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 ملخص الدراسة 

للكشننف عنن  دور اإلدارة اإللكترونيننة فنني تنميننة المننوارد البشننرية العاملننة  الدراسننة هنندفت هننذه

ة بنغننازي، وتكنننو  مجتمننع الدراسنننة منن  جمينننع فنني إدارات المصنننارف الليبيننة التجارينننة العامننة بمدينننن

موظفنناا وقنند تننم اختيننار عيننننة ( 189)مننوظفي اإلدارات المصننارف التجاريننة العامننة والبننال  عنننددهم 

موظفنننناا، واسننننتخدمت اسننننتمارة السننننتبانة لجمننننع البيانننننات المتعلقننننة ( 130)عشننننوا ية طبقيننننة بلغننننت 

حليننننل اإلحصننننا ي، ولتحليننننل بيانننننات اسننننتمارة صننننالحة للت( 120)بمو ننننوع الدراسننننة، اسننننتلم منهننننا 

 (.SPSS)الدراسة وتحقيق أهدافها، استخدم برنامج  الحزم اإلحصا ية 

 : وتوصلت الدراسة لمجموعة م  النتا ج كا  أهمها ما يلي

كشفت الدراسة أ  هناك دوراا مرتفع لإلدارة اإللكترونية في تنمينة المنوارد البشنرية العاملنة فني  .2

ة التجارينننة العامنننة بمديننننة بنغنننازي، حينننث حظينننت بمتوسنننط حسنننابي إدارات المصنننارف الليبيننن

 (.0.12233)وبانحراف معياري ( 2.2320)

بيننننت الدراسنننة أ  تطبينننق اإلدارة اإللكترونينننة فننني إدارات المصنننارف الليبينننة التجارينننة العامنننة  .1

وبننانحراف معينناري ( 3.8281)بمدينننة بنغننازي جننام مرتفعنناا، حيننث حظيننت بمتوسننط حسننابي 

(0.82821 .) 

كشفت الدراسة أ  هناك استخدام بشكل مرتفع لمسنتوى تنمينة المنوارد البشنرية، حينث حظينت  .3

 (.0.88933)وبانحراف معياري ( 3.2281)بمتوسط حسابي 
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 :م  خالل عرض النتا ج التي توصلت إليها الدراسة، يمك  تقديم التوصيات اآلتية

ة اإللكترونيننننة، وزينننننادة العتمننننناد علنننننى اإلدار زيننننادة الننننندورات التدريبينننننة لمننننوظفي فننننني مجنننننال  .2

 .التكنولوجيا الحديثة

زينننادة الننندعم المنننالي المخصنننص إلقامنننة المحا نننرات والبحنننوث وبنننرامج التننندريب فننني مجنننال  .1

 .قياإلدارة اإللكترونية م  أجل الوصول إلى فرص النمو والتر 

 . زيادة الثقة لدى موظفي الموارد البشرية في كافة التعامالت اإللكترونية .3

العمل على تطوير وسا ل أم  وحماية للمعلومنات، وو نع أنظمنة احتياطينة، وخطنط مسنبقة  .1

لحدوث الكوارث األزمات عند تعطل األنظمة اآللية، مما يزيد من  ثقنة القينادات اإلدارينة فني 

 . التقنيات الحديثة فيما يخص السرية

اإلدارة اإللكترونينة، طبينق تحديث وتطوير األنظمة التقنية الحالية والتني تتفنق منع متطلبنات ت .1

 . ومتابعة أحدث التقنيات والمستجدات في العالم

 . تزويد اإلدارات المعنية بالتطوير بالطاقات واإلمكانيات البشرية المتميزة .1

العمننل علننى زيننادة ودعننم نشنناطات اإلبننداع والبتكننار لنندى المننوظفي ، ودعننم جميننع الجهننود  .1

يجاد البي ة المن  . سبة لذلكالمبذولة م  قبلهم وا 
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 :     المقددمة  5.5

يتمينننز العنننالم الينننوم بنننالتطوير والتجديننند المسنننتمر حينننث أصنننبحت فينننك تكنولوجينننا التصنننالت 

والمعلومننات علنننى مسنننتويات عننندة، وكنننا  لنننك أثنننر كبيننر علنننى اإلنسنننا  وعلنننى سنننلوكك ومنهجنننك فننني 

ملينننة تطنننوير اإلدارة اإللكترونينننة سنننمة أساسنننية مننن  سنننمات تنمينننة مهنننارات المنننوارد اإلدارة، وتعننند ع

البشننرية الناجحننة وتقننيم أدا هننم، والننذي تهننندف إلننى تطننوير كفننامة المنظمننة وتحسنني  أدام العننناملي  

وتحننتم عليهننا ظننروف العصننر الحنالي بننذل مجهننود أكبننر فنني وتغينر الثقافننة السننا دة فنني المنظمنات، 

 (. 21: 1002غنيم، )ت المتطلبات الكثيرة في وقت قصير انجاز األعمال ذا

إ  اإلدارة اإللكترونينننة تعننند مننندخالا جدينننداا يقنننوم علنننى اسنننتخدام المعرفنننة والمعلومنننات والننننظم 

المتطورة والتصالت للقيام بالوظا ف اإلدارية وانجاز األعمنال التنفيذينة وتسناعد المندير للحصنول 

لقننننرارات اإلداريننننة وكننننذلك تبننننادل المعلومننننات بنننني  العنننناملي  علننننى معلومننننات تسنننناعده علننننى اتخنننناذ ا

 (. 22: 1009السالمي، )

وا   تقننديم الكننم الكننافي منن  المعلومننات يتطلننب وجننود نظننام كفننؤ يسننتوجب وجننود  ليننة لتقننديم 

المعلومننات اسننتناداا إلننى معننايير التوقيننت المناسننب والكننم والنننوع والكلفننة، لتصننبح اإلدارة اإللكترونيننة 

نظنننيم المعلومنننات اسنننتناداا إلنننى تلننننك المعنننايير وتقنننديمها لمتخنننذي القنننرارات، وتلعننننب اإلدارة إطننناراا لت

اإللكترونية دوراا مهما في تغير وتطوير وتنمية المنوارد البشنرية وتحسني  أدام العناملي  النذي تعتبنر 

ت لمواكبنة التحندياسمة م  سمات العصر الحالي التي تحتاجها جميع المنظمات الخاصة والعامنة 

 (. 1: 1009أحمد، )والمستجدات العالمية المتسارعة 

أصننننبحت اإلدارة اإللكترونيننننة أسنننناس التطننننور والتقنننندم علننننى مسننننتوى البلنننندا  وأسنننناس عمننننل 

المنظمننات لتنندخل فنني مختلننف الوظننا ف والمسننتويات اإلداريننة والفنيننة لمننا لهننا منن  سننرعة وتطنننور 

 : وتطوراا بعد عقد أو عقدي  لسببي  هماواسع النتشار وسهلة الستخدام، وتكو  أشد اختالفاا 
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 . النتشار السريع لتقنية المعلومات .2

 . العولمة واتفاقية التجارة العالمية .1

األمننننر الننننذي جعننننل متطلبننننات المعلوماتيننننة  ننننرورية فنننني اسننننتخدامها فنننني جميننننع المنظمننننات 

تغينننر ماهينننة العالمينننة العامنننة والخاصنننة نتيجنننة التطنننور التقنننني المتسنننارع فننني جمينننع مننننا  الحيننناة، ل

 . الطلب على الموارد البشرية كماا ونوعاا 

ونالحنننظ الينننوم اهتمامننناا كبينننراا بفننن  قينننادة المنننوارد البشنننرية فننني المصنننارف فننني ظنننل المتغينننرات 

نمننا المطلننوب  والتحننولت العالميننة، فننالمطلوب اآل  لننيس القيننادة التنني تتعامننل مننع الو ننع القننا م، وا 

 . ا ر إلى المستقبل أف لهو القيادة التي تسعى إلى تحويل الح

 : الدراسات السابقة  1.5

يعنننرض فننني هنننذا الجنننزم منننا هنننو متنننوفر حسنننب علنننم الباحثنننة بحصنننر بعنننض الدراسنننات ذات 

الصلة بمو وع الدراسة الحالية، وفيمنا يلني عنرض ألهنم تلنك الدراسنات وينتم ترتينب هنذه الدراسنات 

 .م  األقدم إلي األحدث

 (:2002)دراسة المسعودي  -

دى إمكانيدددة تطبيدددر اإلدارة اإللكترونيدددة فدددي تنميدددة المدددوارد البشدددرية بالقطددداع مددد"بعننننوا  

".            الصدددحي الخددداص بمديندددة مكدددة المكرمدددة مدددن وجيدددة نظدددر مدددديري ومدددوظفي المدددوارد البشدددرية

التنني هنندفت إلنني معرفننة العالقننة بنني  اإلدارة اإللكترونيننة وتنميننة المننوارد البشننرية، حيننث ذكنننرت أ  

إلكترونينننا ينننؤدي إلننني زينننادة توقعنننات المسنننتخدمي  بحينننث تكنننو  الخننندمات سنننريعة  تقنننديم الخننندمات

موظفناا تتمثنل فني منديري ومنوظفي المنوارد ( 110)وشاملة، وأجريت هذه الدراسة علي عينة شملت 

 .البشرية، وثم اختيارهم بالطريقة الطبقة العشوا ية
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نحنو اإلدارة اإللكترونينة، نقنص أظهرت النتا ج إ  اإلجرامات الروتينية تنؤخر عملينة التحنول  .2

النندورات التدريبيننة لمننوظفي المنننوارد البشننرية فنني مجنننال اإلدارة اإللكترونيننة و ننعف التحفينننز 

 .لستخدام التقنيات اإللكترونية( المعنوي -المادي)بنوعية 

وجود نقص األدلة اإلشارية المو عة آلليات تطبيق اإلدارة اإللكترونية، الفتقنار إلنى قواعند  .1

 .نات دقيقة ومتكاملة،  عف مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونيةبيا

قلننة الثقننة لنندى مننوظفي المننوارد البشننرية فنني كافننة التعننامالت اإللكترونيننة، النننقص فنني عنندد  .3

المننوظفي  المتخصصنني  فنني تشننغيل وصننيانة أجهننزة الحاسننب اآللنني،  ننعف مهننارات اللغننة 

 .ي الموارد البشريةاإلنجليزية لدى بعض موظف

،  نننعف (النننندوات -المحا نننرات) نننعف المخصصنننات المالينننة بنننمدارات المنظمنننة لتنظنننيم  .2

قلنننننننة الننننننندعم المنننننننالي المخصنننننننص للبحنننننننوث والدراسنننننننات فننننننني مجنننننننال تقنينننننننات المعلومنننننننات، 

 .المخصصات المالية لبرامج التدريب لموظفي الموارد البشرية في مجال اإلدارة اإللكترونية

ارد البشننننرية للتعامننننل مننننع تطبيقننننات اإلدارة اإللكترونيننننة بكفننننامة عاليننننة، تنننندريب مننننوظفي المننننو  .1

، (اإلكسنترانت/اإلنتراننت/ شنبكة اإلنترننت)استخدام شنبكات التصنالت اإللكترونينة المتقدمنة 

 .تعميق الوعي بمفهوم اإلدارة اإللكترونية وأهميتها

ة الدراسنة حننول منندى وجنود فننروق ذات دللننة إحصنا ية بنني  متوسننطات اسنتجابات أفننراد عيننن .2

إمكانيننة تطبيننق اإلدارة اإللكترونيننة وفقننا لمتغيننرات الدراسننة، بينمننا ل توجنند فننروق ذات دللننة 

 .إحصا ية لصالح متغير عدد سنوات الخبرة

 :(2002) دراسة عبدالجبار -

 مستشدددفيومددددى ترثيرعدددا علدددى مسدددتوى األدا  لددددى مدددوظفي اإللكترونيدددة اإلدارة "بعننننوا  

ودورهنننا فننني تطنننوير اإللكترونينننة إلنننى التعنننرف بننناإلدارة  وهننندفت ."العزيز بجددددةجامعدددة الملددد  عبدددد
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األعمال اإلدارية ومعرفة مدى جدوى استخدامها لتحسي  أدام المنوظفي ، باإل نافة إلنى المسناهمة 

، وتكونننت التغلننب عليهننا بأف ننل طريقننة ممكنننة فنني تقننديم المقترحننات لتالقنني الصننعوبات ومحاولننة

 :موظفا، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتا ج م  أهمها( 100) عينة الدراسة م 

 .في رفع مستوى األدام لدى الموظفي  بشكل فعالاإللكترونية مساهمة اإلدارة  .2

بعننض الشننيم وتحتنناج  مننازال محنندوداا اإللكترونيننة إ  درجننة إلهننام المننوظفي  بمفنناهيم اإلدارة  .1

 .اإلداريم إلى توسيع مداركهم نحو أهميتها وفاعليتها في تطوير األدا

 (:2002)دراسة العتيبي  -

علددى مسددتوى أدا  العدداملين دراسددة ميدانيددة علددى  اإلدارة اإللكترونيددةأثددر تطبيددر "بعنننوا  

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد طبيعة العالقنة بني  مسنتوى أدام العناملي  ". جامعة المل  عبدالعزيز

القتصننننننادية، اإلداريننننننة، ) ونيننننننةاإللكتر اإلدارة ومجموعننننننة منننننن  المتغيننننننرات الخاصننننننة بننننننأثر تطبيننننننق 

 (. الجتماعية، التقنية، األمنية

ولتحقينق ذلننك اسننتخدمت الباحثننة المنننهج الوصنفي الرتبنناطي لمعرفننة وجهننات نظننر منسننوبي 

علننننى أدامهننننم منننن  خننننالل توزيننننع  اإللكترونيننننةاإلدارة جامعننننة الملننننك عبنننندالعزيز حيننننال أثننننر تطبيننننق 

( 393)  السنننتبيانات الصنننالحة للتحلينننل اإلحصنننا ي وقننند بلننن  العننندد العا ننند مننن. اسنننتمارة( 2089)

وباستخدام معامل ارتباط بيرسو  لتحديند العالقنة بني  المتغينرات المسنتقلة والمتغينرات التنابع . مفردة

، حصننلت الدراسننة إلنننى (SPSS)منن  خننالل تطبيننق برنننامج الحننزم اإلحصننا ية للعلننوم الجتماعيننة 

 : عدة نتا ج أهمها ما يلي

ومسنننننتوى أدام  اإللكترونيننننةاإلدارة جابيننننة بنننني  اآلثننننار القتصننننادية لتطبيننننق وجننننود عالقننننة اي .2

 . العاملي 

 . ومستوى أدام العاملي  اإللكترونيةاإلدارة وجود عالقة ايجابية بي  اآلثار اإلدارية لتطبيق  .1
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 . ومستوى أدام العاملي  اإللكترونيةاإلدارة وجود عالقة ايجابية بي  اآلثار التقنية لتطبيق  .3

 . ومستوى أدام العاملي  اإللكترونيةاإلدارة جود عالقة ايجابية بي  اآلثار األمنية لتطبيق و  .2

 (:2000)دراسة الدايني  -

أثددر اإلدارة اإللكترونيددة ودور تطددوير المددوارد البشددرية فددي تحسددين أدا  المنظمددة "بعنننوا  

البشننرية والماديننة اسننتهدفت هننذه الدراسننة إلننى معرفننة متطلبننات ". بجامعددة الشددرر األوسددط  عمددان

، الننالزم توافرهننا لتطبيننق اإلدارة اإللكترونيننة ودور تطننوير المننوارد البشننرية فنني تحسنني  أدام المنظمننة

 :وم  أهم النتا ج مفرده،( 122)وتكونت عينة الدراسة م  

فني مصنرف الرافندي  من  وجهنة  إلدارة اإللكترونينةلن أ  مستوى أهمية الم مو  التكنولوجي .2

 . ة كا  مرتفعاا نظر عينة الدراس

 . أ  مستوى أهمية تطوير الموارد البشرية في مصرف الرافدي  كانت مرتفعاا  .1

 (: 2002)دراسة المسماري  -

علدددى  دراسدددةبالمنظمدددات الصدددناعية الليبيدددة  اإلدارة اإللكترونيدددةإمكانيدددة تطبيدددر "بعننننوا  

 ". ياإلدارات المنظمات الصناعية الليبية العامة العاملة بمدينة بنغاز  يمدير 

بالمنظمننات الصننناعية  اإللكترونيننةاإلدارة كشننفت الدراسننة أ  هننناك تننوافر لمتطلبننات تطبيننق  .2

وبدرجنننة ممارسنننة ( 3.81)العامنننة العاملنننة بمديننننة بنغنننازي، حينننث حظينننت بمتوسنننط حسنننابي 

 . مرتفعة

بالمنظمنننننات  اإللكترونينننننةاإلدارة بيننننننت الدراسنننننة أ  هنننننناك و نننننوح لننننندى المنننننديري  لمفهنننننوم  .1

وبنسننبة ( 3.99)امننة العاملننة بمدينننة بنغننازي، حيننث حظيننت بمتوسننط حسننابي الصننناعية الع

 %(.12.2)موافقة بلغت 
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بالمنظمننات الصننناعية العامننة  اإللكترونيننةاإلدارة كشننفت الدراسننة أ  هننناك معوقننات لتطبيننق  .3

اإلدارة العاملننننة بمدينننننة بنغننننازي، كننننا  أهمهننننا قلننننة خبننننرة بعننننض القيننننادات اإلدارة فنننني مجننننال 

 . وبدرجة ممارسة مرتفعة( 2.23)حيث حظيت بمتوسط حسابي  ،اإللكترونية

بالمنظمننننات  اإللكترونيننننةاإلدارة بينننننت الدراسننننة أ  هننننناك إدراك ودعننننم منننن  قبننننل المننننديري  بنننن .1

وبنسننبة ( 3.31)الصننناعية العامننة العاملننة بمدينننة بنغننازي، حيننث حظيننت بمتوسننط حسننابي 

 . موافقة

 اإللكترونيننةاإلدارة نويننة بنني  متوسننطات خلصننت الدراسننة إلننى عنندم وجننود فننروق جوهريننة مع .1

 . تعزي لمتغير النوع لدى المديري  بالمنظمات الصناعية العامة العاملة بمدينة بنغازي

 اإللكترونينةاإلدارة بينت الدراسة عدم وجود فنروق جوهرينة معنوينة بني  متوسنطات متطلبنات  .1

 . ازيلدى المديري  بالمنظمات الصناعية العامة العاملة بمدينة بنغ

 (: 2002)دراسة عبدالسيد  -

: مدددى تددوافر متطلبددات تنميددة المددوارد البشددرية الازمددة لتطبيددر اإلدارة اإللكترونيددة"بعننوا  

هندفت هنذه الدراسنة " دراسة تطبيقية على موظفي اإلدارة العامدة بجدامعتي بنغدازي وعمدر المختدار

حفينننز، الكفنننامة، تخطنننيط المنننوارد التننندريب، الت)إلنننى معرفنننة مننندى تنننوافر متطلبنننات المنننوارد البشنننرية 

اإلدارة اإللكترونيننة لنندى مننوظفي اإلدارة العامننة بجننامعتي بنغننازي وعمننر المختننار لتطبيننق ( البشننرية

. موظفننننناا ( 338)موظفننننناا، واختينننننرت مننننننهم عيننننننة عشنننننوا ية تكوننننننت مننننن  ( 1211)البننننال  عنننننددهم 

اسننننة، وتننننم تحليننننل البيانننننات واسننننتخدمت اسننننتمارة السننننتبانة لجمننننع البيانننننات المتعلقننننة بمو ننننوع الدر 

ومننن  أهنننم . (SPSS)واختيننار الفر نننيات باسنننتخدام برننننامج الحنننزم اإلحصننا ية للعلنننوم الجتماعينننة 

 : توصيات الباحثة التي توصلت إليها م  النتا ج هي
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اإلدارة العمننننل علننننى  ننننرورة تننننوفير مننننا يلننننزم منننن  متطلبننننات تنميننننة المننننوارد البشننننرية لتطبننننق  .2

يناسننب مننع التطننور السننريع والمتواصننل فنني تكنولوجيننا المعلومننات اإللكترونيننة بالشننكل الننذي 

 . والتصالت

 . رورة إعداد خطط فعالة لتدريب العاملي  وتأهيلهم على تطبيق اإلدارة اإللكترونية .1

 .زيادة اللتزام الدعم المالي م  قبل اإلدارة العليا بتطبيق اإلدارة اإللكترونية .3

صندار نشننر  .1 ات تعرفينك تهنتم بتعريننف بالعناملي  اإلدارة اإللكترونيننة إقامنة ور  عمنل وننندوات وا 

لبنث الثقنة والطمأنيننة فني نفننوس العناملي  للتغلنب علنى المقاومننة أو المخناوف التني قند يبننديها 

 .البعض م  التحول إلى اإلدارة اإللكترونية

رأ رصد أنظمنة جيندة للحنوافز تشنجيع العناملي  علنى النندماج والتفاعنل منع التغينرات التني تطن .1

 .على بي ة العمل نتيجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية

 (: 2002)دراسة أبو زيد  -

، هندفت هنذه الدراسنة إلنى "اإلدارة اإللكترونيدةالمتطلبات الماديدة والبشدرية لتطبيدر "بعنوا  

فننننني المننننندارس  اإللكترونينننننةاإلدارة معرفنننننة المتطلبنننننات المادينننننة والبشنننننرية النننننالزم توافرهنننننا لتطبينننننق 

محافظنة النرس بالمملكنة العربينة السنعودية من  وجهنة نظنر منديري ووكال هنا، وشنمل  الحكومية فني

مجتمع الدراسة جميع المدارس الحكومية ووكال ها فني المند  والقنرى التابعنة إلدارة التربينة والتعلنيم 

منديراا ووكنيالا، وقند أظهنرت نتنا ج الدارسنة أ  من  أهنم المتطلبنات ( 138)بمحافظة الرس وعددهم 

 : في المدارس الحكومية هي ما يلي اإللكترونيةاإلدارة م توافرها لتطبيق الالز 

 نننرورة تنننوافر الهي نننة اإلدارينننة المدرسنننية المؤهلنننة تنننأهيالا فنيننناا والقنننادرة علنننى اسنننتخدام تقنينننة  .2

 . المعلومات اإلدارية
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 الحاجة إلى تواجد المبرمجي  القادري  على تصميم وتطوير البرامج اإللكترونية لألعمال .1

 . اإلدارية المدرسية

 :مشكلة الدراسة  1.5

سننعت المنظمننات فنني أواخننر القننر  العشننري  لالسننتثمار فنني التقنيننات الحديثننة وتوظيفهننا فننني 

خدمنننة األغنننراض اإلدارينننة حينننث إ  التطنننورات فننني مجنننال التقنينننات الحديثنننة تمينننزت بالدينامكيننننة، 

منا وظنا ف إدارة المنوارد البشنرية، وقند والتبدل السريع المتداخل مع أنشطة وظا ف اإلدارة وم  بينه

أدي ذلك إلنى زينادة اهتمنام خبنرام التغينر والتطنوير التنظيمني بالعنصنر البشنرية كمنورد أساسني فني 

وتعد تقنية اإلدارة اإللكترونينة من  أبنرز التطبيقنات اإلدارينة الحديثنة التني . تحقيق األهداف اإلدارية

لومننننات والتكنولوجيننننا الحديثننننة، لننننذا أخننننذت النننندول ظهننننرت فنننني الوقننننت الحننننالي مرتبطننننة بثننننورة المع

 . (28: 1001عامر، ) والمنظمات تتنافس في تطبيق هذه التقنيات الحديثة م  إدارتها

إ  اإلدارة اإللكترونينننننة هننننني المدرسنننننة األحننننندث فننننني اإلدارة تقنننننوم علنننننى اسنننننتخدام اإلنترننننننت 

، وفننني إلكترونيننةدة ورقابننة وشننبكات األعمننال فننني انجنناز وظننا ف اإلدارة مننن  تخطننيط وتنظننيم وقينننا

 ننوم التقنندم المتزاينند فنني اسننتخدام التكنولوجيننا الحديثننة والتطبيقننات الحاسننوبية أصننبح دور اسننتخدام 

اإلدارة اإللكترونيننة مطلننب و ننرورة لغننني عنهننا فنني إدارة المننوارد البشننرية، لمننا تحققننك منن  نتننا ج 

 (.11: 1020السلمي، ) نحو تحسي  األدام ورفع الكفامة ايجابية

فنناإلدارة اإللكترونيننة باعتبارهننا منهجنناا إدارينناا حننديثاا، تسننتدعي بال ننرورة قنندرات بشننرية عاليننة 

 . راا في أساليب اإلدارة والهياكل التنظيمية وتوفير الموارد المالية الكافيةيكما تتطلب تغي

منننوارد وبنننناماا علنننى منننا سنننبق تت نننح أهمينننة اإلدارة اإللكترونينننة و نننرورة تطبيقهنننا فننني إدارة ال

البشنننرية، وبالتنننالي يتطلنننب ذلنننك السنننعي الجننناد والمننننظم للتعنننرف علنننى و نننع الخطنننط اإلسنننتراتجية 

للحلننول المالممننة لمواجهتهننا والتغلننب عليهننا، و ننرورة مواكبننة التغيننرات فنني جميننع المجننالت واخننذ 
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وسنع وتطنوير إدارتهنا بمنا يتماشني منع المسنتجدات الحديثنة ولسنيما فني ظنل الت. باألساليب الحديثنة

 فننني اسنننتخدام التقنينننة الرقمينننة لكننني تنننتمك  مننن  تقنننديم خنننداماتها بنننأعلى درجنننة مننن  الكفنننامة والجنننودة

 . (30: 1008العامري، )

 : الدراسة تساؤالت   2.0

فنني تنميننة المننوارد البشننرية فنني إدارات المصننارف الليبيننة  اإللكترونيننةاإلدارة مننا مسننتوى دور  .2

 . التجارية العامة

علنننننى منننننوظفي إدارات المصننننارف الليبينننننة التجارينننننة  اإللكترونيننننةارة اإلدق ينننننمننننا مسنننننتوى تطب .1

 . العامة

 . ما مستوى تنمية الموارد البشرية بالمصارف الليبية التجارية العامة .3

 :أعداف الدراسة  1.5

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور اإلدارة اإللكترونية في تنمية المنوارد البشنرية العاملنة فني 

  . لليبية التجارية العامةإدارات المصارف ا

دور اإلدارة اإللكترونية فني تنمينة المنوارد البشنرية علنى منوظفي إدارات  التعرف على مستوى .2

 .المصارف الليبية التجارية العامة

اإلدارة اإللكترونيننننة علننننى مننننوظفي إدارات المصننننارف الليبيننننة تطبيننننق  التعننننرف علننننى مسننننتوى .1

   .التجارية العامة

 . المصارف الليبية التجارية العامةبمية الموارد البشرية تن التعرف على مستوى .3

عزينز دور اإلدارة اإللكترونينة فني تنمينة المنوارد تتباعهنا لاتقديم بعض التوجيهات التني يجنب  .1

 .البشرية
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 :أعمية الدراسة   6.5

ملنة فني تقدم هنذه الدراسنة تحلنيالا علمينا لواقنع اإلدارة اإللكترونينة وتنمينة المنوارد البشنرية العا .2

إدارات المصننارف الليبيننة التجاريننة العامننة حيننث يننتم التعننرف علننى الجوانننب القويننة لنندعمها 

 . وتعزيزها والتعرف على الجوانب ال عيفة لعالجها

تسليط ال وم على الوظا ف الواجب القيام بها بحيث تأتي مواكبنة التطنورات الفكنر اإلداري  .1

رام المنافسنننة، ووعننني الجمهنننور المتعامنننل، والتحننديات التننني يواجههنننا قطننناع المصنننارف كننناحت

 . والتطور التكنولوجي، وغيرها

تكمنننن  أهميننننة الدراسننننة فنننني حيويننننة مو ننننوعها وأهميتهننننا، حيننننث تتصنننندى لمو ننننوع اإلدارة  .3

اإللكترونية والمعوقات التي تحول دو  الستفادة م  مزايا العديند من  تنمينة المنوارد البشنرية 

 . وتحسي  أدام العاملي 

يات ومقترحات لصناع القرار واإلداريني  فني قطناع المصنارف عن  كيفينة التغلنب تقديم توص .1

تواجنننك بشنننكل خننناص إدارة المنننوارد البشنننرية فننني إدارات المصنننارف قننند التننني  المشننناكلعلنننى 

العامننة عننند تطبيقهنننا لننإلدارة اإللكترونيننة، وبالتنننالي تسنناعد المنظمننات التننني تتبننني تطبيقنننات 

التنني تحننول دو  التوسننع فنني اسننتخدام هننذه  المشنناكلإبننراز  اإلدارة اإللكترونيننة بالكشننف عنن 

 .إ  وجدت التطبيقات وكيفية التغلب عليها

تكم  أهمية الدراسة إ افة علمينة جديندة لحقنل المعرفنة العلمينة، وا   يفنتح لهنا أفناق جديندة  .1

 . للباحثي  في مجال العمل اإللكتروني

اا فنني إثننرام النندورات التدريبيننة للعنناملي  تأمننل الباحثننة أ  تمثننل هننذه الدراسننة أسننهاماا متوا ننع .1

 . في مجال اإلدارة اإللكترونية لتنمية الموارد البشرية
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 :حدود الدراسة  7.5

اقتصننرت هنذه الدراسننة علنى معرفننة دور اإلدارة اإللكترونينة فنني تنميننة : الحددود الموضددوعية .5

اإلدارينننة، والتقنينننة، )ة المنننوارد البشنننرية العاملنننة فننني إدارات المصنننارف الليبينننة التجارينننة العامننن

 (.والبشرية، والمالية، األمنية

اقتصنننر تطبينننق هنننذه الدراسنننة علنننى المصنننارف الليبينننة التجارينننة العامنننة : الحددددود المكانيدددة .1

 . المتواجدة م  مدينة بنغازي وذلك لمحدودية اإلمكانية المادية والزمنية لدى الباحثة

سننننننة الميدانيننننننة خننننننالل فصننننننل ربيننننننع          سننننننيتم جمننننننع البيانننننننات لهننننننذه الدرا: الحدددددددود الزمانيددددددة .1

 . م1021 /01

  :منيجية الدراسة  8.0

إ  المنهج المستخدم للوصول إلنى أهنداف الدراسنة هنو المننهج الوصنفي حينث يسنعى لجمنع 

البيانات المطلوبنة بغنرض الدراسنة بطريقنة دقيقنة ومنظمنة للوصنول إلنى النتنا ج وتنظيمهنا وتصننيفها 

 .استخالص التعميمات والستنتاجات منهاوتحليل النتا ج وتفسير و 

  :الدراسة عيكلية  2.0

 : الجانب النظري: أوالا 

ويمثل هذا الجانب م  اإلطار النظري المتعلق بمو وع الدراسة وذلنك من  خنالل السنتعانة 

بالكتب، والدوريات، والتقنارير، والدراسنات السنابقة، والبحنوث المنشنورة وغينر منشنورة باإل نافة إلنى 

 . ذات العالقة بمو وع الدراسة( اإلنترنت)ة المعلومات العالمية شبك
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 : الجانب الميداني: الثانية

نطوي هذا الجانب على تجميع البياننات المتعلقنة بمو نوع الدراسنة من  مجتمنع البحنث عن  ي

، طريق اسنتخدام اسنتمارة السنتبانة، ثنم ينتم تحلينل البياننات المتحصنل عليهنا من  اسنتمارة السنتبانة

 . وذلك باستخدام األساليب اإلحصا ية المناسبة

 :الدراسةتعريفات    00.0

بأنهنننننا منظمنننننة إلكترونينننننة متكاملنننننة تعتمننننند علنننننى تقنينننننات التصنننننالت " :اإلدارة اإللكترونيدددددة .2

والمعلومننننات لتحسنننني  مسننننتويات أدام إدارات المنظمننننات القا مننننة علننننى اإلمكانننننات المتميننننزة 

طننننيط وتنظننننيم وتوجيننننك ورقابننننة علننننى المننننوارد البشننننرية لإلنترنننننت وشننننبكات األعمننننال فنننني تخ

والقندرات الجوهريننة لتحوينل العمننل اإلداري الينندوي إلنى أعمننال تنفننذ بواسنطة التقنيننات الرقميننة 

           " المرجنننننننننوة للمنظمننننننننناتالحديثنننننننننة ورفنننننننننع كفامتهنننننننننا وتعزينننننننننز فاعليتهنننننننننا لتحقينننننننننق األهنننننننننداف 

 (. 18: 1001عامر، )

بأنهننا عبننارة عنن  مجموعننة منن  الممارسننات والسياسننات المطلوبننة " :المددوارد البشددرية التنميددة .1

لتنفيننننذ مختلننننف األنشننننطة المتعلقننننة بننننالنواحي البشننننرية والتنننني تحتنننناج إليهننننا اإلدارة لممارسننننة 

 (.21: 1003ديسلر، " )وظا فها على أكمل وجك
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 المبحث األول
 لكترونيةدارة اإل اإل 

 :لمقدمةا  5.0.1

العقننند األول مننن   -اإللكترونينننة أهنننم السننمات التننني تمينننز العصنننر الننذي نعيشنننك اإلدارة تمثننل 

يتنناول هنذا . وم  الموا يع اإلدارية الحديثة التني تطنرق إليهنا البناحثو  -القر  الحادي والعشري  

بي ننة الداخلينة والخارجيننة للمنظمننات اإللكترونينة ونشننأتها والتطننور التناريخي للاإلدارة المبحنث مفهننوم 

اإلدارينة وتنوفير الظنروف المواتينة لنجناح ورفنع كفنامة األدام وفاعليتنك، وكنذلك التعنرف علنى اإلدارة 

اإللكترونينننة اإلدارة بننالمفهوم التقليننندي واإللكتروننني الحنننديث والمقارننننة بينننهم، والتعنننرف علننى أنمننناط 

لننى تطننوير العمننل اإلداري منن  جميننع جوانبننك ذات وبعننض منن  مفاهيمهننا وتعريفاتهننا التنني تسنناعد ع

اإللكترونينننة التننني تسنننعى المنظمنننة إلنننى اإلدارة العالقنننة، وبم نننافة إلنننى ذلنننك معرفنننة أهنننداف ومزاينننا 

تحقيقهنننا، والتعنننرف علنننى مراحنننل التحنننول إلنننى اإلدارة اإللكترونينننة فننني قننندرتها علنننى مواكبنننة التطنننور 

ونظنم المعلومنات ومنا يرافقهنا من  انبثناق منا يمكن  النوعي والكمي الها نل فني مجنال تطبينق تقنينات 

تسننننميتك بننننالثورة المعلوماتيننننة المسننننتمرة، ومعرفننننة عوامننننل نجنننناح اإلدارة اإللكترونيننننة وكننننذلك فوا نننندها 

والتعنننرف علنننى أهميتهنننا التننني تسنننعى إلنننى تحسننني  مسنننتوى األدام وتالفننني مخننناطر التعامنننل النننورقي 

ا ف اإلدارة اإللكترونيننة منن  أجننل السننتخدام الننخ وبم ننافة إلننى معرفننة خصننا ص وعناصننر ووظنن...

 .(11: 1001ياسي ، ) األمثل للوقت والمال والجهد والطاقات

  :اإللكترونيةمفيوم اإلدارة   1.5.1

اإللكترونينننة وفنننق منننا تشنننير إلينننك أدبينننات الفكنننر اإلداري اإلدارة بنننالرغم مننن  حداثنننة مصنننطلح 

الطعامننننة والحلنننوس، )قننندمت لهنننذا المصنننطلح المعاصنننر، إل أ  هنننناك العديننند مننن  التعننناريف التننني 
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اإللكترونينة ناتجنة لثنورة المعلومنات والتصنالت والتقنينات الحديثنة، اإلدارة ونجد إ  (. 20: 1001

وأصننننبحت تمثننننل التجنننناه الجدينننند فنننني اإلدارة المعاصننننر، حيننننث يسننننود العننننالم اليننننوم حركننننة نشننننطة 

وتحويلهنا إلنى منظمنات إلكترونينة تسنتخدم  لستثمار كل التقنيات الحديثنة لتطنور أعمنال المنظمنات

شبكة اإلنترنت والتطبيقات المتطورة للحاسبات اآللية في انجناز جمينع أعمالهنا ومعامالتهنا اإلدارينة 

نتننناج وتموينننل واسنننتثمار  مننن  تخطنننيط وتنظنننيم وتوجينننك ورقابنننة وانجننناز كنننل وظا فهنننا، مننن  تسنننويق وا 

 (. 21: 1008 ل فطيح، )وأعمال مكتبية بسرعة ودقة فا قة 

اإللكترونيننة تتميننز بأنهننا غيننر مسننبوقة، إدارة بننال أوراق وبننال اإلدارة ويشننير الننبعض إلننى إ  

. حدود رقمية، كمني أنهنا إدارة بنال مبناني وبنال هياكنل تنظيمينة تقليدينة، وهني بنال بريند وبنال أرشنيف

 (. 131: 1001مصطفى، )وبناماا على ذلك فهي إدارة المعرفة 

 :  اإللكترونية نشرة اإلدارة  1.0.1

إذا رجعننننا إلنننى الطريقنننة التننني كاننننت تعننند بهنننا البياننننات ( 211، 1022عطنننام، )كمنننا ذكرهنننا 

الحسننابية واإلحصننا ية فنني السننبعينات الميالديننة كننا  يننتم إعنندادها علننى أنظمننة الحاسننوب الر يسنني 

الثمانيننننات عالينننة جنننداا ولكننن  منننع بداينننة  االتنننابع لنننإلدارة المركزينننة فقننند كنننا  حجمهنننا كبينننر وتكاليفهننن

الميالدينننة حنننندث تطنننور كبيننننر فننني صننننناعة الحاسنننوب الصننننغير الحجنننم ممننننا سننناعد علننننى انتشنننناره 

عننداد التقننارير وبندأ ينتشننر علننى كافننة المسننتويات  واسنتخدامك بطريقننة واسننعة فنني إعنداد الموازنننات وا 

ام، بنن  دهنن)الكبيننرة والصننغيرة، ممننا أحنندث تغيننرات كبيننرة فنني أعمننال الحكومننة وسننرعة اتخنناذ القننرار 

1003 :9.) 

ثم ظهنرت فني نفنس الفتنرة فني بداينة التسنعينات شنبكة اإلنترننت التني كنا  يسنتخدمها الجني  

األمريكنني والجامعننات األمريكيننة لكنني يتمكنننوا منن  المشنناركة فنني نتننا ج األبحنناث فيمننا بينهننا التطننور 

تننذاب السننريع فنني أجهننزة الكمبيننوتر وانخفنناض أسننعارها وكننذلك أصننبحت شننبكة اإلنترنننت مصنندر اج
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 يللجمينننع حينننث تنننم إ نننافة عوامنننل جديننندة إلنننى مواقنننع اإلنترننننت مثنننل الصنننور واأللنننوا  والموسنننيق

والفيديو واألصوات وتبني كثيراا م  األفراد هذه التكنولوجية الجديندة وكنذلك أنشن ت مؤسسنات كبينرة 

ى قا مة على تطويرها وتحديثها حتى أصبح عندد مسنتخدمي اإلنترننت فني تزايند سنريع ومسنتمر حتن

 .اآل 

كيفيننة بنننام اإلدارة اإللكترونيننة علننى أسننس سننلمية تعتمنند علنننى ( 2-1)ويو ننح الشننكل رقننم 

رؤيا إستراتجية، وبنام وعني جمناهيري وبنينة مؤسسنتية وتحينة وقانونينة وبننام قندرات بشنرية ثنم بننام 

 (. 30: 1001داريل وويست، )النظام المعلوماتي كما يراها 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 (2-1)شكل رقم 

 اإلدارة اإللكترونية بنام
 
 

ديسمبر،  1ع  التحول إلى اإلدارة اإللكترونية، منشور البيا  في  سةادر ، 1001ويست، و داريل ): المصدر
 (.، الرياض32، 1، العدد 9مجلد

 
 
 

 اإلدارةبنام 
 اإللكترونية

 بنام قيادة 
 ورؤية إستراتيجية 

بنام الوعي والتجارب 
 الجماهيري 

توفير البنية 
 المؤسساتية 

 بنام القدرات
  البشرية 

 توفير البنية
 التحتية التقنية  

 بنام نظام
 معلوماتي  

تأسيس البنية 
 القانونية 
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 : اإللكترونيةإلدارة لر التاريخي التطو   4.0.1

ا علنى مسننتويات متعننددة اإللكترونينة يننتم طننرح أبعناد تطويرهنناإلدارة زينادة فنني إي ناح مفهننوم 

 (: 218، 1001نجم، )كما يلي 

إ  دراسنة تطنوير الفكنر اإلداري : عي امتداد للمدارس اإلداريدة وتجازوعدا اإللكترونيةاإلدارة : أوالا 

والمننندارس اإلداريننننة يكشننننف إ  المختصنننني  فنننني اإلدارة قننند حننننددوا مسنننناراا تاريخينننناا متصنننناعد 

ة على مدى أكثنر من  قنر  من  النزم ، والتني تنامنت لتطوير الفكر اإلداري والمدارس اإلداري

لنى المندخل الكمني أثننام الحنرب العالمينة الثانينة ثنم مدرسنة  وتوجت في المدرسة السنلوكية، وا 

الننظم من  بدايننة الخمسنينات ثنم المدرسننة الموقفينة فنني السنتينات بصنعودها علننى السنطح فنني 

 . منتصف التسعينات م  القر  العشري  الميالدي

إ  التطنور التكنولنوجي أتجنك  :عي امتداد للتطور التكنولوجي في اإلدارة اإللكترونيةاإلدارة  :ثانياا 

واألعمنال  ةوكنا  هنذا بندم فني العملينات التشنغيلي. منذ البدم علنى إحنالل اآللنة محنل العامنل

اليدويننة النمطينننة، ثنننم انتقننل إلنننى إعمنننال التخطننيط والرقابنننة القابلنننة للبرمجننة كمنننا فننني تصنننميم 

نيع بمسننناعدة الحاسنننوب لينتقنننل إلنننى العملينننات الذهنينننة المحاكينننة لإلنسنننا  مننن  خنننالل والتصننن

الننذكام الصننناعي الننذي يحنناكي الننذكام اإلنسنناني سننوام فنني رؤيننة اآلليننة أو اللغننة الطبيعننة أو 

 . األنظمة الخبيرة

لنني لتبننادل إ  األشننكال األو : لكترونيدداا اإللكترونيددة عددي نتددا  تطددور تبددادل البيانددات إاإلدارة : ثالثدداا 

البيانات اإللكتروني كانت معروفة قبل السنتخدام الواسنع لإلنترننت، إل أ  هنذا التبنادل كنا  

اإلدارة ولكن  منع هنذا التبنادل أظهنرت . متخصصاا في مجالتنك ال نيقة  نم  وظيفنة معيننة

اإللكترونيننننة فنننني نطاقهننننا ال ننننيق لتسننننع مننننع التجننننارة اإللكترونيننننة ولتطبننننق المنننندى األوسننننع 

 . حتى اآل  م  األعمال اإللكترونية المعروف
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نظننرت فنني ( وخاصننة الكالسننيكية)إ  اإلدارة : مددن التفاعددل اإلنسدداني إلددى التفاعددل ا لددي: رابعدداا 

البداينننة إلنننى التفاعنننل اإلنسننناني نظنننرة سنننلبية ألننننك ينننؤدى إلنننى عالقنننات شخصنننية وتنظنننيم ل 

علننى فصننل العالقننات رسننمي فنني حنني  كانننت البيروقراطيننة تقننوم فنني أحنند مباد هننا األساسننية 

 .الشخصية ع  العمل

 : اإلدارة بين المفيوم التقليدي والمفيوم االلكتروني  1.0.1

جننرام مقارنننة بينهمننا وذلننك  تننم تو ننيح كننل منن  المفهننوم بنني  التقلينندي واإللكتروننني لننإلدارة، وا 

 . لبيا  الفرق بي  هذي  المصطلحي 

العملينننة التننني اهتمنننت بتعرينننف اإلدارة، حينننث  تعنننددت الكتابنننات: المفيدددوم التقليددددي لدددإلدارة: أوالا 

ذلك الجهد اإلنساني الذي يتعلق بتخطيط وتنظيم وقيادة ورقابنة المنوارد البشنرية "عرفها بأنها 

 (. 212: 1001إدريس، " )والمادية لتحقيق أهداف محددة بكفامة وفعالية

عملينننة مكنننننة جمينننع مهنننام "أنهنننا اإللكترونينننة باإلدارة فيعنننرف  :اإللكترونيدددةالمفيدددوم اإلدارة : ثانيددداا 

ونشاطات المؤسسنة اإلدارينة بالعتمناد علنى كافنة تقنينات المعلومنات ال نرورية وصنولا إلنى 

تحقيننق أهننداف اإلدارة الجدينندة فنني تقليننل اسننتخدام الننورق وتبسننيط اإلجننرامات والق ننام علننى 

مننننع الحكومننننة الننننروتي  السننننريع والنننندقيق للمهننننام والمعننننامالت لتكننننو  كننننل إدارة جنننناهزة لننننربط 

 (. 131: 1001السالمي، " )اإللكترونية لحقاا 

 : لكتروني لإلدارةقارنة بين المفيومين التقليدي واإل الم 6.0.1

هننننناك مجموعننننة مننن  األسننننس التنننني ( 10: 1009جبنننر، )؛ (31: 1001غنننننيم، )كمنننا يراهننننا 

 : تحدد أوجك الختالف الجوهرية بي  المفهومي  وهي كالتالي
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فننناإلدارة التقليدينننة تعتمننند علنننى : مسدددتخدمة عندددد التعامدددل بدددين األطدددرافطبيعدددة الوسدددائل ال .2

اإلدارة الوسننننننا ل التقليديننننننة إلجننننننرام التصننننننالت بنننننني  األطننننننراف التعامننننننل المختلفننننننة، بينمننننننا 

 .اإللكترونية تتم التصال فيها باستخدام الشبكات اإللكترونية

لتقلينندي تكننو  عالقاتهننا بنني  اإلدارة فنني ظننل المفهننوم ا: طبيعددة العاقددة بددين أطددراف التعامددل .1

اإللكترونية تشنير إلنى انتقنام وجنود العالقنة المباشنرة بني  اإلدارة أطراف التعامل مباشرة بينما 

 . أطراف التعامل معاا وفي نفس الوقت على شبكات التصالت اإللكترونية

لتفاعنل بني  تؤكد ممارسات المفهوم التقليندي إلدارة أ  ا: طبيعة التفاعل بين أطراف التعامل .3

اإللكترونينة تتسنم بالسنرعة، كمنا يحقنق اإلدارة أطراف التعامل يتسم بالبطم النسبي، بينما في 

التفاعننل الجمعنني أو المتننوازي فننرد مننا ومجموعننة مننا منن  خننالل اسننتخدام شننبكات التصننالت 

 . اإللكترونية

لتقليديننة بشننكل تعتمنند اإلدارة ا: نوعيددة الوثددائر المسددتخدمة فددي تنفيددا األعمددال والمعددامات .1

اإللكترونيننننة دو  اسنننتخدام أيننننة اإلدارة أساسننني علننننى الوثنننا ق الورقيننننة، بينمنننا تننننتم ممارسنننات 

 . وثا ق رسمية

توجنند صننعوبة فنني ظننل ممارسننات مفهننوم اإلدارة : مدددى إمكانيددة تنفيددا كددل مكونددات العمليددة .1

لعملينة، بينمنا التقليدية في اسنتخدام أي من  وسنا ل التصنالت التقليدينة لتنفينذ كنل مكوننات ا

 . يمك  تحقيق ذلك في ظل ممارسات مفهوم اإلدارة اإللكترونية

تننوفر ممارسنات المفهننوم التقلينندي لننإلدارة وجنود خنندمات لألفننراد لمنندة : نطددار خدمددة العمددا  .1

اإللكترونيننة اإلدارة عمننل المنظمننات، بينمننا فنني  دخمسننة أيننام فنني األسننبوع وذلننك وفقنناا لمواعينن

 . أيام في األسبوع ولمدة أربع وعشري  ساعةتسير العمل لمدة سبعة 
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تعتمد ممارسنات المفهنوم التقليندي لنإلدارة : مدى االعتماد على اإلمكانيات المادية والبشرية .1

علنننى وجنننود اسنننتغالل اإلمكانينننات المادينننة والبشنننرية المتاحنننة أحسننن  اسنننتغالل ممكننن ، بينمنننا 

 .تكنولوجيا الواقع الفترا ياإللكترونية على استخدام اإلدارة تعتمد ممارسات مفهوم 

 : اإللكترونيةأنماط اإلدارة   7.0.1

اإللكترونية أنماط مختلفة وأشكال متعددة تتفق مع طبيعنة العمنل لندى المؤسسنة اإلدارة تأخذ 

 : بما يحقق أهدافها وم  تلك األنماط ما يلي

كترونينة، ويقصند بهننا اإللاإلدارة تعند الحكومنة اإللكترونينة أحند أنمناط : اإللكترونيدةالحكومدة  .أ 

مجموعنننننة مننننن  التطبيقنننننات التكنولوجينننننة التننننني تهننننندف إلنننننى تطبينننننق تكنولوجينننننا المعلومنننننات "

والتصنننال فننني تقنننديم الخننندمات العامنننة مننن  خنننالل وسنننا ل التصنننال الحديثنننة كاإلنترننننت أو 

الهواتننف بهنندف تحسنني  توصننيل الخنندمات للمننواطني  وزيننادة التننأثير اليجننابي علننى مجتمننع 

 (. 33: 1001أبو سليم، " )ل الحكومة تعمل بكفامة وفعاليةاألعمال وجع

هنننني تبننننادل المعلومننننات والخنننندمات عبننننر شننننبكة "التجننننارة اإللكترونيننننة : اإللكترونيددددةالتجددددارة  .ب 

ويمكنننننن  أ  يتحقننننننق النننننندفع منننننن           . اإلنترنننننننت لتحقيننننننق التنميننننننة القتصننننننادية بصننننننورة سننننننريعة

"            رونيننننننة أول تطبيننننننق لننننننإلدارة اإللكترونيننننننةخننننننالل البطاقننننننات البنكيننننننة، وتعنننننند التجننننننارة اإللكت

 (. 13: 1000شاهي ، )

يقوم هنذا الننوع من  التعلنيم علنى اسنتخدام الحاسنوب فني تعلنيم الفنرد من  : التعليم االلكتروني .ج 

خننننننالل بننننننرامج تدريبيننننننة مخصصننننننة هننننننذا الغننننننرض، ويمكنننننن  إجننننننرام المحا ننننننرات الدراسننننننية 

العلمينننة عبنننر الشنننبكة المحلينننة للمؤسسنننة أو عبنننر  والختبنننارات التحريرينننة ومناقشنننة الرسنننا ل

( www.open.ac.uk)، مثنننل الجامعنننة البريطانينننة المفتوحنننة علنننى الموقنننع "شنننبكة اإلنترننننت

 (. 1: 1001الهادي، )
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منن  خننالل النشننر اإللكتروننني يمكنن  متابعننة األخبننار العاجلننة والنشننرات : النشددر االلكترونددي .د 

 خننر المؤلفننات، والسننتفادة منن  محركننات البحننث القتصننادية والجتماعيننة، والطننالع علننى 

" وتحقيننننننننننق سنننننننننننرعة الحصننننننننننول علننننننننننى المعلومنننننننننننة منننننننننن  مصننننننننننادر األصنننننننننننلية, المتنوعننننننننننة

(www.rezgar.com( ) ،211: 1001تيشوري .) 

 (. 10: 1001التكريتي والعالقة، ( )1-1)كما هو مو ع في شكل 

 

 

 

 

 
  

 (1-1)شكل 
 ادفةعالقة اإلدارة اإللكترونية بالمصطلحات المر 

الطبعننة األولننى، دار المننناهج للنشننر  ،األعمننال اإللكترونيننة ،1001 بشننير، ،العننالق ؛التكريتنني، سننعد: )المصدددر

 (.والتوزيع، عما 

 : اإللكترونيةتعريف اإلدارة   8.0.1

ولقنند أدى التحننول فنني اسننتخدامك تقنيننة المعلومننات اإلداريننة إلننى بننروز تعريننف إداري حننديث 

اإلداري، إنننك تعريننف إداري اإللكتروننني، والتنني تعر ننها الباحثننة فيمننا يلنني يعتبننر تحننولا فنني العمننل 

بع اا م  تلك المفاهيم والتعريفات التي تساعد على تطوير العمنل اإلداري من  جمينع جوانبنك ذات 

 . العالقة

 دارة اإللكترونيةاإل
e - managemant 

 األعمال اإللكترونية
e - Business 

 اإلدارة العامة اإللكترونية 
e - Government 

 

 األعمال غير التجارية 
Non commercial Business 

 التجارة اإللكترونية 
e - commercie 
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اسنتخدام "اإلدارة اإللكترونينة علنى أنهنا ( Carbo and williams, 2004:p 15)ويعنرف  -

مننات وبشننكل خنناص اإلنترنننت لتقننديم معلومننات وخنندمات للحكومننة ومننا يلننزم تكنولوجيننا المعلو 

المنننواطني  فننني العملينننة الديمقراطينننة وصنننناعة القنننرار الحكنننومي فننني الوقنننت الحقيقننني وأكثنننر 

 ". مالممة للظروف المواط  وبتكلفة فعالة

تر مجموعننة أجهننزة الكمبيننو "اإلدارة اإللكترونيننة علننى أنهننا ( 11: 1022الصننوفاني، )ويعننرف  -

حننول العننالم متصننلة معنناا وتعمننل بنظننام معنني  يسننمح بانتقننال البيانننات والمعلومننات فيمننا بينهننا 

وتختلنننف نوعينننة مسنننتخدمي هنننذه الشنننبكة مننن  أفنننراد، شنننركات، حكومنننات، جامعنننات، بننناحثي  

وغيننرهم ويمكننن  نقننل أي ننننوع منن  أننننواع البيانننات سنننوام كننا  ننننص أو رسننومات أو أفنننالم أو 

 ". برامج أو موسيقي وغيرها

هنننننني التكنولوجيننننننا المعلومننننننات "اإلدارة اإللكترونيننننننة بأنهننننننا ( 21: 1022الننننننوادي، )ويعننننننرف  -

والتصنننالت أ  تيسنننر تنننوفير الخننندمات الر يسنننة للمجتمنننع بأسنننرة بغنننض النظنننر عننن  الموقنننع 

 ".   الجغرافي وبأقل تكلفة ممكنة

هننود التنني مجموعننة منن  الج"اإلدارة اإللكترونيننة علننى أنهننا ( 211: 1021علننوطي، )ويعننرف  -

تعتمنننند علننننى تكنولوجيننننا المعلومننننات لتقننننديم المنتجننننات لطالبهننننا منننن  خننننالل الحاسننننب اآللنننني 

والسعي لتحقيق حدة المشكالت الناجمة عن  تعامنل طالنب المنتجنات منع مقندميها بمنا يسنهم 

نتناج وتشنغيل  في تحقيق الكفامة والفاعلية في األدام لتحقيق أهداف المؤسسنة من  تخطنيط وا 

 ". رومتابعة وتطوي

 :اإللكترونيةأعداف ومزايا اإلدارة   9.0.1

؛        (39: 1008الكبيسننني، )هننناك أهنننداف كثينننرة تسنننعى المنظمنننة إلنننى تحقيقهنننا منهنننا منننا أوردة 

 : أهداف عديدة منها( 31: 1009أحمد، )
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 . وما يتعلق بها م  عمليات( اإلدارية)تقليل كلفة اإلجرامات  -

 . تعاملها مع المواطني  والشركات والمؤسساتزيادة كفامة عمل اإلدارة م  خالل  -

اسننتيعاب عننندد أكبنننر منن  العمنننالم فننني وقننت واحننند إذا أ  قننندرة اإلدارة التقليديننة إلنننى تقلنننيص  -

معامالت العمالم تبقي محدودة وت طرهم في كثير م  األحينا  إلنى النتظنار فني صنفوف 

 . طويلة

لتخفيننف منننك إلننى أقصنني حنند ممكنن  إلغننام عامننل العالقننة المباشننرة بنني  طرفنني المعاملننة أو ا -

ممننا يننؤدى إلننى الحنند منن  تننأثير العالقننات الشخصننية والنفننوذ فنني إنهننام المعننامالت المتعلقننة 

 . بأحد العمالم

إلغننام نظننام األرشننيف الننورقي واسننتبدالك بنظننام أرشننفة إلكتروننني مننع مننا يحملننك منن  ليونننة فنني  -

ة بسننرعة ونشنر الوثننا ق ألكثننر التعامنل مننع الوثننا ق والمقندرة علننى تصننحيح األخطنام الحاصننل

 . م  جهة في أقل وقت ممك  والستفادة منها في أي وقت ممك 

 . الق ام على البيروقراطية بمفهومها الجامد وتسهيل تقسيم العمل والتخصص بك -

رسنال  تإلغام عامل المكا ، إذا أنها تطمنح إلنى تحقينق تعييننا - المنوظفي  والتخاطنب معهنم وا 

قامننة الننندوات والمننؤتمرات منن  خننالل األوامننر والتعليمننات،  الفيننديو "واإلشننراف علننى األدام وا 

 . وم  خالل الشبكة اإللكترونية لإلدارة" كونفرانس

إلغنننام تنننأثير عامنننل الزمنننا ، ففكنننرة الصنننيف والشنننتام لنننم تعننند موجنننودة فكنننرة أخنننذ العطنننل أو  -

 . اإلجازات لنجاز بعض المعامالت اإلدارية إلى أقصى حد ممك 

عننادة اسنننتعمال الحلنننول وتحسننني  التننننافس تطننوير اإلد - ارة العامنننة، خفنننض األعمنننال الورقينننة وا 

 . القتصادي مثل استخدام اإلنترنت
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تحسني  الخنندمات، خفننض التنقننل، التوصننيل فني أي وقننت وفنني أي مكننا ، وسننهولة الوصننول  -

 . للمعلومات

 :اإللكترونيةمراحل التحول إلى اإلدارة   50.0.1

إلدارة اإللكترونيننننة فنننني قنننندرتها علننننى مواكبننننة التطننننور النننننوعي تتجلننننى مراحننننل التحننننول إلننننى ا

والكمي الها ل فني مجنال تطبينق تقنينات ونظنم المعلومنات ومنا يرافقهنا من  انبثناق منا يمكن  تسنميتك 

 : ما يلي( 31: 1001ال رغامي، )بالثورة المعلوماتية المستمرة وم  تلك المراحل كما يراها 

ينبغنني علننى المسننؤولي  فنني المؤسسننة أ  يكننو  : لمؤسسددةقناعددة ودعددم اإلدارة العليددا فددي ا .5

لديهم القناعة التامنة والرؤينة الوا نحة لتحوينل جمينع المعنامالت الورقينة إلنى إلكترونينة لكني 

 .يقدموا الدعم الكامل واإلمكانيات الالزمة للتحول إلى اإلدارة اإللكترونية

ول إلنى اإلدارة اإللكترونينة، الموظنف هنو العنصنر األساسني للتحن: تدريب وترعيل المدوظفين .1

لننننذا لبنننند منننن  تنننندريب وتأهيننننل المننننوظفي  كنننني ينجننننزوا األعمننننال عبننننر الوسننننا ل اإللكترونيننننة 

 . المتوفرة، وهذا يتطلب عقد دورات تدريبية للموظفي ، أو تأهيلهم على رأس المال

مننن  المعنننروف أ  كنننل مؤسسنننة مجموعنننة مننن  العملينننات : توثيدددر وتطدددوير إجدددرا ات العمدددل .1

يننة، أو مننا يسننمى إجننرام العمننل فننبعض تلننك اإلجننرامات غيننر منندو  علننى ورق، أو إ  اإلدار 

 . بع ها مدو  منذ سنوات طويلة ولم يطرأ عليك أي تطوير

يقصنند بالبنينننة التحتيننة الجاننننب المحسننوس فننني : اإللكترونيدددةتددوفير البنيدددة التحتيدددة لددإلدارة  .4

شنننننبكات الحاسنننننوبية السنننننريعة اإلدارة اإللكترونينننننة، مننننن  تنننننأمي  أجهنننننزة  الحاسنننننوب، وربنننننط ال

 . وتأمي  وسا ل التصال الحديثة وغيرها واألجهزة المرفقة معها،
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الورقينة القديمنة  تينبغي حفنظ المعنامال: لكترونياا إالبد  بتوثير المعامات الورقية القديمة  .1

المحفوظننننة فنننني الملفننننات الورقيننننة إلكترونينننناا بواسننننطة الماسننننحات ال ننننو ية وتصنننننيفها لسننننهل 

 . إليهاالرجوع 

البدم بالمعامالت الورقينة األكثنر انتشناراا فني جمينع : البد  ببرمجة المعامات األكثر انتشاراا  .6

 . األقسام، وبرمجتها إلى معامالت إلكترونياا لتقليل الهدر في استخدام الورق

 :اإللكترونيةعوامل النجاح في اإلدارة   55.0.1

التحننول إلننى اإلدارة اإللكترونيننة أ  يأخننذوا علننى المسننؤولي  فنني المؤسسننة الننذي  يرغبننو  فنني 

 : وم  أهمها( 10: 1001مرجا ، )في العتبار عدة عوامل في المؤسسة 

و نننوح الرؤينننة اإلسنننتراتيجية والسنننتيعاب الشنننامل لمفهنننوم اإلدارة اإللكترونينننة، مننن  تخطنننيط  .2

 . وتنفيذ ونتاج وتشغيل وتطوير

لمؤسسننة، والبتعنناد عنن  التكاليننة والرتجاليننة فنني الرعايننة المباشننرة والشنناملة لننإلدارة العليننا با .1

 . معالجة األمور

التطنوير المسنتمر إلجنرامات العمننل ومحاولنة تو نيحها للمننوظفي  إلمكانينة اسنتيعابها، وفهننم  .3

 . أهدافها، مع التشديد على تدوينها وتصنيفها

كنننل  التننندريب والتأهينننل، وتنننأمي  الحتياجنننات التدريبينننة لجمينننع المنننوظفي  بحسنننب تخصنننص .1

 . منهم

 . التحديث المستمر لتقنية المعلومات ووسا ل التصال .1

 . تحقيق مبدأ الشفافية والتطبيق األمثل للواقعية .1

تأمي  سنرية المعلومنات للمسنتفيدي ، والسنتفادة من  التجنارب السنابقة وعندم تكنرار األخطنام،  .1

 . عتبارات الشخصيةوكذلك التعاو  اليجابي بي  األفراد واإلدارات داخل المنشأة وترك ال
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سننند الفجنننوة بننني  المهنننارات المطلوبنننة والمتاحنننة، وكنننذلك سننند الفجنننوة الشنننا عة بننني  التوقعنننات  .8

دراك المواطني ، والتحول للديناميكي والتفاعل في األدام، وو ع خريطنة وا نحة، والندعم  ةوا 

 . والمساندة المطلوبة

 :اإللكترونيةفوائد اإلدارة    51.0.1

لعالمينة لالسننتفادة من  اسنتخدامات تكنولوجينا المعلومنات والتصننالت التوجهنات افني  نوم  

 اإلدارة اإللكترونينةالحديثة في تقديم الخدمات إلكترونياا وتأسياا على ذلنك يمكن  التعنرف علنى فوا ند 

 : هي( LANVIN, 2007 :p7)كما يرى 

 (. القتصادية)تقديم الخدمات بكفامة  .2

 (. اعيةالجتم)تقديم الخدمات إلى الجميع  .1

 (. المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحجم)تسهيل النمو والقدرة على المنافسة  .3

 (. الستعانة بمصادر خارجية)األدوار الجديدة للحكومات  .1

 (. الديمقراطية والحكم)تمكي  المواطني   .1

 (. الحكومة اإللكترونية)استخدام الطاقات المحلية  .1

 . تخفيض التكاليف و غط اإلنفاق الحكومي .1

تطننوير البنيننة التحتينننة عامننة فننني حقننل التنقينننة وبقيننة الحتياجنننات التقنيننة فننني بي ننة التصنننال  .8

 . والحواسيب

والتقلينل من  التعقيندات . تقديم أف ل وأسرع الخدمات داخل وبي  مختلف الجهنات الحكومينة .9

 . اإلدارية

 . البتكار والريادة في العمل وتحفيز استخدام اإلنترنت .20
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تراتيجية للموارد البشرية وتحسني  عملينة المتابعنة وتقينيم مسنتوى تحسني  إعطام دور أكثر إس .22

 .األدام

كسننر الحنننواجز الجغرافيننة وتلنننك المتعلقنننة بالسننكا  والمهنننارة والمعرفنننة الفرديننة، والشنننفافية فننني  .21

التعامل، وتقليل م  العتماد على الورق وقلة عر ك لألخطنام، وكنذلك قلنة تنأثير العالقنات 

 . ز العمل الشخصية على انجا

 :اإللكترونيةأعمية اإلدارة    51.0.1

إلننى تغيننر أسننلوب الننذي تننؤدى بننك المنظمننة  اإلدارة اإللكترونيننةيسننعى القننا مو  علننى مشننروع 

اإلدارة أعمالهنننننا مننننن  خنننننالل إدخنننننال تكنولوجينننننا جديننننندة، وأسنننننلوب عمنننننل إداري منفنننننتح، وذلنننننك أل  

 اإلدارة اإللكترونينننةتغينننر، وتكمننن  أهمينننة مننن  أهنننم متطلبنننات هنننذا العصنننر المتجننندد والم اإللكترونينننة

 : كما ذكرها هي كالتالي( 11: 11، 1021المسماري، )

تعمنل علنى تحسني  الخندمات  اإلدارة اإللكترونينةفن: تحسين مستوى أدا  المنظمة الحكومية .2

الحكوميننننة وتبسننننيط أجرامتهننننا ممننننا ييسننننر ويسننننهل األعمننننال والمعننننامالت التنننني يننننتم تقننننديمها 

 . الي يتحقق التواصل بي  المنظمة والمواطني للمواطني  وبالت

يختلننف الشننكل التقلينندي المنظمننة الننذي : انخفددات تكدداليف اإلنتددا  وزيددادة ربحيددة المنظمددة .1

يعتمنند علننى اسنننتخدام عنندد كبيننر مننن  العنناملي ، واسننتخدام الهياكنننل التنظيميننة المعقنندة، عننن  

ينند بمواقننع جغرافيننة محننددة، الشننكل اإللكتروننني للمنظمننة الننذي يتطلننب عمالننة قليلننة دو  التق

 . األمر الذي ينعكس بدورة على التكاليف ويؤدى إلى انخفا ها

مننن  خنننالل التغطينننة الكبينننرة لشنننبكة : اتسددداع نطدددار األسدددوار التدددي تتعامدددل فييدددا المنظمدددة .3

التصنالت اإللكترونينة تننزول حنواجز القينود الجغرافيننة، هنذا بندورة يجعننل المسنتهلك يسننتحوذ 

 . ختيار والمفا لة بي  المعرو ات المتعددةعلى مساحة أكبر لال
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إذ ينننوفر العمنننل وفقننناا : توجيدددإل اإلنتدددا  وفقددداا الحتياجدددات وروبدددات العمدددا  والمسدددتيلكين .1

 .معلومات دقيقة ع  احتياجات ورغبات العمالم والمستهلكي  اإلدارة اإللكترونيةألسلوب 

 اإلدارة اإللكترونيننةيح حيننث تتنن: تحسددين جددودة المنتجددات وزيددادة درجددة تنافسددية المنظمددة .1

للمنظمننننة فرصننننة التواجنننند عنننن  قننننرب، األمننننر الننننذي يننننوفر المعلومننننات عنننن  رغبننننات العمننننالم 

والمسننتهلكي  وذلننك فيمننا يتعلننق بتشننكيلة المنتجننات المطلوبننة، ممننا يننؤدى إلننى تحسنني  درجننة 

 . تنافسية المنظمة

ظمننننة اسننننتخدام يمكنننن  للمن اإلدارة اإللكترونيننننةففنننني ظننننل : تافددددي مخدددداطر التعامددددل الددددورقي .1

الحاسننننوب وتخننننزي  المعلومننننات ومراقبننننة اإلنتنننناج وتننننوفير السننننجالت والنننندفاتر، األمننننر الننننذي 

يق نننني علننننى سننننلبيات التعامننننل الننننورقي المتمثلننننة فنننني بننننذل الجهنننند و ننننياع الوقننننت وزيننننادة 

 .التكاليف، والتعرض للتلف والفقدا  وال ياع

 :اإللكترونيةخصائص اإلدارة    54.0.1

مبنني أساسناا علنى  لكترونينةإإدارة دارة م  الشكل التقليدي، إلنى نمنوذج لعل اختالف نمط اإل

اسنننتخدام تقنينننات المعلومنننات والتصنننالت، يجعنننل هنننذه األخينننرة تتسنننم بجملنننة مننن  الخصنننا ص كمنننا 

 : يذكر بعض الخصا ص كما يلي( 11: 1001أيهاب، )؛ (21: 22، 1001الطعامنة، )يراها 

كآلينننننة عصنننننيرية فننننني عملينننننات التطنننننوير، والتغينننننر  رونينننننةاإلدارة اإللكتإ  : زيدددددادة اإلتقدددددان .أ 

التنظيمي تمثل منعرجاا حاسماا فني شنكل المهنام، واألنشنطة اإلدارينة التقليدينة، وتنطنوي علنى 

 . مزايا أهمها المعالجة الفورية للطلبات، والدقة والو وح التام في انجاز المعامالت

ي البدايننة تحتنناج لمشنناريع ماليننة معتبننرة فنن اإلدارة اإللكترونيننةإذا كانننت : تخفدديت التكدداليف .ب 

بهننندف دفنننع عملينننة التحنننول، فنننم  انتهننناج نمنننوذج المنظمنننات اإللكترونينننة بعننند ذلنننك سنننيوفر 
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ميزانينننات مالينننة  نننخمة، حينننث لنننم تعننند الحاجنننة فننني تلنننك المراحنننل لليننند العاملنننة ذات العننندد 

 . الكبير

لنننت حننل اإلدارات علنننى أمننام الحاجنننة للتحننديث، والعصنننرنة اإلداريننة عم: تبسدديط اإلجدددرا ات .ج 

إدخننال المعلومننات إلننى مصننالحها، وحرصننت علننى اسننتخدام األمثننل، لمننا لهننا منن  إمكانيننات، 

وقدرات في تلبية حاجات المواطني  بشكل مبسط وسريع، خاصنة فني ظنل تننوع الف نات التني 

 . تستهدفها أنشطة المنظمات العامة

لكترونينننة هننني محصنننلة الوجنننود فالشنننفافية الكاملنننة داخنننل المنظمنننات اإل: تحقيدددر الشدددفافية .د 

 . الرقابة اإللكترونية، التي ت م  المحاسبة الدورية على كل ما يقدم م  خدمات

الحسر الذي يربط بي  المنواط ، والمؤسسنات المجتمنع المندني من  "إذا تعرف الشفافية بأنها 

 . جهة، والسلطات المسؤولة ع  مهام الخدمة العامة م  جهة أخرى

  :اإللكترونيةأدوات اإلدارة عناصر و    51.0.1

الر يسنننة تمكنننن  فننني العنصننننر  اإلدارة اإللكترونيننننةيمكننن  القنننول بننننأ  أهنننم مقومننننات وعناصنننر 

البشننري، وذلننك باإل ننافة إلننى العناصننر واألدوات الفنيننة، المتمثلننة فنني أجهننزة الحاسننب اآللنني ومننا 

هننا واسننتخدامها إلكترونينناا ، وفهننم منظومتاإلدارة اإللكترونيننةيتعلننق بهننا، لقدرتننك علننى تشننغيل أدوات 

وثنننننورة  اإلدارة اإللكترونينننننةإ  ( 11: 1001ياسننننني ، )؛ (10: 1001مرجنننننا ، )مننننن  مكنننننا  آلخنننننر 

( Hardware)الحاسنننننننوب : صنننننننيعة المتننننننزاج الخصنننننننب الثالثيننننننة"تكنولوجيننننننا المعلومننننننات هننننننني 

، ويقنننع قلنننب (Communication Network)وشنننبكة التصنننالت ( Software)والبرمجينننات 

مكونننات صننناع المعرفننة منن  الخبننرام المتخصصنني  الننذي  يمثلننو  البنيننة اإلنسننانية والوظيفيننة هنذه ال

 (.3-1)كما هو مو ح في الشكل  اإلدارة اإللكترونيةلمنظومة 
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 ( 3-1)شكل 

 اإلدارة اإللكترونيةعناصر 
 

 (.ية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياضاإلدارة اإللكترونية و فاق تطبيقاتها العرب ،1001 غالب، دياسي ، سع: )المصدر

 (. 13 :1001ياسي ، )ويمك  تعريف عناصر اإلدارة اإللكترونية كما ذكرها 

ويتمثنننل العتننناد فنني المكوننننات المادينننة للحاسنننوب ونظمنننك  :(Hardware) عتددداد الحاسدددوب .2

 . وشبكاتك وملحقاتك

بننرامج البرينند : ثننلوهنني تعننني الشننق الننذهني منن  نظننم شننبكات م: (Software)والبرمجيددات  .1

البننننننرامج المحاسننننننبية، نظننننننم إدارة الشننننننبكة، ( Databases)اللكتروننننننني، وقواعنننننند البيانننننننات 

 . مترجمات لغات البرمجة، أدوات تدقيق البرمجة

هنننني الوصننننالت اإللكترونيننننة  (:Communication Network)شددددبكة االتصدددداالت   .3

( Extranet)كسننننننترنت اإل( lntranet)الممتننننندة عبنننننر نسنننننيج اتصنننننالي لشنننننبكات اإلنتراننننننت 

 .التي تمثل شبكة القيمة للمنظمة وإلدارتها اإللكترونية( lnternet)وشبكة اإلنترنت 

ويقنع فني قلنب هنذه المكوننات، ويتكنو  من   (:knowledge workers)المعرفدة صدناعة  .1

والمنديرو  والمحللنو  للمنوارد المعرفينة، ورأس ( Digital Leaderships)القينادات الرقمينة 

 .  الفكري في المنظمة المال

 

 عتاد الحاسوب

 صناع المعرفة

شبكة 

 االتصال

برامج 

 الحاسوب 
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 :اإللكترونيةوظائف اإلدارة    56.0.1

لقد أدى التطور الها ل في العصر الحنالي عصنر الثنورة التقنينة إلنى حندوث تغينرات وا نحة 

فنني الوظنننا ف التقنينننة لنننإلدارة تحولننت إلنننى وظنننا ف إلكترونينننة؛ منن  أجنننل السنننتخدام األمثنننل للوقنننت 

يا المعلومات المعاصرة سناهمت فني إحنداث تغينر فني العملينة والمال والجهد والطاقات، إ  تكنولوج

اإلدارية التقليدية، وأصبحت اإلدارة الحديثة تعتمد على نظنم المعلومنات فني التخطنيط وفني تصنميم 

دارة فنننننرق العمنننننل الجمننننناعي، وتحقينننننق التنسنننننيق والرقابنننننة عننننن  بعننننند وينننننذكر           الهياكنننننل التنظيمينننننة، وا 

 : كالتالي اإلدارة اإللكترونية وظا ف( 101: 1001إدريس، )

 (: E-Planing)لكتروني التخطيط اإل : أوالا 

علنى التخطنيط أ  يتحنول من  الخطنط والقواعند القديمنة إلنى ( 301: 1001نجم، )كما يراها 

 :  التالي( 2-1)الخطط والقواعد الجديدة كما في الجدول 

 (2-1)جدول 
 لتخطيط اإللكترونيم  القواعد القديمة إلى القواعد الجديدة في ا

 التخطيط اإللكتروني التخطيط التقليدي
 . خطط متعددة والستجابة للظروف المختلفة - . خطة واحدة توجك أعمال واتجاه الشركة. 2
خطننة طويلنننة أو متوسنننطة أو قصنننيرة األمننند         . 1

 (. ل يقل أمدها ع  سنة واحدة)
صنل أو أمندها أينام، أسنابيع أو ف)خطط قصنيرة و نينة  -

 . شهر
الخطننننة تحنننندد األهننننداف ومراحننننل ووسننننا ل . 3

 . تنفيذها
الخطة قواعد بسيطة أو مبدأ عام واحند يرشند التجناه  -

 . ول يقيد
اللتزام بالخطة  روري بجمينع المسنتويات . 1

 . لغرض التنسيق ووحدة التجاه
الخطنننننة مرننننننة جنننننداا مننننن  أجنننننل اللتنننننزام بالسنننننتجابة  -

 . الديناميكية للتغيرات
الخطننننننة ترتكنننننننز علنننننننى األسننننننواق المتغينننننننرة والزبنننننننا    - . الخطة ترتكز على قدرات الشركة. 1

 . وحاجاتهم اآلنية والمحتملة
المخننننناطر تنننننأتي مننننن  عننننندم اللتنننننزام بتنفينننننذ . 1

 . الخطة
المخننناطر تنننأتي مننن  عننندم القننندرة علنننى العمنننل خنننارج  -

 . الخطة
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 التخطيط اإللكتروني التخطيط التقليدي
البتكننار  نننروري منن  أجنننل و ننع الخطنننة . 1

  .األف ل
البتكنننار  نننروري عنننند التنفينننذ لالسنننتجابة للظنننروف  -

 . المتغيرة
المننننديرو  هننننم المخططننننو  والعنننناملو  هننننم . 8

 (. أسفل -مدخل أعلى )المنفذو  
المخططنننو  هنننم المبنننادرو  مننن  المنننديرو  والعننناملي   -

 (. في كل التجاهات الشبكية -مدخل الجميع )
 . األهداف عامة، غام ة، واحتمالية بدرجة عالية - . األهداف محددة وا حة وقابلة للقياس. 9

الوسننننا ل مفتوحننننة حسننننب الفرصننننة فنننني السننننوق وفنننني  - . الوسا ل محددة بدقة ل ما  النجاح. 20
 . الزبا  

معنننننايير الخطنننننة أداة ر يسنننننة فننننني ترشنننننيد . 22
 . األدام وتعزيزه

الثقننة هنني األداة الر يسننة فنني مننا هننو مطلننوب إنجاحننك  -
 . م  أجل المنظمة

 

 (.301، ص اإلستراتيجية والوظا ف والمشكالت، عما : ، اإلدارة والمعرفة اإللكترونية(1009)نجم، نجم عبود، : المصدر

 (: E- Organizing)لكتروني اإل التنظيم : ثانياا 

التنظننننيم هنننو الهيكننننل أو العمليننننات التننني تننننؤدى إلننننى توزيننننع ( "21: 1022السنننننيدي، )عرفنننة 

 ".  أجل تحقيق هدف مشتركالسلطات وتنسيق العالقات م

أ  أبعناد هنذا التطنور والنتقنال من  أشنكال ( Gary Dessler, 2001: p193)كمنا يراهنا 

 (.2-1)التنظيم التقليدية إلى األشكال التنظيم الجديدة كما مو حة في الشكل 

 (2-1)جدول 

 التطور إلى أشكال التنظيم الجديدة

 إلى  من  المكونات التنظيمية
 . التنظيم العمودي - ظيميالهيكل التن -

 .الهيكل القا م على الوحدات الثابتة -

 .تنظيم الوحدة التنظيمية الواحدة -

     (one Big vnit o) 

 .أسفل -التنظيم أعلى  -

 .  شركة ذات هيكل تنظيمي محدد -

 .التنظيم المصفوفي -

 . الهياكل القا مة على الفرق -

 .تنظيم الوحدات المصغرة -

     (mini unit o) 
 .   اليمي  إلى اليسارمخطط م -
 .شركة بدو  هيكل تنظيمي محدد -

التقسننيم اإلداري علنننى أسنناس األقسنننام  - التقسيم اإلداري  -
 . أو الوحدات

 . التقسيم اإلداري التقليدي -

 .التنظيم القا م على الفرق -

التنظننيم الخلننوي القننا م علننى تحالفننات داخليننة  -
 . أو خارجية
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 إلى  من  المكونات التنظيمية
يننننة أو السننننلطة سلسننننلة األوامننننر اإلدار  - سلسلة األوامر -

 . الخطية

 . سلسلة األوامر الخطية -

 التنظيم أحادي الر يس المباشر -

   (Single Boss o) 

 .الوحدات الستشارية أو السلطة الستشارية -

 . الوحدات المستقلة والفرق المدارة ذاتياا  -

التنظنننننيم ثننننننا ي النننننر يس المباشنننننر أو تعننننندد  -
 .الرؤسام المباشري 

    (two or multiple Bosses) 
 . اللوا ح والسياسات التفصيلية - الرسمية  -

 . القواعد واإلجرامات -

جنننننداول العمنننننل القياسنننننية والمجدولنننننة  -
 . مسبقاا 

 . السياسات المرنة -

 . الفريق المدار ذاتياا أو إدارة الذات -

 . جداول العمل المرنة والمتغيرة -

 المركزية  -

 والالمركزية  -
 . السلطة في القمة: المركزية -

 . السلطة موزعة: الالمركزية -
 . تعدد مراكز السلطة -

 . الوحدات المستقلة والفرق المدارة ذاتياا  -
القياسننننننننننننننننننننننننننننية أو  -

  ةالمعياري
 . تقسيم عمل كثيف  -

جرامات أداة محددة -  . قواعد وا 

 . سلوكيات موحدة في أدام المهام -

 . التنوع في المهام -

ثراؤه -  . توسيع العمل وا 

 . التمكي  اإلداري -
 

(Source: Gary Dessler, (2001), framework for management, p193) 

التغيننرات العميقنننة التنني تترافننق منننع إعننادة التنظنننيم ( 331: 330، 1001عنننامر، )ولقنند حنندد 

 : للمنظمات في ظل اإلنترنت ومع التنظيم اإللكتروني، كاآلتي

ل فننني التنظنننيم الشنننبكي بكوننننك تنظيمننناا مرنننناا لالتصنننال والتعننناو  بننني  األفنننراد، كمنننا هنننو الحنننا .2

الشننبكات المهنينننة أو غنننرف العملينننات فننني المستشننفيات أو فننني المشنننروعات أو فنننرق تطنننوير 

المنتجنننات، حينننث إ  كنننل مشنننروع بمثابنننة نسنننجك فننني التنظنننيم الشنننبكي تشنننارك فينننك مجموعنننة 

 . تتفاعل وتعمل ثم تنحل عند إنهام المشروع

الشنننبكي النننذي يتسنننم  يو نننح أشنننكال التنظنننيم التقليدينننة انتقنننالا إلنننى التنظنننيم( 1-1)والشنننكل 

بالصننالت الفا قننة بنني  أفننراد التنظننيم منن  جهننة وديناميكيننة هننذه الصننالت التنني تتغيننر حسننب 

المهام والحاجة إلى تقاسم المعلومات م  جهنة أخنري وهنذا كلنك ينبغني أ  ينؤدى إلنى تجناوز 

 . الهرمية التنظيمية لصالح التشارك الواسع والمستمر بي  العاملي 
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التشننابك الفننا ق بنني  جميننع العنناملي  عنن  طريننق الشننبكة الداخليننة وتننؤدى إ  اإلنترنننت تحقننق  .1

إلنننى الصنننالت الفا قنننة اآل  وفننني كنننل مكنننا  مننن  المنظمنننة، ول شنننك فننني أ  هنننذه الصنننالت 

القا مة على اإلنترننت سنتؤدى إلنى تجناوز هرمينة التصنالت التني تسنود فني أشنكال التنظنيم 

أهميننة فنني اإلنترنننت هننو التمثيننل األف ننل لهننذه فالويننب الننذي يمثننل المكننو  األكثننر . التقلينندي

 .الصالتية الفا قة

3.  

 

 

 
 

 

 
 
 
 (1-1)شكل 

 تطور إشكال الهيكل التنظيمي

Source: Richard L. Daft (2000): Management, the Dryden Press, fort worth, p338  
 

ط جديند من  المنظمات الفترا ية مع شبكات األعمال واإلنترنت أصبح باإلمكا  تحقيق نمن .1

المنظمات يعمل علنى السنتفادة من  القندرات الجوهرينة والمزاينا األساسنية للمنظمنات األخنرى 

لعننرض السننلع كننل السننلع التنني ينتجهننا )منن  أجننل إنتنناج السننلع كمننا فنني المصنننع الفترا نني 

ويقنننندمها اآلخننننرو  فنننني مصننننانعهم ومتنننناجرهم مننننع مكتننننب لحفننننظ التفاقيننننات وعقننننود التننننأمي  

 (. 3: 1002كانتر، ( )وقواعد البيانات لحماية العمالم

 

 التنظيم الشبكي لتنظيم الوظيفيا
  المصفوفيالتنظيم 
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 (: E - leadership) اإللكترونية القيادة: ثالثاا 

القنندرة علنى معاملننة الطبيعننة البشننرية أو "القينادة بأنهننا ( 83: 1001دهنني  و خننرو ، )عنرف 

التأثير في السنلوك البشنري لتوجينك النناس نحنو هندف مشنترك بطريقنة تعمنل علنى اكتسناب طناعتهم 

 ". والقا د هو م  يتولي إدارة جماعة م  األفراد لتحقيق أهداف معينة وتعاونهم،

توجينك وتحفينز "أ  هندف القينادة هنو ( 12: 1001سنتيف  وسترالسنر، )أما القيادة كمنا ذكرهنا 

صننننندار التوجيهنننننات  المننننوظفي  كننننني يحققنننننوا أهنننننداف الشنننننركة، وهننننذا الننننندور يت نننننم  اإلجنننننرامات وا 

 : ويمك  حصر القيادة اإللكترونية في اآلتي". يتم معالجتها والتعليمات والتأكد م  أ  األخطام

 :القيادة التكنولوجيا الصلبة .أ 

وهنننني قيننننادة تقننننوم علننننى اسننننتخدام تكنولوجيننننا اإلنترنننننت منننن  أجننننل إدارة أعمننننالهم وعالقتهننننا  

المختلفة بما يجعل منها إدارة مزاينا وخصنا ص التكنولوجينا، وبالتنالي فهني تقنوم علنى اكتسناب مينزة 

ا السنننتخدام للتكنولوجينننا كمننننا هنننو الحنننال فننني زيننننادة المعلومنننات وسنننرعة الحصنننول عليهننننا مننن  هنننذ

 . وتحسي  جودتها م  أجل اتخاذ قرارات بشكل أشمل وأسرع وأف ل

 : القيادة البشرية الناعمة .ب 

إ  مما يثير الهتمام هو أ  القيادة اإللكترونية تبدو اآل  من  أي وقنت م ني ذات محتنوى 

 .أنها أكثر تحويالا على التكنولوجياإنساني كبير رغم 

يقنننار  بننني  السننناللة التقليدينننة مننن  القنننادة ( 3-1)وسنننيكو  القا ننند فيهنننا علنننى الجننندول التنننالي 

 (.Gary Dessler, 2001, p6)كما يراها . التقليديي  والساللة الجديدة م  القادة اإللكترونيي 
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 (3-1)جدول 
 اإللكترونيالتنفيذي التقليدي و   الفرق بي  الر يسي
 الرئيس التنفياي اإللكترونية الرئيس التنفياي التقليدي

 مبشر شجاع
 مرتاب مستيقظ

 صريح بقوة قلبي -ودي 
 متعلم بتكنولوجيا المعلومات على األقل شبة متعلم بتكنولوجيا المعلومات

 كثيف التركيز وا ح التركيز
 األسرع حركة سريع الحركة
 يحب الغموض يكره الغموض

 يعاني م  قلق الفصل بي  المجالت يعاني م  قلق تحدي التكنولوجيا
 نموذج في الحكم الجيد نموذج في الحكم الذاتي

 38: العمر 11: العمر
 غني حقاا  غني

(Source: Gary Dessler, (2001), framework for management, p6) 
 

 

 : ة الااتيةالقياد .  

هنني األكثننر بنروزاا فنني إدارة األعمننال عبننر اإلنترنننت، ( Self-Leadership)إ  قينادة الننذات 

قدراتنننك )وهننذا ل يعنننود إلننى أ  كنننل قا نند إلكترونننني أو تقليننندي لبنند أ  يطنننور أسننلوبك إلدارة منننوارده 

منن  حيننث نقنناط القننوة وال ننعف أو مننا ينننعكس منن  مشنناعره وعواطفننك علننى أدا ننك وعالقاتننك ( الذاتيننة

 .مع اآلخري  داخل المنظمة

 (: Cyber Censorship) اإللكترونيةلرقابة ا: رابعاا 

إذا كانت الرقابة التقليدية تركز على الما ي ألنهنا تنأتي بعند التخطنيط والتنفينذ، فنأ  الرقابنة 

يسننننمح بالمراقبننننة اآلنيننننة وذلننننك منننن  خننننالل شننننبكة ( 81: 1001العلنننني، )اإللكترونيننننة كمننننا ذكرهننننا 

يص الفجنننوة الزمنينننة بننني  عملينننة اكتشننناف المؤسسنننة أو الشنننركة الداخلينننة، ممنننا يعطننني إمكانينننة تقلننن
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النحننراف، أو الخطننأ، وعمليننة تصننحيحك، كمننا أنهننا عمليننة مسننتمرة متجننددة تكشننف عنن  النحننراف 

 . أولا بأول

الصنننعوبات التننني تترافنننق منننع الرقابنننة اإللكترونينننة والتننني ( 81: 1022الرفننناعي، )ولقننند ذكنننر 

 : يمك  إجمالها فيما يلي

ادة مننا تفتقننر التفاعننل اإلنسنناني الننذي هننو األسنناس فنني كننل تطننوير إ  الرقابننة اإللكترونيننة عنن .2

 . حقيقي في المنظمة سوام كتطوير العاملي  أو األنظمة أو المعايير وغيرها

إ  الرقابننة اإللكترونيننة يمكنن  أ  تقتننر  لنندى الننبعض بالمنظمننة بننأ  اإلدارة تراقننب نشنناطاتهم  .1

أصنبحت تسنجل علنيهم أنشنطتهم علنى  أول بأول م  عملهم، خاصة وا   البرمجينات الجديندة

 . اإلنترنت

مشننكالت األمنن ، حيننث إ  الرقابننة اإللكترونيننة تجعننل المنظمننة ومعلوماتهننا معر ننة عمومنناا  .3

مكانيات البعنث فني أسنرارها التجارينة وقواعند بياناتهنا الخاصنة بناألموال  ألنشطة المخترقي  وا 

 . أو المواد أو الزبا  

  (: Make decision)اتخاا القرار : خامساا 

يتفننننننننق رجننننننننال اإلدارة علننننننننى أ  هننننننننناك وظيفننننننننة  خننننننننري وهنننننننني اتخنننننننناذ القننننننننرار كمننننننننا ذكننننننننر             

 .وتتم خالل أدام كل وظيفة م  الوظا ف السابقة( 11: 13، 1001السالمي و خرو ، )

الختيننار منن  بنني  البنندا ل المطروحننة، وتقنندير األولويننات وكيفيننة "ويعننرف اتخنناذ القننرار بأنننك  

، وتتمثنننل عملينننة اتخننناذ القنننرار فننني المراحنننل "دة مننن  العناصنننر البشنننرية واإلمكاننننات المتاحنننةالسنننتفا

 : التالية
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 . تحديد وتشخيص المشكلة .2

 . تحليل المشكلة .1

 . رصد بدا ل القرارات في  وم الظروف البي ة .3

 . البديل األنسب( القرار)اختيار  .1

 . تنفيذ ومتابعة القرار المناسب .1

 :إ  فوا د الحاسوب على صنع القرار كثيرة منها( 13 :1001الدعيلج، )وذكر 

 . سرعة الحصول على بيانات دقيقة .2

 . صحة وتكامل المعلومات .1

 . مساعدة اإلدارة في اتخاذ القرارات ع  طريق التقارير اإلحصا ية .3

 . تحسي  التصالت اإلدارية .1

 . دعم القدرة على تحديد البدا ل المختلفة وتقويم كل البدا ل .1

على مجاراة قصر الوقت المتاح لمتخذ القنرار فني عصنر الثنورة المعلوماتينة بالسنتفادة  القدرة .1

 . م  مزايا التي وفرتها الثورة

زيننننادة القنننندرة علننننى محاكنننناة الواقننننع والتمثيننننل والنمذجننننة الواقعيننننة باسننننتخدام نظننننام المعلومننننات  .1

 . اإللكترونية
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 الثانيالمبحث 
 اإللكترونيةإلدارة أمن ا

 :مقدمةلا  5.1.1

يهنننتم مجتمننننع المعلوماتيننننة فننني هننننذه األيننننام أكثنننر وأكثننننر بأمنيننننة المعلومنننات حيننننث أصننننبحت 

المعلومنننات منننورد مهنننم يجنننب حمايتنننك مثلمنننا تحمننني األمنننوال أو األشنننيام الثميننننة الخاصنننة األخنننرى، 

يتنننناول هنننذا المبحنننث أمننن  وأهمينننة وعناصنننر المعلومنننات، والتعنننرف علنننى التهديننندات األمنينننة التننني 

ا أمن  المعلومنات فني اإلدارة اإللكترونينة، ومعرفنة مصنادر التهديندات األمنينة، والتعنرف يتعرض له

 .على متطلبات اإلدارية والفنية أم  النظم اآللية للمعلومات في اإلدارة اإللكترونية

 :(Information Security) أمن المعلومات  1.1.2

التحوطننات "بأنننك المعلومننات ( Laudon and Laudon, 2006: p61)وكمننا يعننرف 

" اإلجرا ينننة والوقا ينننة التننني ت نننعها المنظمنننة للحفننناظ علنننى سنننرية المعلومنننات وحمايتهنننا مننن  التلنننف

العلننم الننذي يهننتم بدراسننة النظريننات والسننتراتيجيات والقننواني  التنني تهننتم بتننوفير "ويعننرف أي نناا بأنننك 

ق الوسننا ل واألسنناليب الحمايننة ألمنن  المعلومننات منن  المخنناطر التنني قنند تواجههننا والعمننل علننى تطبينن

واإلجرامات الالزمة لتوفير تلك الحماية ومواجهنة المخناطر والتغلنب عليهنا، ومن  القنواني  الصنارمة 

 ". لمنع حدوث تلك المخاطر مستقبالا ومعاقبة مرتكبيها

 (:  The Importance of Information security) أعمية أمن المعلومات  1.1.1

ومنن  الجنندير بالمالحظننات هنننا أنننك منن  غيننر الممكنن  ( 11: 1021المشننهداني، )كمننا يننرى 

أمنيننة كاملننة وتامننة للبيانننات المخزونننة لكنن  منن  الممكنن  بواسننطة اسننتخدام مجموعننة منن  إجننرامات 

السنيطرة والتندقيق الفعنال لتقليننل خطنر إسنامة اسنتخدام أو كشننف المعلومنات وبصنورة فعالنة ومننؤثرة، 
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يقهننا مهمننا كانننت اإلجننرامات الحمايننة الجينندة فسننتبقي هننناك علمنناا أ  األمنيننة المطلقننة ل يمكنن  تحق

 :ثغرات يمك  استغاللها للتخريب، ومو وع أم  البيانات يشمل عدة مجالت منها

األخطام العفوية غير المتعمدة التي يمكن  أ  تحندث أثننام تجهينز البياننات أو أثننام إدخالهنا  .2

 . الحاسوب

 . ات خاط ة أو غير وافيةاألخطام المعتمدة وهذه تكو  بسبب إجرام .1

 . األخطام المتعمدة وغير المعتمدة أثنام تصميم وبنام وتشغيل األنظمة .3

 . سرقة أو اكتشاف المعلومات لغرض تغييرها بشكل قانوني .1

 . فقدا  أو تغير المعلومات بسبب تعطل األجهزة أو عند وجود خلل في البرامج .1

 . لطبيعية وغير الطبيعيةفقدا  قدرات إدارة المعلومات نتيجة الكوارث ا .1

  :عناصر أمن المعلومات   4.1.1

منن  أجننل حمايننة المعلومننات منن  المخنناطر التنني تتعننرض لهننا ( 11: 1001داود، )كمننا ذكننر 

لبنند منن  تنننوفر مجموعننة منن  العناصنننر التنني يجننب أخنننذها بعنني  العتبننار لتنننوفير الحمايننة الكافينننة 

 : للمعومات وهذه العناصر هي كالتالي

وهنننننذا يعنننننني التأكننننند مننننن  هوينننننة الشنننننخص          (: Authentiction)الشخصدددددية التحقدددددر مدددددن  .2

النننذي يحننناول اسننننتخدام المعلومنننات الموجننننود ومعرفنننة مننننا إذا كنننا  هننننو المسنننتخدم الصننننحيح          

لتلننننننك المعلومنننننناتي أم ل، ويمكنننننن  تطبيننننننق أثبننننننات الشخصننننننية مننننننثالا منننننن  خننننننالل اسننننننتخدام          

أو كلمنننات المنننرور ( Cards smart)دام البطاقنننات الذكينننة المعرفنننة الباليولوجينننة أو اسنننتخ

(Passwords )أو أي دمج لهذه الطرق  . 
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المشنهداني، )يعنرف   (:privacy and confidentiality)خصوصية وسدرية المعلومدات  .1

المحافظننة علننى سننرية المعلومننات الخاصننة بنناألفراد والتنني "الخصوصننية بأنهننا ( 11: 1021

حكومننة اإللكترونيننة وعنندم السننماح بننالطالع عليهننا منن  قبننل األفننراد يننتم تخزينهننا فنني نظننم ال

 .اآلخري 

عبننارة عنن  ( "31: 1009أحمند، )كمننا ذكننره  (:Data Integrity)صدحة وسددامة البيانددات  .3

للبيانننات ( Unauthorized)خدمننة موجهننة ألغننراض احتننوام التغييننرات غيننر المسننموح بهننا 

 ".م  قبل األطراف غير المخولة

القحطننننناني،    )كمنننننا عرفهنننننا (: Availability)ية تدددددوفر المعلومدددددات أو الخدمدددددة االسدددددتمرار  .1

التأكد م  اسنتمرارية عمنل نظنام المعلومنات بكنل مكوناتنك واسنتمرار "هي تعني ( 11: 1021

القدرة على التفاعل مع المعلومات وتقديم الخندمات لمواقنع المعلومنات و نما  عندم تعنرض 

استخدامها أو الوصول إليهنا بطنرق غينر مشنروعة يقنوم  مستخدمي لتلك المعلومات إلى منع

بها أشخاص إليقناف الخدمنة بواسنطة كنم ها نل من  الرسنا ل العبثينة عبنر الشنبكة إلنى أجهنزة 

 . "الخاصة لدى المؤسسة

عن  خدمنة "عبنارة ( 93: 1020الشنريف، )كمنا عرفهنا (: No Repudiation)عددم اإلنكدار  .1

منننن  أ  ينكننننر أي تعهنننند أو عمننننل سننننابق تننننم ( Entity)أو وظيفننننة والتنننني تمنننننع أي كينونننننة 

لذلك عند حصنول مثنل هنذا الننزاع بني  األطنراف المشنتركة فني إنكنار منا تنم اتخناذه ". إجرا ك

 . م  أعمال فيجب توفير وسيلة معينة لحل هذا النزاع
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 :التيديدات األمنية التي يتعرت ليا أمن المعلومات في اإلدارة اإللكترونية  1.1.1

(Security threats): 

يعني احتمالية حصول خطنر، وهنو مجموعنة من  "التهديد ( 13: 1021الهيتي، )كما عرفها 

 ".الحتمالت واألحداث التي تلحق أذي باآللت التقنية واإلنتاجية والسرية لنظم المعلومات

 :مصادر التيديدات األمنية  6.1.1

عننة منهننا مننا يعتبننر مصنندر تهدينند مصننادر التهدينندات المتنو ( 10: 1022حسنني ، )كمننا يننرى 

داخلننني مننن  داخنننل المنظمنننة، ومنهنننا منننا هنننو خنننارجي مننن  خنننارج المنظمنننة وآل  الهننندف مننن  تحديننند 

 . مصدر التهديدات هو توفير حماية لنظام معلومات المنظمة

 : الميددات األمنية الداخلية 5.6.1.1

ة إلننى صنننفي  ر يسنني  مصننادر التهدينندات األمنيننة الداخلينن( 10: 1020البدانيننة، )ولقنند صنننف 

 : هما

المخناطر الناتجنة "بأنهنا ( 11: 1020المرسني، )ويعرفهنا (: Techniczl threats)تقنيدة  .2

مكانيننة الحصننول عليهننا لألشننخاص المخننول لهننم بننذلك  عنن  أحنندث قنند تننؤثر علننى البيانننات وا 

عننند الحاجنننة لهنننا أو إفشنننام بياننننات سنننرية ألشنننخاص غينننر مصنننرح لهنننم بمعرفتهنننا وذلنننك مننن  

عطيننل فنني ذاكننرة الكمبيننوتر أو إدخننال فيروسنات للكمبيننوتر قنند تفسنند البيانننات أو جننزم خنالل ت

 ". منها وتلك المخاطر قد تؤثر على الموقف التنافسي للمنشأة

أ  المصننندر النننداخلي الثننناني المسنننبب للتهديننندات ( 11: 1009أحمننند، )كمنننا ينننرى : بشدددرية .1

علنننى الخطنننأ البشنننري، يكنننو  األمنينننة هنننو األخطنننام البشنننرية، فعنننند إطنننالق مصننندر داخلننني 

 .المعني بذلك هم الموظفو  والعاملو  في المنظمة
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 : الميددات األمنية الخارجية  1.6.1.1

 : مصادر التهديدات األمنية الخارجية كالتالي( 111: 1020العاني، )ولقد صنف 

الفي نننا ، المنننام، )إ  الكنننوارث الطبيعينننة (: Natural Disasters)الكدددوارث الطبيعيدددة  .2

هني منؤثرة علنى الحواسنيب مثنل منا هني منؤثرة علنى المسناك  والمخناز  والسنيارات، ( ريقالح

ويمكنن  للحاسننوب أ  يغننرق، يحتننرق، يننذوب ويصنناب بمننواد سنناقطة ويننتحطم بواسننطة الهننزة 

األر نننية والنننزلزل والعواصنننف واألعاصنننير باإل نننافة لنننذلك فنننم  الحواسنننيب حساسنننة اتجننناه 

رة العالينننة أو قننندرة كهربنننام غينننر مال منننة، ويمكننن  حماينننة بي تهنننا التشنننغيلية فهننني تتنننأثر بنننالحرا

المعلومات م  أخطار الكوارث الطبيعية م  خالل عدة وسا ل منها جندرا  الحجنز، وو نع 

عوا ننق تحنننول دو  الوصنننول إلنننى أمكننننة المعلومنننات وو نننع منبهنننات للحرينننق، وو نننع نظنننم 

ت حريننق فنني أمكنننة غلننق تلقا يننة لنننظم الحاسننب والتبرينند عننند حنندوث حريننق، وو ننع طفايننا

 .مناسبة م ادة للحريق وو ع مجسات للمياه

ويمكن  تعرينف القراصننة كمنا (: Professional and Hackers)المحترفون والقراصدنة  .1

بنننننأنهم مننننن  يحننننناولو  الننننندخول ألنظمنننننة الكمبينننننوتر "القراصننننننة ( 11: 1001الهيتننننني، )ينننننرى 

ال ننعف فنني أنظمننة  والمعلومننات بطريقننة غيننر شننرعية وذلننك عنن  طريننق البحننث عنن  نقنناط

 ".الحماية األمنية

ويعرفهننننا  بأنهنننننا مجموعننننة متنوعننننة ومختلفننننة مننننن  (: Malicioude)البرمجيددددات الخبيثددددة  .3

البرمجينات التنني تسننتغل لتنندمير سننوام تنندمير النظننام أو البرمجيننات أو المعطيننات أو الملفننات 

ام وتختلننف أو الوظننا ف أو تسننتثمر للقيننام بمهننام غيننر مشننروعة مثننل الحتيننال أو غنن  النظنن

علننى األغلننب هننذه البرمجيننات عنن  بع ننها الننبعض منن  حيننث التركيبننة، أو أسننلوب الهجننوم، 
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الفيروسننننات، حصننننا  طننننروادة، القنابننننل )أو طريقننننة إحننننداث النتننننا ج، ومنننن  هننننذه البرمجيننننات 

 (.المنطقية، والديدا 

 :المتطلبات الفنية ألمن النظم ا لية للمعلومات في اإلدارة اإللكترونية   7.1.1

تعتبننر مرحلننة تحليننل وتصننميم أمنن  ( 80: 1009أحمنند، )؛ (11: 1022حسنني ، )كمننا ذكننر 

النظنننام مننن  أهنننم المراحنننل فننني بننننام األنظمنننة اآللينننة للمعلومنننات وذلنننك لتنننداخل مرحلنننة تصنننميم أمننن  

النظام مع كنل المراحنل األخنرى وتنأثره فيهنا علنى  نوم تجنارب المصنممي  لننظم اآللينة للمعلومنات 

  بمجننال األمنن  فنني النننظم اآلليننة للمعلومننات، وهننناك عنندة متطلبننات فنيننة أساسننية عمومنناا والمهتمنني

 : و رورية لتصميم أم  النظم اآللية للمعلومات وربما أهمها ما يلي

إ  الدراسننة التحليليننة لتحدينند مننناطق التهدينند ألمنن  مسننتوى : الدراسددة التحليليددة ألمددن الددنظم .2

ذ من  كنل منطقنة من  منناطق التهديند لبند أ  الخطورة في كل منطقة ثم تصميم طنرق اإلنقنا

تمثننل جننزماا أساسننياا للغايننة عننند تحليننل وتصننميم النظننام اآللنني للمعلومننات، كمننا أ  مسننتخدم 

النظنننام نفسنننك لبننند أ  يوثنننق الخطنننوات العملينننة التننني يجنننب أ  يقنننوم بهنننا فننني أي حالنننة مننن  

 . حالت الكوارث في كتيب استخدام النظام

الدراسنات أ  التوثيننق فني األنظمننة اآللينة للمعلومننات من  أ ننعف  أكنندت كثينر منن : التوثيدر .1

الثغرات فني أمن  تلنك األنظمنة ويهندف التوثينق إلنى جعنل األنظمنة مفهومنة للمبنرمجي  حتنى 

 .يتمكنو  م  صيانة البرامج المستقبلية على  وم التصميم وغيرها م  الصيانة العادية

المبننرمجي  يقومننو  بعمننل الصننيانة العاديننة  لقنند لننوحظ أ  كثيننر منن : أمددن البددرامج والبيانددات .3

في البرامج على النسخ األصلية للنظام فمذا حدثت أي مشكلة في برننامج منا يصنعب علنيهم 

بننل قنند يسنننتحيل علننيهم متابعننة تلنننك لعنند موافقننة تلنننك البننرامج موافقننة تامنننة للوثيقننة األساسنننية 

 .للنظام
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والتعننننديل والطننننالع فنننني قسننننم  يتمثننننل أمنننن  التشننننغيل الننننتحكم فنننني اإلدخننننال: أمددددن التشددددغيل .1

المستخدمي  والتنسيق بي  قسم المستخدم والحاسب اآللي في توزيع المسنؤوليات والتأكند من  

تشنننغيل األعمنننال والبنننرامج الصنننحيحة فننني قسنننم الحاسنننب اآللننني و نننما  التشنننغيل المسنننتمر 

لألجهننزة ومتطلننب ذلننك، نقطننة ال ننعف فنني التشننغيل هنني عنندم اسننتيعاب المشننغلي  لظننروف 

شغيل اسنتيعاباا جينداا أو محاولنة إثبنات بع نهم عندم قندرة األخنر أو تغينر أوقنات الندوام أو الت

ترك العمل، أما نقطة ال عف األساسية في اسنتمرارية عمنل الحاسنب اآللني تكمن  فني عندم 

 . التزام الشركات بعقود الصيانة

م  منن  مراقبننة بننرامج أمن  النظننام هني بننرامج مسنناعدة ينتم تصننميمها لنتك: بدرامج أمددن النظددام .1

أي تغيير في الملفات سوام كانت برامج أو بيانات وينتم ذلنك بالطريقنة الخاملنة وهني تسنجيل 

أي تغيير منذ البداية ليتم مراجعتك مؤخراا أو بالطريقنة الحينة وهني عندم السنماح بنالتغيير مننذ 

 . البداية إل بنام على صالحية مبرمجة

يشنننمل األمننن  هننننا التوثينننق مننن  الطرفينننات : تاألمدددن فدددي نظدددم االتصددداالت وقواعدددد البياندددا .1

والمسننتخدمي  وذلنننك بننالتحكم الفيزينننا ي والنننتحكم المنطقنني بعمنننل كلمنننات السننر وربطهنننا بننننوع 

الستخدام وتغييرها م  وقت آلخر وبرمجة الطرفيات لتنفصنل  ليناا إذا بقينت دو  السنتخدام 

 .لفترة معينة أو إذا أخطأ المستخدم في كلمات السر عدة مرات

عننننند تطننننوير أو تصننننميم أي نظننننام يجننننب اتبنننناع الطننننرق العلميننننة : تطددددوير وتنفيددددا النظددددام .1

الصحيحة في التصميم منا يجنب مراجعتنك جينداا واختيناره والتأكند من  خلنوة من  األخطنام قبنل 

أو السنننتخدام تننندريباا جيننننداا  لبننندم التنفينننذ وكنننذلك يجنننب التأكننند منننن  تننندريب منننوظفي التشنننغي

 . للنظام بطريقة  منة ومتدرجة قبل العتماد كلياا عليكي م  تشغيلهم واستخدامهم 
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 :المتطلبات اإلدارية ألمن النظم ا لية للمعلومات في اإلدارة اإللكترونية   8.1.1

تكملنة المتطلبنات الفنينة التني يجنب ( 918: 1009أحمند، )؛ (13: 1022حسي ، )كما يرى 

 : اأهمه ةتلك النظم هناك عدة واجبات إداريمراعاتها في بنام النظم اآللية للمعلومات لحماية 

 : التنظيم اإلداري .5

تنظيم إدارة خاصة بأم  النظم اآللية للمعلومنات يقصند بهنا تحديند السياسنات األمنينة للنظنام  .أ 

مننن  حينننث اإلدخنننال، التعنننديل ومننن  حينننث  نننما  اسنننتمرارية العمنننل بالكفنننامة المطلوبنننة بعننند 

بواسننطة المسننؤول اإلداري للحاسننب اآللنني وكننل  تحدينند هننذه السياسننة يجننب توثيقهننا وتوقيعهننا

 . العاملي  والمستخدمي 

يحنندد مشنننرفاا لألمننن  بالحاسنننب اآللننني تقنننع علنننى عاتقنننة التأكننند مننن  التنننزام العننناملي  بالسياسنننة  .ب 

األمنية المرسومة وتنسنيق التندريب الفنني فني هنذا المجنال والمسناعدة فني التصنميم والبرمجنة 

 . السياسةلتنفيذ المتطلبات الفنية لهذه 

يحدد مسؤول أم  يمثل المستخدم ويكو  مسؤولا لدى الجهة المسنتخدمة للنظنام من   نما   .ج 

سنننننتوى الصننننالحية لكنننننل التننننزام إدارة الحاسنننننب اآللنننني بالسياسنننننة األمنيننننة المحنننننددة وتحدينننند م

 . النظام المتعاملي  مع

منن  أجهننزة للمراجعننة فنني إدارة األمنن  مهتمننة عمننل وتنفيننذ نظننام دقيننق للمخننزو  يحنندد قسننم  .د 

وأشرطة وأقراص وتوثيق ومكتبات وقطع غيار وأوراق طباعة وحبر وغيرهنا من  المسنتلزمات 

 . التشغيلية

لبند من  و نع الخطننط السنتمرارية عمنل النظنام فني حالنة المشناكل الكبيننرة : ئخطدط الطدوار  .1

كتعطننل الحاسننب اآللنني تعطننال طننويالا أو غيننر ذلننك منن  الحننالت الطار ننة ولبنند منن  قينناس 

 .شاكل التي سيواجهها مستخدم النظام في هذه الحالت وو ع البدا ل على  وم ذلكالم
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يشننننمل األمنننن  الفيزيننننا ي لمركننننز : األمددددن الفيزيددددائي لمركددددز المعلومددددات والحاسددددب ا لددددي .3

المعلومننات والحاسننب اآللنني حمايتننك منن  الحريننق والسننوا ل والغبننار وكننذلك  ننما  الكهربننام 

حرارة ورطوبة موزوننة إ نافة إلنى المنتحكم فني زينادة ودخنول الكافية والمستلزمات البي ة م  

األفراد إلى المبني أو المكاتب أو إلى المكاتنب الحساسنة أو إلنى مكتبنات المراجنع واألشنرطة 

واألقراص ووثا ق النظام أو إلى صالة الحاسب اآللي أو إلى طرفينة المشنغل أو إلنى مفناتيح 

مراكننز الفرعيننة للطرفيننات أو خطننوط التصننال أو التبرينند، كننذلك الننتحكم فنني الوصننول إلننى ال

 . غيرها م  األشيام المؤثرة في أم  النظام اآللي للمعلومات

يمثل األفنراد خنط الندفاع الر يسني فني أمن  المعلومنات خاصنة المتعناملي  منع : مراقبة األفراد .1

د المتعننناملي  النظنننام، فنننأم  األنظمنننة اآللينننة للمعلومنننات يعتمننند أولا وأخينننراا علنننى أماننننة األفنننرا

معها فال يكفي التأكد م  أخالقيات لموظف وأهليتك عند تعيينك بنل يجنب أ  تسنتمر مراقبتنك 

أل  التغييننر السننلوكي متوقننع فنني أي وقننت، كننذلك يجننب عنندم العتمنناد علننى موظننف واحنند 

بأي حال م  األحوال وا   كا  لبد م  ذلنك فيجنب أ  يشنمل ذلنك الموظنف إشنرافاا ومراقبنة 

دقيقنناا ألعمننال وتنندريب مسنناعدي  لهننم وعننند انتهننام خدمننة أي موظننف يجننب سننحب وتوثيقنناا 

 . صالحيتك قبل فترة كافية

تعتبننر الصننيانة خننط النندفاع الثنناني فنني أمنن  األنظمننة اآلليننة للمعلومننات : الصدديانة والتددرمين .1

ووجنننود الصنننيانة  نننما  للتشنننغيل المسنننتمر لألنظمنننة كمنننا أ  التنننأمي  يغطننني تكلفنننة إرجننناع 

المفقنودة وتغطينة الخسنارة الناتجنة عن  تعطينل النظنام إ نافة لتغطينة األجهنزة إذا  المعلومات

 . لم تعطي بواسطة عقود الصيانة

 

 



 

 19 

 الثالث المبحث 
 تنمية الموارد البشرية 

 :لمقدمةا  5.1.1

إ  جوهر تنمية الموارد البشرية هنو اإلنسنا  ويتنناول هنذا المبحنث تعريفنات المنوارد البشنرية، 

تطورهننا التنناريخي وأهميتهننا، وأهننندافها، ووظا فهننا الحديثننة، والتحننديات التنني تواجهنننا،  وبم ننافة إلننى

وم ننامي  فلسنننفة التحنننول مننن  إدارة األفنننراد إلنننى المنننوارد البشنننرية، والفلسنننفة الجديننند، وكنننذلك تحديننند 

موقعهنا وبي تهننا وعناصننرها، والصننفات الواجننب توافرهننا فنني المننوارد البشننرية المتميننزة، والتعننرف علننى 

قوماتها، وعوامنل نجاحهنا وأثرهنا علنى اإلدارة اإللكترونينة وهني متطلبنات إدارينة وفنينة واجتماعينة، م

وبم نننافة إلنننى معرفنننة مفهنننوم نظنننم معلومنننات المنننوارد البشنننرية، وأهميتنننك، ومعرفنننة متطلبنننات المنننوارد 

منل بني  البشرية في عصر المعلومات مما يحقق التواز  بني  حاجنات العناملي  وقنوة الرتبناط والتكا

 . النظم الفرعية لنظام معلومات الموارد البشرية

 : تنمية الموارد البشرية تعريف  1.1.1

 .تنوعت تعريفات تنمية الموارد البشرية فهناك م  عرفها

مجموعنة الممارسنات والسياسنات المطلوبنة لتنفينذ "بأنهنا ( 120: 1021مناجي، )وكما يعرف 

رية التني تحتناج إليهنا اإلدارة لممارسنة وظا فهنا علنى أكمنل مختلف األنشنطة المتعلقنة بنالنواحي البشن

 ". وجك

نشننناط أو وظيفنننة ر يسننية تخصصنننية فننني المنظمنننة "بأنهننا ( 9: 1021عقيلننني، )وكمننا عرفهنننا 

محور عملها العنصر البشري، وكل ما يتعلق بك م  أمور وظيفية منذ سناعة تعييننك فني المنظمنة، 

صننول علننى أفننراد القننوى العاملننة الالزمنني  للمنشنناة منن  وحتننى سنناعة تركننة لهننا، فهنني تسننعى إلننى الح

 ".حيث العدد التي تخدم إغرا ها
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أ  إدارة المننوارد البشننرية مصننطلح ينندل علننى ( "211: 1023القطننب وفوطننة، )ولقنند عرفهننا 

النشاطات المتعلقة بتخطيط احتياجنات المنظمنة من  المنوارد البشنرية وتوفيرهنا بنالمؤهالت والخبنرات 

 ".لوقت المناسب، ف الا ع  تدريبها وتحفيزها والمحافظة عليهاالمطلوبة في ا

بأنهنننا اإلدارة التننني تننننتج "إدارة المنننوارد البشنننرية ( 3: 1021البعنننج والشنننعبا ، )وكمنننا يعنننرف 

عنهنننا سلسنننلة القنننرارات الخاصنننة بالعالقنننات الوظيفينننة المنننؤثرة فننني فاعلينننة المنظمنننة والعننناملي  فيهنننا،       

األفننراد وتطننويرهم والمحافظنة علننيهم، فنني إطننار تحقيننق أهننداف  بباسننتقطا أو هني العمليننة الخاصننة

 ". المنظمة وتحقيق أهدافهم

 :تنمية الموارد البشريةلالتطوير التاريخي   1.1.1

إننننك منننرت صننني  للعالقنننة بننني  اإلدارة العلينننا والعننناملي  (  11: 1020عبننندالباقي، )كمنننا ينننرى 

تنني وصنلت إلهينا اآل  إدارة المنوارد البشنرية هني نتيجننة بتطنورات عديندة عبنر النزم ، وا   الصنورة ال

دارية وثقافية عديدة ومتشابكة  : لعوامل اقتصادية واجتماعية وا 

 (: الثورة الصناعية)المرحلة األولى  -

ففنني فتننرة مننا قبننل . تشننمل هننذه المرحلننة فتننرة مننا قبننل الثننورة الصننناعية وفتننرة الثننورة الصننناعية

ج باستخدام الطرق البدا ينة اليدوينة، وظهنور اإلقطناع، وكاننت تتمركنز الثورة الصناعية، تركز اإلنتا

يقنناع العقوبننات علننى منن   وظيفننة إدارة األفننراد فنني تو ننيح شننروط النندخول للمهنننة وأجننور العمننل، وا 

يخاف النظم، فيما تمينزه فتنرة الثنورة الصنناعية بظهنور المشنرفي  والمالحظني ، النذي  فني كثينر من  

عاملي  تحت أمرتهم مما أدى إلى ظهور دعوات لتحسي  شنروط العمنل ومن  األحيا  أساموا إلى ال

 . ثم تشكلت النقابات واتحادات العمال التي تطالب بحقوقهم

 

 



 

 12 

 (: حركة اإلدارة العلمية)المرحلة الثانية  -

وتمتننند هنننذه المرحلنننة مننن  عنننام ( 12: 1022رشنننيد، )؛ (11: 1020الهاشنننمي، )كمنننا ذكرهنننا 

" فردينرك تنايلور"القر  الما ي، وتقتنر  مرحلنة اإلدارة العلمينة بالعنالم  وحتى العشرينات م  2890

بننراز أثننر التخصننص وتقسننيم العمننل والتنندريب  الننذي حنناول تنظننيم العالقننة بنني  اإلدارة والعنناملي ، وا 

 : وقد و ع تايلور أربع أسس لإلدارة هي. والتحفيز المادي للعاملي 

 . تطوير حقيقي في اإلدارة .أ 

 . مي للعاملي الختبار العل .ب 

 . الهتمام بتنمية وتطوير العاملي  وتعليمهم .ج 

 . التعاو  الحقيقي بي  اإلدارة والموارد البشرية .د 

 (: ما بين الحرب العالمية األولى والثانية)المرحلة الثالثة  -

ومنننع بداينننة الثالثيننننات ظهنننر نمنننوذج العالقنننات اإلنسنننانية (. 11: 1020الهيتننني، )كمنننا ذكنننره 

منننن  خننننالل دراسننننة مصنننننع هوتسننننور ، الننننذي أو ننننح اهتمننننام اإلدارة ( تننننو  مننننايوأل)الننننذي يتزعمننننك 

بالعنناملي ، والسنننعي لتحقينننق رغبنناتهم والمحافظنننة علنننى شنننعورهم، كمننا أظهنننرت الدراسنننة روح العمنننل 

 . الجماعي وأ  العامل الجتماعي سبب في تحفيز األفراد

 (:ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى ا ن)المرحلة الرابعة  -

تطنوراا هنا الا، ولنم تعند  ةلقد تطورت إدارة الموارد البشري( 19: 1020عبدالباقي، )كما ذكرها 

مثل حفظ الملفنات و نبط الح نور والغيناب، بنل  ةفقط تهتم باإلجرامات الشكلية واألعمال الروتيني

إدارة  امتدت إلى تندريب المنوارد البشنرية وتنميتهنا، وتحفيزهنا و نبط عالقنات العمنل، ولقند اسنتفادت

المنوارد البشننرية من  تطننور علننم الننفس وعلننم الجتمناع وعلننم النترويولوجيننا، النذي أدى إلننى ظهننور 

المننندخل السننننلوكي فنننني اإلدارة الننننذي يركنننز علننننى جميننننع الجوانننننب الخاصنننة ببي ننننة وظننننروف العمننننل 
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والعامننل وأثرهنننا فننني سنننلوكك، ممنننا يفيننند فنني وصننننع سياسنننات التحفينننز، ونظنننم التصنننالت اإلدارينننة، 

 . أنماط القيادة والتنظيمات غير الرسميةو 

 :أعمية تنمية الموارد البشرية  4.1.1

تكتسنننننب إدارة المنننننوارد البشنننننرية كمحننننندى وظنننننا ف ( 23: 21، 1021كشنننننواي، )وكمننننا ذكنننننره 

المنظمنننة العصننننرية أهميننننة كبيننننرة فنننني القننننر  الحننننادي والعشننننري ، فهنننني إدارة األهننننم وأغلننننى أصننننول 

بننناقي هنننذه األصنننول أنهنننا أصنننول مفكنننرة، هنننذا بنننافتراض أ  اإلدارة المنظمنننة إذا أ  منننا يميزهنننا عننن  

فتشنننجعهم وتننندفعهم لالجتهنننناد ( منننديري ، ومرؤوسنننني )تعتمننند اإلفنننادة المثلننني منننن  مواردهنننا البشنننرية 

والبتكنننار وتهينننا مناخننناا يونمنننى ذلنننك وينشنننطك، ويمكننن  تقسنننيم أهمينننة المنننوارد البشنننرية علنننى النحنننو 

 : التالي

 : مةعلى مستوى المنظ: أوالا 

نتاجيتهنا بنالخبرات المتراكمنة وبالتنالي فهني تمثنل أصنالا تتزايند  .2 الموارد البشنرية تتزايند قيمتهنا وا 

 . قيمتك وأهمية اإلفادة منك بمرور الوقت

هناك عالقة تكاملية هامة بي  إدارة الموارد البشنرية وغيرهنا من  اإلدارات والوظنا ف األخنرى  .1

 . للمنظمة

حتياجنننات مننن  المننننوارد البشنننرية لتعنننويض أعمننننال اإلدارات ينننؤدى أي تقصنننير فننني تقنننندير ال .3

 . األخرى

 : على المستوى القومي: ثانياا 

 . الموارد البشرية أساس لالستقالل والنفوذ القتصادي .2

 . الموارد البشرية أداة تنافس عالمية .1

 . العقول المبتكرة تخفض فاتورة التكنولوجيا المستوردة .3



 

 13 

 . زيادة الصادراتالموارد البشرية الفاعلة أداة ل .1

 . الموارد البشرية تكمل الثورة القومية .1

 . استقطاب العقول أصبح ساحة للصراع العالمي .1

 . اإلدارة الفاعلة للموارد البشرية تعزز األم  القومي .1

 :أعداف تنمية الموارد البشرية  1.1.1

  :يمك  تحديد األهداف على النحو التالي( 28: 1021السالم وصالح، )وكما ذكره 

الحصنننول علنننى األفنننراد األكفننننام فننني العمنننل فنننني مختلنننف الوظنننا ف منننن  أجنننل إنتننناج السننننلع  .2

 . والخدمات بأحس  الطرق وأقل التكاليف

السنننتفادة القصنننوى مننن  جهنننود العننناملي  فننني إنتننناج السنننلع والخننندمات وفنننق المعنننايير الكمينننة  .1

 .والنوعية المحددة سلفاا 

علننى رغبننتهم فنني العمننل فيهننا وزيادتهننا كلمننا  تحقننق انتمننام وولم األفننراد للمنظمننة والمحافظننة .3

 . أمك  ذلك

 .تنمية قدرات العاملي  م  خالل تدريبهم لمواجهة التغيرات التكنولوجية واإلدارة في البي ة .1

إيجاد ظروف عمل جيدة لتمك  العاملي  م  أدام عملهم بصورة جيندة، وتزيند من  إنتناجيتهم  .1

 . ومكاسبهم المادية

تمننننع سنننوام اسنننتخدام العننناملي  وتتفنننادى المهنننام التننني تعر نننهم  إيجننناد سياسنننات مو نننوعية .1

 . لألخطام الغير  رورية

كمنننا يتوقنننع العننناملي  أ  يجننندوا فنننرص عمنننل جيننندة وأ  تتننناح لهنننم فنننرص التقننندم والترقننني فننني  .1

 . المنظمة عندما يصبحو  مؤهلي  لذلك

 . كما يتوقع العاملو  وجود  ما  اجتماعي وصحي جيد .8
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 : يثة إلدارة الموارد البشريةالوظائف الحد  6.1.1

أننننك مننن  أبنننرز التجاهنننات الحديثنننة فننني إدارة المنننوارد البشنننرية ( 121: 1021مننناجي، )يننذكر 

         فيعتقننند" نصنننير المنننوارد البشنننرية"النمنننوذج النننذي طرحنننة الخبينننر األمريكننني دينننف أرلننن  فننني كتابنننة 

هننذا النندور فنني الشننراكة اإلسننتراتيجية دينف أرلنن  أ  إدارة المننوارد البشننرية القيننام بننك وتنفيننذه ويتمثننل 

والفعالننة فنني تنفيننذ ومتابعننة خطننط واسننتراتيجيات المنظمننة، لننذلك يحنندد أرلنن  مفهومنناا جديننداا إلدارة 

اإلدارة التنني تهننتم بمسنناعدة اآلخننري  فنني "المننوارد البشننرية يتمثننل فنني أ  إدارة المننوارد البشننرية هنني 

  إدارة المنننوارد البشنننرية الحديثنننة يجنننب أ  تقنننوم ولنننذلك فنننم  دينننف أرلننن  يعتقننند بنننأ" تحقيننق أهننندافهم

 : تطبيق أربعة أدوار لتكو  إدارة موارد بشرية معاصرة وفعالة وهذه اإلدارة على النحو التالي

 ويقصد بها أ  تشنارك إدارة المنوارد البشنرية فني : اإلدارة اإلستراتيجية إلدارة الموارد البشرية

 . ة وقوةتنفيذه إستراتيجية المنظمة بكل فعالي

 يعنننني أ  تقنننوم إدارة المنننوارد البشنننرية بننندور كبينننر فننني إدارة التغيينننر : إدارة التغيدددر والتحدددول

والتحنننول النننذي يحننندث فننني المنظمنننة نتيجنننة للمنافسنننة الشنننديدة، أو رغبنننة الحكومنننة فننني زينننادة 

 . فعالية األجهزة الحكومية لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطني 

 جنرامات : يةإدارة تطبير البنية التحت ويقصد بهنا إعنداد بنينة تحتينة للمنظمنة من  سياسنات وا 

 . وقواعد ونظم بحيث تكتب وتعد بصورة جيدة وتكو  متوافرة للمواطني  بموقع المنظمة

 تاحنة الفرصنة لهنم : إدارة مسداعمة العداملين بمعنني إعنداد السياسنات واإلجنرامات المناسنبة وا 

جرام العملفي تنفيذ إبداعاتهم المختلفة بتطوير الع  . مل أو تطوير نظم وا 

 : التحديات التي تواجإل تنمية الموارد البشرية  7.1.1

أننك قند حندثت كثينر من  التغينرات فني مجنالت العمنل ( 203: 1020عبدالباقي، )وكما يرى 

المختلفننة فنني وقتنننا الحا ننر، وقنند صنناحبت هننذه التغيننرات كثيننر منن  التحننديات والعقبننات أمننام إدارة 
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شنرية  لتحقينق أهنندافها اتجناه العناملي  منن  ناحينة واتجناه المنشنأة منن  ناحينة أخنرى، ومنن  المنوارد الب

 : هذه التحديات

 . زيادة العتماد على التكنولوجيا الحديثة .2

 . التغيرات في تركيب القوى العاملة .1

 .نظم المعلومات في إدارة الموارد البشرية .3

 . تغير القيم والتجاهات .1

 . للعاملي العا د والتعويض المادي  .1

 . زيادة حجم القوى العاملة .1

 . التشريعات واللوا ح الحكومية .1

 . تزايد ونمو أعداد الموظفي  المتخصصي  .8

 . األدام بفاعلية معدم قدرة المديري  التنفيذيي  في اإلدارات المختلفة على تقيي .9

 . تزايد مسؤولية إدارة الموارد البشرية ع  اإلنتاجية والربحية .20

 . شأة وتعقد عالقات العملزيادة حجم المن .22

 . تزايد عدد الوظا ف الذهنية مع تناقص في األعمال اليدوية .21

 . الحاجة المتزايدة إلى تنمية وتطوير قدرات العاملي  .23

 : مضامين فلسفة التحول من إدارة األفراد إلى الموارد البشرية  8.1.1

حنننل مصنننطلح إدارة حنننل مصنننطلح إدارة البشنننرية م( 1: 1021السنننالم وصنننالح، )ولقننند ذكنننره 

في أغلب الجامعات األجنبية والعربية، والشنركات والمؤسسنات فني . األفراد أو إدارة ش و  العاملي 

وظهنرت الكثينر من  المؤلفنات والبحنوث التني تعمنل هنذه التسنمية ول شنك أ  فلسنفة . مختلف الدول

 : هذا التحول تعمل في م امينها ما يلي
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 رام علنننننى سنننننا  مالمنظمنننننة، باعتبنننننارهم بشنننننر كنننننرمهاألفنننننراد أهنننننم عنصنننننر اسنننننتراتيجي فننننني  .2

 . المخلوقات ول يمك  مساواتهم مع بقية الموارد األخرى م  المنظمة

 . أ  إدارة الموارد البشرية شريك أساسي في عملية التخطيط الستراتيجي في المنظمة .1

ة عاليننة ل يمكنن  تحقيننق أهننداف المنظمننة إل بواسننطة أفننراد مننؤهلي  ويتمتعننو  بننروح معنوينن .3

 . وولم على المنظمة، مع تفهم لحتياجاتهم ومطالبهم

إ  أهنننداف المنظمنننة وأهنننداف العننناملي  يكمنننل بع نننها النننبعض، وهننني ليسنننت متناق نننة وأ   .1

باستطاعة إدارة المنظمنة أ  تحقنق هنذه األهنداف من  خنالل المواممنة بني  احتياجنات العمنل 

 : طريقتي  التاليتي واحتياجات العاملي  وباإلمكا  تحقيق ذلك بمحدى ال

 . تصميم الوظا ف بحيث تتوافق مع قدرات ومؤهالت العاملي  .أ 

 . اختيار العاملي  وفقاا لمتطلبات واحتياجات الوظا ف المتاحة .ب 

 :دارة الموارد البشريةإلفلسفة الجديدة   9.1.1

أ  تبلننور هننذا القتننناع بالنندور الر يسنني للمننوارد البشننرية ( 11: 1020السننلمي، )وكمننا يننرى 

 : في مجموعة األسس التالية التي يت منها هيكل الفكر اإلداري الحديث

أ  المننننوارد البشننننرية هننننو بالدرجننننة األولننننى طاقننننة ذهنيننننة وقنننندرة فكريننننة ومصنننندر المعلومننننات  .2

 . ل وقادر على المشاركة اإليجابية بالفكر والرأيوالقتراحات والبتكارات، وعنصر فاع

أ  اإلنسنا  فني منظمنة األعمننال يرغنب بطبيعتنك فني المشنناركة وتحمنل المسنؤولية، ول يقتنننع  .1

بمجرد األدام السنلبي لمجموعنة من  المهنام تحنددها لنك اإلدارة، بنل هنو يريند المبنادرة والسنعي 

 . إلى التطوير والنجاز
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سننناد العمننل المتوافننق مننع مهارتننك ورغباتننك، أ  اإلنسننا  إذا أحسنن  اخ .3 عننداد وتدريبننك وا  تينناره وا 

فمنننك يكفنني بعنند ذلننك توجيننك عنن  بعنند وبشننكل غيننر مباشننر ول يحتنناج إلننى التنندخل التفصننيلي 

 . م  المشرف أو الرقابة اللصيقة ل ما  أدامه لعملك

مالم يشنتركو  أ  اإلنسا  يزيد عطاؤه وترتفع كفامتك إذا عمل في مجموعة أو فريق من  النز  .1

 . معاا في تحمل مسؤوليات العمل وتحقيق نتا ج محددة

وقنند تكاملنننت لننذلك مفننناهيم حديثننة فننني إدارة المنننوارد البشننرية تتنننناول ق ننايا اسنننتثمار المنننوارد  .1

البشننرية منن  منظننور شننامل ومتكامننل يعكننس كننل اإلسننهامات واإل ننافات اليجابيننة لتيننارات 

ري الجديد لنإلدارة لمواكبنة حركنة المتغينرات وظنروف فكرية متجددة مستمدة م  النموذج الفك

 . عالم العولمة والتنافسية

 : موقع إدارة الموارد البشرية في الييكل التنظيمي  50.1.1

أ  نمننننو وكبننننر حجننننم المؤسسننننات فنننني البلنننندا  الناميننننة ( 32: 1023شنننناوي ، )كمننننا يراهننننا 

إلنى العنصنر البشنري، وتحولنت اإلدارة  والمتقدمنة وازديناد دور العناملي  فني اإلنتناج، وتحنول النظنرة

مننن  تقليدينننة إلنننى إدارة عصنننرية، فنننم  إدارة األفنننراد بننندأ يظهنننر للمسنننؤولي  بشنننكل أكبنننر وبننندأت هنننذه 

اإلدارة تلعنننب دوراا أساسنننياا فننني نشننناطات وأعمنننال األفنننراد، منننا أدى إلنننى تطنننور مكانهنننا فننني الهيكنننل 

تبط بناإلدارة العلينا وتقنع علنى نفنس التنظيمي في المؤسسنة، وأصنبحت فني كثينر من  المؤسسنات تنر 

 . مستوى اإلدارات األخرى مثل إدارة اإلنتاج والتسويق واإلدارة المالية
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 (1.1)شكل  
 التنظيم الداخلي في مؤسسة صغيرة

 

Resource – (Mondy, R. Wayne, Noe, Robert M, 2010 "Human Resources, 

management"  ninth Edition . New Jersey: P6). 
 

 

 

 
 

 

 (1.1)شكل 
 موقع إدارة الموارد البشرية في مؤسسة متوسطة

 

 (.31إدارة الموارد البشرية، عما ، دار الشروق، الطبعة الثالثة، ، 1023 شاوي ، مصطفى نجيب،: )المصدر

 

 

 

 

 

 

 (1.1)شكل 
 التنظيم الداخلي اإلدارة الموارد البشرية في مؤسسة كبيرة

 (.33إدارة الموارد البشرية، عما ، دار الشروق، الطبعة الثالثة،  ،1023 مصطفى نجيب،شاوي ، : )المصدر
 

 المالك / المدير العام 

 إدارة المبيعات  اإلدارة المالية  إدارة الموارد البشرية 

 المدير العام  
 

 إدارة الموارد البشرية  إدارة اإلنتاج  إدارة التسويق  إدارة المالية  

 مدير إدارة الموارد البشرية 
 

 قسم األجور  قسم التعيي   قسم العالقات العمالية  م التدريب قس

 قسم خدمات العاملي  
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ويت نح من  األشنكال السنابقة أ  تنظنيم إدارة وتنمينة المنوارد البشنرية يختلنف بناختالف حجننم 

المؤسسنننة، حينننث أ  موقنننع إدارة وتنمينننة المنننوارد البشنننرية يتحننندد مننن  خنننالل حجنننم المؤسسنننة وعننندة 

لموقع الجغرافننني وننننوع الصنننناعة وأي ننناا الصنننفة الوظيفينننة تنننأتي مننن  مننندى اقتنننناع عوامنننل أخنننرى كنننا

اإلدارة العليا بها، وهذا ما يت ح م  خالل األشنكال السنابقة حينث أ  إدارة وتنمينة المنوارد البشنرية 

تكنننو  اإلدارة العلينننا هننني المالنننك وفننني ظنننل نننندرة ( 1.1)فننني مؤسسنننة صنننغيرة كمنننا فننني الشنننكل رقنننم 

رام فنني ذلننك المجننال فننأ  جميننع األقسننام تقننوم بعمليننة إدارة وتنميننة المننوارد البشننرية المختصني  والخبنن

فيت ح اتساع صالحيات إدارة وتنمية المنوارد البشنرية حينث تنم ( 1.1)وهذا يختلف في الشكل رقم 

إعطا هنننا دوراا تنفينننذياا وارتبطنننت ارتباطننناا مباشنننراا فننني اإلدارة العلينننا وأصنننبحت تأخنننذ نفنننس المسنننتوى 

ي اإلدارات التنفيذية وهذه الفقرة م  مؤسسة صغيرة إلنى مؤسسنة متوسنطة، أمنا فني الشنكل رقنم كباق

وفيهننا ينندور الحننديث عنن  مؤسسننة كبينننرة الحجننم حيننث تطننورت وظيفننة إدارة وتنميننة المنننوارد ( 1.1)

البشننرية فنني المؤسسننات ويننتم اسننتحداث إدارة مسننتقلة لهننا تقننوم بننالتخطيط وو ننع السياسننات ورسننم 

المتعلقننة بنناألفراد حيننث بنندأ المسننؤولي  بننالتفكير فنني تنظننيم هننذه اإلدارة لتننتالمم مننع حاجننات البننرامج 

وظننروف المشننروع الننذي وجنندت منن  أجلننك، باإل ننافة إلننى اسننتقدام واسننتقطاب الخبننرام المختصنني  

 . ليعملوا في هذه اإلدارة

 :بيئة إدارة الموارد البشرية  55.1.1

بي نننة المنننوارد البشنننرية مننن  مجنننالي  ر يسنننيي  همنننا تتكنننو  ( 33: 1022شننناوي ، )كمنننا ينننرى 

البي نة الداخليننة والبي ننة الخارجيننة وسننيتم سننرد العناصننر الفرعيننة التنني تشننكل هننذي  المجننالي  مو ننح 

 :كما يلي( 1.1)في الجدول رقم 
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 (1.1)جدول رقم 
 يو ح بي ة إدارة الموارد البشرية

 البيئة الخارجية  البيئة الداخلية 
 . الزبا   أو الجمهور. 2 . ؤسسة الماديةموارد الم. 2
 . الموردو . 1 . موارد المؤسسة العامة والخاصة. 1
خصنننا ص الوظيفنننة مننن  حينننث العنننبم والتننننوع . 3

 . وظروف العمل
 . المنافسو . 3

الجماعننننننات فنننننني المؤسسننننننة وتشننننننمل العنننننناملي  . 1
 .الخ...والوحدات التنظيمية

 . المساهمي . 1

  حينث طاقناتهم وقندراتهم خصا ص العاملي  من. 1
 . الخ...ومهاراتهم 

 . القانو  والعرف والسياسة والدي . 1

الخصا ص الهيكلية وتشمل المستويات اإلدارينة . 1
 . وشكل التنظيم واإلشراف

 . التطور التكنولوجي. 1

الخصننننا ص العامننننة للمؤسسننننة حيننننث الظننننروف . 1
التننني نشنننأت فيهنننا المؤسسنننة ونمنننط القينننادة والمننننا  

 نظيمي باإل افة إلى السياسات الت

 . التحاد العمالة والنقابات للنظام الجتماعي. 1

 

 عما ، ،األولى، الطبعة (إدارة أفراد)إدارة الموارد البشرية،  ،1023 ،مصطفى شاوي ، نجيب: )المصدر

 (.33ص

 : عناصر تنمية الموارد البشرية  51.1.1

أننننك تركننننز عناصنننر تنميننننة ( 21: 1001 أبنننو النصننننر،)؛ (39: 1020السننننلمي، )كمنننا ذكنننره 

المننوارد البشننرية علننى معلومننات مو ننوعية عنن  مسننتوى األدام الفعلنني الننذي يصننل إليننك الفننرد فنني 

عملنننك بالتنننالي يعتبنننر قيننناس أو تقينننيم األدام أحننند عناصنننر التنمينننة المهمنننة التننني تكشنننف ايجابينننات 

ا ل العننالج المناسننبة للسننلبيات أو وسنلبيات الفننرد فنني عملننك، وبالتنالي تنيننر الطريننق أمننام اختينار وسنن

ويمكننن  فنننرز العناصنننر التالينننة فننني عملينننة تنمينننة المنننوارد . الننندعم والتأكيننند المو نننوعي لإليجابينننات

 : البشرية
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 . تحليل العمل.   1  . تحليل النظم.   2

 . توصيف األفراد.   1  . توصيف العمل.   3

وارد البشننرية، األمننر الننذي يؤكنند والعناصننر السننابقة هنني أي نناا جننزم منن  عمليننة تخطننيط المنن

الترابط الوثيق بي  عمليتي التخطيط والتنمية والتصنور العنام لتسلسنل عناصنر عملينة تنمينة المنوارد 

 : البشرية يمك  عر ة على النحو التالي

أنننك فنني  ننوم معطيننات خطننة المننورد البشننرية يتحنندد أمننام اإلدارة المسننؤولة مواصننفات الفننرد  .2

 . دام عمل محددالمطلوب أل( األفراد)

بحثنناا عنن  المصننادر التنني ( محلنني وخننارجي)بنننام علننى ذلننك تتجننك اإلدارة إلننى سننوق العمننل  .1

 . يمك  أ  يتوافر بها األفراد بالموصفات المطلوبة

( أو اسننتعدادهم)تنتهنني عمليننة السننتقطاب بفننرز مجموعننة منن  األفننراد الننذي يبنندو  رغبننتهم  .3

 (. توجد بك وظا ف شاغرة يريد مل هاالذي )للعلم في القطاع الباحث ع  عاملي  

أي المفا ننلة بنني  المتقنندمي  لتحدينند أنسننبهم وأكثننرهم )تبنندأ العمليننة األصننعب وهنني الختيننار  .1

ويركننز الختبننار علننى جوانننب مختلفننة فنني الفننرد ( احتمننالا للنجنناح فنني أدام العمننل المطلننوب

 : منها

 . مواصفات الشخصية.  ج .    الخبرة.   ب   . التعليم.   أ

 (. الدوافع، والتجاهات، واإلدراك، والتواز )التركيب النفسي للفرد .   د

 (. األصول الجتماعية، والعادات، والتقاليد)التركيب الجتماعي للفرد .   هن

 . القدرات والمهارات. ز.     الهتمام بالعمل.   و
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ام وظيفننننة محنننددة لهننننم وبانتهنننام الختيننننار إلنننى أفننننراد معينننني  يصننننير تعييننننهم أي إسننننناد مهننن .1

وهكذا تسنتمر عملينة التنمينة من  خنالل ( األساس أ  تكو  مناسبة مع مواصفاتهم ورغباتهم)

فني العمنل والنذي ( رؤسنا ك)اإلشراف والتوجيك واإلرشناد النذي يحصنل علينك الفنرد من  ر يسنة 

 . يعتبر بمثابة التدريب أثنام العمل تحت مالحظة المشرف

 : افرعا في تنمية الموارد البشرية المميزةالصفات الواجب تو   51.1.1

 : إ  هناك العديد م  الصفات وهي كالتالي( 223: 1020السلمي، )يرى 

أ  تكو  نادرة بمعني أنها غير متاحة للمنافسي ، أي أ  يتنوافر للمنظمنة منوارد بشنرية ننادرة  .أ 

  يكننننو  كمننننا فنننني حالننننة أ)المهننننارات والقنننندرات ل يمكنننن  للمنافسنننني  الحصننننول علننننى مثلهننننا 

للمنظمة مثالا قدرة تدريبية متميزة تعمل على بنام وتنمية مهارات العناملي  فيهنا بطريقنة غينر 

 (. مسبوقة وتقنيات غير متوفرة للمنافسي 

أ  تكو  المنوارد البشنرية قنادرة علنى إنتناج القنيم من  خنالل تنظيمهنا غينر المسنبوق وتجنانس  .ب 

 . وتكامل المهارات والخبرات

نافسنننني  تقلينننند المننننوارد البشننننرية المتميننننزة سننننوام بالتنننندريب والتأهيننننل أو أ  يصننننعب علننننى الم .ج 

السنننحب مننن  المنظمنننة فتكنننو  المنننوارد البشنننرية مصننندر القننندرة التنافسنننية األغلنننى غينننر قابلنننة 

 . للتقليد، ولعل ما يذكر ع  الموارد البشرية في اليابا  هو نوع الموارد التي يصعب تقليده

 : البشرية مقومات تنمية الموارد  54.1.1

أ  المقومننننات تتمثننننل فنننني الهيكننننل الر يسنننني ( 210: 219، 1020عبنننندالباقي، )وكمننننا ذكننننر 

للمجتمنننع، وأننننك دراسنننة للتنمينننة يجنننب أ  تتنننناول البي نننة الطبيعينننة والهيكنننل السياسننني ونظنننم الحنننوافز 

ووسنننا ل النننتعلم واإلطننننار القنننانوني، وتنننراكم رأس المننننال وموقنننف المنظمنننات واألفننننراد تجننناه تغيننننرات 
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المجتمنع وتنقسنم المقومنات الخاصنة بالتنمينة فني النظننام الرأسنمالي إلنى قسنمي  وذلنك علنى الوجهننة 

 : اآلتي

تعتبنر المقومنات المادينة هني األسناس الجنوهري، وهني حجنر الزاوينة التني  :المقومات المادية: أوالا 

اب فنني تقننوم عليهننا التنميننة، ول يمكنن  أحننداث التنميننة دو  وجودهننا، علننى اخننتالف بنني  الكتنن

ذلننك وهنننذه المقومننات متعنننددة ومتنوعننة ومننن  أبرزهننا تنننوافر المننوارد البشنننرية الطبيعيننة وتنننراكم 

رأس المال، و رورة التخطيط للتنمية وغيرها وحتى ل تندخل فني تشنعبات كبينرة فسنوف ينتم 

 : عرض أهمها على النحو التالي

د الطبيعينة والتنمينة، ومنندى اختلفنت اآلرام حنول العالقنة بنني  المنوار : تدوافر المدوارد الطبيعيددة .2

أهمية هذا المقوم م  عدمك في تحقيق التنمية وبالرغم م  أهمينة هنذا المقنوم إل أ  النبعض 

 .يعتبره غير ذي أهمية كبيرة في أحداث التنمية

جننننرام : تددددراكم رأس المددددال .1 يعنننند رأس المننننال أحنننند المقومننننات األساسننننية فنننني عمليننننة التنميننننة وا 

األمنوال التني ينتم ادخارهنا يقصند إعنادة : والمقصنود بنرأس المنال التحولت الجذرية المطلوبة،

اسننتخدامها مننرة أخننرى، ومنن  بنني  أوجننك السننتخدام السننتثمار العيننني المتمثننل فنني المعنندات 

والمبناني واآللت التني يحوزهنا المجتمنع، إذا ل قيمنة لننرأس المنال النقندي، منا لنم يتحنول إلننى 

 . أصل منتج لسلع وخدمات

يشنير التندخل الحكنومي الكثينر من  التسناؤلت فني عملينة التنمينة : يط للتنميدةضرورة التخطد .3

لمنننا يقنننال عننن  عينننوب تننندخل الحكومنننة فننني النشننناط القتصنننادي، أل أننننك مننن  المسنننلم بنننك أ  

التنميننة ل تحنندث بطريقننة ع ننوية بننل لبنند منن  و ننع الخطننط الالزمننة لننذلك بطريقننة علميننة 

زالنننة الع قبنننات التننني قننند تقنننف فننني طرينننق التنمينننة مثنننل قلنننة ومو نننوعية مدروسنننة ومتابعتهنننا وا 

 . المدخرات، وعدم وجود رأس المال الالزم لعمليات التنمية



 

 11 

ل تقتصنر التنميننة علننى ( 281: 281، 1021عبنندام، )كمنا يننرى : المقومددات ويددر الماديددة: ثانيدداا 

ل وهنني المقومنات المادينة فقنط ألحنداثها بنل يوجند إلننى جوارهنا مقومنات ل تقنل عنهنا أهمينة إ

دراكهنننم ألهمينننة التنمينننة بصنننفة  المقومننات غينننر المادينننة، والتننني تتمثنننل فننني إحسنناس األفنننراد وا 

عامة، وتنمية الموارد البشرية على وجك الخصوص، وا   يكنو  هنناك المننظم لعملينة التنمينة 

لننى جننوار ذلننك مزينند منن  التكنولوجيننا التنني تسنناعد علننى مواكبننة التقنندم العلمنني، وأ  يكننو   وا 

الستقالل السياسي والقتصادي للدولة ما يساعدها علنى تحقينق التنمينة ومن  هننا هناك م  

 : يتم تناول هذه المقومات كالا منها في نقطة مستقلة على النحو التالي

تعتبنر السنلبية الناجمنة عنن   "ألعميدة التنميدة اإلدرا "إحسداس األفدراد بالحاجدة إلدى التنميدة  .2

تنني تواجننك عمليننة التنميننة والقننا مي  عليهننا فنني جميننع جهننل الشننعوب بمنندى أهميننة العقبننات ال

نفناق المبنال  الطا لنة عليهنا ل يكنو   القطاعات فجميع المشناريع التني تقنوم الدولنة بمنشنا ها وا 

لها قيمة إل إذا وعت الشعوب قيمة هنذه المشناريع وأثنارت الدولنة فني مجتمعاتهنا أهمينة هنذه 

 .المشاريع

تعنند المننوارد البشنرية أحنند المقومننات الهامنة الالزمننة لعمليننة  :السدكان تنميددة للمددوارد البشددرية .1

التنميننننة القتصننننادية والجتماعيننننة، ألنننننك بنننندو  العنصننننر البشننننري بالعنننندد الكننننافي والنوعيننننة 

المال مة القادرة على النهوض بعملية التنمية ل يمكن  تحقينق التنمينة، فاإلنسنا  هنو المبتكنر 

فنال غرابنة أ  تهنتم دول العنالم اآل  وكنذلك المنظمنات  والمخترع والمنفذ لكل عمليات التنمية

الدولينننة ب ننننرورة تنمينننة المننننوارد البشننننرية، وأ  تصننندر القننننرارات الدوليننننة مننن  األمننننم المتحنننندة 

 . وغيرها م  المنظمات الدولية القرارات الالزمة لذلك
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ني منن  أهننم مقومننات التنميننة هننو دعننم السننتقالل الننوط: االسددتقال السياسددي واالقتصددادي .3

وتقليل التبعية للعنالم الخنارجي، والعتمناد علنى النذات، ولنذلك، فنم  التنمينة ل يمكن  فصنلها 

ع  الستقالل، ول يمك  أ  نفرط في السيادة الوطنية بحجة العتماد على منا تقدمنك الندول 

شنناملة للنوط  والمننواط   رالمتقدمنة للندول الناميننة، إ  التنمينة تقننوم علنى أسناس عمليننة تحرين

 . تحرير السياسي والقتصادي والجتماعي في وقت واحدكال

يننربط الننبعض بنني  التنميننة واسننتيراد أحننداث تنننظم  :اسددتخدام التكنولوجيددا الحديثددة والمائمددة .1

التكنولوجيننا المتقدمنننة علنننى أسننناس أ  ذلنننك مواكنننب لركنننب التقننندم العلمننني وأننننك مننن  مقومنننات 

 . التنمية

 : ثرعا على اإلدارة اإللكترونيةعوامل نجاح الموارد البشرية وأ  51.1.1

وتتمثننل عوامننل نجنناح المننوارد البشننرية وأثرهننا علننى اإلدارة ( 21: 1021المغربنني، )كمننا يننرى 

 : اإللكترونية في عدة متطلبات متكاملة مع بع ها البعض وم  أبرز تلك المتطلبات ما يلي

النننننواحي المتعلقننننة بنننناإلدارة  المتطلبننننات اإلداريننننة هنننني التنننني تتمثننننل فنننني :المتطلبددددات اإلداريددددة: أوالا 

 : وأنشطتها المختلفة منها

تحديند أهنداف وغابننات اإلدارة بشنكل وا نح ومنن  ثنم بيننا  األهنداف التني يسننعى النظنام إلننى  .2

 . تحقيقها

التخطننيط الفعنننال لحتياجننات النظنننام منن  المنننوارد المتعنننددة ممننا يتطلنننب بنندورة اقتنننناع وتأييننند  .1

م معلومات الموارد البشرية وتقديم الندعم المنادي والمعننوي اإلدارة العليا بالمنظمة بأهمية نظا

 . لذلك

مشنننناركة اإلدارات الر يسننننة فنننني المنظمننننة مننننع إدارة المننننوارد البشننننرية فنننني اإلعننننداد والتصننننميم  .3

 . النظام
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مراعاة احتياجات كافة المستفيدي  م  مخرجات ومعلومات النظام سوام من  داخنل المنظمنة  .1

 . أو م  خارجها

متابعننة المسننتمرة علننى كافننة عناصننر نظننام معلومننات المننوارد البشننرية بمننا ي ننم  الرقابننة وال .1

 . فعالية أدا ك

 : المتطلبات الفنية: ثانياا 

 :وم  أبرز المتطلبات الفنية ما يلي( 221: 1020السلمي، )كما يرها 

تنننننوفير األجهنننننزة واآللت واألدوات الالزمنننننة لتشنننننغيل النظنننننام بمراعننننناة إمكاننننننات واحتياجنننننات  .2

 . نظمةالم

تننوفير األفنننراد ذوي المهنننارات والخبنننرات الفنيننة الالزمنننة لتشنننغيل األجهنننزة واآللت والحاسنننبات  .1

 . اآللية أو الستعانة بمجموعة م  الستشاريي  في هذا المجال

تصنننميم نظنننام متكامنننل للصنننيانة والسنننالمة وسنننرية البياننننات والمعلومنننات التننني يتعامنننل معهنننا  .3

 . النظام

 .م  أجل استخدامات أكثر فاعلية -ملفات والسجالت والوثا ق ال -تكامل البيانات  .1

 : المتطلبات االقتصادية: ثالثاا 

ومننن  أهنننم المتطلبنننات القتصنننادية الالزمنننة لنجننناح المننننوارد ( 10: 1021رشنننيد، )كمنننا يرهنننا 

 :البشرية والتي تؤثر على اإلدارة اإللكترونية ما يلي

دارة اإللكترونينة ممننا يسنهم فني إيجناد نظننم تنوفير وقنت كناف لعملينة إعننداد وتصنميم نظنام اإل .2

 . المؤسسة بو وح

 . العمل على تخفيض التكاليف .1
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السننتخدام الفعننال لألفننراد العنناملي  علننى تشننغيل نظننم اإلدارة اإللكترونيننة ومعلومننات المننوارد  .3

 . البشرية

تننوفير الجهنند المبننذول فنني جميننع مراحننل عمننل نظننام معلومننات لمننوارد البشننرية ممننا يتطلننب  .1

 . ريب العاملي  بالنظام لزيادة مهاراتهم في التشغيل واستخراج المعلوماتتد

 :المتطلبات االجتماعية: رابعاا 

هنننناك عنننندد مننن  المتطلبنننات الجتماعينننة تنننؤدى إلننننى  أ  (130: 1021مننناجي، )كمنننا يرهنننا 

لبننات نجنناح المننورد البشننرية وبالتننالي تننؤثر باإليجنناب علننى اإلدارة اإللكترونيننة ومنن  أبننرز تلننك المتط

 : ما يلي

التعننناو  المسنننتمرة بنننني  اإلدارة المنننوارد البشننننرية وكافنننة اإلدارات األخننننرى بالمنظمنننة ل ننننما   .2

 . اإلمداد بالمعلومات لتلك اإلدارات والحصول منها على البيانات والحقا ق

التصنننننال الجينننننند بننننني  العنننننناملي  فنننننني إدارة المنننننوارد البشننننننرية ومجموعنننننة العنننننناملي  بنننننناإلدارة  .1

 . ووحدات الحاسب مع  رورة وجود تفاهم متبادل بي  الطرفي اإللكترونية 

 . توفر روح المساعدة م  قبل مصممي النظام للمستفيدي  منك .3

سنهولة اسننتخدام مخرجننات النظننام ممننا يتطلننب دعنم السننلوك اليجننابي لنندى العنناملي  بالنظننام  .1

 . والمستفيدي  منك

 : مفيوم نظم معلومات الموارد البشرية  56.1.1

تمثنننننل اإلدارة اإللكترونينننننة ونظنننننم المعلومنننننات الخاصنننننة ( 10: 1021المغربننننني، )رى كمنننننا يننننن

نظامننناا يعمنننل علنننى تنننوفير المعلومنننات التننني يحتاجهنننا المنننديرو  لتخننناذ القنننرارات "بنننالموارد البشنننرية 

الخاصننننة باسننننتخدام المننننوارد البشننننرية الفعالننننة بمننننا يننننؤدى لرفننننع مسننننتوى أدا هننننا وتحقيننننق األهننننداف 

 ". التنظيمية
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الطريقننة "أ  نظننم معلومننات المننوارد البشننرية هنني ( Cascio, 2011: p160)ا يشننير وكمنن

عننننداد تقننننارير المعوقننننات عنننن  األفننننراد وكننننذلك  التنننني تقننننوم منننن  خاللهننننا بتجميننننع وصننننيانة وتحليننننل وا 

 ". الوظا ف

 : أعمية نظم المعلومات الموارد البشرية  57.1.1

نظننم المننوارد البشننرية وذلننك منن   ةإلننى أهمينن( 111:  110، 1021عبنندالوهاب، )وكمننا يننرى 

 : خالل النقاط التالية

دخنال عملينات التحوينل والتشنغيل  .2 تجميع البيانات الالزمنة إلدارة النظنام وصنيانتها وحفظهنا وا 

 . عليها بهدف تقديمها للمستفيدي  بعد ذلك

وي نات القيام بممنداد المسنؤولي  بكافنة المعلومنات المتعلقنة بناألفراد فني مجنالت المزاينا والتع .1

واألجننننننور والتأمينننننننات، والتدريب،وتنميننننننة الكفننننننامات، وتقننننننويم األدام باإل ننننننافة إلننننننى تننننننوفير 

المعلومات عن  نظنم الختبنار والتعيني  وشنروطها، وتقينيم الوظنا ف وتحليلهنا وتنمينة قندراتهم 

 .ومهاراتهم وتخطيط المسارات الوظيفية

مننة مثننل األهننداف وتحليننل الوظنننا ف متابعننة  التغييننرات التنني تننتم فنني البي ننة الداخليننة بالمنظ .3

وتكننوي  جماعننات العمننل والوحنندات اإلداريننة والفننروق الوظيفيننة والمسننارات المهنيننة وتحقينننق 

 . العدالة بي  األفراد

اإلسننهام فنني بنننام خطننة القننوى العاملننة علننى مسننتوى المنظمننة منن  خننالل معلومننات تخطننيط  .1

اجنات المنظمنة من  األفنراد كمناا وكيفناا الموارد البشرية النذي يعمنل علنى التحديند الندقيق لحتي

 . والوقوف باستمرار على اإلمكانات البشرية المتاحة
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مواكبنننننة التغينننننرات التننننني تحننننندث فننننني البي نننننة الخارجينننننة مثنننننل التشنننننريعات الحكومينننننة وكنننننذلك  .1

اإلجرامات الخاصة بالتعيي ، والختبنار، والتأميننات الجتماعينة وغيرهنا والعمنل علنى تحلينل 

 .بما يفيد تشغيل اإلدارة اإللكترونية هذه المتغيرات

القيننام بخدمننة أهننم مننورد للمنظمننات وهننو المننورد البشننري منن  خننالل تكامننل عناصننر النظنننام  .1

 (. التغذية المرتدة -المخرجات  -عمليات التحويل  -المدخالت )المعلوماتي 

ت التسنويقية التكامل مع نظام المعلومات اإلدارية الفرعينة األخنرى بالمنظمنة كنظنام المعلومنا .1

والعمليننات الفنيننة ونظننم معلومننات التحويننل وغيرهننا، منن  نظننم المعلومننات داخننل المنظمننة بمننا 

 . يكفل وجود نظام معلومات كلي متكامل يخدم اتخاذ القرارات على مستوى المنظمة

السننتجابة لمطالننب الجهننات الخارجيننة بتننوفير المعلومننات التنني تحتنناج إليهننا بمراعنناة عنصننر  .8

 . تاحة المعلومات للنشرالسرية، وا  

 : متطلبات الموارد البشرية في عصر المعلومات  58.1.1

أ  التطنننننورات المتالحقنننننة فننننني عصنننننر المعلومنننننات ( 10: 19، 1021رشنننننيد، )وكمنننننا ذكنننننر 

والتصنننالت إلنننى جعنننل السياسنننات التقليدينننة فننني علنننم اإلدارة أفرادهنننا يلمنننو  إلمامننناا عامننناا بمنننناهج 

العملية المتوسطة ولذلك تزامناا مع تلك التحديات لبند من  أعنادة النظنر التقنية، مع بعض المقارنة 

فني دراسنة وتحلينل متطلبنات المرحلننة القادمنة من  عالقنة المننوارد البشنرية بناإلدارة اإللكترونينة، لبنند 

 : م  توفر عدة عوامل إلنجاح هذا الدور، وم  أهم هذه العوامل ما يلي

تثمار طوينل األجنل إذا تنم إدارتنك وتنمينة وتطنوير يمكن  أ  بما أ  الموارد البشنرية بمثابنة اسن .2

 . يحقق إنجازات هامة وطويلة في مجال اإلدارة اإللكترونية
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الهتمام بالعنصر البشري م  حيث الهتمنام باختيناره و لينة تطنويره وتدريبنك وكنذلك تشنجيعك  .1

ينة تعاملهنا منع الدا م وو ع خطط مدروسة واستراتيجيات وا حة للمنوارد البشنرية تو نح  ل

 .اإلدارة اإللكترونية

 . تشجيع بي ة العمل على تنمية وتطوير العاملي  والستفادة م  مهاراتهم ومعرفتهم وقدرتهم .3

تحقيق التواز  بني  حاجنات العناملي  وأهنداف واسنتراتيجيات المنظمنة عنند تطبينق السياسنات  .1

جرامات العمل الخاصة باإلدارة اإللكترونية  .والبرامج وا 

الرتباط والتكامل بي  النظم الفرعية لنظام معلومات الموارد البشرية وكنذلك وجنود الندعم  قوة .1

 . الكافي م  قبل اإلدارة العليا
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 الرابعالمبحث 
 التدريب والتنمية

 :لمقدمةا  5.4.1

أ  التننندريب عملينننة تعلنننم يكتسنننب فيهنننا األفنننراد مهنننارات ومعنننارف تسننناعدهم فننني بلنننو  مهنننارة 

 . رد البشرية في أدام أعمالهم لتنفيذ خطط وبرامج العمل الحالية والمستقبليةالموا

يتناول هذا المبحث بعض تعريفات وعناصنر ومزاينا وأننواع وأهمينة التندريب، وكنذلك التعنرف 

علنى أهنداف ومعنايير وخطننوات الخمنس األساسنية لعملينات التنندريب والتنمينة، وبم نافة إلنى تحدينند 

لتنمينننة ومعرفنننة العتبنننارات األساسنننية للتننندريب والننننواحي القانونينننة لنننك لتحننندد احتياجنننات التننندريب وا

 .فاعليتك في تقليل مخاطر

 : تعريفات على التدريب  1.4.1

هننننو عملينننة مسنننتمرة محورهننننا الفنننرد فننني مجملننننة "التننندريب ( 21: 1021الطعننناني، )ويعنننرف 

لينة أو مسنتقبلية يتطلبهنا الفنرد تهدف إلى أحداث تغيرات سلوكية ذهنية محددة لمقابلة احتياجات حا

 ".والعمل الذي يؤديك والمنظمة التي يعمل فيها

هننو العمليننة التنني تسننتهدف تعلننيم المننوظفي  "التنندريب ( 111: 1022عبنندالمتعال، )ويعننرف 

ويشنننير التننندريب إلنننى مجموعننة الطنننرق المسنننتخدمة فننني . الجنندد المهنننارات األساسنننية ألدام وظننا فهم

 ". و الحاليي  بالمهارات الالزمة ألدام وظا فهم بنجاحتزويد الموظفي  الجدد أ

هنننننو عمليننننة مدروسنننننة لتعننننديل التجننننناه أو "التنننندريب ( 228: 1021كشنننننواي، )ولقنننند عرفهننننا 

المعرفة أو السلوك المهاري م  خالل اكتساب بعنض الخبنرة لتحقينق أدام فعنال فني نشناط واحند أو 

فنني المواقننف الخاصننة بالعمننل فنني تطننوير مجموعننة منن  األنشننطة ويتمثننل الهنندف منن  هننذه العمليننة 
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قنننندرات األفنننننراد وفنننني تلبينننننة احتياجننننات األشنننننخاص العننننناملي  فنننني المنظمنننننة فنننني الوقنننننت الحا نننننر 

نشنناط تعليمنني منن  نننوع خنناص، فهننو "التنندريب بأنننك ( 113: 1023برنننوطي، )ويعننرف . والمسننتقبل

يشغلها وهنو واحند من  نشاط محتمل تمارسك المنظمة يهدف إلى تحسي  أدام الفرد في وظيفة التي 

وسننننا ل تطننننوير العنننناملي  للمنظمننننة وقنننند يكننننو  الوسننننيلة الوحينننندة التنننني تعتمنننندها المنظمننننة لتطننننوير 

 ". العاملي ، إذا لم يك  لديها برامج التطوير

 : عناصر التدريب والتنمية  1.4.1

إلننى أ  التنندريب واجننب وظيفنني ومتجنندد، لكننل العنناملي  ( 11: 1021الخطيننب، )وقنند أشننار 

ؤسسننة الجامعننة أو غيرهننا منن  المؤسسننات التعلننيم الحننالي، حيننث إ  التنندريب فنني جننوهرة جهنند فنني م

نظامي متكامل ومستمر، يهدف إلى إثنرام المعرفنة وتنميتهنا، وكنذلك إلنى إثنرام مهنارة الفنرد وسنلوكك 

ألدام عملننك بدرجنننة عالينننة مننن  الكفاينننة والفعالينننة، وفننني  نننوم ذلنننك فالتننندريب يعنننني بعناصنننر ثالثنننة 

 : ة وهي كالتاليأساسي

 . تنمية المعرفة والتي تتناول الجوانب الكلية للعمل .2

 . زيادة مهارة الفرد وقدرتك على أدام العمل .1

 . تنمية قيم واتجاهات إيجابية نحو العمل .3

 : مزايا التدريب والتنمية  4.4.1

ب، إ  هناك بعض المزايا التي تعنود علنى الفنرد المتندر ( 120: 1020عبدالباقي، )كما يرى 

 : ومزايا أخرى تعود على المؤسسة نتيجة قيامها بتدريب العاملي  بها، وم  هذه المزايا

 . اكتساب الفرد خبرات جديدة تؤهلك لشغل المناصب القيادية .2

 . اكتساب الفرد الصفات التي تؤهلك لشغل المناصب القيادية .1

 . جديدة زيادة ثقة العاملي  بأنفسهم نتيجة لكتساب معلومات وخبرات وقدرات .3
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 .تنمية كفامات وخبرات العاملي  وزيادة مهاراتهم لزيادة قدراتهم على تطوير العمل .1

إعننننداد أجيننننال منننن  األفننننراد لشننننغل الوظننننا ف القياديننننة علننننى جميننننع مسننننتويات العمننننل داخننننل  .1

 . المؤسسة

 : أنواع التدريب والتنمية  1.4.1

 : يلي إنك يمك  تقسيم أنواع التدريب كما( 329: 1022ماهر، )ويرى 

 (1.1)جدول 
 أنواع التدريب يمك  تقسيم أنواع التدريب حسب

 المكان نوع الوظائف  مرحلة التوظيف
 .داخل المنظمة. 2 . التدريب المهني والفني. 2 .توجيك الموظف الجديد. 2
 . خارج المنظمة. 1 التدريب التخصص. 1 . التدريب أثنام العمل. 1
 . في شركات خاصة. أ . التدريب اإلداري. 3 . ارةتدريب لتجديد المعرفة والمه. 3
 . في برامج حكومية. ب  . تدريب بغرض الترقية والنقل. 1
   .التدريب للتهي ة للمعا . 1

 

 .329كز التنمية اإلدارية، اإلسكندرية، ص، مر "إدارة الموارد البشرية"، 1022 ماهر، أحمد،

 :أعمية التدريب  6.4.1

األهميننننة يجننننب األخننننذ بعنننني  العتبننننار األهميننننة بالنسننننبة لألفننننراد      ولعننننل عننننند الحننننديث عنننن 

العنننننناملي  وللمنظمننننننة ولتطننننننوير العننننننناملي  وللمنظمننننننة ولتطننننننوير العالقنننننننات اإلنسننننننانية كمننننننا يرهنننننننا           

 (: 11: 1020شحاذة؛ )

 . زيادة اإلنتاجية واألدام التنظيمي ويساعد في ربط أهداف العاملي  بأخذ المنظمة .2

 . يح السياسات العامة للمنظمة وخلق اتجاهات ايجابية داخلية وخارجيةيؤدى تو  .1

ثننننرام  .3 يننننؤدى إلننننى تطننننوير أسنننناليب القيننننادة وترشننننيد القننننرارات اإلداريننننة ويسنننناعد فنننني تجدينننند وا 

 . المعلومات
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 . مهارات التصالت بي  األفراد ريطور الدافعية ألدام ويساعد على تطو  .1

العناملي  بالمنظمنة وتطنوير إمكانينة األفنراد لقبنول التكينف  توثينق العالقنة بني  اإلدارة واألفنراد .1

 .مع التغيرات الحاصلة

 : أعداف التدريب  7.4.1

إ  هننندف التننندريب لنننيس فقنننط تنننوفير الخبنننرات والمهنننارات لألفنننراد ولكننن  أي ننناا تنمينننة الرغبنننة 

وراتهنا فني لستخدام قدراتهم بدرجة أف ل، ومن  ذلنك كلنك يمكنننا القنول أ  رسنالة التندريب تمكن  بل

 : وهي كالتالي( 301: 1020الهاشمي، )تحقيق األهداف التالية كما يرها 

 ما  أدام العمل بفاعلية وسرعة واقتصاد وسد الثغرات التي توجد بني  معنايير األدام التني  .2

 . يحددها الرؤسام وبي  األدام الفعلي للعاملي 

 . برغبتك في أدام العمل ترغيب الفرد في عملك، باعتبار أ  زيادة إنتاجية مرهونة .1

تنوفير الندافع النذاتي لندى الفنرد لزينادة كفامتنك وتحسني  إنتاجينة كمنا ونوعناا من  خنالل توعيتنك  .3

 . بأهداف المشروع وسياساتك وبأهمية عملة ومدى مساهمتك في تحقيق تلك األهداف

ل ومهنناراتهم رفننع الننروح المعنويننة ألفننراد القننوى العاملننة بالمشننروع نتيجننة إلهننامهم بأبعنناد العمنن .1

 . في أدا ك واهتمامهم بك

زينننادة مهنننارات وقننندرات الفنننرد وتسنننليحك بمقومنننات تؤهلنننك للترقننني المناصنننب الوظيفينننة األعلنننى  .1

 . مستوى

رفع الكفاية اإلنتاجية للفرد ع  طريق إتاحة الفرصة أمامك لكي يقف علنى كنل منا هنو جديند  .1

 . فنو  وأساليب العمل في مجال التطور العلمي والتقني ويترتب عليك م  تطور في

العمنننل علنننى اسنننتقرار المشنننروع ومرونتنننك، فننناألفراد المننندربي  هنننم بمثابنننة أصنننل فننني األصنننول  .1

الهامننة بالمنظمننة، يعملننو  علننى اسننتقرار المشننروع ومرونتننك، السننتقرار يعننني قنندرة المنظمننة 
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كيننف علننى السننتمرار مهمننا حنندث تغييننر أمننا المرونننة فتعننني قنندرة المنظمننة علننى الننتالؤم والت

 . مع التغيرات التي تطرأ على كمية العمل

 : معايير التدريب والتنمية  8.4.1

 : وهي كالتالي( 191: 1022رشيد، )كما يراها 

 (. الخ...مهارات فنية، ومفاهيم، ومهارات لفظية، واتجاهات،)نوع السلوك المطلوب اكتسابك  .2

 . عدد الموظفي  المطلوب تدريبهم .1

 . ع بها المتدربو مستوى القدرات التي يتمت .3

 . الفروق الفردية بي  المتدربي  .1

 . تكاليف التدريب بالنظر إلى العوامل المختلفة .1

الخبرة السابقة المبنية على التقويم المنتظم للنتا ج التني تنم تحقيقهنا من  خنالل أسناليب التندريب  .1

 . المختلفة في بي ة المنظمة

 : والتنمية الخطوات الخمس األساسية لعمليات التدريب  9.4.1

 : الخطوات التدريب والتنمية كالتالي( 111: 111، 1022عبدالمتعال، )كما يرى 

والتننني ينننتم منننن  خاللهنننا تحدينننند  ( :Needs Analysis)تحليدددل االحتياجددددات التدريبيدددة  .2

 : مجموعة المهارات الالزمة ألدام وظيفة معينة وهي كالتالي

 إلنتاجيةتحديد مهارات األدام الوظيفي لتحسي  األدام وا . 

  ،تحلينننل مننن  هنننم حاجنننة للتننندريب للتأكننند مننن  مال منننة البرننننامج لمسنننتوى تعلنننيمهم، وخبنننراتهم

 . ومهاراتهم، وتوجهاتهم

 استع  بالبحث العلمي لتطوير المعرفة القابلة للقياس وأهداف األدام . 



 

 11 

من  هننذه الخطنوات يننتم تحدينند (: Instructional Design)تصدميم المعينددات التدريبيددة  .1

 : الكتب والمذكرات والتدريبات التي يمك  العتماد عليها في التدريب وهي: ة مثلمجموع

   تجميننع األهننداف اإلرشننادية والرسننا ل والوسننا ط ووصننف تسلسننل المحتننوى واألمثلننة والتمنناري

 . واألنشطة ونظمك في منهج يدعم نظرية تعليم الكبار

 كمنننل بع ننها النننبعض ومكتوبنننة تأكنند مننن  أ  جميننع األدوات مثنننل صننور الفينننديو والكتيبننات ت

 . بو وح

  عالج جمينع عناصنر البرننامج بحرفينة وحنرص سنوام كاننت علنى ورق أو مصنورة أو مسنجلة

 . ل ما  الجودة والفعالية

إدخننال وصننحح البرنننامج أو أمننام (: Validation)اختبددار مدددة صددحة البرنددامج التدددريبي  .3

 . ل ما  فعالية البرنامج أحد الح ور، صمم مراجعات نها ية على أساس نتا ج محددة

عننند التطبينننق امنندح النجنناح فننني ورشننة عمنننل (: IMple Mentation)تنفيددا البرندددامج  .1

 . المتدربي  التي تركز على المعرفة والمهارات ومحتوى التدريب

بغنرض  التأكند من  أننك قند (: Evaluation and Follow- up)تقيديم برندامج التددريب  .1

 : وقيم نجاح البرنامج وفقاا لننن. مدى نجاحك أو فشلك حقق الغرض منك، وذلك للحكم على

  (. تفاعل المتعلمي  المباشر بالتدريب)التفاعل 

  (. استخدام أساليب السترجاع لقياس ما تعلمك المتعلمو  بالفعل)التعليم 

  (. لحظ ردود أفعال المشرفي  نحو أدام المتعلمو  بالفعل)السلوك 

  (. ارئ على األدام الوظيفي وقيم الحفاظ  المطلوب عليكحد مستوى التحس  الط)النتا ج 
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 : تحديد احتياجات التدريب والتنمية  50.4.1

انطالقننناا مننن  مبننندأ نجننناح أي برننننامج يعتمننند علنننى تلبينننة الحتياجنننات التدريبينننة لننندى األفنننراد 

شباعها وكما يراها   : وهي كالتالي( 31: 1021الطعاني، )وا 

 . ت التدريبية الخطوة األولى التي تنطلق منها العملية التدريبيةتعد عملية تحديد الحتياجا .2

 . تؤدى إلى األدام المناسب .1

 . تبي  الف ة المستهدفة م  التدريب .3

تسنناعد المسننؤولي  عنن  البننرامج علننى التخطننيط الجينند وتقنندير الحتياجننات التدريبيننة، حا ننراا  .1

 .ومستقبالا 

 :هي كما يلي( 311: 1022ماهر، )كما يرى 

 لتخطيط التدريب علنى أسناس واقعني لالحتياجنات التدريبينة الفعلينة تتنيح الفرصنة العادلنة أ  ا

 .لتقدم العاملي  وزيادة كفامتهم وتحسي  أدا هم

  أ  الحتياجات التدريبية تعطي  وماا كاشنفاا عن  مسنتوى األفنراد المطلنوب تندريبهم وعنددهم

 . وع  مجال التدريب المطلوب

 ات التدريبية تعتبر عملية ديناميكية مستمرةأ  عملية تحديد الحتياج . 

 : االعتبارات األساسية في التدريب والتنمية  55.4.1

هنننناك العديننند مننن  العتبنننارات التننني يجنننب أخنننذها بالحسنننبا  لغنننرض نجننناح عملينننة التننندريب 

وهنني كمننا ( 21: 1021عقلنني، )؛ (132: 1020الهيتني، )وتتمثنل فنني العتبننارات اآلتينة كمننا يرهننا 

 : يلي
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تظهننر أهميننة الفروقننات الفرديننة فنني مجننال سننرعة الننتعلم لنندى المتنندربي  : الفروقددات الفرديددة .5

لنننذا يسنننتلزم األمنننر دراسنننة خلفينننات المتننندربي  . وتقنننبلهم ألننننواع معيننننة مننن  التعلنننيم والتننندريب

 . وميولهم وقدراتهم التعليمية عند اختيار البرامج التدريبية

أهمينة هنذا العتبنار فني مرحلنة تحديند الحتياجنات  تظهر: عاقة التدريب بتحليل الوظائف .1

التدريبيننة، حيننث أ  تحليننل الوظننا ف يت ننم  وصننف للوظيفننة وتحدينند المواصننفات الخاصننة 

لننذا تظهننر الحاجننة . بهننا كمننا يسننتهدف فنني النهايننة تحقيننق المواممننة مننا بنني  الفننرد والوظيفننة

هنذا أمنر يسنتلزم أ  تسنتهدف  التدريبية عندما تكو  منؤهالت الفنرد دو  المتطلبنات الوظيفينة

 . الجهود التدريبية لسد الفجوة بي  متطلبات الوظيفة ومؤهالت الشاغل

يت ننننم  هننننذا العتبننننار تحفيننننز العنننناملي  علننننى الشننننتراك فنننني النننندورات والبننننرامج : الدافعيددددة .1

التدريبيننة لمننا لهننذا الشننتراك منن  نتننا ج إيجابيننة علننى صننعيد الوظننا ف التنني يشننغلها المتنندرب 

لنذا تقنع مسنؤولية التحفينز هنذا . ر والرواتب والمتيازات التني سيحصنل عليهنا مسنتقبالواألجو 

 . على عاتق المشرف على البرنامج التدريبي

ترتبط هذه العتبارات بتحديد الحتياجنات التدريبينة، إذا يجنرى العنرف : االعتبارات القانونية .4

ختينار لكوننك يفتقنر إلنى معرفنة القانوني على عدم استبعاد مرشح م  مجموعة المرشنحي  لال

لنذا يصنبح من  ال نروري تحديند أننواع المهنارات . يمك  أ  يتحملها خالل البرنامج التندريبي

التننني يحتاجهنننا الفنننرد العامنننل لكننني ينجنننر علمنننك بكفنننامة واعتبارهنننا المعينننار الممينننز بننني  مننن  

 . يستحق بالبرنامج التدريبي م  عدمك

فعالنننة للمتننندربي  فننني تخطنننيط البنننرامج التدريبينننة مهمنننة تعننند المشننناركة ال: المشددداركة الفعالدددة .1

لنذا يجنب أ  تحنث البنرامج التدريبينة للمتندربي  علنى . لكونها تزيد م  اهتمامهم وتحفنزهم لهنا

بدام الرأي في الموا يع المطرحة للنقا   . المنافسة وا 
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فا قننننة تعتمننند فاعلينننة عملينننة الختيننننار يجنننب أ  تنننتم بعناينننة : اختيدددار المتددددربين وتدددددريبيم .6

واستناداا إلى معايير اختيار محددة تت م  خبنراتهم واطالعهنم ومعنارفهم وكفنامتهم فني إدارة 

لننننذا يسننننتلزم األمننننر مننن  إدارة المننننوارد البشننننرية متابعننننة البننننرامج التدريبيننننة . البنننرامج  التدريبيننننة

السننابقة ودراسنننتها والطنننالع علنننى مسننتوى المننندربي  فيهنننا، ومننن  ثننم اسنننتبعاد غينننر المنننؤهلي  

 . منهم

علننى النننرغم مننن  أهميننة التننندريب لجمينننع العنناملي  مننن  المنظمنننة، إل أ  : اختيدددار المتددددربين .7

 . بعض البرامج التدريبية تتميز ببعض الخصوصيات وتستهدف نوع معي  م  العاملي 

  :تتنوع أساليب وطرا ق التدريب وغالباا ما تقع  م  مجموعتي  هما: أساليب التدريب .8

 (. on Job Training) التدريب داخل العمل .أ 

 (. Job out of)التدريب خارج مكا  العمل  .ب 

ننوع  سلكل مجموعة أساليب وسلبيات وايجابيات ولكل المهم فيها أ  يتم الختيار علنى أسنا

 . التدريب

تتناسب مبادئ التعليم وقد تكو  المبادئ قابلنة للتطبينق فني المصنانع، حينث : مبادئ التعليم .9

المتننندرب والتزامنننك بتطبينننق البرننننامج التننندريبي، ولكننن  مثنننل هنننذه  يمكننن  متابعنننة مننندى اهتمنننام

المبادئ غير قابلة للتطبيق في برامج تدريبية تت م  مجموعة غير متمثلنة الخصنا ص من  

 . المتدربي 

 : النواحي القانونية للتدريب والتنمية  51.4.1

لهنننو أمنننر علنننى إ  إعطنننام فنننرص متسننناوية للمسنننتخدمي  ( 100: 1022مننناهر، )كمنننا يراهنننا 

هننننام فنننني هننننذا الشننننأ  وقنننند ي ننننطرك ذلننننك إلننننى اختيننننار أعننننداد منننن  األقليننننات وهنننننا يجننننب اتخنننناذ 

 : الحتياطات التالية
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 .  التأكد م  متطلبات المهارة والخبرة لكل المتقدمي  للعمل .2

 . تقليل مخاطر األذى بتدريب كل الموظفي  اللذي  يعملو  في عمليات أو أجهزة خطيرة .1

ريب يشننننمل إجننننرامات لحمايننننة صننننحة األطننننراف األخننننرى، وكننننذلك بنننناقي التأكنننند منننن  أ  التنننند .3

 . الموظفي 

 . تقييم النشاط التدريبي لتحديد فعاليتك في تقليل مخاطر اإلهمال .1
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 :المقدمة  0.1

ري للدارسننة فنني الفصننلي  السننابقي ، ويننتم بعنند أ  تننم اسننتعرض اإلطننار العننام واإلطننار النظنن

تخصننيص هننذا الفصننل للدراسننة الميدانيننة، والتنني تركننز علننى تحليننل البيانننات المتحصننل عليهننا منن  

خالل استمارة الستبانة، وذلك م  خالل التعرف علنى طبيعنة العالقنة بني  دور اإلدارة اإللكترونينة 

ملي  فنني إدارات المصننارف الليبيننة التجاريننة فنني تنميننة المننوارد البشننرية، وذلننك منن  وجهننة نظننر العننا

 . العامة في مدينة بنغازي

وقننند تنننم تحلينننل البياننننات المتحصنننل عليهنننا مننن  اسنننتمارة السنننتبانة باسنننتخدام برننننامج الحنننزم 

 (. SPSS)اإلحصا ية للعلوم الجتماعية 

وينة بمنا حيث استخدمت التكرارات والمتوسنطات الحسنابية والنحرافنات المعيارينة والنسنب الم 

 . يحقق أهداف الدراسة

 :الدراسة االستطاعية  2.1

إ  الغرض م  استخدام الدراسنة السنتطالعية هنو معرفنة مندى دقنة وو نوح السنتبانة لندى 

مننن   -إ  وجننندت  -أفنننراد عيننننة الدراسنننة، التننني تمكننننا مننن  التغلنننب والق نننام علنننى أوجنننك القصنننور 

أفننراد العينننة السننتطالعية إلجننرام التعننديالت  السننتبانة وذلننك منن  خننالل المالحظننات التنني يقنندمها

علنننى العبننننارات التنننني قنننند تكننننو  غام ننننة أو غيننننر مناسننننبة، واحتسنننناب منننندى صنننندق وثبننننات األدام 

 . المستخدمة للدراسة، ف الا ع  إمكانية الدراسة

 :خطوات اختيار العينة االستطاعية  0.2.1
 : تحديد وحدة التحليل 0.0.2.1

هذه الدراسة على جميع العاملي  بنمدارات المصنارف الليبينة التجارينة تتمثل وحدة التحليل في 

 .العامة العاملة بمدينة بنغازي
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 :تحديد مجتمع الدراسة  2.0.2.1

أجريت الدراسة على إدارات المصارف الليبية التجارية العامة لكونها لهنا تنأثير فني القتصناد 

ليبينة التجارينة العامننة من  خننالل مسناهمتها فنني الليبني وانطالقناا منن  الندور الننذي تؤدينك المصننارف ال

تنمية القتصناد، وعلينك تنم تحديند عيننة من  مجتمنع الدراسنة بجمينع العناملي  فني إدارات المصنارف 

وعليننك تننم تحدينند عينننة . موظفنناا ( 310)الليبيننة التجاريننة العامننة فنني مدينننة بنغننازي، والبننال  عننددها 

موظفنناا وتننم احتسننابها ( 130)ل مورجننا  حيننث كانننت الدراسننة بالنسننبة لمصننرف الوحنندة وفقنناا لجنندو 

 . وهكذا( 98=189÷ 111×130)

يو نننح إجمننالي المنننوظفي  فنني هنننذه المصننارف ونصنننيب كننل مصنننرف مننن  ( 2.3)والجنندول 

 . العينة

 (2.3)جدول 
 مجتمع وعينة الدراسة الميدانية

 العينة  المجتمع  

 المكان اسم المصرف  ت
العدد الكلية للموظفين 

 (عالمجتم)
العدد الكلي 
 للعينة 

النسبة 
 المئوية

العينة 
 االستطاعية

 21.9 %23 98 111 بنغازي مصرف الوحدة  2

 20.1 %32 19 101 بنغازي مصرف الجمهورية  1

 2.1 %21 32 81 بنغازي مصرف التجاري الوطني  3

 1.2 %8 29 28 بنغازي مصرف الصحاري  2

 10 %000 210 282 اإلجمالي 
 

 (.1022بيانات غير منشورة )قسم الشؤو  اإلدارية بالمصارف التجارية العامة  :المصدر
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 :تحديد حجم ونوع العينة االستطاعية  1.0.2.1

يعتمنند تحدينند الحجننم المناسننب للعينننة علننى العدينند منن  العوامننل منهننا طبيعننة ونننوع الدراسننة، 

تننوفرة لنندى الباحثننة وبمننا أننننا بصنندد ونننوع تحليننل البيانننات، وكننذلك واإلمكانيننات الماديننة والزمنيننة الم

اختيار العينة الستطالعية، لغرض التحقق م  إمكانية إجرام الدراسنة، وحينث إ  عيننة الدراسنة ل 

تتطلنننب بال ننننرورة أ  تكننننو  كبيننننرة الحجننننم، وكننننذلك ل يوجننند مرجننننع بنننني  الحجننننم المناسننننب للعينننننة 

وا ية بسننيطة طبقيننة منن  مجتمننع فقنند تننم أخننذ عينننة عشنن  -علننى حنند علننم الباحثننة  -السننتطالعية 

مننن  مجتمنننع الدراسنننة %( 23)موظفننناا تمثنننل ( 30)الدراسنننة حينننث بلننن  حجنننم العيننننة السنننتطالعية 

 %(. 23×  130)الر يسية 

ولقنند اختيننرت العينننة السننتطالعية للمصننارف قينند الدراسننة وفقنناا لننذلك ب ننرب النسننبة الم ويننة 

عية، فعلننني سنننبيل المثنننال تمثنننل مصنننرف لعننندد المنننوظفي  لكنننل منظمنننة فننني حجنننم العيننننة السنننتطال

منننن  مجتمننننع الدراسننننة، ولننننذلك يكننننو  عنننندد مفننننردات العينننننة السننننتطالعية %( 23)الوحنننندة بنسننننبة 

 . مع مالحظة أنك يتم تقريب النتا ج%( 23×  30)موظفاا ( 21.9) لمصرف الوحدة

 :ثبات مقاييس الدراسة  2.0.2.1

يقنيس منا يجنب أ  يقيسنك بصنورة منظمنة  يستخدم مصطلح الثبنات للدللنة علنى أ  الختبنار

      وللتحقننننق منننن  ثبننننات مقنننناييس الدراسننننة فقنننند اسننننتخدمت الباحثننننة معادلننننة ( 29: 3001الخطيننننب، )

ألفنننا كرونبننننا ، ويعنننند هننننذا الختبنننار منننن  الختبننننارات المهمننننة لتحلينننل اسننننتمارة السننننتبانة التنننني يننننتم 

 : احتسابها م  خالل المعادلة التالية
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 تمثل: حيث
     = المجموع=      ∑   (.ألفا)معامل الثبات. 

 .مقدار ثابت=       2          .عدد الفقرات المكونة لالختبار=    
2

i   =2    .تباي  الدرجة الكلية على الختبار

x   = ى الفقراتالدرجة عل تباي . 

 : وبعد تطبيق هذه المعادلة تبي  ما يلي

وبتطبينق هننذه المعادلننة باسننتخدام العيننة السننتطالعية، أعطننت درجننة ثبنات وصنندق كمننا هننو 

 (.1.3)مو ح بالجدول 

 (1.3)جدول 
 معاملة وثبات وصدق محاور الدراسة 

 معامل الصدر معامل الثبات المقياس
 91 92 . ة في تنمية الموارد البشريةمستوى دور اإلدارة اإللكتروني .2
 92.1 39.1 .ما مستوى تطبيق المصارف العامة لإلدارة اإللكترونية .1
 91.1 91 . ما مستوى تنمية الموارد البشرية بالمصارف التجارية العامة .3

 

 :صدر مقياس الدراسة   2.0.2.1

  التأكنند منهننا، وصنندق يعنند الصنندق منن  الخصننا ص الهامننة لقينناس أي دراسننة، التنني لبنند منن

والننذي هنننو الدرجننة التننني بهنننا "، (111: 1002المعنننداني و خنننرو ، )المقينناس يقصننند بننك كمنننا ذكننره 

مننندى اسنننتقرام واتسننناق درجنننة "وبمنننا أ  ثبنننات المقيننناس هنننو " الختبنننار السنننمة التننني و نننع لقياسنننها

 : المقياس، لهذا كانت الصلة وثيقة بي  الثبات والصدق الذاتي بالمعادلة التالية

 
 :حيث إ 

 (.ألفا)معامل الثبات =          .معامل الصدق الذاتي لألداة= 
أي أ  الصندق الننذاتي هننو الجننذر التربيعنني لمعامننل الثبننات، وبعنند تطبيننق هننذه المعادلننة تبنني  

وهننني نسننننبة صننندق عاليننننة ممنننا يجعننننل الثقنننة فنننني الصنننندق %( 91)أ  معادلنننة الصنننندق العنننام لهننننا 
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يبنني  معنامالت الثبنات ومعنامالت الصنندق لنألداة المسنتخدمة فنني ( 3.3)المقيناس مرتفعنة والجندول 

 .الدراسة

 ( 3.3)جدول 
 معامالت الثبات والصدق العامة

 معامل الصدر معامل الثبات  المتغير
منننا مسنننتوى دور اإلدارة اإللكترونينننة فننني 

 91 91 تنمية الموارد البشرية
 

 :وصف المقاييس المستخدمة في الدراسة  1.1

محناور، وذلنك لقيناس متغينرات الدراسنة حينث كنا  المحنور ( 2)استمارة الستبانة من  تتكو  

ألفنننننراد العيننننننة، والمحنننننور الثننننناني يتعلنننننق " البياننننننات األولينننننة"األول يتعلنننننق بنننننالمتغيرات الديمغرافينننننة 

 ". محاور الستبانة"بالبيانات المو وعية 

 (: البيانات األولية)المتغيرات الديمغرافية    0.1.1
   :ويعني الننوع م  حيث: وع المبحوثن -

 )    ( أنثي )    ( ذكر 
 

 :  العمدر -

   سنة                     30أقل م )    ( 
   سنة    20إلى أقل م   30م )    ( 
   سنة 10إلى أقل م    20م )    ( 
   سنة فأكثر             10م )    ( 

 

 :المستوى التعليمي -

  أقل م  ثانوي )    (   ثانوي أو ما يعادلك )    ( 
 دبلوم عالي )    (   (ليسانس -بكالوريوس )جامعة )    ( 
  ماجستير )    (   دكتوراة )    ( 
 أخرى، أذكرها )    (   
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 :عددد سنوات الخدمة في المصرف -

   سنوات                    1أقل م )    ( 
   سنوات 20إلى أقل م   1م )    ( 
   سنة 21م   إلى أقل  20م )    ( 
   سنة 10إلى أقل م    21م )    ( 
   سنة فأكثر             10م )    ( 

 

 : جال الوظيفة الحالية -

  (حاسب  لي)أعمال فنية )    (  أعمال قيادية إشرافية )    ( 
 أعمال إدارية غير إشرافية )    (   أعمال إدارية إلكترونية )    ( 

 

 : حول اإلدارة اإللكترونية التي التحقت بيا أثنا  خدمت عدد الدورات التدريبية  -

 لم أشارك )    (  شاركت بدورة واحدة )    ( 
  شاركت بدورتي )    (  شاركت بثالث دورات فأكثر )    ( 

 

 : عدد الدورات التدريبية حول تنمية الموارد البشرية التي التحقت بيا أثنا  خدمت  -

 لم أشارك )    (   واحدةشاركت بدورة )    ( 
  شاركت بدورتي )    (  شاركت بثالث دورات فأكثر )    ( 

 

 (: محاور االستبانة)البيانات الموضوعية    2.1.1

عبننننارة وقنننند تننننم اسننننتخدام مقينننناس ليكننننرت ( 12)محتننننوى هننننذا منننن  اسننننتمارة السننننتبانة عنننندد 

(Likert )وذوي الخمسة درجات، يوجد  م  هذه العبارات ما هو سلبي . 

 (2.3)جدول 
 توزيع الدرجات على بنود اإلجابة 

 وير موافر بشدة وير موافر محايد موافر موافر بشدة العبارة
 2 1 3 2 1 الدرجة
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 :الدراسة الرئيسية  2.1

بعد إجرام الدراسة الستطالعية واحتسناب معنامالت ثبنات وصندق أداة الدراسنة المسنتخدمة، 

علمنني األمننر الننذي يشنننجع علننى الشننروع فنني الدراسنننة جننامت النتننا ج متفقننة مننع متطلبنننات البحننث ال

الر يسنننية، وهننننا تنننم تحديننند حجنننم وننننوع عيننننة الدراسنننة، واألداة المسنننتخدمة فننني الدراسنننة واألسننناليب 

بننراز أهننم نتننا ج التحليننل التنني توصننلت إليهننا  اإلحصننا ية المسننتخدمة فنني تحليننل بيانننات الدراسننة، وا 

 .الدراسة

 :مجتمع وعينة الدراسة  0.2.1

  مجتمع الدراسة م  جميع موظفي  فني إدارات المصنارف الليبينة التجارينة الخاصنة فني تكو 

الهنننندف . موظفنننناا موزعننننة علننننى المصننننارف محننننل الدراسننننة( 198)منننندي  بنغننننازي، والبننننالع عننننددهم 

الر يسي م  اختيار عينة الدراسة هو الحصول على عينة تشنمل جمينع عناصنر وصنفات المجتمنع 

ني  خر إ  اختينار العيننة لنيس مجنرد اختينار نسنب من  مجتمنع البحنث األصلي محل الدراسة، بمع

 . ولك  عملية تحديد مدى تمثيل العينة للمجتمع قيد الدراسة

موظفنناا ( 130)وقند تننم اختيننار العينننة بالسنتناد إلننى جنندول مورجننا  الننذي حندد العينننة فيننك بننن 

 . م  حجم المجتمع األصلي

تبانك على أفراد مجتمع الدراسة المسنتهدف، وذلنك من  استمارة اس( 130)ولقد تم توزيع عدد 

( 120)وقننند تنننم اسنننترجاع عننندد . خنننالل التصنننال الشخصننني بالمتخصصننني  فننني هنننذه المصنننارف

وبننذلك . حينث ل يوجند أي اسنتمارة غينر صنالحة لتحلينل( 10)اسنتمارة اسنتبانك، أي أ  الفاقند منهنا 

مننن  %( 99.8)اسنننتبانك، أي منننا نسنننبتك اسنننتمارة ( 120)فنننم  عننندد السنننتمارات الصنننالحة للتحلينننل 

 . يو ح أعداد ونسب الستمارة الموزعة والمستلمة( 1.3)حجم العينة، والجدول 
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 (1.3)جدول 
 يو ح أعداد ونسب الستمارة الموزعة والمستلمة 

 اسم المصرف ت
االستمارات 
 الموزعة 

االستمارات 
 المستلمة 

االستمارات 
 الصالحة

استمارات 
 وير الصالحة

ستمارات ا
 المفقودة

نسبة 
 المردود

 %22.1 1 - 93 93 98 مصرف الوحدة 2
 %32.9 21 -- 21 21 19 مصرف الجمهورية  1

مصرف التجاري  3
 الوطني

32 32 32 -- 3 22.1% 

 %9 -- -- 29 29 29 مصرف الصحاري 2
 %22.8 20 -- 200 200 210 المجموع 

 

 : لباحثة عند القيام بالدراسة الميدانية منهاوالجدير بالذكر أ  هناك صعوبات واجهتها ا

نتيجننة للو ننع الننراه  الننذي تمننر بننك مدينننة بنغننازي، والصننعبات التنني واجهننت الباحثننة وذلننك  .2

بسننبب عنندم وجننود رسننا ل وكتننب كافيننة لكنني تسنناعد الباحثننة علننى إنهننا رسننالتها إل بعنند جهنند 

 . جهيد

مو ننوع الدراسننة فنني اسنننتمارة سننوم معاملننة بعننض المصنننارف وعنندم تقنندير العنناملي  لمهمنننة  .1

 . الستبانة

 . رفض بعد الموظفي  استالم الستبانة م  الباحثة .3

ا نننطرت الباحنننة إلنننى طباعنننة اسنننتمارة السنننتبانة أكثنننر مننن  العننندد المطلنننوب بسنننبب  نننياع  .1

 .استمارة الستبانة م  بعض الموظفي 

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة  2.2.1

حصننا ي الوصننفي فنني تحليننل البيانننات واإلحصننام السننتدللي اعتمنندت هننذه الدراسننة علننى اإل

  (SPSS)حينننث تنننم تفنننريخ السنننتمارات وتجهيزهنننا باسنننتخدام الحنننزم اإلحصنننا ية للعلنننوم الجتماعينننة 

 : وتم استخدام األساليب اإلحصا ية التالية
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 . تم استخدام ألفا كرونبا  لمعرفة درجة الثبات وصدق المقياس -

صننفي، واسننتخدام الوسننط الحسننابي، والنحننراف المعينناري، والنسننب تننم اسننتخدام اإلحصننام الو  -

 . الم وية

( t-test)تننننم اسننننتخدام اإلحصننننام السننننتدللي لختبننننار فر ننننيات الدراسننننة بالعتمنننناد علننننى  -

  . في متوسطات متغيرات الدراسة الفروقلمعرفة 

 :لعينة الدراسة( البيانات األولية)عرت وتحليل الخصائص الديمغرافية   2.1

لعيننة الدراسنة من  حينث ( البياننات األولينة)تم في هذا الجانب تحليل الخصا ص الديمغرافينة 

العمر، النوع، المسنتوى التعليمني، سننوات الخدمنة، الوظيفنة الحالينة، الندورات التدريبينة حنول اإلدارة 

 .اإللكترونية، الدورات التدريبية حول تنمية الموارد البشرية

 :النوع عينة الدراسة حسب 0.2.1

أنك قد توزعت الدراسة الر يسية بي  النذكور واإلنناث، حينث كاننت ( 2.3)يت ح م  الجدول 

 %(.11.1)نسبة الذكور هي الغالبة بنسبة 

 (2.3)جدول 
 عينة الدراسة حسب النوع

 %النسبة المئوية التكرار النوع
 %11.1 222 ذكر
 %22.8 92 أنثى

 %000 200 اإلجمالي
 

 :راسة حسب العمرعينة الد  2.2.1

تشننكل ( سنننة 20إلننى أقننل منن   30منن  )أ  الف ننة العمريننة ( 1.3)تبنني  منن  الجنندول جنندول 

 .وهي نسبة الشباب%( 21.9)أعلى نسبة م  أعمار عينة الدراسة حيث بلغت 
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 (1.3)جدول 
 عينة الدراسة حسب العمر

 %النسبة المئوية  التكرار العمر
 %1.1 22 سنة 30أقل م  

 %21.9 90 سنة 20قل م  إلى أ 30م  
 %31.9 29 سنة 10إلى أقل م  20م  

 %22.1 31 سنة فأكثر 10م  
 %000 120 اإلجمالي

 

 :عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي   1.2.1

جننامت ( ليسننانس -بكنالوريوس )أ  ف ننة حملننة الشنهادات الجامعيننة ( 8.3)تبني  منن  الجندول 

ويمكنن  اعتبننار هننذه النسننبة المرتفعننة للتعلننيم الجامعيننة دليننل %( 11.2)لتمثننل الف ننة العاليننة بنسننبة 

 .على إ  العاملي  في المصارف لديهم القدرة على تقديم إجابات ومالحظات ع  أس لة الستبانة

 (8.3)جدول 
 عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي 

 %النسبة المئوية  التكرار المستوى التعليمي
 %3.3 1 أقل م  ثانوي

 %21.9 11 أو ما يعادلك ثانوي
 %21.2 32 دبلوم عالي

 %11.2 212 (ليسانس -بكالوريوس )جامعة 
 %8.2 28 ماجستير
 %0.1 2 دكتوراة
 %000 200 اإلجمالي
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 :عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة  2.2.1

سنننة  10منن  )أ  أغلننب المبحننوثي  منن  الف ننة التنني منندة الخبننرة لننديهم ( 9.3)تبنني  الجنندول 

، وهذا يعني أ  أغلب المبحوثي  لديهم الخبنرة الواسنعة، وهنذا يعنني تمتنع إجابنات المبحنوثي  (أكثرف

 .بدرجة عالية م  المصداقية

 (9.3)جدول 
 عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة

 %النسبة المئوية  التكرار سنوات الخدمة
 %20.0 12 سنة 1أقل م  

 %11.2 21 سنوات 20إلى أقل م   1م  
 %12.0 22 سنة 21إلى أقل م  20م  
 %10.1 23 سنة 10إلى أقل م  21م  

 %12.2 11 سنة فأكثر 10م  
 %000 200 اإلجمالي

 

 :عينة الدراسة حسب المستوى الوظيفي  2.2.1

وهني أعمنال قيادينة إشنرافية، وأ  أقنل %( 22.1)أ  أغلنب نسنبة ( 20.3)تبي  م  الجدول 

 (. حاسب  لي)وهي أعمال فنية . ي الجدولكما هو مدرج ف%( 22.0)نسبة هي 

 (20.3)جدول 
 عينة الدراسة حسب المستوى الوظيفي

 %النسبة المئوية   التكرار المستوى الوظيفي
 %22.0 13 (حاسب ألي)أعمال فنية 

 %11.1 12 أعمال إدارية غير إشرافية
 %22.1 98 أعمال قيادية إشرافية
 %22.1 31 أعمال إدارية إلكترونية

 %000 200 اإلجمالي
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 :عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية حول اإلدارة اإللكترونية  2.2.1

لنننم أشنننارك فننني أي دورة تدريبينننة %( 32.9)أ  أعلنننى نسنننبة ( 22.3)ويت نننح مننن  الجننندول 

شننننناركوا فننننني أكثنننننر مننننن  ثالثنننننة دورات ول اإلدارة %( 19.0)حنننننول اإلدارة اإللكترونينننننة، ثنننننم يلينننننك 

شننناركوا فننني دورة واحننندة حنننول اإلدارة اإللكترونينننة، ثنننم أقنننل نسنننبة %( 11.2)ة، ثنننم يلينننك اإللكترونيننن

 . شاركوا في دورتي  حول اإلدارة اإللكترونية%( 22.1)

 (22.3)جدول 
 عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية حول اإلدارة اإللكترونية

 

 %النسبة المئوية  التكرار عدد الدورات التدريبية
 %32.9 21 شاركلم أ

 %11.2 21 شاركت بدورة واحدة
 %22.1 31 شاركت بدورتي 

 %19.0 22 شاركت بثالث دورات فأكثر
 %000 200 اإلجمالي

 

 :عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية حول تنمية الموارد البشرية  3.2.1

ورة تدريبينة هني لنم أشنارك فني أي د%( 23.3)أ  أعلنى نسنبة ( 21.3)يت نح من  الجندول 

تحصننلوا علننى دورة تدريبيننة واحنندة حننول تنميننة المننوارد %( 31.2)حننول تنميننة المننوارد البشننرية، ثننم 

تحصنننننلوا علنننننى دورتننننني  حنننننول تنمينننننة المنننننوارد البشنننننرية، ومننننن  ثنننننم %( 21.2)البشنننننرية، ومننننن  ثنننننم 

 . تحصلوا على أكثر م  ثالث دورات تدريبية%( 22.9)
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 (21.3)جدول 
 د الدورات التدريبية حول تنمية الموارد البشريةعينة الدراسة حسب عد

 

 %النسبة المئوية  التكرار عدد الدورات التدريبية
 %23.3 92 لم أشارك

 %31.2 28 شاركت بدورة واحدة
 %21.2 12 شاركت بدورتي 

 %22.9 11 شاركت بثالث دورات فأكثر
 %000 200 اإلجمالي

 

 :ور الدراسة الرئيسيةعرت وتحليل البيانات الخاصة بمحا  2.1

يحتننوي هننذا الجننزم علننى البيانننات المتعلقننة بمحنناور الدراسننة الر يسننية، وتشننمل كننالا منن  واقننع 

دور اإلدارة اإللكترونيننة فنني تحقيننق تنميننة المننوارد البشننرية، ومنندى مسنناهمة اإلدارة اإللكترونيننة فنني 

اينننا، ومعرفنننة واقنننع تطبينننق تحقينننق المزاينننا، ومننندى مسننناهمة تنمينننة المنننوارد البشنننرية فننني تحقينننق المز 

المصنننارف التجاريننننة العامنننة لننننإلدارة اإللكترونينننة، وكننننذلك األخنننذ بأسنننناليب تنمينننة المننننوارد البشننننرية، 

وأي ناا معرفننة عقبنات أو الصننعوبات التني تواجننك اإلدارة اإللكترونينة لتحقيننق تنمينة المننوارد البشننرية، 

النوارد ( 12 -2)دراسنة علنى العبنارات وقد تم قياس النسب ع  طريق مقارنة إجابنات أفنراد عيننة ال

، (3)، محاينند (2)، موافننق (1)فنني اسننتمارة السننتبانة، وذلننك علننى المقينناس الخماسنني موافننق بشنندة 

لكنننل العبننارات، وينننتم اسننتخراج المتوسنننط الحسننابي العنننام ( 2)، غيننر موافنننق بشنندة (1)غيننر موافنننق 

  .(1)للعبارات بقسمة حاصل جمع األوزا  المذكورة على 

                2  +1  +3  +2  +1         21 
 3=  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  =   نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن      
                       1                  1 

 . ويتم مقارنتك مع متوسطات اإلجابات مع متوسط المقياس
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 :دور اإلدارة اإللكترونية في تحقير تنمية الموارد البشرية مستوى: المحور األول  0.2.1

دور اإلدارة اإللكترونيننة فنني تحقيننق  بمسننتوىعبننارات تتعلنق ( 20)محتنوى هننذا المحننور علننى 

ميننننة المننننوارد البشننننرية، وعننننند احتسنننناب المتوسننننطات الحسننننابية المرجحننننة والنحرافننننات المعياريننننة تن

إلجابننننات المبحنننننوثي  علنننننى تلنننننك العبنننننارات، وجننننند أ  المتوسنننننط الحسنننننابي المنننننرجح العنننننام قننننند بلننننن  

، حينننث (23.3)، وذلنننك كمنننا هنننو مو نننح بالجننندول (0.12233)، وانحنننراف معيننناري (2.2320)

، (3)عام أعلى م  مستوى متوسط المقياس المستخدم فني السنتبانة وهنو كا  المتوسط الحسابي ال

ونسننتعرض هنننا المتوسننطات الحسننابية والنحرافننات المعياريننة لكننل عبننارة علننى حنندة، وذلننك بحسننب 

 : ترتيب أهميتها على النحو التالي

اإلدارة اإللكترونينننة تعمننننل علنننى تبسننننيط وتسننننهيل )علننننى أ  %( 92.2)فقننند وافننننق منننا نسننننبة 

، بينمنننا أكننند (0.28321)، وبنننمنحراف معيننناري (2.3290)بمتوسنننطات حسنننابي ( امات العمنننلإجنننر 

 . عدم موافقتهم%( 2.9)

، (تنوفير البياننات والمعلومنات إلكترونينا الالزمنة لتنمينة المنوارد البشنرية)علنى %( 89)ووافق 

فقي  ، بينمننا كانننت نسننبة غيننر المننو (0.18132)، وبننمنحراف معينناري (2.1333)بمتوسننط حسننابي 

(2.3.)% 

إ  اإلدارة اإللكترونيننة تسنناعد فنني تنميننة مهننارات )منن  أفننراد العينننة %( 89)ويننرى مننا نسننبتك 

، وأجنننننناب (0.22218)، وانحننننننراف معينننننناري (2.1091)، بمتوسننننننط حسننننننابي (وقنننننندرات العنننننناملي 

 . بعدم الموافقة%( 2.2)

أهننداف المنظمننة إ  اإلدارة اإللكترونيننة تسنناعد فنني و ننوح )منن  أفننراد العينننة %( 81)وأكنند 

، (0.29912)، وانحنننراف معيننناري (2.2333)، بمتوسنننط حسنننابي (ممنننا يحننند مننن  مقاومنننة التغينننر

إ  اإلدارة اإللكترونينننة )مننن  أفنننراد العيننننة علنننى %( 82.1)بعننندم الموافقنننة ووافنننق %( 2.9)وأجننناب 
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ي ، وانحنننراف معينننار (2.2112)، بمتوسنننط حسنننابي (تنننؤدى لنشنننر الثقافنننة اإللكترونينننة بننني  العننناملي 

 . عدم موافقتهم%( 1.9)، بينما أكد (0.12820)

أ  اإلدارة اإللكترونيننة تعننزز الثقننة بننالنفس والننتعلم )منن  أفننراد العينننة علننى %( 82.2)وأجنناب 

، بينمننا كانننت (0.29122)، وانحننراف معينناري (2.2333)الننذاتي بنني  العنناملي ، بمتوسننط حسننابي 

 %(. 1.2)نسبة غير الموافقي  

أ  اإلدارة اإللكترونيننة تحقننق التصننال الفعننال بنني  )راد العينننة علننى منن  أفنن%( 82.3)وأكنند 

بعندم %( 3.3)، وأجناب (0.12022)، وأنحنراف معيناري (2.2091)، بمتوسنط حسنابي (العاملي 

أ  اإلدارة اإللكترونينة تمكن  من  سنرعة )من  أفنراد العيننة علنى %( 82.3)ويرى ما نسنبة . الموافقة

، بمتوسننط (ير العمننل منن  خننالل نظننام التشننغيل والتغذيننة المرتنندةتحدينند المشننكالت التنني تعتننرض سنن

وأجننناب . بعننندم الموافقنننة%( 3.8)، وأجننناب (0.82228)، وانحنننراف معيننناري (2.2028)حسنننابي 

أ  اإلدارة اإللكترونينننة تحننندد مننن  المنازعنننات والصنننراعات بننني  )مننن  أفنننراد العيننننة علنننى %( 12.1)

%( 2.1)، بينمنننا أكننند (0.81308)ف معيننناري ، وانحنننرا(3.9219)، بمتوسنننط حسنننابي (العننناملي 

أ  اإلدارة اإللكترونينة توسنع دا نرة )م  أفراد العينة على %( 11.1)ويرى ما نسبتك . عدم موافقتهم

، وانحنننراف معيننناري (3.9122)، بمتوسنننط حسنننابي (المشننناركة مننن  صننننع واتخننناذ القنننرارات اإلدارينننة

 .%(2.3)، بينما كانت نسبة غير الموافقي  (0.81191)
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 (23.3)جدول 
 النسب والتكرارات والمتوسط الحسابي العام والنحراف المعياري العام ونسب الموافقة

 ما مستوى دور اإلدارة اإللكترونية في تحقيق تنمية الموارد البشرية بالمصارف الليبية التجارية العامة: لمحور األول

 العبددددارة ت
 المتوسط تماماا وير موافر  موافروير  وير متركد موافر تماماا موافر 

 الحسابي
را ح ن ال فا  
ر ا ي ع م ل يا  

 نسبة 
 الترتيب الموافقة

 النسبة التكرار التكرار النسبة التكرار التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

2 
تنننننننننوفر المعلومنننننننننات والبياننننننننننات 
إلكترونينناا الالزمننة لتنميننة المننوارد 

 . البشرية
83 39.1 201 19.1 23 1.1 9 1.3 2 0.1 1.1333 0.18131 89% 1 

1 
تسننننننناعد فننننننني و نننننننوح أهنننننننداف 
المنظمنننة ممنننا يحننند مننن  مقاومنننة 

 . التغيير
10 18.1 211 19.0 12 20.0 1 2.9 2 0.1 1.2333 0.19912 81% 1 

3 
تحنند منن  المنازعننات والصننراعات 

 . بي  العاملي 
11 11.2 200 11.1 38 28.2 21 1.1 2 0.1 3.9119 0.81308 11.1% 9 

تسنننننننناعد فنننننننني تنميننننننننة مهننننننننارات  2
 . وقدرات العاملي 

10 33.3 221 11.1 10 9.1 3 2.1 0 0.0 1.1091 0.11118 89% 3 

تعمننننننل علننننننى تبسننننننيط وتسننننننهيل  1
 . إجرامات العمل

89 11.1 203 19.0 21 1.1 1 2.9 0 0.0 1.3290 0.18311 92.1% 2 

2 
تحقننننننق التصننننننال الفعننننننال بنننننني  

 1 % 81.3 0.11022 1.2091 0.0 0 3.3 1 21.1 11 11.3 221 30.0 13 . العاملي 
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 العبددددارة ت
 المتوسط تماماا وير موافر  موافروير  وير متركد موافر تماماا موافر 

 الحسابي
را ح ن ال فا  
ر ا ي ع م ل يا  

 نسبة 
 الموافقة

 الترتيب
 النسبة التكرار التكرار النسبة التكرار التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

1 
تنننؤدى لنشنننر الثقافنننة اإللكترونينننة 

 . بي  العاملي 
18 31.1 221 11.3 12 20.0 1 1.9 2 0.1 1.2111 0.11810 81.1% 1 

8 
توسننع دا ننرة المشنناركة فنني صنننع 

 . واتخاذ القرارات اإلدارية
19 18.2 99 11.2 12 29.1 9 1.3 1 2.0 3.9121 0.81191 11.1% 20 

توعزز الثقة بالنفس والتعلم النذاتي  9
 . بي  العاملي 

12 19.0 212 11.1 13 22.0 1 1.1 0 0.0 1.2333 0.19111 81.1% 1 

20 

تومكنننننننننن  منننننننننن  سننننننننننرعة تحدينننننننننند 
المشنننكالت التنننني تعتنننرض سننننير 
العمننل منن  خننالل نظننام التشننغيل 

 . والتغذية المرتدة

11 32.9 220 11.1 13 22.0 8 3.8 1 2.0 1.2018 0.82218 81.3% 8 

   4.5150  الحسابيالمتوسط  

  0.15411   االنحراف المعياري  
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تطبيدددر المصدددارف الليبيدددة التجاريدددة العامدددة لدددإلدارة  مدددا مسدددتوى: الثدددانيالمحدددور   2.2.1  

 :اإللكترونية

رينننة تطبينننق المصنننارف الليبينننة التجا بمسنننتوىعبنننارات تتعلننق ( 1)محتننوى هنننذا المحنننور علنننى 

العامننة لنننإلدارة اإللكترونينننة فننني المجنننالت التالينننة، وعنننند احتسننناب المتوسنننطات الحسنننابية المرجحنننة 

والنحرافات المعيارية إلجابات المبحنوثي  علنى تلنك العبنارات، وجند أ  المتوسنط الحسنابي المنرجح 

، وذلننننك كمننننا هننننو مو ننننح بالجنننندول (0.82821)، وانحننننراف معينننناري (3.8281)العننننام قنننند بلنننن  

، حيننث كننا  المتوسننط الحسننابي العننام أعلننى منن  مسننتوى متوسننط المقينناس المسننتخدم فنني (22.3)

 : ، ونستعرض على النحو التالي(3)الستبانة وهو 

أ  اإلدارة اإللكترونينننننة تسننننناعد فننننني ربنننننط أنظمننننننة )علنننننى %( 82.1)فقننننند وافنننننق منننننا نسنننننبة 

بنمنحراف معيناري ، و (2.1000)بمتوسطات حسنابي ( المصارف بفروعك ع  طريق الحاسب اآللي

 %(.8.2)، بينما كانت نسبة غير الموفقي  (0.88211)

أ  اإلدارة اإللكترونيننننة تسنننناعد فنننني الحصننننول علننننى )علننننى %( 82)وأي نننناا وافننننق مننننا نسننننبة 

، وانحننننراف (2.0333)، بمتوسننننط حسننننابي (المعلومننننات الشخصننننية والوظيفيننننة للعنننناملي  إلكترونيننننا

 %(.8.2)لموافقي  ، بينما كانت نسبة غير ا(0.92131)معياري 

 -معامالتهننننننا )أ  اإلدارة اإللكترونيننننننة تقنننننندم )منننننن  أفننننننراد العينننننننة علننننننى %( 11.1)وأجنننننناب 

، (0.92121)، وانحننراف معينناري (3.9290)، بمتوسننط حسننابي (عبننر مواقننع اإلنترنننت( خنندماتها

 %(.9.1)بينما كانت نسبة غير الموافقي  

نينننننة تعمنننننل علنننننى متابعنننننة المسنننننتفيد أ  اإلدارة اإللكترو )علنننننى %( 11.8)ووافنننننق منننننا نسنننننبة 

، (2.02801)، وانحنننراف معيننناري (3.8112)، بمتوسنننط حسنننابي (الخنننارجي لمعامالتنننك إلكترونينننا

 %(.1.2)بينما كانت نسبة غير الموافقي  
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أ  اإلدارة اإللكترونيننننننة تعمننننننل علننننننى و ننننننع البصننننننمات )علننننننى %( 12)ويننننننرى مننننننا نسننننننبتك 

، بينمنا كاننت نسنبة غينر (2.02312)ف معيناري ، وانحنرا(3.1121)، بمتوسط حسنابي (إلكترونيا

 %(.2.1)الموافقي  

أ  اإلدارة اإللكترونينننة تقننندم البالغنننات والشنننكاوي )علنننى %( 23.3)وأي ننناا وافنننق منننا نسنننبة 

، بينمنا كاننت نسنبة غينر (2.01213)، وانحنراف معيناري (3.2112)، بمتوسط حسنابي (إلكترونيا

 %(.13.3)الموافقي  

أ  اإلدارة اإللكترونيننننة تقنننندم الحننننوافز المعنويننننة )راد العينننننة علننننى منننن  أفنننن%( 23.3)وأجنننناب 

، وانحنننننراف (3.2219)، بمتوسنننننط حسنننننابي (لتشنننننجيع العننننناملي  علنننننى تطبينننننق اإلدارة اإللكترونينننننة

 %(.20.0)، بينما كانت نسبة غير الموافقي  (2.01213)معياري 
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  (22.3)جدول 
 العام والنحراف المعياري العام ونسب الموافقةالنسب والتكرارات والمتوسط الحسابي 

 في المجالت التاليةإلدارة اإللكترونية لتطبيق المصارف التجارية العامة  ما مستوى: لمحور الرابع

 العبددددارة ت
 المتوسط تماماا وير موافر  وير موافر وير متركد موافر تماماا موافر 

 الحسابي
را ح ن ال فا  
ر ا ي ع م ل يا  

 نسبة 
 الترتيب الموافقة

 النسبة التكرار التكرار النسبة التكرار التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

تسننننناعد فننننني ربنننننط أنظمنننننة المصنننننارف  2
 . بفروعك ع  طريق الحاسب اآللي

89 11.1 91 13.8 22 1.1 28 8.1 0 0.0 1.1000 0.88111 81.1% 2 

1 
تساعد فني الحصنول علنى المعلومنات 

ظيفيننننننننننننننة للعنننننننننننننناملي  الشخصننننننننننننننية والو 
 . إلكترونياا 

11 31.3 98 11.1 29 9.0 21 8.2 1 2.9 1.0333 0.91131 82% 1 

( خنننندماتها -معامالتهننننا )تقننننديم كافننننة  3
 .  عبر موقعها على اإلنترنت

19 18.2 99 11.2 30 21.3 10 9.1 1 2.0 3.9290 0.91111 11.1% 3 

 1 %13.3 2.01113 3.1112 1.8 20 9.1 10 13.3 19 10.0 81 11.1 11 . تقديم البالغات والشكاوي إلكترونياا  2

1 
تقنننننننننديم الحنننننننننوافز المعنوينننننننننة لتشنننننننننجيع 
العننننننننننننننناملي  علننننننننننننننننى تطبيننننننننننننننننق اإلدارة 

 . اإللكترونية
11 12.9 81 10.0 19 13.3 12 20.0 20 1.8 3.1119 2.01113 13.3% 1 

 1 %12 2.01312 3.1111 1.1 21 1.1 23 21.2 31 11.1 98 11.3 12 .تعمل على و ع البصمات إلكترونياا  2

تعمنل علننى متابعننة المسننتفيد الخننارجي  1
 1 %11.8 2.01801 3.8111 1.8 20 1.2 21 21.1 31 13.8 91 19.0 12 .لمعامالتك إلكترونياا 

   1.8687  الحسابيالمتوسط  

  0.84861   االنحراف المعياري  
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 :بشرية بالمصارف الليبية التجارية العامةتنمية الموارد ال ما مستوى: الثالثالمحور   1.2.1

تنمينننة المنننوارد البشنننرية بالمصنننارف  بمسنننتوىعبنننارات تتعلنننق ( 1)محتنننوى هنننذا المحنننور علنننى 

الليبيننننة التجاريننننة العامننننة، وعننننند احتسنننناب المتوسننننطات الحسننننابية المرجحننننة والنحرافننننات المعياريننننة 

سنننننابي المنننننرجح العنننننام قننننند بلننننن  إلجابننننات المبحنننننوثي  علنننننى تلنننننك العبنننننارات، وجننننند أ  المتوسنننننط الح

، حينننث (21.3)، وذلنننك كمنننا هنننو مو نننح بالجننندول (0.88933)، وانحنننراف معيننناري (3.2281)

، (3)كا  المتوسط الحسابي العام أعلى م  مستوى متوسط المقياس المستخدم فني السنتبانة وهنو 

 : ونستعرض على النحو التالي

خصصننة بمعننداد الخطننط والدراسننات توجنند إدارة مت)علننى أ  %( 22.1)فقنند وافننق مننا نسننبة 

، وبنننننننمنحراف معيننننننناري (3.1091)بمتوسنننننننطات حسنننننننابي ( لتنمينننننننة المنننننننوارد البشنننننننرية بالمصنننننننارف

 %(.22.2)، بينما كانت نسبة غير الموفقي  (0.99188)

يوجند خطنط وبنرامج للتندريب والبتعناث لتنمينة )م  أفنراد العيننة علنى أ  %( 21.1)وأجاب 

، بينمننننا كانننننت (2.03902)، وانحننننراف معينننناري (3.2820)سننننابي ، بمتوسننننط ح(المننننوارد البشننننرية

 %(.21.9)نسبة غير الموافقي  

أ  تنميننة المننوارد البشننرية تكلننف العنناملي  بممارسننة )علننى %( 22.1)وأي نناا وافننق مننا نسننبة 

، وانحنننراف معيننناري (3.2911)، بمتوسنننط حسنننابي (عننندد مننن  الوظنننا ف لزينننادة خبنننرتهم ومهنننارتهم

 %(.9.0)انت نسبة غير الموافقي  ، بينما ك(2.03902)

أ  تنمينننة المنننوارد البشنننرية تحفنننز العننناملي  علنننى اإلبنننداع )علنننى %( 21.2)ووافنننق منننا نسنننبة 

، بينمنا (2.01912)، وبنمنحراف معيناري (3.1212)بمتوسطات حسنابي ( والبتكار والتعلم الذاتي

 %(.1.2)كانت نسبة غير الموفقي  
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ية الموارد البشرية تسنتخدم الجتماعنات بشنكل دوري أ  تنم)على %( 22.2)ويرى ما نسبة 

، وبنننننمنحراف (3.1811)بمتوسننننطات حسنننننابي ( لتو ننننيح أهنننننداف وبنننننرامج تنميننننة المنننننوارد البشنننننرية

 %(.22.1)، بينما كانت نسبة غير الموفقي  (2.03121)معياري 

أ  تنمينننة المنننوارد البشنننرية ت ننناف مهنننام نوعينننة )مننن  أفنننراد العيننننة علنننى %( 11.2)وأجننناب 

، (3.2333)، بمتوسنننننط حسنننننابي (للعننننناملي  لزينننننادة تشنننننويقهم للعمنننننل وزينننننادة إحساسنننننهم بنننننأهميتهم

 . بعدم الموافقة%( 1.2)، بينما أجاب (2.09913)وانحراف معياري 

يوجنننند تشننننجيع لتقننننديم األفكننننار والتعبيننننر عنننن  )علننننى أ  %( 19.1)وأي نننناا وافننننق مننننا نسننننبة 

، وانحنننراف معينننناري (3.2182)متوسنننط حسنننابي ب( المشننناعر حينننال بنننرامج تنمينننة المنننوارد البشنننرية

 %(.22.8)، بينما كانت نسبة غير الموافقي  (2.02923)
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 (21.3)جدول 
 النسب والتكرارات والمتوسط الحسابي العام والنحراف المعياري العام ونسب الموافقة

 امةتنمية الموارد البشرية بالمصارف التجارية الع ما مستوى: لمحور الخامس
 العبددددارة ت

 المتوسط تماماا وير موافر  وير موافر وير متركد موافر تماماا موافر 
 الحسابي

را ح ن ال فا  
ر ا ي ع م ل يا  

 نسبة 
 الترتيب الموافقة

 النسبة التكرار التكرار النسبة التكرار التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

يوجنننننند تشننننننجيع لتقننننننديم األفكننننننار والتعبيننننننر عنننننن   2
 . لمشاعر حيال برامج تنمية الموارد البشريةا

19 13.3 11 31.1 10 13.8 32 21.8 1 1.1 3.1181 2.01913 19.1% 1 

1 
توجد إدارة متخصصة بمعداد الخطط والدراسات 

 . لتنمية الموارد البشرية بالمصارف
13 10.1 91 11.1 12 29.1 11 22.1 1 1.1 3.1091 0.99188 11.1% 2 

3 
تماعنننننننات بشنننننننكل دوري لتو نننننننيح تسننننننتخدم الج

 . أهداف وبرامج تنمية الموارد البشرية
11 12.0 11 31.1 11 11.1 31 21.1 3 2.1 3.1811 2.03111 12.1% 1 

تحفنننز العننناملي  علنننى اإلبنننداع والبتكنننار والنننتعلم  2
 .الذاتي

11 11.1 11 31.1 11 11.2 21 1.2 1 3.3 3.1111 2.01911 11.1% 1 

 
لتننندريب والبتعننناث لتنمينننة يوجننند خطنننط وبنننرامج ل

 . الموارد البشرية
11 12.1 91 13.8 10 29.0 11 21.9 1 1.9 3.1820 2.03902 11.1% 1 

2 
توكلننننف العنننناملي  بممارسننننة عنننندد منننن  الوظننننا ف 

 . لزيادة خبرتهم ومهارتهم
19 13.3 81 12.1 11 12.1 29 9.0 20 1.8 3.1911 2.01110 11.1% 3 

1 
  لزيننننادة تشننننويقهم ت ننناف مهننننام نوعيننننة للعننناملي

 . للعمل وزيادة إحساسهم بأهميتهم
12 11.3 10 33.3 11 19.1 21 1.2 21 1.1 3.1333 2.09913 11.1% 1 

   1.6687  الحسابيالمتوسط  

  0.88911   االنحراف المعياري  
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 :اختبار فرضيات الدراسة  3.1

 : يمك  اختبار فر يات الدراسة كما يلي

دور اإلدارة اإللكترونيدة فدي تنميدة المدوارد البشدرية  بمسدتوىرضدية المتعلقدة اختبار الف  0.3.1

 :من وجية نظر موظفي إدارة المصارف الليبية التجارية العامة بمدينة بنغازي

، ومنن  (P-value)لختبننار هننذه الفر ننية بنننام علننى تحدينند قيمننة ( T- test)تننم اسننتخدام 

 : ر يات بنام على القاعدة التاليةخالل طبيعة الدراسة، فمنك يتم اختيار الف

، نقبنننننل بالفر نننننية %(1)أكبنننننر مننننن  مسنننننتوى الدللنننننة المعنوينننننة ( P-value)إذا كنننننا  قيمنننننة 

، فمنننا نقبنل %(1)أقل م  قيمة مسنتوى الدللنة المعنوينة ( P-value)الصفرية، أما إذا كانت قيمة 

 . الفر ية البديلة ونرفض الفر ية الصفرية

تعلقنننة بواقنننع اإلدارة اإللكترونينننة فننني تنمينننة المنننوارد البشنننرية مننن  وجهنننة ولختبنننار الفر نننية الم

 : نظر موظفي إدارات المصارف الليبية التجارية العامة قيد الدراسة والتي تنص على أ 

 : H0الفرضية الصفرية  -

دور لننإلدارة اإللكترونيننة فنني تنميننة المننوارد البشننرية منن  وجهننة نظننر مننوظفي إدارات ل توجنند 

 . العامة بمدينة بنغازيالليبية التجارية المصارف 

 : H1الفرضية البديلة  -

فروق ذات دللة إحصا ية لتنمية الموارد البشرية تعنزي لنإلدارة اإللكترونينة بالمصنارف توجد 

 .العامة بمدينة بنغازيالليبية التجارية 
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 (22.3)جدول 
 واقع دور اإلدارة اإللكترونية في تنمية الموارد البشرية 

   وجهة نظر موظفي إدارات المصارف الليبية التجارية العامة بمدينة بنغازي م

 المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نتيجة  (T- test)اختبار 
 P-value (T)قيمة  االختبار

واقنننع دور اإلدارة اإللكترونينننة 
  تتوفر 0.000 32.122 0.12233 2.2320 في تنمية الموارد البشرية 

 
تطبيددر المصددارف الليبيددة التجاريددة العامددة لددإلدارة  بمسددتوىاختبددار الفرضددية المتعلقددة   2.3.1

 :اإللكترونية من وجية نظر موظفي إدارات المصارف الليبية بمدينة بنغازي

، ومنن  (P-value)لختبننار هننذه الفر ننية بنننام علننى تحدينند قيمننة ( T- test)تننم اسننتخدام 

 : يتم اختيار الفر يات بنام على القاعدة التالية خالل طبيعة الدراسة، فمنك

، نقبنننننل بالفر نننننية %(1)أكبنننننر مننننن  مسنننننتوى الدللنننننة المعنوينننننة ( P-value)إذا كنننننا  قيمنننننة 

، فمنننا نقبنل %(1)أقل م  قيمة مسنتوى الدللنة المعنوينة ( P-value)الصفرية، أما إذا كانت قيمة 

 . الفر ية البديلة ونرفض الفر ية الصفرية

بواقع تطبيق المصارف الليبية التجارية العامنة لنإلدارة اإللكترونينة  بار الفر ية المتعلقةولخت

 : م  وجهة نظر موظفي إدارات المصارف قيد الدراسة والتي تنص على أ 

 :  H0الفرضية الصفرية  -

تطبيق المصارف الليبية التجارينة العامنة لنإلدارة  مستوىفروق ذات دللة إحصا ية لل توجد 

 . إللكترونية م  وجهة نظر موظفي إدارات المصارف بمدينة بنغازيا

 :  H1الفرضية البديلة  -

تطبيننق المصننارف الليبيننة التجاريننة العامننة لننإلدارة  فننروق ذات دللننة إحصننا ية لمسننتوىتوجنند 

  .اإللكترونية م  وجهة نظر موظفي إدارات المصارف بمدينة بنغازي
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أقنننل منن  قيمننة مسنننتوى ( P-value( )0.000)يمننة أ  ق( 21.3)وتبنني  منن  خنننالل الجنندول 

ونقبنل الفر نية البديلنة والتني تننص علنى . علينك ننرفض الفر نية الصنفرية، %(1)الدللة المعنوية 

واقننع تطبيننق المصننارف الليبيننة التجاريننة العامننة لننإلدارة اإللكترونيننة منن  وجهننة نظننر مننوظفي إدارات 

 .المصارف بمدينة بنغازي

 (21.3)جدول 
 بيق المصارف الليبية التجارية العامة لإلدارة اإللكترونية واقع تط

 م  وجهة نظر موظفي إدارات المصارف الليبية التجارية العامة بمدينة بنغازي 

 المقياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نتيجة  (T- test)اختبار 
 P-value (T)قيمة  االختبار

واقننننننع تطبيننننننق المصننننننارف الليبينننننننة 
 جارية العامة لإلدارة اإللكترونيةالت

3.828
 تتوفر  0.000 22.832 0.82821 1

 
اختبددار الفرضددية المتعلقددة بواقددع األخددا برسدداليب تنميددة المددوارد البشددرية بالمصددارف   1.3.1

الليبيدددة التجاريدددة العامدددة مدددن وجيدددة نظدددر مدددوظفي إدارات المصدددارف الليبيدددة بمديندددة 

 :بنغازي

، ومنن  (P-value)تبننار هننذه الفر ننية بنننام علننى تحدينند قيمننة لخ( T- test)تننم اسننتخدام 

 : خالل طبيعة الدراسة، فمنك يتم اختيار الفر يات بنام على القاعدة التالية

نقبنننننل بالفر نننننية  ،%(1)أكبنننننر مننننن  مسنننننتوى الدللنننننة المعنوينننننة ( P-value)إذا كنننننا  قيمنننننة 

، فمنننا نقبنل %(1)للنة المعنوينة أقل م  قيمة مسنتوى الد( P-value)الصفرية، أما إذا كانت قيمة 

 .الفر ية البديلة ونرفض الفر ية الصفرية

بواقننع األخننذ بأسننناليب تنميننة المننوارد البشننرية بالمصننارف الليبينننة  ولختبننار الفر ننية المتعلقننة

 : التجارية العامة م  وجهة نظر موظفي إدارات المصارف قيد الدراسة والتي تنص على أ 
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   : H0الفرضية الصفرية  -

تنمينننة المنننوارد البشنننرية بالمصنننارف  المتعلقنننة بمسنننتوىذات دللنننة إحصنننا ية  فنننروقل توجننند 

 . الليبية التجارية العامة م  وجهة نظر موظفي إدارات المصارف بمدينة بنغازي

  :  H1الفرضية البديلة  -

بيننة تنمينة المننوارد البشنرية بالمصننارف اللي المتعلقنة بمسننتوىذات دللنة إحصننا ية  فننروقتوجند 

 .التجارية العامة م  وجهة نظر موظفي إدارات المصارف بمدينة بنغازي

أقنننل منن  قيمننة مسنننتوى ( P-value( )0.000)أ  قيمننة ( 28.3)وتبنني  منن  خنننالل الجنندول 

 .عليك نرفض الفر ية الصفرية، %(1)الدللة المعنوية 

ارد البشننننرية واقننننع األخننننذ بأسنننناليب تنميننننة المننننو ونقبننننل الفر ننننية البديلننننة والتنننني تنننننص علننننى  

 .بالمصارف الليبية التجارية العامة م  وجهة نظر موظفي إدارات المصارف بمدينة بنغازي

 (28.3)جدول 
 واقع األخذ بأساليب تنمية الموارد البشرية بالمصارف الليبية التجارية العامة 
 م  وجهة نظر موظفي إدارات المصارف الليبية التجارية العامة بمدينة بنغازي 

 ياسالمق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نتيجة  (T- test)اختبار 
 P-value (T)قيمة  االختبار

واقننننع األخننننذ بأسنننناليب تنميننننة 
المننننوارد البشننننرية بالمصننننارف 

 الليبية التجارية العامة
 تتوفر  0.000 20.892 0.88933 3.2281
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  :المقدمة  0.2

هنندفت هننذه الدراسننة للكشننف عنن  دور اإلدارة اإللكترونيننة فنني تنميننة المننوارد البشننرية العاملننة 

فننني إدارات المصنننارف الليبينننة العامنننة بمديننننة بنغنننازي، والتعنننرف علنننى مننندى و نننوح ماهينننة اإلدارة 

والتعننرف علننى ماهيننة تنميننة المننوارد البشننرية، اإللكترونيننة، والتعننرف علننى أمنن  اإلدارة اإللكترونيننة، 

وأي نناا التعننرف التنندريب والتنميننة، والتعننرف علننى المتغيننرات الشخصننية والوظيفيننة، وكننذلك التعننرف 

علنى البيانننات المو ننوعية محنناور السننتبانة، وقنند توصننلت الدراسننة لمجموعننة منن  النتننا ج، وقنندمت 

 : يبعض التوصيات والتي يمك  عر ها على النحو التال

 :النتائج  2.2

منن  خننالل التحليننل اإلحصننا ي لبيانننات الدراسننة، واختبننار فر ننياتها تننم التوصننل إلننى العدينند 

 : م  النتا ج التي يمك  إيجازها فيما يلي

كشفت الدراسة أ  هناك دور مرتفع لإلدارة اإللكترونية في تنمية المنوارد البشنرية العاملنة فني  .1

العامنننة بمديننننة بنغنننازي، حينننث حظينننت بمتوسنننط حسنننابي  إدارات المصنننارف الليبينننة التجارينننة

 (.0.12233)وبدرجة ممارسة مرتفعة، وبانحراف معياري ( 2.2320)

بينننت الدراسنننة أ  مسنننتوى تطبيننق اإلدارة اإللكترونينننة فننني إدارات المصننارف الليبينننة التجارينننة  .1

حراف وبنان( 3.8281)العامة بمديننة بنغنازي جنامت مرتفعناا، حينث حظينت بمتوسنط حسنابي 

 (.0.82821)معياري 

كشفت الدراسة أ  هناك استخدام بشكل مرتفع لمسنتوى تنمينة المنوارد البشنرية، حينث حظينت  .1

 (.0.88933)وبدرجة ممارسة مرتفعة، وبانحراف معياري ( 3.2281)بمتوسط حسابي 
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 :التوصيات  1.2

 :آلتيةم  خالل عرض النتا ج التي توصلت إليها الدراسة، يمك  تقديم التوصيات ا

اإلدارة اإللكترونيننننة، وزينننننادة العتمننننناد علنننننى زيننننادة الننننندورات التدريبينننننة لمننننوظفي فننننني مجنننننال  .8

 .التكنولوجيا الحديثة

زينننادة الننندعم المنننالي المخصنننص إلقامنننة المحا نننرات والبحنننوث وبنننرامج التننندريب فننني مجنننال  .9

 .قياإلدارة اإللكترونية م  أجل الوصول إلى فرص النمو والتر 

 . وظفي الموارد البشرية في كافة التعامالت اإللكترونيةزيادة الثقة لدى م .20

العمل على تطوير وسا ل أم  وحماية للمعلومنات، وو نع أنظمنة احتياطينة، وخطنط مسنبقة  .22

لحدوث الكوارث األزمات عند تعطل األنظمة اآللية، مما يزيد من  ثقنة القينادات اإلدارينة فني 

 . التقنيات الحديثة فيما يخص السرية

اإلدارة اإللكترونينة، طوير األنظمنة التقنينة الحالينة والتني تتفنق منع مطلبنات تطبينق تحديث وت .21

 . ومتابعة أحدث التقنيات والمستجدات في العالم

 . تزويد اإلدارات المعنية بالتطوير بالطاقات واإلمكانيات البشرية المتميزة .23

عننم جميننع الجهننود العمننل علننى زيننادة ودعننم نشنناطات اإلبننداع والبتكننار لنندى المننوظفي ، ود .21

يجاد البي ة المنسبة لذلك  . المبذولة م  قبلهم وا 
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   :لدراسات مستقبليةمقترحات   2.2

ق ننية متعننددة األبعنناد، عليننك فمنننك باإلمكننا  اقتننراح إجننرام  اإلدارة اإللكترونيننةيظننل مو ننوع 

 : الدراسات التالية في هذا المجال

 .لسلوك البتكارياإلدارة اإللكترونية وعالقتها بادراسة ع   .2

 . اإلدارة اإللكترونية كمدخل للتطوير اإلداريدراسة ع   .1

 . اإلدارة اإللكترونية دراسة ع  تنمية الموارد البشرية ودورها في تفعيل .3

 .ودورها في تحقيق الر ا الوظيفي اإلدارة اإللكترونيةدراسة ع   .2

 . ية في تحسي  أدام المنظمةاإلدارة اإللكترونية ودور تطوير الموارد البشر دراسة ع  أثر  .1

 .دراسة ع  دور اإلدارة اإللكترونية في إدارة الوقت .2
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دار " ، القنناهرة"مقدمددة فددي الحاسددوب ا لددي واإلنترنددت"، (1020)المرسنني، مجنندي أحمنند،  .38

 .الفاروق، الطبعة الثانية
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 .دار المريخ، الطبعة األولى: جامعة الزيتونة
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الجامعنننة    لمجلدددس اتحددداد الجامعدددات العربيدددة 11المدددؤتمر العلمدددي المصددداحب  العددددد 

 .اللبنانية، بيروت

، منشننورات البيننا ، "دارسننة عنن  التحننول إلننى اإلدارة اإللكترونيننة"، (1001)داريننل؛ ويسننت،  .1
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 جامعة بنغازي       

 قسم اإلدارة  -كلية االقتصاد 

 ........................................../فاضل د اليالس 

 السام عليكم ورحمة اهلل وبركاتإل    

 تحية طيبة وبعد  

علمينننننة لغننننرض اسنننننتكمال متطلبنننننات الحصنننننول علنننننى درجنننننة  بنننننمجرام دراسنننننة ةقننننوم الباحثنننننت

 ".إلدارة اإللكترونية في تنمية الموارد البشريةدور ا"الماجستير في اإلدارة بعنوا  

نأمنل تعناونكم بتخصنيص جنزم من  وقنتكم من  خنالل إجنابتكم علنى األسن لة النواردة فنني  لنذا 

صحيفة الستبانة بكل دقة ومو وعية، مع مراعاة اختيار إجابة واحندة فقنط لكنل سنؤال، علمناا بنأ  

مؤكندي  لكنم أ  نجناح هنذه الدراسنة يعتمند ،  إجاباتكم سنوف تسنتخدم ألغنراض البحنث العلمني فقنط

 .على مشاركتكم الفاعلة وتعاونكم معنا

تحويننل كافننة األعمننال والخنندمات اإلداريننة التقليديننة  يننةملعبأنهننا "يقصنند بنناإلدارة اإللكترونيننة 

 ".إلى أعمال وخدمات إلكترونية، تنفذ بسرعة عالية ودقة متناهية، وبدو  استخدام الورق

هنني تغيننر ح نناري يسننتهدف الرتقننام بننالمجتمع اقتصننادياا "وارد البشننرية ويقصنند بتنميننة المنن

وتكنولوجينناا وثقافينناا، وكننذلك الهتمننام بكننل مننا يتعلننق بالعنصننر البشننري منن  أجننل تحقيننق األهنننداف 

 ". المرجوة

 لكم تشجيعكم للبحث العلميشاكرة 

 السام عليكم ورحمة اهلل وبركاتإل

 الباحثة
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  (:والوظيفية الشخصيةالمتغيرات ) األولية البيانات: أوالا 
  :أمام العبارة التي تنطبق عليك( √)عالمة الرجام  ع 

 

  :الندوع .1
 )    ( أنثي )    ( ذكر 

 

   :العمدر .1
   سنة                     30أقل م )    ( 
   سنة    20 إلى أقل م  30م )    ( 
   سنة 10إلى أقل م    20م )    ( 
   سنة فأكثر 10م             )    ( 

 

 :المستوى التعليمي .4
  أقل م  ثانوي )    (   دلكاثانوي أو ما يع )    ( 
 دبلوم عالي )    (   (ليسانس -بكالوريوس )جامعة )    ( 
  ماجستير )    (   دكتوراة )    ( 
  أخرى، أذكرها..............   

 
 

 :في المصرف الخدمةعددد سنوات  .1
   واتسن 1أقل م                    )    ( 
   سنوات 20 إلى أقل م  1م )    ( 
   سنة 21إلى أقل م    20م )    ( 
 سنة 10إلى أقل م    21  م )    ( 
   سنة فأكثر 10م             )    ( 

 

 

 : مجال الوظيفة الحالية .6
  (حاسب  لي)أعمال فنية )    (  أعمال إدارية غير إشرافية )    ( 
 إشرافية أعمال قيادية )    (   أعمال إدارية إلكترونية )    ( 

 

 : عدد الدورات التدريبية حول اإلدارة اإللكترونية التي التحقت بيا أثنا  خدمت  .7
 لم أشارك. )    (  شاركت بدورة واحدة )    ( 
  شاركت بدورتي )    (  شاركت بثالث دورات فأكثر )    ( 

 

 : موارد البشرية التي التحقت بيا أثنا  خدمت عدد الدورات التدريبية حول تنمية ال .8
 لم أشارك. )    (  شاركت بدورة واحدة )    ( 
  شاركت بدورتي )    (  شاركت بثالث دورات فأكثر )    ( 
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 :   محاور االستبانة: البيانات الموضوعية: ثانياا 

رد البشدرية بالمصدارف في تحقير تنمية الموا إلدارة اإللكترونيةدور ا ما مستوى: المحور األول

 : التجارية العامة

 :أمام اإلجابة التي تعبر ع  وجهة نظركم( √)الرجام و ع عالمة 

موافر  الفقرات م
 بشدة

 محايد موافر
وير 
 موافر

وير موافر 
 بشدة

2 
تنننوفر المعلومنننات والبياننننات إلكترونيننناا الالزمنننة 

      . لتنمية الموارد البشرية

1 
لمنظمننة ممننا يحنند تسناعد فنني و ننوح أهننداف ا

 . م  مقاومة التغيير
     

3 
تحننننننننند مننننننننن  المنازعنننننننننات والصنننننننننراعات بننننننننني  

      . العاملي 

      . تساعد في تنمية مهارات وقدرات العاملي  1
      . تعمل على تبسيط وتسهيل إجرامات العمل 1
      . تحقق التصال الفعال بي  العاملي  1
      . نية بي  العاملي تؤدى لنشر الثقافة اإللكترو  1

8 
توسننننننع دا ننننننرة المشنننننناركة فنننننني صنننننننع واتخنننننناذ 

      . القرارات اإلدارية

9 
توعنننننننزز الثقنننننننة بنننننننالنفس والنننننننتعلم النننننننذاتي بننننننني  

 . العاملي 
     

20 

تومكننننن  مننننن  سنننننرعة تحديننننند المشنننننكالت التننننني 
تعترض سير العمل من  خنالل نظنام التشنغيل 

 . والتغذية المرتدة
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فدي المجداالت  إلدارة اإللكترونيدةمدا مسدتوى تطبيدر المصدارف التجاريدة العدام لد: الثداني المحور

 :  التالية

 :أمام اإلجابة التي تعبر ع  وجهة نظركم( √)الرجام و ع عالمة 

 الفقرات م
موافر 
 بشدة

 محايد موافر
وير 
 موافر

وير موافر 
 بشدة

2 
تسنننناعد فنننني ربننننط أنظمننننة المصننننارف بفروعننننك 

 . سب اآلليع  طريق الحا
     

1 
تسنننننننناعد فنننننننني الحصننننننننول علننننننننى المعلومننننننننات 

      . الشخصية والوظيفية للعاملي  إلكترونياا 

3 
عبننننننر ( خنننننندماتها -معامالتهننننننا )تقننننننديم كافننننننة 

 .  موقعها على اإلنترنت
     

      . تقديم البالغات والشكاوي إلكترونياا  1

1 
تقديم الحوافز المعنوية لتشجيع العناملي  علنى 

      . يق اإلدارة اإللكترونيةتطب

      .تعمل على و ع البصمات إلكترونياا  1

1 
تعمننننننننل علننننننننى متابعننننننننة المسننننننننتفيد الخننننننننارجي 

 .لمعامالتك إلكترونياا 
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 : ما مستوى تنمية الموارد البشرية بالمصارف التجارية العامة :المحور الثالث

 :ي تعبر ع  وجهة نظركمأمام اإلجابة الت( √)الرجام و ع عالمة 
 

موافر  الفقرات م
 بشدة

 محايد موافر
وير 
 موافر

وير موافر 
 بشدة

2 
يوجنننند تشننننجيع لتقننننديم األفكننننار والتعبيننننر عنننن  

 . المشاعر حيال برامج تنمية الموارد البشرية
     

1 
توجننننننننند إدارة متخصصننننننننننة بمعننننننننننداد الخطننننننننننط 
      . والدراسات لتنمية الموارد البشرية بالمصارف

3 
تسننننتخدم الجتماعننننات بشننننكل دوري لتو ننننيح 

 . أهداف وبرامج تنمية الموارد البشرية
     

1 
يوجد خطط وبرامج للتندريب والبتعناث لتنمينة 

      . الموارد البشرية

1 
تحفز العاملي  علنى اإلبنداع والبتكنار والنتعلم 

 . الذاتي
     

1 
توكلننف العننناملي  بممارسننة عننندد منن  الوظنننا ف 

      . تهم ومهارتهملزيادة خبر 

1 
ت نناف مهننام نوعيننة للعنناملي  لزيننادة تشننويقهم 

 . للعمل وزيادة إحساسهم بأهميتهم
     

 
 
   شكراا على تعاونكم معنا 
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Abstract 

 

The aim of this study is to identify the role of electronic management in human 

resources development of Libyan commercial banks administration employees in 

Benghazi, the study consists of all commercial banks administration employees whom 

are (589) employee,  The random stratified sample of the study was (230( employee A 

questionnaire was used to gather data related to the study subject, received (210)  

questionnaire for statistic analysis, and to analysis the data to achieve the study goals 

the (SPSS) program was used: 

 

The study reached a number of results, the most important of which are the 

following: 

 The study revealed that there is an elevated role of electronic management in the 

human resources development of Libyan commercial banks administration 

employees in Benghazi, whereas implemented average (4.1310) and standard 

deviation of (0.51433). 

 The study showed that the application of electronic management in the 

departments of the Libyan commercial banks in Benghazi is high with an 

average of (3.8687) and a standard deviation (0.84865). 

 The study revealed that there is a high use of the development level of human 

resources, where it has an average of (3.6687) standard deviation (0.88933). 

By presenting the findings of the study, the following recommendations can 

be made: 

 Increasing training courses for employees in the field of electronic 

management, and increasing reliance on modern technology. 

 Increase financial support for the organization of lectures, research and 

training programs in the field of electronic management in order to reach 

growth and promotion opportunities. 

 Increase confidence in the Human Resources staff in all electronic 

transactions. 
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 Developing security and information protection means, establishing backup 

systems, and pre-disaster plans in the case of crises when automated systems 

fail, increasing the confidence of the administrative leaders in modern 

technologies in terms of confidentiality. 

 Updating and developing the existing technical systems that comply with the 

requirements of the application of electronic management, and follow up the 

latest global technologies and developments. 

 Providing departments related with development with distinguished human 

potentials. 

 Work to increase and support the creativity and innovation activities of 

employees, and support all efforts by them and create the attributed 

environment. 
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