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المدتخمص
تهدف الدراسة لقيااس اتجاااات العاامميؽ و لسعرأاة اااؼ الستظمتاات لتظتيا اإلدارة االلكترونياة أاج جامعاة عسار
السخت ااار -أ اارد درن ااة وعمي ااإ أا ا ن ا ااة الد ارس ااة اولا ا

اإلجابا اة عم ااج م ااا ا ااج اا ااؼ متظمت ااات تظتيا ا اإلدارة

االلكترونية و دراسة الفروق الجؾارية بايؽ ر ار عيشاة الد ارساة أاج السداتؾييؽ اإلداريايؽ التشفياةي والؾساظج وكاةلػ
قياس متؾسط اتجااات العامميؽ أج السدتؾييؽ اإلدارييؽ التشفيةي والؾسظج بالجامعة

يث تاؼ اساتهداف عسادا

ورؤسااا اسقدااام أااج جسياات الكميااات التابعااة لجامعااة عساار السختااار ع أاارد درنااة بم ا

العيشااة  63مااؽ ا ا 74

وذلػ باستخدام استسارة استتيان تؼ تحميمها باستخدام برنامج SPSS
ااتف و أاكس أج السكاتب

يث تحت

تؾ م

السرتتة اسولج بيؽ الستظمتات الفشية

نتائج الدراسة إلى وجؾد خاط
يث تعتتاران ماؽ اسجها ة التاج

تعظج أر ة لتد استخدام اإلدارة االلكترونية و إن اااؼ مظماب بايؽ الستظمتاات التذارية أاج تظتيا اإلدارة
االلكترونياة اااج وجااؾد الساؾرد التذااري ذو الكفااا ات الفشياة أااج اااةا السجاال
مااؽ باايؽ الستظمتااات الساليااة كان ا

امااا بالشدااتة لأااؼ مظمااب مااالج

اسم اؾال ال زمااة لترااسيؼ وتظااؾير الت ارامج االلكترونيااة و وجااؾد دعااؼ مااالج

ضروري مؽ و ازرة التعميؼ العالج إلج جانب دعؼ ماالج ل ساتعانة بس اركا التادريب لتادريب العاامميؽ أاج الجامعاة
وتخريص متمغ مالج مؽ الجامعة لتحديث وتظؾير التكشؾلؾجيا كسا تؾ م

الدراسة إلاى عادم وجاؾد أاروق

ذات داللا ااإ إ ر ا ااائية با اايؽ السد ا ااتؾييؽ اإلداري ا اايؽ عشا ااد مد ا ااتؾي  3038 = αب ا اايؽ ر ار عيش ا ااة الد ارس ا ااة ا ااؾل
الستظمت ااات ال ااث ث الخا ااة بتظتيا ا اإلدارة االلكتروني ااة و بيشا ا

الد ارس ااة إن اتج ااا الع ااامميؽ نح ااؾ متظمت ااات

تظتيا ا اإلدارة االلكتروني ااة أ ااج السد ااتؾييؽ اإلداري اايؽ التشفي ااةي والؾس ااظج ذات اتج ااا إيج ااابج مرتف اات واو ا ا
الد ارسااة بس يااد مااؽ اسبحاااث أااج اااةا السجااال والتركيا عمااج مت يارات مثا إال دارك والشؾايااا و يجاااد الع قاة بيشهااا
وباايؽ الست ي ارات الذخرااية والؾعيفيااة او ت يياار عيشااة الد ارسااة بعيشااة مختمفااة أااج بيرااة د ارسااة مختمفااة كالساادارس

والسرارف واالاتساام بتظتيا اإلدارة االلكترونياة أاج عا الت يارات واسزماات الرااشاة ااةا امار محتاؾم يجاب ان
يؤخة بعيؽ االعتتار أج جامعة عسر السختار -أرد درنة
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مقدمة :
تذهد التكشؾلؾجيا تظؾرﴽ سريعا أج زمؽ العؾلسة وعهؾر الذتكة العشكتؾتيإ أج العرر الحديث الةي نعيذإ
و تأثرت بها الكثير مؽ السشغسات التج تدعى لتحقي مي ة تشاأدية أج مجال اسعسال الخدمج واإلنتاجج
لها مؽ مسي ات عغيسة لمسشغسات مشها بتؾأير الؾق

لسا

والجهد وتحقي رضا السدتفيديؽ مؽ خدماتها وتحقي

رسالتها وااداأها بدرجة عالية مؽ الدقة والجؾدة بسا يداعداا أج تحقي م ايا تشاأدية أج بيرة االعسال
كسا تده اإل دارة االلكترونية عمى السشغسات اغتشام الفرص ونقاط قؾتها السؾجؾدة لمؾ ؾل الى العالسية
بفاعمية وكفا ة لتديير اعسال السشغسة بسا يحق
وجهد وتكمفة وبدقة عالية

بأق وق

اعمى الشتائج كالدرعة أج اإلنجاز لتحقي ااداف السشغسة

عسمية التحؾل ا تح

ضرورة والبد مشها لسا تفرضإ الت يرات الرااشإ

واسزمات سؾا مؽ وجؾد تدهي ت لتتشيها او تظتيقها أج السشغسات او معؾقات تكؾن

عائقا امام تظتيقها

أ تدتظيت السشغسات إنجاز اعسالها خؾأا مؽ اإلخفاق امام ك السعؾقات التج تحي دون تظتيقها وال شػ ان
السؾرد التذري وخا ة العامميؽ بهة السشغسات مؽ ااؼ االعتتارات التج يجب ان تؤخة أج الحدتان أ بد مؽ

معرأة مدي اتجااات اؤال لسث اة الؾسيمة التقشية الحديثة إلنجاز وتدهي اعسالهؼ خا ة أج ع غياب
عام التؾعية واإلشادة لمعامميؽ مؽ قت السشغسات قت التظتي التج قد يترتب عميها الكثير مؽ السذاك

عسم

أقد

اة الدارسة عمج اسخة بعيؽ االعتتار اتجااات العامميؽ نحؾ تظتي متظمتات اإلدارة االلكترونية مؾضت

االاتسام
مذكمة الدراسة :
تعانج الجامعات الميتية اليؾم العديد مؽ السذك ت التج ادت الى وجؾد قرؾر أج اسدا الفعمج لمسهام
كاستخدام اسساليب التقميدية أج اإل دارة وتكاثف االعتا االدارية التج اثقم
بذك يؾمج والعامميؽ لإلنجاز ﴽعسالهؼ بكفا ة وأاعمية
كدراسة ()Sersht and et al (2008والتج اوضح
اإلدارة االلكترونية وعدم دعؼ اإلدارة العميا

تظتي

واةا ما دل

كاا السدرؾليؽ لتتتت سير العس
عميإ العديد مؽ التحؾث والدراسات

اأتقار السد ار لمؾعج التكشؾلؾجج وضعف الؾعج بأاسية

ودراسة (القحظانج )5339التج تؾ م

الى ان مؽ بيؽ معؾقات

اإلدارة التكشؾلؾجية مقاومة العامميؽ لمت يير ووجؾد اتجااات سمتية لدى التعض مشهؼ تجا استخدام

التكشؾلؾجيا واو
التحديات التج ستعي

بزرورة وجؾد قؾاعد بيانات تعتسد عمى التقشية الحديثة
عسمية التظتي

السدتؾيات اإلدارية السختمفة لفكرة تظتي

أهة الدراسة

تدمط الزؾ

اإلدارة االلكترونية ومتظمتاتها

و تى يتؼ تجشب العديد مؽ

عمج اتجااات اسأراد العامميؽ أج
تج تكؾن عؽ مع ل عؽ جسيت

السعؾقات التج قد تؾاجإ عسمية التظتي كسقاومة اسسمؾب التكشؾلؾجج الحديث أج اإلدارة مؽ قت العامميؽ
نتيجة الخؾف مؽ أقد وعائفهؼ او عدم قدرتهؼ عمج استخدام اةا الشؾد مؽ اإلدارة الحديثة
ابؾ خؾيط

و دارسة ( بؽ نؾبة

 ) 534:اكدت عمج عدم تؾأر السؾرد السالج لترسيؼ الترمجيات الأزمة لتدهي العس و نجاز

وان اسجه ة والؾسائ االلكترونية داخ السكتب محدودة ال تمتج اال تياجات ال زمة وقمة اسجه ة االلكترونية
أج مكتب الخدمات التعميسة بسديشة الخسس)

الكترونية لمكمية تتؼ مؽ خ لها

وأج اةا الدياق تعت م كمية االقتراد درنة تظتي مشغؾمة

تقديؼ جسيت االج ار ات اإلدارية عتر االنترن

تج تتفادى العديد مؽ

السذك ت اإلدارية التج تؾاجهها اثشا اوقات الدوام الرسسج او اثشا عسمية تدجي الظمتة و عهار الشتائج
والتعريف بالمؾائح والقؾانيؽ و اعزا ايأة التدريس والسقررات الدراسية وغيراا مؽ اسعسال اإلدارية واةا يعتتر
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نؾد مؽ انؾاد التحؾل لإلدارة االلكترونية ولكن يكمن الدؤال  :ما ىي اتجاىات األفراد العاممين في جامعة عمر
المختار –فرع درنة نحه تطبيق متطمبات االدارة االلكترونية ؟
وفي ضهء ما سبق يمكن تمخيص مذكمة الدراسة في محاولة اﻹجابة عن التداؤالت التالية:
 -4ما اج ااؼ متظمتات تظتي اإلدارة االلكترونية أج جامعة عسر السختار– درنة ؟
 -5ا اشاك أروق جؾاريإ بيؽ ا ار العيشة أج السدتؾييؽ اإلدارييؽ (الؾسظى – ا لتشفيةيإ ) نحؾ تظتي
متظمتات اإلدارة االلكترونية أج جامعة عسر السختار -درنة؟
 -6ما اج متؾسط اتجااات العامميؽ سؾا اكان

إيجابية او سمتية أج السدتؾييؽ اإلدارييؽ الؾسظج والتشفيةية

نحؾ تظتي متظمتات اإلدارة االلكترونية أج جامعة عسر السختار -درنة؟
أىمية الدراسة:
أىمية الدراسة  :استمدت ىذه الدراسة أىميتيا من النقاط التالية :
 -1تدميط الزؾ عمج ااسية مؾضؾد اإلدارة االلكترونية باعتتاراا مؽ السؾضؾعات الحيؾية التج الق
الكثير مؽ التحاث أج اآلونة االخيرة

ااتسام

تعتتر اة الدراسة اسولج مؽ نؾعها أج قظاد التعميؼ العالج أج ليتيا

خا ة أج جامعة عسر السختار أرد درنة و مؽ يث الحدود السكانية و التذرية لمدارسة
 -2تؾضيح ما يتؾقت ان تقدمإ مؽ تحمي ت عمسية لسداعدة الجامعة عمى تهيرة التيرة السشاستة لتظتي اإلدارة
االلكترونية أج الجامعات الميتية وخا ة جامعة عسر السختار أرد درنة
التعميسج وتةلي الرعؾبات امام العامميؽ لتدهي طتيعة عسمهؼ

ل ستفادة مشها ال قا أج السجال

 -3عمج الرغؼ مؽ وجؾد الكثير مؽ الدراسات ؾل مؾضؾد الدراسة ولكؽ تحديد االتجااات نحؾ تظتي
االدارة االلكترونية خرؾ ا أج الجامعات الميتية قمي

أقد رات

اة الدراسة انإ البد مؽ إضاأة عؽ

االتجااات و متظمتات اإل دارة االلكترونية أج الجامعات الميتية يث تعتتر مؽ ا دث الدراسات أج جامعة
عسر السختار أرد درنة ورأد السكتتة العربية والميتية بهةا الشؾد مؽ اسبحاث

أىداف الدراسة :
تيدف ىذه الدراسة الى تحقيق االتي :
 4التعرف عمى ما اج ااؼ متظمتات تظتي اإلدارة االلكترونية أج جامعة عسر السختار – درنة
 5التعرف عسا إذا كان اشاك أروق جؾاريإ ذات داللإ معشؾية عشد مدتؾي  3038بيؽ ا ار العيشة أج
السدتؾيات اإلدارية (الؾسظى –ا لتشفيةيإ ) نحؾ متظمتات تظتي اإلدارة االلكترونية أج جامعة عسر السختار-
درنة
 6التعرف عمج متؾسط اتجااات العامميؽ أج السدتؾيات اإلدارية (الؾسظى –ا لتشفيةيإ ) نحؾ متظمتات
تظتي اإلدارة االلكترونية أج جامعة عسر السختار -درنة
 7تدميط الزؾ عمى ااؼ التؾ يات

ؾل اتجااات العامميؽ و متظمتات تظتي

االدارة االلكترونية أج

بجامعة عسر السختار –درنة
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فرضيات الدراسة :
بناء عمى مذكمة البحث والدراسات الدابقة تم صياغة الفرضيات التالية :
 -4تؾجد أروق

ذات داللة معشؾية داللإ معشؾية عشد مدتؾي  3038بيؽ ا ار عيشة الدراسة

ؾل متظمتات

تظتي اإلدارة االلكترونية أج السدتؾييؽ اإلدارييؽ (الؾسظى –التشفيةية ) أج جامعة عسر السختار -درنة
 -5قياس متؾسط اتجااات العامميؽ سؾا سمتيإ او إيجابيإ نحؾ متظمتات تظتي

االدارة االلكترونية أج

السدتؾييؽ اإلدارييؽ (الؾسظى –التشفيةية ) أج جامعة عسر السختار -درنة
منيجية الدراسة :
استخدم

الدراسة السشهج الؾ فج التحميمج الةي يتحث عؽ الحاضر ويهدف إلى تجهي بيانات إلثتات أروض

معيشة تسهيدا لإلجابة عمى تداؤالت محدد بدقة تتعم

بالغؾاار الحالية واس داث ال اراشة التج يسكؽ جست

السعمؾمات عشها أج زمان اج ار التحث وذلػ باستخدام ادوات مشاستة ) اآلغا  ( 2002مت االعتساد عمى نؾعيؽ

مؽ مرادر البيانات التالية:
البيانات األولية  :وذلػ مؽ خ ل تؾزيت االستتيان وتؼ االعتساد عميها لتؾأير التيانات السشاستة لتعرف عمج

متظمتات تظتي اإلدارة االلكترونية والؾقؾف عمج اتجااات العامميؽ نحؾاا ثؼ القيام بتحمي التيانات باستخدام

برنامج ( )SPSSاإل رائج

البيانات الثانهية  :وذلػ بسراجعة الكتب والدوريات الستعمقة بسؾضؾد الدراسة
أداة الدراسة :
تؼ ترسيؼ وتظؾير اداة الدراسة واج االستسارة كأداة و يدة لجست التيانات سنها اداة تتيح الحرية إلأراد العيشة
أج االجابة عمى اسرمتها و اج ار اختتارات الردق الثتات عميها أج ضؾ مذكمة الدراسة وااداأها وتكؾن

اسداة مؽ ث ثة اج ا

الج اسول يختص بجست التيانات الذخرية لمستحؾثيؽ والثانج يختص بجست التيانات

عؽ اتجااات العامميؽ بأبعاداا الث ثة وكان تؾزيت اسسرمة كالتالج
التعد اسول :دعؼ السعمؾمات واتخاذ الق اررات مؽ الفقرة  4الج الفقرة 8
التعد الثانج :اإلنجاز وتحقي االنتاجية السظمؾبة مؽ الفقرة  9الج الفقرة <
التعد الثالث :تشسية الؾعائف و ثرائها مؽ الفقرة  43الج الفقرة 4:
الج الثالث  :يختص بستظمتات تظتي اإلدارة االلكترونية بأبعاداا الث ثة وكان تؾزيت اسسرمة كالتالج
التعد اسول :الستظمتات الفشية مؽ الفقرة ; 4الج الفقرة 55
التعد الثانج :الستظمتات التذرية مؽ الفقرة  56الج الفقرة 5:
التعد الثالث :الستظمتات السالية مؽ الفقرة ; 5الج الفقرة  66طريقة اإلجابة استخدم مقياس ليكرت الخساسج
الةي اثت
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حدود الدراسة:
يتكؾن مجتست الدراسة مؽ جسيت عسدا الكميات ورؤسا اسقدام ومد ار اإلدارات أج جامعة عسر السختار -
أرد درنة اما عيشة الدراسة  :اخة العيشة بذك عذؾائج مؽ مجتست الدراسة
الحدود البذرية  :شسم

درنة

جسيت العامميؽ أج السدتؾيات اإلدارية الؾسظج والتشفيةية بجامعة عسر السختار أرد

الحدود المهضهعية المكانية  :انعكد

عمج تحمي اتجااات العامميؽ نحؾ تظتي اإلدارة االلكترونية

أج جامعة عسر السختار أرد درنة الحدود الزمنية  :تؼ إج ار الدراسة خ ل الفترة السستدة مؽ 534;-6 -4

الى 534; -9-4م

اﻹطار النعري لمدراسة والدراسات الدابقة :
.1

اﻹدارة االلكترونية :

يعتتر مفهؾم اإلدارة االلكترونية مفهؾم

ديث نتيجة لمتظؾر التكشؾلؾجج وثؾرة السعمؾمات وتتسث

اإلدارة

االلكترونية أج ادا االعسال وتتادل السعمؾمات مؽ خ ل الؾسائ االلكترونية وتعتسد اإلدارة االلكترونية عمى
مجسؾعة مؽ الؾسائ التقشية الحديثة التج تداعد عمى تشفية االعسال

واشا يسكششا القؾل ان اإلدارة االلكترونية

تعشج تحؾي اسعسال اإلدارية التقميدية الى اعسال إدارية الكترونية وعرأها "السكاوي (  5344ص ") 98بأنها
"تتادل غير ورقج لسعمؾمات العسميات وذلػ باستخدام التتادل االلكترونج لمتيانات والتريد االلكترونج واج ليد
مجرد إنجاز لأعسال إنسا اج وعيفة الكترونية تداعد السشغسات عمى تشفية اعسالها
ص" )63إ نها " العسمية القائسة عمى االمكانات الستسي ة ل نترن

ويرى "غشيؼ (

5337

وشتكات اسعسال أج تخظيط وتؾجيإ والرقابة

عمى السؾارد والقدرات الجؾارية لمسشغسة "
 1 -1اسباب وأىداف اﻹدارة االلكترونية :
-4تقمي مؽ تكمفة اسعسال اإلدارية وزيادة كفا تها
-5العس عمج زيادة اكتر عدد مؽ العس

أج نفس الؾق

مؽ خ ل تقديؼ الخدمات

-6ت يير نغام االرشفة مؽ الشغام الؾرقج الى الشغام االلكترونج
-7القزا عمى التيروقراطية
-8التأكيد عمى متدا الجؾدة الذاممة
 2 -2خرائص االدارة االلكترونية :
تتسي اإلدارة االلكترونية بعدة خرائص مؽ ااسها "مرظفى (:5334
-4الدرعة أج انجاز اسعسال والؾضؾح
-5إل ا تأثير ال مان والسكان
-6السرونة وسرعة التجاوب مت اس داث
-7الرقابة الستاشرة عمى السؾاقت اإلدارية
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-8مؽ ااؼ خرائص اإلدارة االلكترونية الدرية والخرؾ ية لمسعمؾمات السهسة
 3-1متطمبات تطبيق اﻹدارة االلكترونية :
تعتتر اإلدارة االلكترونية تحؾال شام

أج الشغريات والسفاايؼ واسساليب واإلج ار ات والهياك والتذريعات لةا

البد مؽ تؾأر متظمتات عديدة إلخ ارجها الى ي الؾجؾد ومؽ اة الستظمتات ما يمج :
وضت استراتيجيات وخظط التأسيس :واة الخظؾة تتظمب ما يمج "الحسادي (: ")5335تذكي لجشة عميا تتؾلى

وضت اإلستراتيجيإ –وضت الخظط الفرعية لسذرود اإلدارة االلكترونية – االستعانة بالسدتذاريؽ لمسذاركة أج
وضت الخظط -تؾأير التشية التحتية اسزمة  :كمسا كان
بستظمتات تظتي

التشية التحتية قؾية كمسا زادت قدرتها عمى الؾأا

اإلدارة االلكترونية تظؾير التشغيؼ اإلداري بذك تدريجج  :واةا يتظمب ا داث ت يير أج

الهياك التشغيسية واإلج ار ات بسا يتساشى مت متظمتات التظتي واةا يحتاج الى  :دعؼ ومداندة اإلدارة العميا –

تهيرة العشا ر التذرية أج السدتؾيات اإلدارية الث ثة – إعادة اشدسة العسميات اإلدارية (الهشدرة ) -العس عمى
تدريب العامميؽ وتؾعية وتثقيف الستعامميؽ مؽ خ ل :تكثيف الحس ت اإلع نية –إقامة

ت يير ثق اأة السشغسة

ورش العس – تدريب وتأاي الكفا ات التذرية لسؾاجهة الظمب السدتقتمج

تعدي التذريعات الحالية و دار

تذريعات اخرى إلعظا السذروعية لأعسال االلكترونية رمؽ و ساية السعمؾمات
 4 -1الدراسات الدابقة حهل مهضهع اﻹدارة االلكترونية :

(دراسة التذري  ) 5343ؾل معؾقات تظتي اإلدارة االلكترونية أج جامعة ام القرى بسكة السكرمة وتؾ م

الى :ان مؽ ااؼ السعؾقات اج اإلج ار ات الروتيشية وضعف الريانة والستابعة لأجه ة ونقص الؾعج بأاسية

الحساية واسمؽ السعمؾماتج
)  al,2008ادأ
وتؾ م

إلى جانب ضعف الدعؼ السالج لمتحؾث والدراسات (دراسة (Seresht and et

اة الدراسة الى عرض ابرز العقتات التج تعترض تظتي

اإلدارة االلكترونية أج إيران

الى عدة نتائج مشها  :وجؾد معؾقات إدارية مشها اأتقار السد ار لمؾعج التكشؾلؾجج والداأت والدعؼ إلى

جانب السعؾقات التذرية الستسثمة أج :مقاومة العامميؽ لمت يير ووجؾد معؾقات ثقاأية مشها جه السدتخدميؽ
بتكشؾلؾجيا السعمؾمات

(دراسة رضؾان

 )5337يث ادأ

اة الدراسة إلى معرأة الستظمتات التج يجب

تؾاأراا أج السشغسات اإلدارية قت التد أج تظتي اإلدارة االلكترونية باإلضاأة إلى تحديد ااؼ السعؾقات التج
تحؾل دون تظتي

وتؾ م

اإلدارة االلكترونية أج السشغسات اإلدارية الحكؾمية بسرر

إلى ان مؽ ااؼ

الستظمتات ال زم تؾاأراا تتسث أج إعادة الهشدسة لمؾعائف االدارية وتؾأير اجه ة االترال الحديثة وتدريب
الكؾادر التذرية الستخررة أج نغؼ السعمؾمات اما ( دراسة العتيتج )5337ادأ
تظتي

الحكؾمة االلكترونية أج اسردن وتؾ م

تقشية (دراسة بخش  )533:ادأ
التربية بالسسمكة وتؾ م

إلى الكذف عؽ معؾقات

الى عدة نتائج مشها :معؾقات تذريعية واجتساعية ومعؾقات

اة الدراسة إلى معرأة كيفية تظتي

اإلدارة االلكترونية لتظؾير كميات

إلى ان إدراك عيشة الدراسة لسفهؾم اإلادارة االلكترونية يرتتط بالكفا ة والفاعمية أج

ادا السهام اإلدارية كسا اجسع

عيشة الدراسة عمى إن مؽ ابرز متظمتات تظتي اإلدارة االلكترونية اؾ وضت

خظة استراتيجية واستثسار اإلمكانيات التذرية والسالية و ن مؽ ااؼ السعؾقات ضعف الريانة لمتشى التحتية وقمة
الدعؼ الفشج
كسا وضح

دارسة (عتد الشا ر قريذج )5344

التج ادأ

إلج التعرف عمج مدي مدااسة اإلدارة

االلكترونية أج تظؾير العس اإلداري بسؤسدات التعميؼ بالج ائر عمج وجؾد ع قات مؾجتة بيؽ ابعاد اإلدارة
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مت العس اإلداري أهج تدااؼ عمج تظؾير وزيادة كفائتة إلج

االلكترونية سؾا االدارية واسمشية والتقشية

جانب تؾأير الكميات بيرة عس مرنة أج ع الت يرات التكشؾلؾجية مؤكدﴽ عمج ضرورة االاتسام بالشية التحتية

لمتكشؾلؾجيا داخ الجامعة وجمب السؾرد التذري الكف أج اةا السجال و اخي ار
ابؾ خؾيط )534:

ادأ

دارسة (بؽ نؾبة

إلج تدميط الزؾ عمج متظمتات التج يسكؽ تؾاأراا أج اإلدارة االلكترونية أج السؤسدات

الحكؾمية الميتية خا ة مكتب خدمات التعميؼ أج ع الغروف القائسة وتحديد السعؾقات التج تعي تظتيقها

و يجاد الحمؾل والتؾ يات التج تعس عمج تظتيقها
السالج لترسيؼ الترمجيات ال زمة لتدهي

العس

يث تؼ التؾ

إلج ان مكتب التعميؼ يفتقر إلج السؾرد

و نجاز و ن اسجه ة والؾسائ

االلكترونية داخ

السكتب

محدودة ال تمتج اال تياجات ال زمة إلج جانب العس عمج إقامة الشدوات والسؤتسرات لتؾعية بزرورة مؾاكتة
التظؾرات أج عالؼ التكشؾلؾجيا ونذر ثقاأة اتسام اسعسال اإلدارية مؽ خ ل اإلدارة االلكترونية وتؾأير اسجه ة

والسدتم مات ال زمة إلتسام اسعسال مؽ خ لها
-5االتجاىات:
تمعب االتجااات دورﴽ بارزﴽ أج تحديد سمؾك السر أ تجا أع داأعج يدتثير الدمؾك ويؾجهإ وجهإ معيشة

وتعرف االتجااات عمى "انها مجسؾعة االستعدادات الدمؾكية لأأراد والتج تتكؾن بفع تتشيهؼ سأكار ومعتقدات
محددة وا تفاعهؼ بسذاعر وا اسيس معيشة

تسمج مي سمؾكيا محددا تجا اأراد او اشيا او مؾاقف تقت أج

نظاق العالؼ الشفدج لهؤال اسأراد كسا عرأها ( ريؼ  )4<<:بأنها " خميط مسا يعرف الذخص وما يعتقد أيإ او

ما يذعر بإ باإلضاأة إلى ما سؾف يفعمإ مدتقت نحؾ شئ او امر معيؽ " ويرى التؾرت )Allport (1972
ان االتجااات اج " الة مؽ االستعداد الةاشج والعرتج تتذك وتشغؼ الخترة الدابقة

وتتذك طتقا لها

استجابات اإلندان لك ما ؾلإ مؽ اأراد ومؾاقف واشيا " اما الس ربج ( )4<<8أيرى بأن االتجااات عتارة
عؽ " مذاعر الفرد تجا اسشيا او اسشخاص او الحؾادث او اسنذظة

وقد تكؾن اة السذاعر إيجابية او

سمتية نتيجة عسمية التعمؼ عمى مدى أترة مؽ ال مؽ " ويرى )Albenese(1975ان ل تجااات ث ثة اج ا
رئيدية اج :
ا-

الج

العاطفج :اؾ الج

الةي يرتتط باالتجا ويذير إلى ما نريد او ما ال نريد

ما نحب او نكر

ما نرغب او ال نرغب أج الذئ
بع الج االدراكج  :واؾ ما يتعم بالسعتقدات التج يتتشااا الفرد تجا الذئ وتتكؾن تمػ السعتقدات مؽ اسأكار
والسعرأة والسذاادات والتفدير السشظقج لمع قات بيشها

ج -الج الدمؾكج :الةي يغهر الفرد تجا الذئ
 4-5تكهين االتجاىات  :يرى "زكج" إن الظرق التج تؤدي إلى تكؾيؽ االتجااات تتسث أج :
تتكؾن االتجااات عؽ طري إشتاد الحاجات الفديؾلؾجية
عؽ طري الخترات اإلانفعالية السختمفة
عؽ طري ارتتاط امر ما بحب ورضا اآلخريؽ
عؽ طري غرسها بؾاسظة الدمظة اسعمى مؽ الفرد
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 2-2وسائل وطرق تغيير االتجاىات  :يسكؽ ت يير االتجااات مؽ خ ل :
تؾأير معمؾمات جديدة تعس عمى ت يير اعتقادات الفرد عؽ الذئ ومؽ ثؼ اتجااإ نحؾ اةا الذئ

-4

رؾل ت يير أعمج أج السؾضؾد مؽ شأنإ ان ي ير االتجا

-5
-6

استخدام الخؾف أكمسا كان مدتؾى الخؾف متدنيا أ ن الفرد سؾف يهس السؾضؾد

-7

تأثير ال م

واس دقا أج الجساعات السختمفة التج يشتسج لها الفرد

-8

ت يير شخرية الفرد مؽ خ ل التدريب والتظؾير

-9

اسمؾب االستسالة بسعشى إشراك اسأراد غير الراضيؽ عؽ مؾقف او قرار معيؽ أج تحديؽ امؾر

السشغسة
-:

وبشا عميإ إذا كان اشاك عدم تؾازن بيؽ مجسؾعة االتجااات التج يكؾنها الفرد أ ن ذلػ يدأت بالفرد

الى إ داث ت يير ير بإ الى الة التؾازن وعميإ
كمسا

عت

أ نإ كمسا ازدادت ااسية الحاجات التج تذتعها االتجااات

عسمية الت يير كسا تمعب العؾام التيرية دورﴽ رئيديا أج التأثير

 3-2من الدراسات الدابقة المتعمقة باالتجاىات:
(دراسة الس ربج  )5337ادأ

اة الدراسة إلى تحديد متظمتات اإلدارة االلكترونية لتقديؼ الخدمة بسيشا دمياط

وترتيب تمػ الستظمتات بحدب ااسيتها مؽ وجهة نغر العامميؽ وتحمي اتجااات العامميؽ نحؾ تظتي اإلدارة

االلكترونية وتؾ م
بالسيشا

كسا اثتت

إلى وجؾد اخت أات

ؾل ترتيب تظتي

اإلدارة االلكترونية مؽ وجهإ نغر العامميؽ

وجؾد اتجااات إيجابية لدى العامميؽ بسختمف السدتؾيات اإلدارية نحؾ االعتساد عمى

اساليب وتقشيات اإلدارة االلكترونية

دراسة )Gilmore and Lee(1998والتج ادأ

إلى بيان ما إذا كان

التدريب عمى تكشؾلؾجيا السعمؾمات يؤثر عمى اتجااات العامميؽ بتعض الكميات عمى استخدام تمػ التكشؾلؾجيا

والتعرف عمى العقتات التج اعترض

تظتي

تكشؾلؾجيا السعمؾمات وتؾ م

إلى ان التدريب ادى إلى ت يير

إيجابج أج اتجااات اسأراد نحؾ استخدام تكشؾلؾجيا السعمؾمات (دراسة) Faye,S.Felton(2006سع

اة

الدراسة إلى الؾقؾف عمى استخدام مديري السدارس لمحاسؾب بشا عمى عدة خرائص اجتساعية و ديسؾغراأية
و السؾاقف واالتجااات ؾل استخدام الحاسؾب وتؾ م

إلى ان مديري السدارس يدتخدمؾن الحاسؾب بذك

ليس لها اي ع قة بسدى الكفا ة أج استخدام الحاسؾب

إلج جانب دارسة (أيروز كريؼ  )5349التج ادأ

يؾمج لمقيام بالسهام اإلدارية وان لديهؼ اتجااات إيجابية نحؾ استخدامإ و ن الست يرات االجتساعية والديسؾغراأية
إلج التركي عمج اتجا السؾعفيؽ اإلدارييؽ نحؾ واقت اإلدارة االلكترونية أج الج ائر والتج اجسع
عمج عدم وجؾد نية السؾعفيؽ العتساد اإلدارة االلكترونية وال تري بأنها أج

اإلداري ووجؾد اتجا

عيشة الدارسة

اجة إلج تفعيمتها أج عسمهؼ

إيجابج محايد بيؽ تؾجهات اأراد العيشة ؾل ابرز السعؾقات التج تحؾل دون نجاح

تفعي اإلدارة االلكترونية أج التظؾير اإلداري وان اشاك ع قة مؾجتة قؾية بيؽ طريقة است ل االنترن

وعسمية

الشهؾض باإلدارة االلكترونية
قد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات الدابقة ما يمي :
-4
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-5

االستفادة مشها أج تحديد مذكمة الدراسة وعداد استسارة االستتيان

-6

إ لج جانب ان اة الدراسة ستدااؼ أج شك كتير أج عسمية الشهؾض باإلدارة االلكترونية بكمية

االقتراد أج جامعة عسر السختار -أرد درنة مؽ يث تحديد اتجااات

العامميؽ بالكمية نحؾ تظتي

السشغؾمة اال لكترونية ومداعدتهؼ عمج التعرف العمسية وتدريتهؼ عمج اةا التؾجإ الحديث أج اإلدارة مؽ اإلدارة
التقميدية الج االدارة االلكترونية

-7

اوجإ التذابإ بيؽ اة الدراسات والدراسات الدابقة كتير جدا ولكؽ الحدود السكانية والتذرية مختمفة

عشها

يث تقؾم اة الدراسة بر د ااؼ الستظمتات ال زمة لتظتي اإلدارة االلكترونية أج السؤسدات الجامعية

وقياس اتجااات العامميؽ بها واة اج االضاأة العمسية لهة الدراسة
 .3الدراسة الميدانية:
أج اةا الجانب تؼ التظرق لمحديث عؽ الدراسة السيدانية والتج بدوراا تشقدؼ الى :الدراسة االستظ عية وذلػ
ية ووضؾح اسسرمة الؾاردة باستسارة االستتيان

لمتأكد مؽ

ثؼ بعد ذلػ نقؾم بالدراسة الرئيدية لتحقي

اساداف التج ترتؾ إليها الدراسة
 1-3الدراسة االستطالعية
تم التركيز أج اةا الج

مؽ عدمها ولمتأكد مؽ

عمى الدراسة االستظ عية التج تُسكؽ مؽ معرأة إمكانية القيام بالد ارسة الرئيدية
ومعرأة التعدي ت التج
ية ووضؾح اسسرمة الؾاردة باستسارة االستتيان لمتظتي

يسكؽ إجراؤاا عمى االستسارة ول ستفادة مؽ الس

غات التج قد يقدمها اأراد العيشة االستظ عية كسا ان لها

ااسية بال ة أج معرأة معام ت ثتات و دق مقاييس الدراسة وبسا ان اسمر يتعم باختيار عيشة استظ عية
ل رض التحق مؽ إمكانية إج ار الدراسة مؽ عدمها ومدى وضؾح العتارات الؾاردة أج مقاييس الدراسة و يث

ال يذترط أج جؼ العيشة االستظ عية ان تكؾن كتيرة و يث إنإ ال يؾجد مرجت عمسج يتيؽ الحجؼ السشاسب

السكؾنيؽ لعيشة الدراسة الرئيدية وتؼ

لمعيشة االستظ عية –– وعميإ تؼ تحديداا با ( )43مؽ العامميؽ
اختياراؼ بظريقة عذؾائية

 2-3ثبات و صدق االستمارة
الثبات اؾ مؤشر إلج درجة الدقة او الزتط أج عسمية القياس االستسارة (ثؾر وايػ ايجؽ )8=4<;9 :استخدم
لقياس مدي ثتات الفقرات معام الف كرونتاخ cronbachs Alpha

) 30<77

واج ندتة جيدة تدل عمج ثتات اسرمة االستتيان

استخدامها أج اة الدراسة
الدراسة الرئيدية
الرئيدية

يث تؼ الحرؾل عمج القيسإ (

واؾ ما يدل عمج

وانإ ال يؾجد غسؾض أج السقياس

باإلضاأة إلى انإ از عمى معدالت ثتات عالية

ية واريحيإ وأاعمية

ومؽ ثؼ يسكؽ االعتساد عميإ أج إج ار

مؽ اةا السشظم سؾف تُجرى الدراسة

لالختبار صدق االستبيان تؼ عرضها عمج مجسؾعة مؽ التا ثيؽ ذوي الخترة والةيؽ بدوراؼ قدمؾا مجسؾعة مؽ
الس

غات والتج مؽ خ لها تؼ تعدي وبشا االستتيان أج شكمإ الشهائج

ادقة لسا وضع

975

ولكج ندتخمص ان اداة الدراسة

إليإ ويسكؽ تظتيقها بثقة واؾ ما يؾضحإ الجدول الستعم بقيسة االتداق الداخمج لك بشؾد
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السحاور يث تؼ قياس معام االرتتاط بيرسؾن  Coefficient Persons Correlationلمتأكد مؽ

دق

االتداق الداخمج بيؽ العتارات ومحؾراا
جدول رقم (  ) 1يهضح معامل االرتباط بيرسهن  Pearsonلمحهر االتجاىات
السحؾر اسول

Pearson

دعؼ السعمؾمات واتخاذ الق اررات

السحؾر الثانج

 Pearsonالسحؾر الثالث

االنجاز وتحقي االنتاجية

Pearson

تشسية الؾعائف و اثرائها

الدؤال 4

4

الدؤال 9

30676

الدؤال 43

30:34

الدؤال 5

30;86

الدؤال :

30755

الدؤال 44

309<8

الدؤال 6

<<30:

الدؤال ;

30648

الدؤال 45

307:8

الدؤال 7

30;36

الدؤال <

3055:

الدؤال 46

307:3

الدؤال 8

30;56

الدؤال 47

30676

الدؤال 48

30778

الدؤال 49

30698

الدؤال 4:

30839

يتتيؽ مؽ خ ل الجدول رقؼ ( )4ان عتارات السحؾر اسول دعؼ السعمؾمات واتخاذ الق اررات مؽ محؾر
االتجااات

تتدي لشا ان اشاك تشاسقا بيؽ اسسرمة الج د كتير يث إن اغمب القيؼ الستحر عميها تفؾق

 3083ويسكؽ القؾل ان السحؾر اسول يؾجد اتداق داخمج بيؽ عتاراتإ
السحؾر الثانج االنجاز وتحقي

ضعيفة مقارنة بالسحؾر اسول

يث يسكؽ االعتساد عمية أج الدراسة

االنتاجية مؽ محؾر االتجااات الةي يتدو ان ك القيؼ الستحر عميها
و يسكؽ القؾل بأن ذلػ يرجت الج طتيعة اخت ف مزسؾن اسسرمة بيؽ

عتارات االستتيان أج ك محؾر واشا تؼ اإلبقا عميها دون اي ت يير
السحؾر الثالث تشسية الؾعائف و ثرائها

يتزح مؽ خ ل الجدول وجؾد ندب عاليإ بيؽ العتارات رقؼ  43و

 4: 44وان اشاك اتداق وترابط كتير بيؽ اسسرمة ولكؽ لؼ يسشت اةا مؽ وجؾد قيؼ ضعيفة

46047048049

 45واج اق مؽ  3083ولكؽ لؼ نحر عمج قيؼ سالتة

جدول رقم (  ) 2يهضح معامل االرتباط بيرسهن  Pearsonلمحهر متطمبات تطبيق اﻹدارة االلكترونية
السحؾر اسول

Pearson

الستظمتات الفشية
الدؤال ;4

السحؾر الثانج

Pearson

الثالث

الستظمتات التذرية
4

الدؤال 56

السحؾر

Pearson

30494

الستظمتات السالية
30:56
الدؤال ;5

الدؤال <4

30<57

الدؤال 57

30:78

الدؤال <5

309<9

الدؤال 53

30884

الدؤال 58

30959

الدؤال 63

30:94

الدؤال 54

3076:

الدؤال 59

;3076

الدؤال 64

30<79

-30434

الدؤال 5:

3 8;:

الدؤال 65

30<68

الدؤال 66

30655

الدؤال 55

643
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تتدي لشا ان ك القيؼ الستحر عميها

يتتيؽ مؽ خ ل الجدول رقؼ ( )5ان عتارات السحؾر الستظمتات الفشية

ضعيفة باستثشا الدؤال ; 53 4< 4و إ ن اشاك اتداق وترابط كتير بيؽ اسسرمة ولكؽ لؼ يسشت اةا مؽ
وجؾد قيؼ ضعيفة  54واج اق مؽ  3083ووجؾد قيؼ سالتة أج الدؤال رقؼ 55
السحؾر الثانج الستظمتات التذرية تتدي لشا إ ن ك القيؼ الستحر عميها ضعيفة باستثشا الدؤال 58 57
5:
3083

ان اشاك اتداق وترابط كتير بيشهسا ولكؽ لؼ يسشت اةا مؽ وجؾد قيؼ ضعيفة

 59 56واج اق مؽ

و يسكؽ القؾل بأن ذلػ يرجت الج طتيعة اخت ف مزسؾن اسسرمة بيؽ عتارات االستتيان أج

ك محؾر واشا تؼ اإلبقا عميها دون اي ت يير يث لؼ نتحر عمج قيؼ سالتة

السحؾر الثالث الستظمتات السالية إ ن اشاك تشاسقا بيؽ اسسرمة الج د كتير يث ان اغمب القيؼ الستحر

عميها تفؾق  3083ويسكؽ القؾل ان السحؾر اسول يؾجد اتداق داخمج بيؽ عتاراتإ

يث يسكؽ االعتساد عمية

أج الدراسة باستثشا الدؤال 66
استجابات العيشة عمج بشؾد السقياس وأقا لأوزان الشدتية التالية كسا اؾ

آلية تحميل بنهد المقياس  :تؼ تحمي

مؾضح أج الجدول ( )4
الخيارات

مؾاأ بذدة

مؾاأ

محايد

غير مؾاأ

غير مؾاأ بذدة

الدرجات

8

7

6

5

4

ووأقا لأوزان الدابقة وباستخدام طريقة السقارنات سيشحرر الستؾسط لك بشد بيؽ  8-4وعميإ سيتؼ الحكؼ
عمج االتجااات وأقا لمستؾسظات والتقديرات التالية :ويؾضح جدول ( )5رلية تحمي اسداة
الحكؼ

مشخفض

متؾسط

مرتفت

الستؾسط

508< -4 33

606<-5093

8033-6073

.4الدراسة الرئيدية :
يث ان مجتست الدراسة تكؾن مؽ عسدا ورؤسا اقدام الكميات وكان عدد الكميات  ( :االقتراد

عدداؼ

 – 9القانؾن عدداؼ  – 7الهشدسة عدداؼ  – 7اآلداب والعمؾم عدداؼ  – 48الريدلة عدداؼ  – 4الظب
عدداؼ  – 7التربية عدداؼ  ) :تؼ تؾزيت استسارات االستتيان عمى عيشة الدراسة التالغ عدداا ( ) 74متحؾث
تؼ است م ( )64واستتعاد استسارة وا د لعدم

يتها لمتفريغ والترمي لؾجؾد نقص أج التيانات

أان اجسالج عدد االستسارات الخاضعة لعمسية التحمي
االستسارات السؾزعة

()SPSSوأقا لسا يمج :

استخدم أج تحمي

وبالتالج

اج ( )63استسارة اي بشدتة  %<3مؽ مجسؾد

التيانات اسساليب اإل رائية التالية مؽ خ ل استخدام برنامج

الجداول التك اررية  Cumulative Frequencyوذلػ لحرر اعداد الستحؾثيؽ أج جامعة عسر السختار أرد
درنة وندتهؼ السرؾية وأقا لمخرائص العامة لسالرج
استخدام معام

الف كرونتاخ cronbachs Alphaو معام

 Correlationلمتأكد مؽ

977

حائف اإلستتيان

لقياس مدي ثتات االستتيان تؼ

ارتتاط بيرسؾن Coefficient Persons

دق االتداق الداخمج بيؽ العتارات ومحؾراا
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تؼ االعتساد عمج التك اررات و الستؾسظات الحدابية Meanوذلػ لسعرأة متؾسط اتجااات العامميؽ و
سيتؼ االعتساد عمج الستؾسظات الحدابية واالنحراف السعياري

اإلجابإ عمج اسرمة االستتيان

لحداب الدؤال

اسول لسعرأة ا ار عيشة الدارسة ؾل ااؼ متظمتات تظتي اإلدارة االلكترونية أج جامعة عسر السختار -أرد
درنة

و اختتار  tلمفروق بيؽ السجسؾعات السدتقمة

 1-4نتائج الدراسة
و ف خرائص عيشة الدراسة مؽ يث الشؾد و العسر و السؤا العمسج والسدتؾي اإلداري ومدة الخترة
والدورات التدريتية ؾل اإلدارة االلكترونية وكان
جدول رقم ( ) 3

نتائج التحمي

يهضح تهزيع أفراد العينة من حيث النهع

الشؾد

العدد
59

انثج

7

%4606

السجسؾد

63

%433

ذكر

الشدتة السرؾية
%;90:

اعهرت الشتائج ان مؽ يتؾلى السهام القيادية مؽ الةكؾر بشدتة  %;90:واؾ ما يدل عمج طتيعة السجتست التج
قد ترجت الج التقاليد واسعراف التج تمعب دورﴽأج عسمية الحد مؽ تقميد السراة ا لسهام القيادية بالجامعة
جدول رقم ( ) 4يهضح تهزيع أفراد العينة من حيث العمر
العدد
4

العسر
63-59

مؽ الجدول ي

الشدتة السرؾية
%606

ا68-64

9

73-69

:

%53
5606

 74أاكثر

49

8606

السجسؾد

63

%433

ظ ان مؽ اؼ أؾق  74سشإ شكم

الؾسظج والتشفيةية يث بم

ندتإ كتير مسا يذ مؾن السهام اإلدارية أج اإلدارت

ندتتها  %8606واج الفرة اسكثر مسؽ يتقمدون السهام القيادية أج كميات جامعة

عسر السختار -درنة واةا قد يرجت الج سشؾات خترتهؼ وكفا تهؼ أج تؾلج السهام اإلدارية
جدول (  ) 5يهضح تهزيع أفراد العينة من حيث المؤىل العممي
السؤا العمسج

العدد
3

الشدتة السرؾية
3

ماجدتير

44

690:

دكتؾ ار

<4

9606

السجسؾد

63

%433

جامعج

645
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ظ ان ندتإ سمة الدكتؾ ار

مؽ الجدول ي

ICETR2018

تسث الفرة اسكتر أج عيشة الدارسة واؼ مؽ يتقمدون مشا ب
%9606

قيادية أج كميات جامعة عسر السختار درنإ يث بم

جدول رقم ( ) 6يهضح تهزيع أفراد العينة من حيث المدتهي اﻹداري
اإلداري

العدد
46

الشدتة السرؾية
7606

وسظج

4:

890:

عميا

3

3

السجسؾد

63

%433

تشفيةي

ظ ان ندتإ مؽ يتقمدون السهام أج مدتؾي اإلدارة الؾسظج

مؽ الجدول ي

تسث الفرة اسكتر أج عيشة

الدارسة واؼ مؽ يتقمدون مشا ب قيادية أج كميات جامعة عسر السختار درنة يث بم

.%5667

جدول رقم (  ) 7يهضح تهزيع أفراد العينة من حيث مدة الخدمة
العدد
9

الشدتة السرؾية
53

الخترة
 43اق مؽ  48سشإ

:

5606

 48اق مؽ  53سشإ

;

590:

 53اق مؽ  58سشإ

9

53

 58سشإ أأكثر

6

43

السجسؾد

63

%433

اق مؽ  43سشؾات

ظ ان اكتر ندتة أج عيشة الدراسة مؽ يث مدة الخترة اج الفرة الثالثة والتج شكم

مؽ الجدول ي

ندتة

%2667
جدول رقم ( )8يهضح تهزيع أفراد العينة من حيث الدورات التدريبية
العدد
55

الشدتة السرؾية
:606

الدورات التدريتإ
أج دورة وا دة

8

490:

أج دورتيؽ تدريتيتيؽ

5

90:

أج اكثر مؽ دورة

4

606

لؼ اشارك أج اي دورة
شارك
شارك
شارك

تدريتية
السجسؾد
مؽ الجدول ي

63

ظ ان ندتإ مؽ لؼ يذارك أج اي دورة تسث الفرة اسكتر أج عيشة الدارسة يث بم

 %:606تميها متاشرة مؽ شارك أج دورة وا د

979

%433

يث بم

%490:

icetr. elmergib.edu.ly

قياس اتجاىات العاممين نحه تطبيق متطمبات اﻹدارة االلكترونية -دراسة ميدانية عن جامعة عمر المختار – فرع درنة
جامعة عسر السختار

د .ايمان الرالحين ؛ بديعة قدور

 1-1-4التعرف عمى أىم متطمبات تطبيق اﻹدارة االلكترونية في جامعة عمر المختار –درنة
لإلجابة عمج اةا الدؤال استخدام الستؾسظات واالنحراأات السعيارية بيؽ التشؾد الث ث الفشية والتذرية والسالية
لسعرأة ا ار العيشة ؾل ااؼ متظمتات تظتي اإلدارة االلكترونية
جدول رقم (  ) 9يهضح نتائج التحميل االحرائي آراء عينو الدارسة حهل أىم المتطمبات الفنية
التك اررات%
الستؾسط

الفقرات

االنحراف

غير

الحدابج

السعياري

608:

;405:

43

6086

40557

90:

مؾاأ
بذد

تذترك السكاتب أج الجامعة بخظؾط
ااتف لتدهي عسمية انجاز االعسال

يؾجد أج مكاتب الجامعة جهاز أاكس
يده عسمية انجاز االعسال

محاي

مؾا

مؾاأ

غير
مؾاأ

د

أ

بذد

4606

43

76

5606

490:

490
:

690
:

5606

يؾجد أج مكاتب الجامعة خط انترن

قؾي الدرعة يده مؽ عسمية االترال

;4068

6046

490:

53

490:

63

49

بيشهؼ وبيؽ االدارة العامة أج الجامعة
ترتتط السكاتب أج الفرد و االدارة
العامة باترال الكترونج

404:7

6033

4606

590
:

53

عدد اجه ة الحاسؾب أج مكاتب
الجامعة والكميات غير مشاسب لتظتي

40574

6066

4606

63

90:

االدارة االلكترونية
مؽ خ ل الجدول يتزح وجؾد مؾاأقة عمج وجؾد خط ااتف أج السكاتب

الستظمتات الفشيإ بستؾسط دابج 608:
أج السكاتب بشدتة بم

وانحراف معياري ; 405:وبشدتة بم

 %690:وبستؾسط  6086واؾ أج االتجا السرتفت

تعظج أر ة لتد استخدام اإلدارة االلكترونية
غير مشاسب لتظتي

%76

660
6

490:

السرتتإ اسولج بيؽ

تميها وجؾد أاكس

يث تعتتران مؽ اسجه ة التج

كسا ا ت عدد اجه الحاسؾب أج مكاتب الجامعة والكميات

اإلدارة االلكترونية ندتإ بم

 404:7بيشسا اق ندتة كان

يث تحت

660
6

90:

 % 6606وبستؾسط

دابج  6066وانحراف معياري

مؽ نريب أقرة يؾجد أج مكاتب الجامعة خط انترن

عسمية االترال بيشهؼ وبيؽ اإلدارة العامة أج الجامعة بم

قؾي الدرعة يده مؽ

 %63واج قيؼ يسكؽ االعتساد عميها والتدلي بها

إ رائيا
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جدول رقم ( ) 11يهضح نتائج التحميل االحرائي ألراء عينو الدارسة حهل أىم المتطمبات البذرية
الستؾسط

الفقرات

الحدابج

االنحراف
السعياري

يؾجد بالجامعة أشيؾن قادرون
يانة اسجه ة

عمج

6066

40394

التك اررات%
غير

غير

مؾاأ

مؾاأ

بذد

4606

90:

محايد

63

مؾاأ

مؾاأ

بذد

43

73

االلكترونية

جسيت العاممؾن بسكاتب

الجامعة يدتخدمؾن التريد

6056

االلكترونج أج التعام ت

40373

4606

90:

73

43

63

اإلدارية

يتؼ تشفية دورات تدريتية
لمعامميؽ عمج استخدام

6076

404<7

ع

4606

6606

490:

690:

الحاسؾب
يؾجد بسكاتب الجامعة كؾادر
ذات كفا ة قادرة عمج تظتي

6073

30;47

اإلدارة االلكترونية

ع

4606

73

90:

73

يستمػ العاممؾن بالجامعة أج
جسيت السدتؾيات اإلدارية

6056

4039

4606

90:

690:

90:

690:

مهارة استخدام الحاسؾب
أيسا يخص بالستظمتات التذرية كان
استخدام الحاسؾب

يث غي

ااؼ أقر مؽ بيؽ أقراتها

اج يتؼ تشفية دورات تدريتية لمعامميؽ عمج

بستؾسط دابج  6076وانحراف معياري 404<7

الجامعة كؾادر ذات كفا ة قادرة عمج تظتي اإلدارة االلكترونية غي

30;47

تميها متاشرة أقرة يؾجد بالجامعة أشيؾن قادرون عمج

االلكترونية غي

بستؾسط

تميها

يؾجد بسكاتب

بستؾسط دابج  6073وانحراف معياري
يانة اسجه ة االلكترونية لتظتي

اإلدارة

 6066وانحراف معياري  40393واج قيؼ دالة إ رائيا واةا دلي عمج ان ااؼ

مظمب أج تظتي اإلدارة االلكترونية اج وجؾد السؾرد التذري ذو الكفا ات الفشيإ أج اةا السجال

;97
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جدول رقم ( )11يهضح نتائج التحميل االحرائي آراء عينو الدارسة حهل أىم المتطمبات المالية
التك اررات%
الستؾسط

الفقرات

االنحراف

الحدابج

السعياري

50;6

40539

غير
مؾاأ
بذد

يتؾأر دعؼ مؽ الجامعةلتظتي اإلدارة االلكترونية

53

غير
مؾاأ
490:

محايد

590:

مؾاأ بذد

مؾاأ

606

6606

يؾجد دعؼ مالج مؽ و ازرة
التعميؼ العالج لتحديث

50<6

الحاستات والترمجيات

40539

4606

490:

73

90:

5606

بالجامعة
تفتقر الجامعة لأمؾال
ال زمة لترسيؼ وتظؾير

40498

608:

90:

590:

43

5606

6066

الترامج االلكترونية
يؾجد نغام ؾاأ

ومكاأآت لمستسي يؽ أج

40567

50;6

490:

5606

63

43

53

مجال العس االلكترونج
تؾأر الجامعة دعؼ مالج

ل ستعانة بسراك التدريب
لخترة لتدريب العامميؽ بها

404<:

50;:

53

73

43

90:

5606

ؾل استخدام اإلدارة
االلكترونية
يتؼ تخريص متالغ مالية
مؽ الجامعة لتحديث

50;:

وتظؾير التكشؾلؾجيا

<405:

53

490:

63

43

5606

برؾرة مدتسرة
ي

ظ مؽ الجدول اع

ان ااؼ متظمب مالج لتظتي اإلدارة االلكترونية اج أقرة اسمؾال ال زمة لترسيؼ

وتظؾير الترامج االلكترونية

يث

غي

بستؾسط

دابج 608:

واؾ اعمج متؾسط

دابج مؽ

الستظمتات السالية اسخرى كسا غج بانحراف معياري  40498واج قيؼ ذات داللإ إ رائية

دعؼ مالج ضروري مؽ و ازرة التعميؼ السالج يث غي

بستؾسط دابج  50<6اؾ متؾسط

بيؽ

تميها وجؾد

إلج جانب دعؼ

مالج ل ستعانة بسراك التدريب لتدريب العامميؽ أج الجامعة بستؾسط دابج  50;:وانحراف معياري 404<:
وتخريص متمغ مالج مؽ الجامعة لتحديث وتظؾير التكشؾلؾجيا واج قيؼ يسكؽ االعتساد عميإ ذات داللإ

إ رائيا
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 2-1-4اختبار فروض الدراسة:
 -:H 1تهجد فروق جهىريو ذات داللة معنهية عند مدتهي  3038بين آراء عينة الدراسة حهل متطمبات

تطبيق اﻹدارة االلكترونية الثالث في المدتهيات اﻹداريو (الهسطى –التنفيذيو ) في جامعة عمر المختار-

درنة

جدول رقم (  ) 12الفروق الجهىرية بين أراء عينة الدارسة حهل متطمبات تطبيق اﻹدارة االلكترونية الثالث
في المدتهيات اﻹدارية (الهسطى –التنفيذيو ) في جامعة عمر المختار -درنة
مدته ي اﻹدارة
الهسطي

األبعاد الثالث
لمتطمبات تطبيق

المتهسط

اﻹدارة االلكترونية

الحدابي

بعد المتطمبات الفنية

العام

بعد المتطمبات
البذرية
بعد المتطمبات
المالية

تتيؽ مؽ خ ل الجدول اع

بيؽ ر ار عيشة الدراسة

االنح ار
ف

المعياري
العام

مدتهي اﻹدارة التنفيذية
المتهسط

الحدابي
العام

قيمة
t

االنحراف
المعياري

مدتهي
الداللة
sig

العام

2655

1674

2676

1629 -

16685

16499

3618

1621 -

3651

1643

16212

16236

2682

1619 -

3683

1685

16161

16298

ال تؾجد أروق ذات داللإ إ رائية عشد مدتؾي الداللإ اال رائية 3038 = α

ؾل متظمتات تظتي اإلدارة االلكترونية الث ث أج السدتؾيات اإلدارية (الؾسظى –

التشفيةيإ ) أج جامعة عسر السختار -درنة أقد لؾ ظ إن الستظمتات الفشيإ والتذرية والسالية قد بم

قيسة

< 305< 3056 307وجسيت اة القيؼ اعمج مؽ  3038لةلػ يعتتر محؾر الستظمتات اإلدارة االلكترونية الث ث
بالشدتة لمسدتؾييؽ دال إ رائيا
الث ث أج تظتي

يع ي اةا الدتب لتفهؼ العامميؽ أج اةيؽ السدتؾييؽ لأاسية الستظمتات
السقتمإ وخا ة إذا اقتم

اإل ادارة االلكترونية التج الغشج عشها أج الجامعة أج الس ار

الكميات عمج تظتيقها وكةلػ ان اسبعاد الث ث مكسمإ لتعزها أ يسكؽ االست شا عؽ متظمب دون اسخر

 -:H2قياس متهسط اتجاىات لعاممين سهاء سمبيو أو إيجابيو نحه متطمبات تطبيق اﻹدارة االلكترونية

في المدتهيين اﻹداريين (الهسطى – التنفيذيو ) في جامعة عمر المختار -درنة

983

icetr. elmergib.edu.ly

قياس اتجاىات العاممين نحه تطبيق متطمبات اﻹدارة االلكترونية -دراسة ميدانية عن جامعة عمر المختار – فرع درنة
جامعة عسر السختار

د .ايمان الرالحين ؛ بديعة قدور

جدول رقم (  ) 13يهضح متهسطات اتجاىات العاممين في المدتهيين التنفيذي والهسطي بالندبة لبعد
دعم المعمهمات واتخاذ الق اررات

م

االنحراف السعياري

الستؾسط الحدابج

الفقرات

التشفيةي

التشفيةي

الؾسظج

الشدتة
%

الؾسظج

االتجا

يده تقديؼ الخدمة الكترونيا
أج تقمي الحاجة الج العسالة

4

مسا يؤدي الج تخفيض

;706

;;60

;8:

;:9

مؾاأ

83

التكاليف
تده الؾسائ االلكترونية

االترال بيؽ الكميات السختمفة

5

واإلدارات واسقدام داخ

<709

7045

;<5

7;3

مؾاأ

83

تساما

الجامعة
تخفض االعتساد عمج االدارة
االلكترونية مؽ ادا االعسال

6

7095

7033

<68

839

790:

الروتيشية

مؾاأ

يدهؼ التحؾل والت يير نحؾ
االدارة االلكترونية أج تؾأير

7

7087

;704

<;3

<84

مؾاأ

83

السعمؾمات لعسمية التخظيط
يداعد استخدام االدارة
االلكترونية أج سرعة

8

7064

;704

<84

:84

790:

السذك ت واتخاذ الق اررات
ظ مؽ الجدول اع

ن

إن اشاك اتجا إيجابج مرتفت اتجااات مؽ قت

مؾاأ

تساما

اإلدارة التشفيةية الخاص بتعد

دعؼ السعمؾمات واتخاذ الق اررات أج الفقرة الثانية الخا ة بتدهي الؾسائ االلكترونية االترال بيؽ الكميات
بأعمى بستؾسط < 709وانحراف معياري

السختمفة واإلدارات واسقدام داخ الجامعة و التج غي
وندتة مؾاأ تساما بم

 30839بشدتة مؾاأقة بم

%83

تميها الفقرة الثالثة التج

غي

 % 79 :أج االتجا االيجابج السرتفت

307;3

بستؾسط دابج  7095وانحراف معياري

بالشدتة لإلدارة الؾسظج كان اعمج متؾسط دابج مؽ نريب الفقرتيؽ يدهؼ التحؾل والت يير نحؾ اإلدارة
االلكترونية أج تؾأير السعمؾمات لعسمية التخظيط بستؾسط دابج ;704
مؾاأقة بم

%83

االلكترونية أج سرعة

أج اتجا االيجابج

السرتفت

تميها

وانحراف معياري

<;3

وبشدتإ

الفقرة الخامدة واج يداعد استخدام اإلدارة

السذك ت واتخاذ الق اررات بشفس الستؾسط وانحراف معياري  30<84وكان

اقمها

الفقرة اس ولج يده تقديؼ الخدمإ الكترونيا أج تقمي الحاجة الج العسالة مسا يؤدي الج تخفيض التكاليف
غي

651

بستؾسط دابج 6066

وانحراف معياري  30;8:وبشدتة مؾاأقة بم

 %83واج متؾسظإ

أج
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االتجا االيجابج

ICETR2018

ك قيؼ الستؾسظات لمفقرات تتجإ نحؾ االتجا االيجابج السرتفت واج قيؼ يسكؽ االعتساد

عميها والتدلي بها إ رائيا
جدول رقم ( )14يهضح متهسطات اتجاىات العاممين في المدتهيين التنفيذي والهسطي بالندبة لبعد
االنجاز وتحقيق االنتاجية المطمهبة

م

الستؾسط الحدابج

الفقرات

التشفيةي

الؾسظج

االنحراف السعياري
التشفيةي

الشدتة
%

الؾسظج

لدي الرغتة أج تشسية قدراتج
9

ومعارأج عؽ االدارة االلكترونية

707:

;706

839

83

;33

لتقديؼ خدماتشا الكترونيا

يؤدي االعتساد عمج التؾجإ

:

االلكترونج الج استخدام الظرق

7068

<706

983

83

;95

العمسية أج االدارة

االتجا
مؾاأ
تساما
مؾاأ
تساما

ان االعتساد عمج االدارة
;

االلكترونية يؤدي الج زيادة

7064

دقة العس بسختمف الكميات

707:

963

790:

963

مؾاأ

بالجامعة
يجب ان تسث اجادة التعام
<

مت االدارة االلكترونية شرطا

7048

اساسيا لمترقية أج السدتؾيات

7057

6:9

93

:85

مؾاأ

االدارية العميا

يتزح مؽ الجدول الداب

بالشدتة لإلدارة التشفيةية

كان اعمج متؾسط دابج نريب الفقرة الدابعة يؤدي

االعتساد عمج التؾجإ االلكترونج إلج استخدام الظرق العمسية أج اإلدارة بستؾسط دابج < 706وانحراف

معياري

983

 %83أج االتجا

وبشدتإ مؾاأ تساما بم

االيجابج السرتفت

الفقرة الدادسة

تميها

لدي الرغتة أج تشسية قدراتج ومعارأج عؽ اإلدارة االلكترونية لتقديؼ خدماتشا الكترونيا بستؾسط ; 706وانحراف

معياري  983وبشدتة مؾاأقة تساما بم

 %83وكان

اقمها الفقرة التاسعة يجب ان تسث إجادة التعام مت

اإلدارة االلكترونية شرطا اساسيا لمترقية أج السدتؾيات اإلداريإ العميا

وانحراف معياري  30;8:وبشدتة مؾاأقة بم

غي

بستؾسط

دابج 7048

 %93واج مرتفعة أج االتجا االيجابج واةا يدل عمج إن

اتجا العامميؽ أج اإلدارة التشفيةية لهةا التعد ذات اتجااات إيجابية مرتفعة
اما بالشدتة ل تجااات العامميؽ أج اإلدارة الؾسظج الخا ة بهةا التعد مؽ الجدول اع

يتزح ان اعمج

متؾسط دابج خاص بالفقرتيؽ الدادسة والثامشة الفقرة الدادسة الخا ة ب لدي الرغتة أج تشسية قدراتج

ومعارأج عؽ اإلدارة االلكترونية لتقديؼ خدماتشا الكترونيا والثامشة إن االعتساد عمج الإلدارة االلكترونية يؤدي
إلج زيادة دقة العس بسختمف الكميات بالجامعة بمغ  707:وانحراف معياري (;33

985

 ) 963وكان اقمها
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د .ايمان الرالحين ؛ بديعة قدور

بستؾسط دابج  7057وانحراف معياري  :85وك اة القيؼ لمستؾسظات أج االتجا

الفقرة التاسعة غي
االيجابج السرتفت

جدول رقم ( )15يهضح متهسطات اتجاىات العاممين في المدتهيين اﻹاداريين التنفيذي والهسطي بالندبة
لبعد تنمية الهظائف وإثرائيا
و

انًخىسط انحسابي

انفقزاث

انخُفيذي
43

44

45

46

47

48

49

4:

يؤدي حقذيى انخذيت
انكخزوَيا في انجايعّ اني
اَجاس انعًم وحبسيطّ
يؤدي االعخًاد عهي
االدارة االنكخزوَيت في
انجايعّ اني سيادة كًيت
انعًم انًُجش
يٍ انضزوري حُظيى
دوراث حذريبيّ يسخًزة
السخخذاو انىسائم
االنكخزوَيت في االحصال
نخًُيت قذراث انعايهيٍ في
انجايعت
يؤدي حقذيى انخذياث
االنكخزوَيت اني سيادة
اسخقالنيت انىظائف
ال يقهم انخىجّ االنكخزوَي
يٍ سهطاث انًذيزيٍ
وعًذاء ورؤساء االقساو
بانجايعت
اٌ حطبيق االدارة
االنكخزوَيت سيىفز انىقج
نهخفكيز واإلبذاع في انعًم
يؤدي حطبيق االدارة
االنكخزوَيت اني حسهيم
انزقابت عهي اعًال
انًزؤوسيٍ
اٌ حطبيق االدارة
االنكخزوَيت يؤدي اني
حسييز عًهيت حقييى االداء
انىظيفي وعذانخها

مؽ خ ل الجدول اع

انىسطي

االَحزاف انًعياري
انخُفيذي

انُسبت %

االحجاِ

انىسطي

7064

;704

0:84

<0;3

790:

يىافق

7095

7068

0839

0:;9

8606

يىافق
حًايا

7087

707:

0993

0;33

93

يىافق
حًايا

7064

60:4

0;88

0<;8

83

يىافق

7064

7033

0<7:

0;99

73

يىافق-
يىافق
حًايا

;706

7057

0839

0:85

83

يىافق

;706

7057

0;:3

0:95

790:

يىافق
حًايا

;706

7068

0983

07<6

890:

يىافق

و الخاص باإلدارة التشفيةية أج الفقرة الحادية عذر يؤدي االعتساد عمج اإلدارة

االلكترونية أج الجامعإ الج زيادة كسية العس السشج
بمغ  839وندتة مؾاأقة بم

%790:

غي

بأعمى متؾسط دابج  7095وانحراف معياري

واج أج االتجا االيجابج السرتفت جدا

تميها الفقرة الثانية عذر

الخا ة مؽ الزروري تشغيؼ دورات تدريتيإ مدتسرة الستخدام الؾسائ االلكترونية أج االترال لتشسية قدرات
العامميؽ أج الجامعة غي

653

بستؾسط دابج  7087وانحراف معياري بمغ  993وندتة مؾاأقة تساما بم
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 % 93واج أج االتجا االيجابج السرتفت اقمها متؾسط دابج كان مؽ نريب الفقرات العاشرة والثالثة عذر
والرابعة عذر بمغ  7064وانحراف معياري (<7: ;88 :84
بالفقرات السؾجؾدة أج الجدول اع

تدل عمج إن متؾسط اتجا

تشسية الؾعائف و ثرائها مرتفعإ وذات اتجا ايجابج لتظتي

) ك اة القيؼ مؽ الستؾسظات الخا ة
العامميؽ أج اإلدارة التشفيةية الخا ة بتعد

متظمتات اإلدارة االلكترونية

اما بالشدتة لإلدارة الؾسظج كان اعمج متؾسط دابج مؽ نريب الفقرة الثانية عذر مؽ الزروري تشغيؼ
دورات تدريتيإ مدتسرة الستخدام الؾسائ االلكترونية أج االترال لتشسية قدرات العامميؽ أج الجامعة وانحراف

معياري بمغ  ;33وندتة مؾاأقة بم

%93

تميها الفقرتيؽ الحادية

واج أج االتجا االيجابج السرتفت جدﴽ

عذر والدابعة عذر ( يؤدي االعتساد عمج اإلدارة االلكترونية أج الجامعإ الج زيادة كسية العس السشج

تظتي

اإلدارة االلكترونية يؤدي إلج تديير عسمية تقييؼ اسدا الؾعيفج وعدالتها )

 7068وانحراف معياري بمغ (:;9
واج أج االتجا االيجابج السرتفت

 60:4وانحراف معياري

 ) 7<6وندتة مؾاأقة و مؾاأ تساما بم
كسا تحرم

إن

غيتى بستؾسط دابج

( 8606

) %890:

الفقرة الثالثة عذر عمج اق متؾسط مؽ بيؽ الستؾسظات بمغ

بمغ  <;8وندتة مؾاأقة بم

%83مسا يدل عمج االتجا االيجابج متؾسط

ومؽ اشا ندتظيت القؾل بأن اإلدرتيؽ التشفيةية والؾسظج لهؼ اتجا ايجابج نحؾ تظتي اإلدارة االلكترونية وك
قيؼ متؾسظات أقرات ابعاد اتجا العامميؽ أج السدتؾييؽ ذات قيؼ دالة إ رائيا
االستنتاجات
-4

اشارت نتائج الدراسة إلج إن ااؼ مظمب بيؽ الستظمتات الفشية اؾ وجؾد خط ااتف أج السكاتب
السرتتإ اس ولج بيؽ الستظمتات الفشيإ تميها وجؾد أاكس أج السكاتب

يث تحت

التج تعظج أر ة لتد استخدام اإلدارة االلكترونية
تدريتية لمعامميؽ عمج استخدام ال حاسؾب

يث تعتتران مؽ اسجه ة

ومؽ بيؽ ااؼ الستظمتات التذرية اج يتؼ تشفية دورات

تميها يؾجد بسكاتب الجامعة كؾادر ذات كفا ة قادرة عمج تظتي

اإلدارة االلكترونية واةا دلي عمج إن ااؼ مظمب أج تظتي اإلدارة االلكترونية اج وجؾد السؾرد التذري ذو
الكفا ات الفشيإ أج اةا السجال

اما بالشدتة لأاؼ مظمب مالج مؽ بيؽ الستظمتات السالية كان

اسمؾال ال زمة لترسيؼ وتظؾير الترامج

االلكترونية تميها وجؾد دعؼ مالج ضروري مؽ و ازرة التعميؼ العالج إلج جانب دعؼ مالج ل ستعانة بسراك
التدريب لتدريب العامميؽ أج الجامعة وتخريص متمغ مالج مؽ الجامعة لتحديث وتظؾير التكشؾلؾجيا

-5

اوضح

نتائج الدراسة الخا ة بالفرضية اسولج عدم وجؾد أروق ذات

داللإ

إ رائية بيؽ

السدتؾييؽ اإلدارييؽ عشد مدتؾي  3038 = αبيؽ ر ار عيشة الدراسة ؾل الستظمتات الث ث الخا ة بتظتي

اإلدارة االلكترونية أك متظمب مكس لأخر أ يسكؽ االست شا عؽ متظمب دون اسخر
-6

بيش

الدراسة ان اتجا العامميؽ نحؾ متظمتات تظتي

االدارة االلكترونية أج السدتؾييؽ االدارييؽ

التشفيةي والؾسظج ذات اتجا إيجابج مرتفت

987
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التهصيات :
من خالل نتائج الدراسة الحالية تهصي الدراسة باألتي
-4

إن تظتي اإلدارة االلكترونية أج الجامعات الميتيإ امر محتؾما والبد مشإ أج ع

الرااشإ بذرط عدم وجؾد تداؾر وتدنج أج خدمات االنترن
وخا ة بعد وجؾد اتجا إيجابج ومرتفت نحؾ تظتي

اسزمات والت يرات

مسا يده الكثير مؽ اسمؾر عمج العامميؽ

اإلدارة االلكترونية

إلج جانب تؾأير السشاخ السذجت

واسجه ة الستظؾرة لسؾاكتة التظؾر الستدارد أج مجال تكشؾلؾجيا السعمؾمات واخة اا بعيؽ االعتتار عشد تظتي
اإلدارة االلكترونية
-5
التعميسية

الس يد مؽ اسبحاث والدراسات الخا ة بتظتي اإلدارة االلكترونية أج الجامعات الميتيإ او السدارس
اإلدراك و الشؾايا لتظتيقها ودراسة االثر والع قة بيؽ اةا

خا ة مت اخة أج االعتتار دراسة

الست ير و مت ير االتجااات او تتعا لست يري العؾام الذخريإ والؾعيفية لدي اأراد نفس العيشإ عمج السدتؾي
عمج عيشة مختمفة

السحمج او الدولج او التركي
-6

العس عمج إقامة دورات تدريتية لمعامميؽ بالكميات أج مجال اإلدارة االلكترونية

-7

تؾأير الستالغ ال زمة لتظتي اإلدارة االلكترونية والعس عمج الحرؾل عمج الدعؼ السالج مؽ الجهات

السخترة سؾا الجامعة او و ازرة التعميؼ العالج
قائمة المراجع :
-4ابؾ لتدة ستت دمحم ()4<;8

متادئ لقياس الشفس والتقييؼ التربؾي (جسعية عسال السظابت التعاونية عسان

)
 -5اآلغا إ دان واسستاذ محسؾد( )5333مقدمة أج ترسيؼ التحث التربؾي (الظتعة اسولى غ ة)
 -6التذري مشى ( )5343معؾقات تظتي

رسالة ماجدتير غير مشذؾرة جامعة ام القرى

االدارة االلكترونية أج ادارات جامعة ام القرى بسكة السكرمة

 -7الحسادي بدام ( ) 5335مفاايؼ ومتظمتات الحكؾمة االلكترونية ندوة الحكؾمة االلكترونية (الرياض
:معهد االدارة العامة)
 -8العتيتج عمج عتدهللا ( )5337الحكؾمة االلكترونية أج االردن إمكانيات التظتي رسالة ماجدتير غير
مشذؾرة جامعة اليرمؾك االردن
 -9ا لقحظانج أير بؽ معيص ( )5339إستراتيجيات اال

ح والتظؾير االداري ودوراا أج تع ي االمؽ

الؾطشج :دراسة تحميمية االتجااات القيادات السدنية واالمشية بالسسمكة العربية الدعؾدية رسالة ماجدتير غير

مشذؾرة الرياض :جامعة نايف العربية لمعمؾم االمشية
 -:الس ربج عتد الحسيد

( ) 5337متظمتات تظتي

االدارة االلكترونية لتقديؼ الخدمة واتجااات العامميؽ

نحؾاا السؤتسر العمسج الدشؾي العذرون  :شاعة الخدمات أج الؾطؽ العربج رؤية مدتقتمية

السشرؾرة

جامعة السشرؾرة كمية التجارة
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; -الس ربج كام دمحم ( )4<<8الدمؾك التشغيسج – مفاايؼ واسس سمؾك الفرد والجساعة أج التشغيؼ (عسان
:دار الفكر)
< -السكاوي دمحم محسؾد (" )5344االدارة االلكترونية " دار الفكر والقانؾن
 -43بخش أؾزية ( ) 533:االدارة االلكترونية أج كميات التربية لمتشات بالسسمكة الدعؾدية أج ضؾ التحؾالت ا
لسعا رة رسالة ماجدتير غير مشذؾرة كمية التربية جامعة ام القرى الدعؾدية

-44بؽ نؾبة ا سد ابؾ خؾيط ناجؼ ( )534:مدي تؾأر متظمتات االدارة االلكترونية أج السؤسدات الحكؾمية
الميتية :دارسة ميدانية عمج مكتب الخدمات التعميسيةع الخسس السؤتسر االقترادي االول ل ستثسار والتشسية
أج مشظقة الخسس
 -45ريؼ

ديؽ ( )4<<:الدمؾك التشغيسج –سمؾك االأراد أج السشغسات (االردن دار زاران)

 -46رضؾان راأ

( )5337االدارة االلكترونية (القاارة مرك السعمؾمات ودعؼ اتخاذ القرار)

 -47عتد الشا ر مؾسج

قريذج دمحم

( )5344مدااسة االدارة االلكترونية أج تظؾير العس االداري

بسؤسدات التعميؼ العالج( دارسة الة كمية العمؾم والتكشؾلؾجيا بجامعة – بدكرة -الج ائر) مجمة التا ث العدد
< جامعة بدكرة الج ائر
 -48غشيؼ ا سد دمحم ( )5337رأاق الحاضر وتظمعات السدتقت (مرر السكتتة العررية)
-49

أيروز لظيرش عتد الكريؼ أريحة ( ) 5349اتجااات السؾعفيؽ االدارييؽ نحؾ واقت االدارة

االلكترونية أج الج ائر( دارسة ميدانية بقدؼ عمؼ االجتساد بجامعة تتدة ) السجمة العربية أج العمؾم االندانية
و االجتساعية العدد  58ديدستر الدشة الثامشة

ص56

 -4:مرظفى ا سد ( )5334السدير وتحديات العؾلسة :ادارة جديدة لعالؼ جديد (القاارة دار الشهزة
العربية)
; -4ااشؼ زكج محسؾد ( )4<:5االتجااات الحديثة أج ادارة االأراد (القاارة دار الكتب)
4< - Faye, S. Felton( 2006) "The Use of Computer by elementary Schod, Principels
 ",Virginia Polyte chnic Institute and State University Blacks burg,VA ISBN20- Gilmore and Others (1998) "Impact of Training On The Information
Technology Attitudes of University Faculty" ,Dissertation Abstracts International,
vol .59,NO7A
"21- Robert Albense (1975) "Management :Toward Accountability For Performance
(.Homewood Richard D. Irwin).
55- Seresht ,H and Fayyazi,M.and Asi (2008) "E-Management: Barriers and
Challenges in Iran " Phd .Dallameh Tabateebe University
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Abstract
This study aims to identify the most important tools of requirements applies
electronic management and measure attitudes to employers toward it at Omer Amukhter university in Derna . The study has attempted to answer these questions:
What the most important tool of requirements applies electronic management at
Omer

A-mukhter

university in Derna ? Is there any statistically

significant

differences between levels of middle management and executive management ?
Measure the Means of attitude's employers toward apply electronic management at
Omer A-mukhter university in Derna . The researchers developed questionnaire
based on some previous studies, the sample was (30) members of academic staff at
Omer A-mukhter university. The analysis was done by SPSS. The result was
shown, the important tool of requirements technical tools were the offices have to
include telephone ad fax to start applies electronic management , also the most
important tool of human tools was qualified human resource to apply electronic
management. The most important tool of financial equipments was financial
support from

the ministry of education and university to train employers and

develop all computer's programs to apply electronic management. No statistically
significant differences

between levels of middle management and executive

management. in other hand, , the employers have a positive
apply electronic management.

attitudes toward

The finally, this study made a series of

recommendations which will hopefully be followed by university to enhance and
develop their tools to apply electronic management
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