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 .0اإلطار التسهيدي
 .0 .0مقدمة

لقج شيج العالؼ في العقجيؽ اآلخخيؽ تقجما في مجال التكشؾلؾجيا عامة ،وتكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت برفة

خاصة فقج لعبت االتراالت وتكشؾلؾجيا الحؾاسيب وانتذار استخجام االنتخنت ،دو ار كبي اخ في نقل الثؾرة

السعمؾماتية والتكشؾلؾجية في العالؼ بكافة اتجاىاتو.

وفي عل ىحا التقجم العمسي والتظؾر التقشي ،وعيؾر ما يعخف بالتقشية الخقسية كان البج لمسشغسات بسختمف
أنؾاعيا االستفادة مؽ ىحه التقشيات في السجاالت كافة بسا في ذلػ السجاالت اإلدارية .فقج أدت تمػ التظؾرات
التكشؾلؾجية إلى تغييخ الشغخة التقميجية لجػ عجد كبيخ مؽ السشغسات؛ لتحقيق الدبق و الخيادة في استثسار التقشية

اإللكتخونية ،و االعتساد عمى التكشؾلؾجيا في جسيع أعساليا ،بتبشي األساليب الحجيثة ،ومشيا اإلدارة اإللكتخونية،

التي تُعج واحجة مؽ أبخز التظبيقات اإلدارية التي عيخت في القخن الحادؼ والعذخيؽ  ،و مؽ الخكائد األساسية
لمتظؾر والتقجم ،وذلػ لتقجيؼ وتدييل الخجمات السشاسبة ،ولمتخفيف مؽ اإلجخاءات الخوتيشية والتقميجية ،وزيادة

فاعمية الق اخرات ،بسا يشعكذ عمى تحديؽ جؾدة الخجمات السقجمة ،وزيادة رضا العسالء وتحقيق التسيد(نجؼ،
.)2004

لحا نجج التؾجو العالسي اليؾم نحؾ تظبيق اإلدارة اإللكتخونية في السشغسات بذقييا العام والخاص ،غيخ إن

تظبيقيا يجب أن يخافقو تأىيل وتشسية السؾارد البذخية العاممة في السشغسة باإلضافة إلى تؾفيخ التكشؾلؾجيا والبشية
التحتية والبيئة السشاسبة ،ويسكؽ لمسشغسات تحقيق ذلػ مؽ خالل إتباع استخاتيجية لتشسية مؾاردىا البذخية تتسثل
في تعميسيا ،وتجريبيا ،وتظؾيخىا وتشسية مداراتيا السيشية ؛ فالسشغسات تشذأ أساسا لتحقيق أىجاف معيشة ،ويعتسج

نجاحيا وتقجميا وتشفيحىا لمتغييخ السظمؾب بذكل كبيخ عمى مؾاردىا البذخية التي تُعج مرجر قؾة أؼ مشغسة
تدعى لمتسيد في تقجيؼ خجماتيا بأحجث األساليب اإلدارية والتقشية.
 .0 .8مذكمة البحث

تعج اإلدارة اإللكتخونية مؽ السؾضؾعات التي لقيت اىتساماً كبي اًخ في السجال األكاديسي والسجال العسمي ،ويعدو

ذلػ باعتبارىا عامالً أساسياً في تحقيق الكفاءة والفاعمية في مشغسات األعسال برفة عامة ،والسشغسات الخجمية

برفة خاصة ،إال أن نجاحيا مختبط ارتباطاً وثيقاً بتؾافخ مؾارد بذخية متعمسة ومؤىمة ومجربة جيجاً بسا يزسؽ

نجاح تظبيقيا ،وألن التغيخات االقترادية واالجتساعية والتكشؾلؾجية يسكؽ أن تؤدؼ إلى تقادم السعارف والسيارات
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جامعة بشغازؼ

التي تؼ اكتدابيا في وقت سابق .فإن ىحا يديج مؽ حاجة الفخد إلى تحجيث مياراتو ومعارفو باستسخار ،واكتداب

ميارات ومعارف ججيجة .

فقج أشارت العجيج مؽ الجراسات الدابقة

التي أجخيت عؽ مجػ تؾافخ متظمبات وإمكانية تظبيق اإلدارة

اإللكتخونية في البيئة الميبية ،كجراسة(السدسارؼ )2012 ،التي أجخاىا عمى عيشة مؽ السجيخيؽ في السشغسات

الرشاعية في مجيشة بشغازؼ  ،ودراسة(عبج الديج )2013 ،التي أجختيا عمى عيشة مؽ العامميؽ في اإلدارة العامة
لجامعتي بشغازؼ والبيزاء ؛بأن ضعف التأىيل والتجريب وعجم تييئة البيئة التشغيسية السشاسبة ؛مؽ ضسؽ

السعؾقات األساسية لتظبيق اإلدارة اإللكتخونية ،بالخغؼ مؽ تؾافخ الستظمبات الفشية والبشية التحتية في بعض

السشغسات .وفي دراسة أخخػ أجخاىا) (Hajaia&Roud,2014لسعخفة عقبات تظبيق اإلدارة اإللكتخونية في
جامعة الظفيمة التقشية في محافغة أربج باألردن مؽ وجية نغخ أعزاء ىيئة التجريذ ،أشارت نتائجيا إلى أن
العؾائق البذخية في السختبة األولى ،وكان مؽ أىؼ تؾصياتيا عقج دو ارت تجريبية لجسيع العامميؽ عمى تظبيق

اإلدارة اإللكتخونية.

ومؽ ىشا جاءت فكخة ىحه الؾرقة البحثية؛ لمكذف عؽ تأثيخ استخاتيجيات تشسية السؾارد البذخية عمى تظبيق

اإلدارة اإللكتخونية ونجاحيا ،ومعخفة مدتؾػ تظبيقيا في عل البيئة الميبية وتحجيجا في صشجوق الزسان

االجتساعي  -اإلدارة العامة -ليبيا ،باعتباره مشغسة خجمية ليا أىسية كبخػ في تحقيق األمؽ االجتساعي
لذخيحة كبيخة مؽ السؾاطشيؽ ،فيؾ يعج مؽ ضسؽ السؤسدات الخجمية التي بجأت فعمياً في تبشي وتظبيق اإلدارة
اإللكتخونية لغخض تجؾيج الخجمات السقجمة لذخيحة الستقاعجيؽ .وانظالقاً مؽ حقيقة تشسية السؾارد البذخية تعج

الخكيدة األساسية ألؼ خظؾة تظؾيخية جاءت أىسية ىحا السؾضؾع.

وعمى ضؾء ىحا الظخح تتبمؾر معالؼ إشكالية البحث التي يسكؽ صياغتيا وتحجيجىا في التداؤل الخئيدي التالي:

هل هشاك تأثير الستراتيجية تشسية السهارد البذرية الستسثمة في (تعميم ،تدريب( ،تظهير تشغيسي تظهير إداري،
تظهير السدار الهعيفي) عمى تظبيق اإلدارة اإللكترونية ونجاحها ،وأي االستراتيجيات األكثر تأثي اًر برشدوق

الزسان االجتساعي.

ويذتق مشه التداؤالت الفرعية التالية:
 .1ما مدتؾػ استخاتيجيات تشسية السؾارد البذخية والستسثمة في(تعميؼ ،تجريب ،تظؾيخ تشغيسي تظؾيخ إدارؼ،
تظؾيخ السدار الؾعيفي) مؽ وجية نغخ العامميؽ في اإلدارة العامة لرشجوق الزسان االجتساعي.

 .2ما مدتؾػ تظبيق اإلدارة اإللكتخونية في صشجوق الزسان االجتساعي مؽ وجية نغخ السبحؾثيؽ.

 .3ىل ىشاك تأثيخ الستخاتيجيات تشسية السؾارد البذخية عمى تظبيق اإلدارة اإللكتخونية ونجاحيا في صشجوق
الزسان االجتساعي مؽ وجية نغخ السبحؾثيؽ وأؼ االستخاتيجيات األكثخ تأثي اًخ.
 .0 .3أهداف البحث :تتسثل أىجاف البحث في التالي:


التعخف عمى مدتؾػ استخاتيجيات تشسية السؾارد البذخية والستسثمة في(تعميؼ ،تجريب ،تظؾيخ تشغيسي

تظؾيخ إدارؼ ،تظؾيخ السدار الؾعيفي) مؽ وجية نغخ العامميؽ في اإلدارة العامة لرشجوق الزسان
االجتساعي.
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التعخف عمى مدتؾػ تظبيق اإلدارة اإللكتخونية في صشجوق الزسان االجتساعي.



تقري أثخ إستخاتيجيات تشسية السؾارد البذخية عمى تظبيق اإلدارة االلكتخونية ونجاحيا في صشجوق



الزسان االجتساعي ،ومعخفة أكثخ اإلستخاتيجيات تأثي اخ عمى تظبيقيا.

تقجيؼ بعض التؾصيات في ضؾء الشتائج التي سيتؼ التؾصل إلييا لمسدؤوليؽ في صشجوق الزسان



االجتساعي حؾل تأثيخ استخاتيجية تشسية السؾارد البذخية عمى تظبيق اإلدارة االلكتخونية.
 1 .4أهسية البحث :تدتسج ىحه الؾرقة البحثية أىسيتيا مؽ التالي:
األهسية العمسية :تكتدب



أىسيتيا مؽ تشاوليا لسؾضؾعيؽ ىاميؽ وحيؾييؽ في اإلدارة السعاصخة،

الستسثميؽ في تشسية السؾارد البذخية ودورىا في تحديؽ مدتؾػ األداء البذخؼ ،واإلدارة اإللكتخونية باعتبارىا مؽ
األساليب اإلدارية الحجيثة التي تعتسج عمى التقشية وتكشؾلؾجيا السعمؾمات.

األهسية العسمية :يسكؽ أن تكؾن نتائج ىحه الؾرقة مفيجة لسدؤولي صشجوق الزسان االجتساعي



لتحجيث وتظؾيخ العسل اإلدارؼ وتعديد تظبيق اإلدارة اإللكتخونية في جسيع السجاالت لتحديؽ كفاءة وفعالية

األداء اإلدارؼ  .كسا قج تديؼ في تؾفيخ معمؾمات ميسة مؽ خالل معخفة أكثخ اإلستخاتيجيات تأثي اخ عمى تظبيق
اإلدارة اإللكتخونية ،وتقجيؼ دليل عمسي يفيج أصحاب القخار في رسؼ اإلستخاتيجيات السالئسة لالرتقاء بجؾدة األداء

 ،باعتبارىا الجراسة األولى التي يتؼ إجخاؤىا عمى مدتؾػ صشجوق الزسان االجتساعي -ليبيا.
 . .0 .5فرضيات البحث:

لإلجابة عمى التداؤل الخئيذ لمبحث تؼ وضع الفخضية الخئيدية التالية:
الفرضية الرئيدية :ال يؾجج تأثيخ إلستخاتيجيات تشسية السؾارد البذخية والستسثمة في(تعميؼ  ،تجريب،



تظؾيخ تشغيسي ،تظؾيخ إدارؼ ،تظؾيخ مدار وعيفي) عمى تظبيق اإلدارة اإللكتخونية في صشجوق الزسان
االجتساعي -اإلدارة العامة -ليبيا.
 . 0 .6أسمهب البحث (مشهجية البحث وأدواته):

لغخض إنجاز البحث وتحقيق أىجافو ،فإن السشيجية التي تؼ اعتسادىا في تغظية الجانب الشغخؼ لسؾضؾع

البحث ،ركدت عمى استقخاء ومخاجعة األدبيات الدابقة السشذؾرة مؽ خالل االطالع عمى بعض الكتب والجوريات
والخسائل السشذؾرة ،واألبحاث ذات العالقة بسؾضؾع البحث بالمغتيؽ العخبية واألجشبية .كسا تؼ اتباع السشيج
الؾصفي التحميمي في جسع وتحميل البيانات ،وتؼ استخجام استسارة االستبانة السعجة لحلػ ،باالعتساد عمى عجد

مؽ الجراسات الدابقة مع إجخاء بعض التعجيالت عمييا بسا يتؾافق مع طبيعة مجتسع البحث لتجسيع البيانات

األولية لمبحث ،وقج تؼ استخجام مقياس ( )likert scaleالخساسي إلعظاء الجرجات لكل إجابة في مقياس عمى
التختيب( ، )1 ،2 ،3 ،4 ،5كسا تؼ استخجم األساليب اإلحرائية التالية:


مقاييذ الشدعة السخكدية وتتسثل في الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية واألىسية الشدبية :لإلجابة



اختبار االنحجار التجريجي الستعجد :الختبار الفخضية الخئيدية لمبحث ،ومعخفة أؼ اإلستخاتيجيات األكثخ

عمى التداؤل األول والثاني.
تأثي اًخ.
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كسا تؼ استخخاج معامل ( αألفا كخونباخ) لقياس ثبات االستبانة ،وكانت جسيع أبعاد االستبانة تتستع بثبات



جيج ،حيث بمغ معامل ألفا لمستغيخ السدتقل إستخاتيجيات تشسية السؾارد البذخية( ،)96 .0ولمستغيخ التابع اإلدارة
اإللكتخونية(.)92 .0
 0 .6 .0مجتسع وعيشة البحث

تكؾن مجتسع البحث مؽ جسيع العامميؽ برشجوق الزسان االجتساعي-اإلدارة العامة ،والبالغ عجدىؼ()453

مفخدة ،وتؼ أخح عيشة عذؾائية بمغت( ،)208حيث تؼ تؾزيع ( )208استبانات واستخجع مشيا ( )155استبانةُ ،وجج

أن ( )152استبانة فقط صالحة لمتحميل ،أؼ بشدبة ردود بمغت ( ،)%73وتعج ىحه الشدبة جيجة ويسكؽ االعتساد
عمي نتائجيا.
 .8 .6 .0متغيرات البحث

بشاء عمى أىجاف البحث وفخضياتو تكؾن البحث مؽ متغيخيؽ أساسيؽ ىسا :الستغير السدتقل الستسثل في
ً
استخاتيجية تشسية السؾارد البذخية ويذسل(التعميؼ ،والتجريب  ،التظؾيخ التشغيسي ،التظؾيخ اإلدارؼ ،تظؾيخ السدار
الؾعيفي) .والستغير التابع الستسثل في اإلدارة اإللكتخونية.
 .3 .6 .0حدود البحث :وتذسل:
بيشيسا.
-

حجود مؾضؾعية :تشاولت الؾرقة مؾضؾع تشسية السؾارد البذخية ،واإلدارة االلكتخونية والعالقة واألثخ
حجود مكانية :تسثمت في صشجوق الزسان االجتساعي-اإلدارة العامة -ليبيا.

حجود بذخية :وتسثمت في العامميؽ باإلدارة العامة لمرشجوق وبجسيع السدتؾيات اإلدارية.

 .4 .6 .0التعريفات اإلجرائية


استراتيجية تشسية السهارد البذرية :وتعشي الجيؾد التي تبحليا إدارة الذؤون اإلدارية والخجمات

برشجوق الزسان االجتساعي مؽ خالل العسل وفق خظة استخاتيجية مشغسة ىجفيا األساسي؛ تعغيؼ االستفادة
القرؾػ مؽ السؾارد البذخية العاممة بالرشجوق عؽ طخيق التعميؼ ،والتجريب ،والتظؾيخ بأنؾاعو ،وبسا يزسؽ

االرتقاء بالسدتؾػ السعخفي والعسمي لكافة السؾعفيؽ سؾاء فيسا يتعمق بؾعائفيؼ الحالية ،أو إعجادىؼ لسيام
مدتقبمية ، .وبسا يديؼ في تحقيق التكيف مع الستغيخات في البيئة السحيظة.


اإلدارة اإللكترونية :وتعخف اإلدارة اإللكتخونية

برشجوق الزسان االجتساعي بأنيا تتبشي صشجوق
السعمؾمات والتقشية

الحجيثة في كافة

الزسان االجتساعي نغام إلكتخونياً مؾحجاً يعتسج عمى تكشؾلؾجيا
السجاالت ،ويخبط اإلدارة العامة لمرشجوق بفخوعو ومكاتبو والجيات ذات العالقة؛ بيجف تقجيؼ خجمات تتدؼ
بالدخعة والجؾدة لمسدتفيجيؽ بأسخع وقت وبأقل جيج وتكمفة مسكشة.
 .8الجانب الشغري و الدراسات الدابقة
أوال :الدراسات الدابقة

نغ اًخ ألىسية الجراسات الدابقة في تعديد الشؾاحي الشغخية والتظبيقية ألؼ بحثُ ،وجج مؽ الزخورؼ الخجؾع إلى
الجراسات ذات الرمة السباشخة بسؾضؾع البحث ،واألكثخ ارتباطاً بستغيخات البحث.
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دراسة( :)Al-Jarrah,2018وىجفت إلى تحجيج درجة تظبيق اإلدارة اإللكتخونية في أقدام و ازرة

التخبية والتعميؼ باألردن عمى عيشة عذؾائية مكؾنة مؽ  307مؾعفا ،وأىؼ ما تؾصمت إليو ىؾ أن تظبيق اإلدارة
اإللكتخونية جاء بجرجة عالية ،وأوصت بالتخكيد عمى التجريب والعسل عمى تذجيع العامميؽ وتحفيدىؼ.


دراسة(سبريشة :)8105 ،ىجفت إلى تحجيج أثخ استخاتيجية تشسية السؾارد البذخية عمى أداء األفخاد في

عجد مؽ الجامعات الجدائخية بالتظبيق عمى عيشة عذؾائية مكؾنة مؽ( )800مفخدة مؽ األساتحة والسؾعفيؽ

اإلدارييؽ ،ومعخفة مدتؾػ مسارسة ىحه اإلستخاتيجيات .وخمرت إلى عجد مؽ الشتائج أىسيا :مدتؾػ مسارسة

اإلستخاتيجيات كان متؾسط ،كسا تبيؽ وجؾد عالقة ارتباطية تأثيخية بيؽ استخاتجيات تشسية السؾارد البذخية

والستسثمة في (تجريب ،تعمؼ تشغيسي ،تظؾيخ تشغيسي وإدارؼ وتظؾيخ السدار ،واإلبجاع) وأداء السؾارد البذخية،
كسا كذفت عمى أن ىشاك قرؾ اًر في مسارسة بعض االستخاتيجيات يتسثل في عجم تقييؼ البخامج التجريبية قبل
وبعج العسمية التجريبية ،وعجم اىتسام الجامعة بالحافد السادؼ والسعشؾؼ لألفخاد السبجعيؽ والسسيديؽ.


دراسة(عبد الزيدي وخميل :)8105 ،ىجفت إلى تدميط الزؾء عمى واقع عسمية تأىيل السؾارد البذخية

 ،ومجػ تؾافخ متظمبات تظبيق اإلدارة اإللكتخونية في و ازرة العمؾم والتكشؾلؾجي في العخاق مؽ وجية نغخ رؤساء

األقدام ومجيخؼ الذعب في الؾ ازرة .وتؾصمت الجراسة إلى مجسؾعة مؽ االستشتاجات أىسيا :تؾفخ متظمبات

تظبيق اإلدارة اإللكتخونية في الؾ ازرة برؾرة جيجة ،وتؾفخ مدتؾػ متؾسط مؽ التأىيل ،ولكشيا تعاني ضعف
ندبي فيسا يخص أساليبيا السدتخجمة لتأىيل مؾاردىا البذخية والستسثمة في(تعميؼ ،تجريب ،تسكيؽ ،الؾصف

الؾعيفي ،والخبخات العسمية ،والتظؾر اإلدارؼ).


دراسة(العباني :)8105 ،ىجفت إلى تؾضيح أثخ تجريب السؾارد البذخية في نجاح تظبيق اإلدارة

اإللكتخونية عمى عيشة مؽ السجيخيؽ ورؤساء األقدام والعامميؽ بإدارتي السؾارد البذخية والتقشية اإللكتخونية

بمغت( ،)48وعيشة مؽ باقي العامميؽ في اإلدارات األخخػ بمغت( )235في مرخف األمان الخئيدي بظخابمذ -
ليبيا .تؾصمت إلى بعض الشتائج أىسيا :مدتؾػ تظبيق اإلدارة اإللكتخونية بذكل عام كان متؾسط ،إال أنو في

مجال خجمات السدتفيجيؽ ضعيف نؾعاً ما .كسا كذفت بأن أثخىا غيخ ايجابي ،مع وجؾد قرؾر في تجريب

السؾارد البذخية ومحجودية فخص التجريب  ،فالبخامج التجريبية غيخ فعالة بجرجة كافية بسا يخص التقشية وتعمؼ

المغة اإلنجميدية ،وعجم وجؾد حافد مادؼ أو معشؾؼ مشاسب.


دراسة(الذهيعي :)8108 ،ىجفت إلى التعخف عمى درجة تظبيق اإلدارة اإللكتخونية في مجارس التعميؼ

العام في مشظقة القريؼ بالدعؾدية مؽ وجية نغخ السجيخيؽ والؾكالء والسعمسيؽ في مجال(البشية التحتية

والتجييدات الفشية ،الخجمات اإلدارية ،والخجمات التعميسية) ،ومعخفة مجػ مداىسة اإلدارة اإللكتخونية في تظؾيخ
العسمية التعميسية .وتؾصمت إلى أن درجة تظبيق اإلدارة االلكتخونية مشخفزة ،بيشسا جاءت درجة مداىستيا في

تظؾيخ العسمية التعميسية مختفعة.

تأسيداً عمى ما تقجم ،فإن البحث الحالي يتذابو مع بعض الجراسات الدابقة في السجال الخاص بالبحث
وىؾ تشسية السؾارد البذخية ،واإلدارة اإللكتخونية ،وإن كانت معالجة الجراسات الدابقة لستغيخات البحث تختمف

عسا تؼ التظخق إليو في البحث الحالي ،مؽ حيث الدوايا التي تؼ تشاوليا مؽ جانب كل باحث ،ويتفق البحث
الحالي مع الجراسات الدابقة مؽ حيث مشيجية البحث ،إال أنو يختمف عؽ دراسة (عبج الديجؼ  ،وخميل)2015 ،

في أسمؾب التحميل اإلحرائي السدتخجم ،كسا يالحع اختالف وتشؾع مجتسع وعيشة البحث لمجراسات الدابقة عؽ

مجتسع البحث الحالي .كسا قج تؼ االستفادة مؽ الجراسات الدابقة في إثخاء الجانب الشغخؼ ،وفي بشاء أداة جسع
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أ .سسية عبج الحسيج محسؾد ؛ أ .سمؾػ سالؼ ابخاىيؼ

البيانات االستبانة وتظؾيخىا ،ومشاقذة نتائج البحث الحالي ومقارنتيا مع نتائج الجراسات الدابقة .وأخي اًخ يعج
البحث الحالي إضافة عمسية لسا سبق مؽ خالل تقجيؼ دليل عمسي وعسمي حؾل تأثيخ تشسية السؾارد البذخية عمى
تظبيق اإلدارة اإللكتخونية.

ثانيا :الجانب الشغري
 .0مفههم تشسية السهارد البذرية
عمى الخغؼ مؽ قجم مسارسات تشسية السؾارد البذخية ،إال أن اىتسام السشغخيؽ االقترادييؽ واإلدارييؽ بجأ يتجو
إليو كحقل عمسي في سشة1958؛ حيث أصبح مرظمح تشسية السؾارد البذخية أكثخ تجاوالً في كتاباتيؼ ،ويذيخ

األدب اإلدارؼ والتدييخ إلى أن مفيؾم تشسية السؾارد البذخية بسزسؾنو السعاصخ لؼ يشظمق ويربح مرظمحا

واسع االنتذار إال مع الكاتب والسفكخ األمخيكي تليؾنارد نادلخت بعج عذخ سشؾات مؽ التاريخ الدابق(يخقي،

 ،2007ص. )89

كسا تعجدت تعخيفات تشسية السؾارد البذخية

باختالف العمساء وتشؾع أفكارىؼ .وفيسا يمي عخض لعجد مؽ

التعخيفات فقج ُعخفت بأنيات مجسؾعة الشذاطات واإلجخاءات والبخامج التي تيجف إلى تأىيل وتظؾيخ األفخاد
بظخيقة عقالنية تُديؼ في تحديؽ أدائيؼ الحالي والسدتقبمي ألعساليؼ(الفارس ،2003 ،ص .)187في حيؽ

عخفيا (بمخيخؼ ،2016 ،ص )174بأنيا تمختمف األنذظة التي تقؾم بيا السشغسة بذكل مدتسخ؛ لتعغيؼ القجرات
الكامشة لسؾاردىا البذخية وتظؾيخ استخجاميا إلى أقرى حج مسكؽ؛ بسا يخمق ليا السيدة التشافدية ضسؽ بيئتيا
السحمية والعالسية التي تتسيد بعجم االستقخار ،ويتجمى ذلػ مؽ خالل الخضا ،واالستقخار الؾعيفي وتحديؽ أداء
العامميؽت.

وأخي اًخ قجم (يخقي ،2007 ،ص )94تعخيفا لتشسية السؾارد البذخية مؽ وجية نغخه بأنيات تمػ الجيؾد السخظظة
والسشغسة السدتسخة اليادفة إلى تحديؽ قجرات األفخاد؛ أؼ معارفيؼ  ،واتجاىاتيؼ في سبيل تحديؽ سمؾكيؼ

وأدائيؼ الؾعيفي ،في وعائفيؼ الحالية وإعجادىؼ لؾعائف أو ميام مدتقبمية  ،وتسكيشيؼ مؽ مؾاكبة نسؾ السؤسدة

وتظؾرىا ،وذلػ مؽ خالل وعائف رئيدية ،وىي التجريب ،والتعميؼ ،والتظؾيخ ،عمى أن يكؾن ذلػ في إطار
الجيؾد الكمية لمتظؾيخ التشغيسي ،التي تييئ السشاخ والغخوف والعؾامل السؾاتية لتحقيق نتائج تشسية السؾارد

البذخية برفة خاصة ،وفعالية السؤسدة برفة عامةت.
أهسية تشسية السهارد البذرية

تتجدج أىسية تشسية السؾارد البذخية في أنيا استثسار عمى السجػ الظؾيل لمسشغسات التي تدعى لمتسيد
والتقجم ،ف في الؾقت السعاصخ و نتيجة لتغيخ اليجف مؽ تشسية السؾارد البذخية والتحؾل لمشغخة السدتقبمية تبع ذلػ
 ،تحؾليا مؽ سياسة إلى استخاتيجية تتكامل وتتؾافق مع استخاتيجية السشغسة؛ ىجفيا األساسي تكؾيؽ بشية تحتية
مؽ السيارات البذخية التي تحتاجيا السشغسة في الحاضخ والسدتقبل ،لمخفع مؽ كفاءتيا وفاعميتيا عمى السجػ

الظؾيل ،األمخ الحؼ يسكشيا مؽ تحقيق رضا عسالئيا ،وكحلػ التأقمؼ مع التغيخات التي تحجث في البيئة والتكيف
معيا ،وذلػ مؽ خالل تؾعيف الظاقات الكامشة لجػ السؾعفيؽ ،وتحفيدىؼ نحؾ االنجاز وجعل التكشؾلؾجيا
ركيدتيؼ األساسية (عسخان.)1996 ،
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مؽ ناحية أخخػ لؼ يعج يشغخ عمى ما يشفق عمى تشسية السؾارد البذخية مؽ خالل أساليب التعميؼ والتجريب

والتظؾيخ السختمفة عمى أنيا تكمفة دون عائج ،بل أصبحت الشغخة الحجيثة باعتبار السؾرد البذخؼ رأس مال

بذخؼ عؽ طخيقو تتسكؽ السشغسات مؽ خمق قيسة مزافة ،تتسثل في تحقيق الكفاءة والفاعمية التشغيسية(عقيمي،
.)2004
ونغ اخ لتعجد وجيات الشغخ عؽ اإلستخاتيجيات التي تشظؾؼ تحت استخاتيجية تشسية السؾارد البذخية  ،تؼ اعتساد

ثالث إستخاتيجيات في ىحه الؾرقة البحثية ،والتي أشار إلييا الكاتب األمخيكي ( )Leonard Nadler؛بأن

استخاتيجية تشسية السؾارد البذخية تشظؾؼ عمى ثالثة أنذظة رئيدية وىي  :التجريب والتعميؼ،
والتظؾيخ(. )Nadler,1986
فيسا يمي عخض لالستخاتيجيات التي تؼ تشاوليا في ىحه الؾرقة:
 التعميم :فيؾ استخاتيجية تعتسجىا السشغسة لالرتقاء بسؾعفييا فكخياً وسمؾكياً ،عمى اعتبار أن التعميؼ يؤدؼ دو ار
ىاماً في خجمة التشسية لمسؾارد البذخية ،فسؽ خاللو يكتدب الستعمؼ األسذ البشائية والشغخية العامة لمسعخفة
بذكل عام وبالذكل الحؼ يعسل عمى تحديؽ أداء الفخد وتحقيق أىجاف السشغسة واألفخاد معاً ،فزال عؽ دوره

في تكؾيؽ شخرية جسيع العامميؽ في السشغسة وبشاء ذواتيؼ .فسؽ وجية نغخ (فخيقي) يعج التعميؼ أساساً
لمتشسية البذخية ،فسؽ خالل بخامج التعميؼ السدتسخ يسكؽ لمسؤسدات تحقيق نسؾ حقيقي عمى السدتؾػ

الكمي(فخيقي.)2008 ،
 التدريب :تتعجد السفاىيؼ السدتخجمة لمتعبيخ عؽ التجريب كعسمية ويسكؽ تعخيف التجريب عمى أنو تالجيج
السشغؼ والسخظط لو لتدويج السؾارد البذخية في السشغسة بسعارف معيشة  ،وتحديؽ وتظؾيخ مياراتيا وقجراتيا

وتغييخ سمؾكيا واتجاىاتيا بذكل إيجابي بشاء مسا قج يشعكذ عمى تحديؽ األداء في السشغسةت(دزة،2003 ،

ص.)103

والتجريب كاستخاتيجية ،يدعى لمؾصؾل إلى بشاء معخفي مؽ خالل تظؾيخ السيارات الحالية التي يستمكيا

العاممؾن وإكدابيؼ ميارات ججيجة ،وكل ذلػ بيجف إكداب السشغسة ككل قجرة أكبخ عمى التأقمؼ واستيعاب
الستغيخات التي تحجث في البيئة الخارجية ،والتكيف معيا بسا يتشاسب مع تظمعاتيا في سعييا لتحقيق أىجافيا،
وىشاك عجة أساليب تتبعيا السؤسدات لتجريب العامميؽ بيا مشيا  ،التجريب أثشاء العسل  ،التجريب خارج العسل ،

وباستخجام وسائل تجريبية متشؾعة كجراسة الحالة  ،والعرف الحىشي  ،وتقسص األدوار  ،والسحاضخات ،والشسحجة
وغيخىا مؽ الؾسائل ،بسا يتؾافق مع البخنامج التجريبي السحجد وفق االستخاتيجية السؾضؾعة.
 التظهير :أما التظؾيخ فقج عخف عمى أنو تاكتداب السعخفة والسيارات والدمؾكيات التي تحدؽ مؽ قجرة

السؾعفيؽ لسؾاجية أنؾاعا مختمفة مؽ التحجيات في األعسال السؾجؾدة حاليا ،أو األعسال التي لؼ تغيخ

بعجت( .)Noe, et,al. 1994,p59ويدتيجف مؽ خالل استخاتيجية التظؾيخ تحقيق أثخ إيجابي عمى أداء
السشغسة ككل مؽ خالل القيسة التي تقجميا لخؤيتيا ورسالتيا فيؾ استخاتيجية عمى السجػ البعيج ويستج عمى

مدتؾػ السشغسة ككل ومختبط باستخاتيجية السشغسة ومتكامل معيا وليذ في حجود الشغخة البديظة السبشية عمى
تقجيؼ خجمات تجريبية تُعخض لسؽ يخغب في االستفادة مشيا فقط.
وفي ىحه الؾرقة تؼ التظخق إلى التظؾيخ مؽ ثالث زوايا متكاممة وبسا يتشاسب مع طبيعة البحث ،والستسثل
في التظؾيخ التشغيسي ،التظؾيخ اإلدارؼ  ،وتشسية وتظؾيخ السدار الؾعيفي.
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جامعة بشغازؼ

فالتظهير التشغيسي يقرد به تجيج مخظط عمى مدتؾػ السشغسة ككل تجعسو اإلدارة العميا؛ لديادة فاعمية

التشغيؼ مؽ خالل تجخالت مخظظة في العسميات التي تجخػ في السشغسة مدتخجميؽ في ذلػ السعارف التي

تقجميا العمؾم الدمؾكية(المؾزؼ ،2012 ،ص .)21كسا اعتبخ القخيؾتي التظؾيخ التشغيسي بأنو تجيج مخظط
ييجف إلى تغييخ وتظؾيخ العامميؽ عؽ طخيق التأثيخ في قيسيؼ ومياراتيؼ وأنساط سمؾكيؼ ،عؽ طخيق تغييخ

سبيل لتظؾيخ السؾارد البذخية والسادية
التكشؾلؾجيا السدتخجمة ،وكحلػ العسميات واليياكل التشغيسية ،وذلػ
ٌ
وتحقيق لألىجاف التشغيسيةت(القخيؾتي ،2000 ،ص .)322فسؽ األسباب التي تجعؾ السشغسات لمتظؾيخ
التشغيسي؛ ىي التغييخات الخارجية والستسثمة في التكشؾلؾجيا ،والتغييخ في الدياسات واالستخاتيجيات وما يتظمبو
مؽ إجخاء تغييخات تشغيسية بسا يتؾافق معيا.

أما التظهير اإلداري فيعرف بأنه "عسمية تدويج اإلدارييؽ بالسيارات والسعمؾمات التي تداعجىؼ عمى تحديؽ

أدائيؼ في العسل ورفع مدتؾػ كفاءتيؼ في مؾاجية السذكالت اإلدارية (مذيؾر ،2009 ،ص .)47وتكسؽ أىسية

التظؾيخ اإلدارؼ في أنو يديؼ في تشسية ميارات عسمية اتخاذ الق اخرات اإلدارية ،و تظؾيخ ميارات العالقات
اإلندانية مؽ خالل التفاعل الجيج بيؽ السجيخيؽ والسؾعفيؽ ،كسا أنو يداعج عمى اكتداب السعارف والسعمؾمات

الستعمقة بالعسل والسشغسة برفة عامة ،وأيزاً تديؼ بخامج التظؾيخ اإلدارؼ في تدويج السجيخيؽ بالسيارات
الالزمة  ،وتظؾيخ إمكاناتيؼ ،التي تؤىميؼ لسؾاكبة التغيخات لمحج مؽ التقادم اإلدارؼ( .عباس وعمي،2007 ،

ص.)132

ويتؼ التظؾيخ اإلدارؼ باعتساد عجة أساليب فإذا كان داخل العسل :يتؼ اتباع أسمؾب إسشاد ميام خاصة كتعييؽ
مؤقت لمسؾعف كسداعج لمخئيذ ،أو أسمؾب التشقل بيؽ الؾعائف ،وغالبا ما تكؾن في نفذ السدتؾػ اإلدارؼ،
وأسمؾب االشتخاك في أعسال المجان التي تدسح لمسجيخ مؽ التعمؼ عؽ طخيق مالحغة اآلخخيؽ .أما إذا كان
خارج مكان العسل؛ فيتؼ استخجام عجة أساليب مذابية ألساليب التجريب كتجريب الحداسية ،حمقات الشقاش،

دراسة الحالة ،السؤتسخات(بخبخ ،2008 ،ص ص.)275-274

وبالتالي نجج الغخض األساسي مؽ التظؾيخ اإلدارؼ اكتداب اإلدارييؽ ميارات إندانية واالترال الفعال مع
اآلخخيؽ ،وميارات تحميمية وفق التغييخات التي يتؼ إجخاؤىا في طخيقة أداء األعسال داخل السشغسة.
تظهير السدار الهعيفي :بقرج بالسدار الؾعيفيت مجسؾعة السخاكد الؾعيفية التي يتجرج خالليا الفخد في حياتو

الؾعيفيةت (ديدمخ ،2003 ،ص .)354أما استخاتيجية تظؾيخ السدار الؾعيفي فتعخف عمى أنيات مجسؾعة مؽ
األنذظة والعسميات واإلجخاءات التي تذكل بخنامجا فعاال لتخظيط وتظؾيخ السدار الؾعيفي لمتؾفيق بيؽ
احتياجات السؤسدة في السجػ الظؾيل واحتياجات العامميؽ وطسؾحاتيؼ في السجػ القريخ والستؾسط ،وفي

الؾقت نفدو التعامل مع التغييخات الدخيعة والستؾقعةت .وتتسثل أىسية ىحه االستخاتيجية في كؾنيا تحقق التالي:

 التسيد السيارؼ :فؾجؾد استخاتيجية جيجة يزسؽ تؾفيخ الكفاءات الستسيدة في السدتقبل؛ فالستظمبات
والحاجات الستغيخة لمسؾارد البذخية في السجػ القريخ والستؾسط يجب تحجيجىا بجقة في بجاية ترسيؼ الخظة

االستخاتيجية طؾيمة السجػ.

 زيادة قجرة السشغسة عمى استقظاب العسالة والحفاظ عمييا :حيث تتدؼ العسالة السؤىمة بالشجرة ،فاألفخاد
يدعؾن إلى االلتحاق بالسشغسات التي تؤكج اىتساميا بتحقيق طسؾحات العامميؽ وضسان مدتقبميؼ الؾعيفي ،أما

مؽ يعسمؾن داخل السشغسة فعالً فؾجؾد استخاتيجية لمتظؾيخ يديج مؽ الؾالء واالنتساء واستقخار العسل فييا.
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 تأكيج الخضا الؾعيفي :وخرؾصا لمسؾعفيؽ الججد الحيؽ يغيخون الخغبة في االطسئشان والديظخة عمى
مدارىؼ الؾعيفي واإللسام بالبجائل الؾعيفية.

 تحقيق وتأكيج العجالة الؾعيفية :وذلػ مؽ خالل تؾفيخ فخص تظؾر وعيفي عادلة وبخامج تظؾيخ داخمية.
 مؾاكبة التغيخات الستشؾعة والدخيعة :أدت التغيخات التكشؾلؾجية ،الدياسية ،االقترادية ،الجيسؾغخافية والثقافية
إلى التقادم الدخيع في ميارات السؾعفيؽ ،وبالتالي تداعج االستخاتيجية الفعالة لتظؾيخ السدار الؾعيفي في

التؾقع والتشبؤ بسثل ىحه التغييخات ،ومؽ ثؼ العسل عمى تظؾيخ السؾارد البذخية ،وإكدابيؼ ميارات تتساشى وىحه
التظؾرات (عامخ ،2011 ،ص.)167
بعج ما تؼ تؾضيح مفيؾم تشسية السؾارد البذخية وأىسيتيا في السداعجة عمى التكيف مع التغييخ الحؼ تخغب

مشغسة ما في إجخائو ،وباعتبار اإلدارة االلكتخونية نؾعاً مؽ أنؾاع التغييخ سشتظخق في الجدء التالي إلى اإلدارة
اإللكتخونية وبيان فؾائج تظبيقيا كأسمؾب إدارؼ حجيث ومتظؾر يعتسج عمى التكشؾلؾجيا.
 . 8مفههم اإلدارة االلكترونية
ُيعج مرظمح اإلدارة اإللكتخونية مؽ السرظمحات العمسية السدتحجثة تساما في مجال العمؾم العرخية ،فيي
مجخل ججيج يقؾم عمى استخجام السعخفة والسعمؾمات ونغؼ البخامج الستظؾرة لالتراالت؛ لمقيام بالؾعائف اإلدارية
وإنجاز األعسال التشفيحية ،واعتساد االنتخنت والذبكات األخخػ في تقجيؼ الخجمات برؾرة الكتخونية ،باإلضافة
إلى تبادل السعمؾمات بيؽ العامميؽ في السشغسة وبيؽ األطخاف الخارجية ؛بسا يداعج عمى اتخاذ الق اخرات ورفع
كفاءة األداء وفعاليتو.
فقج عخفت اإلدارة اإللكتخونية بأنيا عسمية تيجف إلى تظؾيخ الخجمات اإلدارية باستخجام عجد مؽ الؾسائل
االلكتخونية كالذبكات الجاخمية التي تخبط أجداء السشغسة ببعزيا والذبكات الخارجية التي تخبط السشغسة
بأصحاب العالقة واألطخاف السدتفيجة مؽ خجماتيا وغيخىا مؽ األدوات التقشية التي تداعج عمى التقميل مؽ
استخجام الؾسائل التقميجية ( .)Nygren ,2009ويعخفيا (أحسج ،2009 ،ص )42بأنيات استخجام نغؼ تكشؾلؾجيا
السعمؾمات واالترال وخاصة االنتخنت ،في جسيع العسميات اإلدارية الخاصة بسشغسة ما ؛بغية تحديؽ العسمية

اإلنتاجية وزيادة كفاءة وفاعمية األداء بالسشغسةت .ويشغخ إلييا (الحيت ،2015 ،ص )22عمى أنيا تمشغؾمة

الكتخونية متكاممة تعتسج عمى تقشيات االتراالت و السعمؾمات لتحؾيل العسل اإلدارؼ اليجوؼ إلى أعسال تشفح
بؾاسظة التقشيات الخقسية الحجيثةت.
أهداف اإلدارة االلكترونية:

تسكؽ مؽ تظؾيخ العسمية اإلدارية بذكل عام
يخػ بعض الباحثيؽ والعمساء أن أىجاف اإلدارة متعجدة؛ فيي ُ
باستخجام التقشيات الخقسية الحجيثة ،كسا أنيا أيزاً تديؼ في تقميل تعقيجات العسل اليؾمي مؽ خالل خفض
كسيات السمفات والخدائؽ لحفغيا ،مسا يؤدؼ لتقميل التكاليف والعسل عمى تؾفيخ معمؾمات وبيانات السدتفيجيؽ
برؾرة فؾرية وبذكل سخيع(عبجالجميل وسسيخ ،)2015 ،وبالخغؼ مؽ تعجد أىجاف اإلدارة اإللكتخونية إال أنشا نجج
بأنيا تشرب في زيادة كفاءة وفعالية لسشغسة مؽ جية ،وتخفيض التكاليف مؽ جية أخخػ .ويسكؽ ذكخ

بعزيا:
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 أهد اف تتعمق بفائدة السدتفيدين وأصحاب السرالح الداخميين والخارجيين لمسشغسة :تتسثل في التقميل مؽ

التعقيجات اإلدارية ،وتحقيق الكفاءة والفاعمية في تقجيؼ الخجمات لمسدتفيجيؽ ،عؽ طخيق تؾعيف تكشؾلؾجيا
السعمؾمات في دعؼ وبشاء ثقافة مؤسدية إيجابية مؽ خالل التعميؼ السدتسخ وبشاء السعخفة.

 أهداف تتعمق برفع كفاءة العسل اإلداري :مؽ خالل الحج مؽ استخجام األوراق في األعسال اإلدارية ،وتحديؽ

مدتؾػ الخجمات ،بسا يقؾد إلى تخفيض التكاليف  ،واإلنجاز الدخيع لألعسال واخترار زمؽ تشفيحىا.

 أهداف تتعمق بزيادة كفاءة وترشيد الق اررات اإلدارية  :عؽ طخيق تؾفيخ معمؾمات وبيانات برؾرة فؾرية
لمسدتفيج ،ولستخح القخار ،والتقميل مؽ معؾقات اتخاذ القخار.

 أهداف تتعمق بزيادة قدرة السشغسة التشافدية :تتسثل في التؾافق مع بقية دول العالؼ التي تتجو إلى تبشي
العسل اإللكتخوني ،وتعديد القجرة التشافدية لمسشغسات بسختمف أنؾاعيا ،وأيزا تسكؽ مؽ الحج مؽ الفداد اإلدارؼ

 ،وتقميل تأثيخ العالقات الذخرية عمى إنجاز العسل(الحيت ،2015 ،ص ص .)26 -25

وحتى تتسكؽ السشغسة مؽ تحقيق الفؾائج السخجؾة مؽ تظبيق اإلدارة االلكتخونية البج مؽ تؾافخ عجد مؽ

العشاصخ األساسية والستسثمة في (األجيدة والسعجات – والبخمجيات – نغؼ السعمؾمات – نغام االتراالت –
الكؾادر البذخية مؤىمة).
متظمبات اإلدارة االلكترونية:
ىشاك العجيج مؽ الستظمبات الزخورية لمتحؾل إلى اإلدارة االلكتخونية مؽ ضسشيا:
 الستظمبات اإلدارية :تتظمب اإلدارة اإللكتخونية إدارة جيجة تدانج التظؾيخ ،وتجعؼ األساليب اإلدارية الحجيثة و

تمتدم بالعسل واإلشخاف عمى وضع استخاتيجيات والخظط؛ لتأميؽ وتؾفيخ بشية تحتية لإلدارة اإللكتخونية لتحقيق
األىجاف السخجؾة مؽ تظبيقيا  ،بذخط تؾفخ وكفاءات وميارات متخررة  ،وإجخاء اإلصالحات اإلدارية

الالزمة.

 الستظمبات البذرية :أن تظبيق نسؾذج اإلدارة اإللكتخونية يتظمب وجؾد مؾارد بذخية مؤىمة تستمػ خبخات
وميارات تجعميا تدتخجم الحاسبات اإللكتخونية والذبكات بذكل يعدز ميام الؾعيفة السشاطة بكل مؾعف.

 الستظمبات التقشية :وتذسل مجسؾعة السكؾنات السادية التي يسكؽ مؽ خالليا تشفيح تظبيقات اإلدارة اإللكتخونية
تتسثل في الحؾاسيب ونغؼ البيانات الستكاممة ،واليؾاتف والفاكدات وشبكات اإلنتخنت.

 الستظمبات األمشية :تعج مدألة أمؽ السعمؾمات مؽ أىؼ معزالت العسل اإللكتخوني ،مسا يحتؼ تؾفيخ نغام
أمؽ إلكتخوني والدخية عمى مدتؾػ ٍ
عال لحساية السعمؾمات والؾثائق التي يجخؼ حفغيا( ،خميل.)2015 ،
كسا أن ىشاك عجداً مؽ االعتبارات الؾاجب مخاعاتيا  ،باإلضافة لمستظمبات األساسية ،لشجاح السشغسة مؽ
التحؾل إلى اإلدارة اإللكتخونية بذكل يسكشيا مؽ تحقيق الفؾائج الدابق ذكخىا .ومؽ ىحه االعتبارات :

 االىتسام بالسجاالت اإلدارية ،فميدت القزية تقشية وحدب ،ولكشيا قزية إدارية تعتسج عمى فكخة إدارية
متظؾرة وقيادات إدارية واعية.

 االعتساد عمى أساليب عمسية تتظمب خبخات وتخررات رائجة لمتحؾل إلى السشغسة اإللكتخونية ،تدتغخق وقتا
في التخظيط كسا يشبغي أن تؾفخ السشغسة لمقائسيؽ عمييا اإلمكانيات السادية الالزمة لشجاحيا.
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 تؾعية العسالء وتعخيفيؼ بكل ما يتعمق بظخق التعامل ،وكيفية الحرؾل عمى الخجمات لزسان تفاعميؼ مع
اإلدارة االلكتخونية.

 استخجام تقشيات االتراالت والسعمؾمات لغخض تظبيق نغؼ اإلدارة الحجيثة السعتسجة عمى بخمجيات تحقق
التكامل بيؽ أجداء السشغسة(الدمسي.)2002 ،
 .3نبذة عن صشدوق الزسان االجتساعي:
يعج صشجوق الزسان االجتساعي أحج السؤسدات الخائجة في الجولة الميبية مشح إعالن استقالليا سشة ،1951حيث
تزسؽ قخار الجسعية العامة لألمؼ الستحجة القاضي باستقالل البالد في 24ديدسبخ عام 1951نراً بإنذاء
الزسان االجتساعي في ليبيا مشح ذلػ الؾقت ،فيؾ ىيئة عامة ليا الذخرية االعتبارية والحمة السالية السدتقمة،

يسارس أعسالو وفقا لحكام قانؾن الزسان االجتساعي رقؼ 13لدشة1980وتعجيالتو ،ويستمػ عجد مؽ الفخوع

والسكاتب عمى مدتؾػ الجولة الميبية ،وبفزل قياداتو تسكؽ مؽ تجاوز األزمات التي مخت بيا ليبيا و حقق
التسيد والشجاح فقج تسكؽ مؽ الحرؾل عمى جائدة التسيد لمسسارسات الفزمى ألول مخة مشح تاريخ إنذائو مؽ
قبل الجسعية الجولية لمزسان االجتساعي اإليدا( ،)ISSAومؽ ضسؽ ميامو األساسية خجمة السؾاطؽ الميبي مؽ

الشاحية الزسانية مؽ تؾفيخ معاشات ،ومشافع نقجية لمسذتخك بعج التقاعج؛ لزسان حياة أفزل لو ولسؽ يعؾليؼ

مؽ بعجه (.)www. ssf. ly
.3

الجانب العسمي (تحميل البيانات):

بعج تجسيع االستسارات ،ثؼ تفخيغ بياناتيا وتحميميا بؾاسظة بخامج الحدم اإلحرائية السعخوف بـ ( ،)SPSSتؼ
استخجام اإلحراء الؾصفي لسعخفة مدتؾػ تظبيق اإلدارة اإللكتخونية ومدتؾػ اإلستخاتيجيات الستبعة لتشسية
السؾارد البذخية ،واإلحراء االستجاللي الختبار عالقات االرتباط واألثخ بيؽ الستغيخات .ولغخض معخفة مدتؾػ

التظبيق تؼ تقديؼ مقياس ليكخت الخساسي وفقا لمظخيقة التالية :من( )79 .0 -0مدتهى مشخفض جداً ،من(.0

 )59 .8 -81مدتهى مشخفض ،من( )39 .3- 61 .8مدتهى متهسط ،من( )09 .4- 41 .3مدتهى

مرتفع ،من( ) 5- 81 .4مدتهى مرتفع جداً.
فيسا يمي عخض لتحميل البيانات التي تؼ الحرؾل عمييا مؽ وجية نغخ العامميؽ برشجوق الزسان

االجتساعي.
 . 3 .0خرائص عيشة البحث
 .3 .0 .0وصف العيشة حدب متغير العسر :أغمب أعسار السبحؾثيؽ مؽ فئة الذباب مؽ  30إلى  40سشة

بشدبة % 56. 6في العيشة ،و تمييا الفئة العسخية مؽ  41إلى  50سشة بشدبة  ، % 1 .21وأقل فئة عسخية وىي
مؽ  51فأكثخ بشدبة  % 9 .3والججول ( )1يؾضح ذلػ .وذلػ يجل عمى أن إدارة الرشجوق تتبشى سياسة
لتظؾيخ وتججيج مؾاردىا البذخية.
جدول( )0يبين التك اررات والشدبة السئهية لستغير العسر
العمر
أقل مه  30سىت
مه  40- 30سىت
مه  50-41سىت
مه  51فأكثر
المجموع
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28
86
32
6
152

الىسبت
18. 4
56. 6
21. 1
3. 9
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 . 3 .8 .0وصف عيشة البحث حدب السدتهى التعميسي  :مؽ الججول()3نجج أن أغمب السبحؾثيؽ مؽ فئة
السدتؾػ الجامعي بشدبة  % 3 .78مؽ عيشة البحث ،تمييا فئة السدتؾػ التعميسي الثانؾؼ أو أقل بشدبة 5 .10

 ، %وتمييا مؽ يحسمؾن السدتؾؼ التعميسي الساجدتيخ بشدبة  ، % 6 .8و حسمة الجكتؾراه بشدبة  % 7 .0في

ً
العيشة ،ويعج ارتفاع ندبة فئة السؤىل الجامعي أم اًخ
متؾقعا؛ نغ اًخ لظبيعة العسل بالرشجوق ؛فيؾ يعتسج أساساً
عمى اإلدارييؽ والفشييؽ مؽ حسمة السؤىالت الجامعية ،كاإلدارة ،والسحاسبة  ،وتقشية السعمؾمات ،واالتراالت،

وبذكل عام يعكذ ارتفاع ندب السؤىالت الجامعية وما فؾق حخص إدارة الرشجوق عمى تحجيج سياسة معيشة
الستقظاب العسالة السؤىمة مدبقاً أوالً ،ثؼ إخزاعيا لبخنامج تعميؼ وتجريب قبل التعاقج الخسسي.
جدول( )3يبين التك اررات والشدبة السئهية لستغير السدتهى التعميسي
المستوى التعليمي
ثاووي أو أقل
جامعي
ماجسخير/دكخوراي
أخرى
المجموع

العذد
16
119
14
3
152

النسبت
10. 5
78. 3
9. 21
2
100

 3 .8اإلجابة عمى تداؤالت البحث

أ -ما مدتؾػ إستخاتيجيات تشسية السؾارد البذخية والستسثمة في :تعميؼ ،تجريب ،تظؾيخ تشغيسي  ،تظؾيخ إدارؼ ،
تظؾيخ مدار وعيفي .مؽ وجية نغخ العامميؽ في اإلدارة العامة لرشجوق الزسان االجتساعي

ججول( )3الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستخاتيجية تشسية السؾارد البذخية

اسخراحيجيت حىميت الموارد البشريت
حطوير إداري
الخعليم
الخذريب
حطوير حىظيمي
حطوير المسار الوظيفي
مسخوى اسخراحيجيت حىميت الموارد البشريت

المخوسط الحسابي
3. 95
3. 88
3. 72
3. 69
3. 57
3. 76

االوحراف المعياري
0. 85
0. 97
1. 06
1. 14
1. 14
1. 03

األهميت الىسبيت
79. 08
77. 5
74. 34
73. 82
71. 45
75. 2

المسخوى
مرحفغ
مرحفغ
مرحفغ
مرحفغ
مرحفغ
مرحفغ

مؽ الججول( )3نالحع أن الستؾسظات الحدابية لجسيع أبعاد استخاتيجية تشسية السؾارد البذخية تقع في السجال

ما بيؽ ( ،)95 .3-57 .3بستؾسط عام  76 .3وانحخاف السعيارؼ  ، 03 .1أؼ أن عيشة البحث متفقيؽ عمى أن
إدارة الرشجوق تيتؼ بتشسية مؾاردىا البذخية بسدتؾػ مختفع ،حيث جاءت في السختبة األولى مؽ حيث األىسية

الشدبية التظؾيخ اإلدارؼ بشدبة  ،% 08 .79وبستؾسط حدابي  ،95 .3وبانحخاف السعيارؼ  ،85 .0ثؼ جاءت
في السختبة الثانية مؽ حيث األىسية الشدبية التعميؼ بشدبة % 5 .77و بستؾسط حدابي  88 .3وانحخاف

السعيارؼ  ، 97 .0ثؼ جاءت في السختبة الثالثة مؽ حيث األىسية الشدبية التجريب بشدبة  % 34 .74بستؾسط

حدابي  72 .3وانحخاف السعيارؼ  ، 06 .1ثؼ جاءت في السختبة الخابعة مؽ حيث األىسية الشدبية التظؾيخ
التشغيسي بشدبة ،% 82 .73و بستؾسط حدابي 69 .3وبانحخاف السعيارؼ  ، 14 .1ثؼ أخي اًخ في السختبة
الخامدة مؽ حيث األىسية الشدبية  % 45 .71تظؾيخ السدار الؾعيفي بستؾسط حدابي 57 .3وانحخاف

السعيارؼ .14 .1
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ب -ما مدتؾػ تظبيق اإلدارة االلكتخونية مؽ وجية نغخ العامميؽ في صشجوق الزسان االجتساعي.

ججول( :)5الستؾسط الحدابي واالنحخاف السعيارؼ واألىسية الشدبية لإلدارة اإللكتخونية
المسخوى
األهميت
االوحراف
المخوسط
البيان
الىسبيت
المعياري
الحسابي
مرحفغ
87. 8
0. 68
4. 39
البىيت الخحخيت والخقىياث اإللكخروويت
مرحفغ
80. 8
1. 1
4. 04
خذماث المسخفيذيه
مرحفغ
72. 9
0. 84
3. 64
الخذماث اإلداريت
مرحفغ
80. 4
0. 88
4. 02
مسخوى حطبيق اإلدارة اإللكخروويت

يبيؽ الججول( )5أن مدتؾػ تظبيق اإلدارة اإللكتخونية جاء بجرجة مختفعة بستؾسط عام  02 .4وانحخاف
السعيارؼ  ،88 .0وىحا يجل عمى اىتسام إدارة صشجوق الزسان االجتساعي بسجارة التقجم والتظؾر التكشؾلؾجي،

وذلػ لزسان سخعة االنجاز والتقجم نحؾ األفزل ،وىحا يتفق أيزا مع ما أكجه السدؤوليؽ بإدارة الجعؼ الفشي

بأنيؼ يعسمؾن وفق رؤية لمتحؾل مؽ اإلدارة التقميجية إلى اإلدارة اإللكتخونية في جسيع مشاحي العسل .وبالشغخ
إلى مجاالت تظبيقيا نجج في السختبة األولى جاء مجال البشية التحتية والتجييدات اإللكتخونية بستؾسط الحدابي

 39 .4وبانحخاف السعيارؼ  ، 68 .0ثؼ جاءت في السختبة الثانية مجال خجمات السدتفيجيؽ بستؾسط الحدابي

 ، 04 .4وانحخاف السعيارؼ  ،14 .1ثؼ جاء في السختبة الثالثة واألخيخة مجال الخجمات اإلدارية بستؾسط
الحدابي  ،64 .3وبانحخاف السعيارؼ .84 .0
 .3 .3اختبار الفرضية الرئيدية لمبحث
والتي تشص عمى أنوت ال يؾجج تأثيخ الستخاتيجيات تشسية السؾارد البذخية الستسثمة في (تعميؼ ،تجريب ،تظؾيخ

تشغيسي ،تظؾيخ دارؼ ،تظؾيخ مدار وعيفي) عمى تظبيق اإلدارة اإللكتخونية ت

أوال :إجخاء العالقة بيؽ الستغيخ التابع اإلدارة اإللكتخونية مع الستغيخات السدتقمة وىي التعميؼ ،و التجريب،
والتظؾيخ التشغيسي ،والتظؾيخ اإلدارؼ ،وتظؾيخ مدار وعيفي خظؾة أولى.

ججول( :)6يبيؽ العالقة بيؽ الستغيخ التابع والستغيخات السدتقمة
المخغير الخابغ
اإلدارة
اإللكخروويت

مسخوى الذاللت(.0
)000

الخعليم

الخذريب

الخطوير
الخىظيمي

حطوير
إداري

حطوير مسار وظيفي

0. 642

0. 657

0. 673

0. 588

0. 692

يتزح مؽ الججول( )6بشاء عمى القيسة االحتسالية  00 .0أقل مؽ مدتؾػ الجاللة  05 .0لجسيع الستغيخات
السدتقمة مع الستغيخ التابع ؛ مسا يؾضح أن الستغيخات السدتقمة ليا عالقة طخدية ذات داللة معشؾية في الستغيخ
التابع ( اإلدارة اإللكتخونية)  ،حيث كان معامل االرتباط ٍ
لكل مشيا مختباً عمى حدب قؾة االرتباط مع الستغيخ

التابع اإلدارة اإللكتخونية ،تظؾيخ مدار وعيفي( ، )692 .0ثؼ التظؾيخ التشغيسي( ، )673 .0ثؼ التجريب(.0

 ، )657ثؼ التعميؼ ( ، )642 .0ثؼ تظؾيخ إدارؼ (.)588 .0

ثانياً :لسعخفة تأثيخ إستخاتيجيات تشسية السؾارد البذخية عمى اإلدارة االلكتخونية يسكؽ استخجام معامل االنحجار
التجريجي ،وىؾ يدتخجم بذكل أساسي في معخفة أؼ الستغيخات السدتقمة أكثخ تأثي اًخ عمى الستغيخ التابع .ويسكؽ
بشاء عجد مؽ الشساذج حدب أىسية الستغيخات السدتقمة وتأثيخىا في تفديخ التبايؽ الحاصل في الستغيخ التابع،

التي عؽ طخيقيا يسكؽ معخفة أؼ اإلستخاتيجيات األكثخ تأثي اًخ عمييا.
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جامعة بشغازؼ

أ .سسية عبج الحسيج محسؾد ؛ أ .سمؾػ سالؼ ابخاىيؼ

جدول ( :)7يبين نتائج اختبار تحميل االنحدار التدريجي )(Coefficients
النمورج

1

2

3

المتغيراث
المستقلت

قيم
المعامالث()B

الخطأ
المعياري

إحصائي
االختبار t

القيمت
االحتماليت
P-value

الثابج

2. 283

.140

16. 318

.000

مسار وظيفي

.437

.037

11. 746

.000

الثابج

2. 033

.151

13. 506

.000

مسار
وظيفي

.269

.058

4. 660

.000

.236

.064

3. 684

.000

1. 766

.191

9. 235

.000

.217

.062

3. 507

.001

.167

.070

2. 376

.019

.186

.084

2. 218

.028

حطوير
حىظيمي
الثابج
مسار
وظيفي
حطوير
حىظيمي
حذريب

معنويت
النمورج و
قيمت
R²
F=137. 9
0. 000
R²=0. 48
F=81. 55
0. 000
R²=0. 52

F=57. 43
0. 000
R²=0. 54

كل الشساذج ليا داللة معشؾية بشاء عمى قيسة اختبار ( )Fوىي  9 .137و  5 .81و
مؽ الججول( )7يتبيؽ أن ّ
 438 .57وىي قيؼ كبيخة مقارنة بالقيسة الججولية ،وأيزا مع القيسة االحتسالية  00 .0أقل مؽ مدتؾػ الجاللة
اإلحرائية  05 .0؛ مسا يعشي أن الشساذج معشؾية ،وبالتالي إمكانية االعتساد عمى الشتائج السقجرة.
مؽ الججول ( )7يتبيؽ لشا أنو عشج إدخال استخاتيجية تشسية السؾارد البذخية في الشسؾذج األول لسعخفة تأثيخىا عمى
الستغيخ التابع ،تبيؽ أن متغيخ تظؾيخ السدار الؾعيفي لو تأثيخ عمى الستغيخ التابع اإلدارة االلكتخونية ،وبشاء

عمى القيسة االحتسالية ( )00 .0أقل مؽ مدتؾػ الجاللة اإلحرائية ( ،)05 .0ما يعشي أن مؽ بيؽ الستغيخات

السدتقمة ُيعج متغيخ تظؾيخ السدار الؾعيفي أكثخ تأثي اًخ مؽ بيؽ الستغيخات األخخػ في اإلدارة اإللكتخونية
والعالقة بيشيسا طخدية؛ أؼ كمسا زاد تظؾيخ السدار الؾعيفي بجرجة واحجة زادت درجة اإلدارة االلكتخونية

بسعجل( .)437 .0وكسا ذكخ سابقاً قيسة معامل التحجيج في ججول( )7في الشسؾذج األول% 9 .47مؽ مدتؾػ
تحدؽ األداء في اإلدارة اإللكتخونية ونجاحيا سببو تظؾيخ السدار الؾعيفي .

أما فيسا يتعمق بالشسؾذج الثاني عشج إدخال الستغيخات السدتقمة مع بعزيا لسعخفة تأثيخىا عمى الستغيخ التابع،

تبيؽ أن ىشاك متغيخيؽ ليسا تأثيخ عمى مدتؾػ تظبيق اإلدارة اإللكتخونية ،وىسا الستغيخ األول تظؾيخ السدار
الؾعيفي بسعجل ( ،)0269 .والستغيخ الثاني التظؾيخ التشغيسي بسعجل ( )0236 .حيث كان ليسا تأثيخ إيجابي
عمي الستغيخ التابع اإلدارة اإللكتخونية ؛أؼ أنو كمسا زاد تظؾيخ السدار الؾعيفي والتظؾيخ التشغيسي أثخ ذلػ

بذكل إيجابي في مدتؾػ تظبيق اإلدارة اإللكتخونية  ،وأن قيسة معامل التحجيج ( )0. 523ما يعشي أن %3 .52

مؽ األسباب التي تديج مؽ مدتؾػ اإلدارة اإللكتخونية يفدخه تظؾيخ السدار الؾعيفي والتظؾيخ التشغيسي ،والباقي

يخجع لستغيخات أخخػ.
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أما في يتعمق بالشسؾذج الثالث نجج تأثيخ الستغيخات السدتقمة وىسا تظؾيخ مدار وعيفي بسعجل( ،)217 .0ثؼ

التظؾيخ التشغيسي( ،)167 .0وأخي اخ التجريب ( ، )186 .0حيث كان ليسا تأثيخ إيجابي عمى الستغيخ التابع

اإلدارة اإللكتخونية  ،أؼ يسكؽ القؾل ؛كمسا زاد مدتؾػ تظؾيخ مدار الؾعيفي وتبعو إحجاث التظؾيخ التشغيسي

فاعل مع وجؾد استخاتيجية فعالة لمتجريب زاد تأثيخىا في مدتؾػ اإلدارة اإللكتخونية بذكل طخدؼ ،وأن قيسة

معامل التحجيج ( )538 .0ما يعشي أن( )%8 .53مؽ األسباب التي تديج مؽ مدتؾػ تحديؽ ونجاح تظبيق
اإلدارة االلكتخونية تفدخىا الستغيخات السدتقمة الدابقة معاً ،والباقي يخجع لستغيخات أخخػ .

مؽ خالل نتائج تحميل االنحجار التجريجي ،وبشاء عمي صحة معشؾية الشسؾذج  ،أتزح أن الشسؾذج قابل لمتظبيق

 .أما تأثيخ الستغيخيؽ السدتقميؽ ( التعميؼ  ،والتظؾيخ اإلدارؼ ) عمى الستغيخ التابع زاد االزدواج الخظي

) (collinearity diagnosticsبيؽ الستغيخات السدتقمة مسا تؼ ححفو لشحرل عمى جؾدة الشسؾذج  .عميو وبشاء
عمى التحميل الدابق تؼ رفض الفخضية الرفخية بالشدبة الستخاتيجية التجريب  ،وتظؾيخ السدار الؾعيفي،

والتظؾيخ التشغيسي ،وقبؾل الفخضية البجيمة التي تشص عمى أنو :

تيهجد تأثير معشهي إلستراتيجيات (تظهير السدار الهعيفي ،تظهير تشغيسي ،التدريب) عمى تظبيق اإلدارة اإللكترونية.
وقبؾل الفخضية الرفخية بالشدبة لمتعميؼ والتظؾيخ اإلدارؼ التي تشص عمى أنو :

ت ال يهجد أثر معشهي الستراتيجية( التعميم ،والتظهير اإلداري )عمى تظبيق اإلدارة اإللكترونية".

الشتائج والتهصيات
أوال :ممخص نتائج البحث
 .1يتبشى صشجوق الزسان االجتساعي استخاتيجية لتشسية مؾارده البذخية تسثمت في التعميؼ ،والتظؾيخ اإلدارؼ،

التجريب ،التظؾيخ التشغيسي ،وتظؾيخ السدار الؾعيفي مختبة تشازلياً ،بستؾسط حدابي عام بمغ76 .3؛ مسا
يعكذ اىتسام إدارة الرشجوق بالسؾرد البذخؼ كأساس لمشجاح والتقجم  ،وتحجيجاً إدارة الذؤون اإلدارية والخجمات.
 .2مدتؾػ تظبيق اإلدارة اإللكتخونية بالرشجوق كان مختفعاً ،بستؾسط حدابي 02 .4وبانحخاف معيارؼ،88 .0

وكانت أكثخ مجاالت تظبيقيا مؽ وجية نغخ السبحؾثيؽ مؽ حيث األىسية الشدبية مجال البشية التحتية والتقشية

الحجيثة ،يميو مجال خجمة السدتفيجيؽ ،ثؼ مجال الخجمات اإلدارية.

 .3تبيؽ مؽ خالل نتائج تحميل االنحجار التجريجي وجؾد أثخ معشؾؼ بيؽ كل مؽ (تظؾيخ السدار الؾعيفي،

التظؾيخ التشغيسي ،والتجريب) عمى تظبيق اإلدارة اإللكتخونية مختبة حدب مدتؾػ تأثيخىا مؽ األكثخ إلى األقل.

في حيؽ تبيؽ عجم وجؾد تأثيخ معشؾؼ بيؽ استخاتيجية (التعميؼ ،والتظؾيخ اإلدارؼ) وتظبيق اإلدارة اإللكتخونية.

ثانياً :مشاقذة نتائج البحث
مؽ خالل الشتائج التي تؾصل ليا البحث الحالي ،ومقارنتيا مع نتائج بعض الجراسات الدابقة نجج أن ىشاك
اتفاق تام بيؽ الشتائج الحالية والشتائج التي تؾصل ليا ()Al-Jarrah,2018فيسا يتعمق بسدتؾػ تظبيق اإلدارة

اإللكتخونية فقج أشار إلى أنيا تظبق بجرجة مختفعة  ،في حيؽ تختمف عؽ دراسة كل مؽ (العباني)2015 ،

التي تؾصمت إلى أن مدتؾػ تظبيق اإلدارة اإللكتخونية بجرجة متؾسظة ،ودراسة(الذؾيعي )2015 ،الحؼ أشار

في دراستو أن مدتؾػ تظبيقيا جاء مشخفزاً.

أما فيسا يتعمق باستخاتيجية بتشسية السؾارد البذخية تختمف نتائج البحث الحالي عسا تؾصل إليو كل مؽ (العباني،

 ،)2015و(عبج الديجؼ ،وخميل ،)2015 ،و(سبخيشة )2015 ،فقج تؾصمت جسيعيا إلى وجؾد مدتؾػ متؾسط،
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في حيؽ تؾصل البحث الحالي إلى وجؾد مدتؾػ مختفع الستخاتيجية تشسية السؾارد البذخية عمى السدتؾػ الكمي،

وعمى مدتؾػ أبعادىا.
ثالثاً :التهصيات

بشاء عمى الشتائج التي تؼ التؾصل إلييا يسكؽ تقجيؼ مجسؾعة مؽ التؾصيات ،التي قج تديؼ في تعديد دور

تشسية السؾارد البذخية وزيادة مدتؾػ تظبيق اإلدارة اإللكتخونية برشجوق الزسان االجتساعي :

 .1التخكيد عمى تشسية ميارات السؾعفيؽ وتذجيعيؼ عمى تظؾيخ مداراتيؼ الؾعيفية ،عؽ طخيق تحفيدىؼ مادياً
ومعشؾياً ،لسا ليحا األمخ مؽ أىسية كبيخة تعؾد بالفائجة عمى األداء الكمي لمرشجوق.
 .2مؾاكبة التظؾرات وإحجاث تغييخات جؾىخية في األساليب وطخق أداء العسل ،تحجيجا في مجال خجمة

السدتفيجيؽ(العسيل الجاخمي ،والعسيل الخارجي) ،مؽ خالل اإلطالع عمى التجارب الشاجحة دولياً وإقميسياً

واالستفادة مشيا.

 .3التخكيد عمى التجريب وتحجيج االحتياجات التجريبية بذكل يزسؽ تحيق العجالة واستفادة جسيع العامميؽ دون

استثشاء .

 .4ضخورة التؾسع في استخجام الشساذج اإللكتخونية إلدارة الذؤون اإلدارية والخجمات ،لالستفادة مؽ مداياىا
الستعجدة؛ كتقميل التكاليف وتخفيض وقت إنجاز السعامالت.

 .5أخي اًخ نؾصي القيادات اإلدارية في الرشجوق وتحجيجاً إداراتي الذؤون اإلدارية والخجمات ،والجعؼ الفشي
بتعديد التعاون السذتخك لالستفادة مؽ الشساذج التي تؼ التؾصل إلييا؛ لسا ليا مؽ تأثيخ إيجابي في زيادة
وتحديؽ مدتؾػ تظبيق اإلدارة اإللكتخونية وضسان نجاحيا عمى السجػ الظؾيل.
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 سمؾػ سالؼ ابخاىيؼ. سسية عبج الحسيج محسؾد ؛ أ.أ

The Impact of Human Development Strategy upon Successful
Implementation of E-management
An empirical study on social security fund – general management

Abstract:
The current study aims to identify the levels of both human resource development
strategy and e-management in social security fund general management. It also
attempts to determine the effect of human resources development strategies on
implementing e-management, and witch strategies most affect their success in the
fund. For the purpose of the study, a descriptive, analytical method was adopted. A
sample consists of 208 subjects was randomly selected.

The usable retrieved

questionnaires were 152 ones. The obtained results indicated that the general level
of all strategies of human resources development and application of e-management in
the fund was high. They also revealed that there was a significant impact of human
resources strategy on implementation of e-management, except for (learning and
managerial development).

The most affecting strategies with great part in its

successful implementation were developing job path, followed by organizational
development and training.
In conclusion, some recommendations were suggested that might contribute in
enhancement of human resources development and activate its role in improving the
performance of modern technologies in social security fund.
Key words: Human Resource Development, E-management, Social Security FundLibya.
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