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مدى توافر متطلبات اإلدارة االلكترونیة وأثرھا في درجة تطبیقھا
دراسة استطالعیة في شركة الزوراء العامة

*بشرى عبد العزیز العبیدي. م 

المستخلص

استھدف ھذا البحث التعرف على مدى توافر المتطلبات الالزمة والضروریة لتطبیق اإلدارة 
مجمع الزعفرانیة  / االلكترونیة  من وجھة نظر عینة البحث في  كلیات ومعاھد ھیئة التعلیم التقني 

في وذلك لتقدیم توصیات ومقترحات  ممكن أن تساھم في امكانیة  تطبیق اإلدارة االلكترونیة 
ولتحقیق أھداف الدراسة فقد تم تصمیم استبانة ، تم ، منظماتھم بناءا على نتائج فرضیات الدراسة

فردا  ، وقد تم ) 16(والبالغ عددھم ) العمداء ومعاونیھم ( توزیعھا على أفراد عینة البحث 
وصفیة ، لتحلیل البیانات واستخدمت األسالیب اإلحصائیة الSPSSاستخدام البرنامج اإلحصائي 

لمعرفة تصورات أفراد العینة  للمتطلبات  المتوفرة في منظماتھم ، والخاصة بتطبیق اإلدارة 
االلكترونیة  ،  كما وتم استخدام اختباري تحلیل االرتباط و االنحدار لمعرفة اثر المتغیرات 

الرغم من إن على المستقلة على المتغیر التابع ، وقد  خلصت الدراسة بمجموعة من النتائج  أھمھا
ھناك بوادر لتطور البنیة المعلوماتیة في العراق إال أن استفادة المنظمات التعلیمیة عینة البحث  من ذلك 

، التقدم المعلوماتي ال یرقى إلى الطموحات المنشودة ، إضافة إلى بطئھا بمواكبة الثورة المعلوماتیة
س بنیة تحتیة حدیثة لالتصاالت والمعلومات االھتمام بتأسیوكذلك قدمت مجموعة من التوصیات اھمھا 

جلب الكفاءات البشریة المتمیزة في مجال اإلدارة االلكترونیة من مدربین وداخل الكلیات والمعاھد
واستشاریین وخبراء في تصمیم وتطویر البرامج لالستفادة من خبراتھم

االرتباط واألنحدارتحلیلالبنیة المعلوماتیة ،اإلدارة االلكترونیة،: 

_______________________

معھد اإلدارة التقنـــي*
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:المقدمة

والمواكبة في ضوء التحدیات التي تواجھ المنظمات البد لھا من تبني واستخدام أحدثاألسالیباإلداریة
للتطورات التقنیة والتفاعل مع عصر التقنیة الرقمیة ، ومن بین تلك األسالیبأسلوباإلدارة االلكترونیة الذي 
ظھر في اآلونةاألخیرة كمصطلح معاصر نتیجة لتزاید استخدام الحاسب اآللي وشبكاتھ والثورة المعلوماتیة 

ة في تغییر نمط وأسلوب تعامل وتفاعل العاملین ویكمن جوھر وفلسفة اإلدارة االلكترونی.[1]بشكل عام 
ویعد تطبیق [2]والزبائن والمؤسسات الحكومیة والخاصة على اختالف توجھاتھا وأنواعھاوإحجامھا معا 

اإلدارة االلكترونیة فرصة متمیزة لالرتقاء باألداء في المنظمة حیث تعمل على تحسین جودة أداء العمل 
أسالیب الكترونیة حدیثة تتسم بالكفاءة والفعالیة والسرعة باإلضافةإلى بالمنظمات عن طریق استخدام 

،إن تطبیق تلك األسالیب اإلداریة [3]قدرتھا على مواجھة كل مشكالت اإلدارة التقلیدیة والقضاء علیھا
ة االلكترونیة المعاصرة لیست وصفة جاھزة لالستخدام إنما یتطلب إمكانات مادیة وبشریة وفنیة غیر تقلیدی

ویستلزم التھیئة المناسبة لمقوماتھا العدیدة وتطویر البیئة الداخلیة والخارجیة للمنظمات اإلداریة وتوفیر 
.[4]الظروف المواتیة لنجاح التطبیق ، مما ینعكس بشكل مباشر على اإلدارة

ة من ھنا جاءت أھمیة ھذا البحث الذي یھدف إلى التعرف على مدى توافر متطلبات تطبیق اإلدار
تضمن البحث أربعة مباحث انصب . مجمع الزعفرانیة  / االلكترونیة في كلیات ومعاھد ھیئة التعلیم التقني 

المبحث األول على منھجیة البحث والثاني على المراجعة النظریة أما المبحث الثالث فخصص لتحلیل 
.وتوصیاتھ النتائج ومناقشتھا في حین خصص المبحث الرابع واألخیر الستنتاجات البحث 

منھجیة البحث: المبحث االول 

:مشكلة البحث -1

أصبح تطبیق مفھوم اإلدارة االلكترونیة أمرا الزما ومطلبا ملحا من مطالب الرقي والتقدم ، وذلك من اجل 
اللحاق بركب الدول المتقدمة ،وعلى الرغم من إن العراق قد اقتحم المیدان االلكتروني الرقمي متأخرا بید 

لم یمنع وجود مبادرات في بعض الوزارات والدوائر ومنھا وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ان ذلك
فقد حرصت الوزارة كونھا الوزارة النخبة االكادیمیة والعلمیة المتفاعلة مع التطورات التقنیة  المتسارعة  

بحوث،وقد الحظت ان ھناك على تفعیل الموقع الرسمي والمواقع المخصصة للجامعات والكلیات ومراكز ال
ولكون الباحثة تعمل في إحدى  [5]متابعة وتقویما شھریا لنشاط تلك المواقع من خالل اآللیات المستخدمة  

المعاھد فقد وجدت إن تطبیق اإلدارة االلكترونیة ونجاحھا في المعاھد یتطلب الكثیر من اإلمكانات المادیة 
آلخر غیر متوفر حیث إن تطبیقھا في ظل عدم توافر اإلمكانات والبشریة وغیرھا بعضھا متوفر والبعض ا

المطلوبة أمر غیر ذي جدوى نتیجة بطء  أداءأو عدم االستفادة من السرعة والدقة التي توفرھا اإلدارة 
. تقدم  االلكترونیة مما یترتب علیھ تبدید الوقت والجھد وعدم تحقیق أي
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:ث من خالل األسئلةاآلتیة في ضوء ما تقدم یمكن تحدید مشكلة البح

.ما واقع تطبیق اإلدارة االلكترونیة في كلیات ومعاھد مجمع الزعفرانیة -1
ھل إن توفیر متطلبات معینة یؤثر في درجة تطبیقھا في العمل اإلداري-2

أھمیة البحث -2

العراق وان تتطلع الباحثة إلىأن یكون ھذا البحث إضافة علمیة جدیدة لحقل المعرفة العلمیة  في -1
.تفتح آفاق جدیدة للباحثین في مجال اإلدارة االلكترونیة 

یأتي ھذا البحث منسقا مع توجھات وزارة التعلیم  نحو تطبیق العمل االلكتروني في الكلیات -2
والمعاھد ، لذا تأمل الباحثة أن یستفید المسؤولین في التخطیط والتطویر في الوزارة من نتائج ھذا 

.البحث 
.ذا البحث في تحدید متطلبات تطبیق اإلدارة االلكترونیة في إدارة المنظمات یسھم ھ-3

:أھداف البحث -3

ھیئة /التعرف على واقع المتطلبات الضروریة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة في كلیات ومعاھد بغداد-1
.التعلیم التقني  من وجھة نظر العمداء ومعاونیھم 

دالة بین توافر متطلبات تطبیق اإلدارة االلكترونیة وبین درجة الكشف عن وجود عالقة ارتباطیھ -2
،تطبیقھا

الكشف عن وجود عالقة تأثیریة دالة بین توافر متطلبات تطبیق اإلدارة االلكترونیة وبین درجة -3
، تطبیقھا

:فرضیات البحث-4
:الفرضیة الرئیسة األولى

طلبات تطبیق اإلدارة االلكترونیة وبین درجة ھناك عالقة ارتباط ذو داللة معنویة بین مدى توافر مت
:وتنبثق عنھا الفرضیات الفرعیة اآلتیة ،تطبیقھا 

ھناك عالقة ارتباط ذو داللة معنویة بین مدى توافر المتطلبات  المادیة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة 1-1
،وبین درجة تطبیقھا 

المتطلبات البشریة  لتطبیق اإلدارة االلكترونیة ھناك عالقة ارتباط ذو داللة معنویة بین مدى توافر 1-2
،وبین درجة تطبیقھا 

ھناك عالقة ارتباط ذو داللة معنویة بین مدى توافر المتطلبات التقنیة  لتطبیق اإلدارة االلكترونیة 1-3
،وبین درجة تطبیقھا 

لتطبیق اإلدارة ھناك عالقة ارتباط ذو داللة معنویة بین مدى توافر المتطلبات  اإلداریة 1-4
،االلكترونیة وبین درجة تطبیقھا 

یة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة لھناك عالقة ارتباط ذو داللة معنویة بین مدى توافر المتطلبات الما1-5
،وبین درجة تطبیقھا 
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:الفرضیة الرئیسة الثانیة
وتنبثق عنھا ،رجة تطبیقھا ھناك تأثیر معنوي لمدى توافر المتطلبات لتطبیق اإلدارة االلكترونیة مع د

:الفرضیات الفرعیة اآلتیة 
،ھناك  تأثیر معنوي لمدى توافر المتطلبات  المادیة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة مع درجة تطبیقھا 2-1

،ھناك تأثیر معنوي لمدى توافر المتطلبات البشریة  لتطبیق اإلدارة االلكترونیة مع درجة تطبیقھا 2-2

،یر معنوي لمدى توافر المتطلبات التقنیة  لتطبیق اإلدارة االلكترونیة مع درجة تطبیقھا ھناك تأث2-3

،ھناك تأثیر  معنوي لمدى توافر المتطلبات  اإلداریة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة مع درجة تطبیقھا 2-4

،االلكترونیة مع درجة تطبیقھایة لتطبیق اإلدارة لھناك تأثیر معنوي لمدى توافر المتطلبات الما2-5

:مجتمع البحث -5

یتكون مجتمع البحث من العمداء ومعاونیھم ورؤساء االقسام في كلیات ومعاھد ھیئة التعلیم التقني 
الكلیة التقنیة الھندسیة  ، كلیة ( فردا من ) 34(بغداد وقد اختیرت عینة منھم بلغت / في مجمع الزعفرانیة 

طبیقیة ، معھد التكنولوجیا ، معھد اعداد المدربین التقنیین ، معھد اإلدارة التقني ،معھد الفنون الفنون الت
).التطبیقیة 

:أداة البحث-6

استخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع المعلومات الالزمة لھذا البحث  باعتبارھا  من انسب أدوات 
مسحیة للحصول على معلومات وحقائق مرتبطة بواقع معین ، البحث العلمي التي تحقق أھداف الدراسة ال

مقاییس جاھزة ومختبرة تم اعتمادھا في دراسات وقد اعتمدت الباحثة في تصمیم االستبانة على مجموعة 
. حول ھذا الموضوع وتم اختیار وتحویر بعض الفقرات بما یتناسب وبیئة العمل العراقیة وبحوث سابقة 

:ن المحاور اآلتیة وتتألف االستبانة م

المتطلبات المادیة ، المتطلبات البشریة ، ( متطلبات تطبیق اإلدارة االلكترونیة والتي تشمل : المحور األول 
فقرة ) 33(ویتكون من ) .المتطلبات التقنیة ، المتطلبات اإلداریة ، المتطلبات المالیة 

:ویتكون من جزئین : المحور الثاني 

.فقرة) 31(المجاالت التي تطبق فیھا أسالیباإلدارة االلكترونیةویتكون من الجزء االول  یشمل 
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الجزء الثاني ویشمل نسب تطبیق اإلدارة االلكترونیة من وجھة نظر العمداء ومعاونیھم في أقسام ووحدات 
.المنظمات عینة البحث 

تم استخدام مقیاس لیكرت الخماسي لقیاس العبارات الخاصة بالمحور األول وعبارات الجزء األول 
اتفق :من المحور الثاني  حیث وضع مقابل كل عبارة من عبارات المحاور قائمة تحمل العبارات اآلتیة 

ال اتفق تماما/ ال اتفق / اتفق الى حد ما / اتفق / تماما 

ل عبارة من العبارات السابقة درجات لتتم معالجتھا إحصائیا وعلى النحو األتي وقد تم إعطاء ك

اتفق تماما       اتفق       اتفق الى حد ما      ال اتفق          ال اتفق تماما

54321

لنسب المئویة حیث وضع أمام كل قسم من أقسام الكلیات والمعاھد والبالغ ولقیاس نسب التطبیق تم اعتماد ا
%)100، % 75، % 50، % 25( نسب مئویة وكاالتي )  7(عددھا 

:متغیرات البحث-7

:اعتمدت الباحثة على المتغیرات اآلتیة 

نتائج وأثار وھو المتغیر الذي یعمل على إحداث تغییر في الواقع ومالحظة : المتغیرات المستقلة -1
.ھذا المتغیر على المتغیر التابع 

)المتطلبات المادیة ، البشریة ، التقنیة ، اإلداریة ، المالیة (وتمثل المتغیرات المستقلة 
الوحدة ( أقسام ھي ) 7(المتغیرات التایعة وتشمل مجاالت تطبیق اإلدارة االلكترونیة وتشمل -2

)األقسام العلمیة/الوحدة العلمیة/شؤون الطلبة/المكتبة/المخزن/ المالیة والمحاسبیة / اإلداریة 

:صدق وثبات األداة -8

تم التحقق من الصدق المنطقي االستداللي للفقرات والذي یتناول  صدق الفقرات ومدى ارتباطھا 
بكل مجال ، حیث عرضت األداة على مجموعة من المحكمین  المتخصصین وذلك للحكم على درجة 

وقد أبدى المحكمون . ل فقرة من حیث الصیاغة اللغویة ومدى انتمائھا للبعد الذي تندرج تحتھ مناسبة ك
رأیھم في حذف بعض الفقرات وتعدیل صیاغة بعضھا وإضافة البعض اآلخر حتى انتھت بصورتھا 

.  النھائیة واعتبر ذلك مؤشر على صدق مضمونھا 

في حین استخدم % 84إذ بلغت النسبة [6]معامل الثباتاستخدمت معادلة رولون لقیاس : ثبات االستبانة 
%.81لقیاس معامل الصدق لالستبانة جذر الثبات إذ بلغت قیمتھ 
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معالجة وتحلیل البیانات-9

استخدم الحاسب اآللي الشخصي لمعالجة بیانات الدراسة ، وتم تحلیلھا باستخدام برنامج 
SPSS اآلتي وأشتمل التحلیل اإلحصائي على:

وشملت: األسالیب الكمیة : أوال 

.الوسط الحسابي لعرض النتائج وتوضیح معدل إجابات أفراد العینة  لمتغیرات البحث -1
.االنحراف المعیاري لمعرفة مدى تشتت القیم حول أوساطھا الحسابیة -2

:األسالیب التحلیلیة : ثانیا
االرتباط بین متغیرات البحث ، وفیما إذا كانت العالقة قویة معامل ارتباط الرتب لسبیرمان  لقیاس -1

.أو معدومة ، ولمعرفة معنویة العالقة بین المتغیرین وقوتھا 
االنحدار البسیط لمعرفة مقدار التغیر المعتمد إذا ما حصل تغیر في المتغیر المستقل وطبیعة عالقة - 2

.ة معنویة العالقة لمعرف) P(التأثیر طردیھ أم عكسیة وتستعمل 
.االنحدار المتعدد لتحدید أي المتغیرات المستقلة ھي األكثر تأثیرا في المتغیر المعتمد-3

:الدراسات السابقة 
امكانیة تطبیق اإلدارة االلكترونیة في اإلدارة العامة للمرور من وجھة "،2005دراسة السبیعي ، -1

[7]" نظر العاملین فیھا 
إلى الوقوف على االمكانات المادیة والبشریة  المتوافرة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة في ھدفت الدراسة

اإلدارة العامة للمرور ، ومعرفة المعوقات التي تحول دون ذلك وكان من ابرز نتائج ھذه الدراسة ان 
مكانات البشریة االمكانیات المادیة الالزمة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة تتوافر بدرجة متوسط وان اال

.تتوافر بدرجة قلیلة 

Shiels and Others ،2003 ، "Understanding the Implicationsدراسة -2
of ICT Adoption Insights from SMEs " [8].

ھدفت ھذه الدراسة إلى استنباط المحددات المختلفة الستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ومستوى 
التطور والتقدم في االستخدام ، كما ھدفت إلى تحلیل الطریقة المستخدمة لتسھیل عملیة ادخال وتطبیق 

واظھرت النتائج ان . ركة التكنولوجیا الجدیدة وتحقیق التكامل بینھا وبین االعمال المختلفة في الش
استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت یؤدي إلى دعم العملیات المختلفة في المنظمة وان فكرة تبني 

. واستخدام التكنولوجیا تعتمد على خصائص المنظمة نفسھا وخصائص القطاع الذي تعمل بھ 
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لكترونیة بوكالة غوث وتشغیل مدى إمكانیة تطبیق اإلدارة اال" ، 2009دراسة محمد عمار ، -3
.[9]"الالجئین بمكتب غزة اإلقلیمي ودورھا في تحسین أداء العاملین 

ھدفت الدراسة إلى معرفة مدى إمكانیة تطبیق اإلدارة االلكترونیة في وكالة غوث من خالل التعرف على 
تزام ودعم اإلدارة العلیا ، مدى توافر متطلبات نجاحھا من اإلمكانات المالیة والتقنیة والبشریة ومدى ال

توصلت .كما ھدفت إلى معرفة دور استخدام اإلدارة االلكترونیة في تحسین اداء العاملین في الوكالة
الدراسة إلى توافر المتطلبات والمستلزمات المالیة والتقنیة والبشریة واإلداریة الالزمة لتطبیق اإلدارة 

عم من قبل اإلدارة العلیا لسیاسة تطبیق اإلدارة االلكترونیة االلكترونیة ، كما وأظھرت وجود التزام ود
ومن توصیاتھا زیادة الدعم المالي الالزم لتدریب الموظفین . وحرصھا على مواكبة المستجدات التقنیة 

وتاھیلھم على تطبیق اإلدارة االلكترونیة ومتابعة وتطویر البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات لضمان 
.لتطبیق اإلدارة االلكترونیة باستمرار فضال عن نشر ثقافة العمل االلكترونيصالحیتھا 

Marasini and Others ،2008 ،"A ssessment of e-Businessدراسة -4
Adoptopn in SMEs/A study of Manufacturing Industry in the UK

North East Region[10]"
عوقات وطرق التغییر المستخدمة بواسطة المؤسسات الصغیرة ھدفت الدراسة إلى توضیح طرق إزالة الم

والمتوسطة لتطبیق استخدامات االنترنت وتكنولوجیا المعلومات في أعمالھاوأظھرت الدراسة إن معظم 
( الشركات تفضل النموذج التطویري للتغییر وذلك یرجع إلى وجود التكنولوجیا والى األمور التنظیمیة 

وقد نتج عن الدراسة وجود عدد من المعوقات تحول دون تبني مبادرات ) المسؤولیات الثقافة ، الھیكلیة ،
العمل بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  منھا معوقات ثقافیة وإداریة مثل الخوف من 
التكنولوجیاومقاومة التغییر ومعوقات مالیة خاصة في بدایة التطبیق حیث تكون التكلفة مرتفعة  ومعوقات 

مثل الخصوصیة والسریة وقلة الخبرات التقنیة مضال عن قلة الوعي بمزایا وفوائد استخدام تقنیة
.التكنولوجیا الجدیدة

واقع تطبیق اإلدارة االلكترونیة في المدارس الحكومیة الثانویة في " ،2010دراسة خلوف ، -5
.[11]"الضفة الغربیة من وجھة نظر المدیرین والمدیرات 

الدراسة إلى التعرف على واقع تطبیق اإلدارة االلكترونیة في المدارس الحكومیة ھدفت ھذه
الجنس والخبرة اإلداریة والمؤھل العلمي ومجال التخصص (باإلضافة إلى بیان اثر متغیرات الدراسة 

صلت وتو. في واقع تطبیق اإلدارة االلكترونیة) والموقع الجغرافي وموقع المحافظة والدورات التدریبیة 
ھناك واقع منخفض  لتطبیق اإلدارة االلكترونیة في المدارس الحكومیة من وجھة : الدراسة إلى االتي 

في واقع تطبیق ) 0.05(نظر المدیرین والمدیرات ، وكذلك توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
لمي ولصالح حملة اإلدارة االلكترونیة تعزى لمتغیر الجنس ولصالح الذكور ولمتغیر المؤھل الع

الماجستیر ولمتغیر الموقع الجغرافي لصالح المدینة ولمتغیر عدد الدورات التدریبیة في مجال اإلدارة 
وأوصت الدراسة بضرورة إشراك المدارس بشبكة االنترنت لما یسھل تداول المعلومات بین .االلكترونیة 

.یة في المدارسالمدارس والمدیرین واإلدارة والعمل على تأسیس شبكات داخل
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المتطلبات البشریة والمادیة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة في المدارس "،2008دراسة المسعود ، - 6
.[12]"الحكومیة من وجھة نظر مدیري المدارس ووكالئھا بمحافظة الرس 

ھدفت الدراسة إلى معرفة المتطلبات البشریة والمادیة الالزم توافرھا والوقوف على الفروق ذات 
بین استجابات أفراد مجتمع البحث في المتطلبات البشریة ) 0.05(الداللة اإلحصائیة عند مستوى الداللة 

مة ، العمل بالمدرسة ، الدورات والمادیة والتي ترجع إلى متغیرات الدراسة المؤھل العلمي ، سنوات الخد
ومن أھم نتائجھا الحاجة إلى ضرورة تحقیق ربط الكتروني بین إدارات التربیة والتعلیم .التدریبیة 

والمدارس التابعة لھا وكذلك الحاجة إلى مبرمجین قادرین على تصمیم وتطویر البرامج االلكترونیة 
ریة مؤھلة تأھیال فنیا وقادرة على استخدام تقنیة لألعمال اإلداریة فضال عن ضرورة توافر ھیئة إدا

توفیر البنیة التحتیة من اجھزة حاسوبیة وملحقاتھا وتوفیر : ومن توصیاتھا االتي .المعلومات اإلداریة
شبكات االتصال والبرامج الحاسوبیة التي تساھم في تفعیل تطبیق اإلدارة اال لكترونیة وكذلك استقطاب 

درة على تاھیل وتدریب الھیئة اإلداریة على استخدام تقنیة المعلومات وتفعیلھا في العناصر البشریة القا
.العمل االداري

،تصور مقترح لتطویر ادارة معاھد السلطان قابوس للعلوم االسالمیة في 2008دراسة الحضرمي ، - 7
.[13]سلطنة عمان في ضوء متطلبات اإلدارة االلكترونیة

شف عن واقع تطبیقات اإلدارة االلكترونیة في ادارة المعاھد وتشخیص ھدفت الدراسة إلى الك
المعوقات التي تحول دون تطبیقھا وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منھا تحدید اھم المتطلبات التي 
تحتاجھا المعاھد لتطبیق اإلدارة االلكترونیة وحصر المعوقات منھا مایرتبط بالنظام االداري من حبث 

اما . شجیع ومنھا ما یرتبط بالعناصر المادیة والبشریة ومنھا ما یرتبط بالمجتمع الخارجيالدعم والت
توصیاتھا منھا ضرورة توفیر االمكانیات المادیة والبشریة التي یتطلبھا تطبیق اإلدارة االلكترونیة ونشر 

بل ادارة المعاھد ثقافة استخدام الحاسب االلي بین العاملین فضال عن اصدار تشریعات واجراءات من ق
.تتناسب مع وظائف اإلدارة االلكترونیة

دراسة / ، متطلبات استخدام اإلدارة االلكترونیة في الجامعات السعودیة 2008دراسة العمیري ، - 8
.[14]تطبیقیة على جامعة ام القرى بمكة المكرمة 

ھدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توافر المتطلبات اإلداریة والتقنیة والمالیة والمادیة والبشریة 
درجة : وتوصلت الدراسة إلى نتائج منھا . التي تشجع على استخدام اإلدارة االلكترونیة في الجامعة 

ر خطوط االتصاالت ارتباط مرافق الجامعة عن طریق شبكات باالنترنت كانت قلیلة ودرجة تواف
اما . باالنترنت قلیلة ، فضال عن قلة الخبراء في تصمیم وتطویر البرامج االلكترونیة في الجامعة 

توصیاتھا فمنھا توفیر منافذ كافیة لخطوط اتصاالت مباشرة باالنترنت وربط جمیع االدارات والكلیات 
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بیق اإلدارة االلكترونیة في ببعضھا عن طریق شبكات الحاسوب وتوفیر دعم مالي یساعد في تط
.الجامعات السعودیة 

وبعد استعراض الباحثة للدراسات السایقة یتضح انھا تتفق مع الدراسة الحالیة من حیث موضوعھا العام 
.فھي تتناول اإلدارة االلكترونیة اال ان ھناك اختالف من حیث الموضوعات الفرعیة 

الجانب النظري: المبحث الثاني 

:وتعریف اإلدارة االلكترونیةمفھوم  -1
یعتبر مصطلح اإلدارة االلكترونیة من المصطلحات العلمیة المستحدثة تماما في مجال العلوم العصریة ،  
وھي مدخل جدید یقوم على استخدام المعرفة والمعلومات ونظم البرامج المتطورة واالتصاالت لبحث 

فردیة والتنظیمیة والقیام بالوظائف اإلداریة وانجاز واسترجاع المعلومات بغیة دعم اتخاذ القرارات ال
.[16]و[15]األعمال التنفیذیة 

إنإدخال تقنیات المعلومات واالتصاالت ھو ثورة حقیقیة في اإلدارة لما یحدثھ من تغییر في أسلوب العمل 
رة في سبیل اإلداري وفاعلیتھ وأدائھ وتحتم علینا ظروف العصر التي نعیشھا الیوم بذل مجھودات كبی

.انجاز األعمال ذات المتطلبات الكثیرة في وقت قصیر 
من ھنا تبرز الحاجة إلىاإلدارة االلكترونیة والتي تعني االنتقال من العمل التقلیدي إلى تطبیقات معلوماتیة 
بما فیھا شبكات الحاسب اآللي بربط الوحدات التنظیمیة مع بعضھا البعض لتسھیل الحصول على البیانات 
والمعلومات التخاذ القرارات المناسبة وانجاز األعمال وتقدیم الخدمات للمستفیدین بكفاءة واقل تكلفة 

[17].وأسرع وقت ممكن
ویشیر كل من خلوف والعاجز إلىإن ما یمیز اإلدارة االلكترونیة ھو أمر تفتقده اإلدارة التقلیدیة ویؤثر سلبا 

:[19]و[18]بین اإلدارتین یظھر من خالل الجدول اآلتيفي أدائھا وفعالیة دوائرھا وابرز الفوارق

یوضح المقارنة بین اإلدارة التقلیدیة واإلدارة االلكترونیة ) 1( جدول 
اإلدارة االلكترونیةاإلدارة التقلیدیة أسس المقارنةالرقم

االلكترونیةشبكات االتصال االتصاالت المباشرة والمراسالت الورقیةالوسائل المستخدمة1
الكترونیةورقیة الوثائق المستخدمة2
مدى االعتماد على اإلمكانات 3

المادیة والبشریة
تعتمد على استغالل امثل اإلمكانات المادیة والبشریة في 

تحقیق األھداف
استخدام التكنولوجیا في تحقیق األھداف

المرجو من تحتاج إلى وقت أطول حتى یتم التفاعل بالشكل التفاعل4
اجل تحقیق الھدف

إرسال الرسالة إلى عدد ال نھائي في الوقت 
ذاتھ

اقتصادیة على المدى البعیدمكلفة على المدى البعیدالتكلفة5
صعوبة الوصول بسبب التسلسل البیروقراطي وكثرة الوصول للبیانات6

المستندات الورقیة
سھولة الوصول بسبب توافر قواعد بیانات 

اضخمة جد
وثوقیة عالیة بسبب توافر نظم الحمایة اقل وثوقیة بسبب عدم توافر نظم حمایة للبیاناتالوثوقیة7

للبیانات 
جودة عالیة جداجودة اقلالجودة8
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ولھذا المفھوم عدة تعریفات قد تتشابھ أو تختلف في بعض الجوانب ولكنھا في المحصلة تتحدث 
.االلكترونیة عن مجال واحد إال وھو اإلدارة 

حیث عرفھا السالمي والسلیطي بأنھا االستغناء عن المعامالت الورقیة واحتالل المكتب 
االلكتروني عن طریق االستخدام الواسع لتكنولوجیا المعلومات وتحویل الخدمات العامة 

فیعرفھا Jacobsأما.[20]إلىإجراءات مكتبیة تتم معالجتھا حسب خطوات متسلسلة منفذة سلفا
نھا مجموعة من الشركاء او الكیانات تتعامل بكفایة وفاعلیة من خالل استخدام مجموعة أنظمة بأ

اما [21]وّالیات تقنیة المعلومات واالتصاالت فائقة ومتقدمة ألداءاألعمال بشكل منظم ودقیق 
رد برایان  فعرفھا بأنھا تطبیق متمیز للتقنیات المعتمدة على الویب في النظم المرتبطة بالموا

البشریة والذي سیسھم مع بعض التغیرات التنظیمیة األخرى في إتاحةإمكانیة الوصول إلى 
المعلومات الخاصة بالموارد البشریة على نطاق واسع وكذلك توفر فرص عدیدة إلدارة تلك 

.[22]المعلومات

:أبعاداإلدارة االلكترونیة -2
والتعویض باألرشیف االلكتروني والبرید ترشید االستخدام الكثیف للورق : إدارة بال ورق -1

.االلكتروني واألدلة والمفكرات االلكترونیة والرسائل الصوتیة ونظم تطبیقات  المتابعة اآللیة 
الحدیث عن المؤسسات الذكیة التي تعتمد على العمل المعرفي وصناعة المعرفة : إدارة بال حدود -2

.
االلكترونیة والفیدیوكونفرانس والتلفون المحمول والتلفون تعتمد على المؤتمرات : إدارة بال مكان -3

.الدولي الجدید وغیرھا من وسائل االتصال الحدیثة 
ساعة  متواصلة باللیل والنھار والصیف والشتاء وخلق 24فالعالم الیوم یعمل : إدارة بال زمان -4

.[20]و[24]و [23]آلیات لالتصال باآلخرین

أھدافاإلدارة االلكترونیة -3

:[25]تصنف أھدافاإلدارة االلكترونیة إلىاآلتي
:أھداف مباشرة یمكن ترجمتھا إلى مكاسب مادیة مثل )أ

.انجاز سریع لألعمال واختصار زمن التنفیذ في مختلف اإلجراءات- 1
.تقلیل ساعات العمل داخل المنظمات- 2
.اریة الحد من استخدام األوراق في األعماالإلد- 3
.إمكانأداءاألعمال عن بعد- 4

:أھداف عامة غیر مباشرة یصعب ترجمتھا إلى مكاسب مادیة ملموسة مثل )ب
.التقلیل من األخطاء المرتبطة بالعامل اإلنساني - 1
.التوافق مع بقیة دول العالم خصوصا المتقدمة- 2
.زیادة القدرة التنافسیة للمنظمات - 3
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:االلكترونیة أسباب التحول إلى اإلدارة-4

التحول من اإلدارات التقلیدیة إلى اإلدارات الحكومیة لیس فقط أساسھا الحاسبات وشبكة االنترنت 
وشبكات االتصاالت وغیرھا من الجوانب الفنیة رغم كونھا عناصر أساسیة ومھمة لإلدارة االلكترونیة ، 

اري متطور وقیادات إداریة واعیة تستھدف ولكنھا في الدرجة األولى قضیة إداریة تعتمد على فكر إد
التطویر وتسانده وتدعمھ بكل قوة لغرض تحقیق مسؤولیتھا الرئیسة وھي خدمة المستفیدین وتحقیق 

إن ھذا التحول لیس عملیة سھلة بل شاقة .  رغباتھم مع االلتزام بأعلى مستویات الجودة واإلتقان في العمل 
خبرات وتخصصات رائدة وتستغرق وقتا في اإلعداد والتخطیط ینبغي تعتمد أسالیب علمیة وتقنیات تتطلب

أن  تتیحھ القیادات اإلداریة العلیا بصبر وتوفر للقائمین علیھا اإلمكانیات المادیة والمالیة الالزمة وفق 
.[20]المقومات  المقررة في تلك المشروعات 

بناءا على ما تقدم یمكننا القول بان اإلدارة االلكترونیة تحتاج إلى إعادة تصمیم ھیكلیة لمختلف أنواع 
التفاعالت بین المنظمة واألفراد والمؤسسات ویرتبط مع ذلك إعادة تنظیم لمختلف العملیات التي تقوم بھا 

كذلك یمكن استخدام . تؤدیھا المنظمةاإلدارات ویتطلب ذلك إجراء تحلیل دقیق لمختلف الوظائف التي
.[24]الشبكات االلكترونیة لتسھیل تناقل المعلومات داخل المنظمة 

:مراحل التحول إلىاإلدارة االلكترونیة -5

یحتاج التحول إلىاإلدارة االلكترونیة إلى عدة مراحل كي تتم العملیة بشكل یحقق األھداف 
:[26]المرجوة ومن تلك المراحل 

oودعم اإلدارة العلیا بالمنظمةقناعة.
o تدریب وتأھیل الموظفین.
o توثیق وتطویر إجراءات العمل.
o توفیر البنیة التحتیة لإلدارة االلكترونیة.
oالبدء بتوثیق المعامالت الورقیة القدیمة الكترونیا،
oالبدء ببرمجة المعامالت األكثر انتشارا.

:أدواتاإلدارة االلكترونیة -6
یعتبر االنترنت والشبكات األخرىإحدىاألدوات الرئیسة لإلدارة االلكترونیة ، حیث استخدمت 
األعمال االلكترونیة االنترنت والتكنولوجیا الرقمیة لغرض تسریع عملیات تبادل المعلومات وتسھیل 

بین شركائھا في االتصاالت وكذلك التنسیق لألعمال داخل المنظمة الواحدة أو بین المنظمة من جھة و
باإلضافة إلى االنترانت واالكسترانت والشبكات األخرى لالتصاالت والبرید . األعمال من جھة أخرى 

االلكتروني ھناك أنظمة للمعلومات ساھمت في تطویر مفردات عمل اإلدارة االلكترونیة وتسھیل مھمتھا 
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م اإلدارة االلكترونیة إلى ثالث فئات ویمكن تصنیف نظ[27]ودعمھا في عملیة التعامالت االلكترونیة 
.[28]رئیسة ھي 

فئة نظم دعم القرارات اإلداریة-ا
فئة نظم الدعم الذكي للقرارات اإلداریة-2
فئة نظم دعم العملیات اإلداریة-3

:متطلبات تطبیق اإلدارة االلكترونیة -7

نظرا لكون اإلدارة االلكترونیة تمثل تحوال شامال في المفاھیم والنظریات واألسالیبواإلجراءات 
والھیاكل والتشریعات التي تقوم علیھا اإلدارة التقلیدیة فھي عملیة معقدة تشمل نظام متكامل من المكونات 

ھا توافر العدید من المتطلبات من اجل اإلداریة والمالیة والبشریة والفنیة والمادیة وغیرھا ویتطلب تطبیق
، إذ عرفھا المسعود إجرائیابأنھا كل ما یجب توافره من العناصر البشریة [29]إخراجھا إلى حیز التنفیذ 

والمادیة في الجوانب اإلداریة ، مما یتیح تنفیذ العملیة اإلداریةبأسالیب تكنولوجیة حدیثة تسھم في إنجاح 
فنجاح مشروع اإلدارة االلكترونیة مرتبط بضرورة توفیر ھذه المتطلبات [30]یة برامج اإلدارة االلكترون

وأكدیاسین على إن الوصول إلى توفیر متطلبات اإلدارة االلكترونیة ال یمكن أن یتحقق إال من خالل 
:ومن أھم ھذه المتطلبات [3]برنامج استراتیجي متكامل وشامل إلعادة ھندسة عملیات وأعمال المنظمة 

)أجھزة وبرامج ( متطلبات مادیة : اوال 

وتتمثل في مجموعة من المكونات المادیة التي یمكن من خاللھا تنفیذ تطبیقات اإلدارة االلكترونیة في 
:[4]المنظمة وھي

أجھزة الحاسوب بمختلف أنواعھا وقدراتھا ،إضافةإلىاألجھزة المساندة لعمل الحاسوب او الملحقة لھ )1
.أجھزةاإلدخالواإلخراج بمختلف أنواعھا مثل 

.نظم برامج التشغیل ونظم برامج التطبیقات المختلفة )2

متطلبات البنیة التحتیة ألعمال الحاسوب داخل مبنى المنظمة مثل المواقع المكانیة ، التوصیالت السلكیة )3
.، األجھزة المساندة ، الطاوالت الخاصة بالحاسوب وغیر ذلك 

وتعد العمود الفقري لتنفیذ العمل الكترونیا لقیامھا بدور نقل المعلومات وتبادلھا عبر : حاسوب شبكات ال)4
:المواقع المختلفة وتتكون من عنصرین 

اقنیة اتصال أي نقل المعلومات في كابالت األسالك النحاسیة  أو كابالت األلیاف البصریة التي تتمیز -أ
.السلكیةبنقل سرعات عالیة أو عبر االقنیة ال

محطات اتصال وتمثل العنصر المتحكم بنقل المعلومات حیث تجمع المعلومات من مصادر مختلفة - ب
.وإرسالھا عبر قناة واحدة 
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:وھي عبارة عن األجھزة المستخدمة للربط بین موقعین او أكثر  وتشمل: وسائط االتصال )5

.معلومات والبیاناتتستخدم األسالك والكابالت في نقل ال: الوسائط السلكیة -أ

تستخدم لبث الصورة والمعلومات الصوتیة بواسطة الموجات الكھرومغناطیسیة :الوسائط الالسلكیة - ب

)الفنیة(المتطلبات البشریة : ثانیا 

في ظل تنامي التقدم العلمي والتقني یمثل العنصر البشري ركنا اساسیا ومھما في تطبیق اإلدارة 
:[3]اآلتيااللكترونیة ویتمثل في

القیادة اإلداریة االلكترونیة )1

التدریب وبناء القدرات ویشمل تدریب العاملین على طرق استعمال أجھزة الحاسوب وقواعد المعلومات )2
.والبیانات وإدارة الشبكات بشكل سلیم 

كترونیة بما توفیر بعض العناصر التقنیة والفنیة التي تساعد على تبسیط وتسھیل استخدام اإلدارة االل)3
.یتناسب وثقافة جمیع العاملین فیھا 

توفیر الكوادر والكفاءات الرقمیة من محللین ومبرمجین وفنیین ومتخصصین في تقنیات االتصاالت وفي )4
.تشغیل األجھزة وصیانتھا

متطلبات إداریة: ثالثا 

توفر األطراإلداریة التنظیمیة  توجد عدة متطلبات ینبغي أن تقوم بھا اإلدارة بكافة مستویاتھا حتى 
:[29]الستخدام اإلدارة االلكترونیة منھا 

.وضع استراتیجیات وخطط التأسیس-1
إصدار قوانین وتشریعات حول البیانات المتداولة على الشبكات والحفاظ على حقوق الملكیة -2

الفكریة 
.التخطیط االستراتیجي للتحول -3
.الھیكل اإلداري االلكتروني -4

المتطلبات المالیة : رابعا 
:[4]یتطلب تطبیق اإلدارة االلكترونیة في المنظمة توفیر اآلتي

.الدعم المالي لتوفیر البنیة التحتیة فیما یتعلق بشراء األجھزةوإنشاء المواقع ، وربط الشبكات- 1
رة االلكترونیة في إدارة الدعم المالي الالزم لتصمیم وتطویر البرامج االلكترونیة الالزمة لتطبیقات اإلدا- 2

،المنظمة 
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الموارد المالیة الالزمة لالستعانة بالمدربین المؤھلین لتدریب الكوادر البشریة في المنظمة - 3
.الموارد المالیة الالزمة لصیانة األجھزة والبرامج االلكترونیة - 4
. الدعم المالي الالزم لتحدیث الحاسبات والبرمجیات- 5

ت التقنیة المتطلبا: خامسا 
وتتمثل في توفیر البنیة التحتیة لإلدارة االلكترونیة والتي تشمل تطویر وتحسین شبكة االتصاالت بحیث 
تكون متكاملة وجاھزة لالستخدام واستیعاب الكم الھائل من االتصاالت في آن واحد لكي تحقق الھدف من 

قمیة المالئمة من تجھیزات وحاسبات استخدام شبكة االنترنت ، باإلضافةإلى توفیر التكنولوجیا الر
آلیةوأجھزة ومعدات وأنظمة وقواعد البیانات والبرامج ، وتوفیر خدمات البرید الرقمي ، وتوفیر كل ذلك 

:باالستخدام الفردي أو المؤسسي على أوسع نطاق ممكن وتقسم البنیة التحتیة إلى 
في كل التوصیالت األرضیة والخلویة عن بعد وتتمثل : البنیة التحتیة الصلبة لألعمال االلكترونیة )1

وأجھزة الحاسوب والشبكات وتكنولوجیا المعلومات المادیة الضروریة لممارسة األعمال االلكترونیة 
.وتبادل البیانات االلكترونیة 

وتشمل مجموعة الخدمات والمعلومات والخبرات : البنیة التحتیة الناعمة لألعمال االلكترونیة )2
النظم التشغیلیة للشبكات وبرمجیات التطبیقات التي یتم من خاللھا انجاز وظائف األعمال وبرمجیات

.[31]االلكترونیة 
بنیة تحتیة متطورة لالتصاالت السلكیة والالسلكیة تكون قادرة على تامین التواصل ونقل المعلومات ) 3

.[32]جھة اخرى بین المؤسسات اإلداریة نفسھا من جھة وبین المؤسسات والمواطن من 

عرض وتحلیل البیانات: المبحث الثالث 
التحلیل الوصفي : اوال

:المتطلبات المادیة -1
إلىإجابات عینة البحث عن العبارات المتعلقة بمستوى توافر المتطلبات المادیة ) 2(  یشیر الجدول 

الالزمة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة في المنظمات المبحوثة ، إذ حقق ھذا المتغیر وسط حسابي عام بلغ 
أما ) . 0.94(یاري عام بلغ وبانحراف مع)  3( وھو أعلى من الوسط الفرضي العام والبالغ ) 3.3(

فقد جاءت في المرتبة األولى ) 4.35- 2.47( فقرات ھذا المتغیر فقد حققت أوساط حسابیة تراوحت بین 
وبانحراف معیاري ) 4.35(بوسط حسابي بلغ ) تتوافر لدى المنظمة أجھزة رقابة الكترونیة حدیثة ( فقرة 

تتوافر ( لك اجھزة رقابة الكترونیة ، فیما حصلت فقرة مما یشیر إلى ان المنظمات المبحوثة تمت) 0.85(
وبانحراف معیاري ) 2.47(اقل وسط حسابي بلغ ) لدى المنظمة أجھزة ربط الكترونیة بالوزارة 

)1.21.(
وبشكل عام تبین إنالمتطلبات المادیة الالزمة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة في المنظمات المبحوثة متوافرة 

.إلى حد ما 
یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتغیر المتطلبات المادیة) 2( جدول 
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االنحراف الوسط الحسابيالفقـــــرات
المعیاري

یتوفر لدى المنظمة العدد المناسب من أجھزة الحاسوب لتطبیق اإلدارة 1
.االلكترونیة 

3.760.82

حاسبات متطورة ومالئمة لتطبیق اإلدارة یتوفر لدى المنظمة أجھزة 2
.االلكترونیة 

3.350.77

3.410.99تمتلك المنظمة برامج حاسوبیة حدیثة3
تتوافر لدى المنظمة أجھزة اتصاالت متطورة تلبي متطلبات تطبیق 4

.اإلدارة االلكترونیة 
2.821.06

ئمة لتطبیق تتوافر لدى المنظمة أجھزة ومعدات تكنولوجیة متطورة مال5
.اإلدارة االلكترونیة

2.941.01

2.471.21تتوافر لدى المنظمة أجھزة ربط الكترونیا بالوزارة6
4.350.85)كالبصمة(تتوافر لدى المنظمة أجھزة رقابة الكترونیة حدیثة 7

3.30.94الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العـــــام
المتطلبات البشریة-2

إلىإجابات عینة البحث عن العبارات المتعلقة بمستوى توافر المتطلبات ) 3(  یشیر الجدول 
البشریة الالزمة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة في المنظمات المبحوثة ، إذ حقق ھذا المتغیر وسط حسابي عام 

اي ھناك )0.85(ري عام بلغ وبانحراف معیا)  3( وھو مساو للوسط الفرضي العام والبالغ ) 3.00(بلغ 
-2.47(أما فقرات ھذا المتغیر فقد حققت أوساط حسابیة تراوحت بین ). 0.85(تشتت باالجابات بمقدار 

یتوفر لدى المنظمة مالكات بشریة تمتلك خبرة ومھارة في ( فقد جاءت في المرتبة األولى فقرة ) 3.35
، فیما حصلت )0.92(وبانحراف معیاري ) 3.35(بأعلى وسط حسابي بلغ ) مجال تقنیات المعلومات 

اقل وسط حسابي بلغ ) یتوافر في المنظمة مبرمجون لتصمیم البرامج االلكترونیة لألعماالإلداریة ( فقرة 
).0.71(وبانحراف معیاري ) 2.47(

المبحوثة وبشكل عام تبین إن المتطلبات البشریة الالزمة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة في المنظمات 
. متوافرة إلى حد ما 

یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتغیر المتطلبات البشریة) 3( جدول 
االنحراف الوسط الحسابيالفقرات

المعیاري
یتوفر لدى المنظمة مالكات بشریة تمتلك خبرة ومھارة في مجال تقنیات 1

.المعلومات  
3.350.92

3.060.95.المنظمة مؤھلون لتدریب العاملین على تقنیة المعلومات  یوجد في 2
3.000.85.لدى العاملین في المنظمة قناعة بتطبیق إستراتیجیةاإلدارة االلكترونیة 3
3.180.87.یوجد في المنظمة الكوادر البشریة الالزمة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة 4
2.470.71.لتصمیم البرامج االلكترونیة لألعماالإلداریة تتوافر في المنظمة مبرمجون5
2.940.81.تتوافر في المنظمة فنیون قادرون على صیانة األجھزة االلكترونیة 6

3.000.85الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العــــام
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المتطلبات التقنیة -3
إلىإجابات عینة البحث عن العبارات المتعلقة بمستوى توافر المتطلبات التقنیة ) 4( یشیر الجدول 

الالزمة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة في المنظمات المبحوثة ، إذ حقق ھذا المتغیر وسط حسابي عام بلغ 
أما ) . 0.95(یاري عام بلغ وبانحراف مع)  3( وھو أعلى من الوسط الفرضي العام والبالغ ) 3.16(

فقد جاءت في المرتبة األولى ) 4.47-2.35(فقرات ھذا المتغیر فقد حققت أوساط حسابیة تراوحت بین 
وبانحراف ) 4.47(بأعلى وسط حسابي بلغ ) تمتلك المنظمة موقع الكتروني على شبكة االنترنت ( فقرة 

اقل وسط )  ) البطاقة الذكیة ( زارة الكترونیا ترتبط المنظمة بالو(، فیما حصلت فقرة )0.51(معیاري 
).1.15(وبانحراف معیاري ) 2.35(حسابي بلغ 

وبشكل عام تبین إن المتطلبات التقنیة الالزمة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة في المنظمات المبحوثة 
. متوافرة نوعا ما  

افات المعیاریة لمتغیر المتطلبات التقنیةیبین األوساط الحسابیة واالنحر) 4( جدول 
االنحراف الوسط الحسابيالفقرات

المعیاري
2.651.04.تمتلك المنظمة شبكة داخلیة تربط اإلدارة بالعاملین 1
4.470.51.یوجد موقع الكتروني للمنظمة على شبكة االنترنت  2
تشفیر البیانات / حمایة برمجیات جدار ( تستخدم تقنیات امن المعلومات 3

) .التوقیع االلكتروني / 
2.761.18

/ البرید االلكتروني (تستخدم المنظمة مختلف أشكال االتصال االلكتروني 4
) .مؤتمرات الكترونیة / البرید الصوتي 

3.290.91

شبكة ( تستخدم المنظمة شبكات االتصاالت االلكترونیة  المتقدمة 5
).االكسترانت شبكة / االنترانت 

3.470.93

2.351.15) .البطاقة الذكیة ( ترتبط المنظمة بالوزارة الكترونیا 6
3.160.95الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام

المتطلبات اإلداریة-4
إلىإجابات عینة البحث عن العبارات المتعلقة بمستوى توافر المتطلبات اإلداریة ) 5( یشیر الجدول 

الالزمة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة في المنظمات المبحوثة ، إذ حقق ھذا المتغیر وسط حسابي عام بلغ 
أما ) . 0.84(عیاري عام بلغ وبانحراف م)  3( وھو أعلى من الوسط الفرضي العام والبالغ ) 3.40(

فقد جاءت في المرتبة األولى ) 3.12-3.71(فقرات ھذا المتغیر فقد حققت أوساط حسابیة تراوحت بین 
بأعلى وسط حسابي بلغ )  تدعم اإلدارة العلیا في المنظمة إستراتیجیة تطبیق اإلدارة االلكترونیة( فقرة 

تمتلك إدارة المنظمة خطة إستراتیجیة لتقدیم ( قرة ، فیما حصلت ف)0.83(وبانحراف معیاري ) 3.71(
).0.91(وبانحراف معیاري ) 3.12(اقل وسط حسابي بلغ ) خدماتھا عن طریق الشبكة العنكبوتیة

وبشكل عام تبین أن المتطلبات اإلداریة الالزمة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة في المنظمات المبحوثة 
. متوافرة إلى حد ما  
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یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتغیر المتطلبات االداریة) 5( جدول 
االنحراف الوسط الحسابيالفقرات

المعیاري
3.710.83.تدعم اإلدارة العلیا في المنظمة سیاسة  تطبیق اإلدارة االلكترونیة 1
أي تغییرات یتطلبھا تطبیق توجد خطط تتسم بالمرونة الكافیة الستیعاب 2

.اإلدارة االلكترونیة
3.180.63

3.530.70.تمارس اإلدارة العلیا الرقابة المستمرة لضمان سیر األعماالاللكترونیة 3
تمتلك إدارة المنظمة خطة إستراتیجیة لتقدیم خدماتھا عن طریق الشبكة 4

.العنكبوتیة 
3.120.91

3.470.96.بتعمیق الوعي بمفھوم اإلدارة االلكترونیة وأھمیتھا تقوم اإلدارة العلیا 5
/ العملیات / الھیاكل التنظیمیة ( المنظمة قادرة على إعادة بناء 6

.بما یتوافق مع تعمیق اإلدارة االلكترونیة ) اإلجراءاتاإلداریة 
3.240.94

للتعریف بالتقنیات ) ورش العمل / المحاضرات / الندوات ( تعتمد المنظمة 7
.الحدیثة 

3.590.96

3.400.84الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العـــــام
المتطلبات المالیة-5

إلىإجابات عینة البحث عن العبارات المتعلقة بمستوى توافر المتطلبات المالیة ) 6( یشیر الجدول 
الالزمة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة في المنظمات المبحوثة ، إذ حقق ھذا المتغیر وسط حسابي عام بلغ 

أما ) . 0.97(یاري عام بلغ وبانحراف مع)  3( وھو اقل من الوسط الفرضي العام والبالغ ) 2.881(
فقد جاءت في المرتبة األولى ) 3.29-2.76(فقرات ھذا المتغیر فقد حققت أوساط حسابیة تراوحت بین 

بأعلى وسط حسابي بلغ ) تمتلك المنظمة التخصیص المالي الالزم لصیانة األجھزة والبرمجیات ( فقرة 
یتوافر لدى المنظمة التخصیص المالي ( ، فیما حصلت فقرتي )0.76(وبانحراف معیاري ) 3.29(

یتوفر لدى المنظمة التخصیص المالي الالزم لالستعانة (و ) لتصمیم وتطویر البرامج االلكترونیة 
و ) 0.96(وبانحراف معیاري ) 2.76(اقل وسط حسابي بلغ ) بالمدربین المؤھلین لتدریب القوى العاملة 

.على التوالي) 1.07(
بین إنھناك ضعف في توافر المتطلبات المالیة الالزمة  لتطبیق اإلدارة االلكترونیة في وبشكل عام ت
. المنظمات المبحوثة 

یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتغیر المتطلبات المالیة) 6( جدول 
الوسط الفقرات

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

2.061.18خصیص المالي الالزم لشراء التقنیات الحدیثةیتوفر لدى المنظمة الت1
2.760.96.یتوفر لدى المنظمة التخصیص المالي لتصمیم وتطویر البرامج االلكترونیة 2
2.821.00.یتوفر لدى المنظمة التخصیص المالي الكافي لتوفیر البنیة التحتیة لإلدارة االلكترونیة 3

التخصیص المالي الالزم لالستعانة بالمدربین المؤھلین لتدریب یتوفر لدى المنظمة 4
2.761.07.القوى العاملة 

یتوفر لدى المنظمة التخصیص المالي الالزم إلشراك العاملین في دورات تطویریة في 5
2.880.91.مجال استخدام التقنیات االلكترونیة 

3.120,91الحاسبات االلكترونیة والبرمجیاتیتوفر للمنظمة التخصیص المالي الكافي لتحدیث 6
3.290.76.تمتلك إدارة المنظمة التخصیص المالي الالزم لصیانة األجھزة والبرمجیات 7
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2.810.97الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العـــــام
توافرھا في المنظمات بشكل عام یمكن ترتیب المتطلبات الالزمة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة حسب درجة 

، إذ یشیر الجدول إلى ان توافر ھذه المتطلبات ھو لحد ما ) 7( عینة البحث كما موضحة في الجدول 

یوضح ترتیب المتطلبات حسب درجة توافرھا في المنظمات المبحوثة) 7( جدول
الوسط المتطلبات

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

3.400.84المتطلبات اإلداریة1
3.300.94المتطلبات المادیة2
3.160.95المتطلبات التقنیة3
3.000.85المتطلبات البشریة4
2.810.97المتطلبات المالیة 5

أما بالنسبة لدرجة تطبیق اإلدارة االلكترونیة في أقسام ووحدات المنظمات المبحوثة ومن وجھة نظرعینة 
إنأعلى نسبة تطبیق كانت في كل من المالیة وشؤون الطلبةواألقسام إلى )  8( البحث  فیشیر الجدول 

%) .25(، في حین كانت نسبة التطبیق في بقیة الوحدات ھي %) 50(العلمیة  حیث كانت نسبة التطبیق 

یوضح النسبة المئویة لدرجة تطبیق اإلدارة االلكترونیة) 8( جدول 
اإلدارة ادارة االفراد

المالیة
ؤون شالمخزن

الطلبة
االقسام لعلمیةةاالوحدالمكتبة

لعلمیةا

%ع%ع%ع%ع%ع%ع%ع
25%1544%1132%2471%720%2676%2059%1647%
50%1132%1956%1029%2368%515%926%1853%
75%824%412%-412%39%515%-

100%-------
34343434343434

:مجاالت تطبیق اإلدارة االلكترونیة 
إلىاألوساط الحسابیة الخاصة بالمجاالت التي تطبق فیھا اإلدارة االلكترونیة في أقسام ) 9(  یشیر الجدول 

وبانحراف معیاري ) 3.33( ووحدات المنظمات المبحوثة ، حیث كان الوسط الحسابي العام لھا قد بلغ 
:،وكان ترتیب الوحدات واألقسامكاألتي ) 1.05(بلغ عام

،إذ ) 0.98(وانحراف معیاري بلغ ) 3.76(كانت األقسام العلمیة قد حققت اعلى وسط حسابي مقداره -1
) .0.98(وانحراف معیاري مقداره ) 4.06(أعلى وسط حسابي بلغ ) إصدار النتائج ( حقق مجال 

في تطبیقھا لإلدارة ) 0.94(وبانحراف معیاري ) 3.55(اما الوحدة المالیة فقد حققت وسط حسابي -2
االلكترونیة في أعمالھا من وجھة نظر عینة البحث حیث كان تطبیق اإلدارة االلكترونیة في مجال 
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ري وبانحراف معیا) 3.89(قد حقق أعلى وسط حسابي بلغ ) انجاز الرواتب واألجور للمنتسبین (
)0.88 ( ،

، حیث ) 1.07(وبانحراف معیاري ) 3.45(جاءت الوحدة اإلداریة بالمرتبة الثالثة بوسط حسابي -3
) .1.03(وبانحراف معیاري بلغ  )  4.06(أعلىاألوساط الحسابیة إذ بلغ ) الطباعة( حقق مجال

معیاري  مقداره وبانحراف ) 3.42( كانت الوحدة العلمیة في المرتبة الرابعة بوسط حسابي  بلغ -4
وبانحراف معیاري ) 3.95(، حیث حقق مجال اإلحصائیات أعلى وسط حسابي بلغ ) 1.02(
)0.78(

اما وحدة شؤون الطلبة قد احتلت المرتبة الخامسة في تطبیقھا لإلدارة االلكترونیة في مجال عملھا -5
الوثائق للطلبة حیث حقق المجال إصدار ) 1.09(وبانحراف معیاري ) 3.22( بوسط حسابي بلغ 

) .1.12( وبانحراف معیاري بلغ  ) 3.16(أعلى وسط حسابي إذ بلغ ) الخریجین 

)1.22(وبانحراف معیاري ) 2.93( تلتھا المكتبة بالمرتبة السادسة بوسط حسابي مقداره -6
وھو اقل ) 1.03(وبانحراف معیاري ) 2.86(جاءت شعبة المخزن بالمرتبة السابعة بوسط حسابي بلغ -7

وبشكل عام  ھناك تطبیق .الوسط الفرضي مما یدل على إنھناك ضعف في تطبیق اإلدارة االلكترونیة من
.لإلدارة االلكترونیة الى حد ما في المنظمات المبحوثة 

یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجاالت تطبیق اإلدارة االلكترونیة) 9( جدول 
الوسطالفقراتت

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

الترتیب

3الوحدة اإلداریة1
3.780.92األرشیف

3.890,94القوى العاملة
2.791.18الصادرة والواردة

2.751.32االستعالمات
4.061.03الطباعة

3.451.07الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام
2والمحاسبیةالوحدة المالیة 2

3.890.88رواتب وأجور المنتسبین
3.420.96عملیات الصرف

3.470.96متابعة كشوفات البنك
3.420.96انجاز تطبیق المیزانیة السنویة

3.550.94الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام
7المخزن3

2.841.12)المشتریات( الوارد
2.841.12الصرف

2.741.05الجرد
3.050.85الرصید

2.861.03الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام
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4شؤون الطلبة4
3.211.23استخدام الملف االلكتروني للطالب

المرقنین، المعادین ، ( إجراءات الطلبة 
)المؤجلین

3.001.02

3.260.99الجددإجراءات تسجیل الطلبة 
3.421.12إصدار الوثائق للطلبة الخریجین

3.221.09الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام
6المكتبة5

2.751.31االستعارة
3.161.12الجرد

2.891.24التصنیف
2.931.22الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام

5العلمیةالوحدة 6
3.261.15الخطة العلمیة

3.111.05إجراءات الترقیات العلمیة للتدریسیین
3.371.12الدورات

3.950.78اإلحصائیات
3.421.02الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام

1األقسام العلمیة7
3.790.92إعداد قوائم األسماء

3.161.17أرشیف القسم
3.370.93حساب نسب غیابات الطلبة

4.211.05اللجنة االمتحانیة
4.060.98إظھار النتائج

بأسماءوأعداد الطلبة الراسبین إصدارإحصائیات
والمؤجلین والمرقنة قیودھم

4.020.88

3.760.98الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام

معامالت االرتباط والتأثیرنتائج : ثانیا
( لمعرفة العالقة بین جمیع متغیرات البحث فقد تم استخدام معامالت االرتباط وكما موضحة في الجدول 

10(

یبین قیم معامل االرتباط لسبیرمان بین المتطلبات وبین تطبیق اإلدارة االلكترونیة ) 10( جدول

المتطلبـــــــــاتالمتغیر
درجة تطبیق 
اإلدارة االلكترونیة

اإلجماليالمالیةاإلداریةالتقنیةالبشریةالمادیة

0.538*0.464*0.535*0.585**0.514*0.641**
P<0.05*
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P<0.01**
ولمعرفة مدى تأثیر توافر المتطلبات في درجة تطبیق اإلدارة االلكترونیة فقد تم استخدام معامل 

)11( االنحداروكما موضح في الجدول 
یبین تأثیر توافر المتطلبات على تطبیق اإلدارة االلكترونیة) 11( جدول 

R^2المتغیر التابعالمتغیرات المستقلة
المعدلة

F
المحسوبة

المرتبة

4*0.474.277تطبیق اإلدارة االلكترونیةالمتطلبات المادیة1
5*0.411.645تطبیق اإلدارة االلكترونیةالمتطلبات البشریة2
2**0.566.844تطبیق اإلدارة االلكترونیةالمتطلبات التقنیة3
1*0.629.547تطبیق اإلدارة االلكترونیةالمتطلبات اإلداریة4
3**0.525.840تطبیق اإلدارة االلكترونیةالمتطلبات المالیة5

*0.41210.489تطبیق اإلدارة االلكترونیةاإلجمالي
P<0.05*

P<0.01**
نتائج تحلیل ارتباط الرتب لسبیرمان ، إذ تظھر عالقة االرتباط بین متغیر المتطلبات ) 10( یبین الجدول 

مما یدل على وجود عالقة ) 0.53(المادیة وبین تطبیق اإلدارة االلكترونیة ، إذ بلغت قیمة معامل االرتباط 
وھذا یعني قبول (P<=0.05)معنویة تحت مستوىطردیة بینھما ، وعند اختبار معنویة العالقة تبین إنھا 

ھناك عالقة ارتباط ذو داللة معنویة بین مدى توافر المتطلبات  "والتي تنص على) 1-1(الفرضیة الفرعیة 
.المادیة وتطبیق اإلدارة االلكترونیة 

) 11( الجدول وعند اختبار العالقة التأثیریة بینھما من خالل معادلة االنحدار البسیط والموضحة في
یفسر ما ) متغیر مستقل ( أیإن المتطلبات المادیة %) / 47(قد بلغ ) R^2(نجد ان قیمة معامل التحدید 

وعند اختبار معنویة )  المتغیر المعتمد( فقط من التغیر في تطبیق اإلدارة االلكترونیة %) 47(قیمتھ 
، مما یشیر إلى قبول الفرضیة ) P<=0>05(المجدولة وعند مستوى معنویة ) (Fالعالقة كانت قیمة 

ھناك تأثیر معنوي لمدى توافر المتطلبات  المادیة على تطبیق اإلدارة " التي مفادھا ) 1-2(الفرعیة الثانیة 
،"االلكترونیة  

( ھناك عالقة ارتباط بین توافر المتطلبات البشریة وتطبیق اإلدارة االلكترونیة  وكما موضحة في الجدول-1
مما یشیر إلى وجود عالقة طردیة بینھما ، وعند اختبار معنویة ) 0.46(إذ بلغ معامل االرتباط ) 10

التي ) 2-1(لفرعیة ھذا یعني قبول الفرضیة ا(P<=0>05)العالقة وجد إنھا معنویة تحت مستوى 
ھناك عالقة ارتباط ذو داللة معنویة بین مدى توافر المتطلبات  البشریة وتطبیق اإلدارة " مفادھا 

".االلكترونیة
وجود  تأثیر بین توافر المتطلبات البشریة على تطبیق ) 11(  وعند اختبار عالقة التأثیر یوضح الجدول 

مما یشیر إلى ان توافر %) 41(المعدلة (R^2)امل التحدید اإلدارة االلكترونیة ، اذ بلغت قیمة مع
، وعند اختبار معنویة %)41(المتطلبات البشریة تفسر االختالفات في تطبیق اإلدارة االلكترونیة بنسبة 

مما (P<-0.05)المجدولة تحت مستوى معنویة (F)المحسوبة اكبر من قیمة (F)العالقة كانت قیمة 
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ھناك تأثیر معنوي لمدى توافر المتطلبات  "والتي تنص على ) 2-2(ضیة الفرعیة یشیر إلى قیول الفر
،"البشریة  على تطبیق اإلدارة االلكترونیة  

كما أظھرت النتائج وجود عالقة ارتباط طردیة بین توافر المتطلبات التقنیة وتطبیق اإلدارة -2
، وعند اختبار معنویة ) 0.53(تباط ، إذ بلغ معامل االر) 10( االلكترونیة وكما یوضحھا الجدول 

) 3-1(مما بشیر إلى قبول الفرضیة الفرعیة (P<=0>05)العالقة وجد إنھا معنویة تحت مستوى 
ھناك عالقة ارتباط ذو داللة معنویة بین مدى توافر المتطلبات التقنیة وتطبیق اإلدارة "والتي تنص على 

".االلكترونیة 
) 11(یر بین المتغیرین ووفقا لمعادلة تحلیل االنحدار البسیط  یوضح الجدول وعند اختبار عالقة التأث

، مما %) 56((R^2)وجود تأثیر بین المتطلبات التقنیة على تطبیق اإلدارة االلكترونیة ، إذ بلغت قیمة 
ة ، وعند من التغییر في تطبیق اإلدارة االلكترونی%) 56(یشیر إلى ان المتطلبات التقنیة تفسر ما نسبتھ 

المجدولة تحت مستوى معنویة (F)المحسوبة اكبر من قیمة (F)اختبار معنویة العالقة وجد إن قیمة 
(P<=0>01) ھناك تأثیر معنوي لمدى توافر " التي مفادھا ) 3- 2(مما یعني قبول الفرضیة الفرعیة

،"المتطلبات  التقنیة على تطبیق اإلدارة االلكترونیة  
نتائج تحلیل معامالت االرتباط لسبیرمان ، إذ یشیر إلى وجود عالقة ) 10( یظھر الجدول -3

) 0.58(ارتباط بین مدى توافر المتطلبات اإلداریة وتطبیق اإلدارة االلكترونیة ، إذ بلغت معامل االرتباط 
مما بشبر إلى قبول الفرضیة (P<=0.01)وعند اختبار معنویة العالقة وجد إنھا معنویة تحت مستوى 

ھناك عالقة ارتباط ذو داللة معنویة بین مدى توافر المتطلبات اإلداریة " والتي تنص على ) 4-1(فرعیة ال
".وتطبیق اإلدارة االلكترونیة

إلى وجود تأثیر بین المتطلبات اإلداریة على تطبیق اإلدارة ) 11( كما یشیر الجدول 
من التغیر في تطبیق اإلدارة %) 62(أیإن %) 62((R^2)االلكترونیة ، إذ بلغت قیمة معامل التحدید 

المحسوبة اكبر من (F)االلكترونیة تفسره المتطلبات اإلداریة ، وعند اختبار معنویة العالقة كانت قیمة 
(F) المجدولة تحت مستوى معنویة(P<=0.05) والتي ) 4- 2(مما یشیر إلى قبول الفرضیة الفرعیة

،"ر المتطلبات  اإلداریةعلى تطبیق اإلدارة االلكترونیة  ھناك  تأثیر معنوي لمدى تواف"مفادھا 
نتائج تحلیل ارتباط الرتب لسبیرمان ، إذ تظھر عالقة االرتباط بین متغیر المتطلبات ) 10(یبین الجدول -4

مما یدل على وجود عالقة ) 0.51(المالیة وتطبیق اإلدارة االلكترونیة ، إذ بلغت قیمة معامل االرتباط 
وھذا یعني قبول (P<=0.05)ما ، وعند اختبار معنویة العالقة تبین إنھا معنویة تحت مستوىطردیة بینھ

ھناك عالقة ارتباط ذو داللة معنویة بین مدى توافر المتطلبات  "والتي تنص على) 5-1(الفرضیة الفرعیة 
.المالیة وتطبیق اإلدارة االلكترونیة 

)      11(خالل معادلة االنحدار البسیط والموضحة في الجدول وعند اختبار العالقة التأثیریة بینھما من 
فقط %) 52(أیإن المتطلبات المادیة  تفسر ما قیمتھ %) / 52(قد بلغ ) R^2(نجد إن قیمة معامل التحدید 

المجدولة وعند ) F(من التغیر في تطبیق اإلدارة االلكترونیة ، وعند اختبار معنویة العالقة كانت قیمة 
ھناك تأثیر " والتي مفادھا ) 5- 2(، مما یشیر إلى قبول الفرضیة الفرعیة ) P<=0>05(نویة مستوى مع

،"معنوي لمدى توافر المتطلبات  المالیة على تطبیق اإلدارة االلكترونیة  
عالقة االرتباط بین توافر المتطلبات ككل مع تطبیق اإلدارة االلكترونیة حیث )10(كذلك یبین الجدول 

مما یدل على وجود عالقة طردیة بینھما ، وعند اختبار معنویة ) ) 0.64(مة معامل االرتباط الكلي بلغ قی
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وھذا یعني قبول الفرضیة الرئیسة األولى والتي تنص (P<=0.01)العالقة تبین إنھا معنویة تحت مستوى
" . رة االلكترونیة ھناك عالقة ارتباط ذو داللة معنویة بین مدى توافر المتطلبات وتطبیق اإلدا"على

التأثیر بین المتطلبات كإجمالیعلى تطبیق اإلدارة االلكترونیة إذ بلغت قیمة )  11(في حین یبین الجدول 
من التغیر في %) 41(أیإن توافر المتطلبات المذكورة  تفسر ما قیمتھ %) 41((R^2)معامل التحدید 

ت أخرى ، وعند اختبار معنویة العالقة تبین أنھا یعود إلى متغیرا%) 59(تطبیق اإلدارة االلكترونیة و
ان ھناك  " وھذا یعني قبول الفرضیة الرئیسة الثانیة والتي تنص على (P<=0.05)معنویة تحت مستوى

".تأثیر معنوي بین المتطلبات على تطبیق اإلدارة االلكترونیة 

االلكترونیة تم استخدام االنحدار المتعدد ولمعرفة اي المتطلبات ھي االكثر تاثیرا في تطبیق اإلدارة 
المقابلة لھذا المتغیر Betaحیث تبین ان المتطلبات اإلداریة كان المتغیر االكثر تاثیرا حیث بلغت قیمة 

وقد تاله المتطلبات البشریة حیث بلغت ) 0.05(وھي ذات داللة احصائیة على مستوى اقل من ) 0.620(
ثم المتطلبات المادیة ) 0.205(Betaلمتطلبات المالیة حیث بلغت قیمة ثم متغیر ا) Beta)0,300قیمة 

)0,012(Betaواخیرا المتطلبات التقنیة االقل اثرا حیث بلغت قیمة ) 0,187(

االستنتاجات والتوصیات: المبحث الرابع 
:االستنتاجات

أن استفادة المنظمات التعلیمیة على الرغم من إن ھناك بوادرلتطور البنیة المعلوماتیة في العراق إال -1
عینة البحث  من ذلك التقدم المعلوماتي ال یرقى إلى الطموحات المنشودة ، إضافة إلى بطئھا بمواكبة 

.الثورة المعلوماتیة 

بالنسبة لمدى توافر المتطلبات المادیة أظھرت النتائج إنتوافر المتطلبات المادیة لتطبیق اإلدارة -2
نظمات المبحوثة  ھي بدرجة متوسط ، إذ تفتقر إلى وجود أجھزة متطورة وتلبي االلكترونیة في الم

احتیاجات التطبیق وخاصة أجھزة الربط بین أقسامھاأو بینھا وبین الجھات التابعة لھا ، فضال عن ان 
.البرمجیات المتوفرة ال ترقى لمستوى التطبیقات المتقدمة 

ریة المتوفرة وبالذات المصممون للبرمجیات والمسوؤلون كذلك تبین إن ھناك ضعف في العناصر البش-3
عن الصیانة ، وكذلك التوجد  ھناك رغبة للعاملین في تطبیق اإلدارة االلكترونیة في منظماتھم وقد یعود 

.ذلك إلى ضعف الوعي باھمبة وفوائد تطبیقھا 

الشبكات یساعد في نقل إنأھم متطلب لتطبیق اإلدارة االلكترونیة ھي شبكات  االتصاالت فوجود-4
المعلومات ما بین األقسام داخل المنظمة الواحدة وبین المنظمة والجھات المرتبطة بھا وھذا مالم نجده في 

.المنظمات المبحوثة
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أظھرت النتائج إن المتطلبات اإلداریة متوفرة بشكل جید إذ نجد إن ھناك اندفاع من قبل اإلدارات العلیا -5
لكترونیة في منظماتھم فضال عن استعدادھم إلجراء تغییرات إداریة تواكب التغییرات لتطبیق اإلدارة اال

.المطلوبة لتطبیقھا وإقامة دورات وندوات لزیادة الوعي في ھذا المجال
إنلمتطلب الموارد المالیة  دور كبیر في توفیر البنیة التحتیة لإلدارة االلكترونیة إالإن المنظمات عینة -6

من قلة التخصیصات المالیة وخاصة في مجال تطویر البرمجیات  كون ھذا الموضوع البحث تعاني 
.مرتبط بالموازنة وھو خارج صالحیات اإلدارة العلیا الخاصة بالمنظمة 

أظھرت نتائج اختبار فرضیات البحث إن ھناك عالقات ارتباط و تأثیر ذات داللة معنویة بین توافر -7
.دارة االلكترونیة وبین درجة تطبیقھا المتطلبات الخاصة بتطبیق اإل

كما أظھرت النتائج إناغلب استخدامات المنظمات للحاسوب في مجال الطباعة وإعداد القوائم مع توافر -8
.بعض األنظمة البسیطة كنظام الوثائق واللجنة االمتحانیة ونظام الغیابات 

االنترنت لكن لیس بالضرورة أن تكون أي امتالك المنظمات عینة البحث لمواقع الكترونیة على شبكة -9
منظمة تملك موقعا على شبكة االنترنت ھي منظمة تدیر أعمالھا الكترونیا ، فلیس من الصحیح أن تعتمد 

.المنظمة على ذلك في حین تدار أعمالھا ورقیا 

:التوصیات

.والمعاھداالھتمام بتأسیس بنیة تحتیة حدیثة لالتصاالت والمعلومات داخل الكلیات .1
استخدام المنظمات عینة البحث التقنیات االلكترونیة المستحدثة في تحسین وتطویر وتحدیث .2

جمیع األعمال التقلیدیة وتحویلھا إلى أعمال الكترونیة ، وضرورة مواكبة اي تطور یحصل في 
.مجال تكنولوجیا المعلومات واإلدارة االلكترونیة على مستوى العالم  

مات القطاع الخاص أو المنظمات المدنیة للحصول على الدعم المالي والتقني التواصل مع منظ.3
.المناسب لتلبیة احتیاجات اإلدارة االلكترونیة 

جلب الكفاءات البشریة المتمیزة في مجال اإلدارة االلكترونیة من مدربین واستشاریین وخبراء .4
ة االلكترونیة ومواكبة مختلف في تصمیم وتطویر البرامج لالستفادة منھم عند تطبیق اإلدار

.التطورات التكنولوجیة 
قیام إدارة الكلیات والمعاھد ببث الثقة والطمأنینة في نفوس العاملین  للتغلب على المخاوف التي .5

یبدیھا البعض من تطبیق اإلدارة االلكترونیة أو مقاومة بعض المدراء خوفا على مراكزھم 
نتیجة تطبیق  اإلدارةااللكترونیة إذإن طبیعة مھام اإلدارة القیادیة نتیجة التغیرات التي تطرأ

.االلكترونیة ھو التخلص من البیروقراطیة في األداء والتحول نحو شفافیة األداء
تشجیع العاملین على استخدام تطبیقات اإلدارة االلكترونیة ومنح المتمیزین منھم الحوافز المادیة .6

.والمعنویة 
.الربط االلكتروني بین اإلدارات لغرض تسھیل سریان المعلومات الحاجة إلى تحقیق .7
الحاجة التي تامین أجھزة حواسیب آلیة حدیثة وملحقاتھا وشبكات اتصال ذي سرعة عالیة مع .8

تامین البرامج الحاسوبیة الالزمة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة وأنظمة الحمایة اآللیة المتطورة 
.لحمایة البیانات
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عاملین على طرق استخدام أجھزة الحاسوب وإدارة الشبكات وقواعد المعلومات تدریب ال.9
.والبیانات وكافة المعلومات الالزمة للعمل على إدارة وتوجیھ اإلدارة االلكترونیة بشكل سلیم 

:المصادر 

معوقات تطبیق اإلدارة االلكترونیة في إدارة الموارد البشریة بالقطاع "المسعودي، سمیرة مطر .1
، رسالة "لصحي الخاص بمدینة مكة المكرمة من وجھة نظر مدیري وموظفي الموارد البشریة ا

.السعودیة ، بال سنة ) المملكة المتحدة(ماجستیر ، الجامعة االفتراضیة الدولیة 
، مجلة المنصور ، " اإلدارة االلكترونیة وإمكانیاتھا في تحقیق الجودة الشاملة " قدوري ، سمیر .2

.2010، ) جزء األول ال(14عدد 
،معھد اإلدارة العامة ، "اإلدارة االلكترونیة وأفاق تطبیقاتھا العربیة " یاسین ، سعد غالب .3

.2005الریاض  
درجة توافر متطلبات تطبیق اإلدارة االلكترونیة في المدارس "السمیري ، مریم عبد ربھ احمد .4

تیر ، الجامعة اإلسالمیة ، كلیة التربیة ، ، رسالة ماجس" الثانویة بمحافظات غزة وسبل التطویر
.2009غزة ، 

5.mohe.com-http://www.lad.
، دار الفكر العربي ، بیروت ، " علم النفس اإلحصائي وقیاس العقل البشري"البھي ، السید فؤاد  .6

1997.
اإلدارة االلكترونیة في اإلدارة العامة للمرور من امكانیة تطبیق "السبیعي ، مناجي عبداهللا ، .7

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة نایف " وجھة نظر العاملین فیھا 
.2005العربیة للعلوم االمنیة ، الریاض ، 

8.Shiels, Helen & Others ," Understanding the Implication of ICT A
doption : Insights from SMEs " ,MCB UP Limited , Logistics
Information Management , Vol.16 , No. 5 , 2003.

مدى امكانیة تطبیق اإلدارة االلكترونیة بوكالة غوث وتشغیل "محمد عمار ، جمال اكرم ،.9
، عمادة الدراسات العلیا ، كلیة " مي  ودورھا في تحسین اداء العاملین الالجئین بمكتب غزة االقلی

.2009التجارة ، 
10.Marasini , Ramesh and Others ,"A ssessment of e-Business

Adoption in SMEs/ A study of Manufacturing Industry in the UK
North East Region" Emerald Group Publishing Limited Journal of
Manufacturing Technolgy Management , Vol 19 , NO.5 ,2008 .

واقع تطبیق اإلدارة االلكترونیة في المدارس الحكومیة الثانویة "خلوف ، ایمان حسن مصطفى ،.11
، جامعة النجاح ، كلیة الدراسات العلیا ، "في الضفة الغربیة من وجھة نظر المدیرین والمدیرات 

.2010فلسطین ، 
المتطلبات البشریة والمادیة لتطبیق اإلدارة االلكترونیة في "المسعود، خلیفة بن صالح بن خلیفة،.12

،رسالة ماجستیر ، /المدارس الحكومیة من وجھة نظرمدیري المدارس ووكالئھا لمحتفظة الرس
.2008، السعودیة ، جامعة ام القرى ، كلیة التربیة
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تصور مقترح لتطویر ادارة معاھد السلطان قابوس للعلوم "الحضرمي ، احمد بن سعید  ،.13
، رسالة ماجستیر غیر "االسالمیة في سلطنة عمان في ضوء متطلبات اإلدارة االلكترونیة 

.2008منشورة ، معھد البحوث والدراسات العربیة ن القاھرة ، 
متطلبات استخدام اإلدارة االلكترونیة في الجامعات السعودیة " از ، العمیري ، حمود بن فو.14

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة ام " دراسة تطبیقیة على جامعة ام القرى بمكة المكرمة /
.2008القرى ، مكة المكرمة ، 

في الجامعات e-HRMواقع إدارة الموارد البشریة الكترونیا " ابو أمونھ ،یوسف محمد یوسف .15
، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة ، كلیة الدراسات العلیا " قطاع غزة –الفلسطینیة النظامیة 

.2009فلسطین ، –، غزة 
، مصر، 1،دار السحاب للنشر والتوزیع ، ط "اإلدارة االلكترونیة "عامر، طارق عبد الرؤف .16

2007.
17-Newman, B. & Conrad, K. " A Framework for Characterizing
Knowledge " Management heory Papers. The Knowledge
Management Forum,1999.

واقع تطبیق اإلدارة االلكترونیة في المدارس الحكومیة الثانویة " خلوف ، إیمان حسن مصطفى - 18
النجاح الوطنیة جامعة/ ، رسالة ماجستیر "في الضفة الغربیة من وجھة نظر المدیرین والمدیرات 

.)2010،كلیة الدراسات العلیا ، نابلس ، فلسطین ، 
، "دور الثقافة التنظیمیة في تفعیل تطبیق اإلدارة االلكترونیة " العاجز، إیھاب فاروق مصباح - 19

.2011رسالة ماجستیر ، الجامعة اإلسالمیة ، كلیة التجارة ، غزة ، فلسطین ، 
، دار وائل للنشر "اإلدارة االلكترونیة " والسلیطي، خالد إبراھیم السالمي ، عالء عبدالرزاق - 20

.2008والتوزیع ، عمان ، األردن ، 
21-Jacobs ,Kia : Trying to Keep the internets – Standards Setting
Process in Perspective . Computer Science Department ,
information IV , Technical University Of Aachen Ahomstr, Germany

, 2003 .
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The Availability Requirements of The Electronic Management
And Its Impact On The Degree Of Application

An Empirical Study in Colleges and Institutes of technical education body /
complex Zafaraniya

Lecturer Bushra Abdul-Aziz Al-Obeidi*

Abstract
This research tries to shed light on the problem of application of electronic
management and availability requirements necessary in colleges and
institutes of technical education / complex Zafaraniyah for this purpose
form was designed questionnaire was distributed to members of the
research sample totaling (34) people , has been used statistical
program(spss) to analyze the data and methods used statistical quantity
as well s the experimental co analysis and simple regression to know the
effect of independent variables on the dependent variable, as well as
multiple  regression to determine any requirement more influential in
changing the approved and came out research  group conclusions of the
most important despite the fact that there are signs of the development of
IT infrastructure in Iraq , but the benefit Almazmat educational research
sample of that progress does not rise to the aspirations desired as well as
the slowness to keep pace with the information revolution , and also
provided a set of recommendations , the most important interest in the
establishment of infrastructure new communication and information within
colleges , institutes and caliber of human excellence in the field of
electronic management of trainers , consultants and experts in the design
and develop programs to take advantage of their expertise.
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