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 اإلهداء
 إلى وهللا حفظهم والدي إلىالمتواضعالجهدهذاأههدي

هتمٌن مالئً إلى و الدارسٌن و المه  من كل إلى و أصدلائً و زه

   .  الفاضل أساتذتً من ارشدنً و ساعدنً
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 شكز و تقديز
ً كثٌراً حمداً هلل الحمد ً طٌبا ًً منً الذي هلل الحمد ، فٌه مباركا  و بالصبر عل

 ، امري ٌهمه من كل و بٌتً آل و نفسً ٌهسع د لما ووفمنً   التروي ألهمنً

ً كان من كل اشكر أن الممام هذا فً لً ٌطٌبه  ممدمتهم وفً  مرشداً و داعما

 تمدٌم و مساعدتً فً جهداً ٌدخر لم الذي البدري عبدالمادر الدكتور المشرف

 ، البحث هذا على الشراف بمبول وشرفنً  ، والرشاد النصح و التوجٌه

 المعرفة و العلم من ٌلزم ما إعطائً فً ، األستاذ نعم و المهشرف نعم فكان

 من استفدت الذي جبران صبري بالدكتور مروراً و  تباطؤ أو تردد دون

 كان التى المبحوثٌن شرٌحة كذلن ، البحث هذا صمل فً أطالعه و خبرته

 من الساسً الهدف عالجت  علمٌة نتائج الى للوصول هللا بعد الفضل لتعاونها

 فً لً سنداً كانوا الذٌن أصدلائً و الطلبة من بزمالئً وانتهاءً ، الدراسة

 .تعلٌمً مراحل مختلف

 

 الباحث





 خ
 

 قائمة احملتويات
 الصفحة الموضوع الترليم

بحموقالطبع

تورلةالتولٌعات

ثاآلٌة

اإلهداء

الشكروالتمدٌر

ج

ح

خلائمةالمحتوٌات

زلائمةاألشكال

سلائمةالجداول

صبالغــةالعربٌةملخصالدراسة



 اإلطار العام للدراسة –الفصل األول 

2ممدمةال1.1

3الدراساتالسابمة2.1

25مشكلةالدراسة3.1

26تساؤلتالدراسة4.1

26أهمٌةالدراسة5.1

27أهدافالدراسة6.1

28منهجٌةالدراسة7.1

28مجتمعالدراسة8.1



 د
 

29حدودالدراسة9.1

.3مصطلحاتالدراسة1..1

 اإلطار النظري للدراسة –الفصل الثاني 

31الممدمة1.2

32المبحثاألول2.2

32مفهوماإلدارةاإللكترونٌة1.2.2

34اإلدارةاإللكترونٌة هدافأ2.2.2

35أهمٌةاإلدارةاإللكترونٌة3.2.2

36ركائزتطبٌكاإلدارةاإللكترونٌة4.2.2

39ممارنةبٌنالمفهومٌنالتملٌديواإللكترونًلإلدارة5.2.2

.4معولاتالتحوللإلدارةاإللكترونٌة6.2.2

41عناصراإلدارةاإللكترونٌة7.2.2

42اسبابالتحوللإلدارةاإللكترونٌة8.2.2

44اإللكترونٌةمتطلباتتطبٌكاإلدارة9.2.2

48تحدٌاتتطبٌكاإلدارةاإللكترونٌةفًالدولوالمنظمات2.2..1

.5وظائفاإلدارةاإللكترونٌة11.2.2

56خصائصاإلدارةاإللكترونٌة12.2.2

.6 :المصارفاإللكترونٌةلثالمبحثالثا3.2

.6ممدمة1.3.2

.6مفهومالمصارفاإللكترونٌة2.3.2

61أهمٌةالمصارفاإللكترونٌة3.3.2



 ذ
 

62متطلباتالمصارفاإللكترونٌة4.3.2

63أنماطالمصارفاإللكترونٌة5.3.2

63الخدماتالتًتمدمهاالمصارفاإللكترونٌة6.3.2

66لنواتتوزٌعالمصارفاإللكترونٌة7.3.2

68عواملنجاحالمصارفاإللكترونٌة8.3.2

69لدتواجهالمصارفاإللكترونٌةالمخاطرالت9.3.2ً

 الفصل الثالث : الدارسة الميدانية3

71الدراسةالستطالعٌة1.3

71ممدمة1.1.3

71إجراءاتتصمٌمالستمارةووصفمماٌٌسها2.1.3

72البٌاناتالدٌموغرافٌة1.2.1.3

73ممٌاستطبٌكاإلدارةاإللكترونٌة2.2.1.3

73معولاتتطبٌكاإلدارةاإللكترونٌةممٌاس3.2.1.3

74مجتمعالدراسة3.1.3

75تحدٌدحجمالعٌنةالستطالعٌة1.3.1.3

76اختباراتالصدقوالثباتألداةالدراسة.41.1

78الدارسةالرئٌسٌة2.3

78ممدمة1.2.3

78األسالٌباإلحصائٌةالمتبعةفًالدراسة2.2.3

79الخصائصالعامة)البٌاناتالدٌمغرافٌة(لمجتمعالدارسةتحلٌل3.2.3

79مجتمعالدراسةوفماًلمتغٌرالنوع 1.3.2.3



 ر
 

 ز

.8مجتمعالدراسةوفماًلمتغٌرالعمر.2131.1

81مجتمعالدراسةوفماًلمتغٌرالمستوىالتعلٌمً.3131.1

82مجتمعالدراسةوفماًلمتغٌرالوظٌفةالحالٌة.4131.1

83مجتمعالدراسةوفماًلمتغٌرمدةالخدمةفًالمصرف.5131.1

84مجتمعالدراسةوفماًلمتغٌرالتخصص.6131.1

85عرضوتحلٌلالبٌاناتالمتعلمةبتساؤلتالدراسةالمٌدانٌة.41.1

85جابةالمبحوثٌنعنالتساؤلاألولا.1141.1

97عنالتساؤلالثانًاجابةالمبحوثٌن.2141.1

 النتائج و التوصيات :الفصل الرابع 4

1.4النتائجوالتوصٌات114

1.4الممدمة1.1.4

1.4بالتساؤلاألولالنتائجالمتعلمة2.4

1.7النتائجالمتعلمةبالتساؤلالثان3.4ً

1.8التوصٌات4.4

5.4



ممترحاتلدراساتمستمبلٌة

باللغةاإلنجلٌزٌةملخصالدراسة

1.9



 
 

 









 ز
 







 لائمة األشكال

الصفحةالموضوعالترلٌم

38خطواتتنفٌذاإلدارةاإللكترونٌة(2-1)

42عناصرالدارةاللكترونٌة(2-2)

 







































 س
 





 اوللائمة الجد

 الصفحة عنوان الجدول الترليم

29مجتمعالدراسة(1-1)

57بٌنالدارةالتملٌدٌةواإللكترونٌةممارنة(2-1)

58ممارنةبٌنالمائداإللكترونًوالمائدالتملٌدي(2-2)

74جابةتوزٌعالدرجاتعلىبنوداإل(3-1)

75مجتمعالدراسة(3-2)

76العٌنةالستطالعٌةحجم(3-3)

77لممٌاسالدراسةمعامالتالصدقوالثبات(3-4)

79التكراراتوالنسبةالمئوٌةلمتغٌرالنوع(3-5)

.8التكراراتوالنسبةالمئوٌةلمتغٌرالعمر(3-6)

81التكراراتوالنسبةالمئوٌةلمتغٌرالمستوىالتعلٌمً(3-7)

82التكراراتوالنسبةالمئوٌةلمتغٌرالوظٌفةالحالٌة(3-8)

مدةالخدمةفًالتكراراتوالنسبةالمئوٌةلمتغٌر(3-9)

المصرف

83

84التكراراتوالنسبةالمئوٌةلمتغٌرالتخصص(.3-1)

86مدىوجودمتطلباتمالٌةلتطبٌكاإلدارةاإللكترونٌة(3-11)

89مدىوجدودمتطلباتتمنٌةلتطبٌكاإلدارةاإللكترونٌة(3-12)



 ش
 

92مدىوجودمتطلباتبشرٌةلتطبٌكاإلدارةإللكترونٌة(3-13)

مديوجودمتطلباتادارٌهلتطبٌكالدارة(3-14)

إللكترونٌةا

95

الصعوباتوالعرالٌلالتىتحولدونتطبٌكالدارة (3-15)

منوجهةنظرالمبحوثٌناللكترونٌة

98

 

 











































 ص
 



 ممخز الجراسة

اةلكترونووووية بالسرووار  واقووع تتبيوود اةدارة  عوود  مذووكمة الدراسووة  لووي الكذووفِ  تتسحووذرُ 

لر امووودى توووذ  سوووعل إلوووى معرلوووة ، ، مووود خوووسل دراسوووة ميدانيوووة التجاريوووة الميبيوووة بسدغشوووو بشغوووازي 

،  و الستتمبوات البذورية  التقشيةوالستسثمة  لى )الستتمبات  اةلكترونيةالستتمبات السزمة لتتبيد  اةدارة  

، بشغازي  ةمدغش ليبالسرار  الميبية التجاريوووة العاممة  ، و السشتتمبات اةداريووة، و الستتمبات السالية( ،

 الُسووودغريدنجووور  ، مووود وجيوووةِ  يووواأىوووخ الروووعذلات والعراقيووول التوووى تحوووذل دون تتبيق وكوووذلح الذ وووذل إلوووى

 .قدام  و رؤوساء األ ومداعدغيخ

مدغشوووو  تسثوول مجتسووع الدراسوووة لووى جسيووع القيوووادات اةداريووة لوووى السرووار  التجاريووة العامموووة لووى 

 (  واالشرالية رؤساء األقدام )اةدارة الُعميووا والذستي مداعدغيخ  والفروع و  مدغري بشغازي ، والستسثمة لي 

حيو  توخ تجسيوع بيانوات  اتبعل الدراسوة  السوشيا الذ وفي التحميموي لدراسوة ىوذه الجواىرة ،

السدووح  لادارتوويد اتبوواع أسوومذ  و تووخ ، تووخ ترووسيسيا ليووذا الغوورض  االسووتبانةالدراسووة عوود ةريوود 

 ليذا الغرض.خريرا   ّ لسسُ   يالعميا والذستي بالسرار  قيد البح  ، عد ةريد االستبانة الت

 خمرل الدراسة لعدٍد مد الشتائا أىسيا ماغمي :

 اةلكترونيوة لر الستتمبوات الساليوة لتتبيود اةدارةاتوذ  كذفل الدراسوووة عد وجذِد ضوعف 
 .محل الدراسة  العامة السرار  التجاريةب
 لتتبيووود اةدارة  السزمووووة التقشيوووةالستتمبوووات  يشووول الدراسوووة وجوووذد ضوووعف لووويب

 .السرار  التجارية قيد الدراسة لي اةلكترونية 
  أثيووورت الدراسوووووووة ضعفا  لي تذلر الستتمبات البذورية السزموة لتتبيود اةدارة

 .االلكترونية لي السرار  قيد الدراسة 
  لوووي بعوووب جذانوووب الستتمبوووات اةداريوووة  ا  الدراسووووووة أن ىشوووا  قروووذر كذوووفل

 كستغير رئيس لتتبيد اةدارة اةلكترونية .



 ض
 

  كسوا كذوفل الدراسووة عود عوودٍد مود العراقيول التووي تحوذل دون تتبيوود اةدارة
 تي : اةلكترونية ، تسثمل  لي اآل

 . ضعف ثقالة التكشذلذجيا بيد العامميد بالقتاع السررلي -
 الكفاءات البذرية السدرلة.قمة  -
 .يريرلب التحدغ  والتغ  -
   .ليةتقادم التتبيقات السدتخدمة لي الحاسبات اآل -
حتياجووووات ومتتمبووووات تتبيوووود اةدارة إالتختوووويم السووووالي والسيزانيووووات بعوووودم إيفوووواء  -

 .اةلكترونية
 :اآلتي جسمٍة مغ التػصيات تتسثل في خًمرت الجراسة إلى 

بسووووودرليد موووووؤىميد لتووووودريب  لسسوووووتعانةالووووودعخ السوووووالي الوووووسزم   ضووووورورة توووووذالر .1
 .العامميد 

، تييئووة السووذثفيد نفدويا  ومعشذيووا  عمووى اسووتخدام اةدارة اةلكترونيووة ىعسوول عمووال وجوذ  .2
  ويكذن ذلح مد خسل دورات مكثفة  ومرسسة خريرا   ألجل ىذا الغرض.

لتتبيوووود اةدارة ر أحوووودث الووووشجخ والبووووراما السزمووووة يتووووذلوجووووذ  العسوووول عمووووى  .3
 .اةلكترونية الحدغثة

سذاركة العامميد لوي وضوع األىودا  والبوراما الستعمقوة بواةدارة الفرص ل ةتاحإ .4
 . اةلكترونية

 .لي السرر  لتتبيقات اةدارة اةلكترونية نذاء اقدام متخررةإ .5
 .ختة استراتيجية زمشية لمقيام بتتبيد اةدارة اةلكترونية وضع  .6
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 السقجمة 0.0

اةداري السروورلي السعا وور،  العسوولِ  ىدورا  كبيوورا  لوو واالترووالِ  التكشذلذجيووات الحدغثووة لمسعمذموواتِ  تمعووبُ 

أحوود السووذارد  و اةدارة الحدغثووة التووي يجووب تتذيعيووا لرووالح العسوول اةداري السروورلي ، موود یليوواتِ  عتبارىووا یليووة  باِ 

والسشالدووة  الدووريعِ  بووالتغيرِ  التعاموول مووع الجوورو  والسدووتجدات العالسيووة التووي تترووفُ  ىلتمووح اليياكوول لوو األساسووية

 إلوى التقميديوةِ  ثل انتذار استخدام شوبكة االنترنول ترتوب عموى ذلوح  ضورورة التحوذل مود األنذوتةِ  ىالحادة ، ول

 ،(  E-servicesاةلكترونووووية )  بالخوودمات، لجيوور  العدغوود مود السدووسيات  ذات العسقووة  اةلكترونوووويةِ  األنذوتةِ 

)اةدارة   ، و  (E-marketingلكترونووووووي )( ، و التدووووووذيد اة E-governmentمثوووووول الحكذمةاةلكترونووووووووية   )

الذرقية  التقميدية ذات التبيعة ةتعشي تحذيل كالة العسميات اةداري ىوالت ،( (E-Managementاةلكترونووية (  

 اةلكترونووية لي اةدارة.  لكترونية بأستخدام مختمف التقشياتإإلى عسميات ذات ةبيعة 

 إلوى الذ وذل عموى الفائقوة قودرتيا بالسروار  التجاريوة، اةلكترونوووية السرورلية االعسوال يسيوز موا ولعول

 ىلو الخدموة ةمب إمكانية لمعسسء تتيح أنيا كسا معيد، بزمد أو ، بسكان التقيد دون  العسسء مد عريزة قاعدةٍ 

 ىلو غوتخ السرورلية، العسميوات إنجواز أن ولالوذات التاموة، الراحوة لمعسيول غوذلر مسوا الدواعة  مدار وعمى وقل أي

بالسروار    عسوسءال ثقوة ومود عوام، بذوكل اةلكترونوووية السرورلية التعوامست ثقوة مود عوزز مسوا وأموان، سورية

 بل مشخفزة الخدمة تقديخ تكاليف أن أيزا ، اةلكترونووية السررلية األعسال  يسيز وما  .خاص التجارية بذكل

 .العسيل  جذ  عذامل أىخ مد جذدتيا وتحديد التكمفة تقميل لإن ثخ ومد الرسذم ، مد معفية ومعجسيا

يقتوورُن   حيوو   ،اةدارة  اةلكترونووووية تتبيوود ل التووى تحتوواج  ُيعوووووّد القتوواع السروورلي  الميبووي موود القتاعووات      

لكترونوي ، و التشجويخ كوالتختيم اة  السختمفوة،اةدارة  اةلكترونوووية اسوتخدام وثوائف  ىعم مدتقبس  بقدرتوِ  نجاحو

 ةتحقيد أىداليا و استخدام مذاردىا الستاحة بأقل تكمف ىل  اةلكترونووية ، والرقابة اةلكترونووية لكتروني و القيادةاة

 . اةلكترونووية عالخ تكشذلذجيا السعمذمات و الذبكات ىب لمسدتجدات للتدتجيووقل و جيد  ، 
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   الجراسات الدابقة 7.0

،   ومراجعتوووِ  الذقووذ  عشوودهُ  لسذضووذع البحوو  ، مخزونووا  معرليووا  يجووبُ  ةالدراسووات الدووابقة  والسذووابي تسثوولُ 

لوي التعواةي  يجوب أن ُتتبووووع ىالتو ، سواليب والسشواىا العمسيوةب األختيوار أندوُتتيح لمباحثيد معرلوة عسيقوة ال ىلي

األدوات البحثيوة  ومح أو  ، ومعرلة  ألزل الُدبل لوي  التعامول موع العيشوات ،  وُترشود ألدق  مع السذمكة البحثية

 ىُتعوّد ىو  ،تسخزول عشيوا ىلتوي تذ ومل إلييوا ، والتذ ويات التوالشتوائا ا  أن لجسع البيانات والسعمذموات ، كسوا

 .لمدراسة الحاليووة  نقتة االنتسق  الرئيدة 

كوووذلح  ،  تتشووواول جانبوووا  أو أكثووور مووود جذانوووب الدراسوووة الحاليووووووووة ىاسوووات التووومراعووواة  انتقووواء الدر تسووول ُ لقووود  

، و سوويتخ عرضوويا مراعوواة الحداثووة الشدووبية  لمدراسووات الُسشتقوواة ، عمووى اعتبووار أنيووا اسووتذعبل ماقبميووا موود بحووذث 

 الشحذ التالي: ىعمترتيب ا زمشيا  تراعديا  ولقا لتاريخ الشذر  وترتيبيا 

 .اإللكتخونــية ةدار اإل: الُستصمبات اإلدارية واألمشيـــة لتصبيق  ( بعشذان2003دراسة العسري، )

لوي السؤسدوة  اةدارة  اةلكترونووويةستتمبوات اةداريوة واألمشيوة لتتبيود ىوخ الأ معالجوة  ىدلل ىوذه الدراسوة  إلوى

اةدارة  العامووة لمسووذانيء بالسسمكووة العرليووة الدووعذدية ، ومووا قوود يعيوود ذلووح موود معذقووات ، وابووراز أىووخ لذائوود تتبيوود 

داٍة ىرئيدة لجسع البيانات أ، واعتسدت الدراسة عمى السشيا الذ في التحميمي ، مدتخدمة  االستبيان ك اةلكترونووية 

ح مووود خوووسل اسوووتخدام أسووومذ  الحرووور الذوووامل لوووادارة العميوووا والذسوووتى والسعمذموووات مووود مجتسوووع البحووو  ، وذلووو

 بالسؤسدة قيد الدراسة.

 : الدراسة الشتائا التاليةأثيرت 

 اةدارة  اةلكترونووووووية وإدرا  لوووودى العووووامميد بالسؤسدووووة العامووووة لمسووووذان  لسفيووووذم   ىشووووا  وضووووذح  ،

 ومفاىيخ العسل اةلكتروني .
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  ، أثيرت الدراسة إدراكوا  كبيورا  لودى السبحوذثيد لعودٍد مود الستتمبوات اةداريوة والسعوامست الحكذميوة

وقد اعتى السبحذثيد أىسية كبيرة ليذا الستموب   لكوان لوى مقدموة الستتمبوات ، كوذلح توذلير البشيوة 

 . اةلكترونووية  ادارةالتحتية السزمة ل

  كانل السعذقات التكشذلذجيوة لوى السرتبوة  دارة  اةلكترونووية اةليسا غتعمد بسعذقات التحذل نحذ

 االولى، غمييا مباشرَة السعذقات السالية، ثخ البذرية ، وأخيرا  السعذقات اةدارية .

 

ـــية ( بعشووذان :  2005الدووبيعي  ) دراسووة اإلدارة العامــة لمســخور بالسسمكــة  ىفــ إمكانيــة تصبيــق اإلدارة  اإللكتخونـ

 . العخبية الدعػدية مغ وجية نطخ العامميغ

اةدارة العاموة لمسورور، مود ى اةلكترونووية لو  اةدارة  تتبيد الدراسة إلى التعر  عمى مدى إمكانية  ىدلل

 ىالعوامميد لوو نجوورِ  وجيوةُ  ةخوسل معرلوو موودى توذالر اةمكانووات الساديوة و البذوورية والسدوتمزمات اةداريوة ، ومعرلوو

 . اةلكترونووية  العامة لمسرور ةمكانية تتبيد اةدارة  اةدارة

السدح االجتساعي باسوتخدام االسوتبيان  اعتسدت الدراسة عمى السشيا الذ في التحميمي  عد ةريد مدخل 
 كأداٍة رئيدة لجسع البيانات والسعمذمات السزمة لشجاح الدراسة.

( مفووردة 221مشتدووبي  اةدارة العامووة لمسوورور موود الزووبا  وااللووراد، وعووددىخ ) تكووذن مجتسووع  الدراسووة موود
( لووردا  ، وقوود وقووع االختيووار عمووى مدغشووة الريوواض باعتبارىووا السقوور الوورئيس لووادارة 153( ضووابتا ، و)68بذاقووع )

 العامة لمسرور.

 العدغد مد الشتائا أىسيا :   إلىالدراسة  تذ مل

  متذستة . ةو الستتمبات اةدارية و الفشية لي اةدارة  العامة لمسرور بشدبتتذالر اةمكانيات السادية 

 قميمة . ةتتذالر اةمكانات البذرية لي اةدارة العامة لمسرور بشدب 
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  مووود أىسيسووا  : اخوووتس  اةجووراءات اةداريوووة اةدارة  اةلكترونووووية وجووذد معذقوووات تحووذل دون تتبيووود ،

 وغيا  الحالز السادي وعدم وجذد بشية تحتية متكاممة . ،داخل األقدام

 .تذالر اةمكانات اةدارية لتتبيد اةدارة  اةلكترونووية  بدرجة متذستة 

  تتسثول أىووخ السعذقووات لتتبيوود اةدارة  اةلكترونووووية  لووى اآلتووي: )غيووا  الحووالز السووادي، عوودم وجووذد بشيووة

  شاعة القرار، عدم االستعانة بالخبراء(. تحتية متكاممة ، عدم مذاركة السرؤوسيد لى

ــة العامــة لمجــػازات بعشووذان  :    (2006دراسووة الزووالي ) ـــية  فــي السجيخي ــة تصبيــق اإلدارة  اإللكتخونـ مــجإ إمكاني

 بسجيشو الخياض 

، مود اةدارة  اةلكترونوووية تدعذ إلى التحوذل لمعسول بو ىالسبررات الت الدراسة إلى التعر  عمى أىخىدلل 

 الجذازات. ىل ةدارة ةلكترونيةا تحذل دون تتبيد ىالت ىخ  السعذقات أ و مشجذر ضبا  الجذازات، 

اسووتخدمل الدراسووة السووشيا الذ ووفي باتبوواع أسوومذ  السدووح ، عوود ةريوود أداة االسووتبانة، حيوو  تووخ جسووع 

األداة ، و تكذن مجتسع الدراسوة مود البيانات والسعمذمات السزمة مد اةدارة العميا والذستى بالسدغرية  ولقا  ليذه 

 ( مفردة بيد ضبا  و ألراد.242)

 تذ مل الدراسة إلى نتائا أىسيا:

 تدوتدعي  ىوالسبوررات التو السدغرية العامة لمجذازات ىل اةلكترونووية أن السزايا الشاجسة عد تتبيد اةدارة

 مرتفعة. ةتحذل دون تتبيقيا ذات أىسي ىاستخداميا والسعذقات الت التحذل إلى

  ىاةلكترونوووووية لووو تشوووتا عووود تتبيووود اةدارةالتوووى  سرتفعوووة الىسيوووة األذات  سزايوووا ال عووودد مووودتبووويد وجوووذد 

 : ىالسدغرية العامة لمجذازات وى

 تذجيع العامميد عمى ابتكار أساليب جدغدة لي اتراالتيخ بالجسيذر. .1
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 الرد الفذري عمى استفدارات السدتفيدغد مد خدمات الجذازات. .2

 تكمفو الخدمة السقدمة لمجسيذر. نخفاضا .3

 تقديخ الخدمات.  ىل تبديم اةجراءات السدتخدمة .4

 مشي لحساية البيانات والسعمذمات الخا ة بالستعامميد مع الجذازات.أتذلير نجام  .5

المصارف ى ف األبعاد اإلداريت و األمنيت لتطبيقاث اإلدارة  اإللكتزونــيت  :  (  بعنوان8112دراسة المالك  )

 .السعوديت

مود وجيوة نجور  اةلكترونوووية  ىدلل الدراسة إلوى التعور  عموى األبعواد اةداريوة و األمشيوة لتتبيقوات اةدارة

اةدارة  باةضووووالة إلوووى معرلووووو أىووووخ متتمبوووات و معذقووووات تتبيوووود  ، السروووار  الدووووعذدية ىلوووو القيوووادات اةداريووووة

بووويد السروووار  الذةشيوووة والسروووار  ذات الذوووراكة  ودراسوووة االخوووتس  ، السروووار  الدوووعذدية ىاةلكترونوووووية  لووو

 . اةدارة  اةلكترونووية األجشبية مد حي  تتبيقات 

استخدمل الدراسة السشيا الذ وفى التحميموى، لمذ وذل إلوى تروذرات أعسود لسذضوذع الدراسوة ، مدوتخدمة  

 االستبانة  كأداٍة لمسدح بالعيشووة لمذ ذل إلى نتائا ُمفيدة و الحة لمتتبيد.

وليسووا غتعمووود بسجتسوووع الدراسوووة لقووود تسثووول لوووي القيووادات الُعميوووا والذسوووتى لوووى عووودد مووود السروووار  الذةشيوووة 

والسروووار  ذات الذوووريح األجشبوووي لوووى مدغشوووة الريووواض، وقووود توووخ اسوووتخدام العيشوووة العشقذديوووة ، وتوووخ التحميووول ولقوووا  

 ( استبانة.240) ( استبانة  الحة لمتتبيد مد أ ل 159لسستسارات الُسدتردة والتى عددىا ) 

 :التالوويةمشتائا لالدراسة  تذ مل

  ودعووخ  ،وزيوادة الكفواءة ،موود الشاحيوة اةداريوة عمووى االسوتخدام األمثول لمسووذارد اةدارة  اةلكترونوووية تعسول

 السعمذمات والتختيم. ةدار إو ، السذارد السالية  ةدار إو  ،يةر السذارد البذ ةدار إ ىالعميا ل اةدارة

 ماغمياةدارة  اةلكترونووية  ةتعرقل مدير  ىالتسعذقات مد ال : 
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وتعزيوز  ،عدم وجذد ختة إستراتيجية معمذماتية تداعد عمى ليخ ةبيعة العسسء  واحتياجواتيخ -

اةدارة  متتمبووووات  ةالقوووودرة االسووووتيعابية لوووودى السووووذثفيد  لمتحووووذل نحووووذ العسوووول التقشووووي لسذاكبوووو

 .اةلكترونووية 

بويد السوذثفيد و العسوسء  اةلكترونوووية السروار  الدوعذدية بشذور الثقالوة وأو ل الدراسة بزرورة اىتسوام

 كسفيذم إداري. اةدارة  اةلكترونووية وأن تدعى السرار  الدعذدية إلى تتذير  عمى اختس  شرائحيخ ،

 

 العاممــــة فــــي األردن نحــــػ تصبيــــق اإلدارة السرــــارف اتجاىــــات مــــػض ي بعشووووذان :    (7118) الجشووووابيدراسووووووة 

     .اإللكتخونــية

ىوودلل الدراسووة إلووى التعوور  عمووي اتجاىووات مووذثفي السرووار  العاممووة لووى األردن نحووذ تتبيوود اةدارة  

ىذا الشذع مد السؤسدوات تذاجو  ىزذء عمى السعذقات و الرعذلات التتدميم ال عمى اةلكترونووية  ، كسا عسمل

التكشذلذجيوا الحدغثوة التوى تدوتخدميا تموح السروار ، مود ، كوذلح الكذوف عود   اةدارة  اةلكترونوووية عشد تتبيد 

وجيوة نجوور موودغري  أقدووام  تكشذلذجيوا السعمذمووات  ، وأخيوورا  تحدغوود مووا إذا كوان ىشووا  لووروق ذات داللووة إحرووائية 

لوووودى مووووذثفي السروووووار  تتعموووود باتجاىووووواتيخ نحووووذ  تتبيووووود اةدارة  اةلكترونووووووية ، وكوووووذلح تتعموووود بالسعذقوووووات 

تذاجوووو السؤسدوووات قيووود الدراسوووة  عشووود تتبيووود اةدارة  اةلكترونوووووية   تعوووذد لمستغيووورات اآلتيوووة         والروووعذلات التوووى

) الجووشس ، السؤىوول العمسووي ، السدووتذى الووذثيفي التخررووى ، سووشذات الخبوورة لووى البشووح ، عوودد سووشذات الخدمووة 

 الُكموووية(.

استشدت الدراسة إلى السشيا الذ في التحميمي ، حي  تخ ترسيخ أداة اسوتباتة لجسوع البيانوات والسعمذموات  

( 19مد مجتسع الدراسة باستخدام أسمذ   الحرر الذامل مع  مدراغري السرار  التى أبدت تعاونيوا وعوددىا )
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لسووذثفيد بالسرووار  التووى خزووعل ( مفووردة  موود ا 190مروورلا  ، كسووا تووخ تذزيووع  االسووتسارات عمووى عيشووة موود )

 لمدراسة.

 :              اسة إلى نتائا ميسة مشيا ما غمىخُمرووول الدر 

باةيجابيوووة و بقووودر  اةلكترونوووووية األردن نحوووذ تتبيووود ىلووو العامموووةالسروووار   ىاتدوووسل اتجاىوووات موووذثف .1

 متذسم .

السروووار  تتعمووود باتجاىووواتيخ نحوووذ تتبيووود اةدارة   ال تذجووود لوووروق ذات داللوووة إحروووائية لووودى موووذثفى .2

اةلكترونووية  تعذد لستغيرات )الجشس ، السؤىل العمسي ، السدتذى الوذثيفى التخرروى ، سوشذات الخبورة 

 لي البشح ، عدد سشذات الخدمة (.

لويد و  ىشا  عسقة إيجابية ذات داللة إحروائية بويد )عودد عسوسء البشوح ، عودد السوذثفيد ، رأس السوال( .3

 تذلر الُبشيوووة التحتية.

موود   اةلكترونووويةة دار األردن بعب السعذقات و الروعذلات عشود تتبيود اة ىل العاممةالسرار  تذاجو  .4

العسووسء  ةوعوودم قوودر  ،اةلكترونووووية  بشوواء السذاقووع ةنقووا العشا وور البذوورية الستمذلووة و ارتفوواع كمفووأىسيووا  

 . التعامل مع التكشذلذجيا الحدغثة

 .األردن ىل العاممةالسرار   ىل مد التكشذلذجيا الحدغثة السدتخدمة لٍ عاغتذالر مدتذى  .5

 

 قصـــخ. دولة يمخكد  ُنطـــع السعمػمات ف يف  صمبات تصبيق اإلداره اإللكتخونــيةـــُمت: بعشذان (2008دراسة كريخ )

دولوووة قتووور مووود خوووسل معرلوووة  لوووي  اةلكترونووووويةة دار اةىووودلل الدراسوووة إلوووى الكذوووف عووود  متتالبوووات  

حي  شسمل الدراسوة جسيوع العوامميد بسركوز نجوخ السعمذموات ودعوخ اتخواد  ، اةلكترونوويةة  دار اةمجاالت تذثيف 

  ةدار اةتتبيووود   ولوووي دولوووة قتووور ، وكوووذلح معرلوووة السعذقوووات التوووي قووود تذاجووو ةلكترونيووواة ةالقووورار التوووابع لمحكذمووو
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وبل م موات لوىداخول مؤسدوات السعمذ   اةلكترونووية معرلوة  ذاجيوة تموح السعذقوات ، كسوا سوعل إلوىدولوة قتور، وس 

السؤسدوووات قيووود الدراسوووة ةبقوووا  لستغيوووراتيخ  لوووى  اةلكترونوووويةة  دار اةجابوووات العيشوووة  نحوووذ تتبيووود إخوووتس  ى اموود

، الخبرة العسمية ، السؤىل العمسي ،  الجشس( سشذاتالذثيفي ،  :  )  الراتب، الُسدسىالذخرية والذثيفية التاليووة

 اتبعل الدراسة السشيا السدحي ، واعتسدت عمى أسمذ  الحرر الذامل لكل العامميد لى السركز محل البح  . 

يوة التحتيوة لسترواالت ضوعف البش :ىوى اةلكترونوووية  ةدار اة تتبيود أىوخ معذقواتأن  تذ مل الدراسوة إلوى

كووذلح  و،  الُستعووامميد مووع الجيووات الحكذميووةقتاعووات  غيوور قميمووة موود  ة اةلكترونيووة لوودىاألميوووووو والسعمذمووات ، 

ضووعف لوى القتاعوات الحكذميوة ، لزوس  عود   اةلكترونوووية ةدار اةضوعف الوذعي العوام  بأىسيوة ومزايوا تتبيقوات 

أنيا ُتقمل مد سمتتيخ اةدارية ، إضالة خ عتقادىا و    اةلكترونووية ةدار اةليد باةدارات العاليا بأىسية و قشاعة السدئذ 

 .مدتذى  ىمد تذالر تجييزات عمى أعمالُرغخ  لمعامميد بالقتاعات الحكذمية عمى نقا التأىيل والتدريب إلى

 

العامــة لمتخبيــة و   اإلدارة ىفــ : إمكانيــة تصبيــق اإلدارة  اإللكتخونــــية بعشووذان  (2008دراسووة العريذووي )

 .التعميع بسجيشو الخياض

لوى اةدارة العاموة السوذكذرة ،  اةدارة  اةلكترونووية ىدلل الدراسة إلى التعر  عمى درجة أىسية تتبيد 

، وتحدغوود أبوورز السعذقووات  اةدارة  اةلكترونووووية  كووذلح سووعل لسعرلووة أىووخ العذاموول السدوواعدة عمووى امكانيووة تتبيوود

 اةدارة  اةلكترونوووية لتتبيقيا ، وتحدغد الفروق ذات الداللوة اةحروائية بويد ألوراد العيشوة بالشدوبة ةمكانيوة تتبيود 

ُتعووزى إلووى الستغيوورات الديسغراليووة التاليووة :  )السؤىوول العمسووي ، العسوول الحووالي ، سووشذات الخبوورة ، دورات الحاسووب 

 اآللي( .

الدراسة لى تشاوليا لمسذضذع عمى السشيا الذ في التحميمي ، وتكذن مجتسوع البحو  مود جسيوع  أعتسدت

العامميد باةدارة العامة لمترلية والتعمويخ مود خوسل اسوتخدام أسومذ  الحرور الذوامل ، كسوا ارتكوزت الدراسوة عموى 
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تخدمل أسوواليب احرووائية متعووددة اةسووتبانة كووأداٍة رئيدووة لجسووع البيانووات والسعمذمووات موود السجتسووع البحثووي ، واسوو

مشيووووا )التكووووررات ، الشدووووب السئذيووووة ، الستذسووووتات الحدووووابية ، االنحرالووووات السعياريووووة ، اختيووووار تحميوووول التبوووواغد   

 االحادي ، اختبار شيفية لسعرلة الفروق ( .

 تذ مل الدراسة إلى الشتائا التالية :

 ة العامة لمترلية و التعميخ بسدغشة الرياض .اةدار  ىاةدارة  اةلكترونووية  لىشا  أىسية لتتبيد  .1

اةدارة العامووة لمترليووة و التعموويخ  ىاةدارة  اةلكترونووووية  لووىشووا  عذاموول مدوواعدة عمووى إمكانيووة تتبيوود   .2

 بسدغشة الرياض.

اةدارة العامة لمترلية و  ىاةدارة  اةلكترونووية  لن ىشا  معذقات لتتبيد ألراد عيشة الدراسة غرون أن إ .3

 التعميخ بالعا سة السقدسة .

 (لمسؤىول العمسوي)ُتعوزى  اةلكترونوووية ألدارهاإحرائية بالشدبة لسعذقات تتبيود  ةوجذد لروق ذات دالل  .4

 لرالح الحا ميد عمى الساجدتير .

لستغيوووور            ُتعووووزىّ  اةدارة  اةلكترونووووووية إحرووووائية بالشدووووبة لسعذقووووات تتبيوووود  ةوجووووذد لووووروق ذات داللوووو .5

 لرالح الحا ميد عمى أكثر مد ثسث دورات . ( دورات الحاسب اآللي) 

 

ــيغ :   بعشووذان  ( 2009دراسووة ) ) ــة لــػث و تذــغيل ال ج  ـــية  بػكال ــق اإلدارة  اإللكتخونـ ــة تصبي مــجإ إمكاني

  تحديغ األداء ىو دورىا ف ىبسكتب لده اإلقميس

وكالووة غووذث و تذووغيل السجئوويد  ىلوو اةدارة  اةلكترونووووية موودى إمكانيووة تتبيوود  ةىودلل الدارسووة إلووى معرلوو      

 السجووئد ذثبذكالووة غوو ياألقميسوو ةلووي جسيووع العووامميد بسكتووب غووز  ةويتسثوول مجتسووع الدراسوو ،ىاةقميسووبسكتووب غووزة 
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       اةمكانوات الساليوة  حيو   ، مد خسل التعر  عمى مدى توذلر متتمبوات نجاحيوا مودمذثفا   336والبالغ عددىخ 

 .و التقشية و البذرية ومدى التزام ودعخ اةدارة العميا 

اسووتخدمل الدراسووة السووشيا الذ ووفي التحميمووي ، باتبوواع األسوواليب السدووحية ، واعتسوودت عمووى أداة االسووتبيان كووأدة  

 رئيدة لجسع البيانات والسعمذمات مد مفردات السجتسع البحثي.

 تذ مل الدراسة لمشتائا التالية :  

 و متتمبات نجاحيا . اةدارة  اةلكترونووية لدى العامميد بالذكالة بوجذد معرلة  .1

 . اةدارة  اةلكترونووية تذلر الستتمبات السالية و التقشية و البذرية و اةدارية السزمة لتتبيد  .2

 . اةدارة  اةلكترونووية وجذد دعخ مد قبل اةدارة العميا لدياسة تتبيد  .3

 . ىالذثيف يعسل عمى زيادة و كفاءة األداء اةدارة  اةلكترونووية استخدام  .4

 

داء العـامميغ فــى السجيخيـة العامــة أفـى ت عيــل  اإلدارة  اإللكتخونــــية دور  :  وعشذانيوا ( 2010) دراسوة األشويب

 لمدجػن . 

تفعيوول أداء العووامميد لووى  لووى اةدارة  اةلكترونووووية تسثموول مذووكمة الدراسووة لووى التعوور  عمووى دور 

 السدغرية العامة لمدجذن .

وقد استخدم الباح  السشيا الذ في التحميموي عود ةريود السودخل السدوحي ، بوواستخدام االسوتبانة 

كأداٍة لجسع البيانات والعمذمات ، وانحرر مجتسع البح  بالعامميد والعامست لى مجال الحاسوب اآللوي 

السشتقووة الذوورقية ( ، البووالغ عووددىخ  –مشتقووة مكووة السكرمووة  –يوواض بالسدغريووة لووى كوول موود )مشتقووة الر 

 ( مفرده .484)
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 ىسيا :أ لى العدغد مد الشتائا إتذ مل الدراسة 

أن الراد عيشة الدراسة مذالقذن بذدة عمى دعخ اةدارة العميا لدياسة التحذل نحذ العسول اةلكترونوي   .1

 . اةدارة  اةلكترونووية  شع واتخاذ القرارات الخا ة بوواستخدام  ومذاركة السرؤوسيد لى

 اةدارة  اةلكترونووووووية أن ألوووراد العيشوووة مذالقووووذن عموووى عووودم وعووووي السرؤوسووويد بأىسيوووة التحووووذل إلوووى  .2

 اةدارة  اةلكترونووووية ومقوواومتيخ لمتغييوور خذلووا  عمووى وثووائفيخ موود أىووخ السعذقووات التووى تذاجووو تتبيوود 

 ة .لي السدغري

فــى الســجارس الحكػميــة الثانػيــة    اإللكتخونــــية اإلدارة : واقــع تصبيــق( بعشووذان 2010دراسووة خمووذ  )

 .  بالز ة الغخبية مغ وجية نطخ السجيخيغ والسجيخات

الحكذميوووة  سالسووودار  لووى  اةلكترونوووووية اةدارةتتبيوود   واقوووع ل الدراسوووة إلووى التعووور  عمووىدلىوو

ثر متغيرات أبيان  ضالة إلى، مد وجية نجر السدغريد والسدغرات ، باةبفمدتيد الثانذية بالزفة الغرلية 

داريووة ، السؤىووول العمسووي ، مجوووال التخرووا ، السذقوووع الجغرالووي ، وعووودد الدراسووة ) الجووشس ، الخبووورة اة

 ة ، ومذقع السحالجة ( .يالدورات التدريب

السووووذكذرة ، البووووالغ عووووددىخ         تكووووذن مجتسووووع الدراسووووة موووود جسيووووع السوووودغريد والسوووودغرات بالسوووودراس 

%( مووود 49.4( موووشيخ  ، أي مايقوووار   )322( مووودغرا  ومووودغرة  ، وتكذنووول عيشوووة الدراسوووة مووود ) 652) 

 مجتسع الدراسة. 

ولتحقيووود ىووود  الدراسوووة  توووخ تروووسيخ اسوووتبانة  باالعتسووواد عموووى اةةوووار الشجوووري  و الدراسوووات ذات 

الروومة ، وتووخ التأكوود موود  وودق االسووتبانة  وعرضوويا عمووى السحكسوويد ، وتووخ معالجووة معاموول الثبووات موود 

 خسل معادلة الفا كرونباخ.

 تذ مل الدراسة  إلى الشتائا التاليوووة :
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اةدارة  اةلكترونووية  لى السدارس قيد الدراسة مد وجية نجر لتتبيد  ىشا  واقع ُمشحفب. 1

 السدغريد والسدغرات .

لووى واقووع تتبيوود   (a=0.05)تذجوود لووروق ذات داللووة إحرووائية عشوود مدووتذى الداللووة . 2

اةدارة  اةلكترونووية  مد وجية نجر السبحذثيد ُتعوووووووووزى لستغير )الجشس( لرالح الذكذر ، 

غير )السؤىول العمسوي( لروالح حسمووووة الساجدوتير لوأعمى، ولستغيور )السذقوع الجغرالوي ( ولست

( لرووووالح الووووذغد اةلكترونووووويةلروووالح السدغشووووة، ولستغيووور )عوووودد الوووودورات لوووي مجووووال اةدارة 

 .اةلكترونوويةتحرمذا عمى دورة واحدة لأكثر لى مجال اةدارة  

لي واقع تتبيود    (a=0.05)ال تذجد لروق ذات داللة إحرائية عشد مدتذى الداللة . 3

السوودارس قيوود الدراسووة ُتعووووووزى لستغيوورات الخبوورة اةداريووة أو مجووال  يلوو اةلكترونوووويةاةدارة  

 التخرا ، أو مذقع السحالوووجة . 

  

 وإمكانيتيا فى تحقيق الجػدة الذاممة . اإللكتخونــيةاإلدارة  ( بعشذان: 2010دراسة قدوري )

، وذلووح موود خووسل  اةلكترونووووية  اةدارةىوودلل الدراسووة إلووى تقووديخ تأةيووووور لكووري ألبعوواد مفيووذم 

لى تحقيود كفواءة ولاعميووووة أداء مؤسدوات األعسوال ، بدولوة  اةلكترونووية  اةدارةالتركيز عمى دور 

مست اةداريووة السختمفووة ، لزووس  عوود تووأثير مجوواالت العووراق  ضووسد ىووذا الحقوول الجدغوود لووى التعووا

والجووووذدة الذوووواممة لووووى األعسوووال ، ولالتووووالي الخووووروج بعوووودٍد موووود الشتووووائا  اةلكترونووووووية  اةدارةعسووول 

 باعتساد الجذدة الذاممة. اةلكترونووية  اةدارةوالتذ يات التى تُرب لى ضرورة تبشي 

، وإبووراز أىسيتيووا لووى إدارة  اةلكترونووووية  دارةاةكسووا سووعل الدراسووة إلووى التعوور  عمووى مفيووذم 

 مع تحقيد إدارة الجذدة. اةلكترونووية  اةدارةالسؤسدات و ياغة إةار معرلى لمعسقة بيد 

اأثيرت الدراسة عد  مد الشتائا مشيا : د 
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لكوي تجود لر وا  جدغودة  عسوال يدواعد الزلوائد واأل التحوذل الوذى اةلكترونووويةاةدارة  ُتسثل  .1

 لى اقتراد السعرلة الدولي.

تكيف األعسال مع ُمتتمبوات الزلوائد ، وتحدويد الخودمات  اةلكترونووية  اةدارةُتسثل  .2

 الُسقدمة ، وعقمشة عسمية اةنتاج ، وتفادي ضياع الذقل ، والتبذغر عشد اةنجاز.

 

ـــية  و   بعشــػان :( 2011دراسووة القحتوواني )   السدــت يجيغ  مــىانعكاســاتيا عتصبيقــات اإلدارة  اإللكتخونـ

   العامة لمجػازات بسجيشة ججة مغ خجمات السجيخية

 عمووووووى وانعكاسوووووواتيا اةدارة  اةلكترونووووووووية  تتبيقوووووواتىوووووودلل الدراسووووووة  إلووووووى معرلووووووة درجووووووة 

 الذ وفي السوشيا الباحو  اسوتخدم ، جودة بسدغشوة العاموة لمجوذازات السدغريوة خدمات مد السدتفيدغد

 ، ليسووا يخووا مجتسووع البحوو ، لقوود لجسووع البيانووات أداة   االسووتبانة الباحوو  اسووتخدم كسووا التحميمووي،

 تتبيقووات موود لسسووتفادة جودة لمجووذازات بسدغشووة العاموة السدغريووة عمووى الستورددغد جسيووع عمووى اشوتسل

 عموى تذزيعيا تخ ، (االستبانة)الدراسة  داة أ وثبات  دق مد التحقد ولعد  ، اةدارة  اةلكترونووية 

 ولعووود ه،  1431لعوووام الدراسوووة إجوووراء لتووورة خوووسل ، مفوووردة(  900)  بمغووول التوووي الدراسوووة عيشوووة

 .اةحرائي لمتحميل  الحة استبانة(  657)  عمى الباح  حرل السيداني التتبيد

 مشتائا التاليوووة:الدراسة ل تذ مل

 شوبابيح بروذرة أو توام بذوكل اةلكترونوووية الخودمات مود العدغود لمجوذازات العاموة السدغرية تقدم .1

 السسمكووة، وإلووى موود لمسدووالريد والسغووادرة القوودوم إثبووات: )  تىبوواآل تتسثوول اةلكترونووووية الخدمووة

 تأشووويرات وموووشح اةقاموووة، وثوووائد وتجدغووود وإ ووودار الدوووعذدية، وثوووائد الدوووفر وتجدغووود وإ ووودار

 .(ستعسمواال االستفدار وخدمة الستغيرات وتحدغ  الدفر،
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 تتبيقووات انعكاسووات حووذل الدراسووة عيشووة ألوراد اتجاىووات لووي إحرووائية داللووة ذات لووروق  غذجود .2

 . لمجذازات العامة بالسدغرية اةدارة  اةلكترونووية 

اةدارة   لتتبيقووووات الدوووومبية االنعكاسووووات عمووووى والسذالقووووة الحيوووواد بوووويد الدراسووووة عيشووووة انقدووووسل .3

 . لمجذازات العامة بالسدغريةاةلكترونووية  

الع قـــة بـــيغ بعـــس الستغيـــخات التشطيسيـــة وتصبيـــق اإلدارة  :   وعشذانيووووووووا( 2011دراسوووة كدوووبة ) 

   بقصاع لـــدة. ال مدصيشيةاإللكتخونــية  في الجامعات 

 اةدارة  اةلكترونوووية  لوىالعسقة بيد بعب الستغيرات التشجيسية وتتبيد  سة إلى التعر  عمىىدلل الدرا 

اسووتخدام االسووتبانة  كووأداٍة  رئيدووٍة  شيا الذ ووفي التحميمووي ، و سووسووتخدام الاالجامعووات بقتوواع غووزة ، قاموول الباحثووة ب

،   مفوردة( 292الُسكذن مد ) مد السجتسعِ  عذذائيةٍ  بقيةٍ ة عيشةٍ  نات األولية ، وُةبقل الدراسة عمىجسع البيا لى

ألووراد عيشووة البحوو  ، وقوود بمووغ عوودد  تسووع الدراسووة عمووى% موود مج60ثوول ندووبة تس ة( اسووتبان177يوو  تووخ تذزيووع )ح

%( موود الحجووخ  عيشووة 86( اسووتبانة تحميوول ، وىووذ مايعووادل )153، وقوود تووخ اعتسوواد) (161االسووتبانات الُسدووتردة )

) معاموول بيرسووذن  حرووائية الختبووار الفرضوويات ومشيووااة سوواليبِ موود األ سووتخدام عووددٍ اوقاموول الباحثووة ب الدراسووة ،

 (  . T، تحميل التباغد األحادي ، اختبار شيفية ، اختبار   لألرتبا

 :ا التى تذ مل إلييا الدراسة ماغمىومد أىخ الشتائ

تذجووود عسقوووة ارتبوووا  مذجبوووة بووويد الثقالوووة التشجيسيوووة الدوووائدة لوووي الجامعوووات الفمدوووتشية بالقتووواع  .1

 .اةلكترونووية  وتتبيد تمح الجامعات لادارة

شية بالقتواع يبيد أنسوا  القيوادة اةداريوة الدوائدة لوي الجامعوات الفمدوتتذجد عسقة ارتبا  مذجبة  .2

 .اةلكترونووية  وتتبيد تمح الجامعات لادارة



15 
 

اةدارة  شية بالقتووووواع بتوووووذلير متتمبوووووات يغذجووووود اخوووووتس  واضوووووح لوووووي اىتسوووووام الجامعوووووات الفمدوووووت .3

 .اةلكترونووية 

 لووراد العيشووة لووادارةأ(  بوويد تقوودغرات a=0.05) ى التذجوود لووروق ذات داللووة إحرووائية عشوود مدووتذ  .4

، السؤىووول العمسوووي، نتووواق  يالوووذثيف ىلستغيووور  العذامووول الديسغراليوووة )الُسدوووس اةلكترونوووووية ُتعوووزى 

 شرا (.شرا  ، عدد دورات اةاة

السرـــارف تعديـــد فاعميـــة  ىثـــخ تصبيـــق وضـــا   اإلدارة  اإللكتخونـــــية  فـــأ: ( بعشوووذان 2012)   الحيووول  دراسوووة

   وك اءتيا

و كفووواءة  لاعميوووةتعزيوووز  ىاةدارة  اةلكترونوووووية  لوووثووور تتبيووود وثوووائف ألوووى التعووور  عموووى إىووودلل الدارسوووة 

،  تعوود ىووذه الدراسووة موود الدراسووات الذ ووفية السيدانيووة لتحدغوود أثوور تتبيوود وثووائف  األردن ىلوو العاممووةالسرووار  

 .اةدارة  اةلكترونووية  لى تعزيز لاعمية وكفاءة السرار  األردنية 

( مرورلا  ، أموا وحودة 25تخ اختيوار السروار  العامموة  لوى األردن ةجوراء الدراسوة عمييوا ،البوالغ عوددىا ) 

( مذثفوا  يذوغمذن  مذاقوع 326السعاغشة لتسثمل لى السدغريد ورؤساء األقدام لي ىذه السروار   ، وكوذلح عودد )

 وثيفية لي اةدارة العميا والذستى لى السرار  السختمفة.

 لشتائا التالية :االدارسة  تأثيوور 

جسيوووع  ىاةدارة  اةلكترونوووووية  ، لوووعيشوووة الدراسوووة نحوووذ تتبيووود وثوووائف  ىيجابيوووة لووودإوجوووذد اتجاىوووات  .1

 األردن. يل العاممةالسرار  

اةدارة  ن وثووائف أن ترتيووب تتبيوود ىووذه الذثووائف موود وجيووة نجوور السبحووذثيد يعكووس أبيشوول الدارسووة   .2

 تعسل كذحدة واحدة  مشدجسة بجسيع مكذناتيا. اةلكترونووية 
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اتجاىات عيشة الدراسة جاءت إيجابية نحذ كفاءة السرار  ، وقد جاءت مرتفعوة ، ودرجوة توذالر جسيوع       .3

 أبعاد الكفاءة مرتفعة أيزا  .

 

: متصمبات تصبيق اإلدارة  اإللكتخونــية  لتقجيع الخجمات العامـة مـع التصبيـق  ( ، بعشذان2012دراسة سذيد )

 عمى صشجوق الزسان االجتساعي في ليبيا .

ىودلل الدرسووة إلووى معرلووة متتمبووات تتبيوود اةدارة  اةلكترونووووية داخوول  ووشدوق الزووسان االجتسوواعي 

لسعذقووات التووى ُتعووذق عسميووة تتبيقيووا ، وتحدغوود لووي ليبيووا لتقووديخ الخوودمات العامووة إلكترونيووا  ، والتعوور  عمووى ا

الشتائا اةيجابية لدعسيا ، و نتائا الدمبية لتسلييا ، ومعرلة مدى استعداد السدتفيدغد مد خدمات الرشدوق 

 وتقبميخ مذضذع اةدارة  اةلكترونووية .

رووذل عمووى اعتسوودت عمووى االسووتبانة كووأداة رئيدووية لمحمووشيا دراسووة الحالووة ، والدراسووة اسووتخدمل 

تووخ اختيارىووا عمووى العيشووة العشقذديووة  ياختيووار مفووردات العيشووة التوو يعتسوود الباحوو  لووالسعمذمووات ، وأ 

( اسووتسارة عمووى جسيووع الفووروع  ، وليسووا يخووا السدووتفيدغد تووخ 335)الجغراليووة( ، وقوود  تووخ تذزيووع )

 ( مفردة.350اختيار حذالي )

 الشتائا التالية: تذ مل الدراسة إلى

حرومل  ،ليبيوا   وشدوق الزوسان االجتسواعي لوي تتبيود لويمحواور متتمبوات الن اجسالي أ .0

 .عمى درجة اتفاق 

أن متتمبوووات التووودريب والتذعيوووة لوووي الجيوووة قيووود الدراسوووة مووود أىوووخ السحووواور اتفاقوووا  بووويد یراء  .7

السذثفيد بدرجة مشخفزة ، وأن مد أىوخ ىوذه الستتمبوات التوي لوخ غوتخ االىتسوام بيوا، وتعواني 
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تكثيوووف الووودورات لوووى بعوووب  –قاعوووات التووودريب  –لووودورات الستخرروووة مووود ضوووعف ىوووي )ا

 التخررات ( .

أن أىووخ متتمبووات البشيووة التحتيووة التووى لووخ تموود االىتسووام وتعوواني موود الزووعف ىووي : )تووذلير  .3

أحدث األجيزة والبراما لتقديخ الخدمات إلكترونيوووا  ، أسواليب لستابعوة و ويانة وتتوذير الوشجخ  

، شووبكات االترووال الداخميووة والخارجيووة عاليووة الكفوواءة لتحقيوود الوورلم  اةلكترونيووة السدووتخدمة

 اةلكتروني الكامل (

 .تخونية بالسشطسات الرشاعية الميبيةمكانية تصبيق اإلدارة اإللكإ : بعشذان(  2012دراسة السدساري )

السشجسات اةدارة اةلكترونية لي  ىدلل الدراسة إلى الكذف عد مدى تذالر متتمبات تتبيد

 الرشاعية العامة مد وجية نجر السودغريد،  كسوا سوعل لمكذوف عود ةبيعوة العسقوة بويد متتمبوات

اةدارة اةلكترونيووووة و بعووووب الستغيوووورات الديسذغراليووووة والستثسموووووة لووووى )الشووووذع ، العسوووور ، السدوووووتذى 

بشغووازي( ، التعميسووي ، سووشذات الخدمووة لوودى السوودغريد بالسشجسووات الرووشاعية العامووة العاممووة بسدغشووة 

اةدارة اةلكترونيووة ، ومعذقووات تتبيوود  كسووا ىوودلل الدراسووة إلووى التعوور  عمووى موودى وضووذح مفيووذم

 اةلكترونية.اةدارة اةلكترونية ومدى ادرا  ودعخ السدغريد لى السشجسات الرشاعية العامة لادارة 

مى قتاع الرشاعات ، وذلوح اتبعل الدراسة السشيا الذ في التحميمي ، وتخ إجراء الدراسة السيدانية ع 

 لسا غؤديو مد دوِر رئيس لى التشسية اةقترادية .

( مدغرا  ، وقود توخ 276وتكذن مجتسع الدراسة مد جسيع مدغري اةدارات بيذه السشجسات البالغ عددىخ )

مووودغرا  ( ، واسوووتخدمل اسوووتسارة االسوووتبيان لجسوووع البيانوووات  166اختيوووار عيشوووة عذوووذائية ةبقيوووة تكذنووول مووود )

 لستعمقة بسذضذع الدراسة .ا

 تذ مل الدراسة لسجسذعة مد الشتائا كان أىسيا ماغمي :



18 
 

ة لووودى السووودغريد بالسشجسوووات الروووشاعية العاموووة العامموووة اةدارة اةلكترونيووو ىشوووا  وضوووذح لسفيوووذم .1

 بسدغشة بشغازي .

 بالسشجسات قيد الدراسة . ادارة اةلكترونيةىشا  إدرا  ودعخ مد قبل السدغريد ل .2

 بالسشجسات السذكذرة . اةدارة اةلكترونية تذالر لستتمبات تتبيد ىشا  .3

ىوووذ أىوووخ معذقوووات  اةدارة اةلكترونيوووة تبووويد أن قموووة خبووورة بعوووب القيوووادات اةداريوووة لوووي مجوووال .4

 تتبيقيا بالسشجسات محل الدراسة .

ات تعووزى الووى الستغيوور  اةدارة اةلكترونيووة ال وجووذد لفووروق ذات داللووة احرووائية بوويد متتمبووات .5

 الديسذغرالية التالية : الشذع ، العسر ، السدتذى التعميسي، سشذات الخبرة .

 عيـــل االترـــال اإلداري مـــغ وجيـــة نطـــخ تاإللكتخونـــــية فـــي   دور اإلدارة :وعشذانيوووا  (2013) اشوووتيذي  دراسوووة 

 .   فخع لدة -القجس الس تػحة  العامميغ في جامعة

ل االترووال اةداري موود يووتفع  يلوو  نيووةكرو تاةلىوودلل الدراسووة إلووى الكذووف عوود دور اةدارة 

، كسووا ىوودلل إلووى التعوور  عمووى  - لوورع غووزة -نجوور العووامميد  لووي جامعووة القوودس السفتذحووة وجيووة

اةلكترونيووووة بالجامعووة ، وليووان الفووروق لووي  اسووتجابات عيشووة الدراسووة نحووذ  معذقووات تتبيوود اةدارة

ةداري  تبعوووووا  لستغيووووور ) العسووووور، الشوووووذع ،السؤىووووول التروووووال اا اةلكترونوووووووية لوووووي  تفعيووووول دور اةدارة

الباحوووو  السووووشيا الذ ووووفي التحميمووووي،  حيوووو  اسووووتخدم (العمسووووي، سووووشذات الخبوووورة، الكووووادر الووووذثيفي 

مجسووذع العووامميد بجامعووة  %(  موود 36.64وةبقوول الدراسووة عمووى عيشووة عذووذائية بدوويتة بشدووبة) 

 لجسع البيانات. رئيدية انة كأداة ستبلرع غزة ، وقد اعتسد الباح  عمى اال القدس السفتذحة

 :ياىسأ  تذ مل الدراسة إلى مجسذعة مد الشتائا كان 

عد ايد الجامعةب  اةلكترونووية اةدارة ديتبت، وأن  اةدارة  اةلكترونووية  ديبتتب الُعميااةدارة  عةاقش .1

 . تكاليف االترال التقميدي لقمّ ي ، ويُ لد الجغراعالبامل  التغمب عمى ع  يل
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تفعيووول االترووواالت غيووور الرسوووسية بووويد العوووامميد ، وال تدوووتغل  ال تعسووول عموووى ةامعوووأن الج .2

 داخل وخارج الجامعة . مذكستيخبالتذا ل مع العامميد وحل  اةدارة  اةلكترونووية 

الترووال بوويد العووامميد ، والووشقا لووى نجسووة والقووذانيد الخا ووة بالتذووبيح واعوودم وضووذح األ .3

 .   اةلكترونووية مل مع األدوات والذسائلالتعاميارات العامميد لى 

 

ــــية كســـجخل لجـــػدة األداءاإلدارة :وعشذانيوووا  ، (2013) عبووودالعزيزدراسوووة  ـــة  اإللكتخونـ ـــػضي ى لســـػجيى التخبي ال

 .الكػيت ةبجول البجنية

التذجيووو الفشووي لمترليووة البدنيووة وعسقتيووا  اةدارة اةلكترونووووية لووى تتبيوود إلووى معرلووة موودى سووة ىوودلل الوودرا

بجذدة األداء الذثيفي لمسذجييد ، وقد ارتكوزت الدراسوة عموى  السوشيا الذ وفي عبور اسوتخدام األسومذ  السدوحي 

نجرا  لسسءمتِو لسذضذِع البح  ، واعتسدت الباحثوة عموى أداة االسوتبيان كوأداٍة  رئيدوٍة لجسوِع البيانواِت والسعمذمواِت 

( مذجيووا  موود مووذجيي الترليووة الرياضووية بدولووة الكذيوول ، تووخ اختيووارىخ 170یراء العيشووة الستكذنووة موود ) السووتتسع 

  بتريقٍة عسديٍة.

 تذ مل الدراسة لعدد مد الشتائا مد أىسيا ماغمي: 

أن الذضوووَع الحوووالي لتتبيوووِد  اةدارة  اةلكترونووووويِة  مذجوووذد لعوووس  ،  ولكووود بدرجوووة متذسوووتة ، ويحتووواج  .1

 والتحدغ  والتدريب حتى تكتسل مشجذمة  اةدارة  اةلكترونووية  بذكٍل كامٍل ولّعاٍل.لمتتذير 

تتزسد الدعخ السالي لرويانة أجيوزة  ،اةدارة  اةلكترونووية  ساسية التكشذلذجية لتتبيداالحتياجات األ  .2

  الحاسبات اآلليووة الحدغثة.

اةدارة  اةلكترونووية  وجذدة األداء الذثيفي  دمد تتبي مة بيد كلٍ ىشا  عسقة قذية  ةردية وثيقة الر .3

 لمسذجييد بقدخ التذجية الفشي لمترلية البدنية.
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 ذخي .ــــــــسال البـــال لخأسشاء ــــكأداٍة لب تخونــية ــــاإللكاإلدارة  :بعشذان  (2015جييدة ) دراسة  

اةدارة  اةلكترونوووية  ودورىوا لوى بشواء لى التعر  عمى تروذرات اةداريويد نحوذ اسوتخدام إىدلل الدراسة 

الوورأس السووال البذووري لزووس  عمووى التعوور  عمووى وجووذد تبوواغد لووى مدووتذى مسارسووة بشوواء رأس السووال البذووري لوودى 

 السدتجذليد يعزى إلى االختس  لي خرائريخ الذخرية والذثيفية .

خزير بدولة الجزائور ، حيو  اعتسودت تكذنل العيشة السدتيدلة مد العامميد واةدارييد بكميات جامعو ) 

( 58استبانة عمى كل كمية استرد مشيوا ) 20( عامس  ، حي  تخ تذزيع 60عمى التريقة العذذائية البالغ حجسيا )

 ولعد لحريا لخ ي دتبعد أي مشيا ، كسا اعتسدت الدراسة عمى السشيِا الذ فِي التحميمِي .

 التالية : التائا تذ مل الدراسة إلى          

 ومسارسة عسمية بشاء الرأس السال البذري جاء مرتفعا  ندبيا  . اةدارة  اةلكترونووية مدتذى استخدام  .1

 لرأس السال البذري . اةلكترونووية ادارةوجذد دور معشذي ل .2

 اةدارة  اةلكترونوووووية   اتجاىوووات السبحوووذثيد حوووذل اسوووتخدام م وجوووذد لوووروق ذات داللوووة إحروووائية لووويعووود .3

عوزى لجسيوع الستغيورات ماعودا متغيور مدتذى بشاء الرأس السال البذري لدى السدتجذليد محل الدراسوة تُ و 

 .(الخبرة )

اإللكتخونــية مغ وجية  الريخفة يالعػامل السؤثخة عمى تبش:  ( ، تحل عشووووووذان2015) سدعذدىال ة وووووووووووودراس

 .اإلدارة البشكية  نطخ

بووالجزائر، ومشاقذووة سووبل تتووذير تمووح الخوودمات موود  اةلكترونووووية واقووع الروويرلةلووى ليووخ إىوودلل الدراسووة 

تحميوول یراء  ، موود خووسل االقبووال وتبشووي تمووح الخوودمات بووالجزائر ىووخ التحووديات التووي تقووف عائقووا امووامأ خووسل ر وود 

 كترونوووويةاةل  التجاريووة، لتحدغوود مذووكمة تبشووي وإقبووال الزلووائد عمووى خوودمات الروويرلةالسرووار  عيشووة موود مووذثفي 

لوووى إباةضووالة  ، ختوواء التقشيووة  وأوضوووحل الدراسووة أن األعتووال واأل رئيدووية أبعوواد ةبووالجزائر، موود خووسل سووبع

  عمووووى تبشووووي الروووويرلة السووووؤثرةِ  العذاموووولِ  موووود أىووووخِ  اةلكترونووووووية  السسارسووووات والتتبيقووووات غيوووور الجيوووودة لمتعووووامست
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البشكيوووة بذوووأن االسوووتثسار بوووالشجخ التكشذلذجيوووا  اةدارة  اتبوووالجزائر، وأو ووول الدراسوووة بتعزيوووز تذجيووو اةلكترونوووووية

 .اةلكترونووية  وخمد ثقالات مررلية تعتسد عمى التقشيات والذسائم ،السرار ب

 نسذذج مقترح يعتسد عمى متغير تابع يوتتسثل الدراسة لاعتسدت الدراسة عمى السشيا الذ في التحميمي ، 

العذامووول  ىائر، ومتغيووريد مدووتقميد غتسووثسن لووبووالجز  اةلكترونوووووية  الروويرلةيذووسل العذاموول السووؤثرة عمووى تبشووي  ،

اعتسوودت الدراسوة عموى االسوتبانة كوأدادٍة رئيدوٍة لجسووِع  التجاريوة،السروار  الداخميوة والعذامول الخارجيوة السرتبتوة ب

، مشيووا مروورلا   ( 20) ىىووو التجاريووة العاممووة لووي الجزائوور  السرووار  جسيووع  البيانووات موود السجتسووِع البحثووي لووي

 دعوأجشبيوة، باةضوالة إلوى بريود الجزائور الوذي يُ  لسروار خا ة أو مختمتوة ومكاتوب تسثيول مرار  عسذمية و 

التعوامست السرورلية، وعميوو لوان مجسوع الدراسوة  ىخ  خودمات جميموة لويبتقودالذبكة األكبور عموى مدوتذى الجزائور 

 .بالجزائر السررليةوالفروع  يذسل شبكة الذكاالت

 الشتائا التالية: ل الدراسة إلىخُمر

تحووذل دون تتووذر  يالتوو عمووى عوواممي األموود والخرذ ووية واألعتووال واألختوواء التقشيووةالسرووار   تكووز ر .1

 بالجزائر. اةلكترونووية الريرلة

 .والتتبيقات ىسية لكل مد البشية التحية لستراالت والسسارساتأ أعتل الدراسة  .2

والسيشة والدخل، حي  كمسوا  كالسدتذى التعميسي ديسذغراليةٍ  بعذاملٍ  اةلكترونووية  ارتبتل خرائا الخدمة .3

 السررلية. اةلكترونووية  التعامست يلسدتذى التعميسي كان ىشا  تذسع لارتفع مدتذى الدخل وا

 .ػكىــــــــجامعـــة بػليتشيظ د يتصبـــــــــيق اإلدارة اإللكتـــــــخونــية ف(  بعشذان : 2016أوسذ )  دراسة   

ىودلل الدراسوة إلوى التعور  عموى مودى إدرا  قيووادات جامعوة بذليتشيوح دىوذ  بجسيذريوة العوراق ةيجابيووات 

تتبيوود  اةدارة  اةلكترونووووية  ، ومعرلووة  مجوواالت تتبيقيووا ، والسعذقووات التووي تحوود موود تتبيقيووا ، واقتووراح سووبل 

 معالجتيا .
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استخدم الباح  السشيا الذ في التحميمي مد خسل استخدام أسمذ  السدح السيداني الذي غيد  إلوى معرلوة 

مجوواالت ومتتمبووات ومعذقووات تتبيوود  اةدارة  اةلكترونووووية ، وذلووح موود خووسل وجيووة نجوور السوودغريد بالجامعووة ، 

اني ، إذ تسل عسمية جسع السعمذمات مد واتبعل الدراسة أسمذ  يجسع بيد الدراسة الشجرية وأسمذ  السدح السيد

 السدغريد بذاستة أداة االستبانة ، ومد ثخ تحميل السعمذمات وتفديرىا و ذال  لاستشتاجات والتذ يات .

تكذن مجتسع البح  مد الجامعة السذكذرة والسعاىد التابعُة ليا ، وعددىا ثساِنيوة معاىود ، وتسثمول عيشوة 

ومعاونيوو ورؤسواء األقدوام ،  ومودغري الذحودات لوي السعاىود والكميوات ، حيو  توخ البح  مد  رئيس الجامعوة 

 ( لقم .86( استسارة ، ولمغ عدد الرالح مشيا )110تذزيع عدد )

 :التاليوووة اسفرت الدراسة عد الشتائا 

ابيات مشيا : سرعة الجامعة يحقد العدغد مد اةيج يأن تتبيد اةدارة  اةلكترونووية  ل ذن لراد السبحذثغرى األ .1

لوى البيانوات والسعمذمووات الدوابقة  ، وتوذلير الذقوول لمعوامميد باألقدوام العمسيووة والذحودات اةداريوة، وزيووادة إالرجوذع 

 ارتبا  اةدارات الفرعية برئاسة الجامعة .

م السعاىووود الجامعووة مشيووا : رلوو يالعدغوود موود السجووواالت اةداريووة لوو ييسكوود تتبيوود  اةدارة  اةلكترونووووية  لوو .2

دخوال والكميات التابعة لمجامعة موع بعزويا الوبعب ، وتبوادل السمفوات والرسوائل والذثوائد الرسوسية ، و مراقبوة اة

 خراج السخزني .واة

يجواد مذقوع لمجامعوة عموى إن تتبيد اةدارة اةلكترونووية غتتمب تذلير مجسذعة مود الستتمبوات نوذكر مشيوا : .إ3

التعوامست اةلكترونوووية ، و  ي، و تذلير نجام أمشي لحساية البيانوات والسعمذموات لو شبكة السعمذمات )اةنترنل(

 تعميخ وتدريب السذارد البذرية .
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اآلتي :  ضوعف الودعخ السوالي السخروا لمبحوذث و الدراسوات  يتسثمل معذقات تتبيد اةدارة اةلكترونووية ل.4

داريوويد موود التغييوور ، و ضووعف مدووتذى البشيووة التحتيووو السزمووة لووى مجووال تقشيووة السعمذمووات، و خووذ  بعووب اة

 لتتبيد اةدارة  اةلكترونووية  .

نجواح  يمجوال الحاسوبات لاسويام لو يسوتعانة بستخررويد لوسبل مذاجيوة السعذقوات تسثمول لوى اآلتوي : اة.5

د اةدارة  اةلكترونووووووية  ، ئووووخ تتبيووووسإعووووادة ىشدسووووة العسميووووات اةداريووووة لكووووى ت، و تتبيوووود اةدارة  اةلكترونووووووية  

 مجال العسل اةلكتروني . يحتفاظ بالسذارد البذرية الستسيزة لواال

   .ت الدابقةالتعقيب عمى الجراسا 

ثوراء اةةوار الشجوري لمدراسوة إ سوذ  توشعكس عموىةسعوو عموى الدراسوات الدوابقة االباح  مد  ةاستفادإن 

السشجسووات لسووا  يلوو أو بعووب جذانبيووا اةلكترونووووية اةدارة تتبيوودلووى أىسيووة إالحاليووة ، لأغمووب الدراسووات أشووارت 

مود حيوو   اةلكترونوووية اةدارة ن الدراسووات الدوابقة ركوزت عموى مذضوذعأيجابيوة لمسشجسوة ، كسوا إتحققوو مود یثوار 

مشووي ةووار الز ، لكوود اة اةلكترونووووية اةدارة متتمبووات التتبيوود و الشجوواح و السعذقووات التووى تذاجووو عسميووة تتبيوود

( ، بيشسووا سوويتخ 2016-2003مختموف لالدراسووات الدووابقة أجريوول موا بوويد )  دراسوات الدووابقة و الدراسووة الحاليووةمل

 ن الدراسات الدابقة لخ تتترق لدراسة واقع تتبيودأ( ، كسا  2017- 2016جراء الدراسة الحالية خسل عامي )إ

 بالسرار  الميبية . اةلكترونووية اةدارة

 ختوووس التذابووو واالأوجوووو 

 اةدارة تتبيد مذضذع تتشاول الدارسات ىذه بعب أن لي الحالية الدارسة مع الدراسات الدابقة تتذابو 

 ومتتمبوات ،وأىسيتيوا والعاموة الخا وة السشجسوات إدارة لوى التكشذلذجيوا إلوى التذجوو وكيفية ،لكترونيةاة

 لمجسوع بتذجييواابقوووووة  الد الدراسوات عود الدارسوة ىوذه تختموف يوا، ولكوديتذاج التى والسعذقات تتبيقيا

 ةوار العسول السرورلي،إمتتمباتيوا لوي  وتحدغود ، لكترونيوةاةدارة اة وتتبيود السروار  التجاريوة بويد
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 عموى ىوذا الورلم وتتبيود ، الميبيوة الدواحة لوي تحقيقيوا دون  تحوذل التوي السعذقوات عموى والذقوذ 

 الكبرى . ةالخدماتي الحكذمية السؤسدات حدىإ باعتبارىا السرار  التجارية

 اةداري  القورار  وشع عسميوات عود أو ، لكترونيوةاة اةدارة ذميمف عد تتحدث الدابقة الدراسات معجخ أن 

كسا أنيا ُةبقل لوى بيئوات  خدماتيوووة مختمفوة مثول السؤسدوات التعميسيوة ، كسوا لوى )دراسوووة  ، مشفرد بذكل

)دراسووة  (و..1.:كسييبةو الجامعووات )دراسووة  ( 0202:  خلووو (و)دراسيية82..:العرٌشييً

(5..2السيبعً:مؤسدوات وزارات الداخميوة )لي   وأ  (2.13:اشتٌوي) دراسووة و  ( 2016:وسذ أ

  (6..2(و)دراسةالضافً:8..2دراســـةاألشهب: ( (و2.11:المحطانًدراسة و)

( ، وايزا  برلم برأس السال البذري 2010:  قدوري ) دراسة  أو مد مشجذر الجذدة الذاممة كسا لى

 . ( 2015:  جهٌدةكسا لى ) دراسة 

 .مذكمو الجارسة 3.0    

واألخووذ بأسوواليبيا  ، ومتابعووة تتذراتيووا الُستسحقووة   اةلكترونووووية اةدارة التذجووو نحووذ لقوود أ ووبح      

القيوام ببحوذث ودراسوات  ةتزوح أىسيوغضرورة  حتسيووة تفرضيا  ُمتتمبات العسل السررلي ، ومد ىشوا 

، وتحدغد مذاةد  وواستكذا  ىذا الذاقع داخل السرار  التجارية الميبية لتقييس  ةلسعرل ةعسيقة ودقيق

 ىيوووا بيوووا وتفادغيوووا، كوووذلح الذقوووذ  عمووودارات العمموووذاةد الزوووعف لتبروووير اةالقوووذة والتأكيووود عمييوووا ، و 

 تذاجيو إن وجدت.  يالتحديات الت

اةلكترونوووووية بسشجسوووات  الووودول العرليوووة التوووي تشبيووول ألىسيوووو تتبيووود اةدارة ىليبيوووا  إحووود ُتعووود

سركوووزي و لوووي سوووبيل ذلوووح سوووعى مرووور  ليبيوووا الالساليوووة بذوووكل أكثوووُر تحدغووودا  ،  و عاموووة عسوووالاأل

باعتبووواره جيوووة االخترووواص األ ووويل ليسوووا غتعمووود بتشجووويخ العسووول السرووورلي ، لوووذا سووود عوووددا  مووود 

، وكوووذلح 2005لدوووشة  (1القووذانيد التوووي ُتدووويخ لووي تتوووذير العسووول السروورلي كسوووا لوووي القووانذن رقوووخ )
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 ، والتووي تووشا عمووى االسووتفادة موود 2008التقريوور الرووادرعد ادارة البحووذث بسروور  ليبيووا السركووزي لدووشو 

تكشذلذجيا السعمذموات لوي إدخوال خودمات مرورلية إلكترونيوة و إجوراء كالوة السعوامست إلكترونيوا  و الوتخما 

 مد السعامست الذرقية كمسا أمكد ذلح.

 : التداؤل التالي ىل ن مذكمة الدراسة تتسحذرإل،  عمى ما سبد بشاء  

  ؟ بسدغشو بشغازي العامة  الميبية السرار  التجاريةباةلكترونووية   اةدارة ما واقع تتبيد

 . تدــاؤالت الجراســـة 4.0

ألرزتيوا  يستشاد لمشتوائا التوولاة ،تحقيقيا  ىإل ىتدع ىىدا  التاألانتسقا  مد ضذء مذكمة الدراسة و  ىل

تسول  وياغة   ، ولوالرجذع لمتذ ويات التوي أقرتيوا  تموح الدراسوات ،الدراسات الدابقة والسرتبتوة بسذضوذع الدراسوووة

 : ، وذلح عمى الشحذ التاليأىدا  الدراسة عشيساجابة تحقد اةثشيد اؤليد اتد

،  التقشيةالستسثمة  لى )الستتمبات ةلكترونية إ اةدارة   تتبيدل مدى تذلر الستتمبات السزمةالتدوووواؤل األول : ما 

 التجاريووووةالسروار  الميبيوة ب ، اةداريوووة، و الستتمبوات الساليوة( و الستتمبات البذورية  ، و السشتتمبوات

 ؟ بشغازي  ةمدغش يالعاممة ل العامة

التجاريوة   السروار  ياةلكترونيوة لو  اةدارة  تحوذل دون تتبيود يىخ الرعذلات والعراقيل التأ التداؤل الثاني: ما 

 قدام ؟األ رؤساءمداعدغيخ و و  غري الفروعقيوود الدراسة ، مد وجية نجر مد

 .أىسيو الجراسة 5.0

مود كوذن  وعسقتو بالخدموة السرورلية أىسيوة بالغوة، انتسقوا   اةلكترونووية اةدارة يكتدي مذضذع

ىووووذ أسوووواس ترشوووويد الخوووودمات االسروووورلية، وتحدوووويشيا،  اةلكترونووووووية التحووووذل نحووووذ الخدمووووة السروووورلية

 لكترونيووة.إوالشيذض بجيذدىا، بسا غؤسس لتتذير نجخ إدارية 
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 لوووي السجتسعوووات السروووار  التجاريوووة يلووو متغيراتيوووا ىسيوووةأ  مووود توووأتي بالتوووالي لأىسيوووة ىوووذه الدراسوووة  

الخوودمات التووي تتدووخ   نتوواق تذسوويع لووياةلكترونووووية  اةدارةتتبيقووات  تذلرىووا أن يسكوود التووي والكيفيووة ،السعا وورة

 ونذرىا. ودعسيا والجذدة ،مانواأل ،والدقة ،بالدرعة

 الشقا  التالية : يل ةىسيىذه األيسكد تمخيا و 

  الستعمووووود بتذثيووووووف تكشذلذجيوووووا السعمذمووووووات  سذضوووووذعالتشبوووووع أىسيوووووة البحوووووو  مووووود أىسيووووووووة

 العسل اةداري  السررلي . واالتراالت لرالح تتذير

 اةدارة مجووال ىة لمبحووذث و الدارسووات التتبيقيووة لووالُشوودرة الشدووبي يكسووا تكُسوود أىسيتيووا  لوو   

 .بالسرار  الميبية اةلكترونووية

   سدغشوو بشغوازي بالميبيوة العامموة  التجاريوة داخول السروار  اةلكترونوووية  اةدارة درجة تتبيد معرلة 

بيد  تحدغد أبعاده، وتبرير القائسيد عمى إدارات تمح السرار  بسذاةد القرذر إن وجدت ، و 

 ترذيبو.  

 اةلكترونيووة  الجيوودة  اةدارة تحووذل دون تتبيوود ىدووميم الزووذء عمووى أىووخ الرووعذلات التووت

 بالسؤسدات السررلية الميبية.

  القتووواع  يلروووشاع القووورار لووو و مقترحوووات عمسيوووة  ،تقوووديخ تذ ووويات ىإلووو تدوووعي الدراسوووة

التغموب عموى السعذقوات التوي تذاجوو  ىخذ بيا  أن غؤدي إلومد شأن األالتجاري السررلي 

 . اةدارة  اةلكترونووية   تتبيد

 ىجاف الجارسة :أ 6.0

جاريوة العاموة معرلة واقع تتبيد اةدارة  اةلكترونووية  بالسروار  الت لييكُسّد اليد  الرئيس لمدراسة   

 :  التعر  عمى التالي ، وذلح مد خسل أكبر مدن الدولة الميبية العاممة بسدغشة بشغازي ثاني
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 بسدغشوووة بشغوووازي   اةدارات العاموووة  بالسروووار  التجاريوووة ياةدارة اةلكترونيوووة لووو درجوووة تتبيووود

 .تتذير العسل اةداري السررلي ىومدى مداىستيا ل

 تحدغد مزايا وعيذ  اةدارة اةلكترونية بالسرار  التجاريووووة الميبيووووة. 

 دراسووووووة، قيووود الالميبيوووة  يوووةوجوووذد مسارسوووة لذثوووائف اةدارة  اةلكترونيووووووة بالسروووار  التجار  ىمعرلوووة  مووود

)التشووووووووجيخ اةلكترونوووووي ، التذجيوووووووة اةلكترونوووووي  ،  التختيوووووويم  اةلكترونوووووي ، الرقابوووة  والستسثموووة لوووي :

 اةلكترونووووووويوووووووووووووووووة(.

 ن إمدغشووو بشغووازي  ىلوو داخوول السرووار  الميبيووة العامووة العاممووة اةلكترونووووية اةدارة بوورز معذقووات تتبيوودأ

  . وجدت

 .معرلة متتمبات تتبيد اةدارة اةلكترونووية بالسرار  التجارية 

  تحدغد مدى وعي اةدارات العميا والستذستة داخل السرار  الميبية العامة العاممة داخول مدغشوو بشغوازي

 .اةلكترونووية اةدارة  سفيذمب

 بالعسل السررلي. يسبيل الرقُ  ىىا مجتسع البح  لا غر  ىلسقترحات والحمذل والُدبووول التا 

  ليسوووا غتعمووود بتتبيقوووات التقشيوووة الحدغثوووة  مجوووال العسووول السرووورلى ىلووو العمسيووووووةتقوووديخ بعوووب التذ ووويات

 .ومذاكبتووويا واالستفادة مد تتذراتيا الستسحقة

   مشيجية الجراسة. 7 .1

، الووذي عمووى السووشيا الذ ووفي التحميمووي موود الدراسووات الذ ووفية التووي تعتسوود  الدراسووة ُتعوووود 

بأنووو رةريقووة لذ ووف السذضووذع السووراد دراسووتو موود خووسل مشيجيووة عمسيووة  ووحيحة، ووضووع  يعوور 

الشتوووائا التوووي غوووتخ التذ ووول إلييوووا عموووى أشوووكال رقسيوووة معبووورة يسكووود تفدووويرىار )عبيووودات ویخووورون، 

 و وذال   ، السعمذموات السزموة وتفدويرىا وتحميميوا البيانات و جسع ، وذلح مد خسل (46: 1999
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مد خسل اتباع أسمذ  السدوح  لادارتويد العميوا والذسوتي واالشورالية بالسروار  قيود ، عمسية ستشتاجاتال

 سذ  ُترسخّ خريرا  ألغراض الدراسة .  يالبح  ، عد ةريد االستبانة الت

   . مجتسع الجراسة 8.0

 مدغشووو بشغوووازي ، ىلوو السرووار  التجاريوووة العاممووة يلوو جسيوووع القيووادات اةداريووة يلوو غتسثوول مجتسووع الدراسووة 

وقوود تووخ حروور  ،( 1-1، كسووا لووى الجوودول رقووخ )رؤسوواء األقدووام  مدوواعدغيخ و و  الفووروع غري والستسثمووة لووي موود

 ا  عتبارىوووا مركوووز باوذلوووح  جسيوووع السروووار  التجاريوووة العاموووة العامموووة دخووول مدغشوووو بشغوووازي ، لوووي  مجتسوووع الدراسوووة

ام اةدارية و التشجيسية ال تختمف بيد مدغشة و أخرى ، كسا ن اةجراءات و التشجيخ والسيأباةضالة إلى  يا  اقتراد

تشجخ العسل السررلي تردر مد مرر  ليبيا السركزي بذكل دوري ، و تعسوخ عموى  يالتذائح موال السشذذراتإن 

 .ليبيا ىل السرار  التجارية العامة العاممة ةكال

 (0-0ججول )

 مجتســـع الجراســة

 السرارف التجارية

 بشغازي بسجيشة 

 عجد

 ال خوع 

 مجيخي عجد 

 ال خوع 

 مداعج

 السجيخ 

 عجد رؤساء

 االقدام

 السجسػع

 78 57 03 03 03 مرر  الذحدة

 74 06 4 4 4 السرر  التجاري الذةشي

 74 06 4 4 4 مرر  الرحاري 

 61 41 01 01 01 مرر  الجسيذرية
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 6 4 0 0 0 مرر  شسال الريقيا

 097 078 37 37 37 اليوووووووووووووووواةجس

ستشاد إلي الاالسرار  التجارية العاممة بسدغشة بشغازي مد إعداد الباح  مد خسل الزيارات السيدانية لمسرار  السذكذرة  ولا
 .2016اليياكل التشجيسية بالسرار  قيد الدراسة سشة 

 جود الجراسة :ـــــح  9.0

 ىذه الدارسة ليسا غمي : حدودتتسثل 

  ركزت ىذه الدارسة عمى السروار  التجاريوة الميبيوة العاموة العامموة داخول نتواق مدغشوة    السكانيـــة :الحجود

 .مشية التي تسر بيا البسد مراعاة  لمجرو  األ ذلحكو  عتبارىا تسثل ثاني أكبر ُمدن ليبيا ،ا، ببشغازي 

 اةلكترونووووية بالسرووار   اةدارة تتبيوود واقووع  معرلووة  اقتروورت ىووذه الدراسووة عمووى:  الحــجود السػعػعيـــــة

 التجارية الميبية العامة العاممة داخل نتاق مدغشة بشغازي.

 2017-2016:  تخ اجراء الدراسة  لى الفترة مابيد عامي) ــةــالحــجود الدمـشــي(   

  ـــة و رؤسوواء األقدووام بالسرووار   الفووروع ومدوواعدغيخموودغري  ىووذه الدراسووة  عمووى تشدووحب: الحــجود البذخيـــــ

 . دون سذاىا التجارية الميبية العامة العاممة داخل نتاق مدغشة بشغازي 

   الجراســــــــة:مرصمحات  01 .0

ُيقرود بيوا مشجذموة االعسوال التوى  ر )  Management  Electronic (  اةلكترونوووية اةدارة -

سووووووتخدام الذسووووووائل اوىووووووى وثيفووووووة إنجوووووواز االعسووووووال ب ، غووووووتخ تشفيووووووذىا إلكترونيووووووا  وعبوووووور شووووووبكات 

 ( . 35:  2005  ،ياسيد  )   .راةلكترونيوووة

لكترونيوووووة اةدارة التوووى تقوووذم عموووى اسوووتخدم التقشيوووات الحدغثوووة اة بأنيووواً إجرائيوووايوووا ويسكووود تعريف

ثوووائف اةدارات و السروووار  التجاريوووة الميبيوووة، وإنجووواز  وة لتدوووييل العسميوووات اةداريوووووة لوووىالسختمفووووو
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،  إلكترونيا  ولأسووورع وقل وأقول تكمفوة وأكثور  ،  ورقابةٍ  ، وقيادةٍ   ، وتشجيخٍ  السررلية  مد تختيمٍ 

 أمشا .

ر يسكد تعريفيا بأنيا السؤسدوة التوى تتعامول لوى الودغد أو االئتسوان، وتوتحكخ  السرار  التجارية: -

العوورض الُكموووي لمشقووذد ، وىووي تدوووعى لتحقيوود أكبوور رلوووح ُمسكوود بزيووادة إراداتيوووا الُستووووسثمة لوووى  لووى

 1(12:  1998 الي ماتتحرل عميو مد لذائد ر ) الكفراوي، 

 : السقـجمة 1.2.

نتيجة لمتتذر التكشذلذجي الُستشامي لي ثل الثذرة السعمذماتية، شيد العالخ بروز مفاىيخ  

مرورا  بسفيذم التجارة اةلكترونية والحكذمة ، بسفيذم نجخ السعمذمات اةدارية  اجدغدة بدء  

ويدخل ضسد  ،ىذه األخيرة لرعا  معرليا  حدغثا   دعاةلكترونية وانتياء  بسفيذم اةدارة اةلكترونية، وتُ 

لي  غدجد نسم ُتسثلمذاضيع العمذم اةدارية، وىي ال تذكل بديس  عد اةدارة التقميدية بقدر ما 

تكشذلذجيا السعمذمات واالترال. )الشدوي، ب اةدارة وامتدادا  لتتذر الفكر اةداري نتيجة الرتباةوِ 

2011  :51 ) 

 سيتشاول ىذا الفرل مذضووذع اةدارة اةلكترونية مد خسل مبحثيد .

شفيذية  ىسيتيا ، والختذات التأ مفيذميا وأىداليووا ، و  ى:  يدمم الزوذء  عم السبحث األول 

الزرورية لمذ ذل إلى تتبيقيا ،  كسا يعسل عمى أجراء مقارنة نجرية بيد مفيذمييا التقميدي 

شارة إلى عشا وورىا ، ضالة لاواةلكتروني ، ويذير إلى السعذقات التي تحذل دون تتبيقيا ، باة

لتتبيقيا  والتحديات بيا ،  لزووس  عد تشاول الستتمبات السزمووة   سبا   التي تدتذجب األخذواأل

بيا  ةالتي تذاجو ذلح لي الدول والسشجسوات ، وأخيرا  يُذير ىذا السبح  إلى  الذثائف السشذةوو

 والخرائا التي تسيزىا عد اةدارة التقميدية.
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غتشاول اةدارة اةلكترونية لي العسل السررلي مد خسل ، شرح مفيذم السبحث الثاني : 

ىسية تتبيد اةدارة اةلكترونية بالسرار  اةلكترونية ، وتبيان أ براز إالسرار  اةلكترونية ، و 

وحرر عذامل  ،و تحدغد قشذات تذزيعيا  ،نسا  ىذه السرار  ، وتسييز الخدمات التي تقدمياأ

 نجاح ىذا الشذع مد السرار  ،  وأخيرا  تحدغد السخاةر التي تجابو السرار  اةلكترونيووة . 

 السبحث األول 2.2

 م يػم اإلدارة اإللكتخونية : 0.7.7 

ُتّعد اةدارة اةلكترونية مد ثسار السشجزات التقشية لي العرر الحدغ ، حي  أدت  

التتذرات لي مجال االتراالت وابتكار تقشيات اترال متتذرة إلى التفكير الجدي مد قبل الدول 

ا  مد السفاىيخ التي تحكخ عسل والحكذمات لسستفادة مد مشجزات الثذرة التقشية، لقد تغيرت كثير 

السدغريد ، لمخ تُعّد السذكمة لي اةدارة الكسسيكية الستسثمة لي إدارة األلراد أو األعسال اةدارية 

األخرى، وإنسا أ بحل السذكمة التي تذاجو السدغريد ىي إدارة التغيير السدتسر الذي يحدث لي 

ي جل السجاالت العمسية والتكشذلذجية  مسا ساعد محيم السشجسة ولداخميا، نتاج لمثذرة اليائمة ل

 .لي بروز مفيذم اةدارة اةلكترونية

بعٍب مد مكذناتيا ووثائفيا وأوجو  ىعمى الرغخ مد وجذد حد أدنى مد االتفاق عم

ذىان أيا وعدٍد مد أىداليا ،إال  أن ىشا  قدرا  مد الغسذض يكتشف ماىيتيا وةبيعتيا لي تنذاةا

لي  واضحا  البعب مد القيادات اةداريوة والسسارسيد ليا ، كسا أن ىشا  تداخس  وتقاةعا  

اخترا اتيا مع مدسيات أخرى كالتجارة اةلكترونية والحكذمة اةلكترونية وغيرىا، لذا جاءت 

كترونية ، ساسيووة لادارة اةالعدغد مد  التعريفات الستباغشة والتي تجسُع  لي ثشياىا الدسات األ

 مشيا عمى سبيل السثال ال الحروور:
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  أنيا ر تمح الذسيمة التي تدتخدم لرلع مدتذى األداء والكفاءة وىي إدارة بس ورق ألنيا

وىي تمبي  ،تدتخدم األرشيف اةلكتروني واألدلة والسفكرات اةلكترونية والرسائل الرذتية

 .(13:  2007ريرلي، متتمبات جسة وتعتسد أساسا  عمى عسال السعرلةر )ال

    مسعمذمات و العسميات وذلح باستخدام التبادل اةلكتروني لغير ورقي  ُتعّد ر تبادال

 .( 25:  2007لمبياناتر  )عامر، 

  ىي ر تشفيذ األعسال والسعامست التي تتخ بيد ةرليد أو أكثر سذاء مد األلراد أو

 .(43:  2009ية ر )أحسد، السشجسات مد خسل استخدام شبكات االتراالت اةلكترون

  رىي استخدام الذسائل والتقشيات اةلكترونية بكل ما تقزيو السسارسة أو التشجيخ أو

ويتال ىذا السعشى حتى األمذر غير اةداريةر  ،اةجراءات أو التجارة أو اةعسنات

 .(25:  2009)أحسد، 

 ت لي كل أو غالبية ر أنيا استخدام السشجسة تقشيات تكشذلذجيا السعمذمات واالتراال

 .(78: 2010وثائفيا اةدارية السكتبية بأقل تدخل مد العشرر البذرير  )ىسلي، 

  رىي العسمية اةدارية القائسة عمى اةمكانات الستسيزة لانترنل وشبكات األعسال لي

 .(47:  2012التختيم والتشجيخ والتذجيو والرقابة عمى السذاردر )كالي، 

   ميكشة جسيع ميام وأنجسة السشجسة باالعتساد عمى جسيع تقشيات رتعتبر عسمية

السعمذمات الزرورية، لمذ ذل إلى تحقيد أىدا  اةدارة الجدغدة لي تقميل استخدام 

واةنجاز الدريع والدقيد لمسيام  ،وتبديم اةجراءات والقزاء عمى الروتيد ،الذرق 

 .(73:  2012والسعامستر )حامد، 
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   ع مكذنات اةدارة مد تختيم وتشجيخ وتذجيو ورقابة، إال أنيا تتسيز بأنيا تذسل جسي

مد أجل تحقيد األىدا ر   بقدرتيا عمى استغسل السعرلة برذرة مدتسرة وتذثيفيا

 (. 250:  2014)حالظ، 

  االنتقال مد إنجاز السعامست وتقديخ الخدمات العامة مد التريقة التقميدية  "تعشي

)حامد،  "اليدوية إلى الذكل اةلكتروني مد أجل استخدام أمثل لمذقل والسال والجيد

2015  :208). 

مد خسل التعريفات سالفة الذكر نجد أن القاسخ السذتر  ليسا بيشيا ىذ أن اةدارة 

قائسة عمى وسائل اترال متتذرة متجاوزة  السفيذم التقميدي لادارة، حي  تمعب  اةلكترونية عسمية

 شبكة اةنترنل دورا  محذريا  لي نجاحيا.

لي ضذء ما سبد غتزووح أن اةدارة اةلكترونية ىي استخدام نجخ السعمذمات وشبكات  

إنجازىا بديذلة ويدر  الحاسذ  واالتراالت لي تشفيذ السيام واألعسال اةدارية، مسا غؤدي إلى

وتعسل عمى تذلير الذقل والجيد وتبديم اةجراءات مع ضسان خرذ ية وأمد  ،ودقة عالية

 السعمذمات.

 أىجاف اإلدارة اإللكتخونية   7.7.7

وال تخرج لي مجسميا عد  ،عسال وتتشذعتتعدد أىدا  اةدارة اةلكترونية لي مشجسات األ

 ( 51:  2010األىدا  التاليوووة : )إبراىيخ، 

ساعة لي اليذم وةيمة أيام  24تقديخ الخدمات لدى السدتفيدغد برذرة مرضية ولي خسل  .1

 األسبذع بسا لي ذلح اةجازة األسبذعية.

 تقميل كمفة اةجراءات اةدارية وما غتعمد بيا مد عسميات. .2

 زيادة كفاءة عسل اةدارة مد خسل تعامميا مع العسسء والسشجسات. .3
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إذ أن قدرة اةدارة التقميدية بالشدبة إلى  ،أكبر مد العسسء لي وقل واحداستيعا  عدد  .4

     . وتزترىخ لي كثير مد األحيان إلى االنتجار ،تخميا معامست العسسء تبقى محدودة

 إلغاء عامل العسقة السباشرة بيد ةرلي السعاممة والتخفيف مشو. .5

 وتدييل تقديخ العسل والتخرا بو. ،القزاء عمى البيروقراةية بسفيذميا الجامد .6

وإرسال األوامر  ،والتخاةب معيخ ،إذ أنيا تتسح إلى تعييشات السذثفيد ،إلغاء عامل السكان .7

 واةشرا  عمى األداء مد خسل الذبكة اةلكترونية لادارة. ،والتعميسات

لرلم األىدا   والعسل عمى رلع كفاءتيا ومياراتيا ،إعادة الشجر لي السذارد البذرية الستاحة .8

 السشذذدة لادارة اةلكترونية بيد األداء والتتبيد.

محاولة إعادة ىيكمية الستتمبات التقميدية الحالية لتحديد األداء اةداري التقميدي الستسثل لي  .9

وتقميل التكمفة السزمة ةنجاز السعامست ولد تتذر مفيذم اةدارة  ،كدب الذقل

 اةلكترونية.

لكي تدتجيب ومتتمبات   تحتية لتكشذلذجيا السعمذمات واالتراالت وتحدغدىاتقييخ البشية ال .10

 الخدمات السزمة بالحجخ والشذعية لتحقيد الخدمات لادارة اةلكترونية.

التتذير السدتسر ةجراءات العسل، ومحاولة تذضيحيا لمسذثفيد ةمكانية استيعابيا، وليخ  .11

 .ياأىداليا، مع التأكيد عمى تدويشيا وترشيف

 أىسيـــــة اإلدارة اإللكتخونيــــــــة  3.7.7

غشجر إلى اةدارة اةلكترونية عمى أنيا بدغل عرري غذاكب التتذر الذي ةرأ عمى  

العسل اةداري بذكل عام، حي  تخترر وقل تشفيذ السعامست اةدارية السختمفة، وتديل 

والذضذح لي العسميات اةدارية، وترشد االتراالت بيد إدارات السشجسة ولروعيا، وتذلر الدقة 

وزيادة  ،استخدام الذرق لي السعامست، إضالة  إلى دعخ الثقالة التشجيسية لدى العامميد كالة  
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الترابم بيد اةدارة العميا والذستى والعامميد، وتذلير البيانات لمسراجعيد والسدتفيدغد برذرة 

 لذرية، والحد مد معذقات اتخاذ القرار.

حذال، یل أىسية ولذائد اةدارة اةلكترونية لي السشجسات برفة عامة لي الشقا  التاليوووة ) وتكسد

2008  :88:)- 

 واخترار وقل تشفيذ إنجاز السعامست اةدارية  ،تبديم اةجراءات داخل السشجسات

 السختمفة.

 .تديل إجراء االترال داخل السشجسة وخارجيا 

 يات السختمفة داخل السشجسة.الدقة والسذضذعية لي إنجاز العسم 

  االعتساد عمى الذثائد اةلكترونية بدال  مد الذرقية، حي  سيذلة التعدغل وسرعة

 االسترجاع.

 .تذلير البريد اةلكتروني كبدغل سريع ولعال عد الرادر والذارد 

 ولالتالي تذلر السزيد مد الذقل والجيد  ،تذلير الستابعة اةلكترونية ةنجاز األعسال

 تكمفة.وال

 ركا د تصبيق اإلدارة اإللكتخونية   4.7.7

مد أىسيا: )كالي،  ،ن نجاح تتبيد اةدارة اةلكترونية يدتمزم تذالر عدٍد مد الركائزإ

2012  :67) 

 أواًل ( البشية التحتية :

إن اةدارة اةلكترونية تتتمب وجذد مدتذى مشاسب إن لخ نقل عال مد البشية التحتية  

التي تتزسد شبكة حدغثة لستراالت والبيانات، ولشية تحتية متتذرة لستراالت الدمكية 
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تكذن قادرة عمى تأميد التذا ل ونقل السعمذمات بيد السؤسدات اةدارية نفديا مد   والسسمكية

 لسؤسدات والسذاةد مد جية أخرى.وليد ا ،جية

ثانيًا( تػافـخ الػسـا ـل اإللكــتخونيـة ال زمـة ل سـتـ ادة مـغ الخـجمـات التي تقـجميا اإلدارة 

 اإللكتخونية :

إن الذسائل اةلكترونية تدتتيع بذاستتيا التذا ل مع اةدارة اةلكترونية، ومشيا أجيزة  

وغيرىا مد األجيزة التي تسكششا مد االترال  ،اتف الذبكيالكسبيذتر الذخرية والسحسذلة والي

 بالذبكة العالسية أو الداخمية لي البمد ولأسعار معقذلة غتاح لسعجخ الشاس الحرذل عمييا.

 ثالثًا ( تػافخ عجد ال بأس بو مغ مدودي الخجمة باإلنتخنت :

السجال ألكبر  ويفتح ،ن تذالر عدد مشاسب مد مزودي الخدمة يجعل األسعار معقذلةإ 

وأقل كمفة  ،وأقرر وقل ،عدد مسكد مد السذاةشيد لمتعامل مع اةدارة اةلكترونية بأقل جيد

وإدارة الذبكات  ،مسكشة، وىذ يذسل تدريب كالة السذثفيد عمى ةرق استعسال أجيزة الكسبيذتر

راةدارة وكالة السعمذمات السزمة لمعسل عمى إدارة تذجيو  ،وقذاعد السعمذمات والبيانات

اةلكترونيةر بذكل سميخ، ويفزل أن غتخ ذلح بذاستة معاىد أو مراكز تدريب متخررة وتابعة 

لمحكذمة، أضف إلى ىذا أنو يجب نذر ثقالة استخدام اةدارة اةلكترونية وةرق ووسائل 

 استخداميا لمسذاةشيد أيزا  ولشفس التريقة الدابقة.

 ل :رابعًا ( تػافخ مدتػإ مشاسب مغ التسػي

 ،كذادر والسذثفيدالوتدريب  ،ويعتسد عمى قدرة السشجسة عمى إجراء الريانة الدورية 

ومذاكبة أي تتذر لي إةار التكشذلذجيا وراةدارة  ،والحفاظ عمى مدتذى عاٍل مد تقديخ الخدمات

 اةلكترونيةر عمى مدتذى العالخ.
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 خامدًا ( وجػد تذخيعات ونرػص قانػنية :

ويزفي عمييا السذروعية  ،يديل عسمية اةدارة اةلكترونيةإن وجذد تذريعات  

 سترتبة عمييا.الوكالة الشتائا القانذنية  ،والسرداقية

 سادسًا ( تػفيخ األمغ اإللكتخوني والدخية اإللكتخونية :

وىشا يجب أن تكذن الدرية اةلكترونية عموى مدوتذى عوالي لحسايوة السعمذموات الذخروية  
ولرذن األرشيف اةلكتروني مد أي عب ، ويجب التركيز عمى ىذه الشقتة ومعمذمات السشجسة، 

 لسا ليا مد أىسية وختذرة عمى األمد القذمي والذخري لمدولة واأللراد.
مود  عوددبعد التأكد مد تذلر الركائز   السزموووة لوادارة اةلكترونيوة  سالفوووة الوذكر ، ىشوا  

دأ بتحدغوود الحاجووة لووادارة اةلكترونيووة موود عوودميا ، ثووخ  تبوو ،الختووذات التشفيذغووووة يجووب األخووذ بيووا 

لمتسذيووول ، وتحدغووود السدوووؤولية، ومتابعوووة  السزموووةوضوووع ختوووة  ،غوووتخ مووود خسليوووا تحدغووود السروووادر 

 (1-2التقدم التكشذلذجي ، كسا ىذ مذضح بالذكل رقخ )
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 ( 0-7شكل )

 خطواث تنفيذ اإلدارة اإللكتزونيت

، دار وائل لمشذر ،  2( ،  اةدارة اةلكترونية،   2009: الدالسي، عسء عبد الرازق ،)  السرـــجر

 .80عسان، األردن ،  ص 

 

 مقارنة بيغ الس يػميغ التقميجي واإللكتخوني لإلدارة    5.7.7

:  2004ىشا  العدغد مد أوجو االختسلات الجذىرية بيد السفيذميد كسا بيشيا )غشيخ، 

  -( تتسثل لي اآلتوي:40، 36

 : شبيعة الػسا ل السدتخجمة عشج التعامل بيغ األشخاف 

لاةدارة التقميدية تعتسد عمى الذسائل التقميدية ةجراء االتراالت بيد أةرا  التعامل 

 دارة اةلكترونية تتخ االتراالت لييا باستخدام الذبكات اةلكترونية.السختمفة، بيشسا اة

 : شبيعة الع قة بيغ أشخاف التعامل 
اةدارة لي ثل السفيذم التقميدي تكذن عسقاتيا بيد أةرا  التعامل مباشرة ، بيشسا اةدارة 

عا  ولي نفس اةلكترونية تذير إلى وجذد عسقة الكترونيووة مباشرة بيد أةرا  التعامل م
 الذقل عمى شبكات االتراالت اةلكترونية.

 : شبيعة الت اعل بيغ أشخاف التعامل 

تؤكد مسارسات السفيذم التقميدي لادارة أن التفاعل بيد أةرا  التعامل غتدخ بالبمء 

الشدبي، بيشسا لي اةدارة اةلكترونية غتدخ بالدرعة، كسا يحقد التفاعل الجسعي أو 

 لرد ما ومجسذعة ما مد خسل استخدام شبكات االتراالت اةلكترونية.الستذازي بيد 
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 : نػعية الػثا ق السدتخجمة في تش يح األعسال والسعام ت 

تعتسد اةدارة التقميدية بذكل أساسي عمى الذثائد الذرقية، بيشسا تتخ مسارسات اةدارة 

 اةلكترونية دون استخدام أية وثائد ورقية.

 تذجد  عذلة لي ثل مسارسات مفيذم اةدارة   يح كل مكػنات العسمية :مجإ إمكانية تش

 ،التقميدية لي استخدام أي مد وسائل االتراالت التقميدية ليتقد كل مكذنات العسمية

 بيشسا يسكد تحقيد ذلح لي ثل مسارسات مفيذم اةدارة اةلكترونية.

 : نصاق خجمة العس ء 

دارة وجذد خدمات لأللراد لسدة خسدة أيام لي تذلر مسارسات السفيذم التقميدي لا

األسبذع ولقا  لسذاعيد عسل السشجسات، بيشسا يدتسر العسل لسدة سبعة أيام لي األسبذع 

 ساعة غذميا  لي اةدارة اةلكترونية. 24ولسدة 

  مجإ االعتساد عمى اإلمكانيات السادية والبذخية 

وجذ  استغسل اةمكانيات السادية تعتسد مسارسات السفيذم التقميدي لادارة عمى 

والبذرية الستاحة أحدد استغسل مسكد، بيشسا تعتسد مسارسات مفيذم اةدارة اةلكترونية 

 عمى استخدام تكشذلذجيا الذاقع االلتراضي.

 

 معػقات التحػل لإلدارة اإللكتخونية  6.7.7

كسا ىذ الحال لي اةدارة التقميدية ىشا  العدغد مد العذامل  التي تعذق تتبيد اةدارة    

 (. 55:  2004اةلكترونية مشيا )السغرلي، 

 ضعف البشية التحتية. .1
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عدم تذلير السذارد السزمة لتسذيل مبادرة اةدارة اةلكترونية والتختيم الجيد ليا، أي  .2

 السدتذى الستمذ ، وعدم تذلير االعتسادات السالية.بسعشى عدم وجذد ختة واضحة عمى 

تخذ  مد قبل بعب العامميد الذغد يخذذن عمى عسميخ السدتقبمي بعد تبديم  .3

 اةجراءات وتشجيخ العسميات اةدارية.

 نقا لي القدرات عمى  عيد قتاع تكشذلذجيا السعمذمات واالتراالت. .4

 باتو.عدم اقتشاع إدارة السشجسة بدواعي التحذل ومتتم .5

عدم تذلر الحالر القذى لدى األلراد ةنجاح عسمية التحذل، وعدم إحداسيخ بأنيخ جزء مد  .6

 عسمية التحذل والشجاح.

 التأقمخ مع الشجخ اليدوية السعتادة ودوراتيا السدتشدية، ورلب التحدغ  والتغيير. .7

 عدم تذلير اةنترنل بذكل مذسع لي السشجسات واقتراره عمى أقدام معيشة. .8

 (85:  2007الكفاءات البذرية الستخدام التقشيات. )عامر،  قمة .9
 

 عشاصخ اإلدارة اإللكتخونية  7.7.7

ىشا  أرلعة عشا ر أساسية اتفقل جل األدبيات لي ىذا السجال عمى تبشييا كسا لي 

 . (25:  2005ياسيد، )( ، وىي عمى الشحذ التالي 2-2الذكل رقخ )

 (  عتاد الحاسذHardware ويتسثل )  العتاد لي السكذنات السادية لمحاسذ  ونجسو وشبكاتو

 وممحقاتو .

  ( البرمجياتSoftware وىي تعشي الذد الذىشي مد نجخ وشبكات الحاسذ  مثل براما البريد )

اةلكتروني، قذاعد البيانات، البراما السراحبة، نجخ إدارة الذبكة، مترجسات لغات البرمجة، 

 أدوات تدقيد البرمجة.
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   شبكة( االتراالتCommunication اةكدترانل )Extranet  ىي عبارة عد الذبكة التي :

ترلم شبكات اةنترنل الخا ة بالسدتفيدغد ومراكز األبحاث الذغد تجسعيخ أعسال مذتركة، 

وتؤمد ليخ تبادل السعمذمات والسذاركة لييا، مع الحفاظ عمى خرذ ية اةنترنل السحمية لكل 

اةلكترونية السستدة عمى نديا اترالي لذبكات اةنترنل، وتذسل : بريد مشجسة، وىي الذ ست 

إلكتروني وقذائخ الشقاش والسجسذعات اةخبارية والتجارة اةلكترونية، والشذر اةلكتروني، والرحة 

 اةلكترونية، والتعميخ اةلكتروني، والحكذمة اةلكترونية. 

  شاع السعرلة Knowledge workers   الرقسيذن   والسدغرونDigital  Leadership 

ويقع لي قمب ىذه السكذنات، ويتكذن مد القيادات الرقسية لمسذارد السعرلية، ورأس السال 

 الفكري لي السشجسة.

 

 

 

 

 

 

 (7-7شكل )

 عشاصخ اإلدارة اإللكتخونية  

دار مركز   ،1  ویلاق تتبيقاتيا،  ةدارة اةلكترونية( ،ا2005سعد غالب، )، : ياسيد   السرــجر

 .25البحذث ، السسمكة العرلية الدعذدية ، ص

 

صشاع 
 السعخفة

 عتاد الحاسػب
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 أسباب التحػل لإلدارة اإللكتخونية 8.7.7

إن التحذل إلى اةدارة اةلكترونية ليس درلا  مد درو  الرلاىية وإنسا حتسية تفرضيا  

التغيرات العالسية، لفكرة التعامل والسذاركة وتذثيف السعمذمات أ بحل أحد محددات الشجاح 

مشجسة، وقد لرض التقدم العمسي والتقشي والستالبة السدتسرة رلع جذدة السخرجات وضسان ألي 

عسميات، كميا مد األمذر التي دعل إلى التتذر اةداري نحذ اةدارة اةلكترونية. سسمة ال

 .(267:  2003، ة)العذالس

 ازدياد التقجم التكشػلػجي والثػرة السعخفية السختبصة بو  .0

لقد أدت الثذرة التكشذلذجية إلى إثيار مزايا ندبية عدغدة لتتبيقاتيا العمسية لي مختمف 

اةندانية، بسا لي ذلح نذعية الخدمات والدمع التي تذلرىا السشجسات مجاالت الحياة 

وتسثل ىذه الثذرة لر ة متسيزة لأللراد والحكذمات ومشجسات  ،العامة والخا ة لمسجتسع

 األعسال لتحديد كسية ونذعية الحياة اةندانية الستاحة.

 تػجيات العػلسة وتخابط السجتسعات اإلندانية   .7

ات العالسية الستزاغدة نحذ االنفتاح لي الترابم والتكامل بيد التذجي ساىسللقد 

التي تسثل لمدفة و السجتسعات اةندانية السختمفة لي نذذء ما يعر  بجاىرة العذلسة 

بعاد سياسية واقترادية واجتساعية وإدارية وقانذنية وليئية أجدغدة لمعسقات الكذنية ليا 

 متكاممة.

وات معرلية وتقشية لخدمة متتمبات العذلسة وتحقيد أغراضيا تقدم الثذرة التكشذلذجية أد 

وترجستيا إلى واقع ممسذس، حي  غتخ الرلم الفعال بيد السجتسعات اةندانية مد مس  شبكة 

وما إلى ذلح مد أدوات رقسية، ويذسل ىذا الرلم  ،اةنترنل واالترال عبر األقسار اال تشاعية

 عسقات بكالة جذانبيا االقترادية واةدارية والعسمية وغيرىا.والخدمات وال ،مجاالت السعمذماتية
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غمي  مد أىخ  األسبا  الداعية لمتحذل نحذ اةدارة اةلكترونية داخل السشجسة ماو  

 (267:  2003، العذالسة)

 .اةجراءات والعسميات السعقدة وأثرىا عمى زيادة تكمفة األعسال 

 نيا إحداث عدم التذازن لي التتبيد.القرارات والتذ يات الفذرية التي مد شأ 

 .ضرورة تذحيد البيانات عمى مدتذى السشجسة 

 .عذلة الذقذ  عمى معدالت قياس األداء  

 .تذلير البيانات الستداولة لمعامميد لي السشجسة 

  التذجو نحذ تذثيف استخدام التتذر التكشذلذجي واالعتساد عمى السعمذمات لي اتخاذ

 القرارات.

 دة بيد السشجسات وضرورة وجذد یليات لمتسيز داخل كل مشجسة تدعى ازدياد السشال

 لمتشالس.

 .حتسية تحقيد االترال السدتسر بيد العامميد بدبب اتداع نتاق العسل 

 متصمبات تصبيق اإلدارة اإللكتخونية  9.7.7

التي  تسثل اةدارة اةلكترونية تحذال  شامس  لي األساليب واةجراءات واليياكل والتذريعات 

وىي ليدل و فة جاىزة أو خبرة مدتذردة يسكد نقميا وتتبيقيا لقم،  ،تقذم عمييا اةدارة التقميدية

حتى تؤتى ثسارىا عمى   بل ىي عسمية معقدة تتتمب تذلير مجسذعة مد الستتمبات األساسية

 ومد أىخ ىذه الستتمبات ما غمي : .الذجو السرجذ مشيا

 أواًل :  الستصمبات اإلدارية 

ذكرىا )بد  غتتمب تتبيد أسمذ  اةدارة اةلكترونية العدغد مد الستتمبات اةدارية كسا 

 ( 291:  2009عيذاوي، 
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   يعتسد االترال لي اةدارة اةلكترونية عمى  وعع إستخاتيجيات وخصط التأسيذ:

رؤيٍة واضحٍة لسا يسكد أن تداىخ بو ىذه التقشية الجدغدة لي تحقيد أىدا  السشجسة 

مد خسل الحرذل عمى السعمذمات البيئية، سذاء  ،السيسا عمى السدى التذيل

زعف، و ياغة الخارجية أو الداخمية، مسا ُيسّكشيا مد تحدغد الفذا ل، ونقا  القذة وال

أىداليا اةستراتيجية، بكل وضذح، ور د السذارد السادية والكفاءات والسيارات البذرية 

 ولسشتيى الدقة. السزمة بأقل عشاء ولأسرع وقلٍ 

   يعد دعخ والتزام اةدارة العميا أمرا  ميسا  وحيذيا  لشجاح أسمذ   القيادة والجعع اإلداري :

اةدارة اةلكترونية لي السشجسات، لذجذد قيادة إدارية قذية يداعد لي تجاوز العقبات 

وتذليل الرعذلات التي تعترض تتبيد أسمذ  اةدارة اةلكترونية نتيجة الرلب 

 (130:  2011دد، التقميدية. )الح اتالسحتسل مد بعب القياد

 ال تدتتيع اةدارة اةلكترونية العسل لي ىيكل تشجيسي ىرمي  الييكل التشطيسي :

يدتشد إلى قذاعد تقميدية وروتيد إداري وعسل غدوي، إذ أن السذاركة لي  شع القرارات 

وتفذيب الرسحيات ىسا مد الجذانب السيسة لي تتبيد أسمذ  اةدارة اةلكترونية، 

تذليرىا إال مد خسل الييكل الذبكي العتباره مد التشجيسات اةدارية  التي ال يسكد

 (27:  2010السسئسة لي ثل تتبيد اةدارة اةلكترونية. )ياسيد، 

 الستصمبات البذخية   ثانيًا:
يعتبر العشرر البذري أىخ السذارد التي يسكد استثسارىا لتحقيد الشجاح لي أي مذروع  

أىسية بالغة لي تتبيد اةدارة اةلكترونية،  اتبر العشرر البذري ذولي أي مشجسة، لمذلح يع
حي  يعتبر ىذ السشذأ لادارة اةلكترونية، ليذ الذي اكتذفيا ومد ثخ ةذرىا وسخرىا لتحقيد 

ولالتالي لإن  ،أىدالو التي يربذ إلييا، لذلح لإن اةدارة اةلكترونية مد وإلى العشرر البذري 
إلى وجذد  ،بذري يجب أن غتجاوز وجذد قيادغي التكشذلذجيا وأدوار التدريباالىتسام بالعشرر ال
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مراكز أبحاث عمسية متخررة تديخ لي سد لجذة نقا السعمذمات، وذلح لقدرتيا عمى إذكاء 
لتديل عمى العشرر البذري قدرة   بحذث مجال تقشية السعمذمات والسعرلة إلىجيل مثقف يدتشد 

 .(46:  2007سير، اتخاذ القرار السشاسب. )ال
 

 :الستصمبات السالية :ثالثــًا 

يقترن تتبيد أسمذ  اةدارة اةلكترونية باةمكانات السالية الستاحة لمسشجسة، مد خسل تذالر   

حتى ال غتذقف لي مشترف التريد  ،الديذلة الشقدية لدغيا، والتي تديل تتبيقو وتزسد نجاحو

انتجارا  لمدعخ، ما قد يعتل السذروع، ومد ضسد التكاليف التي تتحسميا السشجسات لمتحذل إلى 

أسمذ  اةدارة اةلكترونية تكمفة شراء اآلالت والسعدات، وتكاليف الدورات التدريبية لمعامميد لي 

 (73:  2009مجال استخدام الحذاسيب والذبكات. )زكي، 

 رابــعًا: الستصمبات التقشية 

غتتمب نجاح وتحقيد لعاليات تتبيد أعسال ومعامست اةدارة اةلكترونية ضرورة تذالر  

وليسا يأتي عرض ألبرز العشا ر  ،بشية أساسية لذبكات السعمذمات واالتراالت اةلكترونية

:  2009ا سردىا )غذسف، والسكذنات التي تسثل البشية التحتية لتتبيد اةدارة اةلكترونية كس

37 ) 

: ويتسثوول لووي جيوواز الحاسووذ  وممحقاتووو، ونجوورا  لتتووذر بووراما الحاسووذ   . عتــاد الحاســػب 0

والزيادة السدتسرة لي عدد مدتخدمي األجيوزة لوي السشجسوات، لسود األلزول لمسشجسوة الدوعي إلوى 

اسويتيد )إبووراىيخ، حتوى تحقود ميوزتيد أس  اموتس  أحودث موا تذ ول إليوو  وانعذ العتواد لوي العوالخ

2008  :36 ) 

 .تذلير تكاليف التتذير السدتسرة وتكاليف الرشاعة 

 .مسئسة العتاد لمتتذرات البرمجية 
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وتتسثل األجيزة السمحقة لي وسائم التخزيد، التابعات، عارض السعمذمات، أجيزة     

السمحقة  البرسة اةلكترونية، أجيزة الترذير الرقسية، إلى ما يرعب حرره مد األجيزة

 وما غمزم لذلح مد عسل. ،التي تحتاج إلييا اةدارة عمى اختس  ةبيعة عسميا

الذسيمة التي تترل لييا السعمذمات مد جياز إلى یخر عبر شبكة  ى: وى وسا ط االترال. 7

 .االتراالت، وترشف إلى نذعيد رئيدييد ىسا )الذسائم الدمكية والذسائم السسمكية(

: تعتبور الذوبكات عشرورا  ميسوا  وأساسويا  لوي تتبيود اةدارة اةلكترونيوة، وموا  . شبكات االترال3

زاد مد أىسيتيا انتذار استخدام الحاسذ  لي مختمف السجاالت بغرض تحديد أداء العسل وزيادة 

تتوووذر ذلوووح االسوووتثسار ولزيوووادة ذلوووح االسوووتخدام ازدادت الحاجوووة إلوووى لكفووواءة األعسوووال وسووورعتيا، و 

ت والبيانوات داخول السشجسوة الذاحودة أو بويد السشجسوات ، ولمذوبكات أشوكال مختمفووة تبوادل السعمذموا

وموود أىووخ أنووذاع الذووبكات السدووتخدمة لووي مجووال اةدارة  ،ناتجووة عوود التتووذر لووي مجووال التكشذلذجيووا

 اةلكترونية ما غمي :

 شبكات االترال السحمية LAN Local Area Network  : 

ة مد الحذاسيب ببعزيا البعب لي مجال شبكة اتراالت ترلم مجسذع ُتعدّ 

ليا ضرورة كبيرة لي  ىوى ،جغرالي محدود، كأن يكذن مبشى لسشجسة أو ةابقا  رئيديا  لييا

السشجسة حي  انيا تدسح لعدد كبير مد السدتخدميد مد مذاركة مذارد السشجسة مثل ) 

 Truban   ,2003:178)اجيزة التخزيد ، التابعات ، البراما ، ممفات السعمذمات. 

and others) 

 شبكة اتراالت اإلنتخانت Intranet  : 

الذبكة الخا ة لمسشجسة التي تدتخدم تكشذلذجيا اةنترنل، ويقترر التعامل  ُتسثل

بيا عمى مذثفي السشجسة، بحي  ال يسكد لغيرىخ الدخذل إلى مذاقع الذبكة، ويتخ حساية 
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(. وتذلر شبكة اةنترانل Fire Walls) شبكة السشجسة الداخمية باستخدام جدران الشيران

 لادارة اةلكترونية العدغد مد السزايا نذكر مشيا :

 . إن شبكة اةنترنل ىي أم الذبكات. 1

 شبكة اةنترنل قاعدة االنتسق التقشية لادارة اةلكترونية. تعتبر.  2

وتحذيوووول  ،بكات. تعتبوووور شووووبكة اةنترنوووول أسوووواس خيووووارات تتووووذير تكشذلذجيووووا االتروووواالت والذوووو 3

 السشجسات االقترادية إلى مشجسات مرنة ومفتذحة تدتشد إلى السعرلة.

د الساديوووة ر . االقترووواد لوووي التكووواليف مووود خوووسل التذوووار  لوووي اسوووتخدام البرمجيوووات ولعوووب السوووذا4

 السسكد رلتيا بالذبكة كالتابعات وأجيزة التخزيد وغيرىا.

ذ ووذل إلييووا موود كالووة الحذاسوويب السرلذةووة مذوواركة السمفووات بحيوو  يدووتتيع السدووتخدمذن ال.  5

 بالذبكة.

 . كفاءة وسرعة االتراالت. 6

 . تذلير خدمة البريد اةلكتروني، وخدمة الحذار لي الذقل الحقيقي. 7

  كدتخانتشبكة االتراالت اإل (Extranet ىي عبارة عد شبكات إنترنل داخمية : )

مخذليد مد خارج السشجسة، بأن د يوتذسعل وامتدت خدماتيا إلى مدتخدميد خارجي

 يكذن ليخ و ذل واستخدام محدد إلى شبكات السؤسدة الداخمية.

 تصبيق اإلدارة اإللكتخونية في الجول والسشطسات  تحجيات  01.7.7

ىشا  العدغد مد التحديات التي يسكد أن تذاجييا الدول والسشجسات عشد قياميا بتتبيد  

 -(:56:  2007)عامر،  التاليأعسال معامست اةدارة اةلكترونية والتي تتسثل لي 
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تجير ىذه التحديات برفة أساسية لي وجذد العدغد مد المغات العالسية  التحجيات المغػية :أ.  

كتابتيا عمى  فحات السذاقع اةلكترونية، األمر الذي غؤدي إلى الحيرة عشد اختيار التي يسكد 

 المغة التي سيتخ مد خسليا إنجاز أعسال ومعامست اةدارة اةلكترونية.

تتسثل ىذه التحديات الثقالية برفة رئيدية لي وجذد الكثير مد  التحجيات الثقافية :ب.   

حي  تذجد الكثير  ،السدتيمكيد والعسسء لي كثير مد دول العالخالفروق الثقالية الذاسعة بيد 

سات أساسية لي السجتسعات الذرقية التي ال تعتبر ممد األشياء التي يسكد اعتبارىا بسثابة مد

 كذلح لي السجتسعات الغرلية.

 .ارتفاع ندبة أمية الحاسذ  واألمية التقميدية 

 المغة. معذقات 

 .أنذتة تعميسية غير متتذرة 

 التحجيات القانػنية جـ. 

تختمف القذانيد اختسلا  كبيرا  مد دولة إلى دولة أخرى، حي  قد ال تدسح مثس  دولة ما  

كسا تذجد دول أخرى ال تدسح باةعسنات  ،مثل أسبانيا باستخدام عمسيا القذمي لي اةعسنات

 السقارنة عد مشتجات معيشة.

عموى ذلوح لوإن الودول والسشجسوات التوي تدوعى إلوى تتبيود أعسوال ومعوامست اةدارة  ء  ولشا 

 اةلكترونية لدغيا تجد نفديا تتعامل مع قذانيد متعددة قد تختمف مع قذانيشيا الخا ة بيا.

 التحجيات التكشػلػجية   . د
غتتمب تتبيد اةدارة اةلكترونية ضرورة استخدام شبكات متقدمة لستراالت  

واالىتسام بالدول  ،كشة كل األعسال والسعامستياةلكترونية، كسا غتتمب أيزا  ضرورة م
تقدما  واضحا لي  السعا رةحدثل التكشذلذجيا أوالسشجسات التي تدعى إلى ىذا التتبيد، لقد 
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ولعل  ،مكانيات ىذه التقشياتإابل لخ تدتتيع الدول الشامية االستفادة مد ولالسق ،الدول الستقدمة
  .ىخ التحدياتأ التحتية مد  ةضعف البشي
 التحجيات البذخية ىـ . 

غذاجو تتبيد اةدارة اةلكترونية لي كثير مد الدول والسشجسات وخا ة  لي الدول الشامية  

مشيا عدم تذلر السذارد البذرية السؤىمة والقادرة عمى العسل لي  ،السختمفة العدغد مد التحديات

 مجاالت ىذه اةدارة وتشفيذ وإنجاز أعساليا ومعامميا.

 التحجيات اإلدارية  . و

تتخذ بعب الدول والسشجسات وخا ة  لي الدول الشامية بعب األساليب اةدارية  

ا الشح ليو إن ىذه األساليب التقميدية التقميدية كاألسمذ  البيروقراةي نسذذجا  لمعسل بيا، ومس

والعقيسة تعتبر غير متفاعمة مع مقتزيات ومتتمبات تتبيد أعسال ومعامست اةدارة اةلكترونية 

وذلح دون  ،التي تعتسد أساسا  عمى ردود األلعال وسرعة االستجابة والعسل لي األزمشة الحقيقية

 ة.وجذد أية قيذد بيروقراةي
 

 اإلدارة اإللكتخونــيــــة وضا ـــ   11.2.2

 جساليا ليسا غمي:إمد الذثائف ُيسكد  لادارة اةلكترونية عددٍ 

 التخصيط اإللكتخوني    . أ

( عد السفيذم العام لمتختيم التقميدي، E-Planningقد ال يختمف التختيم اةلكتروني )

إال أن  ،وتحدغد وسائل تحقيد ىذه األىدا  ،يسا غشرب عمى وضع األىدا ميوذلح ألن ك

 (236:  2010االختسلات األساسية تكسد لي ثسثة مجاالت كسا غمي. )نجخ، 

  التختوويم اةلكترونووي: ىووذ عسميووة دغشاميكيووة لووي اتجوواه األىوودا  الذاسووعة والسرنووة واآلنيووة

وقرووويرة األمووود وقابموووة لمتسدغووود والتتوووذر السدوووتسر، خسلوووا  لمتختووويم التقميووودي الوووذي يحووودد 
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تغيوور األىوودا  سوومبا  عمووى  غووؤثروعووادة  مووا  ،ىا لووي الدووشة التاليووةاألىوودا  موود أجوول تشفيووذ

 كفاءة التختيم.

  إن السعمذمات الرقسية دائسة التدلد تزفي استسرارية عمى كل شيء لي السشجسة بسا

 مسا يحذلو مد التختيم الزمشي السشقتع إلى التختيم السدتسر.  لييا التختيم

  التقميدية بيد إدارة تختيم وعسال الخم األمامي غشفذون إن لكرة تقديخ العسل اةداري

لجسيع العامميد يعسمذن عشد الخم   سيتخ تجاوزىا تساما  لي ثل اةدارة اةلكترونية

وكميخ يسكد أن يديسذا بالتختيم اةلكتروني مع كل لكرة  ،األمامي عشد ستح السكتب

 تبرز لي كل مذقع ولي كل وقل لكي تتحذل إلى لر ة عسل.

 التشطيع اإللكتخوني  . ب

تعتسد عسمية التشجيخ التقميدي عمى تذزيع األنذتة عمى تقديسات تشجيسية محددة  

وتبعا  لسبدأ وحدة األمر، وتتسيز  ،ويتخ تحدغد تبعيتيا التشجيسية ولقا  لخم اةدارة ،االخترا ات

كز الدمتة لي قسة السشجسات باليياكل التشجيسية اليرمية متعددة السدتذيات اةدارية، حي  تر 

 وتتحدد االتراالت الرسسية تبعا  لختة الدمتة. ،الييكل التشجيسي

أما التشجيخ اةلكتروني ليذ مرن ومتغير تبعا  لتبيعة السيام واألنذتة التي تكمف بيا  

السشجسة، ويعتسد التشجيخ اةلكتروني عمى االتراالت الستذابكة السفتذحة داخل السشجسة وخارجيا 

شتجيا تشجيخ الذبكات السحمية والعالسية، وتحل لرق العسل محل التقديسات التشجيسية والتي غ

الجامدة، وتشتقل السركزية مد قسة الييكل التشجيسي لتحل محميا مراكز الدمتة الستعددة ولقا  لسبدأ 

رمية. السمركزية، ولذلح تحذل اليياكل التشجيسية إلى ىياكل ألقية متذابكة بدال  مد اليياكل الي

 ( 247:  2009)زكي، 
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لى نسم التشجيخ بس حدود وىذ التشجيخ إلالسشجسات التي اعتسدت عمى تذثيف االنترنل تحذلل     

 (  Dessler،  2001: 188) ة لقيأو أالذي يكذن ترسيسو غير محدد بحدود عسذدية 

 

 القيادة اإللكتخونية  جـ.  

والتذجيو الذي يقذم بتذزيع السيام واألدوار بيد القائد لي السشجسات ىذ مركز التحكخ  

ويتمخا دور العامميد لي تشفيذ األوامر والتكميفات  ،ولديو الدمتة لي اتخاذ القرارات ،العامميد

وإمداده بالسعمذمات السزمة لدعخ عسمية اتخاذ القرارات، أما لي القيادة اةلكترونية لالسرؤوس ليس 

ؤساء، إنسا غرجع لقاعدة البيانات السذجذدة لي جية عسمو، وتعد لي حاجة إلى الرجذع إلى الر 

لمسذثف بأن غتخذ قراره لي شأن الخدمة السقدمة، لذا لالقائد  ا  مدبق ا  قاعدة البيانات تفذيز

ويتيح الفر ة أمام العامميد  ،ويحل السذكست ،اةلكتروني ىذ قائد معرلي يقدم االستذارات

تسيز، ويدغر ذاتو قبل أن غدغر اآلخريد، ويذجع القائد اةلكتروني لرق لسبتكار ويكال  األداء الس

( وتتسثل  70:  2004ويشسي الذالء واالنتساء لدى العامميد، )حجازي، ،العسل ذاتية اةدارة

 .( 261:  2010األبعاد األساسية لمقيادة اةلكترونية لي )نجخ، 

 

 القيادة التكشػلػجية  أواًل: 

دارة أعساليووووووووا موووووووود أجوووووووول إ ،تقووووووووذم عمووووووووى اسووووووووتخدام تكشذلذجيووووووووا اةنترنوووووووولىووووووووي قيووووووووادة     
 . وعسقاتيا السختمفة

كسا ىذ الحال لي زيادة  ،ليي تقذم عمى اكتدا  ميزة ىذا االستخدام لمتكشذلذجيا مْد ُثخو 

وتحديد جذدتيا مد أجل اتخاذ قرارات أشسل وأسرع  ،السعمذمات وسرعة الحرذل عمييا

سذاء لي یسيا أو  ،بكات األعسال التي تجعل السدغر لي كل مكانو ألزل، وىذه ميزة ش
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ويتعامل مع نفس الحاسذ ، وتتسيز القيادة  ،أورولا يستمح نفس القدر مد السعمذمات

 اةلكترونية القائسة عمى البعد التكشذلذجي بثسث سسات وىي :

 ( إنيا قيادة حس التكشذلذجياTechnology sense إن التغير ) التكشذلذجي الستدارع

والعسل عمى تذثيف  ،يجعل القائد اةلكتروني ذا قدرة عمى تحديد أبعاد ىذا التتذر

 مزاياه لتكذن مد السسيزات التشالدية لمسشجسة.

 

 ( حس الذقل عمى اةنترنلTime sense    internet إن القائد اةلكتروني ىذ )

لاةنترنل غذلر القدرة عمى إنجاز قائد زمشي سريع الحركة واالستجابة والسبادرة، 

األعسال لي أي وقل بالميل والشيار، ولي أي جزء مد العالخ، وألن األلراد لي التر  

اآلخر يسكد أن يعسمذا لي الشيار لي نرف الكرة األرضية مع التر  اآلخر لي 

شا، الميل لي الشرف الثاني مشيا، وألن االترال الفذري بيد األلراد السختمفة مد عالس

لإن حس الذقل عمى اةنترنل البد أن غتجاوز ألكارنا حذل إجراءات العسل التعاقبي 

إلى إجراءات العسل التزامشي، وتختي االستجابة السحكذمة بالفا ل الزمشي الستمذ  

إلى التفاعل اآلني بيد الجسيع الذغد يذاركذن  ،بيد معمذمات األدنى وقرارات األعمى

 خاذ القرار التذاركي إلكترونيا  أيزا .لي تبادل السعمذمات وات

 ( حس التذارئEmergency sense  إن اةنترنل لخ غؤثر عمى تغير األعسال )

السختمفة مد الشاحية التكشذلذجية لقم مد خسل السزايا والخرائا الفائقة لي 

ن التغير األساسي اآلخر تسثل لي نساذج األعسال الجدغدة التي إاالتراالت، بل 

الداخميد الجدد والخدمات واألساليب الجدغدة التي تجعل الخدمات واألساليب تأتي ب

 الدابقة متقادمة.
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إن التكشذلذجيا الستسثمة باةنترنل أ بحل بحاجة إلى عامميد  : القيادة البذخية ثانيًا : 

تخررات ومؤىست عالية، خسلا  لمعامميد لي العرر الرشاعي الذغد   ي ذو 

 غالبيتيخ العجسى مد ذوي التعميخ الستدني.

كسا أن الكثير مد العامميد سيعسمذن مع اةنترنل ولد نسم العسل عد بعد، القائخ عمى 

 الية واضحة داخل البمد أو خارجو.الذغد غشتذرون لي مشتقة جغر  ،الحاسذ 

 

ىي األكثر بروزا  لي إدارة  Self-Leadershipإن قيادة الذات  القيادة الحاتية :: ثالثاً 

األعسال عبر اةنترنل لالقائد السإلكتروني متمذ  مشو أن غتخذ قرارات سريعة ولذرية لسا 

ىذ متمذ  اآلن ولي كل مكان، لالسشجسة تعسل عمى اةنترنل لي زمد اةنترنل بكل ما 

یٍت مع التر  اآلخر أو األةرا  األخرى عمى الذبكة،  وقد تخ  يعشيو ذلح مد تفاعل

 ( 261:  2010تحدغد الدسات األساسية   لمقيادة عمي الشحذ التالي. )نجخ، 

 .القدرة عمى تجييز أنفديخ وإلغاء التركيز عمى إنجاز السيام 

 .ليخ السشجسة ومداىستيا مد أجل حل السذكست 

  التكيف مع البيئة الستغيرة.البراعة، السيارة، والسرونة لي 

  لية عد مداراتيخ السيشية وأنذتتيخ.و السدئذ 

 .الرغبة لي السبادرة مد أجل حل السذكست 

  االستقامة التي تدتدعي الذالء لمسشجسة والرغبة لي العسل حدب قيستيا

 ومعتقداتيا.
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 تخونية الخقابة اإللكد.  

األداء الفعمي باألداء السدتيد  لتحدغد تيد  عسمية الرقابة برفة عامة إلى مقارنة 

االنحرالات واتخاذ اةجراءات لترحيحيا، ولي الشجخ اةلكترونية تذلر االتراالت 

حي  تزيد لعالية  ،الدريعة الستذابكة معمذمات ىائمة عد األداء الفعمي ولي الذقل اآلني

يتدع مجال الرقابة وتربح الرقابة لذرية، و  ،الرقابة لي عسج االنحرالات وقل حدوثيا

لسشع اختراق   ليذسل الرقابة الداخمية والخارجية، وخا ة  الرقابة عمى الشجخ اةلكترونية

ولعسمية الرقابة  .الشجخ وقذاعد البيانات، وتركز الرقابة عمى الشتائا وليس عمى السدخست

 ( 25:  2004اةلكترونية مزايا عدغدة كسا وضحيا  )بيذمي، 

 ىالذقل الحقيقي )اآلن( بدال  مد الرقابة القائسة عمى الساضي، ليتحقيد الرقابة ب 

 تحقد الرقابة بالتغيرات بدال  مد الرقابة بالتقارير.

 بسا غذلد تدلقا  مدتسرا   ،نيا تحقد الرقابة السدتسرة بدال  مد الرقابة الدوريةإ

ةجرائيا لي أوقات   بدال  مد الرقابة الستقتعة ،لمسعمذمات الرقابية لي كل وقل

 متباعدة ولذكل دوري.

 بدبب الرقابة السدتسرة بدال  مد   الحد األدنى مد السفاجآت الداخمية لي الرقابة

وىذا مسا يقما  ،الدورية، لس شيء غتفاقخ داخل السشجسة دون معرلتو أوال  بأول

 إلى الحد األدنى السفاجآت الداخمية.

 قات القائسة عمى الثقة، وىذا مسا يقمل مد الجيد إن الرقابة اةلكترونية تحفز العس

اةداري الستمذ  لي الرقابة، لسع القدرة عمى الستابعة الفذرية لإن السدغر يكذن 

أقل حاجة ةثيار جيده الرقابي واالحتكا  عمى أساسو مع العامميد كسا يحدث 

 عادة  لي األسمذ  التقميدي لي الرقابة.
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 اعد عمى انخرا  الجسيع لي معرلة ماذا غذجد لي إن الرقابة اةلكترونية تد

 السشجسة إلى حد كبير.

  إن الرقابة اةلكترونية تقما مع الذقل أىسية الرقابة القائسة عمى السدخست أو

العسميات أو األنذتة لرالح التأكيد الستزاغد عمى الشتائا، ليي إذن أقر  إلى 

 (  277:  2010الرقابة عمى الشتائا. )نجخ، 

 

 خرا ز اإلدارة اإللكتخونية  07.7.7

وتجعل  ،تتستع اةدارة اةلكترونية بخرائا وسسات عدغدة  تسيزىا عد اةدارة التقميدية

 (   66:  2012مشيا ماغمي)حامد،  ،خذ بيا ضرورة ممحة لي عرر العذلسةمد األ

 تخفيب حدة السذكست الشاجسة عد تعامل ةالب الخدمة مع مذثف محدود الخبرة.. أ

 تييئة لر ة ميدرة لتقديخ الخدمات لتالبييا مد خسل الحاسب اآللي..  

والرسائل  ،واألرشيف اةلكتروني ،حي  تتكذن مد البريد اةلكتروني ،إدارة بس أوراقجو . 

 ونجخ تتبيقات الستابعة اآللية. ،الرذتية

 تتسثل لي الياتف السحسذل والحذاسيب. ،إدارة بس مكان. د

لفكرة الميل والشيار والريف والذتاء ليس  ،ساعة متذا مة 24حي  تدتسر  ،بس زمان إدارة ىو. 

 ليا مكان لي العالخ الجدغد.

نيا ولقا  إل ، ضالة لمخرائا الدابقة  ومقارنة  باةدارة التقميديةأن اةدارة اةلكترونية باة

رقع  الجدول التالي، كسا سيرد بلسعيار اليد   نجدىا تركز عمى السعمذمات و الرقسيات والذبكات

ن أن غترف بالسرونة و ألقي ويجب نيا تعتسد التختيم األإ، وولقا  لسعيار التختيم ل ( 7-0)

 بيد اةدارة والعامميد. ا  يكذن ُمذترك
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لتكذن اليياكل التشجيسية شبكية ، والتقديسات التشجسية  أما مد حي  معيار التشجيوووخ ،

 أن إدارة االتراالت لائقة الدرعة. ُمتغيرة ، وتتعدد مراكز الدمتة ، كسا

معيار الرقابة ، لتكذن الرقابة السعشية ىشا رقابة لذرية ومدتسرة يذار  لييا  ىواعتسادا  عم

 أكثر مد ةر  عبر الذبكة العشكبذتية . 

 (0-7ججول )

 التقميجية واإلدارة اإللكتخونية مقارنة بيغ اإلدارة

درجة 
 السقارنة

 اإلدارة اإللكتخونية اإلدارة التقميجية

تخكد عمى إدارة األفخاد والسػارد لتحقيق الك اءة  اليجف
 .وال اعمية

  تخكد عمى إدارة السعمػمات والخقسيات والذبكات
 .والع قات لتحقيق الت اعل والتجاذب

 .ميسة اإلدارة العميا  التخصيط
 الخصط شػيمة ومتػسصة األجل. 
  تتخجع إلى بخامج يش حىا العاممػن. 
 التخصيط مغ أعمى إلى أس ل. 

 مذتخك بيغ اإلدارة والعامميغ. 
 إعجاد الخصط عمى فتخات قريخة. 
 الخصط مخنة ومتغيخه. 
 التخصيط أفقي. 

 .ىخمي متعجد السدتػيات  التشطيع
 التقديسات التشطيسية ثابتة. 
 تتخكد الدمصة في اإلدارة العميا. 
 االتراالت الخسسية تبعًا لخصة الدمصة. 

  التشطيسية شبكيةاليياكل. 
 التقديسات التشطيسية متغيخة. 
  تعجد مخاكد الدمصة وفخق العسل ذاتية. 
 االتراالت فا قة الدخعة. 

 .القا ج يقجم االستذارات ويحل السذك ت  .القا ج مخكد التحكع والتػجيو  القيادة
  القخارات مغ سمصة القا ج ودور العامميغ. 

  القخار.إمجاده بالسعمػمات ال زمة لجعع 
  القخارات تذاركية إلتاحة ال خصة أمام العامميغ ل بتكار

 .والتسييد
  القا ج يجيخ اآلخخيغ  القا ج يجيخ ذاتو قبل أن يجيخ اآلخخيغ. 

األداء ال عمي باألداء السدتيجف  مقارنة  الخقابة
 .لتحجيج االنحخافات وترحيحيا

 مقارنة السجخ ت بالسخخجات. 

  عسمية مدتسخة يذارك فييا أكثخ مغ الخقابة فػرية وىي
 .شخف مغ خ ل الذبكة اإللكتخونية

 قا سة عمى الشتا ج. 
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، دار  1،  اةدارة اةلكترونية اةستراتيجية والذثائف والسذكست،(   2004: نجخ عبذد،)  السرجر

 277السريخ لمشذر ، عسان ، ص 

، ويحل الُسذكست ، وُيدغر ذاتو قبل ن القائد ىشا يقدم االستذارات إوولقا  لسعيار القيادة ل

بتكار والتسيز، أن ُغدغر العسل ، لزس  عد أن نسم القيادة الستمذ  يجب أن ُغتيح الفرص لس

ن غتحمي بيا القائد اةلكتروني التي تسيزه عد  أوىشا  العدغد مد الرفات والرفات التي يجب 

 .( 2-2القائد التقميدي كسا  ىذ مذضح لي الجدول رقخ )

 ( 7-7ججول )

 مقارنة بيغ القا ج اإللكتخوني والقا ج التقميجي

 القا ج الخقسي القا ج التقميجي

 خط سيخ وضي ي ثابت ذو اتجاه واحج. 

 )أىجاف شػيمة األجل )معاش التقاعج أىسيا. 

 يعتسج عمى عسخه ومكانو الػضي ي. 

 يختبط بالسؤسدة واألفخاد. 

 ييتع بالت اصيل. 

 يجيخ العسل وشخريتو. 

 أمانمر يتجشب السخاشخة ويدعى ليا. 

 مطيخه وم محو أىع أدواتو اإلدارية. 

 محمي. 

 نصػا ي ومشغمق عمى مشطستو ورفاقوا. 

  ليخ مزصخ إلى التعميع ويتعامل بالسرادفة أو

 .اإلكخاه

 تغيخات وضي ية متعجدة في اتجاىات.م 

  وقريخة األجل يعتسج عمى عمسو أىجافو متتالية

 .وجخأتو

 .يعتسج عمى عمسو وجخأتو 

 يختبط بالع قات واألفكار والذبكات. 

 ييتع بالشتا ج. 

 يجيخ العسل بأفكاره السبتكخة. 

 يخاشخ بسذخوعات ججيجة. 

  أسمػبو في االترال وم مح لغتو مغ أىع أدواتو

 .اإلدارية

 عػلسي ومحمي. 

  اآلخخيغتػاصمي ومش تح عمى مشطسات 
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، اةمارات   1( ، اةدارة الرقسيووة السجاالت والتتبيقات ،  2005: عباس، بذير عباس ) السرــجر

  .23لمدراسات والبحذث ، أبذ ثبي اةمارات العرلية الستحدة ،  ص

  يخكد عمى ميسة واحجة قبل أن يشتقل إلى ميسة

 .أخخإ 

 مزصخ إلى التعمع. 

 متعجدة في التػقيت ن دو أعساالً  يشجد. 
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 نيالمبحث الثا 3.7

 : ةـــــمقـجم 0.3.7

لقد ألرزت الستغيرات العالسية تحديات تشالدية كبيرة، نتيجة عذلسة الشذا  السررلي  

وتحرير الخدمات السالية والسررلية، لتمقى بتحدياتيا عمى عاتد اةدارة السررلية لمعسل عمى 

التكيف مع ىذه الستغيرات، وتحقد االستفادة القرذى مد ثسار تكشذلذجيا السعمذمات واالتراالت 

تتذير نجخ وسائل العسل السررلي، وابتكار تتبيقات جدغدة لمخدمة السررلية، تتدخ بيد  

بالكفاءة والدرعة لي األداء، بسا غتذاءم مع اةيقاع الستدارع لمرشاعة السررلية لي القرن 

 (252:  2009الحادي والعذريد. )عبد القادر، 

كترونية، ولي ضذء مع بداية عرر السعرلة والسعمذمات، ومع ثيذر التجارة اةل

االستخدام الذاسع لتكشذلذجيا اةعسم واالترال، عرلل الرشاعة السررلية نجسا  ووسائل جدغدة 

 (51:  1998حققل الدرعة لي االستفادة القرذى ِمسا تتيحو ىذه التكشذلذجيا الحدغثة. )حديد، 

 م يػم السرارف اإللكتخونية : 7.3.7

أو مرار  اةنترنل  Electronic Bankingيدتخدم مرتمح السرار  اةلكترونية  

Internet Banking  كتعبير متتذر وشامل لمسفاىيخ التي ثيرت مع متمع التدعيشات كسفيذم

 Remote Electronic Bankingالخدمات السالية عد بعد أو السرار  اةلكترونية عد بعد 

الزلائد بإدارة حدابيخ وإنجاز أعساليخ السترمة بالسرر ، عد وجسيعيا تعبيرات تترل بقيام 

ةريد السشزل أو السكتب أو أي مكان یخر، ولي الذقل الذي يختار العسيل، ويقذم السرر  

 (8:  2007بتزويد العسيل بحزمة مد البرمجيات التي تسكشو مد تشفيذ عسميات معيشة. )شعبان، 
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مرار  تعسل بالكامل عمى اةنترنل وىذا وتعر  السرار  اةلكترونية ربأنيا  

السرر  ىذ الذي تقذم العسقات والتعامست والرفقات ليو ليس مد خسل المقاء السباشر أو 

  ( 12:  2002)عبد الخالد، االترال السباشر وإنسا مد خسل الذسائل اةلكترونيةر. 

 أىسية السرارف اإللكتخونية : 3.3.7

تتستوع السرار  اةلكترونية بأىسيٍة خا وووٍة  تجعميا تتسيز عد غيرىا مد السرار  ،  

 (  31:  2002تتسثل لي التالي )الحديد، 

إمكانية و ذل السرار  إلى قاعدة أعرض مد العسسء السذدعيد، والسقرضيد وةالبي  .1

 الخدمات السررلية.

ةجراء بعب السعامست السررلية تخفيب التكاليف والشفقات التي غتحسميا العسيل،  .2

 السختمفة بدون الحاجة لسنتقال إلى السرر .

 تعزيز رأس السال الفكري، وتتذيع تكشذلذجيا السعمذمات. .3

 اخترار السدالات الجغرالية، ورلع الحذاجز التقميدية. .4

 تيدير التعامل بيد السرار  وجعمو عمى مدار الداعة. .5

ذكل نالذة إعسمية لتعزيز الذفالية، وذلح مد إن استخدام اةنترنل لي السرار  ي .6

خسل التعريف بيذه السرار ، وترويا خدماتيا، واةعسم بشذأة السرر  وتتذره 

 ومؤشراتو السالية  لذضعيا بترر  الباحثيد، وسائر األةرا  األخرى السعشية باألمر.

 تقديخ خدمات مررلية جدغدة. .7

 زيادة كفاءة أداء السرار . .8

مرونة العامميد بالسرر   لسذاجية أي تغير لي تكشذلذجيا الخدمة زيادة درجة  .9

 السررلية.
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 تخفيب تكاليف إنذاء لروع. .10

نيل رضا العسسء  ليذ شعذر شخري ناتا عد ألكار إيجابية يتمقيا الزلذن عشد  .11

 . الحرذل عمى الخدمة و بالذقل نفدو 

  .متصمبات السرارف اإللكتخونية 4.3.7 

 قشية .البشية التحتية الت . أ

وىي تقع لي مقدمة متتمبات تتبيد اةدارة اةلكترونية بالسرار ، و الُبّشى التحتية السعشية، ىي 

تمح التي ترلم بيد االتراالت وتقشية السعمذمات، كسا أنوو مود أىوخ محوددات الشجواح لوي األعسوال 

 إلكترونيا ، ىذ كفاءة البشى التحتية لسترال وتقشية السعمذمات.

 واالستسخارية مع السدتججات .تصػر ال . ب

التذعيووووة(، ىووووي موووود أىووووخ عشا وووور متتمبووووات تتبيوووود اةدارة  -التفاعميووووة  -إن )التتووووذير 

 اةلكترونية بالسرار ، لالجسذد ال غمتقي مع لرص التسيز.

 .الت اعل مع الستغيخاتجـ. 

يووات إن التفاعوول ال يعشووي لقووم التعاموول مووع الجدغوود، بوول يجووب أن يكووذن مووع األلكووار والشجر 

 الحدغثة، وخا ة  لي حقذل اةدارة.

 .الخقابة والتقييع  . د

لقد أقامل غالبية السرار  التي تبشل إنجاز أعساليا إلكترونيا ، جياٍت ترجع إلييا لمسذذرة 

لي التحقيقات التقشية، والشذر اةلكتروني، لترسيخ لعالية وأداء مذاقعيا، لالتقييخ يعد مد أىخ 

 عشا ر الشجاح ألي عسل.
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 ىـ. ك اءة األداء .

يجب أن تستد كفاءة السرار  التي تتبشى اةدارة اةلكترونية إلى كالة الذثائف الفشية والسالية 

 (125:  2012والقانذنية واةدارية. )غذسف، 

 أنساط السرارف اإللكتخونية : 5.3.7

 ( 43:  2002لمسرار  اةلكترونية ثسثة أنسا  رئيدية ُمرشفة  ولقا  لمتالي )الحديد،  

  األول: السذقع السعمذماتيInformation وىذ الحد األدنى مد الشذا  اةلكتروني ،

السررلي، ومد خسلو لإن السرر  يقدم معمذمات حذل برامجو ومشتجاتو وخدماتو 

 السررلية.

 فاعمي أو التذا مي الثاني:  السذقع التCommunicative يدسح ىذا السذقع بشذع مد ،

التبادل االترالي بيد السرر  وعسسئو، كالبريد اةلكتروني، وتعبئة التمبات، أو نساذج 

 أو تعدغل معمذمات القيذد والحدابات.

  الثال : السذقع التبادليTransactional  وىذ السدتذى الذي يسارس ليو السرر ،

أنذتتو لي بيئة إلكترونية، حي  يدسح لمزلذن بالذ ذل إلى حداباتو وإدارتيا، خدماتو، و 

وإجراء الدلعات الشقدية، والذلاء بقيسة الفذاتير، وإجراء كالة الخدمات االستعسمية ،وإجراء 

 الحذاالت بيد حداباتو داخل السرر ، أو مع جيات خارجية.

 لتي تقجميا السرارف اإللكتخونية الخجمات ا 6.3.7

إن الخدمات التي تقدميا السرار  اةلكترونية، أحدثل تتذرا  ىائس  لي العسل 

 ( عمى الشحذ التالي :78، 69:  2006السررلي، وقد ذكرىا )الريرلي، 
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: حي  يسكد لمعسيل مراجعة حدابو لي أي وقل، وكذلح مراجعة  مخاجعة الحدابات .1

ي تسل، ويسكد أيزا  لتح حدا  لدى السرر  مد خسل استخدام یخر التعامست الت

 بتاقة االئتسان.

 : وىي تعشي تحذيل األمذال مد حدا  إلى یخر. تحػيل الخصيج .2

: ىشا يسكد لمعسيل دلع أي لذاتير خا ة بو مد خسل مذقع السرر   دفتخ ال ػاتيخ .3

قدم ىذه الخدمة عمى اةنترنل، وذلح مقابل رسذم معيشة، وىشا  بعب السرار  ت

 مجانا .

: بعب السرار  تدسح لمعسيل بتحدغد مذا فات  تحجيج السػاص ات الخاصة بالعسيل .4

الرفحة الخا ة بو، مثل تغير استخدامات بعب األزرار، حي  ُيدأل العسيل عددا  مد 

 األسئمة لترسيخ عروض تتشاسب مع إمكانياتو ورغباتو.

م السرر  عروضا  خا ة لسشتجات غير : حي  يقد تػفيخ أسػاق ججيجة لمسدتيمظ .5

مررلية، مد خسل تذضيح عشاويد ىذه األماكد عمى الرفحة الخا ة بالسرر ، مع 

 إعتاء تخفيزات إذا تخ الذراء مد ىذه السذاقع.

: حي  غتخ لتح حدا  جاري بفذائد لجذ  العسسء وتذجيعيخ  فتح حداب جاري ب ػا ج .6

السرار  یلة حاسبة لمقيام بالعسميات عمى استخدام اةنترنل، حي  تزع بعب 

 الحدابية لذرا .

: بعب السرار  ال تسمح ماكيشات دلع  فع اآلليجإعادة جدء مغ رسػم ماكيشات ال .7

خا ة بيا، ولالتالي تعرض لمعسيل إمكانية استخدام ماكيشة مرر  یخر مع إعادة 

 رسذم استخدام ىذه الساكيشة لمعسيل.
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الحرذل عمى القروض مد خسل مذقع السرر  : حي  يسكد  الحرػل عمى قخوض .8

عمى اةنترنل لذرا ، باةضالة إلى ذلح يدسح لمعسيل بسقارنة أسعار الفائدة لمسرار  

 األخرى، وذلح مد خسل السذقع الخاص بالسرر  الذي غتخ التعامل معو.

: حي  يسكد لمعسيل كتابة ىذا التمب عد ةريد  شمب الحرػل عمى بصاقات ا تسانية .9

 محرذل عمى البتاقة.لاةنترنل 

: مع زيادة درجة التعقد لي األسذاق السالية، تقذم بعب  خجمات التخصيط السالي .10

السرار  بسداعدة العسسء لي إدارة أمذاليخ، حي  يسكد لمعسيل أن يدتخدم مذقع 

السرر  عمى اةنترنل، بإدخال مجسل العسميات السقترحة، ليقذم السرر  بتحدغد أغيا 

 بالعسمية. أعمى لائدة وأقل مخاةرة، قبل إعتاء األمر لمعسيل لمقيام

: وىذ الشجام الذي يدسح بإرسال الفذاتير إلكترونيا  إلى العسيل  ال ػاتيخ اإللكتخونية .11

ويتخ تددغد قيستيا مد  ،عبر اةنترنل، والسعمذمات الستمذلة تكذن متبذعة عمى الفاتذرة

 خسل حدا  العسيل الجاري إلكترونيا .

السرار  تيتخ بيا بذكل  : ىذه ال تعتبر خدمة خا ة لكد الحساية والخرػصية .12

حتى يذعر العسيل بدرجة عالية مد الحساية لمعسميات التي يقذم بيا مع  ،كبير

 ن ىذا ىذ الفارق بيد مرر  ویخر.إالسرر ، حي  

: أي شراء السرر  الفذاتير مد البائع ودلع قيستيا لو،  خجمات التػكيل اإللكتخوني .13

 ئع.ثخ تحريميا مد السذتري مقابل عسذلة مد البا

: مثل مداعدة العسيل لي الحرذل عمى السعمذمات عد حجخ  الخجمات الزخيبية .14

الزرائب الستمذ  دلعيا بعد مراجعة األرلاح، والسررولات الخا ة بالعسيل. )الذسري، 

2008  :51) 
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: يدسح ىذا الشجام بإضالة السبالغ التي ترل إلى العسيل برذرة  نطام اإليجاع السباشخ .15

لى حدابات لدى السرر  الذي غتعامل معو مباشرة ولذكل یلي. دورية ومتكررة إ

 (304:  2001) ادق، 

 قشػات تػزيع السرارف اإللكتخونية : 7.3.7

وىي أجيزة یلية لمسرر ،  Automatic change Machineیلة الررا  اآللي  .1

والغرض مشيا تقديخ خدمات الدحب، واةغداع لي حدابات عسسء السرر ، وذلح 

بسذجب ترتيب یلي غتبعو السرر ، حي  يسكد الدحب واةغداع بسذجب بتاقات 

 مرسسة ليذا الغرض، ولي كل األوقات.

وتكذن مترمة كسا يسكد نذرىا باألماكد السختمفة، سذاء بالجدار أو بذكل مدتقل، 

بذبكة حاسب السرر ، ويقذم العسيل باستخدام بتاقات بسستيكية أو بتاقة ذكية 

لمحرذل عمى الخدمات السحمية مثل : الدحب الشقدي، اةغداع الشقدي، االستفدار عد 

 الحدا ، وغيرىا مد الخدمات.

دى وىي اآلالت التي تشتذر ل Electric Point of Saleنقا  البيع اةلكترونية  .2

السشجسات التجارية والخدمية بسختمف أنذاعيا وأنذتتيا، ويسكد لمعسيل استخدام بتاقات 

بسستيكية أو ذكية لمقيام بأداء مدلذعات مد خسل الخرخ مد حدابو إلكترونيا  بتسرير 

ىذه البتاقة داخل ىذه اآلالت السترمة إلكترونيا  بحاسب السرر ، ومد خدماتيا 

والقيد السباشر عد ةريد التحذيل اةلكتروني مد حدا  ضسان الذبكات، الدلع 

 السذتري إلى حدا  التاجر.

أتاحل تقشيات االترال  Home & Office Bankingالريرلة السشزلية أو السكتبية  .3

الحدغثة لمسرار  لر ة تذلير خدمات مبتكرة وحدغثة لعسسئيا والتي مد بيشيا الريرلة 
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الحاسب الذخري السذجذد بالسشزل أو العسل أو أي  السشزلية عبر اةنترنل، وىي ذلح

مكان، والذي غترل بحاسب السرر  ليتسكد مد خسلو إتسام العسميات السررلية 

 الستمذلة.

غتجو العالخ اليذم بختى متدارعة نحذ استخدام  Mobile Bankingالريرلة السحسذلة  .4

ستخدامات ىذه اليذاتف اليذاتف الجذالة برذرة ُمتردة، األمر الذي يدتمزم تتذير ا

لمعدغد مد األغراض، إذ أ بح مد السسكد وعد ةريقو الذ ذل إلى شبكة اةنترنل، 

واستخدامو لي التتبيقات الستعمقة بيا، ولالتالي أ بح مد السسكد االستعسم عد أر دة 

 الحدابات أو إجراء تدذيات عمى الذبكات أو خسلو.

ةريقة متتذرة ألداء الخدمات السررلية وىي  Phone Bankingالريرلة الياتفية  .5

ساعة ةذال العام بس إجازات، ويدتتيع العسيل برقخ  24السقدمة لمعسسء، حي  يعسل 

سري خاص سحب مبمغ مد حدابو، وتحذيميا لدداد الكسبياالت والفذاتير الستمذلة، 

 وكذلح الحرذل عمى قروض، ولتح اعتسادات مدتشدية.

رة عد رلم األقسار الرشاعية بيد جياز التميفزيذن بالسشزل الرقسي وىذ عبا التمفزيذن  .6

وليد حاسب السرر ، ولالتالي يسكد الدخذل مد خسل رقخ سري إلى حاسب 

 السرر ، أو شبكة اةنترنل، وتشفيذ العسميات الستمذلة.

أتاح انتذار استخدامات اةنترنل لمسرار   Internet Banksاةنترنل السررلي  .7

سسء مد خسل خدمات السرر  السشزلي، حي  غتخ إنذاء مقار ليا عمى التعامل مع الع

اةنترنل بدال  مد السقر العقاري، ومد ثخ تديل عمى العسيل التعامل مع السرر  عبر 

اةنترنل، وىذ لي مشزلو، ويسكد محاورة مذثف السرر  عمى شاشة الكسبيذتر، ويتخ 

 إجراء كالة العسميات السررلية.
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كل وسائل الدلع التي تدتخدم لييا تكشذلذجيا متقدمة مثل  ىاةلكترونية، وىوسائل الدلع  .8

التسذيل اةلكتروني لألمذال، والذيح اةلكتروني و الكسبيالة اةلكترونية و الدلع بالكروت 

 اةلكترونية، والدلع بالشقذد اةلكترونية.

الجسيع، حي   لالذيح اةلكتروني ىذ  ذرة ةبد األ ل لمذيح الذرقي الذي يعرلو

يحتذي عمى نفس الخرائا والرسحيات، ولكد غتخ التعامل بو إلكترونيا  ولذكل 

 كامل، أي يكذن كميا  عمى حامل إلكتروني بدل الحامل الذرقي.

التحذيست السالية اةلكترونية )السقا ة( حي  تقذم العدغد مد السرار  اآلن بالسذاركة  .9

كتروني لسسغيد القيذد السحاسبية التي تدجل لي شبكة حاسبات تتذلى التداول اةل

السدغذنية والدائشة ليسا بيد السرار ، ولذلح تؤدي الدور التقميدي لخدمة السقا ة 

 السررلية، ولكد بذكل لذري ولدرجة عالية مد الكفاءة.

 

 عػامل نجاح السرارف اإللكتخونية : 8.3.7

االلتزام بجسمة مد العذامل، والتي ىي إن االتجاه نحذ السرار  اةلكترونية يقتزي  

 بسثابة قذاعد لمعسل اةلكتروني و تتسثل ليسا غمي:

 (  77:  1999)رضذان، 

وجذد شبكة عريزة تزخ كل الجيات ذات الرمة، وترتبم باةنترنل ولقا  لألسس  .1

 القياسية، مع مراعاة التأميد لي ترسيخ ىذه الذبكة.

رار  اةلكترونية، بداية  مد وضع إستراتيجية وضع ختم لمبدء لي إدخال خدمات الس .2

 عمى مدتذى السرر  السركزي أو الدولة.

 وضع تشجيسات قياسية تدسح بالرلم بيد مختمف الجيات ذات الرمة بالعسل السررلي. .3
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 إعداد ختة لتدريب السذارد البذرية. .4

 العسل عمى إنذاء تشجيخ إداري يعسل عمى التشديد بيد األةرا  الستعاقدة. .5

 

 السخاشخ التي قج تػاجو السرارف اإللكتخونية : 9.3.7

إلى تبشي تتبيد اةدارة اةلكترونية لي السرار  دون تذضيح السخاةر  ةال يسكد الدعذ 

 ( 350:  2001التي قد تشجخ عد تبشي ىذا األسمذ  وىي تتمخا لي التالي )سذيفي، 

عمى التبادل التجاري ثيذر مذكست مالية تتعمد بكيفية تحريل الرسذم والزرائب  .1

اةلكتروني، وىذه اةشكالية ذات أىسية خا ة بالشدبة لمدول الشامية، إذ تؤدي لحرمانيا 

 مد أىخ مرادر اةغرادات.

غشبغي عمى السرار  االىتسام بأمان العسميات التي تتخ عبر اةنترنل، وذلح درءا   .2

 ييف.لألختار الكبيرة التي تترتب عمى إساءة االستخدام أو التز 

ىشا  مخاةر تتعمد بفذل مذرد الخدمة لي تقديخ ما غتذقعو السرر  مد خدمات نتيجة  .3

 القرذر لي الشجام السدتخدم، لديعرض السرر  لمسداءلة مد قبل عسسئو.

ىشا  مخاةر ناتجة عد مسارسة العسميات السررلية  عابرة لمحدود، األمر الذي غتتمب  .4

والزذابم الرقابية التي تتحكخ لي ىذه العسميات، مثل مد السرار  اةلسام بالقذانيد 

 الحرذل عمى ترخيا وحساية السدتيمح.

ىشا  مخاةر مرتبتة بالتغيرات التكشذلذجية الدريعة لي ىذا السجال، األمر الذي غترتب  .5

 عميو عدم استتاعة السذثفيد اةلسام باستخدام التكشذلذجيا الحدغثة.

كل ميستيا جسع أرقام بتاقات االئتسان واستغسل  ثيذر متاجر وىسية عمى الذبكة، .6

 أرقاميا لي التزوير، وسرقة األمذال مد حدابات بتاقات االئتسان.
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قد يكذن ىشا  مذكست ناتجة عد قيام الغير بتعتيل الشجام كأن غتخ إدخال ليروسات  .7

 لي الشجام.

ء وإنكارىخ إتسام عدم التأكد مد ىذية العسيل، مسا غؤدي إلى كثرة الذكاوى مد العسس .8

 السعامست.

تعتبر القر شة مد األعسال التي تدبب خدائر لادحة لألةرا  السذاركة لي  .9

، حي  يقذم القرا شة االلكترونيذن بسحاولة الدخذل  (213:  2002)الحديد، العسمية.

ألنجسة الكسبيذتر و السعمذمات بتريقة غير شرعية، و ذلح عد ةريد البح  عد نقا  

  Laudon and Laudon) ,2006 :346 (أنجسة الحساية األمشية . الزعف لي 
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 سة االستصـــ عيــــــةراالج 0.3 

 مقـــــــــــجمـــــة  0.0.3

غتشوواول ىووذا السبحوو  الدراسووة االسووتتسعية التووي اجريوول عمووى السجتسووع البحثووي ، حيوو  ةبقوول  

عوود إةوووووووووسع الباحوو  عمووى عوودٍد موود األدبيووات %( موود السجتسووع قيوود الدراسووة  ، لب15عمووى مووا ندووبتِو)

الدراسة، كذلح  والدراسات العرلية السترمة بسذضوووووذع بحوووووثو ، والتي ساعدت كثيرا  لي تحدغد متغيرات

، تووخ القيووام بدراسووة إةسعوووووو عمووى عوودد موود  السعوواغير والسقوواغيس التووي اسووتخدمل لووي تمووح الدراسووات 

عموى السجتسوع  امكانيوة  تتبيود أداة الدراسوة لجسوع البيانوات والسعمذمواتاستتسعية  تبيد مد خسليا 

ودقووووة العبوارات الوذاردة  وسحيتيا لقيواس موا ُ وسسل مود أجموو ، مود حيو  وضوذح   كذلح والبحثي 

 : ، وذلح عمى الشحذ التاليبيا، ودرجة اتداقيا  بالسذضذع محل الدراسة

  إجخاءات ترسيع  االستسارة ووص  مقاييديا:  7.0.3

التوي تدوعى  توالتدواؤالتخ تروسيخ االسوتسارة  بذوكل مبودئي لوي ضووووذء مذوكمة الدراسوة وأىوداليا 

 أىودا ، حي   عسمل الدراسة عمى السزج واالنتقاء بيد تمح السعواغير بسوا غتساشوى موع  لاجابة عمييا

 االستبانة .  عباراتالدراسة لمخروج بريغة أولوووية ل

عود ةريود اسوتسارة  االستبانووووة التوي Pilot Study)  ( تخ  جسع بيانوات الدراسوة االستتسعيوووة 

ول بالبيانوووات خوووتا الجوووزء األأيووورات الدراسوووووة  ، حيووو  ق دووووووسل إلوووى ثسثوووة أجوووزاء  بيووود  قيووواس متغ

الخا وووة بتتبيد  ةالديسذغرالية لمسفردات الخاضعة لمدراسة، وأختا  الجزء الثاني بالستتمبات األرلع

إداريوووووة ( ،  والجووزء الثالوو  واألخيوور و بذريووووووة  وتقشيوووووة  واةدارة اةلكترونيووووة موود  متتمبووات )ماليوووووة 

سعذقووووات تتبيوووود اةدارة اةلكترونيووووووة موووود وجيووووة نجووووووور اةدارات السعشيوووووووة والسحووووددة سوووومفا  يخووووتا ب

 بالسرار  التجارية  قيد الدراسووة.
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ــــة: 0.7.0.3    يحتوووذي  الجوووزء األول مووود اسوووتسارة االستبانووووووة عموووى  البيانـــات الجيسػلخافيــ

)الشووووووذع ، العسووور ، السدووتذى التعميسووي، الذثيفووة ل لووي ثووالبيانوات الديسذغراليووووة  لمسبحووذثيد والتوي تتس

 كسا غمي : يالحاليووة ، مدة الخدمة لي السرر  ، التخرا( .  وى

 ويقرد بو جشس السبحذث مد حي  :: الجشذ  .1

 نثووووووووووووووووووووووىأ -ذكووور                        -

 فو إلى الخانات التاليوووة:وقد تخ ترشي ،: ونعشي بو  سد السبحذثالعســــــــــخ  .2

 سشووووووووووة. 30أقل مد  -

 سشوووووووة. 40سشوة إلى  30مد -

 سشوووووة  50سشوووة إلى  41مد  -

 سشووة لأكثوووووووووووووووووووووووووووور. 51 -

إلى الخانات  ووقد تخ تقديس ،: وىذ يعشي السؤىل الدراسي الرسسي لمسبحذثالسدتػإ التعميــــسي .3

 التالية: 

 .ة دكتذرا    -ماجدتير     -/ليدانس(   الذريذسجامعي )بك  -ثانذي         -

ـــية .4   وىووي,ثشوواء الدراسووة،أ  ويقروود بيووا السركووز الووذثيفي الووذي يذووغمو السبحووذث:  الػضي ــة الحالــ

 كسا غمي: ةمرشف

 . إشراقيةإدارة  –إدارة وستى  -إدارة ُعميا   -

التووي قزوواىا السبحووذث لووي وثيفتووو الحاليووووة، وقوود تعشووي السوودة و :  مــجة الخجمــــــة فــي السرــخف .5

 قدسل إلى السدد التالية:

 .سشذات 10سشذات إلى أقل مد  5مد   –سشذات .      5أقل مد 

 سشة . 20سشة إلى أقل مد  15مد   -سشوووة .     15سشذات إلى أقل مد  10مد 
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 سشوووة لأكثووووووووووووووور. 20مد 

السبحووذث ، وقوود ُقدوووووووخ إلووى التخررووات  والووذي غشتسووي إليوو :  وُيقروود بووو التخروواالتخرــز  .6

 ستسارة.خر غير مذكذر باالیتخرا  ضالوةعتاء السبحذث لر ة إ التالية مع 

 أخرى تذكر -   تسذيل ومرار   -اقتروووواد           -إدارة أعسال    –محاسبوووة     .7

 مقياس تصبيق اإلدارة اإللكتخونـــــــــــية:  7.7.0.3

( عبووارة تتعموود بستتمبووات تتبيوود اةدارة 29الجووزء الثوواني موود اسووتسارة االستبانوووووة يحتووذي عمووى )

 رلعوة محاور كسا غمي:أاةلكترونية ، وىى مقدسة إلى 

  (.5 -1وىي مد ) ،السحذر األول خاص بالُستتمبوووووات الساليووووووووة : ويسثل ىذا الجزء مد السقياس خسس عبارات 

   1وىوي مود ) ،: ويسثول ىوذا الجوزء مود السقيواس سوبع عبوارات التكشذلذجيوة السحذر الثاني خاص بالُستتمبووووووات- 

7). 

 (.8 -1)وىي مد  ،عبارات يالسحذر الثال  خاص بالُستتمبوووووات البذرية: ويسثل ىذا الجزء مد السقياس ثسان 

   :يزووا  أعبارات  يويسثل ىذا الجزء مد السقياس ثسانالسحذر الرابع خاص بالُستتمبوووووات اةداريووووووة. 

 مقياس معػقات تصبيق اإلدارة اإللكتخونـــــــــية 3.7.0.3

خير مد استسارة االستبانوووة عمى العبارات الخا ة بستغير معذقات تتبيد اةدارة يحتذي الجزء األ 

 ( 11إلى  1( عبارة  مد )11وىي )  ،اةلكترونية بالسرار  التجارية  محل الدراسة

 يجوابيالخساسي ،  يغل العبارات الستعمقة بكل محوذر بذوكل إ likert )ستشادا  إلى مقياس ليووكورت ) ا

غيور مذالود عموى االةووووووسق( ،  –غيور مذالود  –محاغود  -مذالود    -لد تساما  اولقا  لمتدرج التالي: ) مذ 

 .(1-3ىذ مذضوووح بالجدول رقخ ) ( كسا 5 إلي 1عتيل درجات القياس )مد أ وقد 

 



75 
 

 (0-3ججول )

 اةجابةتذزيوووع الدرجات عمى بشذد 

 مجتسع الجراســـــــــــــــة: 3.0.3

مدغشووو  لوويجسيووع القيووادات اةداريووة لووي السرووار  التجاريووة العاممووة  لوويغتسثوول مجتسووع الدراسووة      

 واةشوراقية ىرؤسواء األقدوام )اةدارة الُعميوووا والذسوتو  ،مداعدغيخ و ،الفروع غري بشغازي ، والستسثمة لي مد

 .( 2-3الجدول ) لي(  كسا 

بشغوازي ، وذلوح  ةدغشوخول ماجسيوع السروار  التجاريوة العاموة العامموة دلوي تخ حرر مجتسع الدراسة  

باةضوالة إلوى أن اةجوراءات و التشجويخ والسيوام اةداريوة و التشجيسيوة ال تختموف  ا ،اقتروادي ا  مركز  باعتبارىا

توووشجخ العسووول السرووورلي ترووودر مووود مرووور  ليبيوووا  التووويبووويد مدغشوووة و أخووورى ، كسوووا إن السشاشوووير والموووذائح 

ولالتالي ليي تعسل   ،ليبيا ليارية العامة العاممة السرار  التج ةالسركزي بذكل دوري ، و تعسخ عمى كال

  . ةولقا  لسشجذمة مذحد

 

 

 

 

 

 

 غير مذالد عمى االةسق غير مذالد محاغوود مذالد مذالد بذدة اإلجابة

 1 2 3 4 5 الجرجـــــــة
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 (7-3ججول )

 مجتســـع الجراســة
 المصارف التجارية

 بمدينة بنغازي 

 عدد 

 الفروع

 عدد

 المديرين 

 مساعد أو نائب

 ُمدير 

 عدد رؤساء

 لساماأل

 المجموع

2.87......مصرفالوحدة

444.1.4الوطنًالمصرفالتجاري

444.1.4مصرفالصحاري

1.1.14111.مصرفالجمهورٌة

41...فرٌمٌاأمصرفشمال

.7.9........اإلجمــــــــــــــــالً

 

 السرار  التجارية العاممة بسدغشة بشغازي مد إعداد الباح  مد خسل الزيارات السيدانية لمسرار  السروووودر : 
 2016إلى اليياكل التشجيسية بالسرار  قيد الدراسة سشة  ولاالستشادالسذكذرة  

 

 تحجيج حجع العيشـة االستص عيــــة 0.3.0.3

ُيذتر  لي اختيار العيشة لمدراسة االستتسعية أن تكذن كبيورة  السويسا عشودما يكوذن  نجرا  ألنو ال

، وحر وا  مود الباحو  لوي  التسثيول بذوكل  الدراسة قيدتساثس  كسا لي السجتسع ممجتسع الدراسة ُمتجاندا   و 

( ، 192%( مد مجتسع الدراسووة البالغ عددىخ )15ندبتو ) ما اختيارغتدخ بالدقة والسذضذعيوووة ، لقد رأى 

  رؤسووواءو  ومدووواعدغيخ  الفوووروع غري وسووويتخ سوووحب العيشوووة مووود خوووسل )ضووور   حا ووول مجسوووذع عووودد ُمووود

%( 78x 15%( غوووتخ ضووور  )15رىا )امووود مرووور  الذحووودة  مقووود ة%( ، لسوووثس  ألخوووذ عيشوووx15واماالقدووووو

مفردة(   31الدراسة االستتسعية  ىذ ) ( ، ولذا يكذن العدد اُلسحدد لعيشة12ليكذن الشاتا بعد التقريب ىذ)

 (.3-3) كسا ىذ واضح بالجدول رقخ
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 (3-3ججول )

 حجع العيشة االستصــــ عية 



 

 

 

 

 

 اختبارات الرجق والثبات ألداة الجراســـة  4.0.3

ليوا لوي حالوة تكورار الدراسوة لوي ثورو   ةالحرذل عمى الشتائا ذاتيا أو ُمقارل بالثباتيقرد 

)   اسووووووة ، توووخ االعتسووواد عموووى معادلوووةدام األداة نفدووويا، و لمتأكووود مووود  ثبوووات أداة الدر خسوووتأُمذابيووووة ب

( 0.899 - 0.745بويد ) عتيل درجات ثبات تتوراوح مواأ الفاكرونباخ( لحدا  ثبات السقياس ، وقد 

(  لجسيوع السحواور،  و ُتعوووّد  0.948 - 0.863د )بوي يزا   تتوراوح مواأ، كسا كانل درجات الردق 

 (. 4 -3ويسكد الركذن  إليوويا كسا ىذ جمي بالجدول رقخ )  ،وُمذجعة ةإيجابيجسيعيا 

 

 

 

 

 حجم العينـــة االستطالعية لعددا المصرف

 4 4. الصحاري

 9 11 الجمهورٌة

 .. 87 الوحدة

 . 1 شمالأفرٌمٌا

 4 4. التجاريالوطنً

 .. .9. المجموع
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 ( 4 -3الججول ) 

 معام ت الرجق والثبات لسقياس الجراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاور
 

 معامل الصدق معامل الثبات

 1.900 1.8.0 المتطلبات  المالية

 1.8.0 ..1.7 التكنولوجيةالمتطلبات 

 1.910 .1.80 المتطلبات  البشرية

 1.9.8 1.899 المتطلبات  اإلدارية

 1.8.7 1.7.0 المعولات والعراليل
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 الجراسة الخ يدـــية  7.3    

 مقــجمــــة  0.7.3

إلوووى تحدغووود األسووواليب اةحروووائية  السدتخدموووووة لوووي معالجووووووة البيانوووات   دراسوووووةال هيووود   ىوووذت

والتي يسكد االستفادة مشيا  ،الُستحرل عمييا، وكذلح عرض وتحميل  الخرائا العامة لسجتسع الدراسووة

ومودة   ،و الذثيفوة الحاليوووة ،و السدوتذى التعميسوي الدد،و  ،الشووووذع  : )تياآللي  ةتسثمالسو  و فيا  و كسيا  

جابات السبحذثيد حذل إوالتخرا( ، كسا سيتخ عرض وتحميل الشتائا الخا ة ب  ،الخدمة لي السرر 

متتمبوات تتبيوود اةدارة اةلكترونيووة ، و رؤيووتيخ بذوأن أىووخ العراقيوول التووي  تحوذل دون تتبيقيووا موود وجيووة 

 .إن وجدتووة واالدارات واالقدام السعشية بالسرار  التجارية قيد الدراس غريدنجر السد

 األساليب اإلحرا ية الستبعة في الجراســـة   7.7.3

بعد التأكد مد  وووسحيووة  أداة الدراسة لمتتبيد ، تخ تتبيد الدراسة  مد خوسل تذزيوع االستبانووووة 

عمووى السبحووذثيد ، حيوو  حوورص الباحوو  عمووى تذزيعيووا واسووتسميا  بذووكل شخرووي ، كووذلح تدووجيل أيووة 

 السبحذثيد قد ُيدترشد بيا  الحقا  عشد التعميد عمى الجداول اةحرائية. مسحجات مد ِقبووول

%(  ،  0.05ندوبتو) أي موا ،واحودة لقوم  سوتسارةاقد ابعد عسمية تجسيع االستسارات  كان ىشا  ل

وتحميل الشتائا  لي ضذء أىدا  وتداؤالت الدراسوة   ،ومد ثخ تسل معالجة البيانات التي تخ التذ ل إلييا

 ، حي  تخ استخدام األساليب التاليوووة:(SPSS)  لبرناما الحزم اةحرائية لمعمذم االجتساعية ولقا  

 .االستتسعية الدراسة لسجتسع الثبات معاممي الردق و قيخ لحدا  كرونباخ ألفا ةريقة -

 ألوراد لودى تكورار اةجابوات عموى التعور  إلوى تيد  التي السئذية والشدب التكرارية التذزيعات -

 .الدراسة مجتسع
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مقاغيس الشزعة السركزية الستسثمة لوي الستذسوم الحدوابي، وذلوح بيود  معرلوة متذسوم إجابوات  -

 .ةالشدبية لكل محذر عمى حد ىسيةاألالسبحذثيد عمى العبارات الذاردة باالستبانوووة ، وتحدغد 

الستحروول عمييووا. عووود  اةجابووواتاالنحوورا  السعيوواري لقيوواس مووودى التذووتل ) التفوواوت ( لووي  -

  القيسة الستذستة.

 ىسية لكل مشيا.ىسية الشدبية لكل عبارة ، ولشاء  عمييا غتخ ترتيب األتحدغد األ -

 

 تحميل الخرا ز العامة ) البيانات الجيسغخافية ( لسجتسع الجراســـة 3.7.3

 ،تحميل الخرائا العامة لسجتسع الدراسة مد حي  )الشووووذع بىذا الجزء مد الدراسة يختا 

 والتخرا(.  ،ومدة الخدمة لي السرر   ،و الذثيفة الحاليووة ،و السدتذى التعميسي ،و العسوور

 الجراســـة وفقًا لستغيخ الشػع  مجتسع  0.3.7.3

ليوووذا سووويتخ تحميووول الخروووائا العاموووة يسثووول مجتسوووع الدراسوووة السفوووردات الخاضعوووووة لمبحووو ، و 

  أوال  كسا لي الجدول التالي:مد حي  الشووووذع  السجتسع 

 (5-3ججول )                             

 التكخارات والشدبة الس ػية لستغيخ الشػع

 % العدد النوع

.2.891.ذكــر

41.119أنثــى

1111..9.المجموع
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حيوو  بمغوول  ،( ، أن ندووبة الذكوووووذر عاليووة جوودا  مقارنووة  بشدووبة اةنوواث5 -3موود الجوودول ) غتزووحُ 

(.  تودل ىوذه الشدوب بذوكٍل قواةٍع عموى انخفواض  20.9( ليسوا بمغول ندوبة اةنواث )%79.1ندوبتيخ  )%

سول لوي ندبة تذلي السرأة لمسشا ب العميا بالسرار  التجارية بسدغشة بشغازي ، ولعل ىذا مرده لتبيعة الع

، كذلح قد يعذد الدبب إلى االسرار  برفٍة عامة ، وإلى ةبيعة عسل اةدارات العميا ورئاسة االقدام بي

انخفواض ندوبة انخورا  السورأة لوي ىوذا الشوذع  مود العسول لسيميوا لذثوائف أخورى  مثول التودريس والتسووريب 

 .السذابيةا مد السجاالت سوغيرى

 :الدغ غيخمجتسع الجراســـة وفقًا لست  7.3.7.3

كسوا ىوذ  واضووووح  ،شرائح عسرية ععسار السبحذثيد الخاضعيد لمدراسة تخ تقدسيخ إلى أرلأ لسعرلة 

 .(6 -3)لي الجدول 

 (6 -3ججول)                                

 الدغ التكخارات والشدبة الس ػية لستغيخ  

 % العدد العمر

 8.4 16سنة1.أللمن

 36.6 70سنة41–1.من

 41.4 79سنة21–.4من

 13.6 26 سنةفــأكثر.2

 100 191 المجموع

 

  (  الووذي يجيوور تذزيووع ألووراد مجتسووع الدراسووووة اسووتشادا  لستغيوور العسوور6 -3موود خووسل الجوودول )

سووشة( ، و  50 – 41)موود  الفئوووووة ( ىووي41.4بمغوول)% ليووةٍ اع كثوور ولشدووبةٍ غتزووح أن الفئووة العسريووة األ
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د يسووشة(  لووي السرتبووووة الثانيووة ، والسسحووظ ىشووا أن الفئتوو 40 – 30)موود         الذووريحة العسريووووةتووأتي 

 أنيسوا اكتدوبتا خبورة   ُيذير إلىوىذا  ، %( مد ألراد السجتسع 78ندبتو ) كثرية بساد تذكسن األيالدابقت

 السررلي. تؤىميا لتذلي مشا ب قيادية بالعسلِ  األىسيةمد  عمى قدرٍ مررلية   

خيوورا  أ( ، و 13.6ي الترتيوب الثالوو  بشدوبة )%لووتوأتي لسوشة لووووأكثر(  51أموا الفئووة العسريوة موود ) 

 لوي ا  ضوعفيعكوس  قود ( ، وىذا8.4األقميووة بشدبة ) % سشة( لتسثلُ  30)أقل مد  ىيالفئة العسرية التي 

سوتراتيجية تجدغود إ اتبواع، كوذلح عودم الحورص عموى    ةاعتساد السرار  التجارية عمى العشا ر الذاب

التقودم التقشوي  دراسوة  ومسارسوة  بسوا يدواعدىا عموى تبشوي مفيوذم  الرغخ مد أن ىوذه الفئوة واكبولبالدماء، 

 اةدارة اةلكترونية.

 التعميسي. إ السدتػ  مجتسع الجراســـة وفقًا لستغيخ  3.3.7.3

تخ تقديخ السدتذيات التعميسية إلى لمذقذ  عمى السدتذى التعميسي  لمسفردات الخاضعة  لمدراسة لقد 

 / الدكتذراه.ماجدتير /جامعي إدارية /دبمذم عمذم /  دبمذم محاسبةتذسُل: التعميخ الثانذي /  ةمدتذياٍت ست

 (7 - 3ججول)

 التكخارات والشدب الس ػية لستغيخ السدتػي التعميسي

 % العدد التعليمي ىالمستو

1714.ثانوي

11..دبلوممحاسبة

117..دارٌةإدبلومعلوم

42918..جامعً

..44ماجستٌر

112.ةدكتورا

 011 090 المجموع
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أن  الشدووبة األكبوور موود شوواغمي  غتزووحُ ( ، 7 - 3الجوودول)ب البيانووات الجدوليووة سووتشاد إلووىباال       

الجامعيووووة ، وىوذا يعكوس   قدام لي السرار  التجارية مد ذوي السوؤىستاأل رؤساءو  يةلواةشرااةدارات العميا 

يوأتي  (.59.7وقود جواء ذلوح بشدوبة )% ،  وحا  السوؤىست الجامعيوةأبتذثيوف  قيود الدراسوة اىتسوام السروار 

ندووبتو  أن موا غتبوويد(  ، ولجسوع الشدووبتيد الدوابقتيد  23حسموة شويادة الساجدووتير لوي الترتيووب الثواني بشدووبة ) %

ةوار حورص إامعييد لسوا لوذق )ماجدوتير( ، ولعول ذلوح يوأتي لوي (  مد ألراد مجتسع الدراسة ىخ مود الجو83)%

 السرار  التجارية عمى الرقي بالعسل السررلي . 

قل أبشدبة  إدارية( ، ثخ حسمة دبمذم عمذم 8.4يأتي حسمة الذيادة الثانذية لي السرتبة الثالثة بشدبة )%

خيورا  شوخا واحود لقوم أ( ، و 1.6وىوي )%(، أما مد يحسمذن دبموذم محاسوبة لشدوبتيخ قميموة جودا  6.8وىي  )%

داريوة عموى الدرجوة الجامعيوة لسوا مدوتذياتيخ اة ختس ابو دالسوذثفيإن حروذل  .الودكتذراه ىوذ مود يحسول مؤىول 

 لٍ ن غوشعكس بذوكألذقيا ىوذ أحود السعواغير الجيودة لوي انتقواء السوذثفيد ، لذجوذد موذثفيد موؤىميد مود السفتورض 

 خرى.السراحبة األ الجرو  جابي عمى أدائيخ إذا ما  تذلرتيإ

 مجتسع الجراســـة وفقًا لستغيخ الػضي ة الحالية  4.3.7.3

ليا ، لقد تخ  ا  لسعرلة ترشيفات السبحذثيد باالستشاد إلى متغير الذثيفة الحاليوووة التي يعسمذن ولق 

 : التاليكسا لي الجدول  ،وأخرى إشراقية ،و وستى ،ترشيفيخ إلى إدارات عميا

 (8 – 3ججول )
 التكخارات والشدب الس ػية لستغيخ الػضي ة الحالية

 % العدد الوظيفة الحالية

%117... إدارة عليا

%117... إدارة وسطي

%81114.. ةإدارة  إشرافي

 % 011 090 المجموع
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قدوام األ رؤسواءوالستسثموة لوي  يةلاةشراغتبيد أن اةدارات ( 8 – 3)بالشجر إلى الجدول 

وتتدواوى اةدارتوان العميوا والذسوتى بشدوب  ،  (18حرومل عموى ندوبة )%تحي    األكثر يى

 (،وذلنعلىاعتبارأنلكلمدٌرفرعمساعداهلهأونائباًعنهه1181.متساثمة بمغتا)

  مجتسع الجراســـة وفقًا لستغيخ مجة الخجمة في السرخف  5.4.7.3

وة إلووى  خسووس لئووات  تبوودأ الفئووة لتحدغوود موودة الخدمووة لمسبحووذثيد  تووخ تقدوويخ موودة الخدموو

سوووشة لوووأكثر ( بتوووذل لتووورة  20األولوووى مووود ) أقووول مووود خسوووس سوووشذات ( والفئوووة األخيووورة ) مووود 

 خسس سشذات.

 (9 – 3ججول )                                   
 التكخارات والشدب الس ػية لستغيخ مجة الخجمة في السرخف             

 % العدد مدة الخدمة في المصرف

7914. سنوات2أللمن

.2.71. سنوات1.أللمنىسنواتإل2من

49.218 سنة2.أللمنىسنواتإل1.من

117... سنة1.أللمنىسنةإل2.من

28.917 سنةفأكثر1.من

 011 090 المجموع
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عذوريد عاموا  (  أن  الذغد تجاوزت مدة خدمتيخ أكثور مود 9 – 3الُسسحظ مد الجدول )
( أولئوح الوذغد 25.7تي بشدوبة )%أ( ،  ويو29.8غمبيوة بشدوبة )%مد الخدموة السرورلية ىوخ األ

سووشة( ، غمووي ذلووح الفئووة  15أقوول موود  ىسووشذات إلوو 10) مزووذا موودة خدمووة مروورلية تتووراوح بوويدأ
وقووووود جووووواءت بشدوووووبة ، سوووووشذات(  10أقووووول مووووود  ىسوووووشذات إلووووو 5)  التوووووي تشووووودرج تحووووولو الثالثوووووة 
نووو قوود تكذنوول لوودى الفئووة الدووابقة  خبوورة تسكووشيخ موود القيووام ُيعتووي انتباعووا  بأ(، وىووذا 18.3)%

 5ل موودة خوودمتيخ عووود )، وليسووا يخووا الوووذغد قّموو بالذثووائف والسيووام السشذةووة بيووخ بذوووكٍل جيوودٍ 
 (. 9.4دنى )األ ىيلقد كانل ندبتيخ ، سشذات( 

( مود مجتسوع الدراسوة أعسوارىخ 8.4ندوبتو)% جود أن  مواو ( 6 -3بالرجذع لمجدول رقخ ) 
توالي اللسدتذيات إدارية عميا ، ول تيخ ترقي سشة، ولعل ىذا يعكس حداثة تعييشيخ أو 30أقل مد 

تووؤىميخ مدووتقبس  لتووذلي مشا وووب  خبوورة مروورلية تراكسيووةالرووقل والتوودريب لتكووذيد الحاجووة إلووى 
 .إداريووة قيادية

  مجتسع الجراســـة وفقًا لستغيخ التخرز 6.4.7.3

كاديسية ، لقد التي ىي نابعة مد تخرراتيخ األ لمسبحذثيدلمذقذ  عمى الخمفية العمسية 

تووخ تقدوويخ التخررووات العمسيووة إلووى التخررووات التاليووة ) محاسووبة / إدارة االعسووال/ اقتروواد/ 

 حراء(  كسا لي الجدول التالي:إلي/ قانذن / یتسذيل ومرار / حاسب 

 (01 – 3ججول )
 س ػية لستغيخ التخرزالتكخارات والشدب ال

 التخصص العدد %

 محاسبة 91 47.6

 إدارةأعمال 57 29.8

 التصاد 21 11.5

 تموٌلومصارف 8 4
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 لًآحاسب 7 3.6

المانون 3 1.5

 حصاءإ 4 2

 المجموع 191 ..1

 

 تخررويخ  مجوال ( مد السبحوذثيد47.6( أن ما ندبتو )%10 – 3ُيجوووير الجدول)

لي السحاسبة ، وىذ الشح مجال ميخ غرتكز عميو العسل السرورلي ، ليسوا كانول ندوبة الوذغد 

( ،أموا مود تخررويخ اقترواد لقود  جواءت ندوبتيخ 29.8)%  ىويإدارة األعسوال تخرريخ 

 ،( 4.1تسذيل ومرار ( لي السرتبة الرابعوة ولشدوبة ) %(  ،  ويأتي تخرا ) 11.5)%

تعوود التخررووات األرلعووة الدووابقة و  ، بالجامعووات الميبيووة ولعوول ىووذا موورده لحداثووة التخرووا 

ساسية غرتكز عمييا العسل السررلي، ليسا ُتعوووود تخرروات الحاسوب أو  ةمجاالت عمسية ميس

لي والقانذن واةحراء تخررات مكسموة اليسكود االسوتغشاء عشيوا لوي العسول السرورلي ، اآل

ز عمييوووا التذجوووو إلوووى غرتُكووو التووويمووود أىوووخ التخرروووات  ُيعووودّ  لووويإال أن تخروووا الحاسوووب اآل

 .بالسرار  تتبيد اةدارة اةلكترونية

 عخض وتحميل البيانات الستعمقة بتداؤالت الجراسة السيجانية.  4.7.3 

تتبيود اةدارة اةلكترونيووة  واقووع غتركوز اليود  الوورئيس ليوذه الدراسووووة لووي الكذوف عود

 حدغوود السعذقووات أو العراقيوول التووي تقووفُ ، وكووذا ت بالسرووار  التجاريووة العاممووة بسدغشووة بشغووازي 

السدح السيداني عمى التداؤالت التي ارتكزت  قد أجا و ، إن وجدت  حائس  دون تتبيد ذلح

حدوووب  عموووى تموووح التدووواؤالت عمييوووا الدراسوووة ، و توووخ تحميووول اسوووتجابات ألوووراد مجتسوووع الدراسوووة
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الشدووبية لكوول  األىسيووةوموود ثووخ تحدغوود  السعيوواري  واالنحوورا تدمدوميا ولقووا  لمستذسووم الحدووابي  

 : عمى حدة ولقا  لمعرض التالي متمب

  اؤل األول  لمجراسة والحي م اده:غ عغ التديأجابة السبحػث  0.4.7.3
ــة  ــة بالسرــارف التجاري ــق اإلدارة اإللكتخوني ــات تصبي ــة العامــة مــا متصمب ــة بسجيش العامم

 بشغازي؟
تووخ تقدوويخ متتمبووات تتبيوود اةدارة   ، زاء ىووذا التدوواؤل إجابووات دقيقووة إلمحرووذل عمووى  

وىوووويُ محووووّددة لووووي  ینفووووا ،شووووارة إلييووووا كسووووا تووووخ اة،  رئيدوووووووةاةلكترونيووووة إلووووى أرلعوووووووة محوووواور  

 الستتمبات التاليووووة : الستتمبات 
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داريووووووة ، اةالستتمبوووات  -بذريوووووووة الالستتمبوووات  - التكشذلذجيوووة الستتمبوووات  -ساليووووووة ال

عووود ىوووذه السحووواور حدوووب حوووذل رؤيووووووة السبحوووذثيد د يالسبحوووذث جابووواتةوليسوووا غموووي عووورض 

 :االستبانوووةتدمدميا باستسارة 

ال زمــــة  لتصبيـق اإلدارة  الستصمبـات الساليــــــــــةراء السبحػثيغ حػل آعخض :  السحػر األول

   اإللكتخونية 

  بالسرارف التجارية بسجيشة بشغازي 

( والوووذي يحتوووذي عموووى خسوووس عبوووارات توووخ ترتيبيوووا حدوووب 11- 3مووود خوووسل الجووودول رقوووخ )  

 عمى الشحذ التالي:الُسعتاه عمى الستذستات الحدابية  الشدبية بشاء األىسية

توذالر الودعخ السوالي الوسزم ريوأتي   ،الشدبية مد وجية نجور السبحوذثيد األىسيةمد حي   .0

 (73.0لوي الترتيوب األول بشدوبة )% قيود الدراسوةبالسروار    رلريانة األجيزة والبراما

 .(  0.905( ، وانحرا  معياري )3.65بستذسم حدابي)

تذالووور الودعخ ر (  72.4يجيء لي الترتيب الثاني ولفارق ضئيل ولشدبة أىسية بمغل )% .7

 (.1.028( وانحرا  معياري )3.62ولستذسم حدابي ) ر لكترونيةلذراء التقشيات اة

بستذسووووم حدووووابي  ةراةلكترونيووووغتووووذلر الوووودعخ السووووالي الووووسزم لترووووسيخ وتتووووذير البووووراما ر .3

ىسيووة الشدووبية الثالوو  ولقووا  لأل ترتيبووو( ولووذا يكووذن 1.047(  وانحوورا  معيوواري )3.41)

 (.68.2التي بمغل )%

تتبيوود  ىبسوودرليد مووؤىميد لتوودريب العووامميد عموو لسسووتعانةغتووذلر الوودعخ السووالي الووسزم  ر .4

 و( 1.055( وانحووووورا  معيووووواري )3.21ستذسوووووم حدوووووابي )ب "العسووووول اةلكترونووووويليوووووة ی

 (.64.2)% بمغلليذا العشرر  ةالشدبي األىسية
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( 3.7بستذسووم حدووابي ) ر غذجوود نجووام حووذالز لمستسيووزيد لووي مجووال العسوول اةلكترونووير  .5

( ، وقوود جوواء ىووذا العشروور لووي السرتبووة  الخامدووووة و األخيوورة 1.113وانحوورا  معيوواري )

 .(64.2شدبة )%ب

الخوواص بسحووذر الستتمبووات الساليووة ، غتزووح  أن الستذسووم  العووام ستذسوومالاسووتشادا  إلووى 

 االلتراضووي لمدراسووووةالسقيوواس قيووووسة موود  بشدووبة قميمووة ( وىووذ أعمووى3.328ليووذا السحووذر بمووغ )

(3.  ) 

مسووا سووبد يسكوود الخووروج بشتيجووة مفادىووا أن السرووار  التجاريووة محوول الدراسووة تتووذلر   

 .ضعيفةلدغيا الستتمبات السالية لتتبيد اةدارة اةلكترونية بدرجة 

 ليسا غتعمد بالستتمبات  (2005 ،دراسة )الدبيعيسفرت عشو أمع ما  تتفد ىذه الشتيجة

 .الساليووووة

 كسوووا تتفووود ايزوووا  ( ،  2009، دراسوووة )) إليوووووووو  كسوووا تتفووود أيزوووا  موووع ماخُمرووول

 (  2012 ،دراسة )السدساري ولذكل ندبي مع 

  الذضَع الحالي لتتبيِد  والتي أثيرت أن (، 2013 ، دراسة )عبدالعزيزتختمف مع

اةدارة  اةلكترونووووويِة  مذجوووذد لعوووس ،  ولكووود بدرجوووة متذسوووتة، ويحتووواج لمتتوووذير 

  والتدريبوالتحدغ  

ال زمـــة   التكشػلػجية الستصمبات عخض أراء السبحػثيغ حػل : السحػر الثاني

 لتصبيق اإلدارة اإللكتخونية بالسرارف التجارية بسجيشة بشغازي 

حدوووب  ةسوووبع ، مرتبووو ( والوووذي يحتوووذي عموووى عبووواراتٍ 12- 3مووود خوووسل الجووودول رقوووخ )

 :تياآلغتزح  ،عمى الستذستات الحدابية الشدبية بشاء األىسية
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(، 4.1بستذسوووم حدوووابي ) رنترنوووللكترونوووي لمسرووور  عموووى شوووبكة اةإغذجووود مذقوووع ر .1

لكترونوي لمسروور  ىووذ أحوود أىووخ متتمبووات إوجووذد مذقووع  يعوودّ ( 0.761وانحورا  معيوواري)

التذا وول مووع السدووتفيدغد موود جيووة  والفووروع السشتذوورة لووي الووبسد ، موود خووسل الوورلم بوويد 

 لروعو.و السركز الرئيدي لمسرر  
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غذجووود رلوووم بووويد السركوووز الرئيدوووي لمسرووور  والفوووروع عووود ةريووود شوووبكات الحاسوووب ر .2

(. 0.843( ، وانحوورا  معيوواري )3.86، وقوود جوواء ذلووح بستذسووم حدووابي بمووغ ) رلووياآل

يديخ بذكل  باعتبارهُيعد الرلم بيد السرر  ولروعووو أحد أىخ ركائز اةدارة اةلكترونية 

ميسووووات واألواموووور والسسحجووووات  بوووويد السدووووتذيات موووود  لووووي اندوووويا  التعیسووووريع ودقيوووود و 

 اةدارية السختمفة.

، وقوود جوواء ذلووح  "غتووذلر لووي السروور  شووبكة حاسووذ  تروول إلووى جسيووع السكاتووبر  .3

 .( 0.979( ، وانحرا  معياري بمغ )3.79بستذسم حدابي يرل إلى )

وجوووووذد  شوووووبكة مووووود الحذاسووووويب بسختموووووف مكاتوووووب السرووووور  يعكوووووس رغبوووووة إن  

مذاكبوووة التتوووذر التقشوووي واالسووتفادة مووود خووودماتيا الستتوووذرة ، كسوووا أن ذلوووح السروور  لوووي 

ومشيووووا  تتبيقووووات اةدارة  ،سوووواليب اةدارة أبسكووووان األخووووذ بأحوووودث  ةيجعوووول موووود الدوووويذل

 اةلكترونية.

( 3.69، بستذسوووم حدوووابي  ) رنترنووولغذجووود رلوووم بووويد شوووبكة السرووور  وشوووبكة اةر  .4

  .(1.044وانحرا  معياري )

وذلوح بستذسوم  رلوي العسول داخول السرور  لكترونوياةتخ استخدام البريود غر تبيد أنُو  .5

 ( .0.993( وانحرا  معياري )3.45حدابي مقداره)

لوي السزموة لتتبيود اةدارة اةلكترونيوة الحدغثوة بذوكل تتذلر أحودث أجيوزة الحاسوب اآلر .6

 ( .1.044( وانحرا  معياري )3.35وقد جاء ذ  بستذسم حدابي) ر ،جيد

بستذسوم  ر  أحدث الوشجخ والبوراما السزموة لتتبيود اةدارة اةلكترونيوة الحدغثوةتتذلر ر .7

 (. 1.023وانحرا  معياري )  (3.11حدابي )
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االتجوواه العووام أن  ،التكشذلذجيووة الخوواص بسحووذر الستتمبووات  (12-3لجوودول )غتبوويد موود ا

بدرجٍة ةفيفٍة وىذ أعمى  ،ولقا  لسقياس ليكرت الخساسي( 3.328لمستذسم الحدابي ُيذير إلى )

وجوذد ضوعف لوي ، األمور الوذي يعكوس  الستذسم االلتراضي لمسقياس والبالغ ثسث درجات مد

ن السرووار  التجاريووة قيوود الدراسووة تتووذلر لوودغيا أبوو  اةقووراريسكوود موود ىشووا تووذلر ىووذا الستغيوور ، 

 .متذستةلتتبيد اةدارة اةلكترونية بدرجة  التكشذلذجية الستتمبات 

  إلوى ُتذوير التوي (،  2013 ،دراسة )عبودالعزيز وتذ مل إلي ىذه الشتيجة مع ماتتفد 

تتبيووِد  اةدارة  اةلكترونوووويِة  مذجووذد لعووس ،  ولكوود بدرجووة متذسووتة، ويحتوواج لمتتووذير  أن

 حتى تكتسل مشجذمة  اةدارة  اةلكترونووية  بذكٍل كامٍل ولّعاٍل. التدريب والتحدغ  و

 تذلر الستتمبات قرت أالتي (  2009 ، دراسة ))مع ما خمرل إليوووة  تتفد ىذه الشتيجة

 و البذرية و اةدارية السزمة لتتبيد اةدارة  اةلكترونووية  . التكشذلذجيةالسالية و 

  توذالر بيشول  ( ، التوي2008 ، دراسوووة )الجشوابيتختمف ىذه الشتيجوة موع موا اسوفرت عشوو

 األردن. ليالبشذ  العاممة  ليغثة السدتخدمة مدتذى عال مد التكشذلذجيا الحد

 ال زمـــة  لتصبيق الستصمبات البذخيــــــــــة راء السبحػثيغ حػل آعخض :  السحػر الثالث
 اإلدارة اإللكتخونية بالسرارف التجارية بسجيشة بشغازي 

سدى وجذد متتمبات بذريووووة لتتبيد اةدارة والسعشي ب (13 – 3)بالشجر لمجدول 
 غتبيد اآلتي:  اةلكترونية

ر ، حروومل ىووذه العبووارة عمووى متذسووم التعاموول مووع الحاسووذ  بذووكل جيوود ىلووديح قوودرة عموور  -1

( وانحوووورا  معيوووواري 4.08لتراضووووي،  حيوووو  بمووووغ  )حدووووابي ُمتوووودني جوووودا  موووود السقيوووواس اة

(0.727. ) 

( وانحورا   3.89بستذسوم حدوابي ) رن لي تقشية السعمذماتذ غذجد لي السرر  متخررر -2

ىووخ المبشووات أ حوودى إ( ، يسثوول وجووذد متخرروويد  لووي تقشيووات السعمذمووات  0.953معيوواري)
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كسوووا ىوووذ واضوووح مووود  التكشذلذجيوووةالتوووي ُتبشوووي  عمييوووا اةدارة السووويسا موووع توووذالر الستتمبوووات 

  (.12-3الجدول )
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(، 3.58) هر  بستذسم حدابي  قدر نترنلواة ىشا  دورات تدريبية لي استخدام الحاسذ ر   -3

 ( . 0.953وانحرا  معياري )

ر  بستذسووم حدووابي  اسووتخدام تقشيووة السعمذمووات ىىشووا  ختووم لتوودريب وتأىيوول العووامميد عموور -4

حد الحذالز أ(  ، وما مد شح أن الدورات التدريبة تعتبر 65.8( وانحرا  معياري )3.29)

وتعسل عموى  وقل ميوارتيخ لوي التعامول  ،وتحدد إنتاجيتيخ ،وترلع مد كفاءتيخ ،لمسذثفيد

ترد لي مجال الحذاسيب والذبكات ُز خذ لي االعتبار التقدم السأخا ة إذا ما   التقشيةمع 

 نو أن غشعكس عمى الذثيفة.أبذكٍل عام ، وىذا مد ش التكشذلذجيةو 

ر ، وقوود جوواء ذلووح ونيووةغذجوود لووي السروور  الكووذادر البذوورية السزمووة لتتبيوود اةدارة اةلكتر ر  -5

ن وجوذد مثول ىوذه الكوذادر إ( ،  1.17.( وانحورا  معيواري  ) ..1.بستذسم حدابي قودره )

 التكشذلذجيةولاعمية خا ة مع تذلر الستتمبات  ةبكفاء التكشذلذجيةالقادرة عمى التعامل مع 

لدويذلة يروبح مود ا  ومع تزاغد الدورات السكثفة  ليوذه الكوذادر  (12-3)كسا ورد بالجدول 

 بسكان السزي قدما  لي اةدارة  اةلكترونية.

(  1.9.ر  بستذسم حدابي )تقشية السعمذمات ىلتدريب السذثفيد عم ذن مؤىم لذن غذجد مدر ر -6

، ُيدوويل وجووذد مثوول ىووؤالء السوودرليد السووؤىميد  القيووام بوودورات   (1172.وانحوورا  معيوواري )

التووي قوود تتكبوودىا السرووار   تدريبيووة لمسووذثفيد  مكثفووة ومتعووددة ، وُيقموول موود السروواريف 

 جراء التعاقد مع مؤسدات متخررة لي مثل تمح الدورات.

ر بستذسوووم  غوووتخ تقوووديخ دورات تدريبيوووة متخرروووة لمعوووامميد لوووي مجوووال اةدارة اةلكترونيوووةر  -7

 (1.121.(  وىذ الحد األدنى لمسقياس السحدد ، وانحرا  معياري ) 3حدابي ) 

وىوووذ )  ،قووول مووود الستذسووومأر  بستذسوووم حدوووابي غذجووود خبوووراء لتروووسيخ البوووراما اةلكترونيوووةر  -8

 ( .1.131( وانحرا  معياري قيستو ) 2.99
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مؤشوور ارتفوواع  و إن القوودرة عمووى التعاموول مووع الحاسووذ  بذووكٍل جيوود و تووذالر األجيووزة ، 

لوووي مجوووال التكشذلذجيوووة  لتكثيوووف الووودورات التدريبيوووة يعكوووس الحاجوووة السمحوووة التعمووويخ الجوووامعي 

مؤىميد  خا ة مع وجذد مدرليد

حي  ان تبيشي مذروع تتبيد اةدارة اةلكترونية غتعدى تذالر األجيزة والتقشيات ، ليوذ يقوذم 

 لمتغير والتتذير .عمى ختة استراتيجية متكاممة تعكس رؤية السشجسة 

لي تذلر الستتمبات البذرية  ا  ، ُيجووووووووووووير ضعف( 13-3الجدول ) نإسبد يسكد القذل  مسا

لكترونيوووة لوووي السروووار  قيووود الدراسوووة ، حيووو  بموووغ الستذسوووم العوووام السزموووة لتتبيووود اةدارة اة

الستغيوور. لووي ىووذا  ا  ن ىشووا  ضووعفأالخساسووي، وىووذا ُيعتووي إيحوواءات بوو ت( عمووى ليكوور 3.421)

عووسه أ ولووتسعد أكثوور لووي تفدووير قيسووة ىووذا الستذسووم، وموود خووسل البيانووات الجدوليووة الستروحووة 

تتسثووول لوووي : عووودم توووذلر خبوووراء نجوووخ  السكوووذن  لوووي بعوووب جذانوووب ىوووذا ا  أن ىشوووا  قروووذر تبووويد 

 عدم كفاية الدورات التدريبية.، و  لكترونيةإ

 التاليووووة:سفووورت عشُو الدراسات أتتفد ىذه الشتيجة مع ما 

 ( 2005  ، الدبيعي )تذالر اةمكانوات البذورية لوي اةدارة العاموة لمسورور بشدوبو  ، التي أثيرت

 قميمة .

 (2008،  الجشوووابي)  لسروووار لوووي العشا ووور البذووورية السزموووة با روووا  ، التوووي بيشووول أن ىشوووا  نق 

  .  ردنيووووووةاأل

  والتدريب لمعامميد بالقتاعات الحكذمية عمى إلى نقا التأىيل أشارت   التي، ( 2008، )كريخ

  مدتذى. ىالُرغخ مد تذالر تجييزات عمى أعم
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التوووي بيشووول توووذالر العشا ووور البذووورية كستتموووب  ( ،2009  ،  ) ) دراسوووة تختموووف ىوووذه الشتيجوووة موووعو 

  ضروري لتتبيد اةدارة اةلكترونية.
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 ــق  الستصمبــات اإلداريــةحــػل  عــخض آراء السبحــػثيغ :السحــػر الخابــع ـــة  لتصبي ال زمــ

 اإلدارة اإللكتخونية بالسرارف التجارية بسجيشة بشغازي 

( الخواص بالستتمبوات اةداريوة ، مود خوسل الستذسوم 14-3ُتذير اجابات السبحذثيد بالجدول )

والستسثموة لوي  ،مود الدرجووووووة الستذسوتة األدنوى( وىوي تسثول الحود 3.135الحدابي العام  الذي  بموغ )

إلووى أن ىشووا  قرووذرا  بيشووا  لووي ىووذا السحووذر، وىووذا غتزووح بذووكٍل جمووي موود ( موود السقيوواس السعتسوود 3)

 خسل إجابات السبحذثيد التالية:

السرر ر  ، وقد جاء ذلوح بستذسوم حدوابي بموغ  لي لمحاسذ  قدخ أو إدارة ر غذجد .1

تفدوووويره بذجووووذد قدووووخ ( ، أن ارتفوووواع الستذسووووم الحدووووابي ليووووذه العبووووارة  يسكوووود 4.2)

يعشوووي بالزووورورة  لوووي يخوووتا بأعسوووال الرووويانة والبرمجوووة لألجيوووزة ، واللمحاسوووب اآل

 وجذد تتبيد لادارة اةلكترونية. 

 تدعخ اةدارة العميا لوي السرور  سياسوة تتبيود اةدارة اةلكترونيوةجاءت عبارة ر    .2

رجوة الستذسوتة مود الد األدنوى( ، تسثل ىوذه الدرجوة الحود 3.3ر ، بستذسم حدابي )

 ( .3لمسقياس )

تعكس باقي العبارات وجذد ضعف لي الستتمبات اةداريووووة  السزمووة لتتبيود اةدارة  .3

اةلكترونيووووة بالسرووووار  قيوووود الدراسوووووووة ، حيوووو  وقعوووول تمووووح العبووووارات  بوووويد درجتووووي 

 .( 1.073 - 3.03الستذسم الحدابي )

 ا  ( ، غتبوويد أن ىشووا  قرووذر 14- 3موود خووسل البيانووات الجدوليووة الستروحووة بالجوودول )  

لي بعب جذانب الستتمبات اةدارية كستغيور رئويس لتتبيود اةدارة اةلكترونيوة  بالسروار  

 تي :اآل محل الدراسوووة تتسثل لي
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 . غتخ مذاركة العامميد لي وضع األىدا  والبراما الستعمقة باةدارة اةلكترونيةال  .8

 .لمقيام بتتبيد اةدارة اةلكترونيةد ختة استراتيجية زمشية ذ وجعدم  .9

اسوووووتخدام اةدارة  ىعموووووا ا ومعشذي ووووتييئووووة السوووووذثفيد نفدوووووي   لوووووياةدارة العميوووووا  ضووووعف .10

 . اةلكترونية

 .تسرة مد قبل اةدارة العميا لزسان سير األعسال اةلكترونيةدة مبىشا  رقاليس  .11

 .تذجد لي السرر  أقدام متخررة لتتبيقات اةدارة اةلكترونيةال  .12

مــا أىــع جابــة السبحــػثيغ عــغ التدــاؤل الثــاني بالجراســة السيجانيــة والــحي م ــاده : إ 7.4.7.3

ـــج  فــي اإللكتخونيــةتحــػل دون تصبيــق  اإلدارة   التــيالرــعػبات والعخاقيــل  السرــارف التجاريــة  قيـ

 ؟ السبحػثيغالجراسة ، مغ وجية نطخ 

تحذل دون تتبيد   يالعراقيل الت وأأىخ الرعذلات أن غري  السبحذثذن ( 15-3الشجر إلى الجدول )

 ولقا  لألىسية الشدبية  لمستذستات الحدابية تتسثل لي  التالي:  اةلكترونيةاةدارة  

 أىخ ر ضعف ثقالة التكشذلذجيا بيد العامميد بالقتاع السررلير مد وجية نجر السبحذثيد ، يسثل   .1

أىخ الرعذلات التي تقُف حوائس  دون تتبيود اةدارة  و اةلكترونيةمد معذقات تتبيد اةدارة  عائد

(.  ويسكووود 1.012( ، وانحووورا  معيووواري)3.78اةلكترونيوووة  ، وقووود جووواء ذلوووح بستذسوووم حدوووابي )

اةدارة العميوا ال تبويد أن حيو   ( 14-3الرجوذع  لمفقورة الخامدوة بالجودول )تفدير ذلح مد خوسل 

، األمور الوذي  ا  ومعشذيا  عمى استخدام اةدارة اةلكترونيوةتييئة السذثفيد نفدي ىتعسل عم

 .ثقالة التكشذلذجيا بيد العامميد بالقتاع السررلي التأثير سمبا  عمى مد شأنو

  أن متتمبووات التوودريب والتذعيووة لووى أكوودت  التووي ( 2012 ،  دراسووة) سووذيدتتفوود ىووذه الشتيجووة مووع 

 .راء السذثفيد یالجية قيد الدراسة مد أىخ السحاور اتفاقا  بيد 
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( 0.913( ولووانحرا  معيووواري )3.76، بستذسوووم حدووابي )ر قمووة الكفوواءات البذووورية السووتخدام التقشيووات ر  .2

بستذسووم   حيوو  أشووار السبحذثووذن  ، لوي الفقوورة الدووابعة (13-3وقود اتزووح ذلووح موود خووسل الجوودول رقووخ ).

 ( إلى وجذد الكذادر البذرية السزمة لتتبيد اةدارة اةلكترونية بالسرار .3.2حدابي متذسم )

  اةمكانوات البذوورية لووي  وجووذدوالتوي أثيوورت ، ( 2005 ، )الدووبيعي دراسووةتختموف ىووذه الشتيجووة موع

 اةدارة العامة لمسرور بشدبو قميمة .

(. قد يكذن مد بيد  0.996( وانحرا  معياري)3.63)بستذسم حدابي   ،رلب التحدغ  والتغير ر   .3

األسبا  وراء عدم األخذ  بأساليب اةدارة اةلكترونية ىذ رلب التحدغ  والتغيير والتتذر باتجاه 

 عتقادا  مد البعب أن ذلح سذ  يحد مد سمتتيخ واخترا اتيخ اةدارية.ا الحدغثة  التكشذلذجية

 التاليووووووة: تتفد ىذه الشتيجة مع نتائا الدراسات

  اةدارةيوا بأىسيوة موليد بواةدارات العؤ ف قشاعوة السدوضوع حي  كذفل عود، ( 2008 ،  دراسة )كريخ 

 .أنيا ُتقمل مد سمتتيخ اةدارية واعتقادىخاةلكترونووية   

 عودم وعوي السرؤوسويد بأىسيوة  أن ألراد العيشة مذالقذن عموى( التي بيشل أن 2010  ، دراسة )األشيب

أىخ السعذقات التي ىذ مد ومقاومتيخ لمتغير خذلا  عمى وثائفيخ مد   ،التحذل إلى اةدارة  اةلكترونووية

 تذاجو تتبيد اةدارة  اةلكترونووية  لى السدغرية .

مود و إال أنو ،(3.6، جاء بستذسم حدوابي )ر لية تقادم التتبيقات السدتخدمة لي الحاسبات اآلر   .4

تذلر أحدث الشجخ والبوراما السزموة لتتبيود  ، غتزح (12-3جابات السبحذثيد بالجدول )خسل إ

التتبيقوووات ، ويسكووود تفدوووير ذلوووح بوووأن إجابوووات السبحوووذثيد حوووذل تقوووادم اةدارة اةلكترونيوووة الحدغثوووة

ةوار توأتي لوي اة  ليوة تعتبور مود معذقوات تتبيود اةدارة اةلكترونيوةالسدتخدمة لي الحاسبات اآل

 العام وليس بالسرار  قيد الدراسة.

  عدم وجذد بشية تحتية متكاممةأثيرت ، والتي ( 2005 ،)الدبيعي  دراسةتتفد ىذه الشتيجة مع. 
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، ر ومتتمبات تتبيد اةدارة اةلكترونية  باحتياجات يال تفالتختيم السالي والسيزانيات ر تحرل  .5

-3(،  بوالعذدة لمجودول )0.992( وانحرا  معياري مقدراه) 3.56عمى متذسم حدابي مقداره ) 

 الووودعخ السوووالي الوووسزم لرووويانة األجيوووزة والبوووراما( الخووواص بالستتمبوووات الساليوووة غتبيوووووود  وجوووذد 11

جابووووات السبحووووذثيد حووووذل ضووووعف إ( ، وىووووذا غشوووواقب  3.65بستذسووووم حدووووابي مقووووار  مقووووداره )

 السيزانيات.

معذقووات تتبيوود اةدارة  كأحوودربوويد العووامميد بالقتوواع السروورلي  اليدويووةالتووأقمخ مووع الووشجخ ر اء جوو .6

التووأقمخ مووع الووشجخ وىووذ مووا ُغذكوود أن ( ،  1.009( وانحوورا  معيوواري )3.55بستذسووم حدووابي) اةلكترونيووة

األجيووزة  ووشووبكات االنترنوول الحذاسوويب  اةلكترونيووة يحتوواج إلووى معايذوووووة  مووع تمووح الووشجخ الستسثمووة لووي

السمحقوة لووي وسووائم التخووزيد، التابعووات، عوارض السعمذمووات، أجيووزة البرووسة اةلكترونيووة، أجيووزة 

بوويد  التقشيووةونذوور ثقالووة التعاموول مووع  ،ىووذا ال غتووأتى إال موود خووسل الوودورات التدريبيووةوالترووذير الرقسيووة، 

 السذثفيد لي القتاع السررلي .

بستذسوم حدوابي  ةرمود معذقوات تتبيود اةدارة اةلكترونيو باعتبوارهالتأقمخ موع الوشجخ اليدويوة رأتَى   .7

ن السعايذوووووة لسووووودة ةذيموووووة موووووع الوووووُشجخ اليدويوووووة لوووووادارة  إ، (9930.( وانحووووورا  معيووووواري )3.54)

بالسرووار  رسووخ مفيووذم التووأقمخ السقرووذد ىشووا، ولمتحووذل لمووُشجخ اةلكترونيووة والتووأقمخ معيووا كبوودغل 

ن ذلوووح يحتووواج  لووودورات تدريبيوووة ونذووور ثقالوووة إو ضووورورات العسووول السرووورلي الستتوووذر،  لوووتفرضووو

ضووورورة توووذالر بشيوووة أساسوووية لذوووبكات السعمذموووات واالترووواالت ومووود ثوووخ  التكشذلذجيوووةالتعامووول موووع 

 بالسرار . اةلكترونية

ابي بستذسوم حدو رمقاوموة تتبيود اةدارة اةلكترونيوة مود جانوب متخوذي القورار بالسرور جاءت ر .8

جوود أن  ىووذه السقاومووة تتسثوول لووي شووكل و ( ، ولووالتسعد لووي القوويخ الستروحووة بووذات الجوودول 3.5)

حيوو  حروومل عمووى متذسووم  و،( بالجوودول السذووار إليوو8لووي الفقوورة رقووخ ) التحوودغ  والتغيووررلووب 
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عتقووووادا  موووود  ووووشاع القوووورار ان ذلووووح سووووذ  يحجووووخ سوووومتتيخ إ (، ىووووذا الوووورلب يووووأتي 3.6حدووووابي )

 يفقدىخ بعزا  مد  سحياتيخ. ولالتالي ،اةدارية

 عمى نفس القدر مد األىسية الشدبية وىسا: انالتاليت انجاءت العبارت .9

تتبيووود اةدارة ل ق ذ سعوووكليوووة والسعووودات تكمفوووة خووودمات الرووويانة ألجيوووزة الحاسوووبات اآل رتفووواعأر  . أ

 جابوووواتبووووالرجذع ة(  ، إال أنووووو 3.32) ، حيوووو  حروووومل عمووووى متذسووووم حدووووابير اةلكترونيووووة

غتزوح توذلر الودعخ السوالي الوسزم  ،ا بيو الثالثوة الفقرة ومد خسل( 11-3السبحذثيد بالجدول )

، ولوذا يسكود اسوتشتاج أن  (3.6حيو  جواء ذلوح بستذسوم حدوابي ) ،لريانة األجيزة والبوراما 

عائقووا  لألخووذ بدووبل  لال يسثوو والسعوودات ةليووارتفواع تكمفووة خوودمات الروويانة ألجيووزة الحاسووبات اآل

 جابات السفحذ يد. إاةدارة اةلكترونية كسا جاء لي تتبيد 

  العاممووة  السرووار  أن والتووي أسووفرت عوود، ( 2008 ،  دراسووووة) الجشووابيتختمووف  ىووذه الشتيجووة مووع

 ةكمفو ارتفواع يااةلكترونوووية مووش اةدارةاألردن تذاجو بعب السعذقات و الرعذلات عشود تتبيود  لي

 .بشاء السذاقع  اةلكترونووية 

عسميوووات تخريوووب وسوووتذ أثشووواء انتقاليوووا عبووور  ىتتعووورض البيانوووات إلووو الخوووذ  مووود أنر ُيسثووول   . ب

، وقووود جووواء ذلوووح  بستذسوووم رمعذقوووات تتبيووود اةدارة اةلكترونيوووة أحووودلوووي شوووبكات الحاسوووب اآل

( ، يسكووود التغموووب عموووى ىوووذا الخوووذ  بالتروووسيخ 1.046اري )يووو( وانحووورا  مع3.32حدوووابي )

ببراما األمود والحسايوة الفّعالوة ، خا وة أنوو قود تبويد مود خوسل الجيد لمسذاقع مد حي  األخذ 

لسوع وجوذد  لي تقشيوة السعمذمواتبالسرار  قيد الدراسة د يمتخرر (  وجذد13-3الجدول) 

 مثل ىذه الخبرات يسكد تبدغد ذلح الخذ  .

ر خآكو السعمذموات العالسيوة )األنترنول( كةارتفاع تكمفة وسائل االترواالت السرتبتوة بذوبيأتي  .10

 ،معذقات تتبيد اةدارة اةلكترونية مد وجية نجر السبحذثيد بستذسم حدوابي ُمتودنيمعذق مد 
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( الخوووواص بالستتمبووووات 11-3، ولووووالعذدة لمجوووودول ) (1.044( وانحوووورا  معيوووواري )3.29وىووووذ)

ولستذسوووتات  جابوووات السبحوووذثيدإالساليوووة السزموووة لتتبيووود اةدارة اةلكترونيوووة نجووود  ومووود خوووسل 

غتووذلر ، كسووا غتووذلر الوودعخ لذووراء التقشيووات االلكترونيووة(  أنووو 3.5 -3.21حدووابية تتووروح بوويد ) 

الودعخ السوالي الوسزم   ، لزوس  عود توذالر الدعخ السالي السزم لترسيخ وتتوذير البوراما اةلكترونيوة

أن  غذضوح،مسوا  رونويليوة العسول اةلكتیتتبيود  ىلسستعانة بسدرليد مؤىميد لتدريب العوامميد عمو

ال ُيذووكل عائقووا   نترنول(السعمذمووات العالسيووة )اال بذوبكةارتفواع تكمفووة وسوائل االتروواالت السرتبتووة 

 أمام السرار  التجارية العاممة بسدغشة بشغازي  لتتبيد اةدارة اةلكترونية.
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 ال رل الخابع

 الشتا ج و التػصيات
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 الشتا ـج والتػصيات

 السقجمــة 0.4

ىدلل الدراسة لمكذف عد واقع تتبيود اةدارة اةلكترونيوة بالسروار  الميبيوة العاموة العامموة لوي     

مدغشة بشغازي و التعور  عموى مودى توذالر متتمبوات تتبيود اةدارة اةلكترونيوة مود وجيوة نجور مودراء 

 وومل الدراسووة لسجسذعووة موود الفووروع و مدوواعدغيخ و رؤسوواء االقدووام بالسرووار  قيوود الدراسووة و قوود تذ 

 الشتائا و قدمل بعب التذ يات و التي يسكد عرضيا عمى الشحذ التالي :

 الشتا ج الستعمقة بالتداؤل األول 2.4

 (سالية لتصبيق اإلدارة اإللكتخونيةالستصمبات نتا ج السحــــػر األول : )ال . أ

لتتبيووووود اةدارة لر الستتمبوووووات الساليوووووة اتوووووذ  مدوووووتذى لوووووي  ا  كذوووووفل الدراسووووووووة ضوووووعف

، وقد اتزح ذلوح مود خوسل  محل الدراسة العامة السرار  التجاريةب اةلكترونية

 (.3.328ستذسم الحدابي  العام الخاص بيذا السحذر وىذ )ال

 تي:تسثل ىذا الزعف لي اآل

بالسرووار  قيوود   رالوودعخ السووالي الووسزم لروويانة األجيووزة والبووراماوجووذد ضووعف لووي  -1

( ، وانحووورا  3.65بستذسوووم حدوووابي) (73.0لوووي الترتيوووب األول بشدوووبة )% الدراسوووة

 .(  0.905معياري )

( وانحورا  معيواري 3.62ولستذسوم حدوابي ) ر لكترونيوةالدعخ لذراء التقشيات اةقمة  -2

(1.028.) 

بستذسوم  ةراةلكترونيوالدعخ السالي السزم لتروسيخ وتتوذير البوراما وجذد ضعف لي  -3

 .(1.047ا  معياري )(  وانحر 3.41حدابي )
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بستذسووم حدووابي  ر نجووام حووذالز لمستسيووزيد لووي مجووال العسوول اةلكترونووينوودرة وجووذد  -4

 .(1.113( وانحرا  معياري )3.7)

تتبيوود  ىبسوودرليد مووؤىميد لتوودريب العووامميد عموو لسسووتعانةلوودعخ السووالي الووسزم  قمووة ا -5

وانحوورا   ، (3.21) بمووغ  ستذسووم حدووابيوقوود جوواء ذلووح ب ،ليووة العسوول اةلكترونووي ی

 (.64.2الشدبية ليذا العشرر تسثمل لي )% واألىسية( 1.055معياري )

 

ال زمـــة  لتصبيق اإلدارة اإللكتخونية  التكشػلػجية السحػر الثاني:) الستصمبات الشتا ج الخاصـــة .  

). 

 لتتبيوووووود اةدارة  السزموووووووة التكشذلذجيووووووة الستتمبووووووات  وجووووووذد ضووووووعف لووووووي مدووووووتذى تووووووذالر

، وىي درجة أعمى بشدبة ةفيفوة (3.62) السرار  التجارية قيد الدراسة لي اةلكترونية 

 (.3مد درجة السقياس السعتسدة )

 تسثمل ىذه الستتمبات حدب أىسيتيا لي اآلتي: 

(، 4.1نترنل بستذسم حدابي )لكتروني لمسرر  عمى شبكة اةإغذجد مذقع  -1

 .(0.761وانحرا  معياري)

لمسرر  والفروع عد ةريد شبكات الحاسب غذجد رلم بيد السركز الرئيدي  -2

( ، وانحووورا  معيووواري 3.86لوووي ، وقووود جووواء ذلوووح بستذسوووم حدوووابي بموووغ )اآل

(0.843.) 

غتذلر لي السرر  شبكة حاسذ  ترل إلى جسيع السكاتب ، وقد جواء ذلوح  -3

 .( 0.979( ، وانحرا  معياري بمغ )3.79بستذسم حدابي يرل إلى )
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وذلووح  ،كترونووي لووي العسوول داخوول السروور لاةسووتخدام البريوود اتبوويد أنووُو غووتخ  -4

 ( .0.993( وانحرا  معياري )3.45بستذسم حدابي مقداره)

لي السزمة لتتبيد اةدارة اةلكترونية الحدغثة تتذلر أحدث أجيزة الحاسب اآل -5

( وانحوووووورا  معيوووووواري 3.35وقوووووود جوووووواء ذ  بستذسووووووم حدووووووابي) ،بذووووووكل جيوووووود

(1.044. ) 

لكترونيووووة الحدغثووووة السزمووووة لتتبيوووود اةدارة اةتتووووذلر أحوووودث الووووشجخ والبووووراما  -6

 (. 1.023و وانحرا  معياري ) (3.11بستذسم حدابي 

ــــ .  ــــة بـــالسحػر الثالـــث :) الستصمبـــات البذـــخيةجـ ــــة  لتصبيـــق اإلدارة  الشتـــا ج الخاصــــــــــ ال زمــ

 اإللكتخونية( .

لكترونيووة أثيووووورت الدراسوووووووووة ضووعفا  لووي تووذلر الستتمبووات البذوورية السزمووة لتتبيوود اةدارة اة 

 (.3.421لي السرار  قيد الدراسة ، حي  بمغ الستذسم العام )

 غتسثل ىذا الزعف لي الشذاحي التالوووووووووووووية : 

( و 2.99، وقووود جووواء ذلوووح بستذسوووم حدوووابي )لكترونيوووةإعووودم توووذلر خبوووراء نجوووخ  -1

 (.1.131انحرا  معياري )

( و انحووووووورا  معيووووووواري 3بستذسوووووووم حدوووووووابي ) عووووووودم كفايوووووووة الووووووودورات التدريبيوووووووة  -2

 (.1.105قدره)

عدم وجذد مدرليد مؤىميد لتدريب السذثفيد، وقد جاء ذلح بستذسم حدابي قودره  -3

 (.1.085( وانحرا  معياري قدره )3.19)
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ـــالسحػر . د ــــة ب ـــا ج الخاصــــــــــ ــــعالشت ـــات  الخابــ ــــة:) الستصمب ــــة  لتصبيـــق اإلدارة  اإلداريــ ال زمــ

 اإللكتخونية .(

كستغيوور رئوويس  ،لووي بعووب جذانووب الستتمبووات اةداريووة ا  كذووفل الدراسوووووة أن ىشووا  قرووذر 

 اآلتي : لتتبيد اةدارة اةلكترونية  بالسرار  محل الدراسوووة غتسثل ىذا القرذر لي

 والبووراما الستعمقووة بوواةدارة اةلكترونيووة ىوودا غووتخ مذوواركة العووامميد لووي وضووع األال  -1

 (.1.073( و انحرا  معياري قدره )2.82بستذسم حدابي قدره )

، وقوود جوواء ذلووح د ختووة اسووتراتيجية زمشيووة لمقيوام بتتبيوود اةدارة اةلكترونيووةذ وجووعودم  -2

 (.1.01( وانحرا  معياري قدره )2.84بستذسم حدابي قدره )

اسوووووتخدام اةدارة  ىعموووووا ا ومعشذي وووووتييئوووووة السوووووذثفيد نفدوووووي   لوووووياةدارة العميوووووا  ضوووووعف -3

 (.1.87( و انحرا  معياري )2.85بستذسم حدابي ) اةلكترونية

بستذسووووم  تذجوووود لووووي السروووور  أقدووووام متخررووووة لتتبيقووووات اةدارة اةلكترونيووووةال  -4

 (1.031( وانحرا  معياري )3.03حدابي بمغ )

تحوذل دون تتبيود   يلروعذلات والعراقيول التوبوا الخاص الثانيالشتا ج الستعمقــــــــة بالتداؤل   3.4

 . السبحذثيدالسرار  التجارية  قيوود الدراسة ، مد وجية نجر  لي اةلكترونيةاةدارة  

،  عوودٍد موود العراقيوول التووي تحووذل دون تتبيوود اةدارة اةلكترونيووةعوود الدراسووة  لكذووف

غتذجوب أخوذىا لوي الحدوبان عشود وضوع الختوم االسوتراتيجية لوي ىوذا اةةوار، وىوي 

 مرتبة ولقا  ألىسيتيا مد وجية نجر السبحذثيد تسثمل  لي اآلتي:

ضووووعف ثقالووووة التكشذلذجيووووا بوووويد العووووامميد بالقتوووواع أىووووخ تمووووح العراقيوووول ىووووذ  -1

 .(3.78)ىذ األعمَى  بستذسم حدابي ، حي  جاء  السررلي
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بالسرووار  التجاريووة قيوود  السووتخدام التقشيووات الحدغثووة السزمووة ات البذووريةقمووة الكفوواء -2

 (3.76بستذسم حدابي ) أتىالدراسة ،

 .( 3.63، بستذسم حدابي  )ير يرلب التحدغ  والتغ -3

 .(3.6، جاء بستذسم حدابي )لية تقادم التتبيقات السدتخدمة لي الحاسبات اآل -4

ومتتمبوات تتبيود اةدارة  حتياجواتابالتختيم السالي والسيزانيات عدم إيفاء  -5

 .(3.56ستذسم حدابي مقداره ) ب، اةلكترونية 

 كأحووودالتوووأقمخ موووع الوووشجخ اةلكترونيوووة بووويد العوووامميد بالقتووواع السرووورلي جووواء  -6

 .(3.55بستذسم حدابي) معذقات تتبيد اةدارة اةلكترونية

مقاومووووة تتبيوووود اةدارة اةلكترونيووووة موووود جانووووب متخووووذي القوووورار بالسروووور   -7
 .(3.5بستذسم حدابي )

عسميوات تخريووب وسوتذ أثشوواء انتقاليووا  ىتتعورض البيانووات إلوو الخوذ  موود أن -8
 (3.32، وقد جاء ذلح  بستذسم حدابي )لي عبر شبكات الحاسب اآل

 التػصيات  4.4

لي ضوووذء الشتائا التي أسفرت عشيا الدراسة السيدانيوووة تخ التذ ل إلى جسمٍة مد التذ يات التوي 

 بيا  لي تتبيد و تفعيل اةدارة اةلكترونية بالقتاع السررلي، تتجدد لي الشقا  التالية:يداعد األخذ 

 ىبسودرليد موؤىميد لتودريب العوامميد عمو لسسوتعانةالودعخ السوالي الوسزم   ضرورة تذالر .7

 .لية العسل اةلكترونيیتتبيد 

، ويكووذن تييئووة السووذثفيد نفدوويا  ومعشذيووا  عمووى اسووتخدام اةدارة اةلكترونيووة ىعسوول عمووال وجووذ  .8

رلوووع مووود قووودرة  لم ذلوووح مووود خوووسل دورات مكثفوووة  ومروووسسة خريروووا   ألجووول ىوووذا الغووورض.

التووووأقمخ مووووع الووووشجخ اةلكترونيووووة بوووويد السووووذثفيد لووووي  التعاموووول مووووع الحاسووووذ ، ولخموووود 

 .العامميد بالقتاع السررلي
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ر أحوودث الووشجخ والبووراما السزمووة لتتبيوود اةدارة اةلكترونيووة يذلتوووجووذ  العسوول عمووى  .9

 .الحدغثة

سذوووواركة العووووامميد لووووي وضووووع األىوووودا  والبووووراما الستعمقووووة بوووواةدارة الفوووورص ل ةتاحووووإ .10

 . اةلكترونية

 .لي السرر  لتتبيقات اةدارة اةلكترونية قدام متخررةأنذاء إ .11

 .زمشية لمقيام بتتبيد اةدارة اةلكترونية ستراتيجيةإختة  وضع  .12

 مقتخحات لجراسات مدتقبمية :  5.4

 دراسة أثر اةدارة اةلكترونية عمى العسميات و الخدمات السررلية. -1

 اةدارة اةلكترونية وأثرىا عمى رضا العسسء داخل السرار  الميبية. -2

 العاميد بالسرار  الميبية .دور اةدارة اةلكترونية لي تشسية السيارات و رلع كفاءة  -3

 دور االدارة االلكترونية لي تدييل االتراالت االدارية بالسرار  الميبية. -4
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 الخسا ل العمسية جـ. 
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 .(2012 :عسال  األردنغير مشذذرة ، جامعة عسان العرلية ، كمية االدكتذراه   رسالة) ،  تيا وك ا
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 .( 2015:الجزائر  ، جامعة ) خزير بدكره ،وعمذم التديير 
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السٌداتوالسادةاألفاضل/

وبعد،،،،تحٌةطٌبه

ٌميييوممالمتطلبييياتالحصيييولعليييىدرجيييةالماجسيييتٌرفيييًاإلدارةكلغيييرضاسيييت

والةةةةةةع تطبيةةةةةةك اإلدارة اإللكترونيةةةةةةة فةةةةةةي الباحييييييثبييييييبجراءدراسييييييةبعنييييييوان

 صارف الليبية العامة العاملة في مدينة بنغازي مال

لييييذا،نامييييلتعيييياونكمميييينخيييياللإجييييابتكمعلييييىالفمييييراتالييييواردةفييييًصييييحٌفة

عيياةاختٌييارإجابييةواحييدةفمييطلكييلسييؤال،ونؤكييداالسييتبٌانالمرفميية،مييعمر

1لكمأنإجابتكمسوفتستخدمألغراضالبحثالعلمًفمط

بأنهيييامنظوميييةإلكترونٌيييةمتكامليييةتعتميييداإلدارة اإللكترونيةةةةمالحظييية:تعيييرف

الييييىعلييييىتمنٌيييياتالتصييييالتوالمعلوميييياتلتحوٌييييلالعمييييلاإلداريالٌييييدوي

1عمالتنفذبواسطةالتمنٌاتالرلمٌةالحدٌثةأ





 العلمً للبحث تشجٌعكم لكم شاكراً

 علٌكم والسالم

 

 الباحث
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 (  2ملحك رلم ) 

 استمارة االستبيان 
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 ة ـــامــات عــأوالً : معلوم
 

 : اسبظ ــــتشبارة التي ــــــام العــــــ( أم ة ) ــــع ع مــــاء وعــــــــــــالخج
 

   ذ ــــــــالجش . 0

  ر وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذك   ى ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووأنث 

   خ ـــــــــالعس .  7

  سشة  30د وووووووووول مووووووووووووأق   

  سشة  40 – 30د ووووووووووم   

  سشة  50 – 41د ووووووووم   

   51 أكثر ووووووووووووووووووة لوووووووووسش   

   تػإ التعميسي ــــالسد .  3

  انذي وووووووووووووووووووووث   ليدانس (  -  بكالذريذس)   عيووووووووووووووووووجام 

  اجدتير ووووم   ذراه وووووووووووووووووودكت  

  اذكرىا ...............رى ووووووووووووووووووووأخ   

   الية ـــــية الحــالػضي  

  ا وووووووووووووووووووووووودارة عميإ   تى ودارة وسإ 

  وووووووووإشراليدارة إ    

   جة الخجمة في السرخف ــــم 

  سشذات  5ل مد ووووووووووووووووووأق    سشذات  10سشذات إلي  5مد 
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  سشة  15إلي ‘سشذات  10د ووووووووووووم    ة ووووووووسش 20ة إلي ووووووسش 15مد 

  ة لأكثر وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووسش 20د ووووووووووم   

  
 
 
 

 : ثانيًا : حماور الدراسة 
 اإلجابة السشاسبة : ام ــــــ( أم ة ) ــــع ع مــــاء وعــــــــــــالخج

 األول : الستصمبات السالية :السحػر 
 ييجف ىحا السحػر إلى معخفة اإلمكانيات السالية ال زمة لتصبيق اإلدارة اإللكتخونية :  

 العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبارة الخقع
 أوافق

 بذجة
 محايج أوافق

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بذجة

      غتذلر الدعخ السالي لذراء التقشيات االلكترونية  . 0

      . اةلكترونيةغتذلر الدعخ السالي السزم لترسيخ وتتذير البراما  . 7

      غتذلر الدعخ السالي السزم لريانة األجيزة والبراما . . 3

غتوووووذلر الووووودعخ السوووووالي الوووووسزم لسسوووووتعانة بسووووودرليد موووووؤىميد لتووووودريب  . 4
 العامميد عمى تتبيد یلية العسل اةلكتروني . 

     

      غذجد نجام حذالز لمستسيزيد لي مجال العسل االلكتروني . . 5

 
 السحػر الثاني : الستصمبات التقشية :

 ييجف ىحا السحػر إلى معخفة مجإ تػفخ اإلمكانيات التقشية ال زمة لتصبيق اإلدارة اإللكتخونية :  
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 العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبارة الخقع
 أوافق

 بذجة
 محايج أوافق

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بذجة

تتذلر أحدث أجيزة الحاسب اآللي السزموة لتتبيود اةدارة اةلكترونيوة  . 0
 الحدغثة بذكل جيد . 

     

تتوووووذلر أحووووودث الوووووشجخ والبوووووراما السزموووووة لتتبيووووود اةدارة اةلكترونيوووووة  . 7
 الحدغثة . 

     

      غتذلر لي السرر  شبكة حاسذ  ترل إلى جسيع السكاتب .  . 3

غذجد رلم بيد السركز الرئيدوي لمسرور  والفوروع عود ةريود شوبكات  . 4
 الحاسب اآللي . 

     

      غذجد رلم بيد شبكة السرر  وشبكة االنترنل . . 5

      غذجد مذقع الكتروني لمسرر  عمى شبكة االنترنيل . . 6

      غتخ استخدام البريد الكتروني لي العسل داخل السرر  . .  7

 
 

 السحػر الثالث : الستصمبات البذخية :
 ييجف ىحا السحػر إلى معخفة مجإ تػفخ اإلمكانيات البذخية ال زمة لتصبيق اإلدارة اإللكتخونية :  

 العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبارة الخقع
 أوافق

 بذجة
 محايج أوافق

ال 
 أوافق

أوافق ال 
 بذجة

      ىشا  ختم لتدريب وتأىيل العامميد عمى استخدام تقشية السعمذمات . . 0

      لديح قدرة عمى التعامل مع الحاسذ  بذكل جيد . . 7

      غذجد لي السرر  متخررذن لي تقشية السعمذمات . . 3
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      غذجد مدرلذن مؤىمذن لتدريب السذثفيد عمى تقشية السعمذمات . . 4

      غذجد خبراء لترسيخ وتتذير البراما اةلكترونية .  . 5

      تمقيل دورات تدريبية لي استخدام الحاسذ  واالنترنيل . . 6

 

   غذجد لي السرر  الكذادر البذرية السزمة لتتبيد اةدارة اةلكترونية .

 

 

 

   

 

 السحػر الخابع : الستصمبات اإلدارية :
 ييجف ىحا السحػر لمى معخفة مجإ تػفخ اإلمكانيات البذخية ال زمة لتصبيق اإلدارة اإللكتخونية :  

 العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبارة الخقع
 أوافق

 بذجة
 محايج أوافق

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بذجة

      لمحاسذ  لي السرر  .غذجد إدارة أو قدخ  . 0

      تدعخ اةدارة العميا لي السرر  سياسة تتبيد اةدارة اةلكترونية . . 7

      تذجد لي السرر  أقدام متخررة لتتبيقات اةدارة اةلكترونية . . 3

      تذجد ختة استراتيجية زمشية لمقيام بتتبيد اةدارة اةلكترونية .  . 4

تعسوول اةدارة العميووا عمووى تييئووة السووذثفيد نفدوويا  ومعشذيووا  عمووى اسووتخدام اةدارة  . 5
 اةلكترونية . 

     

تذجووود ختوووم تتدوووخ بالسرونوووة الكاليوووة السوووتيعا  أي تغييووورات غتتمبيوووا اسوووتخدام  . 6
 اةدارة اةلكترونية . 

     

      غتخ تقديخ دورات تدريبية متخررة لمعامميد لي مجال اةدارة اةلكترونية  .  7
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تذجووود ختوووم تتدوووخ بالسرونوووة الكاليوووة السوووتيعا  أي تغييووورات غتتمبيوووا اسوووتخدام  . 8
 اةدارة اةلكترونية . 

     

      تحرص اةدارة العميا عمى مذاكبة السدتجدات التقشية لي مجال الحاسب اآللي  . 9

      غتخ مذاركة العامميد لي وضع األىدا  والبراما الستعمقة باةدارة اةلكترونية  . 01

      ىشا  رقابة مدتسرة مد قبل اةدارة العميا لزسان سير األعسال الكترونيا  . . 00

تقذم اةدارة العميوا باالسوتعانة بالجيوات االستذوارية والخبوراء لتقوديخ السذوذرة لوي  . 07
 مجال اةدارة اةلكترونية . 
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Abstract 

The problem of the study is to uncover the reality of the  ap plication of electronic 

management in the Libyan commercial banks in the city of Benghazi. Through a field 

study, sought to know the extent of the availability of the necessary requirements for 

the application of electronic management in terms of (technological requirements, 

human requirements, administrative requirements and financial requirements) of 

Libyan commercial banks operating in the city of Benghazi , As well as access to the 

most important difficulties and obstacles to their application. From the point of view 

of managers and their assistants and heads of departments, the study followed 

descriptive analytical method to study this phenomenon, through the collection of data 

and information needed to interpret and analyze, to reach scientific conclusions. The 

survey method for the upper and middle management of the banks in question was 

followed by a questionnaire specifically designed for this purpose.  

The study community is represented in all the administrative leaders in commercial 

banks operating in Benghazi city, represented by their managers, assistants and heads 

of departments (senior, middle and supervisory management). 

The study concluded a number of results, the most important of which are the 

following: 

  

 The study revealed that there is a weakness in the availability of the financial 

requirements for the application of electronic management in the general 

commercial banks under study.  

 The study showed that there is a weakness in the technical requirements for 

the application of electronic management in the commercial banks . 

 

 The study showed a weakness in the availability of human requirements for 

the application of electronic administration in the banks under study. 

 The study revealed that there are deficiencies in some aspects of 

administrative requirements as a major variable for the application of 

electronic management. 
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The study also revealed a number of obstacles to the application of electronic 

management, represented in: 

 Technological weakness among the employees of the  banking sector 

 Lack of trained human resources 

 Refusal of updating and change 

 Aging of applications used in computers 

 Failure to fulfill the financial planning and budgets requirements and need of 

the application of electronic management. The study concluded with a number 

of recommendations: 

 The need for financial support to employ qualified trainers to train staff. 

 Work must be done to provide mental and moral staff with the use of 

electronic administration, through intensive courses specially designed for this 

purpose. 

 the need to work to provide the latest systems and programs necessary for the 

application of modern electronic management. 

 Provide opportunities for the participation of staff in the development of goals 

and programs related to e-governance. 

 Establishment of specialized sections in the bank for electronic management 

applications. 

 Develop a strategic time plan to implement e-governance. 
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