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  بِسمِ اِ الرحمنِ الرحيمِ 
          نيمـلسي مـأْتُوني ـلَ أَنا قَبـهشري بِعينـأْتي كُـملَـأُ أَيـا الْمهـا أَي38(قَالَ ي(           

وِي قَالَ عفْريت من الْجِن أَنَا آَتيك بِه قَبلَ أَن تَقُـوم مـن مقَامـك وإِنِّـي علَيـه لَقـَ      
أَم 39(ني (     ـكإِلَي تَـدري ـلَ أَنقَب بِـه يكتَابِ أَنَا آَتالْك نم لْمع هدني عقَالَ الَّذ

 أَكْفُر أَم كُري أَأَشنلُوبيي لبفَضْلِ ر نذَا مقَالَ ه هدنا عرتَقسم آَها رفَلَم فُكطَر
 كُرشا يفَإِنَّم كَرش نموكَرِيم يي غَنبر فَإِن كَفَر نمو هفْسن40(ل(  

يمظالْع ُقَ ادص  
 ) 40 - 39 - 38( اآلیات  النملورة س, القرآن الكریم

  



ج  

  

  

  اإلهداء
  :أهدي هذا اجلهد املتواضع  إىل 

وإىل أصدقائي وإىل ... والدي أطال ا عمرمها وأخوتي مجيعاً  
  ...زمالئي يف جامعة بنغازي

  .وإىل كل من حيتسب عمله عند ا عز وجل  
  

  

  الباحث

  

  



د  

  تقديرالو شكر ال

  

والذي بشكره تتم علينا النعم والذي أنزل في كتابه الكـريم  , الحمد هللا المعطي الوهاب

أفضل الصالة  عليهوالصالة والسالم على الهادي البشير سيدنا محمد ) مكُنَّيدزَِأل متُركَشَ نِإلو(

  :دثم أما بع, )ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس( والتسليم والذي قال

, ذا العمـل المتواضـع  فيسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم في إخراج ه

لما بذله مـن  , الرسالةالمشرف على هذه  عبدالقادر أنويجي البدري| الدكتور وأخص بالشكر

فجزاه , اسةمتابعة مستمرة وجهد متواصل وتوجيهات حكيمة كان لها األثر في إنجاز هذه الدر

الصديق والشكر والعرفان موصول إلى اللجنة الموقرة األستاذ الدكتور  , اهللا عني خير الجزاء

  .امراجع يوسف سالم، والدكتور  منصور بوسنينه

وأخيراً وليس أخراً أسجل شكري وتقديري لزمالئي طلبة الدراسات العليـا ولجميـع   

  . هذه الدراسة شر في إنجازولكل من ساهم بشكل مباشر أو غير مبا ,أصدقائي

  

  

 الباحث
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  ملخص الدراسة

فإن اإلطار النظري أحتوى على , من خالل ما أشارت إليه الدراسات السابقة لهذه الدراسة

مفهوم وتعريف اإلدارة اإللكترونية وأهدافها وأهميتها ومتطلبات تطبيقها ومعوقاتها وعناصـرها  

عن مدى  لكشفلهدفت هذه الدراسة و. ومراحل تطبيقها وشبكاتها وتأثيرها على وظائف اإلدارة

، وتكـون  ة العامة العاملة بمدينة بنغازيتوافر متطلبات اإلدارة اإللكترونية بالمنظمات الصناعي

مديراً وقد تم ) 276(والبالغ عددهم  منظماتبهذه ال مديري اإلدارات مجتمع الدراسة من جميع 

الستبيان لجمع ، واستخدمت استمارة امديراً) 166(تكونت من اختيار عينة عشوائية طبقية نسبية 

استمارة صالحة للتحليـل اإلحصـائي،   ) 165( استلم منهاالبيانات المتعلقة بموضوع الدراسة، 

ولتحليل بيانات الدراسة وتحقيق أهدافها، استخدم برنامج الحزم اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة   

)SPSS( ,تحليل عيارية، االنحرافات المتم استخدام المتوسطات الحسابية، النسب المئوية،  حيث

  . للمجموعة الواحدة Tالتباين األحادي واختبار 

  :يلي ما أهمهاوتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج كان 

لدى المـديرين بالمنظمـات    بينت الدراسة أن هناك وضوح  لمفهوم اإلدارة اإللكترونية .1

وبنسـبة  ) 3.99(حيث حظيت بمتوسط حسـابي  , الصناعية العامة العاملة بمدينة بنغازي

 %).76.6(موافقة بلغت 

بينت الدراسة أن هناك إدراك ودعم من قبل المديرين لإلدارة اإللكترونيـة بالمنظمـات    .2

وبنسـبة  ) 3.35(حيث حظيت بمتوسط حسـابي  , الصناعية العامة العاملة بمدينة بنغازي

   %).53.13(موافقة بلغت 



م  

متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمنظمات الصناعية لكشفت الدراسة أن هناك توافر  .3

وبدرجـة ممارسـة   ) 3.82(حيث حظيت بمتوسط حسابي , العامة العاملة بمدينة بنغازي

  .مرتفعة

كشفت الدراسة أن هناك معوقات لتطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمنظمات الصناعية العامة  .4

بعض القيادات اإلدارية فـي مجـال اإلدارة    قلة خبرةكان أهمها , العاملة بمدينة بنغازي

 .وبدرجة ممارسة مرتفعة) 4.13(حيث حظيت بمتوسط حسابي , اإللكترونية

ذات داللة إحصائية بـين متطلبـات تطبيـق اإلدارة     أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق .5

, عليمـي المستوى الت, العمر, اإللكترونية تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية التالية؛ النوع

 .وسنوات الخدمة

  :يمكن تقديم التوصيات اآلتيةمن خالل عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة، 

بما أن المستوى العام لمتطلبات اإلدارة اإللكترونية بالمنظمات الصناعية العامة العاملة في  .1

فينبغي المحافظة علـى هـذا   , )3.82(بمتوسط حسابي  حظيحيث , مدينة بنغازي مرتفع

وذلك من خالل زيادة تسهيل اإلجـراءات وتـوفير نظـام للشـبكات     , المستوى وتعزيزه

 .اإللكترونية

لتشجيع المديرين على االندماج والتفاعل , واإلدارة بالمشاركة, تباع مبدأ اإلدارة بالتفويضإ .2

 .مع التغيرات التي  تطرأ على بيئة العمل نتيجة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية

من خالل التدريب والتطوير نظراَ  ادر البشرية من اإلداريين والفنيين الالزمينتوفير الكو   .3

 .لقلة خبرة القيادات اإلدارية

إعادة هيكلة المنظمات الصـناعية بحيـث تسـتطيع مواجهـة معوقـات تطبيـق اإلدارة        .4

 .اإللكترونية



  

  

  

  

  

  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 2

 : مقدمة 1.1

السنوات القليلة الماضية تطـوراً هـائالً فـي تكنولوجيـا المعلومـات       في العالم شهد

وكان لذلك أثر كبير على اإلنسان وعلى سلوكه ومنهجه في , واالتصاالت على مستويات عدة

  .اإلدارة

مجهود أكبر في انجاز األعمال ذات المتطلبات  وتحتم علينا ظروف العصر الحالي بذل

وتشير التجارب السابقة لكثير من الدول التي لها السبق فـي مجـال   . الكثيرة في وقت قصير

اإلدارة اإللكترونية أن التجاوب مع واالستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة وتطبيقاتها وتبنيهـا  

أدت إلى ظهور أساليب حديثة والتي  ,ال المنظماتنى التحتية الرئيسة في جميع أعمكإحدى الب

وتطلب ذلك , ومعايير متطورة إلدارة األعمال بطرق مختلفة عن تلك الطرق التقليدية المتبعة

وجود قيادات إدارية واعية ذات نظرة شمولية قادرة على أخـذ زمـام المبـادرة ومواكبـة     

  .تقنيات الرقمية ومواجهة تحدياتهاالتطورات المختلفة في بيئة العمل التي تفرضها هذه ال

إن اإلدارة اإللكترونية تعد مدخل جديد يقوم على استخدام المعرفة والمعلومات ونظـم  

باإلضـافة   ,البرامج المتطورة واالتصاالت للقيام بالوظائف اإلدارية وانجاز األعمال التنفيذية

األطراف الخارجية بمـا يسـاعد   وبينها وبين , إلى تبادل المعلومات بين العاملين في المنظمة

وتشمل اإلدارة اإللكترونية جميع مكونـات  . على اتخاذ القرارات ورفع كفاءة األداء وفاعليته

إال أنها تتميز بقدرتها علـى خلـق   , قييم وتحفيزتالعملية اإلدارية من تخطيط وتنفيذ ومتابعة و

  . وتحصيل المعرفة بصورة مستمرة وتوظيفها من أجل تحقيق األهداف

تلعب المنظمات الصناعية دوراً رئيساً في التنمية االقتصادية لقدرتها على توسيع قاعدة و

اإلنتاج وتنويعه، وإن التنمية في أي مجتمع تعتمد وبدرجة كبيرة على كيفيـة إدارة مـوارده   

بسرعة وأكثر دقة وهو ما توفره اإلدارة اإللكترونية، وإن توفير القدر الكافي من المعلومـات  
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تطلب وجود نظام كفؤ يستوجب وجود آلية لتقديم المعلومات استناداً إلى معايير الكم والنـوع  ي

والكلفة والتوقيت المناسب لتصبح اإلدارة اإللكترونية إطاراً شامالً لتنظيم المعلومات اسـتناداً  

   .لمعايير وتقديمها لمتخذي القرارإلى تلك ا

دراسـات السـابقة فـي موضـوع اإلدارة     سيتم التطرق في هذا الفصل إلى ال, وعليه

وهيكليـة   ,وفرضيات الدراسة اإللكترونية للتمهيد إلى المشكلة ومن ثم تحدد األهداف واألهمية

  .ومجتمع وعينة الدراسة وحدودها ومن ثم مصطلحات الدراسة ,ومنهجية الدراسة

  :الدراسات السابقة   2.1

بموضوع  ذات العالقةلعربية واألجنبية ض الدراسة ملخصاَ ألهم الدراسات السابقة اتعرِ

  :عرضها وفقاَ لتسلسلها الزمني كما يلي يمكنالدراسة، و

تحسين الخدمات الحكوميـة مـن خـالل    "  بعنوان )Johan Bourn,2002(دراسة  •

هدفت إلى معرفة العالقات بين الخدمات الحكومية والحكومة التي " الحكومة اإللكترونية 

أن تقديم الخدمات إلكترونيـا يـؤدي إلـى زيـادة توقعـات      حيث ذكرت  ،اإللكترونية

المستخدمين بحيث تكون الخدمات سريعة وشاملة وأن تلبي كافة احتياجات المتعـاملين  

وكذلك الحاجة إلى إعادة هندسة األعمال اإلدارية التي تقدمها الحكومة من خالل  ،معها

. ارها واستغاللها بطريقة أفضلمراجعة العمليات اإلدارية وأتمتتها مما يؤدي إلى اختص

موظفاً يعملون في مؤسسات الحكومـة  ) 750(وأجريت هذه الدراسة على عينة شملت 

  : وتوصلت إلى عدد من النتائج لعل من أهمها ما يلي البريطانية العاملة في مدينة لندن،

كومـة  أن الحوافز التشجيعية المقدمة لها دور في جذب العديد من العمالء الستخدام الح .1

 .اإللكترونية
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أن حافز التعليم في مجال تصميم وتطوير تكنولوجيا المعلومات يؤدي لنجـاح تقـديم     .2

 . خدمات الحكومة اإللكترونية لكل المواطنين والقطاع الخاص

المتطلبـات اإلداريـة واألمنيـة لتطبيـق اإلدارة     "  بعنـوان ) 2003(دراسة العمري  •

هدفت إلى التي " نئ في المملكة العربية السعودية اإللكترونية في المؤسسة العامة للموا

التعرف على المتطلبات اإلدارية واألمنية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في المؤسسة العامة 

وشـملت الدراسـة    .والتعرف على المعوقات والصعوبات التي قد تعيق ذلك ،للموانئ

ت في المقر الرئيس بالرياض جميع الموظفين بالمؤسسة العامة للموانئ في كافة اإلدارا

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أهمها مـا  موظفاً، ) 150(والبالغ عددهم 

  :يلـي

لعدد من المتطلبات اإلدارية واألمنيـة لتطبيـق اإلدارة   لدى المعنيين كبير هناك إدراك  .1

والمعـامالت  اإللكترونية في المؤسسة العامة للمواني منها؛ تطـوير التنظـيم اإلداري   

والتعلـيم والتـدريب والتوعيـة     ،التحتية لإلدارة اإللكترونيـة وتوفير البنية ، الحكومية

  . وتحديثهاوإصدار التشريعات  ،والتثقيف

أظهرت الدراسة عدداً من المعوقات التي قد تعرقل التحول نحـو اإلدارة اإللكترونيـة،    .2

 ،والمعوقات البشـرية  ،الماليةت والمعوقا  ،وهذه المعوقات هي؛ المعوقات التكنولوجية

  .اإلداريةوالمعوقات 

اإلدارة  لدى العاملين بالمؤسسـة العامـة للمـوانئ لمفهـوم     اًوإدراك اًأن هناك وضوح .3

 . اإللكترونية، ومفاهيم العمل اإللكتروني
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 (Deloitte Research,  2004 )   دراسة  •

موضـوع الحكومـة    دراسة عالمية شاملة حول Deloitte Research أجرت مؤسسة

 ،الواليات المتحدة األميركيـة  ؛مؤسسة حكومية في خمس دول هي )275(االلكترونية شملت 

اإلدارات لمديري  رؤىلتقديم الدراسة  هدفتو .والمملكة المتحدة ،ونيوزيلندا ،وكندا ،واستراليا

الت الجذرية ل تطلعاتها وتوقعاتها وخططها لمواجهة التحوياح ،العليا في المؤسسات المبحوثة

وأظهرت الدراسة أن الحكومات التـي أدخلـت    .في مفاهيم الحكومات المعاصرة والمستقبلية

قد نجحت فـي تحقيـق   ، أساليب عملها في خدمة المستهلكين إلىمفهوم الحكومة االلكترونية 

 ،وتوفير معلومـات أفضـل   ،وتحقيق إنتاجية أعلى ،توفير خدمات أسهل ؛فوائد عديدة أهمها

  .وتحسين الصورة الكلية للمؤسسة، عدد شكاوى العاملين وتقليص

وكشفت الدراسة عن تركيز الحكومات في اسـتعمال التكنولوجيـا علـى المشـاركة     

كما حددت الدراسة  .التي تعد عنصرا أساسيا في التوجه نحو الحكومة االلكترونية ،بالمعلومات

كترونية لحكومة اإلال إلىولها ست خطوات يجب أن تتبعها المؤسسات الحكومية في طريق تح

  : وهذه الخطوات هي

  .توسيع المشاركة بالمعلومات وتوفيرها للمستهلكين باستخدام التكنولوجيا المناسبة .1

 . تجاهينالتبادل المعلومات واالتصاالت با .2

تبني مداخل متعددة األغراض بحيث يمكن تقديم الخدمات وتبادل األعمال بين األجهزة  .3

 . در واحالمختلفة من مصد

 . تخصيص مداخل خدمية لألفراد وفقا لرغباتهم .4

تجميع الخدمات التي تشترك فيها مؤسسات حكومية مختلفة في جهة موحدة بحيث تقدم  .5

 .للمستفيدين من مدخل واحد مشترك
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  ).2007نقالً عن التمام، ( دمج تكاملي لنظم المعلومات بين مختلف األجهزة الحكومية .6

اإلدارة اإللكترونية ومدى تأثيرها علـى مسـتوى   " بعنوان  )2006( عبدالجباردراسة  •

وهـدفت إلـى التعريـف    " األداء لدى موظفي مستشفى جامعة  الملك عبدالعزيز بجدة 

باإلدارة اإللكترونية ودورها في تطوير األعمـال اإلداريـة ومعرفـة مـدى جـدوى      

م المقترحات لتالفـي  استخدامها لتحسين أداء الموظفين، باإلضافة إلى المساهمة في تقدي

وتكونت عينة الدراسـة مـن   . الصعوبات ومحاولة التغلب عليها بأفضل طريقة ممكنة

  :، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمهااًموظف) 200(

 .مساهمة اإلدارة اإللكترونية في رفع مستوى األداء لدى الموظفين بشكل فعال .1

 لكترونية مازال محـدوداً بعـض الشـيء   اإلأن درجة إلمام الموظفين بمفاهيم اإلدارة  .2

  .وتحتاج إلى توسيع مداركهم نحو أهميتها وفاعليتها في تطوير األداء اإلداري

دراسة  -اإلدارة اإللكترونية كمدخل للتطوير اإلداري " بعنوان  )2007(دراسة التمام  •

  " يبية تطبيقية على الكليات التقنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية والتدر

لتعرف على واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الكليات التقنيـة  ل الدراسةهدفت استوقد 

والتعرف على مدى إسهام تطبيق اإلدارة اإللكترونية في تحسـين   ،بالمملكة العربية السعودية

دى والكشف عن الفروق بين واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية وم ،مستوى إدارة الكليات التقنية

مفردة،  )87(ولقد بلغ مجتمع الدراسة . إسهام تطبيقها في تحسين مستوى إدارة الكليات التقنية

  : ما يلي لدراسةوكان من أهم نتائج ا

وإن تطبيـق اإلدارة   ،إن الكليات التقنية تطبق اإلدارة اإللكترونيـة بدرجـة متوسـطة    .1

 .اإللكترونية يسهم في تحسين مستوى إدارة الكليات التقنية
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بين واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية وبين إسهامها في تحسين مسـتوى   اًإن هناك فروق  .2

  . إدارة الكليات التقنية

المتطلبـات البشـرية والماديـة لتطبيـق اإلدارة     " بعنـوان  )2008(المسعود دراسة  •

معرفة المتطلبات البشـرية والماديـة   وهدفت إلى " في المدارس الحكومية اإللكترونية 

في المدارس الحكومية من وجهة نظر مديري اإللكترونية  تطبيق اإلدارةلم توافرها زالال

المدارس ووكالئها بمحافظة الرس، وكذلك الوقوف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية 

بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة في المتطلبات الكليـة  )  0.05(عند مستوى الداللة 

في المدارس الحكومية مـن  اإللكترونية  تطبيق اإلدارةلوافرها زم تالبشرية والمادية الال

وجهة نظر مديري المدارس ووكالئها بمحافظة الرس التي ترجع إلى المتغيرات التالية؛ 

المرحلة الدراسية، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، العمل بالمدرسة، الدورات التدريبية 

مديراً ووكـيالً للمـدارس   ) 238(ة من وتكون مجتمع الدراس. في مجال الحاسب اآللي

  : إلى عدة نتائج من أهمها الدراسة وتوصلت. الحكومية بمحافظة الرس بالسعودية

ضرورة توافر الهيئة اإلدارية المدرسية المؤهلة تأهيالً فنياً والقادرة على استخدام تقنية  .1

 .المعلومات اإلدارية

لحقاتهـا ألعضـاء الهيئـة اإلداريـة     الحاجة إلى تأمين أجهزة حواسيب آلية حديثة وم .2

المدرسية وشبكات االتصال، مع تأمين البرامج الحاسوبية الالزمـة لتطبيقـات اإلدارة   

 .المدرسية، وأنظمة الحماية اآللية المتطورة لحماية بيانات المدارس

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات مجتمع الدراسة على محاورها وفقاً  .3

المرحلة الدراسية، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، والدورات (تغيرات التالية لبعض الم

 ).التدريبية
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) والوكيـل  –المدير (وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد مجتمع الدراسة  .4

 .بالنسبة لمتغير العمل بالمدرسة

نالحظ تنوع  ,ومن خالل ما تم عرضه من الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة

هذه الدراسات في مواضيعها وأهدافها ونتائجها ومعظم هذه الدراسات ذهبت إلـى ضـرورة   

ولم تأخـذ فـي اعتبارهـا متطلبـات اإلدارة اإللكترونيـة      , استخدام التقنية في مجال اإلدارة

 وبيان, وبالتالي أغفلت تلك الدراسات طبيعة التفاعل بين متطلبات التطبيق, نحوها واالتجاهات

تحليل  االعتباركما لم تأخذ بعين , أهميتها النسبية من وجهة نظر المديرين بمختلف مستوياتهم

الباحـث إلـى    دعىاألمر الذي , االتجاهات نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية من قبل المديرين

 مكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية والتي يرى أنها تسهم بشكل كبيرإمحاولة التعرف على مدى 

يعة الحال المنظمات في سبيل التطبيق الناجح لإلدارة اإللكترونية بمنظمات المستقبل ومنها بطب

تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمنظمات هذه الدراسة التعرف على أمكانية تحاول كما . الصناعية

 كما أن جميـع الدراسـات   .ينة بنغازي من وجهة نظر المديرينالصناعية العامة العاملة بمد

, االسـتبانه لميداني باستخدام أداة السابقة تتفق مع الدراسة الحالية في االعتماد على التطبيق ا

ويستفيد الباحث منها في إثراء وتدعيم اإلطار النظري وتوجيهه إلى بعض المصادر العلميـة  

  .من خالل قوائم مراجعها

  :مشكلة الدراسة  3.1

دية الهامة التي تحقق العديد من المزايـا  تعد المنظمات الصناعية من األنشطة االقتصا

أو استثمارات  ،سواء من خالل ما توفره من عوائد، وفرص عمل ،المتنوعة لالقتصاد الوطني

وبالتالي تعزيـز دور هـذا   . أو من خالل ما تمثله من قوة دافعة في قطاع الصناعة ،مختلفة

المتزايد والعمل المثابر الموجـه   القطاع في تحقيق النمو االقتصادي، وقد انعكس هذا االهتمام
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إلى استخدام أحدث وأفضل التقنيات المعلوماتية إلدارة المنظمات الصناعية، وفي ظل المنافسة 

الشديدة والمفتوحة يصبح تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المنظمات الصناعية أمراً حيوياً وبالغ 

  .التأثير في امتالك أو تحقيق الميزة التنافسية

شبكة اإلنترنت والعولمة والتوجه نحـو الخصخصـة والتعقيـد فـي      النتشاراً نظرو

وتزايـد الـوعي لـدى     ،إجراءات المنظمات الصناعية في مجال تقديم خدماتها ومنتجاتهـا 

يمكن القول أن هناك صعوبات ومشـاكل  ، المستفيدين بشأن نوعية وكمية الخدمة المقدمة لهم

 ،أهداف المنظمات الصناعيةسواء في مجال تحديد  - أثيرتختلف من حيث الحدة والت -جمة 

الكيفيـة التـي يـتم    بمعنـى   أو الطريقة التي تقدم بها تلك المنظمات منتجاتها إلى المستفيدين

لقد أثرت جميع تلك المشاكل سلباً علـى   ،بموجبها قياس ومراقبة مستوى جودة تلك المنتجات

لدى المستفيدين وولدت لديهم شـعوراً باإلحبـاط   أداء تلك المنظمات مما كونت انطباعا سلبياً 

وربما فقدان الثقة ليس فقط بمستوى أداء تلك المنظمات بل بكمية ونوعيـة المنتجـات التـي    

فإن المستفيدين يدركون أن هناك مشكلة في نوعية وكمية المنتجات المقدمة  ،وعليه. تقدمها لهم

لهم من قبل تلك المنظمات وإن هذه المشكلة ناتجة عن حجم الفجوة بين مستوى جودة الخدمة 

كما يتوقعها ويراها وبين إدراكه لها إذا حصل عليها فعالً مما يضع تلك المنظمات الصناعية 

  :الجوانب التالية فيتلخيصها  أمام تحديات عدة يمكن

التحدي اإلداري الناجم عن تدني مستوى الخدمة وأساليب تأديتها بفعل الروتين وتعقيـد   .1

  .اإلجراءات وضعف الجانب الرقابي وأساليب العمل اليدوية

التحدي االقتصادي المتمثل بصعوبة التأكد من قياس تحقيق تلك المنظمـات ألهـدافها    .2

  . بكفاءة وفاعلية
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حدي االجتماعي الذي يتضح من خالل االنطباع السلبي المتجذر بعقلية المسـتفيدين  الت .3

ولد لديهم اإلحباط وعدم الثقة بأداء تلـك  يبمستوى الخدمات المقدمة لهم مما فيما يتعلق 

  .المنظمات

التحدي التكنولوجي المتمثل بالفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول الناميـة حيـث    .4

  .فجوة المواءمة بين اإلنسان واآللة سدة ملحة لتصبح الحاج

فلم يعد أمامنا شك في حتمية التعامل اإللكتروني من أجل بلوغ مسـتوى مـا يعـرف    

باإلدارة اإللكترونية والطريق السريع الفائق للمعلومات الذي يرجع التصور الرئيس لها لعـام  

حيث شارك فـي   باألرجنتين في بيونس آيرسفي مؤتمر اإلتحاد الدولي لالتصاالت  م1994

وقد أشير في مداوالت المؤتمر الفوائد التي تترتب على . دولة )132(لـذلك المؤتمر ممثلون 

وإلى إمكانية خلق شبكة دوليـة عالميـة للمعلومـات     ،االتصال والتعامل البشري اإللكتروني

من رية في أي يمكنها أن تحمل الرسائل والمعلومات بسرعة الضوء من أكبر مدينة ألصغر ق

  .قارات العالم الست

 مردوديـة أداء وليبيا من بين الدول التي عملت علـى تطـوير وتسـريع وتحسـين      

 -ـمر العالمي األول لإلدارة اإللكترونيـة بليبيـا  الخدمـات اإلداريـة، حيث تم عقـد المؤت

فة واإلعالم، وكانت برعاية كالً من المؤسسة العامة للثقا ،)4/6/2010 -1الفترة من  (طرابلس 

إذ أوصى المنظمات بضـرورة تطـوير نظـم     الريادة في مجال إنتاج وتسويق المعلومات،و

. استخدام الحاسوب وتكنولوجيا االتصاالت وتكنولوجيـا البرمجيـات  والمعلومات التي لديها، 

ة وانطالقا مما سبق، فإنه ال يمكن أن نتصور تقديم خدمات إلكترونية متاحة عبر الشبكة العالمي

دون اللجوء إلى تبسيط وإدخال بعض الحركة والمرونة في إجراءاتها حيث يعتبـر  " اإلنترنت"
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اآلن مشروع اإلدارة اإللكترونية نتيجة حتمية لتفـاعالت مجـاالت تكنولوجيـا المعلومـات     

  .واالتصاالت وتحسين وتسهيل العالقة بين المستفيدين واإلدارة

وخصوصاً فـي أدبيـات    ،ال اإلدارة اإللكترونيةونتيجة لندرة الدراسات السابقة في مج

كـذلك  و ،اإلدارة اإللكترونيـة مصطلح ووجود غموض وخلط مفاهيمي في  ،اإلدارة العربية

 .طبيعة التكليف المالئم لها رغم حماس المبحوثين للتحول نحو أسـاليب اإلدارة اإللكترونيـة  

  : اؤل التاليالتسشكل  مشكلة الدراسة تتمثل في فإن على ما سبقبناء و

الليبية العامة العاملة ما مدى إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمنظمات الصناعية  -

  ؟بمدينة بنغازي

  :وينبثق عن هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية وهي

مدى توافر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المنظمات الصناعية العامة مـن  ما  .1

 ؟المديرينوجهة نظر 

فـي المنظمـات    المـديرين مدى وضوح مفهوم اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظر ما  .2

 ؟الصناعية العامة بمدينة بنغازي

فـي المنظمـات    المديرينمعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظر  ما أبرز .3

 ؟الصناعية العامة

 ؟لكترونيةفي المنظمات الصناعية العامة لإلدارة اإل المديرينمدى إدراك ودعم  ما .4

تطبيق اإلدارة اإللكترونية تعزى إلى  متطلباتهل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين  .5

 وسنوات الخدمة؟, المستوى التعليمي, العمر, غرافية التالية؛ النوعوالمتغيرات الديم

  : أهداف الدراسة   4.1

  :تهدف هذه الدراسة إلى اآلتي 
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فـي   المـديرين كترونية من وجهة نظر التعرف على مدى وضوح مفهوم اإلدارة اإلل .1

 .المنظمات الصناعية العامة بمدينة بنغازي

في المنظمات الصـناعية العامـة لـإلدارة    المديرون إدراك ودعم  التعرف على مدى .2

 .اإللكترونية

الكشف عن مدى توافر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المنظمـات الصـناعية    .3

 . نالمديريعامة من وجهة نظر ال

مـن وجهـة نظـر      -إن وجـدت - التعرف على معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية .4

  . بمدينة بنغازي منظمات الصناعية العامةلفي ا المديرين

اإلدارة اإللكترونية وبعض المتغيرات تطبيق  متطلباتالتعرف على طبيعة العالقة بين  .5

سنوات الخدمة لـدى المـديرين   , المستوى التعليمي, العمر, غرافية التالية؛ النوعوالديم

 .بالمنظمات الصناعية العامة العاملة بمدينة بنغازي

إسهام الدراسة بما ستتوصل إليه من نتائج في وضع التوصيات والمقترحات التي قـد   .6

 .تستفيد منها المنظمات الصناعية قيد الدراسة

 :فرضيات الدراسة 5.1

  :الفرضيات التالية في ضوء مشكلة الدراسة تمت صياغة  

  :الفرضية األولى

لمنظمات الصـناعية  با ال تتوافر متطلبات لتطبيق اإلدارة االلكترونية :H0الفرضية الصفرية 

  .العامة العاملة بمدينة بنغازي

لمنظمـات الصـناعية   بات لتطبيق اإلدارة االلكترونيـة با تتوافر متطل :H1الفرضية البديلة  

  .العامة العاملة بمدينة بنغازي
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  :نيةالفرضية الثا

عالقة بـين متطلبـات اإلدارة االلكترونيـة والمتغيـرات     ال توجد  :H0الفرضية الصفرية 

  .التالية؛ النوع والعمر والمستوى التعليمي ومدة الخدمة) الشخصية(الديموغرافية 

عالقة بين متطلبات اإلدارة االلكترونية والمتغيرات الديموغرافية توجد  :H1الفرضية البديلة 

  .لتالية؛ النوع والعمر والمستوى التعليمي ومدة الخدمةا) الشخصية(

  :وتتفرع من الفرضية الثانية الفرضيات الفرعية التالية  

  :الفرضية الفرعية األولى  

وية بين متوسـطات متطلبـات اإلدارة   ال توجد فروق جوهرية معن :H0الفرضية الصفرية 

  .ت الصناعية العامة بمدينة بنغازيااللكترونية تعزى لمتغير النوع لدى المديرين بالمنظما

ويـة بـين متوسـطات متطلبـات اإلدارة     توجد فروق جوهرية معن :H1الفرضية البديلة 

  .االلكترونية تعزى لمتغير النوع لدى المديرين بالمنظمات الصناعية العامة بمدينة بنغازي

  :الفرضية الفرعية الثانية  

وية بين متوسـطات متطلبـات اإلدارة   عنال توجد فروق جوهرية م :H0الفرضية الصفرية 

  .لدى المديرين بالمنظمات الصناعية العامة بمدينة بنغازي العمرااللكترونية تعزى لمتغير 

ويـة بـين متوسـطات متطلبـات اإلدارة     توجد فروق جوهرية معن :H1الفرضية البديلة 

  .مة بمدينة بنغازيلدى المديرين بالمنظمات الصناعية العاالعمر  االلكترونية تعزى لمتغير

  :ةلثالفرضية الفرعية الثا  

وية بين متوسـطات متطلبـات اإلدارة   ال توجد فروق جوهرية معن :H0الفرضية الصفرية 

لدى المديرين بالمنظمات الصناعية العامة بمدينة  المستوى التعليميااللكترونية تعزى لمتغير 

  .بنغازي
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ـ توجد فروق جوهرية معن :H1الفرضية البديلة  ة بـين متوسـطات متطلبـات اإلدارة    وي

لدى المديرين بالمنظمات الصناعية العامة بمدينة  المستوى التعليمي االلكترونية تعزى لمتغير

  .بنغازي

  :الرابعةالفرضية الفرعية   

وية بين متوسـطات متطلبـات اإلدارة   ال توجد فروق جوهرية معن :H0الفرضية الصفرية 

لدى المديرين بالمنظمات الصـناعية العامـة بمدينـة     خدمةمدة الااللكترونية تعزى لمتغير 

  .بنغازي

ويـة بـين متوسـطات متطلبـات اإلدارة     توجد فروق جوهرية معن :H1الفرضية البديلة 

لدى المديرين بالمنظمات الصـناعية العامـة بمدينـة    مدة الخدمة  االلكترونية تعزى لمتغير

 .بنغازي

  : أهمية الدراسة 6.1

التي اهتمت بموضوع اإلدارة اإللكترونية محليا ودوليا على حـد   نظرا لقلة الدراسات 

  :علم الباحث، وهذا يرجع لحداثة الموضوع، لذا فإن أهمية هذه الدراسة تنبع من أنها

تعالج موضوعاً مهماً يؤدي عدم االهتمام به إلى خسائر كبيرة علـى مسـتوى الفـرد     .1

كفاءة وفاعلية عملية إنتـاج السـلعة    والمنظمة، حيث اإلدارة اإللكترونية لها تأثير على

 . وتقديم الخدمة

لذا، يتطلـب األمـر   . إن المنظمات الصناعية موقع الدراسة تخدم العديد من المديرين .2

 .تحسين ظروف العمل للمديرين العاملين بهذه المنظمات

تمهد هذه الدراسة الطريق أمام المزيد من الدراسات المستقبلية في هذا المجال ومن ثـم   .3

  . قد تساعد في إثراء المكتبات العلمية بالمعرفة في مجال الدراسة
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  :هيكلية الدراسة  7.1

تم االستناد في هيكلية الدراسة على جوانب مهمة مكملة لبعضها وذلك علـى النحـو     

  : التالي

  : الجانب النظري -أوال

ومات ذات الكُتب والدوريات، وغيرها من مصادر المعلبتمثل في اإلطالع واالستعانة   

  .العالقة بموضوع الدراسة بغرض وضع إطار نظري مناسب للدراسة

  : الجانب الميداني -ثانيا

تم اسـتخدام اسـتمارة   نات المتعلقة بموضوع الدراسة، وينطوي هذا الجانب على البيا  

بمـا   المناسـبة االستبيان كأداة رئيسة لتجميع البيانات وتحليلها باستخدام األساليب اإلحصائية 

  .  خدم أهداف الدراسةي

  :منهجية الدراسة  8.1

الذي يقوم بوصف الظاهرة قيـد الدراسـة    التحليلي اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي

للوصول إلى استنتاجات بشأن فرضـيات   وتفسيرها تحليلهايق جمع البيانات الالزمة وعن طر

  .وأهداف الدراسة

  :الدراسةوعینة مجتمع     9.1

سة الميدانية على قطاع الصناعة وذلك لما يؤديه هذا القطـاع مـن دور   تم إجراء الدرا

 .)∗(رئيس في التنمية االقتصادية التي يسعى المجتمع إلى االرتقاء إليها، حيث يضم هذا القطاع

 تكون مجتمع الدراسة مـن ها الرئيسة داخل مدينة بنغازي، ومنظمات صناعية التي تقع إدارت

                                                             

  .)2011: سنة( بنغازي –غرفة التجارة والصناعة  )∗(
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) 276(المنظمات البـالغ عـددهم    هبهذ. )∗(والوحدات اء األقسامجميع مديري اإلدارات ورؤس

  .)1-1(وكما هو موضح في الجدول . )∗∗(مديراً

  )1- 1(جدول 
  الدراسةوعينة مجتمع 

  ت
  

  المنظمات

  العينة  عدد المديرون
مديرو 
اإلدارة 
  العليا

مديرو 
اإلدارة 
  الوسطى

مديرو 
اإلدارة 
  اإلشرافية

العدد 
  الكلي

مديرو  
ة اإلدار
  العليا

مديرو 
اإلدارة 
  الوسطى

مديرو 
اإلدارة 
  اإلشرافية

العدد 
  الكلي

شركة األسمنت الليبية   1
  66  48  12  6  111  80  21  10  المساهمة 

شـــركة بـــوعطني   2
  44  33  10  1  74  55  17  2  للمشروبات 

شـــركة المطـــاحن   3
  27  15  7  5  44  25  11  8  الوطنية

شركة اإلنماء لألسالك   4
  مةوالكبالت المساه

2  4  19  25  1  2  12  15  

شركة اإلنماء لألنابيب   5
  14  11  2  1  22  16  4  2  المساهمة

  166  119  33  14  276  195  57  24  المجموع  
  

من جميع المديرين العاملين بهذه المنظمـات،   نسبيةطبقية  عشوائية وتم اختيار عينة

يوضح  الذي "Kregicie & Morgan, 1970" ولعلى جد االعتمادتم ولتحديد حجم العينة 

بعـدد  حجـم العينـة    تحدد حيث , أحجاماً مختلفة للعينات تقابل األحجام المختلفة للمجتمعات

  .مديراً) 166(

  :وقد توافرت في المنظمات الصناعية ما يلي

 . تقارب الهياكل التنظيمية للمنظمات قيد الدراسة .1

 .كبر حجم ورأس مال المنظمات قيد الدراسة .2
                                                             

 .لقدرتهم في التأثير على المنظمة وإطالعهم على ما تحتاجه )∗(

 .الهياكل التنظيمية للمنظمات الصناعية )∗∗(
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  : حدود الدراسة   10.1

  :هذه الدراسة فيما يليتتمثل محددات 

ركزت هذه الدراسة على المنظمات الصناعية العامة الواقعة داخل مدينة بنغازي، وذلك  .1

 .لمحدودية اإلمكانيات المادية والزمنية المتوفرة لدى الباحث

المنظمات الصناعية اقتصرت هذه الدراسة على متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في  .2

 .مة بمدينة بنغازيلعاا

بالمنظمـات   مديري اإلدارات ورؤساء األقسام والوحـدات اقتصرت هذه الدراسة على  .3

 .لعامة بمدينة بنغازيالصناعية ا

 .ف2011/2012 الفصل الخريفتم تجميع البيانات الخاصة بهذه الدراسة خالل  .4

 :مصطلحات الدراسة  11.1

 :اإلدارة اإللكترونية •

باالعتماد على جميع تقنيات المعلومـات  , م وأنشطة المنظمةعملية ميكنة جميع مهاهي 

تبسـيط  , الضرورية، للوصول إلى تحقيق أهداف اإلدارة الجديدة في تقليل اسـتخدام الـورق  

  .اإلنجاز السريع والدقيق للمهام والمعامالتو ,التقليل من الروتين ,اإلجراءات

 :المنظمات الصناعية •

ج سلع ذات مواصفات محددة بهدف إشباع حاجـات  هي تلك الوحدات التي تقوم بإنتا

  .ورغبات معينة لزبائنها

 :المدير •

بالمنظمات الصـناعية   والوحدات مديري اإلدارات ورؤسـاء األقسـاميقصد به جميع 

  .قيد الدراسة
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 : المتغيرات الديموغرافية •

  :اقتصرت هذه الدراسة على المتغيرات الديموغرافية التالية

  .ىأنث –ذكر    :النوع -

يقصد به العمر الزمني للمدير والذي تم قياسه بتقسيمه إلـى الفئـات العمريـة    : العمر -

  :التالية

  .سنة 40إلى  30من   -   .               سنة 30أقل من  -

  .سنة فأكثر 51  -         .      سنة 50إلى  41من  -

والـذي   ,فرديقصد به مستوى التعليم الرسمي الذي تحصل عليه ال: المستوى التعليمي -

  :قسم إلى

  ).ليسانس –بكالوريوس ( جامعي    -.                    ثانوي أو أقل -

  .دكتوراه    -.                         ماجستير -

  . أخرى -

  :وتم تقسيمها كالتالي, تعني المدة التي قضاها المدير بالمنظمة: دمةمدة الخ -

  .سنوات 10أقل من  إلى 5من   –.                  سنوات 5أقل من  -

  .سنة 20سنة إلى أقل من  15من   –.      سنة 15إلى أقل من  10من  -

 .سنة فأكثر 20من  -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثانيالفصل 
  للدراسة النظرياإلطار 
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  :مقدمة 1.2

البـاحثون،   تطرق إليهـا من المواضيع اإلدارية الحديثة التي  تعد اإلدارة اإللكترونية  

باالهتمام الكافي  ىحظاسات في هذا الموضوع نادرة، فلم توتشير أدبيات اإلدارة إلى أن الدر

رنة مع باقي المواضيع اإلدارية والسلوكية التي أصبحت متخصصة ، مقااآلونة األخيرة في إال

في الواقع العملـي منـذ    األعمال اإللكترونيةوذات فروع أيضا، وذلك على الرغم من وجود 

وقت قريب بدأ الباحثون يهتمون بهذا الموضوع نظراً لالهتمام  ومنذ. ظهور الثورة الصناعية

  .لمنظماتاإللكترونية في ادارة اإلالمتزايد ب

مفهوم وتعريـف اإلدارة اإللكترونيـة وأهـدافها وأهميتهـا      الفصليتناول هذا , وعليه

ومتطلبات تطبيقها ومعوقاتها وعناصرها ومراحل تطبيقها وشبكاتها وتأثيرها على وظـائف  

  .اإلدارة

  :دارة اإللكترونيةاإلمفهوم  2.2

إلنترنت التي بدأ اسـتخدامها  ن اإلدارة اإللكترونية قد تبدو للبعض وكأنها جاءت مع اإ

التجاري ولألغراض العامة في منتصف التسعينات بعد أن استخدمت لفترة طويلة ألغـراض  

فأتمتة المكتب . إال أن األمر قد ال يكون كذلك على األقل من زوايا معينة. عسكرية وأكاديمية

كمـا أن  ). رهـا كالهاتف والفاكس وغي(قد وجدت منذ أكثر من عقدين من الزمن في اآلالت 

وتطبيقات الذكاء الصناعي  ,التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب, الرقابة الرقمية بالحاسوب

كلها نماذج إلحالل اآللة واألنظمة اآللية والحاسوبية في اإلدارة محـل  , في اإلنتاج والخدمات

اآللية استنادا  العاملين في األنشطة التشغيلية وكذلك محل المديرين في التوجيهات والتعليمات

فاإلدارة اإللكترونية هي إدارة موارد معلوماتية ). 2010, خرونآو الفرجي(إلى برمجة مسبقة 

تعتمد على اإلنترنت وشبكات األعمال تميل أكثر من أي وقت مضى إلـى تجريـد وإخفـاء    
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هو  الفكري –المعرفي  –األشياء وما يرتبط بها إلى الحد الذي أصبح رأس المال المعلوماتي 

وفـي المقابـل   . العامل األكثر فاعلية في تحقيق أهدافها واألكثر كفاءة في استخدام مواردها

فإدارة األشياء كانت إدارة موارد مادية تخفي خلفها كل ما يتعلق بالمعلومات إلى الحد الذي لم 

حدود إالَّ في أضيق ال(الفكري  –يكن باإلمكان الحديث عن رأس المال المعلومات االجتماعي 

  ). كما في شهرة المحل

ويمكن التمييز بين اإلدارة اإللكترونية في الشركات اإللكترونية التي تستخدم اإلنترنت 

وبين , ومنتجاته الرقمية كقدرة جوهرية في إنشاء القيمة في العمل واإلنتاج والتوزيع واإلدارة

لتي تستخدم اإلنترنت كإحـدى  ا) الرقمية –المادية (اإلدارة اإللكترونية في الشركات المزيجة 

  .القنوات أو الوسائل لتصريف اإلدارة وتعزيزها من خالل الخصائص المتميزة لإلنترنت

فـي  , ففي األولى تكون اإلدارة التقليدية عبئاً ثقيالً وسبباً في إتالف القيمة وإعاقة تدفقها

ـ ) الشركات المزيجة(حين تكون في الثانية  ) اإلدارة التقليديـة (ة مصدر لتكامل األبعاد المادي

وفي هذا السياق من الجمع بـين األبعـاد المتكاملـة تحـدث     ). اإلدارة اإللكترونية(والرقمية 

العاملين عن (عن اإلدارة اإللكترونية كنموذج لإلدارة التي تجمع اإلدارة عن بعد  هارجروف

أحمـد،  ( )لشـركة العاملين الدائمين والمؤقتون في ا(واإلدارة عن قرب ) بعد خارج المنظمة

2009(.  

أبعـاد تطورهـا علـى    ) 2009, نجم(ولتوضيح مفهوم اإلدارة اإللكترونية فقد طرح 

  :مستويات متعددة كاآلتي

  : إن اإلدارة اإللكترونية هي امتداد للمدارس اإلدارية وتجاوزتها :أوالً

ارة إن دراسة تطور الفكر اإلداري والمدارس اإلدارية يكشف إن المختصين فـي اإلد     

قد حددوا مساراً تاريخياً متصاعد لتطور الفكر اإلداري والمدارس اإلدارية على مدى أكثـر  
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المتضمنة في النموذج البيروقراطي المثـالي  (فمن المدرسة الكالسيكية . من قرن من الزمن

إلـى  ) ووظائف اإلدارة لهنـري فـايول  , ومبادئ اإلدارة العلمية لفردريك تايلر, لمكس ويبر

والتي تنامت وتوجت ) 1933-1924في تجارب هاوثون للفترة (لعالقات اإلنسانية مدرسة ا

وإلى المدخل الكمي أثناء الحرب العالمية الثانية ثم مدرسة النظم فـي  , في المدرسة السلوكية

بداية الخمسينيات ثم المدرسة الموقفية في الستينات فمدخل منظمة التعليم في الثمانيات لتتوج 

  . ر في منتصف التسعينات بصعود اإلدارة اإللكترونيةمسيرة التطو

  : إن اإلدارة اإللكترونية هي امتداد للتطور التكنولوجي في اإلدارة : ثانياً

وكان هـذا فـي   . محل العامل اآللة إن التطور التكنولوجي اتجه منذ البدء إلى إحالل    

انتقل إلى أعمال التخطيط والرقابة  ثم, البدء في العمليات التشغيلية واألعمال اليدوية النمطية

القابلة للبرمجة كما في التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب والتخطيط والتشغيل بمسـاعدة  

لينتقل إلى العمليات الذهنية المحاكية لإلنسان من خالل الذكاء الصـناعي الـذي   , الحاسوب

نقـال  , 2002( هارجروف بيرةيحاكي الذكاء اإلنساني سواء في الرؤية اآللية أو األنظمة الخ

  .)2009, عن أحمد

واإلنترنت وشبكات األعمال هي التكنولوجيا األرقى واألكثر عولمة وأسرع توصـيالً  

وكل هذا يجعل اإلدارة اإللكترونية ذات أبعاد تكنولوجية أكثر من أية مرحلة , واألكثر تشبيكاً

يفسر أن التطور التكنولوجي في مجال  ولعل هذا, تاريخية تعاملت فيها اإلدارة مع التكنولوجيا

اإلنترنت ال يقف عند األجهزة وإنما يتجاوزها وبدرجة أكبر إلى البرمجيـات التـي تتعلـق    

  .بالوظائف والعالقات وإنجاز األعمال والصفقات رقمياً عن بعد
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  :تطور تبادل البيانات إلكترونياًإن اإلدارة اإللكترونية هي نتاج : ثالثاً

أو مجموعة حواسيب وأخرى في نطاق , بين حاسوب وآخر(خصص ضيق وكمجال ت    

  .إلى مجال األعمال اإللكترونية الواسعة) أكاديمي أو عسكري

لتبادل البيانات اإللكترونية كانت معروفة قبـل االسـتخدام الواسـع     ىإن الشكل األول

إال أن . ة معينـة إال أن هذا التبادل كان متخصصاً في مجاالته الضيقة ضمن وظيف, لإلنترنت

تبادل البيانات اإللكتروني مع اإلنترنت أصبح شبكة داخلية يمكن أن تغطي جميع العاملين في 

وكـذلك التبـادل   , ات المنظمة مع الموردين والزبـائن المنظمة وشبكة خارجية تغطي عالق

  . المفتوح عبر الويب مع جميع مستخدمي اإلنترنت في العالم

دارة اإللكترونية في نطاقها الضيق لتتسـع مـع التجـارة    مع هذا التبادل ظهرت اإلو

  .اإللكترونية ولتبلغ المدى األوسع المعروف حتى اآلن مع األعمال اإللكترونية

  :من التفاعل اإلنساني إلى التفاعل اآللي :رابعاً

نظرت في البداية إلى التفاعل اإلنساني نظرة سلبية ) وخاصة الكالسيكية(إن اإلدارة      

يؤدي إلى عالقات شخصية وتنظيم غير رسمي في حين كانت البيروقراطية تقوم فـي   ألنه

  .أحد مبادئها األساسية على فصل العالقات الشخصية عن العمل والوظيفة

إلى التفاعل نظرة إيجابية ألنه يمكـن أن  ) وخاصة السلوكية(وفيما بعد نظرت اإلدارة 

ين وكذلك بين العاملين أنفسـهم لخدمـة أهـداف    يؤدي إلى تعاون إيجابي بين اإلدارة والعامل

ولكن المشكلة كانت كيف يمكن مواجهة القيود التنظيمية والجغرافية والفنيـة التـي   . المنظمة

فالذين في المستويات العليا يواجهون عقبات المكانة واالهتمامات والكفاءة . تواجه هذا التفاعل

يواجهون عقبات بعـد   - دن أو دول أو قاراتم -والذين في الفروع , في التفاعل مع األدنى
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المسافات وصعوبة االتصال وضوضاء االتصاالت التي تحد من التفاعل كما أن العقبة الفنية 

  . كانت تمثل قيداً على قدرة االتصال والتفاعل

ولكن مع اإلنترنت وشبكات األعمال فإن التفاعل يمكن أن يبلغ مداه تنظيمياً وجغرافيـاً  

ومع ذلك فإن مشكلة التفاعل التي تظهر مع اإلنترنت وشبكات األعمـال فـي   . نياًوفنياً وزم

اإلدارة اإللكترونية هي أن كثافة التفاعل وتنوع مجاالته واتساعه يجعل مـن غيـر الممكـن    

التعامل معه إال من خالل البرمجيات وما يرتبط بها من تسهيالت لتحقيق الصالت المفرطـة  

استخدام العاملين العديـدين  و, يرين وفي نفس الوقت بموقع المنظمةكما في اتصال زبائن كث(

وفي كل هذا فإن التفاعل اإلنسـاني  ). لنفس قاعدة أو مستودع بيانات المنظمة في نفس الوقت

  . الذي كان هدفاً وال زال سرعان ما يتحول مع هذه البرمجيات إلى تفاعل آلي

على الشريحة السـوقية التـي تتوسـط     والمطلوب هو إيجاد المزيج الفاعل الذي يعمل

والتفاعـل اإلنسـاني   , التفاعل اآللي القائم على الحجم الواسع من الزبائن واالستجابة اآلليـة 

  .الزبوني القائم على تفاعل فرد لفرد واالستجابة الزبونية

 :ةتعريف اإلدارة اإللكتروني 3.2

تي تساعد على تطـوير العمـل   يزخر الفكر اإلداري بالعديد من المفاهيم والتعريفات ال

ولقد أدى التحول في استخدام تقنية المعلومات اإلدارية إلى بـروز  , اإلداري من جميع جوانبه

والتـي   ,إنه تعريف اإلدارة اإللكترونية ,تعريف إداري حديث يعتبر تحوالً في العمل اإلداري

  . يعرض الباحث فيما يلي بعضاً من تلك التعريفات ذات العالقة

عمليـة  " بأنها إلدارة اإللكترونيةل اًتعريف )135: 2005 ,والسالمي السالمي(أورد  لقد

علـى جميـع تقنيـات المعلومـات      باالعتماد ,مهام وأنشطة المؤسسة اإلدارية ميكنة جميع

للوصول إلى تحقيق أهداف اإلدارة الجديدة في تقليل استخدام الـورق وتبسـيط    ،الضرورية
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لروتين واإلنجاز السريع والدقيق للمهام والمعامالت لتكون كل إدارة ا من التقليلاإلجراءات و

   ."ا مع الحكومة اإللكترونية الحقاجاهزة لربطه

وظيفـة إنجـاز األعمـال     " بأنهـا اإلدارة اإللكترونية ) 22: 2005, ياسين(وعرف 

  ".خدام النظم والوسائل اإللكترونيةباست

العملية اإلداريـة القائمـة علـى    " بأنها ترونيةاإلدارة اإللك) 5: 2009 ,نجم(وعرف  

اإلمكانات المتميزة لإلنترنت وشبكات األعمال في التخطيط والتوجيه والرقابة على المـوارد  

  ". حدود من أجل تحقيق أهداف الشركة والقدرات الجوهرية للشركة واآلخرين بدون

لقيام بمجموعة من الجهود ا" بأنها اإلدارة اإللكترونية) 238 :2006 ,المغربي(وعرف 

المعلومات لتقديم المنتجات لطالبها من خـالل الحاسـب اآللـي     االتي تعتمد على تكنولوجي

والسعي لتخفيف حدة المشكالت الناجمة عن تعامل طالب المنتجات مع مقدميها بما يسهم فـي  

   ".تحقيق الكفاءة والفاعلية في األداء التنظيمي

استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت " بأنها هي فيعرفها ) 262: 2003 ,العواملة(أما 

فاعليتها لتحقيـق األهـداف   لتحسين مستويات أداء إدارات المنظمات ورفع كفاءتها وتعزيز 

  ".المرجوة

أداء العمليات بين مجموعة "بأنها فعرف اإلدارة اإللكترونية ) 59: 2011, مكاوي(أما 

  ."كنولوجيا معلومات متطورة بغية زيادة كفاءة وفاعلية األداءمن الشركاء من خالل استخدام ت

منظومة إلكترونية متكاملـة  "بأنها فعرف اإلدارة اإللكترونية ) 28: 2007, عامر(أما 

تعتمد على تقنيات االتصاالت والمعلومات لتحويل العمل اإلداري اليدوي إلى أعمـال تنفـذ   

  ."بواسطة التقنيات الرقمية الحديثة
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استغالل اإلدارة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت "هي ) 72: 2012, حامد(فها وعر

  ."لتدبير وتحسين وتطوير العمليات اإلدارية المختلفة داخل المنظمة

استخدام خليط من التكنولوجيا "بأنها فعرف اإلدارة اإللكترونية ) 26: 2008, غنيم(أما 

يجاد آلية متقدمة لتبادل المعلومات داخل المنظمة وبينها ألداء األعمال واإلسراع بهذا األداء وإ

  ."وبين المنظمات األخرى والعمالء

من خالل ما سبق من تعريفات يمكن القول بأن اإلدارة اإللكترونية هي استخدام تقنية   

مما يـؤدي إلـى تطـوير     ,المعلومات اإلدارية في تنفيذ أعمال المنظمة بكفاءة وفاعلية عالية

وتقديم الخدمات للمستفيدين بكل يسر وسهولة وتبسيط اإلجـراءات وتـوفير    ,اإلداريالتنظيم 

  .المعلومات التخاذ القرارات اإلدارية بصورة صحيحة

  :أهداف اإلدارة اإللكترونية 4.2

 رها كـال وذك, هناك مجموعة من األهداف التي تسعى اإلدارة اإللكترونية إلى تحقيقها

  :كما يلي) 292.291: 2011, لواديا(و) 34.33: 2007, عامر(من 

تطوير اإلدارة بشكل عام باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة من حلول وأنظمة والتي من  .1

شأنها تطوير العمل اإلداري وبالتالي رفع كفاءة وإنتاجية الموظف وخلق جيل جديد من 

 .الكوادر القادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة

 .ية والقضاء على تعقيدات العمل اليوميةمحاربة البيروقراط .2

توفير المعلومات والبيانات ألصحاب القرار بالسرعة وفي الوقـت المناسـبين ورفـع     .3

 .مستوى العملية الرقابية

 .توفير البيانات والمعلومات للمستفيدين بصورة فورية .4



 27

تقليل تكاليف التشغيل من خالل خفض كميات الملفات والخـزائن لحفظهـا وكميـات     .5

 .ألوراق المستخدمة واإلنجاز السريع للمعاملةا

 .تواصل أفضل وارتباط أكبر بين إدارات المنظمة الواحدة من شأنه تقديم خدمات أفضل .6

 .إدارة ومتابعة المقار المختلفة للمنظمة وكأنها وحدة مركزية .7

 .تركيز نقطة اتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بها مع إعطاء دعم أكبر في مراقبتها .8

 .تجميع البيانات من مصدرها األصلي بصورة موحدة .9

 .تقليص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها .10

توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل دعم وبناء ثقافة تنظيميـة ايجابيـة    .11

 .لدى كافة العاملين

  : إلى نيةاإلدارة اإللكتروأهداف ) 424: 2006, النمر وآخرون(ولقد صنف 

 : أهداف مباشرة يمكن ترجمها إلى مكاسب مادية مثل  .أ 

  .إنجاز سريع  لألعمال واختصار زمن التنفيذ في مختلف اإلجراءات .1

  .تقليل ساعات العمل داخل المنظمات الحكومية .2

  .الحد من استخدام األوراق في األعمال اإلدارية .3

  .إمكان أداء األعمال عن بعد .4

 :متها إلى مكاسب مادية ملموسة مثلأهداف غير مباشرة يصعب ترج  .ب 

  .تقليل من األخطاء المرتبطة بالعمل اإلنسانيال .1

  .التوافق مع بقية دول العالم خصوصاً المتقدمة .2

  .زيادة وتعزيز القدرة التنافسية للمنظمات .3
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وعلى ذلك فإنه يمكن القول بأن الهدف الرئيس لإلدارة اإللكترونية يتمثل في اسـتخدام  

تطورة لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين وبأقل وقت وجهـد وتكلفـة   التكنولوجيا الم

  .ممكنة

  :أهمية اإلدارة اإللكترونية 5.2

يسعى القائمون على مشروع اإلدارة اإللكترونية إلى تغيير األسلوب الذي تـؤدي بـه   

ن المنظمة أعمالها من خالل إدخال تكنولوجيا جديدة وأسلوب عمل إداري منفـتح؛ وذلـك أل  

وتكمـن أهميـة اإلدارة   , اإلدارة اإللكترونية من أهم متطلبات هذا العصر المتجدد والمتغيـر 

  :في) 2010, إسماعيل(اإللكترونية كما ذكرها 

 : تحسين مستوى أداء المنظمة الحكومية .1

فاإلدارة اإللكترونية تعمل على تحسين الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءاتها مما ييسر 

ال والمعامالت التي يتم تقديمها للمواطنين وبالتالي يتحقق التواصل بـين  ويسهل األعم

كما تساعد اإلدارة اإللكترونية المنظمـة فـي عـرض نمـاذج     , المنظمة والمواطنين

وإجراءات تقديم خدماتها لجمهورها بصورة أفضل تيسر حركة التعامل مـع العـاملين   

ت اتصال جديدة بين القـائمين علـى   داخل المنظمة الحكومية كما تتيح فرصة فتح قنوا

مما ييسر األعمال والمعامالت الحكومية ويزيل الكثيـر مـن   , إدارتها وبين المواطنين

إضافة إلى التحول إلى الحكومة اإللكترونية مما يكفل , الشكاوى والمعوقات المتعلقة بها

  .أداء الخدمات الحكومية بأقل وقت وبأعلى درجات األداء

 :اإلنتاج وزيادة ربحية المنظمةانخفاض تكاليف  .2

, يختلف الشكل التقليدي للمنظمة الذي يعتمد على استخدام عدد كبيـر مـن العـاملين   

ذي يتطلب عمالة عن الشكل اإللكتروني للمنظمة ال, واستخدام الهياكل التنظيمية المعقدة
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كاليف ويؤدي األمر الذي ينعكس بدوره على الت, بمواقع جغرافية محددة دالتقي قليلة دون

  .إلى انخفاضها

   :اتساع نطاق األسواق التي تتعامل فيها المنظمة .3

, من خالل التغطية الكبيرة لشبكة االتصاالت اإللكترونية تزول حواجز القيود الجغرافية

وهذا بدوره يجعل المستهلك يستحوذ على مساحة أكبـر لالختيـار والمفاضـلة بـين     

  . المعروضات المتعددة

 :ج وفقاً الحتياجات ورغبات العمالء والمستهلكينتوجيه اإلنتا .4

إذ يوفر العمل وفقا ألسلوب اإلدارة اإللكترونية معلومة دقيقة عن احتياجات ورغبـات  

ففي ضوء هذه المعلومات تتمكن المنظمة من توجيـه عملياتهـا   , العمالء والمستهلكين

  . ناإلنتاجية إلشباع رغبات واحتياجات هؤالء العمالء والمستهلكي

   :تحسين جودة المنتجات وزيادة درجة تنافسية المنظمة .5

األمـر الـذي يـوفر    , حيث تتيح اإلدارة اإللكترونية للمنظمة فرصة التواجد عن قرب

المعلومات عن رغبات العمالء والمستهلكين وذلك فيمـا يتعلـق بتشـكيلة المنتجـات     

فضالً عـن تحسـين   , وهذا بدوره يمكن المنظمة من تحسين جودة منتجاتها, المطلوبة

  . مما يؤدي إلى تحسين درجة تنافسية المنظمة, مستوى الخدمة

 :تالفي مخاطر التعامل الورقي .6

ففي ظل اإلدارة اإللكترونية يمكن للمنظمة استخدام الحاسوب وتخـزين المعلومـات   

األمر الذي يقضي على سـلبيات التعامـل   , ومراقبة اإلنتاج وتوفير السجالت والدفاتر

والتعـرض للتلـف   , المتمثلة في بذل الجهد وضياع الوقت وزيـادة التكـاليف   الورقي

  . والفقدان والضياع
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في قدرتها علـى   تتجلى أهمية اإلدارة اإللكترونية بأن) 27: 2005, ياسين(ويضيف 

مواكبة التطور النوعي والكمي الهائل في مجال تطبيق تقنيات ونظم المعلومات حيث يمكـن  

فضالً , أو ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدائمة, لمعلوماتية المثمرةتسميتها بالثورة ا

, عن ذلك تمثل اإلدارة اإللكترونية نوعاً من االستجابة القوية لتحديات القرن الواحد والعشرين

وتتجلى أهمية اإلدارة اإللكترونية في قدرتها على التعامل بفاعلية وكفاءة مع المتغيرات التـي  

  . ها عصرنا الحاضريمر ب

ومما سبق يتضح لنا أن لنظام اإلدارة اإللكترونية القدرة على إحداث ثورة هائلـة فـي   

حيث يعد نظـام  , أسلوب أداء العمليات اإلدارية المختلفة التي يتم تنفيذها داخل إدارة المنظمة

ل إلـى  اإلدارة اإللكترونية ذو أهمية قصوى ألي إدارة؛ وذلك لقدرته على تسـهيل الوصـو  

مما يعطي المنظمة الصـناعية  , باإلضافة إلى الربط بين نظم مختلفة في آن واحد, المعلومات

ومع تطور هذا النظام وامتداده للربط بين عدد كبيـر  , ميزة تنافسية عن غيرها من المنظمات

 ستكون المزايا والمكاسب التي ستعود على المنظمة أكثر بكثير, من قواعد البيانات المنفصلة

  .من تكاليف تنفيذه

  :اإلدارة اإللكترونيةمتطلبات تطبيق   6.2

شأنه شأن أي مشروع أو برنامج آخر يحتاج إلى تهيئة  اإلدارة اإللكترونيةإن مشروع 

البيئة المناسبة والمواتية لطبيعة عمله كي يتمكن من تنفيذ ما هو مطلوب منه وبالتالي يحقـق  

, الفشل وسوف يسبب ذلك خسارة فـي الوقـت والمـال   النجاح والتفوق وإالَّ سيكون مصيره 

فاإلدارة هي ابنة بيئتها تؤثر وتتأثر بكافة عناصر البيئة المحيطة بهـا وتتفاعـل مـع كافـة     

اإلدارة العناصر السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية لذلك؛ فإن مشروع 
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, الصـيرفي (و, )2005, ياسـين (كالً من  يجب أن يراعي عدة متطلبات ذكرها اإللكترونية

  :وهي )2006

إذ يجـب   ؛حل المشكالت القائمة في الواقع الحقيقي قبل االنتقال إلى البيئة اإللكترونية .1

حيث , على المنظمات أن تقوم بتوفير المعلومات الالزمة للمتعاملين معها عبر شبكاتها

لومات مباشرة عبر اإلنترنت يجب أن تتواجد سياسة يتم بموجبها عرض الوثائق والمع

  .وفي هذا اإلطار فإن أكبر مشكلة تواجهنا هي مشاكل التوثيق القائمة في الحياة الواقعية

 تتطلب وجود مستوى مناسب إن لم نقل عـالٍ  اإلدارة اإللكترونيةإذ أن  ؛البنية التحتية .2

تحتية متطـورة  وبنية , من البنية التحتية التي تتضمن شبكة حديثة لالتصاالت والبيانات

لالتصاالت السلكية والالسلكية تكون قادرة على تأمين التواصل ونقل المعلومات بـين  

  .الوحدات اإلدارية نفسها من جهة وبين المنظمة والمتعاملين معها من جهة أخرى

 اإلدارةتوافر الوسائل اإللكترونية الالزمة لالسـتفادة مـن الخـدمات التـي تقـدمها       .3

ومنها أجهزة الكمبيوتر الشخصـية  , نستطيع بواسطتها التواصل معهاوالتي اإللكترونية 

والمحمولة والهاتف الشبكي وغيرها من األجهزة التي تمكننا مـن االتصـال بالشـبكة    

  .العالمية أو الداخلية وبأسعار معقولة تتيح لمعظم المستفيدين الحصول عليها

 دد على أن تكـون األسـعار  ونش ؛توافر عدد ال بأس به من مزودي الخدمة باإلنترنت .4

معقولة قدر اإلمكان من أجل فتح المجال األكبر عدد ممكن من المستفيدين للتفاعل مـع  

  .بأقل جهد وأقصر وقت وأقل كلفة ممكنة اإلدارة اإللكترونية

 وهو يشمل تدريب كافة الموظفين على طرق استعمال أجهـزة  ؛التدريب وبناء القدرات .5

وقواعد المعلومات والبيانات وكافة المعلومات الالزمة للعمل الكمبيوتر وإدارة الشبكات 

بشكل سليم ويفضل أن يتم ذلـك بواسـطة  معاهـد أو     اإلدارة اإللكترونيةعلى توجيه 
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 اإلدارة اإللكترونيـة أضف إلى أنه يجب نشر ثقافة استخدام , مراكز تدريب متخصصة

  .وطرق ووسائل استخدامها للمتعاملين مع المنظمة

 وذلك إلجراء صيانة دوريـة للمعـدات وتـدريب    ؛مستوى مناسب من التمويلتوافر  .6

الكوادر والموظفين والحفاظ على مستوى عاٍل من تقديم الخدمات ومواكبة أي تطـور  

  .على مستوى العالم" اإلدارة اإللكترونية"يحصل في إطار التكنولوجيا 

 ددة تتولى تطبيـق هـذا  بحيث يكون هناك مسؤول أو لجنة مح ؛توفر اإلرادة السياسية .7

المشروع وتعمل على تهيئة البيئة الالزمة والمناسبة للعمل وتتـولى اإلشـراف علـى    

  .التطبيق وتقييم المستويات التي وصلت إليها في التنفيذ

 وتضفياإلدارة اإللكترونية وجود التشريعات والنصوص القانونية التي تسهم في عمل  .8

  .النتائج القانونية المترتبة عليها وكافة, عليها المشروعية والمصداقية

 توفير األمن اإللكتروني والسرية اإللكترونية على مستوى عـاٍل لحمايـة المعلومـات    .9

ولصون األرشيف اإللكتروني مـن أي عبـث وذلـك بوضـع     , الوظيفية والشخصية

  .بروتوكول للشبكات أو باستخدام التوقيع اإللكتروني أو بكلمة المرور

 وإبـراز محاسـنها   اإلدارة اإللكترونيـة ة شاملة للترويج الستخدام خطة تسويقية دعائي .10

وضرورة مشاركة جميع المستفيدين فيها والتفاعل معها ويشارك في هذه الحملة جميع 

وسائل اإلعالم من إذاعة وتلفزيون وصحف والحرص على الجانب الـدعائي وإقامـة   

حلقات نقاش حول الموضوع الندوات والمؤتمرات واستضافة المسؤولين والموظفين في 

  .اإلدارة اإللكترونيةلتهيئة البيئة القادرة على التعامل مع مفهوم 

تطوير قيادة إدارية تتعامل بكفاءة وفعالية مع تكنولوجيـا  من خالل  ؛القيادة اإللكترونية .11

واالتصاالت يعتبر أحد  أهم الوسائل المهملة التي انبثقت حديثاً عـن حقـل    المعلومات
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إن وجود القيادة اإللكترونيـة هـو شـرط نجـاح     . معرفة واإلدارة اإللكترونيةإدارة ال

المنظمات اإللكترونية أو المنظمات المستندة إلى المعرفة والمندمجة في أنشطة األعمال 

, القائـد المعلـم   ,يعني أيضاً وجود القائد المستمعاإللكترونية ذلك أن وجود هذه القيادة 

خالل القيادة اإللكترونية استثمار األصول اإلنسانية الثمينـة  ويمكن من  ,القائد المتصل

الخفية للمنظمة وبصورة خاصة رأس المال الفكري واإلنساني إدارته لتحقيـق الميـزة   

القيادة اإلدارية اإللكترونية تمثل باختصار الكفاءات الجوهرية القادرة علـى   ,التنافسية

 .لتنظيميةاالبتكار والتحديث وإعادة هندسة الثقافة ا

  :معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية 7.2 

كز معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في عدم قناعة بعض المديرين فـي إدخـال   تتر

وكذلك هناك عدة معوقات ينبغي  مواجهتها والحد , اإلدارة اإللكترونية وتطبيقها في المنظمات

والتي يمكن ذكرها فيما )  146: 2006, دودج(منها ومن أبرز هذه المعوقات كما أشار إليها 

  : يلي

م ية يتطلب سن تشريعات وقوانين تـنظ إن قيام اإلدارة اإللكترون: التشريعات والقوانين .1

وهنـاك  , العالقات بين اإلدارات من جهة وطالب الخدمة اإللكترونية من جهة أخـرى 

ـ  اهم فـي إيجـاد   احتماالت من اإلبطاء والتأخير في سن التشريعات والقوانين التي تس

وكـذلك  , مصداقية في التعامل مع الخدمات اإللكترونية وفي عملية تبادل المعلومـات 

  .اختالف القوانين من دولة إلى دولة أخرى

إن مشروع اإلدارة اإللكترونية هو مشروع تواصل : جهزةتغيير األدمغة قبل شراء األ .2

التقليدية والمتمثلـة فـي أن    يحتاج إلى ثقافة أخرى غير الثقافة لذلك, كامل مع العميل

العميل يذهب إلى المنظمة ويحاول أن يصل ألي موظف حتـى يسـتطيع أن ينجـز    
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والتغيير الثقافي االجتماعي هو التحدي األكبر في مشاريع الحكومة اإللكترونية , معاملته

وليس العنصر التقني فالتكنولوجيا أصـبحت سـهلة وتقريبـا فـي متنـاول الجميـع       

وتطوير النظم والبرامج التكنولوجيـة  , وبالذات في عصر اإلنترنت, جيدة واقتصادياتها

لكن القضية هي قضية كيف نربط النظـام التكنولـوجي   , وهي القضية األسهل في ذلك

المعلوماتي بنظام متكامل للمنظمة يكون فعال يؤدي أهدافه بصورة مباشرة للعميل؟ هذا 

في القضية وهو العنصر البشري والمنظمـة  التكامل يستدعي تغيراً في الطرف اآلخر 

  . ككل وهو التحدي األكبر في ذلك

يمكن أن يحـدث التوجـه إلنشـاء اإلدارة    : مخاطر األمن والخصوصية على الشبكة .3

, وهذه القضية ال يجب أن تشكل عائقاً أمام التحول, اإللكترونية هواجس ومخاوف أمنية

وفي , وليس فقط في الوسائل اإللكترونيةمن األمن في أية وسيلة % 100ألنه ال توجد 

ذلك يجب على المسؤولين أن يكونوا قد تدربوا على استعمال التقنية ووسائطها بشـكل  

مع العلم أن التكنولوجيـا المتقدمـة   , وذلك بمفهوم يحترم حقوق المتعاملين معهم, فعال

أيضاً تستطيع  وهي, وهندسة األنظمة تستطيع توفير ضمانات أكثر قوة في هذا المجال

التحكم بطريقة أفضل بالمعلومات الحساسة المتاحة للعموم وهذه متقدمة أكثر مما كانت 

وذلك بتطوير أدوات متزايدة التعقيد من أجل أن تعمـل علـى   , عليه الضمانات العادية

ومـع أن إجـراءات   , برامج الجدران الناريـة وذلك باستخدام , حماية نظم دائرة العمل

ية لم تساير بعد إيقاع التقدم التكنولوجي وهي مجال حساس لكـل دائـرة   األمن والحما

إالَّ أنه بسبب هذه الدوافع فإن طرق حماية نظم دائرة العمل سوف تسـتمر فـي   , عمل

  .التحسن والتطور
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إن االنطباع السائد بـأن التحـول   : التناسب بين أعداد الموظفين واإلدارة اإللكترونية .4

حيث أن التحول سيخلق فرص عمـل  , لبطالة ليس في موقعهاإللكتروني سيؤدي إلى ا

وأن الموظف الذي لديه االستعداد لتطوير نفسه باستمرار لـن يتـرك   , ومجاالت جديدة

  .عمله تخوفاً من هذا التحول اإللكتروني

  :معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية إلى) 62.61: 2010, القدوة(وقسم 

 :وتتمثل في: المعوقات اإلدارية .1

مازال الكثير مـن القيـادات اإلداريـة يجهـل موضـوع اإلدارة      : غموض المفهوم  .أ 

لذلك فإن األمر يحتاج إلـى توضـيح   , اإللكترونية وبعضهم ال يعرف حتى المصطلح

  .المفهوم وتوفير األرضية الفكرية له في المنظمات

ييرات على إن إقامة مثل هذا المشروع تحمل في طياته الكثير من التغ: مقاومة التغيير  .ب 

صعيد المنظمات واألقسام وإعادة توزيع المهام والصالحيات مما يستلزم تغييـراً فـي   

, القيادات اإلدارية والمراكز الوظيفية والملكات والتخصصات الجديدة التـي يحتاجهـا  

وتبعاً لذلك تنشأ مقاومة للتغيير ويمكن التغلب عليها بصورة متدرجة من خالل التغيير 

يج الثقافي للمنظمة وإدخال التغييرات الجزئية شـيئاً فشـيئاً مـن دون    التدريجي للنس

ويمكن إعادة تـأهيلهم لإليفـاء بمتطلبـات اإلدارة    , مصالح العاملينباإلضرار الكبير 

  .اإللكترونية

وتتمثل في الحاجة الكبيرة إلـى اإلمكانيـات الماديـة لتـوفير تقنيـة      : معوقات مادية .2

األمر , كما أن هذه التقنية في تطور مستمر, دول ككلالمعلومات خاصة على مستوى ال

وأن هذه التقنية متشابكة ومتكاملة األمر الذي , الذي يجعل اللحاق بهذه التطورات صعباً

يجعل من المستحيل التدرج في توفيرها بل يجب تتوافر جميعها في وقت واحد خاصة 
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الية لتدريب العاملين في وكذلك محدودية المخصصات الم, على صعيد المنظمة الواحدة

وارتفاع تكاليف خدمة الصيانة ألجهزة الحاسبات اآللية ونقـص  , مجال نظم المعلومات

 .األيدي الماهرة للقيام بذلك

وهـي الفجـوة بـين مـن     (كما يوجد في كثير من الدول ما يسمى بالفجوة الرقمية    

ومع ذلـك فإننـا   ) ح لهم ذلكيتمكنون وتتاح لهم التقنيات المعلوماتية وبين الذين ال يتا

نعاني من مشكلة ضعف البنية األساسية لالتصاالت على الرغم من التحسن النسبي في 

  .هذا المجال إال أن ذلك ال يكفي حيث هناك حالة من التخلف التقني

يعد األمن المعلوماتي مـن أهـم المعوقـات فـي تطبيـق اإلدارة      : المعوقات األمنية .3

مجموعة من األساليب الختراق المنظومة المعلوماتيـة ومـا   حيث هناك , اإللكترونية

حيـث مـن مظـاهر األمـن     , يترتب عليه من فقدان خصوصية المستفيدين وسريتهم

ومـن  , المعلوماتي سرية المعلومات وسالمتها وضمان بقائها وعدم حذفها أو تـدميرها 

  :جوانب األمن المعلوماتي

والشبكة واألجهزة والبـرامج المسـتفادة   ويتعلق باألنظمة التقنية : الجانب التقني •

  .منها

  .ويتعلق بتصرفات اإلنسان المستفيد والمستخدم: الجانب اإلنساني •

 .ويقصد به البيئة الطبيعية المحيطة بالتقنيات المستخدمة: الجانب البيئي •

إذ إن . وبناء على ما تقدم فإن هذه المعوقات تمثل األساس المبدئي ألية عملية تطويرية

يكون من خالل الحاجة إلى الـدعم المـادي   , جهة هذه المعوقات أو تحجيم أثارها السلبيةموا

فضالً عن توافر الرغبة والقوة الدافعة لدى قادة , والمعنوي الذي تقدمه المنظمات ذات العالقة

ولخلق اإلدراك العميق والقوي لدى العاملين ألهميـة وفائـدة   , تنظيماتها إلحداث هذا التغيير
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نتيجـة السـتخدام الشـبكات    , يير الجوهري الذي سيحصل في طريقة أدائهم لألعمـال التغ

  .اإللكترونية المتطورة والعوائد اإليجابية عليهم وعلى المنظمات التي ينتمون لها

  :عناصر اإلدارة اإللكترونية 8.2

نقـال  , 172: 2000(رها ويست تتكون اإلدارة اإللكترونية من ثالث عناصر كما ذك

  :وهي) 28: 2010,وآخرون فرجيعن ال

فتقاس المعرفة المتجددة بما , تعد عنصراً مستحدثاً ساد مختلف المجاالت  :المعلوماتية .1

وبـالنظر إلـى   . توفره ممن صيغ مبرمجة لمعالجة البيانات وترجمتها إلى معلومـات 

المزايا التي حققتها ثورة المعلومات نستطيع أن نوضح خصائص المعلومات في إطار 

 :بيق اإللكترونات كما يأتيتط

 وهي الحصول على المعلومات وفقاً الحتياجـات المسـتفيدين فـي الوقـت     ؛التوقيت  .أ 

  .المناسب

 األخطاء الصـريحة واألخطـاء  , أي درجة خلو المعلومات من األخطاء بنوعيها ؛الدقة  .ب 

  .الضمنية

  .تتعلق بمدى مالءمة المعلومات الحتياجات المستفيد بشكل كبير ؛المالءمة  .ج 

 تتعلق المرونة بمدى استخدام المعلومات للعديد مـن المسـتفيدين فـي عـدة     ؛المرونة  .د 

 .تطبيقات مختلفة

  .أن تكون المعلومات واضحة وخالية من الغموض والتناقض ؛الوضوح  .ه 

 تشير هذه الخاصية إلى درجة االتفاق بين مختلف المستفيدين من أجل ؛قابلية المراجعة  .و 

  .مراجعة وفحص المعلومات
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 بحيث تتفـق مـع أهـداف   , تشير هذه الخاصية إلى عدم تغيير المعلومات ؛لتحيزعدم ا  .ز 

  .ورغبات المستفيدين

 تشير هذه الخاصية إلى إمكان القياس الرقمي للمعلومات الرسمية الناتجة ؛قابلية القياس  .ح 

  .نظام المعالجةمن 

, المعلومات هي الدرجة التي يغطي بها نظام المعالجة احتياجات المستفيدين من ؛الشمول  .ط 

  .بحيث تكون كاملة وأكثر قيمة وفائدة

 أي زمـن اسـتجابة  , تعني سهولة وسرعة الحصول على المعلومات ؛إمكانية الوصول  .ي 

  .النظام للخدمات المتاحة لالستخدام

هي أداة تنفيذية هائلة ممثلة بشبكات الحاسوب التي توفر السرعة في تناقل  :االتصاالتية .2

, مختلف األجهزة والوحدات اإلدارية داخل المنظمة من جهـة البيانات والمعلومات بين 

وتصنف وسائط االتصال الشبكي إلـى  . وأجهزتها والمنظمات المختلفة من جهة أخرى

 :نوعين رئيسين هما

 هي التي تستخدم األسالك في نقل البيانات والمعلومات وتتكون مـن  ؛الوسائط السلكية  .أ 

  .وأسالك األلياف الضوئية, المزدوجة األسالك, أنواع وهي؛ األسالك المحورية

 هي التي تستخدم موجات األثير في نقل البيانات والمعلومات مثـل؛  ؛الوسائط الالسلكية  .ب 

 .األقمار الصناعية

ولهذا فـإن  , ويركز مفهوم الخدمة اإللكترونية بالدرجة األولى على العميل :لخدماتيةا .3

ديم وتسليم الطلبات تكون في السرعة جودة الخدمة اإللكترونية المقدمة ضمن عمليات تق

ما قبل عملية تقديم الطلبية تكـون فـي اللباقـة وحسـن     في جودةالبينما , ودقة التوقيت

  .المعاملة
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من أجل تحقيق األهداف المخطط , ويتجسد دور اإلدارة اإللكترونية بتكامل عناصرها

بفاعلية الوظيفة والعمـل   وإن نجاح المنظمات مقاساً في الوقت الحاضر. لها من قبل المنظمة

, مما يسمح بالتنبؤ والتخطيط بشكل أسرع, التخاذ قرارات فورية, وكمية المعلومات المتوافرة

تمثل تحـوالً   ) والخدماتية, االتصاالتية, المعلوماتية(فإن التوليفة الثالثية المتكونة من  ؛وعليه

ـ , كبيراً في طريقة أداء األعمال دة لهـا تسـتطيع االسـتجابة    وتؤدي إلى ظهور أشكال جدي

من أجل الوصول إلى مجتمع معلوماتي قادر على إنجاز المعامالت , للتغييرات البيئية المحيطة

  .بسهولة ويسر وكفاءة عالية في األداء

  :مراحل تطبيق اإلدارة اإللكترونية  9.2

 إن تطبيق اإلدارة اإللكترونية يحتاج إلى عدة مراحل كي تتم العملية بشـكل يحقـق  

  :تلك المراحل كما يلي) 2009, احمد(وقد أورد , األهداف المرجوة

ينبغي على المسؤولين في المنظمة أن يكون لديهم : قناعة ودعم اإلدارة العليا بالمنظمة .1

القناعة التامة والرؤية الواضحة لتحويل جميع المعامالت الورقية إلى إلكترونيـة كـي   

  .مة للتحول إلى اإلدارة اإللكترونيةيقدموا الدعم الكامل واإلمكانات الالز

الموظف هـو العنصـر األساسـي للتحـول إلـى اإلدارة       :تدريب وتأهيل الموظفين .2

لذا البد من تدريب وتأهيل الموظفين كي يجتازوا األعمال عبر الوسـائل  , اإللكترونية

  . وهذا يتطلب عقد دورات تدريبية للموظفين. اإللكترونية المتوفرة

من المعروف أن لكل منظمة مجموعة من العمليـات   :جراءات العملتوثيق وتطوير إ .3

فبعض تلك اإلجراءات غير مدونة على ورق أو . اإلدارية أو ما يسمى بإجراءات العمل

فكان من الضروري مـن  . بعضها مدون منذ سنوات طويلة ولم يطرأ عليها أي تطوير

كثافة العمل ويتم ذلك مـن   توافق معتتوثيق جميع اإلجراءات وتطوير القديم منها كي 
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خالل تحديد الهدف لكل عملية إدارية تؤثر في سير العمل مع األخذ باالعتبار قلة التكلفة 

  .وجودة اإلنتاجية

يقصد بالبنية التحتية الجانب المحسوس فـي   :توفير البنية التحتية لإلدارة اإللكترونية .4

بط الشبكات الحاسوبية السـريعة  اإلدارة اإللكترونية من تأمين أجهزة الحاسب اآللي ور

  .واألجهزة المرفقة معها وتأمين وسائل االتصال الحديثة

المعـامالت الورقيـة القديمـة     :البدء بتوثيق المعامالت الورقية القديمـة إلكترونيـاً   .5

والمحفوظة في الملفات الورقية ينبغي حفظها إلكترونياً بواسطة الماسـحات الضـوئية   

  .إليهاوتصنيفها ليسهل الرجوع 

البدء بالمعامالت الورقية األكثر انتشاراً فـي   :البدء ببرمجة المعامالت األكثر انتشاراً .6

  .جميع األقسام وبرمجتها إلى معامالت إلكترونية لتقليل الهدر في استخدام الورق

  :مراحل تطبيق اإلدارة اإللكترونية في أربع مراحل) 43.42: 2003, نجم(بينما حدد 

  :)التحول( المرحلة األولى

وتتطلب من المنظمة جعل البيانات العامة واألساسية متاحة فوراً على الشبكة بما في   

وهي تبدي تحدياً فنياً بسـيطاً حيـث أن   , ذلك المعلومات القانونية واإلدارية والثقافية والبيئية

  .تقاسم المعلومات المهمة يتطلب توافر مستوى معين من الثقة

  :)فاعلالت(المرحلة الثانية 

فالشبكة المترابطة بين المنظمات يجب أن تكون أكثر فاعلية وسـرعة بحيـث يمكـن     

واسـتخدام  , والبدء في إنشاء شبكات تكون أكثر تطـورا , تحميل المعلومات بأسرع ما يمكن

  . أحدث تقنيات شبكات المعلومات
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  :)التعامل(المرحلة الثالثة 

, تمد على السرعة والدقة فـي إنجـاز العمـل   إن العمل الحقيقي لإلدارة اإللكترونية يع 

وتقـديم  , واالقتصاد في تكاليف األعمال اإللكترونيـة , وتوفير كثير من الوقت والجهد والمال

  .الخدمات الفورية عبر الشبكة

  : )التكامل(المرحلة الرابعة 

عبـر  وتمثل مرحلة الذروة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية ويتم فيها إتاحة المعلومات فوراً 

والمقدرة على إكمال المعامالت , وتفاعل الناس مع اإلدارة اإللكترونية واستيعابهم لها, الشبكة

, ويعني ذلك أن بإمكان المستفيد أن يحصل على جميع المعلومات التي يحتاجهـا , عبر الشبكة

ا من وأن يطلب أو يتلقى جميع الخدمات التي يكون مخوالً لتلقيه, وأن يستوفي جميع متطلباتها

  .أو غيرها  سواء أكانت في التعليم أو الصحة أو التجارة, أيا كان نوعها, مصدرها

  :شبكات اإلدارة اإللكترونية 10.2

وزيـادة  , اإلدارة اإللكترونية كنتيجة طبيعية لتطور الحاسـب اآللـي   ظهرت شبكات

د في نفـس  مما يعني إمكانية استخدامه من قبل أكثر من مستفي, سرعته وقدراته بشكل مذهل

بغـرض الحصـول علـى    , الوقت عن طريق وحدات إدخال مستقلة مختلفة مكانياً وزمانيـاً 

, توفيـق (قسـم  و). 2005, السـالمي (المعلومات والبيانات وتبادلها فيما بين هذه الحواسيب 

  :شبكات اإلدارة اإللكترونية إلى األنواع التالية) 2011

 ):Internet(اإلنترنت -الشبكة المعلومات العالمية  .1

هي عبارة عن مجموعة كبيرة من أجهزة الحاسب اآللي المتصلة مع بعضها الـبعض  

 ).2008, طيطي(سلكياً أو السلكياً توفر البيانات والمعلومات لماليين األشخاص حول العالم 
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ولإلنترنت الدور الكبير في التطور ونشر المعلومات والثقافات بين مختلف األفراد فـي  

لم باإلضافة إلى دورها في التطور واالزدهار االقتصادي والتي استفادت منـه  كل أنحاء العا

كما مكنت اإلنترنت العديد من المنظمات من التواصل مع شـركاء العمـل   , العديد من الدول

والموردين والعمالء بسهولة ويسر ومكنتهم من عقد االجتماعات بين المديرين فـي مواقـع   

 .وبسهولة وفاعلية وكأنهم في مكان واحدمختلفة عبر الفيديو مباشرةً 

فباإلضافة لكـون  , إن اإلنترنت تضيف للمنظمات كبيرة كانت أو صغيرة قيمة عالية   

اإلنترنت تقلل من تكلفة المعامالت التجارية بشكل كبير فإنها تمكن من اسـتخدام األسـواق   

ن األسواق التقليدية والتـي  اإللكترونية والتي بدورها ذات قيمة عالمية كبيرة وفاعلية أكثر م

تمكن المنظمات من التواصل مباشرةً مع زبائنها وتلبي طلباتهم بشكل آلي وسـريع وتسـاعد   

, المنظمات على إنتاج منتجات حسب طلب الزبائن وإمكانية تطوير وإنتاج منتجـات جديـدة  

سائل الفوريـة  وأيضاً تستطيع المنظمات أن تستخدم البريد اإللكتروني ومنتديات الدردشة والر

مما يضيف خدمة متنوعة للزبائن تساعد على , والتخاطب عبر الصوت أو الفيديو مع الزبائن

وذلك من خالل حصول المنظمـات  , الحفاظ على الزبائن الحاليين والوصول إلى زبائن جدد

على معلومات ذات قيمة كبيرة من الزبائن وبتحليل هذه المعلومات تستطيع المنظمات أن تزيد 

حيث ال تقتصـر  , وبالتالي تزيد دخلها وربحها وقيمتها في األسواق العالمية, من عملية البيع

بل تتعداه إلى األسواق العالمية والتـي  , المنظمات التي تستخدم اإلنترنت على السوق المحلي

 .كان من الصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية القديمة

     ):Intranet(الشبكة الداخلية  .2

بارة عن شبكة مصممة لخدمة الحاجة إلى البيانات والمعلومات داخـل الشـركة   هي ع

. باستخدام مفاهيم وأدوات الويب وقدرات اإلنترنت وبخاصة التصفح السهل وغيـر المكلـف  
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, والخطـط , فهي شبكة صالت يستطيع العاملون في الشـركة أن يطلعـوا علـى قـرارات    

            يانـات مـن قاعـدة بيانـات الشـركة     واالستفسارات وطلـب المعلومـات واسـترجاع الب   

 ).2011, توفيق(

كما أن الشبكة الداخلية تقدم نظام البريد اإللكتروني العالمي والوصول عن بعد وأدوات 

بما يمكن الشركة من أن تعمـل كوحـدة   , التشارك الجماعي وأنظمة تقاسم برمجيات التطبيق

  :الداخلية أهمها وهناك مزايا عديدة للشبكة, واحدة بشكل أفضل

  .تقاسم المعلومات بشكل فوري من قبل جميع وظائف وأقسام الشركة والعاملين فيها  .أ 

  .انخفاض تكلفة توزيع المعلومات  .ب 

تكوين الفرق االفتراضية وعقد المؤتمرات االفتراضية بين العاملين في الشركة مهمـا    .ج 

  .كانت مواقع انتشارهم الجغرافي

, الداخلية تحمل مخاطر إمكانية تصاعد التكلفة بشكل كبيرورغم هذه المزايا فإن الشبكة 

كما أن الشركة قد تتعرض إلساءة استخدام قاعدة بياناتها بعد أن يتسع نطاق العاملين الـذين  

يستخدمونها مما يثير قضايا األمن في حماية الشـبكة الداخليـة بالعالقـة مـع العـاملين أو      

  .المخترقين من خارج الشركة

 ):Extranet(رجية الشبكة الخا .3

أن يصلوا إلـى   - الموردين والعمالء وغيرهم –هي الشبكة التي تسمح لشركاء األعمال 

  ). 2011, توفيق( أجزاء أو كل قواعد بيانات الشركة

وساهمت اإلنترنت في تغيير النظرة القائمة على أن القدرات الجوهريـة كلهـا داخـل    

حول باتجاه التكامل االفتراضي الذي يقوم أسـاس  تلالمنظمة وأن يتم توريدها داخلياً من أجل ا

القدرات التـي تتفـوق فيهـا    –أن القدرات الجوهرية يمكن أن يكون بعضها داخل المنظمة 



 44

 -لدى الموردين أو المنافسين–ويكون البعض اآلخر خارج المنظمة  -المنظمة على منافسيها

لهذا سعت المنظمة إلى توسيع شبكتها الداخلية إلى الشبكة الخارجية ليشارك فيهـا شـركاؤها   

كما أن الشبكة الخارجية تنشئ مفهوم األعمال االفتراضية من خالل السـماح  . خارج المنظمة

  .مة للمنظمة المعنيةللمنظمات بما فيها المنظمات المنافسة أن تساهم في سلسلة إنشاء القي

إن الشبكة الخارجية تمكن العمالء والموردين من تقاسم قواعد ومسـتودعات بيانـات   

بنفس القدر الذي تستخدم المنظمـة صـالتها   , المنظمة من أجل المساهمة في تطوير أعمالها

الخارجية لتطوير عالقات تعاقدية على أجزاء ومكونات تدخل في صناعة منتجاتها ما تجعـل  

كثير من قدراتها الجوهرية أو المهمة خارجها  بمساعدة شبكتها الخارجيـة بتحويلهـا إلـى    ال

  :المنظمات الشبكات الخارجية لألغراض التاليةتستخدم وفي العموم . قدرات داخلية

  .تبادل الحجم الكبير من البيانات بين أطرافها المشاركة  .أ 

  .األخرى ذات العالقة تقاسم أدلة وفهارس المنتج مع تجار الجملة واألطراف  .ب 

  .تطوير واستخدام برامج التدريب المشتركة مع المنظمات األخرى  .ج 

 .تقاسم األخبار واالهتمامات المشتركة مع المنظمات األخرى  .د 

  :تأثير  تطبيق اإلدارة اإللكترونية على وظائف اإلدارة 11.2

ة على المنظمـات  إن اإلدارة اإللكترونية نمط جديد من أنماط اإلدارة ترك آثاره الواسع

والواقع أن هذه التأثيرات ال تعـود  . ومجاالت عملها وعلى اإلدارة واستراتيجياتها ووظائفها

وإنما أيضاً إلى البعد اإلداري المتمثل , فقط إلى البعد التكنولوجي المتمثل بالتكنولوجيا الرقمية

ساليب اإلداريـة التـي   فاأل ,في تطور المفاهيم اإلدارية التي تراكمت لعقود عديدة من الزمن

كانت ناجحة ومالئمة لظروف الماضي قد ال تكون فعالة في ظل بيئية سريعة التغيـر كتلـك   

واإلدارة اإللكترونية تعمل على تحقيق المزيد ). 2010, وآخرون هالليال(التي نعيشها حالياً 
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وبالتالي فإن , الفريقمن المرونة اإلدارية في التفويض والتمكين اإلداري واإلدارة القائمة على 

وإن , إالَّ أنها ستظل تمثل القلـب النـابض للمنظمـات   , اإلدارة ووظائفها رغم التأثر العميق

تخطيط وتنظيم وتوجيه األعمال اإللكترونية والرقابة عليهـا سـتظل هـي وظـائف اإلدارة     

ر اإلدارة تأثي )2009, أحمد(و) 2009نجم، ( تناولقد و ,وكذلك اتخاذ القراراتاإللكترونية 

  :كالتالي اإللكترونية على وظائف اإلدارة بشيء من التوضيح

  : التخطيط اإللكتروني  1.11.2

من الممكن أن ال يتضح تأثير اإلدارة اإللكترونية على وظيفة التخطيط من حيث التحديد 

حيث أن التخطيط التقليدي والتخطيط اإللكتروني يهدف كل منها إلى وضـع األهـداف   , العام

           كمـا أوردهـا   جـاالت في ثـالث م  نمكإال أن التأثيرات األساسية ت, حديد وسائل تحقيقهاوت

  :)297: 2009, نجم(

إن التخطيط اإللكتروني هو عملية ديناميكية في اتجاه األهداف الواسعة والمرنة واآلنية  .1

يدي الذي يحـدد  خالفاً للتخطيط التقل, والقابلة للتجديد والتطوير المستمر, وقصيرة األمد

األهداف سـلباً علـى   وعادة ما يؤثر تغيير , األهداف من أجل تنفيذها في السنة القادمة

 .كفاءة التخطيط

إن المعلومات الرقمية دائمة التدفق تضفي استمرارية على كل شيء في الشركة بما فيها  .2

ى التخطيط إل) وضع التقارير الفصلية(التخطيط مما يحوله من التخطيط الزمني المنقطع 

 .المستمر

يـتم  , إن فكرة تقسيم العمل اإلداري التقليدية من إدارة تخطيط وقائمين بأعمال التنفيـذ  .3

, فجميع العاملين يعملون عند الخط األمامي. تجازوها تماماً في ظل اإلدارة اإللكترونية
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ل ي كوكلهم يمكن أن يساهموا بالتخطيط اإللكتروني مع كل فكرة تنشأ في كل موقع وف

  .وقت لكي تتحول إلى فرصة عمل

في حين أن التخطـيط  , تخطيط من أعلى إلى أسفلهو والتخطيط التقليدي في جوهره 

ومن , اإللكتروني هو تخطيط أفقي في إطاره العام ومتداخل بشكل كبير بين اإلدارة والعاملين

اً في مجـال  ثم تحديد الوسائل وتخصيص الموارد من أجل تنفيذ تلك الخطة وكان هذا أساسي

  .التخطيط

, هـوبكنز (كما أوضحه فإن هذا كله قد تغير  ولكن مع اإلنترنت واألعمال اإللكترونية

  :وفي مقدمة ذلك ما يأتي) 2008

   :الحاجة للتخطيط: أوالً

, في زمن وبنية اإلنترنت يمكن أن يثار التساؤل إن كان هناك حاجة فعليـة للتخطـيط  

ما : يكون السؤال هنا, لم يسبق له مثيل ريعة التغير بشكلبيئة س تعمل في أن  المنظمات حيث

  العمل مع الخطة؟ 

على األرجح ستكون بال جدوى أو سيكون من الضروري إعادة كتابتها مرة تلو المـرة  

وإذا كان التخطيط , بما يجعل الخطة الجديدة في كل مرة أبعد من سابقتها عن الخطة األصلية

فـإن  , ندما كانت البيئة مستقرة ويمكن تحديد متغيراتها مسبقاًضرورياً ومفيداً في الماضي ع

, مع أسواق بعضـها متغيـر بسـرعة   جدوى التخطيط في الوقت الحاضر سيكون غير ذي 

  .وبعضها غير موجود

  : أفق التخطيط :ثانياً

إن الخطة طويلة ومتوسطة األمد قد تكون في المنظمات التي تعمل في زمن اإلنترنـت  

قرب في أحسن األحوال ال تزيد عن عبارة أو مبدأ توجيهي عام وهذا ما نجده وبيئتها هي األ
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ففي الممارسة على . في المنظمات ذات المبدأ األساس الواحد الذي يمثل مرشده اإلستراتيجي

و بسـرعة فائقـة تجعـل اإلدارة    موإي باي تن ,الياهو, اإلنترنت فإن منظمات مثل؛ أمازون

  .بها المعروفة لدى البعض متقادمة بشكل لم يسبق له مثيلبمبادئها وقواعدها وأسالي

  :قيود التخطيط في الممارسة :ثالثاً

مع أن التخطيط في المنظمات المادية التقليدية كان له مزايا كثيرة في التهيئة المسـبقة   

لما تريد أن تكون عليه المنظمة والتحديد المتأني للقدرات الجوهرية للمنظمة من أجل تحقيـق  

في الممارسة منهـا   وجه للتخطيط العديد من اإلنتقاداتيزة تنافسية في السوق وفي المقابل م

)Stephen and Coulter ,2001 :188:(  

  .إن التخطيط ينشأ التقييد والصرامة المقيدة ويحد من االستجابة للتغيرات في البيئة  .أ 

تغيـرات عشـوائية   التخطيط ال يمكن تطويره في البيئات سريعة التغير ففي بيئة ذات   .ب 

  .كبيرة وغير قابلة للتوقع المطلوب فيها المرونة وليس الخطط الرسمية

  .أن الخطط الرسمية ينبغي أن ال تحل محل الحدس واإلبداع  .ج 

ا المنظمة اليوم وليس على البقاء هإن التخطيط يركز اهتمامه على المنافسة التي تواجه  .د 

  .في الغد

لنجاح الذي حققته المنظمة في حين أنه يقود إلـى  االعتقاد بأن التخطيط الرسمي يعزز ا  .ه 

فنجاح المنظمة السابق في البيئة المتغيرة ال يولد بالضرورة نجاحاً بل أنه قد يولد , الفشل

  .اإلخفاق إذا ما أعتمد على نفس أساليب النجاح السابق

ولعل مما يؤكد هذه المالحظات هو أن المنظمات الناجحة نفسها أصـبحت تجـد فـي    

طيط رغم أهميته ما يقيد القدرة الفاعلة على التغير السريع الذي تزداد أهميته فـي بيئـة   التخ

  .)251 :2009, أحمد( األعمال اليوم
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ة عادة ما تسعى لمواجهة هذه المالحظات والقيود بتبني التخطـيط  تقليديإن المنظمات ال

قفية التي ترى أنه لـيس  الموقفي والواقع أن هذا المدخل يستند على تراث واسع للمدرسة المو

وإن التغير في بيئة األعمال الحاليـة  . هناك نمط أو أسلوب إدارة واحد يصلح لكل الظروف

يتطلب من اإلدارة أن تغير أساليبها وعوامل تركيزها حسب ظروف , الذي هو المؤكد الوحيد

  .المنظمة الداخلية والخارجية

ط يواجه تغيرات جذرية وعميقة ممـا  أما على صعيد المنظمات اإللكترونية فإن التخطي

فـرغم  , اإلشرافيةينقل هذه الوظيفة من وظائف اإلدارة من المستويات العليا إلى المستويات 

أهمية خبرة اإلدارة بالمنظمة وعملياتها الماضية والحالية فإن الزبائن في ظل منافسة مواقـع  

وإذا لم , المنظمة ماذا يريدون يمكن أن يخبروا, الويب سهلة الوصول والتصفح وحتى التفاعل

  .)2010, وآخرون الفرجي( تستجب المنظمة فإنها ستفقدهم

وفي البيئة الرقمية حيث التغير يتم بسرعة انتقال الومضات إلـى ذاكـرة الحاسـوب    

وحيث أن نماذج األعمال الجديدة التي تأتي بأعمال وأسـواق  , والنقرات عبر الشبكة العالمية

فإن قوة التخطيط ال تكمن فقط في المحافظة علـى  , ات لم تكن معروفةجديدة ومنتجات وخدم

 ن في القدرة باإلتيان بما هو جديد مـن مكوإنما بدرجة أكبر ت, ظمة الحاليةقدرات وفرص المن

ـ وأساس التخطيط ليس خطة وإن, المنتجات التي ال تزال غير موجودةو, األسواق, األفكار ا م

ائصها المتطايرة هنا وهناك وفي كل مكان علـى الشـبكة   تفاعل العاملين مع األسواق وخص

  .)2004, نجم( العالمية وحاجات الزبائن دائمة التغير وفي بيئات مختلفة

وإزاء ذلك ينبغي على التخطيط أن يتحول من الخطط والقواعد القديمة إلـى الخطـط   

  :التالي) 1-2( كما في الجدول. والقواعد الجديدة
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  )1- 2(جدول 
  د القديمة إلى القواعد الجديدة في التخطيط االلكترونيمن القواع

 التخطيط اإللكتروني  التخطيط التقليدي

  .خطط متعددة لالستجابة للظروف المختلفة -   .خطة واحدة توجه أعمال واتجاه الشركة - 
ال يقل أمدها عن . (خطة طويلة أو متوسطة أو قصيرة األمد - 

  ). سنة واحدة
يام، أسابيع أو فصـل أو  أمدها أ. ( خطط قصيرة وآنية - 

 )شهر

الخطة قواعد بسيطة أو مبدأ عام واحد يرشد االتجـاه   -   . الخطة تحدد األهداف ومراحل ووسائل تنفيذها - 
 . وال يقيده

االلتزام بالخطة ضروري لجميع المستويات لغرض التنسيق  - 
  .ووحدة االتجاه

الخطة مرنة جدا من أجل االلتزام باالستجابة الديناميكية  - 
 . يراتللتغ

الخطة ترتكـز علـى األسـواق المتغيـرة والزبـائن       -   . الخطة ترتكز على قدرات الشركة - 
 .وحاجاتهم اآلنية والمحتملة

المخاطرة تأتي من عدم القدرة علـى العمـل خـارج     -   . المخاطرة تأتي من عدم االلتزام بتنفيذ الخطة - 
 . الخطة

ضروري عند التنفيـذ لالسـتجابة للظـروف    االبتكار  -   . االبتكار ضروري من أجل وضع الخطة األفضل - 
 . المتغيرة

مـدخل  (المديرون هم المخططون والعاملون هم المنفـذون   - 
  ) أسفل –أعلى 

المخططون هم المبادرون مـن المـديرون والعـاملين     - 
 ). في كل االتجاهات الشبكية –مدخل الجميع (

 . واحتمالية بدرجة عاليةاألهداف عامة،  غامضة،  -   . األهداف محددة واضحة، وقابلة للقياس - 

الوسائل مفتوحة حسب الفرصـة فـي السـوق وفـي      -   . الوسائل محددة بدقة لضمان النجاح - 
 . الزبائن

الثقة هي األداة الرئيسية في ما هو مطلوب إنجاحه من  -   . معايير الخطة أداة رئيسية في ترشيد األداء وتعزيزه - 
 . أجل المنظمة

  

  .305ص ،اإلستراتيجية والوظائف والمشكالت :إلدارة والمعرفة اإللكترونيةا, )2009(نجم عبود نجم : المصدر
  

  :التنظيم اإللكتروني  2.11.2

ويعتبر التنظيم هـو  , أنصب جوهر التطور الحقيقي في مجال اإلدارة في وظيفة التنظيم

, ي وظيفة أخرى من وظـائف اإلدارة مي من أاألكثر ارتباطاً بالمكان من حيث الهيكل التنظي

وهو الـذي  . والتنظيم هو ترتيب األنشطة بطريقة تسهم في تحقيق األهداف المحددة للمنظمة

ألساسـية  ا وهذا ما يظهر من خالل المكونـات , يعطي للمنظمة شخصيتها وميزتها اإلدارية

  :في اآلتي )2006, الصيرفي( دهاحدللتنظيم التي 
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رد اقسـيم المهـام والمـو   وهو اإلطار الرسمي الذي يحدد كيفيـة ت  :الهيكل التنظيمي .1

 .والتنسيق بينها لتحقيق أهداف المنظمة ,في أقسام وإدارات وتجميعها

 .وهو قاعدة تجميع المراكز واألنشطة والوظائف في إدارات وأقسام :التقسيم اإلداري .2

وهي ما يمثل خط السلطة المستمر الذي يمتد من المستويات العليا في  :سلسلة األوامر .3

  .في التنظيم ألقلتويات االتنظيم إلى المس

وهي تتمثل في مجموعة من اللوائح والسياسـات والقواعـد واإلجـراءات     :الرسـمية  .4

 .المكتوبة التي تواجه العاملين وتحدد طريقة استجابتهم في تأدية أعمالهم

هي تركيز اتخاذ القرارات فـي المسـتويات العليـا     ؛المركزية :المركزية والالمركزية .5

 . هي إعادة توزيع السلطة ؛المركزيةوأما ال, للتنظيم

وتشير إلى النمطية والتماثل في المهام جراء تقسيم العمل الكثيف  :القياسية أو المعيارية .6

مما يساعد على أداء األفراد وفق قواعد وإجراءات محددة مسبقاً وتبني سلوكيات موحدة 

 . ونمطية في أداء وإنجاز المهام والعمليات المتماثلة

المكونات قد شهدت تطورات كثيرة خالل الفترة الماضية التي سبقت ظهـور  إن هذه   

لم تكن واحدة فـي قوتهـا    إال أن هذه التطورات التي غطت جميع هذه المكونات, اإلنترنت

فبعض هذه التطورات يبقى الهيكل التنظيمي على حاله ويدخل وحدات تنظيمية ذات  ,وأبعادها

يم المصفوفي أو االنتقال من السلطة الخطية إلـى السـلطة   سمة فنية كما هو الحال في التنظ

وبعضها اآلخر كان يحافظ على السمة الرسمية فـي الصـالحيات والوظـائف    , االستشارية

واالتصاالت وإن كان يتجاوز الهيكل التنظيمي في إيجاد هياكل تنظيمية متعددة كما هو الحال 

يوضح أبعاد هذا التطور واالنتقال ) 2-2(ل والجدو, في وحدات األعمال الالمركزية المستقلة

  .من أشكال التنظيم التقليدية إلى أشكال التنظيم الجديدة
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  )2-2(جدول 
  التطور إلى أشكال التنظيم الجديد

 إلى   من   المكونات التنظيمية 

 التنظيم العمودي  -   الهيكل التنظيمي  - 

 الهيكل القائم على الوحدات الثابتة  - 

 ية الواحدة تنظيم الوحدة التنظيم - 

      )One Big Unit O( 

 أسفل –التنظيم أعلى  - 

  شركة ذات هيكل تنظيمي محدد  - 

 .التنظيم المصفوفي أو المشروعي - 

 . الهياكل القائمة على الفرق - 

 . تنظيم الوحدات المصغرة - 

    )Mini Unit O( 

 .مخطط من اليمين إلى اليسار - 

 شركة بدون هيكل تنظيمي محدد - 

قسيم اإلداري على أسـاس األقسـام أو   الت -   التقسيم اإلداري - 
 . الوحدات

  . التقسيم اإلداري التقليدي - 

 . التنظيم القائم على الفرق - 

التنظيم الخلوي القائم على تحالفات داخلية  - 
 . أو خارجية

 .سلسلة األوامر اإلدارية أو السلطة الخطية -   سلسلة األوامر  - 

 . سلسلة األوامر الخطية - 

 شر الرئيس المبا أحاديالتنظيم  - 

     )Single Boss O(  

ــلطة    -  ــارية أو الس ــدات االستش الوح
 . االستشارية

 . الوحدات المستقلة والفرق المدارة ذاتيا - 

التنظيم ثنائي الرئيس المباشـر أو تعـدد    - 
 . الرؤساء المباشرين

   )Two or Multiple Bosses( 

 .اللوائح والسياسات التفصيلية -   الرسمية  - 

 . القواعد واإلجراءات - 

  .  ل العمل القياسية والمجدولة مسبقاجداو - 

 . السياسات المرنة - 

 .الفريق المدار ذاتياً أو إدارة الذات - 

 .جداول العمل المرنة والمتغيرة - 

 . السلطة في القمة: المركزية -   المركزية والالمركزية  - 

  . السلطة موزعة: الالمركزية - 
 . تعدد مراكز السلطة - 

 . الوحدات المستقلة والفرق المدارة ذاتياً - 

 .تقسيم عمل كثيف  -   القياسية أو المعيارية  - 

 . قواعد وإجراءات أداة محددة - 

  سلوكيات موحدة في أداء المهام  - 

 . التنوع في المهام - 

 .توسيع العمل وإثراؤه - 

 . التمكين اإلداري - 
     Source: Gary Dessler (2001), Framework For Management, p193  

, ذات العالقة بوظيفة التنظيم ات األساسية لإلنترنتالتأثير )2009, زكي(ت وردولقد أ

  : والتي تمثل باآلتي

األساسية أصبحت تقدم وفرة غزيـرة بالمعلومـات    أن اإلنترنت بمكوناته وخصائصه .1

كمـا يتجـاوز   , للمنظمات بدال من الندرة الكبيرة في المعلومات في المنظمات التقليدية

المعلومات إلى أنهـم بحاجـة إلـى وسـائل      حاجة المديرين والعاملين إلى المزيد من
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والبحث عن البيانات وقواعد بيانات مصغرة التي تتعلق بمجال أو  ستعالملالوبرمجيات 

  .وظيفة محددة مثل إدارة الموارد البشرية

إن اإلنترنت توفر إمكانية عظيمة لالتصاالت الشبكية وتبادل المعلومات اإللكترونية هنا  .2

المنظمة في كل مستوياتها التنظيمية ال تتجاوز فقـط نقـص    بما يجعل, وفي كل مكان

وإنما أيضاً تحقق وفرة , وضعف االتصاالت وبطئها التي تعاني منها المنظمات التقليدية

  .في االتصاالت داخل المنظمة وخارجها

إن اإلنترنت تعمل بالنقرات والتي تنتقل فيها البيانات بما يقارب سرعة الضوء وهـذه   .3

األعمال اإللكترونية ليس فقط في عقد الصفقات وإنما أيضاً في إنجاز م في السرعة تسه

حيث أن ساعات العمل على اإلنترنت , العمل التنظيمي كله المرتبط باألعمال والصفقات

  .أي أربع وعشرين ساعة في اليوم على مدى سبعة أيام في األسبوع) 24/7(تكون 

ة من كل تكنولوجيا أخرى وهذا ممـا يعطـي   إن اإلنترنت هو التكنولوجيا األكثر عولم .4

  .المنافسة بعداً عالمياً غير مسبوق

إن اإلنترنت أوجد مجاال غير منظور هو فضاء األعمال الذي يوجد على نحو منـاظر   .5

وإدارة , فالمكان السوقي يقابله الفضاء السـوقي . وموازي لكل قطاعات األعمال المادية

  .لرقمية بالنقرات على اإلنترنتاألشياء المادية تقابلها اإلدارة ا

ن التنظيم اإللكترونـي  وإ ,المنظمات علىوعميقة لقد كان لهذه الخصائص آثار واسعة 

التي يحقـق   -األفقية–هو اإلطار الفضفاض لتوزيع واسع للسلطة والمهام والعالقات الشبكية 

فهو يعتمد على , التنسيق اآلني وفي كل مكان من أجل إنجاز الهدف المشترك ألطراف التنظيم

البريد اإللكتروني وقاعدة أو مستودع البيانات المشتركة وإدارة عالقات العاملين على أسـاس  

  ).2009, غنيم(بالزبائن اإللكترونية  شبكي داخل المنظمة وإدارة العالقات الزبونية المتعلقة
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متعـددة ال   ويتطلب اإلنترنت القيام باألعمال بطريقة ديناميكية ومن خالل مراكز قرار

تتالءم مع خصائص التنظيم التقليدي القائم على الهيكل التنظيمي الصلب والهرمية الرسـمية  

  .وغيرها

كذلك و, صلب إلى التنظيم الشبكي الواسعفمع اإلنترنت يتم التحول من التنظيم التقليدي ال

ة التركيز التحول من منظمة التركيز على الهياكل والخصائص التنظيمية الرسمية على منظم

  .على الهدف الواحد المتقاسم

التي تترافق مع إعادة التنظيم لمنظمات في  التغيرات العميقة) 2007, عامر(حدد لقد و

  :كاآلتي, ومع التنظيم اإللكتروني ظل اإلنترنت

كما هو الحـال فـي   , التنظيم الشبكي بكونه تنظيما مرنا لالتصال والتعاون بين األفراد: أوالً

مهنية أو غرف العمليات في المستشفيات أو في المشـروعات أو فـرق تطـوير    الشبكات ال

حيث إن كل مشروع بمثابة نسجة في التنظيم الشبكي تشارك فيه مجموعة تتفاعـل  , المنتجات

   .وتعمل ثم تنحل عند إنهاء المشروع

خلية وتؤدي إن اإلنترنت تحقق التشابك الفائق بين جميع العاملين عن طريق الشبكة الدا: ثانياً

وال شك في أن هذه . وفي كل مكان من المنظمة) في الوقت الحقيقي(إلى الصالت الفائقة اآلن 

تسود في أشـكال   الصالت القائمة على اإلنترنت ستؤدي إلى تجاوز هرمية االتصاالت التي

ضل لهذه يل األفالذي يمثل المكون األكثر أهمية في اإلنترنت هو التمث فالويب .التنظيم التقليدي

وبين مواقع الويب ال توجد هرمية ألن كل موقع لديه نفس األسـبقية علـى   , الصالتية الفائقة

  ).2008الطيطي (الويب 

مع شبكات األعمال واإلنترنت أصبح باإلمكان تحقيق نمط جديد : المنظمات االفتراضية :ثالثاً

األساسـية للمنظمـات    من المنظمات يعمل على االستفادة من القدرات الجوهريـة والمزايـا  
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أو تقديم خدمات افتراضـية عبـر   , األخرى من أجل إنتاج السلع كما في المصنع االفتراضي

نموذج لمنظمـة افتراضـية   ) (EBayفشركة إي باي , التوسط بين منظمات أخرى والزبائن

 لعرض السلع كـل السـلع التـي   (ليس لديها إنتاج أو معارض أو مخازن وإنما موقع الويب 

ويقدمها اآلخرون في مصانعهم ومتاجرهم مع مكتب لحفظ االتفاقيات وعقود التـأمين   ينتجها

  ).3: 2001, كانتر( )لحماية العمالء وقواعد البيانات

والواقع أن بعض المنظمات االفتراضية التي قامت على توظيف مزايا اإلنترنت فـي  

لتنظيم بال حدود وهـو التنظـيم   التشبيك الواسع وتبادل البيانات اإللكترونية تحولت إلى نمط ا

من خالل فرق عمل متعددة  -داخلية , الذي يكون تصميمه غير محدد بحدود عامودية أو أفقية

تشكيالت شبكية مـع جهـات خارجيـة متغيـرة      -أو خارجية  -االختصاصات والوظائف

  ).Gary Dessler ,2001 :188( - باستمرار يفرضها هيكل محدد مسبقاً

ي إلى تغيرات مهمة في قوة العمل مما ينعكس بشكل كبير وعميق على إن اإلنترنت يؤد

  :في جانبين هما ) 2011, توفيق(حددها التغيرات وهذه . التنظيم

وعمال المعرفة  يننيذوي تخصصات ومهارات عالية من مها يتمثل في استخدام عاملين .1

  . نظيم التقليديةالذي ال يمكن التعامل معهم أو استغالل قدراتهم من خالل أنماط الت

محدودي التعليم (استخدام العاملين عن بعد على أساس الحاسوب وخالفا لنمط العاملين  .2

وإن نمط العـاملين  , في العصر الصناعي الذي أفرز أشكال التنظيم التقليدية) والمهارة

ينبغي أن يفرز أنماط جديـدة  ) من ذوي التعليم العالي من مهني وعمال المعرفة(الجدد 

 .لتنظيممن ا
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 :القيادة اإللكترونية  3.11.2

وقد تقاسـما هـذان   , واجهت القيادة في السابق تحديين أساسين هما؛ المهام والعاملون

 همـا ذكرولقد نتج عن ذلك مع تطور الفكر اإلداري ظهور مدخلين , التحديان اهتمام اإلدارة

  :)2009, غنيم(

قائمة علـى قـوة التنظـيم    الصلب للقيادة الالمدخل هو  :المدخل المرتكز على المهام :األول

وقـوة  ,قوة العوائد , القوة الشرعية المرتبطة بالسلطة الرسمية, قوة المركز اإلداريالمتمثل؛ 

التي تركز على المهام وتقوم بصفقة تبـادل العوائـد   , وهذه هي القيادة اإلجرائية, المعلومات

 . مقابل األداء

وهو المدخل الناعم والمرن القائم على القوة الشخصية :ملينالمدخل المرتكز على العا :الثاني

وهـذا القائـد   , وتأثيره فيهم, وقوة العالقة بين القائد والمرؤوسين وقبول المرؤوسين لقائدهم

األقرب إلى العاملين بوصفهم مصدر األداء المتوقع من المنظمة وهذا هو المدخل الموجه إلى 

 .الفاعلية

لتي تحققت في مجال القيادة أدت إلى تطوير المدخلين السـابقين  إن التطورات الكثيرة ا

وأن يكـون المـدخل   , نحو أن يكون األساس في المدخل المرتكز على المهام هو التكنولوجيا

  .المرتكز على العاملين أكثر تركيزا على الزبون

طريقة إن انتقال المنظمة إلى أن تصبح منظمة ذات أعمال إلكترونية ينبغي أن تؤثر في 

تأدية أعمال المنظمة المالية والتسويقية وإدارة عملياتها اإلنتاجية وكذلك إدارة عالقتهـا مـع   

علـى  والقيادة اإللكترونية ينبغي أن تُعنى بثالثة أبعاد أساسـية  , العاملين والموردين والزبائن

  ):2009, أحمد(و) 2003, نجم( كل من كما ذكرها األقل
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وهي قيادة تقوم على استخدام تكنولوجيا اإلنترنت من  :جية الصلبةالقيادة التكنولو :أوالً

أجل إدارة أعمالها وعالقتها المختلفة بما يجعل منها إدارة مزايـا وخصـائص التكنولوجيـا    

وبالتالي فهي تقوم على اكتساب ميزة عن هذا االستخدام للتكنولوجيا كما هو الحال في زيـادة  

أشـمل  بشـكل  حسين جودتها من أجل اتخاذ القرارات توالمعلومات وسرعة الحصول عليها 

وأسرع وأفضل وهذه ميزة شبكات األعمال التي تجعل المدير في كل مكان يمتلك نفس القدر 

من المعلومات ويتعامل مع نفس الحاسوب ويتصل بكل العاملين عبر شبكة األعمال الداخليـة  

أن يستكمل صورة اتخاذ القرار الـذي  أو المستفيدين اآلخرين عبر الشبكة الخارجية من أجل 

  .يكون أكثر كفاءة وفاعلية

 إن مما يثير االهتمام هو أن القيادة اإللكترونية تبـدو اآلن  :القيادة البشرية الناعمة :ثانياً

, ذات محتوى إنساني كبير رغم أنها أكثر تعويالً على التكنولوجيـا   من أي وقت مضى أكثر

 :)2005, ياسين( ذكرها لسببينوذلك 

إن التكنولوجيا المتمثلة باإلنترنت أصبحت بحاجـة إلـى عـاملين ذوي تخصصـات      .1

وهـذه   ,كرين من بين المحترفين النادرينومؤهالت عالية وبعضهم من المفكرين والمبت

رميـة  ال تعمل وفـق سلسـلة األوامـر وه   , الفئة المتميزة النادرة تتطلب إدارة جديدة

, تفاعليـة شـبكية  , أفقيـة ال هرميـة  , ارة استشاريةإد وإنما, االتصاالت والمعلومات

واألهم أن تدرك أن القيمة المضافة الحقيقية يتم تحقيقها مـن  , واتصاالت بكل اتجاهات

 .وليس كما كان في السابق من خالل اآلالت وما يرتبط بها, خالل عملهم المعرفي

ـ  .2 القـائم علـى   , د إن كثير من العاملين سيعملون مع اإلنترنت وفق نمط العمل عن بع

القيـادة  وإنمـا  , الذين ينتشرون في منطقة جغرافية واسعة داخل البلد الواحد, الحاسوب
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التي يمكن أن تكون العامل األكثر تحقيقاً للوالء اإللكتروني بـين العـاملين    ذات الرؤية

 .وبين الزبائن

, األعمال عبر اإلنترنـت إن قيادة الذات هي األكثر بروزاً في إدارة  :القيادة الذاتية :ثالثاً

وهذا ال يعود فقط إلى أن كل قائد إلكتروني أو تقليدي البد أن يطور أسلوبه إلدارة مـوارده  

من حيث نقاط القوة والضعف أو ما ينعكس من مشاعره وعواطفه على أدائه ) قدراته الذاتية(

وجد بسبب طبيعـة  كما ال يعود فقط إلى أن اإلنترنت ت, وعالقاته مع اآلخرين داخل المنظمة

, )عالجة وإخراج خاص به بشكل منفـرد وحدة إدخال وم ىكل مدير يعمل عل(العمل الفردي 

لمـا هـو   , وإنما أيضاً ألن القائد اإللكتروني مطلوب منه أن يتخذ قرارات سريعة وفوريـة 

            كـال مـن   ذكرهـا خصـائص  ولهذا فإن قادة الذات يتسمون ب .مطلوب اآلن وفي كل مكان

 :)2010، الهاللي وآخرون(و) 2009, يمغن(

 .القدرة على تحفيز أنفسهم وإبقاء التركيز على إنجاز المهام .1

 .التي تستدعي الوالء للمنظمة والرغبة في العمل حسب قيمها ومعتقداتها االستقامة .2

 .فهم المنظمة ومساهماتها من أجل حل المشكالت  .3

 .الرغبة في المبادرة من أجل حل المشكالت .4

 .لبيئة المتغيرةمع ا والمرونة في التكيف, المهارة, راعةالب .5

 .المسؤولية على مساراتهم المهنية وأنشطتهم وتطورهم .6

حيث أن هذه البيئة تؤثر في  ,وتعد البيئة اإللكترونية هي نقطة البدء في التأثير في الذات

ي أن يهتم كل وإزاء كل ذلك ينبغ .والمؤهالت, الوعي, خصائص الذات األساسية؛ االتجاهات

الذي بتفصيالته ) أنا نفسي(قائد بخبرات وأساليب تطوير الذات وبما يحقق التميز في أن يكون 

  ).أنا المنظمة(الخاصة وقدراته يستطيع أن يضمن تحقيق أهداف المنظمة تكامال مع 
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وينبغي في التقييم األخير من التأكيد على أن القيادة اإللكترونية بحاجة إلـى أن تحقـق   

درا عاليا من الموازنة بين الحس اإلنساني المتمثل في قلب اإلدارة وما يـرتبط بهـا مـن    ق

والـذكاء  , المعرفـة الضـمنية  , الخبرات الحية, مجموعة التجارب, تفاعل إنساني, عواطف

, وحس التكنولوجيا الذي يتمثل في عقل اإلدارة وما يرتبط بها من اإلدارة بالومضات, البشري

ومن خالل هذه الموازنة يـتم  . والمعرفة الصريحة المرمزة, البرمجة القياسية, قواعد البيانات

 )أنا المنظمـة (وأهداف المنظمة ) أنا نفسي(تحقيق قيادة الذات الذكية التي تحقق أهداف القائد 

  .)339: 2009نجم، (

  :الرقابة اإللكترونية 4.11.2

ة هي أنها رقابة موجهه للماضي إن من أبرز الخصائص التي تميزت بها الرقابة التقليدي

  :فالعملية اإلدارية تتكون من, حيث تأتي بعد التخطيط والتنفيذ

  .وضع األهداف ومعايير اإلدارة: التخطيط .1

من أجل تحقيق األهداف ) والتوجيه, التنسيق, في التنظيم(كل األنشطة والوسائل : التنفيذ .2

  .والمعايير المخططة

األداء الفعلي من (والتنفيذ ) األهداف والمعايير المخططة(ط المقارنة بين التخطي :الرقابة .3

  .ومن ثم تحديد االنحراف وأسبابه) أجل تحقيق األهداف والمعايير المخططة

والسؤال الذي يطرح نفسه هو؛ متى يتم التصحيح ألي انحراف بين ما هو مخطط وما 

هـو أن   قـل؛ األول علـى األ هو فعلي؟ الجواب بالتأكيد يتم إنجاز ما هو فعلى وذلك لسببين 

والثاني يعود إلى أن نظام التقارير القائم على جمع البيانـات  , الرقابة بالعادة تتم بشكل دوري

والمعلومات من جهات متعددة ومن ثم جدولتها وتحليلها وكتابة التقرير النهائي الـذي يرفـع   

ا كثيرا عن التاريخ الـذي  وكل هذا يجعل تاريخ التقرير الذي يقدم فيه متأخر, للمدير األعلى
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حدث عنه مضمون التقرير وهذه هي الفجوة الزمنية وهي واحدة مـن مشـكالت الرقابـة    تي

هي المسئولة عن فجوة ) شأنها شأن الجهة المنفذة(س القدر الذي تكون فيه الرقابة التقليدية بنف

 )أ3-2(كل رقمإن الش. األداء ألنها لم تستطيع أن تكشف انحراف ما هو فعلي عما هو مخطط

ومن ) 1ت(يظهر الفجوة الزمنية في الرقابة التقليدية ما بين وقت اكتشاف األداء غير المقبول 

ووصوال إلـى وقـت   ) 3ت(وبين وقت النشاط التصحيحي ) 2ت(ثم وقت كتابة التقرير عنه 

قـم  الشكل رأما , وإعادة األداء ليكون تحت السيطرة) 4ت(عائد األداء المقبول بعد التصحيح 

فإنه يوضح الرقابة الفورية بمساعدة الشبكة الداخلية للمنظمة ومن ثم تقليص الفجوة  )ب2-3(

والواقع أن الرقابة عندما تمارس في فتـرات دوريـة   ) 4ت(و) 1ت(الزمنية بشكل كبير بين 

فإنها تتحول إلى رصيد أي كحالة سكونية وهذا خالف ما ينبغي أن تقوم به الرقابـة كعمليـة   

فماذا عن الرقابة في اإلنترنت وشبكات األعمال إن أول ما يالحظ على هذه الرقابـة  مستمرة 

. أنها تصبح أكثر قدرة على معرفة المتغيرات الخاصة بالتنفيذ أول بأول وبالوقـت الحقيقـي  

ون لدى المدير في نفس الوقت مما يمكنه مـن معرفـة   علومات التي تسجل فور التنفيذ تكفالم

إن الشبكة , ند التنفيذ واإلطالع بالتالي على اتجاهات النشاط خارج السيطرةالتغيرات قبل أو ع

الداخلية التي تعمل كقناة آنية لنقل المعلومات بشكل فوري يمكن أن تلغي الفجوة الزمنية كمـا  

إن هذا التشبيك يساعد المدير على أن يتدخل من أجل معالجة االنحرافات في نفس الوقت بما 

يوضح الفجوة الزمنيـة فـي    )3-2(الشكل و. ة على تجاوز فجوة األداءيساعد في المحصل

  .الرقابة التقليدية وفي الرقابة اإللكترونية

وإنمـا يـربط التنفيـذ    , وال شك في أن هذا ال يقتصر على عالقة التنفيذ بالرقابة فقط

. نظمـة والرقابة بالتخطيط أيضاً في عالقة شبكية في كل مكان وفي أي وقت بالم, بالتخطيط

وبهذا تصبح العملية اإلدارية في أجزائها المختلفة وكذلك المديرون والعاملون في وحدة واحدة 
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: الموسـري ( من األدوار وتبادل المعلومات والمشاركة في المسؤولية واالستجابة المباشـرة 

2011(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )3-2(شكل 

  بة االلكترونيةالفجوة الزمنية في الرقابة التقليدية وفي الرقا
  .344والوظائف والمجاالت، ص اإلستراتيجية: اإلدارة والمعرفة اإللكترونية) 2009(نجم عبود نجم :المصدر

 3ت   2ت  1ت

المالئم           يوقت النشاط التصحيح= 2توقت األداء غير المقبول المالحظ     = 1ت
  وقت عوائد األداء المقبول= 3ت

  وقت األداء غير المقبول في التقدير=  2ت ت األداء غير المقبول المالحظ   وق= 1ت
  وقت عوائد األداء المقبول=  4ت    ي المالئم   وقت النشاط التصحيح= 3ت

 4ت 3ت 2ت 1ت
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فقد أصـبح بإمكـان    ,وهذا ما يحول الرقابة كرصيد إلى الرقابة كعملية وتدفق مستمر

القة فوريـة  المنظمة عن طريق شبكة األعمال الخارجية أن ترتبط بالموردين والزبائن في ع

كما أن هذه الشبكة توفر فرصـة للزبـائن   , بال حدود في المكان مما يوفر قدرة أكبر للرقابة

ليتابعوا طلبياتهم أوال بأول بالتالي يساهموا في الرقابة التي تقوم بها المنظمة من أجل انجـاز  

  .هذه التأثيرات مقارنة بالرقابة التقليدية يوضح) 4-2(والشكل  .هذه الطلبيات

ومما يزيد من قدرة الرقابة فهي توفر خدمات وأدوات التعقب سـواء للتوريـدات أو   

الطلبيات بما يجعل العمل الفوري مع كل األطراف ذات عالقـة بالرقابـة ممكنـة اإلنجـاز     

ونموذج الرقابة اإللكترونية يستخدم على نطاق واسع من المنظمات المسـتفيدة مـن   . وبكفاءة

فالجميع يعملون في نفس الوقت وفي نفس , اإلنترنت وشبكات األعمالاإلمكانات التي توفرها 

  .في نفس المسؤوليةالمهمة و

ولعل هذا يفسر االتجاه المتزايد نحو التأكيد على الثقة اإللكترونية والوالء اإللكتروني 

أسبابها  سواء بين العاملين واإلدارة أو بين الزبائن واإلدارة  وأن الرقابة القائمة على الثقة لها

   :باآلتي) 2009, نقال عن غنيم, 1998(جون مقريت حددها الكثيرة التي 

إن نمط العاملين في المنظمات اليوم هم عمال ومهنيو المعرفة الذين هم مـن األفـراد    .1

في مقابل نمط العاملين فيها المتمثل بالعامل محدود المهارة  ,عالي المهارة والتخصص

  .المنظمات قبل عقود من الزمن والتعليم الذي كان سائدا في

, الهرميـة الرسـمية  , إن تكنولوجيا المعلومات تجعل نمط الرقابة القائمة على العالقات .2

فإلى جانب أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت تؤدي  .غير قابلة للعمل, والتقسيم اإلداري

فإنهـا  , مةإلى التصغير والحجم المالئم مما يحد من أسباب العالقات الرسمية في المنظ

  .أدت أيضا إلى التسطيح األفقي أو إزالة عقبات األقسام اإلدارية
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  ) 7- 2(الشكل رقم 
  الرقابة التقليدية وااللكترونية

  
  

  
  
  
  
  
  

  )4-2(شكل 
  الرقابة التقليدية واإللكترونية

  281ص, اإلدارة اإللكترونية, )2009(محمد سمير أحمد : المصدر
  

 الرقابة التنفیذ التخطیط

 التخطیط
 التنفیذ

 الرقابة

الشبكة 
 الداخلیة

 التخطیط
 التنفیذ

الشبكة 
 الداخلیة

 الرقابة
 الزبون

الشبكة 
 الخارجية

Extranet  

قاعدة 
 البيانات

 المورد
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وهذا النمط ال , نحو تبني نمط العاملين عن بعدميل بشكل متسارع إن المنظمات اليوم ت .3

يمكن تصور قيادته وتنظيمه ورقابته باألساليب السابقة وإنما ينبغـي تنميـة خبـرات    

  .وقدرات العاملين على إدارة الذات

وأسـلوب التوريـد   ) كالموردين والزبائن(إن اعتماد المنظمة على الشركاء الخارجين  .4

ظمات أخرى هي أكثر قدرة وكفاءة في إنتاج أجزاء ومكونات لمنـتج  الخارجي من من

  .يجعل عالقات الثقة بالشركاء هي قاعدة العمل الذهبية, المنظمة

المعلومات القائمة علـى  إن الرقابة اإللكترونية تحقق استخداما فاعال ألنظمة وشبكات 

في كل مكـان  (وشاملة ) تفي كل وق(كل ما تعنيه من فحص وتدقيق ومتابعة آنية اإلنترنت ب

مزايا الرقابـة اإللكترونيـة   ) 2010, الفرجي وآخرون(وقد حدد ). وبتكلفة ووقت محدودين

  :باآلتي

فهي تحقـق  , الحقيقي بدال من الرقابة القائمة على الماضيي تحقيق الرقابة بالوقت اآلن .1

  .الرقابة بالنقرات بدال من الرقابة بالتقارير

  .الداخلية في الرقابة بسبب الرقابة المستمرة بدال من الدورية الحد األدنى من المفاجآت .2

فمع المتابعة الفوريـة  , وتحفز العالقات القائمة على الثقة إن الرقابة اإللكترونية تتطلب .3

  .جهد الرقابي واالحتكاك على أساسه مع العاملينالفإن المدير يكون أقل حاجة إلظهار 

المنظمات المشتركة في شـبكة األعمـال   , لموردينا, توسيع الرقابة إلى عملية الشراء .4

 .وبالتأكيد إلى العاملين عن بعد, الزبائن, الخارجية

 إن الرقابة اإللكترونية تقلص مع الوقت من أهمية الرقابة القائمة على المدخالت أو  .5

فهـي أقـرب إلـى الرقابـة     . العمليات أو األنشطة لصالح التأكيد المتزايد على النتائج

  .جبالنتائ
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إن الرقابة اإللكترونية تساعد في انخراط الجميع في معرفة ماذا يوجد في المنظمة إلى  .6

حد كبير من أجل تحقيق مستلزمات الرقابة للحد من المفاجآت واألزمات فـي أعمـال   

  .المنظمة

الصعوبات التي تترافق مع الرقابة اإللكترونية والتي يمكن ) 2011, الرفاعي(قد ذكر و

  :يأتي إجمالها فيما

إن الرقابة اإللكترونية عادة ما تفتقر للتفاعل اإلنساني الذي هو األساس في كل تطـوير   .1

  .حقيقي في المنظمة سواء كتطوير للعاملين أو األنظمة أو المعايير وغيرها

إن الرقابة اإللكترونية يمكن أن تقترن لدى الـبعض بالمنظمـة بـأن اإلدارة تراقـب      .2

خاصة وإن البرمجيات الجديدة أصبحت تسجل علـيهم  , همنشاطاتهم أوال بأول من عمل

  .أنشطتهم على اإلنترنت

مشكالت األمن؛ حيث إن الرقابة اإللكترونية تجعل المنظمة ومعلوماتها معرضة عموما  .3

ألنشطة المخترقين وإمكانات العبث في أسرارها التجارية وقواعـد بياناتهـا الخاصـة    

 .باألموال أو المواد أو الزبائن

  :اتخاذ القرارات  5.11.2

وتتم خـالل أداء  , يتفق رجال اإلدارة على أن هناك وظيفة أخرى وهي اتخاذ القرارات

, ويعرف اتخاذ القرار بأنه االختيار من بين البدائل المطروحة, كل وظيفة من الوظائف السابقة

وتتمثـل عمليـة    .وكيفية االستفادة من العناصر البشرية واإلمكانات المتاحة, وتقدير األوليات

  :اتخاذ القرار في المراحل التالية

  .تحديد وتشخيص المشكلة .1

  .تحليل المشكلة .2
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 .رصد بدائل القرارات في ضوء الظروف البيئية .3

 .البديل األنسب) القرار(اختيار  .4

 ).2005, توفيق(تنفيذ ومتابعة القرار المناسب  .5

ن خـالل برمجـة القـرارات    إن تغيير العملية التي يتم بها اتخاذ القرار في المنظمة م

الروتينية المتخذة سوف يتيح للمدير وقت أكبر للتفكير في المشاكل التي لهـا حلـول غيـر    

والتـي  , صحيحة وهناك عدد من القرارات التي تتطلب تحليالً إبداعياً وسالمة حكم وتقـدير 

ـ  ن العلـوم  تتطلب مزج المعرفة المستقاة من علوم الحاسبات اآللية على المعرفة المأخوذة م

  ). 2008, الطيطي(اإلدارية السلوكية 

, المجاالتمختلف جديدة لكل من يعمل في  اًلقد خلقت نظم اإلدارة المحوسبة معرفياً آفاق

كمـا ظهـرت نظـم    , فقد ظهرت اقتصاديات جديدة وظهرت نظم محوسبة في هذا المجـال 

, البيع والحكومة اإللكترونيةونظم التسويق وفنون , محاسبية فائقة القدرة مبنية على الحواسيب

وأصـبحت  , حيث ساهمت المعرفة في دعم كل النواحي وربطها بحواسيب الجيـل الخـامس  

القرارات التي يتم اتخاذها في اكبر المنظمات والهيئات تبنى على أسس معرفية ويتدخل فـي  

  .اتخاذها الحواسيب القادرة على دعم القرار

, وتوفير المعلومات لها ليس أمراً سهالً, ة بشأن القرارإن اإلدارة العليا هي دائمة المعني

ولكن تكمن الصعوبة في استخالص السائغ من المعلومات وتهذيبها وتحويلهـا مـن كميـات    

إلى نقاط ذات حقائق وقواعد محددة ال , رهيبة معظمها يتقاطع مع اآلخر وآخرها ينسى أولها

وهذا كله , مال والثقة وتحديد المواقف والتنظيموإنما يتضح فيه االكت, تحتمل اللبس أو اإلبهام

ولذلك بدأ النظر وبقوة إلى نظم الحواسيب المتكاملـة  , سيؤدي في النهاية إلى دقة اتخاذ القرار

وذلك إليجاد القرار السليم أو , معرفية القاعدة والتي تتآلف مع الفكر الشخصي لمتخذي القرار
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وهذا شأنه سوف يزيد من قـدرة المـدير اإلداري   , حتى في ظروف عدم التأكد, بدائل القرار

لـذلك ينبغـي أن تقـوم بـرامج الكمبيـوتر      , ومن ثم سيزيد ويحسن من قدرة المنظمة كلها

المستخدمة من أجل صنع القرارات اإلدارية على خصائص وسمات الفرد والمهمة التي يـتم  

  ). 2005, السالمي(أداؤها والكيفية التي بها عرض المعلومات 

  :إن فوائد الحاسوب على صنع القرار كثيرة منها) 63: 2005, الدعيلج(ذكر و

  . سرعة الحصول على بيانات دقيقة .1

 .صحة وتكامل المعلومات .2

 . مساعدة اإلدارة في اتخاذ القرارات عن طريق التقارير اإلحصائية .3

 .تحسين االتصاالت اإلدارية .4

 . البدائل دعم القدرة على تحديد البدائل المختلفة وتقويم كل .5

القدرة على مجاراة قصر الوقت المتاح لمتخذ القرار في عصـر الثـورة المعلوماتيـة     .6

 .باالستفادة من مزايا التي وفرتها الثورة

زيادة القدرة على محاكاة الواقع والتمثيل والنمذجة الواقعية باستخدام نظـم المعلومـات    .7

 .اإللكترونية

واهتمام متخذي القرار لهذه النماذج وكما ذكـر   وينبغي اإلشارة هنا إلى نماذج المحاكاة

يعود ذلك إلى الحاجة إلى أدوات برمجية تساعد في تحقيـق فهـم   ) 2010, الرمحي والذيبة(

أعمق لعمل األنظمة وتحليل القرارات المتاحة والمرتبطة بها قبل الشروع في اتخاذ قـرارات  

ـ , ومن هذا المنطلـق , معينة يبنى عليها تخصيص للموارد رز دور المحاكـاة الحاسـوبية   ب

كتطبيقات حاسوبية تسد الحاجة في هذا المجال وتساعد على نقل عالم األنظمة الواقعي إلـى  

عالم افتراضي يمارس فيه متخذو القرار التحليل واختبار الفرضيات على شاشـات الحاسـب   
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هم وقناعات قبـل  ف منذات القدرة الرسومية العالية الدقة إلى أن يصلوا إلى ما يطمحون إليه 

اتخاذ القرارات بشأن ما يدرسونه من أنظمة ونموذج المحاكاة الحاسوب هو عبارة عن تمثيل 

باإلضافة إلى تمثيل منطقي لسـلوكيات  , لمكونات النظام والعالقات التي تربط بعضها ببعض

وخصائص النظام الديناميكية على مدى فترة مراقبة زمنية محددة وتحت فرضـيات معينـة   

ويمكن نموذج المحاكاة الدارس في إجراء تجارب فرضية على , علق بعمل النظام ومكوناتهتت

النموذج بدالً من إجرائها على النظام الحقيقي من أجل اختيار نظريات معينة في هذا النظام أو 

إجابة تساؤالت حول رد فعل النظام نتيجة لتحقيق شروط أو حدوث أحداث معينة فـي هـذا   

ة يكون استخدام نماذج المحاكاة الحاسوبية هو االختيار األخيـر بعـد اسـتنفاذ    وعاد, النظام

وهـو  , الخيارات األخرى الممكنة من أنواع النماذج المختلفة وذلك لصعوبة تطبيق تلك نماذج

تـأتي  , وفي تلك الحاالت, ما قد يحدث عادة في حالة النماذج الرياضية لألنظمة بالغة التعقيد

ية كبديل قوي ومتاح لتمثيل تلك األنظمة المعقدة وكيفية عملها على الحاسب المحاكاة الحاسوب

حيث تتيح إجراء مجموعة تجارب مصممة جيداً لإلجابة على التساؤالت المطروحـة  , اآللي

إن هذه ) 2010, نقال عن الفرجي وآخرون, 2005(وذكر ستيفن سترالسر , حول تلك األنظمة

, ومن أمثلـة هـذه المهـارات   , مهارات وكذا التدريب عليهاالنماذج تختص بتنمية عدد من ال

وتصمم بـرامج  ,مهارات اتخاذ القرار وتختص هذه البرامج بتوضيح مفاهيم أو ظواهر معينة

تحـاكي   -افتراضية–المحاكاة على أساس قيام البرامج بعرض مواقف أو أحداث أو ظواهر 

لتفاعل معها خالل قيامه بعدد من األنشطة مثيلتها في الواقع الفعلي ومن ثم يطلب من المتعلم ا

اتخاذ القرار من أبرز استخدامات هـذه   دحيث يع ,ومن أمثلتها محاكاة اتخاذ القرارالمحاكية 

  .البرامج والذي يعد من البرامج المهمة في نجاح سير العملية اإلدارية وتطبيقاتها اإللكترونية
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  :المقدمة 1.3

في  لدراسة في الفصلين السابقين، يتمبعد أن استعرضنا اإلطار العام واإلطار النظري ل

هذا الفصل التطرق للجانب الميداني للدراسة، والذي بدوره ينقسم إلى الدراسة االسـتطالعية  

وح األسئلة الواردة باستمارة االستبيان، ثم نسلط الضوء علـى  وذلك للتأكد من صالحية ووض

  .الدراسة الرئيسة بغية معرفة إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية

  :الدراسة االستطالعية 2.3

تمكن من معرفة إمكانية القيام بالدراسة الرئيسة ) Pilot Study(الدراسة االستطالعية 

ح األسئلة الـواردة باسـتمارة االسـتبيان للتطبيـق،     من عدمها، والتأكد من صالحية ووضو

ومعرفة التعديالت التي يمكن إجراؤها على االستمارة، ولالستفادة من المالحظات التي يقدمها 

أفراد العينة االستطالعية، كما أن لها أهمية بالغة في معرفة معامالت ثبات وصدق مقـاييس  

  .الدراسة المستخدمة

  : ينة االستطالعيةخطوات اختيار الع 1.2.3

  :ستطالعية فإنه يجب تحديد ما يليلتحديد واختيار مفردات العينة اال

  : وحدة التحليل 1.1.2.3

 تتمثل وحدة التحليل في هذه الدراسة في جميـع مـديري اإلدارات ورؤسـاء األقسـام     

  .بالمنظمات الصناعية الليبية العاملة بمدينة بنغازيوالوحدات 

  :الميدانية الدراسة وعينة مجتمع 2.1.2.3

أجريت الدراسة الميدانية بقطاع الصناعة، لكونه قطاعاً حيوياً في االقتصاد الليبي، وله 

من األهمية ما يحتم أن توجه له العناية لبحث مشـاكل العـاملين بـه، وتلبيـة احتياجـاتهم      

ألقسـام  وعليه، تم اختيار مجتمع الدراسة من جميع مديري اإلدارات ورؤسـاء ا . وتطلعاتهم
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مديراً، ) 276(العاملة في مدينة بنغازي والبالغ عددهم  العامة بالمنظمات الصناعيةوالوحدات 

  .يوضح إجمالي المديرين في هذه المنظمات) 1-3(والجدول 

  )1-3( جدول
  الميدانيةالدراسة وعينة مجتمع 

  ت
  

  المنظمات

  العينة  عدد المديرون
مديرو 
اإلدارة 
  العليا

مديرو 
 اإلدارة
  الوسطى

مديرو 
اإلدارة 
  اإلشرافية

العدد 
  الكلي

مديرو  
اإلدارة 
  العليا

مديرو 
اإلدارة 
  الوسطى

مديرو 
اإلدارة 
  اإلشرافية

العدد 
  الكلي

شركة األسمنت الليبيـة    1
  66  48  12  6  111  80  21  10  المساهمة 

شـــركة بـــوعطني   2
  44  33  10  1  74  55  17  2  للمشروبات 

شـــركة المطـــاحن   3
  27  15  7  5  44  25  11  8  الوطنية

شركة اإلنماء لألسالك   4
  15  12  2  1  25  19  4  2  والكبالت المساهمة

شركة اإلنماء لألنابيب   5
  المساهمة

2  4  16  22  1  2  11  14  

  166  119  33  14  276  195  57  24  المجموع  
  

  : حجم ونوع العينة االستطالعية  3.1.2.3

ة على العديد من العوامل منهـا طبيعـة   يعتمد تحديد الحجم المناسب للعينة االستطالعي

  . وهدف الدراسة وأسلوب تحليل البيانات واإلمكانيات المادية والزمنية المتوفرة لدى الباحث

حجمهـا أن تكـون    وبما أننا بصدد اختيار عينة استطالعية وحيث إنه ال يشترط فـي 

على حد علـم   -ةتطالعيكبيرة، كما أنه ال يوجد مرجع علمي يبين الحجم المناسب للعينة االس

مـن  تقريباً %) 15(مفردة، أي ما يمثل ) 25(فقد رأى الباحث تحديد حجم العينة بـ -الباحث

قيد الدراسة  منظماتولقد اختيرت العينة االستطالعية لل%). 15×166(الرئيسة  الدراسة عينة
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الستطالعية، فعلى في حجم العينة امنظمة لكل  مديرينوفقاً لذلك بضرب النسبة المئوية لعدد ال

، وبـذلك يكـون   من مجتمع الدراسـة  %)40( الليبية نسبة األسمنتسبيل المثال تمثل شركة 

مـع   %40×25(مفـردة  ) 10(الليبيـة   األسمنتعـدد مفردات العينة االستطالعية لشركة 

) 2-3(والجـدول  . قيد الدراسة لمنظمات، وهكذا بالنسبة لكل ا)مالحظة أنه يتم تقريب النتائج

  . قيد الدراسة في العينة االستطالعية منظماتبال مديرونوضح توزيع عدد الي

  )2-3( جدول
  قيد الدراسة في العينة االستطالعيةات ملمنظبا نومديرتوزيع ال

  

  :اختيار العينة االستطالعية وتوزيع استمارة االستبيان 4.1.2.3

 وذلـك  ؛مفردة، اختيرت عينة عشـوائية ) 25(بعد أن حدد حجم العينة االستطالعية بـ

والمعدة من قبـل  لمنظمات باالعتماد على األرقام المتسلسلة في قوائم أسماء العاملين في هذه ا

إدارات شؤون العاملين، حيث تمت كتابة كل رقم من األرقام المتسلسلة على قصاصات مـن  

العينة االستطالعية عشوائياً بواسطة القرعة، لكل منظمة من المنظمـات قيـد    الورق الختيار

عدد   المنظمات  ت
  المديرون

العينة 
  الرئيسة

  النسبة
  %المئوية 

العينة 
  االستطالعية

  10  40  66  111  شركة األسمنت الليبية المساهمة  1
  7  27  44  74  شركة بوعطني للمشروبات  2
  4  16  27  44  شركة المطاحن الوطنية  3

شركة اإلنماء لألسالك والكـبالت    4
  المساهمة

25  15  9  2  

  2  8  14  22  شركة اإلنماء لألنابيب المساهمة  5
  25  100  166  276  المجموع  
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الدراسة، وذلك لالبتعاد عن صفة التحيز في اختيار مفردات العينة، ولقـد أعطـى الباحـث    

  .بالكامل بدون فاقد تالمشاركين مهلة أسبوع لإلجابة على األسئلة ثم جمعت االستبيانا

  : مقاييس الدراسةوصف  2.2.3

، التي تكونت مـن  )∗(تم جمع بيانات الدراسة االستطالعية عن طريق استمارة االستبيان

والجزء الثاني  ,، حيث خصص الجزء األول لجمع معلومات عامة عن مالئ االستبيانجزءين

 إدراك المـديرون ودعـم  فهـم  مدى  ،مفهوم اإلدارة اإللكترونيةمدى وضوح من  يخص كٌل

معوقـات  والتعرف على , دارة اإللكترونيةتوافر متطلبات تطبيق اإلمدى  ،لإلدارة اإللكترونية

  .تطبيق اإلدارة اإللكترونية

  :البيانات العامة عن مالئي االستبيان 1.2.2.3

وهـي  يانات عامة عن مالئي االستبيان، ويتضمن الجزء األول من استمارة االستبيان ب

  . المستوى الوظيفيوركة، العمر، المستوى التعليمي، مدة الخدمة في الش, نوعال

  :اإلدارة اإللكترونية مفهومس يامق  2.2.2.3

لقيـاس   )8-1( رات منعبارة، العبا) 33(يتضمن الجزء الثاني من استمارة االستبيان 

ذي الخمس درجـات، حيـث   ) Likert(مقاسة على مقياس ليكرت  مفهوم اإلدارة اإللكترونية

  : التاليتمت صياغتها بشكل إيجابي وفقاً للتدرج 

  ) غير موافق بشدة -غير موافق -محايد  -موافق  -موافق بشدة ( 

هذا المقياس في دراسته، وتم إجراء تعديل على بعـض  ) 2008( العوضي وقد استخدم

  .بناء على مالحظات األستاذ المشرف لعباراتا

  

                                                             

 ) .1(أنظر الملحق رقم )  ∗(
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  :لإلدارة اإللكترونية المديرونإدراك ودعم  سيامق  3.2.2.3 

إدراك ودعـم   في الجزء الثاني من االسـتبيان، فهـي لقيـاس   ) 11-9(رات أما العبا

ذي الخمس درجات، وتمت ) Likert(مقاسه على مقياس ليكرت لإلدارة اإللكترونية  المديرون

   .صياغته وفقا للتدرج السابق

هذا المقياس في دراسته، وتم إجراء تعديل علـى بعـض   ) 2005( دعليجالوقد استخدم 

  .الحظات األستاذ المشرفبناء على مالعبارات 

  :اإلدارة اإللكترونية تطبيق س متطلباتيامق 4.2.2.3

في الجزء الثاني من االستبيان، فهي لقياس متطلبـات تطبيـق   ) 23-12(رات عباأما ال

وتمت صياغته ذي الخمس درجات، ) Likert(اإلدارة اإللكترونية مقاسه على مقياس ليكرت 

  .وفقا للتدرج السابق

هذا المقياس في دراسته، وتم إجراء تعديل على بعـض  ) 2003(العمري  وقد استخدم

  .ناء على مالحظات األستاذ المشرفرات بعباال

  :مقياس معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية 5.2.2.3

في الجزء الثاني من االستبيان، فهي لقياس معوقـات تطبيـق   ) 33-24(رات عباأما ال

والـذي يكـون    ذي الخمس درجات،) Likert(مقياس ليكرت اإلدارة اإللكترونية مقاسه على 

  .السابقوتمت صياغتها وفقا للتدرج  ,رات الجزء الثانيعباباقي 

هذا المقياس في دراسته، وتم إجراء تعديل على بعـض  ) 2008(المسعود وقد استخدم 

لى توزيع الدرجات ع) 3-3(ويوضح الجدول  .رات بناء على مالحظات األستاذ المشرفعباال

  .المقياس المستخدم في الدراسة
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  )3–3(جدول 
  توزيع الدرجات على بنود اإلجابة للفقرات ذات الصيغة اإليجابية

 غير موافق على اإلطالق غير موافق محايد موافق موافق تماما اإلجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة
   

ة بهـدف  ولقد قام الباحث بتجريب صحيفة االستبيان على مفردات العينة االسـتطالعي 

إجابـات  وتعديل ما يلزم تعديلـه، وكانـت    عباراتاكتشاف أي غموض في طريقة صياغة ال

  .لدى المبحوث رات واضحة وليس بها أي غموضعباكما كانت ال ,مفردات العينة واضحة

  : ثبات مقياس الدراسة  3.2.3

أن  حيـث , والذي غالبا ما يقترن بالصدق, من شروط ثبات المقياس هو تمتعه بالثبات

يكون ثابتاً وليس العكس صـحيحاً فقـد   أي بمعنى أن المقياس الصادق , الصدق مظهر الثبات

يعتبر مفهوم الثبات من , )204: 1999, الطبيب(يكون االختبار ثابتاً ولكنه ال يتمتع بالصدق 

ويعـرف الثبـات   , عند تقييم جودة اختبـار مـا  , المفاهيم األساسية التي تؤخذ بعين االعتبار

)(Reliability "كمؤشر إلى درجة الدقة أو الضبط في عملية القياس" )   روبـرت ثورانـدايك

   ).5: 1986, وإلزابيت هيجن

ــا فقــد طبقــت معادلــة ,لتحقــق مــن ثبــات مقيــاس الدراســةول                       كرونبــاخ ألف

)Cronbach Alpha (الل المعادلة التاليةوذلك من خ لحساب ثبات مقياس الدراسة:  
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  :حيث أن
α= مقدار ثابت=  1        .معامل الثبات.  
N  =المجموع=  ∑               .عدد عبارات األسئلة.  
2qσ  = من درجات األفراد في هذا البند(تباين كل بند من بنود االختبار(.  
2tσ =تباين االختبار ككل.  
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, ت درجة ثبات تدعو إلى الثقةأعط, استخدام العينة االستطالعيةوبتطبيق هذه المعادلة ب

  ).4-3(كما هو موضح بالجدول 

  )4-3(جدول 
  معامل ثبات مقياس الدراسة

  معامل الثبات  المقياس
  %83  مفهوم وإدراك ومتطلبات اإلدارة اإللكترونية

  %82  تطبيق اإلدارة اإللكترونيةمعوقات 
  

  

  :صدق مقياس الدراسة 4.2.3

أو , يشير مفهوم الصدق إلى مدى تأدية الفحص للوظيفة التي استخدم من أجل تأديتها"  

  ).242: 1985, أبو لبدة" (تأدية االستبيان للغرض الذي وضع من أجله

إحـدى الطـرق   ) Statistical Validity( اإلحصائيبر طريقة الصدق الذاتي أو توتُع

صـدق الـدرجات التجريبيـة بالنسـبة     "ويعرف الصدق الذاتي , البسيطة والدقيقة في حسابه

لمعامـل ثبـات االختبـار     الجذر التربيعي بحسابويقاس الصدق الذاتي , للدرجات الحقيقية

  :ويمكن تحديد العالقة بين الصدق الذاتي والثبات بالمعادلة التالية). 233: 1999, عوض(

α=VS.   

  :أن حيث

S.V  =الذاتي معامل الصدق.        

 α = ألفا(معامل الثبات.(  
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وبهذه المعادلة يمكن حسـاب  , أي أن الصدق الذاتي هو الجذر التربيعي لمعامل الثبات

خرجة يوضح معامل الصدق المست) 5-3(والجدول . صدق المقياس الذي استخدم في الدراسة

  .من معامل الثبات

  )5-3(جدول 
  س الدراسةمقيا صدقمعامل 
  معامل الصدق  المقياس

  %91  مفهوم وإدراك ومتطلبات اإلدارة اإللكترونية
  %90  معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية

  

  

عطي الثقة في ية مما تعال الدراسة صدقت أن معامال يالحظ) 5-3( من خالل الجدولو

  .المقياس صدق

  :الدراسة الرئيسة 3.3

من خالل إجراء الدراسة االستطالعية تبين إمكانية استخدام المقاييس الخاصـة بمـدى   

إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية على المجتمع الرئيس، فقد حازت المقاييس على معـدالت  

صدق وثبات عالية، وأنه ال يوجد غموض في المقاييس ومن هذا المنطق سوف يتم التطـرق  

ثم األساليب اإلحصائية المستخدمة , هذا الجزء إلى عرض المعلومات العامة عن المبحوثين في

  .في معالجة بيانات الدراسة

  :عينة الدراسة 1.3.3

بالمنظمات الصناعية الليبية العاملـة فـي    مديري اإلداراتيتكون مجتمع الدراسة من 

  .على المنظمات محل الدراسةمديراً موزعين ) 276(نطاق مدينة بنغازي والبالغ عددهم 
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وقد كان الهدف الرئيس عند اختيار عينة البحث هو الحصول علي عينة ممثلة تشمل كل 

وبمعني آخر أن اختيار حجم العينـة لـيس   . عناصر وصفات المجتمع األصلي محل الدراسة

يـد  مجرد اختيار نسب من مجتمع البحث ولكن عملية تحديد مدى تمثيل هذه العينة للمجتمع ق

    .)∗((Krejcie and Morgan 1970)الدراسة وباالستنـاد إلى الجـدول الذي قدمه كل من 

مفردة ) 166(فقد تم اختيار العينة حسب الجدول المذكور والذي حدد حجم العينة فيه بـ

من حجم المجتمع األصلي، وقـد وزعـت   %) 60(والمقابلة لعدد المجتمع المذكور أي بنسبة 

وبعـد   ,ة واحدةاستمار استمارة، بحيث كان الفاقد) 165(استلم منها  ,تبياناستمارة اس) 166(

، وبذلك أصبح م صالحيتها للتحليللعد أي استمارةم استبعاد لم يت فحص االستمارات المستردة

تقريباً من حجم %) 99(استمارة، أي بنسبة حوالي ) 165(عدد االستمارات الصالحة للتحليل 

الـدرويش  ( بة مقبولة إحصائيا في مجال الدراسات واألبحاث العلميـة العينة، وهذه تعتبر نس

يوضح أعداد ونسب االستمارات الموزعة والمستلمة ) 6-3(والجدول ). 147:2005وآخرون،

  .والصالحة للتحليل

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  )3( أنظر الملحق رقم* 
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  )6- 3( جدول

  )الدراسة عينة( المنظمات الصناعيةاستمارات االستبيان الموزعة والمستلمة من 

  المنظمات  ت
  استمارات صالحة للتحليل  استمارات غير صالحة للتحليل  االستمارات المستلمة  االستمارات الموزعة

نسبة 
  الردود

مديرو 
اإلدارة 
  العليا

مديرو 
اإلدارة 
  الوسطى

مديرو 
اإلدارة 

  إلشرافيةا

العدد 
  الكلي

مديرو 
اإلدارة 
  العليا

مديرو 
اإلدارة 
  الوسطى

مديرو 
اإلدارة 
  اإلشرافية

العدد 
  الكلي

مديرو 
اإلدارة 
  العليا

مديرو 
اإلدارة 
  الوسطى

مديرو 
اإلدارة 
  اإلشرافية

العدد 
  الكلي

مديرو 
اإلدارة 
  العليا

مديرو 
اإلدارة 
  الوسطى

مديرو 
اإلدارة 
  اإلشرافية

العدد 
  الكلي

شركة األسمنت   1
  الليبية 

6  12  48  66  5  12  48  65   -   -   -   -  5  12  48  65  98%  

شركة بوعطني   2
  للمشروبات 

1  10  33  44  1  10  33  44   -   -   -   -  1  10  33  44  100%  

شركة المطاحن   3
  الوطنية

5  7  15  27  5  7  15  27   -   -   -   -  5  7  15  27  100%  

شركة اإلنماء   4
  لألسالك والكبالت 

1  2  12  15  1  2  12  15   -   -   -   -  1  2  12  15  100%  

شركة اإلنماء   5
  لألنابيب 

1  2  11  14  1  2  11  14   -   -   -   -  1  2  10  14  100%  

  %99  165  119  33  13  -  -  -  -  165  119  33  13  166  119  33  14  المجموع  
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  :أسلوب جمع وتحليل البيانات  2.3.3

  :و التاليتم جمع بيانات الدراسة وتحليلها على النح

ات محل الدراسة، واسـتغرقت  في المنظم المديرينتم توزيع استمارات االستبيان على  .1

 .فترة استرجاع االستمارات مدة أسبوع من تاريخ توزيع االستمارات

مراجعة وترميز االسـتبيانات المجمعـة والصـالحة     بعد االنتهاء من جمع البيانات، تم .2

ولحسـاب طـول   , المقاس بخمس درجات) (Likertللتحليل بناء على مقياس ليكرت 

ثم تقسيمه على عدد فئـات  , )4=1-5(خاليا مقياس ليكرت الخماسي تم حساب المدى 

بعد ذلك تم إضافة هذه , )0.80=5÷4(المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي 

حديد وذلك لت, )الواحد الصحيح(القيمة إلى أقل قيمة في المقياس أو بداية المقياس وهي 

وهكذا يصبح طول الخاليا كمـا هـو   , )322: 2002, العمر( الحد األعلى لهذه الخلية

     .للعبارات الواردة في االستبيان) 7-3(موضح بالجدول 

  )7-3(جدول 
  طول الخلية لمقياس الدراسة وفقاً لمقياس ليكرت ودرجة الممارسة

  درجة الممارسة  الفئة في مقياس ليكرت  طول الخلية
  ممارسة ضعيفة جداً  غير موافق بشدة  1.80ى أقل من إل 1من 
  ممارسة ضعيفة  غير موافق  2.60إلى أقل من  1.80من 
  ممارسة متوسطة  محايد  3.4إلى أقل من  2.60من 
  ممارسة مرتفعة  موافق  4.20إلى أقل من  3.4من 
  ممارسة مرتفعة جداً  موافق بشدة  5.00إلى  4.20من 

    
استخدام برنـــامج الحـزم   تم االستعانة بالحاسب اآللي و وعلى أساس ذلك الترميز

ويرمز ) Statistical Package for Social Sciences(اإلحصائيــة للعلـوم االجتماعية 

وفيما يلي مجموعة األساليب اإلحصائية التـي قـام الباحـث    ) SPSS(بالرمز  اًلها اختصار

  :باستخدامها
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ومـدى  , لتأكد من ثبات أسئلة صحيفة االستبيانل) Reliability(ثبات مقياس الدراسة  -

من خالل استخدام , تجانسها وانسجامها مع مشكلة الدراسة لغرض اإلجابة على تساؤلها

 ).(Chronbach Alphaمعادلة كرونباخ ألفا 

 . صدق مقياس الدراسة للتأكد من قدرة المقياس على قياس ما وضع من أجله -

السـتخراج المؤشـرات األساسـية     Cumulative Frequency)( يةجداول التكرارال -

لوصف البيانات بواسطة النسب المئوية، والتكرارات لكل بنـد مـن بنـود اسـتمارة     

 .االستبيان

المتمثلـة فـي   ) (Measures of Central Tendencyمقاييس النزعـة المركزيـة    -

 لتحديد تركز اإلجابات حولوذلك  ,)Mean The Arithmetic( ةالحسابي اتالمتوسط

 .القيمة المتوسطة لها لجميع متغيرات الدراسة الرئيسة

 Standard(االنحراف المعيـاري  مثل ) Dispersion Measures(مقاييس التشتت  -

Deviation(,     بغية تحديد انحرافات اإلجابات عن القيمة المتوسـطة لهـا لمتغيـرات

  .الدراسة الرئيسة

فيمـا بـين    من طبيعة العالقة للتحقق) One - Way Anova(األحادي  تحليل التباين -

 .قيد الدراسة) الديمغرافية(متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية والمتغيرات الشخصية 

 مع فترات الثقة لمتوسط العينة )One Sample T Test(للمجموعة الواحدة  T اختبار -

من أو لكل متغير ( للتعرف على ما إذا كان متوسط درجة الموافقة لكل عبارة على حدة

ومـن  , يزيد أو يقل عـن قيمـة معينـة    µفي عينة الدراسة ككل  ) متغيرات الدراسة

التي جعلته مناسباً لهذه الدراسة أنه يستخدم في حالة العينات الكبيرة   Tخصائص اختبار

؛ ولغـرض  وقد تم استخدامه في هذه الدراسة ألن تباين المجتمع مجهـول , والصغيرة
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 :لدراسة بشكل إحصائي لتصبح على الكيفيـة التاليـة  أعيد صياغة فرضيات ا, اختباره

H0: µ = 3  ,H1: µ ≠ 3 حيث أن ؛µ 3(وهي تسـاوي  , قيمة محددة يراد اختبارها (

 .وتمثل متوسط العينة, والتي تمثل درجة محايد كمتوسط نظري

  :عرض وتحليل البيانات العامة لعينة الدراسة  3.3.3

، نـوع، العمـر  امة لعينة الدراسة من حيث، اليتم في هذا الجزء تحليل الخصائص الع

  .المستوى التعليمي، مدة الخدمة في الشركة، المستوى الوظيفي

  :النوععينة الدراسة حسب   1.3.3.3

يتضح أنه تم توزيع مفردات العينة بين ذكور وإناث، حيث كانـت  ) 8-3(من الجدول 

، وبشكل عام فإن %)20.6(اإلناث  ، بينما بلغت نسبة%)79.4(نسبة الذكور هي الغالبة بنسبة 

يرجـع فـي رأي    قد ، وهذا%)58.8(نسبة الذكور أكثر من نسبة اإلناث بفارق حسابي يبلغ 

محل الدراسة، وقد يكون السبب أيضاً العـادات والتقاليـد    لمنظماتالباحث إلى طبيعة عمل ا

ـ   االجتماعية االت التـدريس  في المجتمع التي ترى أن وظيفة المرأة يجب أن تتركز فـي مج

  .والرعاية االجتماعية وما شابه ذلك

  )8–3(جدول 
  عينة الدراسة حسب النوع

  %النسبة المئوية   التكرار  فئات النوع
  79.4  131  ذكور
  20.6  34  إناث
  100  165  اإلجمالي
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  :عينة الدراسة حسب فئات العمر  2.3.3.3 

            ونالحـظ أن غالبيـة أفـراد    توزيع أفراد العينة حسب العمر،) 9-3(يوضح الجدول 

            م تليهــا الفئـة العمريـة مـن    ث%). 41.8(، بنسبة )سنة 40-30(العينة من الفئة العمرية 

والتي كانـت  ) سنة فأكثر 51(، وتليها الفئة العمرية %)39.4(وكانت نسبتها ) سنة 41-50(

  %).6.7(حيث كانت نسبتها ) سنة 30اقل من (تليها الفئة العمرية ثم ، %)12.1(نسبتها 

  )9-3(جدول 
  حسب فئات العمر عينة الدراسة

  %النسبة المئوية   التكرار  فئات العمر
  6.7  11  سنة 30أقل من 

  41.8  69  سنة 40 -  30من 
  39.4  65  سنة 50 -  41من 
  12.1  20  سنة فأكثر 51من 

  100  165  اإلجمالي
  

أعمـارهم   تتراوحأغلبية أفراد عينة الدراسة يمكن القول بأن ) 9-3( للجدولواستنادا 

    .)سنة 50-30(مابين 

  : عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي  3.3.3.3

، حيث نالحظ أن ميةعدد ونسبة كل مستوى من المستويات التعلي) 10-3(يبين الجدول 

        %). 61.8(فئة حملة المؤهالت الجامعية جاءت لتمثل النسبة الغالبة، حيـث بلغـت نسـبتهم    

 ,وهذا مؤشر جيد يشجع على الوثوق في إجابات أفراد العينة بشأن عبارات استمارة االستبيان

  .%)24.8(تليها في الترتيب حملة الشهادة الثانوية أو أقل منها بنسبة و
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  )10-3(جدول 
  حسب المستوى التعليمي عينة الدراسة

  

  %النسبة المئوية   التكرار  المستوى التعليمي
  24.8  41  قلأثانوي ف

  61.8  102  )ليسانس  - بكالوريوس( جامعي 
  4.8  8  ماجستير
  -   -   دكتوراه
  8.6  14  أخرى
  100  165  اإلجمالي

  

حيث , وجود ارتفاع في المستوى التعليمي ألفراد المجتمع) 10-3( الجدولونالحظ من 

ونسبة مـن  %). 61.8(حوالي ) ليسانس -بكالوريوس(بلغت نسبة حملة المؤهالت الجامعية 

فـإن  , ونظراً ألن أغلب المشاركين يحملون مؤهالت جامعية%). 4.8(يحملون مؤهالت عليا 

  .وفهم لطبيعة الدراسة وأهميتها, هذا سيؤثر على مصداقية المعلومات التي تم جمعها

  :عينة الدراسة حسب مدة الخدمة  4.3.3.3

محـل   منظمـات خـدمتهم بال يتوزع أفراد عينة الدراسة على خمس فئات حسب مـدة  

         سـنة، ويالحـظ فـي الجـدول      20الدراسة، وتتراوح بين أقل من خمس سنوات وأكثر من 

            هـي الفئـة الغالبـة حيـث كانـت نسـبتها       ) سنة فأكثر 20( أن الفئة الخدمية من )3-11(

، %) 27.3(بـة بنس) سنة 15 إلى أقل من 10من (، ثم تلي ذلك الفئة الخدمية من %) 38.8(

           ثـم الفئـة الخدميـة   ، %)12.7(بنسـبة   )سنة 20إلى أقل من  15من (وتليها الفئة الخدمية 

           ومـن ثـم الفئـة الخدميـة     %)10.9(حيث أخذت نسـبة  ) سنوات 10ن إلى أقل م 5من ( 

  %).10.3(وبنسبة ) سنوات 5أقل من (

من ذوي الخبـرة   ماد عينة الدراسة غالبيتهويالحظ من تحليل متغير مدة الخدمة أن أفر

عطي داللة على قدرة المـديرين علـى اإللمـام    يقد  وهذا, محل الدراسة منظماتالطويلة بال
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فكلما زادت مدة الخدمة نتوقع أن تكون هنـاك  , بالجوانب المختلفة لألنشطة التي يقومون بها

  .وقدرة على إدارة وقتهم بصورة أفضل خبرة أكبر

  )11-3(جدول 
  حسب مدة الخدمة عينة الدراسة

  %النسبة المئوية   التكرار  مدة الخدمة
  10.3  17  سنوات 5أقل من 

  10.9  18  سنوات 10إلى أقل من  5من 
  27.3  45  سنة 15إلى أقل من  10من 
  12.7  21  سنة 20إلى أقل من  15من 

  38.8  64  سنة فأكثر 20من 
  100  165  اإلجمالي

  

  :حسب المستوى الوظيفي عينة الدراسة 5.3.3.3

، حيث بلغـت  اإلشرافيةأن غالبية العاملين من فئة اإلدارة ) 12-3(يالحظ من الجدول 

، ثم يليه في الترتيب فئة اإلدارة %)21.8(بنسبة  الوسطىرة ، يليه فئة اإلدا%)69.1(نسبتهم 

  %). 9.1(العليا وبنسبة 

  )12-3(جدول 
  حسب المستوى الوظيفي عينة الدراسة

  %النسبة المئوية   التكرار  ستوى الوظيفيالم
  9.1  15  إدارة عليا 

  21.8  36  إدارة وسطى 
  69.1  114  اإلشرافيةاإلدارة 

  100  165  اإلجمالي
 

  :ةات الخاصة بمحاور الدراسة الرئيسعرض وتحليل البيان 4.3.3

المحـاور  وتم إخفاء , يحتوي هذا الجزء على البيانات المتعلقة بمحاور الدراسة الرئيسة

وتشـمل كـال مـن مفهـوم اإلدارة      ,في استمارة االستبيان وذلك لضمان حيادية المبحوثين
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مدى توافر متطلبـات تطبيـق   لإلدارة اإللكترونية،  المديروناإللكترونية، فهم ودعم وإدراك 

وقد تم قياس النسب عـن طريـق   , ومعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية, اإلدارة اإللكترونية

الواردة فـي استمــارة   ) 33-1(من  عباراتعينة الدراسة على ال ة إجابات أفـرادمقارنـ

، غير موافق موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق(اسي االستبيان، وذلك على المقياس الخم

  :األبعاد واألوزان التالية لغرض التحليل كما يلي -كما سبق-والتي أعطيت ) بشدة

كل ل) 1(، غير موافق بشدةً )2(، غير موافق )3(، محايد )4(، موافق )5(موافق بشدة 

رات بقسمة حاصل جمع األوزان عبا، وتم استخراج المتوسط الحسابي المرجح العام للالعبارات

  .)∗()3(والذي يساوي )  5(المذكورة على 

  :البيانات المتعلقة بمفهوم اإلدارة اإللكترونية  1.4.3.3

مفهـوم اإلدارة   )8-1(من  عباراتوتخص ال، عبارة) 33(تضمنت استمارة االستبيان  

وعند . العاملة بمدينة بنغازي العامة من وجهة نظر المديرون بالمنظمات الصناعية اإللكترونية

، إلجابـاتهم علـى   )∗∗(الموافقـة  قيمةو احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

وضوح عرف على آراء المبحوثين حول مدى ، أمكن الت)13-3(رات الموضحة بالجدول لعباا

وبمقارنـة  , )3(يبلغ  االستبيانإذ أن متوسط المقياس المستخدم في , مفهوم اإلدارة اإللكترونية

) 3.99(متوسطات اإلجابات مع متوسط المقياس وجد أن المتوسط الحسابي العـام قـد بلـغ    

, و أكبر من متوسط المقيـاس وه, )∗∗∗(%)76.6( ونسبة الموافقة) 0.43(معياري  وبانحراف

المديرين بالمنظمات الصـناعية العامـة    لدىمما يدل على وضوح مفهوم اإلدارة اإللكترونية 

  .العاملة في مدينة بنغازي
                                                             

  3=  5÷ ) 1+2+3+4+5= (عددها ÷ ) مجموع األوزان المذكورة= (المتوسط الحسابي المرجح  )  ∗(
  .الموافق والموافق بشدة = الموافقة )∗∗(
  .عددها÷  )مجموع نسب الموافقة لإلجابات= ( نسبة الموافقة )∗ ∗∗(
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) 3.51( تتراوح بـين  نالحظ أن متوسطات اإلجابة ,أيضاً) 13-3(ومن خالل الجدول 

كل األسـئلة كانـت متوسـطات    نجد أن , كمتوسط لدرجات المقياس) 3(وباعتماد ) 4.18(و

اء علـى  رات مرتبة حسب األهمية بنعباوقد جاءت ال ,اإلجابة عليها أكبر من متوسط المقياس

   :المتوسط الحسابي كما يلي

تبادل المعلومـات والمشـاركة بـين الوحـدات اإلدارة      من أفراد العينة أن%) 90.3(يرى 

) 4.34(، بمتوسـط حسـابي    رونيـة والمتعاملين معها هي من أهم خصـائص اإلدارة اإللكت 

  . عدم موافقتهم%) 1.2(، بينما أكد )0.69( وانحراف معياري

اإلدارة اإللكترونية تعني تقـديم الخـدمات    نمن أفراد العينة على أ%) 85.4(ووافق 

والتفاعل والمشاركة مع العاملين وقطاع ) اإلنترنت(والمعلومات عبر شبكة المعلومات العالمية 

 .منهم ذلك%) 1.2(، بينما نفى )0.70( ، وانحراف معياري)4.18( متوسط حسابي، باألعمال

تكامل وترابط  األنظمة الحاسوبية داخل المنظمـة  من أفراد العينة أن %) 84.9(وأكد 

، بينمـا  )0.75( ، وانحراف معياري)4.17(، بمتوسط حسابي هي فحوى اإلدارة اإللكترونية

  .%)2.4(كانت نسبة غير الموافقين 

نسبة كبيرة من أعمال المنظمة يمكن أن تنجـز  من أفراد العينة أن %) 81.3(وأجاب 

بعدم %) 5.4(، وأجاب )0.85(، وانحراف معياري )4.10(، بمتوسط حسابي بشكل إلكتروني

  .الموافقة

من أفراد العينة أنه يمكن أن تتعرض البيانات إلى عمليـات  %) 73.9(ويرى ما نسبته 

، وانحراف )3.92(انتقالها عبر شبكات الحاسب اآللي ، بمتوسط حسابي تخريب وسطو أثناء 

  .بعدم الموافقة%) 5.5(، وأجاب )0.81(معياري
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  )6- 3( جدول

  )الدراسة عينة( المنظمات الصناعيةاستمارات االستبيان الموزعة والمستلمة من 

  المنظمات  ت
  استمارات صالحة للتحليل  استمارات غير صالحة للتحليل  االستمارات المستلمة  االستمارات الموزعة

نسبة 
  الردود

مديرو 
اإلدارة 
  العليا

مديرو 
اإلدارة 
  الوسطى

مديرو 
اإلدارة 

  إلشرافيةا

العدد 
  الكلي

مديرو 
اإلدارة 
  العليا

مديرو 
اإلدارة 
  الوسطى

مديرو 
اإلدارة 
  اإلشرافية

العدد 
  الكلي

مديرو 
اإلدارة 
  العليا

مديرو 
اإلدارة 
  الوسطى

مديرو 
اإلدارة 
  اإلشرافية

العدد 
  الكلي

مديرو 
اإلدارة 
  العليا

مديرو 
اإلدارة 
  الوسطى

مديرو 
اإلدارة 
  اإلشرافية

العدد 
  الكلي

شركة األسمنت   1
  الليبية 

6  12  48  66  5  12  48  65   -   -   -   -  5  12  48  65  98%  

شركة بوعطني   2
  للمشروبات 

1  10  33  44  1  10  33  44   -   -   -   -  1  10  33  44  100%  

شركة المطاحن   3
  الوطنية

5  7  15  27  5  7  15  27   -   -   -   -  5  7  15  27  100%  

شركة اإلنماء   4
  لألسالك والكبالت 

1  2  12  15  1  2  12  15   -   -   -   -  1  2  12  15  100%  

شركة اإلنماء   5
  لألنابيب 

1  2  11  14  1  2  11  14   -   -   -   -  1  2  10  14  100%  

  %99  165  119  33  13  -  -  -  -  165  119  33  13  166  119  33  14  المجموع  
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)  اإلنترنت(شبكة المعلومات العالمية  أن من أفراد العينة على%) 71.5(ووافق حوالي 

ـ  تعد األداة الفاعلة في اإلدارة اإللكترونية  ، وانحـراف معيـاري  )3.89(ابي ، بمتوسـط حس

  .منهم ذلك%) 33.3(، بينما نفى )0.96(

اإلدارة اإللكترونية تعني استخدام أجهزة الحاسب من أفراد العينة أن %) 72.7(ويرى 

، )1.17( ، وانحراف معيـاري )3.84(، بمتوسط حسابي اآللي في كل وحدة إدارية على حدة

  .بعدم الموافقة%) 18.7(بينما أجاب 

توجد خطط إستراتيجية وتنسيق متبادل بين كافـة   همن أفراد العينة أن%) 53.3( ويرى

، وانحراف معياري )3.51(، بمتوسط حسابي إدارات المنظمة نحو التحول للعمل اإللكتروني

  .عدم موافقتهم على ذلك%) 14.5( ، بينما أكد)0.91(

ارة اإللكترونيـة بالمنظمـات   البيانات المتعلقة بمدى إدراك ودعم المديرون لإلد  2.4.3.3

  :الصناعية العامة العاملة في مدينة بنغازي

، التي تخص )11-9(من استمارة االستبيان وهي من  عبارات يحتوي هذا الجزء على

المديرون لإلدارة اإللكترونية بالمنظمات الصناعية العامة العاملة في مدينة إدراك ودعم مدى 

إلجاباتهم  حرافات المعيارية ونسبة الموافقةالحسابية واالنوعند احتساب المتوسطات  .بنغازي

مـدى  ، أمكن التعرف على آراء المبحوثين حـول  )14-3(على الفقرات الموضحة بالجدول 

وقـد وجـد أن المتوسـط     ,الدراسةقيد ودعم المديرون لإلدارة اإللكترونية بالمنظمات إدراك 

نسـبة الموافقـة   و) 0.53(وانحراف معياري )  3.35(الحسابي العام آلراء المديرين قد بلغ 

، وهو أكبر من متوسط المقياس مما يدل على أن المديرين لـديهم إدراك ودعـم   %)53.13(

وقد جاءت العبارات مرتبـة  . في  المنظمات محل الدراسة وبدرجة عاليةلإلدارة اإللكترونية 

  :حسب األهمية بناء على المتوسط الحسابي كما يلي
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  ) 14– 3(جدول 
  لإلدارة اإللكترونية المديرين دعمو بإدراكرات المتعلقة لعباإجابات أفراد عينة الدراسة على ا

  

المتوسط   غير موافق بشدة  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة العبــــارة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 األهمية

نسبة 
%الموافقة  %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار 

1  
اإلدارة العلیا بالمنظمة تدعم و تؤید إقامة نظام     

  .اإلدارة اإللكترونیة
  

5 3.0 63 38.2 49 29.7 33 20.0 15 9.1 3.06 1.03 2  
41.2 

2  
تؤثر اإلدارة اإللكترونیة في تحسین إنجاز     

  .األعمال
  

66 40.0 79 47.9 11 6.7 9 5.5 - - 4.22 0.80 1 
87.9 

3  
إیجابیات  بأن  , توجد اتجاھات لدى بعض العاملین 

  .سلبیاتھالعمل اإللكتروني أكثر من 
  

3 1.8 47 28.5 41 24.8 59 35.8 15 9.1 2.78 1.02 3 
30.3 

 53.13  الموافقةنسبة                                                                                  

  0.53  االنحراف المعياري العام
    3.35  المتوسط العام         
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من أفراد العينة بأن اإلدارة اإللكترونية تـؤثر فـي تحسـين إنجـاز     %) 87.9(يرى 

  .منهم ذلك%) 5.5(، بينما نفى )0.80(، وانحراف معياري )4.22(األعمال، بمتوسط حسابي 

من أفراد العينة بأن اإلدارة العليا بالمنظمة تدعم و تؤيد إقامة نظـام  %) 41.2(يرى   

، بينما كانت نسـبة  )1.03(، وانحراف معياري )3.06(رونية ، بمتوسط حسابي اإلدارة اإللكت

   %).29.1(غير الموافقين 

بـأن إيجابيـات   , من أفراد العينة بأنه توجد اتجاهات لدى بعض العاملين%) 30.3(وأجاب 

، )1.02(، وانحـراف معيـاري   )2.78(العمل اإللكتروني أكثر من سلبياته، بمتوسط حسابي 

  .بعدم الموافقة%) 44.9(وأجاب 

البيانات المتعلقة بمتطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمنظمات الصناعية الليبية   3.4.3.3

  :العاملة في مدينة بنغازي

بمدى توافر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونيـة مـن   ) 23-12(من  تختص العبارات

وعنـد احتسـاب   . املة بمدينة بنغـازي وجهة نظر المديرون بالمنظمات الصناعية العامة الع

         رات الموضـحة بالجـدول   عبـا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجاباتهم على ال

أمكن التعرف على آراء المبحوثين حول مـدى تـوافر متطلبـات تطبيـق اإلدارة     ،)3-15(

وبمقارنـة متوسـطات   , )3(إذ أن متوسط المقياس المستخدم في االستبيان يبلغ  ,اإللكترونية

وبـانحراف  ) 3.82(اإلجابات مع متوسط المقياس وجد أن المتوسط الحسابي العام قـد بلـغ   

مما يدل علـى   ,وهو أكبر من متوسط المقياس, )∗(%)76.4(وأهمية نسبية ) 0.58(معياري 

ة العامة اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظر المديرين بالمنظمات الصناعيتوافر متطلبات تطبيق 

نالحظ أن متوسطات اإلجابـة  ,  أيضاً) 15-3(ومن خالل الجدول  .العاملة في مدينة بنغازي

                                                             

 .100× )5÷المتوسط الحسابي= (األهمية النسبية)  ∗(
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نجد أن كل األسـئلة  , كمتوسط لدرجات المقياس) 3(وباعتماد ) 4.04(و) 3.53(تتراوح بين 

رات مرتبة حسـب  عباوقد جاءت ال, كانت متوسطات اإلجابة عليها أكبر من متوسط المقياس

  :بناء على المتوسط الحسابي كما يلياألهمية 

بتوافر أمن األنظمة اإللكترونية لحماية المعلومات الوظيفية والشخصية  العبارة المتعلقةف

وبأهميـة نسـبية   ) 0.96(وبانحراف معيـاري  ) 4.04(بلغ متوسطها الحسابي  فقد ,للعاملين

, ةـجة ممارسة مرتفعوهذا المتوسط أكبر من المتوسط االفتراضي للدراسة وبدر, )80.8%(

           .ويدل ذلك على توفر أنظمة األمن اإللكترونية لحماية المعلومات الوظيفية والشخصية للعاملين

توافر الوسائل اإللكترونية الالزمة لالستفادة مـن الخـدمات التـي    بالعبارة المتعلقة و  

ـ ) 4.01(بلغ متوسطها الحسابي قد , تقدمها اإلدارة اإللكترونية ) 0.89(ي انحراف معيـار وب

وهذا المتوسط أكبر من المتوسط االفتراضـي للدراسـة وبدرجـة     ,%)80.2(وبأهمية نسبية 

إلى وجود الوسائل اإللكترونية التي يمكن االستفادة منهـا فـي   ذلك ويشير , ممارسة مرتفعة

  .الخدمات المقدمة بشكل إلكتروني

, داخل المنظمـة ) اإلنترنت(مات العالمية وأما العبارة المتعلقة بتوافر خدمة شبكة المعلو

وهـذا  , %)79(وبأهمية نسـبية  ) 0.97(وبانحراف معياري ) 3.95(فبلغ متوسطها الحسابي 

وهذا يدل علـى أن   , المتوسط أكبر من المتوسط االفتراضي للدراسة وبدرجة ممارسة مرتفعة

ل ألكبر عدد ممكـن مـن   األمر الذي يترتب عليه فتح المجا) اإلنترنت(توفر خدمة  المنظمة

  .المديرين للتفاعل مع المنظمات قيد الدراسة إلكترونيا بأقل جهد وأقصر وقت

والعبارة المتعلقة بإتاحة الفرص للعاملين بالمنظمة لإلبداع واالبتكار لتطـوير أسـاليب   

وبأهميـة نسـبية   ) 0.99(وبانحراف معياري ) 3.90(بلغ متوسطها الحسابي , العمل الحالية

   ,ةـارسة مرتفعـوهذا المتوسط أكبر من المتوسط االفتراضي للدراسة وبدرجة مم, ) 78%(
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  ) 15 –3(جدول 
  بمدى توافر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونيةرات المتعلقة عباإجابات أفراد عينة الدراسة على ال

  

المتوسط   غير موافق بشدة  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة العبــــارة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 األهمية

األهمية 
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة كرارالت %النسبة التكرار النسبية

 74.4 9 1.10 3.72 3.0 5 14.4 24 15.8 26 40.6 67 26.1 43  .وجود حوافز تشجع العاملین على التنمیة الذاتیة والتعلم  1

مرونة اإلجراءات وأسالیب العمل بما ال یؤثر باإلطار   2
 77.0 4 0.81 3.85 0.6 1 4.2 7 24.8 41 50.3 83 20.0 33  .القانوني للعمل بالمنظمة

توافر الوسائل اإللكترونیة الالزمة لالستفادة من       3
 80.2 2 0.89 4.01 0.6 1 8.5 14 9.7 16 52.1 86 29.1 48  .الخدمات التي تقدمھا اإلدارة اإللكترونیة

داخل  ) اإلنترنت (توافر خدمة  شبكة المعلومات العالمیة    4
 79.0  3  0.97  3.95  1.2  2  10.3  17  11.5  19  46.1  76  30.9  51  .مةالمنظ

توفر أمن األنظمة اإللكترونیة لحمایة المعلومات     5
 80.8  1  0.96  4.04  1.2  2  7.9  13  12.7  21  41.8  69  36.4  60  .الوظیفیة والشخصیة للعاملین

یتم الترویج الستخدام اإلدارة اإللكترونیة وإبراز    6
 70.8  11  1.04  3.54  2.4  4  17.6  29  20.0  33  43.6  72  16.4  27  .منظمةمحاسنھا داخل ال

تدعیم وتطویر االتصاالت اإلداریة وخدمات البرید      7
 76.2  5  0.85  3.81  1.2  2  7.9  13  15.8  26  58.8  97  16.4  27  .الورقي بحیث تمكن من تبني التعامالت اإللكترونیة

8  
تفعیل وتطویر موقع المنظمة على  شبكة المعلومات      

بحیث ینتقل من مرحلة النشر    ) اإلنترنت(العالمیة 
  .اإللكتروني إلى إمكانیة تعبئة النماذج

39  23.6  73  44.2  33  20.0  18  10.9  2  1.2  3.78  0.97  7  
75.6 

إتاحة الفرص للعاملین بالمنظمة لإلبداع واالبتكار        9
 76.0  6  0.99  3.80  2.4  4  9.7  16  10.9  18  49.7  82  27.3  45  .الحالیةلتطویر أسالیب العمل 

تعتمد اإلدارة بشكل أساسي على تكنولوجیا المعلومات    10
 70.6  12  1.10  3.53  1.8  3  21.8  36  17.6  29  38.2  63  20.6  34  .في أداء أعمالھا وتقدیم خدماتھا للمتعاملین معھا

لمتعاملین معھا بشكل    ابیانات  یتم حفظ بیانات المنظمة و   11
 75.2  8  1.00  3.76  0.6  1  13.9  23  19.4  32  41.2  68  24,8  41  .اإللكتروني

 71.0  10  0.96  3.55  1.8  3  11.5  19  32.7  54  37.0  61  17.0  28  .یوجد مؤھلین للعمل على تطبیق اإلدارة اإللكترونیة  12
  0.58  االنحراف المعياري العام 

    3.82  المتوسط العام              
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اإلبداع  هناك مشاركة للعاملين في تطوير أساليب العمل الحالية من خاللإلى أن  وهذا يشير

  .واالبتكار

ر القانوني للعمل مرونة اإلجراءات وأساليب العمل بما ال يؤثر باإلطاب فالعبارة المتعلقة

, %)77(وبأهمية نسبية ) 0.81(وبانحراف معياري ) 3.85(بلغ متوسطها الحسابي , بالمنظمة

إلى  وهذا يشير, وهذا المتوسط أكبر من المتوسط االفتراضي للدراسة وبدرجة ممارسة مرتفعة

  .التعديالت القانونية الخاصة بالعمل اعتبارهاأن المنظمة تأخذ في 

تدعيم وتطوير االتصاالت اإلدارية وخدمات البريد الورقي بحيـث  ب المتعلقةالعبارة أما 

وبـانحراف معيـاري   ) 3.81(بلغ متوسطها الحسابي , تمكن من تبني التعامالت اإللكترونية

وهذا المتوسط أكبر من المتوسـط االفتراضـي للدراسـة    , %)76.2(وبأهمية نسبية ) 0.85(

إلى أن االتصاالت اإلدارية وخدمات البريد الورقي يـتم   وهذا يشير, وبدرجة ممارسة مرتفعة

   .تطويرها وتدعيمها لتبني التعامالت اإللكترونية

شـبكة المعلومـات العالميـة     بتفعيل وتطوير موقع المنظمـة علـى   فالعبارة المتعلقة

ا بلغ متوسطه, بحيث ينتقل من مرحلة النشر اإللكتروني إلى إمكانية تعبئة النماذج) اإلنترنت(

وهذا المتوسط أكبـر  , %)75.6(وبأهمية نسبية ) 0.97(وبانحراف معياري ) 3.78(الحسابي 

إلى أن المنظمة تفعـل   وهذا يشير, من المتوسط االفتراضي للدراسة وبدرجة ممارسة مرتفعة

 وتطور موقعها اإللكتروني لالنتقال من مرحلة النشر اإللكتروني إلى إمكانية تعبئـة النمـاذج  

  .حل األولى لتطبيق اإلدارة اإللكترونيةوهي المرا

بلـغ  , حفظ بيانات المنظمة والمتعاملين معهـا بشـكل اإللكترونـي   ب العبارة المتعلقةو

وهـذا  , %)75.2(وبأهميـة نسـبية   ) 1.00(وبانحراف معياري ) 3.76(متوسطها الحسابي 

أن إلـى   يشير وهذا, المتوسط أكبر من المتوسط االفتراضي للدراسة وبدرجة ممارسة مرتفعة
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المنظمات قيد الدراسة تسعى إلى توفير الوقت والجهد لمراجعة البيانات الخاصة بالمتعـاملين  

  .معها

بلـغ  , وجود حوافز تشجع العاملين على التنميـة الذاتيـة والـتعلم   ب العبارة المتعلقةأما 

ا وهـذ , %)74.4(وبأهميـة نسـبية   ) 1.10(وبانحراف معياري ) 3.72(متوسطها الحسابي 

أن  وهـذا يشـير  , المتوسط أكبر من المتوسط االفتراضي للدراسة وبدرجة ممارسة مرتفعـة 

تسعى إلى مواكبة ما يحدث في المجال العملي والعلمي من خـالل التنميـة الذاتيـة    المنظمة 

   .والتعلم

بلـغ  , وجد أفراد مؤهلين للعمل علـى تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة   ب فالعبارة المتعلقة

وهذا المتوسط , %)71(وبأهمية نسبية ) 0.96(وبانحراف معياري ) 3.55(لحسابي متوسطها ا

ويدل ذلك على إمكانية تطبيق , أكبر من المتوسط االفتراضي للدراسة وبدرجة ممارسة مرتفعة

اإلدارة اإللكترونية بالمنظمات قيد الدراسة مما يساعد على استخدام تقنية المعلومات اإلداريـة  

دخال وإخراج البيانات األمر الذي يحتم على المنظمة تأهيل المديرين تـأهيال  وإ, بشكل أفضل

  .عالياً في مجال برمجة الحاسب اآللي للمساعدة في أداء األعمال اإلدارية وتطويرها

الترويج الستخدام اإلدارة اإللكترونية وإبـراز محاسـنها داخـل    ب العبارة المتعلقةوأما 

وبأهميـة نسـبية   ) 1.04(وبـانحراف معيـاري   ) 3.54(ي بلغ متوسطها الحسـاب , المنظمة

, وهذا المتوسط أكبر من المتوسط االفتراضي للدراسة وبدرجة ممارسة مرتفعـة , %)70.8(

اسـتخدام اإلدارة  أن المنظمات قيد الدراسة تسعى إلى توعية المـديرين ألهميـة    وهذا يشير

  .إبراز محاسنهاذلك باإللكترونية و
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د اإلدارة بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات فـي أداء  امباعت علقةالعبارة المتأما  

وبانحراف معيـاري  ) 3.53(بلغ متوسطها الحسابي , أعمالها وتقديم خدماتها للمتعاملين معها

وهذا المتوسط أكبر من المتوسـط االفتراضـي للدراسـة    , %)70.6(وبأهمية نسبية ) 1.10(

لى إتاحة الفرصة للبحث عن كميات هائلة من البيانـات  وهذا يشير إ وبدرجة ممارسة مرتفعة

والتي تسمح أيضاً للعمالء بالتواصل مـع المنظمـات قيـد    , والوصول إليها بأقل جهد وتكلفة

  .الدراسة

البيانات المتعلقة بمعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمنظمات الصناعية الليبية   4.4.3.3

  :العاملة في مدينة بنغازي

بمعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية من وجهـة نظـر   ) 33-24(العبارات من  تختص

وعنـد احتسـاب المتوسـطات    . المديرون بالمنظمات الصناعية العامة العاملة بمدينة بنغازي

، أمكـن  )16-3(الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجاباتهم على العبارات الموضحة بالجدول 

إذ أن متوسط المقياس , حول معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونيةالتعرف على آراء المبحوثين 

وبمقارنة متوسطات اإلجابات مع متوسط المقياس وجـد أن  , )3(المستخدم في االستبيان يبلغ 

وهو أكبر مـن متوسـط   , )0.54(وبانحراف معياري ) 3.74(المتوسط الحسابي العام قد بلغ 

ق اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظـر المـديرين   مما يدل على وجود معوقات تطبي, المقياس

  .بالمنظمات الصناعية العامة العاملة في مدينة بنغازي

) 3.55(نالحظ أن متوسطات اإلجابة تتراوح بين ,  أيضاً) 16-3(ومن خالل الجدول 

نجد أن كل األسـئلة كانـت متوسـطات    , كمتوسط لدرجات المقياس) 3(وباعتماد ) 4.13(و

  :ويمكن تقسيم هذه المعوقات إلى, أكبر من متوسط المقياس ة عليهاباإلجا
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  ) 16 – 3(جدول 
  تطبيق اإلدارة اإللكترونية بمعوقاترات المتعلقة لعباإجابات أفراد عينة الدراسة على ا

المتوسط   غير موافق بشدة  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة العبــــارة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

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

1  
قیود وإجراءات التخطیط المالي والمیزانیات ال   
تفي باالحتیاجات والمتطلبات في مجال الحاسب      

  .والمعلومات واالتصاالت
29 17.6 55 33.3 59 35.8 21 12.7 1 0.6 3.55 0.95 10 

2  
ارتفاع تكلفة خدمات الصیانة ألجھزة الحاسبات 

معدات في ظل نقص األیدي الفنیة   اآللیة وال
  .الماھرة والمدربة

32 19.4 66 40.0 38 23.0 26 15.8 3 1.8 3.59 1.03 9 

وجود مشكالت وصعوبات فنیة بخصوص إدارة       3
 8 1.01 3.62 2.4 4 13.9 23 20.6 34 45.5 75 17.6 29  .وتشغیل وصیانة األجھزة اآللیة المتطورة

سوبیة عن طریق   یمكن حدوث بعض الجرائم الحا  4
 4 0.84 3.83 0.6 1 6.7 11 21.2 35 52.1 86 19.4 32  .استخدام الشبكات اإللكترونیة

ارتفاع تكلفة وسائل االتصاالت المرتبطة بشبكة      5
  7  0.98  3.63  -  -  16.4  27  24.2  40  39.4  65  20.0  33  ).اإلنترنت(المعلومات العالمیة 

  .تقادم التطبیقات المستخدمة في الحاسبات اآللیة  6
  26  15.8  87  52.7  30  18.2  21  12.7  1  0.6  3.70  0.91  6  

محدودیة توافر شبكة اإلنترنت في الوحدات      7
  5  0.99  3.81  1.8  3  11.5  19  13.9  23  49.1  81  23.6  39  .اإلداریة

ندرة الدورات التدریبیة في مجال اإلدارة     8
  2  0.92  4.00  0.6  1  9.1  15  11.5  19  47.3  78  31.5  52  .تسبي اإلدارةاإللكترونیة لمن

قلة خبرة بعض القیادات اإلداریة في مجال      9
  1  0.90  4.13  1.2  2  6.1  10  9.1  15  46.1  76  37.6  62  .اإلداریة اإللكترونیة

نقص الكوادر البشریة المتخصصة في تطبیقات   10
  3  0.92  3.99  0.6  1  9.7  16  9.7  16  50.3  83  29.7  49  .اإلدارة اإللكترونیة

 0.54  االنحراف المعياري العام

    3.78  المتوسط العام        
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  :المعوقات البشرية :أوالً

, فالعبارة المتعلقة بندرة الدورات التدريبية في مجال اإلدارة اإللكترونية لمنتسبي اإلدارة

من المتوسط وهذا المتوسط أكبر , )0.92(وبانحراف معياري ) 4.00(بلغ متوسطها الحسابي 

وهذا قد يعزى إلـى ضـعف بنـاء القـدرات     , االفتراضي للدراسة وبدرجة ممارسة مرتفعة

حيث أن تـدريب العـاملين علـى طـرق     , والمهارات الالزمة في مجال اإلدارة اإللكترونية

 هـد البيانات سيؤدي إلى إدارة وتوجيـاستعمال أجهزة الحاسب اآللي وإدارة الشبكات وقواع

ويفضل أن يتم التدريب بواسطة معاهـد أو مراكـز تـدريب    , لكترونية بشكل سليماإلدارة اإل

  .متخصصة

, نقص الكوادر البشرية المتخصصة في تطبيقات اإلدارة اإللكترونيةبالعبارة المتعلقة أما 

وهذا المتوسط أكبر من المتوسط , )0.92(وبانحراف معياري ) 3.99(بلغ متوسطها الحسابي 

والمعلوم أن صـناع المعرفـة مـن الخبـراء     , ة وبدرجة ممارسة مرتفعةاالفتراضي للدراس

فالعنصـر  , والمتخصصين يمثلون البنية اإلنسانية والوظيفية لمنظومـة اإلدارة اإللكترونيـة  

  .وهو رأس المال الحقيقي ألي منظمة, البشري هو المغذي للمعلومات والمستقبل لها

  :المعوقات التقنية :ثانياً

فـي الوحـدات   ) اإلنترنـت (لقة بمحدودية توافر شبكة المعلومات العالمية العبارة المتع

وهذا المتوسط أكبر من , )0.99(وبانحراف معياري ) 3.81(بلغ متوسطها الحسابي , اإلدارية

ربما يرجع ذلك إلـى عـدم وجـود    , المتوسط االفتراضي للدراسة وبدرجة ممارسة مرتفعة

تتضمن شبكة حديثة لالتصاالت والبيانات تكون قـادرة   مستوى مناسب من البنية التحتية التي

  .على تأمين التواصل ونقل المعلومات بين الوحدات اإلدارية
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بلغ متوسطها الحسابي , تقادم التطبيقات المستخدمة في الحاسبات اآلليةبالعبارة المتعلقة و

اضي للدراسـة  وهذا المتوسط أكبر من المتوسط االفتر, )0.91(وبانحراف معياري ) 3.70(

وهذا يشير إلى عدم مواكبة التطورات التي تطرأ علـى الحاسـبات   , وبدرجة ممارسة مرتفعة

  .اآللية مما يعيق معالجة المشاكل التي تحتاج إلى التطبيقات الحديثة

العبارة المتعلقة بارتفاع تكلفة وسائل االتصاالت المرتبطة بشبكة المعلومـات العالميـة   

وهذا المتوسط أكبر , )0.98(وبانحراف معياري ) 3.63(سطها الحسابي بلغ متو, )اإلنترنت(

وهذا قد يرجع إلى أن جـل هـذه   , من المتوسط االفتراضي للدراسة وبدرجة ممارسة مرتفعة

  . الوسائل يتم استيرادها من الخارج وفي حال تعطلها يصعب إصالحها

وتشـغيل وصـيانة    العبارة المتعلقة بوجود مشكالت وصعوبات فنية بخصـوص إدارة 

وهـذا  , )1.01(وبانحراف معياري ) 3.62(بلغ متوسطها الحسابي , األجهزة اآللية المتطورة

وهذا قد يرجع لعدم , المتوسط أكبر من المتوسط االفتراضي للدراسة وبدرجة ممارسة مرتفعة

  . تدريب المديرين بالمنظمات قيد الدراسة على التقنيات الحديثة

ارتفاع تكلفة خدمات الصيانة ألجهزة الحاسبات اآللية والمعدات في بقة العبارة المتعلأما 

وبانحراف معياري ) 3.59(بلغ متوسطها الحسابي , ظل نقص األيدي الفنية الماهرة والمدربة

وهذا , وهذا المتوسط أكبر من المتوسط االفتراضي للدراسة وبدرجة ممارسة مرتفعة, )1.03(

حيث أن , نة مما يؤدي إلى عدم استمرارية األجهزة والمعداتإلى صعوبة إجراء الصيا يشير

مع التوفير فـي  , إجراء الصيانة يحقق أعلى درجات الكفاءة اإلنتاجية لهذه األجهزة والمعدات

  .الوقت والجهد
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  :المعوقات اإلدارية :ثالثاً

بلـغ  , نيـة ة اإللكترولقيادات اإلدارية في مجال اإلدارقلة خبرة بعض ابالعبارة المتعلقة 

وهذا المتوسط أكبر مـن المتوسـط   , )0.90(وبانحراف معياري ) 4.13(متوسطها الحسابي 

وهذا قـد يعـزى لعـدم وجـود إدارة لتقنيـة      , وبدرجة ممارسة مرتفعة االفتراضي للدراسة

  .المعلومات تعمل على تهيئة البيئة الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية

  :المعوقات المادية :رابعاً

قيود وإجراءات التخطيط المالي والميزانيات ال تفي باالحتياجـات  بأن  لعبارة المتعلقةا

) 3.55(بلـغ متوسـطها الحسـابي    , ال الحاسب والمعلومات واالتصاالتوالمتطلبات في مج

وهذا المتوسط أكبر من المتوسط االفتراضي للدراسة وبدرجـة  , )0.95(وبانحراف معياري 

حيث , جع ذلك إلى ربطها بميزانيات ثابتة ومحدد فيها أوجه اإلنفاقربما ير, ممارسة مرتفعة

أن تلبية احتياجات الحاسب اآللي ومتطلبات تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت تتطلـب     

  .مخصصات مالية كبيرة

  :المعوقات التشريعية :خامساً

الشـبكات  حدوث بعض الجرائم الحاسوبية عن طريق استخدام  بإمكانيةالعبارة المتعلقة 

وهذا المتوسط أكبر , )0.84(وبانحراف معياري ) 3.83(بلغ متوسطها الحسابي , اإللكترونية

قد يعزى إلى عدم خلق بيئة وهذا , من المتوسط االفتراضي للدراسة وبدرجة ممارسة مرتفعة

, من حيث تحقيـق األمـن الوثـائقي   , تشريعية مالئمة تستجيب لمتطلبات اإلدارة اإللكترونية

فالقوانين والتشريعات اإللكترونية توفر مستوى عالٍَ لحمايـة  , صية وسرية المعلوماتوخصو

وهذا يأتي ضمن أنظمـة وتشـريعات   , وصون األرشفة اإللكترونية من أي عبث, المعلومات

  .خاصة تعنى بكل جوانب االستخدامات التقنية للمعلومات
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  :اختبار فرضيات الدراسة 5.3.3

  : راسة كما يلييمكن اختيار فرضيات الد

المتعلقة بمـدى تـوافر متطلبـات تطبيـق اإلدارة االلكترونيـة       اختبار الفرضية 1.5.3.3

  :بالمنظمات الصناعية العامة العاملة بمدينة بنغازي

المحسـوبة   Tهذه الفرضية بناء على تحديد كل من قيمة  الختبار  T- testتم استخدام 

فرضيات بناء على القاعـدة  ال اختبارة، فإنه يتم ، ومن خالل طبيعة الدراس P-valueوقيمة 

المحسوبة أقل  T، وقيمة %5أكبر من مستوى الداللة المعنوية  P-valueإذا كان قيمة : التالية

، نقبل بالفرضية )164(ودرجات حرية % 5عند مستوى داللة معنوية  الجدولية  Tمن قيمة 

 T، وقيمـة  %5ة مستوى الداللة المعنوية أقل من قيم P-valueالصفرية، أما إذا كانت قيمة 

فإننا نقبل الفرضية البديلة، % 5الجدولية عند مستوى داللة معنوية  Tالمحسوبة أكبر من قيمة 

  . ونرفض الفرضية الصفرية

المنظمات الفرضية المتعلقة بمدى توافر متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية ب والختبار

  : نعلى أ قيد الدراسة والتي تنص

للمنظمات الصـناعية   فر متطلبات لتطبيق اإلدارة االلكترونيةاال تتو :H0الفرضية الصفرية 

  .العامة العاملة بمدينة بنغازي

للمنظمات الصناعية العامة فر متطلبات لتطبيق اإلدارة االلكترونية اتتو :H1الفرضية البديلة  

  .العاملة بمدينة بنغازي

أقل من قيمـة مسـتوى   ) 0.000( P-valueأن قيمة ) 17 -3(يتبن من خالل الجدول 

ند ع) 1.645(الجدولية  Tأكبر من قيمة ) 18.29(المحسوبة  T، وقيمة %5الداللة المعنوية 

نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة والتي تنص  عليه ؛%5مستوى داللة معنوية 
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ات الصناعية العامة العاملـة بمدينـة   للمنظمفر متطلبات لتطبيق اإلدارة االلكترونية اعلى تو

  .بنغازي

  مدى توافر متطلبات تطبيق اإلدارة )17- 3(جـدول 
  للمنظمات الصناعية العامة العاملة بمدينة بنغازيااللكترونية  

  المقياس
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 T-testاختبار 
  نتيجة االختبار

  T  P-valueقيمة 
ــق   ــات تطبي متطلب

  فراتتو  0.000     )∗∗(18.29  0.58  3.82  دارة االلكترونيةاإل
  

اختبار الفرضيات المتعلقة بطبيعة العالقة بـين متطلبـات اإلدارة االلكترونيـة       2.5.3.3

  : قيد الدراسة) الشخصية(والمتغيرات الديموغرافية 

رونيـة  لإلجابة على الفرضيات المتعلقة بطبيعة العالقة بـين متطلبـات اإلدارة االلكت  

تم استخدام اختبار تحليـل   ,ومدة الخدمة, المستوى التعليمي, ؛ العمروالمتغيرات الديموغرافية

ومتغير النوع فإنه تم , %5عند مستوى داللة معنوية  One- Way- Anovaالتباين األحادي 

  .ألنه يحتوي على متوسطين فقط T- testاستخدام 

إذا كانـت قيمـة                 : ء علـى القاعـدة التاليـة   وعليه فإنه يتم اإلجابة على الفرضيات بنا

P-value  وقيمة % 5أكبر من مستوى الداللة المعنويةF  المحسوبة أقل من قيمةF  الجدولية

، نقبل الفرضية الصـفرية، أمـا إذا   )v1,v2(ودرجات حرية % 5عند مستوى داللة معنوية 

المحسوبة أكبر من  F، وقيمة %5لمعنوية أقل من قيمة مستوى الداللة ا P-valueكانت قيمة 

فإننا نقبل بالفرضية ) v1,v2(ودرجات حرية % 5الجدولية عند مستوى داللة معنوية  Fقيمة 

أما بالنسـبة لمتغيـر   , ومدة الخدمة, المستوى التعليمي, هذا بالنسبة للمتغيرات؛ العمر البديلة

                                                             

  0.05مستوى معنوية عند (∗∗) 
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أكبر من  P-valueإذا كان قيمة : عدة التاليةالنوع فإنه يتم اإلجابة على الفرضية بناء على القا

عند مستوى داللة  الجدولية  Tالمحسوبة أقل من قيمة  T، وقيمة %5مستوى الداللة المعنوية 

 P-value، نقبل بالفرضية الصفرية، أما إذا كانت قيمـة  )164(ودرجات حرية % 5معنوية 

الجدولية عند  Tوبة أكبر من قيمة المحس T، وقيمة %5أقل من قيمة مستوى الداللة المعنوية 

وقـد تـم   ، فإننا نقبل الفرضية البديلة، ونرفض الفرضية الصفرية% 5مستوى داللة معنوية 

  :تقسيم هذه الفرضيات إلى

متطلبـات اإلدارة االلكترونيـة ومتغيـر     بينالفرضية المتعلقة بطبيعة العالقة   1.2.5.3.3

  :النوع

ق جوهرية معنوية بـين متوسـطات متطلبـات اإلدارة    ال توجد فرو :H0الفرضية الصفرية 

  .بمدينة بنغازي المنظمات الصناعية العامةب مديرينااللكترونية تعزى لمتغير النوع لدى ال

توجد فروق جوهريـة معنويـة بـين متوسـطات متطلبـات اإلدارة        :H1الفرضية البديلة 

صناعية العامـة العاملـة بمدينـة    لدى المديرين بالمنظمات الااللكترونية تعزى لمتغير النوع 

  .بنغازي

من قيمة مستوى  أكبر) 0.797( P-valueأن قيمة ) 18-3(من خالل الجدول  نالحظ

ند ع) 1.645(الجدولية  Tمن قيمة  أقل) -0.258(المحسوبة  T، وقيمة %5الداللة المعنوية 

والتي تنص ديلة البنرفض الفرضية و نقبل الفرضية الصفرية عليه ؛%5مستوى داللة معنوية 

عدم وجود فروق جوهرية معنوية بين متوسطات متطلبات اإلدارة االلكترونيـة تعـزي    على

  .لمتغير النوع لدى المديرين بالمنظمات الصناعية العامة العاملة بمدينة بنغازي
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  )18- 3(جـدول 

  لمتوسطات متطلبات اإلدارة االلكترونية حسب متغير النوعT- test اختبار 

متطلبات اإلدارة   العدد  النوع
  االلكترونية

االنحراف 
  المعياري

  T-testاختبار 
 نتيجة االختبار

 T P-valueقيمة 

 ال توجد   0.797  ) ∗∗(-0.258  0.56  3.81  131  ذكر 

  0.65  3.85  34  أنثي
  3.82  المتوسط العام

  165  المجموع

  

  :ات اإلدارة االلكترونية ومتغير العمرالفرضية المتعلقة بطبيعة العالقة بين متطلب  2.2.5.3.3

ال توجد فروق جوهرية معنوية بين متوسـطات متطلبـات اإلدارة    :H0الفرضية الصفرية 

  .االلكترونية تعزى لمتغير العمر لدى المديرين بالمنظمات الصناعية العامة بمدينة بنغازي

لبـات اإلدارة  توجد فروق جوهرية معنويـة بـين متوسـطات متط     :H1الفرضية البديلة 

  .بمدينة بنغازي المنظمات الصناعية العامةلكترونية تعزى لمتغير العمر لدى المديرين باال

من قيمة مستوى الداللة المعنويـة   أكبر P-valueأن قيمة ) 19-3(نالحظ من الجدول 

عنـد مسـتوى داللـة    ) 2.60(الجدولية  Fأقل من قيمة ) 0.074(المحسوبة  Fوقيمة  ،5%

وجود فروق معنوية بـين متوسـطات متطلبـات اإلدارة    عدم وهذا دليل على  ,%5معنوية 

تبعاً لمتغير العمر  لدى المديرين بالمنظمات الصناعية العامة العاملة بمدينة بنغازيااللكترونية 

  . يوضح ذلك) 20-3(الجدول و

  

                                                             

  .0.05معنوية عند مستوى  )∗∗(
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  )19- 3(جـدول 

  حسب متغير العمر تحليل التباين األحادي لمتوسطات متطلبات اإلدارة االلكترونية

مصدر التباين أو 
  االختالف

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  F  P-value  المربعات

  0.974    )∗∗(0.074  0.025  3  0.076  بين المجموعات
  0.340  161  54.744  داخل المجموعات

  164  54.820  اإلجمالي
  

  

  )20- 3(جـدول 

  ر العمرمتوسطات متطلبات اإلدارة االلكترونية حسب متغي

  العدد  فئات العمر
متطلبات اإلدارة 
  االلكترونية

  3.82  11  سنة 30أقل من 
  3.81  69  سنة 40سنة إلى  30من 
  3.85  65  سنة 50سنة إلى  41من 

  2.79  20  سنة فأكثر 51من 
 3.82  العامالمتوسط          

  165  المجموع
  

  

د فروق جوهرية معنوية بين ال توج القائلة الصفريةبناء على ما تقدم يتم قبول الفرضية 

لـدى المـديرين بالمنظمـات    متوسطات متطلبات اإلدارة االلكترونية تعزي لمتغير العمـر  

  .الصناعية العامة العاملة بمدينة بنغازي

  

                                                             

  .0.05معنوية عند مستوى ) ∗∗( 
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الفرضية المتعلقة بطبيعة العالقة بين متطلبات اإلدارة االلكترونيـة ومتغيـر     3.2.5.3.3

  :المستوى التعليمي

ال توجد فروق جوهرية معنوية بين متوسـطات متطلبـات اإلدارة    :H0ة الصفرية الفرضي

لدى المديرين بالمنظمات الصناعية العامة بمدينة االلكترونية تعزى لمتغير المستوى التعليمي 

  .بنغازي

توجد فروق جوهرية معنويـة بـين متوسـطات متطلبـات اإلدارة       :H1الفرضية البديلة 

لدى المديرين بالمنظمات الصناعية العامة بمدينة تغير المستوى التعليمي االلكترونية تعزى لم

  .بنغازي

من قيمة مستوى الداللـة   أكبر) 0.079( P-valueأن قيمة ) 21-3(يتبين من الجدول 

عند مسـتوى  ) 2.37(الجدولية  Fأقل من قيمة ) 2.138(المحسوبة  Fوقيمة ، %5المعنوية 

وجود فروق معنوية بين متوسطات متطلبـات اإلدارة   عدم لىوهذا دليل ع, %5داللة معنوية 

تبعـاً لمتغيـر    لدى المديرين بالمنظمات الصناعية العامة العاملة بمدينة بنغـازي االلكترونية 

  . يوضح ذلك) 22-3( والجدولالمستوى التعليمي 

  )21- 3(جـدول 
  متغير المستوى التعليمي تحليل التباين األحادي لمتوسطات متطلبات اإلدارة االلكترونية حسب

مصدر التباين أو 
  االختالف

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

F  P-value  

  0.079  )  ∗∗(2.138  0.695  4  2.781  بين المجموعات
  0.325  160  52.038  داخل المجموعات

  164  54.819  اإلجمالي
  

                                                             

  .0.05معنوية عند مستوى  )∗∗(
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  )22- 3(جـدول 
  المستوى التعليميحسب متغير متوسطات متطلبات اإلدارة االلكترونية 

متطلبات اإلدارة   العدد  فئات العمر
  االلكترونية

  4.01  41  ثانوي أو أقل
  3.79  102  )ليسانس -بكالوريوس(جامعي 

  3.56  8  ماجستير
  -   -   دكتوراه
  3.55  14  أخرى

  3.82  المتوسط العام           
  165  المجموع

  

فـروق جوهريـة   توجد ال القائلة بأنه  لصفريةارضية تأسيساً على ما تقدم يتم قبول الف

لـدى  معنوية بين متوسطات متطلبات اإلدارة االلكترونية تعزي لمتغير المسـتوى التعليمـي   

  .المديرين بالمنظمات الصناعية العامة العاملة بمدينة بنغازي

تغير مدة الفرضية المتعلقة بطبيعة العالقة بين متطلبات اإلدارة االلكترونية وم  4.2.5.3.3

  : الخدمة

ال توجد فروق جوهرية معنوية بين متوسـطات متطلبـات اإلدارة    :H0الفرضية الصفرية 

بمدينـة   يرين بالمنظمات الصـناعية العامـة  لدى المدااللكترونية تعزى لمتغير مدة الخدمة 

  .بنغازي

توجد فروق جوهرية معنويـة بـين متوسـطات متطلبـات اإلدارة       :H1الفرضية البديلة 

بمدينـة  ديرين بالمنظمات الصـناعية العامـة   لدى الماللكترونية تعزى لمتغير مدة الخدمة ا

  .بنغازي
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من قيمة مستوى الداللة  أكبر) 0.474(P-value أن قيمة ) 23-3(نالحظ من الجدول 

عند مسـتوى  ) 2.37(الجدولية  Fأقل من قيمة ) 0.886(المحسوبة  Fوقيمة ، %5المعنوية 

وجود فروق معنوية بين متوسطات متطلبـات اإلدارة   عدم وهذا دليل على ,%5داللة معنوية 

تبعاً لمتغير مـدة  لدى المديرين بالمنظمات الصناعية العامة العاملة بمدينة بنغازي االلكترونية 

  . يوضح ذلك) 24-3(والجدول الخدمة 

  )23- 3(جـدول 
  ية حسب متغير مدة الخدمةتحليل التباين األحادي لمتوسطات متطلبات اإلدارة االلكترون

مصدر التباين أو 
  االختالف

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  F  P-value  المربعات

  0.474  )  ∗∗(0.886  0.297  4  1.188  بين المجموعات
  0.335  160  53.632  داخل المجموعات

  164  54.820  اإلجمالي
  

  )24- 3(جـدول 
  ب متغير مدة الخدمةمتوسطات متطلبات اإلدارة االلكترونية حس

  متطلبات اإلدارة االلكترونية  العدد  فئات العمر

  3.86  17  سنوات 5 أقل من
  3.81  18  سنوات 10 أقل من إلى 5من 
  3.75  45  سنة 15 أقل من إلى 10من 
  3.68  21  سنة 20 أقل من إلى 15من 

  3.91  64  فأكثرسنة  20من 
  3.82  المتوسط الحسابي            

  165  المجموع
فـروق جوهريـة   وجـود  عدم القائلة ب الصفريةتأسيساً على ما تقدم يتم قبول الفرضية 

لدى المـديرين  معنوية بين متوسطات متطلبات اإلدارة االلكترونية تعزي لمتغير مدة الخدمة 

  .بالمنظمات الصناعية العامة العاملة بمدينة بنغازي
                                                             

  .0.05معنوية عندي مستوى ) ∗∗(
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  :مقدمة  1.4

لكشف عن مدى تـوافر متطلبـات اإلدارة اإللكترونيـة بالمنظمـات     لهدفت الدراسة 

والتعـرف علـى مـدى وضـوح مفهـوم اإلدارة       ,العامة العاملة بمدينة بنغازيالصناعية 

باإلضافة إلى التعـرف علـى    ,ة اإللكترونيةومدى إدراك ودعم المديرين لإلدار, اإللكترونية

وأيضاً التعرف على طبيعة العالقة بين متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية وبعض , معوقاتها

المسـتوى  , العمـر , قيد الدراسة والمتمثلة فـي؛ النـوع   )الشخصية( المتغيرات الديموغرافية

وقدمت بعض التوصـيات  , النتائج وقد توصلت الدراسة لمجموعة من, ومدة الخدمة, التعليمي

  :والتي يمكن عرضها على النحو التالي
  

 :النتائج  2.4

واختبار فرضياتها تم التوصـل إلـى   , من خالل التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة    

  :العديد من النتائج يمكن إيجازها فيما يلي

كترونية بالمنظمـات  بينت الدراسة أن هناك وضوح  لدى المديرين لمفهوم اإلدارة اإلل .1

وبنسـبة  ) 3.99(حيث حظيت بمتوسط حسابي , الصناعية العامة العاملة بمدينة بنغازي

 %).76.6(موافقة بلغت 

الدراسة أن هناك إدراك ودعم من قبل المديرين لإلدارة اإللكترونية بالمنظمـات   بينت .2

وبنسـبة  ) 3.35(حيث حظيت بمتوسط حسابي  ,الصناعية العامة العاملة بمدينة بنغازي

 %).53.13(موافقة بلغت 
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كشفت الدراسة أن هناك توافر متطلبات لتطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمنظمات الصناعية  .3

وبدرجة ممارسـة  ) 3.82(حيث حظيت بمتوسط حسابي , العامة العاملة بمدينة بنغازي

 .مرتفعة

نظمات الصناعية العامة الدراسة أن هناك معوقات لتطبيق اإلدارة اإللكترونية بالم كشفت .4

ة لقيادات اإلدارية في مجـال اإلدار قلة خبرة بعض اأهمها كان , العاملة بمدينة بنغازي

 .وبدرجة ممارسة مرتفعة) 4.13(حيث حظيت بمتوسط حسابي , اإللكترونية

وجود فروق جوهرية معنوية بين متوسطات متطلبات اإلدارة  إلى عدم الدراسةخلصت  .5

لدى المديرين بالمنظمات الصناعية العامة العاملة بمدينة  لمتغير النوعاإللكترونية تعزى 

 .بنغازي

وجود فروق جوهرية معنوية بين متوسـطات متطلبـات اإلدارة   عدم أظهرت الدراسة  .6

لمديرين بالمنظمات الصناعية العامة العاملة بمدينة تعزى لمتغير العمر لدى ااإللكترونية 

 .بنغازي

وجود فروق جوهرية معنوية بـين متوسـطات متطلبـات اإلدارة    عدم بينت الدراسة  .7

تبعاً لمتغير  اإللكترونية لدى المديرين بالمنظمات الصناعية العامة العاملة بمدينة بنغازي

 .المستوى التعليمي

وجود فروق جوهرية معنوية بين متوسـطات متطلبـات اإلدارة    عدم أظهرت الدراسة .8

تبعاً لمتغير  اإللكترونية لدى المديرين بالمنظمات الصناعية العامة العاملة بمدينة بنغازي

 .مدة الخدمة
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  : التوصيات  3.4

من خالل عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة، تقدم الدراسـة مجموعـة مـن    

  :ثل في اآلتيالتوصيات والتي تتم

بما أن المستوى العام لمتطلبات اإلدارة اإللكترونية بالمنظمات الصناعية العامة العاملـة   .1

فينبغي المحافظة علـى  , )3.82( بمتوسط حسابي  حظيحيث , في مدينة بنغازي مرتفع

وذلك من خالل زيادة تسهيل اإلجراءات وتوفير نظام للشـبكات  , هذا المستوى وتعزيزه

  .ةاإللكتروني

أن تقوم المنظمات الصناعية بتشجيع المديرين وتهيئـتهم علـى التحـول نحـو اإلدارة      .2

اإللكترونية من خالل وضع برنامج تدريبية ورصد أنظمة جيدة للحوافز للتغلـب علـى   

 .المقاومة التي يبديها البعض لعملية التغير

إلدارة إعادة هيكلة المنظمات الصناعية بحيث تسـتطيع مواجهـة معوقـات تطبيـق ا     .3

 .اإللكترونية

أن تقوم المنظمات الصناعية بعقد الندوات واللقاءات الالزمة إلزالة الغموض عن مفهوم  .4

 .اإلدارة اإللكترونية

لتشجيع المـديرين علـى االنـدماج    , واإلدارة بالمشاركة, تباع مبدأ اإلدارة بالتفويضإ .5

 .يق اإلدارة اإللكترونيةوالتفاعل مع التغيرات التي  تطرأ على بيئة العمل نتيجة لتطب

 للتغلب على معوقـات تطبيـق  توفير الكوادر البشرية من اإلداريين والفنيين الالزمين   .6

 .كترونيةلاإلدارة اإل
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  :مقترحات لدراسات مستقبلية  4.4

عليه فإنه باإلمكـان اقتـراح   , يظل موضوع اإلدارة اإللكترونية قضية متعددة األبعاد

  :في هذا المجالإجراء الدراسات التالية 

 .دراسة عن دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير الموارد البشرية .1

 .دراسة عن اإلدارة اإللكترونية وعالقتها ببعض المتغيرات الوظيفية .2

 .دراسة عن اإلدارة اإللكترونية وعالقتها بالسلوك اإلبتكاري .3

ف فـي مـدى   دراسة مقارنة مع المنظمات الخدمية للتعرف على أوجه الشبه واالختال .4

 .توافر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية



  

  
  

  

  

  

  

  المراجعقائمة 
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  : المراجع العربية :أوالً

  :الكتب  .أ 

مجموعة النيل : القاهرة(، الواقع واآلفاق: الحكومة اإللكترونيةابو بكر محمد الهوش،  .1

 ).2006العربية، 

المكتب الجامعي : اإلسكندرية( ,اإلحصاء في التربية وعلم النفس, أحمد محمد الطبيب .2

 ).1999, الحديث

المكتبـة  : المنصـورة ( ,بين النظرية والتطبيق: اإلدارة اإللكترونية, حمد غنيمأحمد م .3

 ).2009, العصرية

تأثير األعمال التجاريـة اإللكترونيـة علـى مـدير     : اإلدارة اإللكترونية إيان دودج، .4

، دار الفجـر : القـاهرة ( ،عبـدالحكيم الخزامـي  ) تر(، تكنولوجيا المعلومات المعاصر

2006( . 

المنظمة : القاهرة( ,مدخل إداري متكامل: الحكومة اإللكترونية, لمحسن زكيإيمان عبدا .5

 ).2009, العربية للتنمية اإلدارية

خالـد  ) تـر ( ,اإلدارة اإللكترونية للمـوارد البشـرية  , جميس ماركهام, براين هوبكنز .6

 ).2008, دار الفاروق: القاهرة(العامري 

مـدخل تسـويقي   : النظرية والتطبيـق   الخدمات اإللكترونية بين, بشير عباس العالق .7

 ).2004, دار حامد: عمان(, استراتيجي

األسـس  : البحث العلمي في العلوم اإلدارية والماليـة ، وآخرون بشير محمد الدرويش .8

 ).2005, دار الكتب الوطنية: بنغازي( والمفاهيم والمناهج،

 ).2010رة، دار المسي: عمان( 2، طدراسات إدارية معاصرةبالل خلف السكارنه،  .9
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قسم الترجمـة  ) تر(, مهارات اإلدارة للمحترفين: الحكومة اإلليكترونية, جلوريا إيفانز .10

 ).2005, دار الفاروق: القاهرة(, بدار فاروق

, دار السـحاب : القـاهرة ( ,اإلدارة اإللكترونيـة , وآخـرون , حسين مصطفى الهاللي .11

2010.( 

 ).2010, الدار الجامعية: سكندريةاإل(, اإلدارة اإللكترونية, إبراهيمخالد ممدوح  .12

من منظور تقنـي  : التجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية, خضر مصباح الطيطي .13

 ).2008, دار حامد: عمان(, وتجاري وإداري

) تـر ( ,القياس والتقويم في علم النفس والتربية, روبرت ثوراندايك وإلزابيت هيجن .14

 ).1986, مركز الكتب األردني :عمان(عبداهللا الكيالني وعبداهللا علي 

جمعيـة عمـال   : عمان( ,مبادئ القياس النفس والتقييم التربوي, سبع محمد أبو لبدة .15

 ).1985, المطابع التعاونية

مكتبة الملك : الرياض( ،وآفاق تطبيقاتها العربية: اإلدارة اإللكترونية ،سعد غالب ياسين .16

 ).2005، فهد الوطنية

، دار المنـاهج : عمـان (، األعمال اإللكترونية ،العالق سعد غالب ياسين، بشير عباس .17

2002(. 

مطابع الفـرزدق  : الرياض( ,األسس والوظائف: اإلدارة العامة, وآخرون, سعود النمر .18

  ).2006, التجارية

, دار السحاب: القاهرة(, نماذج معاصرة: اإلدارة اإللكترونية, طارق عبدالرؤوف عامر .19

2007.( 
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مرتكزات فكريـة ومتطلبـات   : اإلدارة اإللكترونية, رونوآخ, عادل حرحوش الفرجي .20

 ).2010, المنظمة العربية للتنمية اإلدارية: القاهرة(, عملية تأسيس

دار المعرفـة  : القـاهرة ( ,القياس النفسي بين النظرية والتطبيق, عباس محمد عوض .21
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ت المسـتقبلية لمـدير القـرن    اإلدارة العلمية والتوجها, عبدالحميد عبدالفتاح المغربي .22

 ).2006, المكتبة العصرية: القاهرة( ,الحادي والعشرين

 ).2008, دار الكتب العلمية: القاهرة( ,الحكومة اإللكترونية, عبدالحميد بسيوني .23

مركز الخبرات : القاهرة( ,اإللكترونية في الشؤون اإلدارية اإلدارة, عبدالرحمن توفيق .24

 ).2011, بميك - المهنية لإلدارة

 - مركز الخبرات المهنية لإلدارة: القاهرة( 2ط ،اإلدارة اإللكترونية ،ــــــــ .25

 ).2005، بميك

دار : القـاهرة ( ،الحكومة اإللكترونية بين النظرية والتطبيـق  ،عصام عبدالفتاح مطر .26

  ).2008، الجامعة الجديدة

دار وائـل  : عمـان (، شبكات اإلدارة اإللكترونيةعالء السالمي، حسين عالء السالمي،  .27

 ). 2005للنشر، 

 ).2009, دار وائل: عمان(, اإلدارة اإللكترونية, خالد السليطي, عالء السالمي .28

, دار الرايـة : عمان( ,بين النظرية والتطبيق: الحكومة اإللكترونية, عالء فرج طاهر .29

2010.( 

: القاهرة(, مشروعات الحكومة اإللكترونية بين النظرية والتطبيق, عماد أحمد أبوشنب .30

 ). 2010, العربي



 

 

117

 ).2012, دار البداية: عمان(, اإلدارة اإللكترونية, فداء محمود حامد .31

مكتبة : الرياض(, 2ط, الحكومة اإللكترونية بين التخطيط والتنفيذ, فهد بن ناصر العبود .32

  ).2005, الملك فهد الوطنية

 ).2006, الجامعي دار الفكري: اإلسكندرية(, اإلدارة اإللكترونية, محمد الصيرفي .33

مؤسسة حـورس  : اإلسكندرية(, اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية, ــــــــ .34

 ).2007, الدولية

، العربـي  الحكومة اإللكترونية وتطبيقاتها في الوطنمحمد الطعامنة، طارق العلوش،  .35

  ).2004المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، : القاهرة(

 

 ).2009, دار المسيرة: عمان(, اإللكترونية اإلدارة, محمد سمير أحمد .36

: القـاهرة ( ,الحكومة اإللكترونية وتطبيقاتها في الدول العربية, محمد صادق إسماعيل .37

 ).2010, العربي

 ).2011, دار الفكر والقانون: القاهرة( ,اإلدارة اإللكترونية, محمد محمود مكاوي .38

 ). 2010, دار أسامة: عمان(, عاصرةالحكومة اإللكترونية واإلدارة الم, محمود القدوة .39

وتطبيقاتهـا  : المعرفة واإلدارة اإللكترونية, بالل محمود الوادي, محمود حسين الوادي .40

 ).2011, دار صفاء: عمان(, المعاصرة

: الريـاض ( ،اإلستراتيجية والوظائف والمشكالت: اإلدارة اإللكترونية ،نجم عبود نجم .41

 ).2004، دار المريخ

، اإلستراتيجية والوظـائف والمشـكالت   :رة والمعرفة اإللكترونيةاإلدا, ـــــــ .42
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 نظم إلكترونية واسـتخدامات : اإلدارة اإللكترونية والمجال السياحي, هند محمد حامد .43

 ).2007, مطابع الشرطة: القاهرة( ,وتطبيقات واستراتيجيات للنجاح

 ,إدارة األعمـال التجاريـة اإللكترونيـة   , ونجمـان ل -الشركة المصرية العالمية للنشر .44

 ).2003, مكتبة لبنان: بيروت(

 :الدوريات والدراسات  .ب 

الحكومة اإللكترونية وحقل المنظمة التعليمية وإدارة المعرفة فـي  ", احمد صالح األثري .1

جامعـة  : المجلة العلمية لكية التجارة بنـين (, "المنظمات الصناعية والخدمية الكويتية

 .30.3ص ص , )31ع, 2006, راألزه

أثر الحكومة اإللكترونيـة علـى الجـودة الشـاملة واألداء     ", أحمد عبدالخالق العوضي .2

رسالة ماجسـتير غيـر   (, "دراسة تطبيقية على الدوائر المحلية بحكومة دبي: الوظيفي

 ).2008القاهرة , جامعة عين شمس ,منشورة

لكترونية في المـدارس الحكوميـة   واقع تطبيق اإلدارة اإل, إيمان حسن مصطفى خلوف .3

رسالة ماجستير غير (, "الثانوية في الضفة الغربية من وجهة نظر المديرين والمديرات
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, "متطلبات تنمية الموارد البشـرية لتطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة   ", إيهاب خميس المير .4

 ).2007الرياض , جامعة نايف للعلوم األمنية ,منشورة رسالة ماجستير غير(
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119

شبكات الفرق اختراق الحواجز الداخلية والخارجية في ", جفري ستامبس, جسيسكا ليبناك .6
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  االستبيان  استمارة

 

    
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 



  
 جامعة بنغازي   

  قسم اإلدارة -كلية االقتصاد   
  

  /السيد الفاضل
  /السيدة  الفاضلة

  تحية طيبة وبعد،،،        

لغرض استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة فإن الباحث يقـوم           
الليبية العاملة في  اعيةإمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمنظمات الصنبإجراء دراسة بعنوان 

  .مدينة بنغازي

,  نأمل تعاونكم من خالل إجابتكم على الفقرات الواردة في صحيفة االستبيان المرفقـة , لذا        
أن إجابتكم سوف تستخدم ألغـراض   ونؤكد لكم. مع مراعاة اختيار إجابة واحدة فقط لكل سؤال

  .البحث العلمي فقط

باالعتماد على , عملية ميكنة جميع مهام وأنشطة المنظمة" رة اإللكترونيةباإلدايقصد  :مالحظة        
جميع تقنيات المعلومات الضرورية، للوصول إلى تحقيق أهداف اإلدارة الجديدة في تقليل 

اإلنجاز السريع والدقيق للمهام و ,نالتقليل من الروتي ,تبسيط اإلجراءات, استخدام الورق
  ".والمعامالت

  

 

  والسالم عليكم                                                                              

  الباحث
  



  :معلومات عامة .أوًال

  :أمام العبارة التي تناسبك)  P(وضع عالمة  ءالرجا   

  :لنوعا  .1
  ج

  أنثى    ذكر
  

  :العمر  .2
  

  .سنة 30أقل من       
  

  .سنة 40 – 30من       
  

  .سنة 50 – 41من       
  

  .سنة فأكثر 51      
  

  

  :المستوى التعلیمي  .3
  

  ).لیسانس -بكالوریوس(جامعي     .ثانوي أو أقل    
  

  .دكتوراه    .ماجستیر    
  

  ....................................أذكرھا  ,أخرى    
  

  

  

  :مدة الخدمة في الشركة  .4
  

  .سنوات 10إلى أقل من  5من     .نواتس 5أقل من     
  

  سنة 20إلى أقل من  15من     سنة 15إلى أقل من  10من     
  

  .سنة فأكثر 20من     
  

  

  :المستوى الوظیفي  .5
  

  .إدارة وسطى    .إدارة علیا    
  

  .إدارة إشرافیة         



  :أمام اإلجابة التي تعبر عن وجھة نظركم) P(وضع عالمة  ءالرجا. ثانیًا
 

موافق   لفـقــراتا  م
غیر   محاید  موافق  تمامًا

  موافق
 غیر موافق
  على اإلطالق

تعني اإلدارة اإللكترونیة استخدام أجھزة الحاسب     1
            .ةحد اآللي في كل وحدة إداریة على

تكامل وترابط  األنظمة الحاسوبیة داخل المنظمة ھي      2
            .فحوى اإلدارة اإللكترونیة

3  
بین الوحدات اإلدارة  المشاركة تبادل المعلومات و

من أھم خصائص اإلدارة  والمتعاملین معھا 
  . اإللكترونیة

          

4  
اإلدارة اإللكترونیة تعني تقدیم الخدمات والمعلومات 

والتفاعل  )اإلنترنت(المعلومات العالمیة عبر شبكة 
  .والمشاركة مع العاملین وقطاع األعمال

          

بشكل  تنجز  ظمة یمكن أن   المن أعمال نسبة كبیرة من   5
            .إلكتروني

یمكن أن تتعرض البیانات إلى عملیات تخریب وسطو    6
            . أثناء انتقالھا عبر شبكات الحاسب اآللي

األداة الفاعلة   )اإلنترنت(العالمیة المعلومات شبكة تعد   7
            .في اإلدارة اإللكترونیة

توجد خطط إستراتیجیة وتنسیق متبادل بین كافة    8
            .إدارات المنظمة نحو التحول للعمل اإللكتروني

اإلدارة العلیا بالمنظمة تدعم و تؤید إقامة نظام اإلدارة    9
            .اإللكترونیة

  .تؤثر اإلدارة اإللكترونیة في تحسین إنجاز األعمال  10
  
  

          

 إیجابیاتبأن , املینتوجد اتجاھات لدى بعض الع      11
            .ھسلبیاتالعمل اإللكتروني أكثر من 

12 
  

وجود حوافز تشجع العاملین على التنمیة الذاتیة   
            .والتعلم

13 
 

مرونة اإلجراءات وأسالیب العمل بما ال یؤثر باإلطار 
            .القانوني للعمل بالمنظمة

14  
 

من  توافر الوسائل اإللكترونیة الالزمة لالستفادة   
            .الخدمات التي تقدمھا اإلدارة اإللكترونیة

15 
 

) اإلنترنت(توافر خدمة  شبكة المعلومات العالمیة     
            .داخل المنظمة

16  
 

توفر أمن األنظمة اإللكترونیة لحمایة المعلومات   
            .الوظیفیة والشخصیة للعاملین

17  
  

ز یتم الترویج الستخدام اإلدارة اإللكترونیة وإبرا    
            .محاسنھا داخل المنظمة

18  
  

تدعیم وتطویر االتصاالت اإلداریة وخدمات البرید   
            .الورقي بحیث تمكن من تبني التعامالت اإللكترونیة



موافق   لفـقــراتا  م
غیر   محاید  موافق  تمامًا

  موافق
 غیر موافق
  على اإلطالق

19  
  

تفعیل وتطویر موقع المنظمة على  شبكة المعلومات      
بحیث ینتقل من مرحلة النشر    ) اإلنترنت(العالمیة 

  ئة النماذجاإللكتروني إلى إمكانیة تعب
          

  
20  

إتاحة الفرص للعاملین بالمنظمة لإلبداع واالبتكار      
            .لتطویر أسالیب العمل الحالیة

تعتمد اإلدارة بشكل أساسي على تكنولوجیا المعلومات   21
            .في أداء أعمالھا وتقدیم خدماتھا للمتعاملین معھا

ل یتم حفظ بیانات المنظمة والمتعاملین معھا بشك  22
            .اإللكتروني

  .یوجد مؤھلین للعمل على تطبیق اإلدارة اإللكترونیة  23
  
  

          

24  
قیود وإجراءات التخطیط المالي والمیزانیات ال تفي 
باالحتیاجات والمتطلبات في مجال الحاسب  

  .والمعلومات واالتصاالت
          

25  
ارتفاع تكلفة خدمات الصیانة ألجھزة الحاسبات اآللیة   

دات في ظل نقص األیدي الفنیة الماھرة والمع
  .والمدربة

          

وجود مشكالت وصعوبات فنیة بخصوص إدارة       26
            .وتشغیل وصیانة األجھزة اآللیة المتطورة

یمكن حدوث بعض الجرائم الحاسوبیة عن طریق        27
            .استخدام الشبكات اإللكترونیة

بشبكة ارتفاع تكلفة وسائل االتصاالت المرتبطة      28
            ).اإلنترنت(المعلومات العالمیة 

29  
  .تقادم التطبیقات المستخدمة في الحاسبات اآللیة

  
  

          

30  
  .محدودیة توافر شبكة اإلنترنت في الوحدات اإلداریة

  
  

          

ندرة الدورات التدریبیة في مجال اإلدارة اإللكترونیة       31
            .اإلدارةتسبي نلم

یادات اإلداریة في مجال اإلداریة      قلة خبرة بعض الق    32
            .اإللكترونیة

نقص الكوادر البشریة المتخصصة في تطبیقات       33
            .اإلدارة اإللكترونیة

  

 .شاكرین حسن تعاونكم
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  لدراسةالصدق لثبات والمعامل 

 

    
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 



 

 Validity 
 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
- 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  –  S C A L E  (A L P H A) 
   
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     16.0                    N of Items = 23 
 
Alpha =    0.8375 
 
 

 

Validity  
 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
- 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  –  S C A L E  (A L P H A) 
   
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     16.0                    N of Items = 10 
 
Alpha =    0.8224 
 



 
 
 
 
 

  )3(ملحق 
 جدول 

 Krejcie and Morgan  
1970 )(  

لتحديد حجم العينة 



 

  لتحديد حجم العينة  Krejcie and Morganجدول 
   

حجم 
  المجتمع

حجم 
  العينة

حجم 
  المجتمع

حجم 
  العينة

حجم 
  المجتمع

حجم 
  العينة 

حجم 
  المجتمع

حجم 
  العينة

10  10  140  103  240  201  1800  317  
15  14  150  108  440  205  1900  320  
20  19  160  113  460  210  2000  322  
25  24  170  118  480  214  2200  327  
30  28  180  123  500  217  2400  331  
40  36  190  127  550  226  2600  335  
45  40  200  138  600  234  2800  338  
50  44  210  135  650  242  3000  341  
55  48  220  140  700  248  3500  346  
60  52  230  144  750  254  4000  351  
65  56  240  148  800  260  4500  354  
70  59  250  152  850  265  5000  357  
75  63  260  155  900  269  6000  361  
80  66  270  159  950  274  7000  364  
85  70  280  162  1000  278  8000  367  
90  73  290  165  1100  285  9000  368  
95  76  300  169  1200  291  1000  370  
100  80  320  175  1300  297  15000  375  
110  86  340  181  1400  302  20000  377  
120  92  360  186  1500  306  30000  375  
130  97  380  191  1600  310  40000  380  
    400  196  1700  313  50000  381  
            75000  382  
            100000  384  
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Abstract 

Through as indicated by previous studies of this study, the theoretical 

framework contained a concept, definition of electronic-governance, 

objectives, relevance, application requirements and constraints, its elements 

stages of their application, its networks and its impact on the management 

functions. The aim of this study is to detect the availability requirements of 

electronic management for public industrial organizations that working in 

Benghazi  and the study included all department managers (who were 276) 

and the sample was taken in randomly, stratified and  relative  way , where 

the sample size was 166 managers .The questionnaire used to collect data on 

the subject of the study and 165 questionnaire papers were received and 

suitable for statistical analysis. The Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS), arithmetic mean, percentages, standard deviations, variance analysis 

and T testing for per set were  used to analyze the study data and achieve its 

objectives. So the study reached into a set of the most important results 

were:   

1. the study showed that there was clarity for the concept of the electronic 

management at the managers who are working in public industrial 

organizations that working in Benghazi where achieved  arithmetic 

average (3.99) and approval rate (76.6%).  

2. The study showed that there wa a recognition and support by managers 

for the electronic management in public industrial organizations where 

achieved  arithmetic average (3.35) and approval rate (53.13%).  

3. the study revealed that there was an availability for applying electronic 

management in public industrial organizations that working in 



 B

Benghazi where achieved  arithmetic average (3.82) and high 

practicing. 

 

4. The study revealed that there are obstacles for applying of the electronic 

management in public industrial organizations that working in 

Benghazi and Inexperience of some of the management leaderships in 

the electronic management field was the most important one where 

achieved  arithmetic average (4.13) and high practicing . 

5. the study showed that there were no statistically significant differences 

among  the requirements of the application of the electronic 

management that are attributable to the following of demographic 

variables type, age, educational level and years of service.  

 By showing the findings of the study, we can provide the following  

recommendations: 

1. Since the general level of electronic management requirements in 

public industrial organizations in Benghazi is high and get to (3.82), so 

it is important to keep at this level and strengthen it through further 

facilities procedures and provide a system of electronic networks. 

2. Follow the principle of management mandate and management 

participation for encouraging managers to integrate and interact with 

changes in the work environment as a result of the application of 

electronic management. 

3. providing administrative cadres and technical staff required through 

training and developing  due to lack of administrative leadership 

experience. 

4. Restructuring of the industrial organizations so that they can face the 

obstacles of applying electronic management. 
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