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 ملخص الدراسة
 

ه الدراسة للككف عن تحول المصارف لإلدارة ا لكترونية وعطقت  بتطوير هدفت هذ
المستويات ا دارية للتنظيم في إدارات المصارف التجارية العامة العاملة في مدينة بنغازي، 
وتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين في المستويات ا دارية بهذه المصارف والبالغ عددهم 

موظفا ، واستخدمت ( 804)تم اختيار عينة عكوائية طبقية نسبية تكونت من  موظفا ، وقد( 724)
استمارة صالحة ( 802)استمارة االستبان  لجمع البيانات المتعلقة بمو وع الدراسة، استلم منها 

للتحليل ا حصائي، وتحليل بيانات الدراسة وتحقيق أهدافها، واستخدم برنامج الحزم ا حصائية 
 .(SPSS)اعية للعلوم االجتم

 :وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج كان أهمها ما يلي
ككفت الدراسة  أن هنات معرفة لدي الموظفين بمزايا التي تحقيقها ا دارة ا لكترونية في  -0

في ا دارة العليا، ومتوسط حسابي ( 7.71)المصارف قيد الدراسة، بمتوسط حسابي 
في ا دارة ا كرافية، ومتوسط ( 7.07)سابي في ا دارة الوسطى، ومتوسط ح( 2.13)

 (.7.07)حسابي عام للدراسة 
ككفت الدراسة أن هنات ادرات لدي الموظفين  بمزايا التي تطوير المستويات ا دارية في  -8

في ا دارة العليا، ومتوسط حسابي ( 7.04)المصارف قيد الدراسة، بمتوسط حسابي 
في ا دارة ا كرافية، ومتوسط ( 2.12)ابي في ا دارة الوسطى، ومتوسط حس( 2.27)

 (.2.12)حسابي عام للدراسة 
ككفت الدراسة عن تطبيق المصارف قيد الدراسة لإلدارة ا لكترونية في حدود إمكانياتها  -2

في ( 2.12)في ا دارة العليا، ومتوسط حسابي ( 7.01)المتوفرة، بمتوسط حسابي 



 س

 

ي ا دارة ا كرافية، ومتوسط حسابي عام ف( 7.11)ا دارة الوسطى، ومتوسط حسابي 
 (.7.12)للدراسة 

ككفت الدراسة على مستوى معرفة الموظفين بالمصارف قيد الدراسة بمدى أهمية ا دارة  -7
في ( 7.21)ا لكترونية في تحقيق تطوير المستويات ا دارية، وذلت بمتوسط حسابي 

( 7.10)وسطى، ومتوسط حسابي في ا دارة ال( 2.43)ا دارة العليا، ومتوسط حسابي 
 (.7.11)في ا دارة ا كرافية، ومتوسط حسابي عام للدراسة

ككفت الدراسة عن وجود عقبات تعيق تطبيق ا دارة ا لكترونية لتطوير المستويات  -5
في ا دارة العليا، ومتوسط حسابي ( 2.23)ا دارية بككل امثل، وذلت بمتوسط حسابي 

في ا دارة ا كرافية، ومتوسط ( 2.24)، ومتوسط حسابي في ا دارة الوسطى( 2.45)
 (.2.23)حسابي عام للدراسة 

 

 :ومن خطل النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يمكن تقديم التوصيات التالية
زيادة الدعم المالي من قبل ا دارة العليا لتعزيز برامج وتطبيقات ا دارة ا لكترونية،  -0

لطزمة من خطل سن القوانين والتكريعات التي تسهل تطبيقها كذلت تقديم التسهيطت ا
 .بككل أمثل

عمل ا دارة العليا على تخفيج المركزية ا دارية وذلت من خطل تسهيل تواصل  -8
 .الموظفين والعمطء معها من خطل السماح لهم بتقديم الككاوي واالقتراحات إلكترونيا  

التنظيمي وتقليل المستويات ا دارية وذلت من  عمل ا دارة العليا على تبسيط  الهيكل -2
خطل االستفادة من تطبيق ا دارة ا لكترونية بككل امثل، وتسهيل االتصال بين 

 .المستويات ا دارية مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة
زيادة الدعم لتحسين خدمات البنية التحتية للمصارف، واستخدام تكنولوجيا المعلومات  -7

 .خدمات بين المصارف والعمطءلتحسين ال
تقدم التسهيطت الطزمة لربط المصارف بفروعها بككل كامل، وكذلت ربطها مع  -5

 .المصارف العامة األخرى
تقديم ال مانات الطزمة  لبقاء الموظفين في اعمالهم، وان التطوير في المستويات  -3

 .ا دارية من خطل ا دارة ا لكترونية ال يهدد وظائفهم
ي  المستمر لألنظمة واللوائح وسمح للموظفين بالمكاركة في صنع القرار، من التحد -4

خطل االستعانة بالخبراء والمتخصصين في مجال ا دارة ا لكترونية ل مان استمرار 
 .وتطوير العمل ا لكتروني



 ع

 

ايجاد االنظمة والبرامج الحديثة الطزمة ل مان أمن وحماية المعلومات با دارة  -2
 .يةا لكترون

العمل علي نكر ثقافة التعامل ا لكتروني بين العمطء والمصارف، مما يو ح لهم  -1
سهولة التعامل ا لكتروني مع المصارف، وتقليل من مخاوف العميل اتجاهها مما يبني 

 .الثقة بين العميل والمصرف
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 :المقدمة 1.1
ا دارة الحدي  يتبنى منهج االبتكار وا بداع في احدا  تغييرات جذرية في  إن علم

مفهوم العمل ا داري والتحول من ا دارة التقليدية إلى ا دارة الحديثة، باالعتماد على تكنولوجيا 
مما ال كت في  أن التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات ساهم في . المعلومات واالتصاالت

ة المؤسسات على االبتكار عبر إدخال تحسينات أساسية على سير األعمال تعزيز قدر 
وا ستراتيجيات ا دارية، وما تتيح  من تطبيقات تمكن من االستفادة من المعارف المتاحة 
دارتها لصالح المؤسسات ويعتبر ظهور وانتكار الحاسوب الكخصي والكبكات المحلية في  وا 

حوال  نوعيا  في طبيعة العطقة بين تكنولوجيا المعلومات النصف الثاني من الثمانينيات ت
والمستخدم تبع ذلت ظهور وانتكار ا نترنت في النصف الثاني من التسعينيات باعتبارها وسيلة 
للمعلومات واالتصاالت، حي  إن استخدام ا نترنت للتطبيقات ا دارية يحولها من الناحية 

ويكمن جوهر وفلسفة ا دارة ا لكترونية في تطوير نمط . ترونيةالنظرية إلى تطبيقات ا دارة ا لك
وأسلوب تعامل العاملين والزبائن والمؤسسات الحكومية والخاصة على اختطف توجهاتها وأنواعها 

ويحتم هذا المفهوم الجديد لإلدارة ا لكترونية ب رورة تنظيم المعامطت . وأحجامها معا  
عادة هيكلتها إل كترونيا  للتخلص من الروتين والبيروقراطية الكائعة في األعمال والخدمات، وا 

والمهام العامة لترتبط باحتياجات الزبائن ومؤسسات المجتمع المختلفة من خطل تكنولوجيا 
 (. 158: 2010قدوري،)المعلومات واالتصاالت المتقدمة 

األعمال،  فقد جلبت ا دارة ا لكترونية معها تغيرات جذرية متنوعة في منظمات
واألسواق، والصناعات، والمجتمعات ا نسانية، وقبل ذلت تغيرات في نظريات ا دارة والتنظيم 

ستراتيجيات استثمار نظم وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومع ا دارة ا لكترونية . وا 
ق مجتمع واقتصاد تتغير بيئة األعمال، وتزداد توثيرات العولمة والمنافسة الكونية في ظل انبثا

 (.13: 2005ياسين، )القرن الواحد والعكرين واقتصاد المعرفة وا نترنت 
فتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحاسبات اآللية جزءا  ال يتجزأ من الهيكل التنظيمي 
. للمؤسسات التي تسعى لتحقيق التنافس في العصر مدفوع بقوى اقتصاديات المعرفة والمعلومات

معظم الكركات اليوم إن استخدامها لهذه التكنولوجيات وما تتميز ب  من كفاءة عالية قد وتدرت 
نما  أصبح عامط  حاسما  في التوثير في قدرتها على التنافس ليس على مستوى الكركات فحسب وا 

 (.494: 2012الخيال، )على المستوى العالمي 
دام المعرفة والمعلومات ونظم وتمثل ا دارة ا لكترونية مدخل جديد يقوم على استخ

البرامج المتطورة واالتصاالت للقيام بالوظائف ا دارية وانجاز األعمال التنفيذية، با  افة إلى 
تبادل المعلومات بين العاملين في المنظمة، وبينها بين األطراف الخارجية بما يساعد على اتخاذ 

ارة ا لكترونية جميع مكونات العملية ا دارية وتكمل ا د. القرارات ورفع كفاءة األداء وفاعليت 
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من تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقيم وتحفيز، إال أنها تتميز بقدرتها على خلق وتحصيل المعرفة 
بصورة مستمرة وتوظيفها من أجل تحقيق األهداف، وتعتمد ا دارة ا لكترونية على تطور البنية 

السالمي )ل الرؤية ومن ثم أداء األعمال المعلوماتية داخل المنظمة بصورة تحقق تكام
 (. 12: 2009والسليطي،

 

 :          الدراسات السابقة 7.0
تعرج الباحثة هذه الدراسات وفق تاريخ إعدادها من األقدم إلى األحد ، وفيما يلي 

 :بعج هذه الدراسات
 

 :الدراسات العربية -أولا 
 (:2005محمد )دراسة  -  

تبنى المصارف اإللكترونية ما هي العبر التي  يمكن : ترونيةالمصارف اإللك"بعنوان 
 "تعملها لتطوير المصارف اإللكترونية في ليبيا من التطور الذي تم في  الدول المتقدمة؟

تهدف هذه الدراسة إلى أن تقوم بتعريف المكاكل والعبر التي يمكن للنظام المصرفي  
 .م في البلدان المتقدمة مثل المملكة المتحدةالليبي أن يعيها ويتعلمها من التطور الذي ت

 :وهدفت هذه الدراسة إلى
 القيام بتوصيف المصارف ا لكترونية وبتعريف فوائدها، ولماذا يتم استخدامها ؟  -0
 :تفسيرات المصارف ا لكترونية وتعريفاتها، والتي يمكن تقسيمها إلى األتي  -8
 .تحدةتطورها في البلدان األخرى خاصة في المملكة الم -
 .المصارف ا لكترونية في ليبيا -
 . والموخذ للمصارف ا لكترونية  –المزايا  -
 .الخدمات المصرفية من خطل كبكة ا نترنت -
 .مكاكل المصارف من خطل كبكة ا نترنت -

قد توصلت هذه الدراسة إلى البعج من النتائج الهامة التي قد ت يف معارف جديدة  
حي  و حت ا طار العام للمصارف ا لكترونية، وكيفية . ونيةفيما يتعلق بالمصارف ا لكتر 

تطويرها، وما هي العبر التي يمكن تعلمها في ليبيا من المصارف ا لكترونية في البلدان 
 .المتقدمة
وكما تو ح نتائج هذه الدراسة بون المكاكل الرئيسية لقنوات المصارف ا لكترونية في  

 .ت، أو في كونها غير معروفة جيدا  من قبل العمطءليبيا هي في تواجد هذه الخدما
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وحددت  الدراسة خمسة قنوات للتواصل ا لكتروني في البلدان المتقدمة وهي، اآلالت  
الصرف اآللى، والمصارف من خطل التلفاز، والمصارف من خطل الهاتف، والمصارف على 

 .خط المباكر و المصارف من خطل كبكة ا نترنت
نتائج هذه الدراسة أي ا، بون استخدام المصارف من خطل الهاتف في ليبيا  كما أظهرت

 .هو األكثر استخداما من القنوات األخرى للمصارف ا لكترونية
 (:2007مالك )دراسة  -

، "األبعاد اإلدارية واألمنية لتطبيقات اإلدارة اإللكترونية في المصارف السعودية"بعنوان 
لتعرف على األبعاد ا دارية واألمنية لتطبيقات ا دارة ا لكترونية من وهدفت هذه الدارسة إلى ا

وجهة نظر القيادات ا دارية في المصارف السعودية، كما هدفت إلى معرفة أهم متطلبات 
ومعوقات تطبيق ا دارة ا لكترونية في المصارف السعودية، ودراسة االختطف بين البنوت 

األجنبية من حي  تطبيقات ا دارة ا لكترونية، واستخدم الباح   الوطنية والبنوت ذات الكراكة
في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى تصور أعمق لمو وع هذه الدراسة، وأعتمد 

 :االستبانة كوداة لجمع البيانات وتوصلت الدراسة للتنائج التالية
 

الستخدام األمثل للموارد، وارتفاع تعمل ا دارة ا لكترونية من الناحية ا دارية على ا -0
دارة  دارة الموارد المالية وا  مستوى الكفاءة، ودعم ا دارة العليا في إدارة الموارد البكرية وا 

 .المعلومات والتخطيط
من المعوقات التي تعرقل مسيرة ا دارة ا لكترونية عدم وجود خطة إستراتيجية معلوماتية  -8

حتياجاتهم، وتعزيز القدرة االستيعابية لدى الموظفين تساعد على فهم طبيعة العمطء وا
 .لتحول نحو العمل التقني لمواكبة متطلبات ا دارة ا لكترونية

 
 

 (:2008آل فطيح )دراسة  -
، تهدف الدراسة "دور اإلدارة اإللكترونية في التطوير التنظيمي باألجهزة األمنية"بعنوان 

التطوير التنظيمي لكرطة المنطقة الكرقية من خطل  إلى معرفة دور ا دارة ا لكترونية في
معرفة  باط الكرطة  بالمنطقة الكرقية بمزايا ا دارة ا لكترونية، ومزايا التطوير التنظيمي، 
ودور وأساليب ا دارة ا لكترونية في هذا التطوير والمعوقات التي تحول دون تطبيقها، حي  

من مميزات ا دارة ا لكترونية وما توفره من سرعة ودقة  تكتسب الدراسة أهميتها من االستفادة
وأجريت هذه الدراسة . في إنجاز العمل مما ينعكس على التنظيم في المنظمات بككل عام

 . ابطا يعملون في األجهزة األمنية( 356)باستخدام أسلوب المسح الكامل كمل 
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 :واهم ما توصلت الي  الدراسة من نتائج 
التطوير التنظيمي بحرس الحدود تصل لدرجة متوسطة في معرف أهداف وآليات  -0

 .العاملين بوهداف وآليات التطوير التنظيمي
 .برامج التطوير التنظيمي تسهم في إحدا  التغيير الهادف بحرس الحدود -8
أهم أسباب مقاومة العاملين بحرس الحدود لبرامج التطوير التنظيمي هو عدم المكاركة  -2

 .في التخطيط
 

 (:2010المغيره )سة درا -
معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إجراءات العمل اإلداري من وجهة نظر "بعنوان 

يتكون مجتمع الدراسة لهذه العينة من جميع العاملين . "موظفي ديوان وزارة الداخلية السعودية
موظفا، ونظرا  إلى  4083في ديوان وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، والبالغ عددهم 

كون مجتمع الدراسة كبير نسبيا  فقط تم اختيار عينة عكوائية طبقية نسبية باستخدام المعادالت 
 (.600)البرامج ا حصائية الطزمة لذلت وحدد حجم العينة بي 

 :وتهدف الدراسة إلى
ءات التعرف على المعوقات التنظيمية التي تواج  تطبيق ا دارة ا لكترونية في إجرا -0

 .العمل ا داري في ديوان وزارة الداخلية
التعرف على المعوقات التقنية التي تواج  ا دارة ا لكترونية في إجراءات العمل ا داري  -8

 .في ديوان وزارة الداخلية
التعرف على المعوقات البكرية التي تواج  ا دارة ا لكترونية في إجراءات العمل ا داري  -2

 .ليةفي ديوان وزارة الداخ
التعرف على المعوقات المالية التي تواج  ا دارة ا لكترونية في إجراءات العمل ا داري  -7

 .في ديوان وزارة الداخلية
التعرف على الفروق ذات الداللة ا حصائية في استجابات المبحوثين نحو محاور  -5

 .الدراسة، يغزى للمتغيرات الوظيفية والكخصية لهم
 :اسة من نتائجواهم ما توصلت الي  الدر 

 .قلة دعم ا دارة العليا لنكاطات االبداع واالبتكار لدى الموظفين -0
 .عدم وجود إدارات تطوير ذات إمكانيات بكرية جيدة -8
 .عدم تنمية مهارات مستخدمي األجهزة التقنية -2
 .ارتفاع التكاليف المادية لألجهزة التقنية -7
 .تدني مستوى خبرة العاملين على التقنيات الحديثة -5
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 .ارسة اسلوب ا دارة المركزية لدى بعج الرؤساءمم -3
 

 (:2012المسماري )دراسة  -
إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمنظمات الصناعية الليبية العامة العاملة "بعنوان 
، دراسة استططعية على جميع مديري ا دارات بالمنظمات الصناعية الليبية "بمدينة بنغازي

مفردة، اختيرت كعينة عكوائية طبقية ( 033)وحدد فيها حجم العينة بي. ازيالعاملة بمدينة بنغ
 .نسبية

 :وهدفت هذه الدراسة إلى
الككف عن مدى توافر متطلبات تطبيق ا دارة ا لكترونية من وجهة نظر المديرين في  -0

 .المنظمات الصناعية العامة بمدينة بنغازي
ونية من وجهة نظر المديرين في التعرف على مدى و وح مفهوم ا دارة ا لكتر  -8

 .المنظمات الصناعية العامة بمدينة بنغازي
من وجهة نظر المديرين  -إن وجدت -التعرف على معوقات تطبيق ا دارة ا لكترونية -2

 .في المنظمات الصناعية العامة بمدينة بنغازي
ة التعرف على مدى أدرات ودعم المديرين في المنظمات الصناعية العامة لإلدار  -7

 .ا لكترونية
التعرف على طبيعة العطقة بين متطلبات ا دارة ا لكترونية وبعج المتغيرات  -5

الديموغرافية التالية؛ النوع، العمر، المستوى التعليمي، سنوات الخدمة لدى مديرين 
 .بالمنظمات الصناعية العامة العاملة بمدينة بنغازي

و ع التوصيات والمقترحات التي قد اسهام الدراسة بما ستتوصل إلي  من نتائج في  -3
 .تستفيد منها المنظمات الصناعية قيد الدراسة

 :واهم ما توصلت الي  الدراسة من نتائج
ككفت الدراسة إلى أن هنات توافر متطلبات لتطبيق ا دارة ا لكترونية بالمنظمات  -0

 .الصناعية العامة العاملة في مدينة بنغازي بدرجة ممارسة مرتفعة
دراسة أن هنات و وح لدى المديرين لمفهوم ا دارة ا لكترونية بالمنظمات بينت ال -8

 (.76.6%)الصناعية العامة العاملة بمدينة بنغازي بنسبة موافقة بلغت 
ككفت الدراسة أن هنات معوقات لتطبيق ا دارة ا لكترونية بالمنظمات الصناعية العامة  -2

بعج القيادات ا دارية في مجال ا دارة  العاملة بمدينة بنغازي، كان أهمها قلة خبرة
 .ا لكترونية
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خلصت الدراسة إلى عدم وجود فروق جوهرية معنوية بين متوسطات متطلبات ا دارة  -7
ا لكترونية تغزى لمتغير النوع لدى المديرين بالمنظمات الصناعية العامة العاملة بمدينة 

 .بنغازي
ية بين متوسطات متطلبات ا دارة أظهرت الدراسة عدم وجود فروق جوهرية معنو  -5

ا لكترونية تغزي لمتغير العمر  لدى المديرين بالمنظمات الصناعية العامة العاملة 
 .بمدينة بنغازي

 

 :الدراسات األجنبية -ثانياا 
 

 (:Wignd ،0991ويجاند )دراسة  -
 "التأثير في الهيكل والناس والمهام: تكنولوجيا المعلومات في المنظمات"بعنوان 

هدفت الدراسة إلى التعرف على توثير تكنولوجيا المعلومات، وخاصة البريد ا لكتروني، 
الهيكل التنظيمي واتجاهات العاملين : على ثطثة من المكونات الرئيسة في المنظمات أال وهي

 .والمهام الوظيفية
داري مساند في  إحدى ( 390)وتكونت عينة الدراسة من  مديرا وموظفا ومهنيا وا 

منظمات التعليم العالي التابعة للقطاع العام وهي جامعة والية أريزونا، وتم جمع البيانات من 
ولغايات إجراء الدراسة تم إنكاء نموذج لتفاعل  (%54)خطل استبيان مكتوب بمعدل استجابة 

التنظيمي  بحي  يو ح كيف يمكن لكل عنصر من هذه العناصر من أن يغير في باقي 
والبيئة التنظيمية هي الهيكل . يتفاعل مع البيئات الداخلية والخارجية للمنظمة العناصر، وكيف

 :وككفت نتائج الدراسة عما يلي. ا داري لجامعة عامة كبيرة
أن استخدام البريد ا لكتروني في التواصل بين االصناف المختلفة على المستويات  -0

نية على المستويات المتوسطة الوظيفية والتنظيمية يسير وفق حدود هرمية متسلسلة مب
 .والمستويات ا دارية

أن هنات تزايد في استخدام البريد ا لكتروني ليحقق التعاون ما بين الوحدات التنظيمية  -8
 .المختلفة والمتباعدة

وجود فرق في درجة استخدام المدراء للبريد ا لكتروني حي  إن مدراء ا دارة العليا  -2
يوميا  أكثر من مدراء المستوى األقل، ويستخدم لطتصال  يستخدمون البريد ا لكتروني

 .األفقي أكثر من االتصال الراسي
وجود فروق في نوع المهام الوظيفية حي  وصف المستجيبون مهامهم اليومية باعتبارها  -7

غير روتينية معقدة وتعاونية أكثر من كونها مهام غير مؤكدة أو روتينية أو واسعة 
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لبريد ا لكتروني المهام غير المؤكدة والبسيطة والروتينية وتقل في االنتكار حي  يحقق ا
 .المهام الغام ة والمعقدة وغير الروتينية

وجود عطقة ارتباطي  بين تكنولوجيا المعلومات وبين اصناف العمل والمهام الوظيفية،  -5
أهمية  بحي  يتنوع استخدام التكنولوجيا بتنوع تصنيف العمل وأنواع المهام، كما ترتبط

استخدام البريد ا لكتروني ارتباطا  كبيرا  بتكرار استخدام البريد ا لكتروني على 
 .المستويات المختلفة للتنظيم ا داري

 

 (: Deloitte Research، 2004)دراسة  -
دراسة عالمية كاملة حول مو وع الحكومة  Deloitte Researchأجرت مؤسسة 

ومية في خمس دول هي؛ الواليات المتحدة األمريكية، مؤسسة حك( 275)ا لكترونية كملت 
وهدفت الدراسة لتقديم رؤى لمديري ا دارات العليا . وأستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة

في المؤسسات المبحوثة، حيال تطلعاتها وتوقعاتها وخططها لمواجهة التحوالت الجذرية في 
و أظهرت الدراسة أن الحكومات التي أدخلت مفهوم . قبليةمفاهيم الحكومات المعاصرة والمست

الحكومة ا لكترونية إلى أساليب عملها في خدمة المستهلكين، قد نجحت في تحقيق فوائد عديدة 
أهمها؛ توفير خدمات أسهل، وتحقيق إنتاجية أعلى وتوفير معلومات أف ل، وتقليص عدد 

 .سسةككاوى العاملين، وتحسين الصورة الكلية للمؤ 
وككفت الدراسة عن تركيز الحكومات في استعمال التكنولوجيا على المكاركة 

كما حددت الدراسة . بالمعلومات، التي تعد عنصرا  أساسيا  في التوجي  نحو الحكومة ا لكترونية
ست خطوات يجب أن تتبعها المؤسسات الحكومية في طريق تحولها إلى الحكومة ا لكترونية 

 :يوهذه الخطوات ه
 .توسيع المكاركة بالمعلومات وتوفيرها للمستهلكين باستخدام التكنولوجيا المناسبة -0
 .تبادل المعلومات واالتصاالت باالتجاهين -8
تبني مداخل متعددة االغراج بحي  يمكن تقديم الخدمات وتبادل األعمال بين األجهزة  -2

 .المختلفة من مصدر واحد
 .تهمتخصيص مداخل خدمية لألفراد وفقا  لرغبا -7
تجميع الخدمات التي تكترت فيها مؤسسات حكومية مختلفة في جهة موحدة بحي  تقدم  -5

 .للمستفيدين من مدخل واحد مكترت
 .دمج تكاملي لنظم المعلومات بين مختلف األجهزة الحكومية -3
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 :مشكلة الدراسة 1.0
 ، فقد أصبح إن ا دارة التقليدية لم تعد قادرة على االستجابة لمتغيرات العصر ومتطلبات

 .التحول نحو ا دارة ا لكترونية حتميا  
فقد أصبح التحول نحو ا دارة ا لكترونية لكل المنظمات العامة والخاصة أمرا   روريا  
لمواكبة مجريات العصر، فمن خطل تفعيل تطبيقات ا دارة ا الكترونية وما تحقق  من سرعة 

حقيق التطوير في المستويات ا دارية في المنظمات ودقة وكفافية في العمل، قد تعد مدخط  لت
ا دارية بصفة عامة وفي قطاع المصارف بصفة خاصة عن طريق التغير والتعديل في الهياكل 

وتطوير األداء وتحسين جودة المعلومات التخاذ قرارات إستراتيجية تساعد . أو المستويات ا دارية
 (.031: 8101القدوري، ) في تحقيق أهداف المصارف بكفاءة وفاعلية

فا دارة ا لكترونية باعتبارها منهجا إداريا حديثا، تستدعي بال رورة قدرات بكرية عالية 
مدربة ومؤهلة على مستوى عالي من الكفاءة والفعالية، كما تتطلب تطويرا  في أساليب ا دارة 

لكي تتمكن من خطلها المنظمات والمستويات ا دارية وتوفير الموارد وا مكانيات المالية الكافية 
نتاجها  .(055: 8112العلوطي، ) من رفع مستوى خدماتها وا 

وبناءا  . ولتحقيق ذلت البد أن يكون هنات فهم أف ل للعوائق التي تعترج نجاح تطبيقها
على ما سبق، تت ح أهمية ا دارة ا لكترونية و رورة تطبيقها على المستويات ا دارية للتنظيم 

إداراتها بما يتماكى مع المستجدات الحديثة، والسيما في ظل التوسع في استخدام التقنية  وتطوير
 .(25: 8117نجم، ) الرقمية، لكي تتمكن من تقديم خدماتها بوعلى درجة من الكفاءة والجودة

فا دارة ا لكترونية دور فعال وقيم في تطوير القطاعات األساسية للدول بل نستطيع 
س نجاحها وتقدمها، فهنا نتحد  عن مككلة الدراسة وهي ما يواجه  قطاع القول هي أسا

المصارف الليبية بصفة عامة هي عدم استغطل التطور التكنولوجي المعاصر المتمثل في ا دارة 
ا لكترونية بككل أمثل باعتباره مدخط  معاصرا  لتطوير وتحدي  العمل ا داري مما ينعكس على 

يل العمل على موظفيها بتحسين خدماتها للعمطء وتقديم التسهيطت أداء المصارف بتسه
المصرفية لهم بككل ميسر وحسن، وكذلت ما تقدمة ا دارة ا لكترونية من خدمات عالية الجودة 
والكفافية للقطاع المصرفي إذا ما استخدمت بككل كفؤ يسهل على الموظفين القيام بوعمالهم 

 .(032: 8101القدوري، ) وقت وتكلفةبككل أسرع و أدق بوقل جهد و 
حي  أن ا دارة ا لكترونية تعتبر مدخط  تكامليا  لطستثمار الوقت والجهد والمال وتحقيق 
ر ا الموظفين والعمطء عن خدماتها من خطل توفيرها عبر عمل مستمر وميسر ومبرمج غاية 

 .لتي تعاني منها المصارف الليبيةفي الدقة، فيمكنها من التغلب على الكثير من تلت السلبيات ا
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وتتمثل مككلة الدراسة في محاولة التعرف على العطقة كل من تحول لإلدارة ا لكترونية 
مكانية تطبيق ا دارة ا لكترونية في المصارف التجارية الليبية  وتطوير المستويات ا دارية وا 

 :الرئيس وهو كاألتي تالعامة، وبالتالى فإن مككلة الدراسة تتبلور في التساؤال
في المصارف  في تطوير المستويات ا دارية للتنظيمإلدارة ا لكترونية هل هنات دور ل -

 الليبية التجارية العامة العاملة في مدينة بنغازي؟
 :حي  تسعى الباحثة من خطل هذه الدراسة إلى ا جابة عن التساؤالت التالية  

 لمصرفي با دارة ا لكترونية؟ما مستوى معرفة الموظفين في القطاع ا -
 ما مستوى معرفة الموظفين بالمزايا والتسهيطت التي توفرها ا دارة ا لكترونية؟ -
ما مستوى معرفة الموظفين بالمزايا والتسهيطت التي يوفها التطوير في المستويات  -

 ا دارية للتنظيم؟
ة لتسهيل العمل في تعيق استخدام ا دارة ا الكتروني -إن وجدت-هل توجد عقبات  -

 المستويات ا دارية بالطريقة المثلى؟
 

 :أهداف الدراسة 1.0
 :تهدف الدراسة إلى األتي

التعرف على مستوى مساهمة تطبيق برامج ا دارة ا لكترونية في تحقيق التطوير في  -0
 .المستويات ا دارية بالمصارف التجارية العامة بمدينة بنغازي

فهوم ا دارة ا لكترونية لدى الموظفين في مختلف التعرف على مستوى و وح م -8
 .المستويات ا دارية في المصارف التجارية العامة

 .التعرف على مستوى معرفة الموظفين في المصارف التجارية بمزايا ا دارة ا لكترونية -2
التعرف على مستوى معرفة الموظفين في المصارف التجارية بمزايا التطوير في  -7

 .داريةالمستويات ا 
من وجهة  -إن وجدت–التعرف على مستوى مساهمة تطبيق برامج ا دارة ا لكترونية  -5

 .نظر المديرين في المصارف التجارية الليبية العامة
معرفة مدى مساهمة الدراسة بما ستتوصل إلي  من نتائج في و ع التوصيات  -3

 .امةوالمقترحات التى قد تستفيد منها المصارف التجارية الليبية الع
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 :أهمية الدراسة 1.0
نظرا  لقلة الدراسات التي اهتمت بمو وع ا دارة ا لكترونية محليا على حد علم الباحثة، 

 :وهذا يرجع لحداثة المو وع قيد الدراسة، لذا فإن أهمية الدراسة تنبع من أنها
معاصرة تكتسب الدراسة أهميتهما من تناولها لمو وعين هامين وحيويين في ا دارة ال -0

وهما تطوير المستويات ا دارية تكنولوجيا  وا دارة ا لكترونية، ودورها في رفع مستوى 
 .العمل وتسهيل الوصول إلى األهداف المرجوة

تساهم في توعية القيادات ا دارية العليا بزيادة االهتمام بتنمية وتطوير الموظفين في  -8
توى األداء في المصارف التجارية الليبية المجال التكنولوجي وذلت بما ل  أثر في رفع مس

 .العامة
تعالج مو وعا  مهما يؤدي عدم االهتمام ب  إلى خسائر كبيرة على مستوى األفراد  -2

والمنظمات، حي  إن ا دارة ا لكترونية لها توثير على الكفاءة وفعالية في تحسين 
 .مخرجات المنظمات

ت للبح  العلمي و جراء دراسات أعمق في إمكانية االستفادة من الدراسة في فتح مجاال -7
مجاالت ا دارة ا لكترونية ودورها في تطوير المستويات ا دارية في المصارف 

 .والمؤسسات األخرى
 .قد تفيد متخذي القرارات في المصارف محل الدراسة -5
 

 :هيكلية الدراسة 1.0
 :ذلت على النحو التاليتم االستناد في هيكلية الدراسة على جوانب مهمة مكملة لبع ها و 

 

 :الجانب النظري -أول
يتمثل هذا الجانب في ا طار النظري المتعلق بمو وع الدراسة و ذلت من خطل 
االستعانة  بالكتب، الدوريات، التقارير، الدراسات السابقة، والبحو  المنكورة وغير المنكورة 

 .لعطقة بمو وع الدراسةذات ا( ا نترنت)با  افة إلى كبكة المعلومات العالمية 
 

 :الجانب الميداني -ثانياا 
ينطوي هذا الجانب على جمع البيانات المتعلقة بمو وع الدراسة من مجتمع البح  عن 
طريق استخدام استمارة االستبان ، ثم يتم تحليل البيانات المتحصل عليها من استمارة االستبان ، 

 .وذلت باستخدام األساليب ا حصائية المناسبة
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 :الجانب التحليلي -ثالثاا 
هدف هذا الجانب تحليل البيانات المتحصل عليها من الجانبيين الميداني والنظري، وذلت 

 .باستخدام ا حصائية المطئمة لمو وع الدراسة، ومن ثم استخطص النتائج والتوصيات النهائية
 

 :منهجية الدراسة 2.0
وم بوصف الظاهرة قيد الدراسة عن طريق جمع اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي الذي يق

 .البيانات الطزمة وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى استنتاجات بكون فر يات وأهداف الدراسة
 

 :حدود الدراسة 8.0
 :تتمثل محددات هذه الدراسة فيما يلي

 

 :الحدود الموضوعية -0
 .تنظيميها في التطوير النية ودور ا دارة ا لكترو  دورهذه الدراسة على بيان  اقتصرت

 :الحدود المكانية -8
اقتصرت الحدود المكانية للدراسة في المصارف التجارية الليبية العامة العاملة في مدينة 

 .لمحدودية ا مكانيات المادية والزمنية لدي الباحثة. بنغازي
 
 :الحدود الزمنية -2

 .م 2016اجريت الدراسة خطل فصل الخريف 
 

 :الدراسةمصطلحات  9.0
 

 : اإلدارة -
هي مجموعة من األنكطة المعنية بالتوجي  "ا دارة بونها (  2006:21بطل، )عرف 

الكفء والفعال لتحقيق أهداف المنظمة، وي يف بون األنكطة تت من مجموعة الوظائف 
 ا دارية التي يقوم بها المدير من تخطيط وتنظيم وتوجي  وتنسيق ورقابة، أما الموارد فتكمل
الموارد البكرية والموارد المادية والموارد المالية ومورد المعلومات، كما أن الكفاءة فتعني أداء 
 ". األكياء بطريقة صحيحة، وأما الفاعلية فتعني أداء األكياء بطريقة صحيحة في الوقت الصحيح
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 :التطوير التنظيمي -
املة ومتكاملية لجمييع جوانب عملية ك"يعرف التطوير التنظيمي بون  ( 7 1999:أحمد، )
، بحي  يمكنها من االنتقال من الو ع القائم (التنظيم نفس  -جماعات العمل  -أفراد)المنظمة 

إلى الو ع المستهدف خطل فترة زمنية محددة وذلت في إطار كلي مين ا مكانيات البكرية 
ذلت تمكنها من مواجهة متطلبات والمادية المتاحة للمؤسسة والمناخ التنظيمي والبيئة المحيطة، كي

 ".التغيير بكافة أنواعها الثقافية واالقتيصادية والتكنولوجيية والمعلوماتية 
 :اإلدارة اإللكترونية -

أسلوب جديد للعمل ا داري باستخدام "بونها  200)  2013:أبو عاكور والنمري،)عرفها 
من أجل تحقيق (. ا نترنت)لمعلومات تقنية حديثة المتمثلة بالحاسب ا لى والكبكة الدولية ل

 ".الكفاءة والفاعلية في أداء العمل
 

 (:اإلنترنت)شبكة المعلومات  -
عبارة عن وسيلة اتصال مكونة من كبكتين أو "ا نترنت (  2009:234ملوخية، )عرف 

 ".أكثر مما يجعلها تبدو مثل كبكة واحدة مستمرة
بين الحاسبات اآللية في المجال التجاري  كبكة من الكبكات، تربط"كما عرف  على أن  

 ".واألكاديمي والحكومي في كل الدول عبر العالم
 

 :المستويات اإلدارية -
 :المستويات ا دارية كما يلي(  178:179، 1991بعيرة وآخرون،)كما أو ح كل من         

 

 : اإلدارة العليا -0
 :ومن خصائصها

 .ي المستويات ا دارية األخرىأن عدد المديرين فيها يكون أقل منهم ف -
 .إنها تهتم بو ع السياسات العامة للمنظمة أكثر من اهتمامها بممارسة األمور اليومية -

 

 

 : اإلدارة الوسطى -8
وهي ا دارة المسؤولة عن تنفيذ سياسات المنظمة، وقد تكمل أكثر من مستوى تنظيمي 

 .المستويات الدنيا من التنظيم طالما انها تقع بين القيادة العليا في المنظمة وبين
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 : اإلدارة الدنيا -2
والخاصية الرئيسة لهذا المستوى التنظيمي هي أن المديرين في  ال يكرفون على أعمال 
نما يكون إكرافهم على األفراد القائمين بالتنفيذ مباكرة، وكثيرا ما يطلق على هذه  مديرين آخرين وا 

  ".مكرفون"الطبقة من المديرين أسم 
 

 :المدير -   
يقصد ب  جميع مديري ا دارات ورؤساء االقسام والوحدات ( "13:  2012حامد،)

 ".بالمصارف قيد الدراسة
إن اصططح المدير كما هو معروف يعني (  1991:178بعيره وآخرون،)وعرف  

 .الكخص المسؤول عن أنكطة أكخاص آخرين أو عن التصرف في موارد تنظيمية معينة
 :يف هؤالء المديرين على أساسين رئيسيينويمكن تصن

 .على أساس موقعهم من المستوى التنظيمي -0
على أساس طبيعة النكاط الذي يؤدون  بحي  يمكننا الحدي  عن المديرين وظيفيين  -8

 .أو مديرين ذوي طبيعة عامة( مدير ا نتاج، مدير التسويق، مدير الموظفين،وغيرها)
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 الفصل الثاني

 طار النظري للدراسةاإل

 اإلدارة اإللكترونية
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 المبحث األول

 اإلدارة اإللكترونيةمدخل 
 

 :المقدمة 0.0.7

تكهد األلفية الثالثة تطورا  متسارعا  في المعطيات المعرفية والمعلوماتية، وانتكار كبكة 
قة سم  من سمات ا نترنت على نحو واسع، فقد أصبحت مع  التطورات والمتغيرات المتطح

العصر، خصوصا  في مجال المعلومات واالتصاالت، حي  أنها فر ت على منظمات األعمال 
التحول في أعمالها وتفكيرها من حي  المعايير ال ابطة للعمل ومن حي  أدوات وأساليب العمل 
المستخدمة، وذلت انسجاما  مع رغبات وتطلعات كل من العاملين في هذه المنظمات وكذلت 
العمطء، األمر الذي و ع هذه المنظمات محل المنافسة نحو التميز بين أقرانها من المنظمات 
األخرى، ومع ظهور تلت التطورات ظهرت معايير ونظم ومفاهيم للعمل ا داري في المنظمات، 

ي  ، باعتبارها مدخط  معاصرا  للتطور وتحد"ا دارة ا لكترونية"ومن أبرز تلت المعايير الحديثة 
العمل ا داري، حي  أن ا دارة ا لكترونية لها دور كبير في تطوير التنظيمات ا دارية بما 
تقدمة من خدمات ومميزات يمكن تطبيقها بككل فعال ومباكر وتوفير السرعة والدقة في إنجاز 

تب المعامطت، وتقليل الوقت والجهد والتكلفة، وبصورة غير مباكرة في منع االزدحام أمام مكا
الموظفين، والق اء على مككلة تكدس األوراق وغيرها من السلبيات التي ستزول أثرها تدريجيا  

 .(8117:25نجم، ) بتطبيق ا دارة ا لكترونية على العمليات ا دارية
 

 :مفهوم اإلدارة اإللكترونية 7.0.7
يعي لوجود فر ت ا دارة ا لكترونية نفسها على واقع العمل في المنظمات كرد فعل طب

واستخدام الحاسب اآللي في العديد من األعمال، وذلت باتجاه تطوير نظم العمل التقليدية  إلى 
نطم مرن  تستطيع التفاعل مع واقع الحداثة والتطوير الحاصل، توفيرا  للجهد والوقت المبذول، 

 دارية، وهي ويعتبر مصطلح ا دارة ا لكترونية من المصطلحات المستحدثة في مجال العلوم ا
طار كامل لنظم إدارة المعلومات من خطل تحول  نتاج لتنمية التقنية في إدارة األعمال، وا 
العمليات ا دارية ذات الطبيعة الورقية إلى عمليات ذات طبيعة إلكترونية باستخدام كافة تقنيات 

 (.126: 2004نجم، )  الحاسوب
ي إدارة موارد معلوماتية تعتمد على فا دارة ا لكترونية هي أوال  وقبل كل كيء ه

خفاء األكياء وما يرتبط  ا نترنت وكبكات األعمال تميل أكثر من أي وقت م ى إلى تجريد وا 
الفكري هو العامل األكثر فاعلية في  -المعرفي -بها إلى الحد الذي أصبح رأس المال المعلوماتي

 (.126: 2004، نجم)تحقيق األهداف واألكثر كفاية في استخدام مواردها 
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بونها (   2005،21:22ياسين، )وتعددت تعريفات ا دارة ا لكترونية حي  عرفها، 
منظومة متكاملة وبنية وظيفية وتقنية مفتوحة هي إطار يكمل كل من األعمال ا لكترونية "

ترونية للداللة على ا دارة ا لكترونية لألعمال والحكومة ا لكترونية للداللة على ا دارة ا لك
العامة أو ا دارة ا لكترونية ألعمال الحكومة الموجهة للمواطنين، أو الموجهة لألعمال، أو 

 ".الموجهة لمؤسسات ودوائر الحكومة المختلفة
تنفيد كل األعمال والمعامطت التي تتم بين طرفين "أنها هي ( 30: 2004غنيم، )وبين 

 ".ل استخدام كبكات االتصاالت ا لكترونيةأو أكثر سواء من األفراد أو المنظمات من خط
إنها قدرة المنظمات المختلفة على إدارة ( " 2011:1المغربي، )وتبين في نفس السياق 

األنكطة التنظيمية والخدمات الداخلية والخارجية بما ييسر توفيرها للعمطء الداخليين والخارجيين 
 ".مجهود أقلبوسائل إلكترونية وبسرعة وقدرة عالية وبتكاليف و 

قدرة المنظمة على تبادل المعلومات وتقديم "بونها ( 168: 2008عبد الفتاح، )وعرفها  
الخدمات فيما بينها وبين المواطن وبين قطاعات األعمال بسرعة ودقة عالية، وبوقل تكلفة عبر 

 (".في أي وقت وأي مكان)كبكة ا نترنت مع  مان السرية وأمن المعلومات المتناقلة 
 

 

 :مراحل النتقال من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللكترونية 1.0.7
أن ا دارة ا لكترونية تمر في مراحل مترابطة ( 201: 8102ابوعاكور والنمري، )يكير 

 : ومتكاملة فيما بينها وهي كما يلي
ام الوظيفية مرحلة توثيق الهيكل التنظيمي ومسارات األعمال وا جراءات ا دارية والمه :أولا 

التي تقدمها المؤسسة وتجري عملية التوثيق ا داري للو ع الراهن : والصطحيات والخدمات
 .للمؤسسة لطستفادة منها في عمليات التطوير القادمة

 

وهي ما يعرف بإعادة هندسة األعمال وفي هذه المرحلة يتم : مرحلة التطوير ا داري :ثانياا 
بون يوخذ بعين االعتبار . يراعي متطلبات ا دارة ا لكترونية التطوير ا داري بمنظور تقني
وليس التطوير العمودي فإن  يزيد من تعقيد ا جراءات ا دارية . التطور األفقي للهيكل التنظيمي

دارة المعرفة، ويتم ذلت : كما يمكن إ افة المفاهيم الحديثة في ا دارة مثل إدارة الجودة الكاملة، وا 
 .ر أعمال المنظمة وفق أف ل مفاهيم ا دارة ا لكترونيةمن خطل تطوي

 

وتكمل تطوير جميع الجوانب التقنية مثل البرمجيات والفنيين والبنية : مرحلة التطوير التقني :ثالثاا 
التحتية، وتت من عملية تطوير البرمجيات وتحليل جميع األعمال ا دارية المتطورة وتحويلها إلى 

حاسب اآللي ويترتب على ذلت  رورة توفير جميع األجهزة الطزمة مثل برامج تطبيقات في ال
كبكات الحاسب وقواعد البيانات وأجهزة أمن المعلومات والعنصر البكري أو الفنيين على التقنية، 
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وما يحتاجون إلي  من تدريب وتطوير لمهاراتهم وتحفيزهم معنويا  وماديا  ليقوموا بمهامهم على 
 :1)-8) هذا التطور في الككل ( 126:  2004نجم،) ح وو . الوج  األمثل

 

                                                                                          

                                                                                                                                                                                    نطاق                                                                                                          نطاق  

 المعلومات                                                                                                األشياء 

 الماضي                                                                 المستقبل       
 

 التطور نحو اإلدارة اإللكترونية                                             

 

 ( 1-2)الشكل 

 زايداإلدارة اإللكترونية ونطاق المعلومات المت

 

 .126دار المريخ، األردن، صاإلدارة اإللكترونية اإلستراتيجية والوظائف والمشكالت،  ،(2004)نجم،عبود نجم، : المصدر

 

  :أنماط اإلدارة اإللكترونية 1.0.7

أن ا دارة ا لكترونية توخذ أنماطا  مختلفة وأككاال  ( 145:  2008علوطي،)أو ح 
 :نظمة بما يحقق أهدافها ومن تلت النماذج ما يليمتعددة حسب طبيعة العمل لدى الم

تعد الحكومة ا لكترونية أحد أنماط ا دارة ا لكترونية، ويقصد بها  :الحكومة اإللكترونية -
مجموعة من التطبيقات التكنولوجية التي تهدف إلى تطبيق تكنولوجيا المعلومات "

صال الحديثة كا نترنت أو واالتصال في تقديم الخدمات العامة من خطل وسائل االت
الهواتف بهدف تحسين توصيل الخدمات للمواطنين وزيادة التوثير ا يجابي على مجتمع 

 ".األعمال وجعل الحكومة تعمل بكفاءة وفعالية
هي تبادل المعلومات والخدمات عبر كبكة "التجارة ا لكترونية : التجارة اإللكترونية -

ويمكن أن يتحقق الدفع من خطل . بصورة سريعة يةاالقتصادا نترنت لتحقيق التنمية 
 ".البطاقات البنكية، وتعد التجارة ا لكترونية أول تطبيق لإلدارة ا لكترونية

يقوم هذا النوع من التعليم على استخدام الحاسوب في التعليم الفرد من  :التعليم اإللكتروني -
لمحا رات الدراسية ويمكن إجراء ا. خطل برامج تدريبية مخصصة لهذا الغرج

واالختبارات التحريرية ومناقكة الرسائل العلمية عبر كبكة المحلية للمؤسسة أو عبر 
 .الكبكة ا نترنت واالستفادة من الدروس المجانية المنكورة على ا نترنت

ا لكتروني يمكن متابعة األخبار العاجلة والنكرات  النكرمن خطل : النشر اإللكتروني -
واالجتماعية، وا ططع على أخر المؤلفات، واالستفادة من محركات البح  االقتصادية 

 .المتنوعة، وتحقيق سرعة الحصول على المعلومة من مصادرها

 اإلدارة التقليدية
 

 اإلدارة اإللكترونية                                                               
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 :عناصر اإلدارة اإللكترونية  1.0.7
 :أن ا دارة ا لكترونية تتكون من ثطثة عناصر(  23:25، 2005ياسين،)يكير 

 (:Hard ward)عتاد الحاسوب  -0
 .يتمثل العتاد في المكونات المادية للحاسوب ونظم  وكبكات  وملحقات و 

 :(Software)البرمجيات  -8
برامج البريد ا لكتروني، : وهي تعني الكق الذهني من نظم وكبكات الحاسوب مثل

، البرامج المحاسبية، نظم إدارة الكبكات، مترجمات ولغات البرمجة، Databasesقواعد البيانات 
 .التدقيق المبرمجةأدوات 

 (:Communication Network)شبكات التصال  -2
، Internetهي الوصطت ا لكترونية الممتدة عبر نسيج اتصال لكبكات ا نترنت 

، وكبكات ا نترنت التي تمتثل الكبكة القيمة للمنظمة و دارتها Extranetا كسترانت 
 .ا لكترونية

 (:Knowledge Workers)صناعة المعرفة  -7
 Digital Leadershipsويقع في قلب هذه المكونات، وتتكون من القيادات الرقمية 
 .والمديرون والمحللون للموارد المعرفية ورأس المال الفكري في المنظمة

 

        











 (2-2)الشكل 
 

 عناصر اإلدارة اإللكترونية

 

، معهد اإلدارة العامة، مكتبة وآفاق تطبيقاتها العربية، اإلدارة اإللكترونية (2005)ياسين، سعد غالب،  :المصدر

 .25الملك فهد، الرياض، ص

 

 

 

 

 صناعة المعرفة

 الحاسوب
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 :أهداف اإلدارة اإللكترونية 1.0.7

بون الهدف األساسي لتطبيق ا دارة ا لكترونية هو (  2013:227اكتيوي، )و ح 
 :زيادة فاعلية أداء المنظمة من خطل مجموعة من النقاط أهمها ما يلي

 .ومتابعة ا دارات المختلفة للمؤسسة وكونها وحده مركزيةإدارة  -0
 .تركيز نقطة اتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بها، وأعطاء دعم أكبر في مراقبتها -8
 .تجميع البيانات من مصادرها األصلية بصورة موحدة -2
 .تقليص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها -7
 .متابعة عمليات ا دارة المختلفةتقيل أوج  الصرف في  -5
توظيف تكنولوجيا المعلومات من أجل دعم وبناء ثقافة مؤسسية إيجابية لدى العاملين  -3

 .كافة
 .توفير البيانات والمعلومات للمستفيدين بصورة فورية -4
 .التعلم المستمر وبناء المعرفة -2
دارة الم -1  .وارد كافةزيادة الترابط بين العاملين وا دارة العليا ومتابعة وا 

 
 :أهمية اإلدارة اإللكترونية 2.0.7

أن لإلدارة ا لكترونية أهمية سواء بالنسبة للمنظمات أو على (  43: 2004غنيم،)يكير 
 :المستوى القومي، وتكمن أهمية ا دارة ا لكترونية فيما يلي

 .انخفاج تكاليف ا نتاج وزيادة ربحية المنظمة -0
 .كوميةتحسين مستوي أداء المنظمات الح -8
 .تطفي مخاطر التعامل الورقي -2
 .زيادة الصادرات وتدعيم االقتصاد الوطني -7
إيجاد فرص جديدة للعمل الحر، واالستفادة من الفرص المتاحة في أسواق التكنولوجيا  -5

 .المتقدمة
أن بوسع تكنولوجيا ( Turban and Others, 2008: 554)ويؤكد توربان وآخرون 
ريعة، ومن المتوقع أن تزداد تلت التغيرات في المستقبل مما يسمح المعلومات التطور بمعدالت س

 .بتطبيقات تكنولوجيا جديدة وكاملة، تؤدي بالتالي إلى تطوير كفاءة المنظمات وزيادة فعاليتها
أن بوسع تكنولوجيا ( Serrsht and Others, 2008: 202)ويري سيركت وآخرون 

الرئيسية للمجتمع بوسره بغج النظر عن الواقع  المعلومات واالتصاالت تيسر وتوفر الخدمات
 .الجغرافي وبوقل تكاليف ممكن 
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حي  يرى أن للتكنولوجيا دور مهم في تحسين  Wigand, 1995: 2))ويؤيده ويجاند 
ا نتاجية والكفاءة في المنظمات، عطوة على ذلت تسهيل تقنية االتصال بين وحدات المنظمة 

 .المتباعدة جغرافيا  
 

 :مزايا تطبيق اإلدارة اإللكترونية 8.0.7
بون هنات العديد من مزايا تطبيق ا دارة ا لكترونية   21:22) ،8101  الداني،)أكار 

 :ومن بينها ما يلي
 

 :مزايا اإلدارة اإللكترونية للمنظمة -0
 

 .إدارة ومتابعة ا دارات المختلفة للمنظمة وكونها وحدة مركزية -
 .الالدقة والسرعة في انجاز األعم -
 .زيادة ا نتاجية ا دارية -
 .توفير المعلومات الطزمة إلكترونيا  لجميع المستويات ا دارية -
 .زيادة كفاءة وفعالية المنظمة -
 .تقليل مخالفة األنظمة -

 

 :مزايا اإلدارة اإللكترونية للمتعاملين بالمنظمة -8
 

 .الكفافية والو وح في كيفية الحصول على الخدمات من المنظمة -
 .التواصل مع المنظمة في أي وقت وزمانإمكانية  -
 .سرعة الحصول على الخدمات -
 .المكاركة في رسم سياسات المنظمة من خطل التغذية العكسية -
 .وصول الخدمات للمتعاملين مع  مان السرية المعلوماتية وأمنها -
مكانيا -  .تهمإتاحة الخيرات المتعددة للعاملين في نوعية الخدمة المطلوبة وفقا  لرغباتهم وا 

 
 :مزايا اإلدارة اإللكترونية للعاملين بالمنظمة -2

 

 .و وح االختصاصات والمسؤوليات للعاملين في ظل ا دارة ا لكترونية -
 .تنمية مهارات وقدرات العاملين بالتقنية -
 .سهولة أداء األعمال لتوحيد نماذج إجراءات العمل ا لكتروني -
 .يات ا داريةاستمرار االتصال الفعال بين العاملين والمستو  -
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 .تحقيق الطمركزية ا دارية مما يحقق سرعة أداء المهام بيسر وسهولة -
ا لكترونية  مة ألداء العمل من خطل األركيفسرعة الحصول على المعلومات الطز  -

 .للمنظمة
التوثيق ا لكتروني لجهود العاملين من خطل الرقم السري لكخصية كل موظف مما  -

 .زيحفزهم لإلبداع والتمي
 

 :التقنيات المستخدمة في مجال اإلدارة اإللكترونية 9.0.7
أن  يوجد العديد من التقنيات المستخدمة في مجال ا دارة (  27: 2010الحسن،)يكير 

 :ا لكترونية الحديثة وهي
ويقصد بها النظم التى صممت ألداء وظيفة أو وظائف محددة  :نظم المعلومات اإلدارية -0

 -الصادر )الروتينية اليومية التي تقوم بها دائرة حكومية ما مثل، وهي غالبا  األعمال 
 .، إدارة الملفات الطبية في المؤسسات، نظم المحاسبة، نظم كئون الموظفين(الوارد

تستخدم الماسحات ال وئية لتحويل الوثائق الورقية إلى  :تقنيات األراشيف اإللكترونية -8
ويستخدم لهذا . كات المحلية أو ا نترنتككل رقمي يمكن تخزين  وتبادل  عبر الكب

 .الغرج ماسحات سريعة جدا  تعادل سرعة اآلت تصوير المستندات تقريبا  
هي برامج تنكو في مواقع ا نترنت لتسهيل عملية إدارة معلومات  :نظم إدارة المحتويات -2

ى وتستخدم تلت النظم قواعد بيانات لتخزين جميع المعلومات، إ افة إل. المحتويات
 .القوالب الجاهزة وذلت  نتاج صفحات ويب ديناميكية تكون في نهاية موقعا  متكامط  

جميع أككال المعلومات التي يراد إتاحتها مثل الصور، وملفات  :يقصد بالمحتويات -7
 .صوتية، وملفات فيديو، وأخبار، ومعلومات عامة

ة من المحتويات بحي  هي مواقع تستخدم نظم أو عدة نظم  دارة كمية كبير  :البوابات -5
تصبح أكبة ما تكون ببوابة تخيلية لتلت الدائرة يستطيع المراجع الدخول عن طريقها إلى 

 .أغلب الخدمات التى تقدمها مباكرة من بيت  أو مكتب 
هي نماذج إلكترونية تفاعلية تتاح عبر ا نترنت تتيح إدخال  :النماذج اإللكترونية -3

ومن تم إرسالها للطرف الثاني ( المواطن مثط  )طرف البيانات بككل تفصيلي من قبل 
 .لتدخل إلى نظام ما يقوم بمعالجتها إلكترونيا  ( الوزارة مثط  )

بطاقات االئتمان : هنات طرق عديدة للدفع عبر ا نترنت مثل :نظام الدفع اإللكتروني -4
توافق مع وغيرها، وفي مجال الحكومة ا لكترونية يمكن توصيف تلت الطرق وتطويرها لل

 .احتياجات القطاعات الحكومية
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محركات البح  هي أدوات يمكن عن طريقها البح  في كامل المواقع  :محركات البحث -2
واسترجاع المعلومات وتعد محركات البح  من نماذج نظم االسترجاع الحره التي تعتمد 

تكمل  ويمكن لمحركات البح  أن. على الكلمات المفتاحية للداللة على مو وع البح 
جميع النصوص التي يحتويها الموقع، مما يوسع نطاق البح  ويزيد من كفاءة 

 .االسترجاع
يلعب تصميم المواقع وواجهة االستخدام  :واجهات المستخدم التفاعلية وتصميم المواقع -1

حي  تساعد المستفيد في الوصول المباكر والسريع إلى . دورا  كبيرا  في نجاح الموقع
 .وبةالمعلومات المطل

 

 .مثل التكفير والتوقيع ا لكتروني: تقنيات أخرى
 

 :سمات اإلدارة اإللكترونية 01.0.7
 :أن سمات ا دارة ا لكترونية تتمثل في(  20: 2007الخالدي،)أكر 

 .إدارة الملفات بدال  من حفظها -0
 .استعراج المحتويات بدال  من القراءة -8
 .مراجعة محتوى الوثيقة بدال  من كتابتها -2
 .ريد ا لكتروني بدال  من الصادر والواردالب -7
 .ا جراءات التنفيذية بدال  من محا ر االجتماعات -5
 .ا نجازات بدال  من المتابعة -3
 .اكتكاف المكاكل بدال  من المتابعة -4
 .التجهيز الناجح لطجتماعات -2

 

 :مواصفات المدير اإللكتروني 00.0.7
 .االبتكارية -0
 .لومة حا رةأي أن تكون لدي  المع:المعلوماتية -8
 .متعدد المعارف: التعددية -2
 .يجب أن يتصف بالحيوية دائما  : الحيوية -7
 .أن يعتمد نظام الذاكرة المؤسسية  دارة موارد المؤسسة إلكترونيا   -5
 .قدرة على إدارة األعمال عن بعد -3
 .قدرة على حفظ كافة الوثائق واألعمال إلكترونيا   -4
 .رقيقدرة على التحول آليا  إلى المجتمع الطو  -2



21 

 

 . بط الح ور واالنصراف واالجتماعات إلكترونيا   -1
 .اعتماد دليل اتصال داخلي وصادر ووارد إلكترونيا  -01
 .حماية وسرية تداول المعلومات والبيانات في أقل وقت وبوقل التكاليف-00
متفتح، ديناميكي، واسع ا ططع، متابع لما يجري في حقل التطورات التقنية -08

 .واالتصاالتية
 

 :أسباب التحول لإلدارة اإللكترونية 07.0.7
االنتقال إلى ا دارة ا لكترونية ليس دربا  من دروب الرخاء، ولكن أي ا  الحتمية تفر ها 
ثورة المعلومات والتغيرات التقنية التي ساهمت في تحقيق المستوى االف ل لتقديم الخدمات 

 .ستوى الحكومات ا دارية، سواء كان ذلت علي مستوى المنظمات أم م
 :أن مبررات التحول إلى ا دارة ا لكترونية تتمثل في( 164:165، 2008حجازي، )وذكر  

 :تحسين مستوى الخدمات -0
يهدف نظام ا دارة ا لكترونية إلى تقديم الخدمات إلى الجمهور والعمطء بككل الئق 

 .وبمواصفات تتفق وجودة ا دارة ا لكترونية ذاتها
تفادي األخطاء اليدوية التي قد تحد  عند تودية الخدمة بطريقة التقليدية،  ومثال ذلت

فالحاسب اآللي ال يخطئ في أسم الموظف الذي دونت بيانات  في قاعدة البيانات التي خزنت 
على جهاز بينما قد يخطئ الموظف ذات  في ذلت ومثال  الخطو في االرقام والحسابات وغيرها 

 .من العمليات الدقيقة
 

 :توفير الوقت والجهد والنفقات -7
يتم توفير الوقت والجهد والمال بكرط تهيئة المجتمع لذلت األمر الذي يساعد على سرعة 
اداء الخدمة العامة بوسهل الطرق، ويمكن إنهاء الخدمة مع ا دارة في ثوان أو دقائق معدودة منذ 

اكرة، وال يقف في الصف انتظارا  الدخول إلى كبكة ا نترنت، حي  يدخل الفرد على الخط مب
لدوره، ولذلت فالمومول أن نظام ا دارة ا لكترونية يق ي على ألوان االنحراف والفساد ا داري 
كالركوة والتعقيد والروتين ا داري، كما يق ي نظام ا دارة ا لكترونية على تعدد العاملين في 

دارية، ويساعد على إمكانية حفظها وأركفتها أداء الخدمة ويعمل كذلت على تقليص ا جراءات ا 
 . بطريقة إلكترونية أمن ، تساعد على سرعة تداولها، ونقلها بين الجيهات ا دارية المختلفة
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 :القضاء على بيروقراطية العمل اإلداري -1
يقال إن نظام ا دارة ا لكترونية في مجال العمل الحكومي الخاص، يهدف إلى التخلص 

روقراطية والق اء على التعقيدات ا دارية التي تؤدي إلى إهدار الوقت والجهد والمال من البي
وتعذيب أصحاب المصلحة، ويمكن لإلدارة ا لكترونية كذلت أن تخلصنا من أمراج مزمنة 
عديدة من معامطت ا دارة، من ذلت الق اء على كمية النماذج الورقية غير العادية المتداولة 

والتوقعات المطلوب استيفاؤها في هذه النماذج في معامطت الحكومة، وطلبها مره والمستندات 
أخرى في معامطت جديدة دون اعتداد بما سبق تقديم  منها، ولعل من أسباب ذلت أن الموظف 
في نظام ا دارة ا لكترونية  يخ ع لنظام رقابي أسهل وأدق، وذلت لعدم وجود مستويات إدارية 

رئسات، االمر الذي يساعد على سرعة صنع و اتخاذ القرار، وتقديم الخدمة العامة أو تعدد في ال
 .أليا  في اسرع وقت ممكن

 
 :الشفافية والوضوح اإلداري -1

يرى جانب من خبراء المعلوماتية أن الكفافية والو وح ا داري يتحقق في ظل نظام 
 :ا دارة ا لكترونية من خطل عناصره التالية

 .تصال بين الموظف الحكومي وطالب الخدمةتحقيق اال -
انخفاج عدد الوثائق الورقية المتبادلة في ا جراءات مما يؤدي لسرعة ا جراءات وقلة  -

 .عدد المستندات
 .توفير كبير للوقت كوثر للتفاعل الجمعي أو المتوازي بين الحكومة وطالب الخدمة -
 .بوقل وقت وتكفل  وبوعلى كفاءة تحقيق طفرة هائلة في البيانات والمعلومات الحكومية -
كفافية األداء، حي  تنخفج فرص العمليات ا داري ويصبح هنات مجال واسع للمراجعة  -

 .والمساءلة
العدالة في تقديم الخدمة بذات الدقة والتكلفة والجودة والوقت إلى جانب المساواة في  -

 .المعاملة والتقدير واالحترام
 .ل كبكات االتصال من أي مكان وفي أي وقتسهولة الوصول إلى الخدمة من خط -

 

 :العتبارات الواجب مراعاتها للتحول إلى اإلدارة اإللكترونية 01.0.7
االعتبارات الواجب مراعاتها لنجاح مكروع ا دارة ( 13: 2009أبو الحبيب، )قد ذكر 

 :ا لكترونية تتمثل فيما يلي
نية وحسب، ولكنها في الدرجة األولى االهتمام بالمجاالت ا دارية، فليست الق ية تق -0

 .ق ية إدارية تعتمد على فكر إدارة متطورة وقيادات إدارية واعية
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االعتماد علي أساليب علمية تتطلب خبرات وتخصصات رائدة للتحول إلى المنظمة  -8
 .ا لكترونية، تستغرق وقتا  في ا عداد والتخطيط لها

يتيح الفرص لتطبيق نظم ا دارة الحديثة  استخدام تقنيات ا يصاالت والمعلومات بما -2
المعتمدة على برمجيات تحقق وتمنع التناقج وتحقق متطلبات األداء عالي الجودة 

 .الكفاءة
 .تطور أنماط التعامل والعطقات البينية بين أجزاء المنظمة ا لكترونية داخليا   -7
و ة للحصول على توفير آلية للدفع ا لكتروني الستخدامها في سداد الرسوم المفر  -5

 .الخدمات المختلفة و ذلت كنتيجة لطبيعة التعامل ا لكتروني
تحسين مستوى الخدمة وتركيد استخدام الموارد و بط األداء، كما يقت ي هذا التحول  -3

تبسيط الهياكل التنظيمية وتقليل أعداد الوظائف واالستعانة بوعداد أقل من العاملين 
 .األكثر توهيط واألعلى تدريبا  

توعية العمطء وتعريفهم بكل ما يتعلق بطرق وكيفية الحصول على الخدمات، ل مان  -4
 .تفاعلهم مع مقت يات ا دارة ا لكترونية

تطوير التكريعات واللوائح للعمل في المنظمة بغرج تبسيطها وتوثيقها مع مقت يات  -2
د جميع أككال ويتطلب هذا ثورة تكريعية تستبع. التعامل ا لكتروني من خطل الكبكات

 .التعقيد، مع استخدام التقنيات التي ت من حماية المعامطت ا لكترونية من التزوير
 .و ع إستراتيجية كاملة على مستوى المنظمة لتحقيق هذه الغاية -1

 

 :التحديات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية 01.0.7
 :ج  ا دارة ا لكترونية تتمثل فيما يليبون التحديات التي توا( 23: 2016بالقاسم، )يكير      
 .إدارة عملية التحول ا لكتروني الكامل ألنكطة وعمليات المؤسسة -0
 .تهيئة المؤسسة لطنتقال من األعمال التقليدية إلى األعمال ا لكترونية -8
 .تطوير البنية التحتية لألعمال ا لكترونية -2
 .إدارة موقع المؤسسة على كبكة المعلومات الدولية -7
 .إدارة المكروعات والمؤسسات االفترا ية -5
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 المبحث الثاني

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية وعقبات مجاالت ومتطلبات
 

 :المقدمة 1.2.2

أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية يعد حاًل للعديد من مشكالت التي تواجه اإلدارة، ويمكن 

نت عامة أو خاصة، كما أن تطبيقها يحتاج تطبيقها في  المجاالت والقطاعات المختلفة  سواء كا

للعديد من المتطلبات الضرورية لتطبيقها بشكل أمثل، كما أن تطبيق اإلدارة اإللكترونية قد 

يواجه العديد من العقبات التي قد تكون سبب في عدم تطبيقها أو يحد من استخدامها  بشكل كفؤ 

 . لمواضيع على التواليوفعال، وفي خالل هذا المبحث تتناول الباحثة هذه ا
 

 

 :أهم المجاالت اإلدارية التي تتأثر بتطبيق اإلدارة اإللكترونية 2.2.2

أنه نظراً ألن مفهوم اإلدارة اإللكترونية يندرج ( 38: 35، 2006القحطاني، )يرى 

ضمن الفكر اإلداري التطبيقي، فأن غالبية آثاره تظهر ضمن المجال اإلداري لنشاطات 

الرئيسية،  ومية وغير الحكومية، حيث تنعكس تلك التأثيرات على وظائف اإلدارةالمنظمات الحك

. والعناصر الرئيسية للنشاط اإلداري، وبصفة خاصة عمليات التهيئة وإصالح  البنية التنظيمية

 :ومن أهم المجاالت اإلدارية التي تتأثر باإلدارة اإللكترونية ما يلي

دارة اإللكترونية عدة عناصر تدخل ضمن وظيفة التنظيم تتأثر بالجانب التقني لإل :التنظيم -1

 :من أهمها

يتغير الهيكل التنظيمي من حيث بنائه وتصميمه بسبب الوضع الجديد : الهيكل التنظيمي -

 .الذي يعتمد على التدفق الفعلي والتبادل اإللكتروني للمعلومات والعالقات المتبادلة

( إعادة هندسة العمليات)غير وفق نظرية الهندرة ستتعرض للت: التقسيمات االفقية للمنظمة -

نتيجة ظهور إدارات جديدة وإخفاء بعض الوحدات اإلدارية السابقة وتفتيت بعض 

 .الوحدات ودمج األخرى

سيقلص في جانب األعمال ذات الطابع التقليدي الورقي، وجانب : الحجم التنظيمي -

 .على عدد الوظائف في التنظيمالوظائف ذات البعد التقني والمعلوماتي مما سيؤثر 

سوف يزداد بدخول عناصر ال ترتبط بالعنصر المكاني : الحجم االفتراضي للتنظيم -

والزماني للمنظمة نتيجة توفر وسائل أداء العمل عن بعد، وسيقلص الحجم الطبيعي 

 .الملموس للمنظمة المرتبط بالعنصر المكاني والزماني
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اولة للتنبؤ بالمستقبل وتوضح ما سيكون عليه بالنسبة تعتبر عملية التخطيط مح :التخطيط -2

لوضع المنظمة مستقبال، وسوف تؤدي تطبيقات اإلدارة اإللكترونية إلى حدوث تغيرات 

 :كبيرة في دعم عمليات التخطيط عن طريق

 .توفير كم هائل من المعلومات المختلفة التي تشكل حجر الزاوية لعملية التخطيط -

 .مات في الزمان والمكان المناسبينسهولة الوصول للمعلو -

 .توفر القدرة على التحليل بمساندة النظم المعلوماتية اإللكترونية -

 .القدرة على التعرف على مختلف اإلمكانيات المتاحة للمنظمة -

 .كبيرة القدرة على توفير معلومات مهمة من كل أطراف الخدمة والبيئة الخارجية بمرونة -

يقات اإلدارة اإللكترونية في هذا النشاط بشكل إيجابي، حيث تؤثر تطب :اتخاذ القرارات -3

تتيح أو تزيد القدرة على تحسين وترشيد القرارات نتيجة القدرة على جمع المعلومات 

 :وتحليلها، ويظهر ذلك التحسن في اتخاذ القرارات من خالل الجوانب التالية

 .ل المعلوماتزيادة القدرة على تشخيص المشكالت نتيجة القدرة على تحصي -

 .دعم القدرة على تحديد البدائل المختلفة وتقويم كل بديل -

زيادة القدرة على محاكاة الواقع، أو التمثيل، أو النمذجة الواقعية باستخدام نظم المعلومات  -

 .اإللكترونية

القدرة على مجاراة قصر الوقت المتاح لمتخذ القرار في عصر الثورة المعلوماتية  -

 .ا التي وفرتها تلك الثورةباستغالل المزاي

تتأثر إدارة الموارد البشرية بشكل مباشر باإلدارة اإللكترونية  :إدارة الموارد البشرية -1

نتيجة لعملية االنتقال من النظام التقليدي إلى النظام اإللكتروني الحديث، مما يسبب 

 :تاليةويتعلق ذلك باألدوات ال. تغيرات جذرية في وظائف إدارة الموارد البشرية

زيادة البعد اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية بتطويرها وفقاً للمداخل الحديثة في إدارة  -

 .وتنمية الموارد البشرية

ارتفاع قدرة إدارة الموارد البشرية على القيام باألعمال التحليلية، والوظائف التطويرية،  -

 .ودقة التنبؤ واالستقرار لكثير من جوانب نشاطتها

مة الفعالة في اتباع طرق تصميمية حديثة للوظائف تتنسب والوضع الجديد، المساه -

 .وتؤدي إلى ما يسمى مرونة العمل، والتركيز على البعد االجتماعي

سيتأثر نشاط تخطيط الموارد البشرية وعمليات االستقطاب، وعمليات التوظيف تبعاً لتغير  -

سيؤدي إلى التمكن من خلق سمات ونمط العرض والطلب من الموارد البشرية، مما 

 .وظائف جديدة إلى جانب جذب القوى العاملة وتطويرها لمواكبة عصر الثورة التقنية
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 :تتأثر الرقابة بشدة بشكل إيجابي باإلدارة اإللكترونية وذلك عن طريق :الرقابة -5

 .سهولة الوصول إلى المعلومات وتقنين الدخول عليها -

 .وسير القرارات المتنوعة في كافة أنواع المنظمات إمكانية متابعة العمليات المختلفة -

وإتاحة  إمكانية نشر اللوائح واإلجراءات الخاصة بالخدمات الحكومية ومعايير تقديمها، -

 .االطالع عليها إلكترونياً 

إمكانية تحديد المسؤولية بالتعرف على متخذ القرار، والقدرة على المحاسبة عند ارتكاب  -

 .األخطاء

 .اتصال متعددة لتبادل المعلوماتإتاحة قنوات  -

التمكين من انهاء الخدمات إلكترونياً عبر الشبكة المعلوماتية، وذلك بوضع المعلومات  -

 .كاملة عن اإلجراءات اإلدارية ومتطلباتها، مما يسهل عملية المتابعة

ن إمكانية وضع مشاريع القوانين واألنظمة على المواقع اإللكترونية، مما يسهل معرفتها م -

 .كافة أطراف الخدمة

 .تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة اإلدارية -

تؤدي اإلدارة اإللكترونية إلى التحول في اإلجراءات الحكومية  :العمليات واإلجراءات -6

 :متضمنة عدة تأثيرات فرعية منها

إحداث تغيرات كبيرة في اإلجراءات المتبعة في اإلدارات الحكومية، سواء من حيث  -

إلجراء أو تقليل الخطوات، وبالتالي التكاليف، وسيكون هناك حاجة إلعادة السرعة في ا

تصميم العمليات التنظيمية والدمج أو التفتيت، وإحداث تكامل بين قواعد المعلومات 

 .لإلدارات الحكومية

إحداث نقلة نوعية وكمية في التعامالت والخدمات لتغطي أبعاد وجوانب اإلدارة  -

 .اإللكترونية المختلفة
 

 :متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية 2.2.2

أن اإلدارة اإللكترونية تمثل تحوال شاماًل (  90:92،  2011عبدالناصر وقريشي،)يرى 

في المفاهيم والنظريات واألساليب واإلجراءات والهياكل والتشريعات التي تقوم التي تقوم عليها 

رة مستوردة يمكن نقلها وتطبيقها فقط، بل اإلدارة التقليدية، وهي ليست وصفة جاهزة وال خب

أنها عملية معقدة ونظام متكامل من المكونات التقنية والمعلوماتية والمالية والتشريعية والبيئة 

والبشرية وغيرها، وبالتالي البد من توفير متطلبات عديدة ومتكاملة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية 

 :ل هذه المتطلبات فيما يليوإخراجها إلى حيز الواقع العملي وتتمث
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 :وتتمثل في :المتطلبات اإلدارية -1

 لتخطيط هيئة أو إدارة تشكيل ذلك ويتطلب: وضع اإلستراتيجيات وخطط التأسيس -

 بالجهات واالستعانة اإللكترونية اإلدارة لمشروع الخطط ووضع وتنفيذ ومتابعة

 اإللكترونية، اإلدارة ييسومقا العامة المواصفات ووضع لدراسة والبحثية االستشارية

 .جهة من بأكثر المرتبطة المعلومات بين لتوافقوا .ملوالتكا

 وهي القيادة هو كان مشروع أي في المؤثرة العوامل أهم من: اإلداري والدعم القيادة -

 مناسبة بيئة إيجاد علىرتها وقد اإلدارة دعم أن إذ منها، أي فشل أو لنجاح الرئيسي المفتاح

 أمرا يعتبر القيادة التزام أن كما فشله، أو عمل أي نجاح في رئيسيا دورا تلعب للعمل

 المؤسسة إستراتيجيات نقاط من نقطة كل لدعم ضروريا

 لم الصناعة عصر واكب الذي للمؤسسة التقليدي الهرمي النموذج أصبح :التنظيمي الهيكل -

 اإللكترونية، واألعمال المعلومات تكنولوجيا عصر في الجديدة األعمال لنماذج مالئما يعد

 والشبكات المصفوفات هي اإللكترونية لألعمال المالئمة التنظيمية الهياكل أن نجد إذ

 اإللكترونية اإلدارة تطبيق ويتطلب .االتصاالت بنسيج المرتبة الحية الخاليا وتنظيمات

 مع ناسبتت بحيث واألساليب، واإلجراءات والتنظيمية الهيكلية الجوانب في تغيرات إجراء

 بعض دمج أو إلغاء أو جديدة إدارات استحداث طريق عن وذلك اإللكترونية اإلدارة مبادئ

 توفير يكفل بما الداخلية والعمليات اإلجراءات وإعادة ،البعض بعضها مع اإلدارات

  اإلدارة لتطبيق المالئمة الظروف

 إحداث اإللكترونية رةاإلدا تتطلب :المتعاملين وتثقيف وعيةوت ،العاملين وتدريب تعليم -

 التعليم بنظم النظر إعادة يعني هذاو لها المالئمة البشرية الموارد نوعية في جذرية تغيرات

 والبرامج الخطط إعداد ذلك في بما الجديد التحول متطلبات لمواكبة الحالية والتدريب

 .المستويات كافة على والتدريبية التعليمية واألساليب

 واألنظمة القوانين إصدار أي :تللمستجدا وفقا وتحديثها التشريعية األطر وضع -

 ألن معها، التكيف متطلبات وتلبي اإللكترونية اإلدارة نحو التحول تسهل التي واإلجراءات

 اإللكترونية اإلدارة إلى التحول فإن .تقليدية بيئة في نشأت والقوانين التشريعات معظم

 . مختلفة وتشريعية قانونية بيئة يحتاج
 

 

 

  :المتطلبات البشرية -2

 أي في النجاح لتحقيق استثمارها يمكن التي الموارد أهم من البشري العنصر يعتبر

 المنشأ يعتبر حيث اإللكترونية اإلدارة تطبيق في كبيرة أهمية وله مؤسسة، أي وفي مشروع
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 إليها، يصبو التي أهدافها لتحقيق وسخرها طورها ثم كتشفهاأ الذي فهو اإللكترونية، لإلدارة

 في العاملون والمختصون الخبراء فهم. البشري العنصر إلى و من اإللكترونية اإلدارة فإن لذلك

 إدارة يتولون المؤسسة، في الفكري المال ورأس اإلنسانية البنية يمثلون الذين المعرفة، حقل

 . اإللكترونية اإلدارة لعناصر اإلستراتيجي زيزالتع
 

  :المتطلبات التقنية -2

 شبكة وتحسين تطوير تشمل والتي اإللكترونية لإلدارة التحتية البنية توفير في وتتمثل

 آن في االتصاالت من الهائل الكم واستيعاب لالستخدام وجاهزة متكاملة تكون بحيث االتصاالت

 .واحد

األجهزة "البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بأنها  91): 2012عزب، )وحيث عرف 

كما أنها تتضمن تثبيت . Services، والخدمات Software، والبرمجيات Hardware المادية

هذه األجهزة المادية والتطبيقات والبرمجية المطلوبة لتكون جاهزة للتشغيل من قبل  شركات 

Enterprise . حيث أن الشركات تعتمد بشكل كبير على بنيتها التحتية في توصيل الخدمات إلى

 ".عامل مع المستخدمين والموردينالزبائن وكذلك الت

  إلى تنقسم التقنية التحتية البنية نبأ العموم علىويتابع كالً من عبد الناصر والقريشي، 

 األرضية التوصيالت كل في وتتمثل :اإللكترونية لألعمال الصلبة التحتية البنية-أ 

 الضرورية يةالماد المعلومات وتكنولوجيا والشبكات الحاسوب وأجهزة بعد عن والخلوية

 .إلكترونيا البيانات وتبادل اإللكترونية األعمال لممارسة

 والمعلومات الخدمات مجموعة وتشمل :اإللكترونية لألعمال الناعمة التحتية البنية-ب 

 خاللها من يتم التي التطبيقات وبرمجيات للشبكات. التشغيلية النظم وبرمجيات والخبرات

 . يةاإللكترون األعمال وظائف إنجاز

 

 : الشبكات هذه أهم :لاالتصا شبكات-ج 

 المتشابكة الحواسيب من عمالقة شبكة عن عبارة وهي (:internet) نترنتاإل شبكة -

 من مستعمليها تمكن .المختلفة بكل قطاعاتها ونشاطاتها معاتالمجت  وتربط العالم حول

 .الحواسيب هذه طريق عن المختلفة المعلومات إلى الوصول

 الموارد تستخدم خاصة اتصال شبكة هي :(Intranet)اإلنترانت  أو الداخلية الشبكة -

 خاصة موعاتلمج ويمكن المؤسسة، داخل المعلومات توزيع بغية نترنتلإل المتاحة

 .إليها الوصول من فقط
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 بحيث الداخلية للشبكة امتداد وهي :(Extranet) كسترانتاإل أو الخارجية الشبكة -

 كالموردين،)ة المؤسس نشاط بطبيعة عالقة اله والتي خارجية موعاتلمج تسمح

 بواسطة عرضها يتم التي المعلومات على باإلطالع ( أخرى وأطراف الزبائن،

 تستخدم واإلكسترانت اإلنترانت شبكتي أن هو إليه، اإلشارة يجب وما نترانتاإل

 يف اإللكترونية باإلدارة العمل مستوى إلى بالمؤسسة لالنتقال المعلومات تكنولوجيا

 .ةالخارجي بيئتها معتها عالقا إدارة وفي الداخلية، بيئتها
  

  :المتطلبات األمنية -4

 المعلومات أن بمعنى ؛إلكترونياً  العمل معضالت أهم من المعلومات أمن مسألة تعد

 متطلبات لتنفيذ إلكترونياً  عليها والنقل المعالجة إجراءات وتطبيق حفظها يجرى التي والوثائق

 على كترونيةإللا والسرية لكترونياإل األمن توفر يجب حيث، أمنها على الحفاظ يجب العمل

ث عب أي من االلكتروني األرشيف ولصون والشخصية الوطنية المعلومات لحماية عال مستوى

 أو للشبكة البرتوكول برمجيات في األمن بوضع إما األفراد أو الدولة أمن على والتركيز

 .مرور بكلمة أو ونيلكتراإل التوقيع باستخدام

 فإن نترنتاإل شبكة استخدام على السلبية التأثيرات وتقليص المعلومات أمن ولتحقيق

 : امنه اإلجراءات ببعض القيام تتطلب كترونيةلاإل اإلدارة

 .االنترنت خدمة فيها بما المعلومات لتقنيات األمنية السياسات وضع -

 العام القطاعين أجهزة تعاون يضمن بحيث المعلومات ألمن وطنية إستراتيجية تبني -

 .والخاص

 خصوصية وانتهاكات االلكتروني السطو من تحد التي التنظيمية واللوائح القوانين وضع -

 .االلكترونية اإلدارة في المعلومات

 .الوسائط مختلف على ونقلها وتخزينها حفظها يتم التي المعلومات تشفير -
 

 :عقبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية 4.2.2

 مختلفة تحديات االلكترونية اإلدارة تطبيق أن(  40: 38، 2010عبدالكريم،)وضح 

 يمكن وعموما مبادرة، كل محيطها في تعمل البيئة التي لنوع تبعا ، آخر إلى نموذج من تتباين

 : يلي فيما االلكترونية اإلدارة برامج تعترض أغلب تكاد التي التحديات بعض إلى التطرق

 اإلدارية المعوقات حصر ومحاولة تحديد، إلى الدراسات بعض تتجه :اريةاإلد المعوقات -1

 : اآلتية األسباب إلى وترجعها ، االلكترونية اإلدارة تطبيق في

 .االلكترونية اإلدارة لبرامج العليا اإلدارة مستوى على والتنسيق التخطيط ضعف -
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 دمج أو إضافة من لكترونية،اإل اإلدارة إلدخال المطلوبة التنظيمية بالتغيرات القيام عدم -

 العمل ،وتدفق اإلدارات بين والعالقات السلطات وتحديد التقسيمات، أو بعض اإلدارات،

 .بينها

 بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا استخدام بشأن الواضحة اإلستراتيجية الرؤية غياب -

 .اإللكترونية المستقبل منظمات نحو يخدم التحول

 بمبادئ التمسك ومحاولة تقليدية، أساليب على واعتمادها والتنظيمية يةاإلدار المستويات -

 .اإلدارة التقليدية

 .الموظفين طرف من الوطنية والمؤسسات المنظمات، في التغيير مقاومة -

 

 : يلي ما المعوقات هذه تشمل : والقانونية السياسية المعوقات -2

اإلدارات  نحو التحول في نوعية لةنق إلحداث والداعمة الفاعلة، السياسية اإلرادة غياب -

 تطبيق بضرورة اإلدارية الجهات إلقناع الالزم السياسي الدعم وتقديم اإللكترونية،

 التكنولوجيا

 اإللكتروني التعامل شروط قانونية تحدد اطر وفق محمية إلكترونية عمل بيئة وجود عدم -

 وتحدد اإللكترونية، رةاإلدا برامج وتخريب اختراق، تحرم قانونية تشريعات مثل غياب

  .لمرتكبيها رادعة عقوبات

 االلكتروني التوقيع شكل نحو التحول ظل في تطرح التي اإلشكاالتذلك  إلى إضافة -

 ،الشبكات عبر المتعاملين معرفة وصعوبة اإللكترونية، المراسالت في وحجية اإلثبات

 بعنصر يتعلق ما لوك العميل، هوية من التحقق إلى يؤدي تشريع قانوني غياب ظل في

 . االلكترونية في التعامالت والسرية الخصوصية،
 

 :حيث تتمحور حول: المعوقات المالية والتقنية -3

 مشاريع تقدم من يحد ما وهو اإللكترونية، لإلدارة التحتية البنى تجهيز تكاليف ارتفاع -

 .التحول اإللكتروني

 ميدان في معلوماتية بخبرات نةواالستعا تدريبية، برامج لتقديم المالية الموارد قلة -

 .عالية كفاءة ذلك تكنولوجيا المعلومات

 لدى االستخدام تكاليف ارتفاع نتيجة االنترنت، شبكة لخدمات المتكافئ الوصول صعوبة -

 .األفراد الكثير من

 .عديدة مستويات على المعلومات بتكنولوجيا تتعلق فنية معوقات -
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 :األتي ويمكن تحديدها في: المعوقات البشرية -1

 التقنية عبر التواصل وصعوبة النامية، الدول شعوب من العديد لدى االلكترونية األمية -

 .الحديثة

لإلدارة  التحول ظل في التنظيمية واألجهزة اإلدارة، التكوينية لموظفي الدورات غياب -

 .اإللكترونية

 اإلدارة شبكات عبر التواصل صعوبة الى أدى الفردي، الدخل وانخفاض الفقر -

 .االلكترونية

 محل اآللة وحلول اإللكترونية، اإلدارة تطبيق عن تنجم أن يمكن التي البطالة إشكاالت -

 .ومنصبه امتيازاته عن خوفا االلكتروني التحول ويقاوم يرفض الذي األخير اإلنسان هذا

 :تتمثل هذه المهددات في األتي: المهددات األمنية -5

من  تؤديه أن يمكن مما خوفا اإللكترونية، تعامالتبال االقتناع وعدم التقنية من التخوف

 باألمان اإلحساس فقدان الحكومية، ويمثل الخدمات في والخصوصية  األمن لعنصري  مساس

 عن المالية والتعامالت التحويالت اإللكترونية مثل اإللكترونية، المعامالت الكثير من اتجاه

 من حيث اإللكترونية، تطبيق اإلدارة تواجه التي األمنية المعوقات أحد االئتمان، بطاقات طريق

 .تدميرها أو حذفها وعدم المعلومات بقاء المعلومات أمن مظاهر

 :هي أساسية عناصر ثالث على يرتكز المعلوماتي األمن تحقيق أن بالذكر وجدير

 .المعلومات لنظم المادية الحماية توفير خالل من : المادي العنصر -

 .المعلومات أمن وحماية دعم في الحديثة التقنيات خدامباست : التقني العنصر -

 هذا في العاملين خبرات و ، قدرات ورفع ، مهارات تنمية على بالعمل : البشري العنصر -

 .المجال
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 المبحث الثالث

 البنية الشبكية لإلدارة اإللكترونية

 :المقدمة 1.2.2

ا دارة ا لكترونية، ومما زاد من أهميتها تعتبر الكبكات عنصرا  مهما  وأساسيا  في تطبيق 
انتكار استخدام الحاسوب في مختلف المجاالت بغرج تحسين أداء العمل وزيادة كفاءة األعمال 
وسرعتها، وبتطور هذا االنتكار وزيادة ذلت االستخدام ازدادت الحاجة إلى تبادل المعلومات 

المؤسسات وبع ها البعج والبيانات بين الوحدات المكونة ألي مؤسسة أو بين 
 (.233:  2006السالمي،)

فالكبكات تعتبر عنصر أساسي لإلدارة ا لكترونية التي هي نتاج التطور المو وعي 
في االقتصاد العالمي وخاصة في العقود الثطثة األخيرة التي كهدت ثورة تكنولوجيا المعلومات 

لمة والمنافسة الكونية واقتصاد المعرفة، واالتصاالت، وظهور كبكة ا نترنت وانبثاق ظاهرة العو 
فون جميع نظم المعلومات الحاسوبية بما في ذلت نظم المعلومات ا دارية وتطبيقات وبرامج 
ا دارة ا لكترونية هي اليوم منظومات ذات بنية كبكية مركزية أو موزعة وبالتالي تتطلب وجود 

وتعتبر الكبكات عنصرا  مهما  وأساسيا  . تلفةقاعدة تكنولوجية قوية من االتصاالت الكبكية المخ
في تطبييق ا دارة ا لكترونية، وما زاد أهميتها انتكار استخدام الحاسوب في مختلف المجاالت 
بغرج تحسين أداء العمل وزيادة كفاءة األعمال وسرعتها وتقليل الوقت والجهد وتحسين 

 (. 59: 2002التكريتي والعطق، )الخدمات 
الباحثة في هذا المبح  دراسة وتحليل البنية الكبكية لإلدارة ا لكترونية من وتتناول 

خطل التركيز على تقنيات العمل با نترنت وكبكات ا نترانت وا كسترانت، أي دراسة التقنيات 
 .التي تمثل العمود الفقري لكبكات ا دارة ا لكترونية

 

 :تعريف الشبكات 7.1.7
كبكات الحاسوب التي تتكون " بونها (Truban and Others, 2003: 178)عرفها 

 ."من وسائط االتصاالت و أجهزة وبرامج لربط  جهازين أو مجموعة من الحاسبات
مجموعة من الحاسبات تنظم معا  "الكبكات بونها ( 328 2008:السالمي، )كما عرف 

حة ونقل وتبادل وترتبط بخطوط اتصال بحي  تمكن مستخدميها المكاركة في الموارد المتا
 ".المعلومات فيما بينهم
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 :أهمية ومزايا الشبكات في اإلدارة اإللكترونية 1.1.7
تحتل كبكات الحاسوب مكانا  بارزا  في مو وع استخدام (  2006:235السالمي، )

 :ا دارة ا لكترونية فهي تسهم في كفاءة وتكغيل ودعم صنع القرار وذلت من خطل
 .وسهولة نقل وتبادل المعلومات كفاءة وسرعة االتصال -0
 .التكغيل االقتصادي لألجهزة وذلت بالمكاركة في استخدامها -8
المكاركة في البرمجيات، فالبرامج المتوفرة لدى كل عنصر يمكن أن تكون للعناصر  -2

 .األخرى
 .المكاركة في المعلومات وقواعد البيانات -7
ي تعني توزيع المهام على الت  Distributed Processingتطبيق المعالجة الموزعة  -5

 .عناصر الكبكة المختلفة مما يؤدي إلى سرعة انجازها
 

 :عناصر البنية الشبكية لإلدارة اإللكترونية 1.1.7
يمكن تلخيص عناصر البنية الكبكية لإلدارة ا لكترونية بونها ( 54: 2005ياسين، )

، وأي  Extranetترانت ، وكبكات ا كسIntranet، كبكات ا نترنت LANالكبكات المحلية 
 :منظومة إلكترونية، تقدم خدمات مباكرة للزبائن، والموردين أو األطراف المستفيدة األخرى

 ( (Local Area Networkشبكة التصال المحلية  .0
 Local Areaتعريف كبكة االتصال المحلية( 313 2005:قندلجي والجنابي، )

Netwokr) " )قنوات اتصال مكرسة   هي كبكة اتصاالت للحواسيب تتطلبDedicated 
Channels  خاصة بها، إال إن هذا النوع من الكبكات ال تعطي سوى مسافات محددة، تكون

 ".عادة  بناية واحدة أو ب عة بنايات متقاربة في منطقة جغرافية واحدة
 (Laudon and Laudon, 2006: 272)  وتعرف أي ا  بونها كبكة حاسوب

 Meter 500ب الكخصية مع األجهزة الرقمية األخرى بحدود مصممة لربط نظم الحاسو 
Radius   وتربط هذه الكبكة عدد من أجهزة الحاسوب في مكتب واحد أو عدة مكاتب في مبنى

وتعتبر كبكة  67):  2005ياسين،. )واحد ويمكن أن تمتد إلى مباني متقاربة في مجال واحد
توثير على ا دارة ا لكترونية وخاصة استراتيجية ذات أهمية تقنية بالغة ال LANاالتصال المحلي 

تطويرها وذلت ألن هذه الكبكة هي المنطلق المنظمة لنسخ اتصاالت في الداخل أوال  قبل الكروع 
 .في بناء وصطتها مع األطراف المستفيدة أو المؤثرة في الخارج

لها  LANأن كبكة االتصال المحلية  (Truban and Others, 2003: 178)ويذكر 
 رورة كبيرة في المنطقة حي  أنها تسمح لعدد كبير من المستخدمين من مكاركة موارد المنظمة 

، كما أنها تمنح المستخدمين (أجهزة تخزين البيانات، الطابعات، البرامج، ملفات المعلومات)مثل 
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توزيع  طريقة سريعة وفعالة للوصول إلى بنت من المعلومات والبيانات، وهي تعمل على إلغاء
 .النكرات الوراقية باستبدالها بالنكرات ا لكترونية مما يزيد من الكفاءة والفاعلية

 
 :مكونات شبكات العمل المحلية المستخدمة في اإلدارة اإللكترونية -أولا 

تتكون كبكات العمل المحلية من أجزاء عديدة كط  منها ل  ( 329:  2008السالمي،)
وتركيب هذة األجزاء مع بع ها البعج يعطيها الخواص في  استخدام خاص في نظام كبكي،

 :النظام الكبكي، وتتمثل هذه المكونات في التالي
 :(Main Servers)جهاز الخدمة الرئيسي  -0

هو عبارة عن جهاز حاسوب يختار عادة من الحاسب الكخصي السريع، ويقوم جهاز 
خصيصا  لهذا الغرج تسمى ببرامج الخدمة الرئيسي بالتحكم باستخراج برامج خاصة، تكتب 

تكغيل نظام الكبكة  ومن أحد االختطفات الرئيسة بين الحاسوب األم ومحطات  الطرفية هو أن 
جميع المعالجات للتطبيقات على الكبكة المحلية تجري في محطة العمل ويقوم جهاز الخدمة 

، Hard Diskقراص الصلبة  بالتحكم في مرور المعلومات وتنظيمها، وتتكون من وحدة تخزين األ
، ويف ل أن Operating System  Networkوالبرامج المعدة  دارة نظام كبكة العمل المحلية 

جهاز الخدمة الرئيسي مميزا  بالسرعة وأن تكون لدي  ذاكرة تكغيل كبيرة ووحدة تخزين كبيرة 
 .أي ا  

 :( (Work Stationsمحطات العمل  -7
الكخصية والتي تلحق بالكبكة لتستفيد من الخدمات التي  هي نوع من أنواع الحاسبات

 .تؤدي عليها
 (: (Peheripherials Equipmentsاألجهزة الملحقة  -1

ويستطيع المستخدم استخدام هذه  Plotters، والراسمات Printersمثل الطابعات 
 .األجهزة الموصولة وتعمل  من الكبكة

 :((Transmission Mediaوسائط التصال  -1
هي عبارة عن وسائل متنوعة لنقل البيانات المرسلة من ( " 163: 2006ياسين،)عرفها 

وهي تتصنف إلى نوعين سلكية والطسلكية كما " جهاز آلخر في الكبكة وبين كبكات الحاسوب
 (.  (Laudon and Laudon, 2006, 70:71أو حها كط من 

 

 :الوسائط السلكية  -أ
 (: Twistad-pair Cabl)لة  األسالك المزدوجة المجدو  -
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وهي عبارة عن أسطت خيطية من النحاس مجدولة بككل نهائي وهي تمثل وسائط نقل 
المعلومات األقدم وعلى الرغم من انخفاج أسعارها وتوفرها إال إنها بطيئة في نقل البيانات 

 .وتكوين البيانات فيها عر ة للتداخل والتكويش
 

 : (Coaxial Cables)الكابالت المحورية  -
وهي تكاب  النقل التلفزيوني، ويتكون من سلت محوري سميت معزول ويتميز بقدرت  على 
نقل حجم أكبر من البيانات قياسا  بالنوع السابق ويكون نقل البيانات في  أسرع وأقل عر ة 

 .للتداخل والتكويش
 

 (:(Fiber Opticeكابالت األلياف الضوئية  -
ألياف الزجاج النقي، كل من هذه األلياف هو بسمت يتكون من خيوط مصنوعة من 

كعرة ا نسان، والتي تبرم لتكون بككل كابطت، ومن مزاياه أن  أسرع في نقل البيانات من 
األنواع السابقة وأخف وزنا ويدوم فترة أطول وهو مناسب للكبكات التي يتم فيها نقل كميات كبيرة 

 .لتمديد والصيانة وتكلفت  أكبرمن البيانات ، ومن عيوب  أن  أصعب في ا
 

 :وسائط الالسلكية -ب
 :وهي تلت التي تستخدم موجات األثير في النقل مثل

 :(Microwave) المايكروويف  -
عبارة عن موجات قصيرة ذات نطاق "المايكروويف (  2008:336السالمي، )ويعرف 
ة الفائقة في حمل ونقل ومن تم فإنها تتميز بالسعة والسرع  High Bandwidth ترددي واسع 
بون  نظام ب  ذو قدرة عالية، لمسافات ( "300:  2005قنديلجي والجنابي،)، ويعرفها "المعلومات

 ".طويلة وب  مباكر من نقطة ألخرى باستخدام ترددات الراديو العالية من خطل الغطف الجوي
 

 (:(Satellitesاألقمار الصناعية  -
ت أر ية لب  وتوزيع والتقاط البيانات والمعلومات تستخدم األقمار الصناعية محطا

الصوتية والمرئية عبر الألثير أو عبر الف اء وبالطبع فإن السعة والسرعة ودرجة الو وح في 
 (.336: 2008السالمي، )هذا النوع من وسائط االتصال تكون عالية 
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 (1-2)جدول 

 لسرعة ونقل المعلوماتمقارنة بين جميع وسائط االتصال السابقة من حيث ا

 وسائط النقل

Transmission Media 

 السرعة

Speed 

 األسالك المزدوجة المجدولة

Twistad-pairCabl)) 
Up to 100 Mbps 

 المايكروويف

Microwave)) 
Up to 600 Mbps 

 األقمار الصناعية

(Satellites) 
Up to 600 Mbps 

 الكابالت المحورية

Coaxial Cables)  ) 
Up to 1 Gbps 

 كابالت األلياف الضوئية

(Fiber Optice) Up to 6 Tbps 

Mbps = Megabits per Second 

Gbps = Gigabits per Second 

Tbps = Terabits per Second 
 

 

  :المصدر

Loudon ،Kenneth & Laudon,  Jane "Management Information Systems: Managing 

the Digital Firm"، 9
th
 edition، Prentice Hall،New Jersey، 2006،. p178  

    
 

  األنماط الهندسية لشبكات العمل المحلية المستخدمة في اإلدارة اإللكترونية -ثانياا 

(LAN Topologies:) 
ويقصد بها الطريقة الفيزيائية  لتوصيل األجهزة ببع ها البعج داخل الكبكة ويوجد " 

  .(Truban and Others, 2003: 178)" أنماط معمارية لكبكات الحاسوب
 

 : (Star Network)شبكة النجمية  -0
، وتوخذ ككل النجمة كما في Hubتتككل الكبكة النجمية  من أجهزة مرتبطة بموزع 

ومن هنا جاءت التسمية وتفيد الكبكة في تنفيذ أنكطة األعمال باألسلوب ( 2-8)الككل 
ومن مزاياها أن أي عطل . طل الحاسوب المزودالمركزي حي  ال يمكن نقل البيانات إال من خ

با  افة  Hubأو الموزع  Servesفي جهاز ال يؤثر على عمل الكركة باستثناء عطل المزود 
إلى سهولة التراسل البيانات ومن عيوبها انخفاج درجة االعتماد عليها بسبب مخاطر عطل 

 (.167:  2006ياسين،)كاليفها الحاسوب المزود أو الموزع وطول فترة االنتظار وارتفاع ت
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 ( 2-2) شكل

 ( (Star Networkالشبكة النجمية 

 :المصدر
Truban، Efraim and others، "Introduction to Information Technology"، 2nd 

edition، John Wiley & Sons، Singapore، 2003، p178. 

 

 (: (Ring Networkالشبكة الحلقية  -2
(Laudon and Laudon, 2006: 273)  فيها ترتبط األجهزة في دائرة مغلقة

 337: 2006السالمي،)، (7-8)والبيانات تنقل من جهاز آلخر في اتجاه واحد كما في الككل 
  Token-passing Protocolويتم تنسيق االتصاالت في هذه الكبكة باستخدام برتوكول يسمى( 

 . حي  يتم التحكم بواسطت  بتحديد الجهاز المسموح ل  بنقل المعلومات عبر الكبكة
 
 

                                  

  (4-2) الشكل

 (Ring Network)الشبكة الحلقية 

 :المصدر
Truban، Efraim and others، "Introduction to Information Technology"، 2nd 

edition، John Wiley & Sons، Singapore، 2003، p178. 
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 (: (Bus Networkالشبكة الخطية  -2
تستخدم الكبكة الخطية خط اتصال واحد لنقل البيانات ترتبط بجميع أجهزة الحاسوب 

تكلفة مقارنة باألنواع ، ومن مميزاتها أنها قليلة ال(5-8)المرتبطة بالكبكة كما في الككل 
ومن أهم مميزاتها أي ا  أنها تتمتع بدرجة عالية من التوثيق (  339: 2006السالمي،)األخرى، 

ياسين، )في األداء، حي  إذا تعطل أحد أجهزة في هذه الكبكة فإن باقى األجهزة تبقى عاملة 
2006:169 .) 

          

 

 

 

 ( 5-2) الشكل

 ((Bus Networkالشبكة الخطية 
 :المصدر

Truban، Efraim and others، "Introduction to Information Technology"، 2nd 

edition، John Wiley & Sons، Singapore، 2003، p178. 

 
 (: (Hierarchical Networkالشبكة الهرمية  -1
 

تمثل عدة كبكات خطية مرتبطة مع بع ها البعج (  309: 2005قنديلجي والجباني،)
، وهذا النوع من الكبكات يعتبر مركزيا  بالنسبة (3-8)ككل كبكة كجرية كما في الككل  وتوخذ

لحاسوب المركز الرئيسي الذي يمثل نقطة االرتكاز، والحواسيب المراكز المرتبطة ب  مباكرة، إال 
 .إنها تكون ال مركزية بالنسبة لحواسيب المراكز الفرعية األخرى

 

 

                               

  

   

 

 ( 6-2) الشكل 
 ((Hierarchical Networkالشبكة الهرمية 

  

 :المصدر

Truban، Efraim and others، "Introduction to Information Technology"، 2nd 

edition،John  Wiley & Sons، Singapore، 2003، p178. 
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 :Network)  (Hybridالشبكة الهجينة  -5
جموعة من أنماط الكبكات السابقة المرتبطة مع بع ها البعج وهي التي تتكون من م

 .(Truban and Others, 2003: 178) (2-7)كما في الككل 

          

 ( 7-2) الشكل

 Network)  (Hybriالشبكة الهجينة 

 :المصدر

 Truban، Efraim and others، "Introduction to Information Technology"، 2nd 

edition،  

John  Wiley & Sons، Singapore، 2003، p178. 

 
 

 (Internetاإلنترنت )الشبكة المنظمة الداخلية  .7
هي الكبكة المنظمة الخاصة التي تستخدم تقنيات ا نترنت والتي تصمم لتلبية    

هم التطبيقات احتياجات الموظفين بمنحهم طريقة سهلة للوصول إلى بيانات المنظمة، ومن أ
جراءات التوظيف، برامج  الكائعة على استخدام الكبكة المنظمة الداخلية هي نكر السياسات وا 
التدريب، مكاركة الملفات، طلبات الموارد البكرية، دليل الهاتف الداخلي، قواعد بيانات الزبائن، 

ماية والجدار الناري ويتم حفظ أمن الكبكة المنظمة الداخلية باستخدام نظم الح. دليل المنتجات
Firewall وغيرها من تقنيات الرقابة والسيطرة 

(Truban and Othres, 2003: 222). 
 :مزايا شبكة اإلنترنت -أولا 

تستخدم كبكة ا نترنت بصورة واسعة من قبل الكركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وذلت 
 بهدف اكتساب مزايا جديدة توفرها هذه الكبكة ومن هذة المزايا

 (:63: 2002التكريتي؛ العطقي، ) 
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 :القتصاد في التكاليف الحوسبية -0
في كبكة ا نترنت على تقليل الحاجة إلى وجود  Serverيعمل الجهاز المزود أو الخادم 

نسخ متعددة من البرامج وقواعد البيانات اآلن هيكلية موقع كبكة ا نترنت مطايقة تماما  لبنيت  
 .هذة البنية بخدمة تنزيل الملفات والتطبيقات بسهولة ويسر على ا نترنت، وتسمح

 

 :توفير الوقت والسرعة -7
يخفج استخدام ا نترنت الكثير من الوقت ال ائع في االتصال بين ا دارات وأقسام 

 .المنظمة الواحدة، كما يؤمن وسيلة  مان لدقة يسر االتصاالت  وعدم تكرارها
 

 :الستقاللية والمرونة -1
 بط ا نترنت بين أجهزة الحاسوب من منظومات تقنية مختلفة مثلير 

 (Apple, IBM)  والكمبيوتر الكخصي حالها في ذلت حال كل الكبكات، أما الجديد الذي يتفرد
بي  ا نترنت هو امكانيات النفاذ إلى موارد المعلومات عن طريق تطبيق واحد هو المستعرج 

Browser ومن منصات عمل مختلفة. 
 

 :توفير خدمات اإلنترنت -1
تقدم كبكة ا نترنت جميع خدمات ا نترنت وتقنيات الويب لمستخدميها مثل، البريد 

، تقنية الملفات Real Time Chatting، خدمة الحوار في الوقت الحقيقي e-mailا لكتروني 
 Video، خدمة مؤتمرات الفيديو   Portable Electronic Documentا لكترونية المحولة

Conference  تقدم كبكة ا نترنت تسهيطت وخدمات جمة للكركات التقليدية قياسا  على الحلول
 (:8-8)الحالية المتاحة في هذة الكبكة كما يو ح الجدول رقم 

 

 ( 2-2)الجدول 

 المزايا التي يقدمها اإلنترنت للشركات التي تريد التحول من حلولها التقليدية إلى األعمال

 

 .66، دارالمناهج، عمان، ص، إدارة األعمال(2002)التكريتي، سعد والعالق، بشير، : المصدر
 

 

 

 

 حلول األعمال التقليدية ول اإلنترنتمزايا وحل
 تعددية هياكل الملفات والمعلومات هيكل عام ومكترت لتبادل ملفات والمعلومات

 تعددية قواعد البيانات ومحليتها واستقطليتها قاعدة بيانات مكتركة تستند على الجهاز الخام للويب
 اسوبعدم توافق منصات تكغيل الح االستقطلية عن منصة التكغيل

وسائل  دارة وتومين الملفات على درجة من الدقة 
  عف في وسائل إدارة وتومين الملفات واالحتراف
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 :عوامل واستراتيجيات بناء وتطوير شبكة اإلنترانت -ثانياا 
أن استراتيجيات بناء وتطوير ا نترانت يجب أن توخذ (  71: 2005ياسين،)ويذكر  

 : بنظر االعتبار العوامل المهمة التالية
أن تت من كبكة ا نترانت تطبيقات أعمال واسعة وسهلة االستعمال وأن تساعد في  -0

 .تبسيط عمل وحياة العاملين في المنظمة
هذه الكبكة إذا كانت مواردها من  حماية كبكة ا نترانت مسولة حيوية للغاية، فما قيمة -8

البيانات والمعلومات معر ة للخطر والخسارة أو كان باستطاعة المنافسين الحصول 
 .عليها واستخدامها  د الكركة

 .العمل على تحقيق التكامل بين قواعد البيانات وتطبيقات ا نترانت -2
ة التقنية التحتية الجيدة االستثمار في قدرات الكركة الممتازة، وهذا يتحقق بتوفير البني -7

 .لطتصال
 .تحفيز العاملين على استخدام كبكة ا نترانت -5

 

 :اإلدارة اإللكترونية وشبكة اإلنترنت -ثالثاا 
عبارة عن كبكة مكونة للمعلومات ت م حزمة "بما أن ا نترنت (  2005:51ياسين، )

وتحتوي كبكة . اء المعمورةهائلة متداخلة من أالف الكبكات الحاسوبية الموزعة في مختلف أنح
 Hostا نترنت با  افة إلى حزم الكبكات المحلية على عدة مطيين من الحاسبات الم يفة 

Computers  التي ترتبط بقنوات اتصال مثل، الكبطت أو األلياف ال وئية وغيرها، وترتبط
فاءة العالية الكبكة باألقمار الصناعية وبدونها ال تعمل هذه الكبكة على مستوى من الك

 ".والفاعلية
فإن ليس هنات من أدنى كت من أن األعمال ا لكترونية قبل ا نترنت كانت مرحلة 
تطور خطية بطيئة لكنها قفزت بف ل استخدام تقنيات ا نترنت لتمثل أهم ظاهرة تكنولوجية 

ل ا لكترونية ولإلنترنت أهمية كبرى في بناء عالم األعما. رافقت والدة القرن الواحد والعكرين
 (:60: 61، 2002التكريتي والعطق،)واالقتصاد الرقمي العتبارات عديدة أهمها 

إن كبكة ا نترنت هي أم كل كبكات االتصال األخرى مثل، الكبكات المحلية ا نترانت،  -0
 .وا كسترانت

 .إن كبكة ا نترنت هي الف اء الرقمي لألعمال ا لكترونية والتجارة ا لكترونية -8
تخدم كبكة ا نترنت كوداة للحصول على مكان في األسواق ا لكترونية وتخطيط تس -2

 .وتنفيد األنكطة ا لكترونية
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لتطور االتصاالت  ((Technical Platformتعتبر كبكة ا نترنت قاعدة انططق التقنية  -7
ر ا لكترونية نتيجة النمو الهائل لألنكطة التجارية والمالية والذي واكب أي ا  التطو 

 .المتسارع باستخدام كبكة الويب العالمية في االقتصاد الجديد
تعتبر كبكة ا نترنت هي الوسيلة المثلى لتنفيذ أنكطة األعمال الكونية من قبل الكركات  -5

وبالتالي تستطيع هذه الكركات من خطل استخدام . الكونية، متعددة الجنسية والدولية
 لكترونية أن تكون قريبة من زبونها العالمي تكنولوجيا العمل با نترنت واألعمال ا

Global Customer))  الذي يطلب منتجها العالميGlobal Product) )  والذي يسعى إلى
 . استقبال خدماتها العالمية عبر كبكاتها الحاسوبية المصممة لهذا الغرج

بيرة كبكة ا نترنت هي أساس الخيارات التقنية للكركات الصغيرة والمتوسطة والك -3
الموجهة لربط أنكطتها وعملياتها بداخل من خطل كبكات ا نترنت وتكوين ارتباطات 

 .تفاعلية فورية مع مستفيديها من خطل استخدام كبكات ا كسترانت
 
 

  Extranetالشبكة المنظمة الخارجية  .1
هي كبكة تصميم لتسمح للمستفيدين في خارج المنظمة كالموردين والزبائن بالوصول  

وذلت من خطل ا نترنت فيمكنهم مثط  ( ا نترنت)بعج  محتويات الكبكة المنظمة الداخلية  إلى
الحصول على معلومات عن خصائص منتجات الكركة وأسعارها، وتستخدم الكركة وسائل 

لمنع وصول االكخاص غير  Passwordsوطلب كلمات سر  Firewallحماية مثل الجدار الناري 
وتساعد كبكات االتصاالت وبصورة خاصة ا كسترانت . ى الكبكة المنظمةمسموح لهم الدخول إل

المنظمة على امتطت الميزة التنافسية إذا ما تم استخدام الموارد وقدرات الكبكة بطريقة كفؤة 
 .(Laudon and Laudon, 2006: 286)وفعالة 

ودة االنكطة كما تساهم كبكة ا كسترانت في زيادة فعالية األعمال من خطل تحسين ج
وتوفير تلقائية ومرونة عالية لطتصال الفوري مع الطعبين الرئيسين ومع الفئات المختلفة 
للمستفيدين، كما أن كبكة ا كسترانت لها مزايا كبيرة عند استخدامها في قطاع األعمال 

واتير ا لكترونية ومن هذه المزايا مثل تسهيل عمليا الكراء في الكركات، متابعة توزيع الف
(Tracking Invoices) خدمة التوظيف ،(Employing)  التكريتي )، وتواصل كبكة توزيع السلع

 (.78: 2002والعطق، 
ومما سبق يت ح أن كبكتي ا نترنت وا كسترانت تستخدم تكنولوجيا المعلومات لطنتقال 

إدارة عطقتها مع مع  بالمنظمة إلى مستوى العمل با دارة ا لكترونية في بيئتها الداخلية وفي
بيئتها الخارجية، ففي الوقت التي تربط كبكة ا نترنت أوصال المنظمة في الداخل كما هو 



16 

 

، فإن كبكة ا كسترانت تستخدم لبناء روابط اتصاالت إلكترونية (2-8)مو ح في الككل 
 (. 2005:68ياسين، )مباكرة وفورية مع الزبائن من جهة والمجهزين من جهة أخرى 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 (8-7)الشكل 
 

 (Internet, Extranet)الشبكة المنظمة اإلنترنت واإلكسترانت 
، ا دارة العامة للطبعة ونكر، معهد ، اإلدارة اإللكترونية وآفاق تطبيقاتها العربية(2005)ياسين،سعد،  :المصدر

 .ا دارة العامة، الرياج
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 المبحث الرابع
 رونيةأمن اإلدارة اإللكت

 :المقدمة 0.1.7
يهتم مجتمع المعلوماتية في هذه األيام أكثر وأكثر بومنية المعلومات حي  أصبحت 
 المعلومات مورد مهم ويجب حمايت  مثلما تحمي األموال أو األكياء الثمينة الخاصة بالمنظمة

لومات بمعنى أن المع. لذلت تعد مسولة أمن المعلومات من أهم مع طت العمل إلكترونيا  .
والوثائق التي يجري حفظها، وتطبيق إجراءات المعالجة والنقل عليها إلكتروني ا لتنفيذ متطلبات 

حي  أن  عف األمن في مجال العمل ا لكتروني يعد  عفا  . العمل يجب الحفاظ على آمنها
ن المتاجر  .للثقة، مما يتطلب توفير هذه الثقة  من األنظمة االلكترونية ومستخدميها وا 

ا لكترونية ومنظمات األعمال ا لكترونية وكركات الحاسوب والبرمجيات وهيئات ا نترنت تبذل 
باستمرار جهودا  كبيرة لتدعيم فكرة التعامطت المالية والتجارية عبر ا نترنت، وتراكم التجارب 

سنين عن والخبرات الجيدة حول هذه التعامطت كفيل ببناء ثقة وصورة حسنة مع مرور األيام وال
 (. 2008:1جبور وبربر، )توفير برامج وتطبيقات كفيلة بحماية وأمن المعلومات 

 

 :تعريفات مرتبطة بأمن اإلدارة اللكترونية 7.1.7
 

 :الشبكات تعرف أمن -
 ومقاييس، إجراءات، يعني الذي المجال "بون  وا نترنت، الكبكات أمن تعريف يمكن

 أو التعديات، ومنع التهديدات، لمواجهة بها، االلتزام أو ،اتخاذها الحماية، المفروج ومعايير
 في األمن مسئولو ي عها التي القواعد هو مجموع األمن أن" ويمكن القول، ."آثارها من للحد
 وهكذا،". إلي  الوصول الذين يمكنهم األكخاص جميع بها يتقيد أن يجب والتي النظام، إدارة
 وانتقال مراحل االتصال، خطل العمليات جميع يطال واسعا ، مفهوما االمن مفهوم يعتبر

 وأنظمة ا لكترونية األنظمة يكمل، األمن ان القول، يمكن لذا .وحفظها وتخزينها المعلومات،
 امن إلى إ افة المعلومات والمواقع، قواعد والى إليها، الدخول وأمن األنظمة، واستثمار التكغيل،

 (.0:8، 8112جبور وبربر،)االتصاالت 
 

 :تعريف أمن المعلومات -
هو تومين الحماية من المخاطر التي "أمن المعلومات (  2: 2008جبور وبربر،)عرف 

 ".تهدد المعلومات واألجهزة، وتكريع األنظمة وسن القوانين لسطمة وصول المعلومات للمستفيدين
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هو الحفاظ علي المعلومات "،  2009: 265)الحميدي وآخرون،)وعرف  كط من 
المتواجدة في أي نظام معلوماتي من مخاطر ال ياع والتلف أو من مخاطر االستخدام غير 

 "الصحيحة سواء المعتمد أو العفوي أو من مخاطر الكوار  الطبيعية
بون لتعريف أمن المعلومات ثط  زوايا (  431: 2000الكيطني وآخرون،)وأ اف 

 :أساسية، اكاديمية، تقنية، وقانونية
ستراتيجيات توفير الحماية للمعلومات  :اكاديميةفمن زاوية  - هو علم يبح  في نظريات وا 

 .من المخاطر التي تهددها ومن أنكطة االعتداء عليها
فهو الوسائل واألدوات وا جراءات الطزم توفيرها ل مان المعلومات من  :ومن زاوية تقنية -

 .األخطار الداخلية والخارجية
لومات هو محل دراسات وتدابير حماية سرية وسطمة محتوى أمن المع :ومن زاوية قانونية -

توفير المعلومات ومكافحة أنكطة االعتداء عليها أو استغطل نظمها في ارتكاب الجريمة، 
وهو هدف  وغرج تكريعات حماية المعلومات من األنكطة غير المكروعة وغير 

 (.وا نترنتجرائم الكمبيوتر )القانونية التي تستهدف المعلومات ونظمها 
 

 :تعريف الرقابة على المعلومات -
تتمثل الرقابة علي نظم المعلومات في الطرق والسياسات وا جراءات المتعبة للتوكد من 

النجار، )توفير الحماية ألصول المنظمة والدقة والموثوقية في تقاريرها والتطبيقاتها ا دارية 
2007:231 .) 

تعريف الرقابة يوخذ على نظم المعلومات ثطثة بون (  296: 2005الصيرفي،)و يرى 
 :أبعاد رئيسية هي 

وهو يتصل بالمراقبة والمراجعة وتصحيح األخطاء وككف ا نحرافات بصورة  :البعد األول -
 .مستمرة بغرج رفع كفاءة األداء وتقليل التكاليف

ن الحواد  يتصل بومن وسطمة األجهزة والبرامج وذلت فيما يخص النظام م :البعد الثاني -
والكوار  الطبيعية كالحريق والتدمير أو من كل أككال انتهات حرمة قواعد البيانات 

 .والبرامج من أفعال السرقة وا فكاء وتدمير نظم البرامج وكبكات اتصال البيانات
أنكطة وعمليات النظام وتحليل الفوائد والتكاليف الكلية  بتصميميتصل  :البعد الثالث -

المنطقي وجود نظم المعلومات إدارية باهظة التكاليف حتى ولو كانت  للنظام فمن غير
 .ناجحة بمعايير الكفاءة والفاعلية والمرونة
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 :أهداف أمن اإلدارة اإللكترونية 1.1.7
 :بون أهداف أمن المعلومات تتمثل في  2009: 272)  العطار،)أكار 

ت من الوصول غير المصرح ب  تحتاج المؤسسة إلى حماية البيانات والمعلوما: الحماية -
نظم معلومات الموارد البكرية، ونظم معالجة المعلومات وغيرها تعتبر من إن . للبيانات

 .النظم الحيوية والهامة، والتي تحتاج إلى درجة عالية من السرية
أهم أهداف بناء قواعد البيانات هو توفير البيانات والمعلومات إن من : التواجد -

لذلت فإن  يجب أن يستطيع كل مستخدم الحصول على . رح لهمللمستخدمين المص
 .المعلومات والبيانات في أي وقت وبدون مكاكل

البيانات والمعلومات المتوفرة كاملة وصحيحة ويجب أن تمثل  تكونيجب أن  :الدقة -
 .الو ح الحالي والحقيقي لألنظمة

 

 :ةمجالت تطبيق أمن المعلومات في اإلدارة اإللكتروني 1.1.7
من الجدير بالمطحظة أن  من غير الممكن تحقيق أمن كامل وتام للبيانات المخزنة 
ولكن من الممكن بواسطة استخدام مجموعة من إجراءات السيطرة والتدقيق الفعالة تقليل خطير 
إساءة استخدام أو ككف المعلومات وبصورة فعالة ومؤثرة، علما  أن األمن المطلق ال يمكين 

 .كانت إجراءات الحماية جيدة فستبقى هنات ثغرات يمكن استغطلها للتخريب تحقيق  مهما
أن  يجب أن يكمل أمن المعلومات (  2001:67داود والمكهداني،)ويرى كل من 
 :مجاالت متعددة من بينها

األخطاء العفوية غير المتعمدة التي يمكن أن تحد  أثناء تجهيز البيانات أو أثنياء  -0
 .إدخالها الحاسوب

  .األخطاء المتعمدة وهذه تكون بسبب إجراءات خاطئة أو غير وافية -8
 .األخطاء المتعمدة وغير المتعمدة أثناء تصميم وبناء وتكغيل األنظمة -2
 .فقدان أو تغير المعلومات بسبب تعطل األجهزة أو عند وجود خلل في البرامج -7
  .سرقة أو اكتكاف المعلومات لغرج تغييرها بككل قانوني -5
 .رات إدارة المعلومات نتيجة الكوار  الطبيعية وغير الطبيعيةفقدان قد -3

 
 

 :المتطلبات اإلدارية ألمن النظم اآللية للمعلومات في اإلدارة اإللكترونية 1.1.7
بون  عند بناء النظم اآللية للمعلومات (  27: 2005،26أحمد وحسن، )يرى كط من 

 : من أهمهما ما يليوحمايتها هنات عدة متطلبات إدارية يجب أتباعها 
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 :التنظيم اإلداري -0
تنظيم إدارة خاصة بومن النظم اآللية للمعلومات يناط بها تحديد السياسة األمنية للنظيام  -

من حي  ا دخال، التعديل ومن حي   مان استمرارية العمل بالكفاءة المطلوبة، بعد 
 داري للحاسب اآللي وكل تحديد هذه السياسة يجب توثيقها وتوقيعها بواسطة المسئول ا

 .العاملين والمستخدمين
يحدد مكرف ا لألمن بالحاسب اآللي تقع على عاتق  التوكد من التزام العياملين بالسياسة  -

األمنية المرسومة و تنسيق التدريب الفني في هذا المجال والمساعدة فيي التيصميم 
 .والبرمجة لتنفيذ المتطلبات الفنية لهذه السياسة

مسئول امن يمثل المستخدم ويكون مسئوال  لدى الجهة المستخدمة للنظام من  مان يحدد  -
التزام إدارة الحاسب اآللي بالسياسة األمنية المحددة وتحديد مستوى الصطحية لكل 

 .المتعاملين مع النظام
يحدد قسم للمراجعة في إدارة األمن مهمت  عمل وتنفيذ نظام دقيق للمخزون من أجهزة  -

وأقراص وتوثيق ومكتبات وقطع غيار وأوراق طباعة وحبر وغيرها من المستلزمات وأكرطة 
 .التكغيلية

 

 :خطط الطوارئ -7
البد من و ع الخطط الستمرارية عمل النظام في حالة المكاكل الكبيرة كتعطل الحاسب 

اجهها اآللي تعطط  طويط  أو غير ذلت من الحاالت الطارئة والبد من قياس المكاكل التي سيو 
مستخدم النظام في هذه الحاالت وو ع البدائل على  وء ذلت وهذا من ناحية االستمرار 
التكغيلي المباكر للحاسب اآللي أما في النواحي األخرى الهامة غير المباكرة أو المساندة 
كالكهرباء المستمرة و الثابتة أو التبريد الموزون المستمر فهي  رورية للتكغيل الخالي من 

خطاء إذ أن الزيادة الكديدة في التيار الكهربائي واالرتفاع غير المحتمل في درجات الحرارة األ
كذلت يجب مراعاة أن االنقطاع المفاجئ . كلها تؤدي إلى أخطاء في تكغيل ومعالجة البيانات

 . للتيار وا طفاء المباكر للحاسب اآللي كثير ا ما يؤدي إلى فقد بعج المعلومات أو السجطت
  :األمن الفيزيائي لمركز المعلومات و الحاسب اآللي -1

يكمل األمن الفيزيائي لمركز المعلومات والحاسب اآللي حمايت  من الحريق والسوائل 
والغبار وكذلت  مان الكهرباء الكافية والمستلزمات البيئية من حرارة ورطوبة موزونة إ افة إلى 

بنى أو المكاتب أو إلى المكاتب الحساسة أو إلى مكتبات التحكم في زيارة و دخول األفراد إلى الم
المراجع واألكرطة واألقراص ووثائق النظام أو إلى صالة الحاسب اآللي أو إلى طرفية المكغل 
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أو إلى مفاتيح التبريد، كذلت التحكم في الوصول إلى المراكز الفرعية للطرفيات أو خطوط 
 . ي أمن النظام اآللي للمعلوماتاالتصال أو غيرها من األكياء المؤثرة ف

 

  :مراقبة األفراد -1
يمثل األفراد خط الدفاع الرئيسي في أمن المعلومات خاصة المتعاملين مع النظام، فومن 
األنظمة اآللية للمعلومات يعتمد أوال  وأخيرا  على أمانة األفراد المتعاملين معها فط يكفي التوكد 

د تعيين  بل يجب أن تستمر مراقبت  ألن التغيير السلوكي من أخطقيات الموظف وأهليت  عن
ن كان  متوقيع في أي وقت، كذلت يجب عدم االعتماد على موظف واحد بوي حال من األحوال وا 
البد من ذلت فيجب أن يكمل ذلت الموظف إكراف ا ومراقبة وتوثيق ا دقيق ا ألعمال وتدريب 

 .سحب صطحيت  قبل فترة كافية مساعدين لهم وعند انتهاء خدمة أي موظف يجب
 

  :الصيانة و التأمين -1
تعتبر الصيانة خط الدفاع الثاني في أمن األنظمة اآللية للمعلومات ووجود الصيانة 
 مان للتكغيل المستمر لألنظمة كما أن التومين يغطي تكلفة إرجاع المعلومات المفقودة وتغطية 

   .تغطية األجهزة إذا لم تغطى بواسطة عقود الصيانةالخسارة الناتجة عن تعطيل النظام إ افة ل
 

 :اإلجراءات التي ينبغي أن تتوفر لحفظ المعلومات إلكترونياا  1.1.7
 

من المعروف أن أي جهاز حاسب آلي يتم توصيل  بكبكة (  2009:125القدوري، )
ظرا  لعدم وجود نظام ا نترنت يمكن احتراق  خطل ثطثة أيام إذا كان خاليا  من برامج الحماية، ون

معلوماتي كامل وخال من االختراقات، ولكن هنات مجموعة من ا جراءات التي ينبغي أن تتوفر 
 :لحفظ المعلومات، وهي كما يلي

 .التحدي  المستمر ألنظمة التكغيل للحاسبات اآللية -0
 .التحدي  المستمر للبرامج الم ادة للفيروسات -8
 .مصادر المعلوماتتركيب جدار ناري بين المستفيدين و  -2
 .عمل نسخ احتياطية للمعلومات الهامة وحفظها في أماكن آمنة -7
ينبغي أن تتكون كلمة المرور أو كلمة السر من الست خانات على األقل، وأن تكون  -5

 .مزيجا  من األحرف واألرقام، ويف ل عدم التكرار
 .استخدام البطاقة الذكية الممغنطة أو البصمات -3
 .نين التي تحفظ حقوق الناس وتنفيذها وعدم التساهل بهاسن التكريعات والقوا -4
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 :بعض اإلجراءات الواحب مراعاتها لتحقيق أمن معلومات لإلدارة اإللكترونية 2.1.7
بون  يمكن توصيف بعج ا جراءات وطرق الحماية ( 282: 2006السالمي، )أكار 

 : المتبعة في ا دارة ا لكترونية فيما يلي
تدفق المدخطت إذ يتم التوكد من االستمارات والوثائق قبل تسلمها من  اعتماد أساليب -0

الجهة ذات العطقة وحفظ االستمارات والوثائق المراد ترميزها وتسجيلها على وسائل 
 .الخزن في أماكن محددة تمنع االططع عليها أو العب  بها من قبل غير المخولين

الحاسوب، حي  يتم تدقيق البيانات بواسطة اعتماد أساليب التدفق أثناء ا دخال إلى  -8
 .برامج ا دخال والتوكد من صحة المعلومات المدخلة

حماية المعلومات المحفوظة على االسطوانات واألكرطة الخاصة بالبيانات مع عمل  -2
نسخ إ افية لها وحفظها في مكان أمين ومطئم وتسمية أكخاص مخولين بتيسليم 

 . واستطم التقارير والبيانات
 

 :أهم ما تطمح برامج أمن وحماية المعلومات إلى تحقيقه في اإلدارة اإللكترونية 8.1.7
أن  حتى تتمكن ا دارة ا لكترونية لتحقيق أمن ( 209:  2010الطمي والبياتي،)يرى 

 :المعلومات فإنها تطمح إلى التوصل إلي ما يلي
 تككف وال يطلع عليها أكخاص تعني التوكد من أن المعلومات ال :السرية أو الموثوقية -

 .غير مخولين بذلت
التوكد من أن محتوى المعلومات صحيح ولم يتم تعديل  أو : التكاملية وسالمة المحتوى -

العب  ب  بككل خاص ولم يتم تدمير المحتوى أو تغيره أو العب  ب  في أية مرحلة من 
معلومات أو عن طريق تدخل مراحل المعالجة أو التبادل في مرحلة التعامل الداخلي مع ال

 .غير مكروع
التوكد من استمرارية عمل النظام المعلوماتي  :استمرارية توفير المعلومات أو الخدمة -

واستمرار القدرة على التفاعل مع المعلومات وتقديم الخدمة للمواقع المعلوماتية وأن مستخدم 
 .المعلومات لن يتعرج إلى منع استخدام  لها أو دخول  إليها

يقصد ب   مان عدم إنكار : اعتراف الشخص بتصرفه الخاظئ في استخدام المعلومات -
نكار أن  هو الذي قام بهذا التحريف  الكخص الذي قام بتحريف ما يصل من المعلومات وا 

 . إذا توفرت قدرة على إثبات أن تحريفا  ما قد تم من كخص ما في وقت معين
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 التنظيمي التطويرمدخل 

 :المقدمة 0.0.1
تعتبر عملية التطوير التنظيمي من األمور الطبيعية والممارسة في المنظمات ا دارية، 
وذات أهمية كبيرة في زيادة الكفاءة واألداء، وخاصة في عصرنا الحالي، وذات العتماد هذا 

تطوير الجوانب التنظيمية واألبعاد التنظيمية العصر على البح  والدراسة والتحليل بغرج 
المختلفة، وتهيئة الجو المناسب وخلق روح المناخ التنظيمي المناسب والذي يؤدي إلى زيادة 

 (.135: 2010عبودي، )الغرج الوظيفي واالنتماء الوظيفي وا نتاجية 
اجد بها، وتنكط وتعتبر المنظمات طبقا لنظرية النظم أنظمة مفتوحة على البيئة التي تتو 

فيها، فهي في حالة تفاعل دائم ومستمر مع بيئتها أخذا وعطاء، توثرا وتوثيرا، هذه البيئة التي 
أصبحت في ظطل القرن الحادي والعكرين أكثر تعقيدا وأكد ا طرابا لما تكهده من تغيير 

ة، وحتى متسارع و خم في كافة أبعادها وجوانبها وعلى جميع أصعدتها المحلية، ا قليمي
العالمية، لذا فإن المنظمات صارت أبعد ما تكون عن الثبات واالستقرار، وأكد ما تكون حاجة 
إلى التغيير والتحدي ، حتى تستطيع تعظيم االنتفاع من نقاط القوة وكافة الفرص المواتية 

التعامل والمتغيرات البيئية ذات التوثير االيجابي الحالي والمحتمل، واستئصال جوانب ال عف، و 
الفعال مع التهديدات، وكافة االعتبارات ذات التوثير السلبي الحالي والمرتقب، بل والنجاح في 
تغيير اتجاهات تلت القوى البيئية وتغيراتها، وتطويعها لصالح ما ترغب المنظمات في ، بالككل 

وع التطوير لذا أصبح مو . الذي يمكنها من استدرار أكبر قدر من المنافع والمزايا الممكنة
التنظيمي وا داري الق ية األولى في حقل ا دارة، وبات يككل ق ية محورية متصلة وملحة 
لجميع المنظمات، ومستمرة باستمرارها ونموها بما يمكنها من تنفيذ خططها، أهدافها، 

 ( .15: 2009السكارن ، )ورسالتها
 

 

 :تهمدلولت تسمية التطوير التنظيمي ومفهومه وتعريفا 7.0.1

 :مدلولت تسمية التطوير التنظيمي -أولا 
، والذي يرمز ل  Organizational developmentتكير مدلوالت تسمية التطوير التنظيمي 

 إلى التنافس والتفاعل والتكامل بين م مونين فكريين هما DO) )اختصارا  
 (:21: 2010الغالبي وصالح، )

 
 



55 

 

 :Development( D)التطوير  -
، والذي يعني إخراج الميزة أو (Volupe)كق في األصل الطتيني وهو مصطلح من 

 .الفائدة الكامنة داخل أي كيء
نكاط، عملية، نتيجة، أو حالة طورت بككل متتابع، هدفها : )أما مفهوم  العام، يعني

 (.التحسين والتعديل والتحدي 
اء بالحالة وعلى هذا األساس فإن التطوير هو نكاط هادف للتغيير ا يجابي لطرتق

 .نحو األف ل( أفرادا  ومجموعات ومنظمات)المدروسة 
يعني بتحسين المنظمات ( 12: 2000فرنش؛ جونير، )ألن التطوير من وجهة نظر 

 .وتنمية األفراد وهذا التركيز المزدوج يعد نقطة قوة فريدة ل 
ت فكرية ولكي يكون التطوير إيجابي ومفيد للمنظمة يجب أن ينقل ليكون أنكطة وعمليا

 .ومنهجية منتظمة مؤثرة بتفكير إبداعي فردي وجماعي
 

 :Organizations( O)التنظيمي متعلق بالمنظمات  -
بوصفها كيان ونكاط في آن واحد، ي م مجموعة أفراد يتفاعلون بينهم، وكلما كان 

كيان ألن المنظمات، . التفاعل إيجابي، كانوا قادرين على تحقيق األهداف المرسومة لهم بكفاءة
هادف، أي أن سبب وجودها هو من أجل انجاز أهداف محددة، كما أن سبب وجود األفراد فيها 

: 2010الغالبي وصالح، )هو لتحقيق أهدافهم الكخصية من خطل تحقيق أهداف المنظمة 
21 .) 

ومن بين أهم أهداف المنظمات اليوم وأكثرها حراجة، هو تحقيق البقاء وبلوغ الميزة 
لمستدامة، ويوتي ذلت من خطل االنفتاح وقبول الجديد، والتوج  نحو الفعل الدقيق التنافسية ا

 (.43: 2008العامري والغالبي، )والمبادرة، واالستقطلية وا بداع والمغامرة المحسوبة 
إلى ( التطوير)أن ال مانة األكيدة لتحقيق المنظمات لما تقدم هو  رورة نفاذ 

للتطوير بككل يحقق التفاعل والتكامل عبر المزاوجة بينها ( ظماتالمن)المنظمات وحتمية تبني 
، والذي (تطوير المنظمات) أو كما تسمية بعج المصادر بي( التطوير التنظيمي)لوالدة ما يسمى 

يمثل علم السلوت التطبيقي الذي يعني بتطوير المنظمات واألفراد داخلها من خطل استخدام 
خطط لمواجهة تحديات البيئة الم طربة وازدياد المنافسة من ناحية النظرية وممارسة التغيير الم

فرنش )ا ستراتيجية والثقافة والعمليات،  : والمحافظة على التناسق بين األبعاد التنظيمية مثل
 (.11: 2000وجونير، 
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وألن التطوير التنظيمي يمثل الجانب الهندسي للعلوم التنظيمية، ومن منطلق تسمية 
ا  فهو مسؤول عن التجديد والتجميل والتحسين والتغيير والتعديل لجوانب المنظمة إذ( هندسي)

لتحقيق العافية . الداخلية األخرى، وبناء معمارية لطتصاالت والتكيف مع عوامل البيئة الخارجية
 (.88: 8101الغالبي وصالح، )، (البقاء، والتكيف، والمحافظة على الموقع  والنمو)التنظيمية 
 

 :مفهوم وتعريفات التطوير التنظيمي -اا ثاني
 

 ما هو التنظيم؟ -
يعتبر التنظيم في العصر الحالي سر النجاح لمنظمات األعمال بغج النظر عن طبيعة 
عمل هذه المنظمات سواء كانت خدمية أو منظمات ربحية أو منظمات ال تهدف إلى الربح، فهو 

ن يوصل المنظمة نحو تحقيق أهدافها المرجوة العمود الفقري للمنظمة  وهو الذي بدوره يستطيع أ
 .مع بقية عناصر العملية ا دارية

وتتعدد التعريفات التي قدمها الكتاب والمفكرين للتنظيم، حي  أن لكل كاتيب اتجاهاتي  
 . وزاويت  التي ينظر من خطلها إلى تعريف التنظيم

  كتق من المصدر نظم اسم م"التنظيم بون   1997: 184) النمر وزمطئ ،)فقد عرف 
organization  أي الهيكل الذي ي م مجموعة من األفراد بينهم عطقات معينة ويسعون لتحقيق

 ."هدف معين
عبارة عن هيكل من العطقات الكخصية "التنظيم بون  (  217:ت.السلمي، د)وعرف 

  كل منهم، ونتيجة ذلت حي  يتم التمييز بين األفراد طبقا  للسلطة، المركز، أو الدور الذي يقوم ب
تتحدد العطقات الكخصية وتميل التصرفات السلوكية لألفراد إلى األلتزام باألنماط المتوقعة 

 ".وبالتالي تقل الفجائية والغموج في تلت التصرفات
 

 :التطوير التنظيمي -
يتميز التطوير التنظيمي بون  مفهوم واسع وعام، وترجع عمومية هذا المفهوم إلى 

: 1993ماهر، )الفلسفة أو األسلوب الذي يتم تطبيق المبادئي السلوكية التنظيمية ل  اختطف 
458.) 

يعتبر التطوير التنظيمي من التطبيقات الرئيسية للتغيير بغرج تجديد العمليات 
التنظيمية من خطل التركيز على الثقافة التنظيمية، والسلوت التنظيمي، والهيكل التنظيمي، 

جراءات وطرق   (.247: 8115إدريس، )العمل وا 
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التطوير التنظيمي على أن  ( ,Cummings and Worley 0114:8)حي  يعرف 
تطبيق واسع ومنظم مبنى على علم المعرفة السلوكية ويهدف إلى التطوير المخطط ولتعزيز "

 ".االستراتيجيات التنظيمية والبنية والعمليات لتحسين فاعلية المنظمة
مجهود يحظى "التطوير التنظيمي على أن   (Fresh and Bell, 2000: 17)ويعرف   

بالتوييد من ا دارة العليا وينصب على األجل الطويل لتطوير أسلوب حل المكاكل في المنظمة، 
ولتجديد عملياتها وخاصة من خطل التكخيص وا دارة الفعالة والجماعية لثقافة المنظمة مع 

والفريق المؤقت والعطقة المتبادلة بين الجماعات وذلت تكديد خاص على عمل الفريق الرسمي، 
 . "بمعاونة االستكاريين وباستخدام التكنولوجيا والنظريات الخاصة بالعلوم السلوكية التطبيقية

جهود "التطوير التنظيمي بون  ( (Brown and Harvey, 1999: 11كما عرف 
طت التنظيمية وتجديد العملية ا دارية من طويلة األمد مدعومة با دارة العليا لتحسين حل المكك

 " .خطل إدارة ثقافة المنظمة بفعالية
قبل  من واقتباسا   كهرة التعاريف أكثر من( (Beckhard, 1969: 9ويعتبر تعريف  

 بكموليتة لكافة التعريف امتاز حي  التنظيمي، التطوير مجال في والمهتمين الك تاب من الكثير
 وتحت إكراف المنظمة، مستوى على المخطط الجهد "بون  يرى إذ يمي،التنظ التطوير جوانب
 في التدخطت المخططة خطل من التنظيمية، وسطمتها المنظمة فاعلية لزيادة العليا، ا دارة
 ."السلوكية العلوم وباستخدام المنظمة عمليات

 يةكمول إلى بيكهارد تعريف كهرة اسباب( 301: 2000الطجم؛ السواط، )ويعزز 
 : مختلفة متغيرات على التعريف
 .عكوائيا   جهدا   وليس والتكخيص التحليل على يعتمد مخطط تنموي جهد -0
 هذا يتعامل كما الرسمي، أو غير الرسمي التنظيم سواء - ككل - التنظيم كمولية -8

 أو ا جراءات، أو االهداف التنظيمية الهياكل سواء التنظيم عناصر جميع التعريف مع
 .كافة السلوكية باألبعاد  االهتمامإلى  إ افة

كرافها العليا ا دارة دعم -2 لمقاومة  التصدي في والمساعدة التطويري، البرنامج على وا 
 .التغيير

 .يكون أن يجب ما إلى القائم الو ع من المنظمة نقل خطل من التنظيمية الكفاءة زيادة -7
في  أكان المخطط التدخل واستراتيجيات وسائل باستخدام وذلت المخطط التدخل -5

 .التنظيمية أو التقنية أو السلوكية المجاالت
 .نفس  الوقت في من  والغاية التطوير وسيلة االنسان يمثل حي  السلوت، علوم استخدام -3
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 :بعض المصطلحات المتعلقة بالتنظيم والتطوير التنظيمي 3.1.3
 

 :إعادة التنظيم -
تعتمد عادة لمواجهة األخطاء  وسيلة عطجية"بون  ( 102: 1998الكبيسي، )عرف  

اد صعوبتها تفوق عملية التنظيمية المتعددة وأمرا ها المختلفة، وهي عملية صعبة وكاقة تك
 ".التنظيم
 :التطوير اإلداري -

يتمثل في الجهود التدريبية واالستكارية التي تبذلها "بون  ( 150 2007:أحمد، )عرف  
ة أو االستعانة ببيوت الخبرة االستكارية الخارجية بهدف إدارة المنظمة من خطل إمكانياتها الذاتي

 ".تطوير وتحسين االنتاجية وزيادة الفعالية الكلية المنكوة بعناصرها المختلفة
 :تعريف المنظمة -

. على أنها وحدة اجتماعية هادفة"أن تعرف المنظمة ( 23 2000:السالم، )حي  ذكر 
نها تكوين اجتماعي منسق بوعي، يتفاعل في   األفراد  من حدود محددة ووا حة نسبيا ، من وا 

ويؤكد تعريف المنظمة، الحاجة إلى تنسيق الرسمي ألنماط ". أجل تحقيق أهداف مكتركة
 .التفاعطت التي يقوم بها العاملين في المنظمة

 

 :الهيكل التنظيمي -
نظيم، ترتيب للعطقات المتبادلة بين أجراء ووظائف الت"بون  ( 16 1999:دره، )وعرف  

 ".ويكيرهذا المفهوم إلى التسلسل الهرمي للسلطة لغايات تحقيق األهداف بفاعلية
 

 (:تطوير المستويات اإلدارية ودليل التنظيم) التطوير التنظيمي  1.0.1
 

 ما هي المستويات اإلدارية؟ -أولا 
أن  يمكن تصنيف المستويات ا دارية في أي منظمة ( 07:04، 8111السالمي، )يرى 

 :ئمة على النحو التاليقا
 

 :مستوى اإلدارة العليا .0
ويهتم هذا المستوى بالتخطيط ا ستراتيجي ويرسم السياسات المستقبلية للمنظمة والتي 
تحقق أهدافها على المدى البعيد ويستجيب هذا المستوى الحتياجات المحيط الخارجي وذلت 

 .ةللتوكد من أن المنظمة تتجاوب مع متطلبات مكونات المنظم
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أما نوع المعلومات المطلوبة لهذا المستوى ا داري تكون متعلقة في مجاالت التخطيط 
 .ا ستراتيجي للمنظمة وتساعدهم في تحديد السياسات المستقبلية

 

 :مستوى اإلدارة الوسطى .7
ويهتم هذا المستوى أساسا بو ع الخطط التكتيكية بهدف تحقيق أهداف المنظمة  من 

وتتراوح عملية تحقيقها عادة بين سنة .  من الخطة االستراتيجية للمنظمةفترات زمنية قصيرة و 
وثط  سنوات ويعتبر هذا المستوى مسؤوال  عن ترجمة الخطط واألهداف طويلة األمد يحددها 

 .المستوى االستراتيجي إلى خطط قصيرة المدى للتنفيذ
لخطط التكتيكية أما المعلومات المطلوبة لهذا المستوى فتخدم المنظمة في و ع ا

 .القصيرة المدى
 

 :مستوى اإلدارة الدنيا .1
ويهتم هذا المستوى أساسا بعمليات التنفيذ للخطط التكتيكية المو وعة من قبل المستوى 
التنفيذي ينفذ الخطط قصيرة األمد من الجزئيات إلى التفاصيل واالستفادة من موارد المحيط 

على أكمل وج  والمعلومات التي يحتاجها هذا الخارجي للوصول إلى تحقيق أهداف المنكوة 
 : ويو ح ذلت( 0-2)والككل . المستوى تتمثل في األعمل اليومية والروتينية

 
 

 

 

 التخطيط اإلستراتيجي   اإلدارة العليا                المستوى اإلستراتيجي          

 التخطيط التكتيكي  اإلدارة الوسطى                المستوى التكتيكي             

 المستوى التنفيذي            اإلدارة الدنيا         الرقابة التشغيلية            

                                          

 اإلدارة الدنيا                                             

 (1-2)الشكل 

 المستويات اإلدارية في المنظمة وأهدافها

 :صدرالم

 .81دار وائل، ص : ، اإلدارة اإللكترونية، األردن، الطبعة الثانية(1002)عالء عبد الرزاق، و السالمي 
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لعل السؤال الذي يتبادر إلى ( 228:230، 1991بعيره  وآخرون، )كما يتساءل كل من 
هيئتها والذين يككلون  –هل أن المديرين الذين ينتمون إلى منظمة معينة : أذهان الكثيرين هو

 .هم جميعا  من مستوى واحد؟ الجواب هو نعم وال –ا دارية 
نعم باعتبار أن المديرين يمارسون نفس الوظائف ا دارية وال نظرا  ألنهم يختلفون في 
درجة التركيز أو االهتمام بهذه الوظائف بسبب اختطف الموقع الذي يحتلون  في البناء التنظيمي 

ئة ا دارية ألغلب المنظمات يظهر بها عدة مستويات من المديرين للمنظمة، ومن هنا تجد الهي
يتولون تنفيذ الوظائف ا دارية ويتعاونون فيما بينهم على إنجاح المنظمة والوصول بها إلى 
الغايات أو األهداف التي توسست من أجلها، وفي الواقع ال يوجد تحديد نمطي لعدد المستويات 

قف ذلت بالدرجة األولى على حجم المنظمة، فقد تحوي المنظمة، ا دارية في المنظمة إذ يتو 
الصغيرة على مستويين إداريين أو ثطثة مستويات إدارية على أكثر تقدير، بينما قد يصل عدد 
المستويات ا دارية في المنظمة الكبيرة إلى سبعة مستويات أو أكثر، ابتداء  من مراقب العمال 

 .للمنظمة وحتى الرئيس ا داري األعلى
وبككل عام، يميل معظم الكتب والمؤلفين ا داريين إلى تجميع المستويات ا دارية 

مستوى ا دارة الوسطى  –مستوى ا دارة العليا )المتعددة في ثطثة مستويات رئيسية متدرجة هي 
 (مستوى ا دارة المباكرة –

هرم يطلقون علي  اسم  كما أنهم يميلون إلى تصوير هذه المستويات ا دارية في صورة
 :(3-2)الهرم ا داري كما في الككل 



 ( 2-2) الشكل  

 (المستويات اإلدارية)الهرم اإلداري أو 

،منشوراتالموسوعة اإلدارية مصلحات إدارية مختارة،(1991)،وآخرونبعيره:المصدر  

.229جامعةبنغازي،جامعةبنغازي،ص
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المستويات ا دارية على ككل هرمي أن هذا الككل الهندسي ولعل الحكمة من تصوير 
هو خير من يجسد التفاوت القائم في عدد الوظائف ا دارية التي تتبع إلى ملئ مستوى إداري، 
كما يجدر التنوي  هنا إلى أن المستويات ا دارية في المنظمة إنما تمثل التدرج في توزيع 

وى ا داري كلما قابل   يق في نطاق ونوع السلطة السلطة، بمعنى ان  كلما انخفج المست
 (:228:230، 1991بعيره  وآخرون، )، (2-2)المخولة، والعكس صحيح ويو ح الككل 







ليااإلدارةالعمدىأونطاق

 السلطة
اإلدارةالوسطى


اإلدارةالمباشرة



 

 ( 2-2) الشكل

 مختلف تدرجات الهرم اإلداري حدود السلطة في
 

،منشوراتجامعةالموسوعة اإلدارية مصلحات إدارية مختارة،(1991)وآخرون،بعيره:المصدر

.230بنغازي،جامعةبنغازي،ص


 :تطوير المستويات اإلدارية ودليل التنظيم -ثانياا 
دون  إن ا فراط في تعدد المستويات ا دارية( 018: 010، 0111منصور، )يرى  

الحاجة إليها قد يؤدي إلى صعوبة عمليات االتصال يينهما، وهذا هو أحد أسباب  عف 
 .الصناعة األمريكية أمام الصناعة اليابانية التي غزت العالم وانتكرت في أرجاء المعمورة

ولقد كان لتحليل تلت المككلة في أول العقد الثامن من هذا القرن أن أرجعت اسباب ذلت 
ويات الهيكل التنظيمي في الصناعة اليابانية لما يحقق  ذلت من سهولة االتصال إلى قلة مست

األمريكية للسيارات بون المستويات ( كركة فورد)وجودت ، وفائج في التكلفة، وذلت حي  وجدت 
لصناعة السيارات في اليابان قليلة، إذ أن عدد ( كركة تويوتا)ا دارية في الهيكل التنظيمي في 

 .ا دارية في الهيكل التنظيمي يصل إلى سبعة فقط المستويات
ولقد ترتب على زيادة وكثرة المستويات ا دارية في الهيكل التنظيمي وجود مكاكل كثيرة 
متنوعة بغج النظر عن مكاكل االتصال، والزيادة في عدد مستويات الهيكل التنظيمي تؤدي 
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دة المرتبات وارتفاع التكاليف الخاصة إلى كثرة عدد العاملين، األمر الذي يترتب علي  زيا
بالعاملين بالمنظمة، ولقد رأت الكركة  رورة تقليل المستويات ا دارية حي  يؤدي ذلت لتقليل 

 .العاملين وبما في ذلت تقليل عدد الوظائف القيادية التي كان يندفع لها مرتبات عالي
 

 :خصائص التطوير التنظيمي  1.0.1
 :خصائص التطوير التنظيمي كما يلي(  1996:8القحطاني، )يصنف 

إن التطوير التنظيمي يتطلب االهتمام بالقوى البكرية العاملة، وكذلت التنظيم  :الشمولية -0
 .الداخلي للمنظمة وأساليب العمل المطبقة بالمنظمة وكذلت القوانين واللوائح

الفاعلية  أن تطبيق التطوير التنظيمي يتطلب االستمرارية في زيادة :الستمرارية -8
 .التنظيمية، وتحسين المناخ العام بككل دائم ومستمر

ال يمكن أن يتم التطوير التنظيمي دون تخطيط مسبق لتكخيص  :التدخل المخطط -2
 .المكاكل بدقة، لتجميع الجهود لمواجهتها

يجب على جميع أع اء التنظيم المكاركة في تنفيذ عمليات التطوير  :المشاركة -7
مراحل، ل مان مساهمتهم في تنفيذ عملية التطوير كونهم التنظيمي في جميع ال

 .مكاركين فيها
 

 :أهداف التطوير التنظيمي 1.0.1
إن الهدف الرئيس والطبيعي ألي عملية تطوير في المنظمات هو رفع مستوى أداء 
األفراد بهدف تطوير وتحسين أداء المنظمة بككل كلي، من خطل العمل على التكامل بين 

اد وبين أهدف المنظمة من جهة أخرى، ما يساهم في زيادة فرص المنظمة في تحقيق أهدف األفر 
 .أهدافها بكفاءة وفاعلية

بتحديد أهداف التطوير ( (Lawrence and Lorsch, 1969, 42: 41وقام  
التنظيمي في مساعدة المنظمات على التعامل مع البيئة المحيطة، والتعاون والتكامل بين 

ساهمة في زيادة فاعلية األفراد للمساهمة في تحقيق أهداف المنظمة، وتطوير المجموعات، والم
دارة الصراعات والسيطرة عليها، وتعزيز الثقة  نظام الذاتي للتغير والتجديد في المنظمة، وا 

 .واالنفتاح بين األفراد، وتطوير نظام الحوافروالمكافآت
 

 خطوات التطوير التنظيمي 2.0.1
 

 142: 139):، 2010العبودي، )ير التنظيمي كما ذكرها تتمثل خطوات التطو 
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 :جمع البيانات .0
أن القدرة في تصميم إستراتيجية تطوير تنظيمي فعالة في القدرة على جمع معلومات 

 :جيدة وموثقة وذات صلة بالمككلة ويكمن التوكد من مدى صدق وموثوقة البيانات من خطل
 

 .وأع اء التنظيم العطقة المتبادلة بين جامع المعلومات-أ 
 .الطرق المستخدمة في جمع المعلومات-ب 
 .التغذية الراجعة عن هذه المعلومات-ج 

 

 :وأن عملية االنتباه الجيد والحذر خطل جمع البيانات تحقق ما يلي
 .الحصول على المعلومات موثقة وصادقة حول النكاطات التنظيمية-أ 
 .ير التنظيميتطوير عطقات تعاونية فعالية تساعد على تحقيق التطو -ب 
 .الحصول على انتماء الموظفين ومساعدتهم في تحقيق التطوير التنظيمي-ج 

 

 :تحليل البيانات .7
وتعتبر هذه الخطوة مهمة جدا  لتعزيز ونجاح عملية تحليل البيانات بحي  يقوم كل من 

خرى الجماعات ا دارية والمحللون ا داريون بعملية تحليل البيانات والمجموعة، وهنات طريقة أ
للتحليل بحي  تكون من خطل جمع األيدي العاملة أو تكوين فريق معين وتوكيلهم بمهمة تحليل 
البيانات بحي  يقوم أع اء الفريق في هذه الطريقة بمناقكة فيما بينهم حول بعج الموا يع 

 .مثل التكاليف والفوائد والمرونة وال بط والسيطرة واالستقطلية في األعمال والنكاطات
عتبر عملية التطوير التنظيمي مسؤولة من قبل ثط ، وهم الدين يكاركون في هذه وت

ويختلف مدى توثير هذه المستويات وتتوثر أي ا (.المنظمة، األفراد، الجماعات)العملية، وهم 
وهنا يجب علينا دراسة التدخل من قبل المستويات وذلت لفهم طبيعة التدخل . ببع ها البعج

 . افة إلى بعج األمور األخطقيةمن كل مستوى با 
 :ومن المستويات الثطثة التي تكارت في عملية التطوير التنظيمي هي

 (األفراد/ الجماعات / المنظمة )
 

 :التغيير في المستوى التنظيمي .1
حي  يكمن الهدف واالهتمام في هذه المرحلة ببعج األمور المتعلقة بهيكلة وتكنولوجيا 

 افة إلى نوع المهام التي تقوم بها المنظمة، االفترا ات ا ستراتيجية وبنية عمل المنظمة با 
التي تحدد تصميم، وتعتبر الهياكل الرسمية أكثر عر ة من قبل التغيير التنظيمي مثل تغيير 

التوظيف واالستقطاب، واالختيار )التكنولوجيا المستخدمة، في العمل والموارد البكرية من حي  
 .، والثقافة التنظيمية هي أصعب األنواع تعبيرا  (والدفعات والتدريب، والرواتب
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 :التغيير والتدخل في الجماعات .1
يعتبر العمل الجماعي من أقل المؤثرات على نكاطات ومهام األداء التنظيمي وهنا يتم 
التركيز بككل رئيسي على االتصال والعطقات المتبادلة والقدرة على توصيل فهم مكترت لجمع 

عطمهم بحاجة التغير والتطويرأع اء الم  .جموعة وا 
 :التغيير والتدخل في األفراد .1

وتت من هذه العملية التغيير في سلوت ومهارات الموظفين وهنا نقوم بتغيير بيئة العمل 
عادة تصميم العمل وتغيير مهارات وأداء العمال والعطقات المتداخلة فيما بينهم  .وا 

 

 :التنظيميأسباب اللجوء إلى التطوير  8.0.1
هنات عدة أسباب تجعل المنظمة تبح  عن أساليب تساعدها في مجاراة التغيرات 
السريعة التي تحد  في البيئة الداخلية والخارجية، والتطوير التنظيمي يمثل أحد أهم هذه 

 (:15: 14، 2003الراجحي، )األساليب، وتتمثل أهم هذه األسباب فيما يلي 
اليب المستخدمة في العمل، ذلت أن أسباب العمل التطوير الذي يحصل على األس -0

تتطور باستمرار، لذلت تقوم المنظمات دوريا  بإجراءات تطويرية حتى تستطيع مواكبة 
فتعمل على أجراء دورات تدريبية لزيادة قدرات ومهارات العاملين و إحدا  . المستجدات

 .تغيرات سلوكية في اتجاهاتهم ونظرتهم العمل
ذلت ألن الكخص في السابق كان يخكى . هور وتوقعات  من المنظماتتغير نظرة الجم -8

الموظف ويستجدي   نجاز المعامطت، أما في الوقت الحا ر فالمواطن ينظر إلى 
لقد أملت هذه التغيرات . الموظف على أن  موجود لخدمت  والعمل على تحقيق مصالح 

ظرتهم للجمهور بككل يخدم على ا دارة إعادة تدريب موظفيها بحي  تغير فهمهم ون
 .األجهزة لتي يعملون فيها

تطور العاملين وزيادة مستوى طموحهم وحاجاتهم، فالعاملين لديهم طموحهم وحاجاتهم،  -2
فالعاملين لديهم طموحات متجددة وحاجات متنوعة، جعلت ا دارة تبح  عن الوسيلة 

 .المناسبة لمساعدة العملين على التكيف
نية في مجال العلوم السلوكية، هذا التطور جعل القائمين على تطور المعرفة ا نسا -7

المنظمات يعون  رورة االستفادة من هذه المعارف الجديدة وتسخيرها لصالح العمل 
 .والعاملين

زيادة المنافسة بين المنظمات ا دارية، مما أدى إلى محاولة البح  عن بدائل، يمكن  -5
 .من خطلها تحسين قدرة وفاعلية المنظمة
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 :هيكلية وعمليات التطوير التنظيمي 9.0.1
وتبدأ عملية التطوير التنظيمي في هذا الجانب عادة بجمع البيانات والمعلومات وتحديد 
أماكن الخلل والتي تزودنا بالتحديد الدقيق لمكان المككلة الطزم والتركيز عليها، وتحديد أماكن 

يات، الهياكل، الثقافة، العمل)التغيير في المنظمة للحد من هذه المككلة سواء كانت هذه األماكن 
العبودي، )مستويات رئيسية وهي  كاألتي  7، وتركز عملية التطوير التنظيمي على (األفراد
2010 ،137 :139:) 
 .محتوى وم مون العمليات التنظيمية -0
 (.سواء كانت تنظيمية أو نفسية)نوعية المخرجات  -8
 .الثقافة التنظيمية -2
 .حاجة ومتطلبات المهام -7
 .العمليات والهيكل التنظيمي الخاص بهاطبيعة المنظمة الرسمية بما في ذلت  -5
 .األفراد -3
 .الظروف التكنولوجية والجسدية -4

 

 :القواعد األساسية للتطوير التنظيمي 01.0.1
بون هنات مجموعة من القواعد األساسية التي 34: 33) ، 2009السكارن ، )يكير 

المدى والمرونة في  يرتكز عليها التطوير التنظيمي والمتعلقة باستثمار الفرد والتخطيط طويل
 :لمستويات ا دارية، وهي كما يليا

 :المرونة .0
أن عدم قدرة المنظمات على التكيف مع بيئاتها سريعة التغيير يؤدي إلى  ياع فرص 
اللحاق بالمنظمات، وبالتالي خلق فجوة كبيرة بين التقدم والتخلف وحتى يمكن ت يق الفجوة البد 

 :تاليةمن األخذ بعين االعتبار األمور ال
 .وجود ثقافة فكرية لإلدارة العليا مبنية على أهداف وا حة ودقيقة وطويلة المدى-أ 
 .االلتزام بالتدريب المستمر لتطوير مهارات األفراد على األعمال المستجدة-ب 
وجود قوى عاملة كفؤه ذات تعليم وتدريب عال ولديها الدافعية األكيدة في التعليم -ج 

 .والتدريب
 

 :فالتنقل بين الوظائ .7
من النافع لعملية تنقل الموظفين وخاصة المديرين بين الوظائف الحد من المعوقات 

 .التنظيمية والنزاع التنظيمي
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 :اكتساب مهارات جديدة .1
أن أي تعديل أو تطوير في أهداف المنظمة ينظر إلي  على أن  تعديل أو تطوير في 

 .األفراد أنفسهم
 :اللتزام بالتكنولوجيا .1

ويل المدى هو الحصول على التكنولوجيا من أجل تطويره فون  يتوجب إذا كان الهدف ط
 :التخطيط لألمور التالية

 .االلتزام بو ع األهداف طويلة المدى-أ 
 .االلتزام بتومين ورصد الموارد المالية لتحقيق هذه األهداف-ب 
 .االلتزام في االستثمار في مجال البح  والتطوير في مجال التكنولوجيا-ج 
 .ير القوى العلمية المتخصصةااللتزام بتوف-د 

 

 :التعليم والتدريب .1
إن مستقبل المنظمة مرتبط بنوعية أفرادها وعلي  فإن عملية التطوير التنظيمي ال تقتصر 
نما ترتكز على بناء وتنمية منظمات فعالة تتصل  على النظم واألساليب الهيكلية وا جرائية وا 

بالتطوير المستمر واأليمان بالطاقات البكرية المدربة جذورها بالثقافة ا يجابية من خطل االلتزام 
 .جيدا  

 

 :استراتيجيات وأساليب التطوير التنظيمي 00.0.1
ويمكن  متعددة، اككاال   التنظيمي التطوير برامج في التدخطت وأساليب أطر توخذ

 اعتمادهاينبغي  التي االستراتيجيات من مجموعة تت من التنظيمي التطوير فلسفة بون االستنتاج
دخالها  .المختلفة التنظيم مستويات إلى متعددة وأساليب تقنيات عبر وا 

بون هنات من يصنف تلت التدخطت بالمداخل ( 46: 40، 1998الكبيسي، )ويرى 
 أي ا  من هنات أن وي يف. التطويرية االستراتيجيات عليها يطلق اآلخر والبعج التطويرية،
 مستوى الجماعات، على التغيير ومدخل الفردي، ستوىالم على التغيير مدخل إلى يصنفها
 ومدخل التغيير الجزئي مدخل إلى آخرون يصنفها كما. المنظمي المستوى على التغيير ومدخل
 ويقدم .البيئي والح اري والمدخل التنظيمي المدخل بين اي ا   البعج ويفرق الكلي، التغيير
 خمس في والمتمثلة وموتن، طرحها بطت التي يالتنظيم التطوير الستراتيجيات موجزا   الكبيسي

 استراتيجية ولكل والنظريات، والنماذج التوجي ، المبادئ المواجهة، التوسط، التقبل، :استراتيجيات
 وأخيرا   والمنظمة، وحدات، أو فرق مجموعة من والجماعة، وأفراد بالفرد، تبدأ مستويات خمسة
غناء العمل، بحو  في والمتمثل  الكائعة التطويرية أهم التقنيات ويحدد .المجتمع مستوى على  وا 
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 وتحسين الحساسية، وتدريب ا دارية، والكبكة باألهداف، وا دارة وتوسيع وتدويرالعمل، العمل،
 .التنظيمي والتحول نوعية الحياة،

 األساليب تحديد قائمة بخمس تدخطت بناء على ( 239: 2000فرانش وبيل، )ويحدد 
 :التالي النحو على وذلت تدخل لكل المناسبة التقنيات أو

المهني،  والمسار الحياة تخطيط أنكطة :األفراد فاعلية لتحسين مصممة تدخطت -0
 .السلوت نمذجة العمل، تصميم إعادة والتدريب، التعليم الحساسية، تدريب االستكارة،

والصلح  عملية،ال االستكارات مثل: والثطثيات الثنائيات فاعلية لتحسين مصممة تدخطت -8
 .الدور مفاو ة وتقنية ثال ، طرف قبل من

االعتمادية  تمرين الفريق، كبناء :والمجموعات الفريق فاعلية لتحسين مصممة تدخطت -2
 حلقات اجتماعية، - التقنو النظم الدور، تحليل تقنية المسؤولية، خريطة المتبادلة،

 .ذاتيا   المدارة رقوالف المجال، قوى تحليل المستقبلية، الجودة، الرؤية
والتغذية  كالمكاركة،: المجموعات بين العطقات فاعلية لتحسين مصممة تدخطت -7

 .المجموعة مستوى على المنصالح الثال  والطرف العملية، واالستكارات العكسية،
باألهداف،  ا دارة المتوازية، التعليم كونظمة: المنظمة فاعلية لتحسين مصممة تدخطت -5

دارة االستراتيجية، وا دارة التخطيط ،الثقافة تحليل  .الكلية الجودة وا 
 

 :التنظيمي للتطوير رئيسة أبعاد ثطثة( (Bennis, 1969, 39:37ويقترح  
 .عصر كل لمتطلبات مطئمة تنظيمية هياكل تصميم وفق المنظمات وتحسين بناء إعادة-أ 
 .ظيمالتن لتغيير وسيلة أف ل هي المنظمات في السائدة الثقافة تغيير-ب 
اتباعها  ينبغي التي والطريقة المنظمات، بمصير ومعرفة   علما   أكثر التنظيم أفراد أصبح-ج 

 :يلي وهي كما كيوعا   ألكثرالتدخط وكذلت تحديد أساليب المنظمات، وتطوير لتوجي 
العلوم  مفاهيم إلى المنظمة في المواجهة تستند عندما األسلوب هذا ويستخدم: النظرية -0

 .يكون أن يجب وما قائم هو ما بين الربط في تؤثر بحي  اتها،ونظري السلوكية
جراءات لخطوات نقدا   ويت من: ا جرائية -8 التطوير  جهود دور وتو يح العمل، وا 

 .العمل أنظمة وتطوير المككطت حل في التنظيمي
 .القرار اتخاذ قبل العمل وأساليب لطرق بدائل اختبار ويتم: التجربة -2
 .العاملين بين (الصراعات  (التنازع مسائل على التركيز يتم حي : إدارة العطقات -7
على  العاملين وينساعد العمل، في ما مككلة تحديد يتم بواسطتها والتي: تحديد المككلة -5

 .لحلها جديدة بدائل عن والبح  القديمة االفترا ات تقويم إعادة
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يفقد  عندما يدجد عمل مسار بناء على ما عمل فريق األسلوب هذا ويساعد: التوجي  -3
 .مساره تحديد على وقدرت  االتجاه حسن

عادة تقويم إلى األسلوب هذا ويهدف: الهيكل التنظيمي -4  .التنظيمي البناء تصميم وا 
على  وينساعد التدخل، أساليب أهم من األسلوب هذا ويعتبر: األسلوب الثقافي والح اري -2

 .لمنظمةا في القائمة والممارسات التقاليد تغيير أو وتعديل فحص
 

     

 

 
 ( 4-2) الشكل

 األسلوب الشمولي للتطوير التنظيمي

 .، دار حافظ، جدةالتطوير التنظيمي، (2003)الطجم، عبدهللا،  :المصدر
 

 

 

 

 

 

 

المدخل 

 كيالسلو

المدخل 

 التكنولوجي

المدخل 

 الهيكلي

 ة األداءقتغيير في طري تغيير في التصميم تغيير في االتجاهات

 جديدةانماط سلوك  أساليب جديدة
 عالقات جديدة

 تحسين في األداء

 برامج التطوير التنظيمي
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 :سلطة التطوير داخل المنظمة 07.0.1
ة بتحديد من ل  تقوم ا دارة العليا في المنظم 191:194)، 2009السكارن ، )أكار 

 :سلطة التغيير والتطوير، وهنات ثطثة بدائل في هذا الصدد وهي
 .أن تستوثر ا دارة العليا وحدها بسلطة التغيير -0
 .أن تقوم ا دارة العليا بإكرات باقي المستويات التنظيمية في التغيير -8
 .أن تقوم ا دارة العليا بتفويج هذه السلطة لمستويات أدنى -2

 ؟طويرمن يقوم بالت                                             

 اإلدارة العليا                   المشاركة                     التفويض              

 درجة المشاركة                                            

 قصوى                                                 دنيا                                       

 ( 5-2) الشكل    

   ؟من يقوم بالتطوير التنظيمي

 .191، دار المسيرة، عمان، صالتطوير التنظيمي واإلداري ،(2009)السكارنه، بالل خلف، : المصدر 

 

 :اإلدارة العليا -أولا 
لخاصة بعمليات ويستوثر هنا المديرون في ا دارة العليا بمعظم أو كل السلطات ا

التغيير، فهم الذين يخططون وينظمون عمليات التطوير، ويصدرون كل القرارات المتعلقة بذلت، 
ويقوم هؤالء المديرون بالتعرف على المكاكل إما باالعتماد على خبراتهم الذاتية أو االستركاد 

ويعد هذا . رار إداريويتم ذلت من خطل مرسوم أو ق. بالمعلومات والتقارير التي ترد من مرؤسيهم
اتصاال  ذا اتجاه واحد، من أعلى ألسفل، يحدد الرئيس أو المدير التطوير الذي سيحد ، ويحدد 

 .دور المرؤوسين في إتباع مثل هذا التطوير
فمن خطل سياسات النقل والندب يمكن لإلدارة العليا إحطل عامل مكان  :إحالل األفراد -0

ل سيؤدي إلى تغيير مطلوب في مهارات العاملين آخر، وذلت بافتراج أن هذا ا حط
 .وسلوكياتهم، وأن التغيير مطلوب لمواجهة المكاكل

فمن خطل أنظمة االتصاالت الجماعية كالمقابطت  :تغيير ممارسات الجماعات -8
واللجان، ومن إعادة تككيل األقسام وا دارات وجماعات العمل، يمكن لإلدارة العليا أن 

 .بعج أجزاء المنظمة بككل ترغب  هي( إ عاف)و تؤثر في تقوية أ
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جراء العمل،  :تغيير الهيكل التنظيمي -2 وي م ذلت تغييرات مثل أنظمة التخطيط والرقابة وا 
واألدوات واآلالت، والترتيب الداخلي للمكاتب وأماكن ا نتاج والهياكل التنظيمية 

 .للغاية في مصير التنظيم ومثل هذه التغييرات كما ترى القارئ أنها مؤثرة. والوظيفية
 

 :المشاركة -ثانياا 
. تقوم ا دارة العليا هنا بإكرات باقي المستويات التنظيمية والعاملين في عملية التطوير

ويعتمد هذا المدخل في التطوير على افتراج أن العاملين والمستويات التنظيمية ذات كفاءة 
. جود تفاعل بين المستويات التنظيمية المختلفةوبالتالي قد يكون من األف ل و . وأهلية للمكاركة

 :وتتم مكاركة العاملين في التطوير التنظيمي بوحد الككلين اآلتين
وتقوم ا دارة العليا هنا بتكخيص المكاكل وتعريفها ودراستها،  :اتخاذ القرار الجماعي -0

ء توجيهات إلى وتقوم أي ا  بتحديد بدائل الحلول، يلي ذلت أن تقوم ا دارة العليا بإعطا
. المناسب لها( أي اتخاذ القرار)المستويات األدنى بدراسة هذه البدائل، واختيار البديل 

وهنا يقوم العاملون ببذل قصارى جهدهم في دراسة البدائل واختيار ذلت البديل الذي 
 .يناسب ويحل مكاكلهم

ن العاملين ال وهذا األسلوب في المكاركة أقوى وأعمق، وذلت أل :المشاكل الجماعية -8
يقومون فقط بدراسة البدائل واختيار انسبها، بل يبدأ ذلت من دارسة المككلة، وجمع 

 .معلومات عنها، وتعرف المككلة بدقة، والتوصل إلى بدائل التصرف والحل
 

 :التفويض -ثالثاا 
المنظمة وتقوم ا دارة العليا هنا بإعطاء اليد العليا لباقي المستويات التنظيمية والعاملين ب

وعلى هذه المستويات أو األقسام أو العاملين أن . في تحديد معالم التغيير والتطوير المناسب
يطلعوا بمعظم مهام التغيير من تحديد للمكاكل وبدائل الحلول أو اختيار الحل المناسب واتخاذ 

 .القرارات التي يعتقدون إنها مناسبة لحل مكاكلهم
 :يمية والعاملين بوحد األسلوبين اآلتيينويتم التفويج للمستويات التنظ

ويتم أخذ مككلة إحدى ا دارات أو األقسام كحالة واجبة النقاش، ويقوم  :مناقشة الحالة -0
مدير ا دارة أو رئيس القسم بتوجي  المناقكة بين العاملين، ويتم ذلت بغرج  تقديمهم 

  .لمعلومات قد تفيد في حل المككلة
ا تدريب العاملين في مجموعات صغيرة لكي يتم التركيز ويتم هن :تدريب الحساسية

أساسا  على إكساب العاملين مهارة التبصر بالذات والوعي لما يحد  من حولهم، و 
ويعتمد هذا المدخل على افتراج أساسي . التوهب والحساسية لمكاعر وسلوت اآلخرين

م لمكاعر اآلخرين هو أن  بإكساب العاملين المهارات السلوكية المطلوبة وحساسيته
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ولمكاكل العمال، يمكن تطوير العمل بككل أف ل، أي أن التطوير التنظيمي يعتمد إلى 
 .حد كبير على تطوير وتنمية العطقات والمهارات الكخصية للعاملين

 

 :توجه التطوير التنظيمي  01.0.1
 :بون التطوير التنظيمي يوج  إلى ( 144 2007:أحمد، )أو ح 

لمديرون والمكرفون والعاملون بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم ا دارية أي ا :األفراد -0
حي  يهدف التطوير التنظيمي إلى إحدا  تغييرات في معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم 

 .وكذلت في أفكارهم ومبادئهم واتجاهاتهم وسلوكياتهم
 .حددةهم األفراد الدين تجمعهم أهداف واحدة وعمليات م :جماعات العمل أو الفريق -8
 .أي ا دارات واالقسام التي ت م األفراد والجماعات :التقسيمات التنظيمية -2
يجب أن يصاحب التغيير في الواحدات الثطثة السابقة تغيرات في  :المنظمة نفسها -7

األساليب التي تستخدمها المنظمة مثل الهيكل التنظيمي والقيادات والسياسات 
 .والممارسات ونظم المكافآت

 

 :راحل التطوير التنظيميم 01.0.1
من  بدءا   الوقت من الكثير تستغرق وقد معقدة عملية التنظيمي التطوير تعتبر عملية

التنظيمي تعتمد في  التطوير مراحل من عددا   هنات عام وبككل .التقويم وحتى والتطبيق التصميم
 (: 27: 2007القحطاني، )األساس على 

 المتغيرات من مجموعة من تتكون البيئة بون ىير  إذ :البيئية المتغيرات مع التوقلم -0
 معها، والتوقلم التكييف على العمل المنظمة آل على ينبغي وبالتالي الداخلية والخارجية،

 المتغيرات ومواكبة التحديات تلت لمواجهة المناسبة التدخطت كل وذلت باستخدام
 .المختلفة

ورفع  التطوير إحدا  بون يؤكد حي  :للعاملين السلوكية االنماط في تغيرات إحدا  -8
 السلوكية األنماط تغيير خطل من أال يتما أن يمكن ال المنظمة في األداء مستوى
 القرارات، يتخذون أفراد خطل من تعمل فالمنظمة المنظمة، داخل بين االفراد السائدة
 ةمحاول هو تدريبي برنامج أو جديد تصميم إدخال أو المنظمة تغيير في أي وبالتالي
 التوافق من حالة إيجاد إلى التنظيمي التطوير يهدف هنا العاملين، ومن سلوت لتغيير
 وا نجاز االنتماء الكخصية االحتياجات إكباع وبين من جهة، المنظمة وأهداف قيم بين

 .أخرى جهة من الذات واحترام
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وير إلى تط يسعى - سلوكي كمدخل - التنظيمي التطوير بون القول يمكن عام وبككل
 العمل وتهيئة بيئة التنظيمي، البناء وتطوير ا نتاجية، لتحسين الفردية والدوافع والقيم االتجاهات
 الصراعات من درجة والتخفيف العمل فرق وبناء الوظيفي، الر ا تحقيق إلى إ افة المناسبة،

 كخيصالت في مرحلة تتمثل في يسهم إيجابي مناخ خلق إلى اي ا   يسعى كما المنظمة، داخل
 .والمتابعة والتنفيذ

 نموذجا   قدموا الذين العلماء اوائل بون كرت لورين من( 13 2000:فرانش وبيل، )ويرى 
إذابة )القديم  السلوت من التخلص مرحلة من تبدأ بثط  مراحل يمر التطوير بون يرى إذ ، هاما  
 في السلوت استقرار مرحلة وأخيرا   السلوت، من جديد نحو مستوى التحرت مرحلة ، ثم(الجليد

 إال علي ، التعديطت بعج إدخال مع النموذج هذا العلماء من تبنى العديد وقد .الجديد المستوى
 .العكرين القرن من االربعينيات منذ توثيرا االقوى لوين يظل آثرت نموذج أن

: خمس مراحل للتطوير التنظيمي وهي( Benkhard, 1969: 105)وقد حدد 
  حدا  التطوير، خطة  عداد االستراتيجي التخطيط للتغيير، الحاجة دىم لتحديد التكخيص

 التخطيط أو الممارسات القائمة لتقييم االستكارة والتدريب، الندوات أو المختبرات خطل من التعليم
 . برنامج التغيير وأثار لنتائج المستمر التقويم وأخيرا   جديدة، إجراءات  حدا 

 على ثطثة مراحل رئيسة  للتطوير التنظيمي وهي( 169: 2000فرانش؛ بيل، )وركز 
 إلى تو يح إ افة وحدات ، أو الكلي النظام عن البيانات جمع تت من التي التكخيص مرحلة
 ثانية التنفيذ كمرحلة ويوتي. القصور وجوانب القوة نقاط لتحديد المنظمة وثقافة النظام، عمليات
 إدارة وتمثل  .وظائف المنظمة أداء لتحسين صممت التي والتدخطت األنكطة جميع ويكمل
 البرنامج،  نجاح صممت ل مان التي األنكطة كل تت من التي الثالثة المرحلة البرنامج

 في والمفاجآت التعقيدات والتعامل مع والمتابعة، المنظمات لتطوير الكاملة كتطوير االستراتيجية
 .البرامج كل

 

 :وير التنظيميإيجابيات وسلبيات التط 01.0.1
العديد من النقاط مو حا فيها ا يجابيات ( 178: 175، 2010العبودي، )حدد 

 :والسلبيات للتطوير التنظيمي وهي كما يلي
 :إيجابيات التطوير التنظيمي -أولا 

 :إيجابيات التطوير التنظيمي فيما يلي( فرنش وبيل)يلخص كل من  
مارسات  على األساليب والنظريات لقد بنى التطوير التنظيمي من حي  أسس  وم -0

السلوكية التي من أسسها تحسين وتطوير أداء األفراد والجماعات والتنظيمات التي تمثل 
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مادت  التي يتعامل معها ومن النظريات ا دارية التي استفاد منها واحتواها البح  الموج  
 .نحو العمل وتمارين الحساسية وا دارة باألهداف

 ح في التطوير التنظيمي على ثقافة المنظمة وأعرافها وتقاليدها يعتبر إن التركيز الوا -8
من الدالئل والمؤكرات على نجاح  المستقبلي ا بداع إداري إذ ال جدال أن معتقدات 
الفرد وقيمة وتوجهات  وسلوك  تمثل جزاءا  ال يتجزأ من ثقافة المنظمة المعنية يتوثر ويؤثر 

دات  دخال التغيير في المنظمات عن طريق البيئة فيها مما يجعل توثير أي مجهو 
 . الكافية أو نفوذ الكخصية القوية يت اءل كثيرا  إذا ما قورن بثقافة المنظمة

إن احدا  التغيير على األفراد والجماعات يسهل كثيرا إذا ما تم التدخل عن طريق  -2
ر الثقافة في المجموعات وليس عن طريق التعامل مع كل فرد على حده وهذا يؤكد دو 

 .تحديد السلوت
يمثل التطوير التنظيمي تطبيقا فعاال للمنهاج العلمي لحل المككطت ا نسانية  -7

واالجتماعية والتنظيمية ويمثل نقلة نوعية من وجهة نظر تقليدية التي ترى في  التطوير 
 سلبيات -ثانياا . أو التجديد تهديدا لوجودها ومساس بمصالحها لحساب مجموعات أخرى

 :التطوير التنظيمي
 :بما يلي( فرينش وبيل)يلخصها 

التركيز واالهتمام الكبيرين اللذين تعطيهما حركة التطوير التنظيمي للجانب ا نساني  -0
واالجتماعي في المنظمة قد يتم إذا لم يتم التحرر على حساب االهتمام بجوانب العمل 

نها من توثير على مسار المنظمة والعناصر الفنية والهيكلية وما يؤدي إلي  التفاعل بي
وأدائها ولذلت يجب اهتمام المتخصصين في التطوير التنظيمي إلى مجاالت ا دارة 
العلمية وكؤون األفراد وعلم النفس الصناعي وبحو  العمليات والهندسة الصناعية، 

 .وغيرها، حتى يكون تدخلهم أكثر كموال وابعد توثيرا  على المنظمة
ا في تبني حركة التطوير التنظيمي لنفس القيم واألعراف التي سادت هنات خطرا  حقيق -8

في المنظمات التقليدية ألن  يؤدي إلى نوع من التناقج بين ما تدعو ل  حركة التطوير 
التنظيمي من تجديد وتغيير في المفاهيم األساسية وأسلوب إدخال التغيير وبين ما تمثل  

 .القيم واألعراف التقليدية
تراتيجية التطور حاليا على نماذج التغيير المخطط والتي تعتبر قليلة ومحدودة تقتصر إس -2

وبالتالي لم يتناول أو يتعامل التطوير مع مفهوم النفوذ والقوة في التنظيم حي  ركزت 
على أهمية توفير مناخ من الثقة والتولف كوسائل وأساليب لكفالة فعالية التنظيم مهملة 

القوة والمنافسة وتوثير على سطمة مسار المنظمة مما يحتم أهمية الصراع والسلطة و 
 .إعادة النظر في نموذج التطوير ليصبح أكثر كموال  
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قد يوخد التطوير التنظيمي مدى طويط  قبل أن يظهر نتائج ، وقد يكلف كثيرا  من  -7
 المصروفات واالحتياجات المادية

ها هو ما قد تقود إلي  التغييرات التي من المحاور التي يعتقد أن  من ال روري التنبي  إلي -5
تحد  بسبب تدخطت التطوير التنظيمي من تناقج بين ثقافة وأعراف المنظمة 
المكتسبة حديثا  وبين القيم واألعراف السائدة مع البيئة المحيطة والخارجية وهذا قد ي ر 

أهدافها  بمقدرة المنظمة على التعامل مع البيئة الخارجية ويقلل فرصتها في إنجاز
 .األساسية وقد يلغي أي جدوى أو معنى التطوير

 

 :محاور ومجالت التطوير التنظيمي 01.0.1
إن التطوير التنظيمي كي يحقق الهدف المطلوب يجب أن يطبق على ثطثة محاور 

 :رئيسية وهي
إن األفراد هم أهم عناصر التطوير التنظيمي، ويمكن ( 553: 1416العديلي، ) :األفراد -0

درات سلوكياتهم وكخصياتهم، ومن تم العمل على تطويرهم تطوي رهم من خطل فهم وا 
لتطئم متطلبات وأدوار المنظمة، ومن الجوانب التي على ا دارة تطويرها في األفراد، 
دوافعهم، وقدراتهم، واتجاهاتهم، ومواقفهم، وتنمية كخصياتهم، وتعزيز فرصهم في اتخاذ 

 .ة في تحقيق أهدافهاالقرارات لكي يساعدوا المنظم
يهتم التطوير التنظيمي بمككطت الجماعة خاصة تلت  13): 1992أسعد، ) :الجماعة -8

العطقات المتبادلة بين أفراد جماعة العمل، فيسعى التطوير إلى إرساء قواعد الثقة 
 .والتعاون واالحترام بين األفراد، ويحل النزاعات المتواجدة داخل الجماعة

وهو المحور الثال  من محاور التطوير ( 554: 553، 1416العديلي، ) :التنظيم نفسه -2
 :التنظيمي، ويتمثل في بعدين هما

دارات ويمكن التطوير في : الواحدات التنظيمية الرئيسية-أ  وهذه الوحدات قد تكون أقساما  وا 
 .هذه ا دارات واألقسام على نطاق الوظائف وهياكل واالتصاالت والمعلومات

مثل عمليات اتخاذ القرارات وأنماط االتصاالت والعطقة : ظيمية المختلفةالعمليات التن-ب 
دارة النزاعات وا جراءات  بين الجماعات، كذلت عمليات تخطيط وتصميم األهداف وا 

 .وغيرها
 :محاور التطوير التنظيمي( 3-2)ويو ح الككل 



75 

 

 

  (6-2) الشكل
 محاور التطوير التنظيمي

 .544، معهد اإلدارة العامة، صالسلوك اإلنساني والتنظيمي، (1416)العديلي، ناصر،  :المصدر
 

ومن خطل محاور التطوير التنظيمي فإن  يمكن تطبيق التطوير التنظيمي في المجاالت 
 (:13: 12، 2000أبوبكر وحيدر، )الرئيسية التالية 

 

رعية تقوم بعج المنظمات بإجراء تعديطت في أهدافها الف :األهداف واإلستراتيجيات -0
 .واستراتيجياتها لتحقيق الهدف األساسي للمنظمة واستجابة لتغييرات البيئة المحيطة

يتطلب التغيير في ظروف وبيئة عمل المنظمة  :السياسات والقواعد الحاكمة للعمل -8
إحدا  تطوير في السياسات وقواعد العمل بها سواء باستحدا  قواعد جديدة أو تطوير 

 .ة لتكون أكثر مرونة وأقل مركزيةالسياسات والقواعد الحالي
يتمثل ذلت في استحدا  أعمال جديدة، أو  :األعمال واألنشطة التي تمارسها المنظمة -2

 .ترت أعمال قائمة، أو تغيير أسلوب أداء األعمال واألنكطة الحالية
تعد الهياكل التنظيمية من أكثر الهياكل التنظيمية  :الهيكل التنظيمي والعالقات التنظيمية -7

تعر ا للتغيير، ويحد  التطوير في الهيكل التنظيمي بتعديل أسس ومعايير إعداد 
التنظيمي، مما ينتج عن  حذف بعج الوحدات التنظيمية أو دمجها معا  أو استحدا  

 .وحدات جديدة
يفرج التقدم التقني وخاصة في مجال المعلومات تغيير التقنيات  :التقنية المستخدمة -5

هذه التغييرات بسيطة ال تتعدى االستعانة بالحاسبات اآللية، أو قد  المستخدمة، وقد تكون
تتعدي ذلت باستخدام برمجيات للمساعدة في نظم المعلومات ا دارية، أو تستخدم كبكة 

 .ا نترنت لمساعدة العاملين والمراجعين
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وذلت بتطوير إجراءات ومستويات العمل والصطحيات والسلطات وأنظمة  :نظم العمل -3
 .تابعة وتقييم االداء ونظام التحفيز وغيرها من األنظمة، بهدف تخفيج الوقت والجهدالم

 

 :مقاومة التطوير التنظيمي وأسبابه 02.0.1
إن إحدا  التطوير التنظيمي وتطبيق  بنجاح يتوقف بالدرجة األولى على قبول العاملين 

وامل الرئيسية التي يجب ل ، وتعاونهم في تطبيق ، وقبول خطة التطوير  المقترحة من الع
االهتمام ابها للتوكد من نجاحها، فوي خطة مقترحة تحمل دائما  في طياتها تهديدا  ألمن العاملين 

ن لمقاومة التطوير التنظيمي أسبابا عديدة أهمها ما يلي . الوظيفي  19، 2003الهندي، )وا 
:20:) 
وقف تستند إلى إدراك  ا درات االختياري، بمعنى أن نظرة الفرد إلى أي و ع أو م -0

االختياري، وهذا ا درات من الصعب تغييره إذا كانت اتجاهات الفرد سلبية اتجاه 
 .التنظيم

العادة، بمعنى تودية الفرد لعمل  بطريقة روتينية قد تكعره باألمان داخل العمل، فيف ل  -8
 .طريقت  على أي طريقة مقترحة في خطة التطوير التنظيمي

رين، بمعنى أن بعج األفراد يعتمدون على رؤسائهم في تودية العمل االعتماد على اآلخ -2
 .بككل كبير، وهم بذلت سيقاومون أي تغيير يؤثر على هذا االعتماد

سوء الفهم بين العاملين والرؤساء حول محتوى خطة وتفاصيل خطة التطوير التنظيمي،  -7
ا  لما يحد  من مما يؤدي إلى رفج للخطة لعدم فهمهم بككل صحيح ما تحتوي ، نظر 

 .سوء فهم
المصالح المكتسبة، فالتطوير التنظيمي قد يهدد بعج المصالح الخاصة بالعاملين مثل  -5

 .مراكزهم ا دارية وصطحياتهم، لذلت يقاومون التطوير خوفا  على هذه المصالح
 

 :معوقات التطوير التنظيمي 08.0.1
 بهدف تقويم وذلت باحثتين،ال بعج اهتمام على التنظيمي التطوير برامج  تاستحوذ

جهود التطوير  نجاح مدى من والتوكد ألهدافها، وتحقيقها التطوير التنظيمي برامج نجاح مدى
واالرتقاء بمستوى األداء في  العمل، في مهاراتهم وتحسين الموظفين قدرات تنمية في التنظيمي

 فرص من تزيد التي روفالظ تحديد مبكرة وقد حاول بيكهارد منذ مرحلة. المنظمات بككل عام
 التالي النحو على المنظمات على مستوى التنظيمي التطوير جهود فكل

 Beckhard, 1969, 93: 96)  ): 
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وجود  وكذلت الفعلي، سلوكهم وبين ا دارية، للقيادات المفتر ة القيم بين فجوة وجود -0
 .الوسطى ةا دار  ومستوى ا دارية، القيادات مستوى على التغيير جهود بين فجوة

 .األنكطة واسع برنامج تصميم خطل من التغيير ونطاق ألهداف الدقيق التحديد عدم -8
 .والوسائل األهداف بين وااللتباس التداخل -2
 .جاهزة حلول لتبني السعي أو قصيرة زمنية فترة خطل ملموسة نتائج بحدو  التوقع -7
األخصائيين  على االعتمادو  جهة، من الخارجية المساعدة على االعتماد بين التوازن عدم -5

 .أخرى جهة من الداخل من
 .القديم التنظيمي البناء مع جذرية بصورة التغيير جهود تكييف محاولة -3
 .مناسبة غير بطريقة التغيير أسلوب تطبيق -4

 

العوائق التي تحد من استخدام التطوير التنظيمي في ( 179: 2010العبودي، )ووأ ح 
 :ةالقطاع العام في النقاط التالي

 .الهيكل التنظيمي والمؤسسي العام للقطاع العام -0
 .المعايير ا دارية والعطقات الفردية والتي تعتبر جزا  من النظرية ا دارية -8
 .االرتباط ال عيف بين كل المستويات ا دارية في التنظيم -2
 .طرق توصيل األوامر والطلبات والتحديات بين المدراء والموظفين في بعج األوقات -7
 .واختطف االهتمامات وهيكلية أنظمة الحوافر والكافوتتنوع  -5
 .قلة الثقة والتنسيق بين األقسام التنظيمية -3
 .قلة تفويج وتمكين العاملين واالقتصار على التسلط في أعطاء األوامر -4
 .قلة االهتمام في المهنة واالحتراف وخاصة عند المدراء -2
 .االهتمام الدائم في المحافظة على السرية -1
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 :المقدمة 0.1
بعد استعراج ا طار العام  وا طار النظري للدراسة في الفصول السابقة، فإن  يتم في 
هذا الفصل التطرق للجانب الميداني للدراسة، والذي بدوره ينقسم إلى الدراسة االستططعية وذلت 

ح االسئلة الواردة باستمارة االستبيانة، ثم تسليط ال وء على الدراسة للتوكد من صطحية وو و 
 .طقت  بتطوير المستويات للتنظيمالرئيسية لمعرفة تحول المصارف لإلدارة ا لكترونية وع

 :الدراسة الستطالعية 7.1
تمكن من معرفة إمكانية القيام بالدراسة الرئيسية  (Pilot  Study)الدراسة االستططعية 

من عدمها، وللتوكد من صطحية وو وح األسئلة الواردة باستمارة االستبيانة للتطبيق، ومعرفة 
التعديطت التي يمكن إجراؤها على االستمارة، ولطستفادة من المطحظات التي يقدمها أفراد العينة 
االستططعية، كما أن لها أهمية بالغة في معرفة معامطت ثبات وصدق مقاييس الدراسة 

 .المستخدمة
 

 :خطوات اختيار العينة الستطالعية 0.7.1
 

 :ستططعية فإن  يجب تحديد ما يليلتحديد واختيار مفردات العينة اال
 :وحدة التحليل 0.0.7.1

 

تتمثل وحدة التحليل في هذه الدراسة في جميع الموظفين العاملين في المستويات ا دارية 
 .ة العامةالمختلفة للتنظيم في المصارف التجاري

 

 :مجتمع وعينة الدراسة 7.0.7.1
أجريت هذه الدراسة الميدانية على قطاع المصارف التجارية العامة، لكونها منظمات 
خدمية لها توثير أساسي على الفرد والمجتمع، ولها من األهمية ما يحتم أن توج  ل  العناية 

تياجاتهم وتطلعاتهم بما ينعكس لبح  مككطت الموظفين بها وكذلت مكاكل عمطءها، وتلبية اح
بالفائدة على الموظفين والعمطء وقطاع المصارف في الدولة ككل، وعلي  تم تحديد مجتمع 
الدراسة بجميع الموظفين في مختلف المستويات ا دارية للتنظيم في إدارات المصارف التجارية 

فقا  للمستويات ا دارية حي  موظفا ، وتم تحديد مجتمع الدراسة و ( 724)العامة والبالغ عددهم 
 (.788)، وا دارة ا كرافية (75)، وا دارة الوسطى (81)كان عدد الموظفين في ا دارة العليا 

( 804)، وعلي  كان حجم العينة (Morgan)وتم تحديد عينة الدراسة وفقا  لجدول مرجان 
سة بالنسبة والتناسب، حي  تم تقريبا ، وتم تقسيم العينة لكل مستوى إداري للمصارف مو وع الدرا

 x 724÷804)تحديد حجم العينة للمستويات ا دارية في مصرف الوحدة على النحو التالي 
، وكذلت تم تقسيم حجم العينة بين المستويات ا دارية للمصرف بالنسبة والتناسب، (008=858
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( x 02 ÷858 =2 008)لإلدارة العليا، ( x 1 ÷858 =7 112)وذلت على النحو التالي 
لإلدارة ا كرافية، وبنفس الطريقة  لباقي ( x 885 ÷858 =011 008)لإلدارة الوسطى، 

 .المصارف مو وع الدراسة
يو ح مجتمع وعينة الدراسة لمختلف الموظفين في المستويات ا دارية ( 0-7)والجدول 

 .في المصارف قيد الدراسة
 

 (0-1)الجدول 
 مجتمع وعينة الدراسة الميدانية

 المصارف

 العينة المجتمع
مديرو 
اإلدارة 
 العليا

مديرو 
اإلدارة 
 الوسطى

 مديرو
 اإلدارة
 اإلشرافية

 العدد
 الكلي

 مديرو
 اإلدارة
 العليا

 مديرو
 اإلدارة
 الوسطى

 مديرو
اإلدارة 
 اإلشرافية

 العدد
 الكلي

 008 011 2 7 858 885 02 1 الوحدة
 72 23 5 8 12 28 08 7 الجمهورية

 71 27 7 8 24 45 2 4 لوطنيالتجاري ا
 88 02 2 0 51 71 4 2 الصحاري
 804 022 81 1 724 788 75 81 المجموع

 

تم جمع البيانات بشكل شخصي حيث تم الحصول عليها من قسم الشؤون اإلدارية في المصارف : المصدر
 (.7101بيانات غير منشورة )المذكورة 

 

 :حجم ونوع العينة الستطالعية 1.0.7.1
تمد تحديد الحجم المناسب للعينة على العديد من العوامل منها طبيعة وهدف الدراسة يع

وأسلوب تحليل البيانات، وا مكانيات المادية والزمنية المتوفرة لدى الباحثة، وبما أننا بصدد 
اختيار عينة استططعية وحي  إن  ال يكترط في حجمها أن تكون كبيرة، كما أن  ال يوجد مرجع 

يبين الحجم المناسب للعينة االستططعية، على حد علم الباحثة، فقد رأت تحديد حجم علمي 
ولقد %(. x 07 804)تقريبا  من العينة الرئيسية %( 07)مفردة، أي ما يمثل ( 21)العينة بي 

اختيرت العينة االستططعية للمصارف قيد الدراسة، وفقا لذلت ب رب النسبة المئوية للعينة في 
من مجتمع %( 58)نة االستططعية، فعلى سبيل المثال يمثل المصرف الوحدة نسبة حجم العي
  21x)مفردة ( 03)وبذلت يكون عدد مفردات العينة االستططعية لمصرف الوحدة . الدراسة

مع المطحظة يتم تقريب النتائج، وهكذا بالنسبة للمصارف قيد الدراسة ككل، والجدول %( 58
 .نة االستططعية وفقا للمستويات ا دارية للمصارف قيد الدراسةيو ح توزيع العي( 7-8)
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 (7-1)الجدول 
 توزيع العينة الستطالعية وفقا للمستويات اإلدارية للمصارف قيد الدراسة

 المصارف

 العينة

 مديرو
 اإلدارة
 العليا

 مديرو
 اإلدارة
 الوسطى

 مديرو
اإلدارة 
 اإلشرافية

 العدد
 الكلي

النسبة 
 %المئوية

 ينةالع
 الستطالعية

 03 58 008 011 2 7 الوحدة
 3 81 72 23 5 8 الجمهورية

 5 02 71 27 7 2 التجاري الوطني
 2 01 88 02 2 0 الصحاري
 21 011 804 022 81 1 المجموع

 

 :وصف المقاييس المستخدمة في الدراسة  7.7.1
  

ة، حي  تكونت استمارة تم جمع بيانات الدراسة االستططعية عن طريق استمارة االستبان
االستبانة من جزئيين خصص الجزء األول لجمع المعلومات العامة المتمثلة في المعلومات 
الكخصية والوظيفية عن مالئ االستبانة، والجزء الثاني يخص المعلومات المو وعية التي تتعلق 

 .ية للتنظيمبالدراسة المتمثلة في جانب ا دارة ا لكترونية وتطوير المستويات ا دار 
 

 :البيانات العامة عن مالئي الستبانة 0.7.7.1
ويتمثل في البيانات الكخصية والوظيفية للموظفين مالئي االستبانة في المصارف 
مو وع الدراسة، وهي النوع، العمر، المستوى التعليمي، سنوات الخدمة لدى المصارف، المستوى 

 .ة ا لكترونيةالوظيفي، عدد الدورات التدريبية حول ا دار 
  

مقياس تحول المصارف نحو اإلدارة اإللكترونية وعالقتها بتطوير  7.7.7.1
 :المستويات اإلدارية للتنظيم

يت من الجزء الثاني من استمارة االستبانة خمسة محاور لقياس تحول المصارف نحو 
لى مقياس ليكرت ا دارة ا لكترونية وعطقتها بتطوير المستويات ا دارية للتنظيم مقسمة ع

(Likert )ال  –ال أوافق  –محايد  –أوافق  –أوافق بكدة : )ذي الخمس درجات وفقا  للتدرج التالي
 (.2-7)والمو ح في الجدول ( أوافق بكدة
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 (1-1)جدول 
 توزيع الدرجات على بنود اإلجابة للفقرات وفقاا لمقياس ليكرت

 أوافق بشدةل  ل أوافق محايد أوافق أوافق بشدة اإلجابة
 1 2 3 1 5 الدرجة




ولقد قامت الباحثة بتجريب صحيفة االستبانة على مفردات العينة االستططعية بهدف 
اكتكاف أي غموج في طريقة صياغة الفقرات وتعديل ما يلزم تعديل ، وذلت للتوصل للككل 

 .ج لدى المبحو ، وكانت العبارات وا حة وليس بها أي غمو (االستبانة)النهائي لهذه األداة 
عبارة تم ( 52)ويتمثل الجزء الثاني في االستبانة من البيانات المو وعية تتمثل في 

تقسيمها على خمسة محاور رئيسية تم صياغتها من قبل الباحثة بحي  تغطي جميع جوانب 
 :الدراسة المتمثلة في مككلة الدراسة وأهدافها، وتم تقسيم االستبانة إلى المحاور التالية

 

لقياس مدى تحقيق ا دارة ا لكترونية لعدة مزايا والتي تم صياغتها في   :المحور األول -0
 (. 00-0)العبارات من 

لقياس مدى تحقيق تطوير المستويات ا دارية لعدة مزايا والتي تم   :المحور الثاني -8
 (.87-08)صياغتها في العبارات من 

لإلدارة ا لكترونية وتم صياغتها يتمثل في واقع تطبيق المصارف   :المحور الثالث -2
 (.28-85)العبارات من 

يتمثل في مدى مساهمة تطبيقات وبرامج ا دارة ا لكترونية في تحقيق  :المحور الرابع -7
التطوير في المستويات ا دارية للمصارف قيد الدراسة وتم صياغتها في العبارات من 

(22-78.) 
جدت، التي تواجة تطبيق ا دارة ا لكترونية يتمثل في المعوقات إن و   :المحور الخامس -5

 (.52-72)لتطوير المستويات ا دارية للتنظيم وتم صياغتها في العبارات من 
ذي الخمس ( Likert)وقد تم قياس جميع المحاور المذكورة أعطه على مقياس ليكرت 

 (.2-7)درجات، وتمت صيغتها وفقا  للتدرج الذى تم ذكره في الجدول 
 

 :بات مقاييس الدراسة ث 1.7.1
ثبات االسنبانة  يعني التوكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسة، وبعد االتفاق على 

مفردة من ( 21)الككل النهائي لطستبانة أجريت دراسة اختباري  لعينة استططعية مكونة من 
وثين، وقد أفراد عينة الدراسة للتوكد من درجة و وح فقرات االستيبانة من وجهة نظر المبح

ة لطتساق الداخلي لجميع مقاييس الدراس   (Alpha Cronbach)استخرج معامل ألفا كرونباخ
 :وذلت من خطل المعادلة التالية
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 :حيث تمثل

α:   ألفا"معامل الثبات" 

 : المجموع 

k :  عدد الفقرات المكونة لالختبار 

 مقدار ثابت :  8

 ة الكلية على االختبارتباين الدرج  : 

 i  تباين الدرجات على الفقرات   : 
 

 

وبتطبيق هذه المعادلة باستخدام العينة االستطالعية، أعطت درجة ثبات وصدق تدعو 

 (.1-1)إلى الثقة، كما هو موضح بالجدول 
 

 (1-1)الجدول 
 معامل ثبات وصدق محاور الدراسة 

 الصدقمعامل  معامل الثبات المقياس
 %12 %24 مدى مساهمة ا دارة ا لكترونية في تحقيق مزايا

 %13 %12 مدى مساهمة تطوير المستويات ا دارية في تحقيق المزايا
 %10 %27 واقع تطبيق المصارف لإلدارة ا لكترونية

مساهمة برامج وتطبيقات ا دارة ا لكترونية في تحقيق 
 %17 %11 مصارفالتطوير في المستويات ا دارية بال

العقبات التي تواج  توظيف ا دارة ا لكترونية لتطوير 
 %17 %11 المستويات ا دارية للتنظيم

 

 :صدق مقياس الدراسة 1.7.1
ويعد الصدق من الخصائص الهامة لقياس أي دراسة، وتعتبر طريقة الصدق الذاتي أو 

والدقيقة في حساب ، ويمكن تحديد ، احدى الطرق البسيطة ( (Statistical Validityاالحصائي 
 :العطقة بين الصدق الذاتي والثبات بالمعادلة التالية
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                                                     S.V =  

 :حي  أن
  S.V =معامل الصدق الذاتي . 
α  = (.ألفا)معامل الثبات 

 

لمعامل الثبات، وبهذه المعادلة يمكن حساب  أي أن الصدق الذاتي هو الجذر التربيعي
يو ح معامل الصدق المستخرجة ( 5-7)والجدول . صدق المقياس الذي استخدم في الدراسة

 .من معامل الثبات
 (1-1)جدول 

 معامل ثبات وصدق الدراسة العامة

 معامل الصدق معامل الثبات المقياس
تحول المصارف نحو ا دارة ا لكترونية 

 %13 %17 بتطوير المستويات ا دارية للتنظيم وعطقتها
 

 

يطحظ من خطل الجدول السابق أن معامل الصدق عال مما يعطي الثقة في دقة 
 .المقياس وثبات  أي ا  

 :الدراسة الرئيسية 1.1
من خطل إجراء الدراسة االستططعية تبين إمكانية استخدام المقاييس الخاصة بتحول 

ا لكترونية وعطقتها بتطوير المستويات ا دارية للتنظيم، فقد حازت المصارف نحو ا دارة 
المقاييس على معدالت صدق وثبات عالية، وأن  ال يوجد غموج في المقاييس ومن هذا 
المنطلق سوف يتم التطرق في هذا الجزء إلى عرج المعلومات العامة عن المبحوثين ثم 

 .بيانات الدراسةاألساليب ا حصائية المستخدمة في معالجة 
 

 :مجتمع وعينة الدراسة 0.1.1
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين بالمستويات ا دارية بإدارات المصارف 

موظفا، وقد تم اختيار العينة باالستناد إلى الجدول الذي ( 724)التجارية العامة والبالغ عددهم 
 . مفردة( 804)، وتم تحديدها  Krejcie and Morganقدم  

استمارات، ( 7)، وكان الفاقد (802)استمارة استبيانة، أستلم منها ( 804)حي  تم توزيع 
، وال يوجد فاقد في (8)، ومستوى ا دارة الوسطى (8)حي  كان الفاقد في مستوى ا دارة العليا 

 مستوى ا دارة  ا كرافية، بعد فحص االستمارات المستردة لم يتم استبعاد أي استمارة لعدم
 .تقريبا  من حجم العينة%( 12)صطحيتها للتحليل، حي  تمثل نسبة االستمارات المسترجعة 
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 :أسلوب جمع وتحليل البيانات 7.1.1
 :تم جمع بيانات الدراسة وتحليلها على النحو التالي

تم توزيع استمارة االستبانة عل الموظفين في إدارات المصارف قيد الدراسة بداية كهر  -0
واستغرقت فترة استرجاع االستمارات مدة قاربت الثطثة أكهر من تاريخ  ،8103ديسمبر 

توزيع االستمارات، وذلت لصعوبة التي واجهت الباحثة في الوصول للمستوى ا داري 
األعلى، وكذلت لصعوبة التعامل وملئ االستمارت من الموظفين في المختلف المستويات 

 .ا دارية للمصارف قيد الدراسة
تهاء من جمع البيانات، تم استخدام العديد من األساليب ا حصائية المناسبة بعد االن -8

 باستخدام برنامج الحزم ا حصائية للعلوم االجتماعية 
(Statistical Package for Social Sciencess)  ويرمز لها بالرمز(SPSS). 

 

 :وفيما يلي مجموعة األساليب ا حصائية التي قام الباح  باستخدامها
داول التكرارات ا حصائية، الستخراج المؤكرات األساسية لوصف البيانات بواسطة ج -

 .النسب المئوية، والتكرارات لكل بند من بنود استمارة االستبانة
 .حساب المتوسط وذلت الستخراج الترتيب لكل فقرة من فقرات محاور البح  -
 .االنحراف المعياري لقياس مدى التكتت في إجابات المبحوثين -
للعينة الواحدة للتعرف على مدى الداللة ا حصائية لتقدير أفراد العينة   tاستخدام اختبار  -

 .لتحول المصارف نحو ا دارة ا لكترونية وعطقتها بتطوير المستويات ا دارية للتنظيم
 

 :عرض وتحليل البيانات العامة لعينة الدراسة 1.1.1
لعينة الدراسة من حي  النوع، العمر، يتم في هذا الجزء تحليل الخصائص العامة 

، المستوى الوظيفي، عدد الدورات (الخبرة)المستوى التعلمي، سنوات الخدمة لدى المصارف 
 .التدريبية حول ا دارة ا لكترونية

 

 :عينة الدراسة حسب فئات النوع 0.1.1.1
 ، وأن نسبة أن  تم توزيع مفردات العينة بين الذكور والإلنا( 3-7)ويت ح من الجدول 

، بينما تتقارب نسبة الذكور وا نا  %(011)، ونسبة الذكور .%(1)ا نا  في ا دارة العليا 
 .إلى النصف تقريبا  في المستويات ا دارية الوسطى وا كرافية
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 (  1-1)الجدول 
 توزيع العينة حسب فئات النوع

 المستوى الوظيفي
 النوع

 المجموع
 أنثى ذكر

 ا دارة
 العليا

 4 1 4 التكرار
 011 1.1 011.1 %النسبة المئوية

ا دارة 
 الوسطى

 02 1 1 التكرار
 011 51.1 51.1 %النسبة المئوية

ا دارة 
 ا كرافية

 022 22 011 التكرار
 011 73.2 52.8 %النسبة المئوية

 المجموع
 802 14 003 التكرار

 011 75.5 57.5 %النسبة المئوية
 

 :عينة الدراسة حسب فئات العمر 7.1.1.1
 

توزيع أفراد العينة للمستويات ا دارية حسب العمر، حي  ( 4-7)يطحظ من الجدول 
، (سنة 71إلى أقل من  21من )من الفئة العمرية لإلدارة العليا من بين %( 40.7)يمثل نسبة 

متقربة وهي بينما تحتوي العينة في ا دارة الوسطى على جميع الفئات العمرية بنسب 
، بينما تحتوي ا دارة %(1)، وال يوجد أي فئة لصغار السن (22.1)%، (84.2)%، %(22.2)

ا كرافية على جميع الفئات العمرية وجدير بذكر وجود فئة عمرية من صغار السن بنسبة 
 .وهذا يدل على أن المصارف قيد الدراسة يقومون بتعيين أفراد من حديثي التخرج%( 2.5)

 
 
 
 
 
 
 
 

 



87 

 

 (7-4)الجدول 

 توزيع أفراد العينة حسب العمر 

 المستوى الوظيفي

 العمر

أقل من  المجموع
 سنة 11

إلى  11من 
 11أقل من 
 سنة

إلى  11من 
 11أقل من 
 سنة

 11من 
سنة 
 فأكثر

ا دارة 
 العليا

 4 0 0 5 1 التكرار
النسبة 
 011 07.2 07.2 40.7 1 %المئوية

ا دارة 
 الوسطى

 02 4 5 3 1 التكرار
النسبة 
 %المئوية

1 22.2 84.2 22.1 011 

ا دارة 
 ا كرافية

 022 82 33 22 03 التكرار
النسبة 
 %المئوية

2.5 77.0 25.0 08.8 011 

 المجموع
 802 20 48 17 03 التكرار
النسبة 
 011 07.3 22.2 77.0 4.5 %المئوية

 

 :عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي 1.1.1.1

المستوى التعليمي للموظفين في المستويات ا دارية، حي  يطحظ ( 2-7)الجدول يبين 
وهي %( 07.2)، ونسبة %(40.7)في ا دارة العليا أكبر نسبة تعليمية هي الماجستير وبنسبة  

تمثل موظف واحد بمستوي دبلوم عالي، وهذا ما يؤكد نتائج العمر والتي كانت تمثل موظف 
وهذا يعني زايدة المستوى ا داري بناء  على الدرجة ( سنة 51من  أكبر)واحد بمعدل عمر 

الوظيفية وعطوات مما يعكس استفادة المصرف كفاءة ومستوى الخبرة لدى الموظف، بينما 
من حاملي كهادات %( 51)المستوى التعليمي للمستويات ا دارية الوسطى وا كرافية تمثل في 

بين المستويات االدارية %( 51)عليمية األخرى تتفاوت بنسبة البكالوريوس، بينما المستويات الت
 .سالفة الذكر
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 (8-1)الجدول 
 توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي

 المستوى الوظيفي

 المستوى العلمي

ثانوي  المجموع
 أو أقل

دبلوم 
 متوسط

دبلوم 
 عالي

جامعي 
بكالوريوس )
 (ليسانس -

 دكتوراه ماجستير

ا دارة 
 لعلياا

 4 1 5 0 0 1 1 التكرار
النسبة 
 %المئوية

1.1 1.1 07.2 07.2 40.7 1.1 011 

ا دارة 
 الوسطى

 02 1 2 1 8 2 0 التكرار
النسبة 
 011 1.1 03.4 51.1 00.0 03.4 5.3 %المئوية

ا دارة 
 ا كرافية

 022 1 03 15 72 07 81 التكرار
النسبة 
 011 1.5 2.5 51.1 88.1 4.7 01.3 %المئوية

 المجموع
 802 0 87 017 73 04 80 التكرار
النسبة 
 011 1.5 00.2 72.2 80.3 2.1 1.1 %المئوية

 

 :عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة في المصرف 1.1.1.1
 

توزع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة لدى المصرف، حي  ( 1-7)يو ح الجدول  
سنة  81إلى  01)توى ا دارة العليا ما بين يطحظ من خطل  تراوح سنوات الخدمة في مس

في مستوى ا دارة الوسطى يتمثل %( 51)، والجدير بالذكر أن  عدد سنوات الخدمة بنسبة (فوكثر
وهذا ما يعكس استفادة المصرف من خدمة الموظفين لدي ، بيمنا في ( سنة فوكثر 81)في 

، (سنة فوكثر 81سنوات إلى  5أقل من )مستوى ا دارة ا كرافية تتراوح سنوات الخدمة مابين 
من ذوي خبرة %( 08.2)وهذا ما يعكس ان المصرف يوظف موظفين من حديثى التخرج بنسبة 

 (.سنوات 5اقل من )
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 (9-1)الجدول 
 توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة في المصرف

 المستوى الوظيفي

 عدد سنوات الخبرة في المصرف

أقل من  المجموع
1 

 سنوات

إلى  1من 
أقل من 
01 
 سنوات

إلى  01من 
 01أقل من 
 سنوات

 01من 
إلى اقل من 

 سنة 71

من 
71 
سنة 
 فأكثر

ا دارة 
 العليا

 4 8 0 7 1 1 التكرار
النسبة 
 %المئوية

1.1 1.1 54.0 07.2 82.3 011 

ا دارة 
 الوسطى

 02 1 3 8 0 1 التكرار
النسبة 
 011 51.1 22.2 00.0 5.3 1.1 %المئوية

ا دارة 
 ا كرافية

 022 58 70 84 77 87 التكرار
النسبة 
 011 84.4 80.2 07.7 82.7 08.2 %المئوية

 المجموع
 802 32 72 22 75 87 التكرار
النسبة 
 011 81.3 88.5 05.5 80.0 00.2 %المئوية

 

عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية حول اإلدارة اإللكترونية  1.1.1.1
 :التي التحقت بها أثناء خدمتك 

 

عدد الدورات التدريبية حول ا دارة ا لكترونية التى ألتحق بها ( 01-7)يو ح الجدول 
من مديرو ا دارة العليا %( 40.7)الموظف أثناء الخدمة، حي  يطحظ من الجدول أن نسبة 

وعي ا دارة بوهميتها، بينما  التحقوا بثط  دورات في ا دارة ا لكترونية فوكثر وهذا ما يدل على
، وفي %(77.7)في مستوى ا دارة الوسطى اغلبهم التحقوا بثط  دورات فوكثر و تتمثل نسبة 

لم يلتحقوا بوي دورات وهذا يدل على  عف %( 71.7)مستوى ا دارة ا كرافية تمثل نسبة 
 .معرفة الموظفين في هذا المستوى با دارة ا لكترونية
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 (01-1)الجدول 
 عدد الدورات التدريبية حول اإلدارة اإللكترونية التي التحق بها الموظفين اثناء خدمة

 المستوى الوظيفي

عدد الدورات التدريبية حول اإلدارة اإللكترونية التي 
 التحقت بها أثناء خدمتك

 المجموع
 لم

 أشارك
شاركت في 
 دورة واحدة

شاركت 
في 
 دورتين

شاركت في 
ثالث دورات 

 فأكثر
ا دارة 
 العليا

 4 5 1 8 1 التكرار
 011 40.7 1.1 82.3 1.1 %النسبة المئوية

ا دارة 
 الوسطى

 02 2 8 2 5 التكرار
 011 77.7 00.0 03.4 84.2 %النسبة المئوية

ا دارة 
 ا كرافية

 022 70 83 75 43 التكرار
 011 80.2 02.2 82.1 71.7 %النسبة المئوية

 المجموع
 802 57 82 51 20 التكرار

 011 85.7 02.0 82.5 22.1 %النسبة المئوية
 

 :عرض وتحليل البيانات الخاصة بمحاور الدراسة الرئيسية  1.1.1
 

يحتوي هذا الجزء على البيانات المتعلقة بمحاور الدراسة الرئيسية، والتي تتكون من 
قارنة إجابات أفراد عبارة مقسمة على خمس محاور، وقد تم قياس النسب عن طريق م( 52)

الواردة استمارة االستبانة، وذلت على المقياس ( 52 -0)عينة الدراسة على العبارات من 
 -كما سبق-وبالتالي أعطيت( أوافق بكدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوفق بكدة)الخماسي 

 :األبعاد واألوزان التالية لغرج التحليل كما يلي
لكل ( 0)، ال أوفق بكدة (8)، ال أوافق (2)محايد  ،(7)، أوافق (5)أوافق بكدة 

العبارات، وتم استخراج المتوسط الحسابي العام للعبارات بقسمة حاصل جمع األوزان المذكورة 
 :والذي تم حساب  كالتالي( 2)والذي يساوي ( 5)على 

 عددها÷ ( مجموع األوزان المذكورة= )المتوسط الحسابي 
(5+7+2+8+0 ) ÷5 =2 

ل الباحثة بالتحليل كل محور على حدى، وذلت بتحليل كل محور من وجهة نظر وتتناو 
 :المستويات ا دارية الثط  للتنظيم في المصارف  قيد الدراسة وهي كالتالي
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 :مستوى معرفة الموظفين بمزايا اإلدارة اإللكترونية: المحور األول 0.1.1.1
العبارات بمستوى معرفة عبارة، وتختص هذه ( 00-0)يت من هذا المحور من 

الموظفين بمزايا ا دارة ا لكترونية، ومن خطل هذا المحور أمكن التعرف على آراء المبحوثين، 
، وبمقارنة متوسطات ا جابات مع (2)إذ أن متوسط المقياس المستخدم في االستبانة بلغ 

، وبانحراف (7.71) متوسط المقياس وجد أن المتوسط الحسابي لمستوى ا دارة العليا قد بلغ
، (2.13)، كما وجد أن المتوسط الحسابي لمستوى ا دارة الوسطى قد بلغ (1.83)معياري 

، (7.07)، بينما المتوسط الحسابي لمستوى ا دارة ا كرافية قد بلغ (1.45)وبانحرافي معياري 
المعياري ، واالنحراف (7.07)، والمتوسط الحسابي العام للمحور (1.57)وبانحراف معياري 

، ويطحظ أن متوسط المقاييس للمستويات ا دارية العليا، الوسطى، (1.53)العام للمحور 
، مما يدل على و وح أهمية مزايا ا دارة (2)وا كرافية، والمتوسط العام للمحور أكبر من 

 .ا لكترونية لدى الموظفين بالمصارف التجارية العامة العاملة في مدينة بنغازي
كمتوسط لدرجة المقياس، نطحظ أن متوسط ( 2)، وباعتماد (00-7)ل الجدول ومن خط

( 2-0)فيما فوق، وقد قامت الباحثة بترتيب األهمية من ( 2)ا جابات لكل المستويات ا دارية 
لكل عبارة في هذا المحور، وذلت لغرج مقارنة إجابات المبحوثين في كل المستويات ا دارية 

 :وهي كما يلي 
ومثل مستوى معرفة الموظفين  :ر المعلومات الالزمة إلكترونياا لكل المستويات اإلداريةتوفي -0

، وانحراف معياري (7.54)في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي %( 011)لهذه العبارة نسبة 
عدم الموافقة، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة ا كرافية %( 1)، وأكد (1.52)
عدم %( 1.5)، وأكد (1.28)وبانحراف معياري ( 7.02)متوسط الحسابي وب%( 25.3)

، وبمتوسط الحسابي %(22.2)موافقتهم، كما كان نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى 
 .عدم موافقتهم%( 5.3)وأكد ( 0.01)وبانحراف معياري ( 7.15)

%( 011)ذه العبارة نسبة ومثل مستوى معرفة الموظفين له :السرعة والدقة في انجاز العمل -8
عدم %( 1)، وأكد (1.52)، وانحراف معياري (7.54)في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي 

وبمتوسط حسابي %( 21.1)موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة ا كرافية 
الموافقة عدم موافقتهم، كما كانت نسبة %( 8.4)، وأكد (1.42)وبانحراف معياري ( 7.27)

وانحراف معياري ( 7.03)وبمتوسط حسابي %( 22.2)في مستوى ا دارة الوسطى 
 .عدم موافقتهم%( 1)، وأكد (1.41)

في %( 011)ومثل مستوى معرفة الموظفين لهذه العبارة نسبة  :تقليل مخالفة األنظمة -2
عدم %( 1)، وأكد (1.72)، وانحراف معياري (7.40)ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي 
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وبمتوسط حسابي %( 44.1)موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى 
عدم موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة %( 0.0)، وأكد (1.27)وانحراف معياري ( 2.33)

وانحراف معياري ( 7.18)وبمتوسط حسابي %( 44.3)في مستوى ا دارة ا كرافية 
 .دم موافقتهمع%( 0.0)، وأكد (1.45)

ومثل مستوى معرفة الموظفين لهذه العبارة نسبة  :تنمية مهارات وقدرات الموظفين التقنية -7
، وأكد (1.72)، وانحراف معياري (7.40)في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي %( 011)
%( 22.2)عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى %( 1)

عدم موافقتهم، كما كانت %( 1)، وأكد (1.42)وانحراف معياري ( 7.88)سابي وبمتوسط ح
وانحراف ( 7.05)وبمتوسط حسابي %( 43.2)نسبة الموافقة في مستوى ا دارة ا كرافية 

 .عدم موافقتهم%( 0.0)، وأكد (1.41)معياري 
لعبارة نسبة ومثل مستوى معرفة الموظفين لهذه ا :تغيير أساليب العمل التقليدية المملة -5

، وأكد (1.52)، وانحراف معياري (7.78)في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي %( 011)
%( 25.4)عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة ا كرافية %( 1)

عدم موافقتهم، كما %( 8.2)، وأكد (1.41)وانحراف معياري ( 7.81)وبمتوسط حسابي 
( 7.15)وبمتوسط حسابي %( 22.2)فقة في مستوى ا دارة الوسطى كانت نسبة الموا
 .عدم موافقتهم%( 1)، وأكد (1.12)وانحراف معياري 

في %( 25.4)ومثل مستوى معرفة الموظفين لهذه العبارة نسبة  :تحقيق الالمركزية اإلدارية -3
عدم  %(1)، وأكد (1.31)، وانحراف معياري (7.07)ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي 

وبمتوسط حسابي %( 32.0)موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة ا كرافية 
عدم موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة %( 3.1)، وأكد (1.11)وانحراف معياري ( 2.23)

وانحراف معياري ( 2.33)وبمتوسط حسابي %( 30.0)في مستوى ا دارة الوسطى 
 .عدم موافقتهم %(03.4)، وأكد (0.28)

%( 22.2)ومثل مستوى معرفة الموظفين لهذه العبارة نسبة  :توفير الوقت والجهد والتكلفة -4
، وأكد (1.40)، وانحراف معياري (7.83)في ا دارة ا كرافية، ، وبمتوسط حسابي 

%( 25.4)عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة العليا %( 8.0)
عدم موافقتهم، كما %( 07.2)، وأكد (0.00)وانحراف معياري ( 7.82)حسابي وبمتوسط 

( 7.00)وبمتوسط حسابي %( 33.3)كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى 
 .عدم موافقتهم%( 5.3)، وأكد (1.13)وانحراف معياري 
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ه العبارة ومثل مستوى معرفة الموظفين لهذ :وضوح الختصاصات والمسؤوليات للموظفين -2
، وانحراف معياري (7.15)في ا دارة ا كرافية، وبمتوسط حسابي %( 42.4)نسبة 

عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة العليا %( 7.2)، وأكد (1.22)
عدم %( 1)، وأكد (1.21)وانحراف معياري ( 2.25)وبمتوسط حسابي %( 40.5)

وبمتوسط حسابي %( 30.0)لموافقة في مستوى ا دارة الوسطى موافقتهم، كما كانت نسبة ا
 .عدم موافقتهم%( 5.3)، وأكد (0.02)وانحراف معياري ( 2.33)

ومثل مستوى معرفة الموظفين لهذه العبارة نسبة  :زيادة كفاءة وفاعلية العمل اإلداري -1
، (1.48)، وانحراف معياري (2.17)في ا دارة الوسطى، وبمتوسط حسابي %( 22.7)

عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة ا كرافية %( 5.3)وأكد 
عدم %( 0.3)، وأكد (1.43)وانحراف معياري ( 7.02)وبمتوسط حسابي %( 28.7)

وبمتوسط حسابي %( 40.5)موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة العليا 
 .عدم موافقتهم%( 07.2)، وأكد (0.13)وانحراف معياري ( 2.25)
ومثل مستوى معرفة الموظفين لهذه  :الستغالل األمثل لتكنولوجيا المعلومات الحديثة -01

، وانحراف معياري (7.54)في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي %( 011)العبارة نسبة 
رة ا كرافية عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دا%( 1)، وأكد (1.52)
عدم %( 8.0)، وأكد (1.42)وانحراف معياري ( 7.04)وبمتوسط حسابي %( 27.3)

وبمتوسط حسابي %( 22.2)موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى 
 .عدم موافقتهم%( 1)، وأكد (1.42)وانحراف معياري ( 7.88)
ومثل مستوى معرفة الموظفين لهذه   :توفير نظام أمني لحماية البيانات والمعلومات -00

، وانحراف معياري (7.40)في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي %( 011)العبارة نسبة 
عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة ا كرافية %( 1)، وأكد (1.72)
عدم ( %0.0)، وأكد (41.7)وانحراف معياري ( 7.82)وبمتوسط حسابي %( 25.0)

وبمتوسط حسابي %( 33.4)موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى 
.عدم موافقتهم %(1)، وأكد (0.17)وانحراف معياري ( 2.22)



91 

 

 

 (00-1)الجدول 
 :مستوى معرفة الموظفين بمزايا اإلدارة اإللكترونية : المحور األول

 المستوى العبارات ت
 اإلداري

 المتوسط ل أوافق بشدة ل أوافق محايد أوافق أوافق بشدة
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 الترتيب
 األهمية

 نسبة
النسبة  التكرار %الموافقة

% 

النسبة  التكرار
% 

النسبة  التكرار
% 

النسبة  التكرار
% 

النسبة  التكرار
% 

1 
تيييييييييييييييوفير المعلومييييييييييييييييات 
الطزمييية إلكترونيييييا  لكييييل 

 .المستويات ا دارية

 111 1 1.53152 1.5711 1.1 1 1.1 1 1.1 1 12.9 3 57.1 1  دارة العلياا

 83.3 3 1.11997 1.1556 5.6 1 5.6 1 5.6 1 11.1 8 38.9 7 ا دارة الوسطى
 85.6 2 1.82891 1.1862 1.5 1 1.8 9 9.1 17 16.8 88 38.8 73 ا دارة ا كرافية

السيييييييييرعة والدقييييييييية فيييييييييي  2
 .انجاز العمل

 111 1 1.53152 1.5711 1.1 1 11. 1 1.1 1 12.9 3 57.1 1 ة العلياا دار 
 83.3 3 1.71711 1.1667 1.1 1 1.1 1 16.7 3 51.1 9 33.3 6 ا دارة الوسطى
 89.9 2 1.73215 1.3111 1.1 1 2.7 5 7.1 11 813.1 81 16.8 88 ا دارة ا كرافية

 .تقليل مخالفة األنظمة 3
 111 1 1.18795 1.7113 1.1 1 1.1 1 1.1 1 28.6 2 71.1 5 ا دارة العليا
 77.9 2 1.81117 3.6667 1.1 1 5.6 1 38.9 7 38.9 7 16.7 3 ا دارة الوسطى
 77.6 3 1.75596 1.1266 1.5 1 1.1 2 21.7 39 51.1 95 27.1 51 ا دارة ا كرافية

تنميييية مهيييارات وقيييدرات  1
 .الموظفين التقنية

 111 1 1.18795 1.7113 1.1 1 1.1 1 1.11 1 28.6 2 71.1 5 ياا دارة العل
 83.3 2 1.73218 1.2222 1.1 1 1.1 1 16.7 3 11.1 8 38.9 7 ا دارة الوسطى
 76.8 3 1.71312 1.1513 1.1 1 1.1 2 11.9 28 51.6 97 32.1 61 ا دارة ا كرافية

تغييييييير أسييييياليب العميييييل  5
 .التقليدية المملة

 111 1 1.53152 1.1286 1.1 1 1.1 1 1.1 1 57.1 1 12.9 3 العليا ا دارة
 83.3 3 1.93761 1.1556 1.1 1 1.1 1 38.9 7 16.7 3 11.1 8 ا دارة الوسطى
 85.7 2 1.79712 1.2171 1.5 1 2.3 6 11.6 21 16.3 87 39.1 71 ا دارة ا كرافية

تحقيييييييييييييييق الطمركزييييييييييييييية  6
 .ا دارية

 85.7 1 1.69117 1.1129 1.1 1 1.1 1 11.3 1 57.1 1 28.6 2 اا دارة العلي
 61.1 3 1.32812 3.6667 5.6 1 16.7 3 722.2 1 16.7 3 38.9 7 ا دارة الوسطى
 68.1 2 1.91277 3.8617 1.5 1 6.9 13 21.5 16 12.1 79 26.1 19 ا دارة ا كرافية

 85.7 2 1.11271 1.2857 1.1 1 11.3 1 1.1 1 28.6 2 57.1 1 ياا دارة العلتييييييوفير الوقييييييت والجهييييييد  7
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 المستوى العبارات ت
 اإلداري

 المتوسط ل أوافق بشدة ل أوافق محايد أوافق أوافق بشدة
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 الترتيب
 األهمية

 نسبة
النسبة  التكرار %الموافقة

% 

النسبة  التكرار
% 

النسبة  التكرار
% 

النسبة  التكرار
% 

النسبة  التكرار
 66.6 3 1.96338 1.1111 1.1 1 5.6 1 22.2 1 27.8 5 11.1 8 ا دارة الوسطى .والتكلفة %

 88.3 1 1.71911 1.2661 1.1 1 2.1 1 9.6 18 17.9 91 11.1 76 ا دارة ا كرافية

8 
و يييوح االختصاصيييات 
والمسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييؤوليات 

 .الموظفين

 71.5 2 1.89971 3.8571 1.1 1 1.1 1 12.9 3 28.6 2 28.6 2 ة العلياا دار 
 61.1 3 1.13759 3.6667 5.6 1 5.6 1 33.3 6 27.8 5 27.8 5 ا دارة الوسطى
 78.7 1 1.83817 1.1532 1.5 1 1.3 8 16.5 31 16.8 88 31.9 61 ا دارة ا كرافية

زيييييييادة كفيييييياءة وفاعلييييييية  9
 .العمل ا داري

 71.5 3 1.16911 3.8571 1.1 1 11.3 1 11.3 1 12.9 3 28.6 2 دارة العلياا 
 83.1 1 1.72536 3.9111 1.1 1 5.6 1 11.1 2 66.7 12 16.7 3 ا دارة الوسطى
 82.1 2 1.76837 1.1383 1.5 1 1.6 3 15.1 29 18.1 91 31.1 61 ا دارة ا كرافية

11 
االسييييييييييييييتغطل األمثييييييييييييييل 

معلوميييييات لتكنولوجييييييا ال
 .الحديثة

 111 1 1.53152 1.5711 1.1 1 1.1 1 1.1 1 12.9 3 57.1 1 ا دارة العليا
 83.3 3 1.73218 1.2222 1.1 1 1.1 1 16.7 3 11.1 8 38.9 7 ا دارة الوسطى
 81.6 2 1.73567 1.1755 1.1 1 2.1 1 13.3 25 19.5 93 35.1 66 ا دارة ا كرافية

11 
 تييييييييييوفير نظييييييييييام أمنييييييييييي
لحمايييييييييييييييييييية البيانيييييييييييييييييييات 

 .والمعلومات

 111 1 1.18795 1.7113 1.1 1 1.1 1 1.1 1 28.6 2 71.1 5 ا دارة العليا
 66.7 3 1.11319 3.8333 5.6 1 1.1 1 27.8 5 38.9 7 27.8 5 ا دارة الوسطى
 85.1 2 1.79336 1.2311 1.1 2 1.1 2 12.8 21 13.6 82 11.5 78 ا دارة ا كرافية

 ة العليااإلدار 
 1.1126 المتوسط العام

 1.26168 النحراف المعياري العام                                                

 اإلدارة الوسطى
 3.9616 المتوسط العام

 1.75111 النحراف المعياري العام                                                

 اإلدارة اإلشرافية
 1.1191 ط العامالمتوس

 1.51721 النحراف المعياري العام                                                 
 1.1121 المتوسط العام للمحور                                      
 1.56236 النحراف المعياري العام للمحور                              
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 :مستوى معرفة الموظفين بمزايا  تطوير المستويات اإلدارية: نيالمحور الثا 7.1.1.1
عبارة، وتختص هذه العبارات بمستوى معرفة ( 87-08)يت من هذا المحور من 

الموظفين بمزايا  تطوير المستويات ا دارية، ومن خطل هذا المحور أمكن التعرف على آراء 
، وبمقارنة متوسطات (2)ستبانة بلغ المبحوثين، إذ أن متوسط المقياس المستخدم في اال

، (7.04)ا جابات مع متوسط المقياس وجد أن المتوسط الحسابي لمستوى ا دارة العليا قد بلغ 
، كما وجد أن المتوسط الحسابي لمستوى ا دارة الوسطى قد بلغ (1.84)وبانحراف معياري 

ستوى ا دارة ا كرافية قد بلغ ، بينما المتوسط الحسابي لم(1.50)، وبانحرافي معياري (2.27)
، واالنحراف (2.12)، والمتوسط الحسابي العام للمحور (1.53)، وبانحراف معياري (2.12)

، ويطحظ أن متوسط المقاييس للمستويات ا دارية العليا، (1.55)المعياري العام للمحور 
لى و وح أهمية مزايا ، مما يدل ع(2)الوسطى، وا كرافية، والمتوسط العام للمحور أكبر من 

تطوير المستويات ا دارية  لدى الموظفين بالمصارف التجارية العامة العاملة في مدينة 
 .بنغازي

كمتوسط لدرجة المقياس، نطحظ أن ( 2)، وباعتماد (08-7)ومن خطل الجدول 
همية من فيما فوق، وقد قامت الباحثة بترتيب األ( 2)متوسط ا جابات لكل المستويات ا دارية 

لكل عبارة في هذا المحور، وذلت لغرج مقارنة إجابات المبحوثين في كل المستويات ( 0-2)
 :ا دارية وهي كما يلي 

ومثل مستوى معرفة الموظفين لهذه العبارة نسبة  :منح الصالحيات الالزمة ألداء العمل -08
، وأكد (1.24)، وانحراف معياري (7.07)في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي %( 011)
%( 22.7)عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى %( 1)

عدم موافقتهم، كما %( 5.3)، وأكد (1.41)وانحراف معياري ( 2.22)وبمتوسط حسابي 
( 7.13)وبمتوسط حسابي %( 21.2)كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة ا كرافية 

 .عدم موافقتهم%( 8.0)، وأكد (1.47)وانحراف معياري 
ومثل مستوى معرفة الموظفين لهذه العبارة نسبة  :المشاركة في صنع واتخاذ القرارات -02

، (1.21)، وانحراف معياري (2.48)في ا دارة الوسطى، وبمتوسط حسابي %(  48.8)
%( 40.7)عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة العليا %( 5.3)وأكد 

عدم موافقتهم، كما %( 07.2)، وأكد (1.15)وانحراف معياري ( 2.40)وبمتوسط حسابي 
( 2.44)وبمتوسط حسابي %( 40.2)كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة ا كرافية 

 .عدم موافقتهم%( 2.1)، وأكد (1.24)وانحراف معياري 
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ومثل مستوى معرفة  :التحقيق التوافق بين أهداف المنظمة وأهداف الموظفين -07
، (7.78)في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي %( 011)الموظفين لهذه العبارة نسبة 

عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في %( 1)، وأكد (1.52)وانحراف معياري 
، (1.27)وانحراف معياري ( 2.33)وبمتوسط حسابي %( 41.2)مستوى ا دارة الوسطى 

موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة ا كرافية  عدم%( 00.0)وأكد 
عدم %( 3.7)، وأكد (1.21)وانحراف معياري ( 2.27)وبمتوسط حسابي %( 40.2)

 .موافقتهم
ومثل مستوى معرفة الموظفين لهذه العبارة نسبة  :اإللمام باألساليب اإلدارية الحديثة -05

، وأكد (1.24)، وانحراف معياري (7.07)بي في ا دارة العليا، وبمتوسط حسا%( 011)
%( 25.0)عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة ا كرافية %( 1)

عدم موافقتهم، كما %( 8.0)، وأكد (1.31)وانحراف معياري ( 7.00)وبمتوسط حسابي 
( 2.22) وبمتوسط حسابي%( 48.8)كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى 

 .عدم موافقتهم%( 1)، وأكد (0.18)وانحراف معياري 
ومثل مستوى معرفة الموظفين لهذه العبارة نسبة  :تنمية السلوك اإليجابي لألفراد -03

، وأكد (1.31)، وانحراف معياري (7.07)في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي %( 25.4)
%( 22.2)توى ا دارة الوسطى عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مس%( 1)

عدم موافقتهم، كما %( 1)، وأكد (1.41)وانحراف معياري ( 7.03)وبمتوسط حسابي 
( 7.18)وبمتوسط حسابي %( 42.0)كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة ا كرافية 

 .عدم موافقتهم%( 7.2)، وأكد (1.20)وانحراف معياري 
ومثل مستوى معرفة الموظفين  :كالت التنظيميةاستخدام األسلوب العلمي في حل المش -04

، وانحراف (7.78)في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي %( 25.4)لهذة العبارة نسبة 
عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة %( 1)، وأكد (1.42)معياري 
%( 8.0)، وأكد (1.42)وانحراف معياري ( 7.12)وبمتوسط حسابي %( 21.2)ا كرافية 

وبمتوسط %( 48.8)عدم موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى 
 .عدم موافقتهم%( 1)، وأكد (0.18)وانحراف معياري ( 2.22)حسابي 

ومثل مستوى معرفة الموظفين لهذه العبارة نسبة  :تحفيز البداع والتميز بين الموظفين -02
، وأكد (1.45)، وانحراف معياري (7.82)يا، وبمتوسط حسابي في ا دارة العل%( 18.2)
%( 44.0)عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة ا كرافية %( 1)

عدم موافقتهم، كما %( 7.2)، وأكد (1.44)وانحراف معياري ( 2.13)وبمتوسط حسابي 



98 

 

( 2.22)وبمتوسط حسابي ( %48.8)كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى 
 .عدم موافقتهم%( 2.4)، وأكد (1.22)وانحراف معياري 

ومثل مستوى معرفة الموظفين لهذه العبارة نسبة   :تكيف المنظمة مع التغييرات البيئية -01
، وأكد (1.45)، وانحراف معياري (7.82)في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي %( 18.2)
%( 22.7)نت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى عدم موافقتهم، بينما كا%( 1)

عدم موافقتهم، كما %( 1)، وأكد (1.34)وانحراف معياري ( 2.22)وبمتوسط حسابي 
( 2.18)وبمتوسط حسابي %( 44.0)كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة ا كرافية 

 .عدم موافقتهم%( 2.4)، وأكد (1.28)وانحراف معياري 
ومثل مستوى معرفة الوظفين لهذه العبارة نسبة  :ء والنتماء الوظيفيزيادة الول -81

، وأكد (1.31)، وانحراف معياري (2.25)في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي %( 24.4)
%( 22.2)عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى %( 1)

عدم موافقتهم، كما %( 1)، وأكد (1.42)وانحراف معياري ( 2.44)وبمتوسط حسابي 
( 2.28)وبمتوسط حسابي %( 41.2)كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة ا كرافية 

 .عدم موافقتهم%( 7.2)، وأكد (1.23)وانحراف معياري 
ومثل معرفة الموظفين لهذه العبارة نسبة  :تحقيق الكفاءة والفاعلية للمنظمة -80

، وأكد (1.31)، وانحراف معياري (7.07)بمتوسط حسابي في ا دارة العليا، و %( 25.4)
%( 22.2)عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى %( 1)

عدم موافقتهم، كما %( 1)، وأكد (1.32)وانحراف معياري ( 2.17)وبمتوسط حسابي 
( 2.17)حسابي  وبمتوسط%( 45)كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة ا كرافية 

 .عدم موافقتهم%( 8.4)، وأكد (1.21)وانحراف معياري 
ومثل مستوى معرفة  :تبسيط الهيكل التنظيمي وتقليل عدد المستويات اإلدارية -88

، (2.28)في ا دارة ا كرافية، وبمتوسط حسابي %( 23.3)الموظفين لهذه العبارة نسبة 
تهم، بينما كانت نسبة الموافقة في عدم موافق%( 5.1)، وأكد (1.12)وانحراف معياري 

، (0.13)وانحراف معياري ( 7.07)وبمتوسط حسابي %( 25.2)مستوى ا دارة العليا 
عدم موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة ا كرافية %( 7.2)وأكد 

عدم %( 5.3)، وأكد (1.42)وانحراف معياري ( 2.22)وبمتوسط حسابي %( 44.2)
 .همموافقت
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ومثل  :الوحدات اإلدارية المتشابهة في نشاطاتها ومهامها في إدارة واحدة تجميع -82
في ا دارة ا كرافية، وبمتوسط %(  22.1)مستوى معرفة الموظفين لهذه العبارة بنسبة 

عدم موافقتهم، بينما كانت %( 7.2)، وأكد (1.10)، وانحراف معياري (2.27)حسابي 
وانحراف ( 7.07)وبمتوسط حسابي %( 25.2)ا دارة العليا نسبة الموافقة في مستوى 

عدم موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى %( 07.2)، وأكد (0.13)معياري 
، وأكد (1.31)وانحراف معياري ( 2.30)وبمتوسط حسابي %( 48.2)ا دارة الوسطى 

 .عدم موافقتهم%( 5.3)
ومثل مستوى  :مختلف المستويات اإلداريةتطوير أسلوب العمل بإشراك المعنيين في  -87

، (7.78)في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي %( 011)معرفة الموظفين لهذه العبارة نسبة 
عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في %( 1)، وأكد (1.52)وانحراف معياري 

، (1.20)ياري وانحراف مع( 2.12)وبمتوسط حسابي %( 42.2)مستوى ا دارة ا كرافية 
عدم موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى %( 7.2)وأكد 

عدم %( 1)، وأكد (1.13)وانحراف معياري ( 2.22)وبمتوسط حسابي %( 44.2)
 .موافقتهم
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 (07-1)الجدول 

 :ة مستوى معرفة الموظفين بمزايا تطوير المستويات اإلداري: المحور الثاني

 المستوى العبارات ت
 اإلداري

 المتوسط ل أوافق بشدة ل أوافق محايد أوافق أوافق بشدة
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 ترتيب
 األهمية

 نسبة
النسبة  التكرار %الموافقة

% 

النسبة  التكرار
% 

النسبة  التكرار
% 

النسبة  التكرار
% 

النسبة  التكرار
% 

منح الصطحيات  12
 .مة ألداء العملالطز 

 111 1 1.37796 1.1129 1.1 1 1.1 1 1.1 1 85.7 6 11.3 1 ا دارة العليا
 83.1 2 1.71711 3.8333 1.1 1 5.6 1 16.7 3 66.7 12 11.1 2 ا دارة الوسطى
 81.3 3 1.71886 1.1266 1.5 1 2.1 1 17.1 32 51.8 113 25.5 18 ا دارة ا كرافية

ع المكاركة في صن 13
 .واتخاذ القرارات

 71.1 2 1.95119 3.7113 1.1 1 11.3 1 11.3 1 57.1 1 11.3 1 ا دارة العليا
 72.2 1 1.89179 3.7222 1.1 1 5.6 1 38.9 7 33.3 6 22.2 1 ا دارة الوسطى
 71.3 3 1.87911 3.7766 1.5 1 8.1 15 25.1 17 16.3 87 21.2 38 ا دارة ا كرافية

11 
وافق بين تحقيق الت

أهداف المنظمة 
 .وأهداف الموظفين

 111 1 1.53152 1.1286 1.1 1 1.1 1 1.1 1 57.1 1 12.9 3 ا دارة العليا
 79.3 2 1.81117 3.6667 1.1 1 11.1 2 22.2 1 55.6 11 11.1 2 ا دارة الوسطى
 71.8 3 1.89719 3.8157 1.6 3 6.1 12 21.2 38 19.5 93 22.3 12 ا دارة ا كرافية

ا لمام باألساليب  15
 .ا دارية الحديثة

 111 1 1.37796 1.1129 1.1 1 1.1 1 1.1 1 85.7 6 11.3 1 ا دارة العليا
 72.2 3 1.12262 3.8889 5.6 1 1.1 1 22.2 1 11.1 8 27.8 5 ا دارة الوسطى
 85.1 2 1.69626 1.1117 1.1 1 2.1 1 12.8 21 56.9 117 28.2 53 ا دارة ا كرافية

تنمية السلوت ا يجابي  16
 .لألفراد

 85.7 1 1.69117 1.1129 1.1 1 1.1 1 11.3 1 57.1 1 28.6 2 ا دارة العليا
 83.3 2 1.71711 1.1667 1.1 1 1.1 1 16.7 3 51.1 9 33.3 6 ا دارة الوسطى
 78.1 3 1.81113 1.1213 1.1 1 1.8 9 17.6 33 18.1 91 29.7 55 ا دارة ا كرافية

17 
استخدام األسلوب 
العلمي في حل 
 .المككطت التنظيمية

 85.7 1 1.78681 1.1286 1.1 1 1.1 1 11.3 1 28.6 2 57.1 1 ا دارة العليا
 72.2 3 1.12262 3.8889 5.6 1 1.1 1 22.2 1 11.1 8 27.8 5 ا دارة الوسطى
 81.8 2 1.78331 1.1372 1.1 2 2.1 1 16.1 31 53.7 111 27.1 51 ا دارة ا كرافية
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 المستوى العبارات ت
 اإلداري

 المتوسط ل أوافق بشدة ل أوافق محايد أوافق أوافق بشدة
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 ترتيب
 األهمية

 نسبة
النسبة  التكرار %الموافقة

% 

النسبة  التكرار
% 

النسبة  التكرار
% 

النسبة  التكرار
% 

النسبة  التكرار
% 

تحفيز االبداع والتميز  18
 .بين الموظفين

 92.8 1 1.75593 1.2857 1.1 1 1.1 1 11.3 1 12.9 3 12.9 3 ا دارة العليا
 72.2 3 1.83235 3.8889 1.1 1 1.1 1 38.9 7 33.3 6 27.8 5 ا دارة الوسطى
 77.1 2 1.77321 3.9681 1.1 1 1.3 8 18.6 35 53.2 111 23.9 15 ا دارة ا كرافية

تكيف المنظمة مع  19
 .التغييرات البيئية

 92.8 1 1.75593 1.2857 1.1 1 1.1 1 11.3 1 12.9 3 12.9 3 ا دارة العليا
 83.1 2 1.67611 3.8889 1.1 1 1.1 1 27.8 5 55.6 11 16.7 3 ا دارة الوسطى
 77.1 3 1.82671 3.9212 1.6 3 3.7 7 17.6 33 55.3 111 21.8 11 ا دارة ا كرافية

زيادة الوالء واالنتماء  21
 .الوظيفي

 87.7 1 1.69117 3.8571 1.1 1 1.1 1 28.6 2 57.1 1 11.3 1 ا دارة العليا
 83.3 2 1.73218 3.7778 1.1 1 1.1 1 38.9 7 11.1 8 16.7 3 ا دارة الوسطى
 71.8 3 1.86686 3.8298 1.5 1 1.8 9 29.8 56 11.1 77 23.9 15 ا دارة ا كرافية

تحقيق الكفاءة والفاعلية  21
 .للمنظمة

 85.7 1 1.69117 1.1129 1.1 1 1.1 1 11.3 1 57.1 1 28.6 2 ا دارة العليا
 83.3 2 1.63911 3.9111 1.1 1 1.1 1 22.2 1 61.1 11 16.7 3 ا دارة الوسطى
 75 3 1.81891 3.9115 1.1 2 2.7 5 21.3 11 51.1 96 23.1 15 ا دارة ا كرافية

22 

تبسيط الهيكل 
التنظيمي وتقليل عدد 
 .المستويات ا دارية

 

 85.8 2 1.16911 1.1129 1.1 1 11.3 1 1.1 1 12.3 3 12.3 3 ا دارة العليا
 77.8 3 1.78591 3.8333 1.1 1 5.6 1 22.2 1 55.6 11 16.7 3 ا دارة الوسطى

 86.6 1 1.93816 3.8298 2.1 1 5.9 11 23.1 11 11.1 83 21.5 16 ا دارة ا كرافية

23 

تجميع الوحدات 
ا دارية المتكابهة في 
نكاطاتها ومهامها في 

 .إدارة واحدة
 

 85.8 2 1.16911 1.1129 1.1 1 11.3 1 1.1 1 12.9 3 12.9 3 ا دارة العليا
 72.3 3 1.69781 3.6111 1.1 1 5.6 1 33.3 6 55.6 11 5.6 1 ا دارة الوسطى

 88.9 1 1.91115 3.8111 2.7 5 1.8 9 21.2 38 51.5 95 21.8 11 ا دارة ا كرافية
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 المستوى العبارات ت
 اإلداري

 المتوسط ل أوافق بشدة ل أوافق محايد أوافق أوافق بشدة
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 ترتيب
 األهمية

 نسبة
النسبة  التكرار %الموافقة

% 

النسبة  التكرار
% 

النسبة  التكرار
% 

النسبة  التكرار
% 

النسبة  التكرار
% 

21 

تطوير أسلوب العمل 
بإكرات المعنيين في 
مختلف المستويات 

 .ا دارية

 111 1 1.53152 1.1286 1.1 1 1.1 1 1.1 1 57.1 1 12.9 3 ا دارة العليا
 77.8 3 1.96338 3.8889 5.6 1 1.1 1 16.7 3 55.6 11 22.2 1  دارة الوسطىا

 78.8 2 1.81121 3.9891 1.5 1 1.8 9 16.1 31 52.7 99 26.1 19 ا دارة ا كرافية

 ا دارة العليا
    1.1758 المتوسط العام     

   1.27271 االنحراف المعياري العام

 ا دارة الوسطى
 3.8162 سط العامالمتو      

 1.51161 االنحراف المعياري العام

 ا دارة ا كرافية
 3.9337 المتوسط العام     

 1.56361 االنحراف المعياري العام
 3.9313 المتوسط العام للمحور                                         

 1.55315 راالنحراف المعياري العام للمحو                            
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 :واقع تطبيق المصارف لإلدارة اإللكترونية : المحور الثالث 1.1.1.1
عبارة، وتختص هذه العبارات بواقع تطبيق ( 28-85)يت من هذا المحور من 

المصارف لإلدارة ا لكترونية، ومن خطل هذا المحور أمكن التعرف على آراء المبحوثين، إذ 
، وبمقارنة متوسطات ا جابات مع متوسط (2)م في االستبانة بلغ أن متوسط المقياس المستخد

، وبانحراف معياري (7.01)المقياس وجد أن المتوسط الحسابي لمستوى ا دارة العليا قد بلغ 
، وبانحرافي (2.12)، كما وجد أن المتوسط الحسابي لمستوى ا دارة الوسطى قد بلغ (1.54)

، وبانحراف (7.11)حسابي لمستوى ا دارة ا كرافية قد بلغ ، بينما المتوسط ال(1.38)معياري 
، واالنحراف المعياري العام للمحور (7.12)، والمتوسط الحسابي العام للمحور (1.32)معياري 

، ويطحظ أن متوسط المقاييس للمستويات ا دارية العليا، الوسطى، وا كرافية، (1.34)
 .ما يدل على أن هنات واقع لتطبيق لإلدارة ا لكترونية، م(2)والمتوسط العام للمحور أكبر من 
كمتوسط لدرجة المقياس، نطحظ أن ( 2)، وباعتماد (02-7)ومن خطل الجدول 

فيما فوق، وقد قامت الباحثة بترتيب األهمية من ( 2)متوسط ا جابات لكل المستويات ا دارية 
جابات المبحوثين في كل المستويات لكل عبارة في هذا المحور، وذلت لغرج مقارنة إ( 0-2)

 :ا دارية وهي كما يلي 
ومثل واقع تطبيق هذه العبارة   :تربط المصارف بفروعها عن طريق الحاسب اآللي -85

، وانحراف معياري (7.22)في ا دارة الوسطى، وبمتوسط حسابي %( 22.1)نسبة 
مستوى ا دارة ا كرافية عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في %( 1)، وأكد (1.31)
عدم %( 0.0)، وأكد (1.24)وانحراف معياري ( 7.21)وبمتوسط حسابي %( 24.2)

وبمتوسط حسابي %( 25.4)موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة العليا 
 .عدم موافقتهم%( 1)، وأكد (0.71)وانحراف معياري ( 7.82)
ومثل واقع  :صية والوظيفية للموظفين إلكترونياا ُيمكن الحصول على المعلومات الشخ -83

، وانحراف (7.25)في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي %( 011)تطبيق هذه العبارة نسبة 
عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة %( 1)، وأكد (1.24)معياري 
%( 3.7)، وأكد (1.13)ري وانحراف معيا( 7.02)وبمتوسط حسابي %( 21.7)ا كرافية 

وبمتوسط %( 33.3)عدم موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى 
 .عدم موافقتهم%( 00.0)، وأكد (0.12)وانحراف معياري ( 7.11)حسابي 
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ومثل واقع تطبيق هذه  :ُيمكن الحصول على المعلومات الشخصية للعميل إلكترونياا  -84
، وانحراف معياري (7.54)في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي %( 011)العبارة نسبة 

عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة ا كرافية %( 1)، وأكد (1.52)
عدم %(  4.7)، وأكد (1.21)وانحراف معياري ( 7.05)وبمتوسط حسابي %( 20.7)

وبمتوسط حسابي %( 48.8)دارة الوسطى موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا 
 .عدم موافقتهم%(  00.0)، وأكد (0.12)وانحراف معياري ( 7.11)
%( 40.5)ومثل واقع تطبيق هذه العبارة نسبة  :تقديم خدمات الرد الهاتفي اإللكتروني -82

%( 82.3)، وأكد (1.13)، وانحراف معياري (2.25)في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي 
وبمتوسط %( 38.2)قتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة ا كرافية عدم مواف
عدم موافقتهم، كما كانت نسبة %( 2.5)، وأكد (1.13)وانحراف معياري ( 2.12)حسابي 

وانحراف ( 2.44)وبمتوسط حسابي %( 30.0)الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى 
 .قتهمعدم مواف%( 03.4)، وأكد (0.00)معياري 

ومثل واقع تطبيق   :تقليل الزدحام وتقليل التعامل الورقي وتحسين تقديم الخدمات -81
، وانحراف (7.82)في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي %(  25.2)هذه العبارة نسبة 

عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة %( 1)، وأكد (1.45)معياري 
%( 2.1)، وأكد (1.13)وانحراف معياري ( 7.12)وبمتوسط حسابي %( 41.2)ا كرافية 

وبمتوسط %( 33.3)عدم موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى 
 .عدم موافقتهم%( 03.4)، وأكد (0.01)وانحراف معياري ( 2.30)حسابي 

لبطاقات استخدام المصارف لألجهزة اإللكترونية الحديثة كالصراف اآللي وا -21
%( 25.0)ومثل واقع تطبيق هذه العبارة نسبة  :اإللكترونية والسيارات المصرفية وغيرها

، وأكد (1.44)، وانحراف معياري (7.80)في ا دارة ا كرافية، وبمتوسط حسابي 
%( 40.5)عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة العليا %( 2.8)

عدم موافقتهم، كما %( 1)، وأكد (1.21)وانحراف معياري ( 7.07)وبمتوسط حسابي 
( 2.22)وبمتوسط حسابي %( 34.4)كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى 

 .عدم موافقتهم%( 5.3)، وأكد (1.11)وانحراف معياري 
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ومثل واقع تطبيق هذه  :تقديم الشكاوي والقتراحات سواء من الموظفين أو العمالء -20
، وانحراف (2.41)في ا دارة ا كرافية، وبمتوسط حسابي %(  33.5)عبارة نسبة ال

عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى %( 1.3)، وأكد (0.12)معياري 
، وأكد (0.88)وانحراف معياري ( 2.48)وبمتوسط حسابي %( 30.0)ا دارة الوسطى 

%( 54.8)لموافقة في مستوى ا دارة العليا عدم موافقتهم، كما كانت نسبة ا%( 88.8)
 .عدم موافقتهم%( 07.2)، وأكد (0.27)وانحراف معياري ( 2.07)وبمتوسط حسابي 

تحسين أداء العمل داخلياا في مختلف المستويات اإلدارية وخارجياا مع الفروع األخرى  -28
في %( 011)ومثل واقع هذه العبارة نسبة  :للمصرف والتعامالت مع المصارف األخرى

عدم %( 1)، وأكد (1.52)، وانحراف معياري (7.78)ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي 
وبمتوسط %( 25.0)موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة ا كرافية 

عدم موافقتهم، كما كانت نسبة %( 5.1)، وأكد (1.42)وانحراف معياري ( 7.11)حسابي 
وانحراف ( 7.15)وبمتوسط حسابي %( 44.2) دارة الوسطى الموافقة في مستوى ا

 .عدم موافقتهم%( 1)، وأكد (1.48)معياري 
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 (01-1)الجدول 
 :واقع تطبيق المصارف لإلدارة اإللكترونية : المحور الثالث

 المستوى العبارات ت
 اإلداري

 ل أوافق بشدة ل أوافق محايد أوافق أوافق بشدة
 طالمتوس

 الحسابي
 النحراف
 المعياري

 ترتيب
 األهمية

 نسبة
 التكرار %الموافقة

النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

تربط المصارف بفروعها عن  25
 .طريق الحاسب اآللي

 85.7 3 1.19613 1.2857 11.3 1 1.1 1 1.1 1 11.3 1 71.1 5 ا دارة العليا
 88.9 1 1.69781 1.3889 1.1 1 1.1 1 11.1 2 38.9 7 51.1 9 ا دارة الوسطى
 87.3 2 1.87785 1.3185 2.7 5 1.1 2 8.5 16 38.3 72 19.5 93 ا دارة ا كرافية

26 
ينمكن الحصول على 

المعلومات الكخصية والوظيفية 
 للموظفين إلكترونيا  

 111 1 1.37796 1.8571 1.1 1 1.1 1 1.1 1 11.3 1 85.7 6 ا دارة العليا
 66.6 3 1.18165 1.1111 1.1 1 11.1 2 22.2 1 22.2 1 11.1 8 ا دارة الوسطى
 81.1 2 1.96371 1.1331 1.6 3 6.1 12 11.7 22 37.8 71 12.6 81 ا دارة ا كرافية

27 
ينمكن الحصول على 

المعلومات الكخصية للعميل 
 .إلكترونيا  

 111 1 1.53152 1.5711 1.1 1 1.1 1 1.1 1 12.9 3 57.1 1  دارة العلياا
 72.2 3 1.18165 1.1111 1.1 1 11.1 2 16.7 3 33.3 6 38.9 7 ا دارة الوسطى
 81.1 2 1.89719 1.1513 1.1 1 7.1 11 11.2 21 39.9 75 11.5 78 ا دارة ا كرافية

تقديم خدمات الرد الهاتفي  28
 .رونيا لكت

 71.5 1 1.96156 3.8571 1.1 1 28.6 2 1.1 1 28.6 2 12.9 3 ا دارة العليا
 61.1 3 1.11137 3.7778 1.1 1 16.7 3 22.2 1 27.8 5 33.3 6 ا دارة الوسطى
 62.8 2 1.96156 3.9891 1.5 1 8.5 16 18.1 31 37.2 71 35.6 67 ا دارة ا كرافية

29 
التعامل تقليل االزدحام وتقليل 

الورقي وتحسين تقديم 
 .الخدمات

 85.8 1 1.75593 1.2857 1.1 1 1.1 1 11.3 1 12.9 3 12.9 3 ا دارة العليا
 66.6 3 1.19513 3.6111 5.6 1 16.7 3 11.1 2 11.1 8 22.2 1 ا دارة الوسطى
 79.3 2 1.96183 1.1851 1.1 2 8.1 15 11.7 22 39.9 75 39.1 71 ا دارة ا كرافية

31 

استخدام المصارف لألجهزة 
ا لكترونية الحديثة كالصراف 
اآللي والبطاقات ا لكترونية 
 .والسيارات المصرفية وغيرها

 71.5 2 1.89971 1.1129 1.1 1 1.1 1 28.6 2 28.6 2 12.9 3 ا دارة العليا
 67.4 3 1.91125 3.8889 1.1 1 5.6 1 27.8 5 39.9 7 27.8 5 ا دارة الوسطى

 85.1 1 1.77211 1.2128 1.1 1 3.2 6 11.7 22 15.7 86 39.1 71 ا دارة ا كرافية
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 المستوى العبارات ت
 اإلداري

 ل أوافق بشدة ل أوافق محايد أوافق أوافق بشدة
 طالمتوس

 الحسابي
 النحراف
 المعياري

 ترتيب
 األهمية

 نسبة
 التكرار %الموافقة

النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

31 
تقديم الككاوى واالقتراحات 

سواء من الموظفين أو العمطء 
 .إلكترونيا  

 57.2 3 1.31519 3.1129 11.3 1 11.3 1 28.6 2 28.6 2 11.3 1 ا دارة العليا
 61.1 2 1.22711 3.7222 1.1 1 22.2 1 22.2 1 16.7 3 38.9 7 ا دارة الوسطى
 66.5 1 1.13652 3.7926 2.7 5 9.6 18 21.3 11 38.8 73 27.7 52 ا دارة ا كرافية

32 

تحسين أداء العمل داخليا  في 
مختلف المستويات ا دارية 
وخارجيا  مع الفروع األخرى 
للمصرف والتعامطت مع 

 .المصارف األخرى

 111 1 1.53152 1.1286 1.1 1 1.1 1 1.1 1 57.1 1 12.9 3 ا دارة العليا

 77.8 3 1.72536 1.1556 1.1 1 1.1 1 22.2 1 51.1 9 27.8 5 ا دارة الوسطى

 85.1 2 1.78578 1.1911 1.1 1 5.9 11 9.1 17 55.3 111 29.8 56 ا دارة ا كرافية

 ا دارة العليا
 1.1961 المتوسط العام

 1.57217  لمعياري العاماالنحراف ا

 ا دارة الوسطى
 3.9316 التوسط العام

 1.62753 االنحراف المعياري العام                                              

 ا دارة ا كرافية
 1.1957 المتوسط العام

 1.68112 االنحراف المعياري العام                                                 
 1.1851 المتوسط العام للمحور                                        
 1.67535 االنحراف المعياري العام للمحور                                
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مستوى مساهمة برامج وتطبيقات اإلدارة اإللكترونية : المحور الرابع 1.1.1.1
 :ية في تحقيق التطوير في المستويات اإلدار 

عبارة، وتختص هذه العبارات بمستوى مساهمة ( 78-22)يت من هذا المحور من 
برامج وتطبيقات ا دارة ا لكترونية في تحقيق التطوير في المستويات ا دارية، ومن خطل هذا 
المحور أمكن التعرف على آراء المبحوثين، إذ أن متوسط المقياس المستخدم في االستبانة يبلغ 

ارنة متوسطات ا جابات مع متوسط المقياس وجد أن المتوسط الحسابي لمستوى ، وبمق(2)
، كما وجد أن المتوسط الحسابي (1.02)، وبانحراف معياري (7.21)ا دارة العليا قد بلغ 

، بينما المتوسط الحسابي (1.30)، وبانحرافي معياري (2.43)لمستوى ا دارة الوسطى قد بلغ 
، والمتوسط الحسابي (1.52)، وبانحراف معياري (7.10)ية قد بلغ لمستوى ا دارة ا كراف

، ويطحظ أن متوسط (1.52)، واالنحراف المعياري العام للمحور (7.11)العام للمحور 
المقاييس للمستويات ا دارية العليا، الوسطى، وا كرافية،  والمتوسط العام للمحور أكبر من 

ى الموظفين بمستوى مساهمة برامج وتطبيقات ا دارة ، مما يدل على أن هنات معرفة لد(2)
 .ا لكترونية في تحقيق التطوير في المستويات ا دارية

كمتوسط لدرجة المقياس، نطحظ أن ( 2)، وباعتماد (07-7)ومن خطل الجدول 
فيما فوق، وقد قامت الباحثة بترتيب األهمية من ( 2)متوسط ا جابات لكل المستويات ا دارية 

لكل عبارة في هذا المحور، وذلت لغرج مقارنة إجابات المبحوثين في كل المستويات ( 0-2)
 :ا دارية وهي كما يلي 

ومثل مستوى  :توفر البيانات والمعلومات الالزمة إلكترونياا لتطوير المستويات اإلدارية -22
حسابي في ا دارة العليا، وبمتوسط %( 011)موافقة الموظفين على هذه العبارة نسبة 

عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة %( 1)، واكد (1.52)، وانحراف معياري (7.78)
وانحراف معياري ( 7.02)وبمتوسط حسابي %( 22.2)في مستوى ا دارة ا كرافية 

عدم موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة %( 0.0)، وأكد (1.37)
%( 1)، وأكد (1.42)وانحراف معياري ( 2.22)ابي وبمتوسط حس%( 44.2)الوسطى 

 .عدم موافقتهم
ومثل مستوى موافقة الموظفين على هذه  :تزيد من كفاءة وفاعلية العمليات اإلدارية -27

وانحراف معياري ( 7.07)في ا دارة ا كرافية، وبمتوسط حسابي %( 22.2)العبارة نسبة 
ت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة العليا عدم موافقتهم، بينما كان%( 1.5)، واكد (1.38)
عدم %( 07.2)، وأكد (0.11)وانحراف معياري ( 7.11)وبمتوسط حسابي %( 25.4)
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وبمتوسط حسابي %( 22.7)موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى 
 .عدم موافقتهم%( 1)، وأكد (1.51)وانحراف معياري ( 7.11)
ومثل مستوى موافقة  :افة اإللكترونية بين الموظفين والعمالءتؤدي لنشر الثق -25

، (7.07)في ا دارة العليا، ، وبمتوسط حسابي %( 011)الموظفين لهذه العبارة نسبة 
عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في %( 1)، واكد (1.24)وانحراف معياري 

، (1.41)وانحراف معياري ( 7.08)وبمتوسط حسابي %( 27.0)مستوى ا دارة ا كرافية 
عدم موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى %(  0.3)وأكد 

عدم %( 1)، وأكد (1.32)وانحراف معياري ( 7.11)وبمتوسط حسابي %( 44.2)
 .موافقتهم

ومثل مستوى موافقة الموظفين   :تقليل من تأثير العالقات الشخصية على انجاز العمل -23
، وانحراف (7.78)في ا دارة العليا، ، وبمتوسط حسابي %( 011)على هذه العبارة نسبة 

عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة %( 1)، واكد (1.52)معياري 
%( 2.4)، وأكد (1.43)وانحراف معياري ( 7.10)وبمتوسط حسابي %( 41.2)ا كرافية 

وبمتوسط %( 30.0)نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى  عدم موافقتهم، كما كانت
 .عدم موافقتهم%( 0.0)، وأكد (0.11)وانحراف معياري ( 2.44)حسابي 

ومثل مستوى موافقة الموظفين على  :تعزيز الثقة بالنفس والتعلم الذاتي بين الموظفين -24
، وانحراف (7.11)في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي %(  25.4)هذه العبارة نسبة 

عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة %( 1)، واكد (1.54)معياري 
 2.8)، وأكد (1.45)وانحراف معياري ( 7.12)وبمتوسط حسابي %( 41.2)ا كرافية 

%( 44.2)عدم موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى %( 
 .عدم موافقتهم%( 5.3)، وأكد (1.45)وانحراف معياري ( 2.22)وبمتوسط حسابي 

ومثل مستوى موافقة  :توسيع دائرة المشاركة في صنع واتخاذ القرارات اإلدارية -22
، (7.78)في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي %( 011)الموظفين على هذه العبارة نسبة 

كانت نسبة الموافقة في  عدم موافقتهم، بينما%( 1)، واكد (1.52)وانحراف معياري 
، (1.28)وانحراف معياري ( 2.84)وبمتوسط حسابي %( 44.4)مستوى ا دارة ا كرافية 

عدم موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى %( 03.4)وأكد 
عدم %( 7.2)، وأكد (1.20)وانحراف معياري ( 2.23)وبمتوسط حسابي %( 42.7)

 .موافقتهم
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ومثل مستوى موافقة الموظفين   :يق الفعال بين الموظفين في المستويات اإلداريةتحق -21
، (2.12)في ا دارة ا كرافية، وبمتوسط حسابي %( 47.7)على هذه العبارة نسبة 

عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في %( 2.4)، واكد (1.43)وانحراف معياري 
، (1.13)وانحراف معياري ( 2.22)توسط حسابي وبم%( 48.8)مستوى ا دارة الوسطى 

عدم موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة العليا %( 00.0)وأكد 
عدم %( 07.2)، وأكد (1.15)وانحراف معياري ( 2.40)وبمتوسط حسابي %( 40.7)

 .موافقتهم
ستوى ومثل م : تساعد في وضوح أهداف المنظمة مما يحد من مقاومة التغيير -71

في ا دارة العليا، ، بمتوسط حسابي %( 011)موافقة الموظفين على هذه العبارة نسبة 
عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة %( 1)، واكد (1.24)، وانحراف معياري (7.25)

وانحراف معياري ( 2.17)وبمتوسط حسابي %( 14.8)في مستوى ا دارة ا كرافية 
م موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة عد%( 0.3)، وأكد (1.32)

، وأكد (1.15)وانحراف معياري ( 2.84)وبمتوسط حسابي %( 48.8)الوسطى 
 .عدم موافقتهم%( 84.2)
ُتمكن من سرعة تحديد المشكالت التى تعترض سير العمل من خالل نظام التشغيل  -70

في %( 011)ى هذه العبارة نسبة ومثل مستوى موافقة الموظفين عل :والتغذية المرتدة
عدم %( 1)، واكد (1.52)، وانحراف معياري (7.78)ا دارة العليا، ،بمتوسط حسابي 

وبمتوسط %(  22.7)موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى 
عدم موافقتهم، كما كانت نسبة %( 5.3)، وأكد (1.21)وانحراف معياري ( 7.15)حسابي 

وانحراف ( 7.10)وبمتوسط حسابي %( 44.0)الموافقة في مستوى ا دارة ا كرافية 
 .عدم موافقتهم%( 2.8)، وأكد (1.44)معياري 

ومثل مستوى  :ُتقلل من عدد المستويات اإلدارية بالتالي تغيير حجم الهيكل التنظيمي -78
وبمتوسط حسابي في ا دارة العليا، %( 25.4)موافقة الموظفين على هذه العبارة نسبة 

عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة %( 1)، واكد (1.42)، وانحراف معياري (7.54)
وانحراف معياري ( 2.22)وبمتوسط حسابي %( 42.1)في مستوى ا دارة ا كرافية 

عدم موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة %( 7.2)، وأكد (1.22)
، وأكد (1.14)وانحراف معياري ( 2.33)متوسط حسابي وب%( 33.3)الوسطى 

 .عدم موافقتهم%( 00.0)
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 (01-1)الجدول 

 :مستوى مساهمة برامج وتطبيقات اإلدارة اإللكترونية في تحقيق التطوير في المستويات اإلدارية : المحور الرابع

 المستوى العبارات ت
 اإلداري

 المتوسط ق بشدةل أواف ل أوافق محايد أوافق أوافق بشدة
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 ترتيب
 األهمية

 نسبة
 التكرار %الموافقة

النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

33 
توفير البيانات والمعلومات 
الطزمة إلكترونيا  لتطوير 

 .المستويات ا دارية

 111 1 1.53152 1.1286 1.1 1 1.1 1 1.1 1 57.1 1 12.9 3 ا دارة العليا
 77.8 3 1.78591 3.8333 1.1 1 1.1 1 38.9 7 38.9 7 22.2 1 ا دارة الوسطى
 88.8 2 1.61523 1.1819 1.1 1 1.1 2 11.1 19 58.5 111 31.3 57 ا دارة ا كرافية

تزيد من كفاءة وفاعلية  31
 .العمليات ا دارية

 85.7 2 1.11111 1.1111 1.1 1 11.3 1 1.1 1 57.1 1 28.6 2 العليا ا دارة
 83.1 3 1.59119 1.1111 1.1 1 1.1 1 16.7 3 66.7 12 16.7 3 ا دارة الوسطى
 88.8 1 1.62288 1.1712 1.1 1 1.5 1 11.6 21 61.1 113 28.7 51 ا دارة ا كرافية

35 
تؤدي لنكر الثقافة 

لموظفين ا لكترونية بين ا
 .والعمطء

 111 1 1.37796 1.1129 1.1 1 1.1 1 1.1 1 85.7 6 11.3 1 ا دارة العليا
 77.8 3 1.68599 1.1111 1.1 1 1.1 1 22.2 1 55.6 11 22.2 1 ا دارة الوسطى
 81.1 2 1.71212 1.1223 1.1 1 1.6 3 11.1 27 51.3 112 29.8 56 ا دارة ا كرافية

36 
ير العطقات تقليل من توث

الكخصية على انجاز 
 .العمل

 111 1 1.53152 1.1286 1.1 1 1.1 1 1.1 1 57.1 1 12.9 3 ا دارة العليا
 61.1 3 1.11326 3.7778 1.1 1 11.1 2 27.8 5 33.3 6 27.8 5 ا دارة الوسطى

 79.2 2 1.76331 1.1161 1.1 1 3.7 7 17.1 32 53.2 111 26.1 19 ا دارة ا كرافية

تعزيز الثقة بالنفس والتعلم  37
 .الذاتي بين الموظفين

 85.7 1 1.57735 1.1111 1.1 1 1.1 1 11.3 1 71.1 5 11.3 1 ا دارة العليا
 77.8 3 1.75811 3.8889 1.1 1 5.6 1 16.7 3 61.1 11 16.7 3 ا دارة الوسطى
 79.8 2 1.75551 1.1372 1.1 1 3.2 6 17.1 32 52.7 99 27.1 51 ا دارة ا كرافية

38 
توسيع دائرة المكاركة في 
صنع واتخاذ القرارات 

 .ا دارية

 111 1 1.53152 1.1286 1.1 1 1.1 1 1.1 1 57.1 1 12.9 3 ا دارة العليا
 77.7 2 1.82611 3.2778 1.1 1 16.7 3 11.1 8 33.3 6 5.6 1 ا دارة الوسطى

 73.1 3 1.81979 3.8671 1.5 1 1.3 8 25.1 17 18.1 91 21.8 11 ا دارة ا كرافية
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 المستوى العبارات ت
 اإلداري

 المتوسط ق بشدةل أواف ل أوافق محايد أوافق أوافق بشدة
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 ترتيب
 األهمية

 نسبة
 التكرار %الموافقة

النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

39 
تحقيق االتصال الفعال بين 
الموظفين في المستويات 

 .ا دارية

 71.1 3 1.95119 3.7113 1.1 1 11.3 1 11.3 1 57.1 1 11.3 1 ا دارة العليا
 72.2 2 1.96338 3.8889 1.1 1 11.1 2 16.7 3 11.1 8 27.8 5 ا دارة الوسطى

 71.1 1 1.76732 3.9319 1.1 1 3.7 7 21.8 11 52.1 98 22.3 12 دارة ا كرافيةا 

11 
تساعد في و وح أهداف 
المنظمة مما يحد من 

 .مقاومة التغيير

 111 1 1.37796 1.8571 1.1 1 1.1 1 1.1 1 11.3 1 85.7 6 ا دارة العليا
 72.2 3 1.95828 3.2778 1.1 1 27.8 5 22.2 1 11.1 8 5.6 1 ا دارة الوسطى
 79.2 2 1.68738 3.9115 1.1 1 1.6 3 21.8 11 57.1 118 19.1 36 ا دارة ا كرافية

11 

تنمكن من سرعة تحديد 
المككطت التي تعترج 
سير العمل من خطل نظام 
 .التكغيل والتغذية المرتدة

 111 1 1.53152 1.1286 1.1 1 1.1 1 1.1 1 57.1 1 12.9 3 ا دارة العليا
 83.1 2 1.81237 1.1556 1.1 1 5.6 1 11.1 2 55.6 11 27.8 5 ا دارة الوسطى

 77.1 3 1.77383 1.1116 1.1 1 3.2 6 19.7 37 51.1 91 27.1 51 ا دارة ا كرافية

12 
تقلل من عدد المستويات 

ا دارية وبالتالي تغيير حجم 
 .الهيكل التنظيمي

 85.7 1 1.78681 1.5711 1.1 1 1.1 1 11.3 1 11.3 1 71.1 5 ا دارة العليا
 66.6 3 1.97111 3.6667 1.1 1 11.1 2 33.3 6 33.3 6 22.2 1 ا دارة الوسطى
 73.9 2 1.83981 3.8351 1.1 2 1.3 8 25.5 18 18.1 91 21.7 39 ا دارة ا كرافية

 ا دارة العليا
 1.3111 المتوسط العام        

 1.18257 ي العاماالنحراف المعيار 

 ا دارة الوسطى
 3.7667 المتوسط العام         

 1.61931 االنحراف المعياري العام

 ا دارة ا كرافية
 1.1112 المتوسط العام      

 1.53191 االنحراف المعياري العام
 1.1111 المتوسط العام للمحور                                              

 1.53667 االنحراف المعياري العام للمحور                                    
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العقبات التى تواجه توظيف اإلدارة اإللكترونية : المحور الخامس 1.1.1.1
 :لتطوير المستويات اإلدارية للتنظيم بالمصارف

ج  عبارة، وتختص هذه العبارات بالعقبات التي توا( 52-72)يت من هذا المحور من 
توظيف ا دارة ا لكترونية لتطوير المستويات ا دارية، ومن خطل هذا المحور أمكن التعرف 

، وبمقارنة (2)على آراء المبحوثين، إذ أن متوسط المقياس المستخدم في االستبانة يبلغ 
متوسطات ا جابات مع متوسط المقياس وجد أن المتوسط الحسابي لمستوى ا دارة العليا قد 

، كما وجد أن المتوسط الحسابي لمستوى ا دارة (1.75)، وبانحراف معياري (2.22)بلغ 
، بينما المتوسط الحسابي لمستوى ا دارة (1.37)، وبانحرافي معياري (2.45)الوسطى قد بلغ 

، والمتوسط الحسابي العام للمحور (1.35)، وبانحراف معياري (2.24)ا كرافية قد بلغ 
، ويطحظ أن متوسط المقاييس للمستويات (1.37)معياري العام للمحور ، واالنحراف ال(2.23)

، مما يدل على (2)ا دارية العليا، الوسطى، وا كرافية، والمتوسط العام للمحور أكبر من 
 .وجود عقبات تعيق توظيف ا دارة ا لكترونية لتطوير المستويات ا دارية بككل أمثل

كمتوسط لدرجة المقياس، نطحظ أن ( 2)اد ، وباعتم(05-7)ومن خطل الجدول 
فيما فوق، وقد قامت الباحثة بترتيب األهمية من ( 2)متوسط ا جابات لكل المستويات ا دارية 

لكل عبارة في هذا المحور، وذلت لغرج مقارنة إجابات المبحوثين في كل المستويات ( 0-2)
 :ا دارية وهي كما يلي 

ووافق الموظفين على  :يل برامج وتطبيقات اإلدارة العلياعدم دعم اإلدارة العليا لتفع -72
وانحراف ( 2.72)في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي %( 40.5)هذه العبارة بنسبة 

عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة %( 1)، واكد (1.14)معياري 
، وأكد (0.11)عياري وانحراف م( 2.28)وبمتوسط حسابي %( 32.3)ا كرافية 

%( 33.3)عدم موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى %( 01.3)
 .عدم موافقتهم%( 03.4)، وأكد (0.11)وانحراف معياري ( 2.22)وبمتوسط حسابي 

 :ضعف الوعي باإلدارة اإللكترونية ودورها في تطوير المستويات اإلدارية للتنظيم -77
في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي %( 25.4)على هذه العبارة بنسبة  ووافق الموظفين

عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة %( 1)، وأكد (0.85)وانحراف معياري ( 2.40)
وانحراف معياري ( 2.12)وبمتوسط حسابي %( 42.7)في مستوى ا دارة ا كرافية 

ت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة عدم موافقتهم، كما كان%( 08.8)، وأكد (0.11)
%( 5.3)، وأكد (1.11)وانحراف معياري ( 2.22)وبمتوسط حسابي %( 33.3)الوسطى 

 .عدم موافقتهم
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ووافق الموظفين على  :مقاومة الموظفين للتغيير لعتقادهم بأنه ربما يهدد مراكزهم -75
وانحراف ( 2.54)في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي %( 25.4)هذه العبارة بنسبة  

عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى %( 07.2)، واكد (1.42)معياري 
، وأكد (1.21)وانحراف معياري ( 2.48)وبمتوسط حسابي %( 48.8)ا دارة الوسطى 

%( 34.5)عدم موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة ا كرافية %( 00.0)
 .عدم موافقتهم%( 02.2)، وأكد (0.12)وانحراف معياري ( 2.21)وبمتوسط حسابي 

ووافق   :تدني مستويات التنسيق بين برامج اإلدارة اإللكترونية وبيئة التنظيم -73
( 2.40)في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي %( 25.2)الموظفين على هذه العبارة بنسبة 

بينما كانت نسبة الموافقة في عدم موافقتهم، %( 1)، واكد (1.45)وانحراف معياري 
، (1.18)وانحراف معياري ( 2.44)وبمتوسط حسابي %( 34.3)مستوى ا دارة ا كرافية 

عدم موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى %( 01.3)وأكد 
عدم %( 00.0)، وأكد (0.18)وانحراف معياري ( 2.22)وبمتوسط حسابي %( 33.3)

 .موافقتهم
ووافق الموظفين على  :قلة الموارد المادية الالزمة لبرامج وتطبيقات اإلدارة اإللكترونية -74

وانحراف ( 2.40)في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي %(   25.2)هذه العبارة بنسبة 
عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة %( 1)، واكد (1.45)معياري 

، وأكد (0.12)وانحراف معياري ( 2.51)وبمتوسط حسابي %( 32.4)ا كرافية 
%( 30.0)عدم موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى %( 03.1)

 .عدم موافقتهم%( 88.8)، وأكد (0.17)وانحراف معياري ( 2.77)وبمتوسط حسابي 
: م العمل اإللكترونيقصور التشريعات الحالية عن تلبية المتطلبات الالزمة لتنظي -72

في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي %(  25.1)ووافق الموظفين على هذه العبارة بنسبة 
عدم موافقتهم، بينما كانت نسبة %( 07.2)، واكد (0.13)وانحراف معياري ( 7.07)

وانحراف ( 2.22)وبمتوسط حسابي %( 48.8)الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى 
عدم موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة %( 5.3)وأكد  ،(1.25)معياري 
%( 1.3)، وأكد (1.15)وانحراف معياري ( 2.21)وبمتوسط حسابي %( 34.5)ا كرافية 

 .عدم موافقتهم
 

نقص الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات في مجال اإلدارة اإللكترونية  -71
في ا دارة العليا، %(  25.2)هذه العبارة بنسبة  ووافق الموظفين على :ومتطلباتها

عدم موافقتهم، %( 07.2)، واكد (0.13)وانحراف معياري ( 7.07)وبمتوسط حسابي 
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وبمتوسط حسابي %( 25.0)بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة ا كرافية 
نسبة الموافقة  عدم موافقتهم، كما كانت%( 7.2)، وأكد (1.22)وانحراف معياري ( 7.04)

وانحراف معياري ( 7.03)وبمتوسط حسابي %( 44.4)في مستوى ا دارة الوسطى 
 .عدم موافقتهم%( 5.3)، وأكد (1.18)
ووافق الموظفين على  :ضعف الحوافز الالزمة للمبدعين والمتميزين من الموظفين -51

وانحراف ( 7.07)في ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي %(  25.4)هذه العبارة بنسبة 
عدم موافقتهم،بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة %( 1)، واكد (1.31)معياري 
%( 2.8)، وأكد (1.28)وانحراف معياري ( 7.02)وبمتوسط حسابي %( 22.5)ا كرافية 

وبمتوسط %( 48.8)عدم موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة الوسطى 
 .عدم موافقتهم%( 1)، وأكد (1.48)راف معياري وانح( 2.17)حسابي 

ووافق الموظفين  :نقص الكوادر البشرية المتخصصة في تقنية المعلومات والتصالت -50
( 2.55)في ا دارة الوسطى، وبمتوسط حسابي %( 44.2)على هذه العبارة بنسبة 

افقة في عدم موافقتهم،بينما كانت نسبة المو %( 5.3)، واكد (1.12)وانحراف معياري 
، (1.20)وانحراف معياري ( 7.11)وبمتوسط حسابي %( 40.5)مستوى ا دارة العليا 

%( 33)عدم موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة ا كرافية %( 1)وأكد 
 .عدم موافقتهم%( 1.1)، وأكد (0.17)وانحراف معياري ( 2.20)وبمتوسط حسابي 

ووافق الموظفين على  :ة المعلومات باإلدارة اإللكترونيةعدم الثقة بجدوى أمن وحماي -58
وانحراف ( 2.22)في ا دارة الوسطى، وبمتوسط حسابي %( 42.0)هذه العبارة بنسبة 

عدم موافقتهم،بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى %( 00.0)، واكد (1.13)معياري 
، وأكد (0.10)معياري  وانحراف( 2.21)وبمتوسط حسابي %( 35.7)ا دارة ا كرافية 

%( 54.8)عدم موافقتهم، كما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة العليا %( 00.8)
 .عدم موافقتهم%( 07.2)، وأكد (0.22)وانحراف معياري ( 2.82)وبمتوسط حسابي 

ووافق الموظفين على هذه العبارة  :عدم توفير الدعم المالي الالزم أو سوء توظيفه -52
، وأكد (1.15)وانحراف معياري ( 2.40)ا دارة العليا، وبمتوسط حسابي  في%(  21.7)
%( 45.3)عدم موافقتهم،بينما كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة ا كرافية %( 07.2)

عدم موافقتهم، كما %( 7.2)، وأكد (1.11)وانحراف معياري ( 2.13)وبمتوسط حسابي 
( 2.55)وبمتوسط حسابي %( 42.8)الوسطى  كانت نسبة الموافقة في مستوى ا دارة

 .عدم موافقتهم%( 00.0)، وأكد (1.18)وانحراف معياري 
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 (01-1)الجدول 

 :العقبات التي تواجه توظيف اإلدارة اإللكترونية لتطوير المستويات اإلدارية للتنظيم: المحور الخامس

 المستوى العبارات ت
 اإلداري

 ل أوافق بشدة قل أواف محايد أوافق أوافق بشدة
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 ترتيب
 األهمية

 نسبة
 التكرار %الموافقة

النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
 التكرار %

النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

13 
عدم دم ا دارة العليا 
لتفعيل برامج وتطبيقات 

 .ا دارة ا لكترونية

 71.5 1 1.97591 3.1286 1.1 1 11.3 1 12.9 3 28.6 2 11.3 1 ا دارة العليا
 66.6 3 1.19216 3.3889 5.6 1 16.7 3 22.2 1 11.1 8 11.1 2 ا دارة الوسطى
 68.6 2 1.11916 3.8298 1.6 3 11.6 21 19.1 36 11.1 76 28.2 53 ا دارة ا كرافية

11 

 عف الوعي با دارة 
ا لكترونية ودورها في 
تطوير المستويات 
 .ا دارية للتنظيم

 85.7 1 1.25357 3.7113 11.3 1 1.1 1 1.1 1 71.1 5 11.3 1 ا دارة العليا
 66.7 3 1.91125 3.8889 1.1 1 5.6 1 27.8 5 38.9 7 27.8 5 ا دارة الوسطى

 73.1 2 1.11291 3.9319 1.5 1 12.2 23 13.8 26 11.1 76 33.1 62 ا دارة ا كرافية

15 
مقاومة الموظفين للتغيير 
العتقادهم بون  ربما يهدد 

 .مراكزهم

 85.7 1 1.78681 3.5711 1.1 1 11.3 1 11.3 1 71.1 5 1.1 1 ا دارة العليا
 72.2 2 1.89179 3.7222 1.1 1 11.1 2 22.2 1 51.1 9 16.7 3 ا دارة الوسطى
 67.5 3 1.13186 3.8185 1.1 2 13.3 25 18.1 31 38.8 73 28.7 51 ا دارة ا كرافية

16 
تدني مستويات التنسيق 
بين برامج ا دارة 

 .ا لكترونية وبيئة التنظيم

 85.8 1 1.75593 3.7113 1.1 1 1.1 1 12.9 3 12.9 3 11.3 1 ا دارة العليا
 66.6 3 1.12262 3.8889 1.1 1 11.1 2 22.2 1 33.3 6 33.3 6 ا دارة الوسطى

 67.6 2 1.92258 3.7713 1.5 1 11.6 21 21.3 11 16.3 87 21.3 11 ة ا كرافيةا دار 

17 
قلة الموارد المادية الطزمة 
لبرامج وتطبيقات ا دارة 

 .ا لكترونية

 85.8 1 1.75593 1.2857 1.1 1 1.1 1 11.3 1 12.9 3 12.9 3 ا دارة العليا
 61.1 3 1.11162 3.1111 1.1 1 22.2 1 27.8 5 33.3 6 16.7 3 ا دارة الوسطى
 63.7 2 1.13231 3.5957 2.1 1 16.1 31 21.7 39 12.6 81 18.6 35 ا دارة ا كرافية
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 المستوى العبارات ت
 اإلداري

 ل أوافق بشدة قل أواف محايد أوافق أوافق بشدة
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 ترتيب
 األهمية

 نسبة
 التكرار %الموافقة

النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
 التكرار %

النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

18 

قصور التكريعات الحالية 
عن تلبية المتطلبات 
الطزمة لتنظيم العمل 

 .ا لكتروني

 85.1 1 1.16911 1.1129 1.1 1 11.3 1 1.1 1 12.9 3 12.9 3 ا دارة العليا
 72.2 2 1.85719 3.8333 1.1 1 5.6 1 27.8 5 11.1 8 22.2 1 ا دارة الوسطى

 67.6 3 1.95267 3.8132 1.1 2 9.6 18 21.8 11 13.1 81 21.5 16 ا دارة ا كرافية

19 

نقص الدورات التدريبية 
والندوات والمؤتمرات في 
مجال ا دارة ا لكترونية 

 .ومتطلباتها

 85.8 1 1.16911 1.1129 1.1 1 11.3 1 1.1 1 12.9 3 12.9 3 ا دارة العليا
 77.7 3 1.92355 1.1667 1.1 1 5.6 1 16.7 3 33.3 6 11.1 8 ا دارة الوسطى

 85.1 2 1.83123 1.1755 1.5 1 1.8 9 9.6 18 16.8 88 38.3 72 ا دارة ا كرافية

51 
 عف الحوافز الطزمة 
للمبدعين والمتميزين من 

 .موظفينال

 85.7 1 1.69117 1.1129 1.1 1 1.1 1 11.3 1 57.1 1 28.6 2 ا دارة العليا
 72.2 3 1.72536 3.9111 1.1 1 1.1 1 27.8 5 51.1 9 22.2 1 ا دارة الوسطى
 83.5 2 1.82629 1.1331 1.1 2 3.2 6 12.2 23 18.1 91 35.1 66 ا دارة ا كرافية

51 
نقص الكوادر البكرية 

متخصصة ي تقنية ال
 .المعلومات واالتصاالت

 71.5 2 1.81561 1.1111 1.1 1 1.1 1 28.6 2 12.9 3 28.6 2 ا دارة العليا
 77.8 1 1.98352 3.5556 5.6 1 5.6 1 27.8 5 51.1 9 11.1 2 ا دارة الوسطى
 66 3 1.11571 3.8138 2.7 5 9.1 17 22.3 12 36.2 68 29.8 56 ا دارة ا كرافية

52 
عدم الثقة بجدوى أمن 

وحماية المعلومات با دارة 
 .ا لكترونية

 57.2 3 1.38113 3.2857 11.3 1 11.3 1 11.3 1 12.9 3 11.3 1 ا دارة العليا
 73.1 1 1.96338 3.8889 1.1 1 11.1 2 16.7 3 11.1 8 27.8 5 ا دارة الوسطى
 65.1 2 1.11192 3.8185 1.1 2 11.2 21 22.3 12 36.7 69 28.7 51 ا دارة ا كرافية

عدم توفير الدعم المالي  53
 .الطزم أو سوء  توظيف 

 89.1 1 1.95119 3.7113 1.1 1 11.3 1 11.3 1 75.1 1 11.3 1 ا دارة العليا
 73.2 3 1.92178 3.5556 1.1 1 11.1 2 39.9 7 33.3 6 16.7 3 ا دارة الوسطى
 75.6 2 1.91111 3.9681 1.6 3 1.8 9 18.1 31 16.3 87 29.3 55 ا دارة ا كرافية
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 المستوى العبارات ت
 اإلداري

 ل أوافق بشدة قل أواف محايد أوافق أوافق بشدة
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 ترتيب
 األهمية

 نسبة
 التكرار %الموافقة

النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
 التكرار %

النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

 ا دارة العليا
 3.8312 المتوسط العام          

 1.15281 االنحراف المعياري العام

 ا دارة الوسطى
 3.7525 المتوسط العام           

 1.61111 االنحراف المعياري العام

 ا دارة ا كرافية
 3.8762 امالمتوسط الع         

 1.65173 االنحراف المعياري العام
 3.8613 المتوسط العام للمحور                                                    
 1.61655 االنحراف المعياري العام للمحور                                     
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 (:التساؤلت) اختبار فرضيات المتعلقة بمحاور الدراسة العامة 1.1.1
 
 

 

لعينة واحدة، وذلت الختيار هذه الفر يات بناء  على تحديد قيمة   (t- test) تم استخدام 
P-value) ) المناظرة الحصائية((t   ومن خطل طبيعة الدراسة، فإن  يتم اختيار الفر يات بناء

 :على القاعدة التالية
، فإننا نستطيع أن %5عنوية أكبر من مستوى الداللة الم  (P-value)إذا كان قيمة  

، فإننا %5أقل من مستوى الداللة المعنوية ( P-value)نقبل بالفر ية الصفرية، أما إذا كانت 
 .نقبل الفر ية البديلة، ونرفج الفر ية الصفرية

 :وقد كانت نتائج هذا االختبار على النحو االتي
 

 : الفرضية األولى -0
ا لكترونية في تحقيق المزايا بالمصارف التجارية والتي تختبر مستوى مساهمة ا دارة 

 :العامة العاملة في مدينة بنغازي، ويمكن صياغتها احصائيا  كالتالي
ال يوجد مساهمة لإلدارة ا لكترونية لتحقيق مزايا بالمصارف : H0الفرضية الصفرية  -

 .التجارية العامة العاملة في مدينة بنغازي
اهمة لإلدارة ا لكترونية لتحقيق مزايا بالمصارف التجارية يوجد مس: H1الفرضية البديلة  -

 .العامة العاملة في مدينة بنغازي
 

تساوي (  (P-valueأن قيمة ( 01-7)يتبين من خطل الجدول ( t)وباستخدام اختبار 
، علي  نستطيع نرفج الفر ية %5وهي أقل من قيمة مستوى الداللة المعنوية ( 1.11)

 ية البديلة والتي تنص على وجود مساهمة لإلدارة ا لكترونية في تحقيق الصفرية ونقبل الفر 
 .المزايا بالمصارف التجارية العامة العاملة في مدينة بنغازي

 

 : الفرضية الثانية -8
والتي تختبر مستوى مساهمة تطوير المستويات ا دارية في تحقيق المزايا في المصارف 

 :ة بنغازي، ويمكن صيغاتها كالتاليالتجارية العامة العاملة في مدين
ال يوجد مساهمة لتطوير المستويات ا دارية في تحقيق مزايا : H0الفرضية الصفرية  -

 .بالمصارف التجارية العامة العاملة في مدينة بنغازي
يوجد مساهمة لتطوير المستويات ا دارية في تحقيق مزايا : H1الفرضية البديلة  -

 .العاملة في مدينة بنغازي بالمصارف التجارية العامة
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تساوي   (P-value)أن قيمة ( 01-7)يتبين من خطل الجدول t) )وباستخدام اختبار 
، علي  نرفج الفر ية الصفرية ونقبل %5وهي أقل من قيمة مستوى الداللة المعنوية ( 1.11)

لمزايا بالمصارف الفر ية البديلة والتي تنص على وجود مساهمة لإلدارة ا لكترونية في تحقيق ا
 .التجارية العامة العاملة في مدينة بنغازي

 : الفرضية الثالثة -2
والتي تختبر واقع تطبيق المصارف لإلدارة ا لكترونية في المصارف التجارية العامة 

 :العاملة في مدينة بنغازي، ويمكن صياغتها كالتالي
ة في المصارف التجارية العامة ال يوجد تطبيق لإلدارة ا لكتروني: H0الفرضية الصفرية  -

 .العاملة في مدينة بنغازي
يوجد تطبيق ا دارة ا لكترونية في المصارف التجارية العامة : H1الفرضية البديلة  -

 .العاملة في مدينة بنغازي
تساوي (   (P-valueأن قيمة ( 01-7)يتبين من خطل الجدول  t))وباستخدام اختبار 

، علي  نرفج الفر ية الصفرية ونقبل %5ستوى الداللة المعنوية وهي أقل من قيمة م( 1.11)
الفر ية البديلة والتي تنص على وجود مساهمة لإلدارة ا لكترونية في تحقيق المزايا بالمصارف 

 .التجارية العامة العاملة في مدينة بنغازي
 

 : الفرضية الرابعة -7
 لكترونية في تحقيق التطوير في والتي تختبر مدى مساهمة برامج وتطبيقات ا دارة ا

المستويات ا دارية بالمصارف التجارية العامة العاملة في مدينة بنغازي، ويمكن صياغتها 
 :كالتالي

ال تتوافر مساهمة لبرامج وتطبيقات ا دارة ا لكترونية في تحقيق : H0الفرضية الصفرية  -
 .لعامة العاملة في مدينة بنغازيالتطوير في المستويات ا دارية في المصارف التجارية ا

تتوافر مساهمة لبرامج وتطبيقات ا دارة ا لكترونية في تحقيق  :H1الفرضية البديلة  -
 .التطوير في المستويات ا دارية في المصارف التجارية العامة العاملة في مدينة بنغازي

 

تساوي (  (P-valueأن قيمة ( 01-7)يتبين من خطل الجدول  t))وباستخدام اختبار 
، علي  نرفج الفر ية الصفرية ونقبل %5وهي أقل من قيمة مستوى الداللة المعنوية ( 1.11)

الفر ية البديلة والتي تنص على وجود مساهمة لإلدارة ا لكترونية في تحقيق المزايا بالمصارف 
 .التجارية العامة العاملة في مدينة بنغازي
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 : الفرضية الخامسة -5
عقبات التى تواج  توظيف ا دارة ا لكترونية لتطوير المستويات ا دارية والتي تختبر ال

للتنظيم في المصارف التجارية العامة العاملة في مدينة بنغازي، ويمكن صياغتها احصائيا  
 :كالتالي
ال توجد عقبات تواج  توظيف ا دارة ا لكترونية لتطوير : H0الفرضية الصفرية  -

 .نظيم في المصارف التجارية العامة العاملة في مدينة بنغازيالمستويات ا دارية للت
توجد عقبات تواج  توظيف ا دارة ا لكترونية لتطوير المستويات : H1الفرضية البديلة  -

 .ا دارية للتنظيم في المصارف التجارية العامة العاملة في مدينة بنغازي
  

تساوي (  (P-valueأن قيمة ( 01-7)يتبين من خطل الجدول ( t)باستخدام اختبار 
، وقيمة علي  نستطيع رفج الفر ية %5وهي أقل من قيمة مستوى الداللة المعنوية ( 1.11)

الصفرية ونقبل الفر ية البديلة والتي تنص على وجود مساهمة لإلدارة ا لكترونية في تحقيق 
 .العامة العاملة في مدينة بنغازيالمزايا بالمصارف التجارية 

 
 (01-1)جدول 

 اختبار فرضيات المتعلقة بمحاور الدراسة العامة

 المقياس
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 نتيجة T-testاختبار 
 T P-valueقيمة  الختبار

مساهمة لإلدارة ا لكترونية في تحقيق 
 المزايا بالمصارف

 معنوي 1.11 29.611 1.65236 1.1121

ة في دور تطوير المستويات ا داري
 تحقيق المزايا

 معنوي 1.11 21.655 1.55315 3.9313

واقع تطبيق المصارف لإلدارة 
 ا لكترونية

 معنوي 1.11 23.119 1.67535 1.1851

مدى مساهمة برامج وتطبيقات ا دارة 
ا لكترونية في تحقيق التطوير في 
 المستويات ا دارية بالمصارف

 معنوي 1.11 27.191 1.53667 1.1111

عقبات التي تواج  توظيف ا دارة ال
ا لكترونية  لتطوير المستويات 
 ا دارية للتنظيم بالمصارف

 معنوي 1.11 19.519 1.61655 3.8613

 



122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 :المقدمة 0.1
 

دارة هدفت الدراسة للككف عن مستوى معرفة الموظفين في المصارف بمزايا ا 
ا لكترونية، ومستوى معرفة الموظفين في المصارف بمزايا التطوير في المستويات ا دارية، 
وكذلت على مستوى مساهمة تطبيق برامج ا دارة ا لكترونية في تحقيق التطوير في المستويات 

 من وجهة -إن وجدت  -ا دارية، ومستوى توفير بيان متطلبات وعقبات ا دارة ا لكترونية 
نظر الموظفين في المصارف قيد الدراسة، والتعرف على طبيعة العطقة بين تطبيق ا دارة 
ا لكترونية وبعج المتغيرات الديموغرافية التالية؛ النوع، العمر، المستوى التعلمي، سنوات 
الخدمة لدى المصارف، المستوى الوظيفي، عدد الدورات التدريبية حول ا دارة ا لكترونية، كما 
هدفت الدراسة إلى المساهمة في توعية الموظفين بزيادة االهتمام با دارة ا لكترونية ودورها في 
تحسين العمل في المصارف من خطل تطوير المستويات ا دارية، وقد توصلت الدراسة 

 :لمجموعة من النتائج، وقدمت التوصيات والتي يمكن عر ها على النحو التالي
 

 

 :النتائج 7.1
 

طل التحليل االحصائي لبيانات دراسة، واختبار فر ياتها تم التوصل إلى العديد من خ
 :من النتائج يمكن ايجازها فيما يلي

إن أغلب أفراد العينة  كانت من الذكور واألنا ، في المستوى ا دارة الوسطى بسبة  -0
إنا ، %( 73.2)ذكور، و %( 52.8)، وفي مستوى ا دارة ا كرافية بنسبة %(51)

 %(.011)بينما في مستوى ا دارة العليا كانت نسبة الذكور 
في ( سنة فوكثر 51إلى  21أقل من )إن أغلب أعمار المبحوثين كانت تتراوح بين  -8

أكبر )مستوى ا دارة الوسطى وا كرافية، بينما في مستوى ا دارة العليا كانت تتراوح بين 
 (.فوكثر 51إلى   سنة  21من 

في %( 51)في المصارف هم من حملة الكهادات الجامعية بنسبة إن أغلب العاملين  -2
من %( 40.7)المستوى ا دارة الوسطى وا كرافية، وبينما في مستوى ا دارة العليا 

 .حملة كهادات الماجستير
إلى أقل  01من )يتراوح بين %( 54.0)إن أغلب مستوى الخدمة في ا دارة العليا بنسبة  -7

س أن الموظفين في االدارة العليا بمقارنة بالعمر أنهم يمثلون وهذا ما يعك( سنة 05من 
صغار السن، وهذا يدل على االستفادة من سن الكباب وكذلت المستوى التعليمي 

من %( 51)ومؤهطت الموظف، بينما في مستوى ا دارة الوسطى فمستوى الخبرة بنسبة 
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 81سنوات إلى  5أقل من )ن وفي مستوى ا دارة ا كرافية يتراوح بي( سنة فوكثر 81)
 .وهذا يدل على أن المصرف يستقبل موظفين من حدثيى التخرج( سنة فوكثر

دورات فوكثر في ا دارة ( 2)إن أغلب الموظفين في ا دارة العليا متحصلين على  -5
بينما في %(. 77.7)، وفي مستوى ا دارة الوسطى بنسبة %(40.7)ا كثرونية بنسبة 
في هذا %(  71.7)وتمثل النسبة األكبر ( 80.2)كرافية بنسبة متسوى ا دارة ا 

 .المستوى من الذين لم يتحصلوا على أي دورات في ا دارة ا كترونية
ككفت الدراسة  أن هنات معرفة لدي الموظفين بمزايا التي تحقيقها ا دارة ا لكترونية في  -3

العليا، ومتوسط حسابي في ا دارة ( 7.71)المصارف قيد الدراسة، بمتوسط حسابي 
في ا دارة ا كرافية، ومتوسط ( 7.07)في ا دارة الوسطى، ومتوسط حسابي ( 2.13)

 (.7.07)حسابي عام للدراسة 
ككفت الدراسة أن هنات معرفة لدي الموظفين  بمزايا التي تطوير المستويات ا دارية في  -4

لعليا، ومتوسط حسابي في ا دارة ا( 7.04)المصارف قيد الدراسة، بمتوسط حسابي 
في ا دارة ا كرافية، ومتوسط ( 2.12)في ا دارة الوسطى، ومتوسط حسابي ( 2.27)

 (.2.12)حسابي عام للدراسة 
ككفت الدراسة عن تطبيق المصارف قيد الدراسة لإلدارة ا لكترونية في حدود إمكانياتها  -2

في ( 2.12)ط حسابي في ا دارة العليا، ومتوس( 7.01)المتوفرة، بمتوسط حسابي 
في ا دارة ا كرافية، ومتوسط حسابي عام ( 7.11)ا دارة الوسطى، ومتوسط حسابي 

 (.7.12)للدراسة 
ككفت الدراسة على مستوى معرفة الموظفين بالمصارف قيد الدراسة عن أهمية ا دارة  -1

في  (7.21)ا لكترونية في تحقيق تطوير المستويات ا دارية، وذلت بمتوسط حسابي 
( 7.10)في ا دارة الوسطى، ومتوسط حسابي ( 2.43)ا دارة العليا، ومتوسط حسابي 

 (.7.11)في ا دارة ا كرافية، ومتوسط حسابي عام للدراسة
ككفت الدراسة عن وجود عقبات تعيق تطبيق ا دارة ا لكترونية لتطوير المستويات  -01

في ا دارة العليا، ومتوسط حسابي  (2.23)ا دارية بككل أمثل، وذلت بمتوسط حسابي 
في ا دارة ا كرافية، ومتوسط ( 2.24)في ا دارة الوسطى، ومتوسط حسابي ( 2.45)

 (.2.23)حسابي عام للدراسة 
 
 
 
 



125 

 

 :التوصيات 1.1
من خطل عرج النتائج التي توصلت إليها الدراسة، تقدم الدراسة مجموعة من 

 : التوصيات والتي تتمثل في اآلتي
دة الدعم المالي من قبل ا دارة العليا لتعزيز برامج وتطبيقات ا دارة ا لكترونية، زيا -0

كذلت تقديم التسهيطت الطزمة من خطل سن القوانين والتكريعات التي تسهل تطبيقها 
 .بككل أمثل

عمل ا دارة العليا على تخفيج المركزية ا دارية وذلت من خطل تسهيل تواصل  -8
 .طء معها من خطل السماح لهم بتقديم الككاوي واالقتراحات إلكترونيا  الموظفين والعم

عمل ا دارة العليا على تبسيط  الهيكل التنظيمي وتقليل المستويات ا دارية وذلت من  -2
خطل االستفادة من تطبيق ا دارة ا لكترونية بككل امثل، وتسهيل االتصال بين 

 .الجهد والتكلفةالمستويات ا دارية مما يوفر الوقت و 
زيادة الدعم لتحسين خدمات البنية التحتية للمصارف، واستخدام تكنولوجيا المعلومات  -7

 .لتحسين الخدمات بين المصارف والعمطء
تقدم التسهيطت الطزمة لربط المصارف بفروعها بككل كامل، وكذلت ربطها مع  -5

 .المصارف العامة األخرى
موظفين في اعمالهم، وان التطوير في المستويات تقديم ال مانات الطزمة  لبقاء ال -3

 .ا دارية من خطل ا دارة ا لكترونية ال يهدد وظائفهم
التحدي  المستمر لألنظمة واللوائح وسمح للموظفين بالمكاركة في صنع القرار، من  -4

خطل االستعانة بالخبراء والمتخصصين في مجال ا دارة ا لكترونية ل مان استمرار 
 .العمل ا لكتروني وتطوير

ايجاد االنظمة والبرامج الحديثة الطزمة ل مان أمن وحماية المعلومات با دارة  -2
 .ا لكترونية

العمل علي نكر ثقافة التعامل ا لكتروني بين العمطء والمصارف، مما يو ح لهم  -1
سهولة التعامل ا لكتروني مع المصارف، وتقليل من مخاوف العميل اتجاهها مما 

 .ي الثقة بين العميل والمصرفيبن
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 :مقترحات لدراسات المستقبلية 1.1
يظل مو وع ا دارة ا لكترونية ق ية العصر، علي  فإن  با مكان اقتراح إجراء 

 :الدراسات التالية في هذا المجال
 .دراسة عن ا دارة ا لكترونية وعطقتها بإدارة الوقت -0
 .قتها بتحسين االتصاالت ا داريةدراسة  عن ا دارة ا لكترونية وعط -8
 .دراسة عن  دور ا دارة ا لكترونية في تحقيق ا بداع ا داري -2
 .دراسة عن  دور ا دارة ا لكترونية في تحسين الرقابة ا دارية -7
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 :المراجع العربية: أولا 
 :الكتب -أ 

ـــات التطـــوير التنظيمـــي ، (2000)، أبيييوبكر، مصيييطفى؛ حييييدر، معيييالي .0 ـــات ومعوق متطلب
ـــة ـــي المنظمـــات الحكومي دارة التغييـــر ف ميييؤتمر ا بيييداع والتجدييييد فيييي ا دارة : ، القييياهرةوا 

 .العربية
معهيد البحيو  : ، جامعية القياهرةالتطور التنظيمي للتعلـيم ،(1999)أحمد، أحمد أبراهيم،  .8

 . والدراسات التربوية
ـــات التشـــفير، (2005)ميييير، أحميييد، عيييوج؛ حسييين، عبيييد األ .2 ـــة المعلومـــات وتقني ، أمني

 .دار الحامد: عمان
 .دار كنوز المعرفة: ، عمانإدارة التخطيط والتنظيم، (8114)أحمد، محمد حسن،  .7
، نظم المعلومات اإلدارية في المنظمات المعاصـرة، (2005)إدريس، ثاب  عبد اليرحمن،  .5

 .الدار الجامعية: ا سكندارية
ــة مصــطلحات إداريــة (1991)مصييطفى؛ وآخييرون،  بعيييره، أبييو بكيير .3 ، الموســوعة اإلداري

 .منكورات جامعة بنغازي: ، بنغازي، الطبعة الثانيةمختارة
دار : ، دمنهييورمبــادئ اإلدارة بــين النظريــة والتظبيــق، (2006)بييطل، محمييد إسييماعيل،  .4

 .النكر جامعة ا سكندارية
 .دار المناهج: ، عماناإللكترونية ، األعمال(2002)التكريتي، سعد؛ العطق، بكير،  .2
 .دار البداية: ، عمان، اإلدارة اإللكترونية(2012)حامد، فداء محمود،  .1
ـــع والطمـــوح، (2008)حجيييازي، عبيييد الفتييياح بييييومي،  .01 ـــين الواق ـــة ب ، الحكومـــة اإللكتروني

 .دار الفكر الجامعي: ا سكندارية
نظـــم  ،(2009)بيييد اليييرحمن، الحمييييدي، نجيييم عبيييداهلل؛ السيييامرئي، سيييلوى أميييين؛ العبييييد، ع .00

 .دار وائل: ، عمانالمعلومات اإلدارية مدخل معاصر
دار كنييوز المعرفيية : ، عمييانالتكنولوجيــا اإللكترونيــة، (2007)الخالييدي، محمييد محمييود،  .08

 .العلمية
دار : ، عمييانأمــن الحاســوب والمعلومــات، (2001)داود، سييرحان؛ المكييهداني، محمييود،  .02

 .الكروق
المركيز العربيي : ، عمياناإلدارة الحديثة المفـاهيم والتعليمـات ،(1999)دره، عبد البياري،  .07

 .للخدمات الططبية
 .دار وائل: ، عماننظرية المنظمة الهيكل والتصميم، (2000)السالم، مؤيد سعيد،  .05



 

، اإلدارة اإللكترونيــــة، (2009)السييييالمي، عييييطء عبييييد الييييرازق؛ السييييليطي، خالييييد إبييييراهيم،  .03
 .دار وائل: عمان

دار : ، عمييان، الطبعيية األولييى، اإلدارة اإللكترونيــة(2006)، عييطء عبييد الييرزاق، السييالمي .04
 .وائل

 .دار وائل، عمان: ، عمانأتمتة المكاتب المقدمة، (2008)السالمي، عطء،  .02
 .دار المسيرة: ، عمانالتطوير التنظيمي واإلداري، (2009)السكارن ، بطل خلف،  .01
 .دار غريب: ، مصرظيميتطور الفكر التن، (ن.د)السلمي، على،  .81
ـــة، (2005)الصيييريفي، محميييد،  .80 مؤسسييية حيييورس : ، ا سيييكنداريةنظـــم المعلومـــات اإلداري

 .الدولية
دار الفكر : ، ا سكندارية، السلوك التنظيمي(2000)الطجم، عبداهلل؛ السواط، طلق،  .88
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 إستبانه
 

 ...ا خوة الموظفين في المصارف التجارية الليبية العامة في مدينة بنغازي المحترمين 
 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 

تحول المصارف نحو اإلدارة اإللكترونية وعالقتها بتطوير   "تقوم الباحثة بوجراء دراسة بعنوان 
وذلت كوحد المتطلبات للحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال , "اإلدارية للتنظيم المستويات

 .من جامعة بنغازي
وقد اختارت الباحثة إجراء دراستها على قطاع المصارف التجارية الليبية العامة نظرا  لما لها من دور 

كذلت تحسين العمل داخل و , فعال في تنظيم حياة المواطنين وتحسين جودة تقديم الخدمات لهم
 .المصارف بما يتمكى مع التطورات التكنولوجية الحديثة

ترجو الباحثة  منكم التكرم با جابة على بنود هذه ا ستبيان  بدقة ومو وعية حرصَا منها على , لذا
ولن مؤكدة لكم بون إجابتكم ستعامل بمنتهى السرية , التوصل إلى نتائج تخدم الهدف العلمي لهذا البح 

 .تستخدم إال لغرج البح  العلمي
أسلوب جديد للعمل ا داري باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة "باإلدارة اإللكترونية يقصد : مالحظة

من أجل تحقيق , (ا نترنت)والكبكة الدولية للمعلومات , واألجهزة ا لكترونية, المتمثلة في الحاسب اآللي
 ".ء العمل بوقل وقت وجهد وتحسين جودة الخدمات المقدمةالكفاءة والفاعلية في أدا

 :بالمستويات اإلداريةكما ويقصد 
وتكون مهامها , (المدير العام أو رئيس مجلس ا دارة)يمثلها عادة : مستوى ا دارة العليا -

 .األساسية و ع أسس واستراتيجيات المؤسسة أو المنظمة
وتهتم بتطبيق سياسات , (ء األقسام أو الفروعمدرا)يمثلها عادة : مستوى ا دارة الوسطى -

 .واستراتيجيات المؤسسة أو المنظمة في الفروع أو األقسام
دارة ( مدراء تنفيذيون)يمثلها عادة : مستوى ا دارة األكرافية - وتهتم با كراف على التنفيذ وا 

 .الموارد البكرية التكغيلية
 

 

 شاكرة لكم حسن تعاونكم

  وبركات والسالم عليكم ورحمة هللا

 الباحثة

 

 



 

 :البيانات الشخصية والوظيفية: أوالً 

 :أمام االختيار المناسب(  ) الرجاء وضع عالمة 

 :النوع .1

 .أنثى                                                    .   ذكر                

 

 :العمر .2

 .سنة 30أقل من           

 .سنة 50  أقل من  إلى 40 من          

 .سنة 40 أقل من  إلى  30من   

 .سنة فأكثر  50من    

 :المستوى العلمي .2

 .دبلوم عالي.                      دبلوم متوسط.                                    ثانوي أو أقل         

 .دكتوراه                   .        ماجستير(.             ليسانس -بكالوريوس )جامعي           

 ..................أذكرها , أخرى          

 

 :عدد سنوات الخبرة في المصرف .1

 .سنوات5 أقل من          

 .سنوات 15إلي أقل من  10من          

 .سنة 10إلى اقل من   5من    

 .سنة 20إلى أقل من  15من    

 .سنة فأكثر 20من           

 

 :توى الوظيفيالمس .5

.إدارةوسطى.إدارةعليا

.أشرفيةإدارة



 

 :عدد الدورات التدربية حول اإلدارة اإللكترونية التي التحقت بها أثناء خدمتك .6

 .لم  أشارك           

 

 .شاركت في دورة واحدة          

 

 .شاركت في دورتين          

 

 .دورات فأكثر شاركت في ثالث          

 

 



1 

 

 :البيانات الموضوعية: ثانياً 

 :أمام اإلجابة  التي تعبر عن وجهة نظركم(   ) الرجاء وضع عالمة 

 الفقرات الرقم
أوافق 

 بشدة 
 محايد أوافق

ال 

 أوافق 

 ال أوافق

 بشدة

 :مستوى معرفة الموظفين بمزايا اإلدارة اإللكترونية: المحور األول

1 
زمة إلكترونياً لكل المستويات توفير المعلومات الال

 .اإلدارية

     

      .السرعة والدقة في انجاز العمل 2

      .تقليل مخالفة األنظمة 3

      .تنمية مهارات وقدرات الموظفين التقنية 4

      .تغيير أساليب العمل التقليدية المملة 5

      .تحقيق الالمركزية اإلدارية 6

      .لجهد والتكلفةتوفير الوقت وا 7

      .وضوح االختصاصات والمسؤوليات للموظفين 8

      .زيادة كفاءة وفاعلية العمل اإلداري 9

      .االستغالل األمثل لتكنولوجيا المعلومات الحديثة 10

      .توفير نظام أمني لحماية البيانات والمعلومات 11

 :مزايا تطوير المستويات اإلدارية مستوى معرفة الموظفين ب: المحور الثاني
      .منح الصالحيات الالزمة ألداء العمل 12

      .المشاركة في صنع و اتخاذ القرارات 13

      .تحقيق التوافق بين أهداف المنظمة وأهداف الموظفين 14

      .اإللمام باألساليب اإلدارية الحديثة 15

      .تنمية السلوك اإليجابي لألفراد 16

      .استخدام األسلوب العلمي في حل المشكالت التنظيمية 17

      .تحفيز االبداع والتميز بين الموظفين 18

      .تكيف المنظمة مع التغيرات البيئية 19

      .زيادة الوالء واالنتماء الوظيفي 20

      .تحقيق الكفاءة والفاعلية للمنظمة 21

      .نظيمي وتقليل عدد المستويات اإلداريةتبسيط الهيكل الت 22

23 
تجميع الوحدات اإلدارية المتشابهة في نشاطاتها ومهامها 

 .في إدارة واحدة

     

24 
تطوير أسلوب العمل بإشراك المعنيين في مختلف 

 .المستويات اإلدارية

     

 :واقع تطبيق المصارف لإلدارة اإللكترونية :المحور الثالث
      .المصارف بفروعها عن طريق الحاسب اآللي تربط 25

26 
ي مكن الحصول على المعلومات الشخصية والوظيفية 

 .للموظفين إلكترونياً 

     

27 
ي مكن الحصول على المعلومات الشخصية للعميل 

 .إلكترونياً 

     

     .تقديمخدماتالردالهاتفياإللكتروني 28

29 
لتعامل الورقي وتحسن تقديم تقليل االزدحام وتقليل ا

 .الخدمات

     



 

 الفقرات الرقم
أوافق 

 بشدة 
 محايد أوافق

ال 

 أوافق 

 ال أوافق

 بشدة

30 

استخدام المصارف لألجهزة اإللكترونية الحديثة 

كالصراف اآللي والبطاقات اإللكترونية والسيارات 

 .المصرفية وغيرها

     

31 
تقديم الشكاوى واالقتراحات سواء من الموظفين أو 

 .العمالء إلكترونياً 

     

32 

ياً في مختلف المستويات اإلدارية تحسين أداء العمل داخل

وخارجياً مع الفروع األخرى للمصرف والتعامالت مع 

 .المصارف األخرى

     

 : مستوى مساهمة برامج وتطبيقات اإلدارة اإللكترونية في تحقيق التطوير في المستويات اإلدارية: المحور الرابع

33 
وير توفر البيانات والمعلومات الالزمة إلكترونياً لتط

 .للمستويات اإلدارية والتطوير التنظيمي بشكل عام

     

      .تزيد من كفاءة وفاعلية العمليات اإلدارية 34

      .تؤدي لنشر الثقافة اإللكترونية بين الموظفين والعمالء 35

      .انجاز العمل تقليل من تأثير العالقات الشخصية على 36

      .الذاتي بين الموظفين تعزيز الثقة بالنفس والتعلم 37

38 
توسيع دائرة المشاركة في صنع واتخاذ القرارات 

 .اإلدارية

     

39 
تحقيق االتصال الفعال بين الموظفين في المستويات 

 .اإلدارية

     

40 
تساعد في وضوح أهداف المنظمة مما يحد من مقاومة 

 .التغيير

     

41 
تعترض سير  تمكن من سرعة تحديد المشكالت التي

 .العمل من خالل نظام التشغيل والتغذية المرتدة

     

42 
تقلل من عدد المستويات اإلدارية وبالتالي تغيير حجم 

 .الهيكل التنظيمي

     

 :العقبات التي تواجه توظيف اإلدارة اإللكترونية لتطوير المستويات اإلدارية للتنظيم: المحور الخامس

43 
ليا لتفعيل برامج وتطبيقات اإلدارة عدم دعم اإلدارة الع

 .اإللكترونية

     

44 
ضعف الوعي باإلدارة اإللكترونية ودورها في تطوير 

 .المستويات اإلدارية للتنظيم

     

45 
مقاومة الموظفين للتغيير العتقادهم بأنه ربما يهدد 

 .مراكزهم

     

46 
ة تدني مستويات التنسيق بين برامج اإلدارة اإللكتروني

 .وبيئة التنظيم

     

47 
قلة الموارد المادية الالزمة لبرامج وتطبيقات اإلدارة 

 .اإللكترونية

     

48 
قصور التشريعات الحالية عن تلبية المتطلبات الالزمة 

 .لتنظيم العمل اإللكتروني

     

49 
نقص الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات في مجال 

 .تطلباتهااإلدارة اإللكترونية وم

     

50 

ضعف الحوافز الالزمة للمبدعين والمتميزين من 

 .الموظفين
 

 

     



 

 الفقرات الرقم
أوافق 

 بشدة 
 محايد أوافق

ال 

 أوافق 

 ال أوافق

 بشدة

51 
نقص الكوادر البشرية المتخصصة في تقنية المعلومات 

 .واالتصاالت

     

52 
عدم الثقة بجدوى أمن وحماية المعلومات باإلدارة 

 .اإللكترونية

     

      .توظيفه عدم توفير الدعم المالي الالزم أو سوء 53

 

 

 يمكنك استخدام  )وختاما اذا كانت لديك اية معلومات تعتقد انها مفيدة للموضوع يرجى ادراجها هنا 

(. ظهر الورقة اذا لزم االمر
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 حسن تعاونكم شاكرين
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Abstract 

 
      This study tried to determine the banks shift towards e-management and its 

relationship with developing the organization managerial levels of Libyan public 

commercial banks in Benghazi city. The population of study was consisted of all of 

managerial levels personnel of these banks (487 employees). A random sample was 

selected consisted of 217 employees was selected from this population. A 

questionnaire was used as a tool of collecting the relevant data. Two hundred and 

thirteen recollected questionnaires were usable for the statistical analysis. SPSS 

software was utilized for analyzing the study data. 

 

Results: 
 

 It has been revealed that the staff was aware of advantages of e-management 

that can be achieved in banks under study at top, meddle and supervisory 

managements, with arithmetic means of 4.40, 3.96, and 4.14, respectively, 

and general arithmetic mean of 4.14. 

 The employees were also aware of developing the managerial levels in the 

banks under study for top, meddle and supervisory with arithmetic means of 

4.17, 3.84, and 3.93, respectively, and general arithmetic mean of 3.93. 

 The practice of e-management in all three levels of management of the banks 

under study was within the available capacity, with arithmetic means of 4.19, 

3.93, and 4.09, respectively, and general arithmetic mean of 4.08. 

 The study also showed the extent if the staff's awareness of the importance of 

e-management in accomplishment of developing the three managerial levels, 

with arithmetic means of 4.30, 3.76, and 4.01, respectively, and general 

arithmetic mean of 4.00. 

 There were obstacles preventing the implementing e-management for 

optimal development of managerial levels, with arithmetic means of 3.86, 

3.75, and 3.87, respectively, and general arithmetic mean of 3.86. 

 

Recommendations: 

 

 Top management must increase the financial support to enhance e-

management programs and applications. It should also provide the required 

facilities through legislations that enable its optimal applications. 

 Top management should diminish managerial centralization through 

facilitating communication between employees and clients by allowing them 

to make e-complaints and suggestions. 

 Top management should simplify organizational structure, reduce 

managerial levels in order to better capitalize on e-management appliance, 

and make communication among these levels easier to save time, effort, and 

cost. 



 

 It should increase the support for bank infrastructure and the use of IT to 

augment service between banks and clients. 

 It also should facilitate complete connection between banks and their 

branches and link them with other banks. 

 It must grant adequate guaranties for employees and make sure that any 

improvement in managerial levels through e-management would not threat 

their positions. 

 Top management should always update the regulations and permit 

employees to participate in decision-making process. This can be achieved 

by the assistance of e-management experts and specialists to ensure 

continuation and development of e-work. 

 It also should setting up the necessary systems and programs required for 

information security of e-management. 

 Finally, top management must propagate the culture of e-transaction with 

clients to make them more familiar with banking e-transaction and less 

concerned about it to build confidence between the bank and clients.  
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