. 

 .رونية البنية التحتية لتطبيق اإلدارة اإللكت بمعنى تحديد 

 :تحديد المسؤوليةرابعأ. 

عند تنفيذ الخطة البد من تحديد الجهات التي سوا تقوم بتنفيالذها وتمويلهالا بشالكل واضالح  

 ضمن الوقت المحدد في الخطة. 

 :متابعة التقدم التقنيخامسا. 

ة فالال بالد مالن متابعالة كالل مالا يسالتجد إلداريالانظرا للتطور السالريع فالي مجالال تقنيالة المعلومالات 

 و  يرها.ني من اتصاالت وأجهاة في المجال التق

 :وظائف اإلدارة اإللكترونية  .19.1.2

تصالالالالميم الهياكالالالالل علالالالالى نظالالالالم المعلومالالالالات فالالالالي التخطالالالاليط و  أصالالالالبحت اإلدارة الحديثالالالالة تعتمالالالالد

دارة فرق العمل الجمالاعي نظيمية،الت ضالمن وظالائا  ، و مالنوتحقيالق التنساليق والرقابالة عالن بعالد ،وا 

 :(2: 2004 ) نيم،اإلدارة اإللكترونية ما يلي كما وضحها 
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 :ترونيالتخطيط اإللك. أوالا 

 التخطيط التقليدي وهي كالتالي:ساسية بين التخطيط اإللكتروني و هناك اختالفات أ  

مرنالالالالة وقصالالالاليرة األمالالالالد وقابلالالالالة للتطالالالالور بعكالالالالس األهالالالالداا واسالالالالعة و  يط اإللكترونالالالاليالتخطالالالالفالالالالي  .1

فالي السالنة القادمالة وعالادة مالا يكالون  تنفيالذهايدي الذي يحدد األهالداا مالن أجالل التخطيط التقل

 ير األهداا يؤثر سلبا على كفا،ة التخطيط.يتغ

 إن المعلومات الرقمية دائمة التدفق تحول التخطيط الامني إلى التخطيط المستمر.  .2

 .وني تخطيط أفقي التخطيط اإللكتر   .3

 :التنظيم اإللكتروني .ثانياا  

والتالالي  لتنظالاليم اإلداري للمنظمالالات المعاصالالرة العديالالد مالالن الوحالالدات اإلداريالالة الجديالالدةيتطلالالب ا

 :لتالية ل أهمها في الوحدات اتمثي

 .والمعلومات والمعرفة إلكترونياإدارة قواعد البيانات  .1

 إدارة الدعم التقني للمستفيد. .2

 .ترونياإدارة عالقة العمال، إلك .3

رات فالالي يالالظمالالات المعاصالالرة يعتمالالد علالالى إجالالرا، تغيويالالذكر  نالاليم أن التنظالاليم اإللكترونالالي للمن
ويتطلب  ،فقيإلي الشكل األ لعموديالشكل ا فيتم تحويلها من ،وشكل الهياكل التنظيميةمستويات 

أيضا إحدا  تغيرات فالهياكل نفسها لمراجعة كل مشكالت التنظيمات اإلدارية التقليديالة ويالتم دلالك 
 التنظيميالة الجديالدة الوحالداتد أو اسالتحدا  بعالض واسالتبعا ،ختصاصالاتخالل إعالادة توايالع االمن 

أيضالالا ويتطلالالب  ،ويلهالالا مالالن الشالالكل الطويالالل إلالالي الشالالكل المفالالرطحفيالالتم تح ،وشالالكل الهياكالالل التنظيميالالة
تغيالالرات فالالي الهياكالالل التنظيميالالة نفسالالها لمواجهالالة كالالل مشالالكالت التنظيمالالات اإلداريالالة التقليديالالة  أحالالدات
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سالتبعاد أو اسالتحدا  بعالض الوحالدات التنظيميالة ختصاصالات واويتم دلك من خالل إعادة توايع اال
 .الجديدة
 :التوجيه اإللكتروني. ثالثاا 

التوجيالالاله اإللكترونالالالي بالمنظمالالالات المعاصالالالرة يعتمالالالد علالالالى وجالالالود القيالالالادات اإللكترونيالالالة والتالالالي 

د أيضالالا علالالى وجالالود كمالالا يعتمالال تسالالعى إلالالى تفعيالالل دور األهالالداا الديناميكيالالة والعمالالل علالالى تحقيقهالالا،

يالق الكالا، علالى كما يعتمالد التطب ،اآلخرينالتعامل بطريقة إلكترونية مع األفراد  ىقيادات قادرة عل

يالتم انجالاا كالل العمليالات تصاالت اإللكترونيالة المتقدمالة كشالبكة اإلنترنالت حيال  استخدام شبكات اال

 .من خاللها

 بعض المهارات األساسية التي يجب أن تتوفر في القيادة اإللكترونية ومنها: ) نيم( أورد

 .تصالتقنية المعلومات وشبكات اال رات المعارا اإللكترونية مثلمها . أ

 .وضرورة تأسيس عالقات عمل جديدة اآلخرينتصال الفعال مع مهارات اال . ب

 .فراد نحو العمل الجماعي والتعاونمهارات إدارية كتحفيا األ . ت

كل جديد  ا العصر متابعةذالبد على القياديين والمديرين في هو تجدر اإلشارة هنا إلى أنه 
 .كي يتمكن من تطوير أدا، منظماتهمنفتاح لوالمرونة واال في حقل التقنيات اإللكترونية

 :الرقابة اإللكترونية :رابعاا 

 ،مالالالن الرقابالالالة التقليديالالالةالرقابالالة اإللكترونيالالالة أكثالالالر اقترابالالا مالالالن الرقابالالالة القائمالالة علالالالى الثقالالالة بالالدال 
 :لماايا للرقابة اإللكترونية منهاوهناك العديد من ا

 دورية .لمستمرة بدال من الرقابة التحقيق الرقابة ا . أ
 .لثقةالرقابة اإللكترونية تحفا العالقات القائمة علي ا . ب
 .واألامات في المنظمة أتن المفاجالحد م . ت
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الرقابالالة  اإللكترونيالالة هالالي اقالالرب إلالالى الرقابالالة بالنتالالائج وتقلالالص أهميالالة الرقابالالة علالالى المالالدخالت  .  

 والعمليات.

 :وعالمية في تطبيق اإلدارة اإللكترونية تجارب عربية.  20.1.2

 أوالا: تجربة إمارة دبي في اإلدارة اإللكترونية:

 (98:2008 وقد وضعت اإلمارة نوعين من األهالداا )عالريش، 2002دشنت التجربة عام 

 هما:

 أهداف قريبة المدت تشمل: . أ
 تهيئة البنية التحتية الفنية لتشغيل الخدمات اإللكترونية. (1
خالالالالدمات الالالالالدائرة اإللكترونيالالالالة الخاصالالالالة ل فالالالالراد ومؤسسالالالالة عبالالالالر شالالالالبكة تالالالالوفير عالالالالدد مالالالالن  (2

 اإلنترنت.
 انجاا المعامالت بسرعة ودقة. (3
 تحسين اإلجرا،ات الداخلية الخاصة بإنجاا المعامالت. (4

 أهداف بعيدة المدت تشمل: . ب
 خدمات عبر اإلنترنت.الكبر من أتوفير عدد  (1
 خلية.التركيا المستمر علي تحسين اإلجرا،ات والنظم الدا (2
 توعية العمال، والموظفين  (3

( عالميالا كأفضالل  دول العالالم علالي صالعيد تقالديم 26وقد حصلت دولة اإلمالارات علالي مركالا )

ة الشالالرق الخالالدمات اإللكترونيالالة كمالالا حصالاللت علالالى جالالائاة أفضالالل حكومالالة إلكترونيالالة فالالي منطقالال

 .األوسط 
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 تجربة اإلدارة اإللكترونية في مصر: .ثانياا 

عالالالم اتخالالالاذ القالالالرار بمجلالالالس الالالالوارا، مالالالن المراكالالالا التالالالي تعتمالالالد علالالالى يعالالالد مركالالالا المعلومالالالات ود

توظيا تكنولوجيا  المعلومالات فالي إدارة األعمالال. ونظالرًا لطبيعالة تكالوين المركالا وامتالدادر فالي عالدد 

مالالن المقالالار المتباعالالدة مكانيالالًا وكالالذلك توايالالع األنشالالطة الخاصالالة تبعالالًا لتلالالك المقالالار، فقالالد قالالام المركالالا 

ونية يعتمد على ربط جميع مقار المركا وأنشالطته مالن خالالل نقطالة واحالدة بتطوير نظام إدارة إلكتر 

تقالالوم بالالالربط مالالع جميالالع المقالالار المختلفالالة لتصالالبح جميالالع أنشالالطة المركالالا مجمعالالة فالالي نظالالام متكامالالل 

يساهم بشكل فعال في توفير إدارة مركاية لتلك األنشطة بطريقالة الكترونيالة تتاليح جميالع المعلومالات 

اعتمالد المركالا فالي  دق وأحد  التقارير لمتخالذي القالرار فالي المركالا وقالدفي الوقت المناسب وتوفر أ

 (::20045، )رضوانبعض النقاط التي ذكرها  هذا التحول على

 بناء ذاكرة مؤسسية متكاملة: . أ

 .تجميع موارد المؤسسة بصورة متكاملة (1

 .إتاحة المعلومات طوال الوقت (2

 .متابعة تنفيذ األعمال (3

 .القرارالتقارير واإلحصائيات لمتخذي  (4

 :لتطوير أسلوب أداء األعما . ب

 .Paper Lessالتحول إلى مجتمع ال ورقى  (1

 .تنمية مهارات وقدرات الموظفين (2

 .تغيير ثقافة المواطنين  (3
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 ة:: تجربة سنغافورة مع الحكومة اإللكترونيثالثاا 

إن المنطالالالالالق األساسالالالالالي لتجربالالالالالة سالالالالالنغافورة فالالالالالي تطبيالالالالالق نظالالالالالم اإلدارة اإللكترونيالالالالالة هالالالالالو بنالالالالالا، 

القويالالة لقيالالادة وتطبيالالق مشالالروعات تكنولوجيالالا المعلومالالات وعلالالى أسالالاس الشالالراكة المحليالالة  المؤسسالالات

جانالالب الالالدعم المباشالالر خاصالالة فالالي مجالالال التمويالالل  ىلالالة بالالين الحكومالالة والقطالالاع الخالالاص إلالالالمتكام

بنالالا، تعالالالاون  ىربالالالة سالالنغافورة هالالو قالالدرة اإلدارة علالالوالتعلالاليم والتالالدريب، والعامالالل المهالالم اآلخالالر فالالي تج

صالاليا ة وتطبيالالق اسالالتراتيجيات وخالالرائط عمالالل مشالالروعات ز جهالالود الوطنيالالة فالالي مسالالتو نسالاليق فالالي الوت

بتطوير وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومالات واالتصالاالت مالن خالالل الخطالط اإلسالتراتيجية حولالت 

 (.284: 1426، ايرة التكنولوجيا الذكية )ياسينسنغافورة إلي ج

 تجربة مالطا مع الحكومة االلكترونية: .بعاا را

مالن أجالل التصالميم والتطالوير ز حكومة مالطا تفعيالل مميالاات برنامجهالا العالالي المسالتو قررت 

، لكالالالي تمثالالالل حالالالالة نموذجيالالالة مج الحكومالالالة االلكترونيالالالة فالالالي مالطالالالاوالتنفيالالالذ والتشالالالغيل المحتمالالالل لبرنالالالا

يالق وجالود شالريك عالالمي مجالرب ، عالن طر ة االلكترونية الخالية من العيوبعالمية لخدمات الحكوم

، وتالرز حكومالة مالطالا مالن االلكترونيالةا خبيًرا في مجال تطوير مبادرات األعمالال كون دائميوقادر 

هذر الشراكة كعالقة عمل مع متعهد يحمالل الهالدا المشالترك وهالو التنفيالذ النالاجح لبرنالامج الحكومالة 

االلكترونيالالة فالالي مالطا،والهالالدا المشالالترك هالالو أن أيالالا مالالن الطالالرفين يمكنالاله أن يحقالالق فوائالالد أكثالالر مالالن 

ين بتعقالالب مصالالالحه الخاصالالة النالالاتج عالالن هالالذر الشالالراكة مقارنالالة بقيالالام أي مالالن الطالالرفخالالالل التعالالاون 

وتدرك حكومة مالطا أن الشريك يثري العالقة من خالالل تالوفير المعرفالة والخبالرة والمهالارات ، منفرًدا

 ددة.مجاالت متعالمتمرسة في 
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 :اربة اإلدارة اإللكترونية في ليبيتج .خامساا 

( تالالتلخص التجربالالة الليبيالالة فالالي تصالالميم بعالالض المواقالالع 25 :2014 ،وريوفقالالا لمالالا ذكالالرر )الفيتالال      

رونيالالالة فالالالي مؤسسالالالاتها لعالالالل مالالالن اإلداريالالالة لالالالبعض المؤسسالالالات التالالالي تر الالالب فالالالي تطبيالالالق اإلدارة اإللكت

 .أشهرها

الالالالذي يخلالالالق تفالالالاعال مباشالالالرا بالالالين مصالالاللحة األحالالالوال المدنيالالالة موقالالالع مشالالالروع الالالالرقم الالالالوطني و  . أ

 .لوطنيفي طلب الحصول على الرقم ا والمواطن

نتخابالالالات الالالالذي يسالالالتخدم تقنيالالالة اإلدارة اإللكترونيالالالة عالالالن طريالالالق  موقالالالع المفوضالالالية العليالالالا لال . ب

 .طريق الموقع اإللكتروني للمفوضيةتسجيل الناخبين مباشرة عن 

وارتكالات علالى  2009ارة التعلاليم فالرع بنغالااي سالنة تجربة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في وا  . ت

خالالدمات الالالواارة  ومالالا يتعلالالق بمكاتالالب الالالواارة فالالي مالالا  مالالن دمالالا يتعلالالق بالمسالالتفيمحالالورين هما

بينهالالا، وقالالدمت حلالالول للمشالالاكل التالالي تعالالاني منهالالا عالالن طريالالق تصالالميم موقالالع يقالالدم خالالدمات 

 الواارة  بشكل سهل ومرن ومن هذر الخدمات:

 .تنسيب الطلبة الجدد إلكترونيا (1

  .عرض النتائجتوايع أرقام الجلوس و  (2

 .ايع الطلبة على المدارس إلكترونيتوا  (3
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  المبحث الثاني
 نظم المعلومات  

  :  تم يد   .1.2.2

لتكنولوجيالالالالا المعلومالالالالات الحديثالالالالالة دورًا رئيسالالالاليًا فالالالالالي إحالالالالدا  التحالالالالوالت المختلفالالالالالة فالالالالي العمالالالالالل 

 ،حي  ساهمت في تطوير الكثير من مراحل العمل اإلداري وتطوير أساليبه بأقالل تكلفالة اإلداري،

بدورر يمكنها من تحسين أدائهالا وتحقيالق الجالودة بشالكل أفضالل )عبدالناصالري القريشالي، الذي  ألمرا

2011 :87.)                                           

 تعريف المعلومات وعالقت ا بالبيانات:  .2.2.2
يشير مفهوم البيانات إلى مجموعة حقائق  ير منظمة قد تكون في شكل أرقام أو رمالوا ال 

 (.43: 2009حقيقي )ملوخية،  ىبين بعضها البعض، أي ليس لها معنعالقة 
أما المعلومات فهي عبارة عالن البيانالات التالي تالم إعالدادها لتصالبح فالي شالكل أكثالر نفعالًا للفالرد 

ن عالقالالة البي د الخالالام بالالالمنتج النهالالائي أي أن انالالات بالمعلومالالات مثالالل عالقالالة المالالواالمسالالتقبل لهالالا، وا 
عالالالالالالالدادها وتحويلهالالالالالالالأنظمالالالالالالالة المعلومالالالالالالالات هالالالالالالالي التالالالالالالالي تقالالالالالالال           ا إلالالالالالالالى معلومالالالالالالالات وم بتشالالالالالالالغيل البيانالالالالالالالات وا 

 .(112: 2010)حسان، 
 (2-2شكل رقم )

 المعلومات و  بين البيانات العالقة

 

 

 (.49: 2009)ملوخية،  المصدر:                       

                               

 علومات اإلدارية:تحويل البيانات إلى معلومات في نظم الم   .3.2.2

 تغذية عكسية 

 المعلومات   معالجة البيانات  بيانات 
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مفالالاهيم نسالالبية فمالالا قالالد هالالي إلالالى أن كالالل مالالن البيانالالات والمعلومالالات ( 2010:3)حسالالان، أشار

بيانالالات لشالالخص أخالالر وتختلالالا بالالاختالا مسالالتوز مسالالتخدم  دلشالالخص معالالين قالالد يعالاليعتبالالر معلومالالات 

ن مخرجا  .خالت لمستوز آخرمد عدت أحد المستويات اإلدارية قد يالمعلومات وا 

 ومات:خصائص المعل . 4.2.2

          خصالالالالالالالالالائص أساسالالالالالالالالالية للمعلومالالالالالالالالالات ذكرهالالالالالالالالالا )إدريالالالالالالالالالس، عشالالالالالالالالالرر ؤ ( وامالالالالالالالالالالBurcgحالالالالالالالالالدد )

 بما يأتي : (80: 2005

 التوقيت: ورود المعلومات في الوقت المناسب لمستخدميها.  (1

 الدقة: توفير المعلومات حسب طلب المستخدم والموضوع محل البح . (2

 خطا، اللغوية والرقمية. : أي درجة الخلو من األالصحة أو خلو من األخطا،  (3

 : عن المعلومات باألرقام والنماذج الكمية. إمكانية التعبير الكمي (4

 واإلتفاق بين المستخدمين المختلفين لنفس المعلومات.   :إمكانية التحقيق (5

 اكتمال المعلومات. بمعنى الشمول :  (6

 .مةالئالم (7

 : أي مدة خلو المعلومات من الغموض.الوضوح  (8

 .  عليها إمكانية الحصول (9

 .الخلو من التحيا (10
 :(55: 2000 وللمعلومات خصائص أخرز وفقا لما يرار )سلطان،

 .مستقبال معلومات نحتاجها أو سابقة معلومات تاريخية إما أن تكونلمعلومات ا (1

 ما تكون ملخصة أو تفصيلية.إفيه المعلومات تكون الشكل الذي  (2
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دم التأكالالد أو معلومالات  يالالر متوقعالالة المعلومالات قالالد تكالون متوقعالالة تسالتخدم لتخفالاليض حالالالة عال (3

 تستخدم الكتشاا المشكالت.

 المعلومات قد تأتي من مصادر داخلية أو مصادر خارجية.  (4

بوضالوح  ةصالنفدرجة تنظيم المعلومات: بحي  تشير المعلومات المنظمة إلى المعلومات الم (5

ا تحتوياله في تقارير، أما المعلومات  ير المنظمة هي التي تقدم في شالكل ال يفصالح عالن مال

 من معلومات. 

 : والتي تتوقا على احتياجات المستخدم وطبيعة المشكلة. درجة الدقة في المعلومات (6

 ستخدامها أكثر من مرة. : مدز قابلية المعلومات للتكيا الالمرونة (7

 :أنواع المعلومات  .5.2.2

            تتفالالالالالالاوت احتياجالالالالالالات المنظمالالالالالالة مالالالالالالن المعلومالالالالالالات، ومالالالالالالن ثالالالالالالم يختلالالالالالالا تصالالالالالالنيا المعلومالالالالالالات

             خالالالالالر، لكالالالالالن بشالالالالالكل عالالالالالام يمكالالالالالن تطبيالالالالالق المعلومالالالالالات وفقالالالالالًا للمعالالالالالايير التالالالالالي ذكرهالالالالالاآلمالالالالالن مسالالالالالتخدم 

 كما يلي : (51: 2005ية، )ملوخ

: هناك معلومات رسالمية صالادرة عالن نظالم أو جهالات تشالمل علالى التشالريعات درجة الرسمية . أ
را، واالنطباعات واألقوال والقوانين، والتعليمات، وهناك معلومات  ير رسمية وتتمثل في اآل

 وما شبه ذلك. 
مالالالالالا أن تكالالالالالون داخليالالالالالة أو خارجيالالالالالة. إ: هنالالالالالاك مصالالالالالدرين للمعلومالالالالالات فمصـــــدر المعلومـــــات . ب

فالمعلومالالات عالالن عمليالالات المنشالالأة تعالالد معلومالالات داخليالالة، أمالالا المعلومالالات عالالن البيئالالة فهالالي 
 معلومات خارجية. 

وقالد  ،وتالواري  ماليالدهم ينالمالواطنكأسالما،  تكون المعلومات ثابتة ال تتغير: قد درجة التغير . ت

 تكون متغيرة مثل العناوين والحالة االجتماعية. 
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 مف وم نظم المعلومات:    .6.2.2

تعرا نظم المعلومات بأنها مجموعة من اإلجرا،ات التي تتضالمن تجميالع وتشالغيل وتخالاين 

المنظمالالالة  وتوايالالالع ونشالالالر واسالالالترجاع المعلومالالالات بعالالالد تالالالدعيم عمليالالالات صالالالنع القالالالرار والرقابالالالة داخالالالل

 (. 1: 2006)سلطان، 

 أنواع نظم المعلومات:   .7.2.2

تتنالالالوع نظالالالم المعلومالالالات بتنالالالوع مسالالالتوز التكنولوجيالالالا السالالالائدة فالالالي المنظمالالالة وأيضالالالًا بالالالاختالا 

 األتي:ي ( ف35:2010 المستوز التنظيمي لصانعي القرار، حددها و بينها )حسان،

 :نظم معالجة البيانات  . أ

ت عمليالات جمالع البيانالات ومعالجتهالا وتخاينهالا وتلخيصالها لحالين يتولى نظام معالجة البيانا 

 عرضها في شكل تقرير معلوماتي يمكن استخدامه من قبل األفراد.

 :نظم المعلومات  . ب

 البالالالالًا مالالالالا تالالالالوفر هالالالالذر الالالالالنظم المعلومالالالالات فالالالالي شالالالالكل تقالالالالارير دوريالالالالة وتقالالالالارير خاصالالالالة يمكالالالالن 
 استخدامها في صنع القرار وحل المشكالت. 

 :نظم دعم القرار . ت

يسالالتطيع أي فالالرد أن يتفاعالالل بشالالكل مباشالالر مالالع الحاسالالب اآللالالي دون اللجالالو، م الالالنظوفالالق هالالذر 
إلالالالى متخصصالالالين فالالالي المعلومالالالات، وتعالالالرا نظالالالم دعالالالم القالالالرار بأنهالالالا تلالالالك الالالالنظم التالالالي تسالالالاند 

 المدير في حل مشكلة شبه مبرمجة وذلك من خالل توفير المعلومات المتعلقة بالقرار. 

 : ناعيالنظم الخبيرة والذكاء االصط . ث

الفكرة األساسية ورا، النظم الخبيرة هي أن الخبرا، في مجال معين يقومالون بتغذيالة الحاسالب 

اآللالالي بمالالا لالالديهم مالالن معرفالالة، بحيالال  يمكالالن اسالالتخدامها بواسالالطة  يالالر ذوي الخبالالرة للحصالالول علالالى 
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النصالالائح التالالي يحتاجونهالالا، بمعنالالي جعالالل اآللالالة قالالادرة علالالى ممارسالالة سالاللوك ممكالالن أن يوصالالا بأنالاله 

 .بشريا قام به العنصر الذكا، إذ

 :نظم تج يز المكاتب آلياا  . ج

تعالالد نوعالالًا خاصالالًا مالالن نظالالم تشالالغيل المعلومالالات، وتجهيالالا المكاتالالب آليالالًا ومالالن أمثلالالة األجهالالاة  

 المستخدمة في تجهيا المكاتب:

 معالج الكلمات، البريد االلكتروني، البريد الصوتي. 

 :النظم المعرفية  . ح

ن في مجال المعرفة والمعلومات لضمان وصول المعرفة تهدا تلك النظم إلى دعم العاملي 

 الجديدة والخبرة الفنية بشكل متكامل. 

 :  اإلدارة العليا دعم نظم . خ

غلون الوظالائا اإلداريالة العليالا، ميمها لمساندة المديرين الذين يشهي تلك النظم التي يتم تص
ات التالي يحتاجهالا متخالذ تلالك أنها قرارات ذات درجة عالية من عدم التأكالد بشالأن المعلومالبوتتصا 

 (. 12: 2005القرارات ألنها تتعامل مع البيئة الخارجية )ملوخية، 
 عيوب نظم المعلومات:  .8.2.2

             رض مالالالالالالالوجا للعيالالالالالالالوب التالالالالالالالي تبالالالالالالالدو مالالالالالالالن نظالالالالالالالم المعلومالالالالالالالات كمالالالالالالالا أوردهالالالالالالالا ي عالالالالالالالفيمالالالالالالالا يلالالالالالالال
 :كما يأتي (20، 2010 )بسيوني،

ــد للمعلومــات ) (1 ــل الزائ ممالالا يربالالك المالالديرين الالالذين  (:Information Overloadالتحمي
 . يجب عليهم استيعابها واستخدامها في اتخاذ القرارات

بسبب خوفهم من أن الحاسبات سوا (: Employee  Mistrustافتقاد ثقة الموظفين ) (2

  تحل محلهم على المدز الطويل.
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قالدرة وعنالد عالدم (: Increased Competitive Pressuresتزايد الضغوط التنافسـية ) (3

  جها من السوق.و المؤسسة على مقاومة هذر الضغوط سوا يؤدز ذلك إلى خر 

يجالالب علالالى المؤسسالالالات أن تجالالد وسالالالائل (: Security Breachesالخروقــات األمنيـــة ) (4

  جديدة تحمي أصولها من السرقة والخروق األمنية.

يجالالب علالالى المؤسسالالات مواجهالالة :(Deskilling of Workersتــدني م ــارة العــاملين ) (5

 مهارات العالمين بكل ما تملك من سبل إن الحظت ذلك لتحقيق الكفا،ة في عملها. تدني

 أهمية نظم المعلومات:  ، 9.2.2

تتضالح أهميالالة نظالالم المعلومالالات فالالي قالالدرتها علالى تحسالالين عمليالالات وأدا، جميالالع أنالالواع وأحجالالام 

 افسي للمنظمة  المنظمات، كذلك في مساندة عملية اتخاذ القرارات مما يؤدز إلى تقوية المركا التن

كمالا تاايالالدت مسالالاهمة نظالالم المعلومالات المسالالتندة علالالى االنترنالالت فالي تحقيالالق نجالالاح المنظمالالات 

 (. 2009الحديثة في ظل المنافسة العالمية )ملوخية، 

 أدت لزيادة أهمية نظم المعلومات:  التي التغيرات العالمية .10.2.2

غيالالرات التالالي أدت إلالالى حالالدو  يتسالالم القالالرن الحالالادي والعشالالرون بالعديالالد مالالن الخصالالائص والمت

حيالال  إن هنالالاك ثالثالالة اتجاهالالات عالميالالة أدت ،  هري فالالي آليالالات عمالالل منظمالالات األعمالالالتغييالالر جالالو 

 فيما يلي: (23: 2010ير كما أوردها )حسان، إلى حدو  هذا التغي

 1 . نحو عولمة اإلقتصادالتوجه  

منظمالالات، دز التوجالاله نحالالو عولمالالة االقتصالالاد إلالالى رفالالع قيمالالة تكنولوجيالالا المعلومالالات للأ

 فنظم المعلومات اليوم توفر للمنظمات إمكانية االتصال وأدوات تحليل المعلومات 
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 االتجاه نحو االقتصاد القائم على خدمات المعلومات:  .2

لقالالد تحولالالت الواليالالات المتحالالدة واليابالالان وألمانيالالا و يرهالالا مالالن القالالوز الصالالناعية الكبالالرز للتركيالالا 

ك فقالالد أصالالبحت المعلومالالات والمعرفالالة لات والمعرفالالة، لالالذعلالالى االقتصالالاد القالالائم علالالى خالالدمات المعلومالال

لالذلك فقالد اادت الحاجالة إلالى نظالم المعلومالات فالي جميالع أنالواع  ،أساسية لخلق الثروة في تلك الالدول

الصالالناعات لمسالالاعدة اإلدارة علالالى تحقيالالق أفضالالل تالالدفق للمعلومالالات والمعرفالالة داخالالل المنظمالالة، كمالالا 

من السلع والخدمات مثل خالدمات قواعالد البيانالات أصبحت المعلومات تمثل نقطة االنطالق لكثير 

 التجارية. 

   ظ ور شكل جديد من المنظمات:   .3

ل الجديالالالد للتنظالالاليم تعتبالالر تكنولوجيالالالا المعلومالالات هالالالي األداة األساسالالية التالالالي يقالالوم عليهالالالا الشالالك

 لبعض التحوالت التي أتاحتها تكنولوجيا المعلومات للمنظمة الجديدة: وفيما يلي

 ى التنظيم المسطح: تس يل التحول إل . أ
تتميا المنظمة المسطحة بوجود عدد أقل من المسالتويات اإلداريالة ممالا سالاعد علالى تخفاليض 

 أعداد كبيرة من مديري اإلدارة الوسطي وسهولة الرقابة على عدد أكبر من المرؤوسين. 
 الفصل بين القيام بالعمل والموقع:  . ب

ات عالن بعالد مالن قيالام تنساليق دقيالق بالين فقد سهلت تطبيقالات مثالل البريالد االلكترونالي والمالؤتمر 
فالالرق عمالالل متنالالاثرة جغرافيالالا لالالذلك فالالإن الحالالدود الماديالالة للمنظمالالات لالالم تعالالد قيالالدًا يحالالد مالالن قالالدرتها علالالى 

 تقديم منتجاتها. 
 إعادة تصميم تدفق العمل:  . ت

سالالالاعدت نظالالالم المعلومالالالات علالالالى إحالالالالل اإلجالالالرا،ات اآلليالالالة عمالالالل اإلجالالالرا،ات اليدويالالالة بالتالالالالي 

 ايادة الكفا،ة. تقليل التكاليا و 

 



46 

 

 زيادة قدرة المنظمة على االستجابة:  . ث

وذلالالالالك مالالالالن خالالالالالل االتصالالالالال المباشالالالالر بقواعالالالالد البيانالالالالات التجاريالالالالة واكتسالالالالاب المرونالالالالة لتالالالالوفير 

 منتجات  ير نمطية على نطاق واسع.

 تغيير عملية اإلدارة:  . ج

قيالالام تالالوفر نظالالم المعلومالالات أدق التفاصالاليل للمعالالامالت التشالالغيلية فالالي أي وقالالت وأي مكالالان لل

 بوظائا التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة. 

 إعادة تعريف حدود المنظمة:  . ح

جالالالرا، المعالالالامالت بالالالين  تسالالالهل نظالالالم المعلومالالالات القائمالالالة علالالالى الشالالالبكات تبالالالادل المعلومالالالات وا 

 .المنظمات المختلفة ويحد  ذلك عن طريق نظم المعلومات العابرة للمنظمة

 لومات: التحديات التي تواجه نظم المع  .11.2.2

( أن هناك بعض التحديات التي تواجه نظم المعلومات 19: 2009وفقًا لما ذكرر )ملوخية، 

 تتمثل في اآلتي: 

بعالالالالض المعلومالالالالات ال يمكالالالالن إدخالهالالالالا فالالالالي النظالالالالام لصالالالالعوبة التعبيالالالالر عنهالالالالا بشالالالالكل نظالالالالامي  . أ

(Systematic:مثل ) 

 .األفكار بشأن تقديم منتجات جديدة (1

 الدولة. صدرهاتالقرارات السياسية التي  (2

 خطط المنافسين.   (3
يتوقالا هالذا السالياق علالى ه، و المعلومات عادة ما تحتاج إلى سالياق يمكالن تفساليرها مالن خاللال . ب

 ما يتوفر لدز مستخدم المعلومات من معرفة أساسية. 
 قيمة المعلومات تتناقص بمرور الامن.  . ت
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 التغيرات البيئية تؤدز إلى تغيرات في االحتياجات من المعلومات.  .  

 جيا الحاسب اآللي في تغير مستمرة. تكنولو  . ج

 اهرة. مالنقص الملحوظ في العمالة الفنية ال . ح

 المتطلبات من العمالة في تغير مستمر. . خ

أنالاله يمكالالن تعمالاليم نظالالام معلومالالات ون ين يعتقالالدالتوقعالالات المغالالالى فيهالالا  تجعالالل بعالالض المالالدير  . د
 .متكامل يربط المنظمة ككل بأقل تكلفة وأقل وقت

 المعلومات اإلدارية:  مأمن وسرية نظ.  12.2.2
بأنالالالاله  كالالالالل السياسالالالالات واإلجالالالالرا،ات  (231: 2005)ياسالالالالين،  أمالالالالن نظالالالالام المعلومالالالالات عرفالالالاله

واألدوات التقنية التي تستخدم لحماية النظام مالن كالل أشالكال االسالتخدام  يالر الشالرعي للمالوارد مثالل 

مثالالل األخطالالا،  باإلضالالافة إلالالى وجالالود تهديالالدات أخالالرز، السالالرقة، التعالالديل، التغييالالر المتعمالالد بالالاألجهاة 

اإلنسانية والحواد  الطبيعية والكوار  لذالك البد من بنا، سلسلة قيمة تضالمن حامالة متكاملالة مالن 

 :فيذ إجرا،ات الرقابةاآلمن والرقابة لتنو  أنشطة التطوير

 وضع أدلة لمعالجة البيانات.  (1

 تحديد امتيااات النفاذ.  (2

 الرقابة على التدفقات القادمة.  (3

 تقنيات التشغيل. االستخدام الفاعل ل (4

 وضع إجرا،ات رقابة على المعالجة التقليدية للمعامالت.  (5

 تصحيح األخطا،. (6

 وضع نسخة احتياطية للملفات والقواعد البيانات.  (7

 المحافظة على أمن المعامالت التي تتم في شبكة االنترنت.  (8
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 المراقبة على استخدام نظام المعلومات اإلداري.  (9

 نظام المعلومات اإلداري.  وضع إجرا،ات وقواعد تدقيق (10

 نظم المعلومات اإلدارية:  . 13.2.2

نظم المعلومالات اإلداريالة هالي المحاولالة األولالى التالي قالدمها المشالتغلون بالنظم المعلومالات  دتع

لتاويالالد المالالديرين و يرهالالا مالالن صالالانعي القالالرارات بمالالا يحتاجونالاله مالالن معلومالالات، وهالالي أيضالالًا المحاولالالة 

كمالا تنوعالت المفالاهيم والتعريفالات الخاصالة  ،علالى الحاسالب اآللالي معلومالات مبنالياألولى لبنا، نظم 

 بنظم المعلومات اإلدارية، وال يوجد حتى اآلن تعريا جامع شامل محدد لنظم المعلومات اإلدارية

 تعريفات لنظم المعلومات كما يلي: (70: 2009)ملوخية، و ذكر 

 معلومالالالالات التالالالالي تغطالالالالي "مجموعالالالالة مالالالالن الالالالالنظم الفرعيالالالالة التالالالالي يالالالالؤدز تفاعلهالالالالا إلالالالالى إنتالالالالاج ال

 االحتياجات المختلفة ل نشطة اإلدارية". 

  مجموعالالة مالالن العمليالالات المنتظمالالة التالالي تمالالد المالالديرين بالمعلومالالات الالامالالة لمسالالاعدتهم فالالالي

 .تنفيذ اإلعمال واتخاذ القرارات" 

  ويعرفهالالا دافالاليس وأولسالالون "بأنهالالا نظالالام متكامالالل السالالتخدام اآلالت مالالن اجالالل تقالالديم المعلومالالات

           عم السالالالالالاليطرة العمليالالالالالالة والالالالالالالتحكم فمالالالالالالا ووظالالالالالالائا اتخالالالالالالاذ القالالالالالالرارات فالالالالالالي المؤسسالالالالالالة" التالالالالالالي تالالالالالالد

 (. 24: 2010)بسيوني، 

 نشوء نظم المعلومات اإلدارية:   .14.2.2

ات من القرن الماضي، ينشأت نظم المعلومات اإلدارية باستخدام الحاسبات في بداية الستين
ات االلكترونيالة وبالدأت تنشالط عمليالة تنفيالذ الالنظم علالى ولم تنتشر بسبب محدودية إمكانيات الحاسالب
ات وسالالالاعد علالالالى هالالالذا التقالالالدم تطالالالور أجهالالالاة الحسالالالابات يالحاسالالالبات االلكترونيالالالة فالالالي بدايالالالة السالالالبعين

ات وأصالالبحت هالالذر الالالنظم عنصالالرًا يالالااللكترونيالالة، وحققالالت هالالذر الالالنظم أوج تقالالدمها فالالي بدايالالة الثمانين
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ا دفالالع الكثيالالر مالالن علمالالا، اإلدارة والحاسالالبات بتكثيالالا أساسالاليًا تعتمالالد عليالاله دول العالالالم المتقدمالالة ممالال
البحالالال  فالالالي هالالالذا الموضالالالوع لكالالالونهم ينظالالالرون إلالالالى هالالالذر الالالالنظم كونهالالالا وسالالاليلة فعالالالالة لتحقيالالالق أهالالالداا 

 .(80:2014 ،بن ابلحالمنظمة بأسرع وقت وجهد )
 أهداف نظم المعلومات اإلدارية:  15.2.2

ققها نظم المعلومات اإلدارية تتمثل ( عددًا من األهداا التي تح73: 2009ملوخية، أورد )

 في النقاط التالية: 

 ربط النظم الفرعية مع بعضها في نظام متكامل.  (1

 المساعدة في ربط أهداا النظم الفرعية بالهدا العام للمنظمة.  (2

المسالالالاعدة والمسالالالاندة فالالالي عمليالالالة صالالالنع واتخالالالاذ القالالالرار فالالالي جميالالالع المسالالالتويات التنظيميالالالة مالالالن  (3

 تي تتضمن المعلومات الالامة. خالل توفير التقارير ال

 توفير المعلومات الالامة أل راض التخطيط والرقابة.  (4

 الرقابة على عملية تداول البيانات والمعلومات وحفظها.  (5

تحسين أدا، المنظمالة بعالدة طالرق منهالا إنتالاج التقالارير وتحالدي  البيانالات والمعلومالات والتنبالؤ  (6

 بالمشاكل التي تتعرض لها المنظمة. 

 دا، المنظمات من خالل التغذية العكسية بشأن تنفيذ الخطط والمشاريع. تطوير أ (7

 خصائص نظم المعلومات اإلدارية:  .16.2.2

 ( أن أهم خصائص هذر النظم:16: 2010يبين )العماج، 

 نظام مفاهيمي ونظام تجريبي علمي.  (1

 إنه نظام من صنع اإلنسان.  (2

  إنه نظام مفتوح يتفاعل مع محيط العمل الخارجي. (3
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 نظام مرن ومتغير باستمرار.  (4

 نظام مستقر ياود اإلدارة بالمعلومات تبعًا لبرنامج معين.  (5

 نظام ثانوي ألنه يمثل جا، من النظام الكلي للمنظمة.  (6

تمثالالالل أداة لتحقيالالالق العالقالالالة المتبادلالالالة مالالالن أجالالالل تسالالالهيل االتصالالالاالت بالالالين أنظمالالالة المعلومالالالات  (7

 المختلفة والمؤسسة نفسها والمحيط الخارجي. 

 تعتبر أنظمة المعلومات اإلدارية هي المركا العصبي للتنظيم داخل المؤسسة. (8

 القرارات الصائبة تعتمد على المعلومات الدقيقة عن فعاليات المنظمة.  (9

 عناصر نظم المعلومات اإلدارية والتي تميزها عن غيرها من نظم المعلومات:  .17.2.2

 جه بما يلي :عن  يرها من النظم يمكن إدرا إن ما يميا نظم

 اآللالالالالي فالالالالي تشالالالالغيل البيانالالالالات إلنتالالالالاج نظالالالالام مبنالالالالي علالالالالى الحاسالالالالب اآللالالالالي بحيالالالال  يسالالالالتخدم الحاسالالالالب

 المعلومات التي تفيد صانع ومتخذ القرار. 

 يهدا النظام إلى المساعدة في صنع القرارات. 

 يهدا أيضالًا إلالى مسالاعدة ومسالاندة العمليالات الخاصالة بالمنظمالة فالي المجالاالت الوظيفالة كالتسالويق

 واإلنتاج و يرها. 

 تدعيم ومساندة الوظائا اإلدارية نظرًا ألنه يهتم باألحدا  الماضية والحالية والمستقبلية. 

يالالالوفر النظالالالام معلومالالالات عالالالن البيئالالالة الخارجيالالالة وبالتالالالالي يسالالالاعد فالالالي التعالالالرا علالالالى الفالالالرص المتاحالالالة 

 والتهديدات المحتملة بالنسبة للمنظمة. 

المنظمالالالة ونقالالالاط الضالالالعا والقالالالوة واسالالالتغالل الفالالالرض البيئيالالالة يالالالوفر النظالالالام معلومالالالات عالالالن عمليالالالات 

 ومواجهة التحديات والتهديدات 
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 موارد نظم المعلومات:  .18.2.2

 (.265: 2005)الصيرفي، تتكون موارد نظم المعلومات مما يأتي 

 : وهي المكونات المادية لجهاا الحاسوب. األج زة (1

تشالغيل نظالم المعلومالات اإلداريالة المتمثلالة : وهالي المكونالات  يالر الماديالة لالعناصر البرمجية (2

 .الجاهاة ونظم التشغيل والبرمجياتفي التطبيقات 

 : تمثل األفراد ذو الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات:القوت البشرية (3

 فنيو نظم المعلومات اإلدارية.  . أ

 فريق الدعم الفني.  . ب

 مستخدمو نظم المعلومات اإلدارية.  . ت

  جمع المعلومات وتحليلها وتخاينها واالستفادة منها.المتمثلة في : اإلجراءات (4

: هي مجموعة من أجهاة الحاسوب مرتبطة مع بعضها البعض لتمكن مستخدميها الشبكات (5

 من التراسل فيما بينهم لتبادل المعلومات 

 األبعاد األساسية للعالقة بين المنظمات ونظم المعلومات اإلدارية: .19.2.2

         التالالالالالي تالالالالالالربط بالالالالالين المنظمالالالالالات ونظمهالالالالالالا اإلداريالالالالالة كمالالالالالا ذكرهالالالالالالا  يوجالالالالالد نوعالالالالالان مالالالالالالن العالقالالالالالة

 (. 227: 2005)إدريس، 

 العالقة ذات االتجاهين: أوال.  

تنفالرد العالقالة بالين نظالم المعلومالالات والمنظمالات بخاصالية هامالة هالي ذات اتجالالاهين، أي ذات 

علومالالالالات التالالالالي تالالالالأثير متبالالالالادل فالالالالنظم المعلومالالالالات يجالالالالب أن تنحالالالالاا إلالالالالى جانالالالالب المنظمالالالالة لتالالالالوفير الم

 تحتاجها األطراا المتعددة والهامة. 
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فالالنظم المعلومالالات تالالؤثر فالالي المنظمالالات مالالن خالالالل مالالا تقدمالاله مالالن معلومالالات الامالالة للتخطالاليط 

ولتطوير واتخاذ القرارات والرقابة، والمنظمات تؤثر في نظم المعلومات من خالل قراراتها المتعلقالة 

 بتصميم وتشغيل نظم المعلومات. 

 ثر المنظمات في نظم المعلومات: كيف تؤ ثانيا. 

فالالي الواقالالع فالالإن المنظمالالات تتمتالالع بدرجالالة عاليالالة مالالن التالالأثير علالالى نظالالم المعلومالالات مالالن خالالالل 

 القرارات والتي يتخذها المديرون والتي تتعلق بتصميم وتشغيل نظم المعلومات.

علومات وعلى سبيل المثال فإن من بين القرارات التي تتخذها المنظمة وتؤثر على نظام الم

 ما يلي: 

 قرارات تتعلق بدور نظم المعلومات:  . أ

للمنظمالالات تالالأثر مباشالالر علالالى نظالالم وتكنولوجيالالا المعلومالالات مالالن خالالالل القالالرارات التالالي تتخالالذها 

 وتتعلق بنوع ودور تكنولوجيا المعلومات التي سوا تستخدمها.

 : قرارات تتعلق بتصميم وتشغيل نظم المعلومات . ب

بتصالميم وتشالغيل هالذر الالنظم، وتحديالد األسالاليب التالي سالوا ومن خالل قراراتها التي تتعلالق 

يالالتم اسالالتخدامها لتقالالديم خدمالالة المعلومالالات داخالالل المنظمالالة، ويالالتم ذلالالك  البالالًا مالالن خالالالل إنشالالا، 

 إدارة لنظم المعلومات. 

 مبررات الحاجة لنظم المعلومات:  . ت

ة، سالوا، يحدد المديرون في المنظمة األسباب التي تبرر وجود نظام للمعلومات فالي المنظمال

 كانت تتعلق بايادة اإلنتاجية، أو رفع كفا،ة األدا،، أو تحسين الخدمة.
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 كيف تؤثر نظم المعلومات على المنظمات: ثالثا. 
إن لالالالالالنظم المعلومالالالالالات تالالالالالأثيرًا مباشالالالالالرًا علالالالالالى الهيكالالالالالل التنظيمالالالالالي للمنظمالالالالالة وأهالالالالالداا المنظمالالالالالة 

سابقة و يرها تعتمد علالى المعلومالات والمنتجات والخدمات الجديدة، والقرارات المرتبطة بالمسائل ال
 التي يجب أن تكون كافية ودقيقة.

 عوائق تطوير نظم المعلومات اإلدارية:. 20.2.2
ي ( ملخص للعوائق التي تواجه تطوير نظم المعلومات اإلدارية ف8: 2010يبين )بسيوني، 

 تي: اآل
 عدم جود نظام إدارة للبنا، عليه.  (1

 عدم وجود أهداا للشركة.  (2

 وضوح تعريا المهام واألهداا. عدم  (3

 اإلدارة.  فقدان مشاركة (4

 سو، التنظيم.  (5

 صاحب المصنع.  االعتماد الاائد على (6

 . فجوة االتصاالت  (7

 . اسيينأدا، األشخاص األس (8

 تطوير نظم المعلومات اإلدارية: مميزات .21.2.2

الحاسالبات  ( أهم الممياات التي تعالود علالى اسالتخدام تكنولوجيالا55: 2010يذكر )بسيوني، 

 في نظم المعلومات اإلدارية. 

 توسيع مجال استخدام نظم المعلومات.  (1

  تحسين سرعة المعالجة واستدعا، البيانات. (2
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 ايادة تعقيد تصميم النظم والتشغيل.  (3

 تجميع المعلومات المختلفة في األقسام الفرعية.  (4

 ايادة كفا،ة نظم المعلومات.  (5

 الشاملة لمديري األعمال.  امتداد وتعايا المايد من المعلومات (6

 :اإلدارية في اإلدارة اإللكترونيةالمعلومات  دور تقنيات  .22.2.2

إن نجاح اإلدارة االلكترونية يعتمد على عدد من العناصر، وأهم هذر العناصالر هالي تقنيالات 

المعلومالالات اإلداريالالة، ومالالن أهالالم هالالذر التقنيالالات النظالالام الحاسالالوبي واالتصالالاالت، حيالال  ال يمكالالن أن 

ون هنالالالاك إدارة الكترونيالالالة حقيقيالالالة بالالالدون هالالالذر التقنيالالالات التالالالي مالالالن خاللهالالالا يالالالتم تقالالالديم المعلومالالالات تكالالال

والبيانالالالالات الضالالالالرورية، وهالالالالذا يالالالالؤثر علالالالالى عمالالالالل المنظمالالالالة مالالالالن حيالالالال  النقالالالالاط التاليالالالالة، كمالالالالا أوردهالالالالا 

 يأتي : كما (140: 2003)السالمي، 

 ايادة الفعالية.  (1

 توفير الوقت والجهد المبذول.  (2

 في عملية االنجاا. الدقة والسرعة  (3

 تقليل الكلفة.  (4

 تبسيط اإلجرا،ات.  (5

 ايادة اإلنتاجية اإلدارية.  (6

 دور نظم المعلومات اإلدارية في صنع القرارات: . 23.2.2
أوضح "ماكليود" أن نظالم المعلومالات اإلداريالة يمكالن أن تسالهم فالي حالل المشالكالت بطالريقتين 

منظمالة ككالل والثانيالة أنهالا تسالاهم فالي التعالرا أساسيتين: األولى أنها تالوفر معلومالات عالن أعمالال ال
علالالى المشالالكالت وفهمهالالا، وهالالي كلهالالا أمالالور ضالالرورية للتوصالالل للحالالل ونقطالالة الضالالعا الرئيسالالية فالالي 
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نظم المعلومات اإلدارية في هذا الشأن وأنها ال تهدا إلالى اإلشالباع المباشالر لحاجالات صالانع قالرار 
 (. 227: 1996 معين من المعلومات، ولذلك صممت نظم دعم القرار )مسلم،

 :اإلدارةي دور نظم المعلومات اإلدارية ف  .24.2.2

: 2000)سالالاللطان، يمكالالالن تحديالالالد دور نظالالالم المعلومالالالات اإلداريالالالة فالالالي اإلدارة بمالالالا يالالالأتي   

260 .)  

 إنشاء التقارير:  (1

 ويمكن تفسير التقارير اإلدارية إلى أربعة أنواع كالتالي: 

 لتوفير احتياجات المنظمة.  التقارير المجدولة والتي تتم بصورة دورية .أ 

 مجدولة ويتم إنتاج تلك التقارير عند طلبها بواسطة المستخدم. ال ير التقارير  .ب 

 التقارير االستثنائية تقدم معلومات تطلبها ظروا أو حاالت  ير متوقعة.  .ج 

 تقارير تفصيلية تستخدم في المستويات التشغيلية حي  تقدم كل المعلومات المتاحة.  .د 

    ستفسار: عمليات اال (2

إن االستفسار هو بديل للتقارير وعلى المدير أن يختار طريقة واحدة الستخدامها بناً، على 

 عيوب وماايا كل طريقة وهناك ثالثة عوامل تؤثر على االختيار وهي: 

  قدرة المستخدم على معالجة عملية االستفسار.  . أ

 حجم المخرجات المتوقعة.  . ب

 لوبة الحاجة العاجلة للمعلومات المط . ت
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 ثالثالالفصل 

 الدراسة الميدانية 
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 تم يد  .1.3

لتحقيق أهداا  الميدانية التي قامت بها الباحثةتناول هذا الفصل وصا إلجرا،ات الدراسة 

والتحقالق  نهج المتبع فالي الدراسالة، مجتمالع وعينالة الدراسالة وأداة الدراسالةالدراسة، وتتضمن تحديد الم

 لمعالجة اإلحصائية المستخدمة في تحقيق النتائج.من صدقها وثباتها وا

 من ج الدراسة.  2.3

، الذي يعتمالد م استخدام المنهج الوصفيفي ضو، طبيعة الدراسة واألهداا المراد تحقيقها ت

 على دراسة واقع األحدا  والظواهر والمواقا واآلرا، وتحليلها وتفسيرها.

 أداة الدراسة   .3.3

نهج الوصالالالالفي وهالالالالدفت إلالالالالى التعالالالالرا علالالالالى إمكانيالالالالة تطبيالالالالق اإلدارة المالالالال هالالالالذر الدراسالالالالةاتبعالالالت 

( 2)ملحالق رقالم  سالتبانة المرفقالة االطوير يوان التربية والتعليم وتم تاإللكترونية في اإلدارة العامة لد

 معتمدة في ذلك على:

 .اسةمراجعة األدبيات التربوية ذات العالقة واالستفادة منها في بنا، أداة الدر  -أوالا 

 :لدراسة االستطالعيةا -اا ثاني 

هنالالاك عالالدد مالالن الخطالالوات التالالي يجالالب التقيالالد بهالالا عنالالد اختيالالار مفالالردات العينالالة االسالالتطالعية 

 وهذر الخطوات هي:

 الدراسة )وحدة التحليل(:ات تحديد مفرد . أ

أنثالالالالى( بمختلالالالالا المسالالالالتويات اإلداريالالالالة  - تتمثالالالالل مفالالالالردة الدراسالالالالة فالالالالي الفالالالالرد الموظالالالالا )ذكالالالالر

 ديوان .نظيمي للتب حسب الهيكل التواإلدارات واألقسام والمكا
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 :تحديد حجم العينة االستطالعية . ب

بمالالا أن العينالالة االسالالتطالعية هالالي أصالالغر حجمالالا مالالن العينالالة األصالاللية، وأنالاله ال توجالالد قواعالالد  

فقالالالد تحالالالدد حجالالالم العينالالالة معينالالالة لكيفيالالالة الحصالالالول علالالالى عينالالالة كافيالالالة ومناسالالالبة حسالالالب علالالالم الباحثالالالة، 

 .نة األصلية من كل إدارةا من العيموظف (24)لعدد  االستطالعية

جمــيع م مالحظــات م علي ــا وكانــت ت  عــرض األداة علــى عــدد مــن المحكمــين وقــد أبــد . ت

 موضع اعتبار.

     وصف األداة: . ث

محاور، وبعد إجرا، التعديالت على فقراتهالا  ةصيغت االستبانة في صورتها األولية في ثالث

 تضمنت االستبانة في صيغتها النهائية ما يلي:

 شخصية ووظيفية عن أفراد الدراسة.بيانات : ولالجزء األ  -

 :( عبارة52ئية ثال  محاور تضمنت ): شغلت األداة النهاالجزء الثاني -
درجالالالة أهميالالالة تطبيالالالق اإلدارة اإللكترونيالالالة فالالالي اإلدارة العامالالالة لالالالديوان التربيالالالة  المحـــور األول: -

 والتعليم.
اإلدارة اإللكترونيالالالة لالالالديوان أهالالالم العوامالالالل المسالالالاعدة علالالالى إمكانيالالالة تطبيالالالق  :المحـــور الثـــاني -

 التربية والتعليم.
معوقالالات تطبيالالق اإلدارة اإللكترونيالالة فالالي اإلدارة العامالالة لالالديوان التربيالالة  : ابالالراالمحــور الثالــث -

 والتعليم.
 ويقابل كل عبارة من العبارات السابقة قائمة تحمل العبارات التالية:

رات دة( وتالم إعطالا، كالل عبالارة مالن العبالا)موافق بشدة، موافق، محايد،  ير موافق،  ير موافق بش

 .درجات لتتم معالجتها إحصائيا
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 ثبات األداة: . ج

يعد الثبات من متطلبات أداة الدراسة، والثبات يعطي اتساقا في النتائج عندما تطبق األداة 

أن يعطي هذا االستبيان نفس النتائج إذا ما ُواع "يقصد بثبات االستبيان بمعنى آخر  عدة مرات،

ن مرة تحت نفس الظروا، أي بمعنى االستقرار في نتائج استمارة االستبيان وعدم تغييرها أكثر م

بشكل كبير في حالة إعادة توايعها على أفراد مجتمع الدراسة عدة مرات خالل فترات امنية 

 .(67: 2010 )الرقب، "معينة

ولحساب قيم معامل ثبات األداة قامت الباحثة بتطبيق االستبانة على عينة استطالعية  

ألفا كرونباخ  تطبيق معادلة معاملمن خالل  وظفا، وتم حساب قيم معامل الثبات( م24بلغت )

(Cronbachs Alpha Coefficent.) 

 

 S =  

 حي  إن:

 S            .)مقدار ثابت.1         = معامل الثبات )ألفا = 

(q 2σتباين كل بند من بنود المقياس = ).              N.عدد عبارات األسئلة = 

 = المجموع. ∑( = تباين االختبار ككل.                        )

جيدر بلغت طت درجة ثبات العينة االستطالعية أع اتوبتطبيق هذر المعادلة باستخدام بيان

(809). 
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 صدق األداة: . ح
 الصدق الظاهري: -

إلصالدار حكمهالم علالى مالدز  صالينصتخرتها األولية على عدد مالن المعرض األداة في صو 
 متها لموضوع الدراسة.ئصالحية الفقرات وسالمة صيا تها ومال

 صدق االتساق الداخلي لألداة: -
ينة استطالعية بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قامت الباحثة بتطبيقها على ع

وذلك  في مدينة بنغااي موظفا في اإلدارة العامة لديوان التربية والتعليم (24) عشوائية قوامها
 . مدز االتساق الداخلي ألداة البح للتعرا على 

 (1-3الجدول رقم )                                    

 قيم معاملي الثبات و الصدق ألداة الدراسة

 معامل الصدق معامل الثبات عدد الفقرات ستبانةمحاور اال

 0.927  0.860     14 المحور األول

 0.952     0.907   16 المحور الثاني

 0.856     0.733 22 المحور الثال 

 0.912 .809 52 اإلجمالي

 

الدراسة يعد جيدا وتتالراوح قيمتاله مالا ن ثبات ليه نتائج معامالت الثبات فاوحسب ما أشارت إ

وأيضالا أشالارت معالامالت الصالدق أن صالدق أداة  ،حالاور الدراسالةلجميالع م (0.907-0.733بالين )

 ( لجميع محاور الدراسة. 0.952- 0.856) عتبر جيدا وتتراوح قيمته ما بينالدراسة ي
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 :األساليب اإلحصائية المستخدمة.  4.3

 ( مالالالالع اسالالالالتخدام المعالجالالالالةSPSSتالالالالم إدخالالالالال البيانالالالالات فالالالالي الحاسالالالالب اآللالالالالي علالالالالى برنالالالالامج )

 :اإلحصائية التالية

 .رونباخ لحساب قيم معامل الثبات والصدق لعينة الدراسة االستطالعيةطريقة ألفا ك -

النسب المئوية التي تهدا إلى التعرا على تكرار اإلجابات لدز أفراد رية و التوايعات التكرا -

 عينة الدراسة.

االسالتبانة وذلالك للتعالرا نحرافات المعيارية لجميع فقرات واالالمرجحة المتوسطات الحسابية  -

 هم حول عبارات ومحاور الدراسة.مدز تشتت إجاباتاتجاهات المبحوثين و على 

 ة.واحدة الختبار صحة فرضيات الدراسعينة ل  tر اختبا -

 تحليل الخصائص العامة لعينة الدراسة:  5.3   

المسالتوز و  العمالرو  عامة لعينة الدراسة من حيال  النالوعالبيانات ال عرضتم في هذا الجا، 

 دورات الحاسب اآللي. و مدة الخدمةو  العمل الحالي و ليميالتع

 :.  تصنيف عينة الدراسة حسب النوع1.5.3

( ارتفالالالاع نسالالالبة الالالالذكور فالالالي العينالالالة حيالالال  تصالالالل هالالالذر 2-3يتضالالالح مالالالن خالالالالل الجالالالدول رقالالالم )

( مالن إجمالالي 48.5( من إجمالي حجالم العينالة، فالي حالين نسالبة اإلنالا  كانالت )51.5النسبة إلى )

حجالم العينالالة، وقالالد يكالالون سالالبب ارتفالاع نسالالبة الالالذكور مقارنالالة باإلنالالا  راجالع إلالالى طبيعالالة عمالالل بعالالض 

 جتماعية.اإلدارات بديوان الواارة، وكذالك لبعض العوامل اال
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 (2-3جدول رقم )

 تصنيا عينة الدراسة حسب النوع

 النسبة التكرار النوع

 51.5 103 ذكور

 48.5 97 إنا 

 100.0 200 اإلجمالي

 تصنيف عينة الدراسة حسب العمر:  .2.5.3
( ممالالالا  39-35( أن  البيالالالة أفالالالراد عينالالالة الدراسالالة مالالالن الفئالالالة العمريالالالة )3-3يوضالالح الجالالالدول )

(، تليهالالا فئالالة 78%( وبلالالم عالالددهم )39يالالدل علالالى أن  البيالالة المالالوظفين مالالن جيالالل الشالالباب بنسالالبة )
%( البالالالالالم 27بة )فالالالالأكثر( بنسالالالال 40(، ثالالالالم الفئالالالالة العمريالالالالة )55( بعالالالالدد )27.5( بنسالالالالبة )30-34)

( والبالالالم 6.5( بنسالالبة )30( موظفالالا مالالن أجمالالالي عينالالة الدراسالالة، وأخيالالرا فئالالة )أقالالل مالالن 54عالالددهم )
 (، هذا يدل على تجديد روح العمل .13عددهم )

 (3-3جدول رقم )

 تصنيا عينة الدراسة حسب العمر

 النسبة التكرار العمر

 6.5 13 سنة 30أقل من 

 27.5 55 سنة 34إلى  30من 

 39.0 78 سنة 39إلى  35 من

 27.0 54 فأكثر 40

 100.0 200 اإلجمالي
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 :نة الدراسة حسب المستوت التعليميتصنيف عي   .3.5.3

( أن فئالالالة المالالالوظفين الحاصالالاللين علالالالى مالالالؤهالت جامعيالالالة تمثالالالل 4-3يوضالالالح الجالالالدول رقالالالم )

%(، ثالم تليهالا فئالة 28(، تليهالا  فئالة الحاصاللين علالى الالدبلوم العالالي بنسالبة )54.5األ لبية بنسالبة )

(، وتليهالالالا فئالالالة الحاصالالاللين علالالالى الدرجالالالة العاليالالالة الماجسالالالتير بنسالالالبة 11.5الشالالالهادة الثانويالالالة بنسالالالبة )

%(  5(، وأخيالالرا فئالالة الالالدكتورار حيالال  كانالالت بنسالالبة )2.0(، تليهالالا فئالالة دون المتوسالالط  بنسالالبة )3.5)

ت فالي العمالل  من إجمالالي عينالة الدراسالة، وهالذر النسالب تبعال  األمالل فالي حالدو  إصالالحات وتطالورا

 ويساعد على فهم طبيعة الدراسة وأهميتها. 

 (4-3جدول رقم )

 تصنيا عينة الدراسة حسب المستوز التعليمي

 النسبة التكرار المستوت التعليمي

 2.0 4 أقل من الثانوية

 11.5 23 ما يعادلها ثانوي أو

 28.0 56 دبلوم عالي

 54.5 109 جامعي

 3.5 7 ماجستير

 .5 1 دكتورار

 %100 200 اإلجمالي
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 تصنيف عينة الدراسة حسب العمل الحالي:.  4.5.3

( 185( أن نسبة فئة الموظفين هي األعلالى، حيال  بلالم عالددهم )5-3يوضح الجدول رقم )

(، وأخيالالرا فئالالة 11( والبالالالم عالالددهم )5.5(، يليهالالا فئالالة رئالاليس قسالالم بنسالالبة )92.5موظالالا، بنسالالبة )

 (. 2.0ه )( مدرا،، ما نسبت4مدير إدارة بعدد )

 (5-3) جدول رقم

 حاليالتصنيا عينة الدراسة حسب العمل 

 النسبة التكرار الوظيفة

 2.0 4 مدير إدارة

 5.5 11 رئس قسم

 92.5 185 موظا

 100.0 200 اإلجمالي
 

 :تصنيف عينة الدراسة حسب مدة الخدمة  .5.5.3

سالنة  15خدمالة مالن ) ( أن الموظفين بعينة الدراسة تحت فئالة مالدة6-3يتضح من الجدول )

إلالالى  10هالالا فئالالة )مالالن ، تلي%(49(  موظفالالا بنسالالبة )98حيالال  بلالالم عالالددهم ) ،فالالأكثر( تمثالالل األ لبيالالة

سالنوات إلالى  5، تليهالا فئالة )مالن %(22( موظفالا بنسالبة )44لالم عالددهم )( حيال  بسالنة 15أقل من 

 5، أمالالالا الفئالالالة )أقالالالل مالالالن %(17( موظفالالالا بنسالالالبة )34حيالالال  بلالالالم عالالالددهم ) سالالالنوات( 10أقالالالل مالالالن 

، ( موظفا24%( بعدد )12من إجمالي عينة الدراسة حي  بلغت )بالنسبة األقل  ت( فحظيتاسنو 

 لديهم خبرة كبيرة في مجال عملهم. مما يدل على أن أ لب الموظفين
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 (6-3جدول رقم )

 تصنيا عينة الدراسة حسب مدة الخدمة

 ا لنسبة التكرار مدة الخدمة

 12.0 24 سنوات 5أقل من 

 17.0 34 سنوات 10 إلى أقل من 5من 

 22.0 44 سنة 15إلى أقل من  10من 

 49.0 98 سنة فأكثر 15من 

 100.0 200 اإلجمالي

 

 تصنيف عينة الدراسة حسب دورات الحاسب اآللي المتحصل علي ا:  .6.5.3

  يالالر متحصالاللين علالالى دورات األ لبيالالة مالالن المالالوظفين  كالالان (7-3)مالالن خالالالل الجالالدول رقالالم 

، أمالا مالا نسالبته شالملتهم الدراسالةمالن ما موظف (60) %( وبلم عددهم30ة )بنسب ياآللحاسب في ال

 اتحصاللو ف %(23نسالبته )مالا  مالاأ ،( موظفالا59ورة واحدة وبلم عددهم )على د ا( تحصلو 29.5%)

يليهالالالا مالالالا نسالالالبته  ،الي أفالالالراد العينالالالة( موظفالالالا مالالالن إجمالالال46وبلالالالم عالالالددهم ) ات فالالالأكثرعلالالالى ثالالالال  دور 

 .ن إجمالي أفراد العينةمموظفا  ( 35عددهم ) على دورتين ويبلما ( تحصلو 17.5%)
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 (7-3جدول رقم )

 االمتحصل عليه الدراسة حسب دورات الحاسب اآللي تصنيا عينة

 النسبة التكرار الدورات المتحصل علي ا

 30.0 60 ال يوجد

 29.5 59 دورة واحدة

 17.5 35 دورتان

 23.0 46 ثال  دورات فأكثر

 100.0 200 اإلجمالي

 

 :التصميم اإلحصائي.  6.3

النتالالائج التالالي راسالالة الرئيسالالية وتحليالالل البيانالالات و عالالرض البيانالالات المتعلقالالة بمحالالاور الدتالالم هنالالا  

مالا تالالنص عليالاله  و تفسالير وفقالالا قالالد تالم عالالرض. فل إليهالالا البحال  وفالالق أهالداا البحالال  وفرضالياتهتوصال

وتالم حسالاب المالدز  لتحديد خاليا مقياس ليكرت الخماسالي )الحالدود الالدنيا والعليالا( الدراسةفرضيات 

 = 5 ÷ 4ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس للحصول على طول الخلية ) (4 = 5-1)

 هذر القيمة إلى أقل قيمة للمقياس للحصول على طول الخلية كما يلي: إضافةثم  (0.80
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  (8-3جدول رقم )

 الخماسيطول الخلية لمقياس الدراسة وفقًا لمقياس ليكرت 

 طول الخلية ةدرجة الموافق

 1.79 -1من   ير موافق بشدة

          1.80- 2.59      ير موافق

       3.39 -2.60         محايد

 4.19 -3.40 موافق

 5 – 4.20 موافق بشدة
 

تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة فــي اإلدارة العامــة بدرجــة أهميــة .  تحليــل العبــارات المتعلقــة 1.6.3

 .للتربية والتعليم

استخدام المتوسالطات الحسالابية واالنحرافالات المعياريالة إلجابالات أفالراد عينالة الدراسالة حالول  تم

 درجة أهمية تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة لديوان التربية والتعليم.

االنحرافات المعيارية الخاصالة بوجهالات سابية و ( المتوسطات الح9 -3يوضح الجدول رقم )

اإلدارة العامالالة لالالديوان دراسالالة حالالول درجالالة أهميالالة تطبيالالق اإلدارة اإللكترونيالالة فالالي نظالالر أفالالراد عينالالة ال

 .التربية والتعليم

( فقرة وقد تراوحت المتوسالطات 14)للمحور األول  تضمن االستبيان في الجا، الثاني حي 

 .(.61041انحراا معياري عام )( و 4.2907( بمتوسط عام )3.9250( إلى )4.4450من )
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( تالالم اسالالتخدام المتوسالالط المالالرجح لمعرفالالة اتجاهالالات المبحالالوثين 9 -3رقالالم ) يوضالالح الجالالدول 

باإلضالالافة إلالالى التعالالرا علالالى مالالدز تقالالارب أو تباعالالد اإلجابالالات عالالن  ،نحالالو عبالالارات ومحالالاور الدراسالالة

 المتوسط من خالل ايجاد اإلنحراا المعياري .

كترونيالالة فالالي ( الالالواردة فالالي صالالحيفة االسالالتبيان والتالالي تالالنص علالالى )تسالالهم اإلدارة اإلل1الفقالالرة )

 %(،94)موافقالالالة  ومالالالات التالالالي تحتاجهالالالا اإلدارة لصالالالنع واتخالالالاذ القالالالرارات( أعطالالالت نسالالالبةتالالالوفير المعل

لترتيب األول مالن حيال  ي اوجا،ت ف ،.(65507( وانحراا معياري )4.4450بمتوسط حسابي )

، وهالالذر النسالالبة تالالدل علالالى وعالالي كبيالالر لالالدز المبحالالوثين لمالالا ميالالة بنالالا، علالالى المتوسالالطات الحسالالابيةاأله

 قدمه اإلدارة اإللكترونية من معلومات.ت

إللكترونيالالة فالالي علالالى )تسالالهم اإلدارة ا ( فالالي صالالحيفة االسالالتبيان والتالالي تالالنص2أمالالا فالالي الفقالالرة )
%(، بمتوسالالالالالط حسالالالالالابي 89كانالالالالالت نسالالالالالبة الموافقالالالالالة ) تصالالالالالال بالالالالالين اإلدارات(الحالالالالالد مالالالالالن مركايالالالالالة اال

  ترتيالالالالالب تيالالالالالب السالالالالالادس مالالالالن حيالالالالاللتر ي اوجالالالالالا،ت فالالالال ،.(77492( وانحالالالالراا معيالالالالالاري )4.3500)
،يتضالالالح هنالالالا أن المبحالالالوثين يعولالالالون علالالالى اإلدارة اإللكترونيالالالة فالالالي الحالالالد مالالالن المركايالالالة بالالالين األهمية

 اإلدارات .

التالالالي تالالالنص علالالالى )يسالالالاهم تطبيالالالق اإلدارة اإللكترونيالالالة فالالالي تسالالالهيل ( و 3فيمالالالا يتعلالالالق بالالالالفقرة )
(، 4.4300)بمتوسالط حسالالابي  (،%91( فكانالالت نسالبة الموافقالالة )ت واألقسالامالتعالامالت بالالين اإلدارا

، مالن خالالل النسالالب لترتيالب الثالالاني مالن حيال  األهميالالةي افال .(، وجالالا،ت66883انحالراا معيالاري )و 
السالالالالابقة  فالالالالإن المبحالالالالوثين يالالالالدركون أهميالالالالة اإلدارة اإللكترونيالالالالة فالالالالي تسالالالالهيل التعامالالالالل بالالالالين اإلدارات     

 واألقسام.

إلدارة اإللكترونيالة االسالتبيان والتالي تالنص علالى )يتاليح تطبيالق ااستمارة ( الواردة في 4الفقرة )

 ( بمتوسط %90.5) كانت نسبة الموافقةمايدا من الوقت للعاملين ألدا، أعماال أكثر أهمية( 
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تيب الخامس من حي  وجا،ت في التر  ،.(69860( وانحراا معياري )4.3800حسابي )

أطول ، ومن خالل اإلجابات يتضح أن عملهم الحالي بالطريقة التقليدية يأخذ وقت ترتيب األهمية

 من المفترض.

االسالالتبيان والتالالي مفادهالالا )يسالالاعد تطبيالالق اإلدارة اإللكترونيالالة اسالالتمارة ( الالالواردة فالالي 5الفقالالرة )

%( 91حظيالالالت بنسالالالبة موافقالالالة ) علالالالى تسالالالريع وصالالالول القالالالرارات للجهالالالات التنفيذيالالالة فالالالور صالالالدورها(

 تيالالب الرابالالع مالالن حيالال  ترتيالالب.( وجالالا،ت فالالي التر 67918انحالالراا معيالالاري )و  (4.3950بمتوسالالط )

 .األهمية

تنصالالالان علالالالى )تعمالالالل اإلدارة اإللكترونيالالالة علالالالى سالالالرعه رفالالالع لتالالالان ( وال7)( و6)انأمالالالا الفقرتالالال

للمعلومالات(  )توفير األمنيالة السالرية  و فيذية إلى الجهات المختصة سريعا(التقارير من الجهات التن

انحالالراا ( و 4.1700) و (4.3300%( بمتوسالالط حسالالابي )79%( )87.5) فكانالالت نسالالبة الموافقالالة

 . ( من حي  األهمية12)و ( 9الترتيب )و  .(87460)و .( 78369ياري )مع

 ( مفادهمالالا )تحالالد ممارسالالة اإلدارة اإللكترونيالالة مالالن أخطالالا، األدا، اإلنسالالاني(9)و (8)انالفقرتالال

)تتاليح ممارسالة اإلدارة اإللكترونيالالة فرصالة تبالادل المعلومالالات مالع الجهالات الحكوميالالة األخالرز( بنسالالبة 

               انحالالالالالالالالراا معيالالالالالالالالاري( و 4.2650)و( 0 3.925وسالالالالالالالالط حسالالالالالالالالابي )ومت %(86)و( 69.5موافقالالالالالالالالة )

، يالحالظ أن المبحالوثين يالرون أن أخطالا، األدا، (11)و (14.( والترتيب )77315) و( 97165)

ن اإلدارة اإللكترونيالالالالة ليسالالالالت سالالالالببا فالالالالي تفالالالالادي تلالالالالك  اإلنسالالالالاني  يالالالالر متعلقالالالالة كثيالالالالرا بنالالالالوع اإلدارة، وا 

 األخيرة من حي  األهمية.األخطا، ،حي  جا،ت  في المرتبة 

ادة تنصالالان علالالى )تطبيالالق اإلدارة اإللكترونيالالة يسالالهم فالالي ايالال لتالالان( ال11)و( 10)تالالان أمالا الفقر 

حتياجالات الخاصالة علالالى الخالدمات المقدمالة مالالن )تسالالهيل حصالول ذوي االو (ةالنااهالة بإلغالا، المحابالا
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 .(98480( وانحالالالالالالالالالراا معيالالالالالالالالالاري )4.2900)و( 3.9950بمتوسالالالالالالالالالط حسالالالالالالالالالابي )فهمالالالالالالالالالا  اإلدارة( 

 .(86.4)و  %(74. ونسبة موافقة )( من حي  األهمية10)و (13.( والترتيب )73389)و

مفادهمالالا )يسالالاعد تطبيالالق اإلدارة اإللكترونيالالة علالالى بنالالا، لتالالان ( ال13) (12)ان ا الفقرتالالمالالتليه

مجتمالالالع معلومالالالاتي معرفالالالي( )تعمالالالل اإلدارة اإللكترونيالالالة علالالالى تسالالالهيل عمليالالالة التواصالالالل بالالالين اإلدارة 

 .(73498) ( وانحالالراا معيالالالاري4.4100( )4.3500بمتوسالالط ) مالالدارس التابعالالة لهالالالا(.العامالالة وال

 %(.92%( )90( من حي  ترتيب األهمية ونسبة موافقة )3( )7والترتيب ) .(65117)

( التالالي تالالنص علالالى )تسالالاعد اإلدارة اإللكترونيالالة علالالى نشالالر 14) ر فقالالرة فالالي هالالذا المحالالورآخالالو 

 .(69656( وانحالالالراا معيالالالاري )4.3350( بمتوسالالالط )%91التعلالالاليم اإللكترونالالالي( بنسالالالبة موافقالالالة )

، إن تطبيالالالق اإلدارة اإللكترونيالالالة لالالاله آثالالالر بالالالالم فالالالي نشالالالر التعلالالاليم مالالالن حيالالال  األهميالالالة (8الترتيالالالب )و 

اإللكتروني الذي ينادي به الكثيرون. مما يدل أن لإلدارة اإللكترونيالة دور رئيسالي فالي نشالر التعلاليم 

 اإللكتروني.
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 (9-3 (رقم جدول 
  والوسط الحسابي واالنحراا المعياريالتكرارات و  النسب

 درجة أهمية تطبيق اإلدارة اإللكترونيةل األول
 

 مستوت الموافقة ت
 العبارة

المتوسط  غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

ترتيب 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار سبةالن التكرار النسبة التكرار األهمية

1 
تسالالالالالالهم اإلدارة اإللكترونيالالالالالالة فالالالالالالي 
تالالوفير المعلومالالات التالالي تحتاجهالالا 
 .اإلدارة لصنع  واتخاذ القرارات

104 52.0 84 0.42 9 4.5 3 1.5 - - 4.4450 65507. 94% 1 

2 
تسالالالالالالهم اإلدارة اإللكترونيالالالالالالة فالالالالالالي 
الحالالد مالالن مركايالالة االتصالالال بالالين 

 .إلداراتا
99 49.5 79 39.5 16 8.0 5 2.5 1 0.5 4.3500 77492. 89% 6 

3 
يساهم تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
فالالالالالالالي تسالالالالالالالهيل التعالالالالالالالامالت بالالالالالالالين 

 .واألقساماإلدارات  
105 52.5 77 38.5 17 8.5 1 5. - - 4.4300 66883. 91% 2 

4 
يتالالاليح تطبيالالالق اإلدارة اإللكترونيالالالة 

 ا،دأل مايالالدا مالالن الوقالالت للعالالاملين
 .أكثر أهمية أعماال

98 49.0 83 41.5 16 0.8 3 1.5 - - 4.3800 69860. 90.5% 5 

5 

يسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاعد تطبيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالق اإلدارة 
اإللكترونيالالة علالالى تسالالريع وصالالول 
القالالالالالالالالالالالرارات للجهالالالالالالالالالالالات التنفيذيالالالالالالالالالالالة فالالالالالالالالالالالور 

 .صدورها

99 49.5 83 41.5 16 8.0 2 1.0 - - 4.3950 67918. 91% 4 
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 ت
 مستوت الموافقة

 العبارة
المتوسط  غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

ترتيب 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار سبةالن التكرار النسبة التكرار األهمية

6 
تعمالالل علالالى سالالرعة رفالالع التقالالارير 

ت التنفيذيالالالالالالالالة إلالالالالالالالالى مالالالالالالالالن الجهالالالالالالالالا
 .الجهات المختصة بأسرع وقت

97 48.5 78 39.0 21 10.5 2 1.0 2 1.0 4.3300 78369. 87.5% 9 

تالالالالالالالالالالالالالالالالوفير األمنيالالالالالالالالالالالالالالالالة السالالالالالالالالالالالالالالالالرية  7
 .للمعلومات

86 43.0 72 36.0 32 16.0 10 5.0 - - 4.1700 60874. 79% 12 

تحالالد ممارسالالة اإلدارة اإللكترونيالالة  8
 .من أخطا، األدا، اإلنساني

66 33.0 73 36.5 42 21.0 18 9.0 1 5. 3.9250 97165. 69.5 14 

9 
تتاليح ممارسالة اإلدارة اإللكترونيالة 
فرصالالالالالة تبالالالالالادل المعلومالالالالالات مالالالالالع 

 .الجهات الحكومية األخرز
87 43.5 85 42.5 22 11.0 6 3.0 - - 4.2650 15773. 86% 11 

10 
تطبيالالق اإلدارة اإللكترونيالالة يسالالهم 

لغالالالالالالالالالالا،فالالالالالالالالالالي ايالالالالالالالالالالادة النااهالالالالالالالالالالة   وا 
 .اةالمحاب

72 36.0 76 38.0 34 17.0 15 7.5 3 1.5 3.9950 98480. 74% 13 

11 
تسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهيل حصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالول ذوي 

الخاصالالالالالالالالالة علالالالالالالالالالى  االحتياجالالالالالالالالالات
 .الخدمات المقدمة من اإلدارة

88 44.0 85 42.5 24 12.0 3 1.5 - - 4.2900 73389. 86.4% 10 

12 
يسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاعد تطبيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالق اإلدارة 
اإللكترونيالالالالة علالالالالى بنالالالالا، مجتمالالالالع 

 .معلوماتي معرفي
95 47.5 85 42.5 16 8.0 3 1.5 1 5. 4.3500 73498. 90% 7 
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 ت
 مستوت الموافقة

 العبارة
المتوسط  غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

ترتيب 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار سبةالن التكرار النسبة التكرار األهمية

13 

تعمالالالالل اإلدارة اإللكترونيالالالالة علالالالالى 
تسالالالالالالهيل عمليالالالالالالة التواصالالالالالالل بالالالالالالين 
اإلدارة العامة  والمدارس التابعالة 

 .لها

99 49.5 85 42.5 15 7.5 1 5. - - 4.4100 65117. 92% 3 

تسالالالاعد اإلدارة اإللكترونيالالالة علالالالى  14
 .نشر التعليم اإللكتروني

89 44.5 93 46.5 14 7.0 4 2.0 - - 4.3350  69656. 91% 8 

   4.2907  المتوسط المرجح العام 

  .61041   االنحراف المعياري العام 

  

 

 

 



74 

 

تطبيــق اإلدارة  إمكانيــةالمســاعدة علــى تحليــل العبــارات المتعلقــة بــأهم العوامــل   .2.6.3

 :والتعليم تربيةللديوان ااإللكترونية في اإلدارة العامة 

( إلالالالالالالالى 4.4550المتوسالالالالالالالطات تراوحالالالالالالالت مالالالالالالالن )أن  ( تبالالالالالالالين10-3مالالالالالالالن خالالالالالالالالل الجالالالالالالالدول )

 . .(53127وانحراا معياري ) (4.3234( بمتوسط عام )4.1250)

علالالى أهالالالم العوامالالل المسالالاعدة علالالى إمكانيالالة تطبيالالالق  أن الموافقالالة( 10 -3)الجالالدول  يوضالالح

( فقالرة شالملتها 16ي )( فقالرة مالن إجمالال15في عدد ) اإلدارة االلكترونية كانت بدرجة )موافق بشدة(

 .أداة الدراسة

عي بمفهالالوم )نشالالر الالالو  و )تالالوفير البنيالالة التحتيالالة التقنيالالة( ( والتالالي تالالنص علالالى2) و (1فقالالرة )فالالي ال  
( وانحالالالالالالالالالراا معيالالالالالالالالالاري 4.2750) (4.2700)قيمتالالالالالالالالاله متوسالالالالالالالالالط حسالالالالالالالالالابي الاإلدارة اإللكترونيالالالالالالالالالة( 

 ىميالة بنالا، علال( مالن حيال  األه13( )14لترتيالب )ي اوجالا،ت الفقالرتين فال .(70131) .(67779)
 .(88.5%( )89) وبنسبة موافقة ،المتوسطات الحسابية

 المادية( اإلمكاناتاالستبيان ومفادهما )توفير استمارة  ( الواردة في4)و (3) تينننتقل للفقر 
بمتوسالالالالالالالط حسالالالالالالالابي  )اسالالالالالالتقطاب أفالالالالالالالراد ذوي مالالالالالالالؤهالت وخبالالالالالالالرة فالالالالالالالي تطبيالالالالالالالق اإلدارة اإللكترونيالالالالالالالة(و
( 11)و (16.( والترتيالالالالالب )71305)و .(80786( وانحالالالالراا معيالالالالالاري )4.2900)و (4.1250)

 .(89.5)و%(  81) من حي  األهمية ونسبة موافقة

 )تالالوفير الصالاليانة الدوريالالة ل جهالالاة المسالالتخدمة( واللتالالان يفيالالدان أن (6)و (5)ان ا الفقرتالالمالالتليه
دارة اإللكترونيالالة( بمتوسالالط بمالالا يتوافالالق مالالع متطلبالالات اإل العمليالالات،و  )إعالالادة بنالالا، الهياكالالل التنظيميالالة

 (12.( والترتيالالالالب )66582)و .(76079وانحالالالالراا معيالالالاري ) (4.3300)و (4.2900حسالالالابي )
 .%(91)و  %(88ونسبة موافقة ) من حي  األهمية. (9)و
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 بنص )التدريب المسبق للعاملين على ممارسة اإلدارة اإللكترونية( (8)و (7)انالفقرت امتليه

 (4.4300بمتوسالالالالالط حسالالالالالابي ) تشالالالالالغيل األجهالالالالالاة التقنيالالالالالة(بة لتركيالالالالالب و )تجهيالالالالالا األمالالالالالاكن المناسالالالالالو

 %(92)و %(94).( ونسالالالالالالالبة موافقالالالالالالالة 63996)و .(60575( وانحالالالالالالالراا معيالالالالالالالاري )4.3500)و

، يؤكد المبحوثين علالى أهميالة التالدريب المسالبق للعالاملين ممالا يعنالي األخالذ (7)و (2ودرجة أهمية )

 الحقا.بهذا األمر في االعتبار عند توظيا موظفين جدد 

)تالوفير الخبالرا، المتخصصالون فالي مجالال التجهيالاات  تنصالان علالىف (10)و (9)تالانأمالا الفقر 

( وانحالالراا معيالالاري 4.4550)و (4.3150بمتوسالالط حسالالابي ) نترنالالت()تالالوفير خدمالالة االو التقنيالالة(

 (.93.5)و (90.5ونسبة موافقة ) (1)و (10ودرجة األهمية ) .(67099)و .(70588)

 (ت عبر موقعها على الشبكة الدوليالة)تقديم كافة الخدما ان على( تنص12)و (11)تانالفقر 
بمتوسالالالط  المعنويالالالة لتشالالالجيع العالالالاملين علالالالى تطبيالالالق اإلدارة اإللكترونيالالالة(ة و )تقالالالديم الحالالالوافا الماديالالالو

 (3.( ودرجة أهمية )80669)و .(69048( وانحراا معياري )4.2500)و (4.3750) حسابي
( 11المبحوثين علالى الموافقالة بشالدة علالى الفقالرة ) ،حرص%(85)و (90ونسبة موافقة )% (15)و

( مالالالن حيالالال  أهميتهالالالا كالالالأهم العوامالالالل المسالالالاعدة لتطبيالالالق اإلدارة 10وارتباطهالالالا بالالالالفقرة السالالالابقة لهالالالا )
 اإللكترونية.

تأييالالالالد اإلدارة العليالالالالا لتطبيالالالالق اإلدارة و  )وجالالالالود دعالالالالم  ( مفادهمالالالالا14)و (13) تليهالالالالا الفقالالالالرتين
 (4.3550بمتوسط حسابي ) الالامة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية()وضع التشريعات و اإللكترونية(

 ( ونسالبة موافقالة8)و (6ودرجة أهمية ) .(73175)و .(74952وانحراا معياري ) (4.3350)و
 .%(90)و %(91)

)التنسالاليق  بالالنص (16)و (15خالالر فقالالرتين فالالي المحالالور الثالالاني مالالن أداة الدراسالالة )آلنالالأتي هنالالا 

 متكاملة و  )بنا، قاعدة بيانات موحدة و  المختلفة داخل المؤسسة( والتعاون المشترك بين الوحدات
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ي وجالالالا،ت فالالال (4.3650لتطبيالالالق اإلدارة اإللكترونيالالالة( بمتوسالالالط حسالالالابي مشالالالابه فالالالي القيمالالالة )

.( 71718)و .(68125وانحالالراا معيالالاري ) علالالى التالالوالي مالالن حيالال  األهميالالة، (5)و (4لترتيالالب )ا

السالالالابقة يتبالالالين لنالالالا إدراك ووعالالالي المبحالالالوثين  ، مالالالن خالالالالل النسالالالب%(86)و %(92ونسالالالبة موافقالالالة )

 ألهمية التنسيق المشترك ووجود قاعدة بيانات موحدة داخل المؤسسة.
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 (10-3رقم )جدول 
 عوامل المساعدة للاالنحراا المعياري و  الوسط الحسابيو  التكراراتالنسب  و 

 على تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة للتربية  والتعليم

 مستوت الموافقة ت
 العبارة

المتوسط  غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

ترتيب 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار األهمية

 14 %89 .67779 4.2700 - - 1.0 2 10.0 20 50.0 100 39.0 78 .وشبكات( توفير البنية التحتية التقنية )أجهاة  1

 13 88.5 .70131 4.2750 - - 1.5 3 10.0 20 48.0 96 40.5 81 .نشر الوعي بمفهوم اإلدارة اإللكترونية 2

 16 %81 .80786 4.1250 - - 4.0 8 15.0 30 45.5 91 35.5 71 .توفير اإلمكانات المادية الالامة 3

اسالالالالتقطاب أفالالالالراد ذوي مالالالالؤهالت  وخبالالالالرة فالالالالي تطبيالالالالق  4
 .اإلدارة اإللكترونية

83 41.5 96 48.0 18 9.0 2 1.0 1 5. 4.2900 71305. 89.5 11 

 12 %88 .76079 4.2900 .5 1 2.0 4 9.5 19 44.0 88 44.0 88 .توفير الصيانة الدورية ل جهاة المستخدمة 5

6 
يالالات،اإلجرا،ات إعالالادة بنالالا، الهياكالالل التنظيميالالة ،العمل

اإلداريالالالالالالالالالالة ،بمالالالالالالالالالالا يتوافالالالالالالالالالالق مالالالالالالالالالالع متطلبالالالالالالالالالالات اإلدارة 
 .اإللكترونية

86 43.0 96 48.0 16 8.0 2 1.0 - - 4.3300 66582. 91% 9 

التدريب المسالبق للعالاملين علالى ممارسالة اإلدارة  7
 .اإللكترونية

98 49.0 90 45.0 12 6.0 - - - - 4.4300 60575. 94% 2 

لتركيالالالالالب  وتشالالالالالغيل تجهيالالالالا األمالالالالالاكن المناسالالالالبة  8
 .األجهاة التقنية

87 43.5 97 48.5 15 7.5 1    5. - - 4.3500 63996. 92% 7 



78 

 

 مستوت الموافقة ت
 العبارة

المتوسط  غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

ترتيب 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار األهمية

تالالالالالالالوفير الخبالالالالالالالرا، المتخصصالالالالالالالون فالالالالالالالي مجالالالالالالالال  9
 .التجهياات التقنية

86 43.0 95 47.5 16 8.0 2 1.0 1 5. 4.3150 70588. 90.5 10 

تالالالالوفير خدمالالالالة اإلنترنالالالالت لتفعيالالالالل تطبيالالالالق اإلدارة  10
 .اإللكترونية

107 53.5 80 40.0 11 5.5 1 5. 1 5. 4.4550 67099. 93.5 11 

تقالالديم كافالالة خالالدماتها عبالالر موقعهالالا علالالى الشالالبكة  11
 .الدولية اإلنترنت

97 48.5 83 41.5 18 9.0 2 1.0 - - 4.3750 69048. 90% 3 

تقالالالالالالديم الحالالالالالالوافا الماديالالالالالالة  والمعنويالالالالالالة لتشالالالالالالجيع  12
 .العاملين على تطبيق اإلدارة اإللكترونية

87 43.5 83 41.5 25 12.5 3 1.5 2 1.0 4.2500 80669. 85% 15 

وجود دعم  وتأييالد اإلدارة العليالا لتطبيالق اإلدارة  13
 .اإللكترونية

96 48.0 86 43.0 12 6.0 5 2.5 1 5. 4.3550 74952. 91% 6 

 وضع التشريعات الالامة 14
 .لتطبيق اإلدارة اإللكترونية

92 46.0 88 44.0 16 8.0 3 1.5 1 5. 4.3350 73175. 90% 8 

التنسالالالالالاليق والتعالالالالالالاون المشالالالالالالترك بالالالالالالين الوحالالالالالالدات  15
 .اإلدارية المختلفة داخل المؤسسة

92 46.0 92 46.0 14 7.0 1 5. 1 5. 4.3650 68125. 92% 4 

بنالالالا، قاعالالالدة بيانالالالات موحالالالدة  ومتكاملالالالة لتطبيالالالق  16
 .اإلدارة اإللكترونية

101 50.5 71 35.5 28 14.0 - - - - 4.3650 71718. 86% 5 

  المتوسط المرجح العام 
4.3234  

 

  االنحراف المعياري العام 
 75312. 
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 تطبيـــق اإلدارةتحليـــل العبـــارات المتعلقـــة بـــأبرز المعوقـــات التـــي تحـــول دون . 3.6.3

 :ملتربية والتعليلديوان ااإللكترونية في اإلدارة العامة 

فالالي أداة الدراسالالة قالالد تراوحالالت المتوسالالطات فقالالرة موضالالحة   22( 11- 3يبالالين الجالالدول رقالالم )

( وانحالالالالراا 4.0511بمتوسالالالالط عالالالالام ) (3.5500( إلالالالالى )4.3600) الحسالالالالابية لهالالالالذا المحالالالالور مالالالالن

 ..(62923معياري عام )

) مالوض مفهالوم اإلدارة اإللكترونيالة لالدز بعالض القيالادات  ( بنص2)و( 1الفقرتين )نجد أن 

بمتوسالالالالط حسالالالالابي  (بعالالالالض مالالالالوظفي اإلدارةلكترونيالالالالة لالالالالدز ) مالالالالوض مفهالالالالوم اإلدارة اإلو اإلداريالالالالة(

( ونسالالالالالبة موافقالالالالة إلجابالالالالالات 84616)و .(85484( وانحالالالالراا معيالالالالاري )4.2400)و (4.2300)

المتوسالالالالالالط  ى( مالالالالالن حيالالالالالال  األهميالالالالالالة بنالالالالالا، علالالالالالال5)و (8والترتيالالالالالالب ) (83.5)و (82.5المبحالالالالالوثين )

  الحسابي.

 العمالالل اإللكترونالالي(و بالالنص ) يالالاب التخطالاليط اإلسالالتراتيجي للتحالالول نحالال (4)و (3)انا الفقرتالالمالالتليه 

( 4.0950)و  (4.3600بمتوسالالط حسالالابي ) )الخالالوا مالالن التغييالالر لالالدز بعالالض القيالالادات اإلداريالالة(

 (1( والترتيالالالالالب )74.5)و  %(85.( ونسالالالالالبة موافقالالالالالة )93291)و .(83299وانحالالالالالراا معيالالالالالاري )

 .( من حي  األهمية12)و

)نالالالدرة  دارة(( بالالالنص )الخالالالوا مالالالن التغييالالالر لالالالدز بعالالالض مالالالوظفي اإل6)و( 5)تالالالان ننتقالالالل للفقر 
 (4.0400المبالالالالالادرة مالالالالالن القيالالالالالادات اإلداريالالالالالة فالالالالالي مجالالالالالال اإلدارة اإللكترونيالالالالالة( بمتوسالالالالالط حسالالالالالابي )

( مالالن %84)و (73.5.( ونسالالبة موافقالالة )80201)و .(95022( وانحالالراا معيالالاري )4.2000)و
، من المفترض على اإلدارة العليالا ( من حي  األهمية9)و (15وحاات على الترتيب ) ،المبحوثين

ة الخالالوا لالالدز بعالالض المالالوظفين النالالاتج عالالن  مالالوض مفهالالوم اإلدارة اإللكترونيالالة كمالالا تبالالين فالالي إاالالال
 (.1الفقرة )
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مفادهما )قلالة خبالرة بعالض القيالادات اإلداريالة فالي مجالال اإلدارة لتان ال (8)و (7) انأما الفقرت

)سالالالالاليطرة المركايالالالالالة علالالالالالى عمليالالالالالة صالالالالالنع القالالالالالرارات فالالالالالي اإلدارة( بمتوسالالالالالط حسالالالالالالابي و اإللكترونيالالالالالة(

نسالالالالالبة الموافقالالالالالة تصالالالالالل .( و 86784)و.( 81592وانحالالالالالراا معيالالالالالاري ) (4.2750)و (4.2600)

، يالالالرز المبحالالالوثين أن القيالالالادات  ( مالالالن حيالالال  األهميالالالة3)و( 4والترتيالالالب )(، 86.5)و%( 85)إلالالالى

اإلداريالالالة  يالالالر مدركالالالة بالقالالالدر الكالالالافي ألهميالالالة تطبيالالالق اإلدارة اإللكترونيالالالة باإلضالالالافة إلالالالى تمسالالالكها 

 بالمركاية اإلدارية .

( مالالن أداة الدراسالالة تالالنص علالالى )مقاومالالة بعالالض الجهالالات التنفيذيالالة للتحالالول 10و) (9لفقالالرة )ا

شالالبكات( بمتوسالالالط و  )قلالالالة المخصصالالات الماليالالالة للبنيالالة التحتيالالة أجهالالالاة واإلدارة اإللكترونيالالة ( و نحالال

 (12.( والترتيالالالالب )82045)و .(90191( وانحالالالالراا معيالالالاري )4.2350)و (4.1250حسالالالابي )

 .(83.5)و( 76.5نسبة موافقة )( من حي  األهمية و 7)و

)نقالالالالص و (الصالالالاليانة الدوريالالالالة للبنيالالالة التحتيالالالالة ( تنصالالالالان علالالالالى )ضالالالعا12)و( 11)ان الفقرتالالال

( 4.3000) بمتوسالالالالالط ال تطبيقالالالالالات اإلدارة اإللكترونيالالالالالة(الكالالالالالوادر البشالالالالالرية المتخصصالالالالالة فالالالالالي مجالالالالال

( مالالالالالن حيالالالالال  21و) (2والترتيالالالالالب ) (1.17588)و.( 79572( وانحالالالالالراا معيالالالالالاري )3.5650)و

 .(57.5)و%( 85نسبة الموافقة )و  ة،األهمي

)نالالالدرة و ( )نقالالالص اإلمكانالالالات الفنيالالالة الالامالالالة لتطبيالالالق اإلدارة اإللكترونيالالالة(14)( و13) تالالالان الفقر    
 (4.0700)و (3.9300بمتوسط حسابي ) الحوافا المالية للعاملين في مجال اإلدارة اإللكترونية(

 (69.5ونسالالالالالبة موافقالالالالالة ) (14)و (16الترتيالالالالالب )و  (87115).و (1.01005وانحالالالالالراا معيالالالالالاري )
 .(72.5)و

 )صالالعوبة أرشالالفة األعمالالال التقليديالالة المتراكمالالة إلكترونيالالا(تنصالالان على( 16)و (15) انالفقرتالال

بمتوسالط حسالابي  )عاوا العاملين عن استخدام الحاسب اآللي لتجنب العب، الوظيفي المتاايالد(و
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( 20والترتيالالالالالالالالالالب ) (1.15506)و (1.18778وانحالالالالالالالالالالراا معيالالالالالالالالالالاري ) (3.5500)و  (3.7150)

 .%(54)و (63.5) نسبة موافقةو  (22)و

مفادهمالالا )الخالالوا مالالن التعامالالل مالالع التقنيالالة الحديثالالة مالالن  للتالالانوا (18)و (17) عبالالارتين ثالالم ال

 )الخالالوا مالالن التعامالالل مالالع التقنيالالة الحديثالالة مالالن بعالالض مالالوظفي اإلدارة(و بعالالض القيالالادات اإلداريالالة(

 (1.066793)و (1.03584ري )وانحالالالالالراا معيالالالالالا (3.7350)و (3.8200بمتوسالالالالالط حسالالالالالابي )

 .%(61)و( 64.5من حي  األهمية ونسبة موافقة ) (19) و(  18والترتيب )

طبيالالالق اإلدارة التشالالالريعات الكفيلالالالة لتو  مفادهمالالالا ) يالالالاب القالالالوانين تالالالان الل (20( و)19الفقالالالرة )

بمتوسالالالط  )نالالالدرة الالالالدورات التدريبيالالالة فالالالي مجالالالال اإلدارة اإللكترونيالالالة لمنسالالالوبي اإلدارة( و( اإللكترونيالالالة

( 10)و (11.( والترتيالالالالالب )93721)و.( 97030وانحالالالالراا معيالالالالالاري ) (4.1450)و( 4.1350)

 .(80.5)و %(78من حي  األهمية ونسبة موافقة )

)ضالعا و( كة اإلنترنالت فالي الوحالدات اإلداريالةلهذا المحور )محدودية تالوافر شالب انخر فقرتآ

 (4.2400لكترونيالالالالالالالة( بمتوسالالالالالالالط )الكالالالالالالالوادر البشالالالالالالالرية الحاليالالالالالالالة فالالالالالالالي اسالالالالالالالتخدام تطبيقالالالالالالالات اإلدارة اإل

( ونسالالبة موافقالالة 17)و( 6( والترتيالالب )1.07526)و.( 86379( وانحالالراا معيالالاري )3.8600)و

 .(67.5)و%( 82)
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 (11-3رقم)جدول 
 والوسط الحسابي واالنحراا المعياري  النسب والتكرارات

  والتعليم  للتربيةلعامة هم المعوقات التي تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة األ 

 ت
 مستوت الموافقة

 العبارة
المتوسط  غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

ترتيب 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار األهمية

اإلدارة اإللكترونيالة لالدز  موض مفهالوم  1
 .بعض القيادات اإلدارية

91 45.5 74 37.0 25 12.5 10 5.0 - - 4.2300 85484. 82.5 8 

 موض مفهالوم اإلدارة اإللكترونيالة لالدز  2
 .بعض موظفي اإلدارة

91 45.5 76 38.0 23 11.5 10 5.0 - - 4.2400 84616. 83.5 5 

للتحالالالالول  اإلسالالالالتراتيجي يالالالالاب التخطالالالاليط  3
 .لعمل اإللكترونيا حون

110 55.0 60 30.0 22 11.0 8 4.0 - - 4.3600 83299. 85% 1 

الخالالالالالالالوا مالالالالالالالن التغييالالالالالالالر لالالالالالالالدز بعالالالالالالالض  4
 .القيادات اإلدارية

83 41.5 66 33.0 39 19.5 11 5.5 1 0.5 4.0950 93291. 74.5 12 

الخوا من التغيير لدز بعض مالوظفي  5
 .اإلدارة

77 38.5 70 35.0 38 19.0 14 7.0 1     5. 4.0400 95022. 73.5 15 

نالالالالالدرة المبالالالالالادرة مالالالالالن القيالالالالالادات اإلداريالالالالالة  6
 .لتطبيق اإلدارة اإللكترونية

80 40.0 88 44.0 24 12.0 8 4.0 - - 4.2000 80201. 84% 9 

قلالالة خبالالرة بعالالض القيالالادات اإلداريالالة فالالي  7
 .مجال اإلدارة اإللكترونية

90 45.0 81 40.5 20 10.0 9 4.5 - - 4.2600 81592. 85.5 4 

سالالالالاليطرة المركايالالالالالة علالالالالالى عمليالالالالالة صالالالالالنع   8
 .واتخاذ القرارات في اإلدارة

95 47.5 78 39.0 16 8.0 9 4.5 2 1.0 4.2750 86784. 86.5 3 
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 مستوت الموافقة ت
 العبارة

المتوسط  غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

ترتيب 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار األهمية

بعض الجهات التنفيذيالة للتحالول مقاومة  9
 .اإللكترونية اإلدارة نحو

83 41.5 70 35.0 37 18.5 9 4.5 1 5. 4.1250 90191. 76.5 12 

مخصصالات الماليالة للبنيالة التحتيالة قلة ال 10
 .شبكات( - )أجهاة

88 44.0 79 39.5 25 12.5 8 4.0 - - 4.2350 82045. 83.5 7 

ضالالعا الصالاليانة الدوريالالة للبنيالالة التحتيالالة  11
 .شبكات(-)أجهاة 

96 48.0 74 37.0 24 12.0 6 3.0 - - 4.3000 79572. 85% 2 

نقص الكوادر البشرية المتخصصالة فالي  12
 .قات اإلدارة اإللكترونيةمجال تطبي

51 25.5 64 32.0 41 20.5 35 17.5 9 4.5 3.5650 1.17588 57.5 21 

نقص اإلمكانات الفنيالة الالامالة لتطبيالق  13
 .اإلدارة اإللكترونية

70 35.0 69 34.5 40 20.0 19 9.5 2 1.0 3.9300 1.01005 69.5 16 

ندرة الحوافا المالية للعاملين فالي مجالال  14
 .اإللكترونية اإلدارة

76 38.0 69 34.5 48 24.0 7 3.5 - - 4.0700 887115. 72.5 14 

صالالالالالالالالعوبة أرشالالالالالالالالفة األعمالالالالالالالالال التقليديالالالالالالالالة  15
 .إلكترونيا. المتراكمة

62 31.0 65 32.5 39 19.5 22 11.0 12 6.0 3.7150 1.18778 63.5 20 

عاوا العاملين عالن اسالتخدام الحاسالب  16
 .ايداآللي لتجنب العب، الوظيفي المتا 

52 26.0 56 28.0 48 24.0 38 19.0 6 3.0 3.5500 1.15506 54% 22 

الخوا من التعامالل مالع التقنيالة الحديثالة  17
 .من بعض القيادات اإلدارية

62 31.0 67 33.5 47 23.5 21 10.5 3 1.5 3.8200 1.03584 64.5 18 

 19 %61 1.06793 3.7350 1.5 3 13.5 27 24.0 48 32.0 64 29.0 58الخوا من التعامالل مالع التقنيالة الحديثالة  18
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 مستوت الموافقة ت
 العبارة

المتوسط  غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

نسبة 
 الموافقة

ترتيب 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار األهمية

 ارةمن بعض الموظفين  في اإلد

 يالالالالالاب القالالالالالوانين  والتشالالالالالريعات الكفيلالالالالالة  19
 .لتطبيق اإلدارة اإللكترونية

88 44.0 68 34.0 31 15.5 9 4.5 4 2.0 4.1350 97030. 78% 11 

نالالالالالالدرة الالالالالالالدورات التدريبيالالالالالالة  فالالالالالالي مجالالالالالالال  20
 ارةاإلدارة اإللكترونية  لمنسوبي اإلد

84 42.0 77 38.5 27 13.5 8 4.0 4 2.0 4.1450 97030. 80.5 01 

نترنالالالالالت فالالالالالي محدوديالالالالالة تالالالالالوافر شالالالالالبكة اإل 21
 الوحدات اإلدارية

93 46.5 71 35.5 29 14.5 5 2.5 2 1.0 4.2400 86379. 82% 6 

ضالالالالعا الكالالالالوادر البشالالالالرية الحاليالالالالة فالالالالي  22
 استخدام تطبيقات اإلدارة اإللكترونية

67 33.5 68 34.0 41 20.5 18 9.0 6 3.0 3.8600 1.07526 67.5 17 

  المتوسط المرجح العام 
4.0511  

 

  االنحراف المعياري العام 
 62923. 
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 :الفروض اتاختبار   4.6.3
 اختبار الفرضية األولى: 1.4.6.3 
 :الفرضية الصفرية األولى -

 ة العامة لديوان التربية والتعليم.ال توجد أهمية معنوية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدار 
 :الفرضية البديلة األولى -

 توجد أهمية معنوية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة لديوان التربية والتعليم.
التالالي تالالنص علالالى أن السالالابقة  ختبالالار الفرضالالية عينالالة واحالالدة وذلالالك الل( t) اربالالاختتطبيالالق  تالالم

التعليم اقل من المتوسط ي اإلدارة العامة لديوان التربية و رونية فتطبيق اإلدارة اإللكتمتوسط أهمية 
ة فالي إدارة ( التي إن قبلت يعني أنه ال يوجد أهميالة  لتطبيالق اإلدارة اإللكترونيال3الفرض للمقياس )

 .التعليمالتربية و 
أهميالالالالالة تطبيالالالالالق اإلدارة لعينالالالالالة واحالالالالالدة لمحالالالالالور  tختبالالالالالار ا( يوضالالالالالح نتالالالالالائج 12-3الجالالالالالدول )

 . التعليمي اإلدارة العامة لديوان التربية و ف اإللكترونية
  (12-3)جدول رقم 

 لعينة واحدة ألهمية تطبيق اإلدارة اإللكترونية  tنتائج اختبار 

 المتوسط المحور
   االنحراف
 المعياري

 قيمة إحصائية

t 

 القيمة

 حتماليةاال

أهمية تطبيق اإلدارة 
 اإللكترونية

4.2907 0.61041 29.903 0.000 

 

رضالالالية الصالالالفرية وذلالالالك ألن القيمالالالة خالالالالل النتالالالائج الالالالواردة بالجالالالدول نسالالالتطيع رفالالالض الفمالالالن 

قبالول الفرضالية  يمكالنوبهذا  0.05أقل من مستوز المعنوية  t (0.000)حتمالية المناظرة لقيمة اال

يختلا بشكل معنوي عن الوسالط الفرضالي  وهو( 4.2907البديلة حي  كان متوسط هذا المحور )
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حظالالة أن هنالالاك تقالالارب فالالي إجابالالات المبحالالوثين حسالالب مالالا أشالالارت إليالاله نتيجالالة ، مالالع مال(3للقيالالاس )

 اإلنحراا المعياري.

 :اختبار الفرضية الثانية. 2.4.6.3

 :الفرضية الصفرية الثانية  -

ال تتالالالوفر العوامالالالل المسالالالاعدة لتطبيالالالق اإلدارة اإللكترونيالالالة فالالالي اإلدارة العامالالالة لالالالديوان التربيالالالة 

 والتعليم.

 :نيةالفرضية البديلة الثا -

تتالالالوفر عوامالالالل مسالالالاعدة علالالالى تطبيالالالق اإلدارة اإللكترونيالالالة فالالالي اإلدارة العامالالالة لالالالديوان التربيالالالة 
 والتعليم.
التالي تالنص علالى أن متوسالط    ختبالار الفرضاليةعينالة واحالدة وذلالك ال( لt) تم اسالتخدام اختالار  
التعلاليم لتربيالة و ي اإلدارة العامالة لالديوان االعوامالل المسالاعدة لتطبيالق اإلدارة اإللكترونيالة فال مدز تالوفر

( التي إن قبلت يعنالي أناله ال يوجالد عوامالل مسالاعدة لتطبيالق 3اقل من المتوسط الفرضي للمقياس )
 .التعليمونية في اإلدارة  العامة للتربية و اإلدارة اإللكتر 

( لعينة واحدة لمحالور أهالم العوامالل المسالاعدة t)( يوضح  نتائج اختبار 13-3)الجدول رقم 

 .التعليمو كترونية في اإلدارة العامة لديوان التربية لتطبيق اإلدارة اإلل

  (13-3جدول رقم )
 لعينة واحدة ألهم العوامل المساعدة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية   tنتائج اختبار 

 المتوسط المحور
االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
 اإلحصائية 

 القيمة 
 االحتمالية

مدز توفر العوامل المساعدة 
 ة اإللكترونيةلتطبيق اإلدار 

4.3234 53127. 35.229 0.000 
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القيمالالالة  جالالالدول نسالالالتطيع رفالالالض الفرضالالالية الصالالالفرية وذلالالالك ألن مالالالن خالالالالل النتالالالائج الالالالواردة فال

مالع مالحظالة أن هنالاك ، 0.05ة أقل مالن مسالتوز المعنويالt   (0.000 )لقيمة  االحتمالية المناظرة

 حراا المعياري.تقارب في إجابات المبحوثين حسب ما أشارت إليه نتيجة اإلن

قبالالول الفرضالالية البديلالالة التالالي تالالنص علالالى وجالالود عوامالالل مسالالاعدة لتطبيالالق يمكالالن وبهالالذا فإننالالا  

 التربية و التعليم . اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة لديوان

 :اختبار الفرضية الثالثة.  3.4.6.3

 :الفرضية الصفرية الثالثة -

لكترونيالالالالة فالالالالي اإلدارة العامالالالالة لالالالالديوان التربيالالالالة ال توجالالالالد معوقالالالالات تحالالالالول دون تطبيالالالالق اإلدارة اإل

 والتعليم.

 :الفرضية البديلة الثالثة -

توجالالالد معوقالالالات تحالالالالول دون تطبيالالالق اإلدارة اإللكترونيالالالالة فالالالي اإلدارة العامالالالالة لالالالديوان التربيالالالالة  

 والتعليم.

ل دون تطبيالق مالدز وجالود معوقالات تحالو  رختبالالعينة واحدة وذلالك ال (t) ارباختتطبيق تم   

 .  إللكترونيةاإلدارة ا

مالدز وجالود معوقالات تحالول دون  لعينالة واحالدة للمحالور الثالال ( t) نتالائج اختبالاروفيما يأتي  

 . التعليمي اإلدارة العامة لديوان التربية و تطبيق اإلدارة اإللكترونية ف
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 (14-3)جدول رقم 

 لعينة واحدة  ألبرا معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية  tنتائج اختبار 

 المتوسط المحور
االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
 اإلحصائية

القيمة 
 االحتمالية

ل دون معوقات تحو  وجود مدز
 تطبيق اإلدارة اإللكترونية

4.0511 62923. 23.625 0.00 

 

مالالالن خالالالالل النتالالالائج الالالالواردة بالجالالالدول نسالالالتطيع رفالالالض الفرضالالالية الصالالالفرية وذلالالالك ألن القيمالالالة 

مع مالحظة أن ، 0.05أقل من مستوز المعنوية  (0.00اإلحصائية ) tاالحتمالية المناظرة لقيمة 

 هناك تقارب في إجابات المبحوثين حسب ما أشارت إليه نتيجة اإلنحراا المعياري.

قبالالول الفرضالالية  البديلالالة  التالالي تالالنص علالالى وجالالود معوقالالات تحالالول دون تطبيالالق  يمكالالنوبهالالذا 

 .رونية في اإلدارة العامة للتربية والتعليم اإلدارة االلكت

مالالن خالالالل النتالالائج المتحصالالل عليهالالا مالالن اختبالالار الفالالروض أنالاله تالالم رفالالض الفرضالالية  يتضالالح 

الصفرية لجميع الفروض التي تم اختبارها وقبول الفرض البديل، ومن هنا يتبن لنا أنه يوجد درجة 

أهميالالة لتطبيالالق اإلدارة اإللكترونيالالة لالالدز مالالوظفين الالالديوان كمالالا أنهالالم يقالالرون بوجالالود عوامالالل مسالالاعدة 

ها وجود كوادر بشرية متخصصة ووجود بعالض اإلمكانيالات المسالاعدة علالى ذلالك،  علي التطبيق من

بالالالر م مالالن وجالالود عوامالالل مسالالاعدة  إال أنالاله ال يمنالالع مالالن وجالالود معوقالالات تحالالول دون تطبيالالق اإلدارة 

 في ديوان التربية و التعليم في مدينة بنغااي. اإللكترونية 
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 ل الرابعالفص

 النتائج والتوصيات
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 م يد:ت  1.4

 في هذا الفصل عرض لنتائج الدراسة وبعض التوصيات والمقترحات كما يأتي: 

 نتائج الدراسة:  .2.4

. فيمالالا يتعلالالق بدرجالالة أهميالالة تطبيالالق اإلدارة اإللكترونيالالة فالالي اإلدارة العامالالة لالالديوان التربيالالة والتعلالاليم 1 

 إللكترونية بهذا القطاع.أن العاملين يدركون جيدا أهمية تطبيق اإلدارة ايتبين  بمدينة بنغااي 

عوامالالالل مسالالاعدة علالالالى تطبيالالالق اإلدارة اإللكترونيالالة فالالالي اإلدارة العامالالة لالالالديوان التربيالالالة و  . هنالالاك2  

 التعليم.

 . هناك معوقات تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة لديوان التربية والتعليم 3 

 توصيات الدراسة:.  3.4

 .اإلدارة اإللكترونيةو االستراتيجي الالام للتحول نحالتخطيط االهتمام ب  .1

تالالالوفير خدمالالالة اإلنترنالالالت وربالالالط كافالالالة وحالالالدات المؤسسالالالة ببعضالالالها مالالالن خالالالالل منظومالالالة عمالالالل  .2

 واحدة.

 .أهمية تطبيق اإلدارة اإللكترونيةنشر الوعي ب .3

االة المخاوا والغموض مندع .4  .سياسة تطبيق اإلدارة اإللكترونية م اإلدارة العليا وا 

كترونيالالة ونظالالم فالالي مجالالال اإلدارة اإلل النالالدوات والالالدورات الالامالالة واالسالالتعانة بالالالخبراتإقامالالة  .5

 .المعلومات اإلدارية

 .ة اإللكترونيةإعادة بنا، الهياكل التنظيمية بما يتوافق مع سياسة تطبيق اإلدار  .6
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   لدراسة:امقترحات .  4.4

تي لالم في الجوانب الدراسات باحثة إجرا، المايد من الالتوصيات تقترح المن خالل النتائج و 

 :تتطرق لها هذر الدراسة مثل

يالالة فالالي عالالدة قطاعالالات دراسالالة الالالدوافع واألسالالباب الجوهريالالة ورا، عالالدم تطبيالالق اإلدارة اإللكترون .1

 الرضا الوظيفي و يرها.طها بمتغيرات ذات عالقة كالحوافا و ربحكومية وحيوية و 

 .ية اإلداريةدراسة دور اإلدارة اإللكترونية في القضا، على المركا  .2
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 :الكتب العربية .أوالا 

الحكومـــة اإللكترونيـــة ثـــورة علـــى العمـــل  .(2003) يايض، يحالالالي بالالالن محمالالالد علالالالعالالالأبالالالو م .1

 ، السعودية.مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، اإلداري التقليدي

 ،اإلداريــة فــي المنظمــات المعاصــرة نظــم المعلومــات (.2005) ثابالالت عبالالدالرحمن إدريالالس، .2

 ، مصر.الدار الجامعية، اإلسكندرية

 ، األردنعمان، مؤسسة الوراق، اإلدارة اإللكترونية.(2011) حسين محمد، الحسن  .3

ـــة ، نظـــم إدارة المعلومـــات(. 2003) عالالالال، عبالالالدالرااق السالالالالمي، .4 ـــة للتنمي المنظمـــة العربي

  ،مصر.القاهرة، ية،  المنظمة العربية للتنمية اإلدار اإلدارية

ــة (.2008، السالالليطي ) خالالالد إبالالراهيم و عالالال، عبالالدالرااق السالالالمي، .5 دار ، اإلدارة اإللكتروني

 ،األردن.عمان وائل للنشر،

 ،مصر.اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، اإلدارة اإللكترونية (.2007) محمد الصيرفي، .6

ال اإللكترونية من منظور األعمالتجارة اإللكترونية و  (.2008) خضر مصالباح، الطيطي  .7
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 بنغازي جامعة 
 كلية االقتصاد  
 قسم اإلدارة  

 

 انياستمارة االستب

  

 كريم / األخت الكريمة.........األخ  ال

 ت دف هذه االستبانة إلى دراسة:
 

 التعليم في مدينة بنغازي"نية في اإلدارة العامة للتربية و "إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترو 

نأمل من سيادتكم التكالرم  ،نامج الماجستير في إدارة األعمالإلتمام متطلبات الدراسة في بر 

سالتبانة تعتمالد حيال  إن صالحة نتالائج هالذر اال ،السالتبانة بدقالة وموضالوعيةعلى أسئلة هالذر اباإلجابة 

المعلومالالات التالالي سالاليتم الحصالالول عليهالالا لالالن تسالالتخدم إال إل الالراض و ، علالالى دقالالة إجابتالالكبدرجالالة كبيالالرة 

 البح  العلمي فقط .

 

 ولكم جزيل الشكر
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 ة ووظيفية:شخصي بياناتالجزء األول:  

 ( أمام العبارة التي تناسب اختيارك:  √الرجاء ضع عالمة )   

 : الجنس (1

    أنثي .                             ذكر .               

 

 العمــر:   (2

    سنة . 34إلى أقل من   30من              سنة .  30 أقل من              

    سنة فأكثر. 40من           . سنة  39ن  إلى أقل م 35من               

 

 :مييعلتالمستوى ال (3

  ثانوي أو ما يعاديها.                       . أقل من الثانوية       

  جامعي.                            . دبلوم عالي       

  دكتوراه.                              . ماجستير        

 

 : ل الحاليالعم (4

 رئيس قسم.                      موظف.                  مدير إدارة  .               

 

 :مدة الخدمة (5

 سنوات .  10إلى أقل من  5من                         سنوات .              5أقل من                            

 سنة فأكثر.       15من                       سنة .     15ى أقل من  إل 10من                           

 

 : دورات الحاسب اآللي المتحصل عليها (6

 دورة واحدة.                    ال يوجد .               

                   ثالث دورات فأكثر.                     .      دورتان                         
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   :محاور الدراسة :الجزء الثاني

التعلــيم فــي نيــة فــي اإلدارة العامــة للتربيــة و : درجــة أهميــة تطبيــق اإلدارة اإللكترو المحــور األول
  .مدينة بنغازي

 ( أمام اإلجابة التي تعبر عن وجهة نظركم:√الرجا، وضع عالمة ) 

موافق  الفقرات م
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

1
 التالي المعلومالات تالوفير فالي اإللكترونيالة اإلدارة تسالهم

      القرارات واتخاذ لصنع اإلدارة تحتاجها

2
 االتصالال مركايالة مالن الحالد فالي اإللكترونيالة اإلدارة تسالهم
      اإلدارات بين

3
 التعالامالت  تسالهيل فالي اإللكترونيالة اإلدارة تطبيالق يسالاهم
      األقسام – اإلدارات بين

4
  الوقالت مالن مايالداً  اإللكترونيالة اإلدارة طبيالقت يتاليح

      أهمية أكثر أعماال ألدا، للعاملين

5
 وصالول تسالريع علالى اإللكترونيالة اإلدارة تطبيالق يسالاعد
 صدورر فور التنفيذية للجهات القرارات

     

6
 إلالى التنفيذيالة الجهالات مالن التقارير رفع سرعة على تعمل

      وقت بأسرع المختصة الجهات

      للمعلومات السرية األمنية الحماية توفير7
      تحد ممارسة اإلدارة اإللكترونية من أخطا، األدا، اإلنساني8

9
 المعلومالات تبالادل فرصالة اإللكترونيالة اإلدارة ممارسالة تتاليح
      األخرز الحكومية الجهات مع

11
 بإلغالا، النااهالة ايالادة فالي يسالهم اإللكترونية اإلدارة تطبيق
 المحاباة

     

11
 الخدمات على الخاصة االحتياجات ذوي حصول تسهيل
      والتعليم للتربية العامة اإلدارة من المقدمة

12
 مجتمالع بنالا، علالى اإللكترونيالة اإلدارة تطبيالق يسالاعد

      معرفي معلوماتي

13
بين  التواصل عملية تسهيل على اإللكترونية اإلدارة تعمل

      لها التابعة المدارسو  العامة اإلدارة 

      تساعد اإلدارة اإللكترونية على نشر التعليم اإللكتروني14
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ــى إمكانيــة تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة فــي اإلدارة  المحــور الثــاني: أهــم العوامــل المســاعدة عل
 العامة للتربية والتعليم في مدينة بنغازي.

 

 تعبر عن وجهة نظركم:( أمام اإلجابة التي √الرجا، وضع عالمة ) 

موافق  الفقرات م
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      شبكات( -توفير البنية التحتية التقنية )أجهاة 1
      االلكترونية اإلدارة بمفهوم الوعي نشر2
      الالامة المادية اإلمكانات توفير3

4
 اإلدارة يقتطب في وخبرة مؤهالت ذوي أفراد استقطاب
      االلكترونية

      المستخدمة ل جهاة الدورية الصيانة توفير5

6
 اإلجالرا،ات العمليالات، التنظيميالة، الهياكالل بنالا، إعالادة

 االلكترونية اإلدارة متطلبات مع يتوافق بما اإلدارية،
     

7
 اإلدارة ممارسالة علالى للعالاملين المسالبق التالدريب

      االلكترونية

8
 األجهالاة وتشالغيل لتركيالب المناسالبة األمالاكن اتجهيال
      التنقية

9
 التجهيالاات مجالال فالي المتخصصالون الخبالرا، تالوفير
      التقنية

11
 اإلدارة تطبيالالق لتفعيالالل االنترنالالت خدمالالة تالالوفير

      االلكترونية

11
 الدوليالة الشالبكة علالى موقعهالا عبر خدماتها كافة تقديم

      )اإلنترنت)

12
 على العاملين لتشجيع والمعنوية المادية وافاالح تقديم
      االلكترونية اإلدارة تطبيق

13
 اإلدارة لتطبيالق العليالا اإلدارة وتأييالد دعالم وجالود

 االلكترونية
     

      االلكترونية اإلدارة لتطبيق الالامة التشريعات وضع14

15
 اإلداريالة الوحالدات بالين المشالترك والتعالاون التنساليق
      المؤسسة داخل ةالمختلف

16
بنالالالا، قاعالالالدة بيانالالالات موحالالالدة و متكاملالالالة لتطبيالالالق اإلدارة 

      اإللكترونية
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المحور الثالث: أبرز المعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة للتربية والتعلـيم فـي 
  .مدينة بنغازي

 

 ظركم:( أمام اإلجابة التي تعبر عن وجهة ن√الرجا، وضع عالمة ) 

موافق  الفقرات م
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

1
 بعالض لالدز االلكترونيالة اإلدارة مفهالوم  مالوض
 اإلدارية القيادات

     

2
 بعالض لالدز االلكترونيالة اإلدارة مفهالوم  مالوض
      اإلدارة موظفي

3
 العمالل نحالو للتحول االستراتيجي التخطيط  ياب

      االلكتروني

      اإلدارية القيادات بعض لدز التغيير من خواال4
      اإلدارة موظفي بعض لدز التغيير من الخوا5

6
 اإلدارة لتطبيق اإلدارية القيادات من المبادرة ندرة

 االلكترونية
     

7
 مجالال فالي اإلداريالة القيالادات بعالض خبالرة قلالة

      االلكترونية اإلدارة

8
 اتخالاذ( - ة )صالنععمليال علالى المركايالة ساليطرة
      اإلدارة في القرارات

9
 نحالو للتحالول التنفيذيالة الجهالات بعالض مقاومالة
      االلكترونية اإلدارة

11
-)أجهالاة التحتيالة للبنيالة الماليالة المخصصالات قلالة

      )شبكات

11
 -)أجهالاة التحتيالة للبنيالة الدوريالة الصاليانة ضالعا
      )شبكات

12
 مجالال فالي صالةالمتخص البشالرية الكالوادر نقالص

      االلكترونية اإلدارة لتطبيقات

13
 اإلدارة لتطبيالق الالامالة الفنيالة اإلمكانالات نقالص

 االلكترونية
     

14
  اإلدارة مجالال فالي للعالاملين الماليالة الحالوافا نالدرة

      االلكترونية
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 الفقرات م
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

15
 المتراكمالالة التقليديالة األعمالال أرشالفة صالعوبة
 الكترونياً 

     

16
عالالالالن اسالالالالتخدام الحاسالالالالب اآللالالالالي عالالالالاوا العالالالالاملين 

      لتجنب العب، الوظيفي المتاايد

17
 بعض من الحديثة التنقية مع التعامل من الخوا
      اإلدارية القيادات

18
 بعض من الحديثة التنقية مع التعامل من الخوا
      اإلدارة موظفي

19
 اإلدارة لتطبيق الكفيلة والتشريعات القوانين  ياب

      ةااللكتروني

21
 اإلدارة مجالالال فالالي التدريبيالالة الالالدورات نالالدرة

      اإلدارة لمنسوبي االلكترونية

21
 الوحالدات فالي االنترنالت شالبكة تالوافر محدوديالة
      اإلدارية

22
 اسالتخدام علالى الحاليالة البشالرية الكالوادر ضالعا
 االلكترونية اإلدارة تطبيقات
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 أسماء محكمي أداة الدراسةقائمة ب

 الجامعة الكلية القسم االسم ت

 بنغااي االقتصاد اإلدارة د. الصديق بو سنينة 1

 اإلدارة د. عبدالقادر عامر 2
 

 بنغااي االقتصاد

 د. عبدالغفار المنفي 3
 

 بنغااي العلوم اإلحصا،

 د. ناصر احسونة 4
 

 بنغااي االقتصاد اإلدارة

 بنغااي االقتصاد اإلدارة أ. أبوبكر الترهوني 5
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 (4ملحق رقم )

التحليل اإلحصائي المستخدم في 
 الدراسة
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 اوال : المعلومات الشخصية والوظيفية

 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 51.5 51.5 51.5 103 ذكر 

 100.0 48.5 48.5 97 أنثى

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 العمر

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 6.5 6.5 6.5 13 سنة 30 من أقل 

 34.0 27.5 27.5 55 سنة 34_30 من

 73.0 39.0 39.0 78 سنة 44_  40

 100.0 27.0 27.0 54 فأكثر سنة 45

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 لتعليميا المستوى

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.0 2.0 2.0 4 الثانوية من اقل 

 13.5 11.5 11.5 23 يعادلها ما أو ثانوي

 41.5 28.0 28.0 56 عالي دبلوم

 96.0 54.5 54.5 109 جامعي

 99.5 3.5 3.5 7 ماجستير

 100.0 5. 5. 1 دكتوراه

Total 200 100.0 100.0  
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 الحالي العمل

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.0 2.0 2.0 4 إدارة مدير 

 7.5 5.5 5.5 11 قسم رئيس

 100.0 92.5 92.5 185 موظف

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 الخدمة مدة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 12.0 12.0 12.0 24 سنوات 5 من أقل 

 29.0 17.0 17.0 34 سنوات 10 من أقل-5من

 51.0 22.0 22.0 44 سنة 15 من ـأقل 10من

 100.0 49.0 49.0 98 فأكثر سنة 15 من

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 عليها تحصلت التي األلي الحاسب دورات

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 30.0 30.0 30.0 60 يوجد ال 

 59.5 29.5 29.5 59 واحدة دورة

 77.0 17.5 17.5 35 دورتان

 100.0 23.0 23.0 46 فأكثر دورات  ثالث

Total 200 100.0 100.0  
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 ثانيا: محاور الدراسة

 ترونية في االدارة العامة للتربية والتعليم في مدينة بنغازي.درجة اهمية تطبيق االدارة االلك المحور األول

 

 القرارات اتخاذ و لصنع اإلدارة تحتاجها التي المعلومات توفير في اإللكترونية اإلدارة تسهم

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.5 1.5 1.5 3 موافق غير 

 6.0 4.5 4.5 9 محايد

 48.0 42.0 42.0 84 وافقم

 100.0 52.0 52.0 104 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 اإلدارات بين االتصال مركزية من الحد في اإللكترونية اإلدارة تسهم

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5. 5. 5. 1 بشدة موافق غير 

 3.0 2.5 2.5 5 موافق غير

 11.0 8.0 8.0 16 محايد

 50.5 39.5 39.5 79 موافق

 100.0 49.5 49.5 99 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 األقسام – اإلدارات بين التعامالت  تسهيل في اإللكترونية اإلدارة تطبيق يساهم

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5. 5. 5. 1 فقموا غير 

 9.0 8.5 8.5 17 محايد

 47.5 38.5 38.5 77 موافق

 100.0 52.5 52.5 105 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  
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 أهمية أكثر أعماال ألداء للعاملين  الوقت  من مزيدا   اإللكترونية اإلدارة تطبيق يتيح

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.5 1.5 1.5 3 موافق غير 

 9.5 8.0 8.0 16 محايد

 51.0 41.5 41.5 83 موافق

 100.0 49.0 49.0 98 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 صدوره فور التنفيذية للجهات القرارات وصول تسريع على اإللكترونية اإلدارة تطبيق يساعد

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.0 1.0 1.0 2 موافق غير 

 9.0 8.0 8.0 16 محايد

 50.5 41.5 41.5 83 موافق

 100.0 49.5 49.5 99 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 وقت بأسرع المختصة الجهات إلى التنفيذية الجهات من التقارير رفع سرعة على تعمل

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.0 1.0 1.0 2 بشدة موافق غير 

 2.0 1.0 1.0 2 موافق غير

 12.5 10.5 10.5 21 محايد

 51.5 39.0 39.0 78 موافق

 100.0 48.5 48.5 97 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  
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 للمعلومات السرية األمنية الحماية توفير

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5.0 5.0 5.0 10 موافق غير 

 21.0 16.0 16.0 32 محايد

 57.0 36.0 36.0 72 موافق

 100.0 43.0 43.0 86 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 اإلنساني األداء أخطاء من اإللكترونية اإلدارة ممارسة تحد

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5. 5. 5. 1 بشدة موافق غير 

 9.5 9.0 9.0 18 موافق غير

 30.5 21.0 21.0 42 محايد

 67.0 36.5 36.5 73 موافق

 100.0 33.0 33.0 66 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 األخرى الحكومية الجهات مع المعلومات تبادل فرصة اإللكترونية اإلدارة ممارسة تتيح

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3.0 3.0 3.0 6 موافق غير 

 14.0 11.0 11.0 22 محايد

 56.5 42.5 42.5 85 موافق

 100.0 43.5 43.5 87 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  
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 المحاباة بإلغاء النزاهة زيادة في يسهم اإللكترونية ارةاإلد تطبيق

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.5 1.5 1.5 3 بشدة موافق غير 

 9.0 7.5 7.5 15 موافق غير

 26.0 17.0 17.0 34 محايد

 64.0 38.0 38.0 76 موافق

 100.0 36.0 36.0 72 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 والتعليم للتربية العامة اإلدارة من المقدمة الخدمات على الخاصة االحتياجات ذوي حصول تسهيل

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.5 1.5 1.5 3 موافق غير 

 13.5 12.0 12.0 24 محايد

 56.0 42.5 42.5 85 موافق

 100.0 44.0 44.0 88 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 معرفي معلوماتي مجتمع بناء على اإللكترونية اإلدارة تطبيق يساعد

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5. 5. 5. 1 بشدة موافق غير 

 2.0 1.5 1.5 3 موافق غير

 10.0 8.0 8.0 16 محايد

 52.5 42.5 42.5 85 فقموا

 100.0 47.5 47.5 95 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  
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 لها التابعة والمدارس العامة اإلدارة بين التواصل عملية تسهيل على اإللكترونية اإلدارة تعمل

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5. 5. 5. 1 موافق غير 

 8.0 7.5 7.5 15 محايد

 50.5 42.5 42.5 85 موافق

 100.0 49.5 49.5 99 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 االلكتروني التعليم نشر على اإللكترنية اإلدارة تساعد

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.0 2.0 2.0 4 موافق غير 

 9.0 7.0 7.0 14 محايد

 55.5 46.5 46.5 93 موافق

 100.0 44.5 44.5 89 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 المعلومات توفير في اإللكترونية اإلدارة تسهم

 القرارات اتخاذ و لصنع اإلدارة تحتاجها التي

200 2.00 5.00 4.4450 .65507 

 مركزية من الحد في اإللكترونية اإلدارة تسهم

 اإلدارات بين االتصال

200 1.00 5.00 4.3500 .77492 

  تسهيل في اإللكترونية اإلدارة تطبيق يساهم

 األقسام – اإلدارات بين التعامالت

200 2.00 5.00 4.4300 .66883 

  من مزيدا   اإللكترونية اإلدارة تطبيق يتيح

 أهمية أكثر أعماال ألداء للعاملين  الوقت

200 2.00 5.00 4.3800 .69860 

 تسريع على اإللكترونية اإلدارة تطبيق يساعد

 فور التنفيذية للجهات القرارات وصول

 صدوره

200 2.00 5.00 4.3950 .67918 

 الجهات من التقارير رفع سرعة على تعمل

 قتو بأسرع المختصة الجهات إلى التنفيذية

200 1.00 5.00 4.3300 .78369 

 87460. 4.1700 5.00 2.00 200 للمعلومات السرية األمنية الحماية توفير

 أخطاء من اإللكترونية اإلدارة ممارسة تحد

 اإلنساني األداء

200 1.00 5.00 3.9250 .97165 

 تبادل فرصة اإللكترونية اإلدارة ممارسة تتيح

 األخرى الحكومية الجهات مع المعلومات

200 2.00 5.00 4.2650 .77315 

 زيادة في يسهم اإللكترونية اإلدارة تطبيق

 المحاباة بإلغاء النزاهة

200 1.00 5.00 3.9950 .98480 
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 على الخاصة االحتياجات ذوي حصول تسهيل

 للتربية العامة اإلدارة من المقدمة الخدمات

 والتعليم

200 2.00 5.00 4.2900 .73389 

 بناء على اإللكترونية اإلدارة يقتطب يساعد

 معرفي معلوماتي مجتمع

200 1.00 5.00 4.3500 .73498 

 عملية تسهيل على اإللكترونية اإلدارة تعمل

 التابعة والمدارس العامة اإلدارة بين التواصل

 لها

200 2.00 5.00 4.4100 .65117 

 التعليم نشر على اإللكترنية اإلدارة تساعد

 االلكتروني

200 2.00 5.00 4.3350 .69656 

Valid N (listwise) 200     





 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 61041. 4.2907 5.00 2.43 200 االلكترونية االدارة تطبيق أهمية

Valid N (listwise) 200     
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عدة على امكانية تطبيق االدارة االلكترونية في االدارة العامة للتربية والتعليم بمدينة المحور الثاني: أهم العوامل المسا

 بنغازي

 

 (شبكات - أجهزة) التقنية التحتية البنية توفير

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.0 1.0 1.0 2 موافق غير 

 11.0 10.0 10.0 20 محايد

 61.0 50.0 50.0 100 موافق

 100.0 39.0 39.0 78 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 االلكترونية اإلدارة بمفهوم الوعي نشر

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.5 1.5 1.5 3 موافق غير 

 11.5 10.0 10.0 20 محايد

 59.5 48.0 48.0 96 موافق

 100.0 40.5 40.5 81 بشدة فقموا

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 الالزمة المادية اإلمكانات توفير

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4.0 4.0 4.0 8 موافق غير 

 19.0 15.0 15.0 30 محايد

 64.5 45.5 45.5 91 موافق

 100.0 35.5 35.5 71 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  
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 االلكترونية اإلدارة تطبيق في وخبرة مؤهالت ذوي أفراد استقطاب

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5. 5. 5. 1 بشدة موافق غير 

 1.5 1.0 1.0 2 موافق غير

 10.5 9.0 9.0 18 محايد

 58.5 48.0 48.0 96 موافق

 100.0 41.5 41.5 83 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 المستخدمة لألجهزة الدورية الصيانة توفير

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5. 5. 5. 1 بشدة موافق غير 

 2.5 2.0 2.0 4 موافق غير

 12.0 9.5 9.5 19 محايد

 56.0 44.0 44.0 88 موافق

 100.0 44.0 44.0 88 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 االلكترونية اإلدارة متطلبات مع يتوافق بما اإلدارية، اإلجراءات العمليات، التنظيمية، الهياكل بناء إعادة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.0 1.0 1.0 2 موافق غير 

 9.0 8.0 8.0 16 دمحاي

 57.0 48.0 48.0 96 موافق

 100.0 43.0 43.0 86 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  
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 االلكترونية اإلدارة ممارسة على للعاملين المسبق التدريب

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 6.0 6.0 6.0 12 محايد 

 51.0 45.0 45.0 90 موافق

 100.0 49.0 49.0 98 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 التنقية األجهزة تشغيل و لتركيب المناسبة األماكن تجهيز

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5. 5. 5. 1 موافق غير 

 8.0 7.5 7.5 15 محايد

 56.5 48.5 48.5 97 موافق

 100.0 43.5 43.5 87 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 التقنية التجهيزات مجال في المتخصصون الخبراء توفير

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5. 5. 5. 1 بشدة موافق غير 

 1.5 1.0 1.0 2 موافق غير

 9.5 8.0 8.0 16 محايد

 57.0 47.5 47.5 95 موافق

 100.0 43.0 43.0 86 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  
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 االلكترونية اإلدارة تطبيق لتفعيل االنترنت خدمة توفير

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5. 5. 5. 1 بشدة موافق غير 

 1.0 5. 5. 1 موافق غير

 6.5 5.5 5.5 11 محايد

 46.5 40.0 40.0 80 موافق

 100.0 53.5 53.5 107 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 (اإلنترنت) الدولية الشبكة على موقعها عبر خدماتها كافة تقديم

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.0 1.0 1.0 2 موافق غير 

 10.0 9.0 9.0 18 محايد

 51.5 41.5 41.5 83 موافق

 100.0 48.5 48.5 97 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 االلكترونية اإلدارة تطبيق على العاملين لتشجيع والمعنوية المادية الحوافز تقديم

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.0 1.0 1.0 2 بشدة موافق غير 

 2.5 1.5 1.5 3 موافق غير

 15.0 12.5 12.5 25 محايد

 56.5 41.5 41.5 83 موافق

 100.0 43.5 43.5 87 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  
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 االلكترونية اإلدارة لتطبيق العليا اإلدارة وتأييد دعم وجود

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5. 5. 5. 1 بشدة موافق غير 

 3.0 2.5 2.5 5 موافق غير

 9.0 6.0 6.0 12 محايد

 52.0 43.0 43.0 86 موافق

 100.0 48.0 48.0 96 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 









 االلكترونية اإلدارة لتطبيق الالزمة التشريعات وضع

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5. 5. 5. 1 بشدة موافق غير 

 2.0 1.5 1.5 3 موافق غير

 10.0 8.0 8.0 16 محايد

 54.0 44.0 44.0 88 موافق

 100.0 46.0 46.0 92 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 سةالمؤس داخل المختلفة اإلدارية الوحدات بين المشترك والتعاون التنسيق

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5. 5. 5. 1 بشدة موافق غير 

 1.0 5. 5. 1 موافق غير

 8.0 7.0 7.0 14 محايد

 54.0 46.0 46.0 92 موافق

 100.0 46.0 46.0 92 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  
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 االلكترونية اإلدارة لتطبيق ومتكاملة موحدة بيانات قاعدة بناء

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 14.0 14.0 14.0 28 محايد 

 49.5 35.5 35.5 71 موافق

 100.0 50.5 50.5 101 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 67779. 4.2700 5.00 2.00 200 (شبكات - أجهزة) التقنية التحتية البنية توفير

 70131. 4.2750 5.00 2.00 200 االلكترونية اإلدارة بمفهوم الوعي نشر

 80786. 4.1250 5.00 2.00 200 الالزمة المادية اإلمكانات توفير

 في وخبرة مؤهالت ذوي أفراد استقطاب

 لكترونيةاال اإلدارة تطبيق

200 1.00 5.00 4.2900 .71305 

 76079. 4.2900 5.00 1.00 200 المستخدمة لألجهزة الدورية الصيانة توفير

 العمليات، التنظيمية، الهياكل بناء إعادة

 متطلبات مع يتوافق بما اإلدارية، اإلجراءات

 االلكترونية اإلدارة

200 2.00 5.00 4.3300 .66582 

 اإلدارة ممارسة على عاملينلل المسبق التدريب

 االلكترونية

200 3.00 5.00 4.4300 .60575 

 تشغيل و لتركيب المناسبة األماكن تجهيز

 التنقية األجهزة

200 2.00 5.00 4.3500 .63996 

 مجال في المتخصصون الخبراء توفير

 التقنية التجهيزات

200 1.00 5.00 4.3150 .70588 

 اإلدارة تطبيق لتفعيل االنترنت خدمة توفير

 االلكترونية

200 1.00 5.00 4.4550 .67099 

 الشبكة على موقعها عبر خدماتها كافة تقديم

 (اإلنترنت) الدولية

200 2.00 5.00 4.3750 .69048 

 لتشجيع والمعنوية المادية الحوافز تقديم

 االلكترونية اإلدارة تطبيق على العاملين

200 1.00 5.00 4.2500 .80669 

 اإلدارة لتطبيق العليا اإلدارة وتأييد دعم وجود

 االلكترونية

200 1.00 5.00 4.3550 .74952 

 اإلدارة لتطبيق الالزمة التشريعات وضع

 االلكترونية

200 1.00 5.00 4.3350 .73175 

 الوحدات بين المشترك والتعاون التنسيق

 المؤسسة داخل المختلفة اإلدارية

200 1.00 5.00 4.3650 .68125 

 لتطبيق ومتكاملة موحدة بيانات قاعدة بناء

 االلكترونية اإلدارة

200 3.00 5.00 4.3650 .71718 

Valid N (listwise) 200     
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 االدارة لتطبيق المساعدة العوامل توفر مدى

 االلكترونية

200 2.25 5.00 4.3234 .53127 

Valid N (listwise) 200     

 
 

 المحور الثالث: معوقات استخدام االدارة االلكترونية

 

 اإلدارية القيادات بعض لدى االلكترونية اإلدارة مفهوم غموض

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 5.0 5.0 5.0 10 موافق غير 

 17.5 12.5 12.5 25 محايد

 54.5 37.0 37.0 74 موافق

 100.0 45.5 45.5 91 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 اإلدارة موظفي بعض لدى االلكترونية اإلدارة مفهوم غموض

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 5.0 5.0 5.0 10 موافق غير 

 16.5 11.5 11.5 23 محايد

 54.5 38.0 38.0 76 افقمو

 100.0 45.5 45.5 91 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 االلكتروني العمل نحو للتحول االستراتيجي التخطيط غياب

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4.0 4.0 4.0 8 موافق غير 

 15.0 11.0 11.0 22 محايد

 45.0 30.0 30.0 60 موافق

 100.0 55.0 55.0 110 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  
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 اإلدارية القيادات بعض لدى التغيير من الخوف

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 5. 5. 5. 1 بشدة موافق غير 

 6.0 5.5 5.5 11 موافق غير

 25.5 19.5 19.5 39 محايد

 58.5 33.0 33.0 66 موافق

 100.0 41.5 41.5 83 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 اإلدارة موظفي بعض لدى التغيير من الخوف

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 5. 5. 5. 1 بشدة موافق غير 

 7.5 7.0 7.0 14 موافق غير

 26.5 19.0 19.0 38 محايد

 61.5 35.0 35.0 70 موافق

 100.0 38.5 38.5 77 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 االلكترونية اإلدارة لتطبيق اإلدارية القيادات من المبادرة ندرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4.0 4.0 4.0 8 موافق غير 

 16.0 12.0 12.0 24 محايد

 60.0 44.0 44.0 88 موافق

 100.0 40.0 40.0 80 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 االلكترونية اإلدارة مجال في اإلدارية القيادات بعض خبرة قلة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4.5 4.5 4.5 9 موافق غير 

 14.5 10.0 10.0 20 محايد

 55.0 40.5 40.5 81 موافق

 100.0 45.0 45.0 90 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  
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 اإلدارة في القرارات ( اتخاذ -  صنع) عملية على المركزية سيطرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.0 1.0 1.0 2 بشدة موافق غير 

 5.5 4.5 4.5 9 موافق غير

 13.5 8.0 8.0 16 محايد

 52.5 39.0 39.0 78 موافق

 100.0 47.5 47.5 95 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 االلكترونية اإلدارة نحو للتحول التنفيذية الجهات بعض مقاومة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 5. 5. 5. 1 دةبش موافق غير 

 5.0 4.5 4.5 9 موافق غير

 23.5 18.5 18.5 37 محايد

 58.5 35.0 35.0 70 موافق

 100.0 41.5 41.5 83 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 (شبكات - أجهزة) التحتية للبنية المالية المخصصات قلة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4.0 4.0 4.0 8 موافق غير 

 16.5 12.5 12.5 25 محايد

 56.0 39.5 39.5 79 موافق

 100.0 44.0 44.0 88 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 (شبكات - أجهزة) التحتية للبنية الدورية الصيانة ضعف

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3.0 3.0 3.0 6 موافق يرغ 

 15.0 12.0 12.0 24 محايد

 52.0 37.0 37.0 74 موافق

 100.0 48.0 48.0 96 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  
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 االلكترونية اإلدارة لتطبيقات مجال في المتخصصة البشرية الكوادر نقص

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4.5 4.5 4.5 9 بشدة موافق غير 

 22.0 17.5 17.5 35 موافق غير

 42.5 20.5 20.5 41 محايد

 74.5 32.0 32.0 64 موافق

 100.0 25.5 25.5 51 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 االلكترونية اإلدارة لتطبيق الالزمة الفنية اإلمكانات نقص

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.0 1.0 1.0 2 بشدة موافق غير 

 10.5 9.5 9.5 19 موافق غير

 30.5 20.0 20.0 40 محايد

 65.0 34.5 34.5 69 موافق

 100.0 35.0 35.0 70 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 ترونيةااللك  اإلدارة مجال في للعاملين المالية الحوافز ندرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3.5 3.5 3.5 7 موافق غير 

 27.5 24.0 24.0 48 محايد

 62.0 34.5 34.5 69 موافق

 100.0 38.0 38.0 76 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 الكترونيا   المتراكمة التقليدية األعمال أرشفة صعوبة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 6.0 6.0 6.0 12 بشدة موافق غير 

 17.0 11.0 11.0 22 موافق غير

 36.5 19.5 19.5 39 محايد

 69.0 32.5 32.5 65 موافق

 100.0 31.0 31.0 62 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  
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 المتزايد الوظيفي العبء لتجنب اآللي لحاسبا استخدام عن العاملين عزوف

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3.0 3.0 3.0 6 بشدة موافق غير 

 22.0 19.0 19.0 38 موافق غير

 46.0 24.0 24.0 48 محايد

 74.0 28.0 28.0 56 موافق

 100.0 26.0 26.0 52 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 اإلدارية القيادات بعض من الحديثة التنقية مع التعامل من الخوف

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.5 1.5 1.5 3 بشدة موافق غير 

 12.0 10.5 10.5 21 موافق غير

 35.5 23.5 23.5 47 محايد

 69.0 33.5 33.5 67 موافق

 100.0 31.0 31.0 62 دةبش موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 اإلدارة موظفي بعض من الحديثة التنقية مع التعامل من الخوف

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.5 1.5 1.5 3 بشدة موافق غير 

 15.0 13.5 13.5 27 موافق غير

 39.0 24.0 24.0 48 محايد

 71.0 32.0 32.0 64 افقمو

 100.0 29.0 29.0 58 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 االلكترونية اإلدارة لتطبيق الكفيلة والتشريعات القوانين غياب

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2.0 2.0 2.0 4 بشدة موافق غير 

 6.5 4.5 4.5 9 موافق غير

 22.0 15.5 15.5 31 محايد

 56.0 34.0 34.0 68 موافق

 100.0 44.0 44.0 88 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  
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 اإلدارة لمنسوبي االلكترونية اإلدارة مجال في التدريبية الدورات ندرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2.0 2.0 2.0 4 بشدة موافق غير 

 6.0 4.0 4.0 8 موافق غير

 19.5 13.5 13.5 27 محايد

 58.0 38.5 38.5 77 موافق

 100.0 42.0 42.0 84 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 اإلدارية الوحدات في االنترنت شبكة توافر محدودية

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.0 1.0 1.0 2 بشدة موافق يرغ 

 3.5 2.5 2.5 5 موافق غير

 18.0 14.5 14.5 29 محايد

 53.5 35.5 35.5 71 موافق

 100.0 46.5 46.5 93 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 االلكترونية اإلدارة تطبيقات استخدام على الحالية البشرية الكوادر ضعف

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3.0 3.0 3.0 6 بشدة موافق غير 

 12.0 9.0 9.0 18 موافق غير

 32.5 20.5 20.5 41 محايد

 66.5 34.0 34.0 68 موافق

 100.0 33.5 33.5 67 بشدة موافق

Total 200 100.0 100.0  
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 85484. 4.2300 5.00 2.00 200 اإلدارية القيادات بعض لدى االلكترونية اإلدارة مفهوم غموض

 84616. 4.2400 5.00 2.00 200 اإلدارة موظفي بعض لدى االلكترونية اإلدارة مفهوم غموض

 83299. 4.3600 5.00 2.00 200 االلكتروني العمل نحو للتحول االستراتيجي التخطيط غياب

 93291. 4.0950 5.00 1.00 200 اإلدارية القيادات بعض لدى التغيير من الخوف

 95022. 4.0400 5.00 1.00 200 اإلدارة موظفي بعض لدى التغيير من الخوف

 80201. 4.2000 5.00 2.00 200 االلكترونية اإلدارة لتطبيق اإلدارية القيادات من المبادرة ندرة

 81592. 4.2600 5.00 2.00 200 االلكترونية اإلدارة مجال في اإلدارية القيادات بعض خبرة قلة

 86784. 4.2750 5.00 1.00 200 اإلدارة في القرارات ( اتخاذ -  صنع) عملية على المركزية سيطرة

 90191. 4.1250 5.00 1.00 200 االلكترونية اإلدارة نحو للتحول التنفيذية الجهات بعض مقاومة

 82045. 4.2350 5.00 2.00 200 (شبكات - أجهزة) التحتية للبنية المالية المخصصات قلة

 79572. 4.3000 5.00 2.00 200 (شبكات - أجهزة) التحتية للبنية الدورية الصيانة ضعف

 1.17588 3.5650 5.00 1.00 200 االلكترونية اإلدارة لتطبيقات مجال في المتخصصة البشرية الكوادر نقص

 1.01005 3.9300 5.00 1.00 200 االلكترونية اإلدارة لتطبيق الالزمة الفنية اإلمكانات نقص

 87115. 4.0700 5.00 2.00 200 االلكترونية  اإلدارة مجال في للعاملين المالية الحوافز ندرة

 1.18778 3.7150 5.00 1.00 200 الكترونيا   المتراكمة التقليدية األعمال أرشفة صعوبة

 1.15506 3.5500 5.00 1.00 200 المتزايد الوظيفي العبء لتجنب اآللي الحاسب استخدام عن العاملين عزوف

 1.03584 3.8200 5.00 1.00 200 اإلدارية القيادات بعض من الحديثة التنقية مع التعامل من الخوف

 1.06793 3.7350 5.00 1.00 200 اإلدارة موظفي بعض من الحديثة التنقية مع التعامل من الخوف

 97030. 4.1350 5.00 1.00 200 االلكترونية اإلدارة لتطبيق الكفيلة والتشريعات القوانين غياب

 93721. 4.1450 5.00 1.00 200 اإلدارة لمنسوبي االلكترونية اإلدارة مجال في التدريبية الدورات ندرة

 86379. 4.2400 5.00 1.00 200 اإلدارية الوحدات في االنترنت شبكة توافر محدودية

 1.07526 3.8600 5.00 1.00 200 االلكترونية اإلدارة تطبيقات استخدام على الحالية البشرية الكوادر ضعف

Valid N (listwise) 200     

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 رةاالدا تطبيق دون تحول  معوقات وجود مدى

 االلكترونية

200 2.00 5.00 4.0511 .62923 

Valid N (listwise) 200     
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لعينة واحدة وذلك الختبار   tاختبار الفرض القائل بان ال يوجد امكانية لتطبيق االدارة االلكترونية تم استخدام اختبار 

 الفرضية

H0: μ  ≤ 3  ( التي ان 3اللكترونية اقل من المتوسط الفرض للمقياس)التي تنص على ان متوسط امكانية تطبيق االدارة ا

 قبلت يعني انه ال يوجد امكانية لتطبيق االدارة االلكترونية في ادارة التربية والتعليم

 التي ان قبلت يعني انه يوجد امكانية لتطبيق االدارة االلكترونية في ادارة التربية والتعليم H0: μ  > 3البديلة ضد الفرضية 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 04316. 61041. 4.2907 200 االلكترونية االدارة تطبيق أهمية

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 االدارة تطبيق ةأهمي

 االلكترونية

29.903 199 .000 1.29071 1.2056 1.3758 

 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 االدارة لتطبيق المساعدة العوامل توفر مدى

 االلكترونية

200 4.3234 .53127 .03757 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 لتطبيق المساعدة العوامل توفر مدى

 االلكترونية االدارة

35.229 199 .000 1.32344 1.2494 1.3975 
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T-Test 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 تطبيق دون تحول  معوقات وجود مدى

 االلكترونية االدارة

200 4.0511 .62923 .04449 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 دون تحول  معوقات وجود مدى

 االلكترونية ةاالدار تطبيق

23.625 199 .000 1.05114 .9634 1.1389 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص الدراسة باللغة االنجليزية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

 

 

The Possibility of Implementing 

Electronic Management in the Ministry of 

Education in Benghazi 

 

A field study on the Public Administration  Employees in 

Benghazi 

BY 

Haneen Hassan Younis Alwerfeli 

Supervision 

Dr. Abdulgader Ayad Amer 

 

 A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements of         

Master's degree in management.                                   

University of  Benghazi                                          

Faculty of Economics                                            

 Spring 2018 



136 

 

Abstract 

 

The aim of this study is to identify the possibility of implementing electronic 

management in the department  of education in Benghazi by answering the following 

questions: 

 To recognize the degree of importance of the implementing of electronic 

management in the department of  education in Benghazi. 

 Identify the most important factors in the implementing of electronic management 

in the  department  of education in Benghazi. 

 Identify the main obstacles to the implementation of electronic management in the 

department  of education in Benghazi. 

 

The study consists of (420) employees in the department  of education          A random 

stratified sample of the study of (200) employees was chosen          A questionnaire was used 

as a main tool for the study, Frequency, percentages, arithmetical averages, standard 

deviations, t-test were used to test the validity of the hypotheses of the 

study.                                            

The study reached a number of results, the most important of which are the following: 

 The members of the study sample are aware of the importance of implementing the 

electronic management in the department of Education. 

 Individuals in the study sample believe that there are factors that help in the 

implementation of electronic management in the department of Education. 

 Individuals in the study sample see that there are obstacles that prevent the 

implementation of electronic management in the department of Education. 

The researcher was also able to make the following recommendations: 

 Focus on the strategic planning needed to shift towards electronic management. 

 Provide Internet service and connect all the units of the Organization through one 

system. 

 Raise awareness of the importance of implementing electronic management. 


