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دور تأهيل وتدريب القيادات اإلدارية
في تطبيق اإلدارة اإللكترونية
د .خالد مسعود يحي الباروني

المقدمة:

*

حيثثأ ا الوحثثو مثثا ا دارال الو إيديثثد رلثثا ا دارال ا لسورونيثثد لثثيل و ثثب ساس ث ا الحواسثثي
وشثثبسد اتنورنثثل وثثي الدرلثثد اهولثثي بث

ثثي

ثثيد رداريثثد وعومثثد فإثثا وسثثر ردار موبثثور ،و يثثادال

رداريثثد وافيثثد وسثثو دو الوبثثوير ووسثثاندك وودفمثثر بس ث

ثثوو لتثثرا وح يثثة مس ث وليو ا الرووينيثثد و ثثي

وت شثثأ ا ثثلا الوحثثو لثثيل فمإيثثد س ث إد  ،ب ث

فإميثثد

خدمد المسوفيديا ووح ية رغباو م مع اتلوزام بأفإا مسوويال اللودو وا و اا وي العم .

ووسنولوليثثا ووبإ ث

ثثو فمإيثثد شثثا د وعومثثد فإثثا سثثالي

خب ثرال ووخددثثال ار ثثدو وسثثوترة و وثثا وووبإ ث

ل ثثدا وثثي ا فثثداد والوخبثثيب

لثثللأ ونبإ ثثة فمإي ثثد الوح ثثو رل ثثا ا دارو ا لسوروني ثثد م ثثا الرغب ثثد و ثثي بن ثثا ردارو مرن ثثد ورش ثثي د و ثثدم
وووثة المودثفال الوثي يرغب ثا ثالت المسثوفيديا

خدماو ا لإراغبيا وي ثا وثي الو ثل والمسثاا المناسث

الوعام ث الو إيديثثد فإثثا النثثال مثثا

 ،ومثثا نثثا يسثثوول ولن ث ور يثثع الن ثثام الحثثالي لوالتثثا سثثالي
خث اسثثوخدم شثثس لديثثد لو ثثديم الخدمثثد مثثع فثثدم اسثثومرار اهو ثثان الحاليثثد بمثثا وي ثثا مثثا وع يثثدال
رداريد وا ل ار ال الموسررو وغير المبررو وي المسوندال واهوراة المبإو و ثديم ا لإمسثوفيديا وفإثا
ثثلا اهسثثال وثثاا ا دارو ا لسورونيثثد وعثثد ح ث ي معروي ثاي حثثديياي واموثثداداي ببيعي ثاي لوبثثور الفسثثر ا دار

(الفرلي وآخروا. )6 :0202 ،

اإلطار العام ومنهجية الدراسة:
روبعثثل الد ارسثثد الم ثثن و الودثثفي والوحإيإ ثثي ،وثثي المثثن و الود ثثفي رفومثثد الباح ثثأ فإثثا السوث ث
والمنشورال والدراسال لال الببيعد ال ريبد ما موتيرال الدراسد الوي وعسثل محثددال وببيثة ا دارو
ا لسورونيثثد (وأ ي ث ووثثدري

ال يثثادال ا داريثثد) ومثثدأ وأيير ثثا فإثثا الموتيثثر الوثثابع (مسثثووأ وببيثثة

ا دارو ا لسورونيثثد بالمن مثثد يثثد الد ارسثثد) ،وبالوثثالي وثثاا المثثن و الودثثفي وثثاد الباحثثأ وثثي الوعثثرو
فإا سإوأ موتيثر الد ارسثد المسثو

(وأ يث ووثدري

ال يثادال ا داريثد) وثي وفافإثر مثع الموتيثر الوثابع

لإد ارسثثد ،وسثثللأ ا وثثادو من ثثا وثثي دثثياغد اداو لمثثع البيانثثال (رسثثومارو ا سثثوبياا) ،وبنثثا ور ثثيال

الد ارسثثد  .مثثا المثثن و الوحإيإثثي و ثثد رسثثوخدم ويثثر فثثدد مثثا اهداوال ا حدثثا يد الوثثي دل رلثثي ريبثثال
ور يال الدراسد ببري د فإميد ملردو.
*

سوال ا دارو ا سوراويليد المسافد -لامعد برابإل
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مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

الزيارو الميدانيد الوي ام ب ا الباحأ لإمالسسد يد الدراسد لوال ار الم اب ل
ما خ
الشخديد مع بعا المس وليا ب ا وبيا ان م غير موحفزيا لوببية ا دارو ا لسورونيد ،من ا غيا
بعا العوام الون يميد الوي وشس

ساساي لوفعي ووببية ا دارو ا لسورونيد ،وسللأ با ب ن

فإا الويا ة والمسوندال المووورو لدأ المالسسد وبيا لإباحأ إد ا ومام ال يادال ا داريد لوببية و

وبوير ا دارو ا لسورونيد سمدخ لوحسيا الخدمال ووبوير اهدا المالسسي ،ي يا فدم اسو رار

مساا المن مد يد الدراسد وانو ال ا ما مساا رلا خر ،سما ا الباحأ تح
يد الدراسد ه

إد بإ

المن مد

اتسوشارال وي لا الملا  ،و إد ر حام ال يادال ا داريد والعامإيا وي برامو

ودريبيد و و نيد وي ملا ا دارو ا لسورونيد ووببي او ا .
وبالوالي واا الدراسد وحاو ا لابد فإا الوساال الر يسي (ما ي ببيعد الع د بيا وأ ي
وودري

ال يادال ا داريد بمسووأ وببية ا دارو اتلسورونيد بالمن مد يد الدراسد ؟)

فإير يمسا ورلمد الوساال الر يسي لإدراسد رلا الوساالتل الواليد :
 ما مسووأ وببية ا دارو ا لسورونيد بالمن مد يد الدراسد ؟ ما مسووأ وأ ي وودري -ما

ال يادال ا داريد بالمن مد يد الدراسد؟

ي الع د بيا وأ ي

وودري

ال يادال ا داريد ومسووأ وببية ا دارو ا لسورونيد

بالمن مد يد الدراسد ؟

فرضية الدراسة:
 وولد ف د لال دتلد رحدا يد بيا مسووأ وأ ي وودريا دارو ا لسورونيد بالمن مد يد الدراسد .

ال يادال ا داريد ومسووأ وببية

أهداف الدراسة:
 الوعرو فإا مسووأ وببية ا دارو ا لسورونيد بالمن مد يد الدراسد . -الوعرو فإا ببيعد الع د بيا وأ ي

وودري

ال يادال ا داريد ومسووأ وببية ا دارو

ا لسورونيد بالمن مد يد الدراسد.

حدود الدراسة:
 الحدود الموضوعية  :ورسزل لك الدراسد فإا وحإي الع د بيا وأ ي وودريا داريد ومسووأ وببية ا دارو ا لسورونيد بالمن مد يد الدراسد.
 -الحدود الزمنية  :شمإل الفورو الزمنيد ما  1122/2/12رلا . 1122/6/21
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 الحدود المكانية :شمإل ال يادال ا داريد باداارل و سام ال ي د الوبنيد لإوعإيم الو ني والفني.مجتمع وعينة الدراسة:
ومي ملومع الدراسد وي ساود العامإيا بال ي د الوبنيد لإوعإيم الو ني والفني بإيبيا ،ما فيند
الدراسد وسانل فيند مسحيد شامإد لإ يادال ا داريد بديواا ال ي د وفدد م  93ا داي ردارييا م مدير

ال ي د ومد ار ا دارال واه سام والمساو .
نموذج الدراسة

يو ح النمولج الوالي ر م ( )2الموتيرال المسو إد والموتير الوابع لإدراسد
المتغير المستقل

المتغيرالتابع

تأهيل وتدريب القيادات

تطبيق اإلدارة اإللكترونية

للدراسة

للدراسة

اإلدارية

الدراسات السابقة:
-1دراسة ( عبدالقادر" )3112 ،بعنواا دور اتدارو الر ميد وي وحوي المسوندال الور يد الا
السورونيد" .

وناولل لك الدراسد وا ع العم الممارل وي ا دارو العامد لإش وا العامد لإخدمال بالشرسد

العربيد لإوخزيا واتسويمار الزرافي والوعرو فإا البرة واهسالي
ال ا مد ب ا وببع ا وول يز ا لإحف

الموعإ د بالمعام ل الور يد

واتسورلان حيا الحالد رلي ا ،و د افومدل الدراسد المن و

الودفي باسوخدام اهسإو الوحإيإي واسوخدام م يال " ليسرل لخماسي سأداو لدراسد واخوبار "رلفا
سرونباخ" لمعرود يبال و رال اتسوبياا  ،والوسب الحسابي ،واتنحراو المعيار  ،واخوبار (. )t
وما م النتائج الوي وودإل رلي ا:
 -2ا ا دارو العإيا لإشرسد لم و وم بوببية السياسال والوشريعال الون يميد لوببية ا دارو الر ميد.
 -1ولود وعير سبي ر وي انسيا

وودوة المعام ل ،وفدم

ماا ودول ا وي الو ل المناس

والشس المناس  ،وت يولد ربب شبسي لإليداتل بالبي د الداخإيد والخارليد .
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 -9الشرسد ت وسوخدم وسنولوليا المعإومال واتوداتل بالشس المبإو

وي وحوي وافوماد

المسوندال اليوميد واوو ار الشرسد لإسوادر الو يفيد المدربد فإا اسوخدام وسنولوليا المعإومال
وا يداتل .

 -2دراسة (الجمالي )2122 ،بعنواا " دور و نيال المعإومال وي ون يم المعام ل الور يد وي
ا دارو العامد لإشالوا ا داريد والخدمال بالمالسسال الوبنيد لإنفب" .
وناولل لك الدراسد دور و نيال المعإومال وي ون يم المعام ل الور يد وي ا دارو العامد
لإش وا ا داريد والخدمال بالمالسسد الوبنيد لإنفب ،حيأ وم الوعرو فإا البرة واهسالي
الموعإ د بالمعام ل الور يد ال ا مد ب ا ،وانلاز العمإيال اليوميد ،ما

داو ا الدراسد و د وول ل

نحو دراسد س ما يوعإة بالمعام ل الور يد الوي ووم وي ا دارو العامد لإش وا ا داريد والخدمال

بالمالسسد الوبنيد لإنفب ،ما حيأ البرة المسوخدمد ومدأ اسوخدام و نيال المعإومال ،وسيفيد
اسوت

لك الو نيال ويما يوعإة بالمعام ل الور يد لوال ار او ا .

و لا و د افومدل الدراسد المن و الودفي والوحإيإي  ،و د وودإل الدراسد رلا ملموفد ما
النوا و من ا  :إد السفا و وي الوعام الور ي لإمعام ل الور يد ناوو فا زيادو نسبد المعام ل
الور يد بشس مبرد للميع ا دارال ،واا العامإوا ت يو نوا اسوخدام و نيال المعإومال الموعإ د

بون يم المعام ل الور يد ،وحيأ وودإل الدراسد رلا فدو ووديال من ا :وو يو و نيال
المعإومال واتوداتل وي ون يم المعام ل الور يد وي ا دارو العامد لإشالوا ا داريد والخدمال
بالمالسسد الوبنيد النفب  ،الوولر نحو اتسويمار وي الو نيال الموعددو المووورو وي المالسسال ،
وودميم برامو ودريبيد فإا اسوخدام و نيال اتوداتل والمعإومال .
-3دراسة (صقر )2121،بعنواا " ا دارو ا لسورونيد مشاس وسب الع ج دراسد وحإيإيد فإا
المالسسال اهمنيد بإيبيا" .
و د وناولل لك الدراسد مشسإد وأخر وببية ا دارو اتلسورونيد وي المالسسد اهمنيد و دول
الدراسد رلا الوعريو با دارو ا لسورونيد والدعوبال الوي ووالر وببي ا وي المالسسال اهمنيد وي

الدولد وو ديم الووديال بشأا المشس ل الوي ووالر وببي ا ،ما النوا و الوي وودإل رلي ا ولود
عو وي م ومال البنا الون يمي ا دار  ،و إد ووور البنيد الوحويد لشبسال اتودا  ،وفدم ووور
السوادر البشريد المدربد اهزمد لوببية ا دارو ا لسورونيد .
-4دراسة (ألفنك )2112 ،بعنواا " ردخا الميسند وي ا دارو و ير ا فإا وبسثيب ا لث ار ال ا داريثد
– دراسد وببي يد بالشرسد العامد لإبريد واتوداتل السإسيد وال سإسيد" .
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مشثثسإد الد ارسثد وثثي معروثد مثثدأ مسثا مد المسوبثثد الحدييثد وثثي وبسثيب ا لث ار ال وللثثأ
اهمي ث ث لإو نيثثثال لحديي ثثر وث ثثي وبسث ثثيب ا لث ث ار ال ا داريث ثثد بالمن مث ثثد

ل إ ثثد اتسث ثثوخدام و اتس ثثوت
مو ون الدراسد مما يالد رلا

يان السيير ما الل د والو ل نويلثد وع يثد رلث ار ال العمث  ،حيثأ

ا الباحأ ي دو رلي الوأسيد فإا ردخا الميسند الحدييد وي ا دارو ودور ثا وثي وبسثيب ا لث ار ال ،

و د وودإل الدراسد رلا ملموفد ما النوا و م ا ولود بعثا نثوان ال دثور وثي وثدري
وثثي ملثثا الحاسثثو خث ث

الخمثثل سثثنوال اهخيث ثرو مومثثي وثثي فثثدم رواح ثثد وثثر

الوثثدري

العثامإيا
بنس ثثبد

 %90مثثا رو ثراد العينثثد  ،و ثثد ولثثدل العديثثد مثثا العوا ثثة مثثام اسثثوخدام الميسنثثد وثثي الشثثرسد ومن ثثا
انخفاا ا ومام ال يادال ا داريد  ،وال دور وي برامو الودري

وندرو السوادر البشريد المال إد .

 -5دراسة (أبولويفة )2112،بعنواا " ا دارو ا لسورونيد بيا الوا ع واهواة دراسد ميدانيد حو
مد وواور م ومال وببية ا دارو ا لسورونيد وي المالسسال المدرويد العامد وي ليبيا" .
و د دول لك الدراسد رلا الوعرو فإا مد وواور م ومال وببية ا دارو الر ميد وي ال بان

المدروي وي مسعا ل ا لإخروج بأسل و مباد
ال بان المدروي سس

وسا م وي الوحو رلا ا دارو ا لسورونيد وي

ووسما مشسإد الدراسد وي ال دور وي وووير م ومال وببية ا دارو

ا لسورونيد وي المالسسال المدرويد العامد ،وسما اسوخدم المن و الودفي الوحإيإي وي افداد
الدراسد .
وما

م النوا و الوي وودإل ل ا الدراسد ال دور وي وووير م ومال البنيد الوحويد لشبسال

اتوداتل واهل زو والمعدال بالمالسسال المدرويد و إد ووور م ومال بنيد اهن مد المعإوماويد
الخدميد المدرويد  ،وال دور وي م ومال بنيد البنا الون يمي ا دار الو يفي  ،وانخفاا وواور
السوادر الو يفيد ما حيأ الودري

والوأ ي وي الملا المدروي بالمالسسال المدرويد العامد وي

ليبيا.
 -6دراسة (الباروني )2124 ،بعنواا " دور بعا المحددال الون يميد والو نيد وي وببية ا دارو
ا لسورونيد -دراسد وببي يد فإا ال ي د الوبنيد لإوعإيم الو ني والفني بإيبيا".

دول لك الدراسد رلا وحإي الع د بيا رولا ال ال يادال ا داريد نحو وببية ا دارو ا لسورونيد

ومسووأ البنيد الوحويد الو نيد وف و ا بمسووأ وببية ا دارو ا لسورونيد بالمن مد يد الدراسد.
وبنيل لك الدراسد فإا الفر يال الواليد:

 وولد ف د لال دتلد رحدا يد بيا مسووأ لا زيد ال يادال ا داريد ومسووأ وببية ا داروا لسورونيد بالمن مد يد الدراسد .
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 وولد ف د لال دتلد رحدا يد بيا وووير البنيد الوحويد الو نيد ومسووأ وببية ا داروا لسورونيد بالمن مد يد الدراسد.
ووودإل الدراسد رلا ريبال الح ا ة الواليد:

 ريبال ولود ف د برديد بيا مسووأ لا زيد ال يادال اتداريد نحو وببية ا دارو ا لسورونيدوبيا وببية ا دارو اتلسورونيد بالمن مد يد الدراسد،

نر سإما زاد مسووأ لا زيد ال يادال

ا داريد سإما زاد مسووأ وببية ا دارو ا لسورونيد بالمن مد يد الدرسد.
-

ريبال ولود ف د برديد بيا مسووأ ووور بنيد وحويد لو نيد لإمعإومال وبيا مسووأ وببية

ا دارو ا لسورونيد،

بوووير البنيد الوحويد الو نيد يزداد مسووأ وببية ا دارو اتلسورونيد

بالمن مد يد الدراسد.
 -ولود

الدراسد.

عو وي مسووأ لا زيد ال يثادال ا داريثد نحثو وببيثة ا دارو ا لسورونيثد بالمن مثد يثد

 -ولود مسووأ

عيو لوببية دوال وو نيال ا دارو ا لسورونيد بالمالسسد يد الدراسد .

التعليق على الدراسات السابقة :نلد ا الدراسال الساب د والسد فإا

ميد ردخا

وسنولوليا

المعإومال وا و داتل وي اهفما ا داريد  ،و لا وي حد لاور ي إ ما الوساليو والو ل والل د
و لا بدورك يس

ا ل ار ال اليوميد  ،ونلد ان ا ت وخوإو فا الدراسد الحاليد ات وي مساا وببي ا
ا وا سوبياا الل

ما حيأ بي د الدراسد ،وسللأ دياغد ورو

دمم للمع البيانال حو

موتيرال الدراسد ،وسللأ واا الدراسال الساب د المواحد لإباحأ لم ورسز فإا موتير وأ ي وودري

ال يادال ا داريد لوببية ا دارو ا لسورونيد ،ولا ل الدراسد الحاليد بالوزاما مع دراسد (الباروني،
 )0202رت ا لك الدراسد رسزل فإا وحإي الع د بيا موتير وأ ي وودري

ال يادال ا داريد

ومسووأ وببية ا دارو ا لسورونيد و لا ما لم وو من ا الدراسد المشار الي ا.

التعريفات اإلجرائية للدراسة:
القيادة" :فرول بأن ا" فمإيد اسوخدام المحفزال المخوإفد يارو داوعيد اهوراد العامإيا بالمن مد
لوح ية اهدا المروفع ووولير سإوس م نحو رنلاز اه داو الون يميد بدورو مر يد(.طه2112 ،
)82 ،
القيادة اإلدارية " :ي نثون مثا ال ثدرو و الم ثارو وثي الوثأيير فإثا المرالوسثيا بحيثأ يرغبثوا وثي دا
لوانلثثاز مثثا يحثثددك ال ا ثثد و ثثي وثثا الوثثأيير وثثي المرالوسثثيا نلثثاز الم ثثام المحثثددو ل ثثم بس ث حمثثال
" ،ومثثا ول ثثد ن ثثر النوثثا و" وال يثثادو ثثي ال ثثدرو فإثثا حثثأ ووحفيثز اهو ثراد فإثثا رنلثثاز مثثا
لواخث
ورغ

ال يادو وي وح ي ر (.حنفي.)422 : 2118 ،
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اإلدارة اإللكترونية" :ا دارو ا لسورونيد ثي ا بثار العثام والمن ومثد الو نيثد الموسامإثد بحيثأ وخوإثو
فإا الممارسال الو إيديد لإلدارو العاديثد ،بحيثأ وشثم وحثوتي سبيث اير وثي العمث واهنشثبد الحياويثد وثي

الدولثثد مثثا بشثريد والومافيثثد وا ودثثاديد لوانواليثثد لإوبثثوير الثثداخإي ل ثثا  ،وو ثثدو رلثثا و ثثديم خثثدمال
و

ما وإأ الوي والدي ا ا دارو الو إيديد د ي "(.الفرلي وآخروا .)00 : 0202 ،

اإلطار النظري للدراسة:
مفهوم االدارة اإللكترونية:
وعث ثد ا دارو ا لسوروني ثثد ث ثثي الم ثثدخ اللدي ثثد الثثثل ي ثثوم فإ ثثا اسث ثثوخدام المعرو ثثد والمعإومث ثثال
وا ود ث ثثاتل والث ث ثن م والبرملي ث ثثال الموب ث ثثورو ،لإ ي ث ثثام بالو ث ثثا و ا داري ث ثثد لوانل ث ثثاز اهفم ث ثثا  .ولل ث ثثأ

با فوم ث ثثاد فإ ث ثثا ا نورن ث ثثل والش ث ثثبسال اهخ ث ثثرأ لو ث ثثديم ث ثثلك الخ ث ثثدمال بد ث ثثورو ا لسوروني ث ثثد ووب ث ثثاد

المعإومث ثثال بث ثثيا لميث ثثع اهب ث ثراو بمث ثثا يسث ثثافد فإث ثثا روخث ثثال ال اررال،وروث ثثع سفث ثثا و اهدا ووافإيوث ثثر.

(ال وش. )223 ،0226،
ووع ثرو ا دارو ا لسورونيثثد "فإثثا سثثال وحثثو ساوثثد اهفمثثا والخثثدمال ا داريثثد الو إيديثثد رلثثا

فمثثا وخثثدمال رلسورونيثثد ونفثل بسثثرفد فاليثثد ود ثثد مونا يثثد باسثثوخدام و نيثثال ا دارو" و ثثو مثثا يبإثثة
فإيثثر ردارو ب ث

وراة ،و ثثي ا دارو الوثثي و ثثوم فإثثا رسثثوخدام ا نورنثثل وشثثبسال اهفمثثا وثثي رنلثثاز

و ث ثثا و ا دارو مث ثثا وخبث ثثيب رلسورونث ثثي ،وون ث ثثيم رلسورونث ثثي ،و يث ثثادو رلسورونيث ثثد ،ور ابث ثثد رلسورونيث ثثد.

(ساوي. )52 ، 0200 ،

وفروث ثثل ا دارو ا لسورونيث ثثد فإث ثثا رن ث ثثا " ربث ثثار فث ثثام ومن ومث ثثد و نيث ثثد موسامإث ثثد وخوإث ثثو فإث ثثا
الممارسال الو إيديد لإلدارو العاديد ،رل ن ا وشم وحوتي سبي اير وثي العمث يشثم اهنشثبد الحياويثد وثي

ت لإوبوير الداخإي ل ا،وو ثدو رلثا و ثديم
الدولد ما بشريد والومافيد وا وداديد لوانواليد وللأ ودو ي
ما وإأ الوي والدي ا ا دارو الو إيديد د ي " (الفرلي وآخروا. )00 :0202 ،
خدمال و
و ي ثثا فإثثا" ن ثثا العمإيثثد ا داريثثد ال ا مثثد فإثثا ا مسانيثثال الموميثزو لإلنورنثثل وشثثبسال اهفمثثا

وثي وخبثيب وووليثر ور ابثد فإثثا المثواد وال ثدرال اللو ريثد لإمالسسثد واآلخثريا بثدوا حثدود مثا لث

وح ية داو المن مد"( .نلم.)051: 0223،

وفرو ثثل ي ث ثيا "رن ثثا وب ثثاد اهفم ثثا والمع ثثام ل ب ثثيا اهبث ثراو م ثثا خث ث

ت مث ث ثثا اتفومث ث ثثاد فإث ث ثثا اسث ث ثثوخدام الوسث ث ثثا
ا لسورونيث ث ثثد بث ث ثثد ي

المباشر"(.غنيم.) 06 :0223،
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وبالوس ثثاليو الم م ثثد وو ثثي الو ثثل الم ثثم

باتسوخدام اهمي لإلمسانال المواحد " ( حمد. )26 : 0223 ،
سمثثا فرو ثل ي ثاي "بأن ثا من ومثثد رلسورونيثثد موسامإثثد وعومثثد فإثثا و نيثثال ا ودثثاتل والمعإومثثال

لوحويث العمث ا دار اليثدو رلثثا فمثا ونفثثل بواسثبد الو نيثثال ا لسورونيثد لحدييثثد "(فثثامر0222،
)01 :

أهداف اإلدارة اإللكترونية:
الفإسفد الر يسيد لإلدارو ا لسورونيد ما فمثوم ن رو ثا رلثا ا دارو سمدثدر لإخثدمال،

وسوخإ

والم ثوابا والمالسسثثال سزبثثا ا و فمث ث

يريثثدوا اتسثثوفادو مثثا ثثلك الخثثدمال ،لثثللأ و ثأا ل ثثإلدارو

ا لسورونيد داواي سييثرو وسثعا رلثا وح ي ثا وثي ربثار وعامإ ثا مثع العميث  ،نثلسر من ثا بتثا الن ثر
فا اه ميد و اهولويد:

 -0و إي سإفد ا ل ار ال ا داريد وما يوعإة ب ا ما فمإيال (ساوي. )20 - 63 :0200 ،
 -0زيادو سفا و فم ا دارو ما خ
فدد سبر ما العم

 -9ر سويعا

معثثام ل العم ث

بويإد .

وعامإ ا مع الموابنيا .

وي و ثل واحثد رل ا ثدرو ا دارو الو إيديثد بالنسثبد رلثا وخإثي

وب ثثا محثثدودو وو ثثبر م وثثي سييثثر مثثا اهحيثثاا رلثثا ا نو ثثار وثثي دثثفوو

 -2رلتثثا فامث الع ثثد المباش ثرو بثثيا بروثثي المعامإثثد و الوخفيثثو منثثر رلثثا د ثا حثثد ممسثثا ممثثا
ي ثثالد رل ثثا الح ثثد م ثثا و ثثأيير الع ثثال الشخد ثثيد والنف ثثول و ثثي رن ثثا المع ثثام ل الموعإ ثثد بأح ثثد

العم

.

 -5رلتثا ن ثثام اهرشثثيو الثوبني الثثور ي لواسثثوبدالر بن ثثام رشثفد رلسورونثثي مثثع مثا يحمإثثر مثثا ليونثثد
وي الوعام مع الويا ة و الم درو فإا ودثحيح اهخبثا الحادثإد بسثرفد ونشثر الويثا ة هسيثر

ما ل د وي

و ل ممسا وا سوفادو من ا وي

و ل ساا .

 -6رفثثادو الن ثثر وثثي الم ثوارد البشثريد المواحثثد والعم ث فإثثا روثثع سفا او ثثا وم اراو ثثا وسنولولي ثاي ل ثربب
اه داو المنشودو لإلدارو ا لسورونيد باهدا والوببية .

 -2و ي ثثيم البنيثثثد الوحوي ثثد لوسنولوليثثثا المعإومثثثال واتود ثثاتل ووحرير ثثثا لس ثثي وس ثثولي
الخدمال ال زمد بالحلم والنوفيد لوح ية الخدمال لإلدارو ا لسورونيد .

وموبإبث ثثال

 -1منا شد الوشريعال واهن مد ال انونيد ومحاولد و ع معايير ل ماا بي د رلسورونيد موواو د
 -3وببية سإو البريد ا لسوروني بدتي ما الدادر والوارد (السالمي. )22 ،0223 ،
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خصائص اإلدارة اإللكترونية( :مدبفا.)23- 26 ،1112 ،
ووميثثز ا دارو ا لسورونيثثد بأن ثثا ردارو ب ث

وراة وبث حثثدود و ويثثد( ،خثثدمال فإثثا مثثدار السثثافد)

و ثي ردارو بث مبثثاني و إيديثثد ،وث حالثثد رلثثا التثثرو والمساوث
ردارو ت وحواج هفداد سبيرو ما المو فيا ،و ي ردارو ب

ردارو بالمعرود ،ثثلا و ثثد ووميثثز ا دارو ا لسورونيثثد بخدثثا

والخث از ا السييثرو لحفث اهوراة ،و ثثي

ياس ون يميثد و إيديثد ،رل ن ثا باخودثار،
فثثدو نثثلسر ا ووثثة الن ثثاب الواليثثد فإثثا

سبي الميا ت لإحدر:
 -0ردارو ودير المإفال بعيدا فا الروويا ا دار ال ديم واهرشفد الو إيديد .
 -0فدم ولود ف د مباشرو بيا بروي المعامإد .

 -9اخودار و ل ونفيل المعام ل ا داريد المخوإفد .
 -2فدم ولود ويا ة ور يد وولود ويا ة رلسورونيد .
 -5 -5رمسانيد ونفيل ساود المعام ل رلسورونيا .
 -6الوفاف اللمعي و الموواز .

 -2وودو بالمروند وسرفد ا سولابد لإحدأ و الموتير ينما حدأ وو وما حدأ بث حثدود زمنيثد
فإا مدار سافال اليوم و يام السند .

 -1ت وعومثثد فإثثا ويثثا ة ور يثثد ب ثثدر مثثا وعومثثد فإثثا ويثثا ة رلسورونيثثد سثثرن و س ث
واسورلافيا .

حف ثيا ووعثثدي ي

 -3ونو ث ث م ثثا موابع ثثد بالم ثثلسرال رل ثثا موابع ثثد رلسوروني ثثد فإ ثثا الشاش ثثال ووعوم ثثد الم ار ب ثثد ف ثثا بع ثثد
والعم فا بعد ،و و ما يوور الوسإفد ويزيد السفا و .

-02ا سوخدام المسيو لوسنولوليا المعإومال وا وداتل ووحويإ ا لوسوا الوسب اهساسي لإعم .
 -00ن ثثا وس ثثوند رل ثثا الم ثثالومرال ا لسوروني ثثد حي ثثأ و ثثوم ا لوماف ثثال ف ثثا بع ثثد محإيث ثيا دوا اتنو ثثا
الماد لإملومعيا ما م ار م .

 -00ن ا وسومد بياناو ا و معإوماو ثا مثا اهرشثيو ا لسورونثي ووو ارسث بالبريثد ا لسورونثي والرسثا
الدوويد بدتي ما الدادر والوارد .

اإللكترونية
وظائف اإلدارة
ّ

وُ َعث ث اد و ثثا و ا دارو م ثثا اهدوال اهساس ثثيد الو ثثي وس ثثوعمإ ا ا دارو و ثثي ممارس ثثد نش ثثبو ا و ثثي
المن مثد ويوبإث للثثأ الوح اثو مثثا سثثإو ا دارو الو إيديثد رلثثا ا دارو ا لسورونيثثد رفثادو ندسثثد سث
ن م العم ا دار المعمو ب ا وي المن مال الو إيديد،و د سفر للأ فثا وتايثر الو ثا و الو إيديثد،
وحولل رلا و ا و رلسورونيد ،ووميإَّل بدفد ساسيد ويما يإي :
حيأ َّ
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اإللكترونييي  :ويعومثثد الوخبثثيب ا لسورونثثي فإثثا رسثثوعما الوخبثثيب ا سثثوراويلي،
أو اال :التخطيييط
ّ
والسعي نحو وح ية اه داو ا سوراويليد (غنيم . )20 : 0223 ،
يخوإو الوخبيب الو إيد فا ا لسوروني وي الن اب الواليد :
 -2الوخبثثيب ا لسورونثثي يولثثر نحثثو وح يثثة اه ثثداو المرنثثد الو ويثثد،خ واي لإوخبثثيب الو إيثثد الثثل
ِّ
يحدد داور وي السند ال ادمد .
 -1المعإومال ا لسورونيد دا مد الودواة ،وو في رسوم ارريد فإا س شي داخ المن مد .

 -2العامإوا وثي الوخبثيب ا لسورونثي يسثا موا وثي الوخبثيب،فسل الوخبثيب الو إيثد الثل يسثوا
وي ا دارو العإيا و ب (نلم. )163 :1112 ،

 -4ا دارو ا لسورونيثثد وأخثثل ي ثاي وثثي حسثثبان ا

ثثرورو الوسايثثو والوعام ث مثثع العوام ث و ِّ
الموتيث ثرال

البي يد سوا سانل داخإيد م خارليد ،ويعومد ي ثاي فإثا وبسثيب ا لث ار ال ون ثم العمث  ،والوثي
ووسثثم وثثي ث ا دارو الو إيديثثد بالوع يثثد الشثثديد،حيأ وسثثوبد بثثن م لوال ث ار ال س ثريعد وحاسثثمد،
وعومد فإا شبسال ا وداتل ا لسورونيد ،الوثي ولعث دا اهفمثا يثوم و ويثاي ،ممثا يثالد رلثا

وح ي ثثة وو ثثورال وث ثثي سث ث مثثثا(الو ل،والوساليو،والل ثثد) المبثثثلو  ،و ث ث ي فث ثثا وح ي ثثة فندث ثثر

اهماا.

 -5ويعومد الوخبيب وي

ا دارو ا لسورونيد فإا رسثوخدام ن ثم لديثدو لإمعروثد ،ميث (:ن ثم دفثم

ثاا ثلك الثن م ِّ
ال ارر ،الن م الخبيرو ،ن م الشبسال العدبيد اتدبنافيد) .و َّ
ومسثا المن مثد مثا
رسوعما

سثالي

وخبيبيثد لديثدو ومبوسثرو ،ممثا ِّ
يمسن ثا مثا روثع ووحسثيا وزيثادو فمإيثال الونبثال

ممثثا يروثثع مثثا سفايثثد ووعاليثثد فمإيثثال الوخبثثيب ودثثنع واوخثثال ال ث اررال بالمن مثثد(.غنثثيم،1112،

. )32

ثانيي ا :التنظيييم :الون ثيم ثثو ورويث

اهنشثثبد ببري ثد وسثثا م وثي وح يثثة ثداو المن مثثد ،و ثو الثثل

يعبثثي المن مثثد شخدثثيو ا وميزو ثثا ا داريثثد .و ثثلا مثثا ي ثثر مثثا خ ث

المسونثثال اهساسثثيد لإون ثثيم
ِّ

مث ثثا ال يسث ث ث الون يم ث ثثي ،الو س ث ثثيم ا دار  ،المرسزي ث ثثد وال مرسزي ث ثثد ،ال ياس ث ثثيد و المعياري ث ثثد ،الرس ث ثثميد
(الإوا ح وسإسإد اهوامر والسياسال) (نلم. )922 ،0223،
ويعوم ثثد الون ثثيم ا لسورون ثثي لإمن م ثثال المعادث ثرو فإ ثثا رلث ث ار وتييث ثرال و ثثي مس ثثوويال وش ثثس
ال ياس ث الون يميثثد ،ويثثوم وحويإ ثثا مثثا الشثثس البوي ث رلثثا الشثثس المفثثربح (المفإبثثح و المسثثبح)،

بمعن ثثا ا وس ثثوا سث ث المس ثثوويال ا داري ثثد و ثثي مس ثثووأ واح ثثد ،بافوب ثثار َّا ال ياسث ث البويإ ثثد و ثثزودا

مشسإ ا بوع ادد المسوويال ا داريد ،و لا يورو

فإير زيادو وي الوساليو والو ل والل ثد .وووبافثد وي ثا

المساوال بيا ا دارال،مما يالد رلا ولود دعوبال ووع يدال وي الونسية وا ودا ويما بين م .
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لثثللأ َّ
وانثثر يمسثثا اسثثوبدا ال ياس ث الون يميثثد البويإثثد الو إيديثثد ب ياس ث ون يميثثد خثثرأ لديثثدو،
ومي ث رلثثا الشثثس المسثثبح ،ممثثا يثثالد رلثثا وثثدوة و ث لإمعإومثثال وروثثع سفايثثد ووافإيثثد فمإيثثال
ا ودثاتل والونسثثية بالمن مثثد ،سمثثا يثثالد الون ثثيم ا لسورونثي بشثثسإر اللديثثد رلثثا ال
مش ثثاس الون ثثيم الو إي ثثد م ثثا خث ث

ثثا فإثثا سث

ولمي ثثع الو ثثا و ،و رف ثثادو ووزي ثثع ا خوداد ثثال ،و رس ثثوبعاد

بعا الوحدال ا داريد ما الون يم(غيثر الم مثد) ،لواسثوحداأ وحثدال رداريثد لديثدو ،ووحويث بعثا
الوحث ثثدال الو إيديث ثثد رلث ثثا وحث ثثدال وعم ث ث َوو ث ثيا لإن ث ثثام ا لسورونث ثثي .وسميث ثثا بعثثثا ا دارال اللديث ثثدو
لإمن مال المعادرو فإا سبي الميا ( :غنيم .)25 ،0223،

 -0ردارو وافد البيانال ،والمعإومال ،والمعرود ا لسورونيد .
 -0ردارو الدفم الو ني لإعمي (وللي الدعا
 -9ردارو ف ال العمي (سس

وح المشس ل) .

ي د العمي  ،والمحاو د فإير) (غنيم . )22 ،0223،

الفعث ثثا فإث ثثا ولث ثثود ال ي ث ثثادال
ييييي :يعومث ثثد الووليث ثثر ا لسورونث ثثي السث ثثو و َّ
ثالثيييييا :التوجييييييه اإللكتروني ّ
ا لسورونيد والوي وسعا رلا وح ية ووفعي دور اه داو الديناميسيد ووح ي ا .
فإيثثر يل ث

ا يسثثوا لإ ثثادو ال ثثدرو فإثثا الوثثأيير وثثي سثثإوأ اآلخ ثريا ،لسس ث

ي ثثو م واحو ثرام م،

وونفيل وامر م ،و ا يسوا لدي م ا سوعداد السام لموال د ووح ام سث المخثابر فنثد الوعامث بثالن م

ا لسورونيثثد ،وال ثثدرو فإثثا الوعام ث بشثثبسال من مثثال اهفمثثا ا لسورونيثثد ،و ا ووثثوور لثثدي م ال ثثدرو
و ثل ث

فإا وحإي المشس ل لواوخال ال اررال الخادد بشثأن ا رلسورونيثيا ،وي و ثي للثأ وخدثي
لموابع ث ثثد المس ث ثثوندال الموداول ث ثثد ووخد ث ثثي و ث ثثل سب ث ثثر و ث ثثي مس ث ثثافدو المو ث ثثو و ث ثثي العمث ث ث وحث ث ث

المشثاس  .ثلا يلعث المثدير يوح َّثو ليدثثبح بميابثد المسثافد وثثي ريلثاد الحإثو  ،و ا ووثثوور ويثر بعثثا

الدفال والم ارال من ا :

 -2م ارال المعارو الو نيد.
 -1م ارال اتودا الفعَّا مع اآلخريا.

 -2م ارال رداريد (غنيم. )22 - 21 :1112 ،
اإللكترونية :يعومد وببية الر ابد ا لسورونيد بالمن مال المعادثرو فإثا رسثوعما ن ثم
رابعا :الرقابة
ّ
ر ابيثثد ،وأخثثل وثثي حسثثبان ا س ث اهسثثالي وا ل ث ار ال الر ابيثثد ،الوثثي ووسثثم بالسفايثثد والفعاليثثد ،وسثثللأ
وحديثد السثإبال والمس وليال،والدث حيال .وثثالا وبنثل من مثد مثا وثثي فمال ثا الم ار بثد ا لسورونيثثد،

وا َّا للأ يوبإ

رورو ورسيز س ال اررال لدأ المرسز الر يسي ل لك المن مد .
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فإي ثثر يمس ثثا اس ثثوعما الو ثثارير سأس ثثإو لإر اب ثثد ا لسوروني ثثد ،سث ثوا سان ثثل و ثثارير داخإي ثثد و ثثي ش ثثس

مببوفثال يمسثا رفثادو رسثوعمال ا فثدو مثرال و و ثارير خارليثد َّ
مول ثد رلثا بثراو خثارج المن مثثد،

سثثالعم والمثثورديا ،ووُ َعث ث اد رلسوروني ثاي فإ ثثا شثثبسد ا نورن ثثل،لوعسل دثثورو المن م ثثد لثثدأ لم ور ثثا،
و ي ثثا يمسثثا اسثثوعما الوفوثثيش سأسثثإو لإر اب ثثد و الفح ث ا لسوروني،لإوأ اسثثد مثثا ويثثد اهبث ثراو
الو ثثي ووعامث ث م ثثع المن م ثثد و ود ثثميم س ثثالي

لم ار ب ثثد ل ثثودو دا المن م ثثد و فمال ثثا و المرالع ثثد

ا لسورونيد (غنيم.)12- 19 ،0223،

الثقافة التنظيمية و اإلدارة اإللكترونية

ل ثثد دثثبح ولثثود الي اوثثد الون يميثثد فند ث اير ريلابي ثاي الثثل يسثثافد المن مثثد فإثثا فمإيثثد الوبثثوير

والوحسثثيا ،ووببيثثة ا دارو ا لسورونيثثد يحوثثاج رلثثا ي اوثثد وثثالما بالولديثثد وا بوسثثار ووسثثووف

السييثثر

ما المفا يم الوي وسافد فإا نلاح فمإيد الوببية .
ريلابيا وثي فمإيثد وبثوير مشثرون
ويمسا لإي اود الون يميد السا دو وي المن مد ا وسوا فند ار
ي
ا دارو ا لسورونيد والعسل دحيح رلا سثاا البثابع ل ثلك الي اوثد ثو ميإ ثا نحثو الو إيثد و دا اهفمثا
بث ثثنفل البث ثثرة الوث ثثي رفوث ثثادل فإي ث ثثا ا دارو ،والعم ث ث فإث ثثا وح يث ثثة وتي ث ثرال وث ثثي الي اوث ثثد الون يميث ثثد
سثويعا

مفثردال العمث ا لسورونثي يلعث مثا العمإيثال ا لسورونيثد ومعبياو ثا حثد مسونثال ي اوثثد

المن مد،مما يخفو ما م اومد الوتيير،ويلع بي د المن مد سير ابإيد لعمإيد الوحو .
وما م و برز اللوان

الي اويد ال زمد لوببية ا دارو ا لسورونيد ي:

 -0نشر الووفيد بأ ميد رسوخدام الو نيد الحدييد .
 -0العم فإا وي يو العامإيا بمعنا العم ا لسوروني .
 -9وعريو العامإيا بفوا د ا دارو ا لسورونيد .

 -2وي يو العامإيا بمعنا الشبسد الداخإيد وشبسد ا نورنل .
 -5وي يو العامإيا بمعنا مدبإح البوابد ا لسورونيد.

 -6وي يو العامإيا بمعنا اهرشفد ا لسورونيد والوو يع ا لسوروني .
 -2الروث ث ث ثثع مثث ث ثثا درلث ث ث ثثد الي ثث ث ثثد لثث ث ثثدأ العث ث ث ثثامإيا بالوعثث ث ثثام ل ا لسورونيثث ث ثثد بث ث ث ثثدتي مثث ث ثثا الوعث ث ث ثثام ل

الور يد( بومتايا)011 ،0222 ،

عناصر اإلدارة االلكترونية ( :المير.)23 ،1113 ،
و وم ا دارو اتلسورونيد فإا العنادر اآلويد :
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الدورال الودريبيد المناسبد ،و ا

يسوا فإا اب ن دا م فإا ما و لديد وي ملالر حوا يدبح اد اير فإا اسوخدام لك الو نيال
الحدييد والوعام مع ا ،و اسوت

رمسانياو ا و دراو ا لمدإحد مالسسور وبي د فمإر.

 -2شبكات اإلتصال :و ي فبارو فا ن ام اوداتل موبور بعا الشي وللأ لربب بيا ل زو
الحاسو

بترا وح ية المشارسد وي المعإومال واهل زو البرويد وا رسا واسو با المعإومال

والبيانال ،ووولد نوان ما لك الشبسال :
 -الشبكات المحلية :وعد الشريأ الل

ت غنا فنر لإحاسبال بأنواف ا،والوي وسوخدم وي لميع

المالسسال و ريبيا .

 -الشبكة الواسعة :و ي فبارو فا ملموفد ما خبوب اتودا

الشبسال الداخإيد المحإيد ما اتروباب مع بع

والبروووسوتل الوي وال

ا البعا والوواد ويما بين ا ،ووتبي لك الشبسد

مساحد لتراويد واسعد ويوم ما خ ل ا انو ا المعإومال بسرفال فاليد .

ج -الشبكة العالمية للمعلومات (اتنورنل) و لك فبارو فا شبسد فم د  ،وووسوا ما ملموفد
سبيرو ما شبسال الحاسو المروببد ببع
فإا ل از مزود
) Clientsوونو

ا بواسبد خبوب اتودا المخوإفد  ،ووومرسز الشبسد

خم )  ( serverيحوو فإا المعإومال ويوإ ا المعإومال ما مزودال (
المعإومال بيا رلا الشبسد  ،ويوم ون يم فمإيد اتنو ا

(بالبرووسوتل) ،و ش ر ا ( TCP / IPبروووسو ) اتنورنل الخا

ن مد وخاب

وعرو

بالوحسم وي انو ا المعإومال

والرموز فبر الشبسد .
 -9قواعد البيانات :و لك وس

فإا المسوخدميا البحأ والحدو فإا المعإومال  ،ووسافد فإا

اوخال ال رار.

 -2المعلومات :و لك المعإومال المراد المشارسد وي ا ووبادل ا بيا ف ا الشبسد الداخإيد ويمسا
ا وسوا لك المعإومال فإا ديتد دول و دور و بيانال.
ل از الحاسو  :و لا و العندر اه م وناولو الوواد والوخاب بيا وراد الشبسد (فنادر ا دارو
اتلسورونيد) .

اإلطار العملي للدراسة:
وصف وتحليل بيانات الدراسة:
أداة الدراسة:
اسوخدم الباحأ اسومارو اتسوبياا سأداو للمع البيانال اليانويد لإدراسد  ،ووم و سيم رسومارو
اتسوبياا رلا محوريا ر يسييا ر يسيد ما:
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 -وأ ي وودري

ال يادال ا داريد لوببية ا دارو اتلسورونيد.

 مسووأ وببية ا دارو اتلسورونيد .توزيع االستبيان:
ووسوا فيند الدراسد سما لسرنا ساب يا ما ( ) 93مفردو م س ال يادال ا داريد وي المسوويال
ا داريد المخوإفد  ،واللداو الواليد ( )0و ( )0وو ح للأ :

جدول رقم (  ) 2يوضح توزيع االستبيان التي تم توزيعها والتي تم تجميعها
االستمارات الموزعة

االستمارات المجمعة

الفاقد

النسبة %

93

93

2

%022

جدول رقم ( )2يوضح توزيع االستبيان حسب الصفة
ل

الصفة اإلدارية

العدد

0

مدير فام

0

0

مد ار ردارال

6

9

رالسا مساو

6

2

رالسا

سام

2

5

رالسا وحدال

2

الملمون

93

وثم اسثوخدام م يثال ليسثرل الي يثثي وثي لميثع سث إد اتسثثوبياا وسثاا المووسثب المعيثار مسثثاويا

رلثثا  0و ثثو مووسثثب ال ثثيم ( )9 ،0 ،0لإللابثثال الثثي أ ،حيثثأ سانثثل بثثو الفو ثرو المسثثوخدمد ثثي
 2666و ثثد وثثم حسثثا

بثثو الفو ثرو فإثثا سثثال ال ثثيم ( ،)9 ،0 ،0و ثثد اسثثوخدم الباحثثأ درلثثد الي ثثد

( )%35وثثي اتخوبثثارال بمثثا يعنثثي را احومثثا الخبثثأ يسثثاو ( ،)%5حيثثأ را ثثلك النسثثبد مناسثثبد
لببيعد البحأ( .فبدالفواح.)0222 ،

جدول رقم ( )3يمثل خاليا المقياس
اولاك الر

المووسب المرلح
0666 – 0

غير مواوة

0699 – 0662

مواوة رلا حد ما

9 – 0692

مواوة
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صدق وثبات أداة الدراسة:
الصدق:
يعد الددة ما الشروب ال روريد وال زمد لبنا اتخوبارال والم اييل والددة يدل فإا

مدأ يال الف رال لإ ا رو المراد ياس ا ،واا و
والل

بري د ل يال الددة و الددة ال ا ر

و فرا و رال الم يال فإا ملموفد ما الخب ار لإحسم فإا د حيو ا .و د وح ة
فرا الف رال فإا ملموفد ما الموخدديا وي فإم ا دارو،

ددة الم يال ا رييا ما خ

و د وم اهخل وي ن ر اتفوبار لميع الم ح ال الوي دمل ما ب المحسميا.

الثبات:
و و اتوساة وي نوا و الم يال رل يعبي النوا و نفس ا بعد وببي ر مرويا وي زمنيا مخوإفيا
فإا ا وراد نفس م ،ووم حسا

اليبال ببري د الولز د الندفيد:

اليبال ببري د الولز د الندفيد :و وم وسرو الولز د الندفيد فإا سال سمد و رال الم يال رلا
ندفيا مولانسيا ولترا حسا

اليبال ووة لك البري د وم اسوخدام اسومارال وراد العيند

والبالغ فدد ا ( )93اسومارو ووم و سيم و رال الم يال رلا ندفيا ي م اهو العبارال الزوليد
وي م الياني العبارال الفرديد .ووم اسوخراج معام

اروباب بيرسوا بيا درلال الندفيا وبإغ

( )26121وباسوخدام معادلد سبيرماا براوا الودحيحيد بإغ معام اليبال ب لك البري د ()2613
و و معام يبال فالي.
جدول رقم ( )4االرتباط بين محور العبارات الزوجية ومحور العبارات الفردية
البياا
العبارال الفرديد

العبارال الزوليد
معام اروباب بيرسوا

**26121

يمد الدتلد ا حدا يد

26222

فدد الحاتل

93

** ال يمد دالد رحدا يا فند مسووأ المعنويد 2620
2 r 2 * 0.808

 0.89
1  r 1  0.808

R

حيأ را  Rمعام سبيرماا براوا  r ،معام اروباب بيرسوا ويحس
n x y  x y

) (n  x 2  ( x) 2 )(n  y 2  ( y ) 2

 x , yومي

r

يم ال ا رويا
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الوصف اإلحصائي إل إجابات أفراد عينة البحث حسب محاور الدراسة
محور وأ ي وودري

ال يادال ا داريد لوببية ا دارو ا لسورونيد.

لدو ( )5يبيا الودو ا حدا ي لواخوبار وي ( )T-Testلعبارال محور وأ ي وودري
لوببية ا دارو اتلسورونيد
الترتيب
اهمثثا المعإومثثاوي لثثدأ بعثثا

ال يادال ا داريد

4

4

5..5

51

11

65.3

5..5

المتوسط الحسابي

ن

الوفي بأ ميد الحمايثد و

%

ك

2.474

اإل نحراف المعياري

ك

ك

%

%

0.687

مواوة

إلاختبار

العبارة

إتجاه اإلجابة

موافق إلى حد ما

قيمة الداللة اإلحصائية

غير موافق

موافق

ال يادال ا داريد

*.....

اتسوعاند بالل ال ا سوشثاريد

وبي ثثول الخبث ثرو لإد ارس ثثد وو ثثديم
المشث ث ثثورو وث ث ثثي ملث ث ثثا وببيث ث ثثة

5

.

.

8

6.

15.5

.8.5

2.789

0.413

مواوة

*.....

ا دارو ا لسورونيد

م اومد بعا ال يادال ا داريد

لإوتيي ث ثر الو نث ثثي يعي ث ثة وببي ث ثثة
ا دارو ا لسورونيد

انخفاا ي د ا دارو العإيا ب درو
ال ي ث ث ثثد فإ ث ث ثثا وببي ث ث ثثة ا دارو

ا لسورونيد

5

3

5

3

16.5

55.4

54

11

53

65.5

55

53.4

45

18.1

2.179

2.128

0.790

0.656

رلا حد ما

رلا حد ما

..534

..16.

خوو بعثا ال يثادال ا داريثد
ما و داا مراسز م الو يفيد ثد

يس ث ثثوا ح ث ثثد فوا ث ثثة وببي ث ثثة

6

6

...

5

1.

16.5

35.1

2.62

0.633

مواوة

*.....

ا دارو ا لسورونيد

ثثعو ر ونثثان بعثثا ال يثثادال

ا داريثثد بلثثدوأ وببيثثة ا دارو

ا لسورونيد

8

5

56.1

14

36.1

5

16..

2.105

0.606

رلا حد ما

..155

.

3

55.4

11

53.4

55

18.1

2.128

0.656

رلا حد ما

..16.

ثعو الداوعيثد لإوتييثر الو نثثي
فن ثثد بع ثثا ال ي ثثادال ا داري ثثد

يعية وببية ا دارو ا لسورونيد
خث ثثوو ال يث ثثادال ا داريث ثثد مث ثثا
زيثثادو الم ثثام واهفبثثا ا داريثثد

الموروب ث ثثد فإ ث ثثا وببي ث ثثة ا دارو

ا لسورونيد يعية وببية ا دارو

5

5.

15.3

55

5.

48..

15.3

2.000

0.725

رلا حد ما

5

ا لسورونيد

ول ث ث ث ثثود ن ث ث ث ث ث

و ث ث ث ثثي الخبث ث ث ث ثرو

وم ثثارال الوعام ث مثثع خثثدمال
شثثبسد ا نورن ثثل ل ثثدأ ال ي ثثادال

ا داري ثثد ،يعي ثثة وببي ثثة بث ثرامو

1

5

1.3

55

1.

18.1

35.1

2.667

0.530

مواوة

*.....

1.64

..651

مواوة

*.....

ا دارو ا لسورونيد
رلمالي المحور
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وب ثثيا النوثثثا و وث ثثي اللثثثدو ر ثثثم ()5

ث ثثعو وأ ي ث ث ووثثثدري

ال يثثثادال ا داريثثثد لوببيث ثثة ا دارو

ا لسورونيثثد ،حيثثأ سانثثل يمثثد المووسثثب الحسثثابي لمثثالي المحثثور وسثثاو  1.64و ثثي وولثثر نحثثو
المواو د فإا فدم وأ يإ م وودريب م حسث

اللثدو ر ثم ( ،)6وسانثل يمثد الدتلثد ا حدثا يد وسثاو

دثثف اير ووشثثير رلثثا ولثثود وثثروة معنويثثد بثثيا المووسثثب الفر ثثي لمثثالي المحثثور والمووسثثب المعيثثار

( ،)1وسان ثثل سي ثثر الف ث ثرال اوفا ث ثيا ثثي و ث ثرو(ا س ثثوعاند بالل ثثال اتسوش ثثاريد وبي ثثول الخبث ثرو لإد ارس ثثد
وو ديم المشورو وي ملا وببية ا دارو ا لسورونيد) بمووسب حسابي و اهفإا ويساو
ووول ثثر ا لاب ثثال رل ثثا المواو ثثد فإ ثثا ثثلك الف ث ثرو حسث ث

معيار

ي اه

.1..85

الل ثثدو ر ثثم ( )6وسان ثثل يم ثثد لوانحث ثراو

ووساو  ..456ووشير رلا ولود روفاة فا وي رلابال فينثد الد ارسثد ،مثا يمثد
مثا  ...5ووشثير رلثا ا الفثروة المعنويثد لال

الدتلد ا حدا يد ل خوبار ووساو دف اير و ي

دتلثثد رحدثثا يد بثثيا يمثثد المووسثثب الحسثثابي و يمثثد المووسثثب المعيثثار  ،وسانثثل فإثثا نسثثبد لإللابثثد

مواوة ووساو  .8.5سا مل وي روع يمد المووسب الحسابي ل لك الف رو.
يثثم و ثرو ( را الثثن

وثثي الخب ثرو وم ثثارال الوعام ث مثثع خثثدمال شثثبسد ا نورنثثل لثثدأ ال يثثادال

ا داريثثد ،يعيثثة وببيثثة ب ثرامو ا دارو ا لسورونيثثد) بمووسثثب حسثثابي يموثثر  1.33.ووولثثر ا لابثثال
رلثثا المواو ثثد فإثثا ثثلك الف ثرو وسانثثل يمثثد ا نحثراو المعيثثار  ،..56.مثثا يمثثد الدتلثثد ا حدثثا يد

لإلخوبار ووساو دف اير و ي

ما  ...5ووشير رلا را الفثروة معنويثد لال دتلثد رحدثا يد بثيا

يمث ثثد المووسث ثثب الحسث ثثابي و يمث ثثد المووسث ثثب المعيار ،وسانث ثثل فإث ثثا نسث ثثبد لإللابث ثثد مواوث ثثة ووسث ثثاو

 %35.1والوي سا مل وي روع يمد المووسب الحسابي ل لك الف رو.
ووثي الورويث

اليالثثأ سانثثل الف ثرو ( خثثوو بعثا ال يثثادال ا داريثثد مثثا و ثثداا م ارسثثز م الو يفيثثد

د يسوا حد فوا ة وببية ا دارو ا لسورونيد ) بمووسب حسابي يمور  1.31ووولثر ا لابثال نحثو
المواو ثثد وسانثثل يمثثد ا نح ثراو المعيثثار  ،..366مثثا يمثثد الدتلثثد ا حدثثا يد لإلخوبثثار ووسثثاو

دثثف يار و ثثي ث مثثا  ...5ووشثثير رلثثا را الفثثروة معنويثثد لال دتلثثد رحدثثا يد بثثيا يمثثد المووسثثب
الحسثثابي و يمثثد المووسثثب المعيثثار  ،و فإثثا نسثثبد سانثثل لإللابثثد بالمواو ثثد ووسثثاو  %35.1والوثثي
دل رلا روع يمد المووسب الحسابي ل لك الف رو.
م ثثا الوروي ث ث

ال اربث ثثع مثثثا حي ثثأ ا وفثثثاة وسثثثاا لإف ث ثرو (ن ث ث

الث ثثوفي بأ ميثثثد الحمايث ثثد و اهمث ثثا

المعإومثاوي لثثدأ بعثا ال يثثادال ا داريثد) بمووسثثب حسثابي يموثثر  1.4.4ومولثر نحثثو مواو ثد فينثثد
الد ارس ثثد فإ ثثا ثثلك الف ث ثرو وسان ثثل يم ثثد ا نحث ثراو المعي ثثار  ،..38.م ثثا يم ثثد الدتل ثثد ا حد ثثا يد
لإلخوبار ووساو دف يار و ي

ما  ...5ووشير رلا را الفثروة معنويثد لال دتلثد رحدثا يد بثيا
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يمثثد المووسثثب الحسثثابي و يمثثد المووسثثب المعيثثار ،و فإا نسثثبد سانثثل  %5..5لإمواو ثثد فإثثا ثثلك
الف رو ول ا وأيير وي روع يمد المووسب الحسابي.
مثثا الف ثرو الوثثي وإثثي للثثأ وسانثثل (م اومثثد بعثثا ال يثثادال ا داريثثد لإوتييثثر الو نثثي يعي ثة وببيثثة

ا دارو ا لسورونيثثد) بمووسثثب حسثثابي يموثثر  1.5.5ومولثثر نحثثو مواو ثد فينثثد الد ارسثثد رلثثا حثثد مثثا
فإ ثثا ثثلك الف ث ثرو وسان ثثل يم ثثد ا نحث ثراو المعي ثثار  ،...5م ثثا يم ثثد الدتل ثثد ا حد ثثا يد لإلخوب ثثار
ووسثثاو  ،..534و ثثي سب ثثر م ثثا  ...5ووش ثثير رل ثثا را الفثثروة غي ثثر معنوي ثثد ب ثثيا يم ثثد المووس ثثب
الحسابي و يمد المووسب المعيار  ،و فإا نسبد سانل  %45لإمواو د فإا لك الف رو.
و ثثد سانثثل الف ثرو (رنخفثثاا ي ثثد ا دارو العإيثثا ب ثثدرو ال ي ثثد فإثثا وببيثثة ا دارو ا لسورونيثثد) وثثي
الورويث

السثادل بمووسثب حسثابي يموثر  1.518ومولثر نحثو مواو ثد فينثد الد ارسثد رلثا حثد مثا فإثا

ثثلك الف ثرو وسانثثل يمثثد ا نحثراو المعيثثار  ،..353مثثا يمثثد الدتلثثد ا حدثثا يد لإلخوبثثار ووسثثاو

 ..16.و ثثي سب ثثر مثثا  ...5ووش ثثير رلثثا را الف ثثروة غي ثثر معنويثثد ب ثثيا يمثثد المووس ثثب الحس ثثابي
و يمد المووسب المعيار  ،و فإا نسبد سانل  %53.4لإمواو د رلا حد ما فإا لك الف رو.
ووثثي الورويث

السثثابع سانثثل الف ثرو ( ثثعو الداوعيثثد لإوتييثثر الو نثثي فنثثد بعثثا ال يثثادال ا داريثثد

يعيثة وببيثة ا دارو ا لسورونيثد) بمووسثب حسثابي يموثر  1.518ووولثر ا لابثال نحثو المواو ثد رلثا
حثثد م ثثا وسان ثثل يم ثثد ا نحث ثراو المعي ثثار  ،..353م ثثا يم ثثد الدتل ثثد ا حد ثثا يد لإلخوب ثثار ووس ثثاو
 ..16.و ثثي سب ثثر مثثا  ...5ووش ثثير رلثثا را الف ثثروة غي ثثر معنويثثد ب ثثيا يمثثد المووس ثثب الحس ثثابي
و يمد المووسب المعيار  ،و فإا نسبد سانل لإللابد لإمواو د رلا حد ما ووساو .%53.4
يثثم و ث ثرو ( ثثعو ر ونثثان بع ثثا ال ي ثثادال ا داري ثثد بلثثدوأ وببي ثثة ا دارو ا لسوروني ثثد) بمووس ثثب
حسثثابي يموثثر  1.5.5ووولثثر ا لابثثال نحثثو المواو ثثد رلثثا حثثد مثثا وسانثثل يمثثد ا نح ثراو المعيثثار
 ..3.3ا مثا يمثد الدتلثد ا حدثا يد لإلخوبثار ووسثاو  ..155و ثي سبثر مثا  ...5ووشثير رلثثا
را الفثثروة غيثثر معنويثثد بثثيا يمثثد المووسثثب الحسثثابي و يمثثد المووسثثب المعيثثار  ،و فإثثا نسثثبد سانثثل

لإللابد لإمواو د رلا حد ما ووساو .%36.1
ووثثي الوروي ث

اهخيثثر سانثثل الف ثرو (خثثوو ال يثثادال ا داريثثد مثثا زيثثادو الم ثثام واهفبثثا ا داريثثد

الموروب ثثد فإ ثثا وببي ثثة ا دارو ا لسوروني ثثد يعيث ثة وببي ثثة ا دارو ا لسوروني ثثد) بمووس ثثب حس ثثابي يمو ثثر
 1...ووولر ا لابال نحو المواو د رلا حد ما وسانثل يمثد ا نحثراو المعيثار  ،...15مثا يمثد
الدتلد ا حدا يد ل خوبار ووساو  5و ي سبر ما  ...5ووشثير رلثا را الفثروة غيثر معنويثد بثيا
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يمثثد المووسثثب الحسثثابي و يمثثد المووسثثب المعيثثار  ،و فإثثا نسثثبد سانثثل لإللابثثد لإمواو ثثد رلثثا حثثد مثثا
ووساو .%48..
ممثثا و ثثدم يوبثثيا ا سيثثر الف ثرال روفا ثثا فإي ثثا لوأ ي ث ووثثدري

فيند الدراسد حس

الوروي

ي:

ال يثثادال ا داريثثد مثثا ب ث

و ثراد

 -5ا سثثوعاند بالل ثثال ا سوشثثاريد وبيثثول الخبثرو لإد ارسثثد وو ثثديم المشثثورو وثثي ملثثا وببيثثة ا دارو
ا لسورونيد.
 -1ولثثود ن ث

وثثي الخب ثرو وم ثثارال الوعام ث مثثع خثثدمال شثثبسد ا نورنثثل لثثدأ ال يثثادال ا داريثثد،

يعية وببية برامو ا دارو ا لسورونيد.

 -6خوو بعا ال يادال ا داريثد مثا و ثداا م ارسثز م الو يفيثد ثد يسثوا حثد فوا ثة وببيثة ا دارو
ا لسورونيد

 -4ن

الوفي بأ ميد الحمايد واهما المعإوماوي لدأ بعا ال يادال ا داريد.
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محور مستوى تطبيق اإلدارة اإللكترونية

لدو ( )3الودو ا حدا ي لواخوبار وي ( )T-Testلعبارال محور مسووأ وببية ا دارو اتلسورونيد
الترتيب

الحسابي

المتوسط

المعياري

اإل نحراف

إتجاه اإلجابة

%

إلاختبار

أ

أ

%

اإلحصائية

أ

%

موافق إلى حد ما

قيمة الداللة

العبارة

غير موافق

موافق

وسوخدم ال ي د ن مد

معإومال موبورو  ،مي (

ن م المعإومال ا داريد

ون م دفم ال رار ون م

7

1.

55.6

.

51

5..5

6..8

1.795

0.894

رلا حد
ما

..53.

ردارو وافد البيانال )

وسوخدم ال ي د نوافاي
موعددو ما و نيال

ا وداتل داخ ال ي د
الموارد الماليد المخددد

لوببية ا دارو ا لسورونيد

ساويد

وولد شبسال ربب ليدو

بيا ا دارو وموإ ي الخدمد

4

5

51.8

16

55

55

18.1

2.154

0.630

9

1.

51.3

5

16..

5

16..

1.711

0.835

8

15

56.8

8

1..5

5.

15.3

1.718

0.857

رلا حد
ما

رلا حد
ما

رلا حد
ما

..565

*...65

*...4.

ناأ حالد مإحد لوببية

ا دارو ا لسورونيد بس

توب البي د والمناوسد

1

5

1.3

5.

18

15.3

.5.8

2.692

0.521

مواوة

*.....

المعإوماويد والو نيد

زيادو ا فوماد فإا شبسد

ا نورنل بمشارسد مع

اهل زو العامد والموابنيا

وموإأ ال ي د افدو بيانال

وسفي نلاز فمال ا
ا لسورونيد

يولد لديسم شخا

65.5

6

55

4..5

51

61.4

5.

1.

1.865

0.822

2

4

5..6

56

66.6

11

53.4

2.462

0.682

ما

رلا حد
ما

..844

..614

سفا

موخددوا وي ملا
ا دارو ا لسورونيد
ناأ

5

51

6..8

54

56

66.6

2.026

0.811

رلا حد

تب ما الحسومد

لوبوير الن م الو نيد ودفم

برامو ا دارو ا لسورونيد

10

14

35.5

8

.

1..5

5..5

1.564

0.788

مواوة
غير

مواوة

*.....

*....5

را الم ا ارل البشريد

المواحد وي ال ي د ادرو

فإا وببية ا دارو

3

6

...

53

1.

45

55.6

2.436

0.641

مواوة

*.....

ا لسورونيد

ا لمالي

1..4
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وبثثيا النوثثا و وثثي اللثثدو ر ثثم ( )3ا يمثثد المووسثثب الحسثثابي لمثثالي محثثور مسثثووأ وببيثثة
ا دارو ا لسورونيثثد وسثثاو  1..4ووولثثر نحثثو المواو ثثد رلثثا حثثد مثثا ،وسانثثل يمثثد الدتلثثد ا حدثثا يد
لمالي محور مسووأ وببية ا دارو ا لسورونيثد وسثاو  ..585و ثي سبثر مثا  ...5ووشثير رلثا

را الفرة غير لو ر بيا يمد الدتلد ا حدا يد و يمثد المووسثب المعيثار ،

را مسثووأ وببيثة

ا دارو ا لسورونيد ساا مووسبيا.
وسان ثثل سي ثثر الف ث ثرال روفا ث ثيا ثثي و ث ثرو ( ن ثثاأ حال ثثد مإحثثثد لوببي ثثة ا دارو ا لسوروني ثثد بس ث ث

ثثتوب البي ثثد والمناوسثثد المعإوماويثثد والو نيثثد) حيثثأ سانثثل يمثثد المووسثثب الحسثثابي ل ثثلك الف ثرو ثثي

اهفإثثا ووسثثاو  1.351ووولثثر نحثثو مواو ثثد فينثثد الد ارسثثد فإثثا ثثلك الف ثرو ،وسانثثل يمثثد اتنح ثراو
المعيار

ي اه

ووساو  ..515ووشير رلثا فثدم ولثود وشثول فثا وثي ا لابثال حثو درلثال

المواو ثثد ،وسان ثل يمثثد الدتلثثد ا حدثثا يد لإف ثرو وسثثاو دثثف اير و ثثي ث مثثا  ...5ووثثد فإثثا را
الفرة بيا المووسب الحسابي لإف رو والمووسثب المعيثار

ثو وثرة لثو ر لو دتلثد رحدثا يد ،وسانثل

فإا نسبد لإللابد بالمواو د ووساو  %.5.8والوثي سثا مل وثي روثع يمثد المووسثب الحسثابي ل ثلك
الف رو.
يإ ثثي لل ثثأ و ث ثرو (ول ثثود ش ثثخا

سف ثثا موخددث ثوا و ثثي مل ثثا ا دارو ا لسوروني ثثد) بمووس ثثب

حسثثابي يموثثر  1.431ومولثثر نحثثو مواو ثثد فينثثد الد ارسثثد فإثثا ثثلك الف ثرو ،وسانثثل يمثثد اتنح ثراو
المعيثثار  ،..381وسانثثل يمثثد الدتلثثد ا حدثثا يد لإف ثرو وسثثاو دثثف يار و ثثي ث مثثا  ...5ووثثد
فإث ثثا را الفث ثثرة بث ثثيا المووسث ثثب الحسث ثثابي لإف ث ثرو والمووسث ثثب المعيث ثثار

ث ثثو وث ثثرة لث ثثو ر لو دتلث ثثد

رحدثثا يد ،مثثا فإ ثثا نسثثبد رلاب ثثد وسانثثل لإمواو ثثد ووسثثاو  %53.4والو ثثي سثثا مل و ثثي روثثع يم ثثد
المووسب الحسابي ل لك الف رو.
وسانثثل الف ثرو (ر ا الم ثثارال البش ثريد المواحثثد وثثي ال ي ثثد ثثادرو فإثثا وببيثثة ا دارو ا لسورونيثثد) وثثي
الوروي ث

اليالثثأ بمووسثثب حسثثابي يسثثاو  1.463ووولثثر رلابثثال و ثراد ملومثثع الد ارسثثد نحثثو المواو ثثد

فإثثا ثثلك الف ثرو وسانثثل يمثثد اتنح ثراو المعيثثار  ،..345وسانثثل يمثثد الدتلثثد ا حدثثا يد لإف ثرو
وسثثاو د ثثف اير و ثثي ث ث م ثثا  ...5ووثثد فإ ثثا را الفثثرة ب ثثيا المووس ثثب الحسثثابي لإف ث ثرو والمووس ثثب
المعيثثثار

ث ثثو وثثثرة لث ثثو ر لو دتلثثثد رحدث ثثا يد ،وسانثثثل فإث ثثا نسث ثثبد لإللابث ثثد بالمواو ث ثثد ووسث ثثاو

 %55.6والوي سا مل وي روع يمد المووسب الحسابي ل لك الف رو.
يإي للأ الف رو ( وسوخدم ال ي د نوافيا موعددو ما و نيال ا ودثاتل داخث ال ي ثد )بمووسثب حسثابي
يمور  1.554ووولر ا لابال بواسبور رلا المواو د رلا حد مثا فإثا ثلك الف ثرو مثا يمثد ا نحثراو
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المعي ثثار ووس ثثاو  ،..36وسان ثثل يم ثثد الدتل ثثد ا حد ثثا يد لإف ث ثرو وس ثثاو  ..565و ثثي سب ثثر م ثثا
 ...5وود فإا را الفثرة بثيا المووسثب الحسثابي لإف ثرو والمووسثب المعيثار

ثو وثرة غيثر لثو ر

لو دتلد رحدا يد ،وسانل فإا نسبد لإللابد بالمواو د رلا حد ما ووساو .%55
ووثثي الوروي ث

الخثثامل سانثثل الف ثرو ( زيثثادو ا فومثثاد فإثثا شثثبسد ا نورنثثل بمشثثارسد مثثع اهل ثزو

العامثد والمثوابنيا ) بمووسثب حسثابي يموثر  1..13ووولثر ا لابثال رلثا المواو ثد رلثا حثد مثا فإثثا
ثثلك الف ثرو وسانثثل يمثثد اتنح ثراو المعيثثار  ،..855وسانثثل يمثثد الدتلثثد ا حدثثا يد لإف ثرو وسثثاو
 ..844و ي سبر ما  ...5وود فإا را الفرة بيا المووسب الحسابي لإف ثرو والمووسثب المعيثار
ثثو وثثرة غيثثر لثثو ر لو دتلثثد رحدثثا يد ،وسانثثل فإثثا نسثثبد لإللابثثد مواوثثة رلثثا حثثد مثثا ووسثثاو

.%65.5
يم لا ل و ثرو (وموإثأ ال ي ثد افثدو بيانثال وسفثي تنلثاز فمال ثا ا لسورونيثد) بمووسثب حسثابي

يموثر  5.835ووولثر ا لابثثال نحثو المواو ثد رلثثا حثد ما،وسانثل يمثثد اتنحثراو المعيثثار ،..811

وسانثثل يمثثد الدتلثثد ا حدثثا يد لإف ثرو وسثثاو  ..614و ثثي سبثثر مثثا  ...5ووثثد فإثثا را الفثثرة
ثثو وثرة غيثثر لثثو ر لو دتلثد رحدثثا يد ،و فإثثا

بثيا المووسثثب الحسثابي لإف ثرو والمووسثثب المعيثار

نسبد سانل لإللابد بعدم المواو د ووساو .%4..5

و د سانل الف رو ( وسوخدم ال ي د ن مد معإومال موبورو ،مي ( ن ثم المعإومثال ا داريثد ون ثم
دفثثم ال ثرار ون ثثم ردارو وافثثد البيانثثال) وثثي الورويث

السثثابع بمووسثثب حسثثابي يموثثر  ،5..55ومولثثر

نحثثو مواو ثثد فينثثد الد ارسثثد رلثثا حثثد مثثا فإثثا ثثلك الف ثرو ،وسانثثل يمثثد اتنح ثراو المعيثثار ،..854

وسانثثل يمثثد الدتلثثد ا حدثثا يد لإف ثرو وسثثاو  ..53.و ثثي سبثثر مثثا  ...5ووثثد فإثثا را الفثثرة
ثثو وثرة غيثثر لثثو ر لو دتلثد رحدثثا يد ،و فإثثا

بثيا المووسثثب الحسثابي لإف ثرو والمووسثثب المعيثار
نسبد سانل  %55.6بعدم المواو د فإا لك الف رو

يإثثي للثثأ و ثرو ( وولثثد شثثبسال ربثثب ليثثدو بثثيا ا دارو وموإ ثثي الخدمثثد ) بمووس ثب حسثثابي يموثثر
 5..58ومول ثثر نح ثثو مواو ثثد فين ثثد الد ارس ثثد رل ثثا ح ثثد م ثثا فإ ثثا ثثلك الف ث ثرو ،وسان ثثل يم ثثد اتنحث ثراو
المعيار  ،..85.وسانل يمد الدتلد ا حدا يد لإف ثرو وسثاو  ...4.و ثي ث مثا  ...5ووثد
فإث ثثا را الفث ثثرة بث ثثيا المووسث ثثب الحسث ثثابي لإف ث ثرو والمووسث ثثب المعيث ثثار

ث ثثو وث ثثرة لث ثثو ر لو دتلث ثثد

رحدا يد ،و فإا نسبد سانل  %56.8بعدم المواو د فإا لك الف رو .
يثثم و ثرو ( الم ثوارد الماليثثد المخددثثد لوببيثثة ا دارو ا لسورونيثثد ساويثثد) بمووسثثب حسثثابي يموثثر
 5..55ووولر ا لابال نحو المواو د رلا حد مثا وسانثل يمثد ا نحثراو المعيثار  ،..865وسانثل
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يم ثثد الدتلث ثد ا حد ثثا يد لإف ث ثرو وس ثثاو  ...65و ثثي ث ث مثثثا  ...5وو ثثد فإ ثثا را الف ثثرة بث ثثيا
و ورة لو ر لو دتلد رحدثا يد ،و فإثا نسثبد سانثل

المووسب الحسابي لإف رو والمووسب المعيار
لإللابد بعدم المواو د ووساو . %51.3
ووي الوروي

ثتب مثا الحسومثد لوبثوير الثن م الو نيثد ودفثم بثرامو

اهخير سانثل الف ثرو ( نثاأ

ا دارو ا لسورونيد) بمووسب حسثابي يموثر  5.534ووولثر ا لابثال نحثو فثدم المواو ثد وسانثل يمثد
ا نح ثراو المعيثثار  ،...88وسانثثل يمثثد الدتلثثد ا حدثثا يد لإف ثرو وسثثاو  ....5و ثثي ث مثثا
 ...5ووثثد فإثثا را الفثثرة بثثيا المووسثثب الحسثثابي لإف ثرو والمووسثثب المعيثثار

دتلد رحدا يد  ،و فإا نسبد سانل لإللابد لعدم المواو د ووساو . %35.5

ثثو وثثرة لثثو ر لو

مما و دم يوبيا ا سير و رال مسووأ وببية ا دارو ا لسورونيد روفا اي فإي ا حس

 -5ناأ حالد مإحد لوببية ا دارو ا لسورونيد بس
والو نيد.

 -1يولد لديسم شخا

الوروي

ي:

توب البي د والمناوسد المعإوماويد

سفا موخددوا وي ملا ا دارو ا لسورونيد.

 -6ر ا الم ارال البشريد المواحد وي ال ي د ادرو فإا وببية ا دارو ا لسورونيد.
اختبار فرضيات الدراسة:
ون

ور يد الدراسد فإا " ناأ ف د لال دتلد رحدا يد بيا وأ ي وودري

ال يادال

ا داريد ومسووأ وببية ا دارو اتلسورونيد بالمن مد يد الدراسد".
جدول رقم ( )8االرتباط بين تأهيل وتدريب القيادات اإلدارية ومستوى تطبيق اإلدارة االلكترونية
وأ ي وودري

البيان
مسووأ وببية ا دارو اتلسورونيد

ال يادال ا داريد

معام اروباب سبيرماا

**26502

يمد الدتلد ا حدا يد

26222

فدد الحاتل

93

** القيمة دالة إحصائيا عند مستوى المعنوية 1012

وبيا النوا و وي اللدو ر م ( )2ولود ف د برديد بيا مسووأ وببية ا دارو اتلسورونيد و
وأ ي وودري

ال يادال ا داريد حيأ سانل يمد معام اروباب سبيرماا  26502واا لك الع د

ي ف د لال دتلد رحدا يد حيأ سانل يمد لدتلد ا حدا يد مساويد رلا دفر و ي
 2625ووشير رلا معنويد لك الع د

را الع د لال دتلد رحدا يد.
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نتائج وتوصيات الدراسة:
نتائج الدراسة:
 -2وودإل لك رلا ريبال ولود ف د برديد بيا مسووأ وأ ي وودري
وببية ا دارو اتلسورونيد بالمن مد يد الدراسد،

ال يادال اتداريد وبيا

نر سإما زاد مسووأ وأ ي

وودري

ال يادال ا داريد سإما زاد مسووأ وببية ا دارو ا لسورونيد بالمن مد يد الدرسد.

 -1ول ثثود

ثثعو و ثثي مس ثثووأ وأ يث ث وو ثثدري

ال ي ثثادال ا داري ثثد نح ثثو وببي ثثة ا دارو ا لسوروني ثثد

بالمن مد يد الدراسد.
 -2خوو بعا ال يادال ا داريد ما و داا مراسز م الو يفيد ت يحفز م فإا روخال ا ل ار ال
الوي ما شأن ا وببية و نيال ا دارو ا لسورونيد بالمن مد يد الدراسد .

 -4رنخفاا مسووأ وببية ا دارو ا لسورونيد بالمن مد يد الدراسد .
توصيات الدراسة:
 -2ودفيم برامو الودري

والوبوير الم ني خدا ي ن م المعإومال.

 -1وسييو الندوال والمالومرال الوخدديد وي ملا وببية ا دارو ا لسورونيد .
 -2دفم البنيد الوحويد الو نيد ووووير س ما و مبإو لوببية ا دارو اتلسورونيد .
 -4و ي د ووحفيز ال يادال ا داريد فإا وببية ا دارو ا لسورونيد بالمن مد يد الدراسد ،وللأ ما
خ

وبدير م بأ ميد ودور ا دارو ا لسورونيد وي وحسيا اهدا الوعإيمي الو ني.

 -5وبوير الخبب والبرامو الوي ما شثأن ا وثللي الدثعوبال الوثي ووالثر وببيثة ا دارو ا لسورونيثد
بالمن مد يد الدراسد .
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قائمة مراجع :
 -5بو الندر ،مدحل محمد . )1...(.ردارو وونميد الموارد البشريد،اتولا ال المعادرو-.
ال ا رو  :ملموفد الني العربيد.
 -1حمد ،محمد سمير . )1..5( .ا دارو ا لسورونيد -.اهردا -فماا  :دار المسيرو لإنشر
والووزيع.

 -6السالمي،ف

فبدالرزاة(.)1..5ا دارو ا لسورونيد -.ب-. 1

والووزيع.

 -4العويبي ،دبحي لبر( . )1..5وبور الفسر واهسالي

فماا :داروا

لإنشر

وي ا دارو  -.فماا :دار الحامد

لإنشر.
 -5الع ة ،بشير( . )5555سل ا دارو الحدييد ن ريال ومفا يم  -.فماا  :دار اليازور
العإميد.

 -3الفرلي،فاد

حرحوش ...وآخروا( .)1.5.ا دارو ا لسورونيد مروسزال وسريد وموبإبال

وأسيل فمإيد -.ال ا رو  :منشورال المن مد العربيد لإونميد ا داريد.
 -.المتربي ،سام محمد( .)1..4السإوأ الون يمي مفا يم و سل -.اتردا :دار الفسر لإنشر
والووزيع.

 -8ال وش ،بوبسر محمود( .)1..3الحسومد اتلسورونيد الوا ع واهواة -.ال ا رو :دار ملموفد
الني العربيد

 -5حنفي ،فبد التفار،1...،السإوأ الون يمي لوادارو الموارد البشريد ،دار الفسر اللامعي،
ا سسندريد.
 -5.خالد ،ممدوح اب ار يم . )1.5. (.ا دارو ا لسورونيد  -.ا سسندريد :دار اللامعد.
 -55ريموند ،مسإيود؛ ورلمد سرور فإا سرور ،الرياا ( .)555.ن م المعإومال ا داريد-.
الرياا :دار المريخ.

 -51بر ،بارة( .)1..5ردارو اهفما  :من و حديأ معادر -.اتسسندريد  :الدار اللامعيد.
 -56فامر ،بارة فبدالرالو . )1...(.ا دارو ا لسورونيد -نمالج معادرو  -.ال ا رو: .
دار السحا

لإنشر والووزيع.

 -54فبدالفواح ،فز حسا (. )1...م دمد وي ا حدا الودفي واتسودتلي -.لدو :
خوارزم العإميد لإنشر والووزيع.

-55

غنيم ،حمد محمد (. )1..5ا دارو ا لسورونيد بيا الن ريد والوببية -.المندورو ،مدر

 :دار ا دارو لإبحوأ والودري

واتسوشارال.
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 -53ساوي ،مدبفا يوسو (. )1.51ا دارو اتلسورونيد  -.سوريا  :دار رس ا لإببافد
والنشروالووزيع.
 -5.س لدو ،ا ر( .)1..1ال يادو ا داريد  -.فماا :دار ز راا لإنش.
 -58سنعاا ،نواو( .)1..4ال يادو ا داريد  -.ب-.3

فماا :مسوبد دار الي اود لإنشر

والووزيع.
 -55مدبفا ،حمد السيد ( . )1..5المدير ووحديال العولمد -.ال ا رو  :دار الن

د

العربيد.

 -1.نلم فبود( . )1..5ا دارو ا لسورونيد – ا سوراويليد – الو ا و – الملاتل -.فماا:
دار اليازور .
 -15بولويفد ،سما بشير دالح ( .)1..3ا دارو اتلسورونيد بيا الوا ع واآلواة دراسد ميدانيد
حو مدأ وواور م ومال وببية ا دارو اتلسورونيد وي المالسسال المدرويد العامد وي ليبيا ،

اهساديميد الإيبيد ،برابإل ،ليبيا( .رسالد مالسوير غير منشورو)
 -11بومتايا ،يحيا محمد( .)1..4الحسومد ا لسورونيد ،يورو فإا العم  ،لامعد المإأ فبد
العزيز ،لدو( .رسالد مالسوير منشورو)

 -16اللمالي ،سميإر محمد دالح (. )1.55دور و نيال المعإومال وي ون يم المعام ل الور يد
وي ا دارو العامد لإشالوا ا داريد والخدمال بالمالسسد الوبنيد لإنفب  ،اهساديميد الإيبيد ،برابإل،
ليبيا( .رسالد مالسوير غير منشورو)،

 -14لفنأ ،منير فيسي( . )1..8ردخا

الميسند وي ا دارو و ير ا فإي وبسيب ا ل ار ال

ا داريد ،دراسد وببي يد بالشرسد العامد لإبريد واتوداتل السإسيد وال سإسيد  ،اهساديميد الإيبيد،
(رسالد مالسوير غير منشورو)

 -15المير ،ري ا

خميل حمد ( . )1...موبإبال ونميد الموارد البشريد لوببية ا دارو

ا لسورونيد ،دراسد وببي يد فإا العامإيا با دارو العامد لإمرور بو ازرو الداخإيد وي ممإسد البحريا،
لامعد نايو العربيد لإعإوم اهمنيد ،الرياا ( .رسالد مالسوير غير منشورو)

 -13با مع  ،العمر سعيد( .)1..6الموبإبال ا داريد واهمنيد لوببية ا دارو اتلسورونيد،
لامعد المإأ نايو العربيد لإعإوم اهمنيد بالرياا( .رسالد مالسوير غير منشورو)
 -1.د ر ،فبدالس م فإي(. )1.5.ا دارو اتلسورونيد مشاس وسب الع ج دراسد وحإيإيد فإا
المالسسال اهمنيد بإيبيا ،لامعد برابإل ،ليبيا( .رسالد مالسوير غير منشورو)

 -18فبدال ادر ،فمر سإيماا ( . )1.56دور ا دارو الر ميد وي وحوي المسوندال الور يد رلا
رلسورونيد ،اهساديميد الإيبيد( ،رسالد مالسوير غير منشورو)

92

مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ع  8يوليو 5102

 -15الباروني ،خالد مسعود( ". )1.54دور بعا المحددال الون يميد والو نيد وي وببية ا دارو
اهلسورونيد"  -.ملإد اللامعد الإيبيد لإعإوم ا نسانيد والوببي يد ،ن،5
 -6.العبد ،لعفر( . )55..ال يادو وال ا د ما وعاليم ا س م  -.ملإد ا دارو،

 -6البوي  ،محمد فبد الرحما( . )1..6الحسومد اتلسورونيد سأداو لإن ام الحاسم وي

يورو

و نيد المعإومال واتوداتل -.دراسد م دمد رلا مالومر الحسومد اتلسورونيد الوا ع والوحديال،
المنع دو وي مس ب ،فماا.
 -65العولمد ،نا إد (" . )1..6نوفيد ا دارو والحسومد ا لسورونيد وي العالم الر مي ,دراسد
اسوب فيد"  -.ملإد لامعد المإأ سعود العإوم ا داريد  ،مو .55

 -61بيزاا ،حناا الدادة (" . )1..5انسيا

المعإومال و المشرون الوبني لإمعإومال" ،و ا ع

الندوو العإميد اهولا لإمعإومال والمشرون الوبني لإمعإومال ،برابإل ،ليبيا.

 -66سعيد ،حإمي(" . )55..ونميد ال يادال ا داريد وي ال بان الحسومي" -.ملإد ا دارو،
بيرول.
.-64فبد الس م ،رب ار يم...وآخروا( 54.3ث) " دور الحاس
ملإد ا دارو العامد ،ن .5.

 -65موسا ،ماني ( " )1...الوحإي

اآللي وي الونميد ا داريد" -.

ا حدا ي لإبيانال"  -.مع د الدراسال والبحوأ

ا حدا يد ،لامعد ال ا رو.
 -63ند ث ثثير ،نع ث ثثيم ( .)558.ال ي ث ثثادو و ث ثثي ا دارو العربي ث ثثد -.ال ث ثثا رو  :المن م ث ثثد العربي ث ثثد لإعإ ث ثثوم

ا داريد. ،
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