
 مــت انموصـــجامع       

   ادــت االدارة واالقتصــكهي   

 

س األوائل ار جــة في مـدارة األلكتخونياإل وظائف مجى تطبيقتذخيص 
 األهمية/ دراســـة حالـــة

  

 

 العثسان دنعبج الخحسن ح رقة عامخ

 

 الجبمـػ العالي التخرري

 اؿفي إدارة األعسػػػػ

 

 إشػػػػػػخاؼ 

 األستاذ السداعج الجكتهر

 سساعيل حجيجعامخ إ
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س األوائل ار جــة في مـدارة األلكتخونياإل وظائف مجى تطبيقتذخيص 
 األهمية/ دراســـة حالـــة

 رسالة تقجمت بيا

العثسان عبجالخحسن حدن رقة عامخ  

  

 الى     

 جامعة السهصلبمجمذ كمية اإلدارة واإلقتراد في 

 دء من متطمبات نبيل شهادة الجبمهم العاليوهي ج

 التخرري في إدارة األعسال

 

 

 بإشػػػػخاؼ

 األستاذ السداعج الجكتهر

 عامخ إسساعيل حجيج
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 32: آيت  سورة انبقرة
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 إقخار السذخف

 "ىميةوائل األفي مجارس األ لكتخونيةاأل اإلدارةمجػ تصبيق  "إعجاد ىحه الخسالة  السػسػمة شيجأ
وىي جدء مغ متصمبات نيل شيادة  قترادواإل/ كمية اإلدارة جامعة السػصلجخػ تحت إشخافي في 

 الجبمـػ العالي في إدارة األعساؿ .
 

 :التػقيع                                                     
 حجيجاسساعيل  د. عامخ : أ. ـ .السذخؼ                                                    

 ـ ٜٕٔٓ:    /  / التاريخ                                                     
 

 إقخار السقهم المغهي 
" تست  ىميةاأل وائللكتخونية في مجارس األدارة األمجػ تصبيق اإل" ف ىحه الخسالة السػسػمةأأشيج ب 

مخاجعتيا مغ الشاحية المغػية وترحيح ما ورد فييا مغ أخصاء لغػية وتعبيخية وبحلظ أصبحت الخسالة 
 .مؤىمة لمسشاقذة بقجر تعمق األمخ بدالمة األسمػب وصحة التعبيخ

 :التػقيع                                               
 ـ. د. صالح ويَّذ دمحم أ. :سعاأل                                                     

 ـ ٜٕٔٓ:    /   / التاريخ                                                     
 

 إقخار رئيذ لجشة الجراسات العميا
 .سقػػـ المغػؼ ُأرشح ىحه الخسالة لمسشاقػذةبشاًء عمى التػصيات السقّجمػة مغ قبل السذخؼ وال

  :التػقيع                                                       
 : سعاأل                                                        

 ـ ٜٕٔٓ/ /  :    التاريخ                                                        
 

 ر رئيذ قدم إدارة األعسالإقخا
ذ لجشة الجراسات العميا في بشاًء عمى التػصيات السقّجمة مغ قبل السذخؼ والسقػـ المغػؼ ورئي

      ، ُأرشح ىحه الخسالة لمسشاقذةالقدع
 التػقيع:                                                        

 : أ. ـ. د. عالء اليسانياالسع                                                        
 ـ ٜٕٔٓ/   :    / التاريخ                                                        



 

  ت

 

 ةــقخار لجشة السشاقذ

 مجى تطبيق اإلدارةبػ "  نذيج بأنشا أعزاء لجشة التقػيع والسشاقذة قج أشمعشا عمى الخسالة السػسػمة
/   /     " وناقذشا الصالب في محتػياتيا وفيسا لو عالقة بيا بتاريخ مجارس األوائل األهميةاأللكتخونية في 

 .في إدارة األعساؿ جبمـػ العاليوإنيا ججيخة لشيل شيادة ال ٜٕٔٓ

  

 األستاذ السداعج الجكتهر
 

 عزه لجشة السشاقذة
 كمية اإلدارة واإلقتراد

 جامعة السهصل
 عزها  

 السجرس الجكتهر   
 

 ه لجشة السشاقذةعز
 كمية اإلدارة واإلقتراد

 جامعة السهصل
 عزها  

 

 األستاذ انمساعد اندكتور

 

 (انمشرف)عضوا نجنت انمناقشت 

 

 س انكهيتــقرار مجه

 وقرر  9119/    /بتاريخ       المنعقدة …………… بجلسته  قتصادواإلاجتمع مجلس كلية اإلدارة 

..............................  

 

 قيع:الته 
 :مقخر مجمذ الكمية

 :األستاذ السداعج الجكتهر
 ٜٕٔٓ/    /:    التاريخ

 التهقيع: 
 عسيج كمية اإلدارة واإلقتراد:
 األستاذ السداعج الجكتهر:

 ٜٕٔٓ/    /:    التاريخ
 



 

  ث

 

 شـــكخ وتقجيــــخ

 

أشخؼ الحسج هلل رب العالسيغ حسجا يمق بجالؿ وجيو وعطيع سمصانو والرالة والدالـ عمى  
 السخسميغ سيجنا دمحم صمى هللا عميو وسمع وعمى آلو وصحبو اجسعيغ ومغ تبعو بإحداف الى يـػ الجيغ.

الحؼ أشخؼ عمى  عامخ حجيجال يدعشي في ىحا السقاـ اال أف أتقجـ بجديل الذكخ والعخفاف لمجكتػر  
 اـ ىحه الخسالة.ىحا العسل والحؼ لو الفزل الكبيخ بتػجياتو و ارشاداتو ومالحطاتو في اتس

وأتقجـ بالذكخ الجديل إلى الجكتػر عسيج كمية اإلدارة واالقتراد لجعسو الستػاصل لصمبة الجراسات  
 .وكادر التجريديالعميا، وأقجـ شكخؼ وتقجيخؼ إلى الديج رئيذ قدع إدارة األعساؿ 

،وابجاء مالحطاتيع  كسا واتقجـ ألعزاء لجشة السشاقذة عمى تفزميع بقخاءة ومشاقذة ىحا العسل   
 .، فجداىع هللا كل خيخمكانتيا العمسيةالكيسة أراءىع الدجيجة التي اغشْت الخسالة ورفعْت 

عمى تقجيع السعمػمات  غكسا اتقجـ بالذكخ الى كادر مجارس االوائل االىمية مغ السؤسديغ واإلداريي 
 وتدييل العسل واتسشى ليع كل التفػؽ والشجاح.

 الذكخ الى كل مغ سانجني بجعػاتو الرادقة وتسشياتو السخمرةواخيخًا اتػجو ب 
 تفيأرب لظ الحسج ولظ الذكخ عمى ما أنعس

 
 
 
 

 الباحثة
 رقة عامخ عبجالخحسغ العثساف

 

  



 

  ج

 

 السدتخمص

لكتخونية انيا العسمية االدارية القائسة عمى امكانية التسيد دارة األالخمفية الشطخية لإلف إ 
والقجرات الجػىخية لمسشطسات  عساؿ في التخصيط والتػجيو والخقابة عمى السػاردنتخنت وشبكات األلإل
 ف حجود مغ اجل تحقيق اىجاؼ السشطسة السبحػثةخخيغ بجو واال

 .تصبيقيا ة في مجارس االوائل االىمية ومجػاقع االدارة االلكتخونيىجفت الجراسة الى التعخؼ عمى و  
تذخيز عمى مدتػػ مغ االدارييغ كحلظ معخفة مجػ تأثيخ متغيخؼ الجشذ والسخحمة "االبتجائي/ثانػؼ" 

 .وضائف االدارة األلكتخونية  تصبيقمجػ 
عمى  يانات، تع تػزيعيالمحرػؿ عمى الب سمػب البحثاستسارة االستبانة كأوقج استخجمت الباحة  

سغ السدتػيات وض ( فخد مغ االدارييغ العامميغ في مجراس االوائل األىميةٛٙعيشة الجراسة والسكػنة مغ )
، اسئمة ٜمحاور ضع كل مشيا  ( وتكػنت االستبانة مغ خسدةالتشفيحية الػسصى، العميا،االدارية الثالثة )

عشيا وييجؼ التحقق مغ صحة  الخساسي لإلجابة سكياسسشػات ،تع اعتساد ال ٘ٗليكػف مجسػع االسئمة 
ثبات بػاسصة السحكسيغ ، وكحلظ تع استخخج معامل ال وصجؽ االستبانة تع عخضيا عمى مجسػعة مغ

وتع تحميل البيانات باستخجاـ االداة االحرائية  ،(ٜٓ,ٓ) حيث بمغت قيسة ،معادلة كخونباخ ألفا
(SPSS ) 

 ئج التالية:الشتا وقج تػصمت الجراسة الى 
 .وجػد مدتػػ تصبيق جيج لإلدارة االلكتخونية في مجارس االوائل االىمية .ٔ
تذخيز  في مدتػػ مغ االدارييغ عجـ وجػد تأثيخ ذو داللة معشػية لستغيخيغ الجشذ والسخحمة  .ٕ

 .اإللكتخونية في السشطسة السبحػثةاإلدارة  وضائف تصبيق مجػ
 ات مشيا:غ مقتخح، اوصت الباحثة بسجسػعة ماستشتاجاتوبشاءًا عمى ما تػصمت الية الجراسة مغ 

 شخط اجادة استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت ألغخاض التعيغ في السجرسة. .ٔ
مغ مػارد  ،االلكتخونية في السشطسة السبحػثةتػفيخ البشية التحتية الالزمة لالرتقاء بتصبيق االدارة  .ٕ

 مادية وبذخية.
 لكتخونية ،مجارس االوائل االىمية.ارة األداإل :الكمسات السفتاحية
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 ثبت الجـجاول

 الرفحة السهضهع
 أ اآلية

 ب إقخار السذخؼ
 ت قخار لجشة السشاقذة

 ث شكخ والتقجيخ
 ج السدتخمز

 ح قائسة السحتػيات
 خ قائسة األشكاؿ
 د قائسة الججاوؿ

 ٔ السقجمة
 الفرـــل األول

 ة ومشهجية الجراسةالجراسات الدابق 
 

 
 ٕ السبحث االول الجراسات الدابقة

 ٕ لكتخونيةرة األأواًل :الجراسات الدابقة لإلدا
 ٚ ثانيًا: تكيع الجراسات الدابقة

 ٛ السبحث الثاني مشهجية البحث       
 ٛ أواًل: مذكمة البحث
 ٛ ثانيًا: أىسية البحث
 ٜ ثالثًا: أىجاؼ البحث

 ٜ يات البحثرابعًا: فخض
 ٓٔ ًا: عيشة البحثخامد

 ٓٔ ًا: ادوات جسع البياناتدسسا
 ٓٔ صجؽ وثبات أداة البحثًا: سابع
 ٔٔ ًا: وصف استسارة االستبانةثامش

 
 ٕٔ السبحث الثالث وصف مجتسع البحث              
 ٕٔ اواًل: نبحة عع مجتسع البحث



 

  خ

 

 الرفحة السهضهع
 ٖٔ خرية لعيشة البحثثانيًا: الدسات الذ

 66 الفرــل الثاني          
 66  السبحث االول              

 66 نذأة اإلدارة األلكتخونيةاواًل: 
 ٚٔ مفيـػ اإلدارة األلكتخونيةثانيًا: 
 ٛٔ تصػر مفيـػ اإلدارة األلكتخونيةثالثًا: 
 ٕٕ لكتخونيةاىسية اإلدارة األرابعًا: 

 ٖٕ لكتخونيةرة األاىجاؼ اإلداخامدًا: 
 ٕ٘ خرائز اإلدارة األلكتخونيةسادسًا: 
 ٕٛ عشاصخ اإلدارة األلكتخونية وتقشياتياسابعًا: 

 36 السبحث الثاني               
 ٖٔ وضائف اإلدارة األلكتخونيةاواًل: 
 ٓٗ معػقات تصبيق اإلدارة األلكتخونية في مجارس االوائل: ثانياً 

 الفرــل الثالث
 45 انب العسميالج 

 ٘ٗ عخض نتائج التحميل في ضػء إجابات العيشة
 الفرل الخابع

 54 االستشتاجات والتهصيات 

 ٗ٘ السبحث األوؿ االستشتاجات
 ٘٘ السبحث الثاني التػصيات

 ٙ٘ قائسة السخاجع



 

  د

 

 ثبت األشـــكال

 الرفحة الذكل عشهانه
 ٜٔ لكتخونيةتصػر مفيـػ اإلدارة األ

ي مخاحػػل التصػػػػر التػػػاريخي لػػػإلدارة بفعػػػل تػػػأثيخ القػػػػػ البيئيػػػة والتصػػػػرات فػػػ
 ٕٓ تكشػلػجيا السعمػمات و االتراالت 

 

 

 دولــثبت انج

 الرفحة عشهان الججول
 ٕ الجراسات الدابقة لإلدارة األلكتخونية
 ٔٔ ججوؿ تػضح الستسارات االستبياف

 ٖٔ تػزيع أفخاد العيشة حدب الجشذ
 ٖٔ تػزيع أفخاد العيشة حدب الفئات العسخ
 ٗٔ مسيتػزيع أفخاد العيشة حدب السدتػػ الع

 ٗٔ تػزيع افخاد العيشة حدب سشػات الخجمة
 ٘ٔ تػزيع أفخاد العيشة حدب السخحمة

 ٕٔ السقارنة بيغ اإلدارة التقميجية واإلدارة األلكتخونية
 ٖٖ مقارنة بيغ التخصيط التقميجؼ والتخصيط األلكتخوني

 ٖٗ التأثيخات االساسية لإلنتخنت ذات العالقة بػضيفة التشطيع
 ٖٚ لكتخونيغبيغ القادة التقميجيغ والقادة األ مقارنة

 ٘ٗ (الخساسي Likerdانسػذج اجابات عيشة االستبانة وفق مكياس ) 
 

التكػخارات والشدػب السئػيػة والػسػط الحدػابي واالنحػخاؼ السويػارؼ وندػبة 
 التخصيط األلكتخونياالستجابة ومعامل االختالؿ :

ٗٙ 

حدػػابي واإلنحػػخاؼ السويػػارؼ وندػػبة التكػػخارات والشدػػب السئػيػػة الػسػػط ال
 التشطيع األلكتخونياالستجابة ومعامل االختالؼ: 

ٗٚ 

التكػػخارات والشدػػب السئػيػػة الػسػػط الحدػػابي واإلنحػػخاؼ السويػػارؼ وندػػبة 
 التػجيو األلكتخوني االستجابة ومعامل االختالؼ:

ٗٛ 



 

  ذ

 

 الرفحة عشهان الججول
بة التكػػخارات والشدػػب السئػيػػة الػسػػط الحدػػابي واإلنحػػخاؼ السويػػارؼ وندػػ

 التشفيح األلكتخونياالستجابة ومعامل االختالؼ: 
ٜٗ 

التكػػخارات والشدػػب السئػيػػة الػسػػط الحدػػابي واإلنحػػخاؼ السويػػارؼ وندػػبة 
 الخقابة والتقػيع األلكتخوني االستجابة ومعامل االختالؼ:

٘ٓ 

األوسػػػػػػػاط الحدػػػػػػػابية واالنحخافػػػػػػػات السوياريػػػػػػػة لسدػػػػػػػتػػ تصبيػػػػػػػق اإلدارة 
 األوائل األىمية اإللكتخونية في مجارس

٘ٔ 

 ٕ٘ ( لستغيخ الجشذtنتائج اختبار )
 ٖ٘ ( لستغيخ السخحمةtنتائج )

 

 



 

1 
 

 ةــالسقجم
 

حيث تعتبخ السحخؾ ، دارة فييارسالتيا تدتشج اساسا عمى جػدة اإلدارة إاف قجرة السجرسة في 
 .جيو وتكيع عسمية التعميع والتعمعاالساسي لتشطيع وتػ 

ىحه  إلدارة. عميو البج ستثسار وتشسية السػارد البذخيةمغ مرادر اإل اً جر وبسا اف السجارس مر
ساليب وفي مقجمة ىحه األ، ىجافياا جل الػصػؿ الى أساليب مغ حجث األأ عتساد عمىإ السجارس مغ 

 ىتساـ الكبيخ مغ قبل القائسيغ بالشطاـ التعميسي.إخيخة باأل والتي حطيت ىحه .لكتخونيةدارة األاإل
ندعى نحػ تحديغ مدتػػ  لداما عميشا افصبح ا. رخ الثػرة التكشمػجية الكبيخةير عنشا نوأوبسا 

بالذكل الحؼ يسكششا ، داريةعساؿ اإلعادة صياغة األإ جارسشا مغ خالؿ محاوالت جادة في في م داراتاإل
عغ فزال  يراالتاإلفي مجاؿ تكشمػجيا السعمػمات و  مغ مػاجية السدتقبل ومػاكبة التدارع الالمحجود

 التعامل بكفاءة وفاعمية مع الستغيخات التي يسخ بيا عرخنا الحالي.
ىمية وائل األلكتخونية في مجارس األدارة األحثة الى التعخؼ عمى مجػ تصبيق اإلومغ ىشا تدعى البا

خرز الفرل األوؿ مشيا لمجراسات الدابقة والسشيجية في  فرلُ أربعة أدراستيا الستكػنة مغ .مغ خالؿ 
وؿ الفرل الثاني الجانب الشطخؼ لمجراسة وجاء الفرل الثالث لتغصي الجانب العسمي واختتست حيغ تشا
 .بالفرل الخابع والتي تشاولت االستشتاجات والتػصيات الستعمقة بسػضػع الجراسةالجراسة 
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 ل االولــالفر
 السبحث االول

 ةـات الدابقـالجراس
 

ىػع الجراسػات الدػابقة لمبػاحثيغ فػي مجػاؿ االدارة أ بتدػمط الزػػء حػػؿ  ث الىحبؼ في ىحا السييج
، شتيجة التي تع تحكيقيا مغ اسػتعساؿ مثػل ىػحا نػػع مػغ االدارةالمجػ تصبيقيا في السشطسات و االلكتخونية و 

 اذ في ىحه الجراسة سػؼ نتشاوؿ ىحا السػضػع في جػانب مختمفة بحدب البيئة والسػضػع.
 

 الجراسات الدابقة  :وال  ا
 

(6-6ججول )  
 دراسات سابقة عن االدارة االلكتخونية

(2004) عبد العزيز طيب فتحي (6دراسة )  

هان ـعش
 الجراسة

لكتخونية ترسيع نسػذج مقتخح لتحػؿ األدور السعمػماتية في إقامة متصمبات اإلدارة 
 لكتخونيةفي السػصل الى تصبيق اإلدارة األ مرشع األلبدة الجاىدة

ف اجـهأ
 الجراسة

لى التػجيات إنتباه لبدة الجاىدة عمى اإللى مداعجة مرشع األإييجؼ البحث 
لى ىحا الشػع مغ االدارة الحجيثة مغ إق الػصػؿ ائداء وشخ دارة واألالحجيثة في اإل

تغالؿ كامل لكافة مكػنات ونساذج السعمػماتية سػاًء السػجػدة حاليًا في خالؿ اس
كسا ، البيئة الجاخمية لسؤسداتشا أو ما يسكغ امتالكو وتػشيشو مغ البيئة الخارجية

لى تحجيث وتصػيخ بيجؼ إقداـ التي تحتاج ؾ السجاالت واألييجؼ البحث الى ادرا
جيات بسا فييا تجاوز التح، ائج السخجػة مشيالكتخونية بذكل يحقق الفػ دارة األبشاء اإل

صبحت فيو القجرة التشافدية ألؼ مرشع مخىػنة أالحؼ ، في ىحا العرخ الججيج
بقجرتو عمى تحديغ مشتجاتو واساليبو ونسط عسمو بذكل يزسغ ليا التكيف مع 

 ضخوؼ الدػؽ الستغيخة عمى الجواـ.
ج ـمشه

 الجراسة 
كػنو يزع اكثخ مغ اسمػب بحثي معًا في آف ، ةاعتسَج البحث مشيج دراسة الحال

قابمة الذخرية التي تؤدؼ فيػ يتسثل بالسالحطة واالستفدار واالستبياف والس، واحج
لى السعمػمات بذكل دقيق ومباشخ وبسا يدسح لمباحث بجراستيا وتحميميا إلمػصػؿ 
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 واختيار ما يتعمق مشيا بذكل مباشخ بالحالة السبحػثة.
 

(2دراسة )  (2009) نذ دمحم خزخ أطحّيخيه  
هان ـعش

 الجراسة
 إسياـ عشاصخ اإلدارة األلكتخونية في التخصيط االستخاتيجي نسػذج مقتخح 

 في مجيخية بمجية السػصل
جاف ـهأ

 الجراسة
 :يسكغ تحجيج األىجاؼ التي تدعى الجراسة إلى تحكيقيا كاآلتي

السداىسة في تدميط الزػء عمى واقع عسمية التخصيط االستخاتيجي الستبع  .ٔ
وتحجيج أىع السذكالت والسعػقات التي تػاجو اإلدارة ، لسشطسة السبحػثةفي ا

 .وتقجيع التػصيات الخاصة بيا، في ىحا السجاؿ
لكتخونية في السشطسة السبحػثة بذكل يج مجػ إمكانية تصبيق اإلدارة األتحج .ٕ

وتذخيز أىع السخاحل والخصػات التي يسكغ ، يشدجع مع البيئة العخاقية
ية التحػؿ لسػاكبة التصػرات الحجيثة في مجاؿ تكشػلػجيا إتباعيا في عسم

 .السعمػمات واالتراالت
ترسيع نسػذج مقتخح لمسشطسة السبحػثة يقـػ عمى أساس التكامل بيغ  .ٖ

لكتخونية في أداء األعساؿ وتبادؿ شاصخ الخئيدة لسشطػمة اإلدارة األالع
يغ األشخاؼ األخخػ وبيشيا وب، السعمػمات الكتخونيًا داخل السشطسة السبحػثة

لغخض تييئة بيئة عسل الكتخونية تديع في تصػيخ ، ذات العالقة بعسميا
األسمػب الحالي الستبع في عسمية التخصيط االستخاتيجي لمسذاريع السيسة 
والحيػية في ضػء التحميل القائع عمى السعخفة والسعمػماتية والسذاركة 

 .الفعالة لمسدتفيجيغ مغ الخجمات
ج ـمشه
 راسةالج

وذلظ لكػنو مشيجًا يداعج في التحميل ، اعتسجت الجراسة عمى مشيج دراسة الحالة
وبػصفو السشيج الحؼ يستاز بالػصف ، الذامل والعسيق لمسذكمة قيج الجراسة

فزاًل عغ تعجد سساتو مغ حيث ، التفريمي الجقيق في السعمػمات ذات العالقة
إذ يتسثل بالسالحطة ، في آف واحجإمكانيتو في الجسع بيغ أكثخ مغ أسمػب بحثي 

واالستفدار واالستبانة والسقابالت الذخرية التي تؤدؼ إلى الػصػؿ إلى السعمػمات 
معمػمات وصفية غديخة  –دراسة الحالة  –وعادًة ما يزع ىحا السشيج ، بذكل مباشخ

أؼ استبعاد بعس  –تدمط الزػء عمى واقع الحاؿ بجوف أؼ تجخيج إحرائي 
كسا يقمل ىحا الشػع  –جؼ تحقيق الشتيجة بسا يتشاسب مع شبيعة الجراسة البيانات بي

كػنيا تحمياًل شاماًل ، مغ السشاىج مغ السيل إلى سػء التفديخ لمبيانات اإلحرائية
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ودقيقًا لطاىخة ما ومحاولة الػصػؿ إلى معمػمات كافية عغ الحالة مػضػع الجراسة 
لبيانات عغ الحالة السبحػثة عمى وفق وتجسع ا، مع التخكيد عمى جانب معيغ مشيا

أسمػب عمسي مشطع بيجؼ تحجيج الفجػة أو تقميريا إلى أدنى حج مسكغ مغ خالؿ 
 .وضع الحمػؿ السشاسبة لمسذكمة قيج الجراسة

 
 (2060) شهر عبج الكخيماع (3دراسة)

هان ـعش
 الجراسة

ت الستحجة االمخيكية لكتخونية في تخشيج الخجمة العسػمية في الػالياة األدار دور اإل
 والجدائخ

جاف ـأه
 الجراسة

دارة وتأثيخىا عمى تخشيج الخجمة الة الغسػض والتعخؼ عمى مفيػـ اإلز إ .ٔ
 العسػمية

لكتخونية كآلية في تخشيج الخجمة األدارة نجاح اإل ػالػصػؿ الى مج .ٕ
نسػذج االمخيكي باعتباره يسثل مبادرة دولية تبعا لتصبيقات األ، ميةالعسػ 

 .متقجمة تكشػلػجياً 
ثخت ألكتخونية وكيف مى استخاتيجية الخجمات العامة األمحاولة التعخؼ ع .ٖ

جخبة الجدائخية لى الخجمات العامة الخشيجة مغ خالؿ التإلياتيا في الػصػؿ أ
 عتبارىا مغ الجوؿ الشاميةإب

ج ـمشه
 جراسةال

و التفريمي لطاىخة أو ، : الحؼ يخكد عمى الػصف الجقيقلسشيج الػصفي التحميميا
عتساد و يتجمى اإل، سية بصخيقة مػضػعيةمػضػع محجد  لمحرػؿ عمى نتائج عم

اصخ اإلدارة و وصف وتحميل أىع خرائز و عش، عمى ىحا السشيج مغ خالؿ سخد
كسا تع ، تصبيقاتالو استخاتيجية ، امةوكحا التصخؽ لسفيػـ الخجمة الع، لكتخونيةاأل
لكتخونية في الشسػذج ء تشاوؿ أوجو تصبيقات الخجمات األستخجاـ ىحا السشيج أثشاإ

بتػضيح أنساط وشكل األعساؿ ، ومغ خالؿ واقع التجخبة الجدائخية، األمخيكي
ر االلكتخونية السقجمة التي تعكذ نسط العالقة القائسة بيغ األجيدة الحكػمية وجسيػ 

 السػاششيغ. 
يعج ىحا السشيج مغ أساليب البحث   (Content Analysis)مشيج تحميل السزسػف 

وتحميل لسزاميغ ، ويقجـ في ىحا السػضػع دراسة، التي تدتخجـ في تحميل البيانات
لكتخونية سختبصة بسػضػع التحػؿ لإلدارة األال، والتذخيعات والسػاد القانػنية، القػانيغ

 . لجراسةالخاصة بشسػذجي ا
الحؼ ييجؼ إلى جسع السعصيات  (Case Study Methodمشيج دراسة الحالة )
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ويطيخ تػضيف ىحا السشيج في البحث مغ خالؿ ، والبيانات حػؿ الحالة السجروسة
سػذج األمخيكي إلدارة نمحاولة جسع اكبخ قجر مسكغ مغ السعمػمات حػؿ األ

كسا تع ، نجازاتو ومحاولة تقييسووالبحث في آليات عسمو وإ، لكتخونيةالحكػمة األ
االعتساد عمى أساسيات ىحا السشيج عشج التصخؽ إلى تجخبة اإلدارة االلكتخونية في 
الجدائخ . كسا تدتعيغ الجراسة بالسشيج التاريخي في رصج أىع التصػرات التي مخت 

 وما أفخزتو مغ عػامل أثخت بذكل متفاوت، بيا تجخبة التحػؿ لإلدارة اإللكتخونية
 .في صياغة نسػذج اإلدارة اإللكتخونية الخاصة بشسػذج البمجيغ

 
(4دراسة )  (2063) بمجيمح شهيشار 

هان ـعش
 التجخبة الجدائخبة–االدارة االلكتخونية وتخشيج االدارة العامة  الجراسة

جاف ـاه
 الجراسة

 ية تػضيف أدوات تكشػلػجيا السعمػماتتيجؼ ىحه الجراسة لتحقيق بحث إمكان
 بحث تع تحجيج األىجاؼ التالية:واالتراالت في اإلدارة العامة. وفي ضػء مذكمة ال

محاولة اإلحاشة بأىع اآلثار والسشافع التي تشعكذ عمى السؤسدات العسػمية  .ٔ
 مغ جخاء التصبيق الرحيح لإلدارة االلكتخونية.

االلكتخونية مغ  اتياالجدائخية وتصبيق اإلدارة العامةمحاولة تذخيز واقع  .ٕ
 .خالؿ دراسة قصاعية

ج ـمشه
 الجراسة

 تفخض شبيعة السػضػع تػضيف عجد مغ السشاىج تتسثل فيسا يمي: 
السشيج الػصفي: وىػ السشيج الحؼ يختكد عمى الػصف الجقيق والتفريمي  .ٔ

لطاىخة أو مػضػع محجد لمحرػؿ عمى نتائج عمسية بصخيقة مػضػعية 
أىع مػاشغ االعتساد عمى ىحا السشيج في سخد ووصف مبادغ اإلدارة  وتبخز

االلكتخونية وتحميل الستصمبات األساسية لبشاء نسػذج اإلدارة االلكتخونية وكحا 
في التصخؽ لسفيـػ اإلدارة العامة وأنساط تقجيع الخجمة وفي البحث عغ 

التشسية سبل رفع مدتػػ األداء في السشطسات الحكػمية لتحقيق  قائشخ 
 اإلدارية. 

مشيج دراسة الحالة: الحؼ يقػـ عمى أساس التعسق في دراسة مخحمة معيشة  .ٕ
مغ تاريخ الػحجة السعشية أو دراسة جسيع السخاحل التي مخت بيا بقرج 
الػصػؿ إلى تعسيسات متعمقة بالػحجة محل الجراسة وكحا في جسع اكبخ قجر 

 .دارة االلكتخونية في الجدائخمسكغ مغ السعمػمات والبيانات حػؿ تجخبة اإل
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 (2067تارقي يهنذ ) (5دراسة )
هان ـعش

 داء الخجمة العسػميةألكتخونية في تحديغ دارة األدور اإل الجراسة

جاف ـهأ
 الجراسة

 ىجاؼ التاليةالجراسة الى تحقيق األ تدعي
ة السجروسة بمجية شطسلكتخونية في السدارة األضػاء عمى دور اإلتدميط األ .ٔ

لكتخونية ة األدار تعخؼ عمى السحاسغ التي تقجميا اإلوالد عيدى وكحا الأ
 لمخجمات العسػمية

لكتخونية وزيادة فعاليتيا مغ خالؿ استخجاـ تكشػلػجيا رة األداىسية اإلأ ز ابخ أ .ٕ
ؼ عمى الخجمات السعمػمات وذلظ في تقجيع الخجمات لمسؤسدة وكحا التعخ 

 ة لدبائشياشطسالتي تقجميا الس
رتقاء السدتخجمة في السؤسدة مغ اجل اإل التعخؼ عمى مختمف تكشػلػجيات .ٖ

 بخجماتيا
حجيثة خاصة فيسا يتعمق بسػضػع لثخاء الخصيج السكتبي في البحػث اإ .ٗ

 .لكتخونية وعالقتيا بالخجمة العسػميةدارة األاإل
ج  ـمشه

 الجراسة
 ، دارةنذاء رٔوية ججيجة في عمع اإلإفي  يعتبخ مغ السػاضيع الحجيثة الحؼ سيداد

وتقجيع االمثل ججيج في العسل  كاسمػب، كتخونيةلدارة األويجعع استخجاـ اإل 
ساس تفخض عميشا شبيعة وعمى ىحا األ، جـ البيئة العرخيةا يخلمخجمات العامة بس
 السػضػع استخجاـ

، خ االشكالية: بيجؼ الػصػؿ الى معخفة دقيقة لعشاصالسشيج الػصفي التحميمي
يق وكحا بيجؼ الػصف الجق، الجػانب الشطخية لمسػضػع مختمف بإضياروذلظ 

عمى نتائج عمسية بصخيقة ميل واالستشتاج لمحرػؿ حتالثع ، مطاىخةلوالتفريمي 
 مػضػعية

 االدبيات العمسيةعتساد عمى إ مغ الباحثة  :السرجر

 
 تقيم الجراسات الدابقة : ثانيا

خ مغ اثخاء الجانب الشطخؼ فقج اسيست الجراسات الدابقة في اغشاء الجانب الشطخؼ بذكل مباش .ٔ
 أثيخ الخاص بيا.خالؿ االقتباس اومغ خالؿ الت

 لى وصل البحث الى نقاط حجيثة ومتصػرةإبقة ادػ حجاثة الجراسات الدا .ٕ
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شالع نتيجة اإل، سل بالجراسات الدابقةالجانب العسمي واسئمة االستبياف التي اختيخت بالع تأثخ .ٖ
 عجاد اسئمة االستبياف إ السئمة لمجراسات الدابقة وشخيقة عمى نساذج ا

 شة السشاسبة لمبحث ختيار العيإلى تدييل إلعيشات في الجراسات الدابقة ادػ تشػع ا .ٗ
شالع عمى السشيجيات الستبعة في الجراسات الدابقة يجية الجراسة الحالية مغ خالؿ اإلتصػيخ مش .٘

 ستفادة مشيا.واإل
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 السبحث الثاني
 جراسةة الـمشهجي

 جراسةمذكمة ال :وال  أ
ػ ضيػرىا دأفقج ، تراالتجات ثػرة تكشمػجيا السعمػمات واإلتعج االدارة االلكتخونية مغ ابخز نتا

ات لى احجاث نقمة نػعية عمى مدتػػ اداء االعساؿ وتقجيع الخجمات االمخ الحؼ فخض عمى السشطسإ
 لكتخونية.دارة األلى اإلإدارة التقميجية التحػؿ مغ اإل

مػسائل عتساد السجارس لإ ىسية أ وعسميا في السجاؿ التخبػؼ الحطت ومغ خالؿ اشالع الباحثة 
دارة االلكتخونية في ق اإلعساليع السجرسية السختمفة واف التحػؿ نحػ تصبيأ التكشػلػجية وتػضيفيا في 

 السجارس لع يعج مػضع تفكيخ.
 :ةفي ضػء ما تقجـ يسكغ تحجيج مذكمة الجراسة مغ خالؿ التداؤالت االتي

 لكتخونية في مجارس االوائل االىمية دارة األما مجػ تصبيق اإل .ٔ
ئل وااالدارة االلكتخونية في مجارس األي مجػ تصبيق ىل يػجج فخوقات ذات داللة معشػية  ف .ٕ

 ذ )ذكخ/انثى(شلى الستغيخ الجإ ةدتشجوالسىمية األ
وائل لكتخونية في مجارس األدارة األات داللة معشػية في مجػ تصبيق اإلىل يػجج فخوقات ذ .ٖ

 .حمة )ابتجائي /ثانػؼ(خ لى متغيخ السإ ةسدتشجوالىمية األ
 

   جراسةهسية الأ :ثانيا  
بخز ما حققتو ثػرة تكشمػجيا السعمػمات أالتي تعج مغ لكتخونية دارة األىسيتيا مغ اإلأ تسج الجراسة تد

 : االتية بخز اىسية البحثتو ، عرخنا الحالي بيا تسيد بياي واالتراالت التي
دتججات مكانية نقل اخخ مإعجيجة لرشاعة التعميع تتسثل في  لكتخونية فخصادارة األتػفخ اإل .ٔ

 .لى مجاؿ التعميعإرػرة مدتسخة التكشمػجيا ب
لكتخونية ومتغيخاتيا وابخاز اىسيتيا في قصاع األ باإلدارةالتعخؼ عمى السفاليع الشطخية الستعمقة  .ٕ

 .التعميع التخبػؼ 
دارة اإل في ىسيةأ ذات  تعجُ  لييا والتيإغ خالؿ الشتائج التي يتع التػصل ىسيتيا مأ تكديب الجراسة  .ٖ

 .يع التخبػؼ لكتخونية في مجاؿ التعماأل
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فعمى الخغع ، اذ يعج مغ السفاليع الحجيثة في الػقت السعاصخ، ىسية متغيخ االدارة االلكتخونيةأ  .ٗ
اليداؿ بحاجة الى الكثيخ مغ  ونأ إالخقو مغ قبل الباحثيغ الدابقيغ مغ اف ىحا السفيػـ قج تع ش

 .تصػرات السدتسخة في ىحا السجاؿالجراسة وذلظ لم
 جراسةهجاف الأ :ثالثا  

 : تدتشج الجراسة عمى بمػغ االىجاؼ االتية
 لكتخونية في السشطسة السبحػثةدارة األوصف وتذخيز مجػ تصبيق اإل .ٔ
دائيا في كل أرتقاء بسدتػػ جل اإلأىمية مغ وائل األالسداىسة بالشيػض بػاقع مجارس األ .ٕ

 نذصتيا لسػاكبة التصػرات الحجيثة.أ
كتخونيػة لدارة األفػي مػجػ تصبيػق اإل وثػانػؼ(، )ابتػجائي الجشذ والسخحمػة التعخؼ عمى تأثيخ بعجؼ .ٖ

 ىمية.وائل األفي مجارس األ
 

 جراسةفخضيات ال :رابعا
 ىمية.وائل األلكتخونية في مجارس األاأل لإلدارةال يػجج تصبيق  .ٔ
ىمية ومتغيخ وائل األلكتخونية في مجارس األخ ذو داللة معشػية لسجػ تصبيق األتأثي ال يػجج .ٕ

 الجشذ.
وائل لكتخونية في مجارس في مجارس األاألدارة لة معشػية لسجػ تصبيق اإلال يػجج تأثيخ ذو دال .ٖ

 .ىمية ومتغيخ )ابتجائي / ثانػية(اال
 
 

 راسةجعيشة ال : ا  خامد
لكتخونية في مجارس دارة األمى الػاقع الحكيقي لسجػ تصبيق اإلتػجيت الجراسة نحػ الػقػؼ ع

لتشفيحية والسدؤولية وعميو جخػ تحجيج عيشة الجراسة مغ القادات االدارية العميا والػسصى وا، ىميةوائل االاأل
 ( والتي شكمت معطع مجتسع الجراسة.ٛٙافخاد عيشة الجراسة ) وبمغ عجد دارؼ لمسجارس.عغ تشطيع اإل
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 دوات جسع البياناتأ: ا  دسسا
 خ البحث في الجانب الشطخؼ لبحػث العمسية إلغشاء مجاؿ متغيما تػفخ مغ الكتب وا -ٔ
جخاء إخاد العيشة في السجتسع فقج تصمب فأالسرجر الخئيذ لمبيانات مغ والتي عجت  االستبانة  -ٕ

، ستبياف مكػف مغ وتخريز جداء حيث كاف الجدء االوؿ مغ االستبياف )الجشذعجاد اإ بحث 
سؤاؿ خسذ وضائف  ٘ٗوسشػات الخجمة( اما الجدء الثاني فتزسغ ، والسدتػػ العمسي، والعسخ
الخساسي  (Likertلكتخونية ولقج اعتسجت االجابات عمى فقخات االستبياف بسكياس )األ لإلدارة

( لغخض االجابة عمى فقخات اتفق بذجة، اتفق، محايج،  اتفق بذجةال، ال اتفقضسغ عبارات )
 متغيخ االستسارة لمبحث.

 داة البحثأصجق وثبات  :ا  سابع

وبعج ترسيع ، ويعج مغ اىع الذخوط، الرجؽ يذيخ الى خاصية االداة الى ما تيجؼ لكياسو
في كمية االدارة واالقتراد االستبانة تع عخضيا عمى عجد مغ االساتحة مغ ذوؼ االختراص والخبخة 

 .(ٕيغ في تحكع االستبانة وبحدب السمحق )بجامعة السػصل والحيغ ساىسػا مذكػر 
باستخجاـ معادلة كخونباخ الفا ، اما بالشدبة لثبات اداة الجراسة فقجتع استخخاج معامل ثبات االداة 

(cronbach’s Alpha.) 
 .سا يجعميا قابمة ومشاسبة ألغخاض البحث العمسيم، ( لسجاالت االستبانةٜٓ,ٓوبمغ الثبات الكمي )
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 وصف الستسارة االستبانة: ا  ثامش
والتي تع مغ خالليا  االستبانةمغ خالؿ عخض لسشيجية البحث نعخض وصفًا مػجدًا عغ استسارة 

-ٔوالتي تزسشت محاور مفرمة كسا في الججوؿ ) جسع البيانات عغ عيشة مغ مجتسع السشطسة السبحػثة
 .ادناه( ٕ

 
  (2-6) الججول

 ججول تهضيحي الستسارة االستبانة

الستغيخات
االساسية 
 

 عجد الستغيخات الفخعية 
 تدمدل الفقخات الفقخات

السعمػمات 
رية

الذخ
 

عجد ، السدتػػ التعميسي، العسخ، الجشذ
 السخحمة)االبتجائي/الثانػؼ(، سشػات الخجمة

٘  

ا
إلدارة
األ 

ل
كتخونية

 ٜ-ٔ ٜ لكتخونيالتخصيط األ 
 ٛٔ -ٓٔ ٜ لكتخونيالتشطيع األ
 ٕٚ-ٜٔ ٜ لكتخونيالتػجيو األ
 ٖٙ - ٕٛ ٜ لكتخونيالتصبيق األ

 ٘ٗ -ٖٚ ٜ لكتخونيالخقابة التقػيع األ
 مغ اعجاد الباحثة السرجر:
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 ثـالسبحث الثال
 بحثوصف مجتسع ال

 
 نبحة عن مجتسع البحث : اوال  

مغ قبل مجسػعة مغ السدتثسخيغ التجار في مجيشة  ٕ٘ٓٓمجرسة األوائل األىمية سشة  سيذأتتع 
السػصل وقج تع الحرػؿ عمى اإلجازة بعج الحرػؿ عمى السػافقات الخسػسية مغ قبل مجيخية التخبية 

تقع السجرسة في حي العخبي شساؿ مجيشة السػصل فػي مكػاف مختفع ومشفرل عغ الجور ، الفتتاحيا
بشاية ثالث مجارس واحجة لمسخحمة االبتجائية والثانية لثانػية البشات وتزع ال، الدكشية والبشايات الحكػمية

فخ فييا السػاصفات والذخوط األساسية افالبشايات مػرسسة كسجرسة نطامية تتػ ، واألخخػ لثانػية لمبشيغ
فيي مجرسة حجيثة البشاء ، التي تسكغ القائسيغ عمييا مغ تحقيػق األىجاؼ التخبػية والتعميسية السخجػة

وتزع البشاية ثالث مجارس مشيا االبتجائية واثشيغ لثانػية ، كػف مغ ساحة كبيخة وسػاحة داخمية وحجيقةتت
مغ الرفػؼ  اً تتكػف مغ ثالثة شػابق يزع الصابق األوؿ عجد فيي فبالشدبة لمسجارس، البشات والبشيغ

كسا يزع ، (ٖٓ-ٕ٘( أو ) ٕ٘-ٕٓالسالئسة مغ حيث الحجع وعجد الصالب والتي تتػخاوح مػا بػيغ)
الصػابق غخفة لإلدارة خاصة بالسعاونات أو ما يدسى )مدؤوؿ الصابق فانو يتػػلى كافػة السػدؤوليات 
والسياـ الستعمقة بالكادر التجريدي أو الصمبة( وغخفة لمكادر التعميسي وتػاليت وغخفة خاصة بيع لتشاوؿ 

ختبػخ لمعمػػـ وصػاالت رياضية كبيخة مغمقة كسا يحػؼ الصابق عمى مكتبة ومختبخ لمحاسػػب وم، الصعاـ
نياية كل  كسا يػجج في، مجيدة باأللعاب الخياضية التي تدتخجـ لمسسارسة الخياضػة فػي أوقػات الذتاء

، لمحكػر ذات المػف األزرؽ والثانية لإلناث ذات المػف الػردؼ مخرز ىساحجأشابق مسخ وحساميغ و 
 فػي الصابق.  كافتخيافزال عغ وجػد 
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 الدسات الذخرية لعيشة البحث: ثانيا
 : بحدب الجشذ -1

 (3-6) الججول
 فخاد العيشة بحدب الجشذأيبين تهزيع  

 عجاد الباحثةإ مغ  السرجر :
 

الشػع  تع اختيارىع بحدب ( باف العيشة التيٕ-ٔ) ( والذكلٖ-ٔ) نالحع مغ خالؿ الججوؿ
سجالت السشطسة ) %.ٔٗاما الحكػر فكانت  %ٜ٘عمى لإلناث االجتساعي كانت الشدبة األ

 (ٜٕٔٓالسبحػثة،

 
 بحدب العسخ: -2

  (4-6) الججول
 سخيبين تهزيع االفخاد بحدب الع

 الشدبة العجد حدب العسخ
سشةٖٓ -ٕٓ  ٕٔ ٖٔ%  
سشة ٓٗ  -ٖٔ  ٕٚ ٗٓ%  
 %ٛٔ ٕٔ سشة ٓ٘-ٔٗ
 %ٔٔ ٛ سشة  فاكثخ ٔ٘

 %ٓٓٔ ٛٙ السجسػع
 عجاد الباحثةإ مغ  : السرجر

كبخ مغ عيشة البحث بحدب ف الشدبة األأ( يتزح لشا بٖ-ٔ) ( والذكلٗ-ٔمغ خالؿ الججوؿ )
 سشة( ٓٗ-ٖٔيا الفئة العسخية )تثع تم، %(ٓٗوبشدبة ) سشة( ٓٗ -ٖٔ) العسخ كانت عشج الفئة العسخية

 الشدبة العجد جتساعيالشهع اإل
%ٔٗ ٕٛ ذكخ  
%ٜ٘ ٓٗ انثى  

 %ٓٓٔ ٛٙ السجسػع
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سشة ٓ٘كانت عشج الفئة العسخية ) واخيخاً  %(ٛٔوبشدبة ) سشة( ٔٗ-ٓ٘ثع الفئة العسخية )، %(ٖٔبشدبة )
 (ٜٕٔٓ)سجالت السشطسة السبحػثة، %(.ٔٔفاكثخ ( وبشدبة )

 

 :بحدب السدتهى التعميسي -3
  (5-6الججول )

 يبين تهزيع افخاد العيشة بحدب السدتهى العمسي
 الشدبة العجد السؤهل العمسي

 ٓ ٓ دكتػراه 
%ٖٔ ٜ ماجدتيخ  
 %ٔٙ ٔٗ بكالػريػس

 %ٜٔ ٖٔ دبمـػ
 %ٚ ٘ اعجادية
 %ٓٓٔ ٛٙ السجسػع

 باحثةعجاد الإ مغ السرجر :

عمى مغ العيشة التي تع اختيارىا حدب ف الشدبة األأ( ٗ-ٔ( والذكل )٘-ٔنالحع مغ الججوؿ )
%( ٜٔحسمة الجبمػـ بشدبة ) ا%( ثع تالىٔٙالسؤىالت العمسي كانت لحسمة شيادة البكالػريػس وبشدبة) 

ة شيادة الجكتػراه وحرمة حسم%( ٚعجادية بشدية )%( ثع حسمة شيادة اإلٖٔخ بشدبة  )ثع حسمة الساجدتي
 (ٜٕٔٓ)سجالت السشطسة السبحػثة، قل ندبة بمغت الرفخ.أعمى 

 
 :بحدب سشهات الخجمة -4

 (6-6الججول )
 فخاد العيشة حدب سشهات الخجمةأيبين تهزيع  

 دبةالش العجد حدب سشهات الخجمة
سشػات ٘ اقل مغ   ٖٕ ٗٚ%  

سشػات ٓٔ-ٙ  ٜٔ ٕٛ%  
 %ٕ٘ ٚٔ سشػات فاكثخ ٓٔ 

 %ٓٓٔ ٛٙ السجسػع
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  عجاد الباحثةإ مغ السرجر: 

كبخ مغ عيشة البحث حدب ف الشدبة األأ( ٘-ٔ) ( والذكل رقعٙ-ٔنالحع مغ الججوؿ رقع )
سشػات بشدبة  (ٓٔ-ٙلفئة مغ )ثع تمتيا ا %(ٚٗسشػات وبشدبة ) ٘سشػات الخجمة كانت لفئة االقل مغ 

)سجالت السشطسة  %(.ٕ٘سشػات وبشدبة ) (ٓٔواخيخا كانت الفئة التي خجمتيا ) %(ٕٛ)
  .(ٜٕٔٓالسبحػثة،

 

 حدب السخحمة تهزيع الكادر االداري  -5
  (7-6الججول )

 حمةخ فخاد العيشة حدب السأزيع يبين ته 
 الشدبة العجد حدب السخحمة

%ٗٗ ٖٓ ابتجائي  
%ٙ٘ ٖٛ ثانػؼ   

 %ٓٓٔ ٛٙ السجسػع
 عجاد الباحثةإ مغ السرجر: 

 ٖٛ( اف السخحمة الثانػية كاف عجد كادرىا اعمى وبمغ ٙ-ٔ) والذكل (ٚ-ٔ) نالحع مغ الججوؿ
)سجالت . (ٜٕٔٓ)سجالت السشطسة السبحػثة، %(.ٗٗوبشدبة ) ٖٓ%( بيشسا بمغ االبتجائي ٙ٘وبشدبة )

 (ٜٕٔٓالسشطسة السبحػثة،
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 ل الثانيـالفر
 ث االولـالسبح

 لكتخونيةدارة األ أة اإلـنذاوال : 
دارة في ضل وز نسػذج ونسط ججيج مغ اإلالى بخ  تراالتصػر الدخيع لتقشية السعمػمات واإلدػ التأ

، وجػدة خجماتيا، كي تحدغ مغ مدتػػ أعساليا، التشافذ والتحجؼ الستدايج أماـ اإلدارات البيخوقخاشية
لكتخونية .وذلظ دارة األاو اإل، ارة الحكػمة االلكتخونيةدإو أ، خقسيةعمى تدسيتو باإلدارة ال صصمحأما وىػ 

لكتخونية عساؿ اإلواأل، كتخونيةللدخيع لمتجارة األػعي انية جاء بعج التصػر الة االلكتخو فاف ضيػر االدار 
 .(ٖ: ٕ٘ٓٓ، نتخنت. )ياسيغنتذار شبكة األإو 

ىتساـ الحكػمات إ لكتخونية ضيخ مع بجاية ألف االىتساـ  باإلدارة اأفي حيغ تخػ بعس الجراسات 
ىجاؼ التشسية أ ػلػجيا الخقسية لخجمة خجاـ التكشوتعسيق است، وتػجييا نحػ تحقيق شفافية التعامل

 (ٔٔ: ٕٓٔٓ، عاشػرجتساعية والدياسية )قترادية واإلاإل
التقشيات  أفخزتولكتخونية كسفيػـ حجيث ىي نتاج تصػر نػعي دارة األويسكغ القػؿ اف نذأة اإل

دارة إفي ى تػضيف التكشػلػجيا الحجيثة لإوازدياد الحاجة ، ػرة السعمػماتفي ضل ث، تراؿ الحجيثةاإل
تالي التحػؿ وبال، وربط االدارات العامة والػزارات عبخ آليات التكشػلػجيا، عالقات السػاشغ والسشطسات

 (ٗٔ: ٕ٘ٓٓ، دارة التقميجية وتصػيخىا .)ياسيغالجحرؼ في مفاليع اإل
ى واساليب مختمفة اذ كانت تقترخ عم بأشكاؿلكتخونية تعػد الى التحػؿ لمعسل دارة األاف نذأة اإل

يدتخجـ بعزيا االخخ لمسداعجة في حراء و اإل ألغخاضاستخجاـ بعس بخامج الحاسػب التي تدتخجـ 
وؿ استخجاـ لمتقشية أ ضيار بعس الشتائج السختمفة في مػازنات الجوؿ وكحا شخيقة تػزيع بشػدىا وقج ضيخإ

 (ٕٔ:ٕٓٔٓ، عاشػر) . نذصة الحكػماتأفي 
لػى الرػػرة الخسػسية إبدػيصة ولػع ترػل  وبأسػاليبرة مرغخة لكتخونية برػ دارة األإولقج كاف تصبيق 

البخيج السخكدؼ ومفيػـ  ةأبػالية فمػريجا االمخيكية في لي ٜٜ٘ٔعاـ  بجأت بالطيػر في اؤخخ إذمتأخخا  اال
مات مػػغ خػػالؿ الحاسػػػب دوف االدارة االلكتخونيػػة يػػجؿ عمػػى اف كػػل شػػخز يدػػتصيع الحرػػػؿ عمػػى الخػػج

االلكتخونية ىي حرمة لمتقجـ في السجػاالت  فاإلدارةومغ ثع  (ٕٔ:ٕٓٔٓ، اشػرع). لى السشطسةإالحىاب 
، جعػػػل االدارة الحكػميػػػة ودوائػػػخ صػػػشع القػػػخار تعتسػػػج وسػػػائل تقشيػػػة متصػػػػرة التقشيػػػة والسعمػماتيػػػة وىػػػػ مػػػا

فعمػػى صػػعيج التجػػارب العالسيػػة ، االكسػػل وـ السشاشػػة بيػػا وتشفيػػحىا عمػػى الػجػػنجػػاز السيػػاإتدػػاعجىع عمػػى 
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 وتبعيا فيسا بعج دوؿ اخخػ مثػل السسمكػة، ءت السبادرة االمخيكية في مجاؿ االدارة االلكتخونية الحكػميةجا
 . (ٕٔ:ٕٓٔٓ، عاشػر.)خيخ مغ القخف الساضيالستحجة والشسدا وخالؿ العقج األ

 
 لكتخونيةهم اإلدارة األ ـمفهثانيا : 

لسكيشة الخاصة بإدارة العسل داخل لكتخونية أوسع مغ كػنو وجػد مفيػـ اإف فكخة اإلدارة األ
بل ترل إلى تبادؿ البيات و السعمػمات ، بخمجيات وأنتخنت وغيخىا مغ التقشيات(، السشطسة ) حػاسيب

واستخجاميا في تػجيو سياسات وإجخاءات عسل السشطسة نحػ تحقيق ، بيغ اإلدارات السختمفة و الستعجدة
لمستغيخات الستالحقة سػاء الجاخمية أـ الخارجية  وىي تذسل  أىجافيا و تػفيخ السخونة الالزمة لالستجابة

قيادة و رقابة إال أنيا بقجرتيا عمى تػفيخ السعخفة برػرة ، تشطيع، جسيع مكػنات اإلدارة مغ تخصيط
  (ٕٕٓ: ٕٚٔٓ، حسيج، يا مغ أجل تحقيق أىجافيا.)كافيةمدتسخة و تػضيف
نتخنيت وتقانة السعمػمات لتي تدتخجـ شبكات اإلاإلدارة ا بأنيالكتخوني دارة األاإلKim وعخؼ 

واالتراالت وذلظ لجمج عسميات السشطسة مع تصبيقات ىحه التقانة بيجؼ تحديغ األداء وتحقيق الكفاءة 
 ( (kim, 2003:2والفاعمية
لكتخونية ىي: "عسمية إدارية قائسة عمى دارة األ: أف اإلمغ أىع ىحه التعاريف ما جاء بو نجعولعل  

تػجيو و الخقابة عمى السػارد والقجرات الجػىخية ، كانات ميدة لألنتخنت  وشبكات األعساؿ في تخصيطاإلم
 (ٕٚٔ: ٕٗٓٓ، جل تحقيق أىجاؼ السشطسة" .)نجعألمسشطسة واآلخخيغ بجوف حجود مغ 
ى كافة عتساد عمدارية لمسشطسة  باإلمكششة جسيع السياـ والشذاشات اإل كسا يتع تعخيفيا ايزا بانيا عسمية

: ٕ٘ٓٓ، بخمجيات( لتحقيق أىجاؼ السشطسة.)الدالسي، أجيدة، تقشيات السعمػمات الزخورية )اتراالت
ٕٖ٘) 

أنيا العسمية السحفدة لسعالجة  (Zouridis and Marcelمغ) ومغ السفاليع التي جاء بيا كالً 
 Zouridis and)اص.العسميات اإلدارية بذكل الكتخوني سػاء كانت في القصاع العاـ أو القصاع الخ

Marcel, 2003:159.) 
استخجاـ تكشػلػجيا اإلدارة اإللكتخونية بأنيا  " مرصمح حجيث يذيخ إلى ، ويعخفيا البشظ الجولي

تراؿ مغ أجل زيادة كفاءة وفعالية وشفافية ومداءلة الحكػمة فيسا تقجمو مغ خجمات إلى السعمػمات واإل
ويقزي ، بسا يجعع كافة الشطع اإلجخائية الحكػمية، سعمػماتوتسكشيع مغ ال، السػاشغ ومجتسع األعساؿ
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ا بيوإعصاء الفخصة لمسػاششيغ لمسذاركة في كافة مخاحل العسمية الدياسية والقخارات الستعمقة ، عمى الفداد
 (.ٕٕٔ: ٕٚٔٓ، حسيج، كافيةوالتي تؤثخ عمى مختمف نػاحي الحياة". )

نتقاؿ مغ انجاز السعامالت وتقجيع الخجمات بداشة اإللكتخونية "ىي بكل ألوعمى العسػـ فاإلدارة ا
 مثل لمػقت والساؿ والجيج.أجل استخجاـ أليجوية الى الذكل االلكتخوني مغ العامة مغ الصخيقة التقميجية ا

 .(ٜٕ: ٕٛٓٓ، )الكبيدي
 

 لكتخونيةاأل  دارةتطهر مفههم اإلثالثا : 
( ٕٔٔ :ٕٗٓٓ، و)إبخاليع  (Daft, 2003 :57)و (O'Brien, 2000 :30-31) يتفق كل مغ

ػر مػضػعي وإنسا جاءت نتيجة تص، لكتخونية لع تأِت مغ فخاغ( عمى أف اإلدارة األٜٗ :ٕ٘ٓٓ، و)ياسيغ
نتذار استخجاـ نطاـ الحاسػب في أنذصة إلكتخونية بجاية تعج مقجمات اإلدارة األ إذ، يستج لفتخات بعيجة
عشجما وججت معطع السشطسات أف استخجاميا ، الدتيشاتمشح نياية عقج الخسديشات و ، أعساؿ السشطسات

وكاف مغ نتائج تصػر ، األعساؿ واخترار الجيج والػقت والسػارد ليحه األنطسة سيعشي اإلسخاع في انجاز
، (Electronic Data Interchangeلكتخونيًا )أتراؿ ضيػر نطع تبادؿ البيانات إلاستخجاـ الحاسػب وا

إلدارة لتكشػلػجيا ( يسكغ مالحطة التصػر الكبيخ في استخجامات اO'Brien, 2000 :31ويزيف )
وصػاًل إلى األدوار ، وتػسع أدوارىا ووضائفيا في السشطسات، تراالت بسخور الػقتالسعمػمات واإل

تراالت الستصػرة والفزاء الخقسي والػسائل التكشػلػجية األخخػ جة السختبصة برػر مباشخة بشطع اإلالججي
مدتػػ أعساؿ  لكتخونية والتي قج يطيخ تػسع تصبيقاتيا عمىبشية التحتية لسشطػمة اإلدارة األالمغ مكػنات 

وىحا ما يػضحو ، نتذار تصبيقات السذاركة في السعمػمات بيغ اإلدارة والعامميغإفزاًل عغ ، السشطسة
 ( اآلتي:ٔ-ٕالذكل )
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 (6-2الذكل )

 تطهر مفههم اإلدارة األلكتخونية
Source: O'Brien, (2000), Introduction to Information Systems, Prented, 

McGraw-Hill Boston, USA, P. 31. 

مغ خالؿ ما تقجـ يسكغ مالحطة بعس السؤشخات التي قج تعكذ أسباب التصػر التاريخي لمسشطػر 
 .اإلدارؼ والسجارس اإلدارية وصػاًل إلى مفيػـ اإلدارة االلكتخونية

تجاىات في مسارسة العسمية اإلدارية ػػ البيئية التي أثخت في تغيخ اإلمغ القأ.  تزافخ مجسػعة 
 .وتصػر السفاليع اإلدارية

ب. رغبة اإلدارة وقجرة بعس مشيا في االستجابة والتكيف مع ىحه القػػ السؤثخة والتحجيات البيئية التي 
 .اتدست بالتعقيج والتغييخ السدتسخ
مغ القشاعة بعجـ ججوػ أساليب ومسارسات العسل السعتسجة سابقًا, ت. وصػؿ أغمب اإلدارات إلى نػع 

 وضيػر فكخة التكامل والسذاركة في السعمػمات والتي أصبحت احج مؤشخات نجاح السشطسات.
ستفادة مغ التصػر التكشػلػجي وخاصة تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت كأداة ث. الدعي نحػ اإل

 .لمتسييد والتفػؽ عمى السشافديغ
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ػرات في تكشػلػجيا أدناه يػضح مخاحل التصػر التاريخي لإلدارة بفعل تأثيخات القػػ البيئية والتص
 تراالت.السعمػمات واإل

 

 
 (2-2)الذكل 

 تفي تكشهلهجيا السعمهما تأثيخات القهى البيئية والتطهراتمخاحل التطهر التاريخي لإلدارة بفعل 
(O'Brien, 2000, 31) (Daft, 2003, 40). 

 
( أف التصػرات التي شيجتيا اإلدارة شكاًل ومزسػنًا جاءت استجابة لسجسػعة ٕ-ٕيػضح الذكل )

مغ التحجيات التي تفخضيا البيئة وىحا التصػر قج يعج محاولة مغ اإلدارة لمتكيف مع ضخوؼ التعقيج 
ة التكشػلػجية وخرػصًا تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت قج والتغيخ السدتسخ في ىحه البيئة, ولعل الثػر 

تأخح مكاف الرجارة بيغ ىحه القػػ السؤثخة بػصفيا األكثخ تأثيخًا في السداىسة في ىحه التصػرات التي 
 رافقت العسمية اإلدارية لمػصػؿ إلى مفيـػ اإلدارة االلكتخونية.

ر اإلدارة في ضل اإلدارة اإللكتخونية مغ خالؿ ( إلى أنو يسكغ تتبع تصػ ٖٙ:  ٕٛٓٓ، ويذيخ )نجع
 :ما يمي
 .االنتقاؿ مغ إدارة األشياء إلى إدارة الخقسيات .ٔ
 .االنتقاؿ مغ اإلدارة السباشخة إلى اإلدارة عغ بعج .ٕ
 .االنتقاؿ مغ التشطيع اليخمي إلى التشطيع الذبكي .ٖ
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 االنتقاؿ مغ قيادة االخخ إلى قيادة الحات. .ٗ
 يغ االدارة التقميجية واالدارة االلكتخونيةوىشاؾ ججوؿ لمسقارنة ب

 (6-2ججول )

 االدارة االلكتخونية االدارة التقميجية اسذ السقارنة الخقم

 الػسائل السدتخجمة ٔ
االتراالت السباشخة والسخاسالت 

 الػرقية
شبكات االتراؿ 

 االلكتخونية
 الكتخونية ورقية الػثائق السدتخجمة ٕ

نات السادية مجػ اعتساد عمى االمكا ٖ
 والبذخية

تعتسج عمى استغالؿ امثل 
لإلمكانات السادية والبذخية في 

 تحقيق االىجاؼ

استخجاـ التكشػلػجيا 
 في تحقيق االىجاؼ

 التفاعل ٗ
تحتاج الى وقت اشػؿ حتى يتع 

ل التفاعل بالذكل السخجػ مغ اج
 تحقيق اليجؼ.

لة الى ارساؿ الخسا
عجد النيائي في 

 نفدوالػقت 

اقترادية عمى السجػ  مكمفة عمى السجػ البعيج مفةالتك ٘
 البعيج

 الػصػؿ لمبيانات ٙ
صعػبة الػصػؿ بدبب التدمدل 
البيخوقخاشي وكثخة السدتشجات 

 الػرقية

سيػلة الػصػؿ 
بدبب تػافخ قػاعج 
 بيانات ضخسة ججاً 

قل وثػقيو بدبب عجـ تػافخ نطع أ السػثػقية ٚ
 حساية لمبيانات

 عالية بدبب ةوثػقي
تػافخ نطع الحساية 

 لمبيانات
 جػدة عالية ججا قلأجػدة  الجػدة ٛ

، واقع تصبيق االدارة االلكتخونية في السجارس الحكػمية والثانػية في الزفة ٕٓٔٓخمػؼ، ايساف حدغ مرصفى، : السرجر

 .ٗٔص ، الغخبية مغ جية نطخ السجيخيغ والسجيخات، رسالة ماجدتيخ، مشذػرة، كمية الجراسات العميا
 
 
 

 لكتخونية:أهسية اإلدارة األ رابعا : 
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نطخا لالىتساـ الكبيخ الحؼ تػليو الجوؿ الستقجمة الستخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات بسكػناتيا السختمفة 
تصبيق اإلدارة اإللكتخونية  وعميو بجأت الجوؿ تتدابق في، والحؼ يعػد سببو لمفائجة التي تقجميا ىحه األخيخة

 (ٖٚ-ٖٙ: ٜٕٓٓ، ي تحققيا والسسثمة في عجة نقاط أىسيا : )الدالسيلألىسية الت نطخاً 
عمي مدتػؼ الخجمات التي تقجـ إلى  تبديط اإلجخاءات داخل السشطسات وىحا يشعكذ إيجابياً  .ٔ

 ومشو اخترار وقت تشفيح إنجاز السعامالت اإلدارية السختمفة .، السػاششيغ
 ل السشطسة وكحلظ مع السشطسات األخخػ.تدييل إجخاء االتراؿ بيغ السرالح السختمفة داخ .ٕ
 الجقة والسػضػعية في إنجاز العسميات السختمفة داخل السشطسات. .ٖ
 تقميل استخجاـ الػرؽ بذكل ممحػظ وىحا ما يؤثخ إيجابيا عمى عسل السشطسة. .ٗ

كسا أف تقميل استخجاـ الػرؽ يعالج مذكمة تعاني مشيا أغمب السشطسات في عسمية الحفع والتػثيق مسا 
 يؤدؼ إلى عجـ الحاجة إلى أماكغ التخديغ حيث يتع االستفادة مشيا في أمػر أخخػ .

 : (Daft,2003:14باف أىسية اإلدارة اإللكتخونية يسكغ تحجيجىا باآلتي ) (Daftوقج أوضح )
تخفيس و  بذكل مدتسخ وبدخعة لستخحؼ القخارالسداعجة في اتخاذ القخار وتقجيع السعمػمات  .ٔ

 و جػدتيا .تكاليف الخجمة ال
بخامج تجريبية تعتسج عمى تكشػلػجيا  باستخجاـفخاد العامميغ وزيادة كفاءتيع تصػيخ ميارات األ .ٕ

 السعمػمات واالتراالت.
  سخعة الػصػؿ إلى الػثائق والسعمػمات بػجػد نطاـ متكامل في أؼ وقت وأؼ مكاف. .ٖ

لع اإلدارة عمى السدتػييغ الشطخؼ لكتخونية فمدفة متكاممة وتحػاًل جحريًا في عاوأصبحت اإلدارة اإل
والتصبيقي وىي أيزا نقمة نػعية وثػرة ايجابية في السفاليع والشطخيات واألساليب اإلدارية بسا يشعكذ 

كسا تكسغ أىسيتيا في ، بذكل واضح وجمي عمى الرػرة الكمية لإلدارة واألداء في أؼ مؤسدة أو مشطسة
تسثل الخوتيغ الدائج والتدمط والسحدػبية وغيخىا مغ السطاىخ  أنيا صػرة ناسخة لإلدارة التقميجية التي

والسسارسات الدمبية التي تديئ لمعامميغ والسػضفيغ والدبائغ عمى حٍج سػاء وتتخاكع في أذىانيع بسا يؤثخ 
وقجرتيا أو فخصيا عمى الثبات ، سمبًا عمى أداءىع وإنتاجيتيع وبسا يؤثخ عمى سسعة السشطسة مغ جية

 .(ٔٙ: ٕٗٓٓ، (.)فتحيٖٕ: ٕٕٓٓ، ر في بيئة تتدع بالسشافدة الحادة مغ جية اخخػ )عصاواالستقخا
، دارية بكل دقة وشفافية وسخعةعساؿ اإلنجاز األإكتخونية في لدارة األىسية اإلأ نشا اليػـ نجرؾ أ والشظ

ؿ اإلدارة ومذاركة السػاششيغ لمسشطسات مغ خالؿ استصالع آرائيع في الخجمات  السقجمة الييع مغ خال
لييا مغ خالؿ بشظ السعمػمات الستػفخة مغ خالؿ إة الحرػؿ عمى السعمػمات والخجػع وسيػل، اإللكتخونية
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لى شبكة السعمػمات مغ أؼ إوالسخونة في السعامالت بحيث يسكغ لمسػضف الجخػؿ ، الذبكات الجاخمية
نيا إكسا ، رات الستباعجة جغخافًياداجتساعات بيغ اإلعقج اإل ويسكغ أيزاً ، مكاف متػاجج بو بكل سيػلة

األعساؿ نتاج وسخعة في إنجاز وتخفيس تكاليف اإل، طسات الحكػميةتحديغ مدتػػ أداء السش فيتداعج 
 .(ٜٓٔ:  ٕٛٔٓ، محدغ، )الجعيذ

 
 :ةـلكتخونيأل اأهجاف اإلدارة خامدا : 

وقج ، رعب مػاكبتياي ناوأحيا، سكغ إغفاليايبرػرة ال  اإلندانيةاة يفي الح الخقسيةأثخت الثػرة 
خة ىحا يخ بقجرة الجوؿ عمى مداية وأصبح التصػر الخجمي مختبصا إلى حج كبياع أنساط الحيأثخت في جس
رعب يورغع أنو ، ة ىحه التكشػلػجياية البج أف نػضح مالية اإلدارة اإللكتخونيع. وألىسيالتصػر الدخ 

ذلظ االنفجار السعخفي الزخع الستسثل  فقػا عمى أنياغ اتية الباحثيٍف مشاسٍب ليا إال أف غالبيج تعخ يتحج
عمى  وإدارتيافي شكل إلكتخوني ، شيايوتخد  ل السعمػمات ونقميايفي تذغ، في الكع اليائل مغ السعخفة

 (ٜٔ: ٕ٘ٔٓ، )الحخبي.ةيزمش مختبصة بفتخة تدية ليفاإلدارة اإللكتخون، مجار الداعة
أف   (Mellivell):32 ,2007  ليمفيوقج بيغ م، إلى تحكيقيا كسا أف لإلدارة اإللكتخونية اىجافا تدعى

ي مغ األىجاؼ الت بعس ثة. كحلظ أورد العػاممةيات السجتسعات الحجيوجػدىا أصبح ضخورة مغ ضخور 
وتعسل عمى ، غيالقخف الحادؼ والعذخ  اتية لتحجية نػعا مغ االستجابة القػ يخالليا تسثل اإلدارة اإللكتخون

 :مشيا، خةيق أىجاؼ كثيإلى تحق ةيلكتخوندارة األشػعي والكسي. وتدعى اإلالمػاكبة التصػر 
 خ إلىيذيا السعمػمات. وىحا يبط مغ خالؿ تكشػلػجاخ كشطاـ مت جىايع وتػحيء التشطاد تكامل أج .ٔ

االنتقاؿ إلى  حتاج إلىيعْج الفخد يث لع يبح، ةيغ مختمف الجوائخ الحكػميبط السعمػمات والخبط باتخ 
وتػفخ ، والجيج ة تػفخ ىحا الػقتيلكتخونفإف اإلدارة األ، اؿ السصمػبة مشونجاز األعسكل دائخة إل

 .السعمػمات في مكاف واحج
 فسع استخجاـ اإلدارة، ةفي خجمة األىجاؼ التشطيسي تيايد فعاليات اإلدارة وتعد يعسم خيتصػ  .ٕ

 اليجؼ مشياأف كسا ، دقةة و ياتيا أكثخ عسػمية وعسميلكتخونأصبح مفيػـ اإلدارة األ، ةيلكتخوناأل
 .غيه لمسػاششيخ ػفوالحؼ تدعى الجولة إلى ت، ةيىػ رفع كفاءة عسل السؤسدات الخجم

لمػاقع نحػ  ذ إال تخجسةية ليل خجمات اإللكتخونيات فعالة وداعسة القخارات: فإف تبشي تفعيع آليتقج .ٖ
بجوف الخجػع إلى  غيات االتراالت في عخض الخجمات عمى السػاششيخ في استخجاـ تقشيالتصػ 
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ت التي ار القخا نتاج وىي، حتاجو الفخدية تػفخ كل ما يفإف اإلدارة اإللكتخون، ةيات السعششطسالس
 ة.يانيا برػرة عسميتدعى الجوؿ كافة إلى ب

مغ  ةيخه اإلدارة اإللكتخونة: إف ما تػفيت مالئع وجاىد ية وتػقيضساف تجفق السعمػمات بجقة وكفا .ٗ
خالليا  ع الفخد مغيدتصيوالتي ، لسعمػمات السخدنة في بشظ السعمػماتجة ايذ إال نتيخجمات ل

وىي تخجسة ، خ الجيج والػقتيوأكثخ مخونة في تػف، ةياالستفادة مغ ىحه اإلدارة برػرة أكثخ فعال
 .ةيع بعس الخجمات اإللكتخونيلمسعمػمات السخدنة لتقج

 ف تصػر االستخجاـ األمثل لإلدارةة: إيغ متػاصل لسعجالت اإلنتاجيل وتحديل كمفة التذغيتقم .٘
فإف ، في مجاالت أخخػ ، ةيمغ الجوؿ مغ االستفادة مغ الصاقات البذخ يخ ة ساعج كثيلكتخوناأل

مغ  تكسا  قمم، ىحه الخجمات غيد السدتخجماخ ة ساعجت عمى تصػر أداء األفيلكتخوناألاإلدارة 
  يخاً كث السشطسة فمكيخصاء وربسا حتسل الػقػع في بعس األيالحؼ ، عتساد عمى العشرخ البذخؼ اإل

 .ح ىحا الخصأيمغ الػقت والساؿ لترح
 عجّ يخ اإلدارؼ الذامل والستػاصل: إذ يسي السالئع لمبحث والتصػ يئة والسشاخ التشطيجاد البيإ .ٙ

 جةيوالتصػر في عسل اإلدارة نت، ة امتجادًا لتصػر وسائل االتراالتياستخجاـ اإلدارة اإللكتخون
 الخجمات ات فيورفع عسل أداء السشطسغ يجعاخ عمى الس ليفي الدعي إلى التدي البحث السدتسخ

 .داخ السقجمة لألف
 عيكغ وجػدىا دوف مغدػ في تقجية لع يلكتخون( أف اإلدارة األٙٓٔ: ٖٕٓٓ، حجازؼ ) كسا يخػ 

أعساليع ب اـيغ بالكية والدساح لمسػاششية والرشاعيخ تعامالت مصػرة لألعساؿ التجار يتػفبيجؼ  خجماتيا
 :ومشيا، األىجاؼ ة عجدا مغيلكتخونألأف لإلدارة ا يغبتبأنفديع مغ خالؿ الػصػؿ إلى السعمػمات. وقج 

ف في االجور  ل مغ كمفةية عمى التقميلكتخونة: فقج ساعجت اإلدارة األيجات اإلدار يل مغ التعقيالتقم .ٔ
عساؿ في مكاف انجاز األ تعية يفسع اإلدارة اإللكتخون، إنجاز األعساؿ واالنتقاؿ مغ مكتب إلى آخخ

 .واحج
تكػف مخدنة  والتي، اناتية في ملء بعس البيلكتخونصمب استخجاـ اإلدارة األيتف: يس التكاليتخف .ٕ

االستخجاـ وفخ عمى الجوؿ  فإف ىحا، عبخ إدخاليا مغ قبل السدتخجـ، صمبيا الشطاـيضسغ معمػمات 
 .داخ الفمػضف خاص إلنجاز معامالت ا غييالػقت والساؿ لتع
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األعساؿ الخجػع  صمب إنجازيتاف يع العسل: في بعس األحيل تقدية وتدييشاخوقخ يالقزاء عمى الب .ٖ
فسع اإلدارة ، السصمػبة عياقاكتساؿ  األوراؽ والتػ  ةيإلى أكثخ مغ مكتب وأكثخ مغ دائخة لغا

 .يايالخجمة الحرػؿ عم ع شالبيدتصيخىا وعب، ة تخمز مغ كل ىحه األعساؿياإللكتخون
ئح اخ ش عيجس تباع أسمػب مػحج لمتعامل معإالسشطسة: ومغ ذلظ  االستفادة القرػػ لدباف قيتحق .ٗ

 .ع الخجمةيحقق السداواة في تقجيبسا ، الجسيػر
، خجمات لمدبػف لرقى أعع متكاممة بسا يحقق تقجـ  لكتخونية الى تػفيخ مشطػمةوتيجؼ االدارة األ

 ( ٛٓٔ:  ٕٛٔٓ، محدغ، سة مغ خالؿ )الجعيذل لسػارد السشطاالستغالؿ األمثاضافة الى 
 إدارة ومتابعة اإلدارات السختمفة لمسشطسة و كأنيا وحجة مخكدية. .ٔ
 تبديط اإلجخاءات اإلدارية بذكل يدسح بتقجيسيا إلكتخوني . .ٕ
 تجسيع البيانات مغ مرادرىا األصمية برػرة مػحجة. .ٖ
 .اتقميز معػقات اتخاذ القخار عغ شخيق تػفيخ البيانات وربصي .ٗ
 تقميل اوجو الرخؼ في متابعة عسميات االدارة السختمفة. .٘
 تػفيخ البيانات والسعمػمات لمسدتفيجيغ برػرة فػرية .ٙ
 التعميع السدتسخ وبشاء السعخفة. .ٚ
 زيادة التخابط بيغ العامميغ واالدارة العميا ومتابعة وادارة كافة السػارد. .ٛ

 
 لكتخونيةخرائص اإلدارة األ سادسا : 

وقج تشعكذ  ،لكتخونية بسجسػعة مغ الخرائز التي تسيدىا عغ اإلدارة التقميجيةاألتستاز اإلدارة 
ويحكخ  ،ىحه الخرائز بذكل مباشخ عمى السشطسات التي تسارس فييا األعساؿ اإلدارية الكتخونياً 

لكتخونية تحىب إلى أبعج مغ كػنيا أف اإلدارة األ  (Harrison & Samson, 2002: 97) كل مغ
جيجة تدتعسميا اإلدارة, حيث تستاز بتأثيخىا عمى جسيع سسات األعساؿ واالستخاتيجيات تكشػلػجيا ج

ومغ ثع فإف الحجيث عغ  ،والعسميات واألنطسة السعتسجة وصػاًل إلى تأثيخىا عمى السشطسة ككل
طسة التي تتبشى تصبيق اإلدارة خرائز اإلدارة االلكتخونية ىػ حجيث عغ خرائز السش

إلى وجػد خرائز  (Turner & Weickgenannt, 2009: 9) أشار كل مغ وقج، لكتخونيةاأل
 :لكتخونية عغ اإلدارة التقميجية وىيتسيد اإلدارة األ
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 الدخعة في تحقيق األهجاف .ٔ

مغ خالؿ  ،السشطسة بدخعة عاليةلكتخونية إلى إمكانية تحقيق أىجاؼ يؤدؼ تصبيق اإلدارة األ
تراالت مغ دعع ومدانجة ا تقجمو تكشػلػجيا السعمػمات واإلوم ،حجيثةعتساد عمى الػسائل االلكتخونية الاإل

 :كسا يسكغ تحقيق ما يأتي ،تديع في الػصػؿ الدخيع لألىجاؼ ومتابعة ىحه األىجاؼ
 .الكفاءة العالية في عسميات السشطسة . أ

 .الكمفة السشخفزة لعسميات السشطسة . ب
 .السشطسة الجقة الستشالية لمبيانات الستعمقة بعسميات . ت

مغ خالؿ  ،ويسكغ أف تشصبق السدايا أعاله عمى األعساؿ والسياـ جسيعيا التي تؤدييا السشطسة
مغ دوف الحاجة  ،والحؼ يدتشج عمى قػاعج البيانات الستقجمة ،التخابط االلكتخوني بيغ أقداـ السشطسة

مغ ثع ضيػر خاصية أخخػ و  ،إلى رجػع العامميغ في السشطسة إلى اإلدارة العميا في الحاالت جسيعيا
 .ىي التسكيغ

 
 التسكين .ٕ

لكتخونيػػة تستػػاز بقػػجرتيا عمػػى تسكػػيغ العػػامميغ ( أف اإلدارة األNonake & Tekeucيػػحكخ )
وزيادة االعتساد عمييع في أداء أعساليع وتصػيخ ىحه األعساؿ, مغ خالؿ تقجيع مقتخحاتيع وآرائيع حػؿ 

 :ٕٗٓٓ، يا العػػػاممػف, وانػػػجماج اإلدارة العميػػػا معيػػػع )فتحػػػيق األفكػػػار الججيػػػجة التػػػي يقػػػجمائػػػإيجػػػاد شخ 
مفيػـػ التسكػيغ ضػسغ تصبيقػات  (Turner & Wickgenunnt, 2009: 9) فػي حػيغ فدػخ ،(ٖٙ

لكتخونيػػػػة بأنػػػػو يتجػػػػاوز حػػػػجود تسكػػػػيغ العػػػػامميغ فػػػػي السشطسػػػػة, وتخػػػػػيميع فػػػػي عسميػػػػة اتخػػػػاذ األ اإلدارة
نفدػػيا مػػغ خػػالؿ اسػػتخجاـ أنطسػػة مخكبػػة مرػػسسة ومعػػػجة القػػخارات, إلػػى تسكػػيغ الػسػػائل التكشػلػجيػػة 

لتقجيع الخجمات وإجػخاء عسميػات البيػع بذػكل مباشػخ مثػل )شاشػة المسػذ وماكيشػة الشقػج السدػتخجمة فػي 
وغيخىػػا مػػغ  (Amazon.com)ماكجونالػػج, وكػػحلظ عسميػػات البيػػع االلكتخونػػي السباشػػخ السدػػتخجمة فػػي

ق ائػػالػسػػائل االلكتخونيػػة فػػي انجػػاز عسميػػات السشطسػػة بصخ  أمثمػػة االسػػتخجامات التػػي تذػػيخ إلػػى تسكػػيغ
أف تعخيػػف الكػػػنجخس   (Kim, 2003:7)جـ يزػػيفػع مػػا تقػػػػػػمختمفػػة جػػجًا عػػغ الدػػابق, واتفاقػػًا م

األمخيكي لمحكػمة االلكتخونية يتزسغ "تسكػيغ التكشػلػجيػا" مذػيخًا إلػى تصبيقػات االنتخنيػت وتكشػلػجيػا 
ػ, التػػي تدػػيع فػػي تقػػجيع السعمػمػػات والخػػجمات الحكػميػػة إلػػى الجيػػات السعمػمػػات واالترػػاالت األخػػخ 
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دة والػػػحؼ أدػ إلػػػى ضػػػخورة السخاجعػػػة الجقيقػػػة لييكػػػل السشطسػػػة وضيػػػػر خاصػػػية إعػػػا ،السدػػػتفيجة مشيػػػا
 .لكتخونيةاليشجسة عشج تصبيق اإلدارة األ

 
 ةـإعادة الهشجس .ٖ 

سات التي تتبشى في الييكل التشطيسي لمسشط لكتخونية بالتغيخ الكبيخ الحؼ تحجثوتستاز اإلدارة األ
اريع إعادة اليشجسة بػاسصة االنجاز الحكيقي ألىجاؼ ػلكتخونية, ويتع قياس نجاح مذتصبيق اإلدارة األ

ة عغ تحديشات كبيخة في نتائج أعساليا, ػتبحث السشطسات التي تتبشى مذاريع إعادة اليشجس إذ, السذخوع
ػؿ ػخكة مكديكية لمحرػش ٖٓة أجخيت عمى ػحجيثة لسذاريع إعادة اليشجسات الػػوقج أضيخت إحجػ الجراس

%, وفي كمف ٘ٚاج ػ%, وفي كمف اإلنتٕٛبة ػًا في كمف اإلدارة بشدػجة, أنيا حققت تقميرػعمى نتائج جي
أف   (Turner & Weickgenant, 2009: 9) فػ(, ويزيٓٛ: ٕٛٓٓ، جػ% )محسٜٖع ػالتػزي

تشج عمى تصبيقات اإلدارة االلكتخونية يفتخض أف يكػف مشطسًا وىادفًا إلى أسمػب إعادة اليشجسة السد
ي وفق وال يعج أسمػبًا إلعادة تختيب الييكل التشطيس ،تغييخ أساليب العسل ومعالجتيا وجعميا أكثخ كفاءة

غ مغ يؤدؼ استخجاـ تصبيقات اإلدارة االلكتخونية الستصػرة إلى تحقيق نػعي إذ ،التكشػلػجيا السدتخجمة
 .الكفاءة

 .أ. تحديغ العسميات األساسية مغ خالؿ إعادة ترسيسيا لمعسل بكفاءة أعمى
 .لكتخونية وتحديغ كفاءتياجاز األعساؿ باستخجاـ الػسائل األق انائب. إعادة التفكيخ في شخ 

خرػصًا عشجما  ،ة التفكيخ رفع كفاءة السشطسة ككليسكغ أف تحقق إعادة الترسيع وإعاد إذ
لكتخونية الستقجمة كالحاسػب جرات الدخعة والكفاءة لمػسائل األرسيع قادرًا عمى مجاراة قيكػف الت

بالذكل الحؼ يؤدؼ إلى تكامل عسميات السشطسة  ،الحجيثة وشبكات االتراالت وغيخىاوالبخمجيات 
( أف السجراء السعاصخيغ Kiniki & Williams, 2003: 500ويزيف ) وتحقيق الكفاءة والفاعمية.

السكثف لتكشػلػجيا السعمػمات لكتخونية يتسيدوف باالستعساؿ السشطسات التي تسارس األعساؿ األ في
تراالت األكثخ تأثيخًا في عسمية االتراؿ, ويعتسجوف في ذلظ عمى مجسػعة مغ األدوات الستصػرة واإل

والبخيج  ،دتخانيتفي ىحه التكشػلػجيا مثل, شبكة االنتخنيت والذبكات السختبصة بيا كاالنتخانيت واالك
االلكتخوني والتصبيقات التفاعمية عبخ الفيجيػ واستخجاـ الحاسػب في تفعيل قػاعج البيانات والػصػؿ 

 (.ٓ٘-ٜٗ: ٜٕٓٓ، )اشحيخلمسعمػمات وكحلظ العسل عغ ُبعج وغيخىا.
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 لكتخونية وتقشياتها:دارة األ عشاصخ اإلسابعا : 
 :تيةاسية اآللكتخونية مغ العشاصخ األستتكػف اإلدارة األ

 Hardware  عتاد الحاسهب -1
إضافة ، يدة والقخص الرمبئوىػ الجدء السادؼ مغ الحاسبات ومشيا: السعالج الجقيق والمػحة الخ 

إلى السمحقات مغ شابعات وسساعات وفأرة أو ماوس ولػحة السفاتيح وعري األلعاب ومحخؾ القخص 
 الرمب ومحخؾ القخص السخف... الخ.

   :Software البخامجيات  -2
وىي التعميسات التي تتحكع بالحاسبة وتزع األجداء الخئيدة التالية: أنطسة التذغيل: ووضيفتيا 

لتصبيكية: اإلشخاؽ والتحكع لسعالجة البيانات وتػجيو األعساؿ. لغات البخمجة: لغة كتابة البخامج. األنطسة ا
خىا وبخامج الترسيع والخسع. مثل بخمجيات معالجة الشرػص وتحخيوىي بخامج تؤدؼ نسصاً معيشا ً 

البخامج: وىي بخامج خاصة تكتب مغ قبل العامميغ عمى أجيدة الحاسػب في السؤسدات مثل بخامج 
بخامج ، بخامج خاصة بالقبػؿ السخكدؼ لمصمبة في الجامعات، خاصة بشتائج اختبارات الصمبة في الجامعات

ت...وغيخىا. البيانات: مجسػعة مغ الحقائق بخامج خاصة بقػاعج البيانا، احتداب الخواتب لمسػضفيغ
 األزلية يسكغ تحػليا عمى معمػمات مرػرة أو مكتػبة أو مدسػعة.

   :Communication Network  شبكة االتراالت  -3
وىي شبكة  Intranet لكتخونية السستجة عبخ نديج اترالي لذبكات اإلنتخانتوىي الػصالت األ

نتخنت وبخوتػكػالتو والفخؽ الػحيج بيشيسا أنيا داخمية تخجـ خجمات األا عمى اإلنتخنت وتدمدتشجة في عسمي
وىي مجسػعة شبكات إنتخانت  Extranet ة. واالكدتخانتشطسألحج الجخػؿ إلييا مغ خارج السال يدسح 

 ليا خرػصيتيا بػصفيا شبكة إنتخانت وتذتخؾ فيسا بيشيا ببعس الخجمات والتصبيقات. واإلنتخنت
Internet  عالسية يدتصيع جسيع األشخاص الجخػؿ إلييا واالستفادة مغ خجماتيا  بكة اتراليةوىي ش

والبخيج  wwwضسغ بخوتػكػالت معيشة ومغ أكثخ استخجاماتيا الذبكة العشكبػتية السعخوفة بالخمد
 اإللكتخوني... وغيخىا.

   :Knowledge Workers صشاع السعخفة -4
وىع يسثمػف البشية اإلندانية والػضيفية ، ل السعخفةوىع الخبخاء واالختراصيػف العاممػف في حق

والسجيخيغ والسحمميغ  Digital Leaderships  ويسثمػف الكيادات الخقسية، لسشطػمة اإلدارة اإللكتخونية
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ورأس الساؿ الفكخؼ في السشطسةػ ويتػلػف إدارة التعاضج االستخاتيجي لعشاصخ اإلدارة ، لمسػارد السعخفية
 االلكتخونية.

ىل تكفي ىحه العشاصخ األربعة لبشاء مذخوع إدارة إلكتخونية ناجحة؟ الجػاب.. ال نعتقج اف  ولكغ  
لكتخونية مغ دوف تػفخ ثالثة عشاصخ غ أىسيتيا تكفي لشجاح اإلدارة األالعشاصخ الدابقة وبالخغع م

 أخخػ عمى غاية مغ األىسية وىي: 
سع وخرػصياتو والتي تعصي شخعية لتمظ تخاعي اإلدارة اإللكتخونية ثقافة السجت يشبغي أف .ٔ

 اإلدارة.
لكتخونية ومغ ثع تقاس عمى وفق نجاح اإلدارة ذخيعات التي تديل عسل اإلدارة األالت  .ٕ

 مغ عجمو والشتائج الستختبة عمييا.
وكل ، لكتخونية وتحقق استسخاريتياسات التي تزبط عسميات اإلدارة األالزػابط والتعمي  .ٖ

سية تستمظ إرادة حكيكية تعسل عمى تييئة البيئة الالزمة لألداء ذلظ تقف وراءه جية سيا
وتتػلى األشخاؼ عمى العسل والػقػؼ عمى مخاحمو ومدتػيات الشجاح أو التمكؤ ، الجيج

 . اإلدارؼ 
جية إلى اإلدارة وعمى الخغع مغ حاجة السشطسات االجتساعية إلى التحػؿ مغ اإلدارة التقمي

تقف حجخ عثخة في  ات مغ فػائج بكثيخ مغ السعػقات التيتمظ السشطس لكتخونية وما يسكغ تحققواأل
، لفخص والبجء في التصبيقلكتخونية أو حتى مغ إتاحة تمظ امغ تصبيقات الكيادة األشخيق االستفادة 

 في الجػانب اآلتية:السعػقات  شزع تمظ ان ويسكغ
جعع االىتساـ بالدخية مغ قبل لكتخوني سػؼ يسل اليجوؼ التقميجؼ إلى العسل األالتحػؿ مغ الع .ٔ

 قبل السدؤوليغ والسػضفيغ.والخػؼ مغ التغييخ مغ ، السػضفيغ
  تجاخل مدؤوليات اتخاذ القخار لإلقجاـ عمى التغييخ أو االنتقاؿ إلى اإلدارة الججيجة.  .ٕ
 قمة االعتسادات السالية الالزمة لمتصبيقات الحجيثة.   .ٖ
  ة السجاورة. عجـ االشالع عمى نساذج ناجحة في البيئ  .ٗ
 عجـ تػفخ خجمة اإلنتخنت بذكل مػسع واقترارىا عمى فئة معيشة مغ دوف غيخىا.  .٘
 ة والسرصمحات في بعس األحياف.غلمعائق ا .ٙ
 عجـ وجػد ثقة كاممة في التقشيات الحجيثة ومجػ استسخارية عسميا.  .ٚ
 قمة الكفاءات البذخية الالزمة الستخجاـ التقشيات.  .ٛ
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 اء سابقاً  يجفع لمتغيخاـ باألدلع يكغ االىتس .ٜ
 .غياب التذخيعات الالزمة .ٓٔ

عثخة أماـ تصبيقات  جختمظ السقػمات وقممت مغ التحجيات التي تقف ح ما حققت السشطسة فإذا
تغيخ مغ  لكتخونية بػصفيا أحج االتجاىات الحجيثة لإلدارة أفيسكغ لإلدارة األلكتخونية اإلدارة األ

لكتخونية أى نطع معمػمات مدتقمة إلى وضائف ية تعتسج عموضائف تمظ السشطسات مغ وضائف تقميج
ما ، عمػمات ذكيةتعتسج عمى نطع معمػمات مشجمجة العسل مغ خالؿ اإلنتخنت وقائسة عمى نطع م

 االعتساد عمى لياكل مخنة بجالً  مغ االعتساد عمى لياكل مخكدية. ات فييداعج تمظ السشطس
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 السبحث الثاني
 ةـلكتخونيف اإلدارة األ ـوظائوال : ا

ا وعمى الػاسعة عمى الذخكات و مجاالت عسمي ثارهأتخونية نسط ججيج مغ اإلدارة تخؾ لكإف اإلدارة األ
والػاقع أف ىحه التأثيخات ال تعػد فقط إلى البعج التكشػلػجي الستسثل في ، ووضائفيا تيااإلدارة واستخاتيجيا

وإنسا أيزا إلى البعج اإلدارؼ الستسثل في تصػر السفاليع اإلدارية التي تخاكست ، التكشػلػجيات الخقسية
لعقػد عجيجة و أصبحت تعسل عمى تحقيق السديج مغ السخونة اإلدارية في التفػيس والتسكيغ واإلدارة 

يئة و يسكغ القػؿ أف الثػرة الخقسية قج أدت إلى تغييخات عسيقة وواسعة في ب، القائسة عمى الفخيق...
ويسكغ مالحطة ذلظ ، وغيخ ذلظ الكثيخ التشافدية تياد اليبيا وشخيقة تشطيسيا ومرادر مياألعساؿ و أس
 ( ٖٕ٘: ٕٗٓٓ، )نجع :يأتيمغ خالؿ ما

 .نتقاؿ مغ إدارة األشياء إلى إدارة الخقسياتاإل .ٔ
 .نتقاؿ مغ إدارة الشذاط السادؼ إلى إدارة الشذاط االفتخاضيإلا .ٕ
 السباشخة وجيا لػجو إلى اإلدارة عغ بعجنتقاؿ مغ اإلدارة اإل .ٖ
 الذبكي نتقاؿ مغ التشطيع اليخمي القائع عمى سمدمة األوامخ إلى التشطيعاإل .ٗ
 نتقاؿ مغ الدمغ اإلدارؼ إلى زمغ األنتخنتاإل .٘
 .بأوؿنتقاؿ مغ الخقابة التقميجية ) مقارنة األداء الفعمي مع السخصط( إلى الخقابة اآلنية أوؿ اإل .ٙ
 .قيادة اآلخخ إلى قيادة الحات نتقاؿ مغاإل .ٚ

اإلدارة  الحصإاألساسية مثمت مختكدات ىامة في مغ الػضائف  تؤدؼ اإلدارة اإللكتخونية عجداً 
 ٕٓٔٓ، عاشػر) :يمي وتذسيل ىحه الػضائف ما، اساليب االدارة التقميجية ًا عغيوتغييخا جحر ، التقميجية

:ٖٔ ) 
 سسات  التخصيط التقميجؼ في ثالث غتخوني علك: يختمف التخصيط األالتخطيط اإللكتخوني -6

 : اساسية وىي
 قريخة، اآلنية، السخنة، كتخوني يسثل عسمية ديشاميكية في اتجاه األىجاؼ الػاسعةلف التخصيط اإلإ .ٔ

  .القابمة لمتججيج والتصػيخ السدتسخ والستػاصل، األمج
 نو عسمية مدتسخة بفزل السعمػمات الخقسية دائسة التجفقإ .ٕ
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 يسكشيعجسيع العامميغ ف، اوز فكخة تقديع العسل التقميجية بيغ اإلدارة وأعساؿ التشفيحنو يتجإ .ٖ
 .السداىسة في التخصيط اإللكتخوني في كل مكاف وزماف

 مسا يسيد البيئة الخقسية مغ التغيخ انصالقاً ، لكتخونيكسا تعصي البيئة الخقسية قػة لمتخصيط األ 
، مسا يحقق قجرة عمى الػصػؿ إلى الججيج مغ األفكار، يةبدخعة عبخ الذبكات السحمية والعالس

 وىحا ما يعصي ميدة وأفزمية لعسمية التخصيط، والخجمات غيخ السػجػدة، السشتجات، األسػاؽ
 .لكتخوني عمى حداب الذكل التقميجؼاأل

لكتخوني يعتسج عمى التخكيد برفة أساسية عمى ف التخصيط األأ  (ٔٛ :ٜٕٓٓ، ويخػ) الحديغ
القخارات التي  بحيث تتع، و الدعي نحػ تحقيق األىجاؼ االستخاتيجية، خجاـ التخصيط االستخاتيجياست

و ، إدارتياالسشطسة و  أقداـبالذسػلية لخجمة مختمف  أعساليالكتخونية في تخصيط تدتخجـ الشطع  األ
ة لمسعخفة كشطع لكتخونية عمى استخجاـ نطع ججيجفي ضل الثػرة األ أيزايعتسج التخصيط اإللكتخوني 

عمى تبديط نطع  أيزاكسا يعتسج ، و نطع الذبكات العربية االصصشاعية، و نطع الخبخة، دعع القخار
اعتسادىسا عمى ف كمتا اإلدارتيغ يذتخكاف في ميدة واحجة و ىي أمغ العسل. بالخغع  إجخاءاتو 

 التخصيط التقميجؼ وىيلكتخوني عغ تسيد التخصيط األ ةرئيديىشاؾ ثالث سيسات ف أال إ، التخصيط
غ يسكشيع السداىسة فجسيع العاممي، التشفيح وأعساؿسل التقميجؼ بيغ اإلدارة يتجاوز فكخة تقديع العئ .ٔ

 كل مكاف وزماف.  لكتخوني فيفي التخصيط األ
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 (2-2) ججول
 التخطيط االلكتخوني التخطيط التقميجي

 خصط متعجدة لالستجابة لمطخوؼ السختمفة تػجو اعساؿ واتجاه السشطسة خصة واحجة

مػػػػج)ال يقػػػػل و قرػػػػيخة األأو متػسػػػػصة أخصػػػػة شػيمػػػػة 
 مجىا عغ سشة واحجة( أ

او ، اسػػػػابيع او فرػػػػل، خصػػػػط قرػػػػيخة وانيػػػػة )امػػػػجىا ايػػػػاـ
 شيخ(

يخشػػج االتجػػاه وال  الخصػػة قػاعػػج بدػػيصة او مبػػجا عػػاـ واحػػج الخصة تحجد االىجاؼ ومخاحل ووسائل تشفيحىا
 يقيجه

لتػػداـ بالخصػػػة ضػػػخورؼ لجسػػػع السدػػػتػيات لغػػػخض اإل
 التشديق ووحجة االتجاه

لتػداـ باالسػتجابة الجيشاميكيػة الخصة مخنة جػجا مػغ اجػل اإل
 لمتغيخات

الخصػػػة تخكػػػد عمػػػى االسػػػػاؽ الستغيػػػخة والدبػػػائغ وحاجػػػاتيع  ةسشطسرات الالخصة تخكد عمى قج
 االنية والسحتسمة

 مغ عجـ القجرة عمى العسل خارج الخصة تأتيالسخاشخة  لتداـ بتشفيح الخصةخة تأتي مغ عجـ اإلالسخاش
 بتكار ضخورؼ عشج التشفيح لالستجابة لمطخوؼ الستغيخةاإل جل وضع الخصة االفزلأبتكار ضخورؼ مغ اإل

غ والعامميغ)مػػجخل مػػغ السػػجيخي يغالسبػػادر السخصصػػػف ىػػع  السجيخوف ىع السخصصػف والعاممػف وىع السشفحوف 
 في كل االتجاىات الذبكية(-الجسيع

 واحتسالية بجرجة عالية، غامزة، ىجاؼ عامةاأل اضحة وقابمة لمكياسو االىجاؼ محجدة و 
 الػسائل مفتػحة حدب الفخصة في الدػؽ وحدب الدبائغ الػسائل محجدة بجقة لزساف الشجاح

ة فػي مػػا ىػػ مصمػػب انجاحػو مػػغ الثقػة ىػي االدارة الخئيدػ هداء وتعديد داة رئيدة في تخشيج األأمعاييخ الخصة 
 اجل السشطسة

، االدارة االلكتخونية االستخاتيجية والػضائف والسذكالت، دار وائل لمشذخ، الصبعة االولى ٕٗٓٓنجع، نجع عبػد،  :السرجر

 .ٖٕٗص ،الدعػدية
سػذج التقميجؼ إلى التشطيع ت التشطيع قج حجث فييا انتقاؿ مغ الشنا: إف مكػ لكتخونيالتشعيم األ  -ٕ

، مغ خالؿ بخوز ليكل تشطيسي ججيج قائع عمى بعس الػحجات الثابتة والكبيخة، لكتخونياأل
 يقـػ، السرفػفي عتشطيبالإلى شكل تشطيع يعخؼ ، والتشطيع العسػدؼ مغ األعمى إلى األسفل

نات في مكػ  كسا حجث التغيخ، عمى الػحجات الرغيخة والذخكات دوف ليكل تشطيسي أساساً 
 (ٖٔ: ٕٓٔٓ، عاشػر) .التشطيع

أساس الػحجات  مغ التقديع اإلدارؼ عمى بجالً ، عمى أساس الفخؽ  يربح التقديع اإلدارؼ قائساً  بالتالي
ومغ ، ةاإلستذاري والدمصة نتقاؿ مغ سمدمة األوامخ اإلدارية الخصية إلى الػحجات السدتقمةواإل، واألقداـ
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ومغ المػائح ، الخؤساء السباشخيغ دور الخئيذ السباشخ إلى التشطيع متعجدالتشطيع اإلدارؼ الحؼ يبخز 
 ( ٖٔ: ٕٓٔٓ، عاشػر) .مخاكد الدمصة ومغ مخكدية الدمصة إلى تعجد، التفريمية إلى الفخؽ السجارة ذاتياً 

 (3-2ججول )
نتخنت ذات العٍلقة بهظيفة التشعيم  يهضح التأثيخات األساسية لٍلا

 الى من السكهنات
ييكل الا

 التشطيسي
 التشطيع العسػدؼ .ٔ
الييكل القائع عمى الػحجات  .ٕ

 الثابتة
 تشطيع الػحجة التشطيسية الػاحجة .ٖ
 -أسفل–التشطيع أعمى  .ٗ
مشطسة ذات ليكل تشطيسي  .٘

 محجد

 التشطيع السرفػفي او السذخوعي .ٔ
 اليياكل القائسة عمى الفخؽ  .ٕ
 تشطيع الػحجات السرغخة .ٖ
 مخصط مغ اليسيغ الى اليدار .ٗ
 ليكل تشطيسي محجدمشطسة بجوف  .٘

التقديع 
 االدارؼ 

التقديع االدارؼ عمى أساس  .ٔ
 و الػحجاتاالقداـ أ

 التقديع االدارؼ التقميجؼ .ٕ

 التشطيع القائع عمى الفخؽ  .ٔ
خمػؼ القائع عمى تحالفات التشطيع ال .ٕ

 خارجية وداخمية أ
سمدمة األوامخ ااٍلدارية أو  .ٔ سمدمة االوامخ

 الدمصة الخصية
 سمدمة األوامخ الخصية .ٕ
 التشطيع أحادؼ الخئيذ السباشخ .ٖ

و الدمصة الػحجات االستذارية أ .ٔ
 االستذارية

الػحجات السدتقمة والفخؽ السجراة  .ٕ
 ذاتيا

التشطيع ثشائي الخئيذ السباشخ او  .ٖ
 تعجد الخؤساء السباشخيغ

 المػائح والدياسات التفريمية .ٔ الخسسية
 القػاعج وااٍلجخاءات .ٕ
ججاوؿ العسل الكياسية  .ٖ

 والسججولة مدبقا.

 الدياسات السخنة .ٔ
 الفخيق السجار ذاتيا أو اداة الحات .ٕ
 ججاوؿ العسل السخنة والستغيخة .ٖ

السخكدية 
 والالمخكدية

 السخكدية :الدمصة في القسة .ٔ
 الالمخكدية :الدمصة السػزعة .ٕ

 تعجد مخاكد الدمصة .ٔ
الػحجات السدتقمة والفخؽ السجارة  .ٕ

 ذاتيا
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 الى من السكهنات
الكياسية أو 

 السويارية
 تقديع عسل كثيف .ٔ
 واجخاءات أداء محجدةقػاعج  .ٕ
سمػكيات مػحجة في أداء  .ٖ

 السياـ

 التشػع في السياـ .ٔ
 تػسيع العسل واثخائو .ٕ
 التسكيغ االدارؼ  .ٖ

 ٖٔ، ص ٜٕٓٓ نجع عبػد. اإلدارة والسعخفة األلكتخونية. عساف: دار اليازورؼ العمسية لمشذخ والتػزيع، ،نجع السرجر:

 
بالسشطسات السعاصخة عمى وجػد الكيادات يعتسج التػجيو االلكتخوني  لكتخوني:التهجيه األ  -ٖ

كسا يعتسج ، االلكتخونية والتي تدعى الى تفعيل دور االىجاؼ الجيشاميكية والعسل عمى تحكيقيا
والقجرة عمى ، وود قيادات قادرة عمى التعامل الفعاؿ بصخيقة الكتخونية مع االفخاد االخخيغ ايزاً 

كسا يعتسج التصبيق الكفء لمتػجيو االلكتخوني عمى تحفيدىع وتعاونيع إلنجاز االعساؿ السصمػبة 
فيح كل استخجاـ شبكات االتراالت االلكتخونية الستقجمة كذبكة االنتخنت بحيث يتع انجاز وتش

 (ٖٚ-ٔٚ: ٕٗٓٓ، )نجع .عسميات التػجيو مغ خالليا
مشو اف يتخح قخارات فالقائج االلكتخوني مصمػب ، ألكثخ بخوزا في االدرة االلكتخونيةاف قيادة الحات ىي ا

مسا يجعمو بحاجة الى تصػيخ اتجاىات وقػاعج خاصة لمحاالت السختمفة التي تداعجه عمى ، سخيعة وفػرية
 :سخعة االستجابة .وليحا فإف قادة الحات يتدسػف بعجة خرائز مشيا

 نجاز السياـ.إبقاء التخكيد عمى إنفديع و أحفيد القجرة عمى ت .ٔ
 اجل حل السذكالتفيع السشطسة ومداىساتيا مغ  .ٕ
 جل حل السذكالتأالخغبة في السبادرة مغ  .ٖ
 جل حل السذكالتأالبخاعة في السبادرة مغ  .ٗ
 (ٕٛٙ-ٕٚٙ: ٕٗٓٓ، نذصتيع وتصػرىع )نجعأعغ مداراتيع السيشية و  ليةؤو دالس .٘

 
بعج التخصيط  تأتي ألنياابة التقميجية تخكد عمى الساضي : إذا كانت الخقلكتخونيةالخقابة األ  -ٗ

مسا ، ة الجاخميةاآلنية مغ خالؿ شبكة السشطس سخاقبةباللكتخونية تدسح فإف الخقابة األ، حوالتشفي
، نحخاؼ أو الخصأ وعسمية ترحيحوكتذاؼ اإلإتقميز الفجػة الدمشية بيغ عمسية إمكانية  يعصي

 مغ خالؿ تجفق السعمػمات، وؿبأ نحخاؼ أوالً عسمية مدتسخة متججدة تكذف عغ اإلنيا أ كسا



 

36 
 

 وىػ، والسدتيمكيغ فالجسيع يعسل في الػقت نفدو، السػرديغ، العامميغ، السجيخيغ ظ بيغوالتذبي
سػاء بيغ العامميغ واإلدارة أو بيغ ، والػالء اإللكتخوني، يادة تحقيق الثقة اإللكتخونيةيؤدؼ إلى ز 

 القائسة عمى مغ الخقابة باً قتخاإالخقابة اإللكتخونية تكػف أكثخ  مسا يعشي أف، السدتفيجيغ واإلدارة
 .(ٕٖ: ٕٓٔٓ، عاشػر) .الثقة

 
 والتحػؿ في السفاليع اإلدارية إلى، لكتخونية: أدػ التغيخ في بيئة األعساؿ األالقيادة اإللكتخونية

 الثالثة والتي تشقدع لألنػاع، لكتخونيةنتقاؿ إلى نسط الكيادة األجيا اإلأحجاث نقمة نػعية كاف مغ نتائ
 (ٖٖ-ٕٖ: ٕٓٔٓ، عاشػر)التالية: 
 وتتدع، تكشػلػجيا األنتخنت استخجاـا عمى تيحيث تختكد في نذاشا :القيادة التقشية العسمية .ٔ

وىي ، إضافة إلى سخعة الحرػؿ عمييا، ومالءمتيا تيادة تػفيخ السعمػمات وتحديغ جػدبديا
مى لكتخوني مغ امتالؾ قجرة عوتسكغ القائج األ، قة والبخمجياتثبالتعخؼ بكيادة اإلحداس  التي

إضافة إلى ، والذبكات والتصبيقات، البخمجيات، مختمف أبعاد التصػر التقشي في األجيدة تحديغ
 االستجابة والسبادرة الى، ىي سخعة الحخكة، لكتخوني يتدع بسػاصفات ججيجةتجعل القائج األ انيأ

 .االستباقيةواتخاذ القخارات ، تغييخ االوضاع
 والداد، بالحخفيةالشاعسة ضخورة وجػد قائج يستاز الكيادة : تصخح فكخة القيادة البذخية الشاعسة .ٕ

 وتتدع الكيادة، الحيغ يبحثػف عغ سخعة االستجابة لسصالبيع، بائغالسعخفي وحدغ التعامل مع الد 
 عمى عشرخ التججيجوبالتخكيد ، والػصػؿ إلى الدػؽ ، لقجرة العالية عمى إدارة السشافدةباالشاعسة 

 .مميغفي تػفيخ الخجمات لمستعا
 القائج بيايجب أف يترف ، : تختكد الكيادة الحاتية عمى جسمة مغ السػاصفاتالقيادة الحاتية .ٖ

، لقجرة عمى تحفيد الشفذباوىػ ما يجعل قيادة الحات تترف ، ضسغ إدارة األعساؿ عبخ األنتخنت
 التكيف مع إضافة إلى السيارة العالية ومخونة، الخغبة في السبادرة، التخكيد عمى انجاز السيسات

 .مدتججات البيئة الستغيخة
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 (4-2ججول )
 مقارنة بين القادة التقميجين والقادة االلكتخونيين

 االلكتخوني قائجال التقميجي قائجال
 متغيخات وضيفية متعجدة في اتجاىات عجة خط سيخ وضيفي ثابت ذو اتجاه واحج

 ره السبتكخة ويجيج االنراتيجيخ العسل بأفكا يجيخ العسل برػتو ويجيج الكالـ
 مزصخ الى التعمع والتعميع بالعسج واالختيار غيخ مزصخ الى التعميع ويتعامل بالسرادفة أو االكخاه 

 كثيف التخكيد واضح التخكيد
 يختبط بالعالقات واألفكار والذبكات يختبط بالسشطسة واألفخاد

 لية وقريخة األجلأىجافو متتا أىجاؼ شػيمة األجل )معاش التقاعج أىسيا(
 نسػذج في الحكع الجيج نسػذج في الحكع الحاتي 

 ييتع بالشتائج والرػرة العامة والتخكيد ييتع بالتفريل ويغخؽ فييا
 يعتسج عمى عمسو وجخأتو يعتسج عمى عسخه ومكانتو الػضيفية
اتػو أسمػبو في االترػاؿ ومالمػح لغتػو مػغ أىػع أدو  مطيخه ومالمحو أىع أدواتو االدارية

 االدارية
 تػاصمي ومشفتح عمى السشطسات االخخيغ انصػائي ومشغمق عمى مشطسة ورفاقو

 ما مدتسعإما محاور وإ اما مجامل واما صجامي )مغ دوف وسصية(
 متعجد فيػ اما سعيج واما حديغ شػيل اليػـ، حادؼ السداجأ

 (Globalizeعػلسي ومحمي ) (Localismمحمي )
حيانػػػا يغادرىػػػا قبػػػل يخػػػاشخ بسذػػػخوعات ججيػػػجة وأ ليامر األمافيتجشب السخاشخ ويدعى 

 الفذل
 يعاني مغ قمق الفرل بيغ السجاالت يعاني مغ قمق تحجؼ التكشػلػجيا

 نسػذج في الحكع الجيج نسػذج في الحكع الحاتي
 ٖٛالعسخ :  ٚ٘العسخ: 
، أبػ ضبي، مخكد اإلمارات ٔصبيقات، طـ(، اإلدارة الخقسية: السجاالت والت ٕ٘ٓٓ) بذيخ عباس ،العالؽ السرجر:

 . ٖ٘ ص لمجراسات والبحػث اإلستخاتيجية،

 لكتخونيةدارة األ تشفيح اإل  -5
الية والتذخيوية والبذخية اـ متكامل مغ السكػنات التقشية والسعمػماتية والسطإف اإلدارة اإللكتخونية ن 
يا وأخحىا في الحدباف قبل خػض يدتمـد دراسة متصمبات وتصبيقيا، مغ األشخاؼ الستجاخمة وغيخىا
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الالزمة لتصبيق مخيز أىع الستصمبات ويسكغ ت، عمى الػجو السخجػ مشيا ثسارىا حتى تؤتي، التجخبة
 لكتخونية في اآلتي:أسمػب اإلدارة األ

 وضع خطط التأسيذ - أ
تذكيل إدارة  :( أف وضع الخصط االستخاتيجية يتصمب عجة أمػر وىي ٜٔ: ٕ٘ٓٓ، يخػ )الدبيعي

وتحجيج الججوؿ الدمشي لمتشفيح وآليتو ، لمسذخوعاالستخاتيجي ػمة مغ قبل اإلدارة العميا تتػلى التخصيط مجع
 .واألىجاؼ ومعاييخ اإلنجاز، والبذخية واإلمكانات السادية

 .االستعانة بالجيات البحثية واالستذارية ذات الخبخة في التخصيط والتشفيح .ٔ
 .احتياجاتيع ة لجسيع السدتفيجيغ بذكل يػائعلكتخونيتحجيج مشفح مػحج لإلدارة األ .ٕ
لتكػف متػفخة ، خاصة التكامل والتػافق بيغ السعمػمات السختبصة بأكثخ مغ جية حكػمية أو .ٖ

 .ومتاحة بيدخ وسيػلة
 .تػفيخ التسػيل الكافي والسدتسخ لجسيع متصمبات اإلدارة اإللكتخونية .ٗ
 لسذخوع.يسكغ االستعانة بالقصاع الخاص لتشفيح بعس مخاحل ا .٘
 

 تهفيخ البشية التحتية  - ب
بقت االتراؿ( التي سوشبكات ، والبخامج، تذسل البشية التحتية العشاصخ التقشية )عتاد الحاسػب  

( أىسية إعجاد دراسة ٔٚ: ٕٛٓٓ، ويخػ )الدالسي والدميصي، اإلشارة إلييا في عشاصخ اإلدارة اإللكتخونية
ت مشجدة وأجيدة ومعجات وشبكات واالستفادة مشيا في عسمية متكاممة لسا ىػ مػجػد فعاًل مغ نطع معمػما

 باإلضافة إلى متابعة التقجـ التقشي والحرػؿ عمى أحجث التقشيات في كافة العشاصخ.، التصبيق
 لتطهيخ االداري ا  - ت

الييكمية والتشطيسية واإلجخاءات  يتصمب تصبيق أسمػب اإلدارة اإللكتخونية إجخاء تغييخات في الجػانب
لتحقيق إدارة أسخع وأكثخ كفاءة وفعالية في إشار ، مبادئيا اليب اإلدارية التقميجية بسا يتالءـ معواألس

، اإلدارية وتكتسل عسمية التصػيخ اإلدارؼ عبخ عجد مغ السسارسات، السخاحل التصػيخية زمشي متجرج مغ
 :يأتي بيانيا في الشقاط التالية

  (.ٛ: ٕٗٓٓ ،إعادة ىشجسة العسميات اإلدارية )العامخؼ 
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 الستيعاب ، التشطيسية تكييف عشاصخ البشاء التشطيسي عغ شخيق التخكيد عمى تغييخ الثقافة
لكي تربح العسميات اإللكتخونية ومعصياتيا مغ مكػنات ثقافة ، مفخدات العسل اإللكتخوني

 (. ٖ٘، ٕٙٓٓ، السشطسة )الزافي
 

 التجريب والتثقيف  - ث
يجب تييئة السػارد البذخية مغ خالؿ ، الفئة السدتيجفة بيا لكتخونية تخحيبحتى تزسغ اإلدارة األ

وعقج الجورات التجريبية وورش العسل ، ريخىع بسداياىا وخجماتياوتب، ػعي والثقافة التقشية بيشيعنذخ ال
(  ٖ٘ٗ:  ٕٗٓٓ، . وىحا ما يؤكجه )غشيعونية وآليات عسميا والتعامل معيالتعميسيع أنطسة اإلدارة اإللكتخ 

طع رتباط بالبشية السعمػماتية ونالبذخية الفشية الستخررة ذات اإل إلى ضخورة إعجاد الكػادر شارإذ أ
ءة عشج تشفيح تصبيقات مغ خالؿ البخامج التجريبية لتحقيق الكفا، لكتخونيةاأل اإلتراالتالعسل عمى شبكات 

 لكتخونية.اإلدارة األ
 
 صجار التذخيعاتإ  - ج

لكتخونية يتصمب وضع األنطسة خػض في تجخبة التعامالت األية واللكتخونإف تصبيق اإلدارة األ
: ٖٕٔٓ، الخياؿ، )الحديشي :ح في االعتبار التاليػويشبغي األخ، والقػانيغ التي تزسغ حقػؽ مدتخجمييا

ٙٚ) 
  ومخونتيا ألؼ تحجيث أو تصػيخ، شسػلية األنطسة السػضػعة لجسيع أنذصة السشطسة ومجاالتيا ،

 .كانية تصبيقياباإلضافة لػضػحيا وإم
 مذاركة السختريغ في الذأف التقشي إلى جانب القانػنييغ في وضع األنطسة. 
 لذخرية مثل إثبات ا، عتساد عمييا في األعساؿ اإلداريةواإل، لكتخونيةإقخار مذخوعية الػثائق األ

 .لكتخوني . )مسكغ إضافتيا في التػصيات(والتػقيع األ، لكتخونيةاأل
 

 يتهاامن السعمهمات وحسا  - ح
يقرج بأمغ السعمػمات ضساف بقاء السعمػمات الخاصة بالسشطسة التي تجار إلكتخونيًا في مأمغ  

ويشبغي ، ويعتبخ ذلظ مغ أكبخ التحجيات التي تػاجو اإلدارة اإللكتخونية، مغ الػصػؿ إلييا والتالعب بيا
 (ٚٙ: ٖٕٔٓ، الخياؿ، الحديشي ) :االستعجاد لو بتصبيق اآلتي
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وتحجيج عقػبات التعجؼ عمى شبكة اإلدارة ، والتذخيعات الخاصة بأمغ السعمػمات وضع القػانيغ .ٔ
 .واختخاقيا

وتصػ يخىا لسػاجية ما يدتجج مغ حيل ، تخريز فخيق أمشي تابع لإلدارة لستابعة متصمباتيا األمشية  .ٕ
 .(ٛٙ: ٖٕٔٓ، الخياؿ، القخصشة بسا يزسغ خرػصية السعمػمات.)الحديشي

وتبريخىع بخصػرة التفخيط ، السدتػيات اإلدارية بزخورة استخجاـ بخامج الحسايةالتشبيو عمى جسيع   .ٖ
 .( ٔٙٔ: ٕٔٔٓ، الحدغ في ىحا األمخ ومتابعتيع مغ قبل إداراتيع )

ولمحساية ، ولسخاقبة الذبكة واكتذاؼ نقاط الزعف األمشية، استخجاـ أنطسة قػية لتذفيخ السعمػمات  .ٗ
 .(ٛٙ: ٖٕٔٓ، الخياؿ ، باستسخار.)الحديشيوتحجيثيا ، مغ الفيخوسات والتجدذ

 
 االوائل: سجارسمعهقات تطبيق اإلدارة اإللكتخونية في الثانيا : 

في بجاية االمخ ال يخمػ مغ جػد معػقات ليحا  مجارس ةيلكتخونية في أف تصبيق اإلدارة األإ 
خة ىحا بالشدبة إلى يألسباب كثنتقاؿ التكشػلػجي غ ليحا اإليغ العامميومقاومة ب، االستخجاـ بدبب حجاثتيا

، دييالكب)خػ يق وكسا ية التصبيخ أف ىشاؾ بعس السعػقات التي تػاجو اإلدارة في عسميغ، غيالعامم
 :مييسا ية تتسثل فيلكتخونق اإلدارة األي( أف ىشاؾ عجدا مغ السعػقات التي تػاجو تصبٔٗ: ٕٛٓٓ)
جة وأجيدة يفيي تحتاج إلى شبكة اتراؿ ج، السعمػماتة ية التحتية إلنذاء البشيارتفاع الكمفة الساد  .ٔ

 .ل السبالغ الالزمة لحلظيختبط بالقجرة عمى تسػ يوىحا ، حاسػب
ة بكفاءة يعمى استخجاـ شبكة السعمػمات الجول سجارساللجػ مػضفي  ةيت استخجاـ التقشار ضعف ميا  .ٕ

 .وفي ضػء األىجاؼ السصمػبة، ةيوفعال
ذكل يوىحا ، ةيد يتكػف بالمغة اإلنجم، ةية في شبكة السعمػمات الجولياالت العمسإف معطع البحػث والسق  .ٖ

 .ةيماـ استخجاميا بفاعمأ اً عائق
 .خوساتيتيا مغ الفاية ألجيدة الحاسػب لحسايمج حسااخ عجـ تػافخ ب  .ٗ
، ثةيات الحجيغ نحػ استخجاـ التقشيغ والسػضفيخ ية مغ قبل بعس السجيوجػد بعس االتجاىات الدمب  .٘

 .ةيومشيا شبكة السعمػمات الجول
خ يفقج تػجج مػاقع غ ، ةيولالسػجػدة في شبكة السعمػمات الج ع السعمػماتيعجـ دقة وصحة جس  .ٙ

 .معخوفة أو مذبػىة
 :ة إلى ثالثة أقداـيق اإلدارة اإللكتخوني( معػقات تصبٕ٘: ٕٔٔٓ ،الحدشات)ف صشّ  كسا 
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 :ةيسيمعهقات تشع - أ

 ة التي تػاجييايسيومغ أىع السعػقات التشط، لمسجراس سييكل التشطيت في اليوتسثل ىحه السعػقا 
 :ميية ما يونلكتخ اإلدارة األ قيفي تصبالسجارس 

 .ت الرغخػ ار دافي اإل ةيلكتخونق اإلدارة األيا لتصبياب الستابعة مغ قبل الدمصات العميغ .ٔ
 .بجواعي التحػؿ ومتصمباتو ضعف اقتشاع إدارة السجارس .ٕ
حتى تستمظ األنػاع ، األخخػ ذات العالقة بشذاط السجارست ار األجيدة واإلدا غيق بيشداب التيغ .ٖ

 .اتينفديا مغ األجيدة والبخمج
 .السجارس ة داخلير إدخاؿ ىحه التقشاخ ق ستمكػف يغ يغ الحيية لجػ اإلدار يقمة السعخفة الحاسػب  .ٗ
 .ارسفي السػاقع السخغػبة داخل السجب الستخرز بذكل واسع ينجرة التجر  .٘
 .سجارسلفي ا ةيق اإلدارة اإللكتخونية السػاكبة لتصبية اإلعالميػعامج التخ ضعف ب .ٙ
 ئاتية في البيا لسذخوع اإلدارة اإللكتخونية العمياسيادات الدياسي مغ الكيضعف الجعع الد .ٚ

 ة.يسيالتعم
ؤدؼ ي مساة عمى مدتػػ الجولة ية تتبشى مذخوعات اإلدارة اإللكتخونياالفتقار إلى وجػد جية مخكد  .ٛ

 إلى ضعف تػافق األنطسة.
 انة.يات والريق في نطاـ السذتخ ائار الحل األفزل بدبب الصخ يضعف السخونة في اخت .ٜ

جيج  صمب مغيتقات العسل اإللكتخوني لسا ية تشاسب تصبية وقانػنيويئة تذخ يجاد بيصعػبات إ .ٓٔ
 ووقت أشػؿ.

 مي:يسا ي: وتتسثل فةيمعهقات تقش -ب 
 ة.يسيئات التعميالحاسب اآللي في الب ليصعػبات ومذكالت تذغ .ٔ
 الػاحجة. داخل السجرسة خ مػحجة لألجيدة السدتخجمة حتىيينجرة وجػد مػاصفات ومعا .ٕ
الحؼ شسل  عيلمتصػر الدخ   نطخاً  ةيسيئة التعميمج الحاسب اآللي السدتخجمة في الباخ تقادـ أجيدة وب .ٖ

 اة.يع جػانب الحيجس
 في بعس السشاشق.ة لذبكات االتراؿ ية التحيضعف البش .ٗ
 ز.يتقم يا مغيتختب عميوما ، ثة في مرالحيعية الحجية لمتقشيغ مغ اآلثار الدمبيخػؼ الستعامم .٘
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 :ة: وتتسثليهقات بذخ مع -ج
ومغ ، غ معيايأـ متعامم داخل السجارس غيسػاء كانػا عامم، داخ في األف ةيتتسثل السعػقات البذخ  

 ىحه السعػقات:
 

 .بالسجارس سييا السعمػمات عمى السدتػػ االجتساعي والتشطيلػجضعف الػعي الثقافي بتكشػ  .ٔ
 .ػرة في السجارسالستص ثةية الحجيب في مجاؿ التقشيمج التجر اخ قمة ب .ٕ
 جًا لمدمصة.يذكل تيجيخ ييغ وذوؼ الدمصة بأف التغيخ يتشامي شعػر بعس السج .ٖ
 تيعاخ مع نقز خب، غيخ ية لمسجيع حػافد مادينجرة تقج .ٗ
 غيخ يستمظ بعس السجيوالخلبة والخػؼ الحؼ ، ات الحاسب اآلليية بتقشيضعف السعخفة الكاف .٘
 .عشج استعسالو .ٙ
 .ة وأمشياية السعمػمات والتعامالت الذخرية سخ يضعف الثقة في حسا .ٚ
 وضعف، وعدوفيع عغ استخجاميا، ة وضعف الخغبة بيايق ىحه التقشيغ لتصبيمقاومة العامم .ٛ

 و لسقاومةيمعة اإلنداف ومياإلضافة إلى شبب، ةية وصحييع بدبب مخاوؼ نفديالقشاعة لج
 .خييالتغ

اإلدارة  قاتيمج وتصباخ رد عمى التعمع الحاتي لب أألؼ غ وأجيدة اإلعالـ ليؤولالسد عيقمة تذج .ٜ
 .ة السعمػماتية وتقشيلكتخوناأل

 
 ق والخقابة عمى األنذصة الستعمقةيط والتشديأف انعجاـ التخص (ٚٗ: ٕ٘ٔٓ ،الحخبي) خػ يو  

في  ة مػحجة عمى مدتػػ الجولةياسة عامة فشيجة لعجـ وجػد سيأتي نتي، اتيـ ىحه التكشػلػجباستخجا
الشطع  فتخض أف تقجميايغ الفػائج السختكبة التي يخ الػاقع العسمي إلى وجػد فجػة بيذيو ، ىحا السجاؿ

 لظ إلىخجع ذيو ، يا بالفعليغ الفػائج التي تع الحرػؿ عميوب، ةياكل اإلدار ية لمييالسعمػمات
 :ىي، عجة أسباب

اكل يالي في تغيخاتء أؼ اخ جة التي أدخمت إلى العسل اإلدارؼ تست دوف إيف الشطع السعمػماتإ .ٔ
إلكساؿ  الشطع مػجيا أساساً فقج كاف استخجاـ ىحه ، ةيفيءات الػضاخ أو في اإلج ةيسيالتشط
 .ة السػجػدةيجو يءات الاخ اإلج
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 كػف يانا في كل مرمحة مغ مرالح اإلدارة يأحو ، ة السعمػمات في كل إدارةيف إدخاؿ تقشإ .ٕ
 .اسة مػحجةياب سيوذلظ في غ، ة األخخػ ياكل اإلدار مدتقل عغ السرالح واليي بذكل

وخاصة ، ةيق اإلدارة اإللكتخونية الالزمة لتصبية التحتية السخررة لمبشيقمة السػارد السال .ٖ
 .مجاخ األجيدة والب خيإنذاء الذبكات وربط السػاقع وتصػ 

 .ثابتة ومحجودة اإلنفاؽ نياتاد بسيع بدبب االرتباط يت لمتعمار السػارد الستاحة لجػ اإلداقمة  .ٗ
لزعف الجانب السادؼ الحؼ  ةيلكتخونء األجيدة األاخ اد عمى شخ ضعف قجرة بعس األف .٘

 .عانػنوي
 قيل مغ أجل تصبيب والتأىيات التجر ييا عسمية التي تحتاج إليخ السخررات الساليقمة تػف .ٙ

 ة عمى أرض الػاقع.يلكتخوناألاإلدارة 
نطع  ةينتذار تقشإة تتسثل في ضعف ية والفشي( أف السعػقات التقشٚٗ: ٕ٘ٔٓ، )الحخبي خػ يو  

، خجماتمغ  اتيوتعػد أسباب ذلظ إلى قمة الػعي العاـ بسا تػفخه ىحه التقش، السعمػمات واالتراالت
ثة يات الحجيلمتكشػلػجاالستخجاـ األمثل  ةيمة التي تػاجو عسية والفشيسكغ إجساؿ أىع السعػقات التقشيو 

 .ةياكل اإلدار يلمسعمػمات واالتراؿ في الي
اشئ الخىػ الفيع  ةيلكتخونق اإلدارة األي( أف مغ أىع معػقات تصبٚٗ: ٕٕٔٓ ،الدمسي) غيوب 

فقج خز ستعشي  ةيطشػف أف اإلدارة اإللكتخونيغ يالح، غية مغ قبل بعس العامميلكتخونلإلدارة األ
 اتيمدؤولإلى ذلظ تجاخل  ووأضاف، ة السعمػماتيوفقج سخ ، ت في األداءار يع وتداوؼ السيايتصو 

وضعف ، ثةيالحج فاتية لمترشيوقمة االعتسادات السال، خ أو االنتقاؿير لإلقجاـ عمى التغاخ اتخاذ الق
رة أقخب إلى أعساؿ اإلداؿ استخجاـ الحاسب اآللي في از الة. و يد يغ مغ المغة اإلنجمييغ اإلدار يتسك
خ مغ يقتشع كثيومغ ثع لع ، ةيجيالتقم ةيءات اإلدار اخ في اإلجخ ييطيخ تغيولع ، ة نفديايجيقة التقميالصخ 

 .نتقاؿ إلى الشطاـ اإللكتخوني الكاملغ باأليالعامم
في  ةيق اإلدارة اإللكتخونيتزح لشا أف ىشاؾ معػقات متشػعة ومتعجدة تحػؿ دوف تصبيوبحلظ  

مػاجية سع في مذكمة خىا مغ سبب آلخخ إال أنيا تجتيختمف تأثيو ، ا الجامعاتومشي، السؤسدات
لمحج مغ ىحه الستصمبات الالزمة  خيجب العسل عمى وضع مجسػعة مغ الخصط وتػفيلحلظ ، قيالتصب

التي تػاجو . وبالخغع مغ السعػقات الدابقة سةيقة واضحة وسميقيا بصخ يتدشى تصبيالسعػقات ل
بعزيع ىي مغ قبل  خييتبقى مذكمة مػاجية مقاومة التغ، ةياإلدارة اإللكتخون قيالجامعات في تصب

غ ييسيلجػ األكادالخغبة  جادية إلى إيات كافة فإنشا بحاجة مشح البجايفبالخغع مغ التحج، التحجؼ األكبخ
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غ ف ميفي التخف خيخ والدية ضسانًا لمتصػ يلكتخونق اإلدارة األير في تصباخ وصانعي الق غييواإلدار 
 جؼ.يالعسل التقم
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 ثـل الثالـالفر
 يـالجانب العسم

 
 ةـالجراس عيشة في ضهء اجابات هاتحميمو  شتائجالعخض 

يدعى ىحا الفرل الى التعخؼ عمى واقع ومجػ تصبيق االدارة االلكتخونية في مجارس االوائل 
سػؼ يتع اعتساد التػزيعات التكخارية إلجابات عيشة الجراسة والشدب و ، وفق استجابة عيشة الجراسة، االىمية

السئػية وصػاًل الى األوساط الحدابية واالنحخافات السويارية لتمظ اإلجابات وقج اعتسجت الجراسة عمى 
 الخساسي في اجابات العيشة االستبانة كسا مػضح في الججوؿ: (Likertمكياس )

 
 (6-3) الججول

 الخساسي ( Likerdعيشة االستبانة وفق مقياس ) انسهذج اجابات 
 

 ال أتفق بذجة ال أتفق محايج أتفق أتفق بذجة
     

 .مغ اعجاد الباحثة باالعتساد عمى السخجع االحرائيالسرجر:   
 

 الشتائج الستعمق بسجى تطبيق االدارة االلكتخونية
 :تيجراسة وكاال يشة التحميل إجابات أفخاد عاالتية تبين ججاول ال
 

 التخطيط االلكتخوني اوال:
وندبة  النحخاف السعياري لهسط الحدابي واالتكخارات والشدب السئهية وا (2-3الججول ) 

 : فاالستجابة ومعامل االختٍل
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 (2-3الججول )
  

غيخ
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رم
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ال أتفق  ال أتفق محايج أتفق بذجة أتفق
 بذجة

 % عجد % عجد % عجد % عجد % عجد

X1 44 65% 20 29% 4 6% 0 0% 0 0% 4.5882 0.67044 91.76% 14.61% 
X2 29 43% 29 43% 9 13% 0 0% 1 1% 4.2500 0.53466 85.00% 12.58% 
X3 30 44% 27 40% 8 12% 3 4% 0 0% 4.2353 0.81340 84.71% 19.21% 
X4 27 40% 24 35% 12 18% 5 7% 0 0% 4.0735 0.90843 81.47% 22.30% 
X5 29 43% 21 31% 14 21% 4 6% 0 0% 4.1029 0.79264 82.06% 19.32% 
X6 16 24% 26 38% 21 31% 5 7% 0 0% 3.7794 1.02740 75.59% 27.18% 
X7 27 40% 22 32% 12 18% 7 10 0 0% 4.0147 0.75679 80.29% 18.85% 
X8 33 49% 25 37% 5 7% 3 4% 2 3% 4.2353 0.69048 84.71% 16.30% 
X9 51 75% 12 18% 3 4% 2 3% 0 0% 4.6471 1.94656 92.94% 41.89% 

السؤشخ 
 الكمي

32 47% 23 34% 10 15% 3 4% 0 0% 4.2141 0.90453 84.28% 21.46% 

 االستبانة ة باالعتساد عمى البياناتمغ اعجاد الباحث :لسرجرا
 

فػػػخاد عيشػػػة الجراسػػػة تخاوحػػػت مػػػا بػػػيغ  أف األوسػػػاط الحدػػػابية إلجابػػػات إلػػػى أ( ٕ-ٖ)  يذػػػيخ الجػػػجوؿ
لكتخونيـة دارة األ يـؤدي اعتسـاد اإل ف "أعمػى   والتػي تػشزx9) ( حيػث جػاءت الفقػخة رقػع )ٚٚ,ٖ، ٗٙ,ٗ)
ولػى بػسػط ي السختبػة األفػ، "لـى السدـتفيجين بالدـخعة السطمه ـةإيرـال االحتياجـات مـن السعمهمـات إلى إ

لكتخونيـة فـي إشـخاك تدـاهم اإلدارة األ والتػي تػشز عمػى "   (x6)بيشسا جاءت الفقخة، (ٗٙ.ٗبمغ ) حدابي
 ( ٚٚ,ٖ) بػسط حدابي بمغ خيخةبالسختبة األ" جسيع األطخاف في التخطيط االستخاتيجي

، (x9) الفقخة رقع إذ( ٜٗ,ٔ، ٖ٘,ٓشة تخاوحت ما بيغ )نحخاؼ السويارؼ إلجابات افخاد العيواف اإل
لى إحتياجات من السعمهمات يرال اإلإلى إلكتخونية دارة األ عتساد اإلإيؤدي  والتي تشز عمى "

 (x2)بيشسا جاءت الفقخة، (ٜٗ,ٔ) ولى بانحخاؼ مويارؼ بمغالسختبة األ " فيالسدتفيجين بالدخعة السطمه ة
خيخة " بالسختبة األداريةاريين العجيج من الخبخات اإلاإلد تداعج اإلدارة اإللكتخونية في إكداب تشز عمى "

 (.ٖ٘,ٓبانحخاؼ مويارؼ بمغ )
نحخافات السويارؼ جاءت مختفعة وىحا جسيع فقخات األوساط الحدابية واإلف أنالحع في الججوؿ 
 ؟ىميةوائل االلكتخوني السعتسج مغ قبل مجارس األيجؿ عمى دقة التخصيط اال
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 نيالتشعيم االلكتخو  :ثانيا  
وندبة االستجابة سعياري نحخاف الالهسط الحدابي واإل التكخارات والشدب السئهية  (3-3الججول ) 

  :ومعامل االختٍلف
 (3-3الججول )

 ة باالعتساد عمى بيانات االستبانةمغ اعجاد الباحث : السرجر
 

، ٘ٚ,ٗة تخاوحت ما بيغ  )فخاد عيشة الجراسأ إلجاباتوساط الحدابية ( اف األٖ-ٖيذيخ الججوؿ)
لكتخونية في الحرهل عمى " تداعج اإلدارة األ  والتي تشز  عمى اف (x10) جاءت الفقخة رقع إذ( ٜٛ,ٖ

بيشسا جاءت الفقخة ، (٘ٚ,ٗولى بػسط حدابي بمغ )في السختبة األ، السعمهمة في أي وقت ومكان "
(x18والتي تشز ) لكتخونية في تهفيخ مبجأ الخرهصية لجى السجارس " تداعج اإلدارة األ  " عمى

 ( ٜٛ,ٖخيخة بػسط حدابي بمغ)بالسختبة األ
 ،(x15الفقخة  رقع) إذ( ٓٓ,ٔ، ٓٚ,ٓبيغ) جابات افخاد العيشة تخاوحت مانحخافات السويارؼ إلف اإلإو 

في ، دارية "اصل بين مختمف العشاصخ اإلين الته لكتخونية في تأم" تداهم اإلدارة األ  والتي تشز عمى
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ال أتفق  ال أتفق محايج أتفق أتفق بذجة
 بذجة

 % عجد % عجد % عجد % عجد % عجد

X10 57 84% 9 13% 0 0% 0 0% 2 3% 4.7500 0.72683 95.00% 15.30% 

X11 44 65% 22 32% 2 3% 0 0% 0 0% 4.6176 0.86865 92.35% 18.81% 

X12 42 62% 15 22% 9 13% 2 3% 0 0% 4.4265 0.78625 88.53% 17.76% 

X13 39 57% 16 24% 11 16% 0 0% 2 3% 4.3235 0.87444 86.47% 20.23% 

X14 33 49% 24 35% 9 13% 2 3% 0 0% 4.2941 0.70137 85.88% 16.33% 

X15 28 41% 26 38% 9 13% 2 3% 3 4% 4.0882 1.00654 81.76% 24.62% 

X16 40 59% 20 29% 6 9% 2 3% 0 0% 4.4412 0.82572 88.82% 18.59% 

X17 34 50% 29 43% 3 4% 2 3% 0 0% 4.3971 0.82999 87.94% 18.88% 

X18 33 49% 15 22% 11 16% 4 6% 5 7% 3.9853 0.75344 79.71% 18.91% 
السؤشخ 
 %18.75 %87.39 0.81925 4.3693 %1 1 %1 1 %10 7 %29 20 %57 39 الكمي
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" تعسل اإلدارة ز عمى ػتش (,x14بيشسا جاءت الفقخة)،  (ٓٓ,ٔ)السختبة االولى بانحخاؼ مويارؼ بمغ
نحخاؼ مويارؼ إخيخة ببالسختبة األدارية " عسمية التهجيه لسختمف االطخاف اإللكتخونية عمى تدهيل األ 

 (.ٓٚ,ٓبمغ )
فعة وىحا يجؿ عمى دقة جاءت مخت ةواالنحخافات السوياري ةساط السويارينالحع في الججوؿ اف االو 

 ىميةوائل األالسعتسج مغ قبل مجارس األلكتخوني التشطيع األ
 

 لكتخونيالتهجيه األ  :ثالثا  
نحخاف السعياري وندبة لشدب السئهية والهسط الحدابي واإل التكخارات وا (4-3الججول ) 

 االستجابة ومعامل االختٍلل :
 (4-3) الججول

غيخ
لست

د ا
 بجائل االستجابة رم

سط 
اله

بي
دا

الح
ف  

حخا
االن

ي  ر
عيا

الس
بة  

ند
ابة

ستج
اال

مل  
معا

ٍلف
الخت

ا
 

 ال أتفق بذجة ال أتفق محايج أتفق أتفق بذجة
 % عجد % عجد % عجد % عجد % عجد

X19 54 79% 12 18% 2 3% 0 0% 0 0% 4.7647 0.96295 95.29% 20.21% 
X20 46 68% 19 28% 3 4% 0 0% 0 0% 4.6324 0.89160 92.65% 19.25% 
X21 38 56% 19 28% 9 13% 2 3% 0 0% 4.3676 0.65674 87.35% 15.04% 
X22 21 31% 25 37% 17 25% 3 4% 2 3% 3.8824 0.90843 77.65% 23.40% 
X23 18 26% 19 28% 24 35% 5 7% 2 3% 3.6765 1.01852 73.53% 27.70% 
X24 16 24% 34 50% 11 16% 5 7% 2 3% 3.8382 0.92823 76.76% 24.18% 
X25 32 47% 27 40% 9 13% 0 0% 0 0% 4.3382 0.92823 86.76% 21.40% 
X26 27 40% 30 44% 9 13% 2 3% 0 0% 4.2059 0.93636 84.12% 22.26% 
X27 29 43% 27 40% 10 15% 2 3% 0 0% 4.2206 0.68387 84.41% 16.20% 

سؤشخ ال
 الكمي

31 46% 24 35% 10 15% 2 3% 1 1% 4.2141 0.87944 84.28% 20.87% 

 ة بيانات االستبانةعجاد الباحثإ مغ  السرجر :
، ٙٚ,ٗتخاوحت ما بيغ  ) ةػفخاد عيشة الجراسأ إلجابات( اف االوساط الحدابية ٗ-ٖيذيخ الججوؿ)

لكتخونية في تهفيخ كم دارة األ اهم اإلتد "  ( والتي تشز  عمى افx19جاءت الفقخة رقع ) إذ( ٚٙ,ٖ
ولى بػسط حدابي بمغ في السختبة األ، "فخاد العاممين عمهمات في كل وقت لتهجيه جههد األهائل من الس

لكتخونية في تطهيخ العٍلقات األ  ةدار اإل" تداهم ( والتي تشز عمى x23بيشسا جاءت الفقخة)، (٘ٚ.ٗ)
 .(ٚٙ,ٖخيخة بػسط حدابي بمغ)بالسختبة األندانية بين العاممين " األ 

الفقخة   إذ( ٘ٙ,ٓ، ٔٓ,ٔبيغ) فخاد العيشة تخاوحت ماأاف االنحخافات السويارؼ الجابات و 
 لكتخونية في تطهيخ العٍلقات االندانية بين العاممين "األ  ةر دااإلتداهم  " والتي تشز عمى ،(x23رقع)
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" تداهم والتي تشز عمى  (,x21اءت الفقخة)بيشسا ج، (ٔٓ,ٔفي السختبة االولى بانحخاؼ مويارؼ بمغ)
بالسختبة االدارة االلكتخونية في تهفيخ االترال السدتسخ بين كادر السجرسة من خٍلل شبكة داخمية " 

 (.٘ٙ,ٓاالخيخة بانحخاؼ مويارؼ بمغ )
نالحع في الججوؿ اف االوساط السويارؼ واالنحخافات السويارؼ جاءت مختفعة وىحا يجؿ عمى دقة  

 سعتسج مغ قبل التػجيو االلكتخوني مجارس االوائل االىميةال
 

 لكتخونيالتشفيح األ  :رابعا  
ط الحدابي واالنحخاف السعياري وندبة ـالتكخارات والشدب السئهية والهس (5-3الججول )

 االستجابة ومعامل االختٍلل :
 (5-3) الججول
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 ال أتفق بذجة ال أتفق محايج أتفق أتفق بذجة
 % عجد % عجد % عجد % عجد % عجد

X28 37 54% 29 43% 0 0% 0 0% 2 3% 4.4559 0.62118 89.12% 13.94% 
X29 25 37% 30 44% 8 12% 5 7% 0 0% 4.1029 0.84984 82.06% 20.71% 
X30 27 40% 29 43% 10 15% 2 3% 0 0% 4.1912 0.82999 83.82% 19.80% 
X31 34 50% 23 34% 9 13% 0 0% 2 3% 4.2794 0.92496 85.59% 21.61% 
X32 30 44% 29 43% 9 13% 0 0% 0 0% 4.3088 0.94922 86.18% 22.03% 
X33 33 49% 20 29% 10 15% 3 4% 2 3% 4.1618 0.89443 83.24% 21.49% 
X34 35 51% 24 35% 6 9% 3 4% 0 0% 4.3382 1.01105 86.76% 23.31% 
X35 31 46% 23 34% 12 18% 2 3% 0 0% 4.2206 0.93905 84.41% 22.25% 
X36 37 54% 23 34% 6 9% 2 3% 0 0% 4.3971 0.67420 87.94% 15.33% 

السؤشخ 
 الكمي

32 47% 25 37% 8 12% 2 3% 1 1% 4.2729 0.85488 85.46% 20.01% 

 ة باالعتساد عمى بيانات االستبانةمغ اعجاد الباحث السرجر :
( ٓٔ,ٗ، ٘ٗ,ٗ( اف االوساط الحدابية الجابات افخاد عيشة الجراسة تخاوحت ما بيغ  )٘-ٖ) يذيخ الججوؿ

تداعج اإلدارة اإللكتخونية في تحقيق مبجأ الجهدة ( والتي تشز عمى اف " x28) حيث جاءت الفقخة رقع
( والتي تشز x29بيشسا جاءت الفقخة)، (٘ٗ,ٗفي السختبة االولى بػسط حدابي بمغ )، " ماتالذاممة لمخج

" بالسختبة  تعسل اإلدارة اإللكتخونية عمى الحج من تأثيخ العٍلقات الذخرية في إنهاء السعامٍلت عمى "
 ( ٓٔ,ٗ) االخيخة بػسط حدابي بمغ

، (,x34) ( حيث الفقخة  رقعٕٙ,ٓ،ٔٓ,ٔ) بيغ وحت ماواف االنحخافات السويارؼ الجابات افخاد العيشة تخا
في السختبة ، " تداعج اإلدارة اإللكتخونية في تشفيح العجيج من الخطط اإلدارية بدههلة "والتي تشز عمى 
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تداعج اإلدارة والتي تشز عمى "  (,x28) بيشسا جاءت الفقخة، (ٔٓ,ٔ) االولى بانحخاؼ مويارؼ بمغ
 (.ٕٙ,ٓ" بالسختبة االخيخة بانحخاؼ مويارؼ بمغ ) جأ الجهدة الذاممة لمخجماتاإللكتخونية في تحقيق مب

نالحع في الججوؿ اف االوساط السويارؼ واالنحخافات السويارؼ جاءت مختفعة وىحا يجؿ عمى دقة التشفيح 
 .االلكتخوني السعتسج مغ قبل مجارس االوائل االىمية

 
 لكتخونيالتقهيم األ  :خامدا  
نحخاف السعياري وندبة لشدب السئهية والهسط الحدابي واإل التكخارات وا (6-3الججول ) 

  ستجابة ومعامل االختٍلل :اإل
 (6-3) الججول

غيخ
لست

د ا
رم

 

 بجائل االستجابة

ابي
حد

ط ال
هس

ال
ي   ر

عيا
الس

ف 
حخا

االن
 

ابة
ستج

 اال
دبة

ن
ٍلف 

الخت
ل ا

عام
م

 

ال أتفق  ال أتفق محايج أتفق أتفق بذجة
 بذجة

 % عجد % عجد % عجد % دعج % عجد
X37 42 62% 16 24% 5 7% 3 4% 2 3% 4.3676 0.47140 87.35% 10.79% 

X38 40 59% 19 28% 5 7% 2 3% 2 3% 4.3676 0.37031 87.35% 8.48% 

X39 45 66% 17 25% 6 9% 0 0% 0 0% 4.5735 0.80904 91.47% 17.69% 

X40 33 49% 21 31% 12 18% 0 0% 2 3% 4.2206 0.97286 84.41% 23.05% 

X41 29 43% 22 32% 14 21% 0 0% 3 4% 4.0882 1.01404 81.76% 24.80% 

X42 24 35% 29 43% 9 13% 6 9% 0 0% 4.0441 0.93474 80.88% 23.11% 

X43 31 46% 21 31% 11 16% 5 7% 0 0% 4.1471 0.70711 82.94% 17.05% 

X44 31 46% 21 31% 11 16% 5 7% 0 0% 4.1471 0.76541 82.94% 18.46% 

X45 23 34% 34 50% 11 16% 0 0% 0 0% 4.1765 0.79455 83.53% 19.02% 

السؤشخ 
 الكمي

33 49% 22 32% 9 13% 3 4% 1 1% 4.2369 0.75994 84.74% 17.94% 

 ة باالعتساد عمى بيانات االستبانة:مغ اعجاد الباحث السرجر
 

، ٚ٘,ٗبية الجابات افخاد عيشة الجراسة تخاوحت ما بيغ  )وساط الحدا( اف األٙ-ٖ) يذيخ الججوؿ
لكتخونية إدارة السجرسة أل تدود اإلدارة ا( والتي تشز  عمى اف " x39( حيث جاءت الفقخة رقع ) ٗٓ,ٗ

بيشسا جاءت الفقخة ،  (ٚ٘,ٗ)ولى بػسط حدابي بمغ في السختبة األ، " حرائيةانات اإلبالتقاريخ والبي
(x42والتي تشز عم )" لكتخونية في الكذف عن نقاط القهة لتعديدها والزعف تداعج اإلدارة األ  ى

 .( ٗٓ,ٗ) " بالسختبة االخيخة بػسط حدابي بمغ لعٍلجها في العسل اإلداري 
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( حيث الفقخة  ٖٚ,ٓ، ٔٓ,ٔ) بيغ واف االنحخافات السويارؼ الجابات افخاد العيشة تخاوحت ما
في السختبة ، دارة اإللكتخونية في تقييع أنجاز األعساؿ وجػدتيا "تداىع اإل والتي تشز عمى "، (,x41رقع)

تداعج اإلدارة والتي تشز عمى " (,x38بيشسا جاءت الفقخة)، (ٔٓ,ٔ)االولى بانحخاؼ مويارؼ بمغ
 (.ٖٚ,ٓنحخاؼ مويارؼ بمغ )إخيخة ب" بالسختبة األ لكتخونية في متابعة الخطط واألعسال اليهميةاأل 

فعة وىحا يجؿ عمى دقة نحخافات السويارؼ جاءت مختوساط السويارؼ واإلاف األنالحع في الججوؿ 
 ىميةوائل األالسعتسج مغ قبل مجارس األلكتخوني التشطيع األ

 
لكتخونية في مجارس دارة األ ت السعيارية لسدتهى تطبيق اإلنحخافاوساط الحدابية واإل األ  (7-3) ججول

 : هميةوائل األاأل 
 (7-3الججول )

 السدتهى  االنحخاف السعياري  الهسط الحدابي اطالشذ ت
 الخابع 0.9045 4.214 لكتخونيالتخصيط األ ٔ
 االوؿ 0.8192 4.369 لكتخونيالتشطيع األ ٕ
 الخامذ 0.8794 4.214 لكتخونيالتػجيو األ ٖ
 الثاني 0.854 4.272 لكتخونيالتشفيح األ ٗ
 لثالثا 0.759 4.236 لكتخونيالخقابة والتقػيع األ 5

 ةعجاد الباحثإ : مغ السرجر
 

لكتخونية في مجارس دارة األاالوساط الحدابية لسجػ تصبيق اإل ( افٚ-ٖ) ؿو يتزح مغ الجج
جاء نذاط  حيث (ٕٗٔ,ٗ-ٖٛٙ,ٗ) بيغ تخاوحت ما، ىمية مغ وجية نطخ االدارييغ بيشساوائل األاأل

( وجاء نذاط ٕٜٔٛ,ٓاؼ مويارؼ )نحخ إ( و ٜٖٙ,ٗوسط حدابي بمغ ) بأعمىولى التشطيع في السختبة األ
تاله الشذاط الخقابة والتقػيع ( ٗ٘ٛ,ٓنحخاؼ مويارؼ)إو  (ٕٕٚ,ٗ) الثانية بػسط حدابي بمغ التشفيح بالسختبة

( في حيغ جاء نذاط ٜ٘ٚ,ٓنحخاؼ مويارؼ )إ( و ٖٕٙ,ٗ)لكتخوني بالسختبة الثالثة بػسط حدابي بمغ األ
وجاء في ، (ٜٗٓ,ٓويارؼ)( وبانحخاؼ مٕٗٔ,ٗػسط حدابي بمغ )التخصيط االلكتخوني بالسختبة الخابعة وب

 (.ٜٗٚٛ,ٓنحخاؼ مويارؼ )إ( و ٕٗٔ,ٗلكتخوني بػسط حدابي)خيخة نذاط التػجيو األالسختبة األ
 
( وىحا يجؿ عمى مدتػػ ٕٔٙ,ٗلكتخوني ككل )دارة األغ الػسط الحدابي لسدتػػ تصبيق اإلوبم

 ىمية.وائل األرس األلكتخونية في مجااأل لإلدارةتصبيق جيج 
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الشتائج الستعمقة بالتداؤل الثاني لمجراسة : هل تهجج فخوقات ذات داللة معشهية لسجى تطبيق االدارة  *
 االلكتخونية في مجارس االوائل االهمية والسدتشجة الى مغيخ الجشذ

االناث و ذكل مدتقل لكل من الحكهر و  (Tولإلجابة عن هحا التداؤل اعتسجت الباحثة اختيار )
 ( 8-3الججول )كسا مهضح في 

 (8-3) الججول
 السحده ةT  االنحخاف السعياري  الستهسط الحدابي العجد الجشذ األبعاد

التخصيط 
لكتخونيألا  

 4.50793 38.6071 28 ذكػر
1.329 

 4.91961 37.0500 40 اناث

التشطيع 
لكتخونياأل  

 4.22937 39.4643 28 ذكػر
0.353 

 5.97859 39.0000 40 اناث

التػجيو 
لكتخونياأل  

 3.95795 37.4643 28 ذكػر
0.566 

 4.36155 38.0500 40 اناث

التشفيح 
لكتخونياأل  

 5.00727 38.4643 28 ذكػر
0.136 

 4.65578 38.6250 40 اناث

الخقابة 
والتقػيع 

لكتخونياأل  

 5.46017 38.9643 28 ذكػر

1.419 
 4.98999 37.1500 40 اناث

 

T 6,995:   66ودرجة حخية  0,05جولية بسدتهى معشهية الج 
في التأثيخ  ذات داللة معشػية لستغيخ الجشذ فخوقات عجـ وجػد( ٛ-ٖالججوؿ ) يتزح مغ خالؿ

الى قبػؿ الفخضية  نايقػدوىحا بجوره مجػ تصبيق االدارة االلكتخونية في مجارس االوائل االىمية عمى 
ػجج عالقة تػأثيخ معشػية لسجػ تصبيق االدارة االلكتخونية في مجراس الثانية والتي تشز عمى انو "ال ي

 االوائل ومتغيخ الجشذ".
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دارة ج فخوقات معشهية في مجى تطبيق اإلالشتائج الستعمقة بالتداؤل الثالث لمجراسة :هل تهج *
 .همية والسدتشجة الى متغيخ السخحمةاأللكتخونية في مجارس االوائل األ

و ذكل مدتقل لكل من  (Tعتسجت الباحثة اختيار )إ ن هحا التداؤل اعتسجت الباحثةولإلجابة ع
 ( 9-3الججول ) كسا مهضح بتجائي وثانهيةاإل

 (9-3) الججول
 السحده ة T االنحخاف السعياري  الستهسط الحدابي العجد السخحمة األبعاد

التخصيط 
لكتخونياأل  

 4.70277 37.5667 30 ابتجائي
0.189 

 4.90536 37.7895 38 ثانػؼ 

التشطيع 
لكتخونياأل  

 4.39814 39.3667 30 ابتجائي
0.241 

 5.96815 39.0526 38 ثانػؼ 

التػجيو 
لكتخونياأل  

 4.39030 37.0333 30 ابتجائي
1.368 

 3.95674 38.4211 38 ثانػؼ 

التشفيح 
لكتخونياأل  

 4.68993 37.9333 30 ابتجائي
0.961 

 4.83203 39.0526 38 ثانػؼ 

الخقابة والتقػيع 
 األلكتخوني

 5.29628 38.4667 30 ابتجائي
0.796 

 5.19718 37.4474 38 ثانػؼ 

T   6,995:     66ودرجة حخية  0,05الججولية بسدتهى معشهية 
 

لستغيخ السخحمة في التأثيخ عمى معشػية داللة  ذات فخوقاتعجـ وجػد ( ٜ-ٖمغ الججوؿ ) يتزح
قبػؿ الفخضية الثالثة  وىحا بجوره يقػدنا الى االلكتخونية في مجارس االوائل االىمية مجػ تصبيق االدارة

والتي تشز عمى " ال يػجج عالقة معشػية بيغ لسجػ وتصبيق االدارة االلكتخونية في السجارس االوائل 
 االىمية ومتغيخ السخحمة".
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 عـل الخابـالفر
 اتـات والتهصيـستشتاجاإل

 األولالسبحث 
 اتـتاجستشاإل

 
 :ستشتاجات والتي يسكغ اجساليا وعخضيا عمى الشحػ التاليػصمت ىحه الجراسة الى جسمة مغ اإلت 

اإلدارة األلكتخونيػػػة فػػػي مػػػجارس  وضػػػائف مػػػجػ تصبيػػػقتذػػػخيز التحميػػػل اف نالحػػػع مػػػغ خػػػالؿ  -ٔ
مػػجػ التصبيػػق بػػيغ الػضػػائف ) تذػػخيز دػػتػيات خػػتالؼ ماألوائػػل األىميػػة قػػج جػػاء مختفعػػًا مػػع إ

نتيجػػػػة اجابػػػػات التػػػػي تػصػػػػمت الييػػػػا اسػػػػتسارات  والتقػػػػػيع(، التشفيػػػػح، التػجيػػػػو، التشطػػػػيع، التخصػػػيط
 . ستبيافاال

 عمىمغ االدارييغ انثى ( ، )الحكخ تأثيخ لستغيخ الجشذوجػد التحميل العسمي عجـ اضيخت نتائج  -ٕ
 .نتية اجابات افخاد العيشة  ىميةوائل األلكتخونية في مجارس األدارة األإلاوضائف مجػ تصبيق 

فػػي الكػػادر  وثانػيػػة (، سخحمػػة )االبتػػجائيالػػى عػػجـ وجػػػد تػػأثيخ لستغيػػخ ال عسمػػياضيػػخت نتػػائج ال -ٖ
 ىمية.وائل األلكتخونية في مجارس األة األدار اإل وضائف تصبيق عمى مجػاالدارؼ 

نالحػػػػػع مػػػػػغ خػػػػػالؿ الجانػػػػػب الشطػػػػػخؼ أف جػػػػػػىخ اإلدارة األلكتخونيػػػػػة يتسثػػػػػل فػػػػػي انجػػػػػاز السيػػػػػاـ  -ٗ
 األلكتخونية مغ خالؿ استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت.

الية وسػخعة تقػد اإلدارة األلكتخونية الى إيراؿ الخجمات األلكتخونية باؼ مكاف وزماف وبجػدة ع -٘
 وخفس في تكاليف وتبديط في األجخاءات.
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 بحث الثانيسال

 اتـالتهصي
 

يتزسغ ىحا البحث عجد مغ التػصيات الستعمقة بالبحث وابجاء الخأؼ والسقتخحات لمبحػث 
 والجراسات السدتقبمية ليحا السجاؿ:

ة السبحػثة مغ ية قي السشطسلكتخوندارة األاإل وضائف كبخ لسػضػعأذخ ثقافة التخكيد عمى ن -ٔ
شذخ ل ىجافيا واليأت تصبيقياأ لكتخونية و دارة اإلاإل ضائف حجاث دليل خاص بسفيػـستإخالؿ 

 .الػعي وايراؿ االفكار بصخيقة تديل العسل االدارؼ والتشطيسي داخل السشطسة
ثخ كبيخ في نذخ أفي السشطسة السبحػثة لسا لو مغ تعيغ لستخجاـ التكشمػجيا إعتساد شخط اجادة إ  -ٕ

ومايشعكذ عمى العسل مغ تصػر وابجاع في  لكتخونيةدارة األستخجاـ اإلإعتساد كبخ إلأثقافة 
 .السجاؿ االدارؼ 

ذخية بمغ خالؿ تػفيخ جسيع الستصمبات اللكتخونية دارة اإلبيق اإلزمة لتصتػفيخ البشية التحتية الأل -ٖ
ل وتحقيق السخرونة السصمػبة الحؼ يحقق االىجاؼ التي تصسح لتدييل العس زمةوالسادية والفشية األ

 .ليا السشطسة
ية لكتخوندارة األاإلوضائف عتساد تصبيقات إ عيل في السشطسة السبحػثة عمى زيادة تفحث العامميغ  -ٗ

لمحث عمى االبجاع والتصػر في  ستخجاميا الحػافخ والسكافأةإفي الػاقع ومشح الستسيديغ في 
 .السجاؿ االلكتخوني 

رػصا في تعامالتيا دارية خإستخجاـ االنتخنت في أعساؿ اإلضخورة زيادة تخكيد السشطسة عمى  -٘
 .مغ الدخعة والجقة في العسل وتديل اداء السياـ لمعامميغلسا تػفخه ىحه التقشية  مع السدتفيجيغ

لتعخيف  ىجافيا ومجاالت عسميا في السجرسةاألدارة اإللكتخونية وأ ػضائف إعجاد دليل خاص ب -ٙ
 .الدياؽ الحؼ تتبعو السشطسة في عسمياوبشاء فكخة عغ كيفية اداء لعسلعمى العامميغ 
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 عـة السخاجـقائس
 

 السخاجع بالمغة العخ ية:
 القخان الكخيم : اوال

 الخسائل واألطاريح : ثانيا
اسياـ عشاصخ االدارة االلكتخونية في التخصيط االستخاتيجي ، (ٜٕٓٓ)،خيػنذ دمحم خز، اشحيخ -ٔ

جامعة ، كمية االدارة واالقتراد، غيخ مشذػرة، رسالة ماجدتيخ، نسػذج مقتخح في بمجية السػصل
 العخاؽ.، السػصل

معػقات تصبيق االدارة االلكتخونية في جامعة القريع مغ ، (ٕ٘ٔٓ)، بجرية بشت فيج سبيل، الحخبي -ٕ
، مشذػرة، رسالة ماجدتيخ، جية نطخ الكيادات االدارية واالكاديسية بالجامعة والحمػؿ السقتخحة لياو 

 السسمكة العخبية الدعػدية .، جامعة اـ القخػ ، كمية التخبية
معػقات تصبيق االدارة االلكتخونية في الجامعات الفمدصيشية ، (ٕٔٔٓ)،سارؼ عػض، الحدشات -ٖ

 القاىخة. ،جامعة الجوؿ العخبية، يج البحػث والجراساتمع، مشذػرة، رسالة ماجدتيخ
مجػ تصبيق االدارة االلكتخونية في السجيخية العامة لمجػازات ، (ٕٙٓٓ )،دمحم بغ العديد، الزافي -ٗ

 الخياض.، جامعة نايف العخبية لمعمـػ االمشية، غيخ مشذػرة، رسالة ماجدتيخ، بسجيشة الخياض
صمبات تصبيق االدارة االلكتخونية في مخكد نطع السعمػمات التابع مت، (ٕٛٓٓ)، كمثع دمحم، الكبيدي -٘

 القصخ.، الجامعة االفتخاضية الجولية، مشذػرة، رسالة ماجدتيخ، لمحكػمة االلكتخونية في دولة  قصخ
واقع تصبيق االدارة االلكتخونية في السجارس الحكػمية ، (ٕٓٔٓ)، ايساف حدغ مرصفى، خمػؼ -ٙ

كمية ، مشذػرة، رسالة ماجدتيخ، غخبية مغ جية نطخ السجيخيغ والسجيخاتوالثانػية في الزفة ال
 فمدصيغ.، جامعة الشجاح الػششية، الجراسات العميا

رسالة ، -التجخبة الجدائخية -االدارة االلكتخونية وتخشيج االدارة العامة ، (ٖٕٔٓ )،بمجيمح، شييشاز -ٚ
 خ.الجدائ، جامعة السدمة، كمية الحقػؽ ، مشذػرة، ماجدتيخ

دور االدارة االلكتخونية في تخشيج الخجمة العسػمية في الػاليات ، (ٕٓٔٓ )،عبج الكخيع، شػراع -ٛ
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 الجدائخ. ،قدشصيشة -
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ة متصمبات االدارة االلكتخونية في دور السعمػمات في اقام، ( ٕٗٓٓ)، عبج العديد شيب، فتحي -ٜ
جامعة ، كمية االدارة واالقتراد، مرشع االلبدة الجاىدة في السػصل رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة

 العخاؽ.، السػصل
دور السعمػماتية في إقامة متصمبات اإلدارة االلكتخونية ترسيع ، ( ٕٗٓٓ)،عبج العديد شيب، فتحي -ٓٔ

رسالة ، الجاىدة في السػصل الى تصبيق اإلدارة االلكتخونيةنسػذج مقتخح لتحػؿ مرشع األلبدة 
 العخاؽ، جامعة السػصل، ماجدتيخ غيخ مشذػرة

انعكاسات تشفيح استخاتيجية التكامل واعادة ىشجسة االعساؿ عمى ، (ٕٛٓٓ )،اثسار عبج الخزاؽ، دمحم -ٔٔ
العامة لرانعة االلبدة  االداء االستخاتيجي باستخجاـ بصاقة االداء الستػازف دراسة حاؿ في الذخكة

، جامعة السػصل، كمية االدارة واالقتراد، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، الجاىدة في السػصل
 العخاؽ .

رسالة ماجدتيخ ، دور االدارة االلكتخونية في تحديغ اداء الخجمة العسػمية، (ٕ٘ٔٓ)، عػني، نادية -ٕٔ
 الجدائخ.، سعيجة-جامعة د. مػالؼ الصاىخ، مشذػرة

نطاـ إدارة الدجل الصبي االلكتخوني : مجخل لتصبيق اإلدارة ، (ٕٕٔٓ)، سيع حاـز ،نجيب -ٖٔ
رسالة ماجدتيخ غيخ ، االلكتخونية أنسػذج مقتخح في دائخة صحة نيشػػ /مدتذفى الحسجانية العاـ

 العخاؽ، جامعة السػصل، مشذػرة
رسالة ماجدتيخ ، العسػمية دور االدارة االلكتخونية في تحديغ اداء الخجمة، (ٕٚٔٓ )،تارقي، يػنذ -ٗٔ

 الجدائخ.، جامعة قاصجؼ مخباع ورقمة، مشذػرة
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 اتـالجوري : ثالثا
الحكػمة االلكتخونية وتاميغ خجمات واداء متسيد لسدتقبل ، (ٕٗٓٓ )،ليث سعج هللا حديغ، ابخاليع -ٔ

 .ٕالعجد  ٕٗمجمج، السجمة العخبية لإلدارة، االدارة العامة
اثخ تصبيق انطسة األداء ، (ٖٕٔٓ )،شحراف بشت السحدغ، الخباؿ ،عائذة بشت احسج، الحديشي -ٕ

، الػضيفي دراس ميجانية عمى مػضفات العسادات في جامعة في جامعة السمظ عبج العديد بججة
  السجمة العمسية لقصاع كميات التجارة العجد العاشخ.

مبات تصبيق متص، (ٕٛٔٓ)، ناصخ سعيج عمي، محدغ، عبج الكخيع سعج عبجه قاسع، الجعيذ -ٖ
مجمة الجامع في الجراسات الشفدية ، االدارة االلكتخونية في كمية مجتسع صشعاء بالجسيػرية اليسشية

 العجد الثامغ.، والعمـػ التخبػية
 بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي.، "الحكػمة االلكتخونية"، (ٕٔٓٓ)، صالح، عصا هللا -ٗ
ارة االلكتخونية في العمع العخبي وسبل تصبيقيا االد، (ٕٚٔٓ )،بغ خجػبو، حسيج، عيجوني، كافية -٘

 مجمة االصيل العجد الثاني.، )واقع وافاؽ(
(، اإلدارة األلكتخونية وامكانياتيا في تحقيق الجػدة الذاممة، مجمة السشرػر، ٕٓٔٓقجورؼ، سحخ،) -ٙ

 . ٗٔ العجد
 

 الكتب : رابعا
مؤسدة ، والخرائز والستصمبات االدارة االلكتخونية : السفاليع، (ٜٕٓٓ )،حدغ دمحم، الحدغ -ٔ

 عساف.، الػراؽ لشذخ والتػزيع
دار وائل ف ، االدارة االلكتخونية، (ٕٛٓٓ)، خالج ابخاليع، الديصمي، عالء عبج الخزاؽ، الدالسي -ٕ

 االردف.
، الصبعة االولى، دار وائل لشذخ، نطع دعع القخارات، (ٕ٘ٓٓ)، عالء عبج الخزاؽ دمحم، الدالسي -ٖ

 عساف، االردف
دار وائل لمشذخ ، االدارة االلكتخونية، (ٜٕٓٓ)، خالج ابخاليع، الدميصي، عالء عبج الخزاؽ، السيالد -ٗ

 والتػزيع االردف
، اعادة ىشجسة نطع العسل في القصاع الحكػمي: الػاقع والتحجيات، (ٕٗٓٓ )،احسج سالع، العامخؼ  -٘

 الخياض.، جامعة السمظ سعػد
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مخكد السيارات لمجراسات ، االدارة الخقسية: السجاالت والتصبيقات، (ٕ٘ٓٓ)، بذيخ عباس، الغالؼ -ٚ
 االمارات.، ابػضبي، والبحػث االستخاتيجية

االساسية وانعكاساتيا عمى  شبكات االنتخنت بشيتيا، (ٕٗٓٓ)، عساؿ، خيخبظ، حداـ، السمحع -ٛ
 سػريا، دار الخضا لمشذخ، السؤسدات
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السكتبة ، االدارة االلكتخونية :افاؽ الحاضخ وتصمعات السدتقبل، (ٕٗٓٓ)،احسج دمحم، غشيع -ٓٔ
 ر.السشرػ ، العرخية

دار وائل ، االدارة االلكتخونية االستخاتيجية والػضائف و السذكالت، (ٕٗٓٓ)، نجع عبػد، نجع -ٔٔ
 الصبعة االولى الدعػدية.، لمشذخ
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 استسارة االستبانة (6ممحق )
 جامعة السهصل

 كمية اإلدارة واالقتراد
 قدم إدارة األعسال

 الجراسات العميا
 ق االستبانةاستسارة استبيان اراء الخبخاء في قياس صج م/

 الدادة والديجات األفاضل:....................................................................

 الدالـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو
يصيػػػب لشػػػا أف نزػػػع بػػػيغ أيػػػجيكع اسػػػتسارة االسػػػتبانة ىػػػحه والتػػػي تػػػع تخريرػػػيا إلغػػػخاض البحػػػث 

بحػػػث والػػػحؼ يػػػخـو الباحثػػػة بإعػػػجاده السػػػتكساؿ متصمبػػػات العمسػػػي بيػػػجؼ جسػػػع البيانػػػات الالزمػػػة لسذػػػخوع 
فـــي مـــجى تطبيـــق اإلدارة األلكتخونيـــة الحرػػػػؿ عمػػػى شػػػيادة الػػػجبمـػ العػػػالي فػػػي إدارة األعسػػػاؿ بعشػػػػاف " 

 .مجسهعة مجارس األوائل األهمية
بي فػي إخػخاج ومسا الشظ فيو فإف تعاونكع بإختيار اإلجابة التي تخونيا مشاسبة لكل عبارة ليا األثخ اإليجا

 ىحا البحث بالسدتػػ العمسي السصمػب.

 

 شاكخين تعاونكم خجمة لمسديخة العمسية
 

 الباحثة

 رقة عامخ العثسان
 
 

 بإشخاف
 األستاذ السداعج الجكتهر

 عامخ إسساعيل حجيج
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 أوال : السعمهمات الذخرية

 الجشذ: ذكخ )    (  ,     أنثى )     ( .ٔ

 فأكثخ )    ( ٔ٘)     (,  ٓ٘ – ٔٗ(,      )  ٓٗ – ٖٔ)    (,  ٖٓ-ٕٓالعسخ:  .ٕ

 السؤىل العمسي: إعجادية )   (, دبمـػ )   (, بكالػريػس )   (, ماجدتيخ)  (, دكتػراه )   ( .ٖ

 سشػات فأكثخ )   (. ٓٔ)   ( ,  ٓٔ – ٙسشػات )   (, مغ  ٘سشػات الخجمة: اقل مغ  .ٗ

 ثانيا : االدارة االلكتخونية 

ال أتفق  ال أتفق محايج قاتف اتفق بذجة الفقخات ت
 بذجة

      التخطيط االلكتخونيأوال  :  
 مغ التخفيف في اإللكتخونية اإلدارة استخجاـ يؤدؼ ٔ

 .اإلدارية السختمفة األعباء
     

 العجيج اإلدارييغ إكداب في اإللكتخونية اإلدارة تداعج ٕ
 الخبخات االدارية مغ

     

 إجخاءات كمفة تقميل عمى اإللكتخونية اإلدارة تعسل ٖ
 .اإلدارؼ  التخصيط

     

 اإلدارية الخصط تػفيخ في اإللكتخونية اإلدارة تداىع ٗ
 .الحاجة عشج البجيمة

     

 تػضيف خصط وضع في اإللكتخونية اإلدارة تداىع 5
 البذخية والسادية بذكل افزل السػارد

     

 األشخاؼ جسيع إشخاؾ في اإللكتخونية اإلدارة تداىع ٙ
 التخصيط االستخاتيجي في

     

 مذكالت مغ الحج في اإللكتخونية اإلدارة تداعج ٚ
 .التخصيط
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 التخصيط نطع تصػيخ في اإللكتخونية اإلدارة تداىع ٛ
 اإلدارية

     

يؤدؼ اعتساد اإلدارة األلكتخونية الى ايراؿ  ٜ
االحتياجات مغ السعمػمات الى السدتفيجيغ بالدخعة 

 السصمػبة

     

 

اتفق  الفقخات ت
ال أتفق  ال أتفق محايج اتفق بذجة

 بذجة
      التشعيم االلكتخونيثانيا :  

 في السعمػمة عمى الحرػؿ في اإللكتخونية اإلدارة تداعج ٓٔ
 أؼ وقت ومكاف

     

 لسختمف إلكتخوني أرشفة نطاـ اإللكتخونية اإلدارة تػفخ ٔٔ
 .األشخاؼ

     

إلنجاز  اإلدارات عبخ اإلنتقاؿ عشاء إللكتخونيةا اإلدارة تػفخ ٕٔ
 السعامالت

     

السػاد  تدجيل عسمية تشطيع في اإللكتخونية اإلدارة تداىع ٖٔ
 الجراسية وججاوؿ الجروس

     

 التػجيو عسمية تدييل عمى اإللكتخونية اإلدارة تعسل 64
 لسختمف االشخاؼ االدارية

     

مختمف  بيغ التػاصل تأميغ في ةاإللكتخوني اإلدارة تداىع ٘ٔ
 العشاصخ االدارية

     

مغ  مسكغ عجد أكبخ استيعاب في اإللكتخونية اإلدارة تداعج ٙٔ
 السدتفيجيغ في وقت واحج

     

 في الخوتيغ حاجد كدخ في اإللكتخونية اإلدارة تداعج ٚٔ
 إجخاء السعامالت السختمفة

     

      لجػ الخرػصية مبجأ يختػف في اإللكتخونية اإلدارة تداعج ٛٔ
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اتفق  الفقخات ت
ال اتفق  ال أتفق محايج اتفق بذجة

 بذجة

      التهجيه االلكتخونيةثالثا:  
تداىع االدارة االلكتخونية في تػفيخ كع ىائل مغ السعمػمات  ٜٔ

 في كل وقت لتػجيو جيػد االفخاد العامميغ
     

دة القجرة عمى انجاز تداىع االدارة االلكتخونية في زيا ٕٓ
 االعساؿ

     

تداىع االدارة االلكتخونية في تػفيخ االتراؿ السدتسخ بيغ  ٕٔ
 كادر السجرسة مغ خالؿ شبكة داخمية

     

تداىع االدارة االلكتخونية في زيادة الخغبة نحػ حل  ٕٕ
 السذكالت الصارئة

     

دانية بيغ تداىع االدرة االلكتخونية في تصػيخ العالقات االن ٖٕ
 العامميغ

     

تداىع االدارة االلكتخونية في زيادة السخونة في التكيف مع  ٕٗ
 البيئة الستغيخة

     

تداىع االدارة االلكتخونية في زيادة القجرة عمى انجاز   ٕ٘
 االعساؿ

     

تداىع االدارة االلكتخونية في زيادة القجرة في تػجيو قجرات  ٕٙ
 العامميغ نحػ االفزل

     

      تداىع االدارة االلكتخونية في ايجاد صيغ عسل جساعية ٕٚ

اتفق  الفقخات ت
ال اتفق  ال أتفق محايج اتفق بذجة

 بذجة
      التشفيح االلكتخونيرابعا:  

 الذاممة الجػدة مبجأ تحقيق في اإللكتخونية اإلدارة تداعج ٕٛ
 لمخجمات

     

 العالقات تأثيخ مغ لحجا عمى اإللكتخونية اإلدارة تعسل ٜٕ
 إنياء السعامالت في الذخرية
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 األكاديسي والكادر لإلدارييغ اإللكتخونية اإلدارة تتيح ٖٓ
 )الجورات، العالسية مرادر السعمػمات عمى االشالع
 .السؤتسخات( الشجوات،

     

 في والدخعة السخونة مغ الكثيخ اإللكتخونية اإلدارة تػفخ ٖٔ
 تالخجما تقجيع

     

 القخارات تػزيع تدييل في اإللكتخونية اإلدارة تداعج 32
 اقداـ السجرسة مختمف بيغ اإلدارية

     

 االستجابة عمى السجرسة اإللكتخونية اإلدارة تداعج ٖٖ
 .الججيجة واألساليب األفكار واإلبجاع وتجخيب لمسدتججات

     

 الخصط غم العجيج تشفيح في اإللكتخونية اإلدارة تداعج ٖٗ
 بديػلة اإلدارية

     

 لسرادر األمثل االستغالؿ في اإللكتخونية اإلدارة تداعج ٖ٘
 السعمػمات الستاحة

     

 عمى الحرػؿ عسمية تدييل في اإللكتخونية اإلدارة تداىع ٖٙ
 الػثائق الخسسية 

     

 

اتفق  الفقخات ت
ال اتفق  ال أتفق محايج اتفق بذجة

 بذجة
      ة والتقهيم االلكتخونيالخقابخامدا:  

مالي  تجقيق نطاـ تصبيق في اإللكتخونية اإلدارة تداىع  ٖٚ
 متصػر

     

      واألعساؿ اليػمية الخصط متابعة في اإللكتخونية اإلدارة تداعج ٖٛ

والبيانات  بالتقاريخ السجرسة إدارة اإللكتخونية اإلدارة تدود ٜٖ
 االحرائية

     

 إلكتخوني وفقاً  رقابي نطاـ تػفيخ في اإللكتخونية ةاإلدار  تداىع ٓٗ
 في السجرسة التعميسات لمػائح

     

      وجػدتيا األعساؿ أنجاز تقييع في اإللكتخونية اإلدارة تداىع ٔٗ
 



 

VI 
 

 القػة لتعديدىا نقاط عغ الكذف في اإللكتخونية اإلدارة تداعج ٕٗ
 اإلدارؼ  العسل في لعالجيا والزعف

     

 الييئة التجريدية أعزاء تدويج في اإللكتخونية اإلدارة عتداى ٖٗ
 السدتسخ عغ ادائيع والتقػيع الخاجعة بالتغحية واإلدارييغ

     

      .متصػر رقابة نطاـ تصبيق في اإللكتخونية اإلدارة تداىع ٗٗ
 والتقػيع لسختمف الستابعة تػفيخ في اإللكتخونية اإلدارة تداعج ٘ٗ

 .ةاإلداري السجاالت
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 إدارة مشطسة مجرس د. شيساء دمحم صالح ٚ

 



 

 
 

Abstract 

 

The theoretical background of e-management is the management 

process based on the possibility of excellence of the Internet and business 

networks in planning, guiding and controlling the resources and the core 

capabilities of organizations and others without limits in order to achieve the 

objectives of the research organization. 

The study aimed to identify the reality of electronic management in the 

schools of the first civil society and the extent of its application. Also know the 

extent to which the "primary/secondary" variables of administrators affect the 

level of diagnosis of the application of electronic management functions. 

The courtyard used the questionnaire as a search method to obtain the 

data, distributed to the sample of the study, consisting of (68) administrative 

personnel working in the first schools of the community and within the three 

administrative levels (upper, middle, executive) and the resolution consisted of 

five axes that included each Of these 9 questions, to have a total of 45 years, 

the five-year scale was adopted to answer them and the goal of verifying the 

validity and accuracy of the resolution was presented to a group of arbitrators, 

as well as the stability factor was extracted by the equation of Kronbach Alpha, 

where the value (0.90), and the data was analyzed using the tool Statistical 

(SPSS) 

 the study has reached the following conclusions: 

1. Having a good level of application for electronic management in 

the first schools of the community. 

2. The lack of a significant impact on transgender people and the 

stage of administrators in the level of diagnosis of the application 

of e-management functions in the research organization. 

Based on the findings of the study, the researcher recommended a set of 

proposals, including: 

1. The requirement to use ICT for school recruitment purposes. 



 

 
 

2. Providing the necessary infrastructure to improve the application 

of electronic management in the research organization, from 

material and human resources. 

Keywords: E-management, first-year schools. 
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