
 بسم اهلل الرمحن الرحيم  
  
 
 
 

 

 
 

 –ل اإلدارة االلكرتوىية يف كليات اجملتنع الينيية ـتطبي
 اتــع والتحديــالواق

 (اءــصيعع ــة اجملتنـــكلي – ةـــحالة ــدراس)
 

  (األعنالإدارة ) ريــة املاجستــى درجــول علــات احلصــطلبمت الـالستكن ةـة مكدمـرسال
 
 

  دادــــإع
 عواطف حسني صاحل املطري

 
 

 

 رافـــشإ
   ا ـرئيس   ا  رفــشم

 رقعانحمند بأمحد أ.د 

          ا  ثاىيا شرفم 
 يــــالسيباى ربـــج .د

 

 صيعاء

 و1439-2018

 للعلوو والتكييةجامعة األىدلس 

  عنادة الدراسات العليا

 العلوو اإلداريةكلية 

 إدارة األعنالقسه 

 



 
 أ



 
 
 











 



 
 ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 :تعاىل قال
 
 

ن ي      ر ب         و قل  (
   ز د 
 )    لم ا   ع       

 

 
 ))١١١ هاآلي: طه سورة((




































 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 












 
 ج

 ـــذاءهاإل

(Dedication) 
  
  
  
  
  
  
  

  ذذذذأىدددهذىددذ ذأىدددهذىددذ ذ ذذ ذذ ذذذذذ ذذ ذذ ذ لجيدددذ لمم دد  لجيدددذ لمم دد ذ ذ ذذذذذذذ ذ ذذذ ذ ذذذذذذذ ذ ذذ ذطاعدد  ذطاعدد  ذذذذذذذ ذذ ذذذ ذ ذووفددا  ذووفددا  ذذذذذذذ ذ ذذذذذ ذوعرفانددابذلالل دد وعرفانددابذلالل دد ذذذذذذذذ ذ ذذذذذبذذذذذ ذذذ ذ ذذذذذبذذذذذ ذذإلددسذ ددرذوجددودلذفدد ذ لبعدداحبذ نلدد ذ لبدد ذإلددسذ ددرذوجددودلذفدد ذ لبعدداحبذ نلدد ذ لبدد ذذذذذذذ ذ ذذذذ ذذذذذذذذذ ذذذذ ذذذ ذذ ذ ذ ذذ ذ ذذ ذذذذ ذ ذذذذ ذذذذذذذذذ ذذذذ ذذذ ذذ ذ ذ ذذ ذ ذذ ذذ

ذذذو لبندا ذ ل دددفنا ذ ندذذرأيذععند ذ لندوربو لبندا ذ ل دددفنا ذ ندذذرأيذععند ذ لندورب ذذذذذ ذذذ ذذ ذذ ذذذذذذ ذذذذذذذذذذ ذذذ ذذذذذذ ذذذذذ ذذذ ذذ ذذ ذذذذذذ ذذذذذذذذذذ ذذذ ذعم دند عم دند ذذذذوذوذ  ذذذ ذذذذذذ ذذأ ذأكدو بأ ذأكدو بذذذذذذذذذ ذ ذ ذذذ ذذذ ذ ذ ذذذ ذوغر ديذفد ذنل د وغر ديذفد ذنل د ذذذذذ ذ ذذذذ ذذذ ذ ذ ذذذ ذ ذذذذ ذذذ ذ ذ ذ لصدلر لصدلر  ذذ ذذ ذذذ ذذ ذو لصدد و لصدد   ذذ ذذ ذذذذ ذذ ذذذذذذذ

ذذو لمدز و لمدز  ذ ذذذذذ ذ ذو العد دادذعمدسذ لدذ يو العد دادذعمدسذ لدذ يذذذذذذذ ذذذذذذ ذذ ذذذذ ذذ ذ ذذذ ذذذذذذ ذذ ذذذذ ذذ ذ ذذبذوذبذوذذذ ذذذذ ذك دليك دليذذ ذذ ذذ ذذ ذ د  د   ذ ذذ ذب دب د  ذ ذذ ذذ لشدجاع  لشدجاع   ذذذذذذنيانياذ ذذ ذ ذذذذ ذذ ذ ذو لدلداؤ و لدلداؤ   ذذ ذ ذذذذذذذ ذ ذو د و د ذذذذذذذذذذ ذذذ ذ أل د  أل د   ذذذذيدايداذذذذذذععنععن  ذذ ذ ذ ذذ ذ ذ ذو د و د ذذذذبذبذذذذذذ ذذذ   ذذ

ذذذذذذ لد ا ديا لد ا ديا ذذذذذذذذذ ذ لنجاح لنجاح  ذذذ ذذ ذذذذ ذذ ذو لر و لر   ذذذ ذ ذذذذ ذ ذ لنلس لنلس  ذذئئذذذذدفدفذذذذذذووذذذذئذئذذذذ ذذذذذ ذ  و  و  ذذوو  ذذذذ ذذذ ذذذ لروح لروح  ذذ ذذذذذ ذوشجمدن وشجمدن ذذذذذذببذذذذذذ ذذذذ ذ ذذ ذذذذ ذ ذوكا وكا   ذ ذذذذ ذ صدر صدرذذذذذذذذذذذذبليابليا  ذذذ ذذ ذذ ذذ ذقود قود   ذ ذذ ذذ ذذ ذ د  د ذذذذبذبذذ ذذ   ذ

ذل ل  ذذ ذأن سأن س  ذ ذ ذذذ ذ ذذدعادعا  ذذ ذذذ ذذ ىا ىاذ ذذذ ذل ل   ذ ذذ ذفؤ دلفؤ دل  ذذذذذذذذ مك  مك   ذ ذذذ ذذ ذذذ ذإلسإلس  ذ ذذذ ذ غم  غم   ذذ ذذ ذذ ذذ ذذوىرذوىرذذذجج  ذ ذذذذ ذف ف   ذذححذذ ذذ ذبعاد بعاد   ذ ذذذذذ           رعةاكرعةاك                الغالیةةالغالیةة    وو                  الحبیبةالحبیبة        أميأمي    ............ذذذذ

                                                                              اهلل وأطال اهلل عمرك وجزاك اهلل خیر الجزاء.اهلل وأطال اهلل عمرك وجزاك اهلل خیر الجزاء.

  ذإلسإلس ذذذ ذذ لطاىرح لطاىرحذذذذذذذذذذروحروحذذذذ ل ل  ذذ ذ ذذ ذذذذ ذ ذذ ذ  ذكا   ذكا   ذذببذذذذذذ ذذذذ ذذ ذذذذ ذذذع دمدع دمد  ذ ذذذذ ذدلدوق دلدوق   ذذههذ ذذ ذذذ ذذ ذذذ لمم د ذب لمم د ذب  ذذ ذ ذذذذذذذ ذ ذذذ ذد ععد  ذد ععد  ذ  ذذذذ ذذذ ذذذ ذ هلل هللذذذذذذ ذذ ذ لممد  لممد   ذ ذذذذذ ذ لنددعر لنددعرذذذذذذذذ ذذذذذذ ذأ أ   ذذذذذ ذذ ذذعجممد ذفد ذأعمدسذعجممد ذفد ذأعمدسذ  ذ ذذ ذذذ ذذذ ذذذ ذذذ ذذ ذذذ ذذذ ذذذ ذ

ذ ر د ذ لجنا ذ  ذ لشيد  ذو لصالبع  ر د ذ لجنا ذ  ذ لشيد  ذو لصالبع  ذذ ذذذ ذذذ ذذذذذذ ذذذذ ذذذ ذذذ ذذذذ ذذذ ذذ ذذ ذذذ ذذذ ذذذذذذ ذذذذ ذذذ ذذذ ذذذذ ذذذ     ..          األعمىاألعمى                                  ورزقك اهلل الفردوس ورزقك اهلل الفردوس                                       أبي الغالي الحبیبأبي الغالي الحبیب    ذذذذذذذذذذذذذذذذ................ذ

  ذذذإلدسذ د ذ مد ذقإلدسذ د ذ مد ذق ذذذذ ذ ذذ ذذذذذ ذذذذ ذ ذذ ذملد ملد ذذ ذذذ ذذوفمدذحذكلددلذ د ذ دك ذوجدد ن ذوفمدذحذكلددلذ د ذ دك ذوجدد ن ذذذذذذذ ذذذذ ذ ذذ ذذ ذذ ذ ذذ ذذذذذذذذذذذ ذذذذ ذ ذذ ذذ ذذ ذ ذذ ذلد لد   ذذ  ذذذذذذوزعدوزعدذذذذذذذذذ ذذ ذدرو درو   ذ ذذ ذذ ذذ ذبعداد بعداد   ذ ذذذذذ         عبةد عبةد                         ابنةي الغةالي ابنةي الغةالي ذذذذ........ذذذذ

  ..            الرحمنالرحمن

  .ذذذإلسذ لغائلع ذ لبا رع ذأجلد ذوك ذأىم ذ.إلسذ لغائلع ذ لبا رع ذأجلد ذوك ذأىم ذ ذذ ذذذ ذذ ذذ ذذذ ذذذ ذذ ذ ذذ ذذذذ ذذذذذذذذذ ذذذذذ ذذ ذذذ ذذ ذذ ذذذ ذذذ ذذ ذ ذذ ذذذذ ذذذذذذذذذ   ذذ

  ذإلسإلس ذذذ ذك ك   ذذ ذذ ذلابثلابث  ذ ذ ذذذ ذ ذع ع   ذذ ذذ ذذذو ل مرف و ل مرف   ذذذذذذذذذذ لمم  لمم   ذ ذذذذذذذذ   ..ذذذذذ

ذ
                               

                                                                                
                                    الباحثةالباحثة



 
 د

 تمذيرالشكر وال

(Acknowledgement) 
 

ذ مطان ذل ذ لب    ذعنلغ ذلجال ذوجي ذوعظع  ذك ا ذل ذ لب د ذ مطان ذل ذ لب لمي  ذعنلغ ذلجال ذوجي ذوعظع  ذك ا ذل ذ لب د ذإذ لمي  ذإذ د ذبدسذ  ر عيذور عيذوذذد ذبدسذل ذ لب د ل ذ لب د
 ب دذل ذ ب دذل ذذذببو ل ال ذعمسذأشرفذخم ذ هللو ل ال ذعمسذأشرفذخم ذ هللو لصالحذو لصالحذذذببل ذ لب دذعمسذك ذنم  ذأنم دياذعمعنال ذ لب دذعمسذك ذنم  ذأنم دياذعمعناذذووذذدر سدر س
ذذذذ..وعمسذأىموذوصبل ذأج مع وعمسذأىموذوصبل ذأج مع ذذصمو يذ هللذو ال وذعمعوصمو يذ هللذو ال وذعمعوذذعلدذ هللعلدذ هلل

  

 لدنددعرذ لدنددعرذببدنا دنا  ال  ال   ببلجزع ذ لشدكرلجزع ذ لشدكرأ ذأدند ذأ ذأدند ذ هللذودوفعنوذ هللذودوفعنوذ  ذ  ذذذلمو لمو ذذر ال ر ال ىذهذ لىذهذ لذذييلمدذأ ذأنجزذلمدذأ ذأنجزذذذ  عطدع ذلعطدع ذل
ذذوعمسوعمس لشرفذأ ذعشرفذعمسذىذهذ لر ال ذ لشرفذأ ذعشرفذعمسذىذهذ لر ال ذذذل ل  لذلذكا ذ لذلذكا ذأب دذل ذرقما ذأب دذل ذرقما ذل  ذلمدكدور/ذل  ذلمدكدور/ذلاللالو لمرفدا ذوذو لمرفدا ذوذ

عمسذ لرغ ذ  ذدمددذعمسذ لرغ ذ  ذدمددذ   لر ال  لر ال ذذىذهىذه  إثر  إثر    ف ف    ألى ع  ألى ع    للالغ للالغ   ألثر ألثر  لياليا  كا كا   و لد و لد ذذ لنع   لنع    ودوجعيادوودوجعيادو  جيودهجيوده
ذو يا و ذو يا و  ؤولعادو ذ لدقعن ذذبب  ؤولعادو ذ لصائ ذو ل دالم  ذ لدوجعو ذلإ د   ذ لدقعن وقعا و ذ لصائ ذو ل دالم  ذ لدوجعو ذلإ د   ذ لدر   ذذذوقعا و ذجو ن ذ و وع ذ لدر   ذلكاف  ذجو ن ذ و وع لكاف 

ذذ..لمم  ذفجز هذ هللذعن ذخعرذ لجز  لمم  ذفجز هذ هللذعن ذخعرذ لجز   دحذإشر فوذ  دحذإشر فوذ ذذطو  طو  
  

ذ ذك ا ذو لدندعرلجزعلجزعذذأدند أدند ك ا ذ لشكر ذو لدندعر  ذ لشكر ذ  جلرجلر  مدكدور/مدكدور/للذذ  ذ ل نلان  ذ ل نلان  ذ  اعد ذ شرف ذ  اعد ذ البظادوذودكرذودكرذ شرف ذلإلد   ذ البظادوذ و ذلإلد    و
ذذ.. و وعذ لدر   ذفموذ ن ذخالصذ لشكرذو لدندعر و وعذ لدر   ذفموذ ن ذخالصذ لشكرذو لدندعرذذأز  أز  ودوجعيادوذودوجعيادوذ

  

        لال دلادحلال دلادحذذ لدنعع  لدنعع   ف ف   لال شارك لال شارك لنلو ذ ناقش ذ لر ال ذلنلو ذ ناقش ذ لر ال ذ  دكر ي دكر ي   عمسعمس   ل ناقش  ل ناقش   لجن لجن   أع ا أع ا   إلسإلسوذوذ
ذذذذ.. لم   لم    ليذ ليذ    لمم ع  لمم ع    لنع   لنع     ددع  ددع    لد  لد   و البظادي و البظادي   أر ئي أر ئي 

ذذ

عاذذذذ لم   لم    ىذ ىذ    نجاز نجاز  ف ف    اعدن  اعدن         ك ك   إلسإلس  لالشكرلالشكر  أدند أدند   أ أ   إالإالذذع من ع من   الال  ك اك ا عاذذأوذقد ذل ذر ذ عاذذأوذقد ذل ذر ذ عاذذأوذقد ذل ذر ذ ذذووقفووقف  أوذقد ذل ذر ذ
ذذ.. بدجديا بدجديا  عند اعند ا  ل ل    لمو  لمو   عدعد  و دو د  جانل جانل   إلسإلس

  

لس   شو رنا شو رنا  ل و صم ل و صم  شورحذ شورحذ  أوأونافماذذنافماذذنافماذذنافماذذذذعم اذذعم اذذعم اذذعم اذذ  نونو    دمنعنادمنعنا        ك ك   إلسإلس لسو ذ لسو ذ لسو ذ ذذ..عي عي أعدأعد  عمسعمسذذدمم نادمم نا        ك ك   و ذ
  

ذذذذ..إد رحذأع ا إد رحذأع ا   دخصصدخصص  نع ذدرج ذ ل اج دعرنع ذدرج ذ ل اج دعر  عمسعمس   م  م    ل نلمع  ل نلمع    لدر  لدر   ز ال ز ال   إلسإلس
  

ذذ..جيدلجيدل  ث رحث رح  وو  ع م ع م   لذرحلذرح  أىدلأىدل  ج عماذذج عماذذج عماذذج عماذذ  إلعي إلعي ذذببقم  قم    ن اى ن اى   وو  قمل قمل   ذكرى ذكرى         ك ك   إلسإلس
ذذو هللذ ل وف ذبببو هللذ ل وف ذببب

                                                                
 الباحثة

  



 
 ه

 ملخص الرسالت

(Abstract) 
 

ذذذذذذ ذ لدر    ذذإلسىدفي ذو ق  ذعمس ذ اللكوذ لدمرف ذ إلد رح ذدطلع  ذدبدعاي ذف  ذدرونع   ل جد  ذكمع 
ذدطلع  نبو  لدر    ععن  إجالاي  خدالف  ده عمس  لدمرفوذذبصنما  ذودبدعاي   إلد رح و ق 

ذف ذك ذصنما  اللكدرونع  ذ ل جد     ل ؤى   لم رب  آلدع :) و لوظعلع   لشخصع  ل دغعر دي  اذذذ ذطلنذذ مع 
ذب ذذ لم مع ب  لخلرح  نو ي  لمم   ذ لبا و  ذف  ذ لددرع  ذ لوظعل ب  لبا و ذذ  دخد  ذب ل   س

 .ذ(و الندرنيذف ذ لم  

ذذ دخد ي و       ذ لوصل  ذ ل نيج ذ للابث  ذ لدبمعم  ذلاال دلانب ذ ال دمان  ذد  ذلج  ذذوك ا كأد ح
ذ ل ممو اي ذ ذذبذ ذذدكوذوذب ذ لبالع  ذ) ألكادع عع ذ   جد  ذ لدر    ذذ(88 للالغذعددى  ذ إلد رعع وذأكادع  ب

ذ) ذعددى  ذذذ ذإد رعاذذذ(22 للالغ ذ للن ذو ل ين بذذذذذ ذ لدممع  ذلوز رح ذ لدالم  ذ لبكو ع  ذصنما  ذ ل جد   ف ذكمع 
ذ) ذعددى  ج ال  ذذو ذ ذذ ذذذ ذ ذ ذذذذ ذذذ ذ وظلاذذذ(150ذذ  ذ ذأكادع عاذذذذ ذذذذذذذذذ ذو ذذ ذ  ذب ذعدد ذعمس ذلمر يا ذ ألد ح ذصد  ذ   ذ لدأكد ود 

ذ وذذ ل بك ع ب ذلطرعن  ذقعاسذ ما  ذثلاديا ذذ دخد  لاد ا ذ لد خم ذإلد  ذكرونلاخ)طرعن  ذأللا ذإذ لمغذ(
قا يذوذبذ لدر   ذ لبالع ذوىوذ ما  ذثلايذعا ذعؤكدذصالبع ذ ألد حذإلغر ضبذ(ذ2..0)ذ لثلاي ما  ذ

ذ إلبصائع  ذ ل مالج  ذلإجر   ذعمعيا  للابث   لمممو   إلبصائع   لبز  لا دخد    ل نا ل 
ذ (SPSS). الجد اعع 

ذذ:ندائجذعدحذ نياذإلسوف ذ و ذذل ذدوصميذ لدر   ذ
ذذذذ ذد دم ذ لكمع ذرؤع ذذ      ذذذذذذذذذ وأ ذدطلع ذ إلد رحذ اللكدرونع ذلكدرونع ذبو ذ ل شروعايذ الدحذ بدذ در دعجع  ذذذذذ

  ذوذذ(1..2)ب ال ذعمسذ ل ردل ذ لثانع ذل دو طذ ل جا ذىذ ذص ذبعثذبف ذ لكمع ذلدرج ذ دو ط ذ
ذ لدطلعناي ذدلدوذ كافع  دمدلر  لدبدع   للنع  أ ذ:أى  ذأ  ذ لكمع  ذذأد دطع  ذ إلد رحذ لدطلع   در دعجع 

ذ اللكدرونع  ذلإلد رح ذ لكا   ذو لدبو  ذل يول  ذ اللكدرونع   ادو جيي لكدرونع  إلذ إلد رح   دخد   أ وذب
ذلدرج  ذلذعالع  دبدعاي ذ) دو ط ذذ(3.50ب ال  ذبو ذص  ذ ل جا  ذىذ  ذ ل ردل  ذ ألولسعمس أى ذوذب

لمدغععرذنبوذدطلع ذ إلد رحذ اللكدرونع ذف ذذ دجال لالقصورذ  ذنابع ذ إلد رحذ لممعاذ لدبدعايذأ ذىنا ذ
إلسذ لدخطعطذذفدنارو الف ذ جا ذدكنولوجعاذ ل ممو ايبذذ در دعجع   لكمع ذوعد ذدوفرذخططذ  دنلمعوذوذ

 مفذ لدبلعزذلنوععوذ) ل ادل/ذ ل منول(ذال دخد  ذ لدننعايذوذذ ل مع ذلدلمع ذ شروعذ إلد رحذ اللكدرونع 
ذ ذ إللكدرون   لم   ف  لم د عزع  اللكدرونع  ذوعد  ذلددرع ذب ذ لالز   ذ ل الع  ذلم و رد دخصعصذ لكمع 

 . ل وظلع ذعمسذ  دخد  ذو ائ ذ لدننع ذ لبدعث "



 
 و

نبوذو ق ذودبدعايذدطلع ذ إلد رحذ  لدر    ععن  آر   ف  إبصائع  دالل  ذ يذايفروق وجود عد وذذذذذذ
ذ ل ؤى ذ لمم  بذ(ذدمزهذل دغعر) لم رب0.05دالل ذ)   دوه  اللكدرونع ذف ذكمع ذ ل جد  ذصنما ذعند

ذ لدور يذ لددرذ ذ لوظعل ب ذ لبا و ذو الندرني(ذعلع ب ل   س ذ)ذ  دخد   ذ  دوهذدالل  ف ذذ(0.05عند
ذ ل جد  ذ ذكمع  ذف  ذ اللكدرونع  ذ إلد رح ذدطلع  ذودبدعاي ذلو ق  ذصنما  ذ ل جد   ذكمع  ذ وظل  دندعر

 وظل ذكمع ذذف ذدندعرذ(0.05(ذعندذ  دوهذدالل ذ) نو يذ لخلرح)لصالحذ دغعرأثرذ وجودصنما بذوذ
ذذذ ل جد  ذصنما ذلو ق ذودبدعايذدطلع ذ إلد رحذ اللكدرونع ذف ذكمع ذ ل جد  ذصنما .ذ

ذ:دوصعايذعدحذ نياذإلس و ذذل ذدوصميذ لدر   ذعمسذوذ
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 (The Introduction):دمــهــقـم
 

وبما يكفل أداء  سياساتها بما يتناسب مع متطلبات أي عصر دول العالم في تطوير أغلبلقد بدأت      
بالبيروقراطية وتعدد التعقيدات  الذي اتصف دوما  وظائفها بأعلى كفاءة ممكنة وخاصة في القطاع الحكومي 

أصبح على الدول أن تقوم بإعادة هيكلة مؤسساتها العامة بما يتواكب مع و ، في اإلجراءات المطلوبة
 .متطلبات الثورة الرقمية للتهيئة لالندماج في االقتصاد العالمي الذي تتزايد فيه حدة المنافسة

 المعلومات لهذه استخدامنا وزيادة، حولنا من المعلومات بزيادة نعيشه الذي الحديث العصر يتميز     
 االنترنت شبكة اعتماد في الواسع النمو في واضحة بصورة ذلك ويظهر، اليومية حياتنا في عليها واعتمادنا
 االلكترونية فاإلدارة، باإلدارة االلكترونية عليه يطلق ما وهذا المعاصرة كمنهج لإلدارة المعلومات وتكنولوجيا

 التقانة باعتماد الكترونية طبيعة ذات عمليات إلى الورقية الطبيعة اإلدارية ذات العمليات كافة تحول تعني
ــذا مستندات إلى المنظمة في الورقية والسجالت تحويل المستندات يعني وهذا، اإلدارة في ــ ــا الكترونية وهــ ــ  مــ

ــــال أوراق. أو بالعمل االلــكتروني عليه يطلــــق ــ ــ  (5، م2102، القصيمي)اإلدارة ب

االلكترونية  كان ظهور اإلدارة االلكترونية بعد التطور النوعي السريع للتجارة الكترونية واألعمالكما      
أن انبثاق حقل اإلدارة ، بمعنى أخر، (wwwنترنت وشبكة المعلومات العالمية )وانتشار تطبيقات اإل

االنتشار الواسع لنماذج األعمال الجديدة واالستخدام المكثف لألعمال االلكترونية والنمو االلكترونية بعد 
والتوسع للتجارة االلكترونية واألنشطة الرقمية األخرى يشير إلى حاجة هذه المجاالت وما يرتبط بها من 

وممارسات ، ي العملتكنولوجيا ونظم وأدوات إلى إدارة حديثه تستند على فكر إداري خال ق ومنهج جديد ف
 (6، م2115، ياسين). أي باختصار إلى إدارة الكترونية، وحلول شاملة لألعمال، مبتكرة

إن التوجه الجديد فى اإلدارة بنقلها من طبيعتها التقليدية إلى الطبيعة االلكترونية مبشر بوالدة حقل      
نترنت من الوهلة األولى أنه ظهر مع اإل هذا الحقل الذي يبدو، (اإلدارة االلكترونيةمعرفي جديد هو)

بعد أن كان ، العامة الذي شاع استخدامه في منتصف التسعينيات من القرن الماضي ولألغراض
ألن بدايات اإلدارة ، والحقيقة خالف ذلك تماما  ، محصورَا في المجاالت والقطاعات العسكرية والعلمية

 الماضي عندما بدأت المنظمات باستخدام )أتمتةاإللكترونية تعود إلى ثمانينيات القرن 
واعتماد أنظمة التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب والتوسع فى ، (office Automationالمكتب()

 استعمالها باالستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي في عدة مجاالت منها اإلنتاج والخدمات.
 (6م، 2102، )المفرجي

 وأدى، المعرفة على القائم لالقتصاد األساسية الركيزة والمعلومات االتصاالت تكنولوجياتعتبر      
 قطاعات اإلنتاج وفعالية كفاءة في حقيقية خسارة إلى المجتمعات بعض في تطبيقاتها تأخر استخدام
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 التجاوب عدم ألن، تأخير أو تردد من دون المعلوماتية تتيحها التي الفرص استغالل المختلفة ويجب
أم ا  ، عاإلبدا واختفاء اإلنتاجية في خسارة وبالتالي وتطويرها األعمال تقدم تأخر إلى سيؤديمعها 

 وظهور األعمال في واإلبداع االبتكار إلى تقود المتسارعة فسوف التغييرات لهذه السريعة االستجابة
 وتطلب، المتبعة التقليدية الطرق عن مختلفة بطرق األعمال إلدارة متطورة حديثة ومعايير أساليب

 نظرة ذات إدارية واعية قيادات وجودو ، والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا لتطورات السريعة االستجابة
ستراتيجية شاملة  تفرضها التي العمل بيئة المختلفة في التطورات ومواكبة المبادرة زمام أخذ على قادرة وا 
 ) 5م، 2116، )الصادق. تحدياتها مواجهة و الرقمية التقنيات هذه

في إطار سعي المؤسسات الحكومية لتجويد األعمال والخدمات التي تقوم بها وتحسينها واإلسراع      
كان البد لهذه المؤسسات وتحت ضغط التغيير المستمر أن تعيد هندسة ، في تقديمها للمستفيدين منها

إلى هؤالء المستفيدين من خالل الهيكل اإلداري وأجهزته أو هندسة سبل إيصال البيانات والمعلومات 
 الكثيرة الفرص من وعلى الرغم، االستفادة من تقنية المعلومات واالتصاالت في تسيير العمل اإلداري

 في المؤسسات تعترض التيعدة  تحديات هناك إال  أن االلكترونية اإلدارة تقنية تقدمها التي والمزايا
 . منها واالستفادة الحديثة التقنية هذه وتطبيق تبني

من أي وقت ، أكثر-مؤسسات التعليم الفني والمهني في القرن الحادي والعشرين مطالبةلذا فأن      
مضى باالستجابة لالحتياجات المتجددة والمتزايدة إلنسان المجتمع المعاصر من المعارف غير 

حيث ، ا المصدر الوحيد للمعرفةفلم تعد المؤسسات بحاجه إلى صياغة وظائفها وأدوارها كونه، المنتهية
أدى التقدم التكنولوجي الهائل في وسائل نقل المعرفة إلى وجود العديد من مصادر الحصول على 
المعرفة بصورة يصعب على الكثير من مؤسساتنا التعليمية بصورتها ووظائفها الحالية أن تحاكيه في 

 (011، 2016، )برقعانالشكل والمحتوى. 

داري في جاءت هذه الدراسة لتسير جنبًا إلى جنب مع الجهود المبذولة لتطوير العمل اإلمن هنا      
ذلك أن دراسة واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات في اإلدارة تساعد في و ، كليات المجتمع اليمنية

عمالها التعرف على الممارسات والجهود التي تبذلها اإلدارة الجامعية في توظيف التقنيات الحديثة أل
التي يمكن أن  التحدياتوالتعرف على ، واستثمار الوقت وتقسيم األعمال وتسهيل التواصل، الكترونياً 

وينبغي على كليات المجتمع ، تواجهها كليات المجتمع على السواء في سبيل تقديم الخدمات المناسبة
، بغرض االستفادة منها أن تكون واعية ومنفتحة على التأثيرات التي تحدثها تكنولوجيا المعلومات

 اإلدارة من تطبيق تمكينهم دون تحول لكليات المجتمع إيجاد التحديات التي الضروري من وأصبح
 أجل من التحديات لتلك الحلول أبرز الجهود إليجاد وبذل الهائلة تأثيراتها من واالستفادة اإللكترونية
 أمكن. ما إزالتها أو أثارها من التخفيف
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 (The Research Problem):أواًل:ـ مشكلة الدراسة 
 

أهم من أن  احثةالبالحظت ومن خالل االطالع بحكم عمل الباحثة في كلية المجتمع سنحان      
ومع تزايد األعداد الكبيرة من  المشكالت التي تعاني منها كليات المجتمع هي المشكلة اإلدارية

، الدارسين التي تتدفق إلى كليات المجتمع عامًا بعد آخر وازدياد أهمية التعليم الفني والمهني في اليمن
وأصبح من الصعب أدارة كليات المجتمع من دون توفير نظم آلية تساعد على حل المشكالت 

 األعباء والفعاليات وكثرة واألنشطة لخدماتووجود تشعب في ا الموجودة بالنظم اليدوية التقليدية
زيادة  و، ومتكاملة دقيقة بيانات قواعد إلى االفتقارو ، اإلدارية اإلجراءات في بطء و وجود اإلدارية

 إلى التقليدية اإلدارة أسلوب من تحولها ضرورة تحتمووجود مشكالت عدة ، التكاليف في اإلدارة ...الخ
من خالل ، أد ى ذلك إلى ظهور توجه يرمي إلى السعي الجاد لالرتقاء، اإللكترونية اإلدارة أسلوب

لذلك ترى الباحثة ضرورة وجود ، تحسين أداء اإلدارة وذلك باالستفادة من ثورة تكنولوجيا المعلومات
 تطوير لإلدارة االلكترونية بما يواكب التطورات العالمية.

 

 بواقع كليات المجتمع وما النهوض لمحاولة متواضعة كمساهمة الدراسةهذه يمكن أن تكون      
عن واقع  الكشف الحالية الدراسة االعتيادية وتحاول غير الظروف ظل في السي ما مشكالت من تعانيه

 للتغلب وتحديدها االلكترونية اإلدارة تطبيق دون تحول من التي التحديات كليات المجتمع اليمنية وأبرز
يجاد الحلول المناسبة تعترض  التي للتحديات أفضل فهم هناك يكون أن البد ذلك ولتحقيق ،عليها وا 

 إلى للدخول تمهيداَ  التقنيات الفعالة هذه من االستفادة يعيق قد مواجهة ما وضرورة، تطبيقها نجاح
 والعشرين. الواحد القرن سمة يعتبر الذي المعلومات مجتمع

 
 

 : وتتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة اآلتية
 

 ؟صنعاءالمجتمع  ةبيق اإلدارة االلكترونية في كليما واقع تط .1
 ؟صنعاءالمجتمع  ةكترونية في كليما تحديات تطبيق اإلدارة االل .2
بيق اإلدارة تط نحو واقع وتحديات الدراسة مجتمع وجد فروقات ذات داللة إحصائية فيهل ت .3

 المؤهل، التالية: العمر والوظيفية الشخصية طبقَا لمتغيراتهمصنعاء  المجتمع ةااللكترونية في كلي
استخدام ، التدريب في الحاسوب واالنترنت، المسمى الوظيفي، العملية الخبرة سنوات، العلمي

 االنترنت في العمل؟و الحاسوب 
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 (The Research Goals): ثانيًا:ـ أهداف الدراسة
 

فإن ، والسيما في كليات المجتمع اليمنيةة الميدانية في اإلدارة االلكترونيفي ضوء قلة الدراسات 
 -البحث يسعى إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 

 .صنعاء المجتمع ةبيق اإلدارة االلكترونية في كليالتعرف على واقع تط .1
 صنعاء. المجتمعة يق اإلدارة االلكترونية في كليتحديات تطبالتعرف على أهم  .2
 اإلدارة واقع وتحديات تطبيق نحو الدراسة مجتمع إجابات اختالف مدى على التعرف .3

، العمر : التالية والوظيفية الشخصية لمتغيراتهم طبقاَ  صنعاء المجتمع ةااللكترونية في كلي
، التدريب في الحاسوب واالنترنت، المسمى الوظيفي، العملية الخبرة سنوات، العلمي المؤهل

 .خدام الحاسوب واالنترنت في العملاست
 

 (The Research Significance):الدراسةثالثًا:ـ أهمية 
 

 -اآلتي:كما يمكن إبراز أهميه الدراسة من خالل بعدين أساسيين وهما 
 

 ـ األهمية النظرية:0
 

وتكمن أهميه الدراسة في تناولها كلية من كليات المجتمع اليمنية التي لها أهميتها من ناحية أنها تعد   -
 الكفاءات والمهارات التي ترفد المجتمع باحتياجات سوق العمل.مركزَا إلعداد وتأهيل األفراد ذوي 

 واقع تطبيق لموضوع إذ تتصدى، الدراسة كونها تتناول موضوع يتسم بالحداثة والحيوية أهمية تكمن  -
في كليات المجتمع  المتعددة مزاياها من االستفادة دون تحول من التي اإللكترونية والتحديات اإلدارة
 والحلول المقترحة لمواجهة التحديات.اليمنية 

 ومدى االلكترونية اإلدارة بمفهوم ونشر الوعي، اإلداري على تطوير العمل الدراسة قد تعمل هذه  -
اإلداريين  لدعم دور، تحسين أداء اإلدارة معلومات قد تساعد في وتعمل على توفير، اإلدارة في تأثيرها

 األهداف.والمسئولين واألكاديميين في تحقيق 
من ، ن النتائج التي يتم التوصل إليها من خالل هذه الدراسة يمكن أن تكون نتائج مهمة لمتخذ القرارأ  -

 .اجل التعرف على أهم التحديات التي تواجه التطبيق لإلدارة االلكترونية ووضع والحلول المناسبة
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 األهمية التطبيقية .2
فإننا سوف ، تطبيق اإلدارة االلكترونية في كليات المجتمع تطوير كفاءة اإلدارة فإذا عرفنا تحديات -

 .نوفر في المستقبل أفضل الوسائل وأحدث التطبيقات المناسبة
 لتطبيق اإلدارة االلكترونية صحاب القرار في كليات المجتمعلفت االنتباه ألقد تسهم هذه الدراسة في  -

 .بشكل أوسع
 منها كليات المجتمع اليمنية. الذي تعاني النقص أوجه وتعزيز القوة نقاط دعم في تسهم هذه الدراسة -
 األداء اإلداري. تطويرو  ليات المجتمعفي كأوسع بشكل هم في نشر ثقافة اإلدارة اإللكترونية قد تس -
تطبيقية جديدة أمام الباحثين وطلبة الدراسات العليا لعمل المزيد من األبحاث العملية  قد تفتح مجاالت -

 . اإللكتروني العمل مجال في
 

 (The Research prescription):رابعَا:ـ فرضيات الدراسة
 

من خالل ما تم عرضة من تحديد المشكلة وتساؤالتها باإلضافة إلى االطالع على الدراسات السابقة 
 على النحو اآلتي: رضياتفقد تم صياغة الف، ذات الصلة

 نظر أفراد الدراسة عند مستوى الداللةفروقات ذات داللة إحصائية بين وجهات ال توجد  .1
(a =...0)  تعزى لمتغير العمر صنعاءلواقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع. 
 ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر أفراد الدراسة عند مستوى الداللة .2

(a =...0)  تعزى لمتغير  صنعاءلواقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع
 المؤهل العلمي.

 ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر أفراد الدراسة عند مستوى الداللة .3
(a =...0)  تعزى لمتغير  صنعاءلواقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع

 أكاديمي(.، )أداري يفةالوظ
 ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر أفراد الدراسة عند مستوى الداللة .4

(a =...0)  تعزى لمتغير  صنعاءلواقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع
 سنوات الخبرة.

 اسة عند مستوى الداللةأفراد الدر  ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر .0
(a =...0)  ى لمتغير تعز  صنعاءلواقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع

 .نترنتواإلالتدريب في الحاسوب 
 ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر أفراد الدراسة عند مستوى الداللة .6

(a =...0)  تعزى لمتغير صنعاءلواقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع 
 نترنت والحاسوب في العمل.استخدام اإل
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 (The Research Limitations): خامسًا:ـ حــدود الــدراســــــــــة

 الحدود الموضوعية : .0
)الواقع  المجتمع اليمنية اقتصرت هذه الدراسة على معرفة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في كليات

 والتحديات(.
 : الحدود البشرية .2

 اقتصر نطاق الدراسة كافة اإلداريين واألكاديميين في كلية المجتمع صنعاء الحكومية.
 : الحدود المكانية .3

 بمحافظة صنعاء.، اقتصر نطاق تطبيق هذه الدراسة في كلية المجتمع صنعاء
 : ةالحدود الزماني .4

 (.م7102 -م7102أقتصر البعد الزمني على الفترة الزمنية الممتدة ) 
 
 

 (Definition of Terms): الدراسةسادسًا:ـ مصطلحات 
 

 (Electronic Management)اإلدارة االلكترونية .0

"استخدام خليط من التكنولوجيا ألداء األعمال  االلكترونية بأنها اإلدارة (05، 2003، )غنيم عرف     
يجاد آلية متقدمة لتبادل المعلومات داخل المنظمة وبينها وبين المنظمات  واإلسراع بهذا األداء وا 

 األخرى ".

"إدارة موارد معلوماتية تعتمد على االنترنت وشبكات األعمال  بأنها (051، 2112، )نجم ويعرفها     
إلى الحد الذي أصبح رأس  اتميل أكثر من أي وقت مضى إلى تجريد واخفاء األشياء وما يرتبط به

واألكثر كفاية في ، األكثر فاعلية في تحقيق أهدافهاالفكري هو العامل  -لمعلوماتي المعرفياالمال 
 استخدام مواردها".

تعمل على تحقيق ، ستراتيجية إدارية لعصر المعلوماتا"بأنها  (00، م2112، رضوان( ويعرفها     
المعلومات المتاحة من  رولزبائنها مع استغالل أمثل لمصادالمؤسسات للمواطنين و  خدمات أفضل

المعنوية المتاحة في إطار الكتروني حديث من اجل استغالل الل توظيف الموارد المادية والبشرية و خ
 .المستهدفة و بالجودة المطلوبة للمطالب أمثل للوقت والمال والجهد وتحقيقاً 
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 ف اإلجرائي لإلدارة االلكترونيةيالتعر  .2

التي تمكنها من تحقيق  إداريَا وأكاديميَا بالشكل، هي إدارة الكلية باستخدام التكنولوجيا الحديثة     
بكفاءة عالية وتخطيط وتوجيه وتنظيم ورقابه  ةاإلدارية واألكاديمية والخدماتي نجاز وظائفهاا  أهدافها و 

كما بلغ ، الموارد البشرية والمادية للوصول إلى أهداف الكلية عن طريق تطبيق اإلدارة االلكترونية
( وهذا يعطي مؤشر متوسط على 1..2تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع صنعاء بمتوسط )

 ألعمال في الكلية.تطبيق اإلدارة االلكترونية في جميع ا

       (Community Effectually) كليات المجتمع .3

بأنها "مؤسسة تعليمية من مؤسسات التعليم الجامعي مدتها تقل  (6، 0225، عرفها )الحبيب     
عن أربع أو أربع سنوات وتمتاز بتقديم برامج متنوعة أكاديمية ومهنية تطبيقية وتهدف إلى إعداد 

 الطالب أكاديميًا إلكمال الدراسة في الجامعة أو إعدادهم مهنيًا لسوق العمل".
 

بأن م( 0116( لسنة )5ع في الجمهورية اليمنية رقم )كما جاء في قانون كليات المجتم     
كليات المجتمع هي "الكليات التي تنشأ وفقَا ألحكام هذا القانون لتلبية احتياجات المجتمع من 

 ."الكوادر الفنية والتقنية المتوسطة في المجاالت المختلفة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   9 

 

 (The Previous Studies) السابقة الدراسات :ـسابعاً 
)الواقع ة لموضوع تطبيق اإلدارة االلكترونيوتستعرض الباحثة أهم الدراسات السابقة التي تناولت      

على المستويات المحلية والعربية واألجنبية التي أطلعت عليها الباحثة وكذلك االستفادة والتحديات(
، اتها من بلد إلى آخروالدراسات السابقة في هذا المجال تختلف من حيث كثرتها وتعدد موضوع، منها

وهي من الصعب ، البالد العربية السيما في اليمنمحاورها في  فبينما نجدها قليلة ومحدودة في
ومثلت تلك الدراسات السابقة المنطلق الفكري ، حصرها ومتشعبة في موضوعاتها في البلدان المتقدمة

من خالل النتائج  أو، تها المنهجيةاجراءا  اتها و سوءًا من خالل أهدافها وأدبي، والمنهجي للدراسة الحالية
 -وصنفت تلك الدراسات على النحو اآلتي:، التي توصلت إليها

 (6الدراسات المحلية وبلغ عددها) -أ
 (.2الدراسات العربية وبلغ عددها) -ب
 (6الدراسات األجنبية وبلغ عددها) -ت

 

مبتدئة من األقدم إلى ، ورتبت الباحثة تلك الدراسات على حسب الترتيب الزمني إلجرائها     
ثم ، وموضحة  عناوين وأهمية وعينة وأداة الدراسة وكذلك أبرز النتائج التي توصلت إليها، األحدث

وأبرز نتائج وتوجهات الدراسات ، اتبعت الباحثة ذلك بالتعليق على جميع الدراسات السابقة بشكل عام
والجوانب التي استفادت منها ، الحالية الدراسةأوجه التشابه واالختالف مع السابقة وكذلك توضيح 

وفيما ، وستستعرض الباحثة مجموعة من الدراسات لها عالقة بالموضوع، في الدراسة الحالية ةالباحث
 -يلي عرض لتلك الدراسات وهي كاآلتي:

 (locality studies ):   المحلية الدراسات -أ
)اإلدارة  دث لكون موضوع الدراسةـاألح األقدم إلى لدراسات وفقًا للترتيب الزمني منواستعرضت ا

 االلكترونية( له امتداد تاريخيًا في نشأته وتطوره:
م( والتي بعنوان "اتجاهات القيادات اإلدارية في وزارة التربية والتعليم 2101رسالة محسن). 0

 بالجمهورية اليمنية نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية"
اتجاهات القيادات اإلدارية بوزارة التربية في اليمن نحو تطبيق هدفت الدراسة إلى التعرف على      

وقد أظهرت نتائج الدراسة ، المنهج الوصفي التحليلي دراستهالباحث في  اتبعو ، اإلدارة االلكترونية
من حيث ، اقتناع القيادات اإلدارية العليا في وزارة التربية والتعليم بالمزايا الكثيرة لإلدارة االلكترونية

والقضاء على بعض المظاهر السلبية في العمل اإلداري وتقليل ، الوقت والجهد قدرتها على توفير
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وأن هناك اتجاهات إيجابية وبدرجة ، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، الفساد والمحسوبية
استشعارهم لمدى نية و عالية عند القيادات اإلدارية في وزارة التربية والتعليم نحو تطبيق اإلدارة االلكترو 

، احتياجاتهم لتطبيق اإلدارة االلكترونية في وزارتهم لمواكبة التطور الهائل في علم اإلدارة عموماً 
 دارة إللكترونية خصوصاً واإل
م( بعنوان"مدى توافر متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية في المنظمات 2101دراسة محسن). 2

 اليمنية الحكومية "
الدراسة إلى التعرف على مدى توافر متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية في مكاتب هدفت      

والوقوف أمام المعوقات التي تحول من دون تطبيق ، ع المصالح الحكومية بمحافظة عدنالوزارات وفرو 
استخدم ، اإلدارة االلكترونية والفوائد التي يمكن أن تحققها المنظمات جراء تطبيقها لإلدارة االلكترونية

( 34المطبقة على عينة الدراسة المكونة من) ةباالستبانمستعين ، الباحث المنهج الوصفي التحليلي
وقد أظهرت نتائج الدراسة إن مكاتب الوزارات وفروع المصالح الحكومية بمحافظة ، مكتبًا وفرع مصلحة

وأن المديرين يتوافر ، والتقنية، يةاألمن، البشرية، عدن تهتم اهتمامًا عاليًا بتوفير المتطلبات اإلدارية
لديهم مستوى نسبي من اإلدراك تجاه أهمية تطبيق اإلدارة االلكترونية في منظماتهم وأن تحقيقها 

وأن العديد من المنظمات ال تمتلك موقعًا متفاعاًل وأن وجد فانه ال يكون ، سيحقق مزايا عدة لمنظماتهم
 النشر االلكتروني.بالمستوى المطلوب وال يتعدى حتى مرحلة 

3. دراسة الطشي )2102م( بعنوان "العالقة بين الثقافة التنظيمية ومستوى تطبيق اإلدارة 
 االلكترونية في المؤسسة العامة لالتصاالت "

التعرف على العالقة بين الثقافة التنظيمية ومستوى فاعليه تطبيق اإلدارة هدفت هذه الدراسة إلى     
على مستويات تطبيق الثقافة التنظيمية ومستوى فاعليه تطبيق اإلدارة االلكترونية  والتعرف، االلكترونية

والتعرف على مدى تأثير المتغيرات الوسطية على مكونات الثقافة التنظيمية ومستوى فاعليه تطبيق 
قام ، لصاالت وشركة يمن موبايتاإلدارة االلكترونية في المؤسسة العامة لالتصاالت والمعهد العام لال

وطبقت على عينة عشوائية بسيطة ، كأداة رئيسية في جمع البيانات األولية ةالباحث باستخدام االستبان
وقد أظهرت نتائج الدراسة ، ( موظفًا وقام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي..6مكونة من)

، المعتقدات التنظيمية، ظيميةبين مكونات الثقافة التنظيمية )القيم التن ةإحصائيوجود عالقة ذات دالله 
وأظهرت ، عليه تطبيق اإلدارة االلكترونيةالمعوقات التنظيمية( وبين مستوى فا، األعراف التنظيمية
ومستوى فاعلية تطبيق اإلدارة  %(61.20بنسبة) ضعيف)اإلبعاد الثقافة التنظيمية(الدراسة مستوى 
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لالتصاالت المركز الرئيسي والمعهد العام في المؤسسة العامة ، %(42.0) لكترونية بنسبةاال
 وشركة يمن موبايل.، لالتصاالت

م( بعنوان" متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية في جامعة حضرموت من 2102دراسة المحمدي ). 2
 وجهة نظر القيادات الجامعية"

 (التشريعية، التقنية، المالية، البشرية، المتطلبات اإلدارية)التعرف على هدفت هذه الدراسة إلى      
واستخدمت الباحثة المنهج ، امعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيالتطبيق اإلدارة االلكترونية في ج

واستخدمت كأداة للدراسة ، (والهيئة األكاديميةالهيئة اإلدارية )وعينة الدراسة هي، الوصفي المسحي
محور المتطلبات ، لمتطلبات اإلداريةمحور ا االستبانة لجمع المعلومات المكونة من خمسة محاور)

 وقد أظهرت نتائج الدراسة العمل، محور المتطلبات التقنية الجامعة(، محور المتطلبات المالية، البشرية
 التحول للعمل بموضوع تتعلق ومحاضرات وندوات إعطاء دورات عبر الحاسوب أمية محو على

 المرحلة االبتدائية من بداءً  الدراسي المنهج في أساسية كمادة الحاسوب مقرر على والتركيز االلكتروني
عادةو ، الجامعة حتى  تعريف مرحلة يتجاوز لم الموقع أذ إن، االلكتروني الجامعة موقع في النظر ا 

 مشاريعها. وبعض بنفسها الجامعة

5. دراسة عبد الرحمن )2103م( بعنوان "سياسات التحول نحو اإلدارة االلكترونية في وزارة الخدمة 
 المدنية والتأمينات )دراسة تقويمية("

، على واقع اإلدارة االلكترونية في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التعرفهدفت هذه الدراسة إلى      
والتعرف على مقومات تطبيقها والكشف ، (م...2-1..1)خالل السنوات  أحدثتهاوالتغيرات التي 

ئج تطبيق اإلدارة والتعرف على نتا، اإلدارة االلكترونية في أعمالهاعلى مدى قدرة الوزارة على تطبيق 
ومنهج الدراسة المنهج التطويري والحالة ، الوزارة وتقديم خطة عمل تطويرية مناسبة االلكترونية في

وقد ، والمستندات والمالحظة بالمشاركة ة الدراسة هي الوثائقوكانت أدا، والنظم ومنهج تقييم األثر
ائج الدراسة أنه كان هناك توجه جاد تجاه التحول من خالل مجموعات السياسات التي تبنتها أظهرت نت
أما في إدراج نصوص في قوانين ولوائح الخدمة المدنية أو إصدار قرارات جمهوريه أو ، قياده الوزارة

لة تمثلت في تمكنت الوزارة من توفير بنية تحتية متكام، قرارات من مجلس الوزراء تؤطر عملية التحول
تجهيز المركز الرئيس للمعلومات والمراكز الفرعية في المحافظات باألجهزة والمعدات والربط الشبكي 
وقواعد البيانات والكادر البشري ولم تتمكن الوزارة من تطوير نظم المعلومات اإلدارية المستهدفة عدا 
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امج المرتبات والمفاضلة ونظام البصمه جزء من نظام الموارد البشرية أهمها نظام المسح الوظيفي وبرن
، قلة التدريب للعاملين على الحاسوب وقله التدريبو ، افتقدت الوزارة إلى أمنية للمعلوماتو ، ألبيولوجية

عمليات التنفيذ والتطبيق لم تكن وفق و ، وعدم توافر خطط مستقبلية في مجال تكنولوجيا المعلومات
مة المدنية عملية التحول نحو التطبيق اإلدارة االلكترونية ناجحة  وتعد تجربة وزارة الخد، مراحل واضحة
 إلى حد ما.

 

، لمدنيام( بعنوان " دور اإلدارة االلكترونية في نجاح منظمات المجتمع 2106دراسة المرفدي ). 6
 دراسة حالة منظمة مجتمعات عالمية في اليمن"

، اإلدارة االلكترونية والوقوف على المتطلبات اإلدارةإلى التوعية حول مفهوم هدفت هذه الدراسة      
اللكترونية في نجاح ااإلدارة  التقنية والفنية الالزمة على دورأمن المعلومات المتطلبات ، البشرية

براز دور اإلدارة االلكترونية في تسهيل تقديم الخدمات في ظل  منظمة مجتمعات عالمية في اليمن وا 
منظمة  دراسةومجتمع ال، عتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليليوا، الظروف االستثنائية

وقد أظهرت نتائج الدراسة: ، قام الباحث باستخدام االستبانة كأداة للدراسة، مجتمعات عالمية في اليمن
مساهمة اإلدارة االلكترونية في نجاح المنظمات ويرجع ذلك لتوافر متطلبات تطبيقها في تلك 

أكدت النتائج أن اإلدارة االلكترونية أسهمت إلى حد كبير في نجاح منظمة مجتمعات كما ، المنظمات
من خالل مساهمتها في إدارة مختلف أنشطة المنظمة ، عالمية في أماكن عملها في اليمن وانتشارها

وتحسين األداء اإلداري فيها السيما مساهمتها الكبيرة في تسهيل تقديم المساعدات للمستفيدين 
 ونيًا.الكتر 
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 (The Arabic Studies):   الدراسات العربية -ب

"الصعوبات التي تواجه استخدام اإلدارة االلكترونية في إدارة  م( بعنوان2112دراسة حمدي ). 0
 المدارس ووكالئها " يمدير من وجهة نظر  ،المدارس الثانوية للبنين بمدينة مكة المكرمة

التي  )اإلدارية والبشرية والتقنية والبرمجية والمالية( الكشف عن الصعوبات هدفت هذه الدراسة إلى     
تحد من استخدام اإلدارة االلكترونية في إدارة المدارس الثانوية الحكومية بمدينة مكة المكرمة من وجهة 

، ذه الدراسة المنهج الوصفي المسحياستخدم الباحث في هو ، نظر مديري ووكالء تلك المدارس
لك يكون إجمالي ( وكياَل وبذ1.( مديرَا و).4لى )مستخدمًا استبانة متضمنة خمسة محاور وموزعة عو 

%( 61.6بات إدارية بنسبة )وجود صعو  وقد أظهرت نتائج الدراسة، مفردةً  (131عينة الدراسة )
غياب ، حاجة المدارس إلى موظف فني مختص في تشغيل وصيانة تقنيات اإلدارة االلكترونية: وأهمها

، االفتقار إلى خطط الستخدام اإلدارة االلكترونية، اللوائح التي تنظم طرق تطبيق اإلدارة االلكترونية
صعوبة إيجاد و ، ضعف التأهيل التقني للمدراء والوكالء %( وأهمها:66.2وصعوبات بشرية بنسبة )

التأخر و  وأهمها: %(4..1ة)وصعوبات تقنية بنسبة مئوي، الوقت الكافي للتعامل مع اإلدارة االلكترونية
وصعوبات برمجية بنسبة) ، قدم األجهزة المتوافرة في المدارسو ، الصيانة الضعيفةو ، في الدعم الفني

%( وأهمها 16.4وصعوبات مالية بنسبة )، ندرة مصممي البرامج اإلدارية المدرسية %( وأهمها:66.2
عدم تقديم و ، لة موارد المدرسة الماليةية( ضا  :انعدام دور القطاع الخاص في المساهمة )المالية/العين

 و من أهم التوصيات:، افتقار المدرسة إلى ميزانية خاصة بالتدريبو ، دعم مالي تحفيزي للمدارس
 بنفسها الجامعة تعريف مرحلة يتجاوز لم الموقع إن حيث, االلكتروني الجامعة موقع في النظر إعادة
 بيانات لحماية االلكترونية الحماية برامج وتوفير القانونية التشريعات وضعو ، مشاريعها وبعض
 .الجامعة

 في اإلدارة اإللكترونية لتطبيق والمادية البشرية م( بعنوان " المتطلبات2112. دراسة المسعود)2
 الرس" بمحافظة ووكالئها المدارس مديري نظر وجهة الحكومية من المدارس

 اإلدارة لتطبيق توفراها الالزم المادية البشرية والمتطلبات المتطلبات هدفت هذه الدراسة إلى معرفة     
 الباحث باستخدام قام، ووكالئها المدارس مديري نظر وجهة من الحكومية المدارس في االلكترونية

 (231من) المكون الدراسة مجتمع من المعلومات لجمع االستبانة استخدمو ، المسحي الوصفي المنهج
 المدرسية اإلدارية الهيئة توافر ضرورة :وقد أظهرت نتائج الدراسة، الحكومية للمدارس ووكيالً  مديًرا
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 المبرمجين تواجد إلى والحاجة، اإلدارية المعلومات تقنية استخدام على والقادرة فنًيا تأهيالً  المؤهلة
 المدربين توافر أهمية، المدرسية اإلدارية لألعمال اإللكترونية البرامج وتطوير تصميم على القادرين
 المعلومات تقنية استخدام على المدرسية اإلدارية الهيئة لتدريب والتعليم التربية بإدارات المؤهلين
من و ، لها التابعة والمدارس والتعليم التربية إدارات بين اإللكتروني الربط تحقيق إلى والحاجة، اإلدارية

، االتصال شبكات وتوفير، وملحقاته حاسوبية )أجهزة من الالزمة التحتية البنية توفير: أهم التوصيات
 وحث، العليا اإلدارات في المسئولين قبل من اإللكتروني اإلداري العمل تشجيع، الحاسوبية والبرامج
 . اإلدارية المعلومات تقنية استخدام على العاملين جميع

االلكترونية في اإلدارة العامة للتربية "إمكانية تطبيق اإلدارة  بعنوان م(2112) دراسة العريشي. 3
 . "(بنين )والتعليم بالعاصمة المقدسة

 للتربية العامة اإلدارة في االلكترونية اإلدارة تطبيق أهمية درجة على هدفت هذه الدراسة إلى التعرف     
 في االلكترونية اإلدارة تطبيق إمكانية على المساعدة العوامل أهم على والتعرف، المقدسة بالعاصمة والتعليم
أم ا المنهج ، وابرز المعوقات التي تحول من دون تطبيقها، المقدسة بالعاصمة والتعليم للتربية العامة اإلدارة

 جميع من الدراسة مجتمع وتكون، التحليلي الوصفي الذي استخدمه الباحث في هذه الدراسة فكان المنهج
 كأداة مقفلة ةاستبان الباحث واستخدم، )بنين( المقدسة بالعاصمة ليموالتع للتربية العامة باإلدارة العاملين
 االلكترونية اإلدارة لتطبيق أهمية هناك أن يرون الدراسة عينة أفراد بأن وقد أظهرت نتائج الدراسة:، للدراسة

 اإلدارة تطبيق إمكانية على مساعدة عوامل هناك المقدسة وأن بالعاصمة والتعليم للتربية العامة اإلدارة في
 أهمومن  ،العامة اإلدارة في االلكترونية اإلدارة لتطبيق معوقات هناك أن ويرون، اإلدارة في االلكترونية
 اإلدارة إلى التقليدية اإلدارة من التحول نحو وتهيئتهم العاملين إلعداد الجيد لتخطيطا :التوصيات
 وتهيئتهم اإلدارة مجال في العاملين تشجيع ، لتثقيفهم الالزمة التدريبية الدورات عقد خالل من االلكترونية

 يبديها التي المقاومة على للتغلب للحوافز جيدة أنظمة رصد خالل من االلكترونية اإلدارة نحو للتحول
 .التغيير لعملية البعض

 باألجهزة التنظيمي التطوير في اإللكترونية اإلدارة "دوربعنوان م( 2112فطيح ) آل دراسة. 2
  "الشرقية المنطقة شرطة ضباط على مسحية دراسة :األمنية

 في ودورها الشرقية منطقة بشرطة اإللكترونية اإلدارة تطبيقات معرفةهدفت هذه الدراسة إلى      
 دراسةالوصفي ومجتمع ال المنهج الباحث استخدم، ذلك تواجه التي العقبات وأهم التنظيمي التطوير

 لجمع كأداة االستبانة ومستخدماً ، (306) منطقه الشرقية وعددهمن في جميع الضباط العاملي
 التطوير تحقيق في عالية تسهم بدرجة اإللكترونية اإلدارة أن قد أظهرت نتائج الدراسة:، المعلومات
، العليا اإلدارة دعم وعدم، اإللكترونية اإلدارة بأهمية الوعي ضعف التحديات أهم من أن، التنظيمي
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 متطلبات تلبية على التشريعات وقصور واالتصاالت المعلومات تقنية في المتخصصة الكوادر ونقص
 اإلدارة تطبيقات لتفعيل العليا اإلدارة دعم ضرورة: من أهم التوصياتو ، اإللكتروني العمل تنظيم

 الالزمة والبشرية المادية الموارد توفير، التنظيم وبيئة اإللكترونية اإلدارة برامج بين التنسيق، االلكترونية
، التدريبية البرامج وتكثيف، والمتميزين للمبدعين فعال حوافز نظام إيجاد، اإللكترونية اإلدارة لتطبيقات
 .اإللكتروني العمل تنظيم متطلبات لتلبية واللوائح لألنظمة المستمر التحديث

اإللكترونية في إدارات جامعة "معوقات تطبيق اإلدارة بعنوان هـ( 0231-0221) البشريرسالة . 5
 أم القرى بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر اإلداريات وعضوات هيئة التدريس بالجامعة ".

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في إدارات جامعة أم      
والتعرف على ، المالية(، البشرية، التقنية، ريةالقرى بمدينة مكة المكرمة وتتمثل في )المعوقات اإلدا

، للتغلب على ذلك المعوقات من وجهة نظر اإلداريات وعضوات هيئة التدريس أبرز اآلليات المقترحة
( ممثلة في اإلداريات 441) نالدراسة م تكونت عينهو  .المنهج الوصفي المسحي باحثاستخدم ال

العشوائية حسب  وعضوات هيئه التدريس المكلفات بالعمل اإلداري وتم اختيارهن بالطريقة الطبقية
وجود  وقد أظهرت نتائج الدراسة:، ستبانة كأداة لجمع المعلوماتكما تم االستعانة باال، المرتبة الوظيفية

وجود ، التي تؤخر عملية التحول نحو اإلدارة االلكترونيةمعوقات إدارية تتمثل في: اإلجراءات الروتينية 
وجود و ، ضعف مستوى البنية التحتية، ألجهزةضعف الصيانة والمتابعة ل معوقات تقنية تتمثل في:
النقص في عدد اإلداريات المتخصصات في تشغيل وصيانة أجهزة الحاسب  معوقات بشرية تتمثل في:

محدودية دور  وجود معوقات مالية تتمثل في:، واألمن المعلوماتينقص الوعي بأهمية الحماية ، اآللي
ضعف الدعم المالي المخصص للبحوث والدراسات في ، القطاع الخاص في المساهمة )المالية/العينية(

وأظهرت النتائج أن متوسطات ، قلة المخصصات المالية لبرامج التدريب، مجال تقنيات المعلومات
تي: وكان ترتيبها على النحو اآل، دارة اإللكترونية كانت بدرجة كبيرةعبارات معوقات تطبيق اإل

، نشر ثقافة اإلدارة االلكترونية ومن أهم التوصيات:، والمالية، والتقنية، ثم البشرية، المعوقات اإلدارية
 والحصول على الدعم المادي والتقني من القطاع الخاص لتلبية احتياجات اإلدارة االلكترونية .

 

المدارس لتطبيق اإلدارة اإللكترونية من  جهازيه" مدى بعنوان م(2112هـ/0231راسة حميد)د. 6
 وجهة نظر مديري المدارس بمكة المكرمة".

التعرف على مدى جهازيه المدارس لتطبيق اإلدارة اإللكترونية من وجهة هدفت هذه الدراسة إلى      
 جهازيهوالوقوف على مدى ، مديري المدارسنظر مديري المدارس بمكة المكرمة من وجهة نظر 

والتعرف على إيجابيات ، المدارس لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس االبتدائية بمكة المكرمة
ن المدارس وتشكل مجتمع الدراسة م، هج الوصفياستخدم المن، ومعوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية



 
   16 

 

بأن درجة معرفة مديري المدارس بمفهوم اإلدارة  :الدراسة وقد أظهرت نتائج، الحكومية بمكة المكرمة
كما أن درجة االستعداد والتجهيز لتطبيق اإلدارة االلكترونية في المدارس ، المدرسية كانت عالية

 دور انعدام: بينما درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية كانت متوسطة مالية، االبتدائية بمكة كانت عالية
 مالي دعم تقديم عدمو ، المالية المدرسة موارد ضآلة، العينية( – )المالية المساهمة في الخاص القطاع
 بين إحصائية دالة فروقات وجودو ، بالتدريب خاصة ميزانية إلى المدارس افتقارو ، للمدارس تحفيزي
 .الوكالء لصالح الوظيفة لمتغير تعزى والوكالء المديرين نظر وجهات

 وتشغيل غوث بوكالة اإللكترونية اإلدارة تطبيق إمكانية "مدىبعنوان م(  (2009دراسة عمار. 1
 العاملين" أداء تحسين في ودورها اإلقليمي غزة بمكتب الالجئين

 وتشغيل غوث وكالة في االلكترونية اإلدارة تطبيق إمكانية مدى معرفةهدفت هذه الدراسة إلى      
 اإلمكانات من نجاحها متطلبات توافر مدى على التعرف خالل من اإلقليمي غزة بمكتب الالجئين
 في العاملين أداء تحسين في دورها ومدى العليا اإلدارة ودعم التزام ومدى والبشرية والتقنية المالية
ومجتمع الدراسة تم أخذ عينة منه بالطريقة ، المنهج الوصفي المسحي باحثاستخدم ال، الوكالة

وقد أظهرت ، كما تم االستعانة باالستبانة كأداة لجمع المعلومات، ( فرداً 200العشوائية مكونة من )
 توفر، نجاحها ومتطلبات االلكترونية باإلدارة الوكالة موظفي قبل من معرفة وجود :نتائج الدراسة
 وجودو ، االلكترونية اإلدارة لتطبيق الالزمة واإلدارية والبشرية والتقنية المالية والمستلزمات المتطلبات

 اإلدارة استخدام بان القناعة توفرو ، االلكترونية اإلدارة تطبيق لسياسة العليا اإلدارة قبل من ودعم التزام
 العمل إنجاز سرعة خالل من كبيرة بدرجة الوظيفي األداء وكفاءة فاعلية زيادة على يعمل االلكترونية

 نظام في ضعف وجود، الموظفين وجهد وقت وتوفير، التعليمات تنفيذ ودقة وسرعة اإلنتاجية ورفع
 في اإلدارية المستويات جميع مشاركة في العليا قصور اإلدارة، االلكتروني العمل في للمتميزين الحوافز
وضع نظام حوافز  ومن أهم التوصيات:، االلكترونية اإلدارة بتطبيق المتعلقة والبرامج األهداف وضع

 على تجارب ناجحة في مجال اإلدارة االلكترونية.واالطالع ، فعال للمتميزين في اإلدارة االلكترونية

في  (HRM-e"واقع إدارة الموارد البشرية الكترونيا)بعنوان م( 2111دراسة أبو أمونة ). 2
 الجامعات الفلسطينية النظامية )قطاع غزة("

 في (e-HRMالكترونيًا) البشرية الموارد إدارة واقع على التعرفهدفت هذه الدراسة إلى      
 الموارد البشرية إدارة أهمية وضوح على والتعرف، غزة قطاع في النظامية الفلسطينية الجامعات
 العليا اإلدارة قبل من المقدم الدعم مدى على التعرف و المختلفة اإلدارية المستويات لدى الكترونياً 
 تكنولوجيا لمراكز التحتية البنية على والتعرف، اإللكترونية اإلدارة إلى على التحول للمساعدة

 مستعيناً ، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، التحول هذا زإلنجا جاهزيتها المعلومات ومدى
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( 30( فردًا من المستويات اإلدارية المختلفة و)141باالستبانة موزعة على عينة الدراسة المكونة من )
 البشرية الموارد إدارة أهمية وضوح أن :راسةوقد أظهرت نتائج الد، من مراكز تكنولوجيا المعلومات فرداً 

 االلكترونية اإلدارة إلى التحول عملية في كبير بشكل ويسهمان العليا متوفران اإلدارة ودعم الكترونياً 
 تعتبر المعلومات تكنولوجيا لمراكز التحتية البنية أن تبين كما، خاص ( بشكلe-HRMو) عام بشكل
 أولويات واختالف، الجامعات كافة لدى مالي عجز وجود من الرغم على، التحول لهذا اعمليً  كافية

 هذا في اإلسالمية الجامعة تميز النتائج من وظهر، وأولوياتها العليا لسياسة اإلدارة تبعاَ  المراكز
 .المجال

م( بعنوان "درجة توافر متطلبات اإلدارة االلكترونية في المدارس الثانوية 2111دراسة السميري ). 1
 بمحافظة غزة وسبل التطوير".

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة توافر متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية في المدارس      
ولتحقيق أهداف ، وسبل تطويرها، الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية

لهذه الدراسة موزعة  كأداة رئيسة االستبانة دامالدراسة اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي باستخ
وقد أظهرت نتائج الدراسة: بأن درجة توافر متطلبات اإلدارة ، ( مفردة124على عينة الدراسة )

االلكترونية في المدارس الثانوية بمحافظة غزة من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية بصورة عامة 
إذ إن نسبة درجة توافر ، %(26..0االستبانة بشكل عام )حيث بلغت نسبة االستجابة على ، قليلة

أما ، %(04.16بينما درجة توافر المتطلبات البشرية بلغت نسبتها) %(41.11المتطلبات المادية )
بينما درجة توافر المتطلبات المالية كانت ، %(1..01المتطلبات اإلدارية فكانت درجة توافرها بنسبة )

انت درجة توافرها بنسبة أم ا بالنسبة لمتطلبات السالمة واألمان فك ،%(33.1بنسبة قليلة جدًا)
ومن أهم التوصيات: ضرورة البحث عن مصادر تمويل داخلية وخارجية لتنفيذ اإلدارة ، %(42.1)

 االلكترونية.
 

 البنين تعليم مدارس االلكترونية في اإلدارة تطبيق "واقع م( بعنوان2111دراسة الغامدي). 01
اإلداري ))دراسة من وجهة نظر المديرين  العمل تجويد في مساهمتها الصناعية ودرجة ينبع بمدينة

 والوكالء(("
 البنين تعليم مدارس في االلكترونية اإلدارة تطبيق درجة على التعرفهدفت هذه الدراسة إلى      

، والوكالء المديرين نظر وجهة من اإلداري العمل تجويد في ودرجة مساهمتها، بمدينه ينبع الصناعية
مجتمع الدراسة البالغ  كامل على ةبتوزيع استبان حيث قام، المسحي المنهج الوصفي استخدم الباحث

 اإلدارة تطبيق أن والوكالء المديرون وقد أظهرت نتائج الدراسة: بأن رأى، فردا(ً  ٩٤عددهم )
 اإلدارة تطبيقوأن ، الصناعيةالبنين بمدينه ينبع  تعليم مدارس فية عالي بدرجة يتم االلكترونية
 ينبع بمدينة البنين تعليم في مدارس جداً  ةعالي بدرجة اإلداري العمل تجويد في يسهم اإللكترونية
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 تفعيل على التركيز ومن أهم التوصيات:، عالية بدرجة ذلك في يسهم أنه الوكالء رأى فيما، الصناعية
 التدريبية الدورات عقد خالل من الخدمات كافة وتقديم، مدرسة لكل الخاص اإللكتروني الموقع

 .اإلداريين لجميع اإللكترونية اإلدارة تطبيقات مجال في المتخصصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إمارة  في ومعوقاتها اإللكترونية التعامالت تطبيق "مجاالتبعنوان م(  2010القحطاني) دراسة. 00
  "الرياض منطقة
استخدم ، ومعوقاته االلكترونية التعامالت تطبيق مجاالت على التعرفهدفت هذه الدراسة إلى      

باالستبانة موزعة  (عاماًل مستعيناً 202ويتكون مجتمع الدراسة من)، الباحث المنهج الوصفي التحليلي
للتغيير  العاملين وقد أظهرت نتائج الدراسة: مقاومة ،( عامالً 160على عينة الدراسة المكونة من )

 البشرية الكوادر ونقص، العاملين لدى الحوافز محدودية، مراكزهم هددي ربما بأنه العتقادهم
 اتخاذ صنع في المرؤوسين مشاركة عدم، التقني المجال في التدريبية ونقص الدورات، المتخصصة

 تقنيات استيعاب على الحالي التنظيم قدرة التعامالت اإللكترونية وعدم باستخدام الخاصة القرارات
 التحتية البنية وضعف، الوحدات داخل اإلدارية حيث اختالف اإلجراءات من االلكترونية التعامالت

 .الحالية التشريعات قصور إلى إضافة، الالزمة لتطبيقها
 العمل إجراءات في االلكترونية اإلدارة تطبيق "معوقات بعنوانم (  ( 2010المغيرة دراسة. 02

  "السعودية الداخلية وزارة ديوان موظفي نظر وجهة من اإلداري
 في االلكترونية اإلدارة تطبيق تواجه التي المتعددة المعوقات على التعرفهدفت هذه الدراسة إلى      

مستعينَا ، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، الداخلية وزارة في اإلداري العمل إجراءات
 في الشخصية الخبرات على االعتماد:الدراسةوقد أظهرت نتائج ، باالستبانة موزعة على عينة الدراسة

 أهم نم روتعتب، للموظفين المقدمة المالية الحوافز قلة، التنظيمية المعوقات من وتعتبر، العمل إدارة
ومن أهم ، الموظفين لدى واالبتكار اإلبداع لنشاطات العليا اإلدارة دعم قلة، المالية المعوقات

لتوفير األجهزة  المناسب المالي الدعم وتوفير، للموظفين المالية الحوافز توفير على العملالتوصيات: 
 والمعرفة الوعي زيادة على والعمل الموظفين لدى واالبتكار اإلبداع نشاطات دعمو ، ةالحديث والتقنيات
 .التغيير من الخوف وعدم الوظيفي باألمان الشعور على الموظف ومساعدة، التقنية

 

 اإلدارية العمليات كفاءة على اإللكترونية اإلدارة تطبيق "أثر بعنوانم( 2010بسيسو) دراسة .03
  "غزة –الدولية  الغوث وكالة، الفلسطينيين الالجئين سجالت مسح مشروع في

 اإلدارية العمليات كفاءة على اإللكترونية اإلدارة تطبيق أثر على التعرفهدفت هذه الدراسة إلى      
 خالل من اإلقليمي غزة بمكتب الدولية الغوث بوكالة الفلسطينيين الالجئين سجالت مسح مشروع في

استخدم الباحث المنهج ، بالمشروع الخاص اإللكترونية اإلدارة لنظام والسلبية االيجابية الجوانب دراسة
 نظام وقد أظهرت نتائج الدراسة أن، باالستبانة موزعة على عينة الدراسة مستعيناً ، الوصفي التحليلي
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 اإللكترونية اإلدارة نظام تطبيق أنو ، المشروع في القرار اتخاذ عملية كفاءة من يزيد اإللكترونية اإلدارة
 اإلنتاج حجم زيادة إلى بدورة يؤدي مما ومحكم دقيق إلكترونية رقابة نظام خلق إلى يؤدي المشروع في

 المصاريف تقليص إلى يؤدي اإللكترونية اإلدارة نظام تطبيق وأن، اإلنتاج جودة في تحسن وأيضا  
 في الحالي االلكترونية اإلدارة نظام تطبيق: ومن أهم التوصيات، السليم بالشكل توظيفه تم إذا اإلدارية
 اإلدارة تتمكن بحيث واحدة مركزية شبكة ضمن وربطها الغوث وكالة فيها توجد التي مناطق الخمس
 .المناطق لجميع المختلفة الخبرات من االستفادة من والعاملين العليا

العناصر) دراسة  -السمات-م( "بعنوان اإلدارة االلكترونية: المفاهيم2101دراسة الحسن) .02
 وثائقية "

هدفت هذه الدراسة إلى القاء الضوء على موضوع اإلدارة االلكترونية من مختلف جوانبه وبيان      
، والحكومة االلكترونية، التقليدية واإلدارة االلكترونيةوالفرق بين اإلدارة ، أهميتها في الحياة اليومية

 العاملين إلعداد الجيد التخطيط وقد أظهرت نتائج الدراسة:، الوثائقي المنهج الدراسة استخدمت
 الدورات التدريبية عقد خالل من االلكترونية اإلدارة إلى التقليدية اإلدارة من التحول نحو وتهيئتهم
 من العاملين بعض لدى المخاوف إلزالة الالزمة والورش واللقاءات الندوات عقد، لتثقيفهم الالزمة
 اإلدارة نحو للتحول وتهيئتهم اإلدارة مجال في العاملين تشجيع، االلكترونية اإلدارة مفهوم غموض

 العاملين إلعداد الجيد التخطيط ومن أهم التوصيات:، جيدة أنظمة رصد خالل من االلكترونية
 الدورات التدريبية عقد خالل من االلكترونية اإلدارة إلى التقليدية اإلدارة من التحول نحو وتهيئتهم
 .لتثقيفهم الالزمة

م( بعنوان"واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية في المدارس الحكومية الثانوية 2101دراسة خلوف ). 05
 والمديرات"في الضفة الغربية من وجهة نظر المديرين 

، التعرف إلى واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية في المدارس الحكومية الثانويةهدفت هذه الدراسة إلى      
، الخبرة اإلدارية، مع بيان أثر متغيرات )الجنس، في الضفة الغربية من وجهة نظر المديرين والمديرات

وعدد الدورات التدريبية في ، المحافظة وموقع، والموقع الجغرافي، ومجال التخصص، والمؤهل العلمي
واستخدم االستبانة كأداة موزعة ، كما اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، االلكترونية(مجال اإلدارة 

وجود واقع منخفض لتطبيق وقد أظهرت نتائج الدراسة:، مفردة (322المكونة من)على عينة الدراسة 
وجود فروقات ذات داللة ، الحكومية الثانوية في الضفة الغربيةالمدارس   اإلدارة االلكترونية في

( في واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية في المدارس الحكومية a =...0إحصائية عند مستوى الداللة )
، ولصالح الذكور، تعزى لمتغير الجنس من وجهة نظر المديرين والمديرات الثانوية في الضفة الغربية

ولصالح ، الموقع الجغرافي ولمتغير، لصالح ذوي شهادات الماجستير وأعلى، دراسيولمتغير المؤهل ال
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لصالح من لديهم دورة أو أكثر في ، ولمتغير الدورات التدريبية في مجال اإلدارة االلكترونية، المدينة
ي ( فa =...0ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )، مجال اإلدارة االلكترونية

من وجهة نظر ، واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية في المدارس الحكومية الثانوية في الضفة الغربية
ومن أهم ، موقع المحافظة أو، أو مجال التخصص، تعزى لمتغير الخبرة اإلدارية المديرين والمديرات

اإلدارة  التوصيات: ضرورة التأكيد على تدريب المديرين عامة والمعلمين خاصة على استخدام
 االلكترونية في العمل اإلداري والفني المدرسي.

 البشرية الموارد إدارة في االلكترونية اإلدارة تطبيق "معوقاتبعنوان  (2101) المسعودي دراسة. 06
 البشرية" الموارد وموظفي مديري نظر وجهة من المكرمة مكة بمدينة الخاص الصحيى بالقطاع

التعرف على معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في إدارة الموارد البشرية هدفت هذه الدراسة إلى      
 بالقطاع الصحي الخاص بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر مديري وموظفي الموارد البشرية والتعرف

 المنهج الوصفي على الدراسة واعتمدت، المعوقات تلك على للتغلب المقترحة اآلليات ابرز على
 تم "( فردا311من ) البحث عينة وتكونت، البيانات لجمع كأداة باالستبانة عانةواالست، المسحي
 وقد أظهرت نتائج الدراسة:، البشرية الموارد وموظفي مديري من العشوائية الطبقية بالطريقة اختيارهم
مجال نقص الدورات التدريبية لموظفي الموارد البشرية في ، :اإلجراءات الروتينية إدارية معوقات وجود

، قواعد بيانات دقيقة ومتكاملةاالفتقار إلى ، ضعف التحفيز ووجود معوقات تقنية، اإلدارة االلكترونية
وجود ، قلة الثقة لدى موظفي الموارد البشرية في كافة التعامالت االلكترونية ووجود معوقات بشرية:

وث والدراسات في ضعف الدعم المالي المخصص للبح، ضعف المخصصات المالية معوقات مالية:
ومن أهم ، ولبرامج التدريب لموظفي الموارد البشرية في مجال اإلدارة االلكترونية، مجال تقنيات المعلومات

 الدعم وزيادة ،اإللكترونية اإلدارة نحو التحول عملية تؤخر التي الروتينية اإلجراءات تبسيط التوصيات:
 . االلكترونية اإلدارة مجال في التدريب وبرامج والبحوث المحاضرات إلقامة المخصص المالي

 

 الجامعات في االلكترونية اإلدارة تطبيق " معوقات بعنوان م(2100دراسة الحسنات ). 01
  "الفلسطينية

االلكترونية ومتطلبات تطبيقها  اإلدارة لمفهوم النظرية األسس على هدفت هذه الدراسة إلى التعرف     
، المالية(، البشرية، التقنية، بقطاع غزة وتتمثل في )المعوقات التنظيمية في الجامعات الفلسطينية

استخدم ، المعوقات من وجهة نظر اإلداريين والتعرف على أبرز اآلليات المقترحة للتغلب على تلك
كما تم االستعانة باالستبانة كأداة لجمع المعلومات على عينة بلغ ، المنهج الوصفي المسحي الباحث
 وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه ال، ( فردًا متمثلة في الموظفين المكلفين بالعمل اإلداري.22عددها )

كما أن هناك العديد من المتطلبات الالزمة لتطبيق اإلدارة ، االلكترونية لإلدارة موحد تعريف يوجد



 
   21 

 

تحول نحو اإلدارة اإلجراءات الروتينية التي تؤخر عملية ال وجود معوقات تنظيمية ومنها:، االلكترونية
يتناسب مع  القاعات الدراسية واإلدارية بما كما توجد معوقات تقنية ومنها: عدم تكامل، االلكترونية

أما المعوقات ، ضعف مهارات اللغة االنجليزية ومعوقات بشرية ومنها:، تقنيات اإلدارة االلكترونية
كما أظهرت النتائج أن متوسط ، ترونيةضعف الدعم الحكومي لتطبيقات اإلدارة االلك المالية فمنها:

وكان ترتيبها على النحو التالي ، عبارات معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية كانت بدرجة كبيرة
كما أن متوسط عبارات اآلليات التي يمكن  وأخيرا التقنية.، ثم التنظيمية ،ثم البشرية، :المعوقات المالية

 بدرجة كبيرة  جدا . من خاللها التغلب على المعوقات كانت

"دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة االلكترونية بعنوان م( 2100دراسة العاجز). 02
 محافظات غزة" -:دراسة تطبيقية على وزارة التربية والتعليم العالي

 في اإللكترونية اإلدارة تطبيق تفعيل في التنظيمية الثقافة دور على التعرف إلى الدراسة هدفت     
وكانت وسيلته ، التحليلي الوصفي المنهج الباحث واتبع، غزة محافظات العالي في التعليمو  وزارة التربية

جميع  على االستبانة وزعت، دراسةلل رئيسية كأداة االستبانة خالل األولية من البيانات جمع فى
 داللة ذات عالقة الدراسة وجودوقد أظهرت نتائج ، موظفاَ   (294) اإلداريين وعددهم الموظفين
، التنظيمية األعراف، التنظيمية المعتقدات، التنظيمية القيم( التنظيمية الثقافة عناصر بين إحصائية
 محافظات- والتعليم العالي التربية وزارة في، اإللكترونية اإلدارة تطبيق تفعيل وبين )التنظيمية التوقعات

 دون بعمله المتعلقة القرارات اتخاذ للموظف يتاح تبين أنه ال كما، طردية العالقة هذه وكانت، غزة
 المتميزين الموظفين تحفيز أو تكريم يتم وال، العمل االلكتروني بيئة ضمن المباشر رئيسه إلى الرجوع

 نظم تطوير في المشاركة فرصة الموظفين إعطاء يتم وال، بالوزارة االلكتروني العمل ونشر بناء في
 الوزارة موقع أن اعتبار ومن أهم التوصيات:، الذي يستخدمونه االلكتروني بالبرنامج العمل وآليات

ستراتيجيتها ورسالتها الوزارة هوية يمثل اإللكتروني  واجهة مجرد من أكبر وأنه، وخدماتها وأنشطتها وا 
 اإللكترونية الممارسات لتشجيع المالحظة خالل من التعلم ألسلوب اإلدارة دعم، للوزارة إلكترونية
 . بينهم فيما ونشرها الموظفين بين األفضل

" العالقة  بين بعض المتغيرات التنظيمية وتطبيق اإلدارة بعنوان م(2100دراسة كساب ) .01
 االلكترونية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة"

اإلدارة  وتطبيق، التنظيمية المتغيرات بعض بين العالقة التعرف على إلى الدارسة هدفت     
، التحليلي الوصفي المنهجم باستخدام الباحثة قامت، غزة بقطاع سطينيةلالف الجامعات في االلكترونية
 عشوائية طبقية عينة على الدراسة وطبقت، األولية البياناتجمع  في رئيسة كأداة االستبانة واستخدام
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التنظيمية  الثقافة ارتباطية  موجبة  بين عالقةوقد أظهرت نتائج الدراسة وجود ، مفرده   (166مكونة من)
 ووجود عالقة، السائدة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة وتطبيق تلك الجامعات لإلدارة االلكترونية

 وتطبيقغزه  الفلسطينية بقطاع الجامعات في السائدة اإلدارية القيادة أنماط ارتباطيه موجبه بين
 بتوفير غزة بقطاع الفلسطينية الجامعات اهتمام في واضحاختالف يوجد ، االلكترونية لإلدارة الجامعات

 .االلكترونية متطلبات تطبيق اإلدارة

 الجامعات في االلكترونية اإلدارة تطبيق ومعوقات م( بعنوان "متطلبات2105دراسة سيدو)  .21
 " نحوها العاملين واتجاهات السودانية

جامعة  في االلكترونية اإلدارة تطبيق ومعوقات متطلبات التعرف على إلي الدراسة هذه هدفت     
 عينة الدراسة في تمثلت، الوصفي البحث استخدم الباحث منهج، نحوها العاملين واتجاهات القضارف

 والوحدات ورؤساء األقسام عمداء من القضارف الدراسة بجامعة إجراء وقت العاملين اإلداريين جميع
 استخدام وتم، العينة القصدية طريق عن اختيارهم إداريا  تم (.4) وعددهم، المتخصصة اإلدارية
 اإلدارة تطبيق متطلبات ترتيب حول اتفاق المعلومات وقد أظهرت نتائج الدراسة: وجود لجمع اإلستبانة

 تنظيمية معوقات ووجود، القضارف بجامعة المختلفة القيادات اإلدارية نظر وجهة من االلكترونية
 والقيادات الجامعة إدارة استجابة و بطء، باإلدارة االلكترونية خاصة تشريعات وجود عدم :أهمها

 ووجود، الجامعة إدارة في والمركزية الوحدات اإلدارية بين ضعف التنسيق، التغيير لمطالب اإلدارية
 تاإدار  بين االلكتروني والربط ضعف الشبكات، التحتية البنية مستوي ضعف :أهمها تقنية معوقات
 ضعف، للعاملين بالجامعة االلكترونية باإلدارة الثقافة ضعف :أهمها بشرية معوقات ووجود، الجامعة
 :أهمها مالية معوقات ووجود، أو القرصنة المعلومات ضياع من الخوف، اإلنجليزية اللغة مهارات
 الحوافز وقلة اآللي للحاسب تقانيين توفر وعدم، اإلدارة االلكترونية لتطبيق المالية التكاليف ارتفاع
 اإلدارة نحو تطبيق اإلدارية المستويات كل في اإلداريين لدى إيجابية اتجاهات وجود و، لهم المالية

 اإلدارة لتطبيق خاصة إدارة إنشاء أو المعلومات مركز ومن أهم التوصيات: تطوير، االلكترونية
اإلدارة  تطبيق مجال في االلكترونية واألنظمة السابقة التجارب من االلكترونية ومتابعتها واالستفادة

 .االلكترونية
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 (The Foreign Studies): الدراسات األجنبية  -جـ
ساسية والتي جاءت بعنوان"مدى امتالك مديري المدارس األ Bowen-Grey (2101) دارسة. 1

 وقيادتها في مدارسهم"لقدرات تطبيق اإلدارة االلكترونية دايد(  -في مقاطعة )ميامي
"A study of Technology Leadership among Elementary Public School Principals in 

Miami-Dade County" 
أجريت إلى الدراسة في )فلوريدا( بالواليات المتحدة األمريكية سعيا  للكشف مدى امتالك مديري      

قدرات تطبيق اإلدارة االلكترونية وقيادتها في دايد ( ل -المدارس األساسية في مقاطعة ) ميامي
% 70( مدير ومديرة )103تكونت عينة الدراسة من )، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، مدارسهم
( فقرة موزعة 31% إناث( استجابوا الستبانة إدارة التكنولوجيا اإلدارية التربوية المكون من )30، ذكور

، أهمية تطبيق اإلدارة االلكترونية، المديرين نحو اإلدارة االلكترونيةعلى المجاالت اآلتية: تصورات 
وجود عالقة ، وبعد جمع البيانات وتحليلها إحصائيا بينت الدراسة، وأثر تطبيق اإلدارة اإللكترونية

كما بينت ، ارتباط دالة إحصائيًا بين الخبرة السابقة في الحاسوب واالتجاهات نحو اإلدارة االلكترونية
دم وجود فروقات دالة إحصائيًا في متوسطات استجابات عينة الدراسة حول االتجاهات نحو اإلدارة ع

 االلكترونية وأهميتها تعزى لمتغير الجنس.

 ( والتي بعنوان" تطبيق نظام آلي مفتوح المصدر"2101)Moriumدراسة . 2
Open Source library management system"" 

 إلىهدفت كذلك تطبيق نظام آلي مفتوح المصدر في جامعة الباحث و  الىهدفت هذه الدراسة      
معرفة الفرق بين النظم اآللية )مفتوحة المصدر( المتاحة في وقت إجراء الدراسة وكذلك معرفة 

المعايير التي يجب توافرها في النظام اآللي وقد أيضا   متطلبات استخدام نظام آلي في المكتبة و
والنظم الفرعية الموجودة فيه وكذلك التطبيقات التي يقوم بها النظام  ) kohaام كها )تناولت الدراسة نظ

 ثم قام الباحث بعمل دليل خاص الستخدام نظام كها للعاملين في المكتبة .

( والتي جاءت بعنوان " تحليل تصورات مديري المدارس حول استخدام (Robert, 2011دراسة. 3
 اإللكترونية في مدارسهم المعاصرة"تكنولوجيا اإلدارة 

"An analysis of principals' perceptions of technology's influence in today's schools" 
هدفت هذه الدراسة في مدينة هيوستن األمريكية إلى تحليل تصورات مديري المدارس حول      

، الباحث المنهج الوصفي التحليليصرة. واتبع استخدام تكنولوجيا اإلدارة اإللكترونية في مدارسهم المعا
( فقرة حول تطبيقات 32( مديرا  ومديرة استجابوا الستبانة مكونة من )310وتكونت عينة الدراسة من )

، ثم استجابوا ألسئلة مقابلة نوعية حول دور اإلدارة االلكترونية في عملهم اإلداري، اإلدارة االلكترونية
% من المديرين إلى أهمية تطبيق اإلدارة  62.3وبعد جمع البيانات وتحليلها بينت الدراسة أن: 



 
   24 

 

كما بينت ، االلكترونية في مدارسهم بسبب دورها في تطوير أدائهم اإلداري وتخفيف عبء العمل عنهم
ة في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصورات المديرين حول أهمية اإلدارة االلكتروني

 وخبرات المدير.، وحجم المدرسة، المدارس المعاصرة تعزى لمتغيرات الجنس

تكنولوجيا المعلومات تدريب أثر ( والتي بعنوان " 2102) others  & Jahanianدراسة . 2
 "التعليمية الموارد البشرية في المنظمات أداء علىاالتصاالت و 

"The Impact of Information Technology and Communication Training on the 
performance of Human Resources in Educational Organizations" 

معرفة دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على أداء الموارد البشرية إلى  هدفت هذه الدراسة     
، كانت االستبانة واستخدمت الدراسة المنهج المسحي وأداة جمع المعلومات، في المؤسسات التعليمية

، موثوقيةة الجامعات في مجال آخر ذي صلة و من أساتذ( 20)وقد تم التحقق من صحتها من قبل 
، من جامعة طهران(  Pardise)كليات العلوم( موظف وخبير من 6.سة مكونة من )وعينة الدرا

المعلومات وتعزيز وأظهرت النتائج أن هناك عالقة مجدية بين تدريب الموارد البشرية على تكنولوجيا 
 وتطوير رغباتهم تجاه منظماتهم التعليمية.، وكفاءة و سرعة أدائهم، مهاراتهم

( والتي بعنوان" العالقة بين جودة النظام وجودة 2102)  Mamary et al -Alدراسة. 5
 المعلومات واألداء التنظيمي"

"The Relationship between system quality ,information quality and organization 
performance" 

الى توضيح مفهوم جودة النظام وجودة المعلومات واألداء التنظيمي والعالقة هذه الدراسة هدفت      
على كفاءة وفعالية األداء  عدة نتائج منها أن جودة النظام يؤثروقد توصلت الدراسة الى ، فيما بينهم

 من العناصر الرئيسية التي  انوجودة المعلومات يعتبر  كما أن جودة النظام، التنظيمي في المنظمات
 تؤثر على تحسين األداء التنظيمي .قد 
 ""عالقة نظم المعلومات اإلدارية باألداءوالتي بعنوان azavi R (2106 )دراسة . 6

Relationship of management information systems with performance "" 

، األداء التنظيميوكذلك العالقة بين نظم المعلومات اإلدارية حول هدفت هذه الدراسة إلى بحث      
وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين نظام ، دراسة على بنك صادرات في )إيران(وأجرت ال

 .التنظيمي المعلومات اإلدارية واألداء
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 :(The Comment on the previous studies)السابقة الدراسات على التعليق ـ جـ

 بعد عرض الدراسات السابقة ترى الباحثة أنها تتفق مع الدراسة الحالية من حيث موضوعها العام     
ن اختلفت بعضها في تناول استخدام اإلدارة االلكترونية في العمل اإلداري وهو أو ، )اإلدارة االلكترونية(
الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة العربية واألجنبية أنها تحاول وقد تميزت ، يخدم نفس الموضوع

كما تختلف عن الدراسات ، الكشف عن واقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية كليات المجتمع اليمنية
 وجود عدم من الرغم وتتفق معها في بعض متغيرات الدراسة على، السابقة من حيث مجتمع الدراسة

 هناك أن إال الدراسة الحالية موضوع وبين الدارسات السابقة تناولتها التي المحاور بين وتطابق تشابه
أن وعالقة تقارب  في ما حد إلى وساعدها أفاد الباحثة الذي األمر المحاور بعض جزئية في كانت و 

 من الدراسة الحاليةعنها  كشفت التي النتائج على التعقيب الدراسة وفي أداة وبناء النظري إثراء اإلطار
 .المشتركة والمحاور الجزئيات خالل

موضحة أوجه ، عرضت الباحثة وبصورة موجزة الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية     
الشبه واالختالف بينها وبين الدراسة الحالية مع ذكر أهم النتائج والتوصيات واألهداف لالستفادة منها 

عدة دراسات إلبراز استخدام تكنولوجيا المعلومات وكذلك استخدام  وقد جاءت، الحاليةطها بالدراسة ورب
تطرقت لواقع  وكذلك االنترنت والحاسوب واالتصاالت التي لها دور في تطبيق اإلدارة االلكترونية

 وقد صنفت الباحثة الدراسات السابقة كالتالي:، تطبيق اإلدارة االلكترونية والتحديات

:ـ على الرغم من اختالف الدراسات السابقة المتعلقة بتطبيق اإلدارة االلكترونية فكانت كما يأتي     
في الجانب النظري بجوانب عدة  دراسةالدراسات في معطياتها إال أن الباحثة ترى أنها أثرت موضوع ال

دراسة  و، م(2010بسيسو) دراسة، م(2.12دراسة الطشي) ،م(.2.1محسن)كدراسة 
 ,Grey-Bowenدارسة ، م(2.11دراسة كساب )، م(2.11دراسة العاجز)، م(.2.1الحسن)
ركزت األولى على اتجاهات القيادات اإلدارية نحو تطبيق اإلدارة  م( (2009دراسة عمار، ((2010

العالقة بين الثقافة التنظيمية ومستوى فاعليه تطبيق اإلدارة  أبرزتوالدراسة الثانية ، االلكترونية
 العمليات كفاءة على لكترونيةاال اإلدارة تطبيق اثر على التعرفعلى  ركزت والثالثة، االلكترونية
القت الضوء على موضوع اإلدارة االلكترونية من مختلف جوانبه وبيان أهميتها في  رابعةوال، اإلدارية

 أبرزت خامسةوال، مركزة على الدوافع األساسية للتحول إلى أسلوب اإلدارة االلكترونية، ةالحياة اليومي
 بعض بين ركزت على العالقة دسةلكترونية والسااال اإلدارة تطبيق تفعيل في التنظيمية الثقافة دور

امتالك مديري ركزت على الكشف عن مدى ابعة والس، اإلدارة االلكترونية وتطبيق، التنظيمية المتغيرات
 واألخيرة وضحت مدى، المدارس األساسية لقدرات تطبيق اإلدارة االلكترونية وقيادتها في مدارسهم

 اإلقليمي. غزة بمكتب وتشغيل الالجئين غوث وكالة في االلكترونية اإلدارة تطبيق إمكانية
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 دراسة المحمدي :ـكاآلتي الدراسات السابقة المتعلقة بمتطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية فكانت     
فجاءت ، م(1..2م( دراسة المسعود)...2دراسة السميري )، م(2.16دراسة المرفدي )، م(2.12)

، التشريعية لتطبيق اإلدارة االلكترونية، التقنية، المالية، البشرية، للتعرف على المتطلبات اإلداريةاألولى 
والوقوف على المتطلبات  االلكترونيةإلى التوعية حول مفهوم اإلدارة  والثانية ركزت على التعرف

والثالثة ، اللكترونيةاأمن المعلومات المتطلبات التقنية والفنية الالزمة على دور اإلدارة ، البشرية، اإلدارة
جهة أبرزت درجة توافر متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية في المدارس الثانوية بمحافظات غزة من و 

 الالزم المادية البشرية والمتطلبات المتطلبات والرابعة ركزت على معرفة، نظر مديري المدارس الثانوية
 ووكالئها. المدارس مديري نظر وجهة من الحكومية المدارس في لكترونيةاال اإلدارة لتطبيق توفراها

دراسة عبد  -االلكترونية فكانت كاآلتي:وأما الدراسات السابقة المتعلقة بواقع تطبيق اإلدارة      
 ،م(.2.1دراسة خلوف)، م(...2دراسة الغامدي)، م(...2دراسة أبو أمونة )، م(2.13الرحمن )
واقع اإلدارة االلكترونية في وزارة الخدمة المدنية ركزت األولى على ( (Robert, 2011دراسة 

 اإلدارة تطبيق درجةثالثة أبرزت وال، الكترونياً  البشرية الموارد إدارة واقعأبرزت  نيةوالثا، والتأمينات
أبرزت واقع  رابعةوال، اإلداري العمل تجويد في متهاھمسا ودرجة، البنين تعليم مدارس في اإللكترونية

واألخيرة وضحت تحليل تصورات مديري ، تطبيق اإلدارة االلكترونية في المدارس الحكومية الثانوية
 لكترونية في مدارسهم المعاصرة.تكنولوجيا اإلدارة اال المدارس حول استخدام

دراسة : أّما الدراسات السابقة المتعلقة بالتحديات لتطبيق اإلدارة االلكترونية فكانت كاآلتي     
معوقات تطبيق اإلدارة أبرزت األولى ، هـ (.143-.142) البشريرسالة  ،م(1..2حمدي )

، نية، البشرية، المالية(القرى وتتمثل في)المعوقات اإلدارية، التقااللكترونية في إدارات جامعة أم 
، لكترونية من وجهة نظر مديري المدارسأبرزت مدى جاهزية المدارس لتطبيق اإلدارة اال ثانيةوال

م( 2112فطيح ) آل دراسةوكذلك ، والتعرف على إيجابيات و معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية
، ذلك تواجه التي العقبات وأهم التنظيمي التطوير في ودورها لكترونيةاال اإلدارة تطبيقاتأبرزت و

 في االلكترونية  اإلدارة تطبيق تواجه التي المتعددة المعوقات أبرزتو م( (2010المغيرة دراسة
 التعامالت تطبيق مجاالت أبرزت م(2010القحطاني) دراسةكما أن ، اإلداري العمل إجراءات

معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية في  أبرزتو م(2101) المسعودي دراسة، ومعوقاته االلكترونية
 لمفهوم النظرية األسس أبرزتو م(2100دراسة الحسنات )، إدارة الموارد البشرية بالقطاع الصحي

االلكترونية ومتطلبات تطبيقها في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة وتتمثل في )المعوقات  اإلدارة
 اإلدارة تطبيق ومعوقات متطلبات أبرزت م(2105دراسة سيدو)، المالية(، البشرية، التقنية، التنظيمية
مدى توافر  أبرزت م(2101دراسة محسن)، العاملين واتجاهات جامعة القضارف في االلكترونية

 .متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية في مكاتب الوزارات وفروع المصالح الحكومية
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فتطرقت  أّما الدراسات السابقة المتعلقة بنظم المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت والحاسوب     
دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على أداء  أبرزت( و2.12) others& Jahanian راسة لد

( والتي تناولت تطبيق نظام آلي .2.1)Moriumو دراسة ، الموارد البشرية في المؤسسات التعليمية
مفتوح المصدر و معرفة الفرق بين النظم اآللية )مفتوحة المصدر( المتاحة في وقت إجراء الدراسة 

( والتي أبرزت العالقة بين 2.16) Razavi و دراسة ، وكذلك معرفة متطلبات استخدام نظام آلي
زت ( والتي أبر 2.14) Al -Mamary et al و دراسة، نظم المعلومات اإلدارية واألداء التنظيمي

 توضيح مفهوم جودة النظام وجودة المعلومات واألداء التنظيمي والعالقة فيما بينهم.

 -يأتي: وتتمثل في ما، ابرز نتائج وتوجهات الدراسات السابقةـ  هـ
ن المؤسسة ال يمكن أن تستمر وتبقي إال  من خالل نظام معلومات متكامل يحتوى علي مختلف إ -

بحسب المجال التي تعمل فيه بهدف القضاء علي التداخل في وتكون مصممة ، األنظمة الجزئية
 .المهام وحل كل مشكالت المؤسسة بكفاءة عالية

التحول  بموضوع تتعلق ومحاضرات وندوات إعطاء دورات رعب الحاسوب محو أمية على العمل -
 .االلكتروني للعمل

 المطلوبة المعلومات على الحصول سرعة  :يف تمثلت االلكترونية اإلدارة لتطبيق فعال أثر وجود -
 المعلومات. وتكامل وصحة، المعلومات وسهولة تخزين عالية بدقة

 المشروع. في القرار اتخاذ عملية كفاءة من يزيد لكترونيةاال اإلدارة نظام إن -
 ومحكم إلكترونية دقيق رقابة نظام خلق إلى يؤدي المشروع في لكترونيةاال اإلدارة نظام تطبيق إن -

 اإلنتاج. جودة في تحسن وأيضا اإلنتاج حجم زيادة إلى بدورة يؤدي مما
 في إلى انخفاض وأيضا اإلدارية المصاريف تقليص إلى يؤدي لكترونيةاال اإلدارة نظام تطبيق إن -

 . السليم بالشكل توظيفه تم إذا البشرية الموارد مصاريف
 الموظف العمل وتقييم توزيع في العدالة إلى يؤدي المشروع في لكترونيةاال اإلدارة نظام تطبيق إن -

 . الوظيفي الرضا إلى بدورة يؤدي مما
إن رفع الخدمات الحكومية ال يعتمد فقط على التكنولوجيا الجديدة ولكنه يعتمد أيضًا على رؤية  -

 ستراتيجية عمل مناسبة.اوأهداف واضحة إلى جانب 
 تزيد من مستوى قبولهم لهذه التكنولوجيا.بتوقعات العاملين اإليجابية نحو تكنولوجيا المعلومات  -
 الجامعي. التعليم في لكترونيةاال مجاالت الحكومة استثمار تشجيع أهمية -
 فى مازالت وأنها، العمليات بحوث فى التحديات العديد من يواجهها لكترونيةاال الخدمات إدارة إن -

 والتطوير. للبحث القضايا المطروحة العديد من بها ومازال، بداياتها
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 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقةوـ 
 situation actual studies from the previous studies) 

مع اختالفها في متغيراتها وعينتها ومكان ، تتشابه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في الموضوع     
اإلدارة االلكترونية وعيتنها هي الهيئة اإلدارية فالدراسة الحالية تبحث في واقع وتحديات تطبيق ، تطبيقها

 واألكاديمية ومكان تطبيقها هو كلية المجتمع صنعاء .
 

 أوجه االستفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقةرـ 

 Aspects of The Benefits from the previous studies)) 

إعطاء تصور كامل لدى  الباحثة عن اإلدارة قد أسهمت الدراسات السابقة في ، تبلور فكرة الموضوع -
 . االلكترونية وأهميتها في ت قدم المجتمعات

استفادة الباحثة من الدراسات السابقة في صياغة فقرات االستبانة المستخدمة في ، بناء أداة الدراسة -
 ة.الدراسة الحالية وتحديد محاورها واختيار وتحديد الوسائل اإلحصائية المناسبة للدراس

الباحثة باقتباسات من الدراسات السابقة ليعطي قيمة إضافية  للدراسة  ،استعانت إثراء اإلطار النظري -
 ووضع، اإلطار النظري لتحديد الدراسات؛ احتوته الذي النظري اإلطار على الوقوف الحالية وفرصة

 .الحالية للدراسة شامل تصور
 

 الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة اختالفمجاالت زـ 

(Aspects of advantage for this research) 

إ ال إن الدراسة ، حول الموضوع المتناول وهو اإلدارة االلكترونية ومن خالل الدراسات السابقة نجد التشابه
 الحالية تختلف بالمجاالت اآلتية :

 

إن هذه أول دراسة في اإلدارة االلكترونية تخص ، الباحثةعلى حسب علم ، في النطاق المكاني للدراسة -
 محلي بعضها، مختلفة ت أخرىبيئا الدراسات السابقة األخرى في أجريت بها كلية المجتمع صنعاء بينما

والبعض ، عامة قطاعات في أجري منها بعضا   أن كما، بيئات أجنبية في والبعض اآلخر عربي واآلخر
 .أمنية قطاعات في وأخرى، خاصة قطاعات في اآلخر أجري

حيث اقتصرت عينة الدراسة على الهيئة اإلدارية عن عينات الدراسات السابقة  تختلف عينة هذه الدراسة 
والتركيز على تحديد واقع ، بصفتهم من صناع القرار والهيئة األكاديمية معا  في كلية المجتمع صنعاء

 كلية المجتمع صنعاء.وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في 
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 :ـاآلتي على الفصل هذا ويحتوي

 االلكترونية إلدارةا: األول المبحث
 الواقع والتحديات-اليمنية : كليات المجتمعالمبحث الثاني
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 (Electronic Management): االلكترونية اإلدارة : األول المبحث

 (Preface):تمهيد
أولها تعريف ويشمل ثالثة أبعاد أساسية ، االلكترونية لإلدارة الخلفية النظريةيتضمن هذا المبحث      

والفرق بين اإلدارة ، االلكترونية والحكومة االلكترونية اإلدارة التقليدية واإلدارةالمصطلحات لكاًل من)
عد الثاني: يستعرض والب، التقليدية وااللكترونية وتحليل مفهوم اإلدارة االلكترونية والتطور التاريخي لها(

أما ، وعناصرها وخصائصها ووظائفها( وأهدافها ومحاورها )طبيعة اإلدارة االلكترونية من حيث أهميتها
البعد الثالث يتطرق إلى )مبررات ومتطلبات ومعوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية فضاًل عن مراحل 

 ...تطبيقها

 : (Concept of the classic Management )لإلدارة التقليدي المفهوم أواًل:ـ
لكون ، مفهوم التقليدي لإلدارةالقبل الحديث عن مفهوم اإلدارة االلكترونية نتطرق إلى الحديث عن      

مع ، فتنظيم اإلنسان لحياته يعد نوعا  من أنواع اإلدارة، اإلدارة وجدت منذ وجود البشرية على األرض
إلى أكثر تعقيدا  وسرعة وأهمية في ، من بساطة ومحدوديةاختالفها اليوم ولم  كانت عليه في القدم 

 تعددت وقد، لمواكبة كل مراحل وميادين ومتغيرات الحياة وأنشطتها وأكثر اتساعاً ، عصر المعلوماتية
 أن إال، واحد اإللكترونية اإلدارة هدف أن من الرغم على ،اإلداريين المفكرين قبل من اإلدارة تعريفات
 لهذا تعرضوا الذين والمهتمين المفكرين بين تنوع، مفهومها النظري مع والتعاطي، بالتعريف تناولها

 -تي:المفهوم وقد عرفت باآل

نشاط متخصص يدور بين العلم والفن ويهدف إلى توجيه الجهود البشرية وفق " أن اإلدارةب     
 (2112، 22، المعايطه)المعرفة العلمية واإلمكانات المادية لتحقيق أهداف معينه محدده مسبقًا".

نشاط إنساني هادف يستمد مفاهيمه من علوم مختلفة ويعمل على تحقيق النتائج " بأنهاوعرفت      
 (2111، 02، هالل) .بكفاءة وفاعلية باستخدام موارد معينه وفي ظل ظروف بيئية معينة"

المنظمة بغية الوصول إلى فن إنجاز المهام من خالل القوى البشرية العاملة في " بأنهاوعرفت      
بأنها والسيطرة واتخاذ القرارات و  األهداف المطلوبة من قبل المنظمة وتكون عمليات التخطيط والتنظيم

عملية تنظيم المهام ضمن حدود الموارد المتاحة ومتابعه وتوجيه العاملين فيها النجازها وذلك لتحقيق 
 (2111، 03 ،)السالمي األهداف المحدودة".
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 Development Of Electronic )االلكترونيةالتطور التاريخي لإلدارة ـ ثانيًا:
Management) 

ويشير البعض بان مكننة ، تشير معظم الدراسات بان اإلدارة االلكترونية قد ظهرت في التسعينات     
ة آلية فبداي، حيث يرى فيها البعض بداية وامتداد لإلدارة االلكترونية المكاتب ليست بفكرة جديدة

( مصطلح معالج الكلمات على فعاليات IBMعند ابتكار شركة ) م(.1.6المكاتب كانت عام )
 .طابعتها الكهربائية 

كان سبب إطالق هذا المصطلح هو لفت نظر اإلدارة في المكاتب إلى إنتاج هذه الطابعات عند و     
على أهمية ما طرحته هذه الشركة ظهر وان أول برهان ، ربطها مع الحاسوب واستخدام معالج الكلمات

 (MT/ST)م( عندما أنتجت هذه الشركة جهازًا عرضته في األسواق أطلق عليه اسم1.64سنة )
فأصبح باإلمكان كتابة الرسالة وخزنها على الشريط ، )الشريط الممغنط /وجهاز الطابعة المختار(

وهي  باعة اسم وعنوان المرسل إليه.الممغنط وطباعتها بعد استرجاعها من الشريط الممغنط بعد ط
بداية بسيطة إلدارة المعلومات وبعدها توالت العديد من التقنيات في الظهور في المجال 

 (32-30، م2111، )السالمي.اإلداري
حين عقد مؤتمر االتحاد الدولي اريخ مفهوم اإلدارة االلكترونية م مكن الت4..1وفي العام      

ممثلي دول ،من خالل مداوالت المؤتمر حول  132آيرس باألرجنتين بمشاركة لالتصاالت في بيونس  
لى إمكانية خلق شبكة دولية عالمية ، الفوائد التي تترتب على االتصال والتعامل البشري االلكتروني وا 

للمعلومات يمكنها أن تحمل الرسائل والمعلومات بسرعة الضوء من أكبر مدينة ألصغر قرية في قارات 
 (21، م2111، )المالك م الست.العال
فدراسة تطور الفكر ، وامتدادا  لها، وحتى اللحظة تعتبر اإلدارة االلكترونية أحدث المدارس اإلدارية     

اإلداري والمدارس اإلدارية يكشف أن المختصين في اإلدارة قد حددوا مسارًا تاريخيًا متصاعدًا لتطور 
فمن المدرسة الكالسيكية إلى ، مدى أكثر من قرن من الزمن الفكر اإلداري والمدارس اإلدارية على

والى المدخل الكمي أثناء الحرب ، مدرسة العالقات اإلنسانية التي تنامت وتوجت في المدرسة السلوكية
العالمية الثانية ثم مدرسة النظم في بداية الخمسينيات ثم المدرسة الموقفية في الستينات فمدخل منظمة 

، )نجمثمانينات لتتوج مسيرة التطور في منتصف التسعينات بصعود اإلدارة االلكترونية. التعليم في ال
 (021-022، م2112
إذ أنها قد توجت مسيرة ، وبذلك تعتبر اإلدارة االلكترونية هي امتداد للمدارس اإلدارية وتجاوز لها     

الماضي وفرضت نفسها تطور المدارس اإلدارية المختلفة بظهورها في منتصف تسعينات القرن 
كاستجابة مع المتطلبات البيئية المحيطة لمواكبة عصر المعلومات إذ ال تستطيع أي منظمة كانت أن 
تعيش اآلن في نظام مغلق من دون مواكبة التطور الطبيعي للحياة اإلنسانية بأبعادها 

 (22، م2101، )الجحوشي.المختلفة
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 (concept of the Electronic Management) االلكترونية اإلدارة مفهوم ثالثًا:ـ
 

على مفهوم احثين والمفكرين وركز كل  على أيدي الكثير من الب اإلدارة االلكترونية مفاهيمتعددت      
وجهة نظر صاحبة وتصوره لمفهوم اإلدارة االلكترونية وبإبعادها المختلفة في نظرة ولعله من المهم أن 

 -والباحثين حول تعريف هذا المفهوم يمكن إيجاز أهمها فيما يلي:نستعرض بعض ما قدمه المهتمين 

جميع مهام ونشاطات المؤسسة اإلدارية باعتماد على كافة مكننة "عملية بأن اإلدارة االلكترونية      
تكنولوجيا المعلومات الضرورية وصواًل إلى تحقيق أهداف اإلدارة الجديدة في تقليل استخدام الورق 

، )السالمي واإلنجاز السريع والدقيق للمهام والمعامالت". ،اإلجراءات والقضاء على الروتينوتبسيط 
2111 ،33-32) 

موارد معلوماتية تعتمد على االنترنت وشبكات األعمال تميل أكثر من أي وقت مضى  " وعرفت بانها     
المعلوماتي الفكري هو العامل األكثر لحد أصبح فيه رأس المال ، إلى تجريد واخفاء األشياء وما يرتبط بها

 (021-026، م2112، ) نجم فاعلية في تحقيق أهدافها واألكثر كفاية في استخدام مواردها".
"منهج إداري جديد يقوم بتنفيذ األعمال والمعلومات كافَة سواَء أكانت بين طرفين أم  وعرفت بانها     
( (E-mailالوسائل االلكترونية الحديثة كالبريد االلكترونيمن األفراد أم المنظمات من خالل ، أكثر

 (Electronic Data Interchange) للمعلومات نية لألموال والتبادل االلكترونيوالتحويالت االلكترو 
 (20، م2101، )الحسن .والنشرات االلكترونية

كبر عدد من المواقع اإلدارية المتباعدة فى شبكة اتصال الكتروني سلكية أ "بانها وعرفت      
"بأنها تشمل جميع استعماالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من الحواسيب و والسلكية محددة" 

 (2101، 00، ) المفرجي".والشبكات إلى أجهزة إدخال المعلومات الالسلكية لتخدم األمور اإلدارية اليومية

 أنها الباحثة تستنتج رونيةااللكت اإلدارة لتعريف السابقة المفاهيم خالل ومن 
 اآلتية: المهمة العناصر على تحتوي

وفق المعرفة العلمية  يؤدوه أن األفراد من يراد لما الصحيحة إن اإلدارة تعني المعرفة .1
األهداف واإلمكانات المادية ويعمل على تحقيق النتائج بكفاءة وفاعلية وذلك لتحقيق 

 المحدودة.
وشبكات  واالتصاالت االنترنتإن اإلدارة االلكترونية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات و  .2

 لتخدم األمور اإلدارية اليومية.في استخدام مواردها لتحقيق أهداف اإلدارة الجديدة األعمال 
األخرى أو يمكن تطبيق اإلدارة االلكترونية في منظمة واحدة فقط للتعامل مع المنظمات  .3

 للتعامل الداخلي داخل المنظمة نفسها.
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الحكومة االلكترونية تعني أن نجعل جميع اإلدارات الحكومية تتكامل مع بعضها البعض  .4
 وتقدم الخدمات فيما بينها وبين المواطنين والقطاع الخاص بشكل مباشر والكتروني.

 .ونيةومفهوم الحكومة االلكترونية أشمل من مفهوم اإلدارة االلكتر  .0

  Interference )االلكترونية والحكومة االلكترونية اإلدارة مفهوم بين االختالف رابعًا:ـ

Concept Of the Electronic Management and Electronic administration) : 
 

، واإلدارة االلكترونية االلكترونية الحكومة مصطلحي بين مفاهيمي وترابط تداخل نظرًا لوجود     
 تعريف حول كبيًرا انقساًما اإلداريين المفكرين والمهتمين آراء انقسام إلىأدى  ، وشمولية أي منها لآلخر

ولدى ، والحكومة جزء منها إدارة أنها يرىمنهم   فالبعض، اإلدارة االلكترونية والحكومة االلكترونية
َوثمة ، أسبابهم أيًضاً  هؤالء لدىو ، حكومة واإلدارة جزء منها أنها يرى والبعض اآلخر، أسبابهم هؤالء
كليهما  وأ المصطلحين أحد يستخدم حين تمييز من دون واضح بخلط المفهوم مع يتعاطى ثالث فريق

 -وقد تناولت الباحثة جميع اآلراء وكانت كاآلتي:
 االلكترونية اإلدارة من جزء االلكترونية الحكومة -0

( Electronic administration canton of Electronic Management) 
 تعبير)اإلدارة نأيؤيد بعض الباحثين والمفكرين اإلداريين شمولية اإلدارة االلكترونية و      

بمعنى أن الحكومة االلكترونية هي ، اإللكترونية الحكومة تعبير ورحابة من اتساًعا أكثر اإللكترونية(
 تطبيقات تحتها تدخل كبيرة مظلَّة بمثابة اإللكترونية اإلدارة وأن، االلكترونية اإلدارة جزٌء من تطبيقات

والحكومة  E-Business)اإللكترونية ) ( واألعمال(E-commerceاإللكترونية  التجارة :مختلفة منها
الذي  هو األصل )االلكترونية اإلدارة(تعبير أن هؤالء نظر ( ووجهة(E-Governmentاإللكترونية

، )الحسنإدارة.  دون من حكومة ال أنه الفريق هذا وحجة، وأعم أشمل وأنه التعريفات بقية منه تتفرع
 (53، م2100

 

 الحكومة االلكترونية االلكترونية جزء من اإلدارة -2
(Electronic administration canton of Electronic Management) 

 اإلدارة(أن في رأيه عن مدافعاً  اإلدارة علماء من الخالف من اآلخر الطرف على آخر فريق يقف     
 من تلك اإلدارة في تمارس التي التقنية تطبيقات وأن، )اإللكترونية الحكومة( من جزء )اإللكترونية

 إلكترونية باستخدام طبيعة ذات عمليات إلى الورقية الطبيعة ذات اإلدارية العمليات لجميع تحويل
 محدودة خاصة شبكة أو محدودة دائرة في للتقنية وتطبيقات ممارسات تبقى، الحديثة التقنيات
 الشبكات الداخلية نربط حين وأننا، الواحدة اإلدارية الوحدة أو اإلداري القسم أو المنطقة أو بالمؤسسة

 داخلها كبرى تنتظم لشبكة الصغيرة إداراتها أو منظماتها أو مؤسساتها بحدود المحدودة الدوائر لتلك
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 )الحكومة اإللكترونية( صيغة إلى وصلنا قد نكون بذلك فإننا، لتصرفها وتخضع الدولة دوائر جميع
 اإللكترونية مرحلة الحكومة على سابقة مرحلة اإللكترونية اإلدارة فإن الطرف هذا نظر وجهة فمن
 (55، م2100، .)الحسنالمتنوعة الدولة إدارات فيها تصب حيث، األشمل و األعم

نقوم بجعل المعامالت التي تنجز داخل اإلدارات تعتمد على  وكذا أن اإلدارة االلكترونية تعني أن     
تكنولوجيا المعلومات وتتم بشكل الكتروني في المراسالت انتهاًء بتكامل نظم المعلومات بحيث يصبح 

أَما الحكومة االلكترونية تعني أن نجعل ، كل المهام والنشاطات تنجز باستخدام تكنولوجيا المعلومات
كومية تتكامل مع بعضها البعض وتقدم الخدمات فيما بينها وبين المواطنين والقطاع جميع اإلدارات الح

الخاص بشكل مباشر والكتروني ومفهوم الحكومة االلكترونية أشمل من مفهوم اإلدارة 
 (33، م2111، )السالمي.االلكترونية

التي يتم من خاللها الربط بين ونعني بها العمليات االلكترونية ، والحكومة االلكترونية تمثل الكل     
وهذا ، المنظمات التي تطبق اإلدارة االلكترونية وذلك من خالل التشغيل الحاسوبي ذي التقنية العالية

واإلدارة االلكترونية "إدارة ، يعني أن اإلدارة اإللكترونية هي مرحلة سابقة من الحكومة االلكترونية
وعه من األساسيات حيث يوجد الورق ولكن ال نستخدمه فهي تشمل مجم، األعمال الحكومية بال ورق

واألدلة والمفكرات االلكترونية والرسائل ، والبريد االلكتروني، بكثافة ولكن يوجد األرشيف االلكتروني
إدارة ، وتعتمد باألساس على التلفون المحمول، إدارة بال مكان، الصوتية ونظم تطبيقات المتابعة االليه

 (23، م2101، )القدوةساعة في اليوم ". 24أصبح يعمل في الزمن الحقيقي  بال زمان فالعالم

"استخدام تكنولوجيا والحوسبة وخدمات المحمول لرسم السياسات الحكومية وتطبيقها بشفافية ونزاهة     
من المساءلة بهدف توصيل الخدمات الالزمة للمواطن ومؤسسات األعمال واألجهزة  ةوبدرجه عالي

الحكومية وتسهيل مهمة األجهزة الحكومية من خالل زيادة كفاءة هذه األجهزة وتحسين أدائها مع تمكين 
ة المتصلة لتحقيق الديمقراطية الرقمية والرفاه ةالمواطن ومؤسسات األعمال من المشاركة في الحاكمي

 (2102، 6، ) ابو شنب"لجميع فئات المجتمع بغض النظر عن سنهم وجنسهم أو توزيعهم الجغرافي
 

 

 (Translation letterpress)الحرفية الترجمة -3
الغرب، حيث ذهب  عن المصطلح أصالً  ذلك ترجمة إلى الخلط هذا في السبب الفريق هذا يرجع     

 " e-government" المصطلح مشتق من الكلمة اإلنكليزيةبعض المهتمين والباحثين بأن  أصل هذا 
إلى العربية لم يتم مراعاة المعنى، فترجم هذا المصطلح بحذافيره أي بشكل  وخالل نقل هذا المصطلح

بدال  من  e-management"وذهبوا بالنصح إلى استخدام مصطلح "اإلدارة االلكترونية"، جامد
في منطقتنا العربية واإلقليمية ولسبب أنه عند ذكر مصطلح خاصة  االلكترونية" مصطلح "الحكومة

أن  عمل الحكومة ال يقتصر على  "الحكومة" يتبادر إلى ذهن المستمع العمل السياسي على الرغم من
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نما اإلداري أيضاا وعلى أن  تعبير الحكومة هو تعبير محدود بحد ذاته )سواء بنفسه ، لعمل السياسي وا 
نما معأو بعالقاته( ألن ه ي  عب ر عن مجموعة من األشخاص و العالقة ال تكون مع جميع الناس وا 

المفتوح والعالقة الواسعة لكافة  بعكس اإلدارة ذات اإلطار، ومعلومة مؤسسات وهيئات محددة
 (2116، 22)بابكير،المستويات ولجميع المستويات. 

 تحليل مفهوم اإلدارة االلكترونيةخامسًا:ـ 
(Analysis of concept of the Electronic Management) 

 اإللكترونية تعبير)اإلدارة نأيؤيد بعض الباحثين والمفكرين اإلداريين شمولية اإلدارة االلكترونية وب     
بمعنى إن الحكومة االلكترونية هي جزء من ، االلكترونية الحكومة تعبير ورحابة من اتساًعا أكثر (

 وعلى، تطبيقات تحتها تدخل كبيرة مظلَّة بمثابة اإللكترونية اإلدارة وأن، اإللكترونية اإلدارة تطبيقات
 اإلدارة(أن  في رأيه عن مدافعاً  اإلدارة علماء من آخر فريق يقف الخالف من اآلخر الطرف

 .)اإللكترونية الحكومة( من جزء )اإللكترونية
 

 االلكترونية جزء من الحكومة الباحثة إلى القول بتفضيل اعتبار اإلدارة تذهب  و
 االلكترونية وذلك ألسباب عدة:

توجيه( وان تم أدائهم ، رقابة، اتخاذ قرارات، تنظيم، وظائف اإلدارة محددة ومعروفه )تخطيط -1
بعكس الحكومة االلكترونية التي تقتضي وظائفها أكثر من وظائف ، الكترونيًا تصبح إدارة الكترونية

  الديمقراطية االلكترونية.اإلدارة وتدخل فيها 

يمكن تطبيق اإلدارة االلكترونية في منظمة واحدة فقط للتعامل مع المنظمات األخرى أو للتعامل  -2
بعكس الحكومة االلكترونية التي يتوجب التوصيل االلكتروني مع ، الداخلي داخل المنظمة نفسها

مع المواطنين وليس في منظمة كل المنظمات والمؤسسات أو أغلبها في الدولة ويكون تعاملها 
والحكومة ، وهذا ما يرجح كفة شمولية الحكومة االلكترونية وجزئية اإلدارة االلكترونية، واحدة

 االلكترونية فهي تمثل الكل وأن اإلدارة اإللكترونية هي مرحلة سابقة من الحكومة االلكترونية .

تحاكي وظائف  حين في، المعلوماتية ظمةوأن اإللكترونية الشبكات في تعيش اإلدارة االلكترونية -3
 "الدولة أجهزة في مادي بشكل تتواجد التي الحكومة االلكترونية
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 الفرق بين مفهوم اإلدارة )التقليدي( ومفهوم اإلدارة االلكترونيةسادسًا:ـ 
( Difference Between concept of the classic management and electronic 

management) 
مجموعة من األسس التي تحدد أوجه االختالفات الجوهرية بين المفهومين وفقًا لما حدده المكاوي هناك 

 وهي كاآلتي:
اإلدارة في ظل المفهوم التقليدي لها توجب عالقات التعامل  :طبيعة العالقة بين أطراف التعامل .1

عدم وجود العالقة المباشرة المباشر بين أطراف التعامل، بعكس اإلدارة اإللكترونية التي تشير إلى 
بين أطراف التعامل، حيث توجد أطراف التعامل مع أوً في نفس الوقت على شبكات االتصاالت 

 االلكترونية.
المفهوم التقليدي لإلدارة هو وجود خدمات لألفراد لمدة خمسة أيام في  نطاق خدمة العمالء: .2

العمل لمدة سبعة أيام في األسبوع ولمدة  بينما يستمر، األسبوع وذلك وفقا لمواعيد عمل المنظمات
كما يتم إرسال كل الحلول المطلوبة عبر الهاتف ، أربع وعشرين ساعًة يوميًا في اإلدارة اإللكترونية

 والفاكس والبريد االلكتروني.
تعتمد اإلدارة التقليدية بشكل أساسي  : نوعية الوثائق المستخدمة في تنفيذ األعمال والمعامالت .3

بينما تتم ممارسات اإلدارة اإللكترونية من دون استخدام أية وثائق رسمية ، ثائق الورقيةعلى الو 
وتكتفي بالرسالة االلكترونية كسند قانوني وحيد متوفر أمام كل طرف من أطراف التعامل عند وقوع 

 أي نزاع.
التفاعل بين تؤكد ممارسات المفهوم التقليدي لإلدارة أن  طبيعة التفاعل بين أطراف التعامل: .2

بينما اإلدارة اإللكترونية تحقق التفاعل الجمعي أو المتوازي ، أطراف التعامل يتسم بالبطء النسبي
 بين فرد ما ومجموعة ما من خالل استخدام شبكات االتصاالت اإللكترونية .

ل اإلدارة التقليدية تعتمد على الوسائ : طبيعة الوسائل المستخدمة عند التعامل بين األطراف .5
استخدام الوسائل التقليدية  أو التقليدية إلجراء االتصاالت المباشرة بين أطراف التعامل المختلفة،

أما اإلدارة اإللكترونية تتم االتصاالت فيها  كالمنظمات التسويقية أو الهواتف والمراسالت وغيرها.
 باستخدام الشبكات االلكترونية وبطريقة الكترونية.

توجد صعوبة في ظل ممارسات مفهوم اإلدارة التقليدية  مكونات العملية: مدى إمكانية تنفيذ كل .6
بينما يمكن تحقيق ذلك ، في استخدام أي من وسائل االتصاالت التقليدية لتنفيذ كل مكونات العملية

في ظل ممارسات مفهوم اإلدارة اإللكترونية كتسليم المنتجات الغير مادية من خالل استخدام 
 االلكترونية.شبكات االتصاالت 

تعتمد ممارسات المفهوم التقليدي لإلدارة على  :مدى االعتماد على اإلمكانيات المادية والبشرية .6
وجود استغالل اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة أحسن استغالل ممكن وصوال لتحقيق 
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يا الواقع الخلوي، األهداف، بينما تعتمد ممارسات مفهوم اإلدارة اإللكترونية على استخدام تكنولوج
، م2100، ) المكاويفغالبا ما يتم استبعاد األصول المادية والبشرية، أو التقليل من استخدامها. 

11-20) 
 يتعرض التقليدي الورقية في النظام ففي حين كانت كثير من المعامالت.: الحفظ والضياع .1

، بالخطأ سلة النفايات في األخرى أو ركام المعامالت الوقت أو الضياع بين مرور مع للتلف
 التلف من مأمن في محفوظة تظل محتوياته ضمن المعاملة يضم الذي اإللكتروني الملف أما

 يوجد التي للمنظمة اإللكترونية الشبكة لها على المخصص والضياع في الموضع والتقادم
 من أكثر باستخدام محتوياتها اإللكترونية المنظمات من تأمين كثير فضاَل عن، الملف لديها
 الكتروني. تخزين وسيط

 التقليدي للنظام الورقية الملفات أحد من معاملة أو ما معلومة على الحصول إن : االسترجاع ..
 في، أيام أو ساعات إلى يحتاج قد والمعامالت مما الملفات تراكم إلى الصعوبة؛ نظًرا بالغ أمر
 على الضغط من أكثر اإللكترونية الشبكة أرشيف الباحث في يكلف ال األمر هذا مثل أن حين
 تلك فقط وليس، كامالً  المراجع معامالت تاريخ ليخرج المفاتيح في لوحة المعني الزر

 .المعاملة
 برامج يسر وبفعل بكل اإللكترونية اإلدارات تستطيع : والضبط والحماية التوثيق ..1

 لإلدارة اإللكترونية الشبكة على يتم أي إجراء تسجيل - جديد كلعند  تتوقف ال التي التقنية
 والتوثيق الدقة من مستوى أعلى لتلك اإلدارات يضمن مما، فيها تم التي والثانية والدقيقة بالساعة

 واألمان والحماية الدقة والبرامج فائقة النظم تحكمها التي ومعامالتها ومخرجاتها لمدخالتها
 ببرامج حماية اإللكترونية للشبكات االلكترونية بتأمينهابجانب تميز اإلدارة ، اإللكترونية لإلدارات
 (2-6، م2111، )الحسن.ملفاتها  في والتالعب إليها الدخول من أحد تمكن عدم تضمن

، م2112، )نجموفقًا لما حدده  التقليدية واإلدارة االلكترونية()اإلدارة  وأيضًا يقارن كال المفهومين
 كالتالي: (022 -022

بمفهومها التقليدي قائمة على الهرمية والتقسيم القائم على التخطيط وأوامر في األعلى أن اإلدارة  -1
بعكس اإلدارة االلكترونية التي تلغي الهرمية والفجوة ، مقابل تنفيذ للخطط واألوامر في األسفل

 التنظيمية بين اإلدارة في األعلى والعاملين في األسفل.
إداري يقوم على نمط مدير يرتبط به وفق نطاق اإلشراف  اإلدارة التقليدية ارتكزت على تراث -2

كانت تقوم على إدارة ، ( كبيرة أو صغيرة من المرؤوسينManagement of Others)، مجموعة
 اآلخرين بينما تعتمد اإلدارة اإللكترونية على إدارة الذات والنشاط الفردي.
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)مدير لديه معلومات أكثر كثافة وسعة ، ترتكز اإلدارة بمفهومها التقليدي على هرمية المعلومات -3
بينما ، وثراء مقابل عاملين ال يملكون إال القدر اليسير منها على قدر ما يسمح به تقسيم العمل(

 .اإلدارة اإللكترونية ترتكز على المشاركة في المعلومات والبيانات على االنترنت وشبكات األعمال

 التقليدية واإلدارة االلكترونية( يوضح المقارنة بين اإلدارة  0جدول رقم )
 

 اإلدارة االلكترونية اإلدارة التقليدية أسس المقارنة م

الوسائل والوثائق  0
 المستخدمة

االتصاالت المباشرة ،والمراسالت 
 الورقية/ورقية

 شبكات االتصال االلكترونية/الكترونية

3 
مدى االعتماد على 
اإلمكانات المادية 

 والبشرية

استغالل أمثل لإلمكانات تعتمد على 
 المادية والبشرية  في تحقيق األهداف

استخدام التكنولوجيا في تحقيق 
 األهداف

تحتاج لوقت أطول حتى يتم التفاعل  التفاعل 2
 بالشكل المرجو من أجل تحقيق الهدف

إرسال الرسالة إلى عدد ال نهائي في 
 الوقت ذاته

 اقتصادية على المدى البعيد مكلفة على المدى البعيد التكلفة 5

صعوبة الوصول بسبب التسلسل  الوصول للبيانات 6
 البيروقراطي وكثرة المستندات الورقية

سهولة الوصول بسبب توفر قاعدة 
 بيانات ضخمة جداً 

اقل وثوق بسبب عدم توافر نظم حماية  الوثوقيه 1
 للبيانات

وثوق عالي بسبب توافر نظم حماية 
 للبيانات

 جودة عالية جداَ  جودة أقل الجودة 2
 

 

 (02، 2101، إيمان مصطفى، خلوفالمصدر )
 

 : (Significance of the Electronic Management)االلكترونية اإلدارة أهمية سابعَا:ـ

تتجلى أهمية اإلدارة االلكترونية في قدرتها على مواكبة التطور النوعي والكمي الهائل في مجال      
، تقنيات ونظم المعلومات وما يرافقها من انبثاق ما يمكن تسميته بالثورة المعلوماتية المستمرةتطبيق 

فضاًل عن إنها تمثل نوعًا من االستجابة القوية لتحديات القرن الواحد والعشرين الذي تختصر العولمة 
ات العالمية كل والفضاء الرقمي واقتصاديات المعلومات والمعرفة وثورة االنترنت وشبكة المعلوم

 (21، م2115، )ياسينمتغيراته وحركة اتجاهاته. 
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 وتكمن أهمية اإلدارة االلكترونية باالتي:

وذلك عبر إعادة انتشار الكفاءات والرفع ، إعادة النظر في العالقات الهرمية بين الهياكل اإلدارية .1
خالل وضع بنوك من درجة التنسيق األفقي والعمودي بين مختلف الوحدات اإلدارية من 
فالفعالية والقدرة ، للمعلومات الخاصة والمشتركة فيما بينها لتبادل المعلومات بشكل بسيط وسليم

المعالجتيه والتخزينية وكذا السرعة التواصلية والمرونة التي تطبع اإلدارة االلكترونية سهلت إمكانية 
 تجاوز المركزية والتركيز.

اإلدارة االلكترونية تعتمد على وجود قاعدة بيانات ومعلومات ذلك أن ، تحسين عملية صنع القرار .2
تساعد المديرين على التخطيط واتخاذ القرارات الصائبة و بالتالي فإن أهمية اإلدارة االلكترونية 

والتي تؤدي دورًا فاعاَل ومؤثرًا في صنع القرار على المستوى الوطني ، تقاس بأهمية المعلومات
 .والمحلي

 
 

من خالل قضائها على البيروقراطية في النظام اإلداري و تحقيق ، التعقيدات اإلداريةالحد من  .3
درجة كبيرة من المرونة حيت تعمل على تسهيل األعباء على أفراد المجتمع وخاصًة ذوي 
 .االحتياجات الخاصة الذين يعجزون عن االلتحاق بالمقر اإلداري للحصول على الشواهد اإلدارية

 

إن اإلدارة االلكترونية باعتبارها تقوم على أساس الحد من التدخل البشري ، العامة تخليق الحياة .4
فيها، فإنها تقوم بدور أساسي في الحد من الفساد اإلداري المتمثل في الرشوة والمحسوبية والزبونية 

قامة عالقة، والوساطة جديدة  وبالتالي فإنها تقوم بإعادة بناء الثقة بين المواطن وبين اإلدارة وا 
 بينهما قوامها المساواة والشفافية.

 

بحيث يمكن أن تساهم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تسهيل مشاركة ، بناء دولة المشاركة .0
فضاًل عن ذلك يمكن أن تساعد ، المواطنين في العملية السياسية وتعزيز االنفتاح والمساءلة

وبالتالي ، صوته مسموعًا في النقاش العمومي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الفرد على جعل
 (02-00، 2102، )ناتي النهوض بالديمقراطية المحلية.

 

 يعنى ( والذيE-learningاإللكتروني ) التعلم مثل، اإللكترونية الخدمات من جديدة نماذج تقديم .6
 مشتركة شبكات أو مغلقة شبكات على سواء المختلفة وبرمجياتها اآللية باستخدام الحاسبات التعلم
 مرن مفتوح. تعلم وهو اإلنترنت شبكة أو

 

 وتبسيط الخدمات تقديم في الحديثة التقنيات على والتعرف الخارجي العالم على االنفتاح .6
 . ممكن وقت أقل اإلجراءات في

 

 استخدام في خاصةً  ومهارة كفاءة ذات اإلدارية العمالة من محدود عدد خالل من الخدمات تقديم .1
 (3، 2113، )المتولي. المعلومات تكنولوجيا
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؛حيت تمكن اإلدارة االلكترونية المنظمة من  اتساع نطاق األسواق التي تتعامل فيها المنظمة ..
دخول أسواق جديدة ،ومن ثم االستحواذ على اكبر حصة ممكنة من األسواق ،سوًاء على مستوى 
األسواق المحلية أو العالمية وزيادة قدرتها التنافسية من خالل فرصة التواجد عن قرب في األسواق  

 ا شبكات االتصاالت االلكترونية.نتيجة إزالة الحواجز الجغرافية التي توفره
 

بما تقدمه لها المشاركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في حركة التجارة العالمية  توفير فرصة ..1
من مميزات متعددة ،مثل توفير الوقت والمكان الالزم ألداء األعمال وخفض تكاليف عمليات 

 (2112، 22، )ال دحوان.التسويق والدعاية واإلعالن
 

 : (Interest Electronic Management)االلكترونية اإلدارة فوائد ثامنَا:ـ

 ائد كبيرةو لم يأِت من فراغ بل وجد ف المعلومات اإلدارية تقنية باستخدام اهتمام العالم المتقدم إن     
 الفوائدهذه  في مؤسساتها ومن أهم االلكترونية اإلدارة تطبيق في تتسابق الدول بدأت ولذلك، حصلت

 :(31-36، 2111، )السالميكما حددها

 إلى التي تقدم الخدمات مستوى على إيجابياً  وينعكس المؤسسات داخل هذه اإلجراءات تبسيط .1
 .نوع الخدمات المقدمة أكثر جودةً  كما تكون، المواطنين

 .المختلفة اإلدارية المعامالت انجاز تنفيذ وقت اختصار .2
 .المعامالت اإلدارية المختلفة انجاز في والموضوعية الدقة .3
األخرى داخل  المؤسسات مع وكذلك المختلفة المؤسسة الدوائر بين االتصال إجراء تسهيل .4

 .وخارج بلد المؤسسة
 ما وهذا ملحوظ بشكل الورق استخدام إن استخدام اإلدارة االلكترونية بشكل صحيح ستقلل .0

 .المؤسسة عمل على إيجابا يؤثر
 الحفظ عملية في المؤسسات أغلب منها تعاني مشكلة يعالج الورق استخدام تقليل أن كما .6

 إلى يؤدي مما والتوثيق
 .أخرى أمور في منها االستفادة يتم حيث التخزين أماكن إلى الحاجة عدم .6

 Goals of the Electronic Management) االلكترونية) اإلدارة أهداف تاسعًا:ـ

تحقيق عددًا من األهداف تصب مجملها في هدف واحد وهو رفع تسعى اإلدارة االلكترونية إلى      
 ومن أهم األهداف :، مستوى الخدمة أو اإلنتاج للمنظمة بأسرع وقت وبجودة عالية

استخدام التقنيات الرقمية الحديثة من حلول وأنظمة التي من شانها  لعمل اإلداري عبرتطوير ا .1
نتاجية الموظف وخلق جيل جديد من  الكوادر المؤهلة. رفع كفاءة وا 



 
   41 

 

 القضاء على البيروقراطية وتعقيدات العمل اليومية . .2
توفير المعلومات والبيانات ألصحاب القرار بالسرعة وفي الوقت المناسبين ورفع مستوى  .3

 العملية الرقابية.
توفير التقنيات المتطورة في المؤسسات ذات العالقة التي من شأنها تحسين االنتعاش  .4

 االستثمار.االقتصادي وجذب 
تواصل أفضل وارتباط أكبر بين إدارات المؤسسة الواحدة من شانه تقديم خدمات أفضل ورفع  .0

 (33، م2115، )الغسانيمستوى األداء.
 صغر المكان المجهز لحفظ المعلومات االلكترونية . .6
 تعميق مفهوم الشفافية والبعد عن المحسوبية . .6
 (022، م2111، )القدوةفقدها.وتقليل مخاطر ، الحفاظ على سرية المعلومات .1
تحقيق مرونة فعالة في منهجية تنفيذ األنشطة والعمليات المترابطة فنيًا ووظيفيًا في داخل  ..

 المنظمة.
دارة الموارد كافة  ..1  (2، م2112، )رضوان.زيادة الترابط بين العاملين واإلدارة العليا ومتابعة وا 
أهداف اإلصالح اإلداري والوفاء بأهداف  تساهم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق .11

( أربع On-Lineالحكم الجيد ، من خالل تسهيل وصول المعلومات والخدمات بشكل فوري )
 (0، م2113، ) مكداشي وسالموعشرين ساعًة في اليوم وسبعة أيام في األسبوع

محتوى الوثيقة ومراجعة ، واستعراض المحتويات بداًل القراءة، إدارة الملفات بداًل من حفظها .12
 بداًل من كتابتها .

 البريد االلكتروني بداًل من الصادر والوارد. .13
 اإلجراءات التنفيذية بداًل من محاضر االجتماعات . .14
-31، 2111، )السالمي واكتشاف المشكالت بداًل من المتابعة.، االنجازات بداَل من المتابعة .10

21) 

 :Elements Electronic Management ) االلكترونية) اإلدارة عناصر عاشرَا:ـ

، اإلدارة االلكترونية وتكنولوجيا المعلومات هي صنيعة االمتزاج الخصب لثالثية الحاسوب     
 والمختصين الخبراء من المعرفة المكونات صناع هذه قلب في ويقع، االتصاالت شبكة، البرمجيات

-23، م2115، )ياسين .كما وضحها اإللكترونية اإلدارة لمنظومة والوظيفة اإلنسانية البنية يمثلون الذين
21:) 
 .وملحقاته، نظمه ومختلف، للحاسوب المادية المكونات يضم:  (Hardware)الحاسوب  عتاد .0
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 ونظم  (Operating Systems) التشغيل نظم مثل النظام برامج تشمل :(Software)البرمجيات .2
 برامج مثل، التطبيقات برامج تضم كما، البرمجة تدقيق أدوات، االلكترونية الجداول، الشبكة إدارة
 . المشروعات إدارة وبرامج، البيانات قواعد، التجارة برامج، االلكتروني البريد

االتصاالت السلكية والالسلكية وهي الوصالت االلكترونية الممتدة عبر نسيج  شبكة االتصاالت: .3
 اتصالي بشبكات االنترنت واالكسترانت واالنترنت.

 للموارد والمحللون، والمديرون (Digital Leaderships)الرقمية  القيادات تمثل إذ المعرفة: صناع .2
 عنصر وجود ضرورة على التأكيد الفكري في المنظمة ويجدر مال الرأس يشمل ما وكل، المعرفية
 االلكترونية. اإلدارة لنموذج الفعلي التأسيس أثناء التكامل

جديدة يخضع العتبارات وقيم  منهجية أو قرار أي تطبيق أن الشكالحاكمة)الثوابت(:الضوابط  .5
وبالتالي كان البد قبل تطبيق اإلدارة ، لك حتى ال تتم مقاومتهوذ المجتمع الذي سيتم تطبيقه فيه،

 ،القانون، الدين وهذه الثوابت تشمل:، االلكترونية أن يتم مراعاة ثوابت المجتمع الذي ستطبق فيه
 (22م، 2116)القحطاني،.تكوين المجتمع، حجم المجتمع، المجتمع عمر، التقاليد، الثقافة

تعد األنظمة والتشريعات التي تقوم عليها اإلدارة األساس الذي يقوم علية عمل : األنظمة والتشريعات .6
وكذلك تضمن ، تلك اإلدارة ويتوقف علية أيضا  نجاحها والوفاء باستحقاقاتها وضبط ممارساتها اإلدارية

المرغوبة والسيطرة  أنظمة اإلدارة وتشريعاتها التي ترسيها اإلدارة االحتراز من وقوع التجاوزات غير
 عليها .

، ويقصد بها العوامل واألسس التي يقوم عليها مشروع اإلدارة االلكترونية نفسهاألنظمة الداعمة:  .1
وتشمل ، اإلدارة صالحيته واستمراريتهويستمد منها مشروع ، والضوابط التي تحكم هذا المشروع

االقتصادية وتعد بمثابة محددات لنمط ، واألنظمة االجتماعية، األنظمة السياسية، األنظمة القاعدية
 (12، م2101، )الحسن.اإلدارة وطبيعتها وأساليب عملها وحجمها

 Characteristics of Electronicااللكترونية  اإلدارة خصائص ـعشر: يداحلا
Management: 

 ومتطلباته سماته أبرز ومن، المعلوماتي المجتمع إلى التحول عصر الحديث يعتبر العصر     
 األداء في المعلومات على المتزايد واالعتماد، الحياة جوانب مختلف في التقنية المعلوماتية توظيف
يجاد، المتقدمة الدول مصاف إلى المجتمعات تلك لنقل وذلك، واإلنتاج والخدمة  لكل مدرك جيل وا 
 أنموذج إلى، التقليدي الشكل من اإلدارة نمط اختالف ولعل.. العالم. التي يشهدها والتطورات التغيرات

 بجملة تتسم األخيرة هذه يجعل، واالتصال المعلومات تقنيات استخدام على أساساً  مبني الكترونية إدارة
 تي:باآل (32م، 2101المسعودي،(دها حدالتي الخصائص  من



 
   43 

 

 مركزية. وحدة نهاوكأ للمؤسسة المختلفة اإلدارات ومتابعة إدارة -
 مراقبتها. في أكبر دعم إعطاء معبها  الخاصة العمل نقاط في القرار اتخاذ نقطة تركيز -
 توفير طريق عن القرار اتخاذ معوقات تقليص و، موحدة بصورة األصلية مصادرها من البيانات تجميع -

 وربطها. البيانات
 التعلم العاملين كافة. لدى ايجابية مؤسسية ثقة وبناء دعم أجل من المعلومات تكنولوجيا توفير -

 العاملين بين الترابط زيادة مع، فورية بصورة للمستفيدين المعلومات وتوفير، المعرفة وبناء المستمر
 . العليا واإلدارة

 صناعةى عل تعتمد باعتبارها، الذكية والمؤسسات، الشبكية المؤسسات طابع يعكسها تنظيمية مرونة -
 .المعرفة

 

 بالتخلص ويسمح، الخدمات ويوفر، اإلداري التنظيم على مرونة االلكترونية اإلدارة تطبيق يضفي كما -
 بها المنوط المهام وبفضل، الخدمات طبيعة وحتى، والخاصة، العامة بالمؤسسة اللصيقة التبعية من

 عدد وخفض، البيانات في معالجة رفيعة نوعية وتحقق، الوثائق جميع برقمنة االلكترونية اإلدارة تسمح
 (01، م2101)عبدالكريم، محدودة. غير لخدمات الضرورية الهامة العناصر

 تذيب اإللكترونية واإلدارة، التطوير إلى يؤدي فهو جدا مرغوب أمر التنافس إن : أعلى تنافسية ميزة -
 (25م، 2111)جالل،.بناء تنافس إلى يؤدي مما الفروقات

  (01م، 2111)الحسن،كما ذكر خصائص اإلدارة االلكترونية كالتالي:ـ  -
وحفظها ، طويل وقت أنجازها إلى يحتاج األوراق أن تجد التقليدية اإلدارة ظل ففي، والوضوح السرعة -

مكان عودتها انتظار ثم، أمرها في ستبت التي الجهة إلى وأرسالها  في ومراتذلك عدة مرات  تكرار وا 
وارد يستحيل  أمر وهو، األوراق تلك ضياع حال في جديد من إعادة المشوار وربما، ما خطأ حال وقوع

 معلوماتها على التامة اإلدارة اإللكترونية تفعيل ظل لكن في، مستحيل % ٠١١ االحتراز منه بنسبة
رسالها  الفائقة المعامالت انجاز سرعة ضمان وأيًضا، ومعامالتها واستقبالها قد تحترز من الوقع في وا 

 تلك المشكالت.
 ومن، معينة برامج حسب دوائرها في بها تحتفظ التي المعلومات إدارة على اإلدارة االلكترونية تقوم -

 أشبه بدرجة له وتبسيطها وأزرارها شاشاتها عبر معامالته إنجاز للمراجع يتيح ما تلك البرامج ضمن
 أرفف على بعضها وتراكمها فوق بها االحتفاظ وليس الملفات على إدارةوتعمل ، بالعملية التعليمية

تحفظها  بل، والبيانات بالمعلومات تحتفظ ال اإللكترونية اإلدارة أن هذا وال يعني، اإلدارة أرشيف
 .ما( معاملة عند طلب (عند الحاجة إليها استدعاؤها ليتم ، اإللكترونية شبكتها وبطرق آمنة على

 تتفوق فهنا، تعتبر من أفضل خصائص اإلدارة االلكترونية المهمة للمعلومات والخصوصية السرية -
 منع أنظمة ولديها، والسرية اإلخفاء على العالية لقدرتها، التقليدية اإلدارة على اإلدارة اإللكترونية

 الصالحية لذوي الصعوبة إال بالغ أمًرا المحجوبة وملفاتها أسرارها إلى الوصول يجعل مما، االختراق
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 تتمتع اللذين والشفافية الوضوح من الرغم فعلى، المعلومات تلك إلى للنفاذ المرور يملكون كلمة الذين
 المعلومات.  أنواع مختلف على الحال بطبيعة ينطبق ال هذا أن إالِ  اإلدارات اإللكترونية بهما

 وهي كالتالي: (2111، 025، )السالميكما ذكرها اإلدارة االلكترونية  خصائص- 

 الشمولية بحيث تغطي هذه المعلومات جميع جوانب الموضوع قيد الدراسة. -
 المناسبة زمنيًا بحيث تتوفر هذه المعلومات في الوقت المناسب لالستفادة منها. -
 الواقعية بحيث تمثل واقع العمل عمل المستفيد لتكون ذات فائدة في التعامل مع هذا الموضوع. -
 .كلفة المعلومات أقل من فائدتهاالكلفة بحيث تكون  -

 

 : (Electronic Management functions )االلكترونية اإلدارة وظائف عشر:ـ الثاني

تغيرت الوظائف اإلدارية التنفيذية للمنظمات في إطار اإلدارة االلكترونية من وظائف تعتمد على      
، مندمجة العمل من خالل االنترنتنظم المعلومات المستقلة إلى وظائف تعتمد على نظم معلومات 

مما يساعد على تحول  ،ومن وظائف تعتمد على أنظمة معلومات تقليدية إلى نظم معلومات ذكية
وفيما يلي وظائف اإلدارة ، اكل مركزية الى توظيف هياكل مرنةالمنظمة من االعتماد على هي

 (23م، 2116)الضافي، وهي كالتالي:ـ االلكترونية

القواعد الجديدة في التخطيط االلكتروني هو مواجهته :(E-PLANNING) االلكتروني التخطيط -0
فما دام ، ا إلي المستويات الدنيالمتغيرات جذرية وعميقة مما ينقل وظائف اإلدارة من المستويات العلي

بيانات الشركة قاسمون قاعدة تمن خالل الشبكة الداخلية )االنترانت( ي العاملون المرتبطون شبكياً 
بل وظيفة جميع ، رين فقطفإن التخطيط ال يعود كما كان الحال في السابق وظيفة المدي، وخبراتها
، تجاهات التي تنتجها شبكة األعمال واالنترنتبما يجعل التخطيط مدخل الجميع وفي كل اال، العاملين

أذ أن كالهما ينصب ، تقليديمن حيث التحديد العام مع التخطيط ال وقد يتفق التخطيط االلكتروني
نه توجد عدة اختالفات أساسية بينهما  أإال  ، وتحديد وسائل تحقيق هذه األهداف، على وضع األهداف

، م2102، السلنتى) ( ذكرهاتقسيم العمل، تدفق المعلومات، األهداف)تتمثل في ثالثة عناصر هي 
 (.2كما في الجدول رقم ) (05
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 ( يوضح الفرق بين التخطيط التقليدي والتخطيط االلكتروني2جدول رقم)
 

 اإللكتروني التخطيط التقليدي التخطيط الفرق

 في يمكن تنفيذها بحيث وواضحة، محددة األهداف األهداف
 .القادمة السنة

 واحتمالية بدرجة، وآنية، ومرنة، عامة األهداف
 والتطوير قابلة للتجديد كونها عن فضالً ، عالية

 .المستمر

تدفق 
 المعلومات

 خالل استخدام من متقطًعا زمنًيا التخطيط يكون
، )اليومية بأنواعها المختلفة والخطط، التقارير

 الفصلية(، األسبوعية

 يكون التخطيط لذا، باستمرار المعلومات تدفق
 .مستمرًا

 هم المنفذون والمعلمون، المخططون هم المديرون تقسيم العمل
 .أسفل -مدخل أعلى استخدام خالل من

 أي استخدام، والمعلمون المديرون هم المخططون
 .االتجاهات الشبكية كل في الجميع مدخل

 الخطة

 خطة واحدة توجه أعمال واتجاه الشركة
 الخطة تحدد األهداف ومراحل ووسائل تنفيذها.
 المخاطرة تأتي من عدم االلتزام بتنفيذ الخطة

 الخطة ترتكز على قدرات الشركة
 .قصيرة األمد أو متوسطة أو طويلة خطط

 

الخطة ، خطط متعددة لالستجابة للظروف المختلفة
قواعد بسيطة أو مبدأ عام واحد يرشد االتجاه وال 
يقيده المخاطر تأتي من عدم القدرة على العمل 

الخطة ترتكز على األسواق المتغيرة ، خارج الخطة
 قصيرة خطط، والزبائن وحاجاتهم اآلنية والمحتملة .

 للظروف ومتعددة االستجابة، وآنية، األمد
 إستراتيجية خطة تحت تنطوي جميعها، المختلفة

 .للتطبيق عالية مرونة ذات طويلة األمد
الوسائل 
 واالبتكار

النجاح.االبتكار الوسائل محددة بدقة لضمان 
 ضروري من اجل وضع الخطة األفضل

وق وفي الوسائل مفتوحة حسب الفرصة في الس
التنفيذ لالستجابة  ندالزبائن.االبتكار ضروري ع

 للظروف المتغيرة.

معايير الخطة أداة رئيسية في ترشيد األداء  المعيار
 وتعزيزه

الثقة هي األداة الرئيسية في ما هو مطلوب 
 أجل الشركةإنجاحه من 

 (05، م2102 ،لمياء السعيد، السلنتى)
 

 النتائج االيجابية للتخطيط االلكتروني:
كما ذكرها هناك نتائج ايجابية لنمط التخطيط اآلني المرحلي المعتمد لدى اإلدارات االلكترونية 

 -منها : (26 ،م2101 ،)الحسن
اإلدارة االلكترونية يفعل تواصلها الدائم وتفاعلها مع  ت التي تتدفق باستمرار على دوائرإن المعلوما -

سيعزز من قدرتها على وضع خطط مرحلية ناجحة تأسيسَا على مستجدات ، كل مستجدات العالم
 سواَء على المستوى اإلقليمي أو العالمي .الواقع وقراءاته التي ترد إليها أواَل بأول 

تالفيَا لما ، تطويرَا في خططها مع كل تغيير يضمن التغيير المستمر في الخطط االلكترونية تعدياَل أو -
 قد يكون اعتراها من قصور .
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يقدم التخطيط االلكتروني للمجتمع الذي تديره تلك اإلدارات أجيااَل لديها المهارات التخطيطية  -
والتحليلية التي تمتلك القدرة على التخطيط اآلني في ظل قرارات الواقع والبيئة التي يتيحها توافر 

 . المجتمع هذا في البشرية الموارد تمنية مجالمما يحدث قفزة في ، المعلومات
 

 (E-ORGANIZING) اإللكتروني التنظيم -2

، )نجم يحددها على نفس المكونات وكما باحتوائه التقليدي مع التنظيم االلكتروني ويتفق التنظيم
 :كالتالي (222 -222، م2112

 تقسيم كيفية يحدد الذي الرسمي اإلطار ( وهوOrganizational Structure)الهيكل التنظيمي -
دارات أقسام في والموارد وتجميعها المهام  . الجامعة أهداف لتحقيق بينها والتنسيق وا 

 

 في والوظائف واألنشطة المراكز تجميع قاعدة وهو ((Departmentalizationالتقسيم اإلداري -
 وأقسام. إدارات

 

 مستويات من يمتد الذي المستمر السلطة خط يمثل ما وهى (Chain Command)سلسلة األوامر  -
 هذه في من يتبع من أو من يأمر من يوضح الذي األدنى تنظيم مستويات األعلى إلى التنظيم

 المستويات.
 

 واإلجراءات والقواعد والسياسات اللوائح مجموعة في تتمثل وهي (Formalization)الرسمية  -
 . أعمالهم تأدية في استجابتهم طريقة وتحدد توجه العاملين التي المكتوبة

 

 سلسلة تركيز والمركزية هي، (Centralization & Decentralization)المركزية والالمركزية  -
 إعادة بمثابة الالمركزية تكون حين في، العليا ذروته أو األعلى التنظيمي المستوى القرار في اتخاذ
ذا. الدنيا التنظيمية من المستويات اقترابا أكثر يجعلها بشكل السلطة توزيع  تركز المركزية كانت وا 
 أو الطبقات عدد زيادة وبالتالي (Narrow Span Control) أضيق رقابة نطاق إلى وتؤدي السلطة

 من، تخفف الالمركزية فإن(Tall structure) طويل تنظيمي هيكل وبالتالي التنظيمية المستويات
 (Wider Span Of  Control)أوسع  رقابة نطاق إلى يؤدى وهذا، التفويض خالل من ذلك

 Flat)مسطح)  تنظيم هيكل إلى يؤدي مما التنظيمية المستويات وأ الطبقات عدد تقليص وبالتالي
Structure  مع أن المركزية في المنظمات التقليدية تخلق تقييد في كل من مستويات وأقسام المنظمة

 التنظيمية القيود هذه يوضح (1رقم ) والشكل، في حين أن الالمركزية تقلل من ذلك التقيد، وأفرادها
 المتمثلة بالمكونات األساسية للتنظيم: الخمسة
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 (226م، 2112،نجم بودع، نجم)( يوضح مكونات التنظيم التقليدي وااللكتروني  0شكل )
 

ومع االنترنت تطور التنظيم التقليدي ليصبح تنظيم الكتروني ذو إطار  فضفاض لتوزيع واسع      
التي يحقق التنسيق اآلني وفي كل مكان من اجل انجاز   (األفقية –الشبكية)للسلطة والمهام والعالقات 

نترنت ويلخص الجدول التطورات األساسية لال (.20م،4..2الهدف المشترك ألطراف التنظيم )نجم،
 ذات العالقة بوظيفة التنظيم، والتي تتمثل باالتي:

  

الهيكل 

 التنظيمي

التقسيم 

 االداري

 

 المركزية

 

سلسلة 

 االوامر

 

 الرسمية
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 ( يوضح التطورات األساسية لالنترنت ذات العالقة بوظيفة التنظيم 3جدول )  

 إلــــــــى مــــــــــــــــــن المكونات التنظيمية
 التنظيم العمودي. - الهيكل التنظيمي

 الهيكل القائم على الوحدات الثابتة. -
 الوحدة التنظيمية الواحدة.تنظيم  -
 أسفل. -التنظيم أعلى -
 شركة ذات هيكل تنظيمي محدد. -

 لمشروعي.االتنظيم المصفوفي أو  -
 الهياكل القائمة على الفرق. -
 تنظيم الوحدات المصغرة. -
 مخطط من اليمين إلى اليسار . -
 شركة بدون هيكل تنظيمي محدد. -

 التقسيم اإلداري
 

األقسام أو التقسيم اإلداري على أساس  -
 الوحدات.

 التقسيم اإلداري التقليدي. -

 لتنظيم القائم على الفرق . -
التنظيم الخلوي القائم على تحالفات داخلية أو  -

 خارجية.

 سلسلة األوامر
 

سلسلة األوامر اإلدارية أو السلطة  -
 الخطية.

 سلسلة األوامر الخطية. -
 التنظيم إداري الرئيس المباشر. -

 السلطة االستشارية .الوحدات االستشارية أو  -
 الوحدات المستقلة والفرق المدارة ذاتيا. -
التنظيم ثنائي الرئيس المباشر أو تعدد  -

 الرؤساء المباشرين.

 اللوائح والسياسات التفصيلية. - الرسمية
 والقواعد واإلجراءات. -
 جداول العمل القياسية والمجدولة مسبقا. -

 السياسات المرنة. -
 اإلدارة ذاتيا. -
 المرنة والمتغيرة.جداول العمل  -

 المركزية:السلطة في القمة. - المركزية والالمركزية
 الالمركزية: السلطة موزعة. -

 تعدد مراكز السلطة. -
 الوحدات المستقلة والفرق المدارة ذاتيا. -

 

 (222-221م، 2112،نجم عبود، نجمالمصدر )
 
 : (Electronic Leadership )االلكترونية القيادة -3

هدف  لتحقيق مجموعة من األفراد على الفردعملية يتم بموجبها تأثير  "التقليدية هيالقيادة      
والقيادة االلكترونية يراها بعض الباحثين على إنها عملية تأثير ، (Jae Won,،2010،p11 ) "مشترك

، )تكنولوجيا المعلومات المتقدمة(إلنتاج تغيير في المواقف والمشاعر والتفكير AITاجتماعي بوساطة 
وأكدوا أيضَا على أنها قد تحدث في أي مستوى ، أو األداء مع األفراد والجماعات والمنظماتوالسلوك 

بالتفاعل بين طرف وآخر في المنظمة أو طرف مع ، من مستويات التسلسل الهرمي في المؤسسة
 (DasGupta ،2,2011)بفضل استخدام الوسائل التقنيةالعديد 
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 :(Dimension of Electronic leadership)أبعاد القيادة االلكترونية -
 هي: (055، م2100، )المكاويهناك ثالثة أبعاد أساسية 

 

 :(solid electronic leadership)القيادة االلكترونية الصلبة -أ
االنترنت إلدارة أعمالها وعالقتها مما يكسبها مزايا وخصائص إنها قيادة تقوم على استخدام      

 وبالتالي فهي تقوم على اكتساب ميزة اتخاذ القرارات بسرعة وشمولية.، التكنولوجيا

 :Soft Human leadership)القيادة البشرية الناعمة)-ب
فقط ،إاَل أن العنصر على الرغم من التسمية التي تبدو وكأنها تقوم على المرتكز االلكتروني      

فهو بحاجة إلى عاملين ذوي تخصصات ومؤهالت عالية ال تعمل وفق سلسلة ، البشري له دور فيها
نما إدارة استشارية)أفقية  فًا للعاملين في ال هرمية( خال –األوامر وهرمية االتصال والمعلومات وا 
فضاًل عن أن العاملين سيعملون ، العصر الصناعي الذين غالبيتهم العظمى من ذوي التعليم المتدني

على االنترنت وفق نمط العمل عن بعد منتشرين في مناطق جغرافية واسعة سواء داخل البلد الواحد أو 
نما القيادة ذات الرؤية أو  عبر العالم ولن تجمعهم بناية واحدة وال رابطة اإلشراف اليومي المباشر وا 

 القيادة الذاتية.

 (Self  leadership)القيادة الذاتية-جـ 
خراج خاص بشكل منفرد( ، إن طبيعة العمل الفردي) كل مدير يعمل على حدة      إدخال ومعالجة وا 

والتفاعل اآلني والفوري مع الطرف اآلخر على الشبكة كل ذلك ، التي تتميز بها اإلدارة االلكترونية
يكون مباشرة مع األطراف وقراراته لكون تعامله ، يستدعي تطوير القدرات الذاتية للقائد االلكتروني

 تكون سريعة وفورية.
 

 

 سمات القيادة االلكترونية 
، شبكات، أجهزة )، إنها قيادة حس التكنولوجيا: فالتغيير التكنولوجي في مجال التكنولوجيا -

 تطبيقات(، برمجيات
المحكومة حس الوقت على االنترنت: إن حس الوقت على االنترنت البد أن يتخطى االستجابة  -

بالفاصل الزمني المطلوب بين معلومات األدنى وقرارات األعلى إلى التفاعل اآلني بين الجميع 
 الذين يتشاركون في تبادل المعلومات واتخاذ القرارات الكترونيا.

حس الطوارئ: البد من ترقب التغييرات األساسية المتمثلة في نماذج األعمال الجديدة التي تأتي  -
 الجدد والخدمات واألساليب الجديدة التي تجعل الخدمات واألساليب السابقة متقادمة .بالداخلين 
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 :(Electronic Censorship) االلكترونية الرقابة -2
في  الحاسوب استخدام على الرقابي النظام اعتماد بالحاسوب الرقابة أو االلكترونية الرقابة وتعني     

 في الجهد االقتصاد يحقق بما الغرض لهذا خصيَصاً  تعد حاسوبية برامج وفق الرقابية العملية ممارسة
)الصقال و .أكبر وبدقة المخاطر من يمكن ما بأقل المطلوبة النتائج إلى الوصول في والتكلفة والوقت
 .(1، م2010، سعيد
 التقليدية الرقابة من بدالً  الثقة على القائمة الرقابة من اقترابا أكثر اإللكترونية الرقابة كما إن     
 (32، م2101، المسعودي(الرسمية. والمساءلة العالقات على القائمة

 :الرقابية المنظومة تفعيل في االلكترونية الرقابة دور -أ
 االستخدام القائم على  (التقليدي الرقابي العمل من االنتقال إلى تهدف االلكترونية الرقابة إن     

 عمليات في المختلفة بأشكالها تقنيات المعلومات استخدام ( إلى والمادية البشرية المختلف للموارد
 اآللي الحاسب شبكات أهمها ومن الرقابي لممارسة النشاط الالزمة واالتصاالت الوثائق على االطالع

 لتسهيل رقابتها على تعمل التي التشكيالت في األجهزة الرقابية مع التنفيذية التنظيمية الوحدات لربط
 وتوفيرها تكلفه وبأقل ممكن وقت وبأسرع عالية بجودة ودقة والمعلومات البيانات على الحصول
 من والمستفيدون الرقابية األجهزة يخدم بما اإلنجاز وسرعة وتبسيط األداء وتطوير تطلبها التي للجهات
 مدى تحديد و المناسبة القرارات اتخاذ في سيساهم الذي األمر سواء على حد الرقابي النظام مخرجات
 يدوي عمل من الرقابي العمل تحويل يعني هذا، التنفيذية باألجهزة هالمناط في انجاز المهام االنحراف

 (2101، 02، )الصقال وسعيد.تسميتها بالرقابة االلكترونية تم لذا الكتروني عمل إلى

 مزايا الرقابة االلكترونية: -ب
 في الرقابة بسبب الرقابة المستمرة.الحد األدنى من المفاجآت الداخلية  -
، م2100، )المكاوي.في الرقابة المطلوب اإلداري يقلل الجهد ما وهذا الثقة على القائمة العالقات تحفز -

061) 
 من والحد الرقابة مستلزمات المؤسسة لتحقيق في يوجد ماذا معرفة في الجميع انخراط على تساعد -

 (15، م2100، )موسى وقريشي .المؤسسة أعمال في المفاجآت واألزمات
 .اليدوي بالنظام مقارنة النتائج شمولية مقابل الوقت في عالية وفرة تحقيق على القدرة -
 العمل ينجز أن أي العمل النجاز والزمان المكان تحديد صيغة العمل يتجاوز وهنا بعد عن العمل -

 التنفيذي. التشكيل موظفي مع االحتكاك دون من
 (2101، 03، )الصقال وسعيد.الحالي الوضع تقييم خالل من والبعيد القريب المدى تغطي شاملة -
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 االلكتروني اإلدارة إلى التحول مبررات عشر:ـ ثالثة
(JUSTIFICATIONS OF THE TRANSITION TO ELECTRONIC MANAGEMENT) 

نما الرفاهية دروب من درًبا ليس اإللكترونية اإلدارة إلى التحول إن       التغيرات تفرضها حتمية وا 
، مؤسسة ألي النجاح محددات أحد أصبحت المعلومات وتوظيف والمشاركة التكامل ففكرة، العالمية

، العمليات سالمة وضمان المخرجات جودة برفع المستمرة والمطالبة والتقني العلمي التقدم فرض وقد
 أهم أحد الوقت عامل ويمثل، اإللكترونية اإلدارة نحو اإلداري التطور إلى دعت التي األمور من كلها

 التحسين بدعوى العمليات تنفيذ تأخر اآلن المقبول من يعد فلم، المؤسسات بين التنافسية مجاالت
 األسباب تلخيص ويمكن التوقيت بعنصر المؤسسات أمام المتاحة الفرص الرتباط وذلك والتجويد
 التقليدية إلى االلكترونية ضرورة حتمية وأهمها: والمبررات التي جعلت التحول من اإلدارة الداعية
 اإلجراءات والعمليات المعقدة وأثرها على زيادة تكلفة األعمال. .1
 القرارات والتوجيهات الفورية التي من شأنها إحداث عدم توازن في التطبيق. .2
 ضرورة توحيد البيانات على مستوى المؤسسة . .3
 مؤسسة.صعوبة توفير تداولها بين العاملين في ال .4
 صعوبة الوقوف على معدالت قياس األداء. .0
 التوجه نحو توظيف استخدام التطور التكنولوجي واالعتماد على المعلومات في اتخاذ القرارات. .6
 ازدياد المنافسة بين المؤسسات وضرورة وجود آليات للتميز داخل كل مؤسسة تسعى للتنافس. .6
-212، م2101، .)القدوةاتساع نطاق العمل حتمية تحقيق االتصال المستمر بين العاملين على .1

213) 
التطور السريع في أساليب وتقنيات األعمال والثورة المعرفية المرتبطة به وتزايد حجم  ..

 االستثمار في قطاع التكنولوجيا مما يتطلب تسخيرها لتسهيل الرفاهية لإلنسان.
 االتصال الفضائي.توجهات العولمة وترابط المجتمعات اإلنسانية عبر الربط الشبكي و  ..1
االستجابة والتكيف مع متطلبات البيئة المحيطة تجنبا الحتماالت العزلة والتخلف عن مواكبة  .11

 (2115، 5، رأفت ).عصر السرعة والمعلوماتية
 

 TRANSITION TO ELECTRONIC MANAGEMENT)اإللكترونية اإلدارة إلى التحول عشر:ـ الرابع
ويحدد تلك المراحل ، كي تتم العملية بشكل يحقق األهداف المرجوةيحتاج هذا التحول إلى مراحل عدة 

 (:000-001، م2101، )القدوة
ينبغي على المسئولين بالمنشأة أن يكون لديهم القناعة التامة  قناعة ودعم اإلدارة العليا بالمنشاة: .1

الكامل والرؤية الواضحة لتحويل جميع المعامالت الورقية إلى إلكترونية كي يقدموا الدعم 
 واإلمكانيات الالزمة للتحول إلى اإلدارة اإللكترونية.
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لذا ، يعد الموظف هو العنصر األساسي للتحول إلى اإلدارة اإللكترونية تدريب وتأهيل الموظفين: .2
وهذا ، ال بد من تدريب وتأهيل الموظفين كي ُينجزوا األعمال عبر الوسائل اإللكترونية المتوفرة

 تأهيلهم على رأس العمل. أو، بية للموظفينعقد دورات تدري يتطلب
من المعروف أن لكل منشأة مجموعة من العمليات اإلدارية أو ما  توثيق وتطوير إجراءات العمل: .3

أو أن بعضها مدون منذ ، فبعض تلك اإلجراءات غير مدونة على ورق، يسمى بإجراءات العمل
وثيق جميع اإلجراءات وتطوير القديم منها لذا البد من ت، سنوات طويلة ولم يطرأ عليها أي تطوير

ويتم ذلك من خالل تحديد الهدف لكل عملية إدارية تؤثر في سير ، كي تتوافق مع كثافة العمل
 مع األخذ باالعتبار قلة التكلفة وجودة اإلنتاجية.، العمل وتنفيذها بالطرق النظامية

بالبنية التحتية أي الجانب المحسوس في اإلدارة يقصد : توفير البنية التحتية لإلدارة اإللكترونية .2
وربط الشبكات الحاسوبية السريعة واألجهزة المرفقة ، من تأمين أجهزة الحاسب اآللي، اإللكترونية

 وتأمين وسائل االتصال الحديثة.، معها
ة في المعامالت الورقية القديمة والمحفوظ :البدء بتوثيق المعامالت الورقية القديمة إلكترونياً  .5

( وتصنيفها Scannersالملفات الورقية ينبغي حفظها إلكترونيًا بواسطة الماسحات الضوئية )
مليون مستند  42إحدى الجهات الحكومية لديها أكثر من  على سبيل المثال:، ليسهل الرجوع إليها

 ٪ تقريبًا إلى مستند إلكتروني..6تم تحويل ، ورقي
البدء بالمعامالت الورقية األكثر انتشارًا في جميع األقسام :ارًا البدء ببرمجة المعامالت األكثر انتش .6

وعلى سبيل المثال: أنموذج ، وبرمجتها إلى معامالت إلكترونية لتقليل الهدر في استخدام الورق
 فمن األفضل البدء ببرمجته وتطبيقه.، طلب إجازة ُيطبق في جميع األقسام بال استثناء

 متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية عشر:ـ امسخال
(requirements for the application of ELECTRONIC MANAGEMENT) 

شاماًل في المفاهيم والنظريات واألساليب واإلجراءات والهياكل  تمثل اإلدارة االلكترونية تحوالً      
أو خبرة مستوردة يمكن نقلها  وهي ليست وصفة جاهزة، والتشريعات التي تقوم عليها اإلدارة التقليدية

وتطبيقها فقط،بل أنها عملية معقدة ونظام متكامل من المكونات التقنية والمعلوماتية والمالية والتشريعية 
والبيئية والبشرية وغيرها، وبالتالي البد من توافر متطلبات عديدة ومتكاملة لتطبيق مفهوم اإلدارة 

خراجه إلى حيز الواقع و   (01-02م، 2113)العمري، :مايلي المتطلبات هذه أهم منااللكترونية وا 

 التأسيس: وخطط استراتيجيات وضع -0
يتطلب وضع هذه االستراتيجيات وخطط التأسيس وجود رؤية مستقبلية مشتركة وواضحة حول      

وذلك لتحديد الكيفية التي سيكون عليها مشروع اإلدارة االلكترونية ، مشروع التحول للعمل االلكتروني



 
   53 

 

من حيث الدور والهدف بشكل يوضح األدوار التي يمكن أن ، ومنطلقاته، وأبعاده، في فترة مستقبلية
 (21، م2111، المالك)يؤديه هذا المشروع في خدمة األفراد والمجتمعات والمنظمات والدول ككل.

-02، م2101، وخطط  تأسيس اإلدارة اإللكترونية القيام باآلتي:)العريشي وتتطلب استراتيجيات
03) 
تأسيس إدارة أو هيئة تعنى بتخطيط ومتابعة تنفيذ وتقييم مشروع الحكومة اإللكترونية ولها صالحيات ول

 تتمثل في:ـ
 عمليات تحديث اإلدارات والمرافق العامة وتطوير شبكات وضع الخطط ولبرامج المطلوبة في -

 وتحديد الخيارات المعلوماتية والمعدات والبرامج الالزمة.، المعلومات واالتصاالت التابعة لها
ضمان التنسيق فيما بين اإلدارات والمرافق وتشجيع نقل وتحويل وتبادل الخبرات وتوحيد النماذج  -

 التقنية.
 اختيار النموذج المالئم لتطبيق الحكومة االلكترونية. -
 االستشارية والبحثية من الناحية الفنية واإلدارية.االستعانة بالجهات  -
 تحقيق التكامل والتوافق والترابط بين المعلومات لمختلف الجهات الحكومية. -
 تدريب وتأهيل المسئولين عن إدارة وتنفيذ هذا المشروع. -
  االلكترونية لإلدارة التحتية البنية توفير -2

 عن والخلوية األرضية التوصيالت كل في وتتمثل: اإللكترونية لألعمال الصلبة التحتية البنية - أ
 األعمال لممارسة الضرورية المادية المعلومات والشبكات وتكنولوجيا الحاسوب وأجهزة بعد

 .إلكترونيا البيانات وتبادل اإللكترونية
 

 والخبرات والمعلومات الخدمات مجموعة وتشمل : اإللكترونية لألعمال الناعمة التحتية البنية - ب
 وظائف انجاز خاللها من يتم التي التطبيقات وبرمجيات التشغيلية للشبكات النظم وبرمجيات
 (52م، 2112.)نجم،اإللكترونية  األعمال

 

 تأخذ االلكترونية الشبكات من تنوعاً  االلكترونية لإلدارة الشبكي البناء يقدم: البناء الشبكي - ت
االنترنت  شبكة تشمل والتي، جاهزيتها ومستوى اإلدارة لطبيعة تبعاً ، مختلفة أشكاالً 

(internet) وتربط العالم حول المتشابكة الحواسيب من عمالقة شبكة عن عبارة وهي 
 المعلومات إلى الوصول من مستعمليها تمكن، المختلفة تهاونشاطا تهابكل قطاعا لمجتمعاتا

 وهي كما االتي:ـ (20، م2100، )موسى وقريشي. الحواسيب هذه طريق عن المختلفة
 

 الموارد تستخدم خاصة اتصال شبكة هي:(Intranet)االنترانت  أو الداخلية الشبكة -
 من فقط خاصة لمجموعات ويمكن، المؤسسة المعلومات داخل توزيع بغية لالنترنت المتاحة
 إلى الدخول لغيرهم يمكن ال، للمؤسسة ينتمون الذين العمال على تقتصر فهي، إليها الوصول
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 من مواردها عالية على ورقابة وسيطرة حماية االنترانت لشبكة وتقدم، الشبكة مواقع
 .(Fire Wales)النار جدران عليه يطلق ما بواسطة، المعلومات

 
 

 تسمح بحيث الداخلية للشبكة امتداد وهي(Extranet) :االكسترانت أو الخارجية الشبكة -
  )أخرى وأطراف، الزبائن، كالموردين( المؤسسة نشاط عالقة بطبيعة لها والتي خارجية عاتلمجمو 

 لشبكة المستخدمين على ينبغي االنترانت إذ بواسطة عرضها يتم التي المعلومات على باالطالع
 بقدر، الناس كل إلى توجه ال تهاخدما منظمة ألنها (Pass word)المرور كلمة تقديم االكسترانت

 (062-060، م2116، .)البحيصيمعينة لفئة مخصص استخدامها أن ما
 

 تكنولوجيا تستخدم واالكسترانت االنترانت شبكتي أن هو، إليه اإلشارة يجب وما     
 وفي، الداخلية بيئتها في اإللكترونية باإلدارة مستوى العمل إلى بالمؤسسة لالنتقال المعلومات

 في أوصال المؤسسة اإلنترانت شبكة تربط الذي الوقت ففي، الخارجية بيئتها مع تهاعالقا إدارة
 مع فورية و مباشرة إلكترونية اتصاالت روابط لبناء تستخدم كسترانتاال شبكة فإن الداخل
 (10، م2100، .)موسى وقريشي أخرى من جهة والمجهزين جهة من الزبائن

  م2115، )ياسينكما يذكرها أهمية شبكة االنترنت والويب في عالم اإلدارة االلكترونية ،
52):- 

 

 (.LAN Intranet ,extranetإن شبكة االنترنت هي أم كل شبكات االتصال األخرى ) -
تعتبر شبكة االنترنت الفضاء الرقمي لإلدارة االلكترونية وهي أيضا قاعدة االنطالق التقنية  -

 لها وألنشطة األعمال االلكترونية والتجارة االلكترونية .
 االلكترونية لبناء المنظمة الشبكية في االقتصاد الشبكي.شبكة االنترنت وسيلة اإلدارة  -
شبكة االنترنت هي أيضًا وسيلة اإلدارة االلكترونية للولوج إلى السوق الكوني واالندماج في  -

 أنشطة األعمال الكونية لتلبية احتياجات الزبائن والمستفيدين في كل زمان ومكان .
كنولوجيا االتصاالت والشبكات وتحويل منظمات تعتبر شبكة االنترنت أساس خيارات تطوير ت -

 .األعمال والمؤسسات االقتصادية واالجتماعية إلى منظمات مرنه ومفتوحة تستند إلى المعرفة
 م2101، كما يذكرها)عبد الكريم االلكترونية لإلدارة االنترنت تقدمها التي الخدمات أهم ومن ،

 :ـ(26-22
 الذين كثيرًا من المتحاورين تدعم خدمة تشمل والتي (News Group )الحوار:  منتديات خدمة -

 . االنترنت شبكة عبر معين موضوع حول يتواصلون
وهو طريقة سريعة لنقل الملفات  (File Transfer protocol): بروتوكول( نقل الملفاتخدمة ) -

 بروتوكولبعضها والموجودة في شبكة تستخدم  )الكبيرة عادًة( بين أجهزة الكمبيوتر البعيدة عن
(TCP/IP) مثل شبكة اإلنترنت. 
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 تبادل الملفات. وتقدم، العالم شعوب بين التخاطب وسيلة تمثل : إذ(Chating) المحادثات  خدمة -
 برنامج تبادل تمثل حيث (Telecommunication network)بعد  عن االتصال خدمة -

 بواسطة األقمار، الميكرويف، الهواتف بواسطة االتصال يكون فقد، مختلفة نماذج وفق المعلومات
 . الصناعية

 االلكترونية فالرسالة، االنترنت استخدام أوجه أحد هو، (E-mail) :االلكتروني البريد خدمة -
 العالم. من رقعة أي إلى ثوان سوى وصولها يستغرق ال االلكتروني البريد المنقولة عبر

 شبكة بالمعلومات في الغني الجزء تشمل إذ (www.world-wide-web)الويب : شبكة خدمة -
 تتقاسم، مزود ( حاسوب12000حاليًا) الويب لشبكة المزودة الحواسيب عدد يفوق إذ االنترنت
 كبرى. وشركات، نشر ودور، جامعات ملكيتها

 : تدريجي تحول وفق الحكومية والمعامالت والخدمات اإلداري التنظيم تطوير -3
 تنسجم يجعلها بما، الحكومية الوظائف ومختلف، الهيكلية والمحددات تنظيم الجوانب بإعادة     

التطور  تساير جديدة إدارات استحداث، إدارات إلغاء( مثل اإلدارة االلكترونية ومبادئ
 (23، م2101، )عشور.)التكنولوجي

واهم الجوانب التي يجب مراعاتها لتطوير التنظيمات اإلدارية قبل الشروع في تطبيق اإلدارة 
 :(30م، 2111)المير،كما ذكرهاااللكترونية 

وذلك عن طريق دعم القيادة العليا والقيادة التنفيذية  الدعم والمساندة من قبل المستويات العليا لإلدارة :
 لتطبيق اإلدارة االلكترونية.

القيادة العليا: وهي التي تتولى وضع السياسات العامة للمنظمات الحكومية وتحديد الخطوط  -
كمتطلب ، لذلك يجب انطالق مبادرة تطبيق مشروع اإلدارة االلكترونية، اإلستراتيجية العريضة لها

 مهم لنجاح التحول لتطبيقات اإلدارة االلكترونية.
ولذلك يقع على عاتقها وضع ، يذ السياسات العامة للمنظماتالقيادة التنفيذية: وهي التي تتولى تنف -

، ومتابعة سير العمل، مشروع اإلدارة االلكترونية في نطاق التنفيذ الفعلي عن طريق تحديد األدوار
والتأكد من إجراءات التغيرات الالزمة بهدف ترجمة الخطط ، والتوجيه واتخاذ الخطوات التصحيحية

 .المرسومة إلى واقع ملموس
 للمتعاملين: والتثقيف والتوعية للعاملين والتدريب التعليم -2

 وفي مشروع أي في النجاح لتحقيق استثمارها يمكن التي الموارد أهم من البشري العنصر يعتبر      
 فهو، اإللكترونية لإلدارة المنشأ يعتبر حيث اإللكترونية اإلدارة تطبيق في كبيرة أهمية مؤسسة وله أي

 من اإللكترونية اإلدارة فإن لذلك، إليها يصبو أهدافها التي لتحقيق وسخرها طورها ثم اكتشفها الذي
لى  (13، م2111، )عمار البشري. العنصر وا 
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 المال ورأس اإلنسانية البنية الذين يمثلون، المعرفة حقل في العاملون والمختصون الخبراء فهم     
المديرون  :ومنهم اإللكترونية اإلدارة لعناصر اإلستراتيجي التعاضد إدارة يتولون، المؤسسة في الفكري
المحرر، ويمكن تحقيق الخطوات  أو والمشغل، البيانات ضابط، المبرمجون، والمساعدون والوكالء

 ـ:(33، 2111)المير،التالية لتحقيق تهيئة الكوادر البشرية نحو التحول االلكتروني كما يحددها 
 المواطن قبل تطوير التقنيات.إعداد وتهيئة  -
 عقد الدورات والمحاضرات لجميع أفراد المجتمع. -
 إدارج التقنيات االلكترونية كأحد المقررات التعليمية في المدارس والجامعات. -
 تسخير اإلعالم لطرح برامج للتثقيف المجتمع بالتعامالت االلكترونية -
 مجال االلكتروني.إقامة ورش العمل التي تتناول احدث التطورات في ال -
 إجراء ودعم الدراسات والبحوث المتعلقة باالستفادة من التقنيات المعلوماتية . -
تدريب وتأهيل الكفاءات البشرية الوطنية لمواجهة الطلب على الكفاءات المتمكنة من تقنيات  -

 (.60، 2112، )ابو مغايض.،والتي بدورها ستساهم بنشر المعرفة المعلوماتية في المجتمع 
 :وتحديثها الحالية التشريعات تعديل أو الضرورية التشريعات إصدار -5

 وحماية سرية الوثائقي األمن وضمان صون على تعمل التي القوانين من جملة توفير يتطلب وهذا     
 (2101، 211، )عيشاوي.هذا الشأن في الحساسة الجوانب من وغيره اإللكتروني التوقيع وحماية البيانات
القوانين واللوائح التنظيمية والعقوبات األمنية التي تحد من السطو االلكتروني وانتهاكات ووضع 

 (20، ه0222، )العمري.خصوصية المعلومات في اإلدارة االلكترونية
 األثر قد يكون له العالم دول بباقي قياساَ  العربية الدول في اآللي الحاسب تقنيات استخدام إن تأخير     
 . واالختراق السرقة من الحاسوب لبرامج قانونية حماية توفير يخص تشريع لتأخر إصدار الكبير

 ضمان امن وحماية المعلومات في اإلدارة االلكترونية: -6
يتسع مفهوم أمن المعلومات ليشمل اإلجراءات والتدابير المستخدمة في المجالين اإلداري والفني      

من التجاوزات والتداخالت غير ، أجهزة وبرمجيات وبيانات وأفراد(لحماية المصادر البيانية )من 
المشروعة التي تقع عن طريق الصدفة أو عمدًا عن طريق التسلل أو كنتيجة إلجراءات خاطئة أو 

 (.02-00، م2112، .)صادق والفتالغير الواقية المستخدمة من إدارة هذه المصادر
والتي يجب االهتمام بها ولذلك يجب ، الت العمل الكترونياً وتعد مسألة امن المعلومات من أهم معض   

ولما كان ضمان أمن المعلومات  ووضع نظم ذاتية للرقابة قدر المستطاع،، تحقيق امن نظم المعلومات
يشكل ضرورة قصوى لنجاح مشروع اإلدارة االلكترونية ، فقد كان توفيره مطلبًا أساسيًا ليمكن التحول إلى 

ماسًة  اإلدارة االلكترونية ،وعلى ذلك أصبح توفير هذا المتطلب عن طريق اآلليات المناسبة حاجةً تطبيقات 
  -: (51-52، م2111، )الغامدييجب توفيرها عن طريق خطوات عدة يمكن عرضها
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 وضع السياسات األمنية لتقنيات المعلومات. -
االلكترونية والعمل على تحديد المتطلبات تكوين فريق لمتابعة وتطوير المتطلبات األمنية لإلدارة  -

 الالزمة لضمان أمن وحماية نظم المعلومات .
، استخدام التوقيع االلكترونية، اعتماد استخدام بعض الوسائل األمنية االلكترونية مثل: البطاقة الذكية -

 نظم وبرامج الحماية المعلوماتية الوقائية والعالجية.، تطبيق البصمة االلكترونية
وهي عبارة عن مجموعة من هيئات التوثيق التي ، سيس واستخدام البنية التحتية للمفاتيح العموميةتأ -

 وتمثل في مجموعها الوسيط بين المرسل والمستقبل.، يوجد بينها توثيق الكتروني

 اإللكترونية اإلدارة تطبيق خطوات عشر:ـالسادس 
(steps to apply ELECTRONIC MANAGEMENT)  

 األهداف يحقق بشكل العملية تتم كي عدة مراحل إلى يحتاج اإللكترونية اإلدارة إلى التحول     
 واستثمارها الحديثة التقنية من القصوى االستفادة من كافة والمؤسسات المنظمات تتمكن وحتى المرجوة

 كافة في الحديثة التقنية بوسائل تتعامل رقمية منظمات إلى المنظمات تلك وتحويل، األفضل االستثمار
جراءاتها انجاز معامالته ت كما المنظما في اإللكترونية اإلدارة لتطبيق خطوات وهناك، اإلدارية وا 

 -وهي: (01، م2112، والسليطي )السالميذكرها 

 بعضويته يضم عمل فريق تشكيل من البد الدراسة هذه وإلعداد :األولية الدراسة إعداد .0
 وتحديد المعلومات تقنيات من اإلدارة حال واقع معرفة لغرض، والمعلوماتية اإلدارة في متخصصين

 كلها. والبشرية والفنية المالية النواحي من بينة على العليا اإلدارة وجعل، المختلفة البدائل
 اإللكترونية اإلدارة تطبيق في العليا اإلدارة قبل من الفريق توصية إقرار عند: التنفيذ خطة وضع .2

 .التنفيذ مراحل من مرحلة لكل ومفصلة متكاملة خطة إعداد من البد، المؤسسة في
 التى البشرية الكوادر المصادر هذه ومن, وواضح محدد بشكل الخطة تدعم يالت :المصادر تحديد .3

 البنية تحديد هذا ويعنى، المطلوبة والبرمجيات، والمعدات واألجهزة، التنفيذ لغرض الخطة تحتاجها
 . المؤسسة أو اإلدارة هذه في اإللكترونية اإلدارة لتطبيق التحتية

 وتمويلها بتنفيذها تقوم سوف التى الجهات تحديد من البد، الخطة تنفيذ عند: المسؤولية تحديد .2
 .لها المرصودة والكلف الخطة في المحدد الوقت ضمن واضح بشكل

 من البد لذا، اإلدارية المعلومات تقنيات مجال في السريع للتطور نظرا: يالتقن التقدم متابعة .5
 التي العناصر من وغيرها وبرمجيات وأجهزة اتصاالت من المجال التقني في يستجد ما كل متابعة
 المجال. بهذا عالقة لها
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 اإللكترونية اإلدارة أسلوب إلى للتحول الدوافععشر:ـ  السابع
(motivation to switch to ELECTRONIC MANAGEMENT) 

للتحول  سعيها وراء فقط الوحيدة الدوافع هي الحكومات أو والمؤسسات اإلدارات احتياجات تكن لم     
، التقنية تجربة خوض إلى الحديثة المجتمعات تطلعات بل أن، اإللكترونية اإلدارة أسلوب إلى

من  أفضل مستوى تحقيق إلى وسعيها المجتمعات طموح على طرأت التي واالختالفات النوعية
 هذه وقوف ظل في التقليدية األساليب مع المتعاملة الفئات أوساط في التذمر وحالة، اإلدارية الخدمات
 منذ بدأت إرهاصات بمثابة كان كله هذا، المستهدفة وفئاتها مراجعيها عن ارضاء عاجزة األساليب
 اإلدارة أسلوب إلى التحول سبيل على مبكرة زمنية فترات

 توضيح ويمكن، العالية التقنية تلك قدرات تتابع اإلدارية والنظم المجتمعات بدأت أن منذ، اإللكترونية
 :وهي (001-015، م2100 ،)الحسنكما ذكرها  التحول دوافع أبرز
 :الزمن دافع -0

أو  عالمًيا المنافسة مضمار تخوض التي والمؤسسات الشركات أمام كبرى عقبة الزمن كان لطالما     
 منتجاً  تقديم إلى المنافسين تسابق ظل في شيء كل ليس جيد منتج فتقديم، منتجاتها تقديم بصدد محلًيا

 يحوز الذي هو أوالً  بمنتجه يصل من فإن، منتجاتهم وجدوا الجميع أن فرضية توافرت فإن، جيدًا أيًضا
 وعندماوالبقاء  المنافسة على القدرة في ما إدارة حظوظ الزمن عنصر حدد ما فكثير لذا، السبق قصب
 أمام ضرورة نفسها تجد فإنها، الزمن بعنصر كفتها وترجيح، السرعة سباق كسب إلى اإلدارة تسعى

 روتين ومعامالت من الحركة بطء أسباب لقاءإل األول المطلب بوصفها، التقنية تطبيقات من االستفادة
 حلواًل جديدًة الختصار يوم كل لها يقدم الذي التقني اإلبداع آفاق إلى واالنطالق، ظهرها وراء يدوية
نجاز، المطلوبة بالسرعة وتعميمها، قراراتها اتخاذ وتيسير، الزمن من مزيد  في الوقت معامالتها وا 

 .المنافسة دائرة في لوضعها المالئم
 :قفزة الحاسوب -2

 تلك تالشت ما بقدر، الماضي القرن خمسينيات في الحاسوب ظهور العالم أدهش ما بقدر     
 عقد يمر يكن فلم، التقنية تلك قفزتها التي المتتالية والقفزات السريعة التطورات أمام سريًعا الدهشة
 ألف تخزين إمكانية حلم للعالم الحاسوب حقق حين ففي، الحاسوب أجيال جياًل من إال  ويشهد زمني

 للقرص التخزينية السعة وصلت، الحاسبات العمالقة من الثاني )ترانزستور( الجيل داخل معلومة
 سرعة عن فضالً ، بايت جيجا مئة زاد على ما إلى والعشرين الحادي القرن بداية حواسيب في الصلب
 واألخف حجماً  األصغر الحاسوب إنتاج سباق بدأ ثم، معالجاتها وسير الجديدة األجيال هذه معلومات

 والمفاهيم اإلدارة نظريات على الحاسوب تقنية انعكستو ، سعته التخزينية في واألكبر واألسرع وزًنا
 باتجاه والتقدم الحراك من بعًضا وتبذل، القديم االستاتيكي من وضعها وتخرج تتغير بدأت التي اإلدارية

 .عليها تحميلها تم إلكترونية برامج بناًء على القرارات من تتخذ كثيًرا اآلالت فأصبحت، التقنية هذه
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 :االتصاالت تطور -3
 منها الحكومية سواءً  اإلدارة إليه تحتاج ما كل جعلت، هائلة بطفرة اإللكترونية االتصاالت مرت     

 في يحتاج كان الذي األمر، العالم دول عبر الجهد وأقل التكلفة بأزهد، اليد متناول في أو الخاصة
 يجعل مما، المعلومات تلك انتقال يستغرقه كان الذي والوقت، باهظة تكاليف إنفاق سابق إلى وقت

 نفقات من اإلدارة تكبدته ما كل فيذهب، معيًنا سقًفا انتقاله وقت تجاوز حال في الفائدة بعضها عديم
 وهياكله اإلنساني للمجتمع جمة فوائد اإللكترونية االتصاالت في حين قدمت، أدراج الرياح ووقت

 السرعة فائدة، الفوائد من ذلك فضاًل عن، الروتين عائق تجاوز وجوده في ظل أمكن فقد، التنظيمية
 بسرعات خدماتها توفير التقنية بفعل التي يمكن المعلوماتية على القائمة وبخاصة، المهام إنجاز في

 المعنية. اإلدارة ِقَبل من فائقة تنافسية
 :الكونية القرية -2

 في، مقصود غير تعبيًرا أو، مكتملة غير جملة يظنه الماضي في التعبير هذا يسمع كل من كان     
 إلى تعبيرات تشير مجملها في وهي، العولمة اصطالح بدائل وأحد، البدهيات من أصبح اآلن أنه حين
 وكذلك، العالم عبر تبادلها وسهولة واآلراء المعلومات تبادل وسرعة والزمن المسافة اختزال من حالة
نجاز، االتفاقات عقد  والدفع عبر، باألرقام فالعبرة، وشرائها وبيعها، للبضائع والترويج الصفقات وا 

 العالم وضع، الماضي في حلًما أو خياالً  إال   يكن لم الذي الجديد الواقع هذا إن، اإللكترونية البطاقات
 َفثمة، ُيذكر جهد بذل دون نفسه الوقت وفي مكان كل في التفاصيل على جميع الهيمنة فكرة أمام
 على نقرة أو زر بكبسة عالمها إلى والدخول عليها االطالع يمكن من العالم األصل طبق أخرى نسخة
 للوعي مغايًرا وعًيا تمثل أصبحت التي الجديدة األفكار من حزمة بدأت تتأصل هنا من المفاتيح أحد
 األسواق تحرر األفكار تلك ومن، بطموحاتها اللحاق عن أحبط المجتمعات طالما الذي المحدود القديم
 لتالقح فرصة أتاح مما وانتقالها؛ نفسها األفكار تحرر بل، وعبر الحدود العالم حول والتجارة والسلع
 النحو على المتقدمة الدول منه استفادت الذي األمر، واآلراء وبرامج العمل والمقترحات الثقافات
 .منه قدمها تتحسس موطئ الثالث العالم دول وبقيت، األمثل

 

 :العام القطاع أزمات -5
 الكبيرة الهوة من عمق الحديثة اإلدارة أساليب على االعتماد في الخاص القطاع اجتهاد إن     

 طموح مستوى على ليس تقليدًيا نمطًيا أداؤه بدا فقد، العام القطاع وبين بينه األداء في والفارق الشاسع
 سعي سبيل على أولى خطوة الخصخصة فكانت، نفسها العام القطاع إدارات طموح حتى بل، المواطن
 عند والمسؤولية الترشيد ثقافة وغرس، الحكومات على اإلدارية األعباء من التخفيف العام إلى القطاع
 التي الطويلة المراجعين صفوف مشهد من للتخلص اإلدارات لتلك مالذاً  التقنية أصبحت كما، المواطن

 ضغط في ومنتسبيها اإلدارات تلك يضع كان مما، طلباتها لتلبية اليومية الدوام تكفي ساعات ال
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 قضت التي اإلدارات لتلك األمثل البديل التقنية فكانت، المستهدفة الفئات أمام وحرج كبير، مستمر
 الذي األمر، مراجعيها بحاجات للوفاء ومنسوبيها ومبانيها منافذها زيادة على اقتراحات التقني بالحل
 الجهات. تلك على اإللكترونية اإلدارة وفَّرتها ماليين ميزانياتها يكِبد  أن وشك على كان

 

 :التقنية على االجماع -6
 على تكون أن من بأقل ترضا تعد ولم، المتطور العالم دول إلى أجيال اليوم أجيال أعين تتجه     

بجانب  يتعلق ما السيما، حولها الحياة تفاصيل كل على التقنية تطبيقات تعمم وأن، معها قدم المساواة
باآلالف  والملفات باألوراق االصطفاف فكرة  اإلطالق على تتقبل الحديثة األجيال تعد فلم، المعامالت

على  الحصول أو، ما عمل مزاولة أو محل رخصة على للحصول المحلية اإلدارة موظف شباك أمام
أمام  أو، العمل فرص على للتقديم الوزارة موظفي ءاسترضا أو، اإلدارة تطرحها لمناقصة التقديم شروط

 متغيرات من تبعها وما الديمقراطية التحوالت وكانت، االبتعاث منح لطلب الطالبية والمكاتب السفارات
 التقنية تطبيقات تعميم إلى اإلدارية الجهات من الدافعة لكثير العوامل أحد شعبية وتطلعات اجتماعية

 هذه لتحقيق األنظمة تلك أمام مميزة فرصة اإللكترونية اإلدارة أسلوب من جعل مما، دوائرها على
 لشعوبها. اآلمال

 
 
 

 :والتواصل الحوار-1
قامة، باآلخر االلتقاء في المعاصرة المجتمعات لدى الجمعية الرغبة إن       على الحضارات حوار وا 

نشاء، نحو اجتماعي  شكلت، المجتمعات فئات من كثير لدى العالم شعوب مع للصداقة أواصر وا 
 التي النافذة تلك بوصفها التقنية تطبيقات تعميم إلى المجتمعات تلك في اإلدارية دفع للجهات عنصر
داريواقتصادياً ، ومعلوماتياً ، اً إنساني معه ويتواصل العالم على يطل أن مجتمعها من ستمكن  وفي، اً ، وا 
 كان لذا، محدودة منقوصة التواصل على المجتمعات هذه قدرة ستبقى العامة الثقافة التقنية غياب ظل
 الخبرة وتعميق، التقنية ثقافة نشر باب من اإللكترونية اإلدارة أسلوب تطبيق اإلدارية إلى الجهات سعي

 إنتاج.  أداة أنها جانب إلى تواصل أداة بقدراتها بوصفها االجتماعية

 تحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في اليمن عشر:ـ الثامن
(The Challenges of Applying Electronic Management in Yemen) 

 ،المرحلة الراهنة في اإلدارة اإللكترونية إلى االنتقال مهمة تواجه التي التحديات من العديد تبرز     
 في اإللكترونية الحكومة للمعلومات لمناقشة موضوع الوطني المركزوبحسب ما تم تحديدها من قبل 

 -:(26-21م، 2115، المركز الوطني للمعلومات)كما ذكرها ، مقدمة تلك التحديات وفي اليمن
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 على ذلك وانعكاسات، الموارد ومحدودية الوطني لالقتصاد والهيكلية التحتية البنية واختالل ضعف .1
 التمكين مقومات وخلق بناء مشروعات في االستثمار وتكاليف التطوير وبرامج خطط أولويات
 .لمعلوماتياالعصر  متغيرات الستيعاب المناسبة

 وتكنولوجيا نظم واستخدام إدخال نحو االتجاه أن إذ، وتعقيداتها الحكومية اإلدارية النظم تقليدية .2
 النظم هذه من اإلفادة انعدام إلى سيؤدي اإلدارية النظم في حقيقي تطوير دون إحداث المعلومات

 . األداء تحسين في أن تسهم من بدال إضافي عبء إلى وتحول بل
 إذ، مؤتمنة شبكية نظم خالل من العمل مقومات من العديد إلى الحكومية اإلدارية النظم افتقار .3

 المعنية اإلدارية للوحدات الداخلي والهيكلي المؤسسي البناء مكون في ضعف واضح يوجد
 المؤسسية الوظيفة في قصورها يعكس الذي األمر المؤسسات والجهات مختلف لدى بالمعلوماتية

 األنشطة تطوير مهام بدور رئيس في للقيام نشاطها وتفعيل بعضها مع عملها وتكاملية لها
 . والمحافظات المختلفة القطاعات ضمن والجهات المؤسسات مختلف لدى المعلوماتية

 أنظمة استخدام إلى االنتقال من تمكنها التيو  الجهات لدى المعلومات لوحدات الفنية البنية ضعف .4
 يوجد إذ، لديها المنفذة واألنشطة األعمال مجاالت من أكثر أو مجال وتطبيقات محوسبة في

 ارتفاع، منها متعددة وألسباب المجال هذا في األولى تجاوز الخطوات على قادرة غير كثيرة جهات
 الجهات هذه موازنات مقدرة وعدم التكنولوجية لتشغيلها والبيئة األنظمة هذه إلدخال المالية التكاليف

 مجال في الخبرات الفنية إلى عدة جهات افتقار جانب إلى، الحجم بهذا إنفاق تغطية على
 . المعلوماتية التكنولوجيا و المعلومات

 التطوير توجهات تخدم التي الواسعة المعلومات لشبكات األساسية البنية في الكبير الضعف .0
 وعلى المختلفة والمؤسسات الجهات بين شبكًيا اآلمن المعلوماتي التبادل وتقديم خدمات المعلوماتي

 .الجمهورية محافظات مختلف ومدن وأرياف القطاعية األنشطة من واسع نطاق
 عن الفرد حصة متوسط فيها يتجاوز ال نامية كدولة لليمن واالجتماعي االقتصادي الوضع طبيعة .6

 ونسبة، مرتفع فقر معدل ظل وفي اإلجمالي القومي الناتج إجمالي من العام دوالر في ( ٨٧٥ )
 من الحاسوب استخدام على القادرين محدودية زد على ذلك السكان أوساط بين األمية من عالية
 نطاق أتساع من البلد وتحد في المعلوماتية تطور تواجه تحديات من ذلك يخلقه وما، السكان
 . المجتمع خدمة في منها اإلفادة

 التعامالت في المتبادلة الحقوق وترسخ المعلوماتي العمل تنظم التي القانونية المرجعيات توفر عدم .6
 الكترونية خدمات وتقديم االلكتروني المعلوماتي للتبادل مالئمة بيئة ايجاد يمكن إذ ال، اإللكترونية
 في واألفراد المؤسسات حقوق وضمان اإللكترونية المالية والتجارية المعامالت أسس وترسيخ
 التعامل لبيئة والالزم المتكامل اإلطار القانوني بوجود إال   اإللكترونية الحكومة تطبيقات من اإلفادة
 . الرقمي
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 مستويات مختلف في المعلوماتي المجال في فعالة تعليمية و استراتيجيات سياسات تطبيق غياب .1
 .والعالي العام والفني التعليم

 مكننة مجال وفي المعلوماتية المحتويات إدارة في المحوسبة والتطبيقات األنظمة استخدام ندرة ..
 االعتماد في واالستمرار، والمؤسسات الجهات غالبية لدى تنفيذها يجري واألنشطة التي األعمال

 صانع باحتياجات تفي التي المعلوماتية المخرجات على تقديم قادرة غير ويدوية تقليدية نظم على
  .المطلوبة بالصورة المعلومات من االستفادة على مقدرتهم من يحد مما المستفيدين ومختلف القرار

 تحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في الدول العربيةعشر:ـ  التاسع
( The Challenges of Applying Electronic Management in the Arab 
Countries) 

 بلغات والمعرفي المعلوماتي الفقر إن تحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية ترجع إلى مشكالت     
 ومعرفي معلوماتي فقر العربية المتقدمة والدول الدول مستوى في كبير ظهور عن نتج حيث، مختلفة

 المختلفة باللغات عدم اإللمام وأهمها االجتماعية المشكالت من العديد أثار المادي و للفقر باإلضافة
 االتصاالت تكنولوجيا في التغيير معدالت وارتفاع، اإللكتروني الوسيط مع التعامل صعوبة يثير مما

 مخصصات وضعف، نسبى عن استقرار األفراد فيه يبحث الذي الوقت في مخيفة بصورة والمعلومات
 غير التدريب والنظرة عائد تقييم وكذلك غائًبا مازال التدريبية لالحتياجات الدقيق والتحديد التدريب
 (1-1، م2113، ) يونسوالتطوير.  للبحوث المنصفة

 صعوبة الوصول إلى اإلدارة اإللكترونية المتكاملة داخل المنظمات. .1
 عدم اقتناع إدارة المؤسسة بدواعي التحول ومتطلباته. .2
 التوافق مع النظم اليدوية المعتادة في العمل ودوراتها المستندية ورفض التغيير والتحديث. .3
 (213، م2101، ة)القدو .عدم الثقة في حماية سرية و أمن التعامالت الشخصية .4
 .أهدافها استيعاب وعدم اإللكترونية لإلدارة الضبابية الرؤية .0
 .تطبيقها في التساهل أو أمنية وتشريعات أنظمة وجود عدم .6
 .النقدية السيولة توفير وصعوبة المالية الموارد قلة .6
 .اإلداري بالتغيير الرضا وعدم بالمركزية التمسك .1
 (2، م2111، الصادق) .البشري للعنصر تقليصها حيث من اإللكترونية اإلدارة لمفهوم السلبية النظرة ..
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 التي تواجه المديرين في بناء تطبيق اإلدارة االلكترونية ةألساسياالتحديات عشرون:ـ ال
(the basic challenges facing managers in building the application of 
electronic management) 

-62، 2115، )قندليجيهناك تحديات تواجه المديرين في بناء تطبيق االدارة االلكترونية كما ذكرها 
 ـ:(56
واالستغناء عن الهياكل غير ، وسلوكات المنظمة، وتغيرات في مراحل العمل، استثمارات كبيرة .1

 الكفؤة في المنظمة.
 لكي تواكب المعايير العالمية.، تطوير األجهزة والبرمجيات في أنظمة المعلومات في المنظمة .2
التحدي االستراتيجي إلدارة األعمال والتفهم الواضح للشركة الرقمية وكيف تستطيع إدارة األعمال  .3

فان ، الرقمية ةاستخدام تكنولوجيا المعلومات لتصبح تنافسيه ومؤثرة ومتمكنة في اتجاهاتها المحوسب
 طويلة وصعبة لمعظم المنظمات.تامين شركة رقمية والحصول على منافعها هي رحلة 

وكيف يكون باستطاعة المنظمات تطوير معمارية ، تحدي معمارية المعلومات وبنيتها التحتية .4
، فضاًل عن بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات تستطيع دعم أهدافها، وهيكلية معلوماتية مناسبة

 خاصة عندما تكون ظروف األعمال وتكنولوجيا متغيرة بشكل متسارع.
وكيف يمكن للمنظمة من أن تتأكد ، التحدي الذي تواجهه المنظمة في مجال المسؤولية والسيطرة .0

وعبارة أخرى ، واالجتماعية ةخالقيمن النواحي األ، بأن نظم معلوماتها مستخدمه بطريقه مسئوله
 .كيف تصمم وتؤمن نظم المعلومات بالطريقة التي يستطيع اإلفراد فهمها والسيطرة عليها

 

 اإللكترونية اإلدارة مشروع تطبيق إلنجاح مقترحاتعشرون:ـ الواحد و ال
(proposals for the successful implementation of the e-management 
project ) 

 وفرص، للواقع مالئمتها مدى على أنواعها بمختلف اإللكترونية اإلدارة تطبيقات نجاح يعتمد     
 ممكنة فرصة اإلدارة لتحقيق لتحديث الالزمة الجهود حجم وعلى، تنفيذها يتم حيث اإلدارة في تطويره

، العالية النجاح فرص بالتطبيقات ذات البدء أهمية تبرز هنا ومن، التطبيقات لهذه الفعال لالستثمار
 يكفي ال إذ، تجاهلها يجوز ال مشكالت متعددة من فيها العامة اإلدارة تعاني التي اإلدارات في وخاصةً 
 تأخذ أن يجب بل، اإلدارة خارج من بكادر الزج أو، االستثمار حجم وزيادة، المتقدمة التقنية استخدام
 من انطالًقا، لتطويرها تصمم وأن، نفسها اإلدارة من اإلدارة اإللكترونية تطبيقات على المعتمدة الحلول

 (320، 2112، .)السالميقوتها وضعفها بنقاط االعتراف
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المستويين  على ومكتسبات فوائد تحقيق إلى المنظمات في اإللكترونية اإلدارة تطبيق ويهدف     
 وفيما، إلى أهدافها للوصول قدرة وتدعم، أنواعها بمختلف المنظمة وأجهزة لمصالح واإلداري التنظيمي

 كما يأتي: المنظمة في اإللكترونية اإلدارة تطبيق تيسر قد التي المقترحات بعض يلي
 .إدارة كل داخل اإللكترونية الفجوة لتقليص عمل خطط وضع .1
 .من قبلهم تطبيقها سرعة في لإلسهام، للموظفين وأهدافها اإللكترونية اإلدارة خطط توضيح .2
 تالئم متطلبات لكي األقسام( أو اإلدارات بعض إلغاء أو دمج ) اإلدارية العمليات هندسة إعادة .3

 (011، م2112، )العمار .اإللكترونية اإلدارة تطبيق
 .اإللكترونية لإلدارة التحول خطة لوضع استشارية بجهات االستعانة .4
 نجاح مشروعات في لإلسهام اآللي؛ الحاسب وهندسة علوم في المتخصصين الخبراء استقطاب .0

 .اإللكترونية اإلدارة تطبيق
 واالتصاالتالمعلومات  تقنية مع التعامل على قادرين وجعلهم، الموظفين بين التقنية الثقافة نشر .6

 .وسهولة بيسر
 .المؤهلة الكوادر قلة على للقضاء التقنية الوظائف توفير .6
 .اإللكتروني الموقع على واألنظمة المعلومات توفير .1
 .اإللكترونية باإلدارة الخاصة التشريعات طرح في السرعة ..

 (31، م2111، )السحيباني.وسريتها والمعلومات البيانات أمن حماية برامج تطوير ..1
 

 اإلدارة لمفهوم الشامل واالستيعاب.المنظمة في للمسئولين االستراتيجية الرؤية وضوح .11
 الحكومية الدوائر بعض في نالحظ كما، وتطوير وتشغيل ونتاج وتنفيذ تخطيط من اإللكترونية
 .والرسالة الرؤية لتوضيح بالمنظمة كبيرة إعالنات وجود التجارية والشركات

 معالجة في االرتجاليةو  االتكالية عن والبعد، بالمنظمة العليا لإلدارة والشاملة المباشرة الرعاية .12
 .األمور
 وفهم، استيعابها إلمكانية للموظفين توضيحها ومحاولة، العمل إلجراءات المستمر التطوير .13

 .وتصنيفها تدوينها على التأكيد مع، أهدافها
 .تخصصه حسب كالً  الموظفين لجميع التدريبية االحتياجات وتأمين والتأهيل التدريب .14
 .االتصال ووسائل المعلومات لتقنية المستمر التحديث .10
 .للواقعية األمثل والتطبيق الشفافية مبدأ تحقيق .16
 .للمستفيدين المعلومات سرية تأمين .16
 (315-313، 2115، ياسين) .األخطاء تكرار وعدم السابقة التجارب من االستفادة .11
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 التجارب الدولية في تطبيق اإلدارة االلكترونيةبعض عشرون:ـ الو  يثانلا
 (some International  experiences in the application of electronic) 

، )ألمفرجي وآخرونكما ذكرها هنالك بعض التجارب في تطبيق اإلدارة االلكترونية العالمية والعربية 
 -كاآلتي: (021-035، م2111

 الواليات المتحدة األمريكية:تجربة اإلدارة الكترونية في  -0
تتفوق الواليات المتحدة األمريكية على جميع الدول في مجال المعلوماتية سواء من حيث التصنيع      

وكانت تجربة الواليات ، المعلوماتي لمختلف منتجات وأنواع التقنيات أم من حيث حجم االستثمارات
اإلتاحة الكاملة لجميع المعلومات والقوانين  من خالل، في تطبيق اإلدارة االلكترونيةالمتحدة األمريكية 

واللوائح الحكومية على شبكة االنترنت فمثاًل تمتلك الواليات المتحدة أكبر قاعدة معلومات تشريعيه 
 كما أن هناك مبادرة خاصة قامت بها، (Lixus)هي قاعدة معلومات ، متاحة على شبكة االنترنت

إلدارة تنظيم مشترياتها من خالل بناء شبكة متكاملة ، (...1في نهاية العام ) ةمريكيوزارة الدفاع األ
إذ تم من خالل هذا ، للمعامالت الخاصة بالواردات الحكومية والموردين المسجلين في هذه الواردات

محققين بذلك وفرًا هائاًل في  وتنفيذ عمليات الشراء الكترونياَ ، الشبكة اإلدارة الكاملة للمخزون الحكومي
 يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى الخدمات الحكومية .، اإلنفاق الحكومي

 تجربة اإلدارة الكترونية في اإلتحاد األوروبي: -2
من حيث التصنيع ، ةمريكيتأتي الدول األوروبية في المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة األ     

كما ، حيث يحظى تطبيق اإلدارة االلكترونية في هذه الدول باهتمام كبير، المعلوماتيواالستثمار 
يحاول االتحاد األوروبي اللحاق بركب التقنيات الحديثة بشكل تحاكي دائمًا فيه مجاراة النموذج 

ن ثم وم، ( يتبنى االتحاد األوروبي فكرة االنتقال إلى المجتمع المعلوماتي...2ففي العام)، األمريكي
التمهيد إلجراء إصالحات في مؤسساته تؤدي في النهاية إلى اإلدارة االلكترونية حيث أطلقت أوروبا 

 أي أوروبا االلكترونية .EE) شعار )

 تجربة اإلدارة الكترونية اإليطالية: -أ
 اطلقت الحكومة اإليطالية خطتها للتحول إلى اإلدارة االلكترونية وخصصت، (...2في العام )     

حيث تركز الخطة اإليطالية بشكل ، ( مليون دوالرًا أمريكيًا تنفق على مدى عامين..4ميزانية  بحدود)
بحيث تعنى بكل المنظمات التي توجه ، أساسي على اإلصالح والتحديث والالمركزية في اإلدارة

والتي ، االلكترونيةواهم انجاز للحكومة االلكترونية كان في إيجاد بطاقة الهوية ، الخدمات الحكومية
ستحل محل بطاقة التعريف التي يحملها اإلفراد. وكانت الحكومة اإليطالية أول من أصدر قانون 

 وهي بهذا قد سبقت الواليات المتحدة وبلدانًا أوروبية أخرى .، استخدام التوقيع الرقمي
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 تجربة اإلدارة الكترونية اإلسبانية -ب
 (INFOXXXI)اسبانيا إلى تحسين الخدمات العامة وفق برنامج اسمته  سعت وزارة اإلدارة العامة في     

حيث هدف هذا البرنامج إلى ، (3..2-2..2قامت بإعداده وزارة العلوم والتكنولوجيا الجديدة لألعوام )
وقد ، والمحلية( ةقليمياإلة و اشتراك ثالثة مستويات من اإلدارة العامة االسبانية فيه وهي )اإلدارة المركزي

( وهو يهدف إلى تطوير العالقة بين اإلدارات العامة والمواطنين وبين OACبدأت مقاطعه كاتولونيا بنظام )
كما قامت تسع ، ثم قام خمسة عشر فريقًا متابعًا للدوائر بتصميم هذا النظام برئاسة فريق مركزي، ركاءالش

 .لمؤسساتفرق بتحديد األسس والمستلزمات الضرورية للتمكن من إعادة هندسة ا

 تجربة اإلدارة الكترونية السويدية  -ج
تحتل السويد المركز األول في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والسيما في مجال االنترنت      

واإلدارة االلكترونية حيث يحظيان باهتمام كبير ويمكن لكل الوكاالت الحكومية والثقافية والتنفيذية 
، المحلية الولوج فيها من خالل مراكز النداء المؤتمتة في خدمات الهاتف والمجالس اإلقليمية والسلطات

إذ ، بهدف خلق نظام مفتوح للتوقيع االلكتروني، كما أدخلت في حوار مفتوح مع الفعاليات التجارية
تبنت الحكومة السويدية مبادرة خاصة إلدارة وتنظيم المخزون الحكومي وعملية الشراء الحكومي من 

 %( ..3االنترنت وهي ترمي بذلك إلى خفض تكلفة عمليات التخزين بنسبة تصل إلى ) خالل شبكة

 تجربة اإلدارة الكترونية في اإلكوادور -د 
( تم أطالق مشروع من قبل مؤسسة أمريكا الالتينية للتنمية وكان الهدف من هذا ...2في عام )     

يصال المعلومات إلى المواطنين و  ، زيادة الشفافية على صعيد االنجازات العامةالمشروع تسهيل نشر وا 
( في الثالث من (WWW.LICITENET.COMإذ قامت المؤسسة بإنشاء موقع على االنترنت )

حيث تقوم هذه الوسيلة ، ( من شانه تزويد شركات األعمال والمواطنين بالمعلومات1..2أيلول عام )
كومية متوافرة في أيدي المواطنين وشركات هي أن تجعل المعلومات حول العقود الح، بوظيفة مزدوجة
ويزود الموقع أيضًا معلومات حول العقود التي رست عليها المناقصة وأسماء الشركات ، العمل الخاصة

 التي فازت بعروض األسعار المزايدات فضاًل عن عروض عقود الجارية .

 تجربة اإلدارة الكترونية في  كوريا الجنوبية -3
نظام جديد في جهاز بلدية سيول في كوريا الجنوبية لمكافحة الفساد لذا أعلن رئيس تم تطبيق      

مما سبب ، من خالل إجراءات وقائية يدار ( حربًا شاملة على الفساد اإل1..1البلدية في العام )
وعليه فإن استحداث برنامج ، اكة بين القطاعين الحكومي والخاصشفافية في اإلدارة وعزز الشر 

وهذا ، االلكترونية يدعى )تعزيز اإلجراءات المفتوحة المباشرة على الحاسوب للطلبات المدنية(الحكومة 
الموقع يوضع للمواطنين القوانين واإلجراءات أو الخطوات المتخذة ضد الفساد وفي نهاية العام 
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يسر سبيل  ( بلغ عدد المتواصلين مع هذا الموقع مليونين ولزيادة عدد المستخدمين لهذا الموقع...2)
 (.1..2االتصال بالجهاز عبر الهاتف الخلوي في العام )

 تجربة اإلدارة الكترونية الهندية: -2
برزت الهند كذلك كدولة مهمة في تطوير الصناعة المعلوماتية والبرمجيات فقد تم تطبيق مشروع      

وهي إحدى واليات ، كا""مكننة تسجيل ملكية األراضي " مباشرة عن طريق شاشة الحاسوب في "كارناتا
الهند )الست والعشرين( وتظهر فؤائد عمل الحكومة على فتح سجالت لتمكين مواطنيها من التصدي 

فقد سجلت دائرة الضرائب في هذه الوالية على الحاسوب ، لألعمال البيروقراطية العشوائية والحد منها
وكانت تستغرق عملية ، ي الوالية( مليون مزارع ف6.6عشرين مليون من ملفات الملكية لألراضي )

حصول المزارعين على السند وقتًا قد يصل إلى سنتين إذ يعتمد ذلك على أهمية السجل للمزارع وعلى 
فبإمكان المزارعين الوصول إلى قاعدة المعلومات والحصول على  حجم أو قيمة الرشوة المدفوعة.

( 10كشكًا موجودًا على الحاسوب مقابل )( .11نسخة مطبوعة من سجالت الزراعة واالستئجار في)
)ألمفرجي روبية وقد نجح هذا المشروع في الحد من الفرص السانحة للرشوة من قبل إداريي األراضي.

 (021-035، م2111، وآخرون

 تجربة اإلدارة الكترونية األلمانية: -5
فيما يخص تقديم الخدمات  نجحت الحكومة األلمانية في إعداد تكامل مميز لإلدارات االلكترونية     

المختلفة للمواطن وتميزت هذه التجربة بتوفير ما يمكن توفيره للمواطن من خدمات تتسم بالسهولة 
نجاز والتعامل معها حيث توفر الدولة العديد من األدلة اإلرشادية والتوعية للمواطن عن كيفيه لإل

 (310، م2111، )السالمي والسليطي.استخدام الخدمات االلكترونية 

 تجربة اإلدارة الكترونية الفرنسية: -6
اطلقت الحكومة الفرنسية على موقعها اسم الخدمات العامة للمواطنين حيث يتسم هذا الموقع      

بسهوله اختيار خدمات اإلدارات االلكترونية المختلفة التي تقوم بانجاز معامالت المواطنين وتميز هذه 
االتصال الحكومة بتقديم العشرات من الخدمات والتي لها عالقة مباشرة بالمواطن وسهلت عملية 

 (313، م2111، )السالمي والسليطي.واالستخدام من خالل التوضيحات واإلرشادات المختلفة 

 تجربة اإلدارة الكترونية الكندية:-1
نجحت كندا في تنفيذ مشروع الحكومة االلكترونية نجاحًا متميزًا في حوسبة أغلب المهام      

والنشاطات التي تهم اإلدارات الحكومية والقطاع الخاص والمواطن وبحيث أصبح المواطن ال يحتاج 
الوقت الكبير في انجاز العديد من المعامالت التي تخص شؤونه وبإمكانه الحصول عليها وهو في 

قر عمله أو في بيته وساعد ذلك في اإلدارة القوية من القيادات العليا في حوسبة النشاطات في م
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مختلف قطاعات الدولة وتعتبر تجربة كندا من التجارب الرائدة العالمية في اإلدارات االلكترونية 
 (313، 2111، .)السالمي والسليطيوالحكومة االلكترونية

 

 التجارب العربية في تطبيق اإلدارة االلكترونيةبعض عشرون:ـ الو  الثثال
some Arab experiences in the application of electronic management 

دراكًا عن الكثير من الدول      فقد حاولت بعض ، لقد أثبتت بعض الدول العربية أنها ال تقل وعيًا وا 
وكان الهدف األساسي لها هو أنتاج الخدمات الدول العربية تطبيق إستراتيجية اإلدارة االلكترونية 

العامة وتقديمها باستخدام الوسائل االلكترونية وتعزيز الكفاءة االقتصادية من خالل تعزيز الجودة والثقة 
والسرعة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وتبادلها بين المنظمات الحكومية نفسها وتتدرج في 

من خالل توفير المعلومات الالزمة لمواطنيها عبر االنترنت ومن ، حكومةهذا المسعى زيادة شفافية ال
 -: (026-021، م2111، )ألمفرجي وآخرونكما ذكرها هذه الدول

 

 تجربة اإلدارة الكترونية في اإلمارات العربية المتحدة-0
الالزمة للحاق ووضعت الخطط ، تعد اإلمارات من الدول العربية المتقدمة في ميدان المعلوماتية     

، فقد أنشأت حكومة دبي أول منطقة حرة للتجارة االلكترونية في العالم، بركب المعلوماتية المتقدم
( شركًة عالميًة ..2( حوالي)...2واستقطبت منذ إنشائها في العام )، أسمتها )مدينة دبي( لالنترنت
قليمية في عالم االلكترونيات يرة فيها إلى ممارسة التدريب والتأهيل وتسابقت الشركات الصغيرة والكب، وا 

وزودتها بالمرافق الحيوية الخدمية ، كما أنها وفرت البنية التحتية المناسبة للمشروعات، والبرمجيات
ايات العالية والمهارات اإلبداعية وخلقت األجواء المشجعة فاألخرى بحيث شجع ذلك على استقطاب الك

إن دولة اإلمارات قد حددت خطة طموحة لبناء نظام الكتروني ، والمبادرات الحكومية لدعم األعمال
( فمثاًل ما ذهبت إليه وزارة المالية والصناعة بتقديم خدماتها من 3..2شامل كانت بداياته في العام )

خالل تقنية االنترنت بغية تحسين الخدمات من خالل تطوير آلية تحصيل اإليرادات الحكومية وتسديد 
 دون تحمل عناء الحضور شخصيًا إلى مقر تلك الوزارات.رسوم الخدمات من 

 تجربة اإلدارة الكترونية في جمهورية مصر العربية:-2
اتخذت كل المبادرات الالزمة لزيادة االعتماد على التكنولوجيا من خالل عقد المؤتمرات الوطنية      

المعلوماتية واتخذت مصر سبياًل  ( فدانًا وانشأت فيها األنشطة..3وبناء القرية الذكية على مساحة )
 للحكومة االلكترونية من خالل إتباعها للخطوات اآلتية :

 شرعت في تحسين البنية التحتية لالتصاالت والمعلوماتية. - أ
 نمت روح القناعة بتكنولوجيا المعلومات لدى المواطنين. - ب
 اتخذت القرارات السياسية واالقتصادية الداعمة للعملية. - ت
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المالئمة الستمرارية العملية ودفعها إلى األمام من خالل جعل االشتراكات في وفرت المناخات  - ث
 االنترنت بشكل يكاد يكون مجانًا اآلن.

 

 :تجربة اإلدارة الكترونية في المملكة األردنية -3
االلكترونية حيث قامت بتشكيل لجنة خاصة خالل  اإلدارةقامت الحكومة األردنية بتطبيق      
( إلجراء الدراسات حول واقع الخدمات الحكومية ووضع اقتراحات مستقبليه لتشكل أسس ...2العام)

وتألفت اللجنة من مجموعه من ، شاملة تسعى لتطوير العمل بأسلوب الحكومة االلكترونية ةاستراتيجي
 -والمعلوماتية وقامت بمبادرات وطنية عدة منها:المتخصصين في مجال اإلدارة 

أنشاء مشروع شركة االتصاالت األردنية والبالغ قيمته سبعة ماليين وباستخدام قاعدة األلياف  - أ
الضوئية والذي يملك القدرة على إرسال الرسائل الصوتية والمصورة ويساعد في تنفيذ الحكومة 

 االلكترونية .
ت االلكترونية والذي يهدف إلى وضع األردن في صدارة الدول ذات قرار مشروع قانون المعامالإ - ب

لى تسهيل استعمال الوسائل االلكترونية في إجراء المعامالت ، التشريعات االلكترونية المعاصرة وا 
بين المواطنين من حيث السرعة واستخدام الوسائل االلكترونية الحديثة في إجراء المعامالت 

وتم اختيار بعض المشروعات المهمة في تقديم الخدمات العامة  ت.وانجاز العقود واالتفاقا
تسجيل الشركات  -الضرائب والضمان االجتماعي -)تراخيص السيارات والسائقينااللكترونية وهي:
ضمن هذا اإلطار تسعى األردن إلى االنتقال نحو مرتبة ، دليل موظفي الحكومة(، عبر االنترنت

 االلكترونية. ةهزيالدول القيادية في مجال الجا

 :تجربة اإلدارة الكترونية في المملكة العربية السعودية -2
تتولى اإلدارة االلكترونية للقطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية تقديم الخدمات العامة      

السجالت استخراج ، استخراج الجوازات وتجديدها، الكترونيًا منها: )استخراج رٌخص السيارة وتجديدها
لقد نفذت اغلب المنظمات خدماتها وفقًا للصيغ االلكترونية ومن أمثلتها خدمات الجامعة ، التجارية(

االلكترونية حيث توفر للطالب الخدمات الهاتفية لالستفسار الكترونيًا عن طريق الهاتف فضاَل عن 
 .النتظار للحصول على معلوماتمن دون الحاجة إلى الذهاب إلى الجامعة وا، الجداول الدراسية وتوقيتها

 تجربة اإلدارة الكترونية في مملكة البحرين:-5
تم تقديم الخدمات االلكترونية في وزارة التربية حيث تقدم الوزارة معلومات ذات طابع وظيفي      

شامل يعرف الجمهور بهيكلتها وتشريعاتها فضال عن تقديم دليل للمدارس الحكومية والخاصة وعن 
ويمكن أيضًا الحصول على ملحق خاص ، ه الخدمات يمكن توجيه استفسارات للوزارةطريق هذ

 بالمؤتمرات واإلحصاءات التربوية.
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 تجربة اإلدارة الكترونية في سوريا:-6
أولت سوريا اهتمامًا خاصًا بالمعلوماتية ومستجداتها ومن خالل الجمعية السورية للمعلوماتية      

سوريا المشروع الرائد لالنترنت  أطلقت، )خلق البنية التحتية :للمعلوماتية تم ما يأتيالوطني والبرنامج 
ثم فتحت المجال ، ( وذلك للقطاع العام والوزارات والجامعات ومراكز البحث العلمي...1في العام )

ى مؤخرًا ما يسمى بمقه أنشأتأمام أصحاب العمل والنقابات المهنية والفعاليات االقتصادية إذ 
 االنترنت الذي يقوم بتقديم الخدمات إلى جمعيات المجتمع فيما يحتاجونه من معلومات( .

 تجربة اإلدارة الكترونية في الكويت:-1
إذ طورت منظومات عدة في إدخال ، سعت الحكومة الكويتية إلى تطبيق وتقديم خدماتها الكترونياً      

وزارة التخطيط نظاما لتقديم خدماتها باستخدام األساس كما سهلت ، بياناتها ضمن إطار هذا المفهوم
إذ يتم ، والتي تشير إلى عالقة وزارة التخطيط مع المنظمات، (G2B) من الحكومة المنظمات األعمال

تسجيل المنظمات لدى وزراه التخطيط بشكل دوري وذلك بقية تصنيف تلك المنظمات بحسب أحجامها 
، على تلك المنظمات من دون الحاجة إلى تكرار أخذ البياناتأو طبيعة أعمالها ويمكن التعرف 

مكانية التعامل للحكومة االلكترونية والدوائر الحكومية مع بعضها البعض .  وا 
يتضح مما تقدم أن الدول العربية لم تكن متخلفة إلى الحد الذي يمكن أن تتصوره في التعامل مع      

العربية وبمقوماتها الحالية بادرت وبخطوات متواضعة إلى بذل المزيد من اإلدارة االلكترونية لكن البيئة 
االلكترونية ووفقًا للمعطيات المتاحة لها وبنسب متفاوتة بين  االستراتيجيةنحو التعامل مع هذه  الجهود

 (026-02م2111، )ألمفرجي وآخرون الدول وخصوصًا المقتدرة ماليًا.
 تونس:تجربة اإلدارة الكترونية في -2

تعتبر تونس من الدول العربية المتميزة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات وقد قامت بالعديد      
من االنجازات في هذا الصدد حيث قامت ببناء قاعدة اتصاالت واسعة وتدريب الكوادر الكفوءة في هذا 

 -المجال حيث قامت بإصدار التشريعات التالية:
 -(...2االعتراف بموثقيه اإلمضاء االلكتروني منذ )، م1..1اللكترونية منذ العام االعتراف بالوثيقة ا -

وتقدم الخدمات إلى المواطن من خالل بوابتها ، ...2اعتماد قانون التجارة والمبادالت االلكترونية منذ 
 (.36 ،...2، . )السالمي والسليطيتقدم الكثير من الخدمات لمواطنينااللكترونية المتقدمة والتي 

 تجربة اإلدارة الكترونية في لبنان -1
تتسم تجربة لبنان كونها تجربة تعتمد التفاعل المباشر في انجاز المعامالت للمواطنين باإلضافة      

إلى تقديم اإلرشادات عبر انجازها ومن خالل هذا الموقع يستطيع المستخدم التعامل معه بسهوله وأن 
لخدمات الحكومة االلكترونية المطروحة على موقع بوابة معلومات هناك إقبال من قبل المستخدمين 

 (361، 2111، )السالمي والسليطي. الحكومة االلكترونية
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 الواقع اإلداري واألكاديمي - اليمنيةكليات المجتمع  الثاني: المبحث
)community colleges in Yemen, The Administrative And Academic Reality( 

 تمهيد:
 لتسهم جاءت والتي الفني والمهني التعليم لمؤسسات المهمة األنماط كليات المجتمع إحدى تعتبر     
 سوق احتياجات مع تتفق التي البرامج ولتقدم، التقليدية الجامعية المؤسسات على الضغط تخفيف في

 سد في الكليات تلك زد على ذلك مساهمة، المجتمع مع والفعال الوثيق واالرتباط االلتحام العمل و
 هذه التصاق عن تعبر وأنشطة برامج من تقدم المؤهلة وما الفنية للكوادر المتزايدة المجتمع حاجة

ها يؤهل الطالب لالنخراط في سوق العمل بعد استيفائه اوتقدم برامج متنوعة إحد، بمجتمعاتها الكليات
وبرامج تدريبية قصيرة وطويلة ، سنوات متطلبات البرنامج التأهيلي الذي يتراوح عادة بين سنتين وثالث

وتتميز كليات المجتمع باعتبارها نظامًا تعليميًا ، تعطى لألفراد لتطوير وتنمية قدراتهم الوظيفية المختلفة
حديثًا في الجمهورية اليمنية يستند على فلسفة ارتباط التعليم ما بعد الثانوي باحتياجات المجتمع 

 ومتطلبات سوق العمل.

 الكوادر إعداد مصنع هو بل عنها ينفك وال التنمية لعملية الفقري العمود عتبر كليات المجتمعتو      
 المجتمع تضم التي العمليات من متكاملة منظومة والتنمية عاتقها على والتنمية البناء لحمل المؤهلة
 يعمل أنه إذ، األساس حجر فهو التخطيط من األسد نصيب له التعليم جانب لعلو  وأركانه زواياه بكل
 البلدان وسائر العربية البلدان ألن وذلك، والمختصين الفنيين في المتمثلة العاملة القوى إعداد على

 الفروع في المتخصصين الفنيين هؤالء مثل إلى والمبدأ األصل حيث من الحاجة أشد في النامية
 .التكنولوجية والثورة التنمية تحقيق عليهم يتوقف إذ والتقنية العلمية

كما بدأت كليات المجتمع كتعليم وسطي لتلبية متطلبات التنمية من الكوادر الفنية الوسطية      
م( كفكرة منطقيه لها أسسها الفكرية والفلسفية تتمثل 6..1بصدور قانون كليات المجتمع و في العام)

لكبيرة من مخرجات الثانوية ببساطة في تصحيح هرم التعليم المقلوب في بالدنا حيث كانت النسبة ا
العامة تذهب إلى الجامعات بينما تذهب نسبة بسيطة جدًا إلى التعليم الفني والمهني وكان المبرر لهذا 

( متخصصًا متخرجًا من جامعة 1النوع من التعليم أن النسب العالمية تشير إلى أن شخصًا واحدًا)
وقد وصل عدد متخرجين ، ( فني1صين مقابل)متخص (.1( فنيين بينما في اليمن يوجد)6يحتاج إلى)

( ألفًا من الخريجين في 26م ).2.1البكالوريوس المنتظرين وظيفة في الخدمة المدنية في العام 
فكانت فكرة إنشاء نظام كليات المجتمع بهدف إيجاد الكادر الفني والمهني في ، مختلف التخصصات

جة التنمية من الكوادر المدربة لتغطية حاجات مختلف التخصصات العلمية والخدمية التي تلبي حا
عادة وضعية هرم التعلم المقلوب إلى الوضع الصحيح.   (6، 2105، )قحوانالبلد وا 
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 Historical profile of the community)نبذه تاريخيه عن كليات المجتمع أواًل:ـ 
colleges:) 

م الذي أكد 1.46في قرار لجنة )ترومان(  نقطة التحول في تاريخ كليات المجتمع األمريكية كانت     
على نشر وتعميم نظام كليات المجتمع ليحقق فرصة التعليم العالي لفئة كبيرة من المجتمع كانت محرومة 

ومع ما حققته هذه الكليات في المجتمع األمريكي من نجاحات موثقة باألرقام في توفير فرصة التعليم ، منه
ادرة على االلتحاق به واالستفادة من برامجه من أقليات وطبقات دنيا وطالب العالي لفئات كثيرة لم تكن ق
هذه الكليات تعرضت للنقد بأن دورها ككليات فرصة للجميع ما زال  إال  أن، ذوي قدرات أكاديمية منخفضة
ة ر النظرة التحليليولعل هذا هو سر نجاح التجربة األمريكية وذلك الستمرا، من دون المستوى المطلوب

هذه الكليات والتطورات التي تطرأ على أنظمتها وسياساتها في قبول الطالب وتوزيعهم على  الناقدة لدور
تطرأ على برامجها التعليمية والخدمية وعلى استراتيجيات التدريس ونوعية  البرامج المختلفة وكذلك التي

ية واالقتصادية ية وخلفياتهم االجتماعالمدرسين وعلى المجتمع الطالبي فيما يتعلق بأعمارهم وأصولهم العرق
كل تلك الجهود المتواصلة وفي هذه المجاالت التفصيلية إنما هو لدفع هذا النوع من ، وقدراتهم العلمية

ولضمان أن من ، الكليات نحو المزيد من النجاح في دور الموفر للفرص التعليمية للجميع دون عوائق
الكليات تتوفر لهم أيضًا فرصة االستمرار والنجاح في تحقيق ما  تتوفر لهم فرصة الدخول لهذا النوع من

 (55، 0225، )الحبيبيصبون إليه من أهداف تعليمية.

ومع النجاحات التي حققتها كليات المجتمع والدور الذي اضطلعت به في تأهيل القوى العاملة     
إلى فلسفتها القائمة على خدمة  وتعود أهمية كليات المجتمع، ازداد عددها على مدى العقود الماضية

مجتمعاتها المحلية عن طريق توفير برامج شاملة ومتنوعة للتأهيل التخصصي الموجة لممارسة المهن 
وكذا األعداد لمواصلة التعليم الجامعي بشكل ، واكتساب المهارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي

 (2، 2101، نحان)دليل كلية المجتمع س.هياًل وفعاليةأأفضل وأكثر ت

 نشأة وتطور كليات المجتمع اليمنيةثانيًا:ـ 

The emergence and development of Yemeni community colleges 
أم ا في اليمن تعتبر كليات المجتمع حديثة النشأة إذا ما قورنت بغيرها من الدول التي أخذت بهذا      

لقد جاء االهتمام بمثل هذا الكليات في اليمن في ، النمط من صيغ مؤسسات التعليم العالي المتوسط
وتحديدًا في العام ، حيث كان مع نهاية القرن العشرين، مرحلة متأخرة لما حدث في الدول العربية

م صدور القرار 1..1تاله في العام ، ( الخاص بكليات المجتمع0م بصدور القانون رقم )6..1
 (01، م2115، كلية المجتمع صنعاءدليل .) تمع صنعاء( بشأن انشاء كلية المج1.3الجمهوري رقم )
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وتم تدشين أول نظام تعليمي دراسي لكليات المجتمع في ، ي بهذا أول كلية مجتمع في اليمنهو      
تالها بشهور قليله افتتاح كلية مجتمع ، م(1..2م/...2مع صنعاء في العام)اليمن في كلية المجت

تالها انشاء كلية المجتمع ، م1..1( لسنة 1.4الجمهوري رقم )ر والتي أُنشئت بموجب القرا، عدن
م وبدء تشغيل الكلية في إطار السنة التمهيدية األولى مع 2..2( لعام 246عبس بموجب القرار رقم )

 (.01، م2113 ،.)الجهاز التنفيذي للمجلس األعلى لكليات المجتمعم3..2نهاية العام 

 Definition of community colleges inاليمنتعريف كليات المجتمع في ثالثًا:ـ 
Yemen 

بأن "كليات المجتمع هي "الكليات التي  م0116( لسنة 5في قانون كليات المجتمع رقم )عرفت كما  -
تنشأ وفقَا ألحكام هذا القانون لتلبية احتياجات المجتمع من الكوادر الفنية والتقنية المتوسطة في 

 المجاالت المختلفة".
 

"مؤسسة تعليمية لما بعد  بأنها (01، 2115، صنعاء، عن )كلية المجتمع الدليل الصادر فيوعرفت  -
الثانوية وقبل المرحلة الجامعية األولى درجة البكالوريوس وتوفر برامجها فرصًا للراغبين في االلتحاق 

فترة الدراسة وال تتجاوز ، بسوق العمل أو من يود مواصلة تعليمه الجامعي أو تدريبيه المهني المتقدم
 وتنتهي بشهادة من دون البكالوريوس"، فيها في الغالب ثالث سنوات

 

هي" كل كلية تنشًا وفقًا إلحكام  والهيكل اإلداري لكليات المجتمع بأنها يةلتنظيمافي الالئحة  وعرفت -
القانون وتتمتع باالعتبارية واالستقالل المالي واإلداري لتلبية احتياجات المجتمع من الكوادر الفنية 
والتقنية في المجاالت المختلفة ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات وتمنح درجة الدبلوم التقني العالي" 

 (0، 2103، )الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع
 

 تستنتج الباحثة ومن خالل التعريفات السابقة لكليات المجتمع يمكن القول إن:ـ 

المرحلة  بعد والمهارات التعليمية المواد أنواع من نوع سبتدري تقوم تعليمية فنية مؤسسة كليات المجتمع -
 الثانوي.

 من الدراسية لعددوالتخصصات  والتدريبية التعليمية برامجها بشمولية كليات المجتمع تتميز -
عامة  المجتمع بصورة مشكالت ومعالجة به تتواجد الذي المحلي بها المجتمع  يهتم التي الموضوعات

 وتتالءم مع حاجات األفراد.
 تقدم البرامج للطلبة الملتحقين على المستوى المتوسط بين المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية. -
 إلكمال الدراسة في الجامعة أو إعدادهم مهنيًا لسوق العمل.وتهدف إلى إعداد الطالب أكاديميًا  -
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 ة الدراسة في اليمن ثالث سنواتوتتمتع كليات المجتمع باالعتبارية واالستقالل المالي واإلداري ومد -
 منح درجة الدبلوم التقني العالي لمدة عامين في الدول العربية وتو 

 Governmental community colleges كليات المجتمع الحكوميةرابعًا:ـ 
( كليًة موزعًه على 10م )2.14كان العدد الكلي لكليات المجتمع الحكومية بلغت حتى العام      

وكليتين تم افتتحاها هي كلية المجتمع سقطرى وصعده وقد بلغ إجمالي أعداد ، المحافظات اليمنية
( طالبًا وطالبًة موزعين 11723م حوالي )2.14 ةالطالب الملتحقين في هذه الكليات حسب إحصائي

 (03، م2102، .)المجلس التنفيذي لكليات المجتمع اليمنية( تخصصاً 95على )

 private community colleges  كليات المجتمع الخاصةخامسًا:ـ 

( كليًة موزعًه على جميع محافظات 24بلغ عدد كليات المجتمع اليمنية الخاصة بلغت )قد و      
( طالبًا وطالبًه موزعين على 6121وبلغ عدد الطالب والطالبات الملتحقين بها) ، الجمهورية

 (01، م2102، )المجلس التنفيذي لكليات المجتمع اليمنية.م 2.14تخصصات مختلفة حسب إحصائيات 
 
 
 

 Objectives of community colleges أهداف كليات المجتمعسادسًا:ـ 

إنشاء كليات المجتمع اليمنية فقد ذكر في أهداف كليات المجتمع اليمنية كما جاء في قانون      
 -( أن كليات المجتمع اليمنية تهدف إلى تحقيق األهداف اآلتية :4المادة )

 ترسيخ مبدأ مشاركة المجتمع في نشر التعليم . -
 ات الكفاءات التقنية.إعداد كوادر متوسطة لتأمين متطلبات التنمية من القوى البشرية ذ -
 انشاء نظام تعليمي يتميز بالمرونة والتكيف مع التقنيات الحديثة ومؤشرات سوق العمل. -
 اإلسهام في تنشيط التدريب والتأهيل لالرتقاء بالمستوى العلمي والمهاري. -

 

 األهداف العامة األخرى لكليات المجتمع اليمنية ومنها:
 

 يتناسب ومتطلبات التنمية . تطوير التعليم التقني وتحديثه بما -
العمل على رفع كفاءة العاملين في أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع العام والخاص والتعاوني وذلك  -

عادة التأهيل أيضًا بحسب  من خالل المساهمة في تنظيم برامج التأهيل والتدريب أثناء الخدمة وا 
 احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

الجامعات التطبيقية ومؤسسات التدريب المهني وغيرها من الجهات ذات العالقة توطيد العالقات مع  -
لتحقيق التكامل. كما تهدف كليات المجتمع إلى تزويد الدارسين بالمهارات التي يحتاجون إليها في 

، كسابهم قاعدة عريضة من المعلومات ذات االستخدام المتعدد األغراضإفضاَل عن ، سوق العمل
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وتؤهل الطالب ، األساسية واللغة اإلنجليزية ومهارات االتصال واستخدامات الحاسب اآلليمثل العلوم 
لمهنة محددة تؤكد إجادته لتخصصه والمامه بمهارة يمكنه أن يصقلها بالخبرة المناسبة في الميدان 

المجتمع إنشاء كليات قانون  )العملي والتدريبي الذي سيٌخطط له بالشكل الذي يكفل تحقيق كل ذلك.
 (1، م0116، اليمنية

 

 community colleges Jobs وظائف كليات المجتمعسابعًا:ـ 
جعل وظائفها وبرامجها ، إن ارتباط كليات المجتمع باحتياجات المجتمع المحلي وسوق العمل فيه     

تقديم من إعداد الكوادر المتوسطة المطلوبة لسوق العمل وحتى ، تتوسع لتشمل جميع فئات المجتمع
 والتوجيه األكاديمي والمهني لمن يحتاج لذلك .، خدمات التعليم المستمر

وعند استعراض وظائف كليات المجتمع في األدبيات التي مر  على إصدارها وقت طويل نجد أن 
ما طرح في فترة ما قبل السبعينيات كانت تركز على النظرة الشمولية للوظائف مع التركيز على 

أما المراجع الحديثة فتكاد تطرح أبعادًا جديدًة للوظائف وتركز على الوظائف ، يةالوظيفة التحويل
 -وهذا ما سيتم استعراضه كما يأتي:، األخرى مثل الوظيفة المهنية لكليات المجتمع

 وظيفة التعليم االنتقالي إلى الكليات الجامعية: -0
بحيث ، تقدمها الجامعة في السنتين األوليتين تقدم كلية المجتمع برنامجًا دراسيًا مماثاًل للبرامج التي

يستطيع الطالب بعد إتمامه هاتين السنتين بنجاح أن ينتقل إلى السنة الثالثة في الجامعة بنقل جميع 
المقررات التي تمت دراستها في كلية المجتمع الستكمال دراستهم الجامعية نظرًا للتماثل في برامج الكلية 

 (23، 0202، )بوبشيتوالجامعة.
وتهتم كلية المجتمع بأمرين هما أوله: أن تجعل برامجها االنتقالية على نوعية دراسية جيدة تعادل 

وثانيهما: استخدام معايير دقيقة في اختيار الطالب للتأكد من ، بمحتواها ومستوياتها برامج الجامعة
 (222، 0126، .)التلمقدرتهم على إتمام الدراسة بعد انتقالهم إلى الجامعة بنجاح

 وظيفة التدريب المهني )الختامي(:-2
ألن الطالب ، تقدم كلية المجتمع برامج مهنية لمدة سنتين أو أقل وتسمى هذه الوظيفة الختامية

وتشتد الحاجة إلى مثل هذه البرامج ذات السنتين في ، يباشر العمل في مهنته فور انتهائه من الدراسة
الزراعة وتخصصات المهن الطبية المساندة، إعداد المعلمين وغير ميادين متنوعة من ضمنها التجارة، 

ويتم اختيار هذه البرامج وفق حاجات المجتمع المحلي ، ذلك من األنواع المتعددة التي تحتاجها التنمية
بمشاركة  ويشترك في التخطيط لها لجان استشارية من رجال األعمال والمهنيين من سكان المنطقة

ية لتحديد أنواع المهارات التي يهدف كل برنامج إلى تحقيقها ثم تحديد عناصر الدراسة العاملين في الكل
 (222، 0126، )التل. أو المواد الدراسية التي من شأنها تأمين هذه المهارات
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وتقدم كليات المجتمع مجموعة من البرامج التدريبية والحرفية والمهنية والتقنية لتلبية احتياجات 
 ( ومنها:22-23ـ، ه0202، وبشيتالفئات كافة )ب

وتتميز بأنها برامج متخصصة جدا، والهدف منها تزويد الملتحقين بها بالمعرفة  البرامج التدريبية: -
 .والمهارات الالزمة إلنجاز بعض األنشطة المتعلقة بمهمة معينة

، وهذه البرامج معدة للطلبة الذين يرغبون في مزاولة مهنة ال تتطلب دراسات جامعية البرامج المهنية: -
 .والهدف منها تزويد الملتحقين بالمهارات المطلوبة لممارسة مهنة ذات مستوى متوسط

فالملتحقين بهذه البرامج عندما يكتشفون أثناء دراستهم أنهم يتمتعون بمواهب كافية لمتابعة      
فإن كليات المجتمع تؤمن للطالب فرصًا ، عي انتقالي يتحولون إليه دون أي عائق يذكربرنامج جام

مكانياته الشخصية  ومتطلبات سوق العمل في مجتمعه.، تتيح له تغيير أهدافه بما يتالءم مع قدرته وا 
وهذه البرامج معدة لألشخاص الذين لديهم الرغبة والقدرة على استخدام األدوات  البرامج الحرفية: -

هؤالء ، وغيرهم، مثل: االطباء والمهندسين، وتشغيلها تحت إرشاد وتوجيه أصحاب التخصصات العليا
 وأقل من درجة البكالوريوس.، المساعدين بحاجة إلى تعليم وتدريب أعلى من المرحلة الثانوية

الهدف من البرامج التقنية إعداد الملتحقين بها وتزويدهم بالمهارات والخبرات الالزمة  لتقنية:البرامج ا -
لمزاولة مهنة التشغيل واإلنتاج والصيانة في قطاعات اإلنتاج والخدمة المختلفة وهؤالء الملتحقين يكون 

صل بين المخططين فهم حلقة الو ، لديهم القدرة على ترجمة الخطط اإلنتاجية والعمل على تنفيذها
 واالختصاصيين من خريجي الجامعات وبين العمال الماهرين.

 وظيفة التربية العامة والوطنية -3
هو إعداد الملتحقين بهذه الكليات وتهيئتهم للقيام بأدوار فع الة في األسرة ، الهدف من هذه الوظيفة     

، المجتمع بقسط من الثقافة العامةوالمجتمع . فمقررات هذه الوظيفة ضرورية إلمداد كل عضو من 
للمشاركة في األنشطة العامة وممارسة المسئوليات الوظيفية ، التي تساعده على أداء مهمته كإنسان
قامة عالقات إنسانية مع اآلخرين.   وهي كاالتي:ـ (26، 0202، )بوبشيتوا 

 وظيفة تعليم الكبار وتأمين التعليم المستمر: - أ
ومن واجباتها توفير فرص التعليم ، عليم عملية مستمرة يستغرق العمر كلهتفترض كلية المجتمع أن الت

المستمر للكبار الذين يرغبون في تحسين أوضاعهم سواء كان ذلك لغرض الترقي في أعمالهم، أم لغرض 
وتهدف هذه البرامج إلى تنمية المهارات والمواهب ، أو لتنمية االهتمامات الخالقة، التنوير الثقافي

 (221، 0126، )التلمامات المهنية لدى األفراد بحيث يؤدي ذلك إلى تحقيق أهدافهم المهنية. واالهت
إن برامج تعليم الكبار معدة لألشخاص الذين تجاوزوا تعليمهم اإلجباري )األساسي( وهم في حاجة 

أم ا التعليم المستمر فهو نظام تعليمي يوفر لإلنسان برامج ، ى تعويض ما فاتهم من فرص تعليميةإل
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مكانياته من أجل تطوير شخصيته أو  خاصة في أي مرحلة من مراحل عمره في ضوء استعداداته وا 
 (22، 0202، )بوبشيت.الترويح عن نفسه

 وظيفة اإلرشاد والتوجيه : - ب

سليمة في مجال االختيار المهني تسهم هذه الوظيفة في مساعدة الطالب على اتخاذ قرارات      
وتخطيط المنهاج واالهتمامات والميول الشخصية ومساعدة الطلبة في تحقيق كامل طاقاتهم العقلية 

وتأتي أهمية هذه الخدمات من أن عددًا كبيرًا من الطالب ال يحسنون تقويم  ،والجسمية واالجتماعية
التي تتناسب مع اهتماماتهم  ورغباتهم وال يعرفون  قدراتهم ومؤهالتهم وال يتمكنون من اختيار البرامج

فتسارع كلية المجتمع إلى مساعدتهم ، الوجهة التي يريدون االتجاه نحوها بعد انتهائهم من الثانوية
، )التللتجنبهم الوقوع في االختيارات الخاطئة وتقدم المشوره واإلرشاد في النواحي التعليمية والمهنية. 

0126 ،211) 
 :لتطوير التعليميوظيفة ا - ت

تهدف هذه الوظيفة إلى مساعدة الطالب الذين ال تؤهلهم خبراتهم التعليمية السابقة من استيعاب      
بحيث تقدم برامج على شكل مقررات دراسية الغرض منها معالجة النقص ، مقررات الدراسة في الكلية

 (221، م0126، )التل.في مؤهالت الطالب التعليمية وفي مهاراتهم األساسية

 وظيفة خدمة المجتمع: - ث

تعد كلية المجتمع مركزًا للمجتمع فتعمل معه عن كثب وتنخرط في جميع األنشطة التعليمية والثقافية 
وتتولى التوجيه في توفير البرامج الثقافية، كالمحاضرات والندوات والحلقات الدراسية وغير ذلك من 

وتقديم التسهيالت االستشارية وتقديم المنح الدراسية والقروض ، والرياضية، واألدبية، األنشطة التمثيلية
وغير ذلك من الحوافز لتشجيع الجديرين والمحتاجين من الطلبة والتأكد من تلبية حاجات المجتمع من 

 (211، م0126، )التل.. البرامج الدراسية التي تفي بأغراضهم

خالل ربط هذه البرامج باحتياجات  وتوجه كليات المجتمع برامجها لخدمة المجتمع المحلي من
فكليات المجتمع تقدم التسهيالت للمجتمع ، المجتمع التعليمية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية

كالمستشفيات ، في نفس الوقت الذي يجعل المجتمع جميع مؤسساته، باعتبارها مراكز ثقافية للمجتمع
واستخدام ، وللملحقين بها ولالستفادة منها علميا مراكز تدريب للطلبة، والمصانع والمدارس وغيرها
وفي هذا الصدد يرى بعض الباحثين أن خدمة المجتمع المحلي، هي ، معاملها ومختبراتها وورشها

وأن هذه الخاصية هي التي تميز هذا النوع من الكليات عن األنواع ، الروح األساسية لكليات المجتمع
 (26، 0202، بشيت)بو  األخرى من الكليات والجامعات.
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 النظام المالي واإلداري لكليات المجتمع الحكومية:ـ ثامناً 

 Financial and administrative system of government colleges of 
government 

 -( اآلتي:.3مادة )م لكليات المجتمع الحكومية في ال2.13لسنة حددت الالئحة التنظيمية      
ويتولى عميد الكلية عرضها على جهات ، خاصة بها يعدها مجلس الكليةيكون لكل كلية ميزانية 

باالتفاق مع وزارة الكلية مجلس بنفسها وفقًا للنظام الذي يقره وتدير كل كلية أموالها ، االختصاص
 المالية مع مراعاة القوانين النافذة.

 

 مصادر التمويل في كليات المجتمع اليمنية:ـ تاسعاً 

 sources of funding in Yemeni community colleges 

في مصادر تمويل الكلية لكليات المجتمع الحكومية  م2.13لسنةوحددت الالئحة التنظيمية      
الرسوم التي يؤديها  ،ت والمنحالقروض والهبات واإلعانا ،المخصصة االعتماداتهي:)(31مادة )ال

لكلية ويوافق عليها أية موارد أخرى تحصل عليها ا، التنفيذيةحكام القانون والئحته الطالب بموجب أ
لكليات المجتمع الالئحة التنظيمية  .)(إيرادات الكلية عن الخدمات التي تقدمها للغير، مجلس الكلية

 (6، م2103، الحكومية
 

 الهيكل التنظيمي لكليات المجتمع الحكومية:ـ عاشراً 

organizational structure of government colleges of government 

( أن الهيكل التنظيمي .2) كما جاء في الالئحة التنظيمية لكليات المجتمع اليمنية في المادة     
 . (2كما هو موضح في شكل رقم ))الهيكل اإلداري والفني( لكليات المجتمع الحكومية يتكون 
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)الالئحة التنظيمية لكليات ( يوضح الهيكل التنظيمي للجهاز اإلداري بكليات المجتمع اليمنية2شكل )

 (12، 2102 ،المجتمع الحكومية اليمنية
 

 نظام الدراسة في كليات المجتمع اليمنيةعشر:ـ  الحادي
system of study in Yemeni community colleges 

م بشأن الالئحة الخاصة بنظام الدراسة في كليات المجتمع 1..2( لسنة62وحدد القرار الوزاري رقم)
 الحكومية كاآلتي:

 مدة الدراسة في الكلية: -0
أو  لنيل شهادة البكالوريوس التطبيقي في التخصص الواحد أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية - أ

 أكثر(.
لنيل شهادة الدبلوم التقني في التخصص الواحد ثالث سنوات )ستة فصول دراسية أو أكثر( موزعة  - ب

 على النحو التالي:
 السنة الدراسية األولى تمهيدية وهي أساسية للدراسة التخصصية. -
 السنتان الدراسيتان الثانية والثالثة تخصصيتان. -
 صية.( تخص4، 3، 2الثالث السنوات الدراسية) -
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ويتحدد القبول في التخصصات بناًء على النتائج التي يحققها ، السنة التمهيدية الزامية لكل الطالب -
الطالب في اختبارات الفصلين األول والثاني من السنة التمهيدية وبحسب الشروط الخاصة بكل 

الستيعابية وُتحدد األولوية باإلضافة إلى ما سبق بحسب المعدالت التراكمية والطاقة ا، تخصص
كما ال يجوز أن تتجاوز المدة التي يقضيها الطالب لنيل شهادة الدبلوم التقني )خمس ، للتخصصات

 سنوات أو عشرة فصول دراسية(.
ويجب أن ال تقل عدد الساعات التي يجتازها الطالب للحصول على شهادة الدبلوم التقني عن  -

 (5، م2102، سة في كليات المجتمع الحكومية) الالئحة الخاصة بنظام الدرا.( ساعات معتمدة1.1)
 

 ٌاسس وشروط القبول في كليات المجتمععشر:ـ  الثاني
 the basics and conditions of admission to community colleges 

 يشترط في المتقدم لاللتحاق بالكلية ما يلي:
 الشروط العامة :-0
العامة أو المهنية أو ما يعادلها وبنسبة ال تقل عن أن يكون المتقدم حاصاًل على شهادة الثانوية  -

60.% 
 أن يستوفي كافة الشروط والمتطلبات األكاديمية الخاصة المبينة في هذه الالئحة. -
 أن يكون المتقدم الئقًا صحيًا للتخصص الراغب االلتحاق به. -
 أن يكون المتقدم متفرغًا كليًا للدراسة. -
المهنية أكثر من خمسة أعوام  شهادة الثانوية العامة أوأن ال يكون قد مضى على حصوله على  -

 بما فيها عام التخرج.
أن يتقدموا بطلب القبول على أن  سنة أو أكثر 20يمكن للمتقدمين الذين تبلغ أعمارهم في يوم  -

 يكون لديهم خبرة بالتخصص المراد االلتحاق به لمدة ست سنوات على األقل .
 الشروط الخاصة : -2
 يكون قد صدر بحقه قرار فصل من أي جهة تعليمية او مهنية.أن ال  -
 اجتياز السنة التمهيدية المخصصة لبرامج التعليم التقني العالي بنجاح. -
الحاصلون على الدبلوم التقني بعد الثانوية والمتقدمين للتسجيل في برامج التعليم التقني العالي  -

 يخضعون لشروط التسجيل المحددة في هذه الالئحة.
الطالب الوافدون عليهم احضار شهادة إنفاق مالية من ولي أمر الطالب الوافد الدارس على نفقته  -

الخاصة مصدقة من سفارة بالده أو من يمثلها في الجمهورية اليمنية أو إفادة من وزارة التعليم 
)الالئحة  العالي والبحث العلمي للطالب الوافد الحاصل على منحة دراسية من الحكومة اليمنية.

 (2-3، م2102، الخاصة بنظام الدراسة في كليات المجتمع الحكومية
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 اليمنية المجتمع كليات في التخصصاتعشر:ـ  الثالث
 specialization in Yemeni community colleges 

إن كليات المجتمع اليمنية تقدم مجموعة من التخصصات التي تؤهل الطالب للدخول إلى سوق      
العلوم الهندسية فق ست دوائر رئيسية وهي وممارسة مهنة تناسبه وتتوزع التخصصات و العمل 

 (0، 2102، ) المجلس األعلى لكليات المجتمع اليمنيةوالتطبيقية واإلدارية والطبية والزراعية والفنية.
 -كما موضح في الشكل التالي:

 م2105/2102المجتمع الحكومية للعام  في كليات التخصصات ( يوضح2جدول رقم )

عاء التخصصات م
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1 

سية
هند
م ال
علو
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تكنولوجيا هندسة التصميم 
                    الداخلي) ديكور (

2 
تكنولوجيا هندسة التبريد 

                    والتكييف
                    لوجيا هندسة السياراتتكنو  3

4 
لوجيا هندسة األجهزة تكنو 

                    والمعدات الطبية
                    ة كمبيوتر والكترونياتهندس 5
                    ة انشائيةهندس 6
                    هندسة الكترونيات 7
                    ة مساحةهندس 8

9 

علو 
ال

قية
طبي
 الت
م

 

التصميم الجرافيكي والوسائط 
                    اإلعالمية الرقمية

                    تكنولوجيا برمجة حاسوب 10
                    ولوجيا انترنتتكن 11
                    تكنولوجيا المعلومات 12
                    يميدياملت 13
                    معلومات الحاسوب نظم 14
                    علوم حاسوب 15
                    شبكات 16
17 

 

                    إدارة مشروعات
                    إدارة فندقه وسياحة 18
عالنتسو  19                     يق وا 
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                    سبةمحا 20
                    رة أعمالإدا 21
                    رة الكترونيةتجا 22
                    الجودة الشاملة 23
                    ية مواردتنم 24
                    رة صحيةإدا 25
                    رة مكاتب وسكرتاريةإدا 26
                    معلومات إدارية نظم 27
                    م إداريةعلو  28
                    رياتمشت 29
30 

العل
بية
 ط
وم

 

                    مختبرات طبية
                    صيدلة 31
                    تمريض 32
                    تخدير 33
                    عالج طبيعي 34
                    ج وظيفيعال 35

36 
وم العل

 هندسة حدائق الزراعية

                   
37 

ن الفنو
 الجميلة

 تصميم أزياء

                   
 (2، 2102، التنظيمية لكليات المجتمع الحكومية اليمنية )الالئحة

 
 السلطة اإلشرافية على كليات المجتمع اليمنية -عشر: الرابع

 supervisory authority of Yemeni community colleges 
، ومن خالل مسيرة نشأت كليات المجتمع اليمنية خضعت لعدد من التحوالت في التبعية واإلشراف     
ثم انتقلت تبعيتها إلى وزارة ، م1..2كانت في أول نشأتها تتبع وزارة التربية والتعليم حتى العام حيث 

شراف وزارة 4..2وفي العام ، م3..2التعليم العالي والبحث العلمي حتى العام  م تحولت إلى تبيعيه وا 
، م4..2( لسنة 163بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) ةالتعليم الفني والتدريب المهني بصورة نهائي

 بشأن الموافقة على تبيعه كليات المجتمع لوزارة التعليم الفني والمهني.
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أن كليات المجتمع اليمنية تخضع ألشراف المجلس األعلى لكليات المجتمع التابع لوزارة التعليم      
م والتي تنص 6..1(0من قانون كليات المجتمع )( 6وقد تم أنشاؤه بموجب المادة )، الفني والمهني

على أن ينشأ مجلس أعلى لكليات المجتمع يختص بوضع السياسات التعليمية لهذه الكليات واإلشراف 
( : من الالئحة .1( ).( )1مادة )كما جاء في نص ال، على تنفيذها ومقره العاصمة صنعاء

تبارية والذمة المالية تمتع بالشخصية االعم( والتي تنص: أن المجلس األعلى ي2.13التنظيمية)
مدة و ، ضاء المجلس بناًء على عرض الوزيريصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين أعو  ،المستقلة

 (3-2، م0116، كليات المجتمعانشاء .) قانون العضوية في المجلس ثالث سنوات قابلة للتجديد
 
 

 المجتمع) الجهة المشرفة على كليات المجتمع(الجهاز التنفيذي للمجلس األعلى لكليات  -0
 

( the executive board of the supreme council of community colleges 
supervisor of community colleges 

 

( من قانوني 16ستنادًا إلى المادة )اوقد تم انشاء جهاز تنفيذي للمجلس األعلى لكليات المجتمع       
م والتي تنص على أن يكون للمجلس جهاز تنفيذي يتكون من وحدات 6..1(0كليات المجتمع )

متخصصة يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناًء على عرض الوزير بعد 
 (3 ،م0116، .) قانون كليات المجتمعموافقة وزارة الخدمة المدنية 

 function of the مهام واختصاصات الجهاز التنفيذي للمجلس األعلى لكليات المجتمع -2
executive body of the supreme council of colleges 

 الجهاز التنفيذي للمجلس األعلى لكليات المجتمع( مهام واختصاصات 11ووضحت المادة )     
 اليمنية وهي على النحو اآلتي:

 التقارير التي يطلبها المجلس أو رئيسه في نطاق أهداف ومهام المجلس.إعداد  -
انشاء قاعدة لمعلومات التعليم الخاص بكليات المجتمع تساهم في تقييم األوضاع وسرعة اتخاذ  -

 القرارات المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.
عداد - عداد محاضر جلساته وا   التقارير بشأن تنفيذها. اإلعداد والتحضير الجتماعات المجلس وا 
 تبليغ قرارات وتوصيات المجلس إلى الجهات المعنية ورفع التقارير بذلك إلى رئيس المجلس. -
متابعة تنفيذ السياسات التعليمية لكليات المجتمع وما يقره المجلس من خطط ومشاريع تستهدف  -

 تلف المجاالت.تلبية احتياجات المجتمع من الكوادر الفنية والتقنية المتوسطة في مخ
إعداد التصورات واالقتراحات الهادفة غلى تطوير نظام كليات المجتمع في ضوء التوجيهات التي  -

 يقرها المجلس بهذا الشأن ومتابعة تنفيذها بعد إ قرارها من المجلس.
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دراسة جدوى انشاء كليات المجتمع الحكومية والخاصة في المحافظات بناًء على إحالة من  -
م نتائج تلك الدراسة للمجلس األعلى التخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومتابعة تنفيذ المجلس وتقدي
 تلك القرارات.

اقتراح تطوير الموارد البشرية والمناهج في كليات المجتمع بما يلبي احتياجات سوق العمل  -
اء وتقديمها ومتطلبات عملية التنمية الشاملة أو المتغيرة لكليات المجتمع الموجودة أو تحت اإلنش

 إلى المجلس األعلى.
تقديم الدراسات والبحوث الالزمة لتحديد جوانب التمويل لتنويع وتوسيع مجاالت التعليم لكليات  -

المجتمع وتشجيع البرامج واألنشطة اإلبداعية فيها ورفعها للمجلس األعلى التخاذ اإلجراءات 
 الالزمة.

صة بتنمية الموارد البشرية لكليات المجتمع المساهمة في إعداد خطط التدريب والتأهيل الخا -
 الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية وتقديمها للمجلس التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.

دراسة وتقويم البرامج التعليمية في كليات المجتمع الحكومية والخاصة وتحديد البرامج النوعية  -
قرارها.والمتميزة وتقديم نتائج تلك الدراسة للمجلس   األعلى لمناقشتها وا 

رفع المقترحات بأنواع الرسوم الدراسية التي يجب أن تتقاضاها كليات المجتمع الحكومية والخاصة  -
 من المتقدمين للدراسة وفقًا لطبيعة كل برنامج وذلك إلى المجلس إلقرارها.

دارة نظام المعلومات لمتطلبات سوق  - العمل ومتابعة مدى القيام بالدراسة المسحية واإلحصاء وا 
 استيعاب الخريجين.

إعداد الموازنات السنوية الخاصة بالمجلس والجهاز التنفيذي ومتابعة اعتمادها من قبل الجهات  -
 المختصة.

اقتراح تطوير التعاون في مجال البرامج التعليمية مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات اإلقليمية  -
 مية الخاصة بكليات المجتمع.والدولية في مجال البرامج التعلي

المساهمة في إعداد اإلستراتيجية الوطنية لكليات المجتمع بالتنسيق معها وفقًا للمستجدات  -
قرارها.  والمتغيرات وتقديمها إلى المجلس لمناقشتها وا 

 التنسيق بين لجان المجلس في المحافظات ومتابعة تنفيذ مهامها وفقًا للقوانين والقرارات النافذة. -
مهام أخرى مرتبطة بطبيعة عمل الجهاز التنفيذي أو يكلف بها من المجلس أو رئيس  أي -

 (25، م2103، .) الالئحة التنظيمية لكليات المجتمع الحكوميةالمجلس
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 تمهيد
 
 
 

الدراسة واإلجراءات التي تم إتباعها في وطريقة تعرض الباحثة في هذا الفصل وصف منهجية      
وصدق وثبات أداة مجتمع الدراسة وبناء أداة الدراسة منهج الدراسة وتحديد  واشتملت على، الدراسة

وكذلك الطرق اإلحصائية المتبعة في تحليل نتائج الدراسة الميدانية ، الدراسة ووصف كيفية تطبيقها
 لإلجابة عن أسئلة الدراسة على النحو اآلتي:

 (Research Methodology):أواًل:ـ منهج الدراسة
في ضوء طبيعة الدراسة  وذلكالتحليلي حتمت الدراسة أن تستخدم الباحثة المنهج الوصفي      

ولكن ، وبيان خصائصها وحجمها، والذي يعتمد على دراسة الظاهرة، واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها
بل يمتد إلى جمع ، د مرحلة وصف الظاهرة وبيان حجمهاهذا ال يعني أن يقف المنهج الوصفي عن

 لتفسيرها وتوجيهها .المعلومات وتحليلها واستنباط االستنتاجات لتكون أساسًا 
في وصف الظاهرة وكميًا فيما يتعلق  تعبيرًا وصفيًا فيما يتعلق األمرويُعبر في المنهج الوصفي      

 (0112، 022، .)زويلف وآخروناألمر بحجم الظاهرة
والهدف ، ت الخاصة بالمشكلة موضوع البحثوهذا النوع من الدراسة يتم لوصف خصائص المتغيرا    

 (22، م2112، )الدهراويووصف المجاالت المالئمة الخاصة بالظاهرة موضوع الدراسة.، من الدراسة
 (Research Population):الدراسةوعينة ثانيًا:ـ مجتمع 

، أستاذ مساعد، مدرس، )معيداألكاديميين متمثلهًّ في  يتكون مجتمع الدراسة الحالية من كافة     
مدير ، رئيس قسم، ) مختصمتمثلهًّ في  اإلداريينو ( فردًا 11البالغ عددهم ) أستاذ(، أستاذ مشارك

( فرداًّ في كلية المجتمع صنعاء الحكومية 62البالغ عددهم ) عميد(، نائب عميد، مدير عام، أدارة
جمالي عددهم )، التابعة لوزارة التعليم الفني والمهني ( فردًا بحسب الكشوفات الرسمية الصادرة .10وا 

 -:(0رقم )م( كما هو موضح في الجدول 2.16/2.11للعام ) الموارد البشرية التابعة للكلية من

 ( يوضح مجتمع الدراسة5جدول رقم )
 اإلجمالي المتعاقدين الثابتين مجتمع الدراسة
 62 12 .0 اإلداريين
 11 33 00 األكاديميين
 051 25 015 اإلجمالي

 

وحرص الباحثة على أن تتيح الفرصة للكل ونظرًا لصغر ومحدودية حجم مجتمع الدراسة الحالية      
وبهدف صحة تعميم النتيجة على جميع أفراد مجتمع الدراسة عن اإلجابة على أداة ، في المشاركة

 الدراسة لمعرفة واقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع صنعاء.
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أداة الدراسة على جميع أفراد  أسلوب الحصر الشامل من خالل توزيعوقد استخدمت الباحثة      
( استبانة وبعد .12أداة الدراسة ميدانيًا حصلت الباحثة على) جتمع الدراسة المستهدف وبعد توزيعم

الي م( من إج66نسبته )%ما ويمثل هذا العدد ، ( استبانة116استبعاد الغير صالحة للتحليل تبقى )
( تبين 11)، (.1)، (.)، (1)، (6)، (6وفي الجداول رقم )، العدد الموزع من مجتمع البحث

 .متغيرات مجتمع الدراسةخصائص و 
حسب متغير العمر: -0  

 (6 جدول رقم )
 الدراسة بحسب متغير العمر مجتمعتوزيع أفراد 

 النسبة % العدد العمر م
 2..3 30 سنة .3أقل من  1
 32.1 31 سنة30من  أقل –سنة  .3 2
 36.1 43 سنة فأكثر 30 3

 011.1 006 اإلجمالي
حيث بلغ عدد الذين يبلغون ، ( يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير العمر6جدول رقم )     

أم ا عدد الذين يبلغون ، %( من مجتمع الدراسة2..3( بنسبة مئوية )30سنًة ) .3أعمارهم أقل من 
وعدد ، الدراسة %( من مجتمع32.1( بنسبة مئوية )13)سنًة  30سنًة إلى أقل من  .3أعمارهم من 
 %( من مجتمع الدراسة وهم األكثر.36.1( بنسبة مئوية )43سنًة فأكثر ) 30الذين يبلغون 

حسب متغير المؤهل العلمي: -2  
 ( 1جدول رقم )

 الدراسة بحسب متغير المؤهل العلمي مجتمعتوزيع أفراد 
 النسبة % العدد المؤهل العلمي م
 ...1 22 دبلوم متوسط فأقل 1
 ..06 66 بكالوريوس 2
 24.1 21 دراسات عليا 3

 011.1 006 اإلجمالي
حيث تم تصنيف ، ( يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي6جدول رقم )       
حيث بلغ عدد من يحملون مؤهالت ، دراسات عليا، بكالوريوسو ، دبلوم متوسط فأقل المتغير إلىهذا 

أم ا من يحملون مؤهالت ، %( من مجتمع الدراسة.1( بنسبة مئوية )22علمية دبلوم متوسط فاقل )
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أم ا من يحملون مؤهالت ، %( من مجتمع الدراسة..06( بنسبة مئوية )66بكالوريوس فيبلغ عددهم )
 الدراسة . مجتمع%( من 24.1( بنسبة مئوية )21ا فيبلغ عددهم )ليعدراسات 

حسب متغير سنوات الخبرة: -3  
 ( 2 جدول رقم )

 ةالدراسة بحسب متغير عدد سنوات الخبر  مجتمعتوزيع أفراد 
 

 النسبة % العدد سنوات الخبرة م
 24.1 21 سنوات0أقل من  1
 26.6 31 سنوات.1أقل من  –سنوات 0 2
 36.2 42 سنة10أقل من  –سنوات .1من 3
 ..12 10 سنة فأكثر10 4

 011.1 006 اإلجمالي
حيث تم تصنيف هذا ، ( يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة1جدول رقم )   

%( 24.1( بنسبة مئوية )21وبلغ عددهم )سنوات( 0:الفئة األولى )أقل من  المتغير إلى أربع فئات
( بنسبة مئوية 31سنوات( وبلغ عددهم ).1أقل من  -سنوات 0والفئة الثانية )، الدراسةمن مجتمع 

( بنسبة مئوية 42سنة( وبلغ عددهم )10أقل من -سنوات .1والفئة الثالثة )من، %(26.6)
%( من مجتمع ..12( بنسبة مئوية )10سنة فأكثر( وبلغ عددهم )10والفئة الرابعة )، %(36.2)

 الدراسة.
 :المسمى الوظيفيتغير حسب م -2

 ( 1جدول رقم )
 المسمى الوظيفي الدراسة بحسب متغير مجتمعتوزيع أفراد 

 

 النسبة % العدد المسمى الوظيفي م

 21.0 51 أكاديمي 1
 51.1 51 إداري 2

 011.1 006 اإلجمالي
تصنيف حيث تم ، ( يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي.جدول رقم )      

%( من مجتمع 1..4( بنسبة مئوية )06الفئة األولى )أكاديمي( وبلغ عددهم ):هذا المتغير إلى فئتين
 %( من مجتمع الدراسة ....0( بنسبة مئوية ).0والفئة الثانية )أداري( وبلغ عددهم )، الدراسة
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 :وجود دورات تدريبية في مجال الحاسوب واالنترنتحسب متغير  -5
 

 ( 01)جدول رقم 
 الدراسة بحسب متغير وجود دورات تدريبية في مجال الحاسوب واالنترنت مجتمعتوزيع أفراد 

 

 النسبة % العدد الدورات التدريبية م

 24.1 21 أقل من ثالث دورات 1
 33.6 .3 0دورات إلى أقل من3من  2
 ..31 36 دورات فأكثر 0 3
 3..1 12 ال يوجد 4

 011.1 006 اإلجمالي
( يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير وجود دورات تدريبية في مجال .1جدول رقم )      

دورات(  3حيث تم تصنيف هذا المتغير إلى أربع فئات: الفئة األولى )أقل من ، الحاسوب واالنترنت
قل دورات إلى أ 3والفئة الثانية )من، %( من مجتمع الدراسة24.1( بنسبة مئوية )21وبلغ عددهم )

دورات  0والفئة الثالثة )، من مجتمع الدراسة %(33.6( بنسبة مئوية ).3عددهم ) ( وبلغ0من
والفئة الرابعة )ال يوجد( وبلغ ، %( من مجتمع الدراسة..31( بنسبة مئوية )36وبلغ عددهم )فأكثر(

 %( من مجتمع الدراسة .3..1( بنسبة مئوية )12عددهم )
 :واالنترنتاستخدام الحاسوب حسب متغير  -6

 

 ( 00 جدول رقم )
 الدراسة بحسب متغير استخدام الحاسوب واالنترنت مجتمعتوزيع أفراد 

 

 النسبة % العدد استخدام الحاسوب واالنترنت م

 4..6 .6 يومياً  1
 11.1 21 أسبوعياً  2
 1.6 2 شهرياً  3
 3.4 4 ال استخدمه ابداً  4
 16.4 .1 عند الضرورة 0

 011.1 006 اإلجمالي
، الدراسة حسب متغير استخدام الحاسوب واالنترنت مجتمع( يوضح توزيع 11جدول رقم )       

( بنسبة مئوية .6حيث تم تصنيف هذا المتغير إلى خمس فئات: الفئة األولى )يوميًا( وبلغ عددهم )
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%( 11.1مئوية )( بنسبة 21والفئة الثانية )أسبوعيًا( وبلغ عددهم )، %( من مجتمع الدراسة4..6)
، %( من مجتمع الدراسة1.6( بنسبة مئوية )2والفئة الثالثة )شهريًا( وبلغ عددهم )، من مجتمع الدراسة

والفئة ، %( من مجتمع الدراسة3.4( بنسبة مئوية )4والفئة الرابعة )ال استخدمه ابدأ( وبلغ عددهم )
 مجتمع الدراسة.%( من 16.4( بنسبة مئوية ).1عددهم ) الخامسة )عند الضرورة(

 
 (The Research's Instrument):ثالثَا:ـ أداة الدراسة

تتمثل في االستبانة التي تعد من أكثر أساليب جمع البيانات مالئمة للمنهج الوصفي اإلحصائي       
   (12، م2101، )البياتي.يسعى إلى خفايا الشئ  الذي ال

 (The Questionnaire):رابعًا:ـ خطوات بناء أداة الدراسة
 االستبانة ذات أسئلة وكانت، للدراسة الميداني الجانب لتغطية استبانة بإعداد الباحثة قامت      
جراء ، تحليلها وسهولة مجتمع الدراسة أفراد قبل من عنها اإلجابة لسهولة وذلك، مغلقة نهايات وا 

وتساؤالتها ولقد تمت االستفادة من اختبارات الصدق والثبات لها في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها 
من جزئيين  ةوتتكون االستبان. اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة لبنائها

 -كما يأتي :
، عن أفراد مجتمع الدراسة محل الدراسة وهي )العمرالمتغيرات(يشمل بيانات عامة ) -الجزء األول:
، دورات تدريبية في مجال الحاسوب واالنترنت، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي

 استخدام الحاسوب واالنترنت(.
 

يشمل مقال توضيحي لكيفية إجابة فقرات االستبانة من المستجيب ومجموعه مؤشرات  -الجزء الثاني:
على دراسة لقياس محاور الدراسة والتي حددت عباراتها أو مؤشراتها بناًء ، ( مؤشراً 03وكان عددها )

اإلطار النظري واالطالع على الكتب والمراجع العلمية وعدد من الدراسات السابقة المتعلقة باإلدارة 
وقد احتوت االستبانة على ، االلكترونية وواقع وتحديات تطبيقها واالستفادة من أراء بعض المختصين

 محورين هما:
 

( .2ما واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية في كليات المجتمع اليمنية ويتضمن المحور) المحور األول :
 مؤشرًا.

ما تحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كليات المجتمع اليمنية ويتضمن  المحور الثاني :
 ( مؤشرًا.24المحور)
وكلية المجتمع سنحان  فضاًل عن أنه تم عرض االستبانة على محكمين عدة من جامعة األندلس      

 -( يبين ذلك :12وصنعاء إلثرائها بمالحظاتهم القيمة. والجدول رقم )
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 (02جدول )
 مجاالت االستبانه بصورتها األولية والنهائية وعدد فقرات كل مجال

االستبانه بصورتها  المجاالت م
 األولية

االستبانة بصورتها 
 النهائية

 21 21 واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية 0
 22 36 تحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية 2

 53 65 المجموع الكلي

 
 (Instrument Validity):خامسًا:ـ صدق أداة الدراسة 

، وانطالقًا من أن االختبار الصادق هو االختبار الذي يقيس ما وضع االختبار من أجل قياسه      
، ناحية من التحليل في تدخل أن يجب التي العناصر لكل االستبانة شمول " بالصدق يقصد كما

)عبيدات " يستخدمها من لكل مفهومة تكون بحيث، ثانية ناحية من ومفرداتها فقراتها ووضوح
استخدمت الباحثة أسلوب الصدق للمحكمين  األداةوللتأكد من صدق ، (.16-161، م1..2وآخرون،

 -)الظاهري( وصدق االتساق الداخلي على النحو التالي:

 (Face Validity): (الصدق للمحكمين)الظاهري. 0

)عشرة محكمين( من  علىقامت الباحثة بعد بناء االستبانة بقياس صدقها من خالل عرضها       
كًل من جامعة األندلس  في يعملون ممن متعددة من تخصصاتعضاء هيئة التدريس في الجامعات و أ

يوضح ملحق ، والعاملين في مجال تقنية المعلوماتوكلية المجتمع سنحان وصنعاء وبعض المختصين 
 ( أسماء المحكمين.6رقم )
 المجاالت التي إلى انتمائها ومدى، اإلستبانة فقرات ومالحظاتهم حول مناسبة رائهمآبإبداء  قاموا     
التي وقد أجريت التعديالت الالزمة ، ووضوح العبارة، وسالمة الصياغة وارتباطها بالمحور، إليها تنتمي

وتركزت معظم التعديالت في إعادة صياغة بعض العبارات واختصارها لتزداد ، أشار إليها المحكمين
بعض العبارات  توحذف، وضوحًا ودقة في قياس ما وضعت ألجله حيث اختصرت العبارات الطويلة

، من المحكمين تيانااالستبوبعد أن جمعت الباحثة ، ضافة بعض العبارات األخرىا  و  غير المناسبة
وأخذت بقبول ، مستعمله النسبة المئوية وسيلة حسابية الستخراج صدق الفقرات ومعرفة مدى صالحيتها

( فقرًة لم تحصل نسبة االتفاق 12وحذف )، % فأكثر.1الفقرات التي حصلت على الموافقة بنسبة 
( فقرًة موزعة 03ي على )الجاهزة للتطبيق تحتو االستبانة بصورتها النهائية  وأصبحت، %(.1عليها )
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ويوضح ملحق ، )صدق المحكمين( على مجالين وبهذا اإلجراء يتحقق في االختبار الصدق  الظاهري
 ( االستبانة في صورتها النهائية.6رقم )

 

 (Internal Consistency Validity) :. صدق االتساق الداخلي2
 

الرتباطي وتحديد مدى التجانس اونتائج قيم الصدق ، صدق الظاهريبعد أن استخدمت الباحثة ال     
( لحساب معامل ارتباط كل عبارة مع الدرجة الكلية لجميع عبارات 1...الداخلي عند مستوى داللة )

قامت الباحثة بتوزيع االستبانة على و ، المحور الواحد والدرجة العامة لجميع عبارات محاور االستبانة
( موظفًا من العاملين بالكلية وذلك للتحقق من صدق االتساق .3) عينة استطالعية قوامها حوالي

وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل بعد من أبعاد االستبانة ، الداخلي لالستبانة
وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة ، ةوالدرجة الكلية لالستبان

( وكانت النتائج التي SPSSي تنتمي إليه وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي )الكلية للبعد الذ
 توصلت إليها الباحثة كاآلتي:

 

واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية  "أوال: معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المحور األول
كذلك الدرجة العامة لجميع ، نفسه بارات المحوروالدرجة الكلية لع "في كليات المجتمع اليمنية

 كما يوضح الجدول التالي:، عبارات المحاور
 ( صدق االتساق الداخلي لفقرات مجال تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الكلية03جدول رقم )

 

معامل ارتباط الفقرة  راتـــــــــــــــــــــــــــــالفق م
 بمحورها

 .04..** لكترونية .اإلدارة االيوجد لدى الكلية خطة زمنية لتطبيق  1
 .06..** يتوفر في الكلية المناخ التنظيمي المالئم لتطبيق اإلدارة االلكترونية. 2
تمتلك الكلية القدرة على توفير سيولة نقدية كافيه )اعتماد مالي( لشراء األجهزة والمعدات  3

 التكنولوجية المتطورة.
**..362 

لكترونية وتنمية قدراتها البشرية المسئولة عن تقديم خدمات اإلدارة االتهتم الكلية بالموارد  4
 ومهاراتها.

**..636 

تخصص الكلية الموارد المالية الالزمة لتدريب الموظفين على استخدام وسائل التقنية  0
 الحديثة.

**..643 

تطبيق حاسوب..( تستطيع من خاللها  -يتوفر لدى الكلية موجودات ثابتة ) مكاتب  6
 إستراتيجية اإلدارة االلكترونية.

**..43. 

 633..** لكترونية المتقدمة ) شبكة اإلنترنت(تستخدم الكلية شبكات االتصاالت اال 6
 032..** شبكة داخلية( -لكترونية المتقدمة )اإلنترانتتستخدم الكلية شبكات االتصاالت اال 1
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معامل ارتباط الفقرة  راتـــــــــــــــــــــــــــــالفق م
 بمحورها

 010..** شبكه خارجية(. -المتقدمة )اإلكسترانت كترونيةلتستخدم الكلية شبكات االتصاالت اال .
 041..** يوجد قاعدة بيانات في الكلية ومعلومات منظمه. .1
 .61..** كترونيًا.اليتم تبادل المعلومات والبيانات بين اإلدارات  11
 021..** وجود منافذ توزيع لالتصال بالشبكات في جميع مباني الكلية. 12
 624..** لكترونيا.ايتم الحصول على تقارير دوام الموظفين  13
 .62..** يوجد في الكلية إدارة داخلية تختص بتصميم برامج تقنية. 14
 632..** كترونًيا.اليتم توثيق المعامالت والسجالت الرسمية  10
سريتها)مكافحة كتروني أمني لحماية البيانات والمعلومات وضمان التمتلك الكلية نظام  16

 التوقيع اإللكتروني(. -تشفير البيانات، الفيروسات
**..623 

 622..** يتم تنظيم للتعريف بالتقنيات الحديثة مثل)الندوات/ورش العمل/المحاضرات ( 16
 612..** لكترونية(.لكتروني /الموتمرات االلكتروني)البريد االيستخدم مختلف أشكال االتصال اال 11
 442..** الكلية موقع إلكتروني خاص على شبكة االنترنت.تمتلك  .1
 063..** لكتروني.اإلعالن عن أنشطة الكلية عبر موقعها اال .2
 016..** لكتروني.يمكن تسجيل الطالب من خالل موقع الكلية اال 21
 ..6..** الساعة.لكترونية  للمستفيدين عبر الموقع االلكتروني على مدار يتم تقديم الخدمات اال 22
 063..** تويتر..(.، تمتلك الكلية حسابات خاصة على مواقع التواصل االجتماعي )فيس بوك 23
 .61..** لكترونية .لكترونًيا بواسطة األرشفة االايحتفظ بالسجالت والمعلومات المتعلقة بالموظفين  24
دارة التعليم  20  0.6..** الفني والمهني التابعة لها.يوجد نظام ربط شبكي الكتروني بين الكلية وا 
 632..** يوجد نظام ربط الكتروني بين الكلية والطالب . 26
عداد الفنيين المتخصصين لمعالجة المشكالت الفنية وأعطال األجهزة  26 يتم تأهيل وا 

 لكترونية وشبكات االتصال.اال
**..621 

االلكترونية والنشرات وأجهزة الحاسوب توفر الكلية أحدث الكتب والمراجع والدوريات  21
 وربطها بالشبكات العربية والعالمية..

**..613 

لكترونية المستمرة بتزويد الموظفين بتغذية عكسية راجعة تقوم اإلدارة من خالل الرقابة اال .2
 عن أدائهم.

**..611 
 

 (.1.10)**( معامل االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى الداللة)
 

 ( أن نتائج حساب معامل ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لجميع فقرات 13من الجدول رقم )يتضح   
( للعبارة رقم 63..( وبين )3( في حدها األدنى للعبارة رقم )36..قد تراوحت بين ) المحور الواحد

مكانية وا  ، (1...دالة إحصائيًا عند مستوى )أن جميع معامالت االرتباط و ، ( في حدها األعلى10)
الصدق البنائي  ةلالستبان ع بالصدق الداخلي ويحققمما يجعلها تتمت، ثبات النتائج عند تطبيقها
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 لعبارات المحور وتعد بذلك صالحة للتطبيق وأنها تقيس أهداف الدراسة والتطبيق الميداني.
 

 

تطبيق اإلدارة االلكترونية في تحديات "ثانيًا: معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المحور الثاني 
كذلك الدرجة العامة لجميع عبارات ، و الدرجة الكلية لعبارات المحور نفسه "كليات المجتمع اليمنية

 -كما يوضح الجدول التالي :، المحاور
 

( صدق االتساق الداخلي لفقرات مجال تحديات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الكلية02جدول رقم )  

معامل ارتباط الفقرة  راتـــــــــــــــــــــــــــــالفق م
 بمحورها

 361..** اإلجراءات الروتينية تؤخر عملية التحول نحو اإلدارة اإللكترونية . 1
 011..** االفتقار إلى التخطيط السليم لتفعيل مشروع اإلدارة االلكترونية. 2
 046..** االلكترونية.غموض الرؤية المستقبلية لتطبيق اإلدارة  3
 6.3..** بطء استجابة الكلية لمطالب التغيير لإلدارة االلكترونية. 4
 4.2..** البد أن تتوافق الهياكل التنظيمية الحالية مع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية. 0
 .01..** خوف أدارة الكلية من زيادة المهام اإلدارية عند تطبيق اإلدارة االلكترونية. 6
 011..** عدم وجود كادر متخصص ومتدرب علميًا لتطبيق اإلدارة االلكترونية في الكلية. 6
 042..** ضعف قناعة وتأييد اإلدارة العليا بالكلية لمشروع اإلدارة اإللكترونية. 1
 610..** ضعف التحفيز بنوعيه)المادي/المعنوي(الستخدام التقنيات اإللكترونية. .
 .62..** التحتية االلكترونية بين إدارة الكلية واألقسام المختلفة.ضعف البنية  .1
 061..** ضعف ثقافة اإلدارة االلكترونية بين الموظفين بالكلية. 11
 .44..** ضعف مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية . 12
 063..** ضعف مهارات اللغة االنجليزية لدى بعض الموظفين. 13
 336..** عدم توافر أجهزة الحاسوب بالوحدات بالكلية. 14
 436..** مشاكل انقطاع التيار الكهربائي. 10
 062..** تخلي بعض الشركات الموردة لألجهزة عن الدعم الفني. 16
 026..** إمكانية اختراق شبكة الحاسوب للكلية . 16
 060..** على غير المتخصصين.صعوبة إدارة نظام اإلدارة اإللكترونية  11
 631..** صعوبة التحول اإللكتروني الكامل ألنشطة اإلدارة . .1
 641..** عدم وجود قرارات تعطي الصفة القانونية للتعامالت االلكترونية. .2
 663..** عدم وجود قواعد بيانات دقيقه و متكاملة لإلدارات في الكلية. 21
 0.2..** لوظائفهم نتيجة التحول إلى اإلدارة االلكترونية.الخوف من فقدان البعض  22
 626..** صعوبة تغيير بعض النظم واإلجراءات اإلدارية في الكلية لتالءم تطبيق اإلدارة االلكترونية 23
 014..** عدم وجود إدارة داخليه خاصة باإلدارة االلكترونية بالكلية. 24

 (.1.10عند مستوى الداللة))**( معامل االرتباط دال إحصائيا 



 
   96 

 

( أن نتائج حساب معامل ارتباط عبارة مع الدرجة الكلية لجميع 14نستنتج من الجدول رقم )     
( 66..( وبين )1( في حدها األدنى للعبارة رقم )36..وقد تراوحت بين )، عبارات المحور الواحد

معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند ويتضح كذلك أن جميع ، ( في حدها األعلى21للعبارة رقم )
مكانية ثبات النتائج عند تطبيقها، (1...مستوى ) ، وهذا يدل على صالحية أداة االستبيانة للتطبيق وا 

مما يجعلها تتمتع بالصدق الداخلي ويحقق لالستبانة الصدق البنائي لعبارات المحور وتعد بذلك 
 لتطبيق الميداني.صالحة للتطبيق وأنها تقيس أهداف الدراسة وا

 (Instrument Reliability):. ثبات األداة3
إعادة  تم لو فيما كبير بشكل تغيرها وعدم، ةاالستبان نتائج في االستقرار االستبانة يعني ثبات     

 الثبات خطوات بإجراء الباحثة وقامت، زمنية فترات عدة خالل مرات مجتمع الدراسة أفراد على توزيعها
( 10رقم) والجدول، الدراسة أداة ثبات من للتأكد  "Cronbach's Alpha" كرونباخ الفا بطريقة معامل

 . الفا كرونباخ معادلة معامل الثبات وفق يبين
(05جدول رقم )  

 معامالت ثبات مجاالت الدراسة حسب طريقة ألفا كرونباخ
 

 االتـــــالمج م
عدد

 الفقرات

قيمةمعامل

 الثبات

 452.0 92 اإللكترونيةفيالكليةواقعتطبيقاإلدارة 1

 45211 90 تحدياتتطبيقاإلدارةااللكترونيةفيالكلية 9

 45290 5. الثباتالكلي

هذا ، (2...)كانت  ة( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لالستبان10وضح الجدول السابق رقم )ي      
وأن هذه القيمة ، إلغراض الدراسة الحالية يدل على أن االستبانة قيمة ثباتها عالية يؤكد صالحية األداة

 ُتطمئن .
 

 

 (Research's Procedures):الميدانية  دراسةإجراءات ال :ـسادساً 
بعد مرور أداة الدراسة بالخطوات المنهجية العلمية و بعد التأكد من صدق المحكمين )الصدق      

ارتباط الفقرات بمجاالتها  الظاهري( باستخدام صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامل
 وباالستبانة ككل وخضوع األداة للثبات باستخدام معامل الثبات )ألفا كرونباخ (.

ال ، ال أوافق ،محايد، أوافق، وعليه صممت االستبانة وفق مقياس )ليكرت( الخماسي )أوافق بشدة     
( على 1,2,3,4,5زان التالية )وقد أعطيت لهذه المقاييس األو ، أوافق بشده( لقياس أراء المستجيبين

، ضعيفة، متوسطة، كبيرة، ووضع خمسة مستويات لقياس درجة األهمية وهي )كبيرة جداً ، يالتوال
 ( :16ضعيفة جدًا( كما هو موضح في جدول رقم )
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 (06جدول رقم )
 يوضح مقياس ليكرت الخماسي لقياس أراء المستجيبين

 

 أوافق مطلقاال  ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة
 1.79إلى 1 2.59إلى  1.80 3.39إلى  2.60 4.19إلى 3.40 5إلى  4.20

 
 
 
 

قامت الباحثة بإجراء البحث الميداني وفق الخطوات ، وبعد أن صارت األداة جاهزة للتطبيق الميداني
 -اآلتية:

 الحصر الشامل.، تحديد أفراد مجتمع البحث -1
على مجتمع الدراسة المتمثل في جميع اإلداريين واألكاديميين في  ةقامت الباحثة بتوزيع االستبان -2

( وكانت 150وكانت عدد االستبيانات الموزعة )، كلية المجتمع )صنعاء( من قبل الباحثة يدًا بيد
( استبانة غير صالحة للتحليل اإلحصائي لعدم جدية المستجيب أو 4( من بينها عدد )120المستردة )

%( من 66( تمثل نسبة )116لك أصبح عدد االستبيانات الصالحة للتحليل )وبذ، لنقص البيانات
مجتمع الدراسة وقد أعطت الباحثة لنفسها مدة أقصاها عشرون يومًا لجمع االستبيانات بقصد أن تكون 

كما يتضح توزيع االستبيانات في الجدول ، وأن تحصل على أكبر عدد ممكن، اإلجابات دقيقه ومتأنية
 -(:16رقم )

 
 ( 01جدول رقم )

 يوضح توزيع االستبيانات

 النهائي المستبعد الفاقد العائد التوزيع عدد االستبيانات
 006 2 31 021 051 المجموع
 77% 3% 20% 80% 100% النسبة

 %11 النسبة من مجتمع الدراسة
 

 (Analysis of the results): الدراسة نتائجسابعًا ـ تحليل 
 

 -الدراسة قامت الباحثة بالخطوات اآلتية:من أجل تحليل نتائج 
 -وذلك كالنحو التالي :، ترميز البيانات وذلك بإعطاء كل إجابة قيمة رقمية -1
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 ( 02جدول   ) 
 قيمة كل بديل بالدرجات

 الدرجة البديل
 5 كبيرة جداً 
 2 كبيرة

 3 متوسطة
 2 ضعيفة

 0 ضعيفة جداً 
 
 
 

ومعالجتها إحصائيًا باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية إدخال البيانات إلى الحاسب  -2
(spss.) 
 استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها . -3

 : (correction Instrument )تصحيح األداة :ـثامناً 

أذ يتم حساب المدى بأخذ الفرق بين أعلى درجة ، وضع مدى لدرجة األهمية لشرح وتفسير النتائج -1
 (10-11، 2101، )الدعيس درجة على النحو التالي :وأقل 

 

 أدنى قيمة / عدد الفئات -طول الفئة = أعلى قيمة 
 

( تم 4=1-5ولتحديد طول مقياس ليكرت الخماسي "الحدود الدنيا والحدود العليا" حسب المدى )     
تضاف هذه ثم ، 0.80=4/5تقسيم عدد خاليا المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي 

، (1...-القيمة إلى أقل قيمة في المقياس أو بدرجة المقياس وهي الواحد الصحيح ) طول الفئة 
، (0لتكون الحدود العليا للفئات باستثناء الحد األعلى للفئة الخامسة حيث يكون أعلى قيمة وهي )

 وبذلك يكون تقسيم هذه الفئات و طول الخلية كاآلتي:
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 (01جدول )
م مستويات األهميةيبين تقسي  

 

 مستوى درجة األهمية الحدود العليا)إلى( الحدود الدنيا )من( الفئات

 الفئة األولى
0.11 0.11 

 درجة أهمية منخفضة جداً 
21% 35.1% 

 الفئة الثانية
0.21 2.51 

 درجة أهمية منخفضة
36% 50.1% 

 الفئة الثالثة
2.61 3.31 

 درجة أهمية متوسطة
52% 61.1% 

 الفئة الرابعة
3.21 2.01 

 درجة أهمية عالية
62% 23.1% 

 الفئة الخامسة
2.21 5.11 

 درجة أهمية عالية جداً 
22% 011% 

 

 
( درجات الوسط النظري المعياري الذي يمثل الحد األدنى للقبول بدرجة 3اعتماد متوسط ) -2

والستخراج ، )للفقرة /المجال( لالستبانة %( من الدرجة الكلية لألهمية.6ويمثل نسبة مئوية )، األهمية
وذلك على اعتبار أن الفئة ، قامت الباحثة بإيجاد مراكز الفئات الخمس، الوسط النظري المعياري

وإليجاد مركز الفئة ، الثالثة هي الفئة الوسطى بين الفئات الخمس ومركزها هو الوسط النظري المعياري
 -( وذلك كالتالي:2قسمة الناتج على )يتم جمع الحد األدنى والحد األعلى ثم 

 
 2مركز الفئة = الحد األدنى + الحد األعلى /

 2.115= 3.31/2+2.61مركز الفئة = 
 
 

 -( يوضح ذلك :.2( والجدول رقم )...3وعند التقريب الى أقرب رقمين عشريين نحصل على )
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 (21جدول )
 الطريقة التي استخدمت إليجاد الوسط النظري المعياري

 الفئات
الحدود 
 الدنيا)من(

الحدود 
 العليا)ألى(

 أيجاد مركز الفئة

 ناتج القسمة ناتج الجمع
بعد التقريب إلى 
 رقمين عشريين

 0.21 0.315 2.11 0.11 0.11 الفئة األولى
 2.21 2.015 2.31 2.51 0.21 الفئة الثانية
 3.11 2.115 5.11 3.31 2.61 الفئة الثالثة
 3.21 3.115 1.51 2.01 3.21 الفئة الرابعة
 2.61 2.611 1.21 5.11 2.21 الفئة الخامسة

 
 (Statistical Procedures):األساليب اإلحصائية المناسبة للدراسة:ـ تاسعاً 

 األساليب بعض استخدام تم فقد، تجميعها تم التي البيانات وتحليل الدراسة أهداف لتحقيق     
 ترميز تم أن بعد وذلك (SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزم باستخدام المناسبة اإلحصائية
دخالها البيانات  :اآلتية اإلحصائية المعالجات باستخدام اآللي وذلك الحاسب إلى وا 

 المحاور من محور واالنحرافات المعيارية لوصف متغيرات الدراسة ولكل الحسابية المتوسطات .1
 .الحسابي متوسطها عن الرئيسية

 ارتباط )بيرسون( وذلك للتحقق من صدق االتساق الداخلي لفقرات ومجاالت االستبانة. معامل .2
 . (Cronbach's Alpha) كرونباخ الثبات ألفا لقياس معادلة .3
( 3) الحيادي والمتوسط واحدة عينة لمتوسطوذلك لمعــــرفة داللة الفروقات ، اختبار )ت( .4

دورات تدريبية ، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، )العمرلمتغيرات التاليــة: 
 استخدام الحاسوب واالنترنت(.، في مجال الحاسوب واالنترنت

 ( وذلك لفحص فرضيات الدراسة .One - Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي ) .0
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 ويحتوي هذا الفصل على اآلتي:
 

 : عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتهاالمبحث األول -
 خالصة نتائج الدراسة واالستنتاجات :المبحث الثاني -
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 تمهيد
 خلصت إليهاالتي و نتائج الدراسة وتفسيرها  ومناقشةالجانب الميداني عرض يتم أواًل في هذا الفصل       

بمحاور ، صنعاء" -الدراسة على" واقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كليات المجتمع اليمنية
ما تحديات تطبيق و ، في كليات المجتمع اليمنيةما واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية االثنين وهما:ـ االستبانة 

نتائج الدراسة واالستنتاجات والتوصيات ثم تدوين أهم  في كليات المجتمع اليمنية.اإلدارة االلكترونية 
 والمقترحات.
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 نتائج الدراسـة وتفسيرهـــا ومناقشتهارض : عـ المبحث االول
 

 أسئلة الدراسة الثالثة وهي:ـ توصلت إليها الدراسة لإلجابة عن تحليل النتائج التيبالباحثة  قامتوقد 

 ؟صنعاءالمجتمع  ةبيق اإلدارة االلكترونية في كليما واقع تط .1
 ؟صنعاءالمجتمع  ةبيق اإلدارة االلكترونية في كليما تحديات تط .2
بيق اإلدارة االلكترونية في تط نحو واقع وتحديات الدراسة ذات داللة إحصائية في عينة اتهل توجد فروق .3

 الخبرة سنوات، العلمي المؤهل، التالية: العمر والوظيفية الشخصية لمتغيراتهم طبقاً  صنعاء المجتمع ةكلي
 االنترنت في العمل؟و استخدام الحاسوب ، التدريب في الحاسوب واالنترنت، المسمى الوظيفي، العملية

 

 -نتائج وتفسيرها في ضوء أسئلة الدراسة :الوفيما يلي عرض 

بيق اإلدارة على: ما واقع تطالمحور عرض النتائج الخاصة بالسؤال األول وتفسيرها والذي ينص أواًل:ـ 
 ؟صنعاءالمجتمع  ةااللكترونية في كلي

 

 لتحليل قيمة)ت(مجموعة من األساليب اإلحصائية هي: الباحثة  هأستخدملإلجابة عن هذا السؤال      
( وكذلك Tالمحسوبة ) اختبار استخدام وتم، الواحدة للعينة (One Sample T test)، ةاالستبان فقرات

لتحليل إجابات مجتمع الدراسة ، واالنحرافات المعيارية، والمتوسطات الحسابية، استخدام القيمة االحتمالية
ابي كما وقد تم ترتيبها تنازليًا حسب ترتيب المتوسط الحس، اإلدارة اإللكترونية في الكلية لمستوى تطبيق

 يوضح ذلك الجدول التالي
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 (20جدول رقم )
 الدراسة مجتمعالستجابات أفراد  (T)واالنحرافات المعيارية وقيمة )المتوسطات الحسابية 

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الكليةواقع لمجال 
 ترتيب
قوة 
 الفقرة

رقم الفقرة 
في 

 االستبانه
المتوسط  نص الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T 

القيمة 
 االحتمالية
(Sig) 

 ..... 6.0..1 710. 4.29 إلكتروني خاص على شبكة االنترنت.تمتلك الكلية موقع  .1 1
 ..... 3...12 1.006 4.12 لكتروني.ل الطالب من خالل موقع الكلية االيمكن تسجي 21 2

3 6 
اسوب..( ح -يتوفر لدى الكلية موجودات ثابتة ) مكاتب

 ستراتيجية اإلدارة االلكترونية.اتستطيع من خاللها تطبيق 
4.09 .875 13.413 ..... 

 ..... .61.. 965. 3.87 لكتروني.اإلعالن عن أنشطة الكلية عبر موقعها اال .2 4

0 23 
تمتلك الكلية حسابات خاصة على مواقع التواصل االجتماعي 

 تويتر..(.، )فيس بوك
3.54 1.137 0.143 ..... 

6 6 
لكترونية المتقدمة ( ستخدم الكلية شبكات االتصاالت االت

 نترنت)الشبكة ا
3.37 1.220 3.264 ....1 

6 2 
يتوفر في الكلية المناخ التنظيمي المالئم لتطبيق اإلدارة 
 االلكترونية.

3.35 1.225 3.1.1 ....2 

 .0... 14..1 1.123 3.21 يوجد قاعدة بيانات في الكلية ومعلومات منظمه. .1 8
 ..1.. 1.311 1.338 3.16 لكترونية.لية خطة زمنية لتطبيق اإلدارة االيوجد لدى الك 1 .

1. 1 
لكترونية المتقدمة ستخدم الكلية شبكات االتصاالت االت

 شبكة داخلية( -)اإلنترانت
3.08 1.231 ..66. ..4.. 

11 22 
لكترونية  للمستفيدين عبر الموقع يتم تقديم الخدمات اال

 االلكتروني على مدار الساعة.
3.03 1.172 ..316 ..602 

 40... .6... 1.335 3.01 وجود منافذ توزيع لالتصال بالشبكات في جميع مباني الكلية. 12 12
 .13.. -..1.4 1.246 2.83 يتم توثيق المعامالت والسجالت الرسمية إلكترونًيا. 10 13

14 20 
دارة التعليم  يوجد نظام ربط شبكي الكتروني بين الكلية وا 
 الفني والمهني التابعة لها.

2.77 1.126 2.230- ...26 

 11... -2.3.6 1.084 2.76 يوجد نظام ربط الكتروني بين الكلية والطالب . 26 10

عداد الفنيين المتخصصين لمعالجة ال 26 16 مشكالت الفنية يتم تأهيل وا 
 1.... -3.214 1.159 2.65 لكترونية وشبكات االتصال.وأعطال األجهزة اال

لكترونًيا بواسطة اوالمعلومات المتعلقة بالموظفين  يحتفظ بالسجالت 24 16
 1.... -3.201 1.197 2.64 لكترونية .األرشفة اال

تمتلك الكلية القدرة على توفير سيولة نقدية كافيه)اعتماد مالي( لشراء  3 11
 1.... -3.326 1.261 2.61 األجهزة والمعدات التكنولوجية المتطورة .

الكتب والمراجع والدوريات االلكترونية والنشرات توفر الكلية أحدث  21 .1
 ..... -.3.66 1.164 2.60 وأجهزة الحاسوب وربطها بالشبكات العربية والعالمية... الخ
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 ترتيب
قوة 
 الفقرة

رقم الفقرة 
في 

 االستبانه
المتوسط  نص الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T 

القيمة 
 االحتمالية
(Sig) 

يتم تنظيم للتعريف بالتقنيات الحديثة مثل)الندوات/ورش  16 .2
 ..... -4.611 1.131 2.51 العمل/المحاضرات (

21 11 
لكتروني لكتروني)البريد االاالتصال االيستخدم مختلف أشكال 

 (.االلكترونية/الموتمرات 
2.50 1.183 4.001- ..... 

22 4 
تقديم خدمات تهتم الكلية بالموارد البشرية المسئولة عن 

 لكترونية وتنمية قدراتها ومهاراتها.اإلدارة اال
2.49 1.099 4..13- ..... 

23 16 
لحماية البيانات والمعلومات لكتروني أمني اتمتلك الكليه نظام 

التوقيع  -تشفير البيانات، وضمان سريتها)مكافحة الفيروسات
 اإللكتروني(.

2.42 1.120 0.003- ..... 

 ..... -6.316 1.029 2.40 يوجد في الكلية إدارة داخلية تختص بتصميم برامج تقنية. 14 24
 ..... -6.3.4 1.060 2.38 لكترونيًا.امعلومات والبيانات بين اإلدارات يتم تبادل ال 11 20

26 . 
لكترونية المتقدمة ستخدم الكلية شبكات االتصاالت االت

 شبكه خارجية(. -)اإلكسترانت
2.26 1.039 6.612- ..... 

26 0 
تخصص الكلية الموارد المالية الالزمة لتدريب الموظفين على 
 استخدام وسائل التقنية الحديثة.

2.24 1.116 6.321- ..... 

21 2. 
لكترونية المستمرة بتزويد تقوم اإلدارة من خالل الرقابة اال

 الموظفين بتغذية عكسية راجعة عن أدائهم.
2.15 1.097 1.366- ..... 

 ..... -.1.33 1.136 2.12 يتم الحصول على تقارير دوام الموظفين إلكترونيا. 13 .2
 1.063 -0.212 1.612 2.10 المتوسط العام

 

      
 في الدراسة مجتمع أفراد آراء يبين والذي (21رقم ) جدول أعاله في مبينة هي كما النتائج أظهرت     
يتضح أن جميع الفقرات قد حصلت على ، األول)واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية في الكلية( المحور فقرات

( حيث أنه أقل من المتوسط 1..2والمتوسط العام لعبارات هذا المجال بلغت)، درجة استجابة متوسطة
 1.404) ( بلغتTوقيمة )، (661..وانحراف معياري )، لألهمية( درجات الحد األدنى للقبول 3النظري )

 (.163..وقيمة احتمالية )
 

أن ذلك يعطي و ، المجال هذه تجاه متوسطتوجه  الدراسة مجتمع أفراد لدى أن النتيجة هذه من يتضح     
 عدم إلى ذلك الباحثة وتعزو، مؤشرًا متوسط على تطبيق اإلدارة االلكترونية في جميع اإلعمال بالكلية

وأن اإلدارة العليا تضع الخطط  خاصة، تطبيق اإلدارة االلكترونية تدعم، الكلية داخل ستراتجيةا خطة وجود
اإلطار  في الباحثة إليه أشارت ما وهذا، تطوير الكلية وتمتلك القدرة على، طويلة المدى هستراتيجياال

 المتواصل العليا اإلدارة ضرورة اقتناع ودعم :هي اإلدارة االلكترونية تطبيق متطلبات أهم من أن النظري
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 ودعم لتمويل كافية ميزانية تخصيص إلى إضافة، في الكلية بشكل أوسع لتطبيق اإلدارة االلكترونية
وأنه البد من تفعيل تطبيق اإلدارة االلكترونية في الكلية بشكل أكبر في ، االلكترونيةاإلدارة  مشاريع

 المستقبل لمواكبة تحديات العصر والتطوير في أدارة األعمال .
 :ـ على النحو اآلتيمجتمع الدراسة اد وكانت قيمة أعلى ثالث عبارات الستجابات أفر 

ني خاص على ترو التي تنص على" تمتلك الكلية موقع الكالفقرة في أعلى قيمة احتلت المرتبة األولى      
 وقيمة.(.61)اف معياريوبانحر (.4.2مقداره) حيث حصلت على متوسط حسابي شبكة االنترنت".

 .(.....وقيمة احتمالية)(6.0..1ت)
و وجود أتفاق كبير في استجابة أفرد مجتمع الدراسة راء تقارب في آإلى وضوح و  النتيجة هذه وتبين      

كلية المجتمع  في الواقعمع ألنها وتعزو الباحثة ، من حيث استجابتهم على هذه الفقرةمجتمع الدراسة 
على  والمعلومات المعارف تبادل على يساعد وهذا، االنترنت على الكتروني خاص موقع و وجود، صنعاء
 على اطالع بتطبيق اإلدارة االلكترونية في الكلية.مجتمع الدراسة أن جميع وهذا يدل على  .الكلية
التي تنص على "يمكن تسجيل الطالب من خالل موقع الكلية اإللكتروني" الفقرة احتلت المرتبة الثانية      

( 3...12)( وقيمة ت6...1( وبانحراف معياري )4.12حيث حصلت على متوسط حسابي مقداره )
 .(.....وقيمة احتمالية )

 مجتمعأتفاق كبير في استجابة أفرد هناك وهذا يدل على أن ، إلى وضوح هذه الفقرة النتيجة هذه وتبين     
وأن تطبيق اإلدارة االلكترونية ، كلية المجتمع صنعاء في الواقع معوتعزو الباحثة ألنها تتناسب ، الدراسة

وتم تطبيق ، ةعد فوائد من تحققه الكثير لما اهتمام تجذب والتي، الحديثة اإلدارية المواضيع من في الكلية
رة التعليم الفني اوز  موقعني موخرًا في تسجيل الطالب عبر هذا النظام من قبل وزارة التعليم الفني والمه

 .والمهني
حاسوب..(  -الفقرة التي تنص على" يتوفر لدى الكلية موجودات ثابتة ) مكاتباحتلت المرتبة الثالثة      

حيث حصلت على متوسط حسابي مقداره تستطيع من خاللها تطبيق استراتيجية اإلدارة االلكترونية "
 .(.....( وقيمة احتمالية )13.413.( وقيمة ت)160( وبانحراف معياري )...4)

مجتمع وضوح وتقارب في أراء ، الفقرة هذه نحو كبير بشكل إيجابي توجه هناك أن النتيجة هذه وتبين      
مجتمع أتفاق كبير في استجابة أفرد هناك وهذا يدل على أن ، من حيث استجابتهم على هذه الفقرةالدراسة 
مجتمع وأن جميع ، كلية المجتمع صنعاء في الواقع مع تتناسب ألنهاالباحثة هذه النتيجة  وتعزو ،الدراسة
ن مكاتب وأجهزة الكترونية تستطيع على اطالع بما هو متوفر في الكلية من موجودات ثابتة مالدراسة 
 ستراتيجية اإلدارة االلكترونية في الكلية بسهولة.تباشر بتطبيق االكلية أن 
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 :ـ اد عينة الدراسة على النحو اآلتيوكانت أدنى ثالث عبارات الستجابات أفر 
الالزمة لتدريب الموظفين تخصص الكلية الموارد المالية " الفقرة التي تنص علىاحتلت المرتبة األولى      

( وبانحراف 2.24حيث حصلت على متوسط حسابي مقداره )" على استخدام وسائل التقنية الحديثة.
 (.....( وقيمة احتمالية )-6.321-( وقيمة ت )1.116معياري )

و تعزو الباحثة ، الفقرة هذه تجاه كبير بشكلسلبيًا  توجهاَ مجتمع الدراسة  لدى أن النتيجة هذه وتبين     
تخصص الكلية  يوجد ال" أنه على يدل مما، كلية المجتمع صنعاء في الواقع مع تتناسب نهاهذه النتيجة أل

الموارد  دور على يؤكد وهذا، الموارد المالية الالزمة لتدريب الموظفين على استخدام وسائل التقنية الحديثة"
 األداء من ذلك ويتضح، استخدام وسائل التقنية الحديثةلتدريب الموظفين على للدعم والمساهمة المالية 
اإلدارة  أهمية تطبيق على الباحثة وتؤكد، قبل اإلدارة العليا من وتطوير اهتمام إلى تحتاج وأنها، الرديء

 الكلية . في البشري بالعنصر االهتمام خالل من االلكترونية
لكترونية المستمرة تقوم اإلدارة من خالل الرقابة االالفقرة التي تنص على " احتلت المرتبة الثانية      

( 2.15حيث حصلت على متوسط حسابي مقداره )" بتزويد الموظفين بتغذية عكسية راجعة عن أدائهم.
 (.....( وقيمة احتمالية )-1.366( وقيمة ت)1.097وبانحراف معياري )

 أنه على يدل مما، الفقرة هذه تجاه كبير بشكل سلبياً  توجهاَ  مجتمع الدراسة لدى أن النتيجة هذه وتبين     
 مما .عكسية عن أدائهم" راجعة تقوم اإلدارة من خالل الرقابة اإللكترونية المستمرة بتزويد الموظفين بتغذية"

تقوم اإلدارة بالرقابة اإللكترونية المستمرة بتزويد الموظفين بتغذية عكسية راجعة عن  ال" أنه على يدل
 عدموكذا ، اإلدارة االلكترونية تطبيق ألساليب الكلية استخدام عدمهذه النتيجة إلى وتعزو الباحثة ، "أدائهم
 اإلجراءات في النظر بإعادة الكلية وتنصح الباحثة، اإلدارة االلكترونية تطبيق بمدى الكلية اهتمام

 تطبيق اإلدارة االلكترونية . تعيق التي والسياسات
حيث ، يتم الحصول على تقارير دوام الموظفين الكترونياً " الفقرة التي تنص علىاحتلت المرتبة الثالثة      

وقيمة  (-.1.33( وقيمة ت)1.136)( وبانحراف معياري2.12حصلت على متوسط حسابي مقداره )
 (.....احتمالية )

 أنه على يدل مما، الفقرة هذه تجاه كبير بشكل سلبياً  توجهاَ مجتمع الدراسة  لدى أن النتيجة هذه تبين     
 األساليب اعتماد عدملهذه النتيجة وتعزو الباحثة " لكترونياً لحصول على تقارير دوام الموظفين اال يتم ا"

 إلي كلي والتحول بشكل الورقية األعمال عن التخلي على الكلية قدرة وعدم مباشر بشكل التكنولوجية
 التكنولوجيا على للحصول الكلية قبل من فيالدعم الكا توفير على الباحثة وتؤكد، االلكتروني النظام

 أداء الموظفين. على فعال اثر من له لما المتقدمة
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بيق اإلدارة عرض النتائج الخاصة بالسؤال الثاني وتفسيرها والذي ينص على: ما تحديات تطثانيًا:ـ 
 ؟صنعاءالمجتمع  ةااللكترونية في كلي

 قيمة )ت(مجموعة من األساليب اإلحصائية هي:  ت الباحثةستخدمهذا السؤال قد ا لإلجابة عن     
وكذلك استخدام ( tاختبار) استخدام تم، الواحدة للعينة (One Sample T test)، ةاالستبان فقرات لتحليل

الدراسة لمستوى لتحليل إجابات مجتمع ، واالنحرافات المعيارية، والمتوسطات الحسابية، القيمة االحتمالية
حسابي كما يوضح ذلك وقد تم ترتيبها تنازليًا حسب ترتيب المتوسط ال، اإلدارة اإللكترونية في الكلية تطبيق

 :الجدول اآلتي
 

 (22جدول رقم )
 مجتمع الدراسةالستجابات أفراد  (T)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 

االلكترونية في الكليةتحديات تطبيق اإلدارة لمجال   

 ترتيب
 قوة الفقرة

رقم الفقرة 
في 

 االستبانة
المتوسط  نص الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T 

القيمة 
 االحتمالية
(Sig) 

1 0 
ة الحالية مع تطبيقات اإلدارة البد أن تتوافق الهياكل التنظيمي

 لكترونية.اال
3.93 .976 1..26. ..... 

 ..... 304..1 942. 3.91 الكلية لمطالب التغيير لإلدارة االلكترونية.بطء استجابة  4 2
 ..... 360.. 1.000 3.87 لكترونيةؤخر عملية التحول نحو اإلدارة االاإلجراءات الروتينية ت 1 3
 ..... 1.614 1.068 3.87 االفتقار إلى التخطيط السليم لتفعيل مشروع اإلدارة االلكترونية. 2 4

0 . 
التحفيز بنوعيه)المادي/المعنوي(الستخدام التقنيات ضعف 
 اإللكترونية.

3.87 1.051 1..21 ..... 

 ..... .6.06 1.090 3.77 غموض الرؤية المستقبلية لتطبيق اإلدارة االلكترونية. 3 6
 ..... .6.06 1.090 3.77 ضعف مهارات اللغة االنجليزية لدى بعض الموظفين. 13 6
 ..... 0.443 1.330 3.67 التيار الكهربائي. مشاكل انقطاع 10 8
 ..... 6.301 1.140 3.67 تخلي بعض الشركات الموردة لألجهزة عن الدعم الفني. 16 .
 ..... 62..6 1.070 3.60 عدم وجود قواعد بيانات دقيقه و متكاملة لإلدارات في الكلية. 21 .1
 ..... .6.22 1.014 3.59 للتعامالت االلكترونية.عدم وجود قرارات تعطي الصفة القانونية  .2 11
 ..... 0.0.2 1.112 3.58 عدم وجود إدارة داخليه خاصة باإلدارة االلكترونية بالكلية. 24 12

13 23 
صعوبة تغيير بعض النظم واإلجراءات اإلدارية في الكلية لتالءم 

 تطبيق اإلدارة االلكترونية
3.50 1.059 0..10 ..... 

 ..... .4.60 1.058 3.46 صعوبة التحول اإللكتروني الكامل ألنشطة اإلدارة . .1 14

10 22 
الخوف من فقدان البعض لوظائفهم نتيجة التحول إلى اإلدارة 

 االلكترونية.
3.43 1.121 4.142 ..... 

 ..... 11..3 1.120 3.41 صعوبة إدارة نظام اإلدارة اإللكترونية على غير المتخصصين. 11 16
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 ترتيب
 قوة الفقرة

رقم الفقرة 
في 

 االستبانة
المتوسط  نص الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T 

القيمة 
 االحتمالية
(Sig) 

 1.... .3.42 1.113 3.35 ضعف ثقافة اإلدارة االلكترونية بين الموظفين بالكلية. 11 16
 4.... 31..2 1.169 3.32 ضعف مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية . 12 11

1. 1. 
ضعف البنية التحتية االلكترونية بين إدارة الكلية واألقسام 

 المختلفة.
3.31 1.219 2.642 ....6 

2. 1 
ضعف قناعة وتأييد اإلدارة العليا بالكلية لمشروع اإلدارة 

 اإللكترونية.
3.18 1.116 1.646 ...13 

 240.. .1.16 1.191 3.13 عدم توافر أجهزة الحاسوب بالوحدات بالكلية. 14 21

22 6 
خوف أدارة الكلية من زيادة المهام اإلدارية عند تطبيق اإلدارة 

 االلكترونية.
3.11 1.094 1.1.4 ..262 

23 6 
عدم وجود كادر متخصص ومتدرب علميًا لتطبيق اإلدارة 

 االلكترونية في الكلية.
3.07 1.284 ..06. ..064 

 ..... -4.316 1.122 2.54 إمكانية اختراق شبكة الحاسوب للكلية . 16 24
 1.111 2.251 1.612 3.51 العام االجمالي

 

 في الدراسةمجتمع  أفراد آراء يبين والذي (22رقم ) جدول أعاله في مبينة هي كما النتائج أظهرت     
يتضح أن جميع الفقرات قد حصلت ، : تحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في الكلية الثاني المحور فقرات

أعلى من  ( حيث أنه.3.0والمتوسط العام لعبارات هذا المجال بلغت )، على درجة استجابة عالية
( بلغت Tوقيمة )، (6.4..وانحراف معياري )، ( درجات الحد األدنى للقبول لألهمية3المتوسط النظري )

 (......وقيمة احتمالية )) .1.10 (
الفقرات وهذا يدل على أن  هذه نحو لديهم توجهًا إيجابياً  الدراسة مجتمع أفراد ىلد النتيجة أن تبين هذه      

على فهم وأدراك  عال  مؤشرًا هذه النتيجة وجود وتعزو الباحثة ، مجتمع الدراسةتفاق كبير في استجابة أفرد ا
نحو االتجاه في  واختالل ضعفأن هناك اإلدارة االلكترونية في الكلية و لتحديات تطبيق  مجتمع الدراسة

، نامية كدولة لليمن واالجتماعي االقتصادي الوضع طبيعةو ، المعلومات وتكنولوجيا نظم واستخدام إدخال
 ووضع اليمن في ظل الحرب الراهنة.

 :ـ على النحو اآلتيمجتمع الدراسة اد وكانت قيمة أعلى ثالث عبارات الستجابات أفر 
البد أن تتوافق الهياكل التنظيمية الحالية مع تطبيقات " التي تنص علىالفقرة احتلت المرتبة األولى      

( وقيمة 976.) ( وبانحراف معياري3.93حيث حصلت على متوسط حسابي مقداره )" اإللكترونية.اإلدارة 
 .(.....)( وقيمة احتمالية.26..1ت)

من حيث استجابتهم على هذه مجتمع الدراسة تقارب ووضوح في أراء وجود النتيجة إلى  تبين هذه     
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هذه  الباحثة وتعزو، "تطبيقات اإلدارة اإللكترونية. أن تتوافق الهياكل التنظيمية الحالية معالبد الفقرة "
الدراسة أنه يعتبر من التحديات في تطبيق  مجتمعهناك أتفاق كبير في استجابة أفرد  أنالنتيجة إلى 

من توفير هياكل تنظيمية مرنة في الكلية تتوافق ، البد من التغلب على هذا التحديو ، اإلدارة االلكترونية
تخاذ، لمستقبلمع أي تغيير في ا تاحة القرارات ووضع وتعطي الموظفين الحق في المشاركة وا   فرص وا 

 السلطات. لتفويض واسعة
 بطء استجابة الكلية لمطالب التغيير لإلدارة االلكترونية.الفقرة والتي تنص على "احتلت المرتبة الثانية      

( 304..1) ( وقيمة ت942.( وبانحراف معياري )3.91حيث حصلت على متوسط حسابي مقداره )"
 (.....وقيمة احتمالية )

من حيث استجابتهم على هذه الفقرة "" مجتمع الدراسة راء وضوح هذه الفقرة وتقارب في آالنتيجة  تبين هذه  
أتفاق كبير هناك  أنوتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى ، "بطء استجابة الكلية لمطالب التغيير لإلدارة االلكترونية.

وأن هناك قصور ، ت في تطبيق اإلدارة االلكترونيةالدراسة في أنه يعتبر من التحديا د مجتمعااستجابة أفر في 
وبطء في استجابة اإلدارة العليا  ،بشكل كامل من ناحية اإلدارة العليا لتطبيق اإلدارة االلكترونية في الكلية

 .لتطبيق اإلدارة االلكترونية في الكليةوالبد من وضع خطة ، لمواكبة التغيرات في اإلدارة الحديثة
 

( وبانحراف معياري 3.87احتلت المرتبة الثالثة حيث حصلت على متوسط حسابي مقداره )     
اإلجراءات الروتينية تؤخر ( والتي تنص على " .....( وقيمة احتمالية )360..( وقيمة ت)1.000)

 "عملية التحول نحو اإلدارة اإللكترونية
من حيث استجابتهم على هذه الفقرة" مجتمع الدراسة النتيجة إلى وضوح وتقارب في أراء  هذهتبين      

هناك  أن" وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى  اإلجراءات الروتينية تؤخر عملية التحول نحو اإلدارة اإللكترونية
، طبيق اإلدارة االلكترونيةفي أنه يعتبر من التحديات في تمجتمع الدراسة د اأتفاق كبير في استجابة أفر 

ومحاولة ، وأن اإلجراءات الروتينية الطويلة المملة تؤخر عملية التحول إلى تطبيق اإلدارة االلكترونية
وذلك من خالل البعد عن اإلجراءات الروتينية المتبعة ، اإللكترونية اإلدارة تطبيق نحو التحول في اإلسراع

 .للتحول نحو اإلدارة االلكترونية بشكل أسرع في اتخاذ القرارات اإلدارية 
 على النحو التالي :ـ مجتمع الدراسةوكانت أدنى ثالث عبارات الستجابات أفراد 

( 1.094( وبانحراف معياري)3.11احتلت المرتبة األولى حيث حصلت على متوسط حسابي مقداره )
أدارة الكلية من زيادة المهام خوف ( والتي تنص على"262..( وقيمة احتمالية )1.1.4-وقيمة ت)

 "اإلدارية عند تطبيق اإلدارة االلكترونية.
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الفقرة" خوف  هذه تجاه كبير بشكل سلبياً  توجهاً  مجتمع الدراسة أفراد لدى النتيجة إلى أن تبين هذه      
 أنه النتيجة إلى وتعزو الباحثة هذ، أدارة الكلية من زيادة المهام اإلدارية عند تطبيق اإلدارة االلكترونية."

في أنه ال يعتبر من التحديات في تطبيق اإلدارة مجتمع الدراسة د اهناك أتفاق كبير في استجابة أفر 
وأن المهام اإلدارية لن تزيد بتطبيق اإلدارة االلكترونية بل العكس ستعمل على تقليل المهام ، االلكترونية

 .اإلدارية وتختصر الوقت والجهد
( وبانحراف معياري 3.07المرتبة الثانية حيث حصلت على متوسط حسابي مقداره )احتلت      

عدم وجود كادر متخصص ( والتي تنص على " 064..وقيمة احتمالية )( .06..( وقيمة ت)1.284)
 "ومتدرب علميًا لتطبيق اإلدارة االلكترونية في الكلية.

عدم الفقرة"  هذه تجاه كبير بشكل سلبياً  اً توجهَ مجتمع الدراسة  أفراد لدى النتيجة إلى أن تبين هذه     
وتعزو الباحثة هذه النتيجة ، "وجود كادر متخصص ومتدرب علميًا لتطبيق اإلدارة االلكترونية في الكلية.

في أنه ال يعتبر من التحديات في تطبيق اإلدارة مجتمع الدراسة د اهناك أتفاق كبير في استجابة أفر  أنإلى 
 .وانه يوجد بالكلية كادر متخصص لتطبيق اإلدارة االلكترونية، اللكترونيةا

( وبانحراف معياري 2.54احتلت المرتبة الثالثة حيث حصلت على متوسط حسابي مقداره )     
( والتي تنص على " إمكانية اختراق شبكة .....( وقيمة احتمالية )-4.316( وقيمة ت)1.122)

 الحاسوب للكلية."

الفقرة " إمكانية  هذه تجاه كبير بشكل سلبياً  توجهاً مجتمع الدراسة  أفراد لدى النتيجة إلى أن تبين هذه     
هناك أتفاق كبير في استجابة أفرد  أنوتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى ، اختراق شبكة الحاسوب للكلية."

وان العالم اليوم تطور بشكل ، االلكترونيةات في تطبيق اإلدارة في أنه ال يعتبر من التحديمجتمع الدراسة 
 كبير من حيث توفر برامج حماية من أي اختراق للشبكات أو الحاسوب.
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 الدراسة محاور تحليلثالثًا:ـ 
 

 (23جدول رقم )
 مجتمع الدراسةالستجابات أفراد  t) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )

اإلدارة اإللكترونية في كلية مجتمع صنعاءتجاه واقع وتحديات تطبيق   
 

 ترتيب
 قوة

 المجال

رقم المجال 
في 

 االستبانة
المتوسط  نص المحور

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T 

القيمة 
 االحتمالية
(Sig) 

 163.. -1.4.4 661.. 1..2 واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الكلية 1 2
 ..... .1.10 6.4.. .3.0 االلكترونية في الكليةتحديات تطبيق اإلدارة  2 1

 111. 1 5.121 1.232 3.21 المتوسط العام
 

وبانحراف معياري  ،(3.20) تساوي الدراسة محاور لجميع الحسابي المتوسط أن تبين عامة وبصفة     
أن  يعني، (0.05 )من  أقل وهي (0.000) تساوي االحتمالية قيمة، (.1..0وقيمة ت )، (432..)

 المجالين حصال على تقدير )أهمية عالية(.
لى ،مجتمع الدراسةوتشير هذه النتيجة إلى أن هناك أتفاق كبير في استجابة        ذات عالقة وجود وا 
مجتمع إلى وضوح فقرات المجالين وفهم وأدراك هذه النتيجة وتعزو الباحثة ، إحصائية بين المحاور داللة

 لمحتواهما.الدراسة 
 

، األول: واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية في الكلية المحور فقرات فيمجتمع الدراسة  أفراد آراء ويبين     
وانحراف معياري ، (1..2والمتوسط العام لعبارات هذا المجال بلغت )، حصل على الترتيب الثاني

 ( .163..وقيمة احتمالية ) )1.4.4-(( بلغت Tوقيمة )، (661..)
أن ذلك و ، المجال هذه تجاهمتوسط توجه  مجتمع الدراسة أفراد لدى أن النتيجة هذه من يتضح     

هذه  الباحثة وتعزو، بالكلية عمالاإلاإلدارة االلكترونية في جميع  على تطبيق اً يعطي مؤشرًا متوسط
وأن اإلدارة  السيما، تطبيق اإلدارة االلكترونية تدعم، الكلية داخل ستراتجيةا خطة وجود عدم إلىالنتيجة 

وأنه البد من تفعيل ، وتمتلك القدرة على تطوير الكلية، ستراتيجية طويلة المدىلعليا تضع الخطط االا
تطبيق اإلدارة االلكترونية في الكلية بشكل أكبر في المستقبل لمواكبة تحديات العصر والتطوير في أدارة 

 األعمال .
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: تحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في  الثاني المحور فقرات فيمجتمع الدراسة  أفراد آراء ويبين     
 الكلية
وانحراف معياري ، (.3.0م لعبارات هذا المجال بلغت)والمتوسط العا، حصل على الترتيب األول، 
 (......وقيمة احتمالية )) .1.10 (( بلغتTوقيمة )، (6.4..)

الفقرات وهذا يدل على  هذه نحو لديهم توجهًا إيجابياً مجتمع الدراسة  أفراد لدى النتيجة أن تبين هذه     
 عال  مؤشرًا  هناكأن هذه النتيجة وتعزو الباحثة ، مجتمع الدراسةد اأتفاق كبير في استجابة أفر هناك أن 

نحو  واختالل ضعفهناك و لتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في الكلية مجتمع الدراسة على فهم وأدراك 
 المعلومات. وتكنولوجيا نظم واستخدام خالاالتجاه في إد

 

 عرض النتائج الخاصة بالسؤال الثالث وتفسيرها والذي ينص على :رابعًا:ـ 
 

بيق اإلدارة االلكترونية تط نحو واقع وتحديات مجتمع الدراسةذات داللة إحصائية في  ات"هل توجد فروق
 سنوات، العلمي المؤهل، التالية:العمر والوظيفية الشخصية لمتغيراتهم طبقاً صنعاء  المجتمع ةفي كلي
االنترنت في و استخدام الحاسوب ، التدريب في الحاسوب واالنترنت، المسمى الوظيفي، العملية الخبرة
 العمل"؟

 تجيب الباحثة عن الفرضيات التالية:، ولإلجابة عن السؤال السابق
الدراسة: فرضيات من ىاألول يةالفرض اإلجابة عن -0  
ذات داللة إحصائية بين وجهات  اتفروقال توجد الدراسة على: "  من فرضيات ىية األولنص الفرضت

( لواقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية 1015نظر أفراد الدراسة عند مستوى الداللة )
 تعزى لمتغير العمر؟". صنعاءالمجتمع 

 

يجاد الANOVA)  يجاد نتائج تحليل التباين األحادي)باقامت الباحثة  يةالفرضهذه ولإلجابة على      
متغير العمر كما في الجدول الدراسة التي تعزى إلى  بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع اتداللة الفروق

 :اآلتي
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 )   22( جدول رقم
 بين متوسطات استجابات اتال يجاد داللة الفروق (ANOVA) نتائج تحليل التباين األحادي 

الدراسة التي تعزى إلى متغير العمر أفراد مجتمع  

 التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

)F( 
مستوى 
 الداللة

لكترونيةواقع تطبيق اإلدارة اال   
 113. 2 225. بين المجموعات

 113 52.631 داخل المجموعات 785. 242.
.466 

 115 52.857 المجموع

لكترونية في تحديات اإلدارة اال 
 الكلية

 132. 2 265. بين المجموعات
 113 41.702 داخل المجموعات 699. 359.

.369 
 115 41.967 المجموع

 الدرجة الكلية
 070. 2 141. بين المجموعات

 113 21.298 داخل المجموعات 689. 373.
.188 

 115 21.439 المجموع
 

 المحسوبة (0.05داللة ) مستوى عند متغير العمر إلى تعزىالتي ( 24) رقم جدول في مبينة والنتائج     
 المحاور لجميع االحتمالية ومستوى الداللة القيمة أن كما، F (..363)وقيمة ، مجتمعة المحاور لجميع
 . ( 0.05 )من أكبر وهي ( .61..) تساوي
 داللة ذات اتفروق وجود على "عدمللفقرة التي تنص وتشير هذه النتيجة إلى قبول الفرضية الصفرية      

نحو واقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع صنعاء  مجتمع الدراسة آراء في إحصائية
 يعلإلى اتفاقهم في الرأي هذه النتيجة وتعزو الباحثة  ( تعزى لمتغير العمر".0.05 داللة ) مستوى عند

 أن تطبيق
 العمرية الفئات اهتمام تجذب والتي، الحديثة اإلدارية المواضيع من اإلدارة االلكترونية وتحدياتها في الكلية

 وانه موضوع أصبح مهم يجذب جميع األعمار بال استثناء.،  متعددة فوائد من تحققه المختلفة لما
 داللة ذاتات فروق وجود من الدراسات السابقة قد أشارت إلى "عدملم تجد الباحثة أي دراسة و      

نحو واقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع صنعاء مجتمع الدراسة  آراء في إحصائية
( تعزى لمتغير العمر". ولم تتعارض نتائج الدراسة الحالية فيما يتعلق بواقع 0.05داللة) مستوى عند

 طبيق اإلدارة االلكترونية في كليات المجتمع اليمنية مع نتائج أي من الدراسات السابقة .وتحديات ت
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الدراسة:فرضيات من  ةالثاني يةالفرض اإلجابة عن -2  
ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر  اتالدراسة على: " توجد فروق ة من فرضياتالثاني يةنص الفرضت

( لواقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع 1015أفراد الدراسة عند مستوى الداللة )
تعزى لمتغير المؤهل العلمي؟" صنعاء  
إليجاد ANOVA)  يجاد نتائج تحليل التباين األحادي )قامت الباحثة با عن هذه الفرضيةولإلجابة      

بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة التي تعزى إلى متغير المؤهل العلمي كما في  اتداللة الفروق
 الجدول التالي:

 ( 25 ) جدول رقم
(ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي  بين متوسطات استجابات اتال يجاد داللة الفروق   

الدراسة التي تعزى إلى متغير المؤهل العلمي أفراد مجتمع  

مجموع  التباين المحاور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

)F(  مستوى
 الداللة

واقع تطبيق اإلدارة 
 اإللكترونية

 1.070 2 2.140 بين المجموعات
 113 50.717 داخل المجموعات 097. 2.384

.449 
 115 52.857 المجموع

تحديات اإلدارة 
اإللكترونية في 

 الكلية

 543. 2 1.085 بين المجموعات
 113 40.882 داخل المجموعات 228. 1.500

.362 
 115 41.967 المجموع

 الدرجة الكلية
 476. 2 952. بين المجموعات

 113 20.487 داخل المجموعات 077. 2.626
.181 

 115 21.439 المجموع
 (0.05داللة ) مستوى عند متغير المؤهل العلمي إلى تعزىالتي ( 20) رقم جدول في مبينة النتائج     

 لجميع االحتمالية ومستوى الداللة القيمة أن كما، F (2.626)وقيمة ، مجتمعة المحاور لجميع المحسوبة
 . (0.05)من وهي أكبر (66...) تساوي المحاور
 داللة ذاتفروقات  وجود على "عدمالتي تنص تشير هذه النتيجة إلى قبول الفرضية الصفرية      

نحو واقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع صنعاء  مجتمع الدراسة آراء في إحصائية
العلمي)دبلوم متوسط هذا يعني أن متغير المؤهل ، "( تعزى لمتغير المؤهل العلمي0.05داللة) مستوى عند
لواقع مجتمع الدراسة لم يكن له تأثير على تقديرات استجابة أفراد ، دراسات عليا("، بكالوريوس، فأقل
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وتعزو الباحثة ذلك إلى مستوى الخبرة والمعلومات التي يتمتع بها  ،وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية
 .متعددة كفاءات إلى وجود شيرت كما، أصحاب المؤهالت

 إحصائية داللة ذات اتفروق وجود لم تجد الباحثة أي دراسة من الدراسات السابقة قد أشارت إلى"عدم     
 نحو واقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع صنعاء عندمجتمع الدراسة  آراء في

( تعزى لمتغير المؤهل العلمي". ولم تتعارض نتائج الدراسة الحالية فيما يتعلق بواقع 0.05داللة) مستوى
 .وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كليات المجتمع اليمنية مع نتائج أي من الدراسات السابقة 

 

الدراسة:فرضيات من  ةالثالث يةالفرض اإلجابة عن -3  
 

حصائية بين وجهات ال توجد فروقات ذات داللة االدراسة على: "  فرضياتة من الرابع يةنص الفرضت     
( لواقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية 1015عند مستوى الداللة) مجتمع الدراسةنظر أفراد 
 تعزى لمتغير سنوات الخبرة ؟" صنعاءالمجتمع 

إليجاد داللة ANOVA)  نتائج تحليل التباين األحادي )يجاد قامت الباحثة با عن هذه الفرضيةولإلجابة      
كما في الجدول  سنوات الخبرة التي تعزى إلى متغيرمجتمع الدراسة بين متوسطات استجابات أفراد  اتالفروق
 :اآلتي

 ( 26جدول رقم )
 بين متوسطات استجابات اتال يجاد داللة الفروقANOVA) نتائج تحليل التباين األحادي) 

الدراسة التي تعزى إلى متغير سنوات الخبرة مجتمعأفراد   
 

مجموع  التباين المحاور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط مجموع 
مستوى  )F( المربعات

 الداللة

واقع تطبيق اإلدارة 
 اإللكترونية

 746. 3 2.239 بين المجموعات
 112 50.618 داخل المجموعات 182. 1.652

.452 
 115 52.857 المجموع

تحديات اإلدارة 
اإللكترونية في 

 الكلية

 486. 3 1.459 بين المجموعات
 112 40.508 داخل المجموعات 263. 1.345

.362 
 115 41.967 المجموع

 الدرجة الكلية
 547. 3 1.642 بين المجموعات

 112 19.797 داخل المجموعات 030. 3.097
.177 

 115 21.439 المجموع
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 (0.05داللة ) مستوى متغير سنوات الخبرة عند إلى ( تعزى26) رقم جدول في مبينة النتائج     
 لجميع االحتمالية ومستوى الداللة القيمة أن كما، F(3...6)وقيمة ، مجتمعة المحاور لجميع المحسوبة
 . (0.05)من وهي أقل (.3...) تساوي المحاور
 داللة ذات اتفروق "عدم وجود الصفرية التي تنص علىتشير هذه النتيجة إلى رفض الفرضية      

نحو واقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع صنعاء  الدراسة عينة آراء في إحصائية
 ( تعزى لمتغير سنوات الخبرة". وقبول الفرضية البديلة التي تنص على "وجود0.05داللة ) مستوى عند
نحو واقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية مجتمع الدراسة  آراء في إحصائية داللة ذات فروق

هذا يعني أن متغير سنوات ، ( تعزى لمتغير سنوات الخبرة"0.05داللة ) مستوى المجتمع صنعاء عند
سنة  10 -سنة 10سنوات إلى أقل من.1من -سنوات.1سنوات إلى أقل من 0 -سنوات 0أقل منالخبرة )
 لواقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية.مجتمع الدراسة له تأثير على تقديرات استجابة أفراد  كان فأكثر(

لة الفروق لمعرفة دال  (LSD)نتائج اختبار وإليجاد لصالح من تعود الفروق قامت الباحثة باستخراج 
كما في الجدول  تعزى إلى متغير سنوات الخبرة التيمجتمع الدراسة بين متوسطات استجابات أفراد 

 :اآلتي
 

 ( 27 جدول رقم)
التي تعزى مجتمع الدراسة بين متوسطات استجابات أفراد  اتلمعرفة داللة الفروق  (LSD)نتائج اختبار 

 .إلى متغير سنوات الخبرة

 المتوسط العدد الخبرة
 5أقل من
 سنوات

سنوات إلى أقل  5
سنوات01من   

سنوات إلى 01من
سنة05أقل من   

سنة 05
 فأكثر

سنوات 5أقل من  21 3.22.6     
سنوات إلى أقل  5

سنوات01من  31 3..6.6 ..10..1   
 

سنوات إلى أقل 01من
سنة05من  42 3.3366 ..1.113-  *..26111-   

 

سنة فأكثر05  10 3..0.6 ..16..2 ...1..4 *..26110   
(.1.15)*( فروق المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى الداللة)  

 

نحو واقع مجتمع الدراسة  آراء في إحصائية داللة ذاتات فروق وجود النتيجة إلى علىتشير هذه      
( تعزى لمتغير 0.05 داللة ) مستوى وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع صنعاء عند
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 (سنة فأكثر 10 -سنة 10سنوات إلى أقل من .1منهذا يعني أن متغير سنوات الخبرة )، سنوات الخبرة
مما لواقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية مجتمع الدراسة كان له تأثير على تقديرات استجابة أفراد 

أن أصحاب الخبرة ساعدتهم خبرتهم إلى وتعزو الباحثة ذلك ، لصالح ذوي الخبرة العالية اتيعني أن الفروق
 لموضوع الدراسة. همأدارك و همووعيهم في فهم

 في إحصائية داللة ذات اتفروق أي دراسة من الدراسات السابقة قد أشارت إلى" وجود لم تجد الباحثة     
 مستوى نحو واقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع صنعاء عندمجتمع الدراسة  آراء

بواقع وتحديات ولم تتعارض نتائج الدراسة الحالية فيما يتعلق ، ( تعزى لمتغير سنوات الخبرة"0.05داللة )
 تطبيق اإلدارة االلكترونية في كليات المجتمع اليمنية مع نتائج أي من الدراسات السابقة .

 

الدراسة:فرضيات من  ةالرابع يةالفرض اإلجابة عن -2  
ذات داللة إحصائية بين وجهات  اتالدراسة على: " ال توجد فروق ة من فرضياتالثالث يةنص الفرضت     

( لواقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في 1015الدراسة عند مستوى الداللة )مجتمع نظر أفراد 
 تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ؟" صنعاءكلية المجتمع 

بين متوسطات  اتداللة الفروق (T-test)نتائج  يجاد قامت الباحثة با يةالفرضولإلجابة على هذه      

 :كما في الجدول اآلتي التي تعزى إلى متغير المسمى الوظيفيمجتمع الدراسة استجابات أفراد 
 (28 جدول رقم )

 بين متوسطات استجابات اتداللة الفروق (T-test)نتائج  
 الدراسة التي تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي أفراد مجتمع

 

المستوى  المحاور
االنحراف  المتوسط العدد الوظيفي

 المعياري
درجة 
 الحرية

 Tقيمة
 

مستوى 
 الداللة

واقع تطبيق اإلدارة 
لكترونية في الكليةاال   

 ..6.. ...2 06 إداري
114 1.2.. ..1.6 

 603.. 2.13 .0 أكاديمي
تحديات تطبيق اإلدارة 

لكترونية في الكليةاال   
 .61.. 3.44 06 إداري

114 1..6.-  ..2.2 
 .02.. 3.06 .0 أكاديمي

 الدرجة الكلية
 1.222 3.22 51 إداري

002 210 1.121 
 1.315 3.01 51 أكاديمي
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 (0.05داللة ) مستوى متغير المسمى الوظيفي عند إلى تعزىالتي ( 26) رقم جدول في مبينة النتائج     
 لجميع االحتمالية ومستوى الداللة القيمة أن كما، T(261)وقيمة ، مجتمعة المحاور لجميع المحسوبة
 . ( 0.05 )من وهي أكبر ( 616..) تساوي المحاور
 داللة ذات اتفروق وجود عدم "التي تنص علىتشير هذه النتيجة إلى قبول الفرضية الصفرية      

نحو واقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع صنعاء  الدراسة مجتمع آراء في إحصائية
هذا يعني أن متغير المسمى الوظيفي ، ( تعزى لمتغير المسمى الوظيفي0.05 داللة ) مستوى عند

لواقع وتحديات تطبيق مجتمع الدراسة أكاديمي(".لم يكن له تأثير على تقديرات استجابة أفراد  -)أداري
 تطورات اإلدارة من إليه توصلت ما وتعزو الباحثة ذلك إلى أنهم على اطالع بأحدث، اإلدارة االلكترونية

 .جديد في اإلدارة االلكترونية وه ما بكل، فكرية وملكات، تكنولوجية
 داللة ذات اتفروق وجود شارت إلى "عدمي دراسة من الدراسات السابقة قد الم تجد الباحثة أ      

نحو واقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع صنعاء مجتمع الدراسة  آراء في إحصائية
المسمى الوظيفي".ولم تتعارض نتائج الدراسة الحالية فيما يتعلق ( تعزى لمتغير 0.05داللة ) مستوى عند

 بواقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كليات المجتمع اليمنية مع نتائج أي من الدراسات السابقة .
الدراسة: فرضيات من ةالخامس يةاإلجابة على الفرض -5  
ذات داللة إحصائية بين  اتالدراسة على: " ال توجد فروق ة من فرضياتالخامس يةنص الفرضت     

( لواقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية 1015الدراسة عند مستوى الداللة )مجتمع وجهات نظر أفراد 
 تعزى لمتغير الدورات التدريبية ؟" صنعاءفي كلية المجتمع 

يجـاد داللـة الANOVA)  نتـائج تحليـل التبـاين األحـادي )يجـاد ية قامت الباحثة باالفرض لإلجابة على هذه     
كمــا فـــي  الـــدورات التدريبيــة التـــي تعــزى إلــى متغيــرمجتمــع الدراســة بــين متوســطات اســـتجابات أفــراد  اتالفروقــ

 :الجدول اآلتي
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 ( 29 جدول رقم)
 بين متوسطات استجابات اتيجاد داللة الفروقالANOVA) نتائج تحليل التباين األحادي ) 
الدراسة التي تعزى إلى متغير الدورات التدريبية أفراد مجتمع  

مجموع  التباين المحاور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

)F(  مستوى
 الداللة

واقع تطبيق 
اإلدارة 

لكترونيةاال   

 302. 3 905. بين المجموعات
 112 51.952 داخل المجموعات 584. 650.

.464 
 115 52.857 المجموع

تحديات اإلدارة 
لكترونية في اال 

 الكلية

 440. 3 1.321 بين المجموعات
 112 40.646 داخل المجموعات 308. 1.213

.363 
 115 41.967 المجموع

 الدرجة الكلية
 010. 3 031. بين المجموعات

 112 21.408 داخل المجموعات 983. 054.
.191 

 115 21.439 المجموع
 

 داللة ) مستوى متغير الدورات التدريبية عند إلى تعزىالتي ( .2) رقم جدول في مبينة النتائج     
 االحتمالية ومستوى الداللة القيمة أن كما، F(...04)وقيمة ، مجتمعة المحاور لجميع المحسوبة (0.05
 . ( 0.05 )من وهي أكبر ( 13...) تساوي المحاور لجميع
 إحصائية داللة ذات فروق وجود "عدم التي تنص على النتيجة إلى قبول الفرضية الصفريةتشير هذه      
 نحو واقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع صنعاء عند مجتمع الدراسة آراء في

أن متغير الدورات هذه النتيجة وتعزو الباحثة ، ( تعزى لمتغير الدورات التدريبية"0.05 داللة ) مستوى
ال يوجد( لم يكن له  -دورات فأكثر 0 -0دورات إلى أقل من  3من  -التدريبية )أقل من ثالث دورات 

إلى تجانس  ،لواقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية مجتمع الدراسةتأثير على تقديرات استجابة أفراد 
ن الجميع يمتلكون نفس الثقافة والوعي نحو وقد يكون السبب في تطابق وجهات النظر أ، مجتمع الدراسة

 تحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية.
 إحصائية داللة ذات اتفروق وجود شارت إلى "عدمي دراسة من الدراسات السابقة قد الم تجد الباحثة أو 
 عندنحو واقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع صنعاء مجتمع الدراسة  آراء في

ولم تتعارض نتائج الدراسة الحالية فيما يتعلق بواقع ، ( تعزى لمتغير الدورات التدريبية"0.05داللة ) مستوى
 وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كليات المجتمع اليمنية مع نتائج أي من الدراسات السابقة .

 
 



 
   121 

 

 الدراسة:فرضيات من  ةالسادس يةالفرض االجابة عن-6

ذات داللة إحصائية بين وجهات  اتالدراسة على: " ال توجد فروق ة من فرضياتالسادس يةالفرض نصت     
( لواقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في 1015الدراسة عند مستوى الداللة )مجتمع نظر أفراد 

 االنترنت في العمل ؟و تعزى لمتغير استخدام الحاسوب  صنعاءكلية المجتمع 

إليجاد داللة ANOVA)  قامت الباحثة بإيجاد نتائج تحليل التباين األحادي ) يةالفرض ة على هذهلإلجاب     
استخدام الحاسوب  التي تعزى إلى متغيرمجتمع الدراسة بين متوسطات استجابات أفراد  اتالفروق

 كما في الجدول التالي: واالنترنت
 ( 30 جدول رقم )

 ال يجاد داللة الفروق بين متوسطات استجابات ANOVA) نتائج تحليل التباين األحادي ) 
الدراسة التي تعزى إلى متغير استخدام الحاسوب واالنترنت أفراد مجتمع  

مجموع  التباين المحاور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

)F(  مستوى
 الداللة

واقع تطبيق اإلدارة 
لكترونيةاال   

 288. 4 1.153 بين المجموعات
 111 51.703 داخل المجموعات 650. 619.

.466 
 115 52.857 المجموع

تحديات اإلدارة 
لكترونية في الكليةاال   

 407. 4 1.630 بين المجموعات
 111 40.337 داخل المجموعات 350. 1.121

.363 
 115 41.967 المجموع

 الدرجة الكلية
 139. 4 558. بين المجموعات

 111 20.881 داخل المجموعات 566. 741.
.188 

 115 21.439 المجموع
 مستوى متغير استخدام الحاسوب واالنترنت عند إلى تعزىالتي ( .3) رقم جدول في مبينة النتائج     

االحتمالية ومستوى  القيمة أن كما، F(..641)وقيمة ، مجتمعة المحاور لجميع المحسوبة (0.05 داللة )
 . ( 0.05 )من وهي أكبر ( 066..) تساوي المحاور لجميع الداللة
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 آراء في إحصائية داللة ذات اتفروق وجود قبول الفرضية الصفرية "عدم دمتشير هذه النتيجة إلى ع     
داللة  مستوى نحو واقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع صنعاء عند مجتمع الدراسة

هذا يعني أن متغير استخدام الحاسوب واالنترنت ، استخدام الحاسوب واالنترنت"( تعزى لمتغير 0.05)
عند الضرورة( لم يكن له تأثير على تقديرات استجابة أفراد  -ال أستخدمه أبدًا  -شهرياً  -أسبوعياً  -)يومياً 

ذلك إلى تجانس مجتمع الدراسة وتعزو الباحثة  ،لواقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونيةمجتمع الدراسة 
 موضوع الدراسة .لفهم لديهم وعي و وأن جميعهم يعيشون نفس الظروف و 

 داللة ذاتات فروق وجود شارت إلى "عدمي دراسة من الدراسات السابقة قد الم تجد الباحثة أ     
كلية المجتمع صنعاء نحو واقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في مجتمع الدراسة  آراء في إحصائية

( تعزى لمتغير استخدام الحاسوب واالنترنت ".ولم تتعارض نتائج الدراسة الحالية 0.05داللة ) مستوى عند
فيما يتعلق بواقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كليات المجتمع اليمنية مع نتائج أي من الدراسات 

 السابقة.
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 الدراسة واالستنتاجات والتوصيات والمقترحاتخالصة نتائج  :المبحث الثاني

 وفقرات محاور تحليل وضحها والتي الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهميعرض في هذا المبحث      
واقع  التعرف وهو، للدراسة الرئيس الهدف تحقيق خاللها من يُؤمل التي المقترحة التوصيات وأهم، الدراسة

 على عملتعرض التوصيات التي ت كما، االلكترونية في كلية المجتمع صنعاءوتحديات تطبيق اإلدارة 
المقترحات التي لم تتطرق لها الدراسة الحالية وتعرض ، فيها الضعف نقاط ومعالجة االيجابية النقاط تعزيز

 بهدف تحسين تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع صنعاء.

 أهم نتائج الدراسة -أواًل:

 :ـتمع الدراسة حول مجاالت االستبانةالنتائج الخاصة باستجابات أفراد مج -0

 المجال األول ) واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية ( -أ
األول التي تقيس )واقع تطبيق اإلدارة  المحور على فقرات الدراسة مجتمع أفرادظهرت النتائج موافقة ا      

الفقرات على درجة وحصلت ، ( مؤشراً .2وتكون المجال من )، االلكترونية في كلية المجتمع صنعاء(
( حيث أنه أقل من المتوسط النظري 1..2والمتوسط العام لعبارات هذا المجال بلغت)، استجابة متوسطة

وقيمة  )1.4.4-( ( بلغT) وقيمة، (661..وانحراف معياري )، رجات الحد األدنى للقبول لألهمية( د3)
وهذا يدل على ، وحصل هذا المجال على الترتيب الثاني على مستوى األداة ككل    (. 163..احتمالية )

نحو تحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع صنعاء  بياً توجهًا سل الدراسة مجتمع أفراد لدى أن
 بدرجة استجابة متوسطة.

 

 المجال الثاني ) تحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية ( -ب
الثاني التي تقيس )تحديات تطبيق  المحور على فقراتمجتمع الدراسة  أفرادموافقة  النتائج ظهرتا     

والمتوسط العام لعبارات هذا ، ( فقرة24وتكون المجال من )، اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع صنعاء(
، األدنى للقبول لألهمية( درجات الحد 3( حيث أنه أعلى من المتوسط النظري ).3.0المجال بلغت )

وحصل هذا المجال ، (.....وقيمة احتمالية )) .1.10 (( بلغت Tوقيمة )، (6.4..وانحراف معياري )
 توجهًا إيجابياً  مجتمع الدراسة أفراد لدى وهذا يدل على أن، على الترتيب األول على مستوى األداة ككل

و أن هناك ، تمع صنعاء بدرجة استجابة عاليةمجتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية ال نحو
 تحديات لتطبيق اإلدارة االلكترونية في الكلية بشكل كبير.
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بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة لواقع وتحديات تطبيق اإلدارة  اتلنتائج الخاصة بالفروق -2
 االلكترونية في كلية المجتمع صنعاء وفقًا لمتغيرات الدراسة.

نحو واقع وتحديات تطبيق اإلدارة مجتمع الدراسة  آراء في إحصائية داللة ذاتات فروق وجود عدم -أ
، المؤهل العلمي، ( تعزى لمتغير)العمر0.05داللة ) مستوى االلكترونية في كلية المجتمع صنعاء عند

في تقدير  (0.05استخدام الحاسوب واالنترنت(عند مستوى داللة )، الدورات التدريبية، المسمى الوظيفي
 .موظفي كلية المجتمع صنعاء لواقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع صنعاء

في تقدير موظفي كلية المجتمع صنعاء  (0.05( عند مستوى داللة )سنوات الخبرةأثر لمتغير ) وجود -ب
 لواقع وتحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع صنعاء.

 استنتاجات الدراسة -ثانيًا:

 -بناًء على ما تم عرضه من النتائج يمكن استخالص بعض االستنتاجات أهمها ما يلي :

وأن تطبيق اإلدارة االلكترونية في لكترونية تراتجية محدودة حول المشروعات االسرؤية اتمتلك الكلية  .1
 : ـالكلية بدرجة متوسطة من أهم تطبيقاتها

 وبعض بنفسها الكلية تعريف مرحلةولكن ليس بالمستوى المطلوب وال يتعدى  تمتلك الكلية موقعاً  -
 أقسامها وبعض اإلعالنات.

 حيث تم اعتماد ذلك منذ سنة. ،وزارة التعليم الفني والمهنيب من خالل موقع يتم تسجيل الطال -
الخ تستطيع الكلية أن نت... من مكاتب وأجهزة الكترونية وانتر  كافية تعتبر التحتية البنية أن تبين كما -

التحول الكامل لإلدارة  ستراتيجية اإلدارة االلكترونية في الكلية بسهولة وعمليةتباشر بتطبيق ا
 االلكترونية.

يسود اعتقاد لدى كثير من األفراد والعاملين في الكلية بان اإلدارة االلكترونيًة ال تزيد في الواقع عن  -
ومع أن ، نترنت في تحقيق التواصلواالعتماد على اال، دالت الداخليةاستخدام البريد اإللكتروني في التبا

مات يندرج بالفعل تحت االعتماد على البريد اإللكتروني في تحقيق العمليات االتصالية داخل المنظ
لكترونية الفعلية فقط من اإلدارة اال %.1 إال أنه في الواقع ال يمثل سوى، كترونية للمنظمةاإلدارة االل

 .ةللكلي
 -عالية من أهمها: تحديات بدرجة تواجهه االلكترونية اإلدارة استخدام أن .2
 ن هناك قصور من ناحية اإلدارة العليا لالستجابة للتغيير نحو تطبيق اإلدارة االلكترونية في الكلية.إ -
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السليم واالفتقار إلى التخطيط ، ستراتيجية في مجال تكنولوجيا المعلوماتخطط مستقبليه و اعدم توفر  -
 لتفعيل مشروع اإلدارة االلكترونية.

 العمل في للمتميزينضعف التحفيز بنوعيه )المادي/ المعنوي( الستخدام التقنيات االلكترونية  -
تخصيص الكلية للموارد المالية الالزمة لتدريب الموظفين على استخدام وسائل  وعدم ، اإللكتروني

 التقنية الحديثة".
 .تطبيقه مشروعرة ترونية يحتاج لدعم تقني ومالي في إدااإلدارة االلكإن تطبيق  -
وتعطي الموظفين الحق ، عدم وجود هياكل تنظيمية مرنة في الكلية تتوافق مع أي تغيير في المستقبل -

تخاذ تاحة القرارات ووضع في المشاركة وا   السلطات. لتفويض واسعة فرص وا 
التنظيمية في الكلية بحيث يكون لديها عدم وجود وحدة إدارية متخصصة ومستقلة ضمن الهياكل  -

القدرات والموارد الكبيرة والالزمة لتخطيط وتنفيذ أنشطة اإلدارة االلكترونية واالنتقال بالصيغة التدريجية 
 إلى مجاالت العمل االلكتروني .

 ن اإلجراءات الروتينية الطويلة المملة تؤخر عملية التحول إلى تطبيق اإلدارة االلكترونية.وا   -
. 

 توصيات الدراسة -ثالثُا:
هم في تحسين كفاءة تطبيق قة إلى مجموعة من التوصيات قد تسلقد توصلت الباحثة من النتائج الساب

 اإلدارة االلكترونية في كلية المجتمع صنعاء.
العمل على التعزيز والتوسع في استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لممارسة العمل اإلداري وتطبيق  .1

هم في تعزيز الوعي لتشمل جميع أنشطة وأعمال ومهام  في االلكترونية كمفهوم أداري مما يساإلدارة 
 وتطوير تطبيقه على أرض الواقع.، الكلية

نية ستراتيجية واضحة لدعم مشروعات اإلدارة االلكترو بتحديد رؤية ا كليةرة العليا بالضرورة اهتمام اإلدا .2
 لكترونية.ودعم مشروع تطبيق اإلدارة اال

تفعيل الشراكة والتنسيق الفعال بين وزارة التعليم الفني والمهني لتطوير استخدام اإلدارة االلكترونية في  .3
 الكلية.

ونية من خالل السعي لتوفير متطلبات التطبيق لإلدارة تهيئة بيئة العمل الصالحة لتطبيق اإلدارة االلكتر  .4
 االلكترونية.

 وضع السبل المناسبة للحد من تحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية. .0
لخطط والبرامج والموازنات المخصصة( لتهيئة تطبيق اإلدارة 1االهتمام بالنواحي التخطيطية ) ا .6

 االستراتيجي والتطوير .اعتماد وحدة التخطيط و  ،االلكترونية في الكلية



 
   126 

 

أهمية االطالع على التجارب الناجحة في مجال تطبيق اإلدارة االلكترونية والعمل على نقل خبراتهم في  .6
 هذا المجال بما يدعم عملية التطبيق.

العمل على استقطاب الكوادر المؤهلة و الكفاءات البشرية المتميزة والمتخصصة في مجاالت اإلدارة  .1
دة منهم في بداية تطبيق مدربين واستشاريين وخبراء في تصميم وتطوير البرامج لالستفا االلكترونية من

الت التي تعترض أو حل المشك، سواًء في تدريب العاملين، لكتروني في تبسيط اإلجراءاتالعمل اال
 لكترونية.تطبيق اإلدارة اال

 من االلكترونية اإلدارة إلى التقليدية اإلدارة من التحول نحو وتهيئتهم العاملين إلعداد الجيد التخطيط ..
ومن  ،لتثقيفهم و توعية العاملين بأهمية ومعنى اإلدارة االلكترونية الالزمة الدورات التدريبية عقد خالل

 خالل استغالل البريد االلكتروني بإرسال رسائل دورية تثقيفية.
عادة واللوائح األنظمة مراجعة ..1  اإلدارة لتطبيق ومرونة شموليه أكثر لتكون وتهيئتها صياغتها وا 
 . لكترونيةاال
عادة الوظيفي الهيكل مراجعة .11  متطلبات ويلبي التنظيمي الهيكل مع شىايتم بما العاملة القوى تخطيط وا 

 لإلدارة االلكترونية التطبيق
أنشاء أدارة مختصة بالكلية لجمع البيانات عن االحتياجات التدريبية المطلوبة لتطبيق اإلدارة  .12

ويختص بالتطوير اإلداري الكترونيًا على أن يوفر لهذا القطاع اإلمكانات المادية والبشرية ، االلكترونية
 والتكنولوجية التي تساعد على سرعة تطبيق اإلدارة االلكترونية في الكلية.

 االهتمام بربط أقسام وفروع الكلية ببعضها عن طريق شبكات الحاسب اآللي )االنترنت/ االنترانت( .13
 كعامل مهم من عوامل نجاح اإلدارة في العصر الحديث.

 لكلية على االنترنت ويتضمن كل المعلومات الالزمة.ضرورة تحسين موقع ا .14
تشجيع العاملين على زيادة تفعيل التحول إلى ممارسة اإلدارة االلكترونية في الواقع ومنح المتميزين في و  .10

 استخدامها الحوافز المالية والمعنوية .
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 مقترحات الدراسة -رابعاً 

اإلدارة االلكترونية  نإ ة إلى القولالباحث ذهبت، وتطبيقية نظرية دراسة من تقديمه تم ما على بناءً      
ميدان  في الدراسات اليمنية لقلة وذلك والتطبيقية األكاديمية الدراسات من المزيد إلى حقل واسع ويحتاج

وتوصي  في المؤسسات. اإلدارة االلكترونية تطبيق يحققها التي العدة وللفوائد، تطبيق اإلدارة االلكترونية
 :في ظل ظروف أحسن من الظروف الراهنة وهي كاآلتي دراساتالباحثة بإجراء 

 في ضوء مفهوم اإلدارة االلكترونية.تطوير كليات المجتمع اليمنية تصورات مقترحة ل .1
 .نحو تحسين االداء اليمنية عتطبيق اإلدارة االلكترونية في كليات المجتمما دور  .2
 اتجاهات العاملين نحو تطبيق اإلدارة االلكترونية وأثرها في األداء الوظيفي في كليات المجتمع .3

 .اليمنية
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 قائمة المراجـــع
 المراجع العربيةأواًل: 

فــــي الجامعــــات  e- HRMم(.واقــــع إدارة المــــوارد البشــــرية الكترونيــــا ...2يوســــف محمــــد.)، أبــــو أمونــــة .1
 .غزة، الجامعة اإلسالمية، نسخة الكترونية، رسالة  ماجستير غير منشورةالفلسطينية النظامية  قطاع غزة.

 :http://library.iugaza.edu.ps/thesis/87248.pdfم(( على الرابط التالي11/6/2.12متاح بتاريخ ))

ــــةم(.2.12)عمــــاد أحمــــد.، أبــــو شــــنب .2 ــــة المجتمعي ــــة والتمني ــــة أداة للديمقراطي  .الحكومــــة االلكتروني
 القاهرة.، مصر، (.المنظمة العربية للتنمية اإلدارية1)ط

 مواجهـة الجريمـة(.رؤية مستقبلية لـدور الحكومـة االلكترونيـة فـي 1426يحى بن محمد.)، أبو مغايض .3
. الظاهرة اإلجرامية الرابعة ورقة بحثية مقدمة في ندوة المجتمع واألمن في دورتها السنويةالمعاصرة.

 الرياض.، المعاصرة. االتجاهات والسمات
 اليمن.، (. دار الوجيده للنشر1. )طـدراسات أدراية معاصرةم(.2.16أحمد برقعان وآخرون.) .2
م(. دور إدارة التطـــوير اإلداري فـــي تطبيـــق اإلدارة االلكترونيـــة 1..2ســـعيد.)عبـــد ان بـــن ، آل دحـــوان .5

.نسخة  رسالة ماجستير غير منشورةدراسة مسحية على العاملين في رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
  .اليمن، صنعاءجامعة ، قسم إدراة وتخطيط تربوي، التربية كلية، الكترونية

 :التالي الرابط علىم( 6/2.12/.2) متاح بتاريخ
http://repository.ksu.edu.sa/jspui/bitstream/123456789/11651/1/th0261f.pdf 

مجلـة آراء حـول الخلـيج لكترونيـة.م(.المفهـوم الشـامل لتطبيـق الحكومـة اال6..2علي حسـين.)، بابكير .6
 . 6-0(:  1)23 ،اإلمارات مركز الخليج لألبحاث
على الرابط التالي :  (م1/4/2.16 )تاريخبمتاح 

akeer.maktoobblog.com/85589/%D8%A7%D9%84%D9%8http://alib 
 فـي اإلداريـة القـرارات علـى وأثرهـا الحديثـة المعلومـات تكنولوجيـا محمـد.) ب.ت( . عصـام، البحيصـي .1

الدراسـات  سلسـلة( اإلسالمية الجامعة مجلة .الفلسطيني للواقع استطالعية دراسة – األعمال منظمات
 ..1-6(14)1، فلسطين، غزة، اإلسالمية الجامعة، اإلنسانية(

ه(. اإلدارة االلكترونيـــة فـــي كليـــات التربيـــة للبنـــات بالمملكـــة العربيـــة 1426فوزيـــة بنـــت حبيـــب.)، بخــش .8

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/87248.pdf
http://repository.ksu.edu.sa/jspui/bitstream/123456789/11651/1/th0261f.pdf
http://alibakeer.maktoobblog.com/85589/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83/
http://alibakeer.maktoobblog.com/85589/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83/
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قســـــم اإلدارة التربويـــــة ، رســـــالة دكتـــــوراه غيـــــر منشـــــورةخطـــــة مقترحة.-الســـــعودية فـــــي ضـــــوء التحـــــوالت 
 مكة المكرمة. ، جامعة أم القرى، والتخطيط،كلية التربية

 م ( على الرابط التالي:1/2.16/.2بتاريخ )متاح 
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind8611.pdf 

هــــ (.معوقـــات تطبيـــق اإلدارة اإللكترونيـــة فـــي إدارات جامعـــة أم .143-.142منـــى عطيـــة .)، البشـــري .1
المكرمـــة مـــن وجهـــة نظـــر اإلداريـــات وعضـــوات هيئـــة التـــدريس بالجامعـــة جامعـــة أم القـــرى بمدينـــة مكـــة 

، كليـة التربيـة، قسـم اإلدارة التربويـة والتخطـيط، نسـخة الكترونيـة، رسالة  ماجستير غير منشـورة، القرى.
  جامعة أم القرى.

 م ( على الرابط التالي:16/6/2.16متاح بتاريخ )
http://www.edu.gov.sa/papers/savepapers.php?pid=817&ext=pdf 

 مجلة(على مؤسسات األعمال. E.Gم(.اثر تطبيق الحكومة االلكترونية ).2.1بن عيشاوي،احمد.) .01
 .6-6:0ع، الجزائر، جامعة ورقلة، الباحث

هــــ(. إنشـــاء كليـــات المجتمـــع للبنـــات بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية: 1411الجـــوهرة إبـــراهيم.)، بوبشـــيب .00
مكـة ، .كلية التربيـة جامعـة أم القـرىرسالة دكتوراه غيـر منشـورةالمبررات واألهداف والبرامج المقترحة. 

 المكرمة.
لمسـتمر فـي مجـال التعلـيم ا، كليات المجتمع في المملكـة األردنيـة الهاشـميةم(.1.16أحمـد.)، التل .02

 بغداد.، العراق، مطبعة اإلرشاد، .المنظمة العربية للتربية الثقافة والعلومتعليم الكبار
ه(.اإلدارة االلكترونيـة كمـدخل للتطــوير اإلداري دراسـة تطبيقيـة علــى 1421التمام،عبـد ان بـن علــي.) .03

،نسـخة  رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورةالكليات التقنية من وجهة نظـر أعضـاء الهيئـة التعليميـة والتدريبية.
  مكة المكرمة.، جامعة أم القرى، قسم اإلدارة التربوية والتخطيط، كلية التربية، الكترونية

 التالي م ( على الرابط16/0/2.16بتاريخ )متاح 
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind8694.pdf 

م(. مـــدى تـــوافر متطلبـــات تطبيـــق اإلدارة االلكترونيـــة فـــي المنظمـــات .2.1فـــائزة احمـــد.)، الجحوشـــي .02
 جامعة عدن.، كلية العلوم اإلدارية، رسالة ماجستير غير منشورةاليمنية الحكومية.

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind8611.pdf
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind8611.pdf
http://www.edu.gov.sa/papers/savepapers.php?pid=817&ext=pdf
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind8694.pdf
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind8694.pdf
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معـة األزهــر باســتخدام مـدخل إعــادة الهندســة م(. تطــوير إدارة جا...2جـالل، ابــوبكر احمـد صــديق.) .05
 جامعة األزهر.، كلية التربية، رسالة دكتوراه غير منشورةفي ضوء اإلدارة االلكترونية.

الجهـــاز التنفيـــذي للمجلـــس األعلـــى لكيـــات ، وزارة التعلـــيم الفنـــي والتـــدريب المهنـــي، الجمهوريـــة اليمنيـــة .06
 . م2113مسودة تقرير أبريل المجتمع :

الجهـــاز التنفيـــذي للمجلـــس األعلـــى لكيـــات ، وزارة التعلـــيم الفنـــي والتـــدريب المهنـــي، اليمنيـــة الجمهوريـــة .01
 .مشروع الالئحة التنظيمية والهيكل اإلداري والفني لكليات المجتمع الحكومية، م2.13المجتمع 

الجهـــاز التنفيـــذي للمجلـــس األعلـــى لكيـــات ، وزارة التعلـــيم الفنـــي والتـــدريب المهنـــي، الجمهوريـــة اليمنيـــة .02
 م.2100-2112النشرة اإلحصائية لألعوام من ، م2014المجتمع 

الجهـــاز التنفيـــذي للمجلـــس األعلـــى لكيـــات ، وزارة التعلـــيم الفنـــي والتـــدريب المهنـــي، الجمهوريـــة اليمنيـــة .01
حصائيات للعام وحدة تطوير الموارد البشرية " ،المجتمع  م.2102تقارير وا 

الجهـــاز التنفيـــذي للمجلـــس األعلـــى لكيـــات ، وزارة التعلـــيم الفنـــي والتـــدريب المهنـــي، الجمهوريـــة اليمنيـــة .21
 م.0116قرار أنشاء كليات المجتمع اليمنية لسنة ،المجتمع

 م.0..2م"مايو 0..2-...2 النشأة والتطوركلية المجتمع صنعاء"، الجمهورية اليمنية .20
 م2.11-.2.1 دليل الطالب  للعام الجامعيسنحان بالد الروس،الجمهورية اليمنية،كلية المجتمع  .22
 م.2.14-2.12 دليل الطالب  للعام الجامعي، كلية المجتمع صنعاء، الجمهورية اليمنية .23
، هـــ(. دور كليــات المجتمــع فــي تحقيــق تكــافؤ الفــرص التعليميــة1420عبــد الــرحمن محمــد: )، الحبيــب .22

 (.2التربوية والدراسات اإلسالمية )العلوم ، 16م، مجلة جامعة الملك سعود
المـؤتمر العناصـر.  -السـمات -م(. اإلدارة االلكترونيـة:المفاهيم.2.1العوض احمد محمـد.)، الحسن .25

ـــا  العـــالمي األول لـــإلدارة االلكترونيـــة: تواصـــل خـــالق مـــع طفـــرة االتصـــال والمعلومـــات فـــي عالمن
/ 4/6-1مـن ، الخرطـوم السـودان -حـوثالمركـز القـومي للب، الجماهيرية العظمى طرابلس، المعاصر
 م..2.1

ـــن محمـــد .) .26 ـــق ....2الحسن،حســـين ب ـــة والتطبي ـــة بـــين النظري المـــؤتمر الـــدولي م(.اإلدارة االلكتروني
 4-1الريــاض:، مكتبــة عبــد العزيــز العامــة، للتنميــة اإلداريــة:نحو أداء متميــز فــي القطــاع الحكــومي

 م....2نوفمبر 
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(.دار  1.)طالمتطلبـات -الخصـائص -اإلدارة اإللكترونيـة:المفاهيمم(.2.11حسين محمـد.)، الحسن .21
 .عمان، األردن، مؤسسه الوراق للنشر والتوزيع

(.مؤسسـة 1.)طــ.اإلدارة االلكترونيـة المفـاهيم الخصـائص المتطلبـاتم(.2.1حسين محمد.)، الحسن .22
 عمان .، األردن، الوراق للنشر والتوزيع

م(.معوقـــات تطبيـــق اإلدارة االلكترونيـــة فـــي الجامعـــات الفلســـطينية. 2.11ســـاري عـــوض.)، الحســـنات .92
المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة ، جامعة الدول العربية، نسخة الكترونية رسالة ماجستير غير منشورة.

 القاهرة. ، معهد البحوث والدراسات العربية ،قسم الدراسات التربوية، والعلوم

 م(( على الرابط التالي11/6/2.12))متاح بتاريخ 
:http://library.iugaza.edu.xps/thesis/99474.pdf  

 من المركز عمل مقدمة ورقةالطموح،  تحقيق ومنهجية اليمني الواقع اإللكترونية خصوصية الحكومة .31
 اإللكترونيـة الحكومـة لمناقشة موضوع المخصص الشورى مجلس اجتماعللمعلومات إلى  الوطني

 اليمنية. الجمهورية، الجمهورية للمعلومات، رئاسة الوطني المركز، م ٥٠٠٨ اليمن يونيو في
م(.الصــعوبات التـي تواجــه اســتخدام اإلدارة االلكترونيــة فــي إدارة 1..2حمـدي ،موســى بــن عبــد ان .) .30

رســــالة بمدينــــة مكــــة المكرمــــة ،مــــن وجهــــة نظــــر مــــديري المــــدارس ووكالئها. المــــدارس الثانويــــة للبنــــين
  جامعة أم القرى.، كلية التربية قسم اإلدارة التربوية والتخطيط، .نسخة الكترونيةماجستير غير منشورة

  http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/791.pdf: م ( على الرابط التالي2/1/2.16متاح بتاريخ )

م(.الصــعوبات التــي تواجــه اســتخدام اإلدارة االلكترونيــة فــي إدارة 1..2حمــدي ،موســى بــن عبــد ان.) .32
ـــة مكـــة المكرمـــة مـــن وجهـــة نظـــر مـــديري ـــة للبنـــين بمدين رســـالة المـــدارس ووكالئهـــا . المـــدارس الثانوي

  مكة المكرمة.، جامعة أم القرى، ماجستير غير منشورة
  http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind8694.pdfم ( على الرابط التالي:16/0/2.16متاح بتاريخ )

 تجربـة حالـة األزمـات دراسـة أوقـات في التلفزيونية القنوات في األخبار إدارةم(. 6..2هشام.)، حمزة .33
 إدارة األعمـال،، رسالة ماجستير غير منشـورةوالعراق. أفغانستان في الحرب تغطية في أبو ظبي قناة

  الجامعة االفتراضية الدولية ،األكاديمية البريطانية.
 http://library.iugaza.edu.ps/thesis/87248.pdf:التاليم(( على الرابط 11/6/2.16متاح بتاريخ ))

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/99474.pdf
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/791.pdf
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind8694.pdf
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/87248.pdf
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مــدى جاهزيــة المــدارس لتطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة مــن وجهــة نظــر (. هـــ.143)عبــد ان علــي. ،حميــد .32
جامعــة الملــك عبــد ، نســخة الكترونيــة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة. مــديري المــدارس بمكــة المكرمــة

  السعودية.، العزيز
 م(( على الرابط التالي:6/2.16/.1متاح بتاريخ ))

http://www.edu.gov.sa/papers/index.php?action=showPapers&id=450 
م(.احتياجــات الجامعــات اليمنيــة لخــدمات الحاســوب فــي تطــوير العمــل 6..2منصــور.)خشــافة، نــدى  .35

  اليمن .، جامعة أب، نسخة الكترونية، رسالة ماجستير غير منشورةواألكاديمي. اإلداري
 م عبر الرابط0/6/2.16متاح بتاريخ 

:nic.info/contents/studies/detail.php?ID=16588-http://www.yemen  
ـــة .2.1إيمـــان حســـن مصـــطفى. )، خلـــوف .63 ـــة فـــي مـــدارس الحكومي م(.واقـــع تطبيـــق اإلدارة االلكتروني

.نســخة  رســالة ماجسـتير غيــر منشــورةنظـر المــديرين والمديرات.الثانويـة فــي الضــفة الغربيـة مــن وجهــة 
  فلسطين.، كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، الكترونية

 م ( على الرابط التالي16/6/2.16متاح بتاريخ )
-http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/all

thesis/reality_implementing_electronic_management.pdf 

(. تصــور مقتــرح لتطبيــق معــايير الحوكمــة فــي كليــات المجتمــع 2.10د علــي.)دحيــاني، ناصــر ســعي .31
 اليمن.، جامعة صنعاء، رسالة دكتوراهاليمنية. 

(.أنمــوذج مقتــرح لتطــوير االدارة المدرســية فــي ضــوء إدارة .2.1.)، عبــدالكريم ســعيد عبــدة، الــدعيس .32
كليــــة إدارة  ، اإلدارة العامــــةقســــم ، نســــخة الكترونيــــة.رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة الجــــودة الشــــاملة.

 المملكة العربية السعودية .، جامعة الملك سعود، األعمال
ه(. رؤية مستقبلة لتطبيق اإلدارة االلكترونية بالمرحلة الثانوية 1426فوزية بنت عبد العزيز.)، دعيلج .62

نســخة  ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورةمــن وجهــة نظــر مشــرفات اإلدارة المدرســية بمدينــة مكــة المكرمة.
 مكة المكرمة. ، جامعة أم القرى، الكترونية

 م( على الرابط التالي26/4/2.16متاح بتاريخ )
:http://lib3.ekfu.local/kfufs/D/515.zip  

http://www.edu.gov.sa/papers/index.php?action=showPapers&id=450
http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=16588
http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/all-thesis/reality_implementing_electronic_management.pdf
http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/all-thesis/reality_implementing_electronic_management.pdf
http://lib3.ekfu.local/kfufs/D/515.zip
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، دار الفــتح للنشــر. .منهجيــة البحــث العلمــي فــي اإلدارة والمحاســبة(2008)كمــال الــدين. ، دهــراوي .21
 اإلسكندرية.، مصر

 علـى تطبيقيـة تطبيقهـا: دراسـة ومعوقـات االلكترونيـة م(.الحكومـة2.12الـرزي، ديـاال جميـل محمـد.) .20
، واإلداريـة االقتصـادية للدراسـات اإلسـالمية الجامعـة . مجلـةغـزة قطـاع فـي الحكوميـة المؤسسـات

1(2.:)3-.. 
الملتقـى االلكترونية:اإلدارة والمتغيرات العالمية الجديدة.ه(. اإلدارة 1420رأفت عبد الباقي.)، رضوان .22

 هـ.1420محرم  16-16الرياض الجمعية السعودية لالدارة، اإلداري الثاني
الجريـده ، م "بشان كليـات المجتمـع "6..1( لسنة 0القرار الجمهوري بالقانون رقم)، رئاسة الجمهورية .23

 م.6..1فبراير  10، (3العدد )، الرسمية
ـــه البحـــث العلمـــي .(1..1).مهـــدي والطروانـــة تحســـين ،زويلـــف .22 ، (. دار الفكـــر للنشـــر1.) طمنهجي

 .عمان، األردن
، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية).1 ط  .(نظم إدارة المعلومات (.3..2 ).عالء عبدالرزاق، السالمي .25

 القاهرة.، مصر
، األردن، (.دار وائل للنشر والتوزيع2ط.) اإلدارة اإللكترونيةم(. ...2 عالء عبدالرزاق .)، السالمي .26

 عمان.
(. 1.) طشـبكات اإلدارة اإللكترونيـةم(....2 حسـين عـالء .)، السـالمي، عـالء عبـدالرزاق، السـالمي .21

 عمان.، األردن، دار وائل للنشر والتوزيع
 (.دار وائل2.)طاإلدارة اإللكترونية(....2ابراهيم.) خالد، عالء عبدالرزاق والسليطي، السالمي .22

 عمان.، األردن، للنشر والتوزيع
 للتربيـة العامـة اإلدارة اإللكترونيـة فـي اإلدارة تطبيـق م(.إمكانيـة...2صـالح.) بنـت نوال، السحيباني .21

 كليـة، رسالة ماجستير غيـر منشـورةالتربوية.  القيادات نظر وجهة الرياض من بمدينة للبنات والتعليم
 السعودية. العربية المملكة، اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام االجتماعية جامعة العلوم

، مصـر، .دار غريـب للطباعـة والنشـر والتوزيـعخواطر في اإلدارة المعاصـرةم(. 1..2علي.)، السلمي .51
 القاهرة.
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ــــــــيم االلكترونيــــــــةم(.التخطــــــــيط االلكترونية.2.12الســــــــعيد.)لميــــــــاء ، الســــــــلنتى .51 ــــــــة التعل جامعــــــــة ، مجل
 . .1-.( :14)6، المنصورة،نسخة الكترونية

 / http://emag.mans.edu.eg/digitalcopy/7: م على الرابط التالي1/4/2.16متاح في تاريخ 

م(.درجـــة تــــوافر متطلبـــات تطبيـــق اإلدارة االلكترونيــــة فـــي المــــدارس ...2مـــريم عبدربــــه.)، الســـميري .59
 فلسطين. ، غزة، الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورةبمحافظة غزة وسبل التطوير. 

  http://library.iugaza.edu.ps/thesis/87248.pdf: م(( على الرابط التالي11/1/2.16متاح بتاريخ ))

 العربيـة المملكـة فـي المجتمـع كليـات لتطـوير مقتـرح هــ(.تصور1426نـايف.) بـن سـعود، الشـمري .56
جامعـة ام القـرى ، رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورهالمعاصـرة.  العالميـة التجـارب بعض ضوء في السعودية

  العربية السعودية.المملكة ، بمكة المكرمة

  http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/3348.pdf: م ( على الرابط التالي16/6/2.12متاح بتاريخ )

م(. نمـــــوذج مقتـــــرح لتفعيـــــل اســـــتخدام تكنولوجيـــــا المعلومـــــات 6..2)أبـــــو بكـــــر شـــــيخ علـــــى.، الشـــــيخ .52
رســـالة دكتـــوراه غيـــر واالتصـــاالت نحـــو تطبيـــق نـــاجح للحكومـــة االلكترونيـــة فـــي الجمهوريـــة اليمنيـــة .

 جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا.، منشورة
(.عوامـل النجـاح الحرجـة لمشـروعات اإلدارة االلكترونيـة. جامعـة سـعد حلـب 2.13درمان سليمان.) ، صادق .55

متطلبــات :حــول ملتقــا علميــا دوليــاالبليــدة مخبــر تســيير الجماعــات المحليــة ودورهــا فــي تحقيــق التنميــة يــنظم 
 .مايو 14-13يومي -دراسة تجارب بعض الدول –إرساء الحكومة االلكترونية في الجزائر 

، األردن، . دار اليــازوري العلميــةامــن المعلومــاتم(. 1..2دالل والفتــال ، حميــد ناصــر.) صــادق، .56
 عمان .

دور الرقابــة االلكترونيــة فــي الحــد مــن (..2.1احمــد هاشــمي ســعيد،محمد ســعيد مهــدي.)، الصــقال .55
  بغداد.، العراق، وزارة التجارة، .مكتب المفتش العامالفساد

  http://www.nazaha.iq/%5Cpdf_up%5C1234%5Cph1.pdfعلى الرابط التالي:م( 2.12/./1متاح بتاريخ )

 العامة المديرية في اإللكترونية اإلدارة تطبيق إمكانية مدى.(2006 )العزيز. عبد بن محمد، الضافي .58
 للعلوم العربية نايف جامعة، إلكترونية .نسخةمنشورة غير، ماجستيررسالة  .الرياض بمدينة للجوازات
  .الرياض السعودية، األمنية

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=219##
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=219##
http://emag.mans.edu.eg/digitalcopy/7/
http://emag.mans.edu.eg/digitalcopy/7/
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/87248.pdf
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/3348.pdf
http://www.nazaha.iq/%5Cpdf_up%5C1234%5Cph1.pdf
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 م( على الرابط التالي:21/6/2.16)متاح بتاريخ 
-http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/Master_1426

1427_AS_as86.pdf 

(.دار المنــاهج 1.)طـــالتطبيقــات االجتماعيــة لتكنولوجيــا المعلومــاتم(.6..2جعفــر حســن.)، الطــائي .51
 عمان.، األردن، للنشر

الثقافــة التنظيميــة ومســتوى تطبيــق اإلدارة م(.العالقــة بــين 2.12عبــد الســالم محمــد العــزي.)، الطشــي .61
مركـــز تطـــوير اإلدارة ، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورةااللكترونيـــة فـــي المؤسســـة العامـــة لالتصـــاالت .

 جامعة صنعاء.، العامة
م(.دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة االلكترونيـة 2.11) إيهاب فاروق مصباح.، العاجز .60

.نسـخة رسالة ماجستير غير منشورةمحافظات غزة. -وزارة التربية والتعليم العالي :دراسة تطبيقية على
  غزة.، الجامعة اإلسالمية، كلية التجارة، قسم إدارة األعمال، الكترونية
  http://library.iugaza.edu.ps/thesis/95778.pdf: ( على الرابط التاليم22/6/2017)متاح بتاريخ 

اإلدارة االلكترونيــة مرتكــزات فكريــة ومتطلبــات تأســيس م(.6..2).عــادل حرحــوش المفرجي.وآخــرون .62
 مصر .، القاهرة، .منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية علميه

ــةم(..2.1).عــادل حرحــوش المفرجي.وآخــرون .63 المنظمــة العربيــة للتنميــة . منشــورات اإلدارة االلكتروني
 القاهرة.، مصر، اإلدارية

يمــان الســامرائي.) .62 (. دار الــوراق 1.)طـــتكنولوجيــا المعلومــات وتطبيقاتهــام(. ...2عــامر قنــديلجي وا 
 عمان .، األردن، للنشر

م(. سياسـات التحـول نحـو اإلدارة االلكترونيـة فـي وزارة الخدمـة 2.13. )سعد حزام علي، عبد الرحمن .65
 جامعة صنعاء.، مركز تطوير اإلدارة العامة، رسالة ماجستير غير منشورةالمدنية. 

 الواليـات العموميـة فـي الخدمـة ترشـيد فـي اإللكترونيـة اإلدارة م(.دور.2.1عشـور.)، عبـد الكـريم .66
قسـم العلـوم ، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، رسالة ماجستير غير منشـورةوالجزائر. األمريكية المتحدة

 .قسنطينة.، منتوري جامعة، والعالقات الدوليةالسياسية 
م(. اســتخدام االنترنــت مــن قبــل أعضــاء هيئــة التــدريس بكليــة اآلداب. 0..2عبــد ان،خالــد عتيــق .) .35

  .اليمن، بجامعتي عدن وصنعاء، نسخة الكترونية، رسالة ماجستير غير منشورة

http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/Master_1426-1427_AS_as86.pdf
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/Master_1426-1427_AS_as86.pdf
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/95778.pdf
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 http://www.yemen-: م( على الرابط التالي2/1/2.16)متاح بتاريخ 
nic.info/contents/studies/detail.php?ID=12182 

 السـلبية االسـتخدامات مـع التعامـل فـى اإلداريـة اإلجـراءات م(.كفـاءة6..2.) محمـد عمـر، العتيبـى .62
 العربيـة نـايف جامعـة، العليـا الدراسـات كليـة، منشورة غير ماجستير رسالة. واإلنترنت اآللي للحاسب
 الرياض.، األمنية للعلوم

 م(( على الرابط التالي:6/2.16/.1متاح بتاريخ ))
-http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Master/27

28/Pages/AdministrativeSciences.aspx?LettersId=693 
 للتربيـة العامـة اإلدارة فـي االلكترونيـة اإلدارة تطبيـق إمكانيـة م(.1..2.) سـعيد بـن محمـد، العريشـي .32

قسـم اإلدارة التربويـة ، كليـة التربيـة، ماجسـتير غيـر منشـورةرسـالة .)بنـين( المقدسـة بالعاصـمة والتعلـيم
 المملكة العربية السعودية. ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، والتخطيط

 م( على الرابط التالي16/6/2.16متاح بتاريخ )
:http://www.minshawi.com/node/2060  

م(.مــدى إمكانيــة تطبيــق اإلدارة االلكترونيــة بوكالــة غــوث وتشــغيل ...2محمــد جمــال اكــرم.)، عمــار .11
  غزة.، قسم إدارة األعمال،كلية التجارة، دراسة ماجستير غير منشورةالالجئين بمكتب غزة اإلقليمي.

 م(( على الرابط التالي6/2.16/.1متاح بتاريخ ))
:library.iugaza.edu.ps/thesis/87332.pdf  

 دراسـة االلكترونيـة الحكومـة لتطبيـق واألمنيـة اإلداريـة (.المتطلباتـهـ1424معال.) بن سعيد، العمري .10
 نـايف أكاديمية، .نسخة الكترونيةمنشورة غير ماجستير رسالة. للموانئ العامة المؤسسة علي مسحية

  السعودية .، األمنية العربية للعلوم
 التالي:م( على الرابط 22/6/2.16)متاح بتاريخ 

-http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/Master_1423
1424_AS_as333.pdf 

 رسـالة السـعودية االتصـاالت شـركة فـي االلكترونيـة اإلدارة م(.تطبيـق6..2محمـد.) بـن فهـد، العنـزي .12
  الرياض.، سعود الملك جامعة، منشورة غير ماجستير

http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=12182
http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=12182
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Master/27-
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Master/27-
http://www.minshawi.com/node/2060
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/Master_1423-1424_AS_as333.pdf
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/Master_1423-1424_AS_as333.pdf
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 م( على الرابط التالي:6/2.16/.2)متاح بتاريخ 
http://repository.ksu.edu.sa/jspui/bitstream/123456789/11651/1/th0261f.pdf 

م(.واقـع تطبيـق اإلدارة االلكترونيـة فـي مـدارس تعلـيم البنـين ...2عزال بنـت محمـد مطلـق.)، الغامدي .13
بمدينة ينبع الصـناعية ودرجـة مسـاهمتها فـي تجويـد العمـل اإلداري ))دراسـة مـن وجهـة نظـر المـديرين 

جامعة ام القـرى ، كلية التربية،قسم اإلدارة التربوية والتخطيط، رسالة ماجستير غير منشورةكالء((.والو 
  المملكة العربية السعودية.، بمكة المكرمة

  http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/2067.pdf: م(( على الرابط التالي22/6/2.16متاح بتاريخ ))
، .كليــة التجــارةاإلدارة االلكترونيــة آفــاق الحاضــر وتطلعــات المســتقبلم(.4..2احمــد محمــد.)، غنــيم .12

 مصر.، جامعة المنصورة
م(. مجاالت ومتطلبات ومعوقات تطبيـق اإلدارة االلكترونيـة فـي 6..2شائع سعد مبارك.)، القحطاني .55

رســالة ماجســتير ، تطبيقيــة علــى المديريــة العامــة للســجون بالمملكــة العربيــة الســعوديةالســجون دراســة 
  الرياض .، جامعة نائف للعلوم األمنية، غير منشورة

 م( على الرابط التالي :22/6/2.16)متاح بتاريخ 

1424_AS_as333.pdf-http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/Master_1423 

م(. واقــع كليــات المجتمــع الحكوميــة بالجمهوريــة اليمنيــة فــي ضــوء 2.10محمــد قاســم علــى.) ، قحــوان .16
 .6-0( 2)، صنعاء، مجلة جامعة الناصر، المعايير المؤسسية

(.دار أســامه للنشــر 1م(.الحكومــة االلكترونيـة واإلدارة المعاصــرة.)ط...2 محمــود صــبحي.)، القـدوة .11
 عمان.، األردن، والتوزيع

م(.األبعاد اإلدارية واألمنية لتطبيقات اإلدارة االلكترونية في المصـارف 6..2بدر بن محمد.)، المالك .58
، كليـة الدراسـات العليـا، قسم العلوم اإلدارية، .نسخة الكترونية رسالة ماجستير غير منشورةالسعودية .

  السعودية.، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

 م(( على الرابط التالي:6/2.16/.1متاح بتاريخ ))
-http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Master/27 

م(.تأهيل الكوادر البشرية لتطبيق الحكومة االلكترونية في الدول العربية. ندوة 3..2محمد.)، المتولي .11
 .سلطنة عمان، مسقط، اقع والتحدياتالحكومة االلكترونية ـ الو 

http://repository.ksu.edu.sa/jspui/bitstream/123456789/11651/1/th0261f.pdf
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/2067.pdf
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/Master_1423-1424_AS_as333.pdf
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Master/27-
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، مصــــر، (.مكتبــــة الوفــــاء القانونيــــة1.) طـــــادئ اإلدارة.مبــــم( ...2محســــن هــــالل وأيمــــن النحــــاس.) .21
 اإلسكندرية.

(. اتجاهات القيادات اإلدارية في وزارة التربية والتعليم بالجمهورية .2.1محسن، ناصر سعيد علي .) .20
 اليمن.، جامعة صنعاء، رسالة ماجستيراليمنية نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية. 

م(.متطلبـــات تطبيـــق اإلدارة االلكترونيـــة فـــي جامعـــة حضـــرموت مـــن 2.12)وردة احمـــد. ، المحمـــدي .22
، جامعـــة حضـــرموت للعلـــوم والتكنولوجيـــا ،رســـالة ماجســـتير منشـــورة، وجهـــة نظـــر القيـــادات الجامعيـــة

 اليمن.
دراسـة حالـة ، م(.دور اإلدارة االلكترونية في نجـاح منظمـات المجتمـع المـدني2.16أصيل.)، المرفدي .23

، مركـــز تطـــوير اإلدارة العامـــة، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورةلميـــة فـــي الـــيمن. منظمـــة مجتمعـــات عا
 جامعة صنعاء.

ـــة فـــي 1..2المســـعود،خليفة بـــن صـــالح .) .88 ـــة لتطبيـــق اإلدارة االلكتروني ـــات البشـــرية والمادي م(.المتطلب
رســالة ماجســتير غيــر المــدارس الحكوميــة مــن وجهــة نظــر مــديري المــدارس ووكالئهــا بمحافظــة الرس.

المملكـة العربيـة ، جامعة ام القرى بمكـة المكرمـة، قسم اإلدارة التربوية والتخطيط، كلية التربية، منشورة
 السعودية. 

 م ( على الرابط التالي22/0/2.16متاح بتاريخ )
:T/3348.pdfhttp://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTX  

م(.معوقــــات تطبيــــق اإلدارة االلكترونيــــة فــــي إدارة المــــوارد البشــــرية .2.1ســــميرة مطــــر.)، المســــعودي .85
رسـالة بالقطاع الصحي الخاص بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظـر مـديري ومـوظفي المـوارد البشرية.

 المملكة المتحدة.، الجامعة االفتراضية الدولية، ماجستير غير منشورة

 التالي : م( على الرابط22/0/2.16)متاح بتاريخ 
:in-governance-e-of-application-the-to-www.abahe.co.uk/.../Obstacles  

، األردن، (.مؤسســة البلســم للنشــر1طـــ.) قــاموس المصــطلحات اإلداريــةم(.4..2ناصــر.)، المعايطــة .26
 عمان.

 المنصورة.، مصر، دار الفكر والقانون .اإلدارة االلكترونيةم(. 2.11).محمد محمود، المكاوي .21

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/3348.pdf
http://www.abahe.co.uk/.../Obstacles-to-the-application-of-e-governance-in
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م(.متطلبــات التطــوير اإلداري لتحقيــق الحكومــة اإللكترونيــة. 3..2يوســف.)، محمــد وســالم، مكداشــي .22
وزارة االتصـــاالت وتقنيـــة ، اإللكترونيـــة ورقـــة مقدمـــة إلـــى ورشـــة العمـــل اإلقليميـــة حـــول الحكومـــة

 صنعاء.، ديسمبر 3-1، المعلومات
 اإلداري العمـل تطـوير فـي االلكترونيـة اإلدارة م(. مسـاهمة2.11موسى،عبدالناصر.قريشـي،محمد.) .21

، بسـكرة جامعـة، مجلـة الباحـث والتكنولوجيـا. العلـوم كليـة حالـة دراسـة -العـالي التعلـيم بمؤسسـات
 ..الجزائر، ع

 فـي اإلداري النظـام علـى المعلومـات تكنولوجيـا أثـر م(.2.11قريشي، محمد .) الناصر. موسي،عبد .11
 .0-2: (21)، الجزائر، بسكرة جامعة، اإلنسانية العلوم مجلة .األعمال منظمات

(.متطلبـــات تنميـــة المـــوارد البشـــرية لتطبيـــق اإلدارة االلكترونيـــة :دراســـة 6..2إيهـــاب خمـــيس.)، الميـــر .10
غيـر  رسالة ماجستيرعلى العاملين باإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية في مملكة البحرين .تطبيقية 
 السعودية .، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، قسم العلوم اإلدارية كلية الدراسات العليا، منشورة

 م(( علي الرابط التالي :0/2.16/.1متاح بتاريخ ))

cb94ac78023a&Reg=0-9af0-430a-c57b-http://www.uafas.com/ArticalPreview.aspx?id=d1112239 

انونيــــة واالقتصــــادية كليــــة العلــــوم الق، ورقــــة عمــــلم(.اإلدارة االلكترونيــــة.2.12ناتي،مهــــدي محمــــد.) .12
 مكناس.، جامعة المولى إسماعيل، واالجتماعية

 دار المـريخ. والمشـكالت والوظـائف اإلسـتراتيجية اإلدارة اإللكترونيـة. .(2004) نجـم بـودع، نجـم .13
 . الرياض، السعودية،، للنشر

دار  .والمجـاالت والوظـائف اإلسـتراتيجية اإلدارة والمعرفـة اإللكترونيـة(....2) .نجـم بـودع، نجـم .12
 .عمان، األردن، اليازوري للنشر والتوزيع

العامـة،  اإلدارة معهـد .العربيـة تهـاتطبيقا وأفـاق االلكترونيـة اإلدارة.م(0..2).سـعد غالـب، ياسـين .15
 .العربية السعودية المملكة

 : االلكترونية األكاديمية لإلدارة القيادات تأهيل نحو إستراتيجية م(.رؤية3..2طارق شريف.)، يونس .16
خـالل ، اإلداريـة للتنميـة العربيـة المنظمـة ملتقـى عمـل مقدمـة إلـى  ورقـةوالممكنـات.  المتضـمنات

 سوريا.، جامعة حلب، مارس 11-13

http://www.uafas.com/ArticalPreview.aspx?id=d1112239-c57b-430a-9af0-cb94ac78023a&Reg=0
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م( متاح في الرابط التالي2.16/./2متاح في  ) .8  

http://www.idosi.org/wasj/wasj16(6)12/13.pdf 
 
 
 
 

http://www.idosi.org/wasj/wasj16(6)12/13.pdf


 
   142 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ـ: اآلتيةويحتوي على المالحق 
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 (0ملحق رقم )

 قرارات أنشاء كليات المجتمع اليمنية الحكومية

عدد من محافظات الجمهورية بجميع تخصصاتها وأقسامها  أنشاء وافتتاح العديد من كليات المجتمع فيتم      
كلية  10م إلى 2.14وبرامجها التطبيقية التي تخدم سوق العمل لترتفع كليات المجتمع القائمة في اليمن حتى عام 

المجلس التنفيذي كما ذكر في ) دخلت الخدمة وسوف تقوم الباحثة بعرض لقرارات اإلنشاء لهذه الكليات كما يأتي
 م(.2102) ،دليل إحصائيات كليات المجتمع اليمنية ليات المجتمعلك

م( بشان أنشاء أول كلية المجتمع في الجمهورية اليمنية وهي كلية 0112( لعام)013قرار جمهوري رقم ) -
 المجتمع صنعاء .

 م( بشان أنشاء أول كلية المجتمع في محافظة عدن.0112( لعام )012قرار جمهوري رقم ) -
 م( بإنشاء كلية المجتمع في مدينه سيئون بمحافظه حضرموت.2113( لعام)331رقم ) قرار جمهوري -
م( بإنشاء كلية المجتمع في منطقة بالد الروس سنحان بمحافظة 2113( لعام )321قرار جمهوري رقم )  -

 .صنعاء
 ة أب .م( بإنشاء كلية المجتمع الموافقة في مديريه يريم محافظ2116( لعام ) 011قرار جمهوري رقم ) -
م( بإنشاء كلية المجتمع شرعب السالم بمحافظة تعز الجلسة رقم 2116( لعام )222قرار جمهوري رقم ) -
(25.) 
 (.22محافظة أبين لجلسة رقم ) زنجبار-م( بإنشاء كلية المجتمع 2116( لعام )215جمهوري رقم ) قرار -
 (.2ة أب لجلسة رقم )م( بإنشاء كلية المجتمع في محافظ2111( لعام )21قرار جمهوري رقم ) -
 بإنشاء كلية المجتمع في مديرية عبس بمحافظة حجة. م (2112( لعام )056قرار جمهوري رقم )  -
 م( بإنشاء كلية المجتمع بمديرية الخبت بمحافظة المحويت.2111( لعام )222قرار جمهوري رقم )  -
 بمحافظة عمران.م( بإنشاء كلية المجتمع عمران  2101( لعام )236قرار جمهوري رقم )  -
 م( بإنشاء كلية المجتمع في مديرية اللحية بمحافظة الحديدة.2101( لعام )16قرار جمهوري رقم )  -
 بإنشاء كلية المجتمع في محافظة الضالع. م (2101( لعام )16قرار جمهوري رقم )  -
 م( بإنشاء كلية مجتمع حيفان بمحافظة تعز.2100( لعام )5قرار جمهوري رقم )  -
 م( بإنشاء كلية المجتمع الدرب بمحافظة ذمار.2100( لعام ) 1هوري رقم ) قرار جم -
 بإنشاء كلية مجتمع الشحر بمحافظة حضرموت. م (2100( لعام ) 52قرار جمهوري رقم )  -
 م( بإنشاء كلية مجتمع شرعب السالم بمحافظة تعز.2100( لعام ) 002قرار جمهوري رقم )  -
 بإنشاء كلية مجتمع سقطرى بمحافظة حضرموت. م (2103( لعام ) 062قرار جمهوري رقم )  -
 بإنشاء كلية مجتمع البيضاء بمحافظة البيضاء. م (2103( لعام ) 211قرار جمهوري رقم )  -
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 (2ملحق رقم )
 م والتخصصات .2102حسب احصائيه الكليات الحكومية الطالب الملتحقين في يوضح 

عدد  المحافظة أسم الكلية م
 األقسام

عدد 
 البريد/ الموقع االلكتروني الهاتف العنوان الطالب

ش مأرب  0261 02 صنعاء كلية المجتمع صنعاء 0
 صرف

352111 info@scc.edu.ye 

 Acc@adencc.net 322122/12 دار سعد 0126 02 عدن كلية المجتمع عدن 2
Abbscollege@gmail.co 220262/11 عبس 0223 1 حجه عبسكلية المجتمع  3

m 

كلية المجتمع  2
 سيئون

 -سيئون 121 1 حضرموت
 مريمة

211620/15 www.syncc-edu.ye 

كلية المجتمع  5
 سنحان

 - 637258 دار سلم 522 2 صنعاء

 - 511231/12 يريم 631 5 أب كلية المجتمع يريم 6
 info@amrancc.com 612626/11 عمران 0023 5 عمران كلية المجتمع عمران 1
 - 230651/11 الخبت 221 2 المحويت الخبتكلية المجتمع  2
www.collegmogbma 233615/12 تعز 125 2 تعز كلية المجتمع تعز 1

.esy.es 
 - 511322/13 اللحية 262 2 الحديدة كلية المجتمع اللحية 01
nmselwi@ydhoo.co 225221/16 الدرب 210 5 ذمار كلية المجتمع الدرب 00

m 
كلية المجتمع  02

 الضالع
.dcc.aldhala@gmail 231121/12 الضالع 366 5 الضالع

com 
 - 221011/12 شرعب 233 1 تعز كلية المجتمع شرعب 03
hajarqabitah@yaho  الهجر 211 6 لحج كلية المجتمع الهجر 02

o.com 
.Ccsh2011@hotmail 336326/15 الشحر 221 2 حضرموت كلية المجتمع الشحر 05

com 

م(.دليل إحصائيات كليات المجتم2102اليمنية) التنفيذي لكليات المجتمعالمصدر:المجلس   
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 (3ملحق رقم )
 والتخصصات وعدد الطالب، يوضح أسماء الكليات الخاصة والمحافظات

 عدد الطالب عدد التخصصات المحافظة أسم الكلية م
 22 6 أمانة العاصمة كلية المجتمع االكاديميه والعلوم الطبية والتقنية 0
 320 5 أمانة العاصمة كلية المجتمع الرواد للعلوم الطبية والتقنية 2
 221 1 أمانة العاصمة كلية المجتمع الجزيرة للعلوم الطبية 3
 25 6 أمانة العاصمة كلية الحكمة 2
 211 6 أمانة العاصمة كلية المجتمع االتحاد 5
 562 6 أمانة العاصمة كلية المجتمع األفاق 6

 061 2 أمانة العاصمة المجتمع الدوليةكلية  1
 232 2 أمانة العاصمة كلية المجتمع الطوارئ 2

 233 5 أمانة العاصمة كلية المجتمع التكنولوجيا الحديثة 1
 120 6 الحديدة كلية الشفاء للعلوم الطبية 01
 532 00 الحديدة كلية المجتمع للعلوم الطبية والتكنولوجيا 00
 212 2 الحديدة للعلوم والتكنولوجياكلية المجتمع  02
 250 2 الحديدة كلية المجتمع الوطنية 03
 213 3 تعز ( مايو22كلية المجتمع) 02
 066 6 تعز كلية المجتمع العربي 05
 016 1 تعز كلية المجتمع السعيد 06
 52 2 تعز كلية المجتمع الحكمة 01
 016 2 عمران كلية المجتمع الوطنية 02
 511 5 عمران المجتمع الرسالةكلية  01
 055 2 حجة كلية المجتمع المستقبل 21
 235 6 عمران كلية المجتمع أرض سبأ 20
 201 5 أب كلية المجتمع الحكمة 22
 62 3 ذمار كلية المجتمع الريادة 23
 026 3 المحويت كلية المجتمع 22

. 

م(.دليل إحصائيات كليات المجتمع2102اليمنية) المصدر:المجلس التنفيذي لكليات المجتمع   



 
   146 

 

 (2ملحق رقم )

 يوضح الكوادر األكاديمية في كليات المجتمع

 الكلية م
 عدد أعضاء هيئه التدريس حسب المؤهالت العلمية

 اإلجمالي
 دبلوم بكالوريوس ماجستير دكتوراه

 26 1 21 20 25 كلية المجتمع صنعاء 0
 022 1 11 33 06 كلية المجتمع عدن 2
 22 0 26 03 2 عبسكلية المجتمع  3
 26 1 6 01 01 كلية المجتمع سيئون 2
 25 1 1 2 2 سنحان -كلية المجتمع بالد الروس  5
 01 1 00 6 2 كلية المجتمع يريم 6
 2 1 1 0 1 كلية المجتمع عمران 1
 1 1 1 1 1 كلية المجتمع الخبت المحويت 2
 03 1 6 3 2 كلية المجتمع تعز 1
 01 1 1 0 1 كلية المجتمع اللحية الحديدة 01
 05 1 00 2 2 كلية المجتمع الدرب ذمار 00
 03 1 1 2 1 كلية المجتمع الضالع 02
 01 1 1 1 0 كلية المجتمع شرعب 03
 01  1 3 1 كلية المجتمع الشحر 02

 - - - - - كلية المجتمع سقطرى 05
 - - - - - كلية المجتمع صعده 06
 - - - - - كلية المجتمع الهجر لحج 01

 202 0 232 015 11 اإلجمالي

وحدة الموارد البشرية، م(2102المصدر :المجلس التنفيذي لكليات المجتمع اليمنية )  
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 (5ملحق رقم )

 يوضح الكوادر اإلدارية في كليات المجتمع

 الكلية م
 عدد الكوادر اإلدارية حسب المؤهالت العلمية

 اإلجمالي
دبلوم  بكالوريوس

 تقني
ثانوي  ثانوية دبلوم

 مهني
 بدون أعدادي

 21 03 0 1 1 02 05 31 كلية المجتمع صنعاء 0
 036 06 0 01 2 25 06 51 كلية المجتمع عدن 2
 30 5 1 1 5 01 3 2 عبسكلية المجتمع  3
 21 5 0 3 0 3 1 21 كلية المجتمع سيئون 2

 -الروس كلية المجتمع بالد  5
 21 0 1 1 2 0 3 00 سنحان

 22 2 1 1 0 5 5 1 كلية المجتمع يريم 6
 22 2 3 1 2 2 3 2 كلية المجتمع عمران 1
 1 1 1  1 1 1 1 كلية المجتمع المحويت 2
 - - - - - - - - كلية المجتمع تعز 1
 1 1 1  1 1 1 1 كلية المجتمع الحديدة 01
 02 3 1 1 2 1 2 5 كلية المجتمع ذمار 00
 02 2 1 1 2 0 0 2 كلية المجتمع الضالع 02
 06 3 1 1 3 5 0 5 كلية المجتمع شرعب 03

 03 1 1 3 3 0 0 5 كلية المجتمع الشحر 02

 - - - - - - - - كلية المجتمع سقطرى 05
 - - - - - - - - كلية المجتمع صعده 06
 - - - - - - - - كلية المجتمع لحج 01

 232 52 6 23 32 65 51 010 اإلجمالي

وحدة الموارد البشرية، م(2102المصدر :المجلس التنفيذي لكليات المجتمع اليمنية )  
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 (6ملحق رقم )

 ةوليأداة الدراسة في صورتها األ 

 
 

 المحترمون                          صنعاء -األخوة/ األكاديميين واإلداريين في كليه المجتمع 
 

وبركاته السالم عليكم ورحمته  

 تقوم الباحثة بعمل دراسة بعنوان/

 تطبيق اإلدارة االلكترونية في كليات المجتمع اليمنية -الواقع والتحديات

 دراسة تطبيقية على كلية المجتمع صنعاء
 

وقد ، جامعة األندلس ( -وذلك أستكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير ) قسم إدارة أعمال 
يرجى التكرم باإلجابة على األسئلة الواردة في جميع فقرات هذه  ، لهذا الغرضتم إعداد إستبانه 

علمًا بان المعلومات والبيانات الواردة فيها ستعامل بسرية تامة وسوف تستخدم ، االستبانة بموضوعية
 مثمنين لكم جهدكم في دعم البحث العلمي ومقدرتًا لكم تعاونكم في إنجاح، ألغراض البحث العلمي فقط

 هذه الدراسة.
 

 ،،، ولكم جزيل الشكر والتقدير

 

 

 الباحثة                                                             

 عواطف حسين صالح المطري                                                              
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 الجــزء األول

 أمام العبارة المناسبة الختيارك :  (√يرجى وضع عالمة )
 

 -: العمـــر : 0س
 سنة فأكثر 21 سنة 21أقل من  – 35 سنة 35أقل من  – 31 سنة 31أقل من  – 25 سنة 25أقل من 

)      ( )      ( )      ( )      ( )      ( 
 

 

 -: المؤهل العلمي : 2س
 دراسات عليا بكالوريوس ثانوي أقل من ثانوي
     ( ) )      ( )      ( )      ( 

 

 
 

 -: عدد سنوات الخبرة : 3س
 سنة فأكثر 05 سنة 05إلى أقل من  -01من  سنوات 01إلى أقل من  – 5من  سنوات 5أقل من 

)      ( )      ( )      ( )      ( 
 

 

 -: المسمى الوظيفي : 2س
 إدارة تنفيذية إدارة وسطى إدارة عليا

)      ( )      ( )      ( 
 

 

 -: وجود دورات تدريبيه في مجال الحاسوب واالنترنت :5س
 ال نعم

)      ( )      ( 
 

 

 -: أستخدام االنترنت في العمل :6س
 ال ادخل أبدا شهرياً  أسبوعيا يومياً 

)      ( )      ( )      ( )      ( 
 

 

 -: استخدام الحاسوب في العمل :1س
 ال استخدمه أبدا شهرياً  أسبوعيا يومياً 
)      ( )      ( )      ( )      ( 
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 الجزء الثاني
 أوال: مجال ما يتعلق بواقع تطبيق اإلدارة االلكترونية

 فقرات االستبيان م
التعديل  وضوح العبارة االنتماء للمحور

ال  تنتمي المقترح
 تنتمي

غير  واضحة
 واضحة

 اإللكترونية في الكلية.توفر خطة زمنية لتطبيق اإلدارة  1
 توفر الكلية المناخ التنظيمي المالئم لتطبيق اإلدارة االلكترونية. 2     
     

لدى الكلية القدرة على توفير سيولة نقدية كافيه لشراء األجهزة  3
 المتطورة . ةوالمعدات التكنولجي

 

    
تقديم توفر الكلية االهتمام بالموارد البشرية المسئولة عن  4

 خدمات اإلدارة اإللكترونية وتنمية قدرتها ومهاراتها.
     

تخصص الموارد المالية الالزمة لالستعانة بالمدربين المؤهلين لتدريب  5
 العاملين على استخدام وسائل التقنية الحديثة.

     
6 

يتوافر لدى المنظمة موجودات ثابتة تستطيع من خاللها تطبيق 
 االلكترونية. استراتيجيه اإلدارة

 

    
7 

تستخدم شبكات االتصاالت اإللكترونية المتقدمة )شبكة 
 اإلنترنت /اإلنترانت /اإلكسترانت(.

 يوجد قاعدة معلومات واحدة وأكثر على مستوى المنظمة. 8     
 يتبادل المعلومات والبيانات بين اإلدارات  إلكترونيًا. 9     
     

10 
بالشبكات في جميع أجزاء مبنى الجامعة وجود منافذ لالتصال 

. 
 يتم الحصول على تقارير دوام الموظفين إلكترونيا . 11     
     

12 
إنشاء إدارة داخلية تختص بتصميم برامج تقنية وتوفير الدعم 

 المالي لها
     

13 
وجود البرامج الحاسوبية الالزمة لتطبيقات األعمال اإلدارية 

 الجامعية.
     

14 
توافر نظام إلكتروني أمني لحماية البيانات والمعلومات وضمان 

التوقيع  -تشفير البيانات، سريتها )مكافحة الفيروسات
 اإللكتروني(.

 توثق المعامالت والسجالت الرسمية إلكترونًيا. 15     
     



 
   151 

 

 فقرات االستبيان م
التعديل  وضوح العبارة االنتماء للمحور

ال  تنتمي المقترح
غير  واضحة تنتمي

 واضحة

16 
استخدام مختلف أشكال االتصال اإللكتروني )البريد اإللكتروني 

/الموتمرات اإللكترونية(. تنظيم )الندوات /البريد الصوتي 
 /المحاضرات / ورش العمل ( للتعريف بالتقنيات الحديثة .

 استقالل الكلية بموقع إلكتروني خاص . 17     
 اإلعالن عن أنشطة الكلية عبر موقعها اإللكتروني. 18     
 تسجيل الطالب من خالل موقع الكلية اإللكتروني. 19     
 تقديم الخدمات اإللكترونية  للمستفيدين على مدار الساعة. 20     
     

21 
يوجد للكلية حسابات خاصة على مواقع التواصل االجتماعي 

 تويتر..(.، )فيس بوك
     

22 
تحفظ السجالت والمعلومات المتعلقة بالعاملين إلكترونًيا 

 ا في أيھبواسطة األرشفة اإللكترونية مع إمكانية الرجوع إلي
 وقت.

     
دارة التعليم الفني والمهني  23 تحقيق الربط اإللكتروني بين الكلية وا 

 التابعة لها.
 تحقيق الربط اإللكتروني بين الكلية والطالب . 24     
     

25 
إعداد الفنيين المتخصصين لمعالجة المشكالت الفنية وأعطال 

 األجهزة اإللكترونية وشبكات االتصال.
     

26 
التركيز على المتطلبات الفنية من خالل الشبكات الداخلية 

 والخارجية.
     

27 
توفر الكلية أحدث الكتب والمراجع والدوريات والنشرات والشرائح 
واألفالم وأجهزة الحاسوب وربطها بالشبكات العربية والعالمية.. 

 الخ
 وتخزينها.توفير نظام مراقبة إلكتروني لرصد كافة األحداث  28     
     

29 
تقوم اإلدارة من خالل الرقابة اإللكترونية المستمرة بتزويد 

 الموظفين بتغذية عكسية راجعة عن أدائهم.
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 ثانيا: مجال ما يتعلق تحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية

 فقرات االستبيان م
 وضوح العبارة االنتماء للمحور

التعديل 
غير  واضحة ال تنتمي تنتمي المقترح

 واضحة
 اإلجراءات الروتينية تؤخر عملية التحول نحو اإلدارة اإللكترونية . 1

     
2 

االفتقار إلى التخطيط السليم لعملية التحويل نحو مشروع اإلدارة 
 االلكترونية.

 

 غموض الرؤية المستقبلية لتطبيق اإلدارة االلكترونية. 3    
 لمطالب التغيير.بط استجابة الجامعة  4     

 تتوافق مع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية . الهياكل التنظيمية الحالية ال 5     
 تسرب العاملين المؤهلين عن طريق النقل أو التقاعد 6     

     
7 

خوف إدارة الجامعة من زيادة المهام اإلدارية عند تطبيق اإلدارة 
 االلكترونية .

 فقدان بعض البيانات أو قرصنتها.خوف الموظفين من  8     
 خوف الموظفين من فقدان مراكزهم الوظيفية . 9     
     

10 
عدم وجود كادر متخصص ومتدرب تدريبا" عالميا" لتطبيق اإلدارة 

 االلكترونية في الجامعة .
 ضعف اقتناع وتأييد اإلدارة العليا بالمنظمة لمشروع اإلدارة اإللكترونية 11     

     
12 

المعنوي (الستخدام التقنيات  /ضعف التحفيز بنوعيه )المادي 
 اإللكترونية

 ضعف الربط االلكتروني بين إدارة الجامعة واألقسام المختلفة. 13     
     

، ضعف المخصصات المالية بإدارات المنظمة لتنظيم )المحاضرات 14
 ورش العمل (.، الندوات

 وتدريبهم على تطبيق اإلدارة اإللكترونيةضعف تأهيل العاملين  15     
 ضعف ثقافة اإلدارة االلكترونية بين العاملين بالجامعة. 16     
     

ضعف كفاءة العاملين في القطاع الحكومي في مجال باستخدام  17
 التقنية الحديثة والتعامل مع الكمبيوتر .

 اإلدارة اإللكترونية .ضعف مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيق  18     
 ضعف مهارات اللغة االنجليزية لدى بعض الموظفين. 19     
 عدم توفر أجهزة الحاسب بالوحدات الجامعية. 20     
 ضعف ثقة بعض العاملين بأهمية استخدام الحاسب اآللي في العمل اإلداري 21     
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 فقرات االستبيان م
 وضوح العبارة االنتماء للمحور

التعديل 
غير  واضحة ال تنتمي تنتمي المقترح

 واضحة

الالزمة لتطبيق اإلدارة تدني مواصفات البنية التقنية )أجهزة برامج(  22
 اإللكترونية

  ضعف برامج حفظ وتخزين المعلومات الكترونيًا. 24     
    

توقف األعمال عند تعطل األنظمة التقنية الخاصة باإلدارة  25
 اإللكترونية.

 تخلي بعض الشركات الموردة لألجهزة عن الدعم الفني. 26     
 المعلومات وصعوبة مسايرتها .سرعة التغيير في تكنولوجيا  27     
 سهولة اختراق شبكة االنترنت . 28     
 صعوبة إدارة موقع اإلدارة اإللكترونية علي اإلنترنت. 29     
 صعوبة التحول اإللكتروني الكامل ألنشطة اإلدارة . 30     
 صعوبة تعريب )األنظمة /البرامج (األجنبية . 31     
 االتصاالت بالجامعة.ضعف شبكة  32     
 عدم توفير بيئة آمنة للبيانات. 33     
 عدم وجود قرارات تعطي الصفة القانونية للتعامالت االلكترونية. 34     

 عدم وجود قسم خاص باإلدارة االلكترونية بالجامعة. 35     
 عدم وجود قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة. 36     
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 (1ملحق رقم )

 أسماء المحكمين ألداة الدراسة

 م االسم الرتبة األكاديمية التخصص جهة العمل
 0 قطران قعبد الرزاد/ يحيى  أ.مشارك تكنولوجيا التعليم جامعة صنعاء / األندلس

 2 د/ شرف الشهاري أستاذ بحث علمي جامعة حضرموت/ األندلس

 3 د/ نبراس العزعزي أ.مساعد تقنية معلومات جامعة األندلس

 2 د/ حسن الشيخ ساعدأ.م تقنية معلومات كلية المجتمع صنعاء

 5 العريقي معبد العليد/  أ. مساعد بحث علمي كلية المجتمع سنحان

 6 د/ فؤاد اليريمي أ. مساعد نظم معلومات جامعة األندلس

 1 د.خالد الغزالي أستاذ أدب حديث جامعة صنعاء

 2 الدعيس معبد الكريد/  أ. مشارك أعمال إدارة جامعة العلوم الحديثة

 1 د/ فهمي سعيد أ. مشارك جودة شاملة كلية المجتمع سنحان

 01 د/محمد قحوان أ. مشارك أعمالأدارة  كلية المجتمع عمران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   155 

 

الجمهــورية اليمنية       
نـــدلـــسجـامعـــة

أ
 ال

 الدراســـــات العـليـــــا
 كلية العلوم اإلدارية

عمــــالقسم 
أ
 إدارة ا

 (2ملحق رقم )

 أداة الدراسة في صورتها النهائية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 
 

 

 
 المحترمون                  صنعاء  -ي كليه المجتمعاألخوة/ األكاديميين واإلداريين ف

 

،،، تحية طيبة وبعد  

 -في كليات المجتمع اليمنية  تطبيق اإلدارة االلكترونيةتقوم الباحثة بعمل دراسة بعنوان/ 
 الواقع والتحديات

 دراسة تطبيقية على كلية المجتمع )صنعاء(

 -قسم إدارة أعمال -وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير) كلية العلوم اإلدارية
ر األول لهذا الغرض وتتكون االستبانه من محورين ) المحو  وقد تم إعداد إستبانه، جامعة األندلس(

المحور الثاني تحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية ، واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية في كليات المجتمع
 في كليات المجتمع(.

يرجى التكرم باإلجابة على األسئلة الواردة في جميع فقرات هذه االستبانه بموضوعية مع المعايير 
غير موافق ، غير موافق، محايد، موافق، بشدة)موافق وفق تدرج خماسي، الموضحة في االستبانه

علمًا بان المعلومات والبيانات الواردة فيها ستعامل بسرية تامة وسوف تستخدم ألغراض البحث ، بشده(
 لكم جهدكم في دعم البحث العلمي ومقدرتًا لكم تعاونكم في إنجاح هذه الدراسة.ه مثمن، العلمي فقط

 ،،، ولكم جزيل الشكر والتقدير

 الباحثة/ عواطف حسين صالح المطري
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 )متغريات الدراسة( اجلــزء األول

 أمام العبارة المناسبة الختيارك :  √() يرجى وضع عالمة

 -البيانات الشخصية:

 -: العمـــر -1

 سنة فأكثر 65 سنة 65أقل من  -سنة 63 سنة 63أقل من 

)      ( )      ( )      ( 

9 

 -: العلميالمؤهل  -9

 دراسات عليا بكالوريوس متوسط فاقل دبلوم

)      ( )      ( )      ( 

 -: عدد سنوات الخبرة -6

 سنوات 5أقل من 
 13إلى أقل من  –سنوات 5من 

 سنوات

 15إلى أقل من  -سنوات13من 

 سنة
 سنة فأكثر 15

)      ( )      ( )      ( )      ( 

 -المسمى الوظيفي : -8

 أكاديمي أداري

     ( ) )      ( 

 

 -: ترنتواإلنالحاسوب مجال في  يةتدريبدورات وجود  -5

 دورات 6اقل من 
الى اقل من  -دورات  6من 

5 
إلى اقل من  -دورات  5من 

13 
 ال يوجد

)      ( )      ( )      ( )      ( 

 

 -:االنترنت في العمل و الحاسوبستخدام ا -3

 عند الضرورة أبداال استخدمه  شهريا   أسبوعيا يوميا  

)      ( )      ( )      ( )      ( )      ( 
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 الجزء الثاني
 االستبيان

 

 الواقع والتحديات -تطبيق اإلدارة االلكترونية في كليات المجتمع اليمنية 
( في الخانة التي تمثل وجهة نظرك نحو  ثم وضع عالمة )  ه،اءة كل عبارة من عبارات االستبانارجوا التكرم بقر 

 ما هو قائم فعاًل في كلية المجتمع صنعاء.
 المجال األول : واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية في الكلية

 

 فقرات االستبيان م

 

 درجة االتجاه
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 لكترونية .اإلدارة االلية خطة زمنية لتطبيق يوجد لدى الك 1
     

2 
يتوفر في الكلية المناخ التنظيمي المالئم لتطبيق اإلدارة 

 االلكترونية.
     

3 
تمتلك الكلية القدرة على توفير سيولة نقدية كافيه)اعتماد مالي( 

 لشراء األجهزة والمعدات التكنولوجية المتطورة .
 

    
4 

سئولة عن تقديم خدمات اإلدارة تهتم الكلية بالموارد البشرية الم
 لكترونية وتنمية قدراتها ومهاراتها.اال

     
5 

تخصص الكلية الموارد المالية الالزمة لتدريب الموظفين على 
 استخدام وسائل التقنية الحديثة.

     
6 

حاسوب..(  -موجودات ثابتة ) مكاتب الكلية يتوفر لدى 
 اإلدارة االلكترونية.تستطيع من خاللها تطبيق إستراتيجية 

 

    
شبكة  (لكترونية المتقدمة ستخدم الكلية شبكات االتصاالت االت 6

 )اإلنترنت
 

    
8 

لكترونية المتقدمة ستخدم الكلية شبكات االتصاالت االت
 شبكة داخلية( -)اإلنترانت

 

    
9 

لكترونية المتقدمة ستخدم الكلية شبكات االتصاالت االت
 شبكه خارجية(. -)اإلكسترانت

 يوجد قاعدة بيانات في الكلية ومعلومات منظمه. 10     
 كترونيًا.العلومات والبيانات بين اإلدارات يتم تبادل الم 11     
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 وجود منافذ توزيع لالتصال بالشبكات في جميع مباني الكلية. 12
 لكترونيا.الحصول على تقارير دوام الموظفين يتم ا 13     
 .يوجد في الكلية إدارة داخلية تختص بتصميم برامج تقنية 14     
 لكترونًيا.اثيق المعامالت والسجالت الرسمية يتم تو  10     
     

16 
كتروني أمني لحماية البيانات والمعلومات التمتلك الكليه نظام 

التوقيع  -تشفير البيانات، وضمان سريتها)مكافحة الفيروسات
 اإللكتروني(.

     
16 

 يتم تنظيم للتعريف بالتقنيات الحديثة مثل)الندوات/ورش
 العمل/المحاضرات (

     
11 

لكتروني لكتروني)البريد االيستخدم مختلف أشكال االتصال اال
 لكترونية(./الموتمرات اال

 .تمتلك الكلية موقع إلكتروني خاص على شبكة االنترنت .1     
 لكتروني.عبر موقعها اال أنشطة الكليةاإلعالن عن  .2     
 لكتروني.اليل الطالب من خالل موقع الكلية ايمكن تسج 21     
     

22 
يتم تقديم الخدمات اإللكترونية  للمستفيدين عبر الموقع 

 على مدار الساعة. االلكتروني
     

23 
تمتلك الكلية حسابات خاصة على مواقع التواصل االجتماعي 

 تويتر..(.، )فيس بوك
     

24 
ين إلكترونًيا يحتفظ بالسجالت والمعلومات المتعلقة بالموظف

 لكترونية .بواسطة األرشفة اال
     

20 
دارة التعليم الفني  يوجد نظام ربط شبكي الكتروني بين الكلية وا 

 والمهني التابعة لها.
 يوجد نظام ربط الكتروني بين الكلية والطالب . 26     
     

عداد الفنيين المتخصصين لمعالجة اليتم تأهيل  26 مشكالت وا 
 لكترونية وشبكات االتصال.الفنية وأعطال األجهزة اال

     
توفر الكلية أحدث الكتب والمراجع والدوريات االلكترونية والنشرات  21

 . الخ.وأجهزة الحاسوب وربطها بالشبكات العربية والعالمية.
     

2. 
الرقابة اإللكترونية المستمرة بتزويد تقوم اإلدارة من خالل 

 الموظفين بتغذية عكسية راجعة عن أدائهم.
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 المجال الثاني:  تحديات تطبيق اإلدارة االلكترونية في الكلية

 فقرات االستبيان م
 درجة االتجاة

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة

1 
التحول نحو اإلدارة ؤخر عملية اإلجراءات الروتينية ت

  لكترونية .اال
 االفتقار إلى التخطيط السليم لتفعيل مشروع اإلدارة االلكترونية. 2    

 
 غموض الرؤية المستقبلية لتطبيق اإلدارة االلكترونية. 3    

 
 بطء استجابة الكلية لمطالب التغيير لإلدارة االلكترونية. 4    

 
    

5 
ة الحالية مع تطبيقات اإلدارة التنظيميتتوافق الهياكل  البد أن

  .لكترونيةاال
    

6 
خوف أدارة الكلية من زيادة المهام اإلدارية عند تطبيق اإلدارة 

  االلكترونية.
    

عدم وجود كادر متخصص ومتدرب علميًا لتطبيق اإلدارة االلكترونية  7
  في الكلية.

    
8 

بالكلية لمشروع اإلدارة لعليا ضعف قناعة وتأييد اإلدارة ا
  .لكترونيةاال

    
9 

التقنيات  المعنوي(الستخدام/بنوعيه)المادي التحفيز ضعف
  .لكترونيةاال

    
10 

ضعف البنية التحتية االلكترونية بين إدارة الكلية واألقسام 
  المختلفة.

 ضعف ثقافة اإلدارة االلكترونية بين الموظفين بالكلية. 11    
 

 لكترونيةتحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة االضعف مستوى البنية ال 12    
 

 ضعف مهارات اللغة االنجليزية لدى بعض الموظفين. 13    
 

  عدم توافر أجهزة الحاسوب بالوحدات بالكلية. 14    
 مشاكل انقطاع التيار الكهربائي. 10    

 
  الفني. تخلي بعض الشركات الموردة لألجهزة عن الدعم 16    
 إمكانية اختراق شبكة الحاسوب للكلية . 16    

 
 لكترونية على غير المتخصصين.اإلدارة االصعوبة إدارة نظام  11    
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 فقرات االستبيان م
 درجة االتجاة

موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 لكتروني الكامل ألنشطة اإلدارة .صعوبة التحول اال .1
     

عدم وجود قرارات تعطي الصفة القانونية للتعامالت  .2
 االلكترونية.

 متكاملة لإلدارات في الكلية.قواعد بيانات دقيقه و عدم وجود  21     
     

22 
الخوف من فقدان البعض لوظائفهم نتيجة التحول إلى اإلدارة 

 االلكترونية.
     

23 
صعوبة تغيير بعض النظم واإلجراءات اإلدارية في الكلية 

 لتالءم تطبيق اإلدارة االلكترونية
 داخليه خاصة باإلدارة االلكترونية بالكلية.عدم وجود إدارة  24     
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Abstract 
     The objective of the study was to identify the reality of the application of 
electronic administration of electronic in the community colleges ،To identify the 
most important challenges of applying the administration in the Yemeni 
community colleges ، And to identify differences between the responses of the 
research society according to the following the changes:(Age ،Educational 
Qualification ،Current job ،Experience in administrative work ،Training in 
computer and internet ،Surfing the internet and using the computer at work. 
     The researcher used the analytical descriptive approach which was based 
on the closed questionnaire ، The current study society consists of all the 
academicians(88) and administrators (62) in the Sana'a Community College of 
the Ministry of Technical and Vocational Education ،The instrument was 
validated by number of arbitrators(150) ، The stability coefficient was measured 
in the internal consistency method using the Alpha Kronbach method ،The 
stability coefficient(0.92) is a high stability coefficient that confirm the validity of 
the tool for the purposes of the current study. 
     After the conclusion of field research ،The researcher conducting the 
statistical treatment by using the statistical packet of social sciences (SPPS) to 
get percentages ، the averages ، standard deviation ، (t)test ،analysis of variance. 

     In light of this ،The study reached a number of results are: The College has 
a limited strategic vision on electronic projects and the application of electronic 
management in the college to a medium degree ،It is ranked second with an 
average of arithmetic(2.91) ،The most important applications are : The 
infrastructure is sufficient management strategy easily and the complete 
transformation of electronic management ، And that the use of electronic 
management faces challenges of a high degree, ranking first with an arithmetic 
average(3.50) ،The most important challenges are :- There is a lack of senior 
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management to respond to change towards the implementation of electronic 
management in the college and the lack of future plans and strategic in the field 
of information technology ،To the proper planning to activate the project of 
electronic management and the weakness of motivation in both material (moral) 
it use electronic technologies for excellence in Electronic work ،and not to 
allocate the College of financial resources necessary to train employees to use 
Modern Technology ،And the absence of statistically significant differences in 
the views of the study sample towards the reality and challenges of applying 
electronic administration in Sana'a community college at a level of (0.05) 
attributed to the variable:(Age ،Educational Qualification ، Current job ،Training 
in Computer and Internet, Surfing the internet and using the computer at work) ،
In the assessment of the staff of the Sana'a community college on the reality 
and challenges of the application of electronic administration in Sana'a 
community college and the impact of the variable (gender) at the level of 
significance (0.05). 

     In light of this ,The study reached a number of recommendations :To 
promote and expand the use of the latest technological means for the practice 
of administrative work and the application of electronic management as an 
administrative concept ،Which contributes to the promotion of awareness to 
include all activities and work and functions in the college and development of 
its application on the ground ,the need for the attention of the senior 
management of the organization to identify a clear strategic vision to support 
electronic management projects and support the application  of e- management 
,creating a good working environment for the application of electronic 
management by seeking to provide the application requirements for electronic 
management ، develop appropriate ways to reduce the challenges of the 
application of electronic. 
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