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اإلهــــــــــداء ى
 إلى كالدؼ ب اًر كاحساناً كخفض جناح الذؿ.
ككفاء.
 إلى زكجتي شريكة حياتي ،مف شاطرتني ىمكـ البحث حباً
ً

 إلى فمذة كبدؼ مف غاب عنو حناف األب انشغاالً بالعمـ ابني حماؾ هللا.
 إلى أخكاتي الكراـ كاخكاني شك اًر كعرفاناً بالفضل.
 إلى أركاح شيداء ىذا الكطف الغالي.
 إلى الغائبيف الحاضريف زمالئي كأصدقائي ككل أىمي.
أىدي ثمرة ىذا الجيد وأسال من هللا عزو جل القبول.

أ

الذكرىوالتقدور ى
السالـ عمى أشرؼ المرسميف ،سيدنا دمحم صمى هللا عميو كعمى
الحمد هلل رب العالميف ،كالصالةُ ك ُ
آلو كصحبو أجمعيف كالتابعيف لو إلى يكـ الديف.
أشكر هللا عز كجل كأحمده عمى تكفيقو كعكنو لي في إنجاز ىذه الدراسة كاخراجيا إلى حيز
الكجكد ،كأدعكه جل كعمى بأف يجعميا في ميزاف الحسنات كينفع بيا الدارسيف.
كما كأتكجو بالشكر كالتقدير ألستاذؼ القدير الدكتكر /عبده نعمان الشريف الذؼ تفضل باإلشراؼ
عمى ىذه الدراسة ككقف معي كأعانني كأرشدني بتكجيياتو كنصائحو حتى كصمت الدراسة إلى ما ىي
عمية ،فجزاه هللا عني خير كبارؾ هللا فيو كجعمة ذخ اًر لمعمـ كطالبو.
كالشكر مكصكؿ لألستاذيف الفاضميف:
أ.ـ /يحيى عبدالرزاق قطران

حفظو هللا تعالى.

أ.ـ /عبدهللا عمي القرشي

حفظو هللا تعالى.

عمى قبكليما مناقشة الدراسة كما سيقدمانو مف مالحظات كاقتراحات تثرؼ الدراسة ،فجزاىـ هللا عني
خير الجزاء.
كأتقدـ بخالص الشكر كالتقدير ألساتذتي األجالء في جامعة األندلس كفي مقدمتيـ البركفيسكر/
أحمد دمحم برقعان رئيس الجامعة كالى جانبو عميد الدراسات العميا أ .ـ /.يحيى عبدالرزاق قطران ،كما
أشكر د/عمي دمحم ىارب حجوري عميد الكمية ،كرئيس قسـ اإلدارة د /جبر عبد القوي السنباني،
كالشكر مكصكؿ لجميع الزمالء كالعامميف في الجامعة.
كما أتقدـ بالشكر كالتقدير لجميع األساتذة الذيف قامكا بتحكيـ االستبانة ،إذ كاف لتكصياتيـ دك اًر في
إخراج ىذه الدراسة إلى النكر.
كأتقدـ بالشكر كالتقدير لكل العامميف في الجامعات األىمية الذيف قدمكا لي البيانات الالزمة،
كتفضمكا مشككريف بتعبئة االستبانة ،فميـ مني كل الشكر كالتقدير.
كما أخص بالشكر أخي  /دمحم صالح مثنى العميسي الذؼ كاف لي خير الصديق الكفي؛ لما قدمو
لي مف دعـ مادؼ كمعنكؼ ،فجزاه هللا خير الجزاء.
كأخي اًر أتقدـ بجزيل الشكر كالتقدير لكل مف قدـ لي المساعدة كأبدػ لي رأياً أسيـ في إنجاز ىذه
الدراسة كاخراجيا إلى حيز الكجكد ،فجزاىـ هللا خي اًر ككفقيـ لكل خير.
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ى

ل

الملخص ى
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر اإلدارة اإللكتركنية في تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات
اليمنية األىمية ،كقد مثل مجتمع الدراسة عدد ( )31جامعة أىمية ،كقد تمثمت عينة الدراسة بنسبة
( )%23لعدد ( )7جامعات أىمية ،كتـ تحديدىا باعتبارىا اكثر الجامعات استخداماً ألنظمة اإلدارة
اإللكتركنية ،كذلؾ مف خالؿ النزكؿ الميداني مف قبل الباحث لتشخيص المكارد المتاحة لإلدارة
اإللكتركنية في الجامعات األىمية اليمنية ،كبالتالي فقد بمغ اإلجمالي الكمي لعدد العامميف في السبع
بناء عمى معادلة( مكركجر) إذ بمغ عدد أفراد
الجامعات ( )639مكظفاً كقد تـ اختيار عينة الدراسة ً
العينة ( )242مكظفاً بنسبة (.)%37.9
حتمت طبيعة الدراسة استخداـ المنيج الكصفي التحميمي كاعتمدت عمى أداة االستبياف ،فضالً عف
أداة المقابمة كذلؾ لغرض الكصكؿ إلى بعض البيانات كالمعمكمات عف مكارد اإلدارة اإللكتركنية
المتاحة كالمستخدمة في الجامعات اليمنية األىمية ،كقد تـ تحميل البيانات إحصائياً باالعتماد عمى
برنامج الػ(.)spss
كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا إجماع أفراد العينة كبتقدير عالي عمى تكافر
متطمبات اإلدارة اإللكتركنية ،كقد جاء ترتيب مجاالتيا تنازلياً كاآلتي (:التقنية ،البشرية ،األمنية،
اإلدارية كالتنظيمية ،المالية) ،كما تكصمت الدراسة إلى إجماع أفراد العينة كبتقدير عالي عمى دكر
اإلدارة اإللكتركنية في تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية ،كقد جاء ترتيب المجاالت
تنازلياً كاآلتي(:تحسيف بيئة العمل ،نكعية العمل ،كمية العمل المنجز ،المكثكقية كالمثابرة ،المعرفة
بمتطمبات الكظيفة ،الكفايات الكظيفية) ،كبالنسبة ألثر العكامل الديمكغرافية عمى إجابات المبحكثيف
كتصكراتيـ حكؿ تكافر متطمبات اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا في تحسيف األداء تبعاً لممتغيرات
الديمكغرافية فقد تكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ لمتغيرؼ (الجنس ،المستكػ الكظيفي) ،بينما
اظيرت كجكد الفركؽ لدػ متغيرات (المؤىل العممي ،العمر ،سنكات الخبرة ،الدكرات التدريبية ،مستكػ
إجادة استخداـ أنظمة اإلدارة اإللكتركنية).
كقد خمصت الدراسة إلى جممة مف التكصيات أىميا :تخصيص المكارد المالية الكافية لغرض
التحكؿ نحك تطبيق اإلدارة اإللكتركنية ،باإلضافة إلى تكفير تصاميـ البرامج كالتطبيقات اإللكتركنية
كتحديث كصيانة األجيزة كالمعدات ،كما تكصي الدراسة بضركرة تحديث كتطكير المكائح التنظيمية
كاإلدارية الخاصة باإلدارة اإللكتركنية كتفعيميا مف خالؿ إعداد الخطط الالزمة كالشركع بتطبيقيا
م

باإلضافة إلى إنشاء إدارات متخصصة لمتدريب كالتأىيل إضافة إلى ضركرة اقتناء الجامعات برامج
الحماية اإللكتركنية الحديثة لحماية البيانات.
كبالنسبة لمجاؿ تحسيف األداء الكظيفي أكصت الدراسة باآلتي :ضركرة االىتماـ بمجاؿ الكفايات
الكظيفية (الميارات الكظيفية) كذلؾ لتبسيط إجراءات العمل ككسب الميارات ،كما تكصي الدراسة
بضركرة تكفير األدكات الالزمة لألداء الكظيفي إلى جانب تحديد صالحيات المكظف في أدائو لعممة
مف خالؿ تسييل طرؽ األداء لممياـ الكظيفية ،كما تكصي الدراسة بضركرة االىتماـ بالمكارد البشرية
مف خالؿ تقديـ الحكافز المالية الالزمة لمعامميف في الجامعات اليمنية األىمية كتفعيل الطرؽ الحديثة
لتقييـ األداء الكظيفي لما مف شأنو تحسيف األداء الكظيفي.
الكممات المفتاحية:
(اإلدارة اإللكتركنية – األداء الكظيفي – الجامعات األىمية ).

ن

انفصم األول
اإلطار انعاو نهدراست واندراساث انسابمت

المبحث األول :اإلطار العاـ لمدراسة.
المبحث الثاني :الدراسات السابقة.
ى

1

انفصم األول
اإلطار انعاو نهدراست واندراساث انسابمت
تمكود :ى
أدت الثكرة الرقمية في ظل العكلمة إلى إحداث تطكرات ىائمة في معظـ جكانب الحياة ال سيما
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ،إذ فرضت استخداماتيا تحكالت جذرية ىائمة في بيئة عمل
المؤسسات كفرضت مفاىيـ جديدة تناسب طبيعة أدائيا كمضامينيا ،بل تجاكز ىذا التحكؿ مرحمة
التأثير في استراتيجية تطكير األداء داخل المؤسسة كالتركيز عمى المشاكل اإلدارية التقميدية المتمثمة
بإدارة المكارد البشرية كالمالية إلى حاجة المؤسسة إلتباع الطرؽ العممية في أساليب العمل اإلدارؼ التي
تعتمد عمى األساليب التكنكلكجية الحديثة لجمع كمعالجة كتخزيف كاسترجاع المعمكمات كالبيانات
كتقديميا لمستخدمييا النيائييف.
كبالمكازاة مع تطكر الفكر اإلدارؼ الحديث ،أصبحت اإلدارة اليكـ بحاجة ماسة إلى التحديث
المستمر بما يتالءـ مع المتطمبات التي تفرضيا البيئة الداخمية كالخارجية لممؤسسة في آف كاحد حتى
تتمكف مف تحسيف جكدة األداء لتحافع عمى بقائيا كاستمرارىا في ظل ما تفرضو معايير الجكدة
التنافسية في بيئة األعماؿ.
كيعد أنمكذج اإلدارة اإللكتركنية كتطبيقاتيا إحدػ األدكات اإلدارية التي فرضت مفاىيميا كاقعاً
جديداً لإلدارة في عصرنا الحالي ،كذلؾ لدكرىا في تحقيق الكفاءة كالفاعمية لمبرامج كاألنشطة داخل
المؤسسة ،خاص ًة كأف اإلدارة اإللكتركنية باتت تمثل أنمكذجاً رائداً فرضتو متطمبات الفضاء الرقمي
كالمعرفي.
كأصبحت تطبيق اإلدارة اإللكتركنية ضركرة في المجاالت المختمفة كأخذت أنماطاً عدة كأشكاالً
متعددة تتناسب مع نكعية كطبيعة العمل سعياً لتحقيق سياسات كأىداؼ المؤسسة ،كمف ىذه األنماط
أ نمكذج التعميـ اإللكتركني كالذؼ يعد أحد أىـ مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكتركنية باعتبارىا أسمكباً حديثاً
في تسيير األعماؿ كاألنشطة اإلدارية داخل المؤسسة التعميمية.
كبالنظر إلى تجارب بعض الدكؿ النامية نجد أنيا قد حققت نجاحات في تحكؿ بعض مؤسساتيا
نحك تطبيق اإلدارة اإللكتركنية ،في حيف راكحت أخرػ مكانيا خاص ًة في بعض الدكؿ العربية ،إذ ال
تزاؿ مؤسسات التعميـ العالي في الكطف العربي تعاني مف اختالالت عدة ،عمى الرغـ مف الجيكد التي
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بذلت لتحسيف أساليب العمل اإلدارؼ داخل الجامعات ،كذلؾ بما يتكائـ مع متطمبات الجكدة كضماف
االعتماد األكاديمي حيث أصبحت أغمب الجامعات اليكـ تعتمد عمى تكنكلكجيا المعمكمات
كاالتصاالت ،كأسمكب حديث يعمل عمى نيكضيا لما مف شأنو اإلسياـ كالدفع بعجمة التنمية
االقتصادية كتطكر المجتمع.
كيعد اليمف كاحداً مف ىذه الدكؿ التي يعاني قطاع التعميـ العالي فييا مف اختالالت عدة ،كفي
مقدمتيا إشكالية تطكير أساليب العمل اإلدارؼ داخل الجامعات.
كنظ اًر ألىمية تطبيق اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا في قطاع التعميـ الجامعي كتطبيقيا في الجامعات
األىمية كاف مف الدكافع الرئيسة لدراسة دكر اإلدارة اإللكتركنية في تحسيف األداء الكظيفي في
الجامعات اليمنية األىمية.
حيث أف فكرة دراسة دكر اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمنية اليكـ أصبحت ضركرة ممحة
خاصة في ظل تكسع ىذا القطاع كتنامي عدد الجامعات الخاصة ،كبالتالي فقد جاء اختيار ىذه
الدراسة لتشخيص دكر اإلدارة اإللكتركنية في مجاؿ محدد كىك تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات
اليمنية األىمية.
كفي ىذا الفصل سكؼ يتـ عرض اإلطار العاـ لمدراسة مف خالؿ المباحث التالية:
المبحث األول :اإلطار العاـ لمدراسة كالدراسات السابقة .
المبحث الثاني :الدراسات السابقة.
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المبحثىاألول ى
اإلطارىالطامىللدرادظ ى
تكاجو مؤسسات التعميـ العالي األىمي في الجميكرية اليمنية تحديات عدة تأتي في مقدمتيا
األساليب اإلدارية التقميدية المستخدمة في تنفيذ األعماؿ كاألنشطة اإلدارية ،األمر الذؼ انعكس سمباً
عمى األداء الكظيفي ،كيتركز اإلشكاؿ القائـ في ىذه الدراسة عمى رصد العالقة بيف المتغيريف كىما
المتغير المستقل(اإلدارة اإللكتركنية) ،المتغير التابع(تحسيف األداء الكظيفي) في الجامعات اليمنية
األىمية.

أوالا :مشكمة الدراسة:
تكتسب دراسة اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات أىمية كبيرة كذلؾ لما تشيده المؤسسات التعميمية
مف تطكرات متسارعة في اساليب العمل اإلدارؼ كالتي باتت تنتيج اسمكب العمل اإللكتركني في ظل
ما تشيده ىذه المؤسسات مف منافسة كتسابق لنظ اًر لدكر اإلدارة اإللكتركنية في تحسيف األداء الكظيفي
كبالتالي فأف المشكمة الرئيسة لمدراسة تتمحكر حكؿ السؤاؿ اآلتي:
 ما مدػ تكافر متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكتركنية كىل أسيمت اإلدارة اإللكتركنية بدكر في تحسيفاألداء الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية ؟
كلتسييل المعالجة لمشكمة الدراسة؛ قاـ الباحث بتجزئة السؤاؿ الرئيس إلى األسئمة الفرعية اآلتية:
 .1ما مدػ تكافر المتطمبات (اإلدارية كالتنظيمية ،البشرية ،المالية ،التقنية ،األمنية) ،التي تساعد عمى
تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمنية األىمية؟.
 .2ىل أسيمت اإلدارة اإللكتركنية بدكر في تحسيف( نكعية العمل ،كمية العمل المنجز ،فيـ متطمبات
العمل ،بيئة العمل ،المكثكقية كالمثابرة ،الكفايات الكظيفية) ،في األداء الكظيفي في الجامعات
اليمنية األىمية؟.
 .3ىل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحكثيف كتصكراتيـ حكؿ دكر اإلدارة
اإللكتركنية في تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية تعزػ لممتغيرات (الجنس،
المؤىل ،العمر ،المستكػ الكظيفي ،سنكات الخبرة ،عدد الدكرات في الحاسكب ،مستكػ إجادة
استخداـ أنظمة اإلدارة اإللكتركنية)؟

ثاني ا :أىداف الدراسة:
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تسعى الدراسة إلى تحقيق األىداؼ اآلتية:
 .1معرفة مدػ تكافر المتطمبات التي ساعدت عمى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمنية
األىمية.
 .2الكقكؼ عمى مستكػ التطبيق لإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمنية األىمية.
 .3معرفة مدػ مساىمة اإلدارة اإللكتركنية في تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية.
 .4معرفة الفركؽ اإلحصائية بيف إجابات المبحكثيف كتصكراتيـ حكؿ المتطمبات المتكافرة لتطبيق
اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا في تحسيف األداء الكظيفي تبعاً لممتغيرات الديمكغرافية.

ثالث ا :فرضيات الدراسة:
تـ صياغة الفرضيات اآلتية:
الفرضية الرئيسة األولى:
تتكافر المتطمبات الكافية التي ساعدت عمى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمنية
األىمية ،كيتفرع منيا الفرضيات اآلتية:
 تتكافر المتطمبات اإلدارية كالتنظيمية الكافية التي ساعدت عمى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في
الجامعات اليمنية األىمية.
 تتكافر المتطمبات البشرية الكافية التي ساعدت عمى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمنية
األىمية.
 تتكافر المتطمبات المالية الكافية التي ساعدت عمى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمنية
األىمية.
 تتكافر المتطمبات التقنية الكافية التي ساعدت عمى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمنية
األىمية.
 تتكافر المتطمبات األمنية الكافية التي ساعدت عمى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمنية
األىمية.
الفرضية الرئيسة الثانية:
أسيمت اإلدارة اإللكتركنية بدكر كبير في تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية،
كيتفرع مف ىذه الفرضية الفرضيات اآلتية:


أسيمت اإلدارة اإللكتركنية بدكر في تحسيف نكعية العمل.

 أسيمت اإلدارة اإللكتركنية بدكر في تحسيف كمية العمل المنجز.
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 أسيمت اإلدارة اإللكتركنية بدكر في فيـ متطمبات العمل( المياـ-كالمسئكليات).
 أسيمت اإلدارة اإللكتركنية بدكر في تحسيف بيئة العمل.
 أسيمت اإلدارة اإللكتركنية بدكر في تحسيف المكثكقية كالمثابرة.


أسيمت اإلدارة اإللكتركنية بدكر في تحسيف الكفايات الكظيفية.

الفرضية الرئيسة الثالثة:
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في إجابات المبحكثيف كتصكراتيـ عف مدػ تكافر متطمبات تطبيق
اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا في تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية تعزػ
لممتغيرات(،الجنس ،المؤىل ،العمر ،المستكػ الكظيفي ،سنكات الخبرة ،عدد الدكرات التدريبية في
الحاسكب ،مستكػ إجادة استخداـ اإلدارة اإللكتركنية).

رابعا :أىمية الدراسة:
 .1األىمية العممية:
أ -أعطت الندرة النسبية لمبحكث كالدراسات التطبيقية في مجاؿ اإلدارة اإللكتركنية خاصة في أدبيات
اإلدارة اليمنية أىمية ليذه الدراسة حيث تسعى لتقديـ رؤػ عف أنمكذج اإلدارة اإللكتركنية المتاح
في الجميكرية اليمنية ،كامكانية تطبيق ىذا النمكذج في مؤسسات التعميـ األىمي كميا ،فضالً عف
الكشف عف دكرىا في تحسيف األداء الكظيفي.
ب -أكجػدت ىػذه الد ارسػة مجػاالت أكسػع لمبحػث فػي مكضػكع مػدػ تػكافر متطمبػات اإلدارة اإللكتركنيػة
كامكانية تطبيقيا عمى المؤسسات الحككمية كمؤسسات القطاع الخاص في الجميكرية اليمنية.
ج-إثراء المكتبة الجامعية اليمنية بمكضكع يدخل مف ضمف االىتمامات التي تدكر حكؿ تطكير
مؤسسات التعميـ العالي األىمي في الجميكرية اليمنية ،مف خالؿ دكرة اإلدارة اإللكتركنية في
تحسيف األداء الكظيفي.
 .2األىمية العممية:
تقديـ ممخص منيجي عممي لمقيادات العميا في الجامعات اليمنية األىمية حكؿ معرفة مدػ تكافر
متطمبات اإلدارة اإللكتركنية كامكانية التحكؿ المباشر ،فضالً عف دكر اإلدارة اإللكتركنية في تحسيف
األداء الكظيفي في ىذه الجامعات.

خامسا :أنموذج الدراسة:
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الشكل رقم( )1يوضح أنموذج الدراسة
المتغيرات التابعة

المتغيرات المستقل
}{اإلدارة اإللكترونية
عناصر اإلدارة
اإللكترونية

 -متطمبات إدارية

عناصر األداء الوظيفي

المتغٌرات الدٌموغرافٌة
(الج ػ ػ ػ ػ ػػنس ،المؤىػ ػ ػ ػ ػ ػػل ،العمػ ػ ػ ػ ػ ػػر،
المس ػ ػ ػ ػ ػػتكػ ال ػ ػ ػ ػ ػػكظيفي ،س ػ ػ ػ ػ ػػنكات

 -متطمبات بشرية

الخب ػ ػ ػ ػ ػرة ،عػ ػ ػ ػ ػػدد الػ ػ ػ ػ ػػدكرات فػ ػ ػ ػ ػػي

 -متطمبات مالية

أنظمة اإلدارة اإللكتركنية)

 -متطمبات تقنية

الحاسكب ،مستكػ إجادة استخداـ

 -متطمبات أمنية

نكعية العمل -كمية العمل المنجز

 المعرفة بمتطمبات العمػل(المياـ-كالمسئكليات)
 المثابرة كالكثكؽ تحسيف بيئة العمل -الكفايات الكظيفية

المصدر  :من إعداد الباحث اعتمادا عمى متغيرات الدراسة

سادسا :حدود الدراسة:
 .1الحدود المكانية:
اقتصرت الحدكد المكانية لمدراسة عمى جغرافيا الدراسة التي تقع فييا الجامعات اليمنية األىمية في
أمانة العاصمة كقد أختار الباحث عينة مف الجامعات اليمنية األىمية التي تقع في العاصمة صنعاء
متمثمة بسبع جامعات كىي كالتالي( :جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا ،جامعة األندلس لمعمكـ كالتقنية،
الجامعة اليمنية ،جامعة تكنتؾ الدكلية ،األكاديمية اليمنية لمدراسات العميا ،الجامعة البريطانية ،الجامعة
األردنية) كىي أكثر الجامعات تطبيقاً لإلدارة اإللكتركنية كذلؾ مف خالؿ النزكؿ الميداني لمباحث.
 .2الحدود الزمانية:
شممت الحدكد الزمانية لمجانب النظرؼ الفترة مف العاـ 1994ـ – إلى العاـ 2018ـ ،كىي الفترة
التي تأسست كتكسعت خالليا الجامعات اليمنية األىمية.
أما الجانب التطبيقي فقد شمل الفترة التي تـ فييا إعداد كتكزيع كاسترجاع كتحميل االستبياف كالتي
امتدت مف تاريخ 2018-1-1ـ ،كحتى 2018-3-28ـ.
 .3الحدود البشرية:
تتمثل الحدكد البشرية في المكظفيف اإلدارييف العامميف في الجامعات األىمية الممثمة لمجتمع
الدراسة.
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 .4الحدود الموضوعية:
تتمثل الحدكد المكضكعية في دراسة دكر اإلدارة اإللكتركنية في تحسيف األداء الكظيفي
لمجامعات اليمنية األىمية كفق متغيريف :ىما:
 المتغير المستقل :اإلدارة اإللكتركنية كمتطمباتيا (إدارية كتنظيمية ،بشريو ،تقنية ،مالية،أمنية).
 المتغير التـابع :األداء الكظيفي كعنػاصره كالمتمثل بػ (نكعية العمل ،المعرفة بمتطمبػاتالكظيفة ،كمية العمل المنجز ،تحسيف بيئة العمل ،المكثكقية كالمثابرة ،الكفايات الكظيفية).

سابعا :صعوبات الدراسة:
كاجو الباحث العديد مف الصعكبات أثناء إعداد ىذه الدراسة ،فإلى جانب عناء البحث عف مراجع
الجانب النظرؼ كالمتعمقة باإلدارة اإللكتركنية كاألداء الكظيفي شكمت ندرة المراجع الخاصة بقطاع
التعميـ العالي في الجميكرية اليمنية السيما حكؿ الجامعات األىمية إشكالية أماـ ىذه الد ارسة ،تـ
التغمب عمييا بالنزكؿ الميداني إلى ىذه الجامعات كاستخداـ أداة المقابمة كدراسة الكثائق ،كما كاجيت
الباحث صعكبات أثناء استخراج البيانات المتعمقة بعدد الجامعات كالكميات األىمية المعتمدة في العاـ
الدراسي الحالي2018-2017ـ ،أضف لذلؾ كاجو الباحث صعكبات أثناء استخراج البيانات مف
إدارات شؤكف المكظفيف في ىذه الجامعات في حيف أمتنعت الجامعة المبنانية عف تزكيدنا بالبيانات
الخاصة بعدد المكظفيف كتـ استبعادىا .كاجو الباحث أيضاً صعكبات أثناء تكزيع كاسترجاع استمارات
االستبياف ،كاستطاع الباحث التغمب عمى ىذه الصعكبات بمتابعة مف كزعت عمييـ االستمارات
المفقكدة كاعادة تكزيع استمارات عمييـ ،مما تطمب كقت كجيد بسبب تباعد مقرات ىذه الجامعات.

ثامن ا :مصطمحات الدراسة:
 التعريف العممي لإلدارة اإللكترونية:ىي العممية اإلدارية القائمة عمى اإلمكانيات المتميزة لألنترنت كشبكات األعماؿ في التخطيط
كالتنظيـ كالتكجيو كالرقابة عمى المكارد كالقدرات الجكىرية بدكف حدكد مف أجل تحقيق األىداؼ كىي
إدارة بدكف أكراؽ أك زماف أك متطمبات جامدة ،إذ أنيا تعتمد عمى األرشيف اإللكتركني كالبريد
اإللكتركني كاألدلة كالمفكرات اإللكتركنية كالرسائل الصكتية كىي مؤسسة شبكية تعتمد عمى ٌعماؿ
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 التعريف اإلجرائي لإلدارة اإللكترونية ىي :مجمكعة متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكتركنية فيالجامعات اليمنية األىمية كىي المتطمبات (التنظيمية اإلدارية ،كالتقنية ،البشرية ،المالية،
األمنية).
 التعريف العممي لألداء الوظيفي:مفيكـ األداء يرتبط بكل مف سمكؾ الفرد كالمنظمة كيحتل مكانة خاصة داخل أية منظمة باعتباره
الناتج لمحصمة جميع األنشطة بيا ،كذلؾ عمى مستكػ الفرد كالمنظمة كالدكلة ،كما يشير األداء
الكظيفي إلى محصمة السمكؾ اإلنساني في ضكء اإلجراءات كالتقنيات التي تكجو العمل نحك تحقيق
األىداؼ المرغكبة (راكيو ،2004ص.)94
 التعريف اإلجرائي لألداء الوظيفي ىك :مجمكعة المعايير كالمؤشرات التي تعبر عف األداءالكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية كىي( :نكعية العمل ،المعرفة بمتطمبات العمل ،كمية
العمل المنجزة ،المثابرة كالكثكؽ ،تحسيف بيئة العمل ،الكفايات الكظيفية).
 التعريف العممي لمجامعات اليمنية عرف القانون اليمني رقم ( )13لسنة 2005م الجامعاتوالمعاىد والكميات األىمية أنيا:
ُكل مؤسسة خاصة تعمل لمتعميـ العالي كالبحث العممػي ،كتحتػكؼ عمػي كميتػيف عمػى األقػل كال
تق ػػل م ػػدة الد ارس ػػة فيي ػػا ع ػػف أرب ػػع س ػػنكات أك م ػػا يعادلي ػػا ،كتم ػػنح الدرج ػػة الجامعي ػػة األكل ػػى،
(بكالكريكس أك الميسانس) ،عمى األقل كتممكيػا جية غير حككمية(قانكف الجامعات اليمنية).
 التعريــف اإلجرائــي لمجامعــات اليمنيــة األىميــة ىػػي :مؤسس ػات التعمػػيـ الع ػالي األىميػػة المسػػتقمةكالتابعة لك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي في إطار القانكف في الجميكرية اليمنية.

تاسعا :تقسيم الدراسة:
انطالقاً مف مكضكع الدراسة كالمشكمة الرئيسية كالفرضيات ،كتأسيساً عمى ما سبق تـ تقسيـ
الدراسة إلى خمسة فصكؿ:
يتضمف الفصل األكؿ اإلطار العاـ لمدراسة كالدراسات السابقة ،ك تضمف الفصل الثاني اإلطار
النظرؼ كيشتمل عمى نبذه عف اإلدارة اإللكتركنية كاألداء الكظيفي ككذلؾ كاقع تطبيق اإلدارة
اإللكتركنية في الجامعات اليمنية األىمية ،كقد تضمف الفصل الثالث الطريقة كاإلجراءات حيث تـ فيو
عرض مناىج كمصادر الدراسة كمجتمع كعينة الدراسة كاعداد االستبياف كخطكات التحميل فضالً عف
الصدؽ كالثبات لالستبياف ،كما تضمف الفصل الرابع تحميل نتائج الدراسة كاختبار الفرضيات ،ك
تضمف الفصل الخامس النتائج العامة لمدارسة كالتكصيات كآفاؽ الدراسة.
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المطمب األول
عرض الدراسات السابقة
أوالا :الدراسات المحمية:

 .0دراسة السمري (8106م) ،بعنوان :دور اإلدارة اإللكترونية ومتطمباتيا في تطبيق التمكين
اإلداري في المؤسسة العامة لالتصاالت السمكية والالسمكية اليمنية.
ىدفت الدراسة إلى معرفة دكر اإلدارة اإللكتركنية كمتطمبات تطبيق التمكيف اإلدارؼ في مؤسسة
االتصاالت ،دراسة كصفية تحميمية.
كتكصمت الدراسة إلى نتائج عدة كاف أبرزىا :كجكد فركقات ذات داللة إحصائية مف كجو نظر
العينة في مستكػ تكافر متطمبات اإلدارة اإللكتركنية تُعزػ لممتغيرات الديمكغرافية (النكع كالخبرة
العممية) ،كال تكجد فركقات ذات داللة إحصائية مف كجيو نظر المبحكثيف كفقاً لممتغيرات (العمر،
المؤىل العممي ،المستكػ الكظيفي) ،كما أظيرت النتائج انو يكجد فركقات ذات داللة إحصائية مف
كجية نظر افراد عينة الدراسة في مستكػ تطبيق التمكيف اإلدارؼ تعزػ لمتغير (المؤىل العممي) ،كال
تكجد ىذه الفركقات كفقاً لممتغيرات الديمكغرافية (النكع ،العمر ،الخبرة العممية ،المستكػ الكظيفي)
كخمصت الدراسة إلى كجكد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية مكجبة بيف متطمبات اإلدارة
اإللكتركنية كتطبيق التمكيف اإلدارؼ في المؤسسة العامة لالتصاالت كفقاً آلراء عينة الدراسة.
كقدمت الدارسة العديد مف التكصيات أىميا :ضركرة اىتماـ اإلدارة العميا في المؤسسة بتحديد
استراتيجية كاضحة لدعـ مشركع تطبيق اإلدارة اإللكتركنية كاإلسراع في تحكيل جميع أعماؿ المؤسسة
مف كرقياً إلى إلكتركنياً ،كذلؾ دعـ كمساندة اإلدارة بكل مستكياتيا لتطبيق أسمكب التمكيف ،كتفكيض
الصالحيات كاعتماد الالمركزية مف أجل تعزيز تطبيق التمكيف اإلدارؼ.
 .8دراسة الخاسي (8106م) :بعنوان دور أنظمة اإلدارة اإللكترونية في تحسين أداء المؤسسات
حالة وزارة التربية والتعميم في اليمن.
ىدفت الدراسة إلى معرفة دكر أنظمة اإلدارة اإللكتركنية في تحسيف األداء المؤسسي بك ازرة التربية
كالتعميـ ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي كاستخداـ االستبانة لجمع البيانات كتحميميا ببرنامج
الحزـ اإلحصائية ( ،)spssكخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:
أنو ال يكجد فركقات في اتجاىات أفراد مجتمع الدراسة حكؿ (تستخدـ الك ازرة أنظمة اإلدارة
اإللكتركنية في إدارة أنشطتيا ،يكجد دكر ألنظمة اإلدارة اإللكتركنية في تحسيف األداء اإلدارؼ كتحسيف
11

األداء الكظيفي ،كتحسيف األداء المؤسسي ،كتحسيف جكدة الخدمات) ،يعزك لممتغيرات الشخصية(
النكع -العمر -المؤىل -سنكات الخدمة -الدرجة الكظيفية -التخصص –إجادة الحاسكب).
كما أظيرت نتائج الدراسة أنو يكجد فركقات ذات داللة إحصائية في اتجاه أفراد عينة
الدراسة(الديكاف) حكؿ ( تستخدـ الك ازرة أنظمة اإلدارة اإللكتركنية في إدارة أنشطتيا لصالح فئة استخداـ
الحاسكب بنسبة ضعيفة.
ال تكجد فركقات في اتجاه أفراد عينة الدراسة حكؿ ( دكر أنظمة اإلدارة اإللكتركنية في تحسيف
األداء المدرسي ،تحسيف جكدة الخدمات) ،باختالؼ المتغيرات الشخصية( النكع -العمر -المؤىل –
الدرجة الكظيفية – التخصص -إجادة الحاسكب).
كمف أىـ التكصيات التي تكصمت إلييا الدراسة أنو يجب عمى ك ازرة التربية كالتعميـ تدريب العامميف
عمى أنظمة اإلدارة اإللكتركنية كتكفير الدعـ المالي المطمكب لتشغيل كتطبيق أنظمة اإلدارة اإللكتركنية
في جميع إدارات الك ازرة كأف تعمل عمى تفعيل عممية االتصاؿ الخارجي بيف ديكاف الك ازرة كمختمف
الم كاتب في المحافظات ،ككذا الربط بيف ديكاف الك ازرة كمدارس الجميكرية ،ربط النظاـ اإللكتركني
لممدارس بنظاـ ديكاف عاـ الك ازرة.
 .0دراسة المرفدي (2016م) ،بعنوان دور اإلدارة اإللكترونية في نجاح المنظمات – حالة منظمة
مجتمعات عالمية في اليمن.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر اإلدارة اإللكتركنية في نجاح منظمات المجتمع اليمني كدكرىا
في تسييل تقديـ الخدمات في ظل الظركؼ االستثنائية.
كقد تكصمت الدراسة إلى جممو مف النتائج أبرزىا ،مساىمة اإلدارة اإللكتركنية في نجاح المنظمات
كيرجع ذلؾ لتكافر متطمبات تطبيقيا في تمؾ المنظمات ،كما أكدت النتائج أف اإلدارة اإللكتركنية
أسيمت إلى حد كبير في نجاح منظمة مجتمعات عالمية في أماكف عمميا في اليمف مف خالؿ
مساىمتيا في إدارة مختمف أنشطة المنظمة كتحسيف األداء اإلدارؼ فييا ،كال سيما مساىمتيا الكبيرة
في تسييل تقديـ المساعدات لممستفيديف إلكتركنياً
 .4دراسة الجحوش (8101م) ،بعنوان :مدى توافر تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المنظمات اليمنية
الحكومية :دراسة حالة مكاتب الو ازرات وفروع المصالح الحكومية في محافظة عدن.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ تكافر تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في المنظمات الحككمية
اليمنية في مكاتب الك ازرات كفركع المصالح الحككمية في محافظة عدف.
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كتكصمت الدراسة إلى نتائج عدة منيا :تكلي مكاتب كفركع الك ازرات كالمصالح الحككمية في
محافظة عدف اىتماما متزايداً بتكفير المتطمبات اإلدارية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكتركنية ،كما تكلي
اىتماماً عالياً بتكفير المتطمبات البشرية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكتركنية كتييئتيا لمعمل في مجاؿ
الحاسكب كتصميـ النظـ كالبرامج فضالً عف تكفير المتطمبات األمنية الالزمة لمحماية إلى جانب
اىتماميا بتكفير النظـ التقنية الالزمة إلنجاز معامالتيا.

ثانيا :الدراسات العربية:
 .1دراسة العنزي (2016م) ،بعنوان :متطمبات اإلدارة اإللكترونية وتأثيرىا عمى األداء الوظيفي من
وجية نظر الموظفين :دراسة تطبيقية عمى الكمية الجامعية بحقل – جامعة تبوك.
ىدفت الدارسة إلى دراسة متطمبات اإلدارة اإللكتركنية كمدػ تأثيرىا عمى األداء الكظيفي كدراسة
تطبيقية عمى الكمية الجامعية بحقل –جامعة تبكؾ ،كىل أسيمت بشكل فعاؿ في تطكير العمل
اإلدارؼ ،أـ أف ىناؾ بعض القصكر في تطبيقاتيا.
كتكصمت الدراسة إلى نتائج عدة منيا :أف أفراد عينو الدراسة سكاء كانكا أكاديمييف أك إدارييف أك
فنييف يتكفر لدييـ مستكػ ٍ
عاؿ مف اإلدراؾ تجاه درجة أىمية تكافر متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكتركنية
في الكمية بشكل عاـ ،ككاضحت أيضاً أف درجة إلماـ المكظفيف بمفاىيـ اإلدارة اإللكتركنية ما زاؿ
محدكداً بعض الشيء كتحتاج لتكسيع مداركيـ نحك أىميتيا كفعاليتيا كتطكير العمل اإلدارؼ.
كمف تكصيات الدراسة :مكاظبة اإلدارة العميا عمى تكفير اإلمكانات التقنية كالمالية لمتطكير
المستمر لإلدارة اإللكتركنية كاستخداـ أنظمة إلكتركنية متطكرة تضمف أماف كسرية تناقل المعمكمات
كذلؾ لمنع الت جسس كفقداف المعمكمات كتعزيز الخبرة كالكعي بتقديـ العديد مف الدكرات التدريبية في
الحاسب اآللي لكافة مكظفي الكمية كخاصة اإلدارييف بشكل دكرؼ ،كالعمل عمى إزالة المعكقات التي
تحكؿ دكف تطبيق اإلدارة اإللكتركنية.
 .1دراسة لخذاري (8106م) ،بعنوان :دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين األداء الوظيفي :دراسة
حالة مؤسسة االتصاالت الجزائر فرع -بسكرة.
ىدفت الدارسة إلى التعرؼ عمى تصكرات العامميف اإلدارييف في مؤسسة اتصاالت الجزائر فرع
بسكرة نحك استخداـ اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا في تحسيف األداء الكظيفي.
كتكصمت الدراسة إلى نتائج عدة أىميا :أف مستكػ تطبيق اإلدارة اإللكتركنية كمستكػ تطبيق
األداء الكظيفي في المؤسسة كاف مرتفعاً ،كجكد أثر ذك داللة إحصائية لإلدارة اإللكتركنية

11

(كمجمكعو) ،عمى تحسيف األداء الكظيفي بمؤسسة اتصاالت الجزائر فرع بسكرة كذلؾ عند مستكػ
الداللة (.)3032
كقد خ مصت الدراسة إلى عدد مف التكصيات منيا :زيادة التزاـ اإلدارة العميا بتطبيق كدعـ اإلدارة
اإللكتركنية مف خالؿ نشر ثقافة العمل اإللكتركني كنشر المزايا كالفكائد الناتجة عف تطبيق اإلدارة
اإللكتركنية ككضع سياسة كاضحة كمحددة لحماية الخصكصية كمنع التعديالت كالمخالفات األمنية
لمعمل عمى زيادة الثقة اإللكتركنية.
 .3دراسة الشريف (2013م) ،بعنوان :دور إدارة التطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفي دراسة
تطبيقية عمى الموظفات اإلداريات في جامعة الممك عبدالعزيز بجده.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر إدارة التطكير اإلدارؼ في تحسيف األداء الكظيفي في جامعة
الممؾ عبدالعزيز بالتطبيق عمى المكظفات اإلداريات كقد استخدمت الباحثة أداة االستبياف لغرض جمع
المعمكمات.
كتكصمت الدراسة إلى نتائج عدة أبرزىا :قياـ إدارة التطكير اإلدارؼ بالدكر الذؼ تسعى لتحقيقو
بالتعاكف مع كل اإلدارات كاألقساـ داخل الجامعة بتحديث كتطكير أساليب كطرؽ العمل داخل
الجامعة ،فضالً عف تطكير اليياكل التنظيمية عمى ضكء حجـ كطبيعة العمل ،كتحديد االحتياجات
الكظيفية لمعامميف ،كما أشارت الدراسة إلى كجكد بعض التحديات التي تكاجو عممية التطكير مف
ضمنيا طكؿ اإلجراءات كتعقيدىا المتبعة داخل العمل ،إلى جانب عدـ مالئمة مكاف كطرؽ العمل
لمعامميف.
كقد أكصت الدراسة باآلتي :تكعية اإلدارة العميا بأىمية مشاركة العامميف عند الرغبة بأحداث
تغيير ،مما يساعد عمى كسب ثقتيـ كتأييدىـ ليا ،ككذا ضركرة تعاكف إدارة التطكير اإلدارؼ مع
اإلدارات العميا في إعادة دراسة إجراءات العمل ،كالتغمب عمى التعقيدات المتبعة كذلؾ لتسييل العمل
اإلدارؼ ،إلى جانب القياـ بتكعية الرؤساء بأىمية مالئمة مكاف كظركؼ العمل لمعامميف مما يساعد في
تحسيف أدائيـ.
 .4دراسة البمبيسي (2012م) ،بعنوان :جودة الحياة الوظيفية وأثرىا عمى األداء الوظيفي لمعاممين
في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكػ جكدة الحياة الكظيفية في المنظمات غير الحككمية في
قطاع غزة ،كدرجة االلتزاـ بتطبيق عناصرىا داخل أركقتيا ،كالتعرؼ عمى مستكػ األداء الكظيفي لدػ
عاممي المنظمات غير الحككمية.
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كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :أف المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة تتمتع
بحياة كظيفية ذات جكدة جيدة ،كما أف أداء العامميف في ىذه المنظمات يمتاز بكفاءة عالية كمستكػ
رٍ
اؽ ،ككذلؾ كجكد عالقة إيجابية بيف جكدة الحياة الكظيفية في ىذه المنظمات كاألداء الكظيفي
لعاممييا ،كما تكصمت الدراسة إلى كجكد فركقات ذات داللة إحصائية في استجابة العامميف حكؿ
جكدة الحياة الكظيفية كأثرىا عمى األداء الكظيفي في المنظمات غير الحككمية تُعزػ إلى متغير
الجنس.
كقد تكصمت الدراسة إلى جممة مف التكصيات مف أىميا :ضركرة تحسيف جكدة الحياة الكظيفية في
المنظمات غير الحككمية مف خالؿ التركيز عمى األماف الكظيفي ،كفرص الترقية كفرص التقدـ،
كاألجكر كالمكافآت كالتعكيضات ،كرفاىية العامميف ،كتقكيـ المظالـ داخل المنظمات غير الحككمية،
فضالً عف ضركرة االىتماـ بإصدار تقارير األداء بصفة دكرية لمعالجة مكاطف الخمل عمى كجو
السرعة.
 .5دراسة العربي (2012م) ،بعنوان :أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات عمى األداء الوظيفي دراسة
ميدانية عمى جامعة ورقمة الجزائر.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات عمى األداء الكظيفي
لمعامميف في جامعة كرقمة( ،حجـ األداء ،نكعية األداء ،كسرعة اإلنجاز فضالً عف تبسيط إجراءات
العمل).
كقد تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا ما يمي:
أظيرت الدراسة كجكد عالقة ذات داللة إحصائية في تصكرات المبحكثيف بيف استخداـ تكنكلكجيا
المعمكمات كاألداء الكظيفي في جامعة كرقمة مما يؤكد أف إدارة الجامعة تنيج نيجاً إيجابياً لتطكير
أساليب العمل اإلدارؼ باستخداـ التكنكلكجيا الحديثة
أظيرت الدراسة كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كحجـ األداء
كنكعيتو فضالً عف كفاءتو كتبسيط إجراءات العمل.
عدـ كجكد عالقة بيف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كسرعة اإلنجاز كما أظيرت الدراسة عدـ
كجكد فركقات ذات داللة إحصائية بيف متغيرات تعزػ لمجنس كالمستكػ التعميمي في حيف أظيرت
كجكد فركقات تعزػ لمتغيرات السف كالخبرة كالمستكػ الكظيفي ،كقد أكصت باآلتي:
ضركرة إعادة النظر في رسـ اليياكل اإلدارية بما يتناسب مع مكقع الجياز اإلدارؼ لمجامعة
كتحقيق التكازف بيف مستكياتيا اإلدارية ،باإلضافة إلى العمل عمى تطكير كتحديث البنية التحتية
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لتكنكلكجيا المعمكمات كربط الجامعة بشبكة حاسكبية إلى رفد الجامعة بالككادر المؤىمة القادرة عمى
استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات ،كاستفادتيا مف الدكرات التدريبية.
 .6دراسة جبر (2010م) ،بعنوان :األبداع اإلداري وأثرة عمى األداء الوظيفي :دراسة تطبيقية عمى
مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة.
ىدفت الدارسة إلى التعرؼ عمى مستكػ األبداع اإلدارؼ كأثرة عمى مستكػ األداء الكظيفي لدػ
مدراء المدارس في ككالة غكث الدكلية.
كقد تكصمت الدراسة إلى أف مستكػ األبداع اإلدارؼ لمدراء المدارس يعتبر مرتفعاً ،كما اثبت
النتائج كجكد عالقة طردية بيف مستكػ األبداع اإلدارؼ كبيف األداء الكظيفي لمدراء المدارس.
كقد خمصت الدراسة إلى العديد مف التكصيات التي مف شأنيا رفع مستكػ األبداع اإلدارؼ كرفع
مستكػ األداء الكظيفي كاف مف أىميا :ضركرة تحديث نظاـ اختيار مدراء المدارس بحيث تتضمف تمؾ
النظـ مقاييس لمقدرات كالسمات اإلبداعية لدػ المتقدميف لكظيفة مدير مدرسة ،كضركرة تطكير نظاـ
تقييـ األداء الكظيفي لمدراء المدارس ،بحيث يككف اإلبداع اإلدارؼ أحد عناصره الميمة ،كربط نظاـ
التقييـ بعممية التدريب كذلؾ لتحسيف كتطكير كفايات كميارات مدراء المدارس.
 .7دراسة الدايني (2010م) ،بعنوان :أثر اإلدارة اإللكترونية ودور تطوير الموارد البشرية في
تحسين أداء المنظمة دراسة تطبيقية من وجيو نظر العاممين في مصرف الرافدين.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر اإلدارة اإللكتركنية كدكر تطكير المكارد البشرية في تحسيف
أداء المنظمة.
كقد تكصمت الدراسة إلى عده نتائج منيا :إجماع المبحكثيف عمى ارتفاع مستكػ أىمية المضمكف
التكنكلكجي لإلدارة اإللكتركنية في مصرؼ الرافديف باإلضافة إلى ارتفاع مستكػ أىمية التطكير لممكارد
البشرية ككذا مستكػ الربحية كالحصة السكقية ،كجكد تأثير ذؼ داللة معنكية لمضاميف اإلدارة
اإللكتركنية( ،التكنكلكجية ،المالية) ،عمى أداء مصرؼ الرافديف (الربحية ،الحصة السكقية) ككذا تطكير
المكارد البشرية ،كأكصت الدراسة بما يمي :استقطاب ككارد متخصصة بتنفيذ العمل المصرفي المرتبط
باإلدارة اإللكتركنية ،باإلضافة إلى تعزيز فاعمية قاعدة المعمكمات لما مف شأنو تقديـ الخدمات بكفاءة
عالية بما يحسف مف مستكيات األداء.
 .8دراسة عمار (2009م) ،بعنوان :مدى إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية بوكالة غوث وتشغيل
الالجئين بمكتب غزة اإلقميمي ودورىا في تحسين أداء العاممين.
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ىدفت الدراسة إلى معرفة إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في ككالة غكث كتشغيل الالجئيف
بمكتب غزة اإلقميمي مف خالؿ التعرؼ عمى مدػ تكافر متطمبات نجاحيا مف اإلمكانات المالية
كالتقنية كالبشرية ،كمدػ دعـ كدكر اإلدارة العميا في تحسيف أداء العامميف في الككالة.
كأظيرت الدراسة نتائج كاف مف أىميا :كجكد معرفة مف قبل مكظفي الككالة اإلدارة اإللكتركنية
كمتطمبات نجاحيا مع تكافر المتطمبات الالزمة لتطبيقيا ،باإلضافة إلى كجكد دعـ كحرص مف قبل
اإلدارة العميا لسياسة تطبيق كمكاكبة المستجدات التقنية لإلدارة اإللكتركنية ،كتييئة المكظفيف نفسياً
كمعنكيا الستخداـ اإلدارة اإللكتركنية ،تكفر القناعة بأف استخداـ اإلدارة اإللكتركنية يعمل عمى زيادة
فاعمية ككفاءة األداء الكظيفي بدرجة كبيرة مف خالؿ سرعة إنجاز العمل كرفع اإلنتاجية كسرعة كدقة
تنفيذ التعميمات ،كتكفير كقت كجيد المكظفيف.
كما أظيرت النتائج أف ىناؾ ضعف في نظاـ الحكافز لممتميزيف في العمل اإللكتركني.
كخمصت الدراسة إلى جممة مف التكصيات مف أىميا :زيادة الدعـ المالي الالزـ لتدريب المكظفيف
كتأىيميـ عمى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية ،ككضع نظاـ حكافز فعاؿ لممتميزيف في العمل اإللكتركني
كضركرة أف تعمل اإلدارة عمى نشر ثقافة العمل اإللكتركنية كاالطالع عمى تجارب مؤسسات ناجحة
في ىذا المجاؿ كضركرة متابعة كتطكير كتحديث البنية التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات لضماف
صالحيتيا لتطبيق اإلدارة اإللكتركنية.
 .6دراسة عكاشة (2008م) ،بعنوان :أثر الثقافة التنظيمية عمى مستوى األداء الوظيفي :دراسة
تطبيقية عمى شركة االتصاالت  paltelفي فمسطين.
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى كاقع الثقافة التنظيمية في شركة االتصاالت الفمسطينية  paltelكأثرىا
عمى األداء الكظيفي.
كخمصت الدراسة إلى العديد مف النتائج مف أىما:
أف ىناؾ أثر إيجابي لمثقافة التنظيمية عمى مستكػ األداء الكظيفي في الشركة ،ككجكد عالقة ذات
داللة إحصائية بيف عناصر الثقافة التنظيمية كبيف مستكػ األداء الكظيفي ،أف العامميف يحتاجكف إلى
تطكير مستكػ الميارات كالقدرات المتعمقة بالجكانب اإلبداعية كاالبتكار بيدؼ مكاكبة التغيرات
كالتطكرات الجديدة.
كخمصت الدراسة إلى جممة مف التكصيات أىميا :زيادة درجة االىتماـ بمجاؿ الثقافة التنظيمية مف
قبل إدارة الشركة كالعامميف بما يسيـ في تنمية كتطكير أداء الشركة ،زيادة اىتماـ العامميف بالقيـ
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اإليجابية التي تسيـ في زيادة مستكػ الكفاءة اإلدارية ،زيادة اىتماـ العامميف باألنماط السمككية الفعالة
التي تساىـ في تعزيز مكانة الشركة كتطكيرىا.
 .10دراسة العميري (2008م) ،بعنوان :متطمبات استخدام اإلدارة اإللكترونية في الجامعات السعودية،
دراسة تطبيقية عمى جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
سعت الدراسة لمتعرؼ عمى مدػ تكافر المتطمبات(البشرية ،اإلدارية ،المادية كالمالية ،التقنية) التي
تشجع عمى استخداـ اإلدارة اإللكتركنية في الجامعة ،كتمت الدراسة عمى العمداء كككالء كرؤساء
أقساـ الكميات بجامعة أـ القرػ ،كتكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
قمة الخبراء في تصميـ ك تطكير البرامج اإللكتركنية في الجامعة يدفع المكارد البشرية إلى
االستعانة بخبراء التقنيات الحديثة في الجامعة جاء بدرجة متكسطة ،المدراء المؤىميف لتدريب العامميف
عمى استخداـ اإلدارة اإللكتركنية جاء بدرجة متكسطة كاف الحكافز المادية كاف مطبق داخل الجامعة
بدرجة قميمة مما ال يساعد عمى تشجيع العامميف لمتحكؿ نحك استخداـ اإلدارة اإللكتركنية.
كقد أكصت الدراسة باآلتي :عقد دكرات تأىيمية لجميع منتسبي الجامعة في مجاؿ اإلدارة
اإللكتركنية كضركرة استقطاب الكفاءات اإلدارية اإللكتركنية في الجامعة سكاء في تدريب العامميف في
الجامعة أك حل المشكالت التي تعترض نجاح اإلدارة اإللكتركنية ،ضركرة تكافر الدعـ المالي في
تطبيق استخداـ اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات السعكدية كما أكصت بأىمية عقد الدكرات التدريبية
في مجاؿ تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية لجميع المكظفيف اإلدارييف ،كتفعيل المكاقع اإللكتركنية الخاصة
بالجامعات.

ثالثا :الدراسات األجنبية:
 .1دراسة ) Abdulla,abdul khalik (2003بعنكاف:
Application of Human Resource and its relation
ىدفت الدراسة إلى تطبيقات كحاالت إدارة المكارد البشرية اإللكتركنية في الدكائر الحككمية
بإمارة دبي ،كتقييـ عالقة ىذا البرنامج باألداء الكظيفي ،كتقديـ بعض المقترحات لتساىـ في عممية
تطكير البرنامج ،تككنت عينة الدراسة مف ( )55خمسة كخمسيف مسؤكال عف برامج إدارة المكارد
البشرية اإللكتركنية بدكائر حككمة دبي باألمارات العربية المتحدة.
كقد تكصمت الدراسة إلى نتائج منيا أنيا أثبتت أف معظـ مجاالت المكارد البشرية اإللكتركنية تـ
تطبيقيا بشكل متكسط في جميع األقساـ في الدكائر الحككمية بدبي ،كعمى الرغـ مف كجكد بعض
المعكقا ت في عممية تطبيق البرنامج إال أف معظـ مكظفي الدكائر الحككمية بدبي لدييـ الدراية الكاممة
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بأىمية البرنامج كأف تطبيق النظاـ اإللكتركني في إدارة المكارد البشرية يؤثر بشكل إيجابي في األداء
الكظيفي ،كاألداء العاـ لمدائرة كأف معظـ الدكائر الحككمية بدبي تمتمؾ اإلمكانيات الكافية لتطبيق
البرنامج بشكل كامل
 .8دراسة ( Barret,k)2001بعنوان:
factors and their effect in principles utilization of a management

information systems

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى استعماؿ تكنكلكجيا الكمبيكتر مف قبل اإلدارييف في جامعة الممؾ
قابكس في سمطنة عماف كمف قبل اإلدارييف في جامعة مانشستر في المممكة المتحدة ،كقد ركزت عمى
كجيات نظر اإلدارييف بالنسبة لتكنكلكجيا الحاسب اآللي كالخدمات التي تقدميا جامعاتيـ.
كتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج كاف أىميا أف معظـ اإلدارييف في الجامعتيف ال يستعممكف
تكنكلكجيا الحاسب اآللي بشكل فعاؿ في أعماليـ اليكمية ،كأف بعض الميارات قد استعممت مف قبل
اإلدارييف أكثر مف الييئة التدريسية كاالتصاالت اإللكتركنية مثل البريد اإللكتركني كمعالج الكممات
لطباعة األشياء كاستعماؿ اإلنترنت.
كما أثبتت الدراسة أف معظـ الذيف جرػ استجكابيـ كانكا سعداء مف التسييالت التي تقدميا
جامعاتيـ.
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المطمب الثاني
التعميق عمى الدراسات السابقة
بعد عرض الدراسات السابقة تكصل الباحث إلى العديد مف االستنتاجات ،حيث تـ رصد أكجو
التشابو بيف ىذه الدراسة كتمؾ الدراسات ،فضالً عف أكجو االختالؼ ،كما أظيرت الدراسات السابقة
مميزات ليا ،كالجدير بالذكر أف ىذه الدراسة استفادة مف ىذه الدراسات السابقة مف أكجو عدة سيتـ
استعراضيا الحقاً في ىذا المطمب مف خالؿ اآلتي:

أوالا :أوجو التشابو:
تشابيت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة مف حيث دراستيا لممتغير المستقل المتمثل
باإلدارة اإللكتركنية ،مثل دراسة الخاسي ( ،)1313دراسة عبدالرحمف ( ،)1313كما تشابيت ىذه
الدراسة مع بعض الدراسات السابقة مف حيث محاكالتيا تحديد العالقة بيف المتغير المستقل كالمتغير
التابع المتمثل بتحسيف باإلداء الكظيفي ،مثل دراسة العربي( ،)1311كدراسة لخذارؼ ( ،)1313زد
عمى ذلؾ أف ىذه الدراسة تشابيت مع بعض الدراسات السابقة في مجاؿ المؤسسات التي تـ التطبيق
الدراسة الميدانية عمييا كىي المؤسسات التعميمية الجامعية ،مثل دراسة العميرؼ( ،)1335دراسة
الشريف ( ،)1310كدراسة العنزؼ ( ،)1313دراسة .)2001( Barret,k

ثانيا :أوجو االختالف:
اختمفت ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة مف ناحية النطاؽ الجغرافي المتمثل بميداف التطبيق،
فضالً عف أف بعض تمؾ الدراسات لـ تدرس العالقة بيف المتغيريف( اإلدارة اإللكتركنية كاألداء
الكظيفي).

ثالث ا :مميزات الدارسة الحالية عن الدراسات السابقة:
تمتاز ىذه الدارسة عف الدراسات السابقة بأنيا تناكلت مفيكـ اإلدارة اإللكتركنية كمدخل إدارؼ مف
طبقت غالبية
أجل تحسيف األداء الكظيفي لدػ العامميف في الجامعات اليمنية األىمية بشكل عاـ ،بينما ُ
ىذه الدارسات عمى قطاعات مختمفة غير مؤسسات التعميـ الجامعي األىمي.
زد عمى ذلؾ أف العينة الممثمة ليذه الدراسة كالمستمدة مف المجتمع األصمي لمبحث ( الجامعات
اليمنية األىمية ) تعد أكسع كاشمل مف الظكاىر الكمية التي طبقت في معظـ ىذه الدراسات بل أيضاَ
مثمت الظاىرة الجزئية ليذه الدراسة بشكل أكسع كاشمل مف الظكاىر الجزئية التي مثمت عينة تمؾ
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الدراسات ،كبالتالي فأف نسبة التمثيل لممجتمع األصمي ليذه الدراسة أكسع األمر الذؼ يعطي نتائج
يمكف تعميميا عمى الظاىرة الجزئية في إطارىا الكمي بشكل أكسع.

رابع ا :أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
استفادت ىذه الدراسة مف الدراسات السابقة مف ناحية أنيا شكمت دليالً نظرياً عمى ضكئو تـ
التعرؼ عمى أىـ المراجع التي تضمنت معمكمات عف اإلدارة اإللكتركنية ،كاألداء الكظيفي عند أعداد
الجانب النظرؼ ،كما مثمت تمؾ الدراسات دليالً منيجياً في تحديد أىـ عناصر األداة المستخدمة كالتي
اعتمدت عمى االستبانة كتحديد مفرداتيا في محاكر األسئمة أضافة إلى مناىج البحث المستخدمة.
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انفصم انثاني
اإلطار اننظري نهدراست
اإلدارة اإلنكرتونيت واألداء انوظيفي يف اجلامعاث انيمنيت األههيت

المبحث األول :اإلدارة اإللكتركنية.
المبحث الثاني :األداء الكظيفي.
المبحث الثالث :تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمنية األىمية.
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انفصم انثاني
اإلطار اننظري نهدراست
اإلدارة اإلنكرتونيت واألداء انوظيفي يف اجلامعاث انيمنيت األههيت
ى
تمكود :ى
أسيمت تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في إحداث نقمة نكعية في أداء اإلدارة التقميدية ،إذ
مكنتيا مف استخداـ تقنيات اإلدارة اإللكتركنية كالتي تعد كاحدة مف األساليب اإلدارية التي فرضت
نفسيا ككاقع جديد في المؤسسات ككنيا تعمل عمى تحسيف األداء الكظيفي ،كعند إمعاف النظر في
الجامعات اليمنية األىمية ُيالحع أنيا تعتمد عمى بعض مكارد كتقنيات اإلدارة اإللكتركنية كأسمكب
جديد لتطكير العمل اإلدارؼ لغرض تحقيق الكفاءة كالفاعمية في األداء ،إذ يكتسي كاقع تطبيق اإلدارة
اإللكتركنية خصكصية تميزىا عف غيرىا مف المنظمات كذلؾ لحداثة التجربة
كسكؼ يتـ عرضيا في ىذا الفصل مف خالؿ المباحث التالية:
المبحث األكؿ :اإلدارة اإللكتركنية
المبحث الثاني :األداء الكظيفي
المبحث الثالث :تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمنية األىمية

ى
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ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

المبحثىاألول ى
اإلدارةىاإللكترونوظى ى

المطمب األول :مدخل إلى اإلدارة اإللكتركنية.
المطمب الثاني :متطمبات كمعكقات تطبيق اإلدارة اإللكتركنية.
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المطمب األول
مدخل إلى اإلدارة اإللكترونية
يعتبر ظيكر اإلدارة اإللكتركنية مرحمة ميمة مف مراحل تطكير أساليب العمل اإلدارية ،كقد مرت
اإلدارة اإللكتركنية بمراحل تطكر عديده كما انيا ُعرفت بتعاريف عديده تحددت معيا أىدافيا ككظائفيا
التي اضفت عمييا طابع األىمية كذلؾ لدكرىا في تحقيق أىداؼ المؤسسة كفي ىذا الجزء سيتـ التطرؽ
إلى مدخل اإلدارة اإللكتركنية مف خالؿ تقسيمة إلى اآلتي:

أوالا :تطور اإلدارة اإللكترونية:
 .0تطور مفيوم اإلدارة اإللكترونية:
يبدك لمبعض أف فكرة اإلدارة اإللكتركنية جاءت مع ظيكر اإلنترنت الذؼ بدأ يستخدـ عمى نطاؽ
كاسع منتصف التسعينيات ،غير أف العقكد السابقة لظيكر الشبكة العنكبكتية كانت قد عرفت أصالً
أتمتو المكاتب ،حيث حمت األنظمة اآللية حينيا محل العامميف في بعض األنشطة عمى المستكيات
اإلدارية المختمفة داخل المؤسسة (نجـ ،1331 ،ص.)112
كقد ظير االىتماـ باإلدارة اإللكتركنية عندما تكجيت معظـ الحككمات نحك االستخداـ األمثل
لتقنيات االتصاؿ كاستغالليا لتحقيق التنمية االقتصادية كاالجتماعية
كحكؿ تاريخ ظيكر مفيكـ اإلدارة اإللكتركنية ،ىناؾ مف يرػ بأف المصطمح ظير نتيجة ظيكر
الثكرة المعرفية ،كآخركف يركف بأف ظيكر اإلدارة اإللكتركنية جاء تتكيجاً لتطكير الفكر اإلدارؼ عمى
مدػ أكثر مف قرف مف الزمف حيث جاء المفيكـ تتكيجاً لمسيرة التطكر أكاخر القرف الماضي ،ففي
الخمسينيات ظير جياز الترانزستكر أعقبيا ظيكر كسائط كأجيزة تخزيف المعمكمات كنقل البيانات،
كقدمثمت مرحمة الستينيات البدايات األكلى لظيكر مفيكـ اإلدارة اإللكتركنية عندما ابتكرت
شركة( )IBMمصطمح معالج الكممات مف خالؿ طابعاتيا الكيربائية ،كقد أطمق ىذا المصطمح لمفت
نظر اإلدارة في المكاتب إلى إنتاج ىذه الطابعات ،كربطيا مع أجيزة الحاسكب ،إذ كفرت ىذه العممية
جيداً كبي اًر كتكالى بعدىا ظيكر العديد مف التقنيات التي تـ استخداميا كالتي تـ االستفادة منيا في
تنظيـ عمل المكاتب كتقميل استخداـ العمل الكرقي ،كىذا ما أُطمق عميو أتمتو المكاتب (السالمي،
 ،1330ص.)101
كتشير معظـ المصادر إلى أف مفيكـ اإلدارة اإللكتركنية كاف قد ظير في الثمانينيات ،في حيف
تشير بعض المصادر إلى التسعينيات ،إذ كاف أىـ عامل لتطكر اإلدارة اإللكتركنية ظيكر شبكة
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اإلنترنت إذ شاع استخداميا في عديد مف المجاالت (حركش ،كآخركف ،1334 ،ص ،.)3كىي المدة
التي حاكلت فييا اإلدارة استيعاب تفاصيل العمميات كاألنشطة اإلدارية داخل المؤسسة كالسير عمى
طريق معطيات التطكر التكنكلكجي(طيب،كالقصيمي،1310،ص ،.)11كبالتالي أخذ مفيكـ اإلدارة
اإللكتركنية أبعاداً أخر تختمف عف مفيكـ اإلدارة التقميدية.
كقد أسيمت اإلدارة اإللكتركنية في انتشار التجارة اإللكتركنية كاألعماؿ اإللكتركنية كظيكر مفيكـ
الحككمة اإللكتركنية كىي الفكرة التي اطمقيا( البرت ارنكلد جكر) نائب الرئيس األمريكي بيل كمنتكف
منتصف التسعينيات (السالمي ،1336 ،ص.)01
 .8مراحل تطور اإلدارة اإللكترونية:
تمثمت مراحل تطكر اإلدارة اإللكتركنية بأربعة مستكيات:
أ -اإلدارة اإللكترونية امتداد لممدارس اإلدارية:
شيد الفكر اإلدارؼ تطك اًر متصاعداً انعكس عمى المدارس اإلدارية عمى مدػ أكثر مف قرف مف
ابتداء مف المدارس الكالسيكية كمرك اًر بمدرسة العالقات اإلنسانية كبعدىا تكالى ظيكر المدراس
الزمف
ً
اإلدارية ،كفي منتصف التسعينيات تكجت مسيرة التطكر التاريخي بظيكر اإلدارة اإللكتركنية.
ب-اإلدارة اإللكترونية امتداد لمتطور التكنولوجي في اإلدارة:
بدأ التطكر التكنكلكجي بإحالؿ اآللة محل العامل ،ثـ انتقل لعممية التخطيط كالرقابة القابمة لمبرمجة
مرك اًر بالعمميات الذىنية المحاكية لإلنساف كالذكاء االصطناعي ،ثـ تطكر حتى كصل لألنترنت كشبكة
األعماؿ.
ج -اإلدارة اإللكترونية نتاج تطور وتبادل البيانات اإللكترونية:
تمثل ىذا التطكر باالنتقاؿ مف المجاؿ التخصصي الضيق(بيف حاسكب كآخر أك مجمكعة
حكاسيب كأخرػ في نطاؽ أكاديمي كعسكرؼ) إلى (مجاؿ األعماؿ اإللكتركنية الكاسعة) ،كذلؾ بفضل
اء عف طريق الشبكة الداخمية (اإلنترانت) كالتي تغطي جميع
االستخداـ الكاسع لشبكة اإلنترنت سك ً
أنشطة العامميف داخل المؤسسة أك عف طريق الشبكة الخارجية اإلكسترانت
د -اإلدارة اإللكترونية نتاج من التفاعل اإلنساني إلى التفاعل اإللكتروني:
نظرت اإلدارة الكالسيكية بداية إلى التفاعل اإلنساني نظرًة سمبي ًة بحجة أنو ال يؤدؼ إلى نجاح

العالقات الشخصية ،كما أنو يعد تنظيـ غير رسمي ،إذ كانت البيركقراطية تقكـ في أحد مبادئيا
األساسية عمى فصل العالقات الشخصية عف العمل الكظيفي ،غير أف ىذه الرؤية تبدلت كبدأت

14

تنظر إلييا مف زاكية سمككية بنكع مف التفاعل بيف السمكؾ اإلنساني كالمكارد المتاحة في العمل (نجـ،
،1331ص.)132-133

ثانيا :تعريف اإلدارة اإللكترونية:
عمى الرغـ مف حداثة مفيكـ اإلدارة اإللكتركنية ،إال أف تعريفات ىذا المصطمح تعددت تبعاً لتعدد
نماذج تطبيقيا داخل المؤسسات ،فضالً عف تعدد مياميا ككظائفيا كالخصائص التي تتميز بيا ،كعمية
يمكف عرض أىـ ىذه التعريفات في اآلتي:
ُعرفت اإلدارة اإللكتركنية بأنيا :اإلدارة التي تعتمد عمى مكارد المعمكماتية المرتكزة عمى شبكات

االتصاالت كاستخدامات اإلنترنت داخل المؤسسة ،إذ أصبح رأس الماؿ المعرفي ىك العامل األكثر
فاعمية كاألكثر كفاءة في استخداـ المكارد لتحقيق أىداؼ المؤسسة (نجـ ،1336 ،ص.)124

كعرفت اإلدارة اإللكتركنية أيضاً بأنيا :منيجية إدارية جديدة تقكـ عمى االستيعاب كاالستخداـ
ُ

الكاعي لتقنيات المعمكمات كاالتصاالت في الكظائف األساسية لإلدارة في المنظمات في عصر التغيير
كالعكلمة (السممي ،1331 ،ص.)010
كما ُعرفت اإلدارة اإللكتركنية بأنيا :النمط الذؼ يستخدـ لرفع مستكػ األداء كالكفاءة كىي إدارة بال

أكراؽ ألنيا تستخدـ أسمكب العمل اإللكتركني ،إذ تمبي متطمبات جامدة كتعتمد أساساً عمى صناع
المعرفة (الصيرفي ،1334 ،ص.)10
ك ُعرفت كذلؾ بأنيا :اإلدارة التي تقكـ بإنجاز الكظائف اإلدارية بكفاءة كفاعمية باستخداـ تقنية

المعمكمات كاالتصاالت لتحقيق أىداؼ المؤسسة(بخش ،1334 ،ص.)13

كيالحع مف التعريفات السابقة نمحع أنيا ركزت عمى عنصر الكفاءة كالفاعمية في استخداـ المكارد
اإللكتركنية المتمثمة بشبكات االتصاالت كاستخدامات اإلنترنت داخل المنظمة بحيث اصبح رأس الماؿ
المعرفي ىك العامل األساس في األداء.
ككرد تعريف اإلدارة اإللكتركنية بأنيا :عممية ميكنة جميع مياـ كأنشطة المؤسسة اإلدارية التي
تعتمد عمى تقنيات المعمكمات لتقميل استخداـ األكراؽ كتبسيط اإلجراءات كالكصكؿ إلى تحقيق أىداؼ
اإلدارة(السالمي ،1330 ،ص.)120
كعرفت أيضاً بأنيا :تحكيل جميع األعماؿ اإلدارية في المؤسسات ذات الطبيعة الكرقية إلى
ُ

عمميات ذات طبيعة إلكتركنية باستخداـ التطكرات التقنية الحديثة(نكفل ،1334 ،ص.)111
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يالحع مف التعريفيف السابقيف أنيما رك از عمى ادكات كاساليب العمل اإلدارؼ داخل المؤسسة ،إذ
أف اإلدارة اإللكتركنية تعمل عمى تنفيذ مياـ كأنشطة المستكيات اإلدارية بحيث تككف جميع العمميات
اإلدارية ذات طابع إلكتركني كاالستغناء عف الطابع الكرقي.
كخالفاً ليذا المعنى فإف المفيكـ الكاسع يرػ أف اإلدارة اإللكتركنية ال تقتصر عمى تكفير الخدمات
عف طريق اإلنترنت كحسب بل تشمل الحصكؿ عمى خدمات ذات جكدة يمكف مالحظتيا في العالقات
الداخمية كالخارجية باستخداـ الطرؽ اإللكتركنية غير التقميدية في أؼ زماف كمف أؼ مكاف
()p0 ،1331:zhiyuan
كيعد ىذا ىك المفيكـ الشائع لإلدارة اإللكتركنية ،كالشكل اآلتي يكضح ذلؾ.

اإلنرتنج

اإلدارة اإلنكرتونيت
إنرتانج

إكسرتانج

االعمال
اإللكترونٌة

اإلدارةالعامة
اإللكترونٌة(الحكو
مةاإللكترونٌة)

شكل رقم( )8يوضح أبعاد مفيوم اإلدارة اإللكترونية
المصدر (ياسين ،8115 ،ص.)80
يالحع مف الشكل ( )1أف اإلدارة اإللكتركنية تُقدـ مفيكماً شامالً أؼ أنيا تضـ في طياتيا
األعماؿ اإللكتركنية كالحككمية اإللكتركنية إذ تشير إلى قطاع منظمات األعماؿ ،كما أف الحككمة
اإللكتركنية تتمثل بالييئات الحككمية التي تكجو خدماتيا لألفراد أك المؤسسات ،كفي مقابل ذلؾ تعمل
اإلدارة اإللكتركنية ضمف آلية شبكية تضـ اإلنترنت ،اإلكسترانت ،اإلنترانت مع ما تتطمبو تطبيقات ىذه
التقنيات إلى جانب النظـ المستخدمة.

16

ثالثا :أىمية اإلدارة اإللكترونية:
تحظى اإلدارة اإللكتركنية بأىمية كبيرة؛ ككنيا تعمل عمى تحقيق العديد مف األىداؼ ،كمنيا:
(داركر بيتر،1331،ص ،101غنيـ ،1331 ،ص ،11دحكاف ،1335 ،ص.)11
 .1تعمل اإلدارة اإللكتركنية عمى تبسيط اإلجراءات في العمميات اإلدارية داخل المؤسسات الحككمية
التي ال تيدؼ إلى الربح ،إذ تعمل عمى فتح قنكات اتصاؿ بيف اإلدارة كالمكاطف.
تسيـ في تحقيق الشفافية مف خالؿ تكصيل المعمكمات لمستخدمييا داخل المؤسسة كالمستفيديف في
البيئة الخارجية.
 .1تعمل اإلدارة اإللكتركنية عمى تشجيع المؤسسات الحككمية الستخداـ أساليب التكنكلكجيا الحديثة،
إذ تقمل مف تكاليف إنجاز األنشطة كاألعماؿ اإلدارية.
 .0تعمل اإلدارة اإللكتركنية عمى تسييل عمل المؤسسات خاصة التعميمية منيا ،كذلؾ مف خالؿ
تكفير أنظمة تمكف مف عممية النفاذ إلى مجتمع المعمكمات ،إذ تكفر المعمكمات الالزمة لممستكيات
كالكظائف التي تمارسيا في جكانب التحصيل كالبحث العممي لممنافسة في سكؽ العمل.
 .1تمكػف المؤسسػات التعميميػػة مػف تحػديث أسػػاليب العمػل اإلداريػة المختمفػػة باعتمادىػا عمػى األسػػاليب
اإللكتركنية( ،حكسبة األعماؿ اإلدارية ،معالجة كتخزيف كحفع المعمكمات) باستخداـ أجيزة كمعدات
بسيطة يمكف استخداميا في أؼ كقت ،كبالتالي تسيـ في القضاء عمى التعامالت الكرقية.
 .2تساعد عمى تمكيف المؤسسات التعميمية مف إزالة الحكاجز كالقيكد الزمنية كالجغرافية مما يتيح ليا
اء عمى
افضل الفرص لتبادؿ المعمكمات كالخبرات مف خالؿ النفاذ اإللكتركني لممكاقع التعميمية سك ً
المستكػ المحمي أك اإلقميمي أك العالمي.
 .3تخفيض تكاليف المخرجات التعميمية إذ تعمل عمى تخفيض تكاليف التجييزات التعميمية مف خالؿ
اقتناء تقنيات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت.
كعمى العرض السابق فإف اإلدارة اإللكتركنية تسيـ في دعـ العممية االقتصادية إلى جانب ترشيد
الخدمات الحككمية كما تعمل عمى تقديـ أفضل األساليب في مجاؿ الخدمات التنمكية كمشاريع البنية
التحتية فضالً عف الخدمات االجتماعية المتمثمة بالصحة كالتعميـ كبالتالي فأف اإلدارة اإللكتركنية تؤدؼ
دك اًر ميماً في دعـ العممية االقتصادية.

رابع ا :أىداف ووظائف اإلدارة اإللكترونية:
 .0أىداف اإلدارة اإللكترونية:
03

تسعى اإلدارة اإللكتركنية إلى تحقيق جممة مف األىداؼ يمكف إجماليا عمى النحك التالي:
أ -أىداف تتعمق برفع كفاءة العمل اإلداري (السالمي ،1332 ،ص ،105السالمي ،السميطي،1335
ص.)،06
 تحسيف مستكػ الخدمات. سرعة اإلنجاز لألعماؿ كاألنشطة كتبسيط اإلجراءات. الحد مف استخداـ األكراؽ في األعماؿ اإلدارية. التقميل مف المكارد البشرية الزائدة عف الحاجة في األعماؿ اإلدارية كتحكيميا إلى أداء الميمات األساسية في المنظمة. تعمل عمى تفادؼ األخطاء كاكتشاؼ المشكالت بدالً مف المتابعة تعمل عمى زيادة الترابط بيف العامميف كاإلدارة العميا كالعمل بركح الفريق الكاحد .ب -أىداف تتعمق بترشيد اتخاذ الق اررات:
 تعمل عمى تكفير المعمكمات كالبيانات الالزمة التخاذ الق اررات.-

تعمل عمى تسييل الحصكؿ عمى المعمكمات في أؼ زماف كمكاف مما يساعد في اتخاذ الق اررات
(العكالمو ،1330 ،ص.)116

ج -أىداف تتعمق بالمستخدمين النيائيين:
 تقكـ اإلدارة اإللكتركنية بالتقميل مف التعقيدات اإلدارية.-

تعمـ عمى تكظيف تكنكلكجيا المعمكمات.

 تساعد المستخدميف عمى التعمـ المستمر كبناء المعرفة. تعمل عمى تحقيق مبدأ المساكاة بيف جميكر المنظمة إذ تأخذ أسمكب مكحد في تقديـ الخدماتمما يحقق الشفافية كيحد مف المحسكبية ،كيستبعد تأثير العالقات الشخصية عمى إنجاز
األعماؿ(الكادؼ،1311،ص.)133
د -أىداف تتعمق بتحقيق الميزة التنافسية لممنظمة (عبدالعاؿ ،1311 ،ص ،42-14الكادؼ،
 ،1311ص.)133
 الكصكؿ إلى أفضل خدمة. محاكلة القضاء عمى البيركقراطية. دقة كجكدة الخدمة المقدمة .01

 تعمل اإلدارة اإللكتركنية عمى تخفيض التكاليف كالحد مف الفساد اإلدارؼ كالمالي.-

تعمل عمى تعزيز القدرة التنافسية لممنظمات كالمؤسسات محمياً كعالمياً .

 .8وظائف اإلدارة اإللكترونية:
ال تختمف اإلدارة اإللكتركنية عف اإلدارة التقميدية مف حيث الكظائف اإلدارية االساسية التي تقكـ
بيا ،غير أف اإلدارة اإللكتركنية أعطت أبعاداً جديدة لمكظائف كالعمميات اإلدارية كالتي جاءت انعكاسا
لمتقنيات الحديثة.
كعمية فأف كظائف اإلدارة اإللكتركنية تتمثل في اآلتي:

أ -التخطيط اإللكتروني:
يختمف التخطيط اإللكتركني عف التخطيط التقميدؼ مف ناحية اعتماده عمى عنصرؼ التخطيط
االستراتيجي كالتخطيط التكتيكي ،إذ أف الق اررات التي تتخذ مف خالؿ النظـ اإللكتركنية تتصف أعماليا
بالشمكلية عمى جميع المستكيات اإلدارية ،في الكقت الذؼ يعتمد فيو التخطيط اإللكتركني عمى منيجية
تطكير النظـ كاستخداـ نظـ جديده لممعرفة كنظـ دعـ الق اررات ،كنظـ المعمكمات االستراتيجية ،كالنظـ
الخبيرة ،الشبكة العصبية الصناعية ،نظـ الدعـ اليجينة ،فضالً عف نظـ معالجة المعمكمات كنظـ
الرقابة عمى العمميات إلى نظـ المساندة الذكية التي تعمل عمى تكفير المعمكمات الالزمة كتقديميا
لمستخدمييا في اإلدارة العميا كالكسطى لمقياـ بالتخطيط االستراتيجي كالتخطيط التكتيكي داخل
لممؤسسة (الشريف1311،ػ.) 112 ،
كيتميز التخطيط اإللكتركني عف التخطيط التقميدؼ في الكظائف اآلتية:
 .1يمثل التخطيط اإللكتركني عممية دينامية في اتجاه األىداؼ الكاسعة ،كالمرنة ،كاآلنية ،كقصيرة
األمد ،كالقابمة لمتجديد كالتطكير المتسمر كالمتكاصل ،بفضل المعمكمات الرقمية الدائمة التدفق.
 .1يتجاكز التخطيط اإللكتركني فكرة تقسيـ العمل التقميدية بيف اإلدارات كأعماؿ التنفيذ ،فجميع
العامميف يمكنيـ المساىمة في التخطيط اإللكتركني في كل مكاف كزماف.
 .0يتميز التخطيط اإللكتركني في البيئة الرقمية بالسرعة بفضل استخداـ الشبكات المحمية كالعالمية،
مما يساىـ في تجديد األفكار ،كاألسكاؽ ،كالمنتجات ،كالخدمات غير المكجكدة ،كىذا ما يعطي ميزة
كأفضمية لعممية التخطيط اإللكتركني عمى حساب الشكل التقميدؼ (الضافي ،1333 ،ص.)10
ب -التنظيم اإللكتروني:
شيدت مككنات التنظيـ التقميدؼ نقمة نكعية بعد تطبيق النمكذج اإللكتركني ،إذ برز الييكل
التنظيمي الجديد القائـ عمى بعض الكحدات الثابتة كالكبيرة ،كالتنظيـ العمكدؼ مف األعمى إلى األسفل،
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يعرؼ بالتنظيـ المصفكفي ،إذ يقكـ عمى أساس الكحدات الصغيرة ،كبالتالي
إلى شكل التنظيـ الذؼ ٌ
يصبح التقسيـ اإلدارؼ قائماً عمى أساس الفرؽ بدالً مف التقسيـ اإلدارؼ القائـ عمى أساس الكحدات
كاألقساـ ،كاالنتقاؿ مف سمسمة األكامر اإلدارية الخطية إلى الكحدات المستقمة كالسطمة االستشارية،
كاالنتقاؿ مف التنظيـ اإلدارؼ الذؼ يبرز دكر الرئيس المباشر ،إلى التنظيـ متعدد الرؤساء المباشريف،
كمف المكائح التفصيمية إلى الفرؽ المدارة ذاتياً ،كمف مركزية السطمة إلى تعدد مراكز السمطة (نجـ،
 ،1331ص.)115-114
ج -التوجيو اإللكتروني:
يعتمد التكجيو اإللكتركني عمى ميارة القادة في استعماؿ األنظمة ،إذ يجب تمتعيـ بالذكاء كالقدرة
العالية عمى استخداـ تقنيات اإلدارة اإللكتركنية ،كتتمثل ىذه الميارات في اآلتي( :غنيـ،1331 ،
ص.)41
 .1ميارات المعارؼ اإللكتركنية بمعرفة تقنية المعمكمات في الحاسبات اآللية كشبكات االتصاالت
اإللكتركنية كالبرمجيات الخاصة بيا إجادة التعامل معيا.
 .1ميارات االتصاؿ الفعاؿ مع اآلخريف ،حيث يتطمب ىذا األمر تأسيس عالقات عمل جديده مف
اء كانت مكتكبة أك شفيية أك إلكتركنية.
خالؿ استخداـ جميع أنكاع االتصاالت سك ً
 .0تكافر الميارات اإلدارية التي تتضمف ميارات التحفيز لألفراد ،كالتأثير عمى اآلخريف في المؤسسة
لمتكجو نحك العمل الجماعي كالتعاكف.
كبالتالي فإ ف ىذه المعارؼ تنقسـ إلى معارؼ معنكية يتـ اكتسابيا مف خالؿ االتصاؿ المباشر مع
اآلخريف ،كمعارؼ مادية تكتسب مف خالؿ التعامل مع التقنيات الحديثة بحيث تعمل عمى صقل
ميارات القادة لمقياـ بكظيفة التكجيو.
د -الرقابة اإللكترونية:
خمقت اإلدارة اإللكتركنية مفاىيـ كأنكاع كأساليب جديدة لمرقابة داخل المؤسسة ،كتعتبر كظيفة
الرقابة اإللكتركنية أكثر كفاءة مف كظيفة الرقابة التقميدية القائمة عمى العالقات كالمسائمة الرسمية
المباشرة ،إذ تكتسب الرقابة اإللكتركنية ثقة كبيرة كتخمق ما يعرؼ بالكالء اإللكتركني بيف العامميف كبيف
العامميف كاإلدارة (الركاحنو ،1310 ،ص.)15
كبالتالي فإف الرقابة اإللكتركنية تمارس كظيفتيف رقابيتيف.
 رقابة رأسية تتجسد بيف العامميف كاإلدارة. رقابة أفقية تطبق بيف العامميف كالزمالء.00

كتتميز الرقابة اإللكتركنية عف الرقابة التقميدية بالكظائف الرقابية اآلتية( :المكاكؼ ،د ،ت،
ص.)134
 .1تتقف الرقابة اإللكتركنية عممية التكقيت عكس الرقابة التقميدية التي تركز عمى الماضي ،كبالتالي
فيي تركز عمى الرقابة السابقة كالمصاحبة كالالحقة بدالً مف تقديـ التقارير.
 .1تضيف الرقابة اإللكتركنية الديمكمة الرقابية ،عكس الرقابة التقميدية التي تقتصر عمى فترات
محددة (دكرية ).
 .0تعمػػل الرقاب ػػة اإللكتركني ػػة عم ػػى تقمػػيص عنص ػػر الكق ػػت بخ ػػالؼ الرقابػػة التقمي ػػدؼ القائم ػػة عم ػػى
الرقاب ػػة عم ػػى الم ػػدخالت أك العممي ػػات اإلداري ػػة أك األنش ػػطة لص ػػالح تأكي ػػد الرقاب ػػة المت ازي ػػد عم ػػى
المخرجػات ،كبالتػػالي فيػي أقػػرب إلػػى الرقابػة بالنت ػائج ،كمػا تس ػاعد الرقابػػة اإللكتركنيػة فػػي عمميػػة
االطػالع عمى أعماؿ جميع المكظفيف كمعرفتو كمراقبتو لكل ما يدكر داخل المؤسسة.
ه -التقييم اإللكتروني:
يتميز التقييـ اإللكتركني عف التقييـ التقميدؼ بالمكضكعية ،إذ أنو يظير األعماؿ المنجزة في
صكرتيا الحقيقية ،كما يتميز بالسرعة في التقييـ كال يتطمب تكاليف ككقت كجيد كماؿ ،عكس التقييـ
التقميدؼ الذؼ قد يتسـ بالحياد كيتطمب إجرائو كقتاً كجيداً ،فضالً عف التكاليف العالية عند إظيار
حجـ األعماؿ المنجزة.
كعمية نستطيع القكؿ إف  :كظائف اإلدارة اإللكتركنية تتكامل طبقاً لتكزيعيا عمى المستكيات
اإلدارية داخل المؤسسة بدءاً بالتخطيط اإللكتركني الذؼ يتميز بالدينامية كالمركنة كيعمل عمى تفعيل
التخطيط االستراتيجي كالتكتيكي ،فضالً عف كظيفة التنظيـ اإللكتركني التي ترتبط بالييكل التنظيمي
الجديد لممؤسسة ،الذؼ يجب أف يتالئـ مع التنظيـ الييكمي لممؤسسات الحديثة كالتي تعتمد عمى
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ،كما أف التكجيو اإللكتركني كالرقابة اإللكتركنية كالتقييـ اإللكتركني
تعد كظائف أساسية مف كظائف اإلدارة اإللكتركنية ككنيا تعمل عمى تكجيو العمميات اإلدارية كالرقابة
عمييا كتقييميا بيدؼ تحقيق السياسات كاألىداؼ داخل المؤسسة.

خامسا :أسباب التحول إلى تطبيق اإلدارة اإللكترونية:
 .1بعد العرض السابق ألىداؼ كمزايا ككظائف تطبيق اإلدارة اإللكتركنية تجد المؤسسة نفسيا مجبرة
عمى التحكؿ نحك أنمكذج اإلدارة اإللكتركنية ،ليس لغرض التحكؿ ذاتو كانما ما أممتو ضركرات
تطبيق مفاىيـ اإلدارة الحديثة التي باتت تعتمد عممياتيا اإلدارية عمى أساليب التكنكلكجيا كالتقنية
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الحديثة ،كبالتالي ترتبط أسباب التحكؿ بالعكامل اآلتية(:عامر ،1334 ،ص ،12العالؽ،1332 ،
ص ،03بخارؼ ،1335 ،ص.)23
 .1التطكر السريع في أساليب كتقنيات إدارة األعماؿ كانعكاساتيا عمى تطكر تقنية الحاسب اآللي أدػ
إلى ظيكر ما يسمى بالق اررات المبرمجة التي جاءت عكضاً عف اإلنساف كبالتالي يجب تكظيف
استخداـ التطكر التكنكلكجي باالعتماد عمى المعمكمات في اتخاذ القرار.
 .0فرض االتصاؿ المستمر متعدد االتجاىات بيف العامميف بسبب اتساع نطاؽ العمل تكظيف تقنيات
االتصاالت الحديثة لضماف تدفق البيانات كالمعمكمات في اتجاىاتيا الصحيحة.
 .1تعاني المؤسسات غير الربحية مف مشاكل عدة تتمثل في ترىل ىياكميا التنظيمية ،فضالً عف
متطمبات التكاليف التشغيمية الضخمة بسبب تكسع النطاؽ الجغرافي الذؼ تشممو خدمات ىذه
المؤسسات كبالذات الحككمية التي تعتمد عمى أساليب عمل تقميدية ،مما يترتب عمييا تعقيد أداء
األعماؿ كصعكبة إنجازىا ،األمر الذؼ يتطمب تطبيق أسمكب اإلدارة اإللكتركنية.
.2

أصبحت البيركقراطية أسمكباً تعرفو إجراءات العديد مف المؤسسات ،كبالذات المؤسسات
الحككمية ،كقد انعكس ذلؾ عمى جكدة الخدمات التي تقدميا ،كبالتالي بات مف الضركرة األخذ
بأسمكب اإلدارة اإللكتركنية لمقضاء عمى ىذه الظاىرة.

 .3أدػ ازدياد المنافسة بيف المؤسسات كتسابقيا في تطبيق تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت إلى
ضركرة كجكد آليات لمتميز كتطبيق التقنية الرقمية داخل كل مؤسسة في إطار البيئة االقتصادية،
عالكة عمى ىذه العكامل يرػ الباحث أنو كمع ازدياد كسائل التنشئة الثقافية كسط المجتمع كحاجياتو
اإللكتركنية في ظل تطكر بيئة المنافسة االقتصادية في ظل ما بات يعرؼ اليكـ بعصر العكلمة
كثقافة القرية الككنية ،مف الضركرة بمكاف أف تقكـ المؤسسات بتطكير أساليب العمل اإلدارؼ
لتكاكب مجريات التطكرات العالمية كذلؾ بتطبيق أسمكب اإلدارة اإللكتركنية ،حتى ال تجد نفسيا
اليكـ بمعزؿ عف البيئة التكنكلكجية المحيطة.

02

المطمب الثاني
متطمبات ومعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية
تمثل اإلدارة اإللكتركنية تحكالً شامالً في المفاىيـ كالنظريات كاألساليب كاإلجراءات كاليياكل
كالتشريعات التي تقكـ عمييا اإلدارة التقميدية ،كبالتالي فإف عممية التحكؿ ليست باألمر السيل ،بل أنيا
عممية معقدة إذ يجب تكافر مجمكعة مف المتطمبات المتكاممة لتطبيق مفيكـ اإلدارة اإللكتركنية داخل
المؤسسة ،فضالً عف العمل عمى تذليل الصعكبات كافة التي قد تعترض عممية التحكؿ.
كعمية سيتطرؽ ىذا المطمب إلى متطمبات كمعكقات تطبيق اإلدارة اإللكتركنية بتقسيـ المطمب إلى
العناصر اآلتية:

أوالا :متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية:
ينبغي عند الشركع في التحكؿ نحك تطبيق اإلدارة اإللكتركنية تكفير العديد مف المتطمبات (اإلدارية
كالتنظيمية ،البشرية ،المالية ،التقنية ،األمنية) كسكؼ نعرضيا في اآلتي:
 .0المتطمبات اإلدارية والتنظيمية:
يجب عمى المدراء التنفيذييف داخل المؤسسات إدراؾ أىمية التحكؿ نحك تطبيق اإلدارة اإللكتركنية
كمعرفة متطمباتيا ،إلى جانب العمل عمى نشر الثقافة التي تعزز مف مفيكـ اإلدارة اإللكتركنية كالعمل
عمى تحديث كل ما ىك جديد في األساليب اإلدارية ،كما يجب عمى المدراء أف يجيدكا التعامل مع
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بكفاءة كفاعمية ،كمف ضمف المتطمبات اإلدارية كالتنظيمية الالزمة
لتطبيق اإلدارة اإللكتركنية تكفير المتطمبات التي تشمل اآلتي:
أ  -تبني ثقافة تنظيمية في المستكيات اإلدارية داخل المؤسسة تؤمف بثقافة التغيير كالتطكير كاالقتناع
بفكرة التحكؿ نحك تطبيق اإلدارة اإللكتركنية ،فضالً عف الرفع مف مستكػ التكعية الكسط اإلدارؼ
بضركرة مكاكبة التقدـ التكنكلكجي مف خالؿ إدماج أساليب العمل اإللكتركنية في العمل اإلدارؼ
(بكقالشي ،1311 ،ص.)132
ب -ضركرة العمل عمى تكعية األفراد بجدكػ كأىمية تنفيذ األعماؿ كاألنشطة مف خالؿ تطبيق اإلدارة
اإللكتركنية (غنيـ ،1331 ،ص.) 40
ج-كضع التشريعات كالمكائح المنظمة الالزمة لمتحكؿ نحك تطبيق اإلدارة اإللكتركنية داخل المؤسسة
(عاشكر ،1313 ،ص.)10
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د -إنشاء كحدات تنظيمية جديده في الييكل التنظيمي الجارؼ العمل بو ،لتتكفل بتسيير مشركع اإلدارة
اإللكتركنية ،فضالً عف القياـ بإلغاء أك دمج بعض الكحدات التنظيمية ليالئـ الييكل مع التغيير
الحاصل (الحسف ،1336 ،ص.)12
ق-تكفير القدر الكافي مف المركنة لمنظاـ كتحديد قدرتو عمى تحقيق األىداؼ المرجكة منو (الصيرفي،
1334ـ ،ص.)136
ك -تحديد درجة مساىمة كل عممية أك كظيفة في تحقيق األىداؼ المطمكبة.
ز-استيعاب العمميات غير الضركرية بيدؼ تبسيط النظاـ كجعمو متماشياً مع متطمبات التحكؿ
لألعماؿ اإللكتركنية.
 .8المتطمبات البشرية:
يجب عمى المؤسسة القياـ بتطكير إمكانات مكاردىا البشرية بشكل متكاصل كبما ينسجـ مع
متطمبات المرحمة لمكاكبة التطكر الثقافي كالمعرفي كالتخصصي لممكارد البشرية كبالتالي العمل عمى
تأميف االحتياجات التدريبية كتنمية القدرات كاالبتكارات لممكظفيف ،عمى الرغـ أف اإلدارة اإللكتركنية
تعتمد عمى الكسائل اإللكتركنية ،إال أف العنصر البشرؼ يعد ىك األساس الذؼ تقكـ عمية باعتبار أنو
المكجد ليذه التقنية كبالتالي تتمثل المتطمبات البشرية في اآلتي( :النمر ،1333 ،ص ،101العالؽ،
 ،1332ص.)114
أ -تحديد االحتياجات الحالية كالمستقبمية مف األفراد المؤىميف في مجاالت نظـ المعمكمات كالبرمجيات.
ب -التمكيف اإلدارؼ لألفراد مف أجل إتاحة الفرصة أماميـ لمتعامل السريع مع المتغيرات في البيئة
التكنكلكجية.
ج-تدريب األفراد كتطكيرىـ كتحفيزىـ بإيجاد نظـ فعالة كالمحافظة عمى المكرد البشرؼ.
د -استقطاب أفضل األفراد المؤىميف في مجاالت نظـ المعمكمات كالبرمجيات .
 .3المتطمبات المالية:
يعد مشركع تطبيق اإلدارة اإللكتركنية مف المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى أمكاؿ ضخمة لكي
ٌ

تضمف لو النجاح كاالستمرار كبمكغ األىداؼ المنشكدة ،لغرض تكفير البنية التحتية كتحسيف مستكػ
مكارد البنية التحتية المتاحة ،لذلؾ ال بد مف تكفير التمكيل الكافي ليذا المشركع ،الذؼ يختمف في
نكعو كحجمو عف المتطمبات المالية الالزمة لتطبيق نظـ كأساليب اإلدارة التقميدية( ،الحسنات،1311 ،
ص.)33
كبالتالي تتمثل المتطمبات المالية في العناصر اآلتية:
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أ -اعتماد الدعـ المالي لتكفير البنية التحتية لشراء األجيزة الحاسكبية ،كالنظـ المناسبة ،كانشاء
المكاقع ،كربط الشبكات.
ب -تكفير الدعـ المالي الالزـ لتصميـ كتطكير البرامج اإللكتركنية الالزمة.
ج -تخصيص المكارد المالية الالزمة لمبرامج التدريبية في مجاؿ اإلدارة اإللكتركنية.
د -تكفير المكارد المالية لصيانة األجيزة كالبرامج اإللكتركنية (باكير ،1333 ،ص.)34
ممزـ كذلؾ إلعداد الكادر البشرؼ المؤىل لتطبيق اإلدارة
كما أف تكفير الدعـ المالي يعد
ً
اإللكتركنية.
 .4المتطمبات التقنية:
أ -تشمل المتطمبات التقنية تكفير البنية التحتية لإلدارة اإللكتركنية ،إذ يقترف مستكػ نجاح كتطكر
اإلدارة اإللكتركنية بمستكػ التطكر التقني المستخدـ كالمتاح لدػ المؤسسة ،كتتمثل المتطمبات
التقنية لتطبيق اإلدارة اإللكتركنية في العناصر اآلتية(:عبدالناصر،

قريشي ،1311ص،61

حجازؼ ،1330 ،ص ،111العمي ،1335 ،ص ،113الخاسي ،1313 ،ص.)115
ب-أجيزة الحاسكب كالشبكات كتكنكلكجيا المعمكمات المادية الضركرية المتمثمة بالشبكات ككل
التكصيالت األرضية كالخمكية عف بعد ،فضالً عف األجيزة كالمعدات األخرػ كذلؾ لتبادؿ البيانات
كالمعمكمات في األعماؿ كاألنشطة اإللكتركنية
ج -البنية الناعمة لألعماؿ اإللكتركنية :كتشمل مجمكعة الخدمات كبرمجيات النظـ التشغيمية لمشبكات
كبرمجيات التطبيقات التي يتـ مف خالليا إنجاز كظائف األعماؿ اإللكتركنية.
د -شبكات االتصاؿ :تعتمد اإلدارة اإللكتركنية عمى الشبكات (داخمية ،خارجية) ،كالمتمثمة في اآلتي:
 )1شبكة اإلنترنت :كىي شبكة عمالقة مف الحكاسيب المتشابكة حكؿ العالـ التي تربط
المجتمعات بكل قطاعاتيا كنشاطاتيا المختمفة ،ك تمكف مستخدمييا مف الكصكؿ إلى
المعمكمات عف طريق ىذه الحكاسيب .
 )1الشبكة الداخمية (اإلنترانت ) :ىي شبكة اتصاؿ خاصة تستخدـ المكارد المتاحة لإلنترنت بغية
تكزيع المعمكمات داخل المؤسسة ،كيمكف لمجمكعات خاصة فقط مف الكصكؿ إلييا .
 )0الشبكة الخارجية (اإلكسترانت ) :كىي امتداد لمشبكة الداخمية بحيث تسمح لمجمكعات خارجية
كالتي ليا عالقة بطبيعة نشاط المؤسسة باالطالع عمى المعمكمات التي يتـ عرضيا بكاسطة
اإلنترانت (.)JamesA.o'Brien2002,p508
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ق-المكاقع اإللكتركني لممؤسسة ،فضالً عف حسابات خاصة عمى مكاقع التكاصل االجتماعي (الفيس
بكؾ ،تمجراـ ،كاتس آب).
 .5المتطمبات األمنية:
أ -لغرض حماية المعمكمات كالبيانات مف االختراؽ يجب تكفير اإلجراءات كاألساليب األمنية
اإللكتركنية الالزمة ،خاص ًة كأف منظكمات الحكاسيب كازدياد كتكسع شبكة االتصاالت داخل كخارج
المؤسسة تتعرض لالختراؽ بفعل الثكرة الرقمية ،كذلؾ إما لتدمير المعمكمات أك بغرض سرقة
البيانات ،كىذا ما دفع إلى طرح العديد مف البرامج األمنية الدفاعية كالكقائية لحماية كتأميف
خصكصية المعمكمات كالبيانات الخاصة بالمؤسسات كاألفراد ،إذ يتطمب تطبيق اإلدارة اإللكتركنية
القياـ بإجراءات الحماية اآلتية( :العمرؼ ،1330 ،ص ،11بكقالشي ،1311 ،ص.)124
ب-كضع السياسات المتعمقة بالسالمة كاألماف لتقنيات المعمكمات بما فييا خدمة اإلنترنت.
ج -إصدار القكانيف كالمكائح التنظيمية كتحديد العقكبات المناسبة التي تحد مف السطك اإللكتركني
كانتياكات خصكصية المعمكمات داخل المؤسسة.
د -كضع جدار حماية النار :يضـ جدار النار برمجيات كأجيزة يتـ إعدادىا لتحتل الحدكد الفاصمة بيف
الشبكة الخاصة (شبكة اإلدارة اإللكتركنية) ،كشبكة اإلنترنت لمكقاية مف أعماؿ القرصنة التي تأتي
عبر اإلنترنت منيا إلى الشبكة الخاصة ،إذ يتحكـ ىذا النظاـ بعممية المركر كيمنع بعضيا كفقاً
لمسياسات األمنية المعدة داخل الجدار.
ق-التشفير :كىك تغيير شكل المحتكػ بيدؼ منع غير المعنييف مف فيمو في حالة االطالع عميو ،مع
ضماف نظاـ التشفير كامكانية إرجاع ما تـ تشفيره إلى شكمو األصمي مف دكف أؼ تغيير.
ك -الحركؼ كالرمكز كاألشكاؿ لبعض الممفات لتككف بديالً عف التكقيع المتعارؼ عمية تكفير األجيزة
كالمعدات الالزمة لدػ المؤسسة السترجاع المعمكمات في حاؿ تمفيا أك تعطل أجيزة الحكاسيب
كخكازف حفع المعمكمات .
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ثانيا :خطوات االنتقال إلى اإلدارة اإللكترونية:
يتطمب االنتقاؿ إلى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية اتباع الخطكات اآلتية:
 .1دراسة الكاقع الحالي لممنظمة ( اإلدارة ،العامميف ،األساليب المتبعة ،التقنيات المتكافرة) كتقييميا
لغرض تحديد نقاط القكة كالضعف ليتـ عمى ضكئيا تحديد أكلكيات التطكير.
 .1إعداد خطة متكاممة تتضمف تحميالً دقيقاً لكيفية إسياـ التقنية الحديثة في تحقيق سياسيات كأىداؼ
المؤسسة ،كتحديد كيفية دعـ ىذه التكنكلكجيا لمعمميات اإلدارية ،كتكضيح أىداؼ التغيير كدكافعو
)louden 1998 p:349(.
 .0تحديد الجيات التي سكؼ تقكـ بالتنفيذ كالتحكؿ نحك تطبيق اإلدارة اإللكتركنية بشكل كاضح مع
تحديد السقكؼ الزمنية كالمالية كالتقنيات الالزمة مف أجيزة كتطبيقات كنظـ كبرمجيات( السالمي،
السميطي ،1335،ص.)32-31

ثالثا :معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية:
تختمف معكقات تطبيق اإلدارة اإللكتركنية مف مؤسسة إلى أخرػ ،بحسب كظيفة المؤسسة
كاإلمكانيات المتكافرة كظركؼ العمل المتاحة ،كتكاجو المؤسسة العديد مف المعكقات منيا معكقات
تظير أثناء عممية التحكؿ كالتي ترتبط أساساً بالمشاكالت التي تعاني منيا المؤسسة خاص ًة إذا كانت
تأخذ بأسمكب اإلدارة التقميدية ،كىناؾ بعض المعكقات التي قد تظير أثناء التنفيذ.
كما تظير بعض الصعكبات بعد عممية التحكؿ نحك تطبيق أسمكب اإلدارة اإللكتركنية ،بحيث
ترتبط بدكرة حياة المؤسسة ،كلغرض تطبيق أسمكب اإلدارة اإللكتركنية يجب التغمب عمى ىذه المعكقات
كالصعكبات كالتي يمكف ايجازىا في اآلتي(
 .0المعوقات اإلدارية والتنظيمية :وتتمثل في اآلتي( :السبيل ،1330 ،ص ،العالؽ1333 ،ـ،
ص ،13،43سندؼ ،1331 ،ص ،11العمرؼ ،1330 ،ص ،15قدكرؼ ،1313 ،ص،132
عمراني كآخركف ،1313 ،ص.)0
أ -يمثل غياب الدعـ السياسي عائقاً أماـ مشاريع التحكؿ نحك تطبيق اإلدارة اإللكتركنية خاص ًة في
المؤسسات الحككمية التي تتطمب عممية التحكؿ دعماً سياسياً.
ب-يمثل غياب الثقافة التنظيمية عائقاً أماـ فكرة تبني أسمكب تطبيق اإلدارة اإللكتركنية  ،كقد تسكد
ثقافة تنظيمية داخل المؤسسة تحكؿ مف دكف تبني فكرة التحكؿ نحك تطبيق اإلدارة اإللكتركنية ،إذ
يتنامى شعكر لدػ بعض المدراء كذكؼ السمطة بأف التغيير يمثل تيديداً لسمطاتيـ اإلدارية.
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ج-ضعف برامج التكعية اإلعالمية بأىمية التحكؿ نحك تطبيق اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا في تحسيف
األداء كتفعيل مبدأؼ الكفاءة كالفاعمية تحقيقاً ألىداؼ المؤسسة .
د -عدـ كجكد ىياكل تنظيمية محدده ككاضحة تعمل عمى تكزيع جميع الكظائف في المستكيات
اإلدارية بحيث تغطي األنشطة كاف ًة داخل المؤسسة كبما يتالئـ مع أنمكذج اإلدارة اإللكتركنية .
ق-ضعف العالقة بيف برامج اإلدارة اإللكتركنية كالتطكير اإلدارؼ كتغيير السياسات يؤدؼ إلى ضعف
اإلنجازات كتعثر التقدـ نحك الكفاءة المرجكة في تطبيق ىذه اإلدارة.
ك  -غياب القكانيف كالمكائح المتعمقة بتنظيـ اإلدارة اإللكتركنية أك عمى األقل ما يتعمق بمجاؿ تكنكلكجيا
المعمكمات كاالتصاالت بشكل مستقل تماماً كقائمة بذاتيا.
ز-عدـ التكصل إلى مقاييس ثابتة كلكائح كقكاعد تشريعية بشأف تنظيـ مختمف الخدمات اإللكتركنية.
 .8المعوقات البشرية:
تقكـ القكػ البشرية المؤىمة كالمدربة بدكر كبير في تحقيق أىداؼ المؤسسة ،كيعتبر رأس الماؿ
البشرؼ أحد أىـ عكامل نجاح أك أسباب إخفاؽ أؼ أداء إدارؼ كتتمثل المعكقات البشرية في
اآلتي(:الشيرؼ1113 ،ىػ ،ص ،43السبيل ،1330 ،ص ،13سندؼ ،1331 ،ص ،11السبيعي،
 ،1332ص.)22
أ -قمة عدد المكظفيف الممميف بالميارات األساسية الستخدامات الحاسبات اآللية كشبكة اإلنترنت .
ب -مقاكمة العامميف لمتغير كالخكؼ مف فقدانيـ لكظائفيـ. .
ج -قمو المعرفة الحاسكبية لدػ القيادات اإلدارية التي تمتمؾ قرار إدخاؿ ىذه التقنية.
د -ندرة تكفير التدريب المتخصص في اإلدارة اإللكتركنية .
ق-ضعف ميارات المغة اإلنجميزية لدػ أغمب المكظفيف كالرىبة مف التعامل مع األجيزة اإللكتركنية.
كيذىب الباحث إلى القكؿ :إف ميارات المغة اإلنجميزية ال تعتبر عائقاً كبي اًر في الكقت الحػالي كػكف
معظػ ػػـ كاجيػ ػػة الب ػ ػرامج المسػ ػػتخدمة فػ ػػي اإلدارة اإللكتركنيػ ػػة أصػ ػػبحت بالمغػ ػػة العربيػ ػػة ،إال أف األميػ ػػة
اإللكتركنيػػة أصػػبحت تشػػكل مقيػ ػاساً لمػػدػ التخمػػف فػػي استيعػ ػاب أىميػػة الحاسػػكب فض ػالً عػػف اسػػتخداـ
أسػاليب التكنكلكجيا داخل المؤسسة في العصر الراىف كالتي باتت جزءاً مف حياتنا اليكمية.
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 .3المعوقات المالية:
عد غياب التمكيل أكبر العكائق أماـ مشاريع التحكؿ نحك اإلدارة اإللكتركنية ،إذ يشكل عقبة كبيرة
أُ -ي ُ

أماـ عممية االنتقاؿ ،كىنا تبرز العديد مف المعكقات المالية التي يمكف حصرىا في النقاط

اآلتية(:العبدالقادر1113 ،ىػ ،ص ،134المطكع ،1331 ،ص.)11
ب-ارتفاع تكاليف تكفر البنية التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات.
ج -ارتفاع تكاليف خدمات تحديث كالصيانة لممكارد التقنية التي تحتاجيا المؤسسة
د -تكمفة استخداـ الشبكة العالمية لإلنترنت خاص ًة في بعض الدكؿ كمنيا الدكؿ النامية.
ق-قمو المكارد المتاحة بسبب االرتباط بميزانيات ثابتة خاص ًة في المؤسسات غير االقتصادية.
ك -محدكدية المخصصات المالية لتدريب العامميف في مجاؿ تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية لغرض
التحكؿ إلى اإلدارة اإللكتركنية. .
 .4المعوقات التقنية:
ليس ىناؾ مجاالً لمشؾ أنو كمما تكافر لدػ المؤسسة تقنية معمكمات كاتصاالت كنظـ حديثة،
سينعكس ذلؾ عمى األداء اإلدارؼ كالكظيفي عمى حد سكاء ،خصكصاً في المؤسسات التعميمية
نظ اًر لدكر ىذه النظـ كالتقنيات في تحقيق كفاءة كفاعمية المؤسسة ،كتمثل العكائق التقنية في
العناصر اآلتية(:دركيش ،1332 ،ص ،35السبيعي ،1332 ،ص.)3
أ -ضعف قطاع التقنيات المعمكماتية في الدكؿ النامية كالمتمثل بعدـ القدرة التصنيعية ،فضالً عف
غياب الخبرات الفنية.
ب -بسرعة تقادـ األجيزة كبرامج الحاسب اآللي نظ اًر لمتطكر السريع في ىذا المجاؿ.
ج-عدـ مجارات العامميف لميارات التقنية الحديثة التي تفرضيا التطكرات الحديثة لتكنكلكجيا المعمكمات
كاالتصاالت بسبب عدـ القياـ بتنفيذ البرامج التدريبة المستمرة .
د -ظيكر تحديثات تقنية تعجز المؤسسة عف استخداـ البرامج المناسبة كتحديثيا نظ اًر لمتطكر السريع
في ىذا المجاؿ.
 .5المعوقات األمنية:
عممت التطكرات الحاصمة في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت عمى انتشار الجريمة
اإللكتركنية في شتى الجكانب ،بفعل ظيكر أعماؿ القرصنة أك ما يسمى الياكرز التي تمارس شتى
الجرائـ األمنية التكنكلكجية ،كالتنصت كاعتراض بطاقات اإلئتماف ،كالسطك عمى البنكؾ كالمكاقع
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اإللكتركنية كتغيير كسرقة المعطيات كالبيانات كالمعمكمات اإللكتركنية مف األجيزة التي باتت تقريباً
اليكـ عمى اتصاؿ بالشبكة العالمية(مطر ،1335 ،ص.)112
كتتمثل المعكقات األمنية اإللكتركنية في العناصر اآلتية:
 قصكر التشريعات القانكنية في معالجة المستجدات التي أحدثتيا البيئة اإللكتركنية ،مقارنةبالتشريعات المتميزة بالجمكد ،حيث اسيـ ذلؾ بكجكد ثغرات قانكنية تعمل عمى زيادة الجرائـ
اإللكتركنية ،مما يترتب عمييا حجب الثقة عف اإلدارة اإللكتركنية كتكخي الحذر كاحجاـ المستفيديف
عف طمب خدماتيا (عمراني كآخركف ،1313 ،ص.)0
كيرػ الباحث أنو ينبغي عمى المؤسسة ضركرة متابعة كمكاكبة كل ما ىك جديد في مجاؿ البرامج
التطبيقية كغيرىا مف كسائل الحماية اإللكتركنية الحديثة؛ لضماف سالمة كأمف المعمكمات اإللكتركنية.

الخالصة:
يتضح مف العرض السابق أف اإلدارة اإللكتركنية تتمتع بعدة مف المزايا فضالً عف تعدد الكظائف
كاألىداؼ بخالؼ اإلدارة التقميدية.
كلغرض االنتقاؿ إلى أسمكب اإلدارة اإللكتركنية ينبغي تكفير العديد مف المتطمبات األساسية إلى
جانب القياـ بتذليل الصعكبات التي قد تعترض مراحل التحكؿ داخل المؤسسة لكي تستطيع المؤسسة
البقاء كاالستمرار كالمنافسة في ظل البيئة االقتصادية كالتي تتسـ بالتحديث المستمر ألساليب العمل
اإلدارؼ.
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المبحثىالثاني ى
األداءىالوظوفي ى

المطمب األول :مدخل لألداء الكظيفي.
المطمب الثاني :تقييـ األداء الكظيفي.
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المطمب األول
مدخل لألداء الوظيفي
تعتبػػر عمميػػة إدارة العنصػػر البش ػػرؼ مػػف العمميػػات المعقػػدة ،ألف األنس ػػاف فػػي األكؿ كاألخيػػر يعػ ػد
المسػػؤكؿ عػػف اإلخفػػاؽ كالنجػػاح ،كبالتػػالي تعػػد عمميػػة إدارة األداء ذات أىميػػة داخػػل المؤسسػػة ،حيػػث
يتطمػػب القيػػاـ باتخػػاذ اإلج ػراءات العمميػػة كالفنيػػة التػػي تعتمػػد عمػػى معػػايير كطػػرؽ تقيػػيـ األداء فػػي عمػػـ
اإلدارة الحديثة.

أوالا :مفيوم األداء:
األداء لغ اة :ىك مف أدػ تأدية ،أكصمو كقضاة ،كىك أدػ لألمانة مف غيرة ،كتأديتو لو مف حقة:
أؼ قضيتو (القامكس المحيط ،1665 ،ص.)1311
أما اصطالحا :فاألداء تنفيذ ميمة أك تأدية عمل( .العبيدؼ ،1664 ،ص.)141
وعرف األداء بتعريفات كثيرة ،منيا:
اء قاـ
 .1السمكؾ الذؼ ييدؼ إلى تحقيق نتيجة ،مف خالؿ ما يقكـ بو الفرد استجابة لميمة معينة سك ً
بيا بذاتو أك فرضيا عمية اآلخركف (الخزامي ،1666 ،ص.)16
 .1تحكيل المدخالت التنظيمية كالمكاد األكلية كالمكاد النصف مصنعة إلى مخرجات تتككف مف سمع
أك خدمات بمكاصفات فنية كمعدالت محدكدة (راكية ،1331ص.)61
 .0عبارة عف المخرجات أك األىداؼ التي يسعى النظاـ لتحقيقيا ،كىك مفيكـ يعكس كالً مف األىداؼ
كالكسائل الالزمة لتحقيقيا ،أؼ انو مفيكـ يربط بيف أكجو النشاط كبيف األىداؼ التي تسعى
المؤسسة لتحقيقيا (الغالبي ،أدريس ،1333 ،ص.)44
 .1ذلؾ النظاـ الفعاؿ الذؼ يسعى إلى تحقيق التكامل بيف جيكد األطراؼ كالمجمكعات كافة داخل
المؤسسة التي تتكلى بناء الجكدة كتحسينيا كالحفاظ عمييا بالشكل الذؼ يمكف منو تقديـ السمعة أك
الخدمة بأقل تكمفة مع تحقيق الرضا الكامل لمعميل (المرسي،1330،ص.)15
ويعرف الباحث األداء بأنو :مستكػ اإلنجاز المطابق لممعايير المكضكعة مسبقاً مف قبل
اإلدارة.
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ثانيا :تعريف األداء الوظيفي:
تعددت مفاىيـ األداء الكظيفي منيا ما يرتبط بالسمكؾ الذؼ يصدر عف المكظف أثناء القياـ
بالعمل ،كمنيا ما يرتبط بكمية العمل المنجز أك األىداؼ المحققة كىناؾ عدد مف التعريفات لألداء
الكظيفي منيا ما يأتي:
ُ .1عرؼ األداء الكظيفي بأنو :األثر الصافي لجيكد الفرد التي تبدأ بالقدرات ،كادراؾ الدكر كالمياـ،
كىك ما يشير إلى درجة تحقيق كاتماـ المياـ المككنة لكظيفة الفرد (راكية ،1331 ،ص.)113

 .1عرؼ بأنو :إنجاز األىداؼ المحددة بفعالية كيجب أف يتكفر لدػ المكظف المعمكمات الكافية مف
األىداؼ المرسكمة مسبقاً حتى يسعى إلى تحقيقيا (الحربي ،1311 ،ص.)230
ُ .0عرؼ بأنو :نتاج السمكؾ ،فالسمكؾ ىك النشاط الذؼ يقكـ بو األفراد أما نتاجات السمكؾ فيي
النتائج التي تمخضت عف ذلؾ السمكؾ (عبدالبارؼ ،1330 ،ص.)132

 .1تـ تعريفو بأنو :تحقيق الشركط أك الظركؼ التي تعكس نتيجة ،أك مجمكعة نتائج معينة لسمكؾ
شخص معيف أك مجمكعة أشخاص ( القرالة1336 ،ـ ،ص.)15
ُ .2عرؼ بأنو :اإلنجاز الناجـ عف ترجمة المعارؼ النظرية إلى ميارات مف خالؿ الممارسة العممية
كالتطبيقية ليذه النظريات كبكساطة الخبرات المتراكمة كالمكتسبة في مجاؿ العمل
(نصر ،1331 ،ص.)61
كما ركزت بعض التعريفات عمى الجيد المبذكؿ إذ قسمت الجيد المبذكؿ إلى العنصرييف اآلتييف:
 األكؿ عاـ حيث يشمل مستكػ الجيد في العمل ،كنكعية كانجاز العمل ،كفيـ أىداؼ الجيازالذؼ يعمل بو المكظف المراد تقييمو.
 الثاني خاص كييتـ بما يتطمبو ىذا المستكػ اإلدارؼ مف ميارات كالقدرة عمى التخطيط كالتنفيذكاإلشراؼ كاتخاذ القرار (اليكسف ،1651 ،ص.)103
كبالتالي يمكف القكؿ إف التعريفات السابقة ركزت عمى النتائج كالمدة الزمنية ككمية العمل أك
عرفت األداء مف جانب سمككي كالبعض تطرؽ إلى إدراؾ الدكر كالمياـ كبالتالي ،فإف األداء عبارة عف
جيد ينتج عنو إنجاز المياـ كالذؼ يبذلو العامل خالؿ تأديتو لعممة كيتأثر ىذا الجيد بالبيئة المحيطة
لممكظف سكاء البيئة الداخمية أك الخارجية تأث اًر إيجابياً أك سمبياً ،كما تؤثر األىداؼ المرسكمة مسبقاً
مف قبل المؤسسة عمى ىذا الجيد.

ثالثا :مكونات األداء الوظيفي:
يركز األداء الكظيفي عمى معياريف أساسييف ىما الكفاءة كالفاعمية:
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 .0الكفاءة:
عرفيا كلبر ( )welibrبأنيا :تمثل قدرة المؤسسة التي تشير إلى العالقة بيف المدخالت
كالمخرجات كتقاس مف خالؿ قياس نسبة المخرجات إلى المدخالت.
أما الكفاءة حسب فنسنت( )Vincentفيي القدرة عمى القياـ بالعمل المطمكب بأقل اإلمكانات،
كالنشاط الكفؤ ىك األقل كمفة( .المحاسنة،1310،ص.)136
يالحع مف تعريف الكفاءة بأنيا االستخداـ األمثل لممكارد المؤسساتية بأقل كمفة ممكنة مف دكف
الحصكؿ عمى أؼ ىدر ليا أؼ الحصكؿ عمى ما ىك كثير نظير ما ىك أقل.
 .8الفاعمية:
معيار يعكس
تعد الفاعمية أداة مف أدكات مراقبة األداء داخل المؤسسة انطالقاً مف أنيا تمثل
اً
درجة تحقيق األىداؼ المكضكعية.
كيرػ الباحثكف أف الفاعمية تتمثل باألرباح المحققة كليذا فأف فاعمية المؤسسة تقاس بحجـ األرباح
التي تجنييا.
كقد عرفيا فنسنت( )Vincentبأنيا القدرة عمى تحقيق النتائج.
بينما عرفيا كيمبر فنسنت()Vincent

بأنيا قدرة المؤسسة عمى تحقيق أىدافيا االستراتيجية

كتغطية حصتيا في السكؽ لغرض المنافسة (قرمكط،1311،ص.)10

رابعا :أبعاد األداء الوظيفي:
ابتداء بمعرفتو لميامو
يقصد بأبعاد األداء الكظيفي كل ما يحيط بأداء المكظف داخل المؤسسة
ً
كادراكو لما تطمبو الكظيفة إلى جانب سمككو أثناء العمل كعالقتو بزمالئو كرؤسائو فضالً عف عكامل
أخرػ يمكف إجماليا في اآلتي(:الحربي،1311،ص)231-230

.

 .1العمل الذؼ يقكـ بو الفرد كيقصد بو مدػ فيـ الفرد لدكرة كاختصاصو ،كمدػ إدراكو لممتكقعات
المطمكبة منو ،ككذا إتباعو لما ترشده إلية اإلدارة مف طرؽ كأساليب ألداء العمل.
 .1سمكؾ العامل في كظيفتو كيقصد بو مدػ حفاظو عمى األجيزة كاألدكات التي يقكـ باستخداميا ،كما
معدؿ ضياع األدكات أك األعطاؿ ،كىل يسرؼ العامل في استخداـ األدكات.
 .0سمكؾ العامل مع زمالئو في العمل كرؤسائو كيقصد بو مدػ تعاكنو مع زمالء العمل كمساىمتو في
إنجاز أعماؿ الجماعة ،كمدػ التزامو كطاعتو لرؤسائو كاتباعو لتكجيياتيـ ،كمدػ تعاكنو معيـ في
حل المشكالت في العمل ،كالتحدث معيـ كابالغيـ بمقترحاتو بشأف عالج ىذه المشكالت.
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 .1طرؽ التحسيف كالتطكير أؼ ىي الطرؽ التي يمكف لمعامل أف يؤدييا في عممو ،ليزيد مف كفاءة
أدائو الكظيفي.
 .2الحالة النفسية كالمزاجية ىي التي يككف عمييا الفرد العامل ،كالتي تشمل نكاحي عدة مثل الحماس
في العمل ،كاالستعداد إلتقاف العمل ،كالرغبة في أداء العمل ،كاالىتماـ بمشكالت العامل كالحماس
لعالجيا.
 .3اإلنجازات التي يحققيا الفرد كمدػ مقابمتيا لممعايير المكضكعة الكمية ،كالنكعية ،كالزمنية لتحقيق
اإلنتاجية ،كما يكجد عنصراف أساسياف تتككف منيما اإلنتاجية كىما :األداء ،كالتكنكلكجيا ك األداء
يختص باإلنساف كأما التكنكلكجيا فترتبط بالجانب التقني أك الفني.

خامسا :أىمية األداء الوظيفي:
يحتل األداء الكظيفي مكانة خاصة داخل المؤسسة باعتباره الناتج النيائي لمحصمة جميع األنشطة
اإلدارية عمى مستكػ الفرد أك المؤسسة ،ذلؾ أف المؤسسة تككف أكثر استق ار اًر كأطكؿ بقاء حيف يككف
ً
أداء متمي اًز ،كترجع أىمية األداء مف كجية نظر المؤسسة إلى ارتباطو بدكرة حياتيا في
أداء العامميف ً
مراحميا المختمفة كىي مرحمة الظيكر ،مرحمة البقاء كاالستم اررية ،مرحمة االستقرار ،كمرحمة السمعة
كالفخر ،كمرحمة التميز ،ثـ مرحمة الريادة ،كمف ثـ فإف قدرة اإلدارة في المؤسسة عمى تخطي مرحمة ما
مف مراحل النمك كالدخكؿ في مرحمة اكثر تقدـ ،إنما يتكقف عمى مستكيات األداء داخل المؤسسة
(الشريف ،1310 ،ص.)51

سادسا :عناصر األداء الوظيفي:
ىناؾ مجمكعة مف العناصر المرتبطة بنكع ككمية العمل ك المعرفة بمتطمبات الكظيفة فضالً عف
العناصر المرتبطة بقدرة المكظف كمياراتو إلى جانب بيئة العمل كالمثابرة كالمكثكقية كىي كاآلتي:
اتفق كالً مف (درة كالصباغ  ،1335ص ،031السكراف ،1331 ،ص ،22العربي،1311 ،
ص .)010عمى أف عناصر األداء الكظيفي ىي كاآلتي:
 .1كفايات المكظف يقصد بيا المعمكمات التي يمتمكيا المكظف حكؿ الكظيفة كالميارات ككذلؾ
اتجاىاتو كقيمو.
 .1المعرفة بمتطمبات الكظيفة كىي معرفة المكظف لممياـ كالمسؤكليات كاألدكار التي يتطمبيا عمل مف
األعماؿ أك أؼ كظيفة مف الكظائف.
 .0بيئة التنظيـ كىي البيئة التي تتككف مف عكامل داخمية كعكامل خارجية.

15

 .1نكعية العمل ىك مدػ ما يدركو المكظف عف عممة الذؼ يقكـ بو كما يمتمكو مف رغبات كميارات
كبراعة كقدرتو عمى التنظيـ كتنفيذ العمل مف دكف أف يقع في أؼ اخطأ.
 .2كمية العمل المنجز أؼ مقدار العمل الذؼ يستطيع المكظف إنجازه في ظل الظركؼ العادية لمعمل
كمقدار سرعة ىذا اإلنجاز.
 .3المثابرة كالكثكؽ كىي تشمل الجدية لدػ المكظف ككذلؾ التفاني في العمل كقدرتو عمى تحمل
مسؤكليات العمل كانجاز األعماؿ المككمة إلية في الكقت المحدد كمدػ حاجة المكظف إلى التكجيو
كاإلرشاد حكؿ عممة.

سابع ا :معايير األداء الوظيفي:
تكجد العديد مف المعايير التي تحدد األداء الكظيفي مف ناحية الجكدة كالكمية كالكقت كاجراءات
األداء كىي كاآلتي(:خميفة ،1334 ،ص ،41المرسي ،1330 ،ص.)16
 .1الجكدة ىي المؤشر الخاص بكيفية الحكـ عمى جكدة األداء مف حيث درجة اإلتقاف كجكدة المنتج،
لذلؾ يجب أف يتناسب جكدة المنتج مع اإلمكانيات المتاحة كىذا يستدعي كجكد معيار لدػ الرؤساء
كالمرؤكسيف لالحتكاـ إلية إذا دعت الضركرة فضال لإلتقاف في مستكػ الجكدة المطمكبة في أداء
العمل في ضكء التصميمات السابقة لإلنتاج كاألىداؼ كالتكقعات.
ككرد تعريف آخر لجكدة األداء بأنيا :نظاـ فعاؿ لتحقيق التكامل بيف جيكد األطراؼ كافة معاً
في المؤسسة التي تتكلى بناء الجكدة ،كتحسينيا كالحفاظ بالشكل الذؼ يمكف منو تقديـ السمعة أك
الخدمة بأقل تكمفة مع تحقيق الرضا الكامل لمعميل .
 .1الكمية ىي حجـ العمل المنجز في ضكء القدرات كاإلمكانات التي تتكفر لدػ األفراد العامميف كال
يتعداىا ،كفي نفس الكقت ال يقل عف قدراتيـ كطاقاتيـ كأف كجد فأنو يدؿ عمى ضعف األداء
الكظيفي.،
كىذا بدكرة يصيب المكظفيف بالالمباالة كالتراخي ،لذلؾ يتـ تحديد حجـ ككمية العمل التي سيتـ
إنجازىا كدافع لتحقيق معدؿ مقبكؿ مف النمك في معدؿ األداء بما يتناسب مع ما يكتسبو الفرد مف
خبرات ،تدريب ،كتسييالت.
 .0الكقت ترجع أىمية الكقت بأنو مكرد غير قابل لمتجديد أك التعكيض فيك رأس ماؿ كليس دخل ،مما
يجب عمى المؤسسة أف تيتـ بيذا المكرد جل اىتماميا كاستغاللو االستغالؿ األمثل ،ألنو يتضاءؿ
عمى الدكاـ كيمضي مف دكف رجعة.
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 .1اإلجراءات ىي عبارة عف خطكات مرتبو لمتطبيق العممي لمميارات الكاجب القياـ بيا ،لذلؾ يجب
االتفاؽ عمى الطرؽ كاألساليب المسمكح بيا كالمصرح باستخداميا مف أجل بمكغ األىداؼ ،عمى
الرغـ مف ككف اإلجراءات كالخطكات المتبعة في العمل متكقعة كمدكنو في لكائح المؤسسة كفق
قكاعد كنظـ كقكانيف كتعميمات ،إال أنو يفضل االتفاؽ بيف الرؤساء كالمرؤكسيف عمى اإلجراءات
المتبعة في إنجاز األعماؿ.

ثامنا :معوقات األداء الوظيفي:
تتعدد معكقات األداء الكظيفي فمنيا التنظيمية التي يككف مصدرىا التنظيـ داخل المؤسسة نفسيا
إذ تظير بعض العكامل السمبية التي تؤثر عمى األداء ،كمنيا النمط القيادؼ داخل المؤسسة ،كمنيا
أيضاً العكامل البيئية المحيطة بالعمل كالتي يمكف عرضيا في اآلتي:
 .0النمط القيادي:
أ -القيادة األوتوقراطية:
كىي التي تقكـ عمى مركزية اإلدارة إذ ال تأخذ االستشارات عند اتخاذ الق اررات كما أنيا تنفرد بيا
كىذا ما يؤدؼ إلى إحباط العامميف كعدـ االكتراث بالعمل.
ب -القيادة الديموقراطية:
عمى عكس القيادة السابقة تعطي القيادة الديمكقراطية كتمثل إيجابيات القيادة الديمكق ارطية
باالستشارات كالمشاركة في اتخاذ الق اررات دافعاً لممكظفيف لبذؿ المزيد مف الجيكد في تنفيذ األعماؿ
اإلدارية كاىتماميـ بالعمل.
 .1عدـ حصكؿ العامل عمى حقكقو مف ترقيات كمكافآت كحكافز يؤدؼ إلى قناعة العامل بأف المؤسسة
ال تقدر لو جيكده التي يبذليا كبالتالي ينعكس سمباً عمى األداء حيث يشعر المكظف عمى الدكاـ
باإلحباط كاحياناً قد يخمق لو حالة نفسية تؤثر عمى أدائو كتقمل مف فاعميتو في األداء.
(يخمف ،1334،ص.)11-11
 .0كتشكل العكامل البيئية المحيطة بالعمل أحد أىـ العكائق كػ( التدريب ،التعمـ ،السياسات ،تصميـ
الكظائف) ،فضالً عف ظركؼ العمل األخرػ كالتي قد تختمف مف مؤسسة إلى أخرػ كػ (اإلضاءة،
الضكضاء ،صكت اآلالت ،درجة ح اررة الجك( )...راكية،1331،ص.)111
لذلؾ يجب النظر إلى ىذه العكامل التنظيمية كالبيئية باعتبار أنيا تؤثر عمى األداء الكظيفي إذ
يجب عمى اإلدارة تكفير شركط عمل مناسبة لمعامميف ،فضالً عف تكفير بيئة تقمل فييا عكائق األداء
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إلى أدنى حد ممكف كما يجب تصنيف محددات األداء كالعكامل المؤثرة عمى مككناتو (القدرة ،الرغبة،
اإلدراؾ) ( يخمف ،1334 ،ص.)10
كىنا يمثل األداء الكظيفي محكر العممية اإلدارية ،كيرتبط نجاح المؤسسات بكفاءة كفاعمية أداء
اء عمى مستكػ المؤسسة أك عمى مستكػ
العامميف ،كبالتالي يكتسب األداء الكظيفي أىمية بالغة سك ً
المكظفيف انفسيـ ،حيث تسعى المؤسسة الحديثة إلى االرتقاء بأداء العامميف حسب معايير كمية
كنكعية ،كذلؾ لمكصكؿ إلى تحقيق أىدافيا.
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المطمب الثاني
تقييم األداء الوظيفي
تعد كظيفة تقييـ األداء مف أىـ الكظائف داخل المؤسسة كيعتبر تقييـ األداء الجيد عامل نجاح
لالرتقاء بكفاءة كفاعمية األداء الكظيفي ،إذ يعد نظاماً لمراجعة كتقييـ كقياس أداء األفراد لمياميـ
كأساس لمتقكيـ ،كيتبع تقييـ األداء الخطكات كالطرؽ اآلتية:

أوالا :مفيوم تقييم األداء الوظيفي:
ىناؾ تعريفات كثيرة ،منيا:
 .1ىك مجمكعة مف المياـ المخططة كالمنظمة ،كالتي تعمل عمى مراقبة كقياس كتحسيف مساىمة
المكارد البشرية في تحقيق أىداؼ المؤسسة (المرسي ،1330 ،ص.)203
 .1يعرؼ بأنو :كسيمة لقياس كرصد األداء الفردؼ كالجماعي كالحكـ عمى مدػ إنجازىـ لألىداؼ
المتكخى بمكغيا ،إذ أف ذلؾ مف شأنو أف يرتبط بقدرات كميارات كقابميات األفراد العامميف مف
ناحية ،كطبيعة األداء كمعايير قياسو مف ناحية أخرػ (حمكد ،الخرشة،1334 ،ص.)116
 .0عرؼ أيضاً أنو :عبارة عف تقرير دكرؼ يبيف مستكػ أداء الفرد كنكع سمككو مقارنة مع ميمات
ككاجبات الكظيفة المنكطة بو (فالح،1331 ،ص.)104
ُ .1عرؼ أيضاً عمى أنو :عممية دكرية ىدفيا قياس نقاط القكة كنقاط الضعف في الجيكد التي يبذليا
الفرد كالسمككيات التي يمارسيا في مكقف معيف مف أجل تحقيق ىدؼ محدد خططت لو المؤسسة
مسبقاً (الصيرفي،1334،ص.)135
 .2يرػ ماىر بأف األداء الكظيفي عبارة عف :قياس مدػ قياـ العامميف بالكظائف المسندة الييـ
كتحقيقيـ لألىداؼ المطمكبة منيـ كمدػ تقدميـ في العمل كقدراتيـ عمى االستفادة مف فرص الترقي
كزيادة األجكر (ماىر،1311،ص)133
 .3كعرفة (المغربي ،1331ص )111بأنو :العممية التي تتضمف اإلجراءات المنضمة لتقييـ أداء
العامميف في أعماليـ الحالية كبحث إمكانية تطكيرىا في المستقبل.
كمف التعريفات السابقة يتضح أف عممية تقييـ األداء الكظيفي ىي:
أ -عممية تتـ بصفة دكرية كمستمرة.
ب-أف التقييـ لممكظف يتـ مف خالؿ معايير مكضكعية يتـ إعدادىا مسبقاً.
ج-أف عممية تقييـ األداء تيدؼ إلى تحقيق أىداؼ محدده سمفاً.
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د -أف عممية التقييـ تتسـ بالشمكلية كالعمكمية أؼ تشمل جميع المكظفيف كذلؾ يشعرىـ بأف عممية
التقييـ نزيية كعادلة ألف الجميع يعرؼ مسبقاً بأنو محاسب عف نشاطو في العمل الذؼ يقكـ
بو.
كمف مما سبق يمكف لمباحث أف يقدـ تعريف لتقييـ األداء بأنو:
نظاـ يصمـ مف قبل إدارة المؤسسة أك إدارة المكارد البشرية أك اإلدارة المختصة مف أجل قياس
أداء كسمكؾ األفراد أثناء العمل ،كذلؾ مف خالؿ اتباع الطرؽ العممية لغرض تطكير كتتحسيف أداء
المكظف لتحقيق الكفاءة كالفاعمية في األداء ،كمعالجة نقاط الضعف إف كجدت كتعزيز نقاط القكه
خالؿ فترة محددة حيث يساعد ىذا التقييـ اإلدارة عمى تعديل السياسات بشاف الطرؽ كاجراءات العمل
المتبعة ،كاتخاذ الق اررات بشأف المكظف سكاء مف حيث ترقيتو أك نقمة أك إعادة تدريبة كتأىيمو ،كما
يساعدىا عمى معرفة مستكػ أداء مكظفييا الحالي كتطكيره في المستقبل.

ثانيا :أىمية تقييم األداء الوظيفي:
تبرز أىمية عممية تقييـ األداء مف خالؿ األىداؼ التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقيا كتتمثل في
اآلتي( :الييتي ،1332 ،ص.)111
 .1تقييـ أداء المكرد البشرؼ لتقدير مكافأتو مادياً كمعنكياً مقابل ما أسيـ في تحقيق أىداؼ المؤسسة.
 .1تعريف المكارد البشرية بمكقع أدائيـ كدفعيـ إلى تجاكز نقاط الضعف فييا.
 .0رفع معنكيات المكارد البشرية إذ أف كجكد برنامج لتقييـ أدائيـ يدفع بيـ إلى العمل بجدية فيعطي
الفرصة إلى اإلبداع كالحصكؿ عمى تقديـ أعمى ما يككف لو األثر في رفع المعنكيات.
 .1تفيد عممية التقييـ لقيادة المؤسسة القياـ باإلجراءات اآلتية:
أ .إعادة تكزيع المكارد البشرية لتحسيف أدائيـ عف طريق النقل كالتدريب أك إرشادىـ إلى ما يجب
عممة في المستقبل.
ب.االستغناء عف المكارد البشرية قميمة الكفاءة إذا ثبت عدـ جدكػ نقميـ أك تدريبيـ أك تطكير
أدائيـ.
 .2مساعدة اإلدارة في تكجيو كل فرد في الكظيفة التي تتفق مع مقدار كفاءة الشخص كقدراتو الذىنية
كالعضمية.
 .3كضع الشخص المناسب كفق رغبتو كطمكحة كقابميتو كانجازاتو ،مما يحقق خدمة الفرد كاإلدارة
معاً.
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 .4استقطاب الميارات كالكفاءات الالزمة كالمميزة مف المكارد البشرية ،ثـ المحافظة عمييا مف خالؿ
تحسيف كضعيتيا في العمل.
 .5يعتبر بمثابة مبرر لمق اررات اإلدارية المتخذة مف قبل إدارة المكارد البشرية ،كما يغير كسيمة لتطكر
كفاءات العامل كمياراتو.

ثالث ا :أىداف تقييم األداء الوظيفي:
تيدؼ عممية تقييـ األداء إلى تحقيق مجمكعة مف األىداؼ ،كمنيا اآلتي( :ربابعة،1330،ص
 ،54سمطاف،1330 ،ص ،161عبدالكريـ ،المحياكؼ،1331ص.)113
 .1اختيار األفراد العامميف المناسبيف ألداء األعماؿ كبما يتناسب مع مؤىالتيـ كتكزيع العمل عمييـ
حسب قدراتيـ كمياراتيـ.
 .1تكفير أسس مكضكعية كعممية لترقية األفراد كمنح المكافآت كالحكافز ليـ بيدؼ زيادة اإلنتاج
كتحسيف نكعيتو.
 .0الكشف عف الحاجات التدريبية.
 .1مساعدة المشرفيف عمى مالحظة المرؤكسيف كمراقبة أدائيـ.
 .2يعتبر إداه ككسيمة لتقكيـ ضعف العامميف كاقتراح إجراءات لتحسيف ىذا األداء.
 .3يزكد إدارة األفراد بالمعمكمات عف أداء كأكضاع العامميف العتبار ذلؾ عند إجراء الدراسات التي
تتعمق بأكضاع العامميف كالمؤسسة عمى حد سكاء.
 .4اختيار األفراد الصالحيف لمترقية.
 .5معرفة األفراد الذيف يحتاجكف إلى عناية خاصة أك تدريب مميز لتحسيف كفاءتيـ.
 .6تفادؼ المحسكبية عف طريق تكحيد األسس التي تتـ عف طريقيا الترقية أك زيادة األجر.
 .13مكانية قياس إنتاجية ككفاءة األقساـ المختمفة .
 .11التعرؼ عمى ما يتـ إح ارزه مف تقدـ نحك تحقيق التعميـ التقني كالتدريبي.
 .11تحديد األكلكيات كاالستراتيجيات الكفيمة بتذليل العقبات كتسريع التقدـ.
 .10إعادة النظر في الخطط كالق اررات كاألىداؼ كاالستراتيجيات داخل المؤسسة.
 .11رفع إنتاجية المكارد المالية كالبشرية كالمادية المتاحة كالمستخدمة في األعماؿ داخل المؤسسة.

رابع ا :خطوات تقييم األداء الوظيفي:
تتبع ممية تقييـ األداء مجمكعة مف الخطكات ،كىي كاآلتي:
 .1كضع معايير األداء.
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 .1مالحظة أداء العامميف كتسجيمو.
 .0مقارنة األداء بالمعايير المكضكعية.
 .1اتخاذ الق اررات المالئمة في ضكء المقارنة.

وضعمعاٌٌراألداء

اتخاذالمراراتالمالئمة
فًضوءالممارنة

مالحظةاداءالعاملٌن
وتسجٌله

ممارنةاألداءبالمعاٌٌر
الموضوعٌة

شكل رقم ( )3يوضح خطوات تقييم األداء الوظيفي
المصدر( :إبراىيم ،وآخرون،8118 ،ص.)881

خامس ا :طرق تقييم األداء الوظيفي:

تتعدد طرؽ تقييـ األداء الكظيفي بيف طرؽ قديمة كحديثة كلكل طريقة مزايا كعيكب كلكف لما

تقتضيو عممية التقييـ كبسبب تكسع األعماؿ في المؤسسات ككثرة عدد العامميف يفضل أف يتـ استخداـ
الطرؽ الحديثة عند التقييـ.
كىنا يرػ الباحث بأف التقييـ في اإلدارة اإللكتركنية يككف مباشرًة أك تككف عممية التقييـ آنية أؼ

في نفس الكقت أك عند إنجاز األعماؿ المككمة لممكظفيف حيث أف العمل اإللكتركني نظاـ غالباً ما
يككف مكحداً كعند إنجاز المكظف ألؼ عمل فأف النظاـ اإللكتركني يقكـ برصد ىذا العمل تمقائيا
كيستطيع المشرؼ أك مدير المكارد البشرية أك مدير القسـ أف يطمع عمى األعماؿ التي أنجزت مف قبل
العامميف بضغطة زر كاحدة كيبيف مدػ األعماؿ المنجزة سكاء مف قبل عامل كاحد فقط أك تقرير
اء خالؿ اليكـ نفسة أك خالؿ أؼ فترة يحددىا عبر النظاـ كىذا بدكرة
جماعي لجميع العامميف ك سك ً
يكفر الكثير مف الكقت كالجيد كالتكمفة المالية لعممية التقييـ كبدكرة يعطي العامل حقة مف التقييـ دكف
أف ُيظمـ

المكظف أك دكف أؼ حيازيو أك مجاممة مف قبل المقيميف كمف كدكف كقكع أخطاء

كسنستعرض الطرؽ الخاصة بالتقييـ ،كذلؾ مف خالؿ تقسيـ ىذا الجزء إلى العناصر اآلتية:
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 .0الطرق التقميدية لتقييم األداء الوظيفي:
أ -طريقة الصفات أو السمات:
تركز ىذه الطريقة عمى تحديد مجمكعة مف الصفات التي تتكافر في المكظف مثل التعاكف مع
الرؤساء ،الزمالء ،المرؤكسيف كاالنتظار في مكاعيد العمل ،كالسرعة كالدقة في أداء العمل كمدػ تحمل
المكظف لممسؤكلية كالقدرة عمى حل المشكالت بنفسة مف دكف الرجكع إلى مديرة المباشر كغيرىا مف
الصفات بحيث يتـ إعطاء كزف لكل صفة كيقكـ الرئيس المباشر بإعطاء الفرد تقدي اًر معينا ثـ تجمع
تمؾ التقديرات كيصبح المجمكع ممثل لممستكػ الذؼ يعتقد القائـ بالتقييـ انو يمثل المستكػ كىذه
الطريقة تعتبر مف الطرؽ السيمة كالبسيطة كلكف يعاب عمييا أنيا تفتقر لمناحية المكضكعية كامكانية
أف يككف ىناؾ تحيز شخصي إما سمبي أك إيجابي مف قبل المقيـ كىك المدير
(زكليف،1665،ص.)112
ب -طريقة معايير العمل:
تستخدـ ىذه الطريقة ككسيمة لتقييـ األداء عادة لألفراد العامميف في مجاؿ اإلنتاج ،فيي أساسا تعد
شكل مف أشكاؿ تحديد األىداؼ ليذه النكعية مف األفراد ،كتتضمف ىذه الطريقة تحديد بعض المعايير
أك مستكػ متكقع مف اإلنتاج ،ثـ مقارنة أداء كل فرد بيذا المعيار أك المستكػ المتكقع،
كبصفة عامة يجب أف تعكس معايير العمل اإلنتاج العادؼ أك الطبيعي لمفرد العادؼ ككفقا ليذا
فإف معايير العمل تحاكؿ أف تجيب عمى تساؤؿ كىك ما اإلنتاج اليكمي العادؼ ؟ كىناؾ العديد مف
الكسائل التي يمكف استخداميا لتحديد معايير العمل كيمكف تمخيص ىذه الكسائل في الجدكؿ التالي:
جدول ( )0يوضح وسائل تحديد معايير العمل في تقييم األداء الوظيفي
الوسيمة
 متكسط إنتاج جماعة العمل

مجال تطبيقيا
 عندما يؤدؼ كل األفراد العامميف نفس المياـ

 أداء مجمكعػػة مختػػارة مػػف األفػراد بصػػفة  عندما تككف المياـ التي يؤدييا األفراد العامميف متشابية
خاصة
 دراسة الكقت كمعاينة العمل
 رأؼ الخبراء

كيككف متكسط أداء الجماعة يستيمؾ كقتا
 األعماؿ التي تتمف مياـ متكررة كالتي ليس ليا دكرة
محددة ،أؼ األعماؿ التي ليا مياـ متعددة كمختمفة كليس
ليا أنمكذج أك دكرة محددة ألدائيا
 حينما ال يككف أؼ مف الطرؽ السابقة ممكف تطبيقو
المصدر( :راوية،8114،ص)806
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كمف مزايا ىذه الطريقة قدرتيا عمى مراجعة كتقييـ األداء الذؼ يعتمد عمى عكامل مكضكعية إذ
تمكف العامميف مف االطالع عمى ىذه المعايير كبالتالي يتأثركف بيا حتى تككف معايير عادلة ،كلكف
يعاب عمى ىذه الطريقة نقص القدرة عمى مقارنة ىذه المعايير المطبقة لقياس األداء لممجمكعات
المختمفة مف الميف كالكظائف داخل المؤسسة (راكية،1331،ص.)115-113
ج -طريقة الرتب :وبدورىا تنقسم إلى:
طريقة الترتيب التبادلي:
يتـ بمكجب ىذه الطريقة كتابة أسماء العامميف المراد تقييـ أدائيـ في الجانب األيمف مف االستمارة
المعدة ليذا الغرض ،ثـ يطمب مف المقيـ أف يختار أفضل فرد مف األسماء في القائمة كيجرؼ حذفة
مف الجانب األيمف في االستمارة كيكتب أسمة في الجانب األيسر لالستمارة ثـ يطمب مف المقيـ أف
يختار أقل األفراد تفضيالً في القائمة كيحذؼ أسمة أيضاً مف الجانب األيمف ليكتب في أدنى العمكد
في الجانب األيسر كتستمر ىذه العممية لجميع األفراد في الجانب األيمف حتى يتـ ترتيبيـ في الجانب
األيسر لالستمارة بشكل كامل.
طريقة الترتيب وفق المقارنة الثنائية:
كيتـ التقييـ كفق ىذه الطريقة بالمقارنة الثنائية بيف األفراد المراد تقييـ أدائيـ كلنأخذ المثاؿ التالي
لنفترض أف ىناؾ ثمانية عماؿ يراد تقييميـ أذ تكضع أسماء ىؤالء األفراد في استمارة التقييـ في
الجانب األيمف منيا ثـ يقكـ المقيـ بمقارنة كل فرد بالفرد الذ يميو استناداً لمعايير التقييـ المعتمدة
كاألداء العاـ لإلنجاز أك االلتزاـ بالدكاـ مثال فإذا كانت إنتاجية الفرد األكؿ أكثر مف الثاني ،فتكضع
عالمة أماـ الفرد األكؿ ثـ يقارف بالفرد الثالث في القائمة فالرابع حتى الثامف كفي نفس المعيار
المستخدـ ىك اإلنتاجية حيث تكضع عالمة كاضحة أماـ الفرد الذؼ يظير أنو أكثر إنتاجا مف غيرة،
ثـ يصبح الفرد الذؼ يحصل عمى أكثر العالمات افضل المكجكديف أداء لمعمل كمف أكثر عيكب ليذه
الطريقة أف المقارنات فييا تصبح غير متناىية سيما إذا كاف عدد العامميف المراد تقييـ أدائيـ كبي اًر
كيستيمؾ جيداً كاسعا في إتماـ تمؾ المقارنات.
كمف أكثر المشاكل التي تكاجو ىذه الطريقة ىي عدـ القدرة عمى استخداـ ىذا األسمكب في حالة
األعداد الصغيرة مف العامميف؛ إذ ال يمكف أف تتحقق العدالة في التكزيع الطبيعي عندما يككف العدد
المراد تقييمو صغي اًر (حمكد ،الخرشة،1334،ص.)126-125
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د -طريقة التقييم المقالي:
كفي ىذه الطريقة يقكـ الرئيس المباشر بكتابة تقارير تفصيمو تصف جكانب القكة كالضعف في
األداء ثـ كضع االفتراضات التطكيرية كالتشجيعية لتطكير األداء ،كتقكـ ىذه الطريقة عمى الحكـ
الشخصي لمرؤساء عمى المرؤكسيف.
ه -طريقة التوزيع اإلجباري:
تستند ىذه الطريقة عمى فكرة التكزيع الطبيعي كالتي تقضي باف مجمكعة مف األحداث أك
األشخاص تتركز حكؿ الكسط ،كيقل تركيزىا عند األطراؼ ،كتقكـ ىذه الطريقة عمى أساس تقييـ الفرد
لألداء العاـ لمعمل كليس عمى أساس مجمكعة مف العكامل أك المعايير المختمفة لمتقييـ ،غير أف ما
يعاب عمى ىذه الطريقة ىك إف االفتراض الذؼ تقكـ عميو يصنف مجمكعات األفراد عمى أساس
منحنى طبيعي ،أؼ تنقسـ إلى ضعيف ،جيد ،كىك افت ارض قد ال يككف صحيحاَ في جميع األحكاؿ كقد
يككف ىناؾ تحيز مف قبل المقيـ أك أخطاء يقع فييا المدير عند التقييـ الشخصي ألداء األفراد (راكيو،
 ،1331ص.)013
و -طريقة التقارير الدورية:
يطمب مف الرؤساء كفق ىذه الطريقة كتابة التقارير عف جيكد كميارة كتصرفات األفراد العامميف
أثناء العمل ،عمى ضكئيا يتـ ترشيح المستحق لمترقية كفقاً لمتقارير ،كتقكـ ىذه الطريقة عمى جمع
البيانات كالحقائق عف العمل الذؼ يؤديو الفرد ،لذا فأنو مف مميزاتيا أنيا ذا أثر كبير في إصالح
الثغرات الخاصة باألداء كبالتالي إيجاد صالت حسنة بيف الرؤساء كالمرؤكسيف ،كلكف يعاب عمى ىذه
الطريقة ارتباط تبايف الرؤساء في أحكاميـ عمى األفراد بتبايف شخصياتيـ كميكليـ كىذه الطريقة تكجب
المناقشة بيف الرئيس كالمرؤكس لنتائج التقييـ كبياف نقاط الضعف كطرؽ معالجتيا.
ز -طريقة معدالت األداء الكمية:
تمكف ىذه الطريقة مف الحصكؿ عمى مقياس مكضكعي لكمية نتائج األداء ،فضالً عف قياس عدد
الكحدات التي يتـ إنجازىا أك قياس عدد كثائق التاميف المباعة فضالً عف عدد الصفحات المطبكعة
باليكـ كمف عيكبيا أنيا تتأثر بعكامل خارجية ال تخضع لممراقبة كالتحكـ كبالتالي فالمقاييس الكمية
لمنتاج ال تعكس في الكثير مف الحاالت المساىمة المباشرة كدرجة كنكعية الجيد الذؼ يبذلو الفرد في
أدائو لمعمل ،كبالتالي قد ال تعبر عف قدرتو عمى األداء أك عف دافعيتو لو (زكليف،1330 ،
ص.)131
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 .8الطرق الحديثة لتقييم األداء الوظيفي:
أصبحت بعض الطرؽ القديمة ال تتالءـ مع كاقع قياس األعماؿ ،نتيجة ظيكر مشاكل عدة في
تقييـ األداء ،كمع تطكر األعماؿ كاتساعيا ظيرت الحاجة إلى إيجاد آليات جديدة تساىـ في التقييـ
الممنيج لألداء الكظيفي ،كقد أسيـ تقدـ عمـ اإلدارة بظيكر طرؽ تقييـ األداء الحديثة التي سيتـ
استعراضيا في ىذا الجزء مف خالؿ تقسيميا إلى اآلتية:
أ -طريقة األحداث الحرجة:
يتـ تقييـ األداء كفق ىذه الطريقة بقياـ الرئيس برصد المالحظات كافة التي تكضح كفاءة العامل
أك عدـ كفائتة كيستخدـ الرئيس في ىذه الطريقة سجالً تدكف فيو األحداث كافة اإليجابية كالسمبية
كيستشيد ببعض العكامل عند تقييـ مرؤكسيو قميمي القدرة عمى تحديد المشكمة أك الظاىرة أك المبادأة
في اتخاذ القرار بالتعاكف مع الرؤساء كالزمالء ،كمف عيكب ىذه الطريقة شعكر المرؤكسيف بأنيـ محل
مراقبة شديدة مف الرئيس ،كىذا يشغميـ عف عمميـ األصمي ،كما أف الرئيس قد يتأثر بالعالقات
الشخصية أثناء تنفيذه ليذه الطريقة (بحيرؼ ،كآخركف،1661ص.)44
ب -طريقة قوائم المراجعة:
يتـ كفق ىذه الطريقة إعداد قكائـ بالتعاكف بيف إدارة المكارد البشرية كالرؤساء المباشريف ،حيث يقكـ
الرؤساء بإعداد قكائـ تفصل جكانب كثيرة مف سمكؾ المرؤكسيف في العمل ،كالصفات الكاجب تكافرىا
فييـ كيتـ كضعيا في قائمة ،كالتأشير عمييا ب(√) كعمى إدارة األفراد أف تحدد أىمية كل عنصر في
تأثيره عمى األداء لمكظيفة ،كتكضع قيمة كل عنصر أك صفة أمامو حسب أىميتو ،كبعد عكدة القكائـ
إلى مدير إدارة المكارد البشرية يقكـ بالنظر إلى قيمة العناصر كيضع القيمة المناظرة لكل عنصر
يتكافر فييا أداء المرؤكسيف كيؤشر عمييا (√) (ماىر ،1311 ،ص.)113
ج -طريقة االختيار اإلجباري:
تتطمب ىذه الطريقة مف المقيـ أف يختار الصفة التي تككف أكثر كصفاً أك انطباقاً عمى الفرد
العامل مثل يعمل بجد كبحرص أك يتأخر عادة في العمل ،كىذه الصفات تجمع مف قبل إدارة المكارد
البشرية كتعطى ليا درجات تككف سرية كغير معركفة لممقيـ ،فأننا نجد بيذه الطريقة أف المقيـ ممزـ
باختيار العبارة التي تصف سمكؾ الفرد الفعمي سكاء كانت إيجابية أك سمبية كأف ىذه الطريقة تقمل مف
التحيزات الشخصية حيث أف المقيـ ال يعرؼ أؼ العبارات ليا أىمية أكبر مف غيرىا ،كما أنيا ال
تتطمب أؼ نكع مف التدريب كالتييئة المسبقة لممقيـ كيككف تأثير ىذه الطريقة فعاالً عند استخداـ لجنة
لمتقييـ بدؿ شخص كاحد.
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أما عيكب ىذه الطريقة ،فأنيا تتطمب مجيكداً عالياً في اإلعداد كالتييئة لمعبارات كلذلؾ يتـ
االستعانة بالخبراء ك االستشارييف (ربابعة،1330،ص.)61
د -طريقة  361درجة:
يتـ في ىذه الطريقة تقييـ األداء بكساطة كل الميتميف بو ،كبعدة طرؽ كعدة أزمنة في آف كاحد أؼ
إنو يتـ بكساطة الرئيس كالزمالء كالمرؤكسيف كباستخداـ عدة طرؽ مثل قكائـ التقييـ كاإلدارة باألىداؼ
فضالً عف أنو ال يتـ فقط في نياية السنة ،بل باستمرار شيريا أك كمما دعت الحاجة ،كتمتاز ىذه
الطريقة بتكفير معمكمات دائمة ككاممة مف عدة جيات كطكاؿ الكقت ،مما يجعل االستفادة منيا كبيرة.
أما عيبيا األساسي ىك اعتراض البعض عمييا ،عمى األخص اعتراض الرؤساء أف يتـ تقييميـ
بكساطة مرؤكسييـ (ماىر،1311ص.)115
كقد ذكر (الصيرفي،1334،ص )135باف ىذه الطريقة تقكـ بأف المقيميف ىـ كل مف يحيطكف
بالفرد العامل كأنيـ عمى شكل دائرة قطرىا  033درجة ،مف جانب كل الرئيس ،الزميل ،العميل الداخمي
كالخارجي ،كتنصب ىذه التقييمات في كعاء لدػ الرئيس يستعيف بو في إعداد التقارير عف أداء
مرؤكسة كتضمف تنكع المعمكمات مما تقمل مف التحيز القائـ عمى المعرفة الشخصية أك أؼ عكامل
أخرػ مف شانيا التأثير عمى قرار المقيـ كتستخدـ كأساس أك محدد لمتعييف كتحديد الميارات.
ه -طريقة مراكز التقييم:
حيث تستخدـ ىذه الطريقة في حاؿ تطكير المديريف كلتقييـ أدائيـ ألف إجراءاتيا تساعد األفراد
عمى فيـ نقاط الضعف كالقكة مما يقكد إلى تطكير األداء كقد طبق ىذا األسمكب ألكؿ مرة في المكاقف
العسكرية في المانيا عاـ 1613ـ بقصد اختيار المرشحيف لمعمل.
إف الصفات األساسية التي تسعى إلى قياسيا مراكز التقييـ تتضمف ميارات التخطيط كالتنظيـ
كالعالقات اإلنسانية كنكعية التفكير كمقاكمة الضغكط كالدكافع نحك العمل كدرجة االعتماد عمى
اآلخريف فضالً عف ميارات التفاعل كاالتصاؿ.
كيعاب عمى ىذه الطريقة تكمفتيا العالية كعدـ إمكانية استخداميا في جميع المستكيات اإلدارية
المختمفة (ربابعة ،1330 ،ص.)55-64
و -طريقة إدارة الجودة الشاممة:
تعتبر ىذه الطريقة مف الطرؽ المعاصرة في تقييـ أداء العامل ككنيا أسمكب لتسيير المكارد البشرية
كىذا ألف المؤسسة أصبحت ال تستطيع أف تتجاىل أىمية كدكر البعد اإلنساني لضماف التزاـ العماؿ
كانتمائيـ كتعاكنيـ لتمكينيا مف النجاح.
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كقد ركزت ىذه الطريقة عمى التركيب في تقييـ األداء بيف السمكؾ كخصائص العامل ،نتائج العمل،
حيث تكفر نكعيف مف المعمكمات ،معمكمات كصفية مف المديريف كالزمالء كالعمالء ،معمكمات
مكضكعية تستند إلى العمميات الكظيفية ذاتيا.
كمف مزاياىا أنيا تقيس األداء في صكرة الجكدة كأنيا تعتمد عمى التحسيف المستمر في جكدة
المنتج أك الخدمة كأنيا أيضاً تزكد العامميف بمعمكمات مرتدة حكؿ التحسيف الممكف أل دائيـ.
كيعاب عمييا أنيا تعتمد عمى التقييـ مف خالؿ الخصائص الذاتية (المباشرة ،اإلبداع ،التعاكف)
التي يصعب ربطيا بالكظيفة مباشرة ككذلؾ صعكبة التطبيق نظ اًر لصعكبة إيجاد تكازف سميـ بيف
مصالح الفئات كافة كاألطراؼ المختمفة (المرسي،1330،ص.)113
ز -طريقة اإلدارة باألىداف:
تعتمد ىذه الطريقة عمى أف العبرة بالنتائج ،أؼ أف الرئيس المباشر لف يمتفت إلى سمكؾ مرؤكسيو
كال إلى صفاتيـ ،بل سييتـ فقط بالنتائج المحققة كيتـ تحديد األىداؼ المطمكب تحقيقيا مسبقا كالتي
سيتـ قياس األداء كتقييمو عمى أساسيا كعادة ما يجتمع الرئيس المباشر مع كل مرؤكس لكضع
األىداؼ كاالتفاؽ عمييا كتحديد المدة التي يستـ تحقيق األىداؼ فييا ثـ يقكـ الرئيس أثناء التنفيذ
بمساعدة مرؤكسيو في تحقيق األىداؼ كيتابع تحقيق النتائج كذلؾ لمتعرؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ
تأخير خارج عف السيطرة كعند كقت تقييـ األداء يتـ مقارنة النتائج الفعمية( ،أؼ التي تـ تحقيقيا) بتمؾ
اء كاف إيجابياً أك سمبياً (ماىر،
التي تـ كضعيا قبل البدء بالعمل كيتـ تحديد االنحراؼ عف التنفيذ سك ً
 ،1311ص.)112-111
ح -طريقة مزج النماذج:
غالباً ما تستخدـ المؤسسات أكثر مف طريقة في تقييـ أداء العامميف كتحاكؿ الجمع فييا بيف مزايا
أكثر مف أ نمكذج لمتقييـ كي تتالفى النكاقص في معظـ النماذج ،مف خالؿ استخداـ نماذج ذات بعد
كمي قابل لمقياس عف طريق استخداـ الساللـ المتدرجة مثال مع كضع أماكف لألمثمة المحددة لمسمكؾ
كتكليفات أخرػ تساىـ في دعـ حاجات المؤسسة لنظاـ تقييـ شامل لجميع الفئات الكظيفية كالمناصب
اإلدارية (عكاد ،1332 ،ص.)62
جدول رقم ( )8يوضح الطرق التقميدية والطرق الحديثة لتقييم األداء الوظيفي
الطرق الحديثة

الطرق التقميدية
أػ طريقة الصفات أك السمات

أػ طريقة االحداث الحرجة

ب ػ طريقة معايير العمل

ب -طريقة قكائـ المراجعة
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ج -طريقة الرتب

ج -طريقة االختيار اإلجبارؼ

د -طريقة التقييـ المقالي

دػ طريقة  033درجة

ىػ  -طريقة التكزيع االجبارؼ

ىػ ػ طريقة مراكز التقييـ

ك -طريقة التقارير الدكرية

كػ طريقة الجكدة الشاممة

ز -طريقة معدالت األداء الكمية

زػ طريقة اإلدارة باألىداؼ
ح ػ طريقة مزج النماذج

المصدر مف إعداد الباحث استناداً عمى المراجع النظرية.
لذا ال ُيعد تطبيق أياً مف ىذه الطرؽ مقياساً لنجاح تقييـ األداء الكظيفي ،بل يعتمد نجاح التطبيق
بمدػ اعتماد المؤسسة عمى مزيج مف ىذه الطرؽ كذلؾ بأخذ إيجابيات كل طريقة عمى حده مع األخذ
بعيف االعتبار التطكر كالتحديث لطرؽ تقييـ األداء الكظيفي ،فضالً عف اتباع البدائل اإليجابية
المتاحة كذلؾ لغرض التكصل إلى نتائج عممية كفنية كادارية دقيقة عمى ضكئيا يتـ تقييـ األداء كاتخاذ
الق اررات المناسبة لما مف شأنو تحسيف ككفػاءة كفاعمية األداء الكظيفي داخل المؤسسة.

سادسا :مسؤولية تقييم األداء الوظيفي:
يتعدد مسؤكلك عمميات تقييـ األداء تبعاً لمسياسة المتبعة داخل المؤسسة كالتي غالباً ما تسندىا
لإلدارة المختصة في حيف يتعدد مسؤكلك التقييـ بحسب الصفة الكظيفية بينما يرػ آخركف بضركرة
إشراؾ مسؤكلك لمتقييـ مف البيئة الخارجية لممؤسسة كالتي سيتـ عرضيا في التالي:
ا تفق العديد مف الباحثيف بأف ميمة تقييـ األداء تسند لمجيات اآلتية( :حمكد كالخرشة،1334 ،
ص ،133-كفالح ،1331 ،ص.)111
 .1الرئيس المباشر.
 .1مديرك اإلدارات.
 .0إدارة المكارد البشرية.
كأضاؼ (ربابعو،1330 ،ص )65أف عممية التقييـ يقكـ بيا أيضاً كالُ مف:

 .1تقييـ الخبراء الخارجييف.

 .1تقييـ ذاتي كيستخدـ بغرض التطكير كليس التقييـ بحد ذاتو.
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كىنا يتفق الباحث مع أف مف يقكمكف بالتقييـ لألداء الكظيفي ىـ جميع األطراؼ الذيف يتعاممكف
مع المكظف مثل الزمالء كالرؤساء كالعمالء فضالً عف التقييـ الذاتي الذؼ يمكف المكظف مف العمل
عمى تطكير األداء بيدؼ التميز أك القياـ باألعماؿ بالشكل الصحيح.
كيعتقد الباحث أ ف مسؤكلية األداء الكظيفي ال تتحدد في جية بعينيا كذلؾ الختالؼ السياسيات
المتبعة داخل كل مؤسسة غير أف إشراؾ إدارة المكارد البشرية يعد ميماً ككنيا الجية المختصة ،كتبقى
مسألة إشراؾ الزمالء أك المرؤكسيف في عممية التقييـ حكليا خالفات ككنيا ال تستند إلى جكانب قريبة
مف المنطق ،بيد أف تقييـ الخبراء الخارجييف يعد ميماً خاص ًة في المؤسسات االقتصادية كالتي تسعى
إلى الربح في الكقت الذؼ يبقى فيو التقييـ الذاتي ىك األساس مف كجية نظر الباحث كذلؾ لغرض
التطكير.

سابعا :خصائص تقييم األداء الوظيفي:

يجب أف تشتمل عممية تقييـ األداء الكظيفي مجمكعة مف الخصائص التي بدكرىا تؤدؼ إلى كجكد

تقييـ سميـ كفعاؿ كىي كالتالي (:الحربي،1311ص.)233-232
 .1المكضكعية :أؼ البعد عف التحيز كاألىكاء الشخصية
 .1الكاقعية :أؼ أف يككف الفعل مطابق لمكاقع كما يتطمب طبيعة أداء كنشاط المؤسسة.
 .0اليدؼ :يعني أف يقيس الشيء المفترض قياسو.
 .1الثبات :يعني اتساؽ النتائج طالما أف الظركؼ كاحده.
 .2الشمكؿ :يعني أف يتضمف القياس كافو الجكانب كالنكاحي المراد تقكيميا.
ف
اء مف األجيزة
 .3االقتصاد :يعني أف يكك قميل التكمفة إلى قدر معقكؿ مف اإلمكانيات المالية سك ً
كالمعدات.
 .4إمكانية التطبيق :يعني سيكلة كامكانيو تطبيقو كأف ال يككف مف المستحيل تطبيقو.

ثامن ا :األخطاء المصاحبة لعممية تقييم األداء:

ىناؾ العديد مف األخطاء التي تصاحب عممية التقييـ نذكرىا كاآلتي(:كالي ،1311 ،ص،00

مرعي ،1331 ،ص ،05مصطفى ،1333 ،ص ،032عبدالكىاب ،1642 ،ص ،050الضبعاف،
 ،1332مكقع الكتركني ،سمطاف،1330ص.)031
 .1أخطاء التحيز الشخصي :إذ يتأثر تقييـ المكظف أحياناً بالتحيز الشخصي لمرئيس ،الذؼ بدكرة
يعكس مستكػ األداء الفعمي لممكظف ،كنستطيع أف نقمل مف ىذا التحيز بإشراؾ أكثر مف مدير
كخبير في إجراء عممية التقييـ.
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 .1أخطاء اليالة :يتمتع كل شخص بيالة كسمعة معينة قبل االلتحاؽ بعممو أك بعد االلتحاؽ بو،
كغالباً ما يحكـ عمى الشخص مف خالؿ ذلؾ كليس مف خالؿ الكاقع ،كقد تككف اليالة ناجمة عف
تفكقو ،كعف حسف أدائو في مجاؿ معيف دكف غيره ،فيحكـ عميو في بقية المجاالت كاألنشطة كفق
تأثيره ،دكف االىتماـ بالتقييـ الصحيح تبعاً لممجاالت المختمفة .
 .0أخطاء تقدير الوسط :كيحدث كثي اًر عندما ال يككف ىناؾ أىداؼ لممؤسسة كعند افتقار طريقة التقييـ
لمدقة كالمكضكعية كاألسس السميمة ،حيث يقكـ الرئيس بتقييـ مرؤكسيو في مدػ متكسط لمجميع،
فيميل الرئيس لمحكـ عمى الكسط ليغطي القصكر الذؼ ينبع مف عدـ كجكد أسس لمتقييـ ،كبتأثر
مثل ىذه األخطاء يتضاءؿ الفرؽ بيف مستكػ أحسف مكظف كأسكاء مكظف كتنتيي قميو كغرض
تقييـ األداء .
 .1أخطاء االنطباعات المسبقة :حيث يتأثر تقييـ الرئيس ألداء المرؤكس باالنطباع الذؼ يتركو
العامل لديو فاالنطباع األكؿ عادة ال يمثل األداء الفعمي خالؿ الفترة كميا ،لذا يجب أف يقتصر
التقييـ الحالي عمى المساىمة الفعمية في الفترة الحالية ،كال يجب أف يتأثر المدير أك الرئيس بسمعة
العامل مف حيث األداء سكاء كانت جيدة أك سيئة .
 .2أخطاء النسيان :حيث يقكـ الرئيس بإعطاء تقديرات تأسست عمى أساس ما يسيل تذكرة أك عمى
أساس التصرفات األكثر حداثة لممرؤكسيف ،كىذا قد ال يعبر تماماً عف خصائص أدائو في الفترة
السابقة كميا ال سيما إذا كاف ىذا المرؤكس يدرؾ كقت إعداد التقارير لمتقييـ فيتعمد أف يبدك مثالياً
في ىذا الكقت أك قبمة بقميل .
 .3التأثر بآخر تقييم :قد يركز المشرفكف عمى التقييمات السابقة لممكظفيف ،كال ييتمكف باألداء الحالي
أك المتكقع ليؤالء المكظفيف ،فيتجو المشرفكف لتقيـ مرؤكسييـ طبقاً آلخر تقرير عنيـ ،فإذا كاف
تقرير مكظف في الفترة السابقة ممتاز فيعد ممتا اًز أيضاً في الفترة الحالية ،حتى لككاف مستكػ
أدائو قد انخفض عما كاف كاذا كاف تقرير مكظف آخر في الفترة السابقة ضعيفاً ،فيعده المشرؼ
ضعيفاً في الفترة الحالية ،حتى كأف كاف المكظف قد حسف مف أدائو بعد تقريره السابق.
 .4المبالغة في التقييم :حيث يقكـ المديركف برفع تقرير مبالغ فيو عف عممية التقييـ ،فقد يأتي التقييـ
مف بعض المدراء مرتفعاً لجميع المكظفيف كقد يأتي تارة أخرػ منخفض لجميع المكظفيف أك يتـ
تقييـ بعض المكظفيف بتقييـ عالي كالجزء اآلخر بتقييـ منخفض ،كىذا يرجع إلى نظرة الرؤساء إلى
المكظفيف العامميف تحت إشرافيـ بنظرة متطرفة أك بتحيز شخصي سكاء بالتقديرات العالية أك
التقديرات المنخفضة .
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 .5التأثر بنية اإلدارة في استعمال التقييم :بمعنى أف اإلدارة إذا كانت تنكؼ استعماؿ التقييـ لترقية
بعض المكظفيف ،فقد ينجح المشرفكف إلعطاء تقديرات حسنة ليؤالء المكظفيف حتى يمكنيـ
االستفادة مف فرص الترقي .كاذا كانت اإلدارة تريد أف تستعمل التقييـ لتصميـ برامج تدريبية لتنمية
قدرات المكظفيف ،فقد يعطي المشرفكف تقديرات ضعيفة نسبياً لممكظفيف حتى يظيركا لإلدارة حاجة
ىؤالء لمتدريب ،كما قد ُيعطي المشرفكف مرؤكسييـ تقديرات ممتازة إذا كانت اإلدارة تنكؼ استخداـ

ىذه التقديرات في تقييـ الرؤساء أنفسيـ.

تاسعا :اإلدارة اإللكترونية ودورىا في تحسين األداء الوظيفي
تعد خطكة االستثمار في اإلدارة اإللكتركنية كمتطمباتيا عنص اًر أساسياً لضماف نجاح كتطكر عمل
المؤسسة ،كتعمل اإلدارة اإللكتركنية عمى تحسيف األداء الكظيفي مف خالؿ ما يأتي:
 .1يعمل الييكل التنظيمي كفق اإلدارة اإللكتركنية عمى خمق ىيكل إدارؼ يرتكز عمى تكزيع الكظائف
كاالختصاصات كتحديد المياـ عمى نحك ينعكس إيجابياً عمى بيئة العمل المحيطة داخل المؤسسة
بحيث يمنح المكظف صالحيات في العمل مما يككف لو أثر في تحسيف األداء
 .1تعمل اإلدارة اإللكتركنية عمى تفعيل عنصر التخطيط ،التنظيـ ،التكجيو ،الرقابة داخل المؤسسة
مما يسيـ في تحسيف األداء الكظيفي.
 .0تعمل اإلدارة اإللكتركنية عمى تفعيل عنصر اتخاذ الق اررات مف خالؿ تكفير المعمكمات لممستكيات
اإلدارية المختمفة داخل المؤسسة.
 .1تعمل اإلدارة اإللكتركنية عمى التدفق الرأسي كاألفقي لممعمكمات كالبيانات مف خالؿ الشبكات
المتكافرة مما يسيـ في تحسيف األداء الكظيفي.
 .2تساىـ اإلدارة اإللكتركنية في الرفع مف كفاءة كفاعمية األداء الكظيفي لممكظفيف كبالتالي تحسيف
األداء الكظيفي.
 .3تعمل اإلدارة اإللكتركنية عمى تحسيف األداء الكظيفي مف خالؿ تحديد مسؤكليات كاضحة
لممكظفيف ،كمية العمل المنجز ،المكثكقية كالمثابرة ،تحسيف بيئة العمل.
 .4تعمل عمى تسييل أساليب العمل اإلدارؼ مف خالؿ تقنية المعمكمات كاالتصاالت المستخدمة.

الخالصة:

32

يتضح العرض السابق أف األداء الكظيفي ُيعد جكىر العمميات اإلدارية إذ يثبت لممؤسسة إما

النجاح كاالستمرار كالمنافسة أك اإلخفاؽ كبالتالي يجب عمى المؤسسة أف تكلي اىتماما كبي اًر بعممية
األداء كتحسينو ،فضالً عف األخذ بأفضل طرؽ تقييـ األداء كتطكيرىا ،كما يجب عمى اإلدارة العميا
االىتماـ بتطكير أساليب كبيئة العمل كاالىتماـ بالعامميف ،لما لذلؾ مف أثر في تحسيف األداء الكظيفي
لتحقيق أىداؼ المؤسسة.
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المبحثىالثالث ى
ىتطبوقىاإلدارةىاإللكترونوظىفيىالجامطاتىالومنوظىاألهلوظ ى

المطمب األول :الجامعات اليمنية األىمية.
المطمب الثاني :اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمنية األىمية.
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المطمب األول
الجامعات اليمنية األىمية
يعتبر قطاع التعميـ العالي في الجميكرية اليمنية أحد أىـ القطاعات التي تمعب دك اًر حاسماً في
قيادة التطكر االجتماعي الثقافي كالسياسي كاالقتصادؼ ،كقد أكلت الحككمة ىذا القطاع أىمية بالغة
في برامجيا كخططيا االستراتيجية كذلؾ لإليفاء بمتطمبات سكؽ العمل كمكاجية التحديات التي
فرضتيا العكلمة ،فضالَ عف خمق التغيرات الشاممة لمساعدة مؤسسات الدكلة كالمجتمع إلنجاز
مسؤكلياتيـ في عممية البناء كالتنمية ،كعمية سيتـ تقسيـ ىذا المطمب إلى اآلتي:

أوالا :مدخل إلى التعميم العالي ونشأتو في الجميورية اليمنية:
يكصف قطاع التعميـ العالي في الجميكرية اليمنية حيث كانت البدايات األكلى ألنشاء مؤسسات
التعميـ العالي فيما كاف يسمى شماؿ اليمف بتأسيس جامعة صنعاء في العاـ 1643ـ (باعباد،
 ،1332ص.)5
أما في ما كاف يسمى جنكب اليمف في قد تـ إنشاء أكؿ كمية لمتربية العميا لتمثل نكاة لجامعة عدف
عاـ 1640ـ (رئاسة الجميكرية.)1642 ،
عرفت مؤسسات التعميـ العالي في كال الشطريف تطك اًر نكعياً إذ أنشأت العديد مف الكميات
كاستحدثت العديد مف الجامعات لتشمل جميع التخصصات العممية في عدد مف المحافظات الشمالية
كالجنكبية كذلؾ خالؿ المدة مف أُكاخر السبعينات كحتى العاـ 1663ـ ،كبعد إعادة تحقيق الكحدة
اليمنية في العاـ 1663ـ صدكر القانكف رقـ ( )12لسنة 1661ـ بشأف التربية كالتعميـ حدد فيو فمسفة
التعميـ كأنكاعو كمراحمو إلى جانب رسـ السياسة التعميمية في الجميكرية اليمنية (ك ازرة الشؤكف القانكنية،
1661ـ ،قانكف رقـ .)12

ثانيا :مدخل إلى التعميم العالي األىمي في الجميورية اليمنية:
شيدت الجميكرية اليمنية بعد قياـ الكحدة اليمنية تطكرات في الجكانب السياسة كاالقتصادية
كاالجتماعية حيث قامت الحككمة كفي إطار تنفيذ برامج اإلصالحات متكسطة المدػ بالتعاكف
كالتنسيق مع مجمكعة المانحيف اتخاذ جممة مف اإلجراءات لكقف التدىكر المالي كالنقدؼ في اطار
برامج اإلصالحات الشاممة ،فضالً عف خصخصة بعض القطاعات االقتصادية كسف التشريعات
كالقكانيف الخاصة بإنعاش البيئة االقتصادية.

35

كقد خكؿ قانكف االستثمار ك ازرة التربية كالتعميـ منح تراخيص مزاكلة النشاط في قطاع التعميـ
العالي (عطية1311،ـ،ص ،)02كقد اصدر القرار الجميكرؼ رقـ ( )15لسنة 1662ـ بشأف منظمات
التعميـ العالي اليمنية في المادة الخامسة حدد فيو أىداؼ ىذه المنظمات كالمتمثمة بقياميا بالتنشئة
الثقافية لمقيـ العربية كاإلسالمية كتعزيز الكالء هلل كالكطف كاألمة كالقياـ بأجراء البحكث العممية
كتشجيعيا كتكجيييا لخدمة المجتمع كالمساىمة في تقدـ المعرفة كالعمكـ كالفنكف كاآلداب كتكثيق
الركابط العممية كالثقافية مع منظمات التعميـ العالي كالييئات العممية داخل البالد كخارجيا (ك ازرة
الشؤكف القانكنية1662،ـ ،القانكف رقـ .)12
استحدثت ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي في أكؿ تشكيل حككمي عقب قياـ الكحدة اليمنية عاـ
1663ـ ،كقد أنيط بيا مسؤكلية اإلشراؼ عمى التعميـ العالي كالبحث العممي ،كتنظيـ الجامعات ،كقد
تـ الغاؤىا في العاـ 1661ـ حيث تـ تحكيميا إلى قطاع تابع لك ازرة التربية كالتعميـ ،ك أُعيد استحداث
ك ازرة التعميـ العالي مرًة أخرػ في تشكيمة حككمة 1331ـ عندما شعرت الحككمة بضركرة كجكد ك ازرة
متخصصة تكجو كتسير قطاع التعميـ العالي كالبحث العممي لخدمة التنمية الشاممة كالمستدامة ،كتكالت

الك ازرة اإلشراؼ عمى الجامعات الحككمية كاألىمية ( ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي،1333 ،
مكقع الكتركني بتاريخ 10أكتكبر .)1314
كقد تـ اصد ار العديد مف القكانيف كالمكائح التي تخص التعميـ العالي الحككمي كاألىمي كتحديث ىذه
القكانيف كذلؾ لغرض إنشاء الجامعات كالكميات كالمعاىد العميا كأصدرت القكانيف التي تنظـ كتحدد
الصالحيات كالمسؤكليات كالتشريعات ألنشاء الجامعات الحككمية كاألىمية كمياميا كتطكيرىا كضماف
جكدة التعميـ ،حيث تـ إصدار العديد مف القكانيف كالق اررات بشأف الجامعات الحككمية كاألىمية كالتي
منيا قرار رئيس مجمس الكزراء رقـ ()141لسنة 1334ـ بشأف إنشاء مركز تقنية المعمكمات في ك ازرة
التعميـ العالي كالبحث العممي (ك ازرة الشؤكف القانكنية ،1313 ،ص.)240
كما تـ إنشاء مجمس االعتماد األكاديمي كضماف جكدة التعميـ العالي بقرار جميكرؼ رقـ ()113
لسنة 1336ـ ،كالذؼ ييدؼ ضماف الجكدة كاالعتماد االكاديمي في مؤسسات التعميـ العالي في اليمف
كيسعى إلى تحسيف نكعية التعميـ العالي كضماف جكدتو مف خالؿ مساعدة مؤسسات التعميـ العالي
عمى تطبيق

آليات ضماف الجكدة كتحقيق معايير االعتماد االكاديمي (ك ازرة الشؤكف القانكنية،

،1313ص.)211-213
كما تـ إنشاء البكابة اإللكتركنية المكحدة لمجامعات اليمنية ( )OSA YEMENكالتي ربطت كالزمت
جميع الجامعات بتسجيل جميع طالب الجميكرية عبر اإلنترنت كالذؼ يعطي نقمة نكعية لمجامعات
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كالك ازرة عمى حد سكاء في ىذه الخطكة التي تيدؼ إلى العديد مف األىداؼ كالتي منيا ضبط أكقات
اء الحككمية أك األىمية باألسماء التي
التسجيل كضبط تسجيل الطالب عبر البكابة التزاـ الجامعات سك ً
رفعت ،أيضاً التزاـ الطمبة كالجامعات بالنسب المحددة لكل تخصص حيث ال يمكف ألؼ طالب أف
يسجل في تخصصات اليندسة مثالُ كمعدلة اقل مف  %33ككذا التزاـ الجامعات بفترة الشيادة الثانكية
العامة إذ أف التخصصات الطبية كاليندسية يمنع تسجيل الطالب إذا مضت عمى شيادتو أكثر مف
 3سنكات كغيرىا مف الضكابط كالفكائد التي تعكد عمى الجامعات كالتعميـ العالي الذؼ كضع شركط
أسكة بباقي الدكؿ النامية كالمتقدمة (البكابة
لتسجيل الطالب تمثل الحد األدنى لمعايير التعميـ العالي ً
اإللكتركنية كشركط التسجيل لمجميكرية اليمنية( ،1314 ،مكقع نت) www.osayemen.com

ثالثا :نشأة الجامعات اليمنية األىمية:
تعكد البدايات األكلى لمتعميـ الجامعي األىمي إلى تأسيس أكؿ جامعة أىميو في العاـ -1661
1660ـ عندما تـ تأسيس الكمية الكطنية لمعمكـ كالتكنكلكجيا كالتي تطكرت فيما بعد لتصبح فيما بعد
جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا عاـ 1661ـ ،حيث تكسع إنشاء الجامعات األىمية منذ تمؾ المدة كحتى
يكمنا ىذا ،كعمى الرغـ مف أف العديد مف الجامعات األىمية قد تأسست كفقاً لقانكف االستثمار مف دكف
كجكد تشريع قانكني ينظـ استثمار القطاع الخاص في مجاؿ التعميـ (عطيو ،1311 ،ص.)11
إال أ نو بعد ذلؾ تـ إنشاء العديد مف الجامعات األىمية في مختمف محافظات الجميكرية اليمنية،
كقد تزايدت عممية إنشاء الجامعات األىمية بشكل كبير بعد صدكر قانكف الجامعات كالمعاىد العميا
كالكميات األىمية رقـ( )10لسنة 1332ـ كالئحتو التنفيذية ،حيث منحت الك ازرة عدداً مف التراخيص
الفتتاح مؤسسات أىمية في مختمف محافظات الجميكرية ،تنكعت بيف كميات كجامعات كأكاديميات
عميا(،ك ازرة التعميـ العالي ك البحث العممي :دليل التعميـ العالي،1311 ،ص ،)30كقد الحع الباحث
أف الجامعات األىمية أزداده بشكل كبير جداً في الفترة األخيرة خاصة في العاـ 1311ـ حيث تـ منح
تصريح كافتتاح عدد( )11جامعو أىمية لمزاكلة نشاطو في العاـ نفسة كىذه تعتبر أكبر نسبة الفتتاح
جامعات بيذا العدد منذ نشأة التعميـ العالي األىمي (ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي،1312 ،
احصائية غير منشكرة).
كقد الحع الباحث أيضاً أنو كاف عدد الجامعات في العاـ 1312ـ عدد( )23جامعة ككمية أىمية
إال أف عدد الجامعات األىمية في العاـ 1315-1314ـ بمغ عدد( )01كمية كجامعة حسب إحصائية
المكقع اإللكتركني لمبكابة اإللكتركنية المكحدة لمتعميـ العالي ( ،)osa.yemen.netحيث يعزػ ىذا
النقص أك االختالؼ في العدد بأنو تـ إلغاء اعتماد بعض الجامعات أك الكميات بينما البعض اآلخر تـ
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تكقيفيا لألسباب عده منيا عدـ استكماؿ الشركط لمنح الترخيص األكلي لقانكف الجامعات األىمية
)1315،Posa.yemen.NETـ).
كالجدكؿ التالي يكضح عدد الجامعات كالكميات األىمية المعتمدة في البكابة اإللكتركنية لمتعميـ
العالي لمعاـ 1315-1314ـ
جدول رقم ( )3يوضح عدد الجامعات اليمنية األىمية المعتمدة في البوابة اإللكترونية لمعام
الدراسة 8108-8107م
عدد

م

اسم الجامعة

1

جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا

01

اسم الجامعة

م

التخصصات

 04جامعة ابف خمدكف

عدد
التخصصات

1

1

الجامعة المبنانية الدكلية

11

05

جامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ أر لمعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ

0

جامعة الممكة أركػ

11

06

جامع ػ ػ ػ ػ ػػة األن ػ ػ ػ ػ ػػدلس لمعم ػ ػ ػ ػ ػػكـ

1

الجامعة اليمنية األردنية

16

07

2

جامعة سبأ

15

 08جامعة الجزيرة

5

3

الجامعة اإلمارتية الدكلية

16

 09جامعة الحضارة

12

4

جامعة األحقاؼ

5

 81جامعة الحكمة

13

5

جامعة السعيدة

11

 80جامعة الرازؼ

10

6

جامعة العمكـ الحديثة

12

88

12

 83جامعة اليمف

13

جامعػ ػ ػ ػػة تكنتػ ػ ػ ػػؾ الدكليػ ػ ػ ػػة
لمتكنكلكجيا

كالتكنكلكجيا

كالتقنية
جامعػ ػ ػ ػ ػ ػػة االتحػ ػ ػ ػ ػ ػػاد لمعمػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ
كالتكنكلكجيا

جامعػػة الق ػرآف الك ػريـ كالعمػػكـ

13
3

6

األكاديمية

جامعػػة الػػيمف كالخمػػيج لمعمػػكـ

11

جامعة المستقبل

11

84

11

جامعة الناصر

11

85

10

الجامع ػ ػػة البريطاني ػ ػػة ف ػ ػػي

2

 86جامعة دار العمكـ الشرعية
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12

كالتكنكلكجيا
جامع ػ ػػة دار الس ػ ػػالـ الدكلي ػ ػػة
لمعمكـ كالتكنكلكجيا

15

10

11
3

اسم الجامعة

م

عدد

اسم الجامعة

م

التخصصات

عدد
التخصصات

اليمف
11

الجامعػ ػ ػػة العربيػػ ػػة لمعمػ ػ ػػكـ
كالتقنية

 87كمية 11مايك التطبيقية

4

كمي ػػة االم ػػاـ الش ػػافعي لمعم ػػكـ

5

12

الجامعة الكطنية

13

88

13

الجامعة اليمنية

11

 89كمية الرياف

3

0

 31كمية ردفاف لمقرآف كعمكمو

0

14

15
16

جامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة آزاؿ لمتنميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
البشرية
جامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة آزاؿ لمعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ
كالتكنكلكجيا
جامعة السعيد

3

30

الشرعية

جامعػ ػ ػ ػ ػػة المعرفػ ػ ػ ػ ػػة كالعمػ ػ ػ ػ ػػكـ
الحديثة

3

1

3
3

المصدر :الموقع اإللكتروني لمبوابة اإللكترونية لمجامعات اليمنية 8108م
(مكقع نت ،) www.osayemen.comاإلدارة العامة لمؤسسات التعميـ العالي األىمي ،إحصائية
غير منشكرة 1315ـ صادرة مف ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.

رابعا :مبررات نشأة الجامعات اليمنية األىمية:
تكجد العديد مف األسباب كالدكافع كالمبررات ألنشاء التعميـ األىمي في اليمف كيمكف أف نستعرض
بعض منيا كاآلتي(:القانص،1311،ص.)23-23
 .1زيادة الطمب االجتماعي عمى التعميـ :بسبب الزيادة السكانية في اليمف بصكرة الخصكبة ،فضالً
عف محدكدية الطاقة االستيعابية لمجامعات الحككمية ،مما دفع بعض األسر الميسكرة أللحاؽ
أبنائيا بالجامعات األىمية.
 .1نقص المخصصات المالية لمجامعات الحككمية.
 .0ىيمنة اقتصادية السكؽ.
 .1تدني نكعية التعميـ في الجامعات الحككمية.
 .2القصكر في إيجاد بدائل مناسبة لمتعميـ الجامعي.
 .3التقميل مف استنزاؼ العممة الصعبة.
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خامسا :أىداف الجامعات اليمنية األىمية:
كردت العديد مف األىداؼ التي تختص بالجامعات األىمية كالتي حددىا القانكف رقـ ( )10لسنة
1332ـ بشأف الجامعات ،كالمعاىد العميا ،كالكميات األىمية ،في مادتو الخامسة عمى النحك اآلتي:
تعمل الجامعات كالمعاىد العميا كالكميات األىمية عمى تحقيق األىداؼ اآلتية(:ك ازرة الشؤكف
القانكنية :تشريعات التعميـ العالي  ،1313ص.)40-41
األىداؼ التعميمية التي تضمنيا الدستكر كأىداؼ الجامعات المنصكص عمييا في قانكف الجامعات
اليمنية.
 .1اإلسياـ في رفع مستكػ التعميـ الجامعي كالعالي كالبحث العممي.
 .1تنمية قيـ الحريات العامة التي كفميا الدستكر كممارستيا في الكاقع العممي.
 .0تكفير التخصصات الشرعية ،كالعممية ،كالتقنية الحديثة في مختمف المجاالت ،بما يخمق الربط بيف
أىداؼ الجامعة ،كاحتياجات المجتمع.
 .1العمل عمى إيجاد قكاسـ مشتركة لتكحيد ىكية الجيل مف خالؿ المناىج التعميمية التي تعمق القيـ
الدينية كالكطنية كالمغة العربية.

سادسا :المعوقات والتحديات التي تواجييا الجامعات اليمنية األىمية:
تكجد العديد مف المعكقات كالتحديات التي تكاجو الجامعات األىمية نذكر بعض منيا باآلتي:
 .1معكقات كتحديات خارجية :كتتمثل في العكلمة ،كتقنيات االتصاالت كالمعمكمات ،االنفجار
المعرفي.
 .1معكقات كتحديات داخمية :كتتمثل بالعديد مف التحديات منيا تزايد الطمب االجتماعي عمى التعميـ
العالي بسبب التزايد السكاني ،محدكدية ىياكل التعميـ العالي ،محدكدية الطاقة االستيعابية ،إحجاـ
القطاع الخاص عف االستثمار في قطاع التعميـ العالي ،ضعف الكفاءة الداخمية ،التطكر المحدكد
لمدراسات العميا ،النقص في الييئات التدريسية كالحاجة لمتنمية المينية(المركز الكطني لممعمكمات:
التحديات التي تكاجو التعميـ العالي في الجميكرية اليمنية :الكاقع كالرؤية ،1332،ص.)13-3
كذكرت بعض المصادر العديد مف التحديات التي يعاني منيا قطاع التعميـ العالي في اليمف نذكر
بعض منيا فيما يمي(:قحكاف،1311،ص ،111معزب ،1311،مأرب برس).
أ -التحديات السياسية حيث تحكلت الجامعات إلى أماكف لمصراع الحزبي ،كبعض الجامعات تديرىا
شخصيات سياسية حزبية مما ينعكس سمباً عمى تكجييا العممي لخدمة العممية التعميمية.
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ب -عدـ كجكد المناخ الديمقراطي داخل الجامعة حيث يسكد داخل دىاليز ىذه الجامعات بأف
أصحاب القرار يحاكلكف فرض االتجاه الكاحد كيضغطكف بشتى الكسائل لفرض نظاـ معرفي
مغمق.
ج -يعد التحدؼ االقتصادؼ أحد أىـ المعكقات التي تكاجييا الجامعات فمعدالت النمك السريعة في
مجاالت التنمية االقتصادية كالتجييزات األساسية أفرزت حالة مف عدـ التكازف كانعكست سمباً
عمى الجكانب الثقافية كاالجتماعية كمنيا العممية التعميمية.
د -عدـ مالئمة عمميات تخطيط التعميـ العالي بالتخطيط االقتصادؼ بمعنى عدـ ربط مخرجات
التعميـ العالي بمتطمبات التنمية كسكؽ العمل كلعل ذلؾ يعكد إلى غياب الرؤية الفمسفية المكحدة
حكؿ دكر الجامعة ككظيفتيا األساسية .
ق-طغياف التعميـ النظرؼ عمى العممي ك الكمي عمى الكيفي أدػ إلى ازدياد الطمب عمى العرض في
الكميات العممية مما اضطر الطالب لمتكجو نحك الكميات النظرية التي تمقف العمكـ اإلنسانية كىذه
الكميات تعتمد أسمكب التمقيف النظرؼ كتسمح بنظاـ التعميـ عف بعد الذؼ يجسده نظاـ االنتساب
كىذا النظاـ يؤدؼ إلى ضخ كمية ىائمة تبحث عف كظائف في سكؽ العمل الذؼ يركز عمى
الكيف مف دكف الكـ كيعاني مف ارتفاع نسبة البطالة.
ك -كسرت تداعيات ثكرة تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت حاجز الجغرافيا كالزمف كتداخمت األزمنة
الثالثة الماضي كالحاضر كالمستقبل بفضل التقنيات الحديثة األمر الذؼ حكؿ مفيكـ الكقت مف
قيد إلى مكرد كانييار مفيكـ الثبات أك االستقرار كاصبح التغير ىك الثابت الكحيد في المستقبل
األمر الذؼ خمق إشكاالت عده أماـ ىذه المؤسسات التي ال تستطيع تكظيف التكنكلكجيا في
أدائيا خدمة ألىدافيا.
كفي ىذا االطار أظيرت الزيارات الميدانية التي أجراىا مشركع تطكير التعميـ العالي في اليمف
نياية العشرية السابقة بأف كثي اًر مف األجيزة المستخدمة في الجامعات اليمنية قديمة كلـ يتـ تحديثيا
منذ سنكات كما أنيا ليست مناسبة ألعداد الطالب إعداداً عممياً كافياً كال تتكافق مع متطمبات الجامعة
في العصر الحاضر ،كقد خمصت ىذه الزيارات إلى أف الجامعات اليمنية تعاني مف ضعف في البنية
التحتية في المجاالت الفنية كالتقنية كتتمثل في غياب شبكات االتصاالت السريعة كلعل ذلؾ يعكد إلى
ضعف االستثمارات في مجاؿ تقنية المعمكمات كاالتصاالت كبالتالي حرمت ىذه الجامعات مما قد
تكفره تمؾ التقنية مف إمكانات كطاقات يمكف االستفادة منيا في نجاح أداء الجامعة كالعممية التعميمية
كالبحث العممي ،كلذا قررت ك ازرة التعميـ كالبحث العممي كضع الخطط الكفيمة بتحسيف قدرات التقنية
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كاالتصاالت في ىذه المؤسسات كادت ىذه الجيكد إلى صياغة سياسة كطنية لتقنية المعمكمات
كاالتصاالت في مجاؿ التعميـ العالي في اليمف ثـ تمتيا خطة تنفيذيو تـ تطكيرىا بتمكيل مف المشركع
اليكلندؼ( )nufficبمشاركة مستشارؼ مف جامعة دلفف لمعمكـ كالتكنكلكجيا اليكلندية حيث ىدفت إلى
تأسيس بنية تحتية تقكد إلى استخداـ كتطكير تقنية المعمكمات كاالتصاالت في الجامعات كالكميات
اليمنية( .ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي،1333،ص.)00-01
باتت اليكـ الجامعات اليمنية األىمية معنية ىي األخرػ بمكاكبة النجاحات المأمكؿ عمييا في
االستراتيجية الكطنية في التعميـ العالي كالمقرة مف قبل مشركع تطكير التعميـ العالي الحككمي ،كتتمثل
ىذه االستراتيجية في بناء القدرات المؤسسية التي تحتاج إلى الميارات العالية في المكارد البشرية كرفع
ال عف تكفير متطمبات نظـ
كفاءتيا عمى كل المستكيات بما فييا القيادات العميا في الجامعة ،فض ً
المعمكمات داخل الجامعة مف خالؿ تطكير تقنية المعمكمات كاالتصاالت لمساعدة الجامعات إلدارة
شؤكنيا اإلدارية كتكفير الككادر المؤىمة لتشغيميا بالمشاركة مع القطاع الخاص.
كفي ىذا السياؽ يذىب الباحث إلى القكؿ أف عمى الجامعات األىمية االستفادة مف مخرجات
االستراتيجية الكطنية لمتعميـ العالي كخطو عمميا المستقبمية كالتي ركزت عمى ضركرة االستفادة مف
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كذلؾ لتحسيف أدائيا بالتنسيق مع مجمس االعتماد األكاديمي
كضماف جكدة التعميـ العالي كالذؼ ييدؼ إلى ضماف الجكدة كاالعتماد األكاديمي في مؤسسات التعميـ
العالي.
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المطمب الثاني
اإلدارة اإللكترونية في الجامعات اليمنية األىمية
تكاجو الجامعات اليمنية األىمية اليكـ مشكالت عدة فرضتيا عمييا تطكرات تكنكلكجيا المعمكمات
كاالتصاالت ،حيث أخفقت العديد مف ىذه الجامعات في امتالؾ التكنكلكجيا كتكظيفيا في أساليب
العمل اإلدارؼ ،كنظ اًر ألىمية تحكؿ ىذه الجامعات نحك تطبيق بعض نماذج اإلدارة اإللكتركنية سعت
العديد مف ىذه المؤسسات إلى استخداـ بعض مكارد التكنكلكجيا لغرض تحقيق الكفاءة كالفاعمية في
األداء كحتى ال تككف بمعزؿ عف النجاحات التي حققتيا تجارب بعض الجامعات في العديد مف الدكؿ،
كعمية سيتـ استعراض اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات األىمية مف خالؿ تقسيـ ىذا المطمب إلى
اآلتي:

أوالا :أىمية تحول الجامعات نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية:
تتركز أىمية تطبيق أنمكذج اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات عمى تحقيق العناصر اآلتية:
 .1تمعب اإلدارة اإللكتركنية دك اًر ميماً في تحكيل الجامعة إلى االقتصاد المعرفي لتحقيق مبدا الميزة
التنافسية كادارة الجكدة.
 .1تسيـ في تكييف الجامعة مع المتغيرات المتسارعة كتعقيدات بيئة األعماؿ في إطار العكلمة
الثقافية.
 .0تعمل عمى تحقيق الكفاءة كالفاعمية في إعادة ىيكمة الجامعة كتفعيل مكاردىا كتحسيف أدائيا
(المميجي،1313 ،ص .)42
 .1تحتاج الجامعة إلى المعارؼ المتجددة لتنفيذ عمميات تطكير خدماتيا كالكصكؿ بمستكاىا إلى
المستكيات العالمية كىذا لف يأتي في ظل استمرار اتباع أسمكب اإلدارة التقميدية.
 .2في ظل تطبيق اإلدارة اإللكتركنية يتـ االرتقاء بميارات العامميف كتنمية معارفيـ
 .3بناء قاعدة معمكمات كاسعة لتخزيف مخرجات الجامعة كانتاجاتيا كالرجكع الييا كقت الحاجة.
 .4العمل عمى خمق بيئة تنظيمية دائمة لثقافة التعميـ المستمر (حرب،دت،ص.)11
 .5باعتبار أف الجامعات اليمنية األىمية تعتمد مكاردىا المالية فقط عمى الرسكـ الدراسية مقارنة بجانب
النفقات في مكازنتيا في ظل االعتماد الجزئي عمى تطبيقات اإلدارة التقميدية كجزء مف المكارد
المتاحة لتطبيق اإلدارة اإللكتركنية.
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كتكمف أىمية تحكؿ الجامعات اليمنية األىمية في اآلتي:
أ -تعمل اإلدارة اإللكتركنية عمى التقميص مف السقكؼ المالية المخصصة ألدكات العمل اإلدارؼ
التقميدية كالتي تعتمد بشكل كبير عمى الكرؽ كذلؾ مف خالؿ االعتماد عمى النظـ كالتطبيقات
كالبرمجيات كالمنصات االفتراضية.
ب -تقكـ المساحات االفتراضية بدكر بالتخفيف مف األعباء المالية المرصكدة لمعممية التعميمية حيث
تعمل طريقة التعميـ اإللكتركنية عمى ترشيد اإلنفاؽ الخاص باألبنية كالمرافق كالقاعات كالمكاتب
فضالً عف ما تكفره المكتبة االفتراضية.
ج-تساىـ كسائل تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات المستخدمة في الجامعات في ترشيد المكارد البشرية
في الكقت الذؼ تضمف فيو لمعامميف أجكرىـ كتمكنيـ مف إدارة شؤكف الجامعة عف بعد.
د -تتطمب تقانة المعمكمات كاالتصاالت تكظيف األكاديمييف كالمؤىميف القادريف عمى استخداـ ىذه
التكنكلكجيا كالقياـ بالعممية التعميمية بدكف ضغكط كقيكد المساحة أك الزمف ،كبالتالي ستككف تكمفة
األجكر أقل.
ق-تعتمد اإلدارة اإللكتركنية عمى الخكادـ التي تستند عمى السحابة ()cloud based servers
عكضاَ عف أجيزة الخكادـ التقنية المركزية فضالً عف التقميل مف عدد الحكاسيب كبالتالي التقميل مف
تكاليف البنية التحتية الرقمية فضالً عف نفقات الصيانة.
ك -إدماج التعميـ اإللكتركني يمكف الجامعات مف استقطاب كاسع لمممتحقيف الذيف يميمكف إلى التككيف
كالتأىيل الميني لغرض تحسيف كفاءتيـ مما يسيـ في تنمية مكارد الجامعة (الدقي،1312 ،
ص.)20-21

ثانيا :مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات:
ال يعني تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعة حكسبة العممية التعميمية كانما إدارة جميع عمميات
الجامعة اإلدارية كاألكاديمية ،حيث ييدؼ تطبيق اإلدارة اإللكتركنية إلى تحسيف العممية التعميمية
فضالً عف تحقيق الفاعمية كالكفاءة مف خالؿ التعامل مع البيانات التي تتصل بالعمميات اإلدارية
كاألكاديمية ،كىنا يمكف تصنيف مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في اإلدارة الجامعية فيما يمي:
 )0تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة شؤون الطالب:
يقصد بشؤكف الطالب جميع العمميات اإلدارية التي تقكـ بيا اإلدارة المختصة ،كتتضمف كل مالو
عالقة بشؤكف الطالب (التسجيل ،المستكػ االكاديمي ،السجل االكاديمي)(سيدك ،1312،ص.)11
كمف خدمات اإلدارة اإللكتركنية في إدارة شؤكف الطالب اآلتي:
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أ -قاعدة بيانات الطالب :تعد قاعدة بيانات الطالب أحد أىـ تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية في الجامعة
حيث تتضمف البيانات كالمعمكمات عف الطالب المقيديف كالمسجميف كمستكياتيـ كالتي تقدـ
لممستخدميف النيائييف في إدارة شؤكف الطالب داخل الجامعة (السميرؼ،1336،ص.)61
ب-قاعدة بيانات الشعب :تمكف اإلدارة اإللكتركنية مف استخداـ الحاسكب في عمل قكائـ حسب الشعب
لتسييل عممية تكزيع الطالب ،فضالً عف القكائـ المتضمنة لممعمكمات اليكمية ،الشيرية ،الفصمية،
كتخزينيا كاستخراج النتائج النيائية ليا(.العجمي،1330،ص.)112
ج-الحضور والغياب :يستخدـ الحاسب اآللي في متابعة حضكر كغياب الطالب عمى مستكػ الشعب
بحيث يمكف المستخدميف النيائييف مف إدارييف كاكاديمييف مف متابعة مستكػ التزاـ الطالب في
الحضكر كعدد أياـ الغياب (السميرؼ،1336،ص.)61
د -نتائج الطالب :يعمل جياز الحاسكب عمى رصد عالمات الطمبة كاستخراج النتائج الخاصة
باالختبارات بشكل دقيق كسريع مف دكف جيد كما يساعد عمى حساب المتكسطات الحسابية
كاالنحرافات المعيارية كالنسب

المئكية لنتائج الطالب

عمى مستكػ جميع الشعب

(النجار،آخركف،1331،ص.)16
كتعتمد تطبيقات إدارة شؤكف الطالب عمى العديد مف البرامج ،أىميا:
ق-

برنامج القبول والتسجيل :كيخدـ ىذا البرنامج إدارة شؤكف الطالب في عممية القبكؿ كالتسجيل

كما يتبعيا مف إجراءات خاصة بالسجل األكاديمي بالطالب (الالمي ،1330 ،ص.)46
 )8تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة الموارد البشرية:
يقصد بشؤكف المكظفيف شؤكف جميع العامميف في الجامعة مف اإلدارييف بمختمف المستكيات
اإلدارية كالذيف يقكمكف بالمياـ المككمة الييـ كيعممكف عمى تنفيذ العمميات اإلدارية إلدارة شؤكف
الجامعة (الالمي ،1330 ،ص.)26
كيقكـ الحاسب اآللي في إدارة المكارد البشرية بالمياـ اآلتية:
أ -إدخاؿ بيانات جميع المكظفيف كمعالجتيا كحفظيا كاسترجاعيا كتقديميا لمستخدمييا النيائييف
داخل إدارة المكارد البشرية.
ب -متابعة تقييـ أداء المكظفيف عف األعماؿ التي يقكمكف بيا كانشاء قاعد بينات لنتائج التقييـ
بحيث تمكف مف متابعة مستكياتيـ بشكل دقيق كمستمر ( سيدك،1312،ص.)11
 )3تطبيق اإلدارة اإللكترونية في إدارة شؤون الجامعة:
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تقكـ تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية في إدارة شؤف الجامعة بدكر كبير مف خالؿ التعرؼ عمى
احتياجاتيا الحالية كما تقدـ معمكمات عف احتياجاتيا المستقبمية عف طريق البيانات اإلحصائية
(السميرؼ ،1336 ،ص.)62
كتعتمد إدارة شؤكف الجامعة في تطبيق اإلدارة اإللكتركنية عمى الخدمات اآلتية:
أ -تطبيقات االتصاالت :تتضمف تطبيقات االتصاالت الشبكات الداخمية (اإلنترنت ،اإلنترانت،
االكسترانت) كالتي تربط إدارات الجامعة ،كتربط الجامعة بالجامعات كالمستخدميف في البيئة
الخارجية (سيدك ،1312 ،ص.)11
كتستخدـ تطبيقات االتصاالت العديد مف البرامج الخاصة بالشبكات ،كمف ضمنيا أيضاً برامج
رسائل الجكاؿ كىي برامج تتيح إلدارة الجامعة إرساؿ رسائل نصية إلى األكاديمييف كاإلدارييف
كالطالب.
كما تستخدـ تطبيقات االتصاالت برامج االستعالـ الياتفي :كىي البرامج التي تتيح لممكظف
االطالع عمى البيانات الخاصة بو المكجكدة لدػ إرشيف اإلدارة الجامعية كغالباً ما تتعمق بحركة
التنقالت كاإلشعار بعقد الدكرات التدريبة (السميرؼ،1336،ص.)130
ب -التطبيقات المكتبية :تتضمف تطبيقات معالجة النصكص كالتي تعمل عمى إعداد التقارير عف
العمميات اإلدارية داخل الجامعة كحفضيا كمعالجتيا كاسترجاعيا كارساليا لمستخدمييا عند الحاجة،
كما تسيل مف عممية إعداد الكثائق كالخطابات كتبادليا بيف اإلدارات المختمفة بيف الجامعة كمع
الجيات األخرػ خارج الجامعة (السميرؼ ،1336 ،ص.)63
ج-تطبيقات الوسائط المتعددة :تمكف تطبيقات الكسائط المتعددة اإلدارات المختمفة داخل الجامعة مف
عرض األعماؿ اإلدارية كاإلرشادات كالتعميمات بطريقة سيمة كسريعة كتحتكؼ الكسائط المتعددة
عمى( ،ممفات الصكت ،االتصاؿ عبر الفيديك) (المنيع ،1335 ،ص.)15
د  -التطبيقات المالية والمحاسبية :تستطيع إدارة الجامعة أف تستخدـ الحاسكب في معالجة األعماؿ
المالية كالمحاسبية كحفظيا كتكزيعيا عمى مختمف األنشطة داخل الجامعة ،كما تعمل عمى رصد
حركة اإليرادات كالنفقات بصكرة سريعة كسيمة (سيدك ،1312 ،ص.)11
ق-تطبيقات الممفات :تتضمف تطبيقات الممفات جميع الكثائق كالجداكؿ اإللكتركنية كالرسكـ البيانية
كالخرائط كاإلحصائيات الخاصة بالجكانب التعميمية كاإلدارية (المسعكد ،1335 ،ص.)20
ك -تطبيقات المكتبات الجامعية :تتضمف تطبيقات المكتبات الجامعية قكاعد البيانات الخاصة بأرشفة
المراجع كتصنيفيا كتسييل عممية البحث عنيا (سيدك،1312،ص.)11
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اء الجاىزة التي يتـ شرائيا مف قبل شركات
كتستخدـ ىذه التطبيقات العديد مف البرامج سك ً
متخصصة أك الخاصة التي تصمـ داخل الجامعة (السميرؼ ،1336 ،ص.)130

ثالثا :نماذج تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات:
أ -أنموذج لمجامعات األجنبية (التجربة االسكتمندية):
تعد جامعة أبرتاؼ االسكتمندية كاحدة مف الجامعات االسكتمندية التي طبقت أنمكذج اإلدارة
اإللكتركنية أك ما أسمتو (إدارة المعرفة) مف خالؿ ربط شبكة الجامعة الكاسع بمراكز البحث الدكلية
عف طريق اإلنترنت ،حيث تقيـ شراكة مع العديد مف المراكز كالمؤسسات بحيث تسيـ في اآلتي:
 )1كصف كقياس كثافة المعرفة لمعمميات التنظيمية.
 )1فيـ إمكانية استخداـ التكنكلكجيا إلدارة المعرفة داخل الجامعة.
 )0تطكير استراتيجيات التعميـ التنظيمي داخل الجامعة.
 )1تسييل تقديـ التكنكلكجيا كاألساليب اإلبداعية داخل الكميات كدعـ كتجكيد العممية التعميمية.
 )2تصميـ برامج التدريب كتطكير أساليب التدريس فضالً عف التسييل المتعمقة بتكنكلكجيا
المعمكمات كالميارات الفنية كالميارات اإلدارية (ىاشـ ،1332 ،ص.)21
ب -أنموذج لمجامعات العربية تجربة الجامعة اإلسالمية في غزة:
تأسست الجامعة اإلسالمية عاـ 1645ـ في قطاع غزة كتعد مف الجامعات الحككمية حيث يبمغ
عدد كمياتيا (11كمية) كقد تـ إنشاء أكؿ كحدة لمحاسكب سنة 1650ـ بجياز كمبيكتر رئيسي مع سبع
طرفيات كفي العاـ 1664ـ تـ إنشاء مركز الحاسكب في الجامعة ليتكلى عممية اإلشراؼ عمى تقنية
المعمكمات داخل الجامعة كخالؿ الفترة الماضية تـ إنشاء العديد مف البرمجيات بعد أف تـ تكفير البنية
التحتية لشبكة المعمكمات داخل الجامعة فضالً عف الدعـ الفني في مجاؿ الحاسكب لممدرسيف
كالمكظفيف كالطالب كافة كفي العاـ 1331ـ تـ إنشاء مركز التعميـ اإللكتركني بيدؼ دعـ كتسييل
استخداـ تكنكلكجيا االتصاالت في العممية التعميمية ،حيث تمثمت الخطكات األكلى في الحصكؿ عمى
نسخة مف برنامج( ،)WEP CTكالذؼ يعد مف أرقى بيئات التعميـ االفتراضية التي تتيح لالكاديمييف
تصميـ المناىج الكتركنياً كاتاحة الفرصة لمطالب مف خالؿ اإلنترنت الكصكؿ إلى المناىج ،كفي نياية
العاـ 1331ـ استحدثت الجامعة إدارة تكنكلكجيا المعمكمات لتككف الجية المسؤكلة عف عمميات
التخطيط ،كالتنفيذ ،كاإلشراؼ كالمتابعة لكافة العمميات المتعمقة بإدارة الجامعة الكتركنياً
(الحسنات ،1311،ص.)41

رابع ا :الموارد اإللكترونية المتاحة في الجامعات اليمنية األىمية:
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تُطبق الجامعات اليمنية األىمية بعض مكارد اإلدارة اإللكتركنية كمف خالؿ النزكؿ الميداني كاجراء
العديد مف المقابالت مع عدد مف مدراء كمكظفي إدارات النظـ كتقنية المعمكمات كالمكارد البشرية في
العديد مف الجامعات التي شمميا مجتمع الدراسة كجد أف ىذه الجامعات تتكفر لدييا البنية التحتية
اإللكتركنية اآلتية:
 .1الموارد اإلدارية والتنظيمية:
أ -يتكافر لدػ معظـ الجامعات لكائح تخص تنظيـ كاستخداـ مكارد اإلدارة اإللكتركنية المتاحة فضالً
عف أف معظـ ىذه الجامعات تقكـ برصد ميزانية لمتكفل بإدارة كتشغيل ىذه المكارد.
ب -يكجد لدػ جميع الجامعات إدارة مختصة ألنظمة المعمكمات تقكـ بدكر كبير في الجكانب التقنية
كيختمف تسميتيا مف جامعة إلى أخرػ حيث يطمق عمييا (إدارة الدعـ الفني) كالبعض اآلخر (إدارة
نظـ المعمكمات) في حيف تسمييا بعض الجامعات (إدارة تقنية المعمكمات).
 .2الموارد البشرية:
يتكافر الكادر البشرؼ المؤىل كالقادر عمى استخداـ أنظمة كبرامج اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات
اليمنية األىمية لمقياـ باألنشطة كالمياـ اإلدارية المككمة إلييـ عمى المستكيات اإلدارية المختمفة ،فضالً
عف القياـ بأعماؿ التصاميـ كالصيانة.
 .3الموارد التقنية:
كيمكف تكضيحيا باآلتي:
أ -النظم :تطبق معظـ الجامعات اليمنية األىمية التي شمميا النزكؿ الميداني النظـ اآلتية:
جدول رقم ( )4يوضح النظم المطبقة في الجامعات اليمنية األىمية
ـ

اسـ النظاـ المستخدـ في الجامعات اليمنية األىمية.

1

نظـ معمكمات المكارد البشرية.

2

نظـ المعمكمات المحاسبية.

3

نظـ شؤكف الطالب.

4

نظـ الشؤكف األكاديمية.

5

نظـ الككنتركؿ كاالختبارات.

6

نظـ المخازف.

7

نظاـ التعميـ . MODIL

8

نظـ االتصاالت.
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ـ

اسـ النظاـ المستخدـ في الجامعات اليمنية األىمية.

9

نظـ المكتبة الرقمية.

10

نظاـ الفصكؿ االفتراضية تعمـ عف بعد.

المرجع :من إعداد الباحث باالستعانة بـأداة المقابمـة الحـرة مـع مـدراء مراكـز التقنيـة ومـدراء المـوارد
البشرية لمجامعات األىمية فـي عينـة الدراسـة أو مـن ينـوبيم أنظـر اسـتمارة النـزول الميـداني ممحـق
رقم()1
بالنظر إلى الجدكؿ رقـ ( )4يتضح أف معظـ الجامعات اليمنية األىمية تطبق معظـ النظـ
المذككرة أعاله في الجدكؿ كيتـ شراء معظـ ىذه النظـ مف شركات كمزكدؼ الخدمة المتخصصيف في
برمجة النظـ في الكقت الذؼ تقكـ بعض الجامعات بتصميـ بعض مف ىذه النظـ داخل الجامعة حسب
االحتياج كاستخداميا في العمميات اإلدارية.
ب -البرمجيات :تتكافر لدػ الجامعات اليمنية األىمية العديد مف البرامج منيا التشغيل كبرامج الرقابة
كتطبيقات برمجيات النظـ كبرامج الشبكات كبرامج الحماية ،حيث تتناسب إلى حد ما مع النظـ
المستخدمة
ج-األجيزة الحاسوبية :تتكفر لدػ الجامعات اليمنية األىمية أجيزة حاسكب متطكرة كحديثة تؤدؼ مياـ
حيث يعتمد عمييا المكظفيف إلنجاز المعامالت كاألنشطة داخل الجامعة ،كيشكك بعض المكظفيف
مف تقادـ بعض األجيزة في بعض الجامعات.
د -األجيزة األخرى :تتكافر لدػ معظـ الجامعات األىمية العديد مف األجيزة كالماسحات الضكئية
ككحدات اإلدخاؿ فضالً عف طابعات ككحدات اإلخراج كأجيزة حماية البيانات كالمعمكمات
(الخكادـ) ،أجيزة اليكاتف كالفاكسات.
ق-المعدات :تتكافر لدػ الجامعة المعدات الالزمة لتشغيل كربط األجيزة كالنظـ كالبرمجيات داخل
الجامعة فضالً عف التكصيالت كالكابالت.
ك -شبكات االتصاالت :تتكافر لدػ معظـ ىذه الجامعات شبكات اتصاؿ داخمي كخارجي تربط بيف
اإلدارات كالمكظفيف عمى مستكػ البيئة الداخمية ،كتربط الجامعة بشبكة االتصاالت الخارجية.
ز-البوابة اإللكترونية :بكابة التنسيق اإللكتركني لمجامعات ىػي نظػاـ إلكتركنػي يػكفر أمكانيػة االطػالع
عمى التخصصات المتاحة فػي كػل جامعػة كشػركط كمعػايير االلتحػاؽ كيسػمح لممتقػدـ التنسػيق عبػر
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اإلنترنػت فػي مختمػف تخصصػات الجامعػات اليمنيػة األىميػة( .بكابػة التسػجيل اإللكتركنػي لمجامعػات
اليمنية األىمية2018 ،ـ).
ح-المواقع اإللكترونية الخاصـة بالجامعـات :تتػكافر لػدػ جميػع الجامعػات مكاقػع إلكتركنيػة خاصػة بيػا
نس ػػتطيع أطػ ػػالؽ اسػػػـ بكابػػػو الجامعػ ػػة عمييػػػا باعتبارىػػػا ناف ػػذه لمجامعػػػة ي ػػتـ الكل ػػكج إلييػػػا مػػػف قبػ ػػل
المس ػػتخدميف الخ ػػارجييف كتحت ػػكػ ى ػػذه المكاق ػػع عم ػػى معمكم ػػات كبيان ػػات ع ػػف ( تأس ػػيس الجامع ػػة،
التخصصػػات المكجػػكدة ،عػػدد الكميػػات كاألقسػػاـ ،باإلضػػافة إلػػى العنػػاكيف كأرقػػاـ اليكاتػػف كالفػػاكس،
المكتبة الرقمية حيث لحع الباحث أف أغمب الجامعات ال يستطيع الزائر تنزيل كتصفح الكتب عػدػ
جامع ػػة العم ػػكـ كالتكنكلكجي ػػا كبش ػػكل غي ػػر مكتم ػػل أؼ ل ػػبعض الكت ػػب فق ػػط  ،كم ػػا تق ػػدـ ى ػػذه المكاق ػػع
اإللكتركنيػة لمجامعػات معمكمػات عػف مكاعيػد فػتح القبػكؿ كالتسػجيل ككػذا مكعػد االمتحانػات النصػػفية
كالنيائية ،إضػافة إلػى االنشػطة األكاديميػة كالتعميميػة كالطالبيػة التػي تقػكـ بيػا ىػذه الجامعػات خػالؿ
العاـ الدراسي ليا ،كما تمكف ىذه المكاقع الطالب مف الحصكؿ عمى نتائجيـ عبر تطبيقات مرتبطة
بمكقع الجامعة يستطيع الطالب عبرىا بالحصكؿ عمى نتيجتو )
كفي ىذا اإلطار يجب عمى ىذه الجامعات بتطبيق مخرجات استراتيجية تطكير التعميـ العالي في
الجميكرية اليمنية فضالً عف اإليفاء بالتزاماتيا أماـ الك ازرة الكصية فيما يتعمق بتحديث أداء الجامعات
كالنفاذ إلى مجتمع المعمكمات كما يجب عمى ىذه الجامعات االسترشاد بتجارب بعض الدكؿ الناجحة
كالتي قطعت شكطاً ال بأس بو في ىذا المجاؿ مكاكبة لمتطكرات الحاصمة في مجاؿ تكنكلكجيا
المعمكمات كاالتصاالت التي طالت قطاعات التعميـ الجامعي بما يتالءـ مع تطكرات الثكرة الرقمية
كالفكر اإلدارؼ الحديث كمتطمبات تطكير أساليب العمل اإلدارؼ لتحقيق الميزة التنافسية كرفد التنمية
االقتصادية كتحقيق غاية المجتمع.
الخالصة:
مف العرض السابق يمكف القكؿ إف معظـ الجامعات اليمنية األىمية كالمحددة أساساً في مجتمع
الدراسة تطبق معظـ مكارد اإلدارة اإللكتركنية ،حيث تشكل تطبيقات نظـ المعمكمات كالبرمجيات
المرتبطة بيا فضالً عف متطمبات تطبيقيا بحيث تشكل في مجمميا خميط مف النظـ المتكاممة التي
تتطمبيا تطبيقات اإلدارة اإللكتركنية لتخدـ كظائف ىذه الجامعات بمختمف مستكياتيا اإلدارية.
كعمية تشكل ىذه المكارد المتاحة جزءاً كبي اًر مف متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكتركنية خاص ًة إذ ما
تـ النظر إلى المكارد المالية كالبشرية كالمتطمبات اإلدارية كالتنظيمية التي تتطمبيا عممية التحكؿ
المباشر كالنيائي إلى تطبيق أنمكذج اإلدارة اإللكتركنية.
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انفصم انثانث
انطريمت واإلخراءاث

المبحث األول :مناىج كعينة الدراسة كاجراءات التحميل.
المبحث الثاني :الصدؽ كالثبات كاألساليب اإلحصائية.
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انفصم انثانث
انطريمت واإلخراءاث
ى
تمكود :ى
تعد منيجية البحث الطريقة العممية التي يجب عمى الباحث إتباعيا عند القياـ بكصف كتحميل
الظاىرة قيد الدراسة ،كفي ىذا الجزء مف البحث سيتـ استعراض الطريقة المنيجية المتبعة إلعداد ىذه
الدراسة مف خالؿ عرض مجتمع الدراسة كالعينة محل الدراسة التي تـ تكزيع االستبياف عمييا فضالً
عف اختبارات الصدؽ كالثبات.
كما سيتـ عرض األساليب اإلحصائية المستخدمة عند تحميل البيانات لمتكصل إلى النتائج العامة
المتعمقة بالمشكمة الرئيسة لمدراسة كفرضياتيا كذلؾ مف خالؿ مبحثيف األكؿ سيخصص لمناىج
كمجتمع كعينة الدراسة كخطكات إعداد االستبياف كالمبحث الثاني سيستعرض إجراءات الصدؽ كالثبات
كالمعالجة اإلحصائية.

ى
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المبحثىاألول ى
مناهجىورونظىالدرادظىوإجراءاتىالتحلول ى
المطمب األول :مناىج كمصادر الدراسة.
المطمب الثاني :عينة الدراسة كخطكات التحميل.
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المطمب األول
مناىج ومصادر الدراسة
استخدمت الدراسة العديد مف مناىج البحث العممي فضالً عف اعتمادىا عمى عدد مف المصادر
سيتـ عرضيا كما يأتي:

أوالا :مناىج الدراسة:
 .0المنيج الوصفي التحميمي:
كيعرؼ المنيج الكصفي
أنو المنيج الذؼ يقكـ بكصف كدراسة الظكاىر اإلنسانية كما ىي في الكاقع كيشمل عدد مف
البحكث منيا البحكث المسحية ،كيعد المنيج التحميمي احد مناىج البحكث المسحية التي تقكـ بتحميل
الظكاىر السمككية تحميالً دقيقاً فيك المنيج الذؼ يسعى الختبار الفرضيات كيعمل عمى شرح طبيعة
العالقات بيف المتغيرات (العريقي1336 ،ـ ،ص.)00
كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي ألعداد الجانب النظرؼ العاـ الذؼ تطرؽ إلى مدخل اإلدارة
اإللكتركنية ،كاألداء الكظيفي إضاف ًة إلى كاقع اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمنية األىمية كدكرىا
في تحسيف األداء ،كما أف المنيج التحميمي استخدـ لدراسة العالقة بيف المتغيرات المستقمة كالمتغير
التابع.
 .8منيج دراسة الحالة:
يقكـ ىذا المنيج عمى اختيار كدراسة حالة معينة حيث تككف أما فرد أك مجمكعة أفراد أك كحدة
اجتماعية أك إدارية كذلؾ بشكل يتناكؿ المتغيرات كافة المرتبطة بيا كتناكليا بالكصف كالتحميل بحيث
يمكف تعميـ نتائجو عمى الحاالت المشابية بشرط أف تككف الحالة ممثمة لممجتمع الذؼ يتـ التعميـ
عمية (ذيباف ،عبدالمطيف1313 ،ـ ،ص ،)11كقد تـ استخداـ ىذا المنيج لدراسة دكر اإلدارة
اإللكتركنية في تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية.

ثاني ا :مصادر الدارسة:
لغرض جمع البيانات كالمعمكمات في إطار مناىج البحث المستخدمة اعتمدت ىذه الدارسة عمى
المصدريف الرئيسيتيف التالييف:
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 .0المصادر األولية:
تعد المصادر األكلية في سمـ المراجع األساسية ألؼ دراسة ،كقد اعتمد الدراسة في مصادرىا
األكلية عمى اآلتي:
أ -االستبيان :يعد االستبياف مصد اًر أكلياً مف مصادر جمع المعمكمات كقد تـ االعتماد عمية لجمع
البيانات كالمعمكمات كذلؾ لمحاكلة معرفة كرصد دكر اإلدارة اإللكتركنية في تحسيف األداء الكظيفي
في الجامعات اليمنية األىمية مف كجو نظر المبحكثيف.
ب-المقابمة :اعتمدت ىذه الدراسة عمى أداة المقابمة الحرة كتـ استخداميا بالنزكؿ الميداني لجمع
البيانات كالمعمكمات مف إدارات الجامعات اليمنية األىمية كك ازرة التعميـ العالي إضافة إلى مركز
تقنية المعمكمات التابعة لك ازرة التعميـ العالي كمجمس االعتماد األكاديمي نظ اًر لعدـ كجكد مراجع
تشخص مدػ تكافر متطمبات اإلدارة اإللكتركنية ،حيث قاـ الباحث بمقابمة العديد مف مدراء
كمكظفي الجامعات اليمنية األىمية كتعثر مقابمة مدير مركز تقنية المعمكمات ألسباب ال نعمميا
بينما تـ التعاكف مف قبل مجمس االعتماد االكاديمي كمدير قطاع التعميـ األىمي في ك ازرة التعميـ
العالي كالبحث العممي لكنيـ ال تكجد لدييـ احصائيات بأعداد الكادؼ اإلدارؼ لمكظفي الجامعات
األىمية كال يكجد لدييـ تصنيف أك ترتيب لمجامعات األىمية .
ج-القوانين والتشريعات :استخدمت الدراسة عددًا مف القكانيف كالتشريعات المتعمقة بقطاع التعميـ
العالي كالبحث العممي في الجميكرية اليمنية كعمى كجو التحديد الجامعات األىمية.
 .8المصادر الثانوية:
شممت المصادر الثانكية الكتب كالدراسات كالبحكث كالمؤتمرات كالندكات باإلضافة إلى المراجع
اإللكتركنية المرتبطة بالمدخل النظرؼ لإلدارة اإللكتركنية كاألداء الكظيفي فضالً عف أف الدراسة
استخدمت األدبيات التي تطرقت إلى كاقع الجامعات األىمية في الجميكرية اليمنية ،كما تـ االستعانة
بالمراجع مف الميداف فيما يخص كاقع اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمنية األىمية المشمكلة في
مجتمع الدراسة.
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المطمب الثاني
عينة الدراسة وخطوات التحميل
قامت الدراسة بتحديد مجتمع البحث كعينتو في الجامعات اليمنية األىمية مكضكع الدراسة ،كما
تـ اتباع الخطكات العممية كالمنيجية في إعداد االستبانة كالقياـ بإجراءات التحميل.

أوالا :عينة الدراسة:
 .0مجتمع الدراسة:
يمثل مجتمع الدراسة جميع مفردات المجتمع األصمي كىي الجامعات اليمنية األىمية كعدده ()01
كاحد كثالثكف جامعة ،بحيث يجب أخذ نسبة تمثيمة مف ىذا المجتمع كذلؾ لتحديد عينة الدراسة ،كقد
شممت عينة عددىا ( )4جامعات أىمية ،إذ بمغ عدد المكظفيف ( )306مكظفاً.
جدول رقم( )5يوضح مجتمع الدراسة وتوزيعيم حسب المستويات اإلدارية المختمفة في
الجامعات اليمنية األىمية.
اسـ الجامعة

ـ

اإلدارة العميا

اإلدارة
الكسطى

اإلدارة التنفيذية

اإلجمالي

ذككر

إناث

ذككر

أناث

ذككر

أناث

3

-

04

2

156

41

111

 1جامعة األندلس لمعمكـ

0

-

4

-

01

6

20

 0الجامعة البريطانية

1

0

1

13

 1جامعة تكنتؾ الماليزية

1

4

1

11

 2الجامعة اليمنية

0

0

-

23

23

3

الجامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اليمني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

0

2

03

12

4

األكاديمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اليمني ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

1

1

1

1

جامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ
كالتكنكلكجيا

األردنية

لمدراسات العميا

-

اإلجمالي

13
5

0

06

6
306

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد عمى المقابمة الحرة وبالرجوع إلى إحصائيات الجامعات
األىمية المذكورة أعاله ،ابريل8107م.
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 .8عينة الدراسة:
تعبر عينة الدراسة عف النسبة التمثيمية لمفردات مجتمع الدراسة كتمثل سماتو كخصائصو
كاتجاىاتو ،كما تعبر النسبة التمثيمية عف مستكػ التجانس فإذا ظيرت نسبة التجانس بيف مفردات
مجتمع الدراسة مرتفعة ال يتطمب اخذ عينة كبيرة العدد بينما العكس في حاؿ ما إذ لـ تظير قيمة
التجانس لزـ األخذ بعينة كبيرة العدد كلغرض تحديد عينة ىذه الدراسة تـ التأكد مف مدػ تحقيق النسبة
التمثيمية لمعينة فضالً عف نسبة التجانس إذ تـ التركيز عمى المعيار الكيفي متمثالُ بخصائص العينة
كليس عمى المعيار الكمي المتمثل بعدد المكظفيف في ىذه الجامعات كبالتالي تتكفر نسبة التجانس بيف
مفردات مجتمع الدراسة بشكل كبير كذلؾ إذا ما تـ النظر إلى التجانس الكظيفي بيف ىذه الجامعات
حيث تؤدؼ كظيفة كاحدة تتسـ بالتشابو فأغمب ىذه الجامعات تدرس تخصصات عمكـ إنسانية ،كبعض
التخصصات العممية إلى جانب تجانس األداء اإلدارؼ األمر الذؼ يظير ارتفاع نسبة التجانس بيف
مفردات مجتمع الدراسة كالذؼ يمثل مكظفي الجامعات اليمنية األىمية كعمية يبمغ قكاـ عينة ىذه الدراسة
( )111مكظفاً يمثمكف جميع المستكيات اإلدارية في الجامعات اليمنية األىمية كبالتالي تمثل عينة ىذه
الدراسة ما نسبتو ( ،)%0406مف إجمالي عدد مكظفي الجامعات اليمنية األىمية كالبالغ عددىـ ()306
مكظفاً ،كذلؾ بحسب المعادلة اإلحصائية لحساب العينة (منجي ،غانـ).
كتعد عينة الدراسة عينة عشكائية بسيطة حيث تـ اختيار مفرداتيا عف طريق الصدفة كال تتطمب
جيداً ككقتاً في تكزيع كاسترجاع االستبياف.

ثاني ا :خطوات إعداد االستبيان:
تتككف استمارة االستبياف محكريف رئيسييف كقد تـ بنائيا كفقاً لممعايير كالخطكات المنيجية العممية
كالتي يمكف عرضيا في اآلتي:
 -1بناء االستبيان :تـ إعداد االستبياف كفقاً لممعاير اآلتية:
 إرتباط فقرات االستبياف بالمشكمة الرئيسة كأىدافيا كتساؤالتيا كفركضيا. إرتباط فقرات االستبياف بالجانب النظرؼ الذؼ استعرض اإلدارة اإللكتركنية كاألداء الكظيفي. -8خطوات إعداد االستبيان:
اتبعت الدراسة العديد مف الخطكات كىي:
أ -تـ االطالع عمى عدة مف استمارات االستبياف كالتي تضمنتيا الدراسات السابقة لمعرفة عناصر
المتغيريف ،باإلضافة إلى استخالص ما تضمنتو ىذه االستمارات لتفادؼ بعض أكجو النقص
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كشمكؿ استمارة استبياف ىذه الدراسة عمى جميع المحاكر كالمجاالت المتضمنة في اإلدارة
اإللكتركنية كمتطمباتيا كاألداء الكظيفي كعناصره.
ب-عرض االستبياف في صيغة األكلية عمى المشرؼ كذلؾ لمقياـ بالمراجعة كتدكيف مالحظاتو كتعديميا
حسب التأشير عمييا.
ج-عرض االستبياف عمى عدد مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ إدارة األعماؿ في عدة مف
الجامعات كقد تـ األخذ بمالحظاتيـ بالتنسيق مع المشرؼ.
د -القياـ بتكزيع عدد ( )12خمس كعشركف استمارة استبياف تـ تكزيعيا عمى عينة استطالعية بشكل
عشكائي مف أفراد مجتمع الدراسة ،ثـ تـ تكزيعيا مرًة أخرػ بعد فترة أسبكع كذلؾ لغرض التأكد مف
درجة فيـ العبارات ككضكحيا كتعاطييـ مع فقرات االستبياف كىذا ما يؤكد صدؽ كثبات األداة.

ق -تـ تكزيع استمارة االستبياف النيائية كذلؾ عمى مكظفي الجامعات اليمنية األىمية كالمحدديف في
مجتمع الدراسة في المدة مف تاريخ 1315-1-13ـ كحتى تاريخ 1315-1-13ـ حيث تـ تكزيع
عدد ( )111استبياف تـ استرداد( )110استمارة استبانة فقط )16( ،منيا تالفو تـ استبعادىا كبالتالي
فأف عدد استمػارات االستبياف النيائية التي تمت استرجاعيا بمغت ( )110استمارة استبياف.
جدول رقم ( )6يوضح عدد االستمارات الموزعة ،واالستمارات التالفة والصالحة لمتحميل .
الموزعة

التالفة

الصالحة

1

جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا

114

11

130

1

جامعة األندلس لمعمكـ كالتقنية

15

2

10

0

الجامعة البريطانية

11

1

6

1

جامعة تكنتؾ الماليزية

01

1

03

2

الجامعة اليمنية

14

1

13

3

الجامعة اليمنية األردنية

15

1

13

4

األكاديمية اليمنية لمدراسات العميا

4

1

3

848

89

803

اسم الجامعة

م

اإلجمالي

المصدر :من إعداد الباحث
 -3مكونات االستبيان:
تتككف استمارة االستبياف مف األجزاء كالمحاكر اآلتية:
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الجزء األول :خصػائص العينة كيحتكؼ عمى عدد ( )4سبع فقرات تمثل المتغيرات الديمكغرافية.
الجزء الثاني :محاكر االستبياف كتقسـ إلى التالي:
المحور األول :كالمتعمق بمتطمبات اإلدارة اإللكتركنية كمدػ تكافرىا.
المحور الثاني :الفقرات المتعمقة بمدػ مساىمة اإلدارة اإللكتركنية في تحسيف األداء الكظيفي.
جدول رقم ( )7يوضح محاور ومجاالت ومتغيرات الدراسة وعدد فقرات كل مجال.

المجاالت

المتغيرات الرئيسية

عدد الفقرات

متطمبات إدارية كتنظيمية

1

متطمبات بشرية

0

المتغير المستقل متطمبات

متطمبات مالية

0

تطبيق اإلدارة اإللكتركنية

متطمبات تقنية

2

متطمبات أمنية

0

اإلجمالي

15

نكعية العمل

2

كمية العمل المنجز

2

تحسيف بيئة العمل

2

المتغير التابع األداء الكظيفي المعرفة بمتطمبات الكظيفة

2

المكثكقية كالمثابرة

2

الكفايات الكظيفية(الميارات)

3

اإلجمالي

01

اإلجمالي

49

المصدر :من إعداد الباحث استنادا إلى عناصر متغيرات الدراسة.

ثالث ا :خطوات التحميل:
 .0مقياس اإلجابة:
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تـ االعتماد عمى مقياس (ليكرت) الخماسي لإلجابة عف جميع فقرات االستبياف إذ يتكزع عمى
خمس تصنيفات كالدرجة ( )2تعني مكافق بشدة في حيف الدرجة ( )1تعني غير مكافق بشدة كالجدكؿ
رقـ ( )5يكضح ذلؾ:
جدول رقم ( )8يوضح مقياس اإلجابة عن الفقرات (ليكرت الخماسي).
التصنيف

مكافق بشده

مكافق

محايد

غير مكافق

غير مكافق بشدة

الدرجة

2

1

0

1

1

 .8تصحيح األداة:
تـ تصحيح األداة بتقسيمة إلى خمس فئات كالجدكؿ رقـ( )6يكضح ذلؾ في اآلتي:
جدول رقم ( )9يوضح تصحيح األداة.
الفئات

الحدكد األقل

الحدكد األعمى

مستكيات التصكر

الفئة 1

1033

1053

الفئة 1

ضعيفة جداً

1051

1033

ضعيفة

الفئة 0

1031

0013

متكسطة

الفئة 1

0011

1013

عالية

الفئة 2

1011

2033

عالية جداً

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج الـ ()Spss

تـ اعتماد مقياس (ليكرت) الخماسي لإلجابة عف الفقرات الخاصة بالجزء الثاني مف االستبياف
كقد تكزعت إجابة كل فقرة بيف خمس إجابات تراكحت بيف الدرجة (( )2مكافق بشدة) بيف (-1011
 ،)2033بينما تتراكح الدرجة (( )1غير مكافق بشدة) بيف (.)10153-1033
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المبحثىالثاني ى
ضبطىاألداةىواألدالوبىاإلحصائوظ ى

المطمب األول :ضبط األداة.
المطمب الثاني :األساليب اإلحصائية.
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المطمب األول
ضبط األداة
حتمت إج ارءات االتساؽ كالثبات القياـ بالعديد مف الخطكات كالتي يمكف استعراضيا في ىذا الجزء
مف خالؿ تقسيـ المطمب إلى اإلجراءات اآلتية:

أوالا :صدق االستبيان:

 .0الصدق الظاىري (صدق المحكمين):
يقصد بأجراء الصدؽ الظاىرؼ قياـ الباحث باختيار عدداً مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ
الدراسة كالظاىرة التي عالجيا البحث ،كييدؼ ىذا األسمكب إلى التأكد مف أف القياس الذؼ استخدمتو
الدراسة يقيس فعالً ما ينبغي قياسو مف فقرات االستبياف ،كلغرض التأكد مف صدؽ األداة تـ عرض
استمارة االستبياف عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ اإلدارة كالبالغ عددىـ ()11
أحدػ عشر محكماً كذلؾ لألخذ بالمالحظات المؤشرة عمى فقرات جميع المحاكر كمعرفة مدػ دقة
كتناسق فقراتيا أنظر الممحق رقـ (.)1
 .8صدق االتساق الداخمي:
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدػ ارتباط المجاؿ بالمحكر مف فقرات االستبياف ،كقد تـ احتساب
االتساؽ الداخمي لالستبياف باستخداـ معامل االرتباط (بيرسكف) كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ.
أ -معامل االتساق الداخمي لممحور األول:
جدول ( )01يوضح صدق االتساق الداخمي لمحور متطمبات اإلدارة اإللكترونية.
م

معامل ارتباط المجال بالمحور

المجاالت

**30211

1

متطمبات إدارية كتنظيمية

1

متطمبات بشرية

**30613

0

متطمبات مالية

**30551

1

متطمبات تقنية

**30601

2

متطمبات أمنية

**30542

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا عمى برنامج الـ ()Spss
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يكضح الجدكؿ رقـ ( )13أف معامل ارتباط المجاؿ لكل متغير مف متغيراتو بمحكر المتطمبات
اإلدارة اإللكتركنية دالة عند مستكػ معنكية  ،3031كعميو فأف مستكػ الثقة ٍ
عاؿ جداً كبذلؾ يعتبر
المجاؿ صادقاً لما كضع لقياسو.
ب -معامالت االتساق الداخمي لممحور الثاني:
جدول ( )00يوضح صدق االتساق الداخمي لمحور تحسين األداء الوظيفي.
م

المجاالت

معامل ارتباط المجال بالمحور

1

نكعية العمل

**30314

1

كمية العمل المنجز

**30501

0

تحسيف بيئة العمل

**30536

1

المعرفة بمتطمبات الكظيفة

**30631

2

المكثكقية كالمثابرة

**30611

3

الكفايات الكظيفية (الميارات)

**30530

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا عمى برنامج الـ ()Spss
يكضح الجدكؿ رقـ ( )11بأف معامل ارتباط المجاؿ بمحكر تحسيف األداء الكظيفي دالة عند
مستكػ معنكية  ،3031كعميو فمستكػ الثقة ٍ
عاؿ جداً كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقاً لما كضع لقياسو.
 .3الصدق البنائي:
يعتبر الصدؽ البنائي مقياساً لصدؽ األداة كبو يقاس مدػ تحقق األىداؼ كيبيف مدػ ارتباط نتيجة
كل مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لألداة كالجدكؿ التالي رقـ ( )11يكضح معامل االرتباط
لممحاكر:
أ -المحور األول:
جدول رقم ( )08يوضح الصدق البنائي لمحور متطمبات اإلدارة اإللكترونية.
م

المجاالت

معامل ارتباط المجال بالدرجة الكمية

1

متطمبات إدارية كتنظيمية

**30311

1

متطمبات بشرية

**30363

0

متطمبات مالية

**30353

1

متطمبات تقنية

**30412

2

متطمبات أمنية

**30264

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا عمى برنامج الـ ()Spss
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يتبيف مف خالؿ بيانات الجدكؿ رقـ ( )11أف معامل االرتباط (بيرسكف) بيف مجاالت محاكر
االستبانة كالدرجة الكمية لألداة دالة إحصائياً كقد ظيرت أعمى قيمة لمجاؿ المتطمبات التقنية إذ بمغ
 30412عند مستكػ دالة ،3031ككانت قيمة معامل المرتبة الثانية لمجاؿ المتطمبات البشرية إذ بمغت
 30363بينما بمغت قيمة مجاؿ المتطمبات المالية 30353في حيف تمتيا قيمة مجاؿ المتطمبات اإلدارية
كالتنظيمية إذ بمغت 30313
كقد جاءت اقل قيمة لمجاؿ المتطمبات األمنية إذ بمغت  ،30264كبالتالي فأف المعامل جاء مرتفع
جداً كيدؿ عمى كجكد عالقة قكية بيف مجاالت المحكر األكؿ كالدرجة الكمية كيؤكد درجة الصدؽ
البنائي.
ب -المحور الثاني:
جدول ( )01يوضح الصدق البنائي لمحور تحسين األداء الوظيفي.
ـ

معامل ارتباط المجاؿ بالدرجة الكمية

المجاالت

1

نكعية العمل

**30413

1

كمية العمل المنجز

**30241

0

تحسيف بيئة العمل

*30100

1

المعرفة بمتطمبات الكظيفة

**30213

2

المكثكقية كالمثابرة

**30226

3

الكفايات الكظيفية (الميارات)

**30331

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا عمى برنامج الـ ()Spss
يتبيف مف خالؿ مضمكف الجدكؿ رقـ ( )10أف معامل االرتباط (بيرسكف) بيف مجاالت المحكر
الثاني كالدرجة الكمية لألداة دالة إحصائياً كقد ظيرت أعمى قيمة لمجاؿ نكعية العمل إذ بمغت ،31413
تمتيا قيمة مجاؿ الكفايات الكظيفية (الميارات) إذ بمغت  ،30331ثـ جاء بعدىا قيمة مجاؿ كمية
العمل المنجز إذ بمغت  ،30241ثـ جاءت بعدىا قيمة مجاؿ المكثكقية كالمثابرة المرتبة الرابعة إذ
بمغت  ،30226تمتيا قيمة مجػاؿ المعرفة بمتطمبات الكظيفة إذ بمغت  ،30213في حيف جاءت أقل
قيمة لمجاؿ تحسيف بيئة العمل إذ بمغت  ،30100كبالتالي فأف المعامل مرتفع جداً كيدؿ عمى العػالقة
القكية بيف مجاالت المحكر الثاني كالدرجة الكمية كيؤكد ارتفػاع نسبة درجة الصدؽ.
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ثانيا :ثبات االستبيان:
يقصد بإجراءات الثبات أف تظير االستبانة نفس النتيجة في حالة إعادة تطبيق االستبياف مرات
متتالية عمى المبحكثيف في فترات متقاربة حيث تعطي نتيجة متقاربة كمتشابية (العريقي،1336 ،
ص.)133
حيث تـ تكزيع عدد( )12استبانة عمى عينة استطالعية كأعيد التكزيع عمييـ بعد مدة ،كقد تـ
التحقق مف درجة الثبات مف خالؿ معامل الفا(ككرمباخ) كالجدكؿ التالي رقـ ( )11يكضح ذلؾ:
جدول رقم ( )01يوضح معامالت ثبات مجاالت الدراسة حسب طريقة ألفاكرونباخ.
عدد الفقرات

قيمة معامل الثبات

المجاالت

ـ
1

متطمبات إدارية كتنظيمية

1

30501

1

متطمبات بشرية

0

30545

0

متطمبات مالية

0

30613

1

متطمبات تقنية

2

30452

2

متطمبات أمنية

0

30511

15

30605

1

نكعية العمل

2

30613

1

كمية العمل المنجز

2

30621

0

تحسيف بيئة العمل

2

30611

1

المعرفة بمتطمبات الكظيفة

2

30560

2

المكثكقية كالمثابرة

2

30562

3

الكفايات الكظيفية (الميارات)

3

30614

الثبات الكمي لمحكر تحسيف األداء الكظيفي

01

30641

الثبات الكمي لألداة ككل

16

30614

الثبات الكمي لمحكر متطمبات اإلدارة اإللكتركنية

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا عمى برنامج الـ ()Spss
يتبيف مف خالؿ الجدكؿ رقـ( )11ارتفاع قيمة الثبات حيث تدؿ عمى اتساؽ فقرات األداة إذ بمغت
قيمة الثبات الكمي لألداة ككل  ،30614في حيف بمغت نسبة الثبات الكمي لمحكر تحسيف األداء
الكظيفي  ،30641كقيمة الثبات الكمي لمحكر متطمبات اإلدارة اإللكتركنية بمغت 30605
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كتعد ىذه النسب مقبكلة الرتفاع نسبة الثبات كيدؿ عمى أف االستبياف يتمتع بنسبة ثبات عالية مما
يسمح بعد التأكد مف إجراءات الصدؽ صالحية تحميل النتائج كاختبار الفركض كامكانية تطبيق
االستبياف عمى عينة الدراسة إذ تعتبر صالحة لمتكزيع كقابمة لمتحميل كاختبار الفرضيات.
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المطمب الثاني
األساليب اإلحصائية
استخدـ الباحث في الدراسة مجمكعة مف أساليب المعالجة اإلحصائية ،كىي:

أوالا :التك اررات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية:
تـ استخداـ التك اررات ) (Frequenciesكالنسب المئكية ) ،(Valid Percentكذلؾ لكصف
عينة الدراسة ،كما تـ استخداـ المتكسطات الحسابية ) (Meanكذلؾ لمعرفة متكسط استجابات
مفردات عينة الدراسة ،إلى جانب استخداـ االنحراؼ المعيارؼ ) ،(Standard Deviationكذلؾ
لمتعرؼ عمى مدػ انحراؼ كتشتت استجابات مفردات الدراسة لكل محكر مف المحاكر الرئيسة عف
متكسطيا الحسابي ،كلكل فقرة مف فقرات ىذه المحاكر.

ثانيا :معامل ارتباط بيرسون وألفا كرونباخ:
اعتمدت الدراسة عمى معامل ارتباط ( بيرسكف) ) ،(pearsonكذلؾ لمتحقق مف صدؽ االتساؽ
الداخمي لفقرات كمحاكر أداة الدراسة ،إلى جانب استخداـ معامل (ألفا كركنباخ ) (Cronbach's
) ،Alphaكذلؾ لقياس ثبات أداة الدراسة.

ثالثا :اختبار( )tلعينتين مستقمتين وتحميل التباين األحادي و اختبار (:)LSD
تـ استخداـ اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف ) ،(Independent-Samples T-testكذلؾ
لمعرفة داللة الفركقات حسب متغير (الجنس) ،كما تـ استخداـ اختبار تحميل التبايف األحادؼ (One
) ،Way ANOVAكذلؾ لمعرفة داللة الفركقات بيف استجابات مفردات عينة الدراسة بالنسبة
لمتغيرات(المؤىل العممي ،كالخبرة العممية ،كالصفة الكظيفية ،كالتخصص الكظيفي) ،فضالً عف
استخداـ اختبار ) ،(LSDكذلؾ لمعرفة اتجاه الفركقات التي أظيرىا اختبار تحميل التبايف األحادؼ.

رابعا :برنامج الحزم اإلحصائية (:)spss
يعتبر نظاـ اؿ ( )spssأحد األنظمة المتطكرة التي تستخدـ في تطبيقات كثيرة كمف ضمنيا
التطبيقات اإلحصائية حيث يعمل النظاـ عمى تحميل البيانات كبالصيغة التي يقبل تنفيذىا كمف ثـ
قراءتيا كمعالجتيا كتحميميا(صالح ،عكض2008،ـ ،ص.)34
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الخالصة:
تضمف ىذا الجزء مف الدراسة الطرؽ كاإلجراءات كالتي تمثمت بالمنيج المستخدـ ككذا مجتمع
كعينة الدراسة ،كتـ فيو تكضيح كيفية اختيار عينة الدراسة كاجراءات التي تـ مف خالليا إعداد
االستبياف كتحكيمو ثـ إجراءات الصدؽ كالثبات كمف ثـ تكزيعو ،كقد تـ استعراض العديد مف األساليب
اإلحصائية التي تمثمت بصدؽ االستبياف منيا االتساؽ الداخمي باستخداـ معامل (ارتباط بيرسكف) ،إلى
جانب الصدؽ البنائي الذؼ يبيف مدػ ارتباط نتيجة كل مجاؿ مف المجاالت بالمجاؿ الكمي لألداة كما
تـ استخداـ طريقة (الفا ككرمباخ) لمعرفة قيمة معامل ثبات مجاالت الدراسة كالقياـ بإجراءات التحميل
حيث تـ االعتماد عمى مجمكعة مف األساليب كالتك اررات كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
إلى جانب اختبار ( )tكتحميل التبايف األحادؼ كاختبار .LSD
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انفصم انرابع
حتهيم نتائح اندراست واختبار انفرضياث

المبحث األول :تحميل النتائج.
المبحث الثاني :اختبار فرضيات الدراسة كمناقشتيا.
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انفصم انرابع
حتهيم نتائح اندراست واختبار انفرضياث

تمكود :ى
خصص ىذا الفصل لتحميل نتائج البيانات التي تـ التكصل إلييا مف خالؿ المعالجة اإلحصائية
لمبيانات كالتي عالجت خصائص العينة كفقرات االستبانة فضالً عف تحميل نتائج الفرضيات كمناقشتيا
مف خالؿ مبحثيف ،المبحث األكؿ عرض مناقشة نتائج التحميل الخاصة بفقرات االستبياف ،بينما
خصص المبحث الثاني لعرض نتائج كاختبار الفرضيات

ى
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المبحثىاألول ى
تحلولىالنتائجى ى

المطمب األول :نتائج تحميل المتغيرات الديمكغرافية.
المطمب الثاني :مناقشة تحميل النتائج الخاصة بمحاكر االستبياف.
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المطمب األول
نتائج تحميل المتغيرات الديموغرافية
خصص ىذا الجزء لعرض نتائج المتغيرات الديمكغرافية مف خالؿ اآلتي:

أوالا :متغير الجنس:
جدول ( )05يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير الجنس.
ـ

الجنس

العدد

النسبة %

1

ذكر

112

3501

1

أنثى

35

0106

110

%13303

اإلجمالي

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا عمى برنامج الـ ()Spss
يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )12أف نسبة الذككر بمغت  ،%3501بينما بمغت نسبة اإلناث ،%0106
لعدد ( )35( ،)112مكظفاً كمكظفة عمى التكالي كتعد ىذه النتيجة طبيعية.
كتظير بيانات الجدكؿ بأف نسبة الذككر اكثر مف نسبة اإلناث مف مكظفي الجامعات اليمنية
األىمية في عينة الدراسة حيث ظيرت ،إذا ما تـ النظر إلى حصة المرأة اليمنية في الكظيفة العامة
حيث تعتمد معظـ المؤسسات كخاصة الجامعية في الجميكرية اليمنية عمى العنصر الذككرؼ مف دكف
اإلناث خاص ًة في المستكيات اإلدارية الكسطى كالعميا بينما يقتصر دكر المرأة في الكظيفة عمى أعماؿ
السكرتارية كالمستكيات اإلدارية الدنيا ك تعد بنسبة قميمة

ثاني ا :متغير العمر:
جدول ( )06يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير العمر.
العدد

النسبة %

م

العمر

1

12سنة فأقل

15

1001

1

مف 13سنة إلى  03سنة

16

1003

0

مف  01سنة إلى 02سنة

51

0502

1

مف 03سنة إلى  13سنة

11

1600

2

 11سنة فأكثر

10

301

اإلجمالي

110

13303

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا عمى برنامج الـ ()Spss
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تظير بيانات الجدكؿ رقـ( )13تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر أف أعمى نسبة ظيرت
لدػ المكظفيف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف 01سنة حتى 02سنة ،بينما ظيرت أقل نسبة عمرية لدػ
المكظفيف الذيف تبمغ أعمارىـ 11سنة فأكثر ،حيث بمغت النسبة عمى التكالي  ،%301 ،%0502مرتبة
عددياً 51010مكظفاً عمى التكالي في حيف ظير الترتيب التنازلي لمنسب ،%1003،%1600،%1001

ٍ
لكل مف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف 13سنة إلى03سنة03 ،إلى 13سنة ،ك12سنة مرتبة عددياً
15،11،16مكظفاً عمى التكالي.
كلعل ما يفسر ىذا أف الجامعات اليمنية األىمية تعتمد عمى العناصر الشابة في التكظيف كذلؾ إذا
ما تـ النظر إلى العمر الكظيفي الظاىر في الجدكؿ مف 13إلى 03سنو كمف 23-01سنة ،حيث
تعتبر ىاتاف الفئتاف العمريتاف ىما األعمى كىذا يعد مؤش اًر جيداً يحسب لمجامعات اليمنية األىمية.

ثالثا :متغير المؤىل العممي:
جدول ( )07يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير المؤىل العممي.
ـ

المؤىل العممي

العدد

النسبة %

1

دبمكـ متكسط فأقل

6

101

1

بكالكريكس

105

3105

0

دراسات عميا

33

0103

110

13303

اإلجمالي

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا عمى برنامج الـ ()Spss
تظير نتائج تحميل الجدكؿ رقـ( )14الترتيب التنازلي لمنسب لحاممي المؤىالت مف أفراد عينة
الدراسة ،إذ ظيرت اعمى نسبة لدػ المكظفيف مف حممة شياد البكالكريكس إذ بمغت %3105
لعدد105مكظفاً بينما تمتيا نسبة  %0101إذ ظيرت لدػ حممة شيادات الدراسات العميا لعدد
33مكظفاً ،بينما ظيرت النسبة األقل لدػ حممة الدبمكـ المتكسط كاألدنى إذ بمغت  %101لعدد
6مكظفيف.
كتعد ىذه النتيجة طبيعية إذا ما تـ النظر إلى طبيعة الكظائف كاألنشطة اإلدارية داخل الجامعات
إذ مف الطبيعي أف تكظف الجامعة كتختار الككادر مف حممة الشيادات العميا كالبكالكريكس كلعل
ظيكر النسبة البسيطة لحممة الدبمكـ المتكسط كأقل قد يرتبط بطبيعة المياـ الكظيفية المككمة ألييـ في
اإلدارات التشغيمية.
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رابعا :متغير سنوات الخبرة:

جدول رقم ( )08يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير سنوات الخبرة.

ـ

سنكات الخبرة

العدد

النسبة %

1

2سنكات فأقل

33

0103

1

مف 3سنكات إلى  13سنكات

51

0502

0

مف 11سنة إلى 12سنة

22

1205

1

 13سنة فأكثر

13

104

110

13303

اإلجمالي

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا عمى برنامج الـ ()Spss
تظير بيانات الجدكؿ رقـ ( )15أف أعمى نسبة مف المكظفيف بحسب متغير سنكات الخبرة ظيرت

لدػ المكظفيف مف ذكؼ الخبرة في الفئة الثانية ،مف 3إلى13سنكات ،إذ بمغت نسبتيا %0512

لعدد51مكظفاً.

بينما بمغت أدنى نسبة في الفئة الرابعة 13سنة فأكثر إذ بمغت نسبتيا  %104لعدد  13مكظفيف،

في حيف ترتبت بقية النسب تنازلياً لمفئات 2سنكات فأقل لعدد33مكظفاً ،كالفئة مف11إلى 12سنة

لعدد22مكظفاً كذلؾ بنسب  %1215 ،%0103عمى التكالي ،كيشير ىذا التفاكت في النسب إلى أف
سنكات الخبرة في الكسط الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية ال يتجاكز عمرىا عشر سنكات ،كلعل

الفارؽ البسيط الذؼ ظير لدػ الفئة األكلى 2سنكات فأقل يؤكد أف معظـ الجامعات األىمية خالؿ
السنكات الخمس الماضية فتحت باب التكظيف لتغطية األنشطة اإلدارية التي تقكـ بيا الجامعة كلعل

ذلؾ يعكد إلى أف الجامعات مف سنة إلى أخرػ تسعى إلى تكظيف ككادر جديدة لمكاجية األعباء
الكظيفية الممقاة عمى كاىل الجامعة نتيجة ت ازيد الطمب في عممية االلتحاؽ بالقطاع التعميمي الجامعي

األىمي.

خامس ا :متغير المستوى الوظيفي:

جدول رقم ( )09يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير المستوى الوظيفي.
ـ

المستكػ الكظيفي

العدد

النسبة %

1

إدارة عميا

11

203

1

مدير إدارة

12

1104

0

رئيس قسـ

11

1604

1

مختص

101

3106

110

13303

اإلجمالي

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا عمى برنامج الـ ()Spss
135

يتضح مف خالؿ بيانات الجدكؿ رقـ( )16أف تكزيع أفراد العينة بحسب متغير المستكػ الكظيفي
جاء مرتباً كاآلتي:
أعمػػى نسػػبة ظيػػرت لػػدػ المختصػػيف البػػالغ عػػددىـ 101مكظف ػاً ،إذ بمغػػت نسػػبتيـ  ،%3106تمتيػػا
نسبة  %1604لعدد 11ىـ رؤساء األقساـ ،في حيف جاء ترتيب مدراء اإلدارات البالغ عددىـ 12مكظفاً
فػ ػػي المرتبػ ػػة الثالثػ ػػة بنسػ ػػبة ،%1104عمػ ػػى أف اإلدارة العميػ ػػا جػ ػػاءت فػ ػػي المرتبػ ػػة األخي ػ ػرة إذ بمػ ػػغ عػ ػػدد
المكظفيف 11مكظفاً بنسبة .%203
كتعد ىذه النتيجة مؤش اًر طبيعياً حيث يتكزع عدد المكظفيف حسب المستكيات اإلدارؼ داخل
الجامعة بشكل ىرمي فكمما أنخفض المستكػ الكظيفي أزداد عدد المكظفيف كالعكس كمما أرتفع
المستكػ الكظيفي قل عدد المكظفيف كبالتالي فأف النظر إلى طبيعة كظيفة اإلدارة العميا ال تقتضي
ارتفاع عدد المكظفيف في حيف تثمل اإلدارة التشغيمية كاإلدارة الكسطى أكبر نسبة مف عدد المكظفيف
كذلؾ بالنظر إلى الكظائف كالمياـ التي يقكمكف بيا.

سادسا :متغير الدورات التدريبية في الحاسوب:
جدول رقم()81يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير عدد الدورات التدريبية في الحاسوب.
ـ

عدد الدكرات

العدد

النسبة %

1

لـ التحق بأؼ دكرة

10

1305

1

دكرة تدريبية كاحدة

11

1300

0

دكرتيف تدريبيتيف

11

1304

1

ثالث دكرات تدريبية فأكثر

111

2501

110

13303

اإلجمالي

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا عمى برنامج الـ ()Spss
تظير بيانات الجدكؿ رقـ ( )13تكزيع عينة الدراسة بحسب متغير عدد الدكرات التدريبية في
الحاسكب ،إذ ظيرت أعمى نسبة لدػ الفئة الرابعة كىـ الذيف استفادكا مف ثالث دكرات تدريبية فأكثر
لعدد111مكظفاً بنسبة  ،% 2501تمتيا الفئة الثالثة مف المستفيديف بدكرتيف تدريبيتيف إذ بمغ عددىـ
11مكظفاً بنسبة  ،% 13.7في حيف تقاربت الفئة األكلى مع الفئة الثانية كشممت عدد مف المكظفيف
الذيف لـ يمتحقكا بأؼ دكرة كالذيف استفادكا بدكرة كاحدة 11،10مكظفاً كبنسب متقاربة بمغت
 % 1300،%1305عمى التكالي كتشير ىذه النتيجة أف معظـ المكظفيف في الجامعات اليمنية األىمية
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يستفيدكف مف د كرات تدريبية ألكثر مف ثالث دكرات كلعل ىذا مؤشر جيد يحسب ليذه الجامعات
كيؤكد عمى أنيا تيتـ في تدريب كتأىيل العنصر البشرؼ.

سابعا :متغير مستوى إجادة استخدام أنظمة اإلدارة اإللكترونية:
جدول ( )80يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير مستوى إجادة استخدام انظمة اإلدارة

اإللكترونية.
ـ

استخداـ األنظمة

العدد

النسبة %

1

ضعيف

3

105

1

متكسط

14

1104

0

جيد

06

1500

1

جيد جداً

41

0000

43

0106

110

13303

2

ممتاز

اإلجمالي

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا عمى برنامج الـ ()Spss
تشير بيانات الجدكؿ رقـ (  )11ترتيب مستكيات إجادة استخداـ أنظمة اإلدارة اإللكتركنية لدػ
أفراد العينية إذ جاء مستكػ جيد جداً في المرتبة األكلى لعدد41مكظفاً بنسبة  ،%0000تالىا مستكػ
تقدير ممتاز لعدد43مكظفاً كبنسبة بمغت ،%0106بينما ترتبت النسب تنازلياً لممستكيات(جيد ،متكسط،
ضعيف) لألعداد3،14،06مكظفاً كبنسب  %105 ،%1104،%1500عمى التكالي كيعد ىذا مؤش اًر
جيداً يؤكد أف معظـ المكظفيف مف أفراد العينة يجيدكف استخداـ أنظمة اإلدارة اإللكتركنية إذ ظيرت
النسب األقل لدػ المستكيات المتكسطة كالضعيفة كىذا يحسب لمجامعة كيشجع عمى تطبيق فكرة
التحكؿ نحك تطبيق اإلدارة اإللكتركنية.
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المطمب الثاني
مناقشة تحميل النتائج الخاصة بمحاور االستبيان
تتككف محاكر االستبياف مف محكريف رئيسيف ،سيعرض ىذا الجزء مف الدراسة مناقشة تحميل
نتائج كل محكر عمى حدة.

أوالا :المحور األول :متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية:
المتكسطات الحسابية لمجاالت متطمبات اإلدارة اإللكتركنية:
 .0المتوسطات الحسابية لمجال المتطمبات اإلدارية والتنظيمية:
جدول رقم ( )22المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة
لمجال المتطمبات اإلدارية والتنظيمية.
ترتيب
قكة الفقرة

درجة التكفر

رقم الفقرة

نص الفقرة

في
االستبانة

1

1

1

1

0

0

1

1

تدعـ اإلدارة العميا فػي الجامعػة التكجػو
نحك تطبيق اإلدارة اإللكتركنية.

المتكسط االنحراؼ

الدرجة

الحسابي

المعيارؼ

المفظية

4.17

.956

عالية

تتبنػ ػ ػ ػػى اإلدارة العمي ػ ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػ ػػي الجامع ػ ػ ػ ػػة
التكعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كتفعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل تطبيػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق اإلدارة

4.00

.947

عالية

اإللكتركنية.
تكضػ ػ ػ ػػح ل ػ ػ ػ ػكائح الجامعػ ػ ػ ػػة العالقػ ػ ػ ػػات
كخطكط انسياب السمطة فييا.
تمتمؾ الجامعة إدلػو إرشػادية السػتخداـ
أنظمة اإلدارة اإللكتركنية.
المتكسط العاـ

3.58

1.055

عالية

3.49

1.152

عالية

0051

30523

عالية

تظير بيانات الجدكؿ رقـ ( )11أف المتكسط العاـ الستجابات أفراد العينة بمغ ،0051كبانحراؼ
معيارؼ يساكؼ ،30523كبالتالي فأف جميع أفراد العينة يجمعكف بدرجة عالية عمى تكافر المتطمبات
اإلدارية كالتنظيمية ،كقد جاءت أعمى نسبة لمفقرة األكلى كالتي تؤكد أف اإلدارة العميا في الجامعة تدعـ
التكجو نحك تطبيق اإلدارة اإللكتركنية إذ بمغ المتكسط الحسابي ،1014كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ
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 ،.623كبتقدير لفظي عالي في حيف ظيرت أقل نسبة في الفقرة الرابعة التي تؤكد أف الجامعة لدييا
دليل إرشادؼ الستخداـ أنظمة اإلدارة اإللكتركنية ،إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة  0016كبانحراؼ
معيارؼ يساكؼ  10121عمى أف بقية النسب تكزعت عمى الفقرتيف الثانية كالتي تنص عمى أف
الجامعة تتبنى التكعية لمتحكؿ نحك تطبيق اإلدارة اإللكتركنية بمتكسط حسابي بمغ  ،1033كبانحراؼ
معيارؼ يساكؼ ،614.ككذا الفقرة الثالثة التي تؤكد أف ىناؾ لكائح لدػ الجامعة تكضح العالقات
كخطكط انسياب السطمة فييا إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة 0025كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ.10322
كلعل ىذا التصكر اإليجابي العالي الذؼ ظير في إجابات المبحكثيف يعكد إلى استشعار المكظفيف
بمسئكلية الجامعات كتكجييا لتحديث العمل اإلدارؼ بأتباع األسمكب اإللكتركني كأف األرضية في
الجامعات باتت مييأة مف الناحية اإلدارية كالتنظيمية لمتحكؿ نحك تطبيق اإلدارة اإللكتركنية.
 .8المتوسطات الحسابية لمجال المتطمبات البشرية:
جدول رقم ( )21المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة
لمجال المتطمبات البشرية.
ترتيب

قكة الفقرة

درجة التكفر

رقـ الفقرة

نص الفقرة

في

االستبانة

المتكسط االنحراؼ

الدرجة

الحسابي

المفظية

المعيارؼ

يكجػ ػػد فػ ػػي الجامعػ ػػة كػ ػػادر إدارؼ
1

3

1

2

0

4

مؤى ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ي ػ ػ ػ ػ ػ ػػدير أنظم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اإلدارة

4.07

.995

اإللكتركنية.

تمتم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ الجامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكادر

متخصص ػػة فػي تص ػػميـ كتطكي ػػر

4.07

1.055

عالية

عالية

ب ػ ارمػػج اإلدارة اإللكتركنية.
تحػ ػ ػػرص الجامعػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى تأىيػ ػ ػػل
المػػ ػ ػػكظفيف فػػ ػ ػػي مجػػ ػ ػػاؿ أنظمػ ػ ػ ػػة

3.58

1.169

عالية

30610

عالية

اإلدارة اإللكتركنية.

المتكسط العاـ

0061

تظير بيانات الجدكؿ رقـ( )10أف المتكسط الحسابي العاـ الستجابة أفراد العينة بمغ 0061
كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  ،30610كبتقدير لفظي عالي ،كبالتالي فأف جميع أفراد العينة يجمعكف عمى
تكافر المتطمبات البشرية لدػ الجامعات ،كقد ظيرت أعمى نسبة في الفقرة السادسة التي تنص عمى انو
يكجد في الجامعة كادرؼ إدارؼ مؤىل يدير أنظمة اإلدارة اإللكتركنية ،إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة
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 ،1034كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ ،662.ككذا الفقرة الخامسة التي تنص عمى أف الجامعة تمتمؾ مف
الككادر المتخصصة في تصميـ كتطكير برامج اإلدارة اإللكتركنية إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة أيضاً
1034كبفارؽ في االنحراؼ المعيارؼ الذؼ بمغ 10322كبتقدير لفظي عالي ،بينما ظيرت اقل نسبة في
الفقرة السابعة كالتي تنص عمى أف الجامعة تحرص عمى تأىيل المكظفيف في مجاؿ أنظمة اإلدارة
اإللكتركنية ،إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة  0025كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  10136كبتقدير لفظي
عالي ،كبالتالي فأف النسب العالية التي ظيرت في إجابات المبحكثيف تؤكد أف العنصر البشرؼ المؤىل
متكاف اًر لدػ الجامعات األىمية مما يييئ التكجو نحك تطبيق اإلدارة اإللكتركنية.
 .3المتوسطات الحسابية لمجال المتطمبات المالية:
جدول رقم ( )21المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال
المتطمبات المالية.
ترتيب
قكة الفقرة

رقم الفقرة
في

االستبانة

1

6

1

13

0

5

درجة التكفر
نص الفقرة
تػ ػ ػ ػػكفر الجامعػ ػ ػ ػػة الم ػ ػ ػ ػكارد الماليػ ػ ػ ػػة الالزمػ ػ ػ ػػة
لتحديث كصيانة األجيزة كالبرامج.
تػ ػ ػ ػػكفر الجامعػ ػ ػ ػػة الم ػ ػ ػ ػكارد الماليػ ػ ػ ػػة الالزمػ ػ ػ ػػة
لتصميـ كتطكير البرامج اإللكتركنية.

ت ػ ػ ػػكفر الجامع ػ ػ ػػة المػ ػ ػ ػكارد المالي ػ ػ ػػة الالزم ػ ػ ػػة
لمتطمبات اإلدارة اإللكتركنية.
المتكسط العاـ

المتكسط االنحراؼ
الحسابي

المعيارؼ

الدرجة
المفظية

3.88

1.019

عالية

3.80

1.038

عالية

3.69

1.127

عالية

0046

30633

عالية

تظير بيانات الجدكؿ رقـ ( )11بأف المتكسط الحسابي العاـ الستجابة أفراد العينة بمغ 0046
كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  ،30633كبتقدير لفظي عالي كبالتالي فأف جميع أفراد العينة مجمعكف عمى
تكافر المتطمبات المالية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكتركنية ،كقد ظيرت أعمى نسبة في الفقرة التاسعة
كالتي تنص عمى تكافر المكارد المالية الالزمة لتحديث كصيانة األجيزة كالبرامج إذ بمغ المتكسط
الحسابي لمفقرة  ،0055كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  ،1316بينما ظيرت أقل نسبة في الفقرة الثامنة كالتي
تنص عمى أف الجامعة تكفر المالية الالزمة لمتطمبات اإلدارة اإللكتركنية بشكل عاـ إذ بمغ المتكسط
الحسابي لمفقرة  0036كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  10114في حيف تكسطت الفقرة العاشرة الفقرتيف
السابقتيف كالتي تنص عمى أف الجامعة تكفر المكارد المالية الالزمة لتصميـ كتطكير البرامج
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كالتطبيقات اإللكتركنية ،كبالتالي فأف ىذا التصكر العالي الذؼ يحممو أفراد العينة حكؿ مدػ تكافر
المتطمبات المادية لدػ الجامعة يؤكد فعالً تكفر الغالؼ المالي الالزـ كبالتالي ال يشكل عائقاً أماـ
اإلدارة الجامعية لمتحكؿ نحك تطبيق اإلدارة اإللكتركنية كقد جاءت ىذه اإلجابات حسب التكقع المسبق
إذ تتكافر السيكلة المالية لدػ الجامعات األىمية باعتبار أف مكاردىا تعتمد في األساس عمى رسكـ
الطالب مما يمنحيا االستقاللية المالية.
 .4المتوسطات الحسابية لمجال المتطمبات التقنية:

جدول رقم ( )22المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال
المتطمبات التقنية.

ترتيب
قوة الفقرة

رقم الفقرة
في
االستبانة

1

11

1

11

0

11

1

12

2

10

درجة التوفر
نص الفقرة

المتوسط

تستخدـ الجامعة شبكة داخميػة تػربط
الكحدات اإلدارية.
تمتم ػ ػػؾ الجامع ػ ػػة أجيػ ػ ػزة حكاس ػ ػػيب
متطكرة كحديثة.
تس ػػتخدـ الجامع ػػة اجيػ ػزة الحاس ػػكب

في جميع عممياتيا اإلدارية.

االنحراف

الدرجة

الحسابي

المعياري

المفظية

4.19

.859

عالية

4.07

.944

عالية

4.01

.993

عالية

يكجػػد لػػدػ الجامعػػة صػػفحات فعالػػة
عمػ ػػى مكاقػ ػػع التكاصػ ػػل االجتمػ ػػاعي

(فػ ػػيس بػ ػػكؾ ،تميج ػ ػراـ ،كآتػ ػػس آب،

4.00

.974

ت ػ ػػكيتر) لتق ػ ػػديـ الخ ػ ػػدمات كمتابع ػ ػػة

عالية

انشطة الجامعة
تسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخدـ الجامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة مكقعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
اإللكتركني بفاعمية.
المتكسط العاـ

3.91

1.017

عالية

1030

30404

عالية

تظير بيانات الجدكؿ رقـ ( )12بأف المتكسط العاـ الستجابة أفراد العينة بمغ  1030كبانحراؼ
معيارؼ يساكؼ  30404كبتقدير لفظي عالي ،كبالتالي فأف جميع أفراد العينية يجمعكف عمى تكافر
المتطمبات التقنية الالزمة داخل الجامعة.
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كقد ظيرت أعمى نسبة في الفقرة الرابعة عشر كالتي تنص عمى أف الجامعة تستخدـ شبكة داخمية
تربط كحداتيا اإلدارية كبمتكسط حسابي بمغ  1016كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ ،526.تمتيا الفقرة الحادية
عشر كالتي تنص عمى أف الجامعة تمتمؾ أجيزة حكاسيب متطكرة كحديثة إذ بمغ المتكسط الحسابي
لمفقرة  1034كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ.611.
كقد جاءت الفقرة الثانية عشر في المرتبة الثػالثة كالتي تنص عمى أف الجامعة تعتمد في جميع
عممياتيا اإلدارية عمى الحػاسكب إذ بمغ المتكسط الحسػابي لمفقرة  1031كبانحراؼ معيارؼ.660.
أما الفقرة الخػامسة عشر فقد جاءت في المرتبة الرابعة كالتي تنص عمى انو تكجد في الجػامعة
صفحات عمى مكاقع التكاصل االجتماعي ( فيس بكؾ ،تمجراـ ،كاتس ،تكيتر) لتقديـ الخدمات كمتابعة
أنشطة الجامعة حيث بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة  1033كبانحراؼ معيارؼ.641.
كقد جاءت الفقرة الثالثة عشر في المرتبة الخامسة كاألخيرة كالتي تنص عمى أف الجامعة تستخدـ
مكقعيا اإللكتركني بفاعمية إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة  0061كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ .10314
كبالتػالي تظير إجابات المبحكثيف أف الجامعػات األىمية تعتمد عمى الحكاسيب في أنشطتيا اإلدارية
إذ تكجد لدييػا شبكة داخمية تربط المستكيػات اإلدارية المختمفة ،كما تؤكد أف الجػامعات األىمية تستخدـ
العديد مف المكاقع اإللكتركنيػة كفي مقدمتيػا المكقع الرسمي لمجػامعة.
كبالتػالي فإف ذلؾ يعزز مف أف الجػامعات األىمية في اليمف تعتمد عمى تكنكلكجيػا المعمكمات
كاالتصاالت كقد باتت مييأة أكثر مف أؼ كقت مضى لمتحكؿ نحك تطبيق اإلدارة اإللكتركنية.
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 .5المتوسطات الحسابية لمجال المتطمبات األمنية:
جدول رقم ( )23المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال
المتطمبات األمنية.
ترتيب

رقـ الفقرة

قكة

في

الفقرة

االستبانة

1

13

1

15

0

14

درجة التكفر
نص الفقرة

المتكسط االنحراؼ

الدرجة

المعيارؼ

المفظية

الحسابي
تكجد في الجامعة برامج حماية حديثو لمنع
االختراؽ لألنظمة.

3.86

1.080

عالية

يكجد في الجامعة سيرفرات كخكادـ
احتياطية الستعادة البيانات في حاؿ تمفيا

3.85

1.008

عالية

أك تعطل الحكاسيب
يكجد في الجامعة ضكابط ألمف المعمكمات
في حاؿ الدخكؿ غير المشركع إلى قاعدة

3.77

.999

عالية

البيانات
المتكسط العاـ

0050

30564

عالية

تظير بيانات الجدكؿ رقـ( )13بأف المتكسط الحسابي العاـ الستجابة أفراد العينة بمغ 0050
كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  ، 3064كبتقدير لفظي عالي ،كبالتالي فأف جميع أفراد العينة متفقكف عمى
تكافر المتطمبات األمنية الالزمة لغرض الحماية اإللكتركنية لمبيانات كالمعمكمات ،كقد ظيرت أعمى
نسبة في الفقرة السادسة عشر كالتي تنص عمى كجكد برامج حماية إلكتركنية حديثة لمنع االختراؽ
اإللكتركني لألنظمة إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة 0053كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  ،10353تمتيا
الفقرة الثامنة عشر كالتي تنص عمى أف تكافر السيرفرات كالخكادـ االحتياطية الستعادة البيانات في
حاؿ تعطل الحكاسيب أك تمفيا ،إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة  0052كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ
 ،10335في حيف جاءت الفقرة السابعة عشر في المرتبة الثالثة كالتي تنص عمى أنو يكجد في الجامعة
ضكابط ألمف المعمكمات في حاؿ الدخكؿ غير المشركع إلى قاعدة البيانات ،إذ بمغ المتكسط الحسابي
لمفقرة  ،0044كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  .666كبالتالي فأف تكفر ىذ البرامج كالضكابط يكحي بتكخي
اء لحفع البيانات كالمعمكمات مف التمف.
الجامعات الحذر مف أعماؿ القرصنة اإللكتركنية كما يعد إجر ً
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 .6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور متطمبات اإلدارة اإللكترونية:
جدول رقم ( )24المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة
لمحور متطمبات اإلدارة اإللكترونية ككل.
ترتيب قكة
المجاؿ

درجة التكفر

رقـ المجاؿ
نص المجاؿ

في
االستبانة

المتكسط االنحراؼ الدرجة
الحسابي

المعيارؼ المفظية

1

1

المتطمبات التقنية

.73720 4.0333

عالية

1

1

المتطمبات البشرية

.92333 3.9077

عالية

0

2

المتطمبات األمنية

.89700 3.8279

عالية

1

1

المتطمبات اإلدارية كالتنظيمية

.85036 3.8099

عالية

2

0

المتطمبات المالية

.96637 3.7926

عالية

 .74182 3.8743عالية

المتكسط العاـ

يتبيف مف بيانات الجدكؿ رقـ( )14بأف المتكسط الحسابي العاـ لمتطمبات اإلدارة اإللكتركنية بمغ
 00541كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  .4115كبتقدير لفظي عالي كبالتالي فإف جميع أفراد العينة
يجمعكف عمى تكافر جميع متطمبات اإلدارة اإللكتركنية داخل الجامعات اليمنية األىمية ،بيدا أف أعمى
نسبة ظيرت لمجاؿ المتطمبات التقنية إذ بمغ المتكسط الحسابي لممجاؿ 10300كبانحراؼ معيارؼ
يساكؼ  .4041كبتقدير لفظي عالي تالىا مجاؿ المتطمبات البشرية إذ بمغ المتكسط الحسابي لممجاؿ
 00634كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ .6100
كبتقدير لفظي عالي ،في حيف جاء مجاؿ المتطمبات األمنية في المرتبة الثالثة بمتكسط حسابي بمغ
 00514كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  .5643كبتقدير لفظي عالي ،تاله مجاؿ المتطمبات اإلدارية
كالتنظيمية ،إذ بمغ المتكسط الحسابي لممجاؿ  00536كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  ،.5230كبتقدير
لفظي عالي.
كقد جاء مجاؿ المتطمبات المالية في المرتبة الخامسة إذ بمغ المتكسط الحسابي لممجاؿ 00461
كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  .6330كبتقدير لفظي عالي.

ثاني ا :المحور الثاني تحسين األداء الوظيفي:
المتكسطات الحسابية لمجاالت تحسيف األداء الكظيفي:
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 .0المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال نوعية العمل:
جدول رقم ( )25المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة
لمجال نوعية العمل.
ترتيب
قوة الفقرة

درجة المساىمة

رقم الفقرة
نص الفقرة

في
االستبانة

1

2

1

0

0

1

1

1

2

1

يؤدؼ استخداـ اإلدارة اإللكتركنيػة إلػى
تحسيف إنتاجية العمل.
تػػؤدؼ اإلدارة اإللكتركني ػة إلػػى تحسػػيف
الفاعمية في إنجاز المعامالت.

تؤدؼ اإلدارة اإللكتركنية إلػى الدقػة فػي
العمل.
تعم ػػل اإلدارة اإللكتركني ػػة عم ػػى تحقي ػػق
القيمة لمخدمة المقدمة.

تعمل اإلدارة اإللكتركنية عمػى تحسػيف

جكدة العمل.

المتوسط العام

المتوسط

االنحراف

الدرجة

الحسابي

المعياري

المفظية

4.43

.645

عالية جداً

4.41

.699

عالية جداً

4.39

.729

عالية جداً

4.33

.697

عالية جداً

4.30

.843

عالية جدًا

4337

13619

عالية جدا

تظير بيانات الجدكؿ رقـ ( )15بأف المتكسط الحسابي العاـ الستجابة أفراد العينة بمغ 1004
كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ ، 30336كبتقدير لفظي عالي جداً كبالتالي فأف جميع افراد العينة مجمعكف
عمى التأثير اإليجابي لإلدارة اإللكتركنية في مجاؿ نكعية العمل حيث ظيرت أعمى نسبة في الفقرة
الخامسة كالتي تنص عمى أنو يؤدؼ استخداـ اإلدارة اإللكتركنية إلى تحسيف انتاجية العمل إذ بمغ
المتكسط الحسابي لمفقرة  4.43كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  ،.645تمتيا الفقرة الثالثة كالتي تنص عمى
أنو تؤدؼ اإلدارة اإللكتركنية إلى تحسيف الفاعمية في إنجاز المعامالت إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة
 4.41كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  .699في حيف جاءت الفقرة الثانية في المرتبة الثالثة كالتي تنص
عمى أنو تؤدؼ اإلدارة اإللكتركنية إلى الدقة في العمل إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة  4.39كبانحراؼ
معيارؼ يساكؼ  ،729تمتيا الفقرة الرابعة كالتي تنص عمى أنو تعمل اإلدارة اإللكتركنية عمى تحقيق
القيمة لمخدمة المقدمة إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة  4.33كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  ،.697كقد
جاء ترتيب الفقرة األكلى في المرتبة الخامسة كاألخيرة كالتي تنص عمى انو تعمل اإلدارة اإللكتركنية
عمى تحسيف جكدة العمل إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة  4.30كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ .843
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كبالتالي فأف انطباعات جميع أفراد العينة كالتي ظيرت في بيانات الجدكؿ تشير إلى إدراؾ المبحكثيف
لفكائد اإلدارة اإللكتركنية كتممسيـ لدكرىا في تحسيف نكعية العمل انطالقا مف المكارد اإللكتركنية
اليمنية األىمية لتسيير األنشطة كاألعماؿ التي تقكـ كافة

المتاحة كالتي تستخدـ في الجامعات
المستكيات اإلدارية داخل الجامعة

 .8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال كمية العمل المنجز:
جدول رقم ( )26المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة
لمجال كمية العمل المنجز.
درجة المساىمة

ترتيب

رقـ الفقرة

الفقرة

االستبانة

1

13

1

3

إنجاز المعامالت أكالً بأكؿ.

0

4

كـ كبير مف المعامالت في كقت محدكد.

1

5

2

6

قكة

في

نص الفقرة

المتكسط

تعمػل اإلدارة اإللكتركنيػة عمػػى تسػييل مراجعػػة

األعماؿ بسيكلة كيسر.

تسيـ اإلدارة اإللكتركنيػة فػي زيػادة القػدرة عمػى
يػػؤدؼ اسػػتخداـ اإلدارة اإللكتركنيػػة إلػػى إنجػػاز
تسيل اإلدارة اإللكتركنيػة مػف تخطػي الحػكاجز

المكانية كالزمانية في إنجاز األعماؿ.

تمكػػف اإلدارة اإللكتركنيػػة مػػف إنجػػاز مػػا يككػػل
إلى المكظف مف مياـ إضافية كبسيكلة.
المتكسط العاـ

االنحراؼ

الدرجة

الحسابي

المعيارؼ

المفظية

4.39

.730

عالية جدًا

4.37

.672

عالية جدًا

4.32

.696

عالية جدًا

4.31

.746

عالية جدًا

4.22

.819

عالية جدًا

1001

30331

عالية جدًا

تظير بيانات الجدكؿ رقـ ( )29بأف المتكسط العاـ الستجابات أفراد العينة بمغ  ،4.32كبانحراؼ
معيارؼ يساكؼ ، 0.601كبتقدير لفظي عالي جداً ،كبالتالي فأف جميع أفراد العينة يجمعكف عمى أف
اإلدارة اإللكتركنية تؤثر إيجابياً عمى كمية العمل المنجز كقد جاءت الفقرة العاشرة في المرتبة األكلى
كالتي تنص عمى أف اإلدارة اإللكتركنية تعمل عمى تسييل مراجعة األعماؿ بسيكلة كيسر إذ بمغ
المتكسط الحسابي لمفقرة  4.39كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  ،.730كبتقدير لفظي عالي جداً ،تمتيا الفقرة
السادسة كالتي تنص عمى أف اإلدارة اإللكتركنية أسيمت في زيادة القدرة عمى إنجاز المعامالت أكالً
بأكؿ إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة  ،4.37كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  .672كبتقدير لفظي عالي
جداً ،كقد جاءت الفقرة السابعة في المرتبة الثالثة كالتي تنص عمى أنو يؤدؼ استخداـ اإلدارة اإلدارية
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اإللكتركنية إلى إنجاز كـ كبير مف المعامالت في كقت محدكد إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة 4.32
كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  .696كبتقدير لفظي عالي جداً.
أما الفقرة الثامنة فقد جاءت في المرتبة الرابعة كالتي تنص عمى أنو تسيل اإلدارة اإللكتركنية مف
تخطي الحكاجز المكانية كالزمانية في إنجاز األعماؿ إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة  4.31كبانحراؼ
معيارؼ يساكؼ  ، .746كبتقدير لفظي عالي جداً ،تمتيا الفقرة التاسعة كالتي جاءت بالمرتبة الخامسة
كاألخيرة كالتي تنص عمى أف اإلدارة اإللكتركنية تمكف مف إنجاز ما يككل إلى المكظف مف مياـ
إضافية كبسيكلة إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة  4.22كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  .819كبتقدير لفظي
عالي جداً.
 .3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال تحسين بيئة العمل:

جدول رقم ( )11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة
لمجال تحسين بيئة العمل.

ترتيب

رقـ الفقرة

قكة

في

الفقرة

االستبانة

1

11

1

11

0

11

1

10

2

12

درجة المساىمة
نص الفقرة

المتكسط

تسػ ػ ػػيـ اإلدارة اإللكتركنيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي الحػ ػ ػػد مػ ػ ػػف
األكراؽ كالممفات كاألرشفة التقميدية.
تس ػ ػػيل اإلدارة اإللكتركني ػ ػػة عم ػ ػػى الحص ػ ػػكؿ
عمى النتائج كالتعميمات بصكرة سريعة.
تس ػ ػ ػػاعد اإلدارة اإللكتركني ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػػى ت ػ ػ ػػكفير

المعمكمات بدكف مشقة.

تسيـ اإلدارة اإللكتركنية في تحسػيف كسػائل
االتصاؿ في بيئة العمل.
تمكػف اإلدارة اإللكتركنيػػة فػػي سػػيكلة كصػػكؿ
الخدمة إلى طالب الخدمة
المتكسط العاـ

االنحراؼ

الدرجة

الحسابي

المعيارؼ

المفظية

4.48

.855

عالية جداً

4.45

.729

عالية جدًا

4.39

.736

عالية جداً

4.35

.766

عالية جدًا

4.32

.825

عالية جداً

1013

30306

عالية جدًا

تظير بيانات الجدكؿ رقـ ( )30بأف المتكسط الحسابي العاـ الستجابات أفراد العينة بمغ 4.40

كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  0.693كبتقدير لفظي عالي جداً كبالتالي فإف المبحكثيف يجمعكف عمى أف
اإلدارة اإللكتركنية ساعدت عمى تحسيف بيئة العمل داخل الجامعة كقد جاءت الفقرة الحادية عشر في

المرتبة األكلى كالتي تنص عمى أف اإلدارة اإللكتركنية تسيـ في الحد مف األكراؽ كالممفات كاألرشفة
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التقميدية إذ بمغ المتكسط الحسابي  ،4.48كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  ،.855كبتقدير لفظي عالي
جداً ،تمتيا الفقرة الثانية عشر في المرتبة الثانية كالتي تنص عمى أف اإلدارة اإللكتركنية تسيل مف

عممية الحصكؿ عمى النتائج كالتعميمات بصكرة سريعة إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة 4.45

كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ ، .729كبتقدير لفظي عالي جداً ،في حيف جاءت الفقرة الرابعة عشر في
المرتبة الثالثة كالتي تنص عمى أف اإلدارة اإللكتركنية تساعد عمى تكفير المعمكمات بدكف مشقة إذ بمغ

المتكسط الحسابي لمفقرة  4.39كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  ، .736كبتقدير لفظي عالي جداً ،تمتيا
الفقرة الثالثة عشر في المرتبة الرابعة كالتي تنص عمى أف اإلدارة اإللكتركنية تسيـ في تحسيف كسائل

االتصاؿ في بيئة العمل إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة  4.35كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ .766
كبتقدير لفظي عالي جداً ،كقد جاءت الفقرة الخامسة عشر في المرتبة الخامسة كاألخيرة كالتي تنص

عمى أف اإلدارة اإللكتركنية تعمل عمى سيكلة كصكؿ الخدمة إلى طالب الخدمة إذ بمغ المتكسط

الحسابي لمفقرة  4.32كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  .825كبتقدير لفظي عالي جداً.
 .4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال المعرفة بمتطمبات الكظيفة:

جدكؿ رقـ ( )13المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ
المعرفة بمتطمبات الكظيفة.

رقـ الفقرة

ترتيب

درجة المساىمة

في

قكة الفقرة

نص الفقرة

االستبانة

1

15

1

14

0

13

1

13

2

16

تعمل اإلدارة اإللكتركنية

المتكسط

عمى تسييل طرؽ

األداء لممياـ الكظيفية.
تسيـ اإلدارة اإللكتركنية في

تحديد كضبط

الصالحيات لممكظف في أداءه لعممة.
تسيـ اإلدارة اإللكتركنية في إلماـ المكظف
باألجيزة كالمعدات كاإلمكانيات الالزمة
تسيـ اإلدارة اإللكتركنية في تمتع المكظف

بمستكػ عالي مف اإللماـ بمسؤكلية

تسيـ اإلدارة اإللكتركنية في تقديـ
الالزمة ألداء الكظيفة.

المتكسط العاـ

األدكات

الحسابي

االنحراؼ
المعيارؼ

الدرجة

4.26

.711

عالية جداً

4.19

.695

عالية

4.13

.842

عالية

4.08

.778

عالية

4.08

.848

عالية

1012

30311

المفظية

عالية

تظير بيانات الجدكؿ رقـ( )31بأف المتكسط العاـ الستجابات أفراد العينة بمغ  4.15كبانحراؼ
معيارؼ يساكؼ  0.642كبتقدير لفظي عالي.
كبالتالي فإف المبحكثيف أفراد العينة يدرككف اإلدارة اإللكتركنية في تحديد معرفة المكظف بطبيعة
الكظيفة المككمة إلية كمتطمباتيا.
111

كقد جاءت الفقرة الثامنة عشر في المرتبة األكلى كالتي تنص عمى أف اإلدارة اإللكتركنية تعمل
عمى تسييل طرؽ األداء لممياـ الكظيفية إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة  4.26كبانحراؼ معيارؼ
يساكؼ  .711كبتقدير لفظي عالي جداً.
تمتيا الفقرة السابعة عشر كالتي جاءت في المرتبة الثانية حيث نصت عمى أف اإلدارة اإللكتركنية
تسيـ في تحديد كضبط الصالحيات لممكظف في أدائو لعممة إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة 4.19
كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  .695كبتقدير لفظي عالي.
في حيف جاءت الفقرة عشركف في المرتبة الثالثة كالتي تنص عمى أف اإلدارة اإللكتركنية تسيـ في
إلماـ المكظف باألجيزة كالمعدات كاإلمكانيات الالزمة إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة  4.13كبانحراؼ
معيارؼ يساكؼ  .842كبتقدير لفظي عالي.
كقد جاءت الفقرة السادسة عشر في المرتبة الرابعة كالتي تنص عمى أف اإلدارة اإللكتركنية تسيـ
في تمتع المكظف بمستكػ عالي مف اإلدراؾ بالمسؤكلية إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة 4.08
كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  .778كبتقدير لفظي عالي.
بينما جاءت الفقرة التاسعة عشر في المرتبة الخامسة كاألخيرة كالتي تنص عمى أف اإلدارة
اإللكتركنية تسيـ في تقديـ األدكات الالزمة ألداء الكظيفة إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة 4.08
كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  .848كبتقدير لفظي عالي.
كلعل المتكسط الحسابي العالي الذؼ ظير في الفقرة الثامنة عشر إذ جاءت في المرتبة األكلى
يشير إلى أف المكظفيف في الجامعات اليمنية األىمية أدرككا أف اإلدارة اإللكتركنية فعالً تسيل مف طرؽ
األداء لممياـ كاألعماؿ كاألنشطة اإلدارية؛ حيث تعتمد عمى الطرؽ اإللكتركنية بخالؼ اإلدارة التقميدية
التي تعتمد كل االعتماد عمى األكراؽ.
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 .5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال الموثوقية والمثابرة:
جدكؿ رقـ ( )13المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ
المكثكقية كالمثابرة.

ترتيب
قكة الفقرة

درجة المساىمة

رقـ الفقرة
في

نص الفقرة

االستبانة

1

11

1

11

0

12

1

11

2

10

تسػ ػػاىـ اإلدارة اإللكتركنيػ ػػة فػ ػػي تحسػ ػػيف مسػ ػػتكػ
المكظف بشكل مستمر.
تسػ ػ ػ ػػاعد اإلدارة اإللكتركنيػ ػ ػ ػػة المكظػ ػ ػ ػػف عمػ ػ ػ ػػى
االطمئناف في أداءه لعممة بشكمة ممتاز.
ت ػ ػػدعـ اإلدارة اإللكتركني ػ ػػة إنج ػ ػػاز المي ػ ػػاـ كفقػ ػ ػاً
لممعاير المحدكدة.

تس ػػيل اإلدارة اإللكتركني ػػة عم ػػى تالف ػػي األخط ػػاء
كسيكلة تعديميا.
تمػػنح اإلدارة اإللكتركنيػػة ثقػػة المكظػػف بنفسػػة فػػي

العمل.

المتكسط العاـ

المتكسط

االنحراؼ

الدرجة

الحسابي

المعيارؼ

المفظية

4.20

.806

جداً

4.18

.795

عالية

4.17

.818

عالية

4.16

.839

عالية

4.12

.887

عالية

1014

30353

عالية

عالية

تظير بيانات الجدكؿ رقـ ( )32إدراؾ أفراد العينة بدرجة عالية لدكر اإلدارة اإللكتركنية في
تعزيز المكثكقية كالمثابرة حيث بمغ المتكسط الحسابي العاـ الستجابات أفراد العينة  4.17كبانحراؼ
معيارؼ يساكؼ  ،0.680في حيف جاءت الفقرة الرابعة كالعشريف في المرتبة األكلى كالتي تنص عمى
أف اإلدارة اإللكتركنية تساىـ في تحسيف مستكػ المكظف بشكل مستمر إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة
 4.20كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  ، .806كبتقدير لفظي عالي جداً ،تمتيا الفقرة الكاحد كالعشريف في
المرتبة الثانية كالتي تنص عمى أف اإلدارة اإللكتركنية تبعث الطمأنينة لدػ المكظف في أداءه لعممة
إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة  4.18كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  .795كبتقدير لفظي عالي ،كقد
جاءت الفقرة الخامسة كالعشركف في المرتبة الثالثة كالتي تنص عمى أف اإلدارة اإللكتركنية تدعـ انجاز
المياـ كفقاً لممعاير المحددة ،إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة  4.17كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ .818
كبتقدير لفظي عالي ،بينما جاء ترتيب الفقرة الثانية كالعشريف في المرتبة الرابعة كالتي تنص عمى أف
اإلدارة اإللكتركنية تعمل عمى تقميل األخطاء كتسيل مف تعديميا إذ بمغ المتكسط الحسابي 4.16
كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  .839كبتقدير لفظي عالي ،كقد جاءت الفقرة الثالثة كالعشريف في المرتبة
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الخامسة كاألخيرة كالتي تنص عمى أف اإلدارة اإللكتركنية تمنح المكظف الثقة الكاممة بنفسة في العمل
إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة  4.12كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  .887كبتقدير لفظي عالي ،كلعل
ظيكر النسبة العالية في الفقرة الرابعة كالعشريف كالتي تشير إلى أف اإلدارة اإللكتركنية تعمل عمى
تحسيف مستكػ المكظف باستمرار تؤكد مدػ إدراؾ المبحكثيف لمجمكعة اإليجابيات التي تسيـ بيا
اإلدارة اإللكتركنية كتنعكس عمى أداء المكظف عمى الدكاـ.
 .6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال الكفايات الوظيفية (الميارات):
جدول رقم ( )11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة
لمجال الكفايات الوظيفية (الميارات).
ترتيب

قكة

درجة المساىمة

رقـ

الفقرة في

الفقرة

االستبانة

1

03

1

14

0

16

1

15

2

01

3

13

نص الفقرة

المتكسط

تسػػاعد اإلدارة اإللكتركنيػػة عمػػى ابتكػػار طػػرؽ جديػػدة
تؤدؼ إلى تبسيط إجراءات العمل كسيكلة انجازه.
تؤدؼ اإلدارة اإللكتركنية إلى القدرة عمػى التعامػل مػع
أكثر مف مستفيد في كقت كاحد.
اسيمت اإلدارة اإللكتركنية في زيادة قابميتي كنشاطي
لمعمل خالؿ ساعات دكامي بشكل يكمي.

تنمػػي اإلدارة اإللكتركنيػػة فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات بسػػيكلة
كيسر.
تنمػػػي اإلدارة اإللكتركني ػػة كسػ ػػب مي ػػارات االتصػ ػػاؿ
كالتكاصل مع اآلخريف.

الحسابي

االنحراؼ
المعيارؼ

الدرجة
المفظية
عالية

4.23

.793

جداً

4.20

.766

جداً

4.15

.795

عالية

4.10

.815

عالية

4.09

1.024

عالية

تس ػػاىـ اإلدارة اإللكتركني ػػة عم ػػى تنمي ػػة الق ػػدرة عم ػػى

إع ػ ػػادة تص ػ ػػميـ إجػ ػ ػراءات العم ػ ػػل بم ػ ػػا يتكاك ػ ػػب م ػ ػػع 4.02

.866

عالية

عالية

المكقف.
المتكسط العاـ

1010

30342

عالية

يتبيف مف خالؿ بيانات الجدكؿ رقـ ( )33بأف المتكسط الحسابي العاـ الستجابات أفراد العينة بمغ
 4.13كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  0.675كبتقدير لفظي عالي كأف اإلدارة اإللكتركنية ساعدت في
مجاؿ الميارات اإلدارية ،بيدا أف أعمى نسبة ظيرت في الفقرة الثالثكف كالتي تنص عمى أف اإلدارة
اإللكتركنية تساعد عمى ابتكار طرؽ جديدة تؤدؼ إلى تبسيط إجراءات العمل كسيكلة إنجازه إذ بمغ
المتكسط الحسابي لمفقرة  4.23كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  .793كبتقدير لفظي عالي جداً ،تمتيا الفقرة
السابعة كالعشريف في المرتبة الثانية كالتي تنص عمى أف اإلدارة اإللكتركنية تؤدؼ إلى القدرة عمى
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التعامل مع أكثر مف مستفيد في كقت كاحد إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة  4.20كبانحراؼ معيارؼ
يساكؼ  .766كبتقدير لفظي عالي جداً ،في حيف جاءت الفقرة التاسعة كالعشريف في المرتبة الثالثة
كالتي تنص عمى أف اإلدارة اإللكتركنية تساىـ في زيادة قابمية كنشاط المكظف لمعمل خالؿ ساعات
الدكاـ اليكمية إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة  4.15كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  .795كبتقدير لفظي
عالي.
أما المرتبة الرابعة فقد خصت الفقرة الثامنة كالعشريف كالتي تنص عمى أف اإلدارة اإللكتركنية
تنمي قدرة المكظفيف بمختمف مستكياتيـ اإلدارية في اتخاذ الق اررات بسيكلة كيسر إذ بمغ المتكسط
الحسابي لمفقرة  4.10كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  .815كبتقدير لفظي عالي ،كقد جاء ترتيب الفقرة
الكاحد كالثالثيف في المرتبة الخامسة كالتي تنص عمى أف اإلدارة اإللكتركنية تنمي قدرات المكظفيف في
كسب ميارات االتصاؿ كالتكاصل مع اآلخريف إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة  4.09كبانحراؼ
معيارؼ يساكؼ  1.024كبتقدير لفظي عالي ،أما الفقرة السادسة كاألخيرة فقد جاءت فقد خصت الفقرة
السادسة كالعشريف كالتي تنص عمى أف اإلدارة اإللكتركنية تساىـ في تنمية قدرات المكظفيف عمى إعادة
تصميـ إجراءات العمل بما يتالءـ مع المكقف إذ بمغ المتكسط الحسابي لمفقرة  4.02كبانحراؼ
معيارؼ يساكؼ  .866كبتقدير لفظي عالي
 .7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور تحسين األداء الوظيفي:
جدول رقم ( )11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة
لمحور تحسين األداء الوظيفي ككل.
ترتيب

رقـ المجاؿ

قكة المجاؿ

في االستبانة

درجة المساىمة
نص المجاؿ

المتكسط

االنحراؼ

الدرجة

الحسابي

المعيارؼ

المفظية

1

0

تحسيف بيئة العمل

4.3972

.63913

عالية جدًا

1

1

نكعية العمل

4.3718

.60902

عالية جداً

0

1

كمية العمل المنجز

4.3239

.60097

عالية جدًا

1

2

المكثكقية كالمثابرة

4.1671

.67980

عالية

2

1

المعرفة بمتطمبات الكظيفية

4.1502

.64220

عالية

3

3

الكفايات الكظيفية(الميارات)

4.1330

.67510

عالية

4.2572

.52381

عالية

المتكسط العاـ
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تظير بيانات الجدكؿ رقـ ( )34ترتيب مجاالت تحسيف األداء الكظيفي مف كجية نظر

المبحكثيف حيث بمغ المتكسط الحسابي العاـ لجميع المجاالت  4.257كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ

 .5238كبتقدير لفظي عالي ،كيدؿ ىذا عمى أف اإلدارة اإللكتركنية ساعدت في تحسيف محاكر األداء
الكظيفي ،بيد أف ترتيب ىذه المجاالت حسب أفراد العينة جاء كاآلتي:

حل مجاؿ تحسيف بيئة العمل في المرتبة األكلى إذ بمغ المتكسط الحسابي لممجاؿ  4.397كبانحراؼ

معيارؼ يساكؼ  .6391كبتقدير لفظي عالي جداً ،تاله مجاؿ نكعية العمل إذ حل في المرتبة الثانية إذ
بمغ المتكسط الحسابي لممجاؿ  4.371كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  .6090كبتقدير لفظي عالي جداً،
بينما حل مجاؿ كمية العمل المنجز في المرتبة الثالثة إذ بمغ المتكسط الحسابي لممجاؿ 4.323

كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  .6009كبتقدير لفظي عالي جداً ،في حيف حل مجاؿ المكثكقية كالمثابرة في
المرتبة الرابعة إذ بمغ المتكسط الحسابي  4.167كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  .6798كبتقدير لفظي
عالي ،تاله مجاؿ المعرفة بمتطمبات الكظيفة إذ جاء في المرتبة الخامسة كقد بمغ المتكسط الحسابي

لممجاؿ  4.150كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  .6422كبتقدير لفظي عالي ،كقد جاء مجاؿ الكفايات
الكظيفية ( الميارات) في المرتبة السادسة كاألخيرة إذ بمغ المتكسط الحسابي لممجاؿ  4.133كبانحراؼ

معيارؼ يساكؼ  .6751كبتقدير لفظي عالي.

ثالثا :متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية وتحسين األداء الوظيفي حسب كل جامعة عمى حده.
جدول رقم ( )35المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (Tلمحوري الدراسة حسب
كل جامعة.

المحاور

متطمبات اإلدارة
اإللكتركنية

تحسيف األداء
الكظيفي

الجامعة

العدد
13

3.6344

.89710

اليمنية

13

3.3150

.65830

2.440

األندلس

10

3.1920

.61294

1.502

30114

تكنتؾ

03

3.4444

.77055

3.159

30331

البريطانية

6

3.9078

.59688

4.563

30331

العمكـ كالتكنكلكجيا

130

4.3211

.41328

32.442

30333

األكاديمية اليمنية

3

3.9811

.64149

3.746

30310

اليمنية األردنية

13

4.0635

.67346

6.317

30333

اليمنية

13

4.1829

.81755

7.378

30333

األندلس

10

4.1027

.42986

12.302

30333

تكنتؾ

03

4.1552

.43070

14.690

30333

البريطانية

6

4.2951

.28059

13.847

30333

العمكـ كالتكنكلكجيا

130

4.3423

.44942

30.313

30333

األكاديمية اليمنية

3

4.6806

.32833

12.538

30333

اليمنية األردنية

المتوسط

االنحراف المعياري
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قيمة()T
2.829

Sig.
30310
30311

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )02ترتيب محكرؼ متطمبات اإلدارية اإللكتركنية كتحسيف األداء الكظيفي
في إجابات المبحكثيف عمى مستكػ كل جامعة كالً عمى حده:
 .0متطمبات اإلدارة اإللكترونية:
تظير بيانات الجدكؿ ترتيب مجاالت اإلدارة اإللكتركنية مف كجية نظر المبحكثيف حسب كل
جامعة حيث بمغ أعمى متكسط حسابي لدػ جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا بػ  ،100111كبانحراؼ معيارؼ
يساكؼ  .11015بينما بمغ أقل متكسط حسابي لدػ جامعة األندلس بػ  ،001613كبانحراؼ معيارؼ
يساكؼ  .31161في حيف جاء ترتيب المتكسطات تنازلياً لمجامعات (األكاديمية اليمنية ،البريطانية،
األردنية ،تكنتؾ ،الجامعة اليمنية) عمى التكالي إذ جاء ترتيب المتكسطات تنازلياً كاآلتي،006511( :
بانحراؼ معيارؼ يساكؼ  ،006345 ،.31116كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ ،003011 ،.26355
كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  ،00111 ،.56413كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ ).44322
 .8تحسين األداء الوظيفي:
تظير بيانات الجدكؿ ترتيب مجاالت تحسيف األداء الكظيفي مف كجية نظر المبحكثيف حسب كل
جامعة حيث ظير أعمى متكسط حسابي لدػ األكاديمية اليمنية إذ بمغ المتكسط الحسابي العاـ
 103533كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  .01500بينما جاء أقل متكسط حسابي لدػ الجامعة األردنية إذ
بمغ  ،103302كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  ،.34013في حيف جاء ترتيب المتكسطات الحسابية تنازلياً
لمجامعات ( العمكـ كالتكنكلكجيا ،البريطانية ،الجامعة اليمنية ،جامعة تكنؾ ،جامعة األندلس) إذ ترتبت
المتكسطات تنازلياً كاآلتي ،100110 ( :كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  ،101621 ،.11611كبانحراؼ
معيارؼ يساكؼ  ،101516 ،.15326كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  ،101221 ،.51422كبانحراؼ
معيارؼ يساكؼ  ،101314 ،.10343كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ .)11653
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المبحثىالثاني ى
اختبارىفرضواتىالدرادظى ى

المطمب األول :اختبار الفرضيات.
المطمب الثاني :ممخص نتائج اختبار الفرضيات.
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المطمب األول
اختبار الفرضيات
بغية الكصكؿ إلى النتائج قاـ الباحث باختبار الفرضيات باستخداـ ( )Tلمتأكد مف تكافر متطمبات
اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا في تحسيف األداء الكظيفي.

أوالا :اختبار الفرضية الرئيسة األولى:
تتكافر المتطمبات الكافية التي ساعدت عمى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمنية
األىمية.
جدول رقم ( )13نتيجة اختبار الفرضية الرئيسة األولى وقيمة ) (Tلمتأكد من توافر المتطمبات
الكافية التي تساعد عمى تطبيق اإلدارة اإللكترونية.
المتغير

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

T

0054

30411

140211

تكفر متطمبات اإلدارة اإللكتركنية

قيمة

القيمة االحتمالية
)(Sig
30333

يتضح مف الجدكؿ السابق رقـ ( )03أف قيمة  Tكالبالغة  140211كىي قيمة مكجبة كدالة
إحصائياً عند مستكػ الداللة  -3032كىذا يدؿ عمى صحة الفرضية التي تنص عمى أف تتكافر
المتطمبات الكافية لتطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمنية األىمية كالتي ساعدت عمى تطبيق
اإلدارة اإللكتركنية ،ك عمية تـ قبكؿ الفرضية.
كيتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:

 .1الفرضية الفرعية األولى:
تتكافر المتطمبات اإلدارية كالتنظيمية الكافية كالتي ساعدت عمى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في
الجامعات اليمنية األىمية.
جدول رقم ( )14نتيجة اختبار الفرضية الفرعية األولى وقيمة ) (Tلمتأكد من توافر المتطمبات
اإلدارية التنظيمية في الجامعات اليمنية األىمية.
المتغير
المتطمبات اإلدارية كالتنظيمية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

T

005366

3052303

100566

116

قيمة

القيمة االحتمالية
)(Sig
30333

يتضح مف الجدكؿ السابق رقـ( )04أف قيمة ( (Tكالبالغة  ،13.899كىي قيمة مكجبة دالة
إحصائياً عند مستكػ الداللة  ،0.05كىذا يدؿ عمى صحة الفرضية التي تنص عمى أف المتطمبات
اإلدارية كالتنظيمية متكفرة في الجامعات اليمنية األىمية كالتي ساعدت عمى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية
كبالتالي تـ رفض الفرضية الصفرية ك قبكؿ الفرضية البديمة.

 .2الفرضية الفرعية الثانية:
تتكافر المتطمبات البشرية الكافية كالتي ساعدت عمى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات
اليمنية األىمية.
جدول رقم ( )15نتيجة اختبار الفرضية وقيمة ) (Tلمتأكد من توافر المتطمبات البشرية في
الجامعات اليمنية األىمية.
المتغير
تكفر المتطمبات البشرية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

T

006344

3061000

110014

قيمة

القيمة
االحتمالية
)(Sig
30333

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )05أف قيمة ) )Tكالبالغة  ،14.347كىي قيمة مكجبة دالة إحصائياً
عند مستكػ الداللة  ،0.05كىذا يدؿ عمى صحة الفرضية التي تنص عمى أف المتطمبات البشرية
متكفرة في الجامعات اليمنية األىمية كالتي ساعدت عمى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية ،كبالتالي تـ رفض
الفرضية الصفرية ك قبكؿ الفرضية البديمة.

 .3الفرضية الفرعية الثالثة:
تتكافر المتطمبات المالية الكافية كالتي ساعدت عمى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمني َة
األىمية
جدول رقم ( )16نتيجة اختبار الفرضية وقيمة ) (Tلمتأكد من توافر المتطمبات المالية في
الجامعات اليمنية األىمية.
المتغير
تكفر المتطمبات المالية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

T

004613

3063304

110641

103

قيمة

القيمة االحتمالية
)(Sig
30333

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )06أف قيمة ( )Tكالبالغة  ،11.971كىي قيمة مكجبة دالة إحصائياً عند
مستكػ الداللة  ، 0.05كىذا يدؿ عمى صحة الفرضية التي تنص عمى أف المتطمبات المالية متكفرة
في الجامعات اليمنية األىمية كالتي ساعدت عمى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية ،كبالتالي تـ رفض الفرضية
الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة.

 .4الفرضية الفرعية الرابعة:
تتكافر المتطمبات التقنية الكافية كالتي ساعدت عمى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمني َة
األىمية.
جدول رقم ( )11نتيجة اختبار الفرضية وقيمة ) (Tلمتأكد من توافر المتطمبات التقنية في الجامعات
اليمنية األىمية
المتغير
المتطمبات التقنية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

T

103000

3040413

13124

قيمة

القيمة
االحتمالية
)(Sig
30333

يتضح مف الجدكؿ السابق رقـ( )13أف قيمة ) )Tكالبالغة  20.457كىي قيمة مكجبة دالة
إحصائياً عند مستكػ الداللة  0.05كىذا يدؿ عمى صحة الفرضية التي تنص عمى أف التقنية متكفرة
في الجامعات اليمنية األىمية كالتي ساعدت عمى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية ،كبالتالي تـ رفض الفرضية
الصفرية ك قبكؿ الفرضية.

 .5الفرضية الفرعية الخامسة:
تتكافر المتطمبات األمنية الكافية كالتي تساعد عمى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمني َة
األىمية.
جدول رقم ( )10نتيجة اختبار الفرضية وقيمة ) (Tلمتأكد من توافر المتطمبات األمنية في
الجامعات اليمنية األىمية.
المتغير
المتطمبات األمنية

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارؼ

T

005146

3056433.

100143

101

قيمة

القيمة
االحتمالية
)(Sig
30333

يتضح مف الجدكؿ رقـ( )11أف قيمة  Tكالبالغة  ،13.470كىي قيمة مكجبة دالة احصائياً عند
مستكػ الداللة  0.05كىذا يدؿ عمى صحة الفرضية التي تنص عمى أف المتطمبات األمنية متكفرة في
الجامعات اليمنية األىمية كالتي ساعدت عمى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية ،كبالتالي تـ رفض الفرضية
الصفرية ك قبكؿ الفرضية البديمة.

ثاني ا :نتيجة اختبار الفرضية الرئيسة الثانية:
أسيمت اإلدارة اإللكتركنية بدكر كبير في تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية.
جدول رقم ( )12نتيجة اختبار الفرضية وقيمة ) (Tلمتأكد من مساىمة اإلدارة اإللكترونية في
تحسين األداء الوظيفي.
المتغير
تحسيف األداء الكظيفي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

T

1013

30211

020316

قيمة

القيمة االحتمالية
)(Sig
30333

يتضح مف الجدكؿ رقـ( )11أف قيمة  Tكالبالغة  ،35.029كىي قيمة مكجبة دالة إحصائياً عند
مستكػ الداللة  ،0.05كىذا يدؿ عمى صحة الفرضية التي تنص عمى أف مساىمة اإلدارة اإللكتركنية
بدكر كبير في تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية ،كبالتالي تـ رفض الفرضية
الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة.
 .0نتيجة اختبار الفرضية الفرعية األولى:
أسيمت اإلدارة اإللكتركنية بدكر في تحسيف نكعية العمل.
جدول رقم ( )11نتيجة اختبار الفرضية وقيمة ) (Tلمتأكد من مساىمة اإلدارة اإللكترونية في
تحسين نوعية العمل.
المتوسط

االنحراف

المتغير

الحسابي

المعياري

T

نكعية العمل

100415

3033631

010542

قيمة

القيمة االحتمالية
)(Sig
30333

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )10أف قيمة  Tكالبالغة  ،32.875كىي قيمة مكجبة دالة إحصائياً عند
مستكػ الداللة  0.05كىذا يدؿ عمى صحة الفرضية التي تنص عمى أف اإلدارة اإللكتركنية تساىـ في
تحسيف نكعية العمل ،كبالتالي تـ رفض الفرضية الصفرية ك قبكؿ الفرضية البديمة.
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 .8نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثانية:
أسيمت اإلدارة اإللكتركنية بدكر في تحسيف كمية العمل المنجز.
جدول رقم ( )11نتيجة اختبار الفرضية وقيمة ) (Tلمتأكد من مساىمة اإلدارة اإللكترونية في
تحسين كمية العمل المنجز.
المتغير
كمية العمل المنجز

القيمة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

T

100106

3033364

010121

قيمة

االحتمالية
)(Sig
30333

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )11أف قيمة  Tكالبالغة  ،32.152كىي قيمة مكجبة دالة إحصائياً عند
مستكػ الداللة  ،0.05كىذا يدؿ عمى صحة الفرضية التي تنص عمى أف مساىمة اإلدارة اإللكتركنية
بدكر كبير في تحسيف كمية العمل في الجامعات اليمنية األىمية ،كبالتالي تـ رفض الفرضية الصفرية
ك قبكؿ الفرضية البديمة.
 .3نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:
أسيمت اإلدارة اإللكتركنية بدكر في فيـ متطمبات العمل(المياـ -كالمسؤكليات).
جدول رقم ( )12نتيجة اختبار الفرضية وقيمة ) (Tلمتأكد من مساىمة اإلدارة اإللكترونية في
تحسين المعرفة بمتطمبات الوظيفة.
المتوسط

االنحراف

المتغير

الحسابي

المعياري

T

المعرفة بمتطمبات الكظيفية

101231

3031113

130113

قيمة

القيمة
االحتمالية
)(Sig
30333

يتضح مف الجدكؿ رقـ( )12أف قيمة  Tكالبالغة  ، 26.140كىي قيمة مكجبة دالة إحصائياً عند
مستكػ الداللة  ، 0.05كىذا يدؿ عمى صحة الفرضية التي تنص عمى أف اإلدارة اإللكتركنية تساىـ
في تحسيف المعرفة بمتطمبات الكظيفة في الجامعات اليمنية األىمية ،كبالتالي تـ رفض الفرضية
الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة.
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 .4نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:
أسيمت اإلدارة اإللكتركنية بدكر في تحسيف بيئة العمل.
جدول رقم ( )13نتيجة اختبار الفرضية وقيمة ) (Tلمتأكد من مساىمة اإلدارة اإللكترونية في
تحسين بيئة العمل.
المتغير
تحسيف بيئة العمل

المتوسط االنحراف
المعياري

الحسابي

قيمة

القيمة االحتمالية

T

)(Sig

31.905 .63913 4.3972

30333

يتضح مف الجدكؿ رقـ( )13أف قيمة  Tكالبالغة  ،31.905كىي قيمة مكجبة دالة إحصائياً عند
مستكػ الداللة  0.05كىذا يدؿ عمى صحة الفرضية التي تنص عمى أف إلدارة اإللكتركنية تساىـ في
تحسيف بيئة العمل في الجامعات اليمنية األىمية ،كبالتالي تـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية
البديمة.
 .5نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الخامسة:
أسيمت اإلدارة اإللكتركنية في تحسيف المكثكقية كالمثابرة.
جدول رقم ( )14نتيجة اختبار الفرضية وقيمة ) (Tلمتأكد من مساىمة اإلدارة اإللكترونية في
تحسين الموثوقية والمثابرة.
المتغير
المكثكقية كالمثابرة

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارؼ

T

4.1671

.67980

25.057

قيمة

القيمة االحتمالية
)(Sig
30333

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )14أف قيمة  Tكالبالغة  ،25.057كىي قيمة مكجبة دالة إحصائياً عند
مستكػ الداللة  0.05كىذا يدؿ عمى صحة الفرضية التي تنص عمى اإلدارة اإللكتركنية تساىـ في
تحسيف المكثكقية كالمثابرة في الجامعات اليمنية األىمية ،كبالتالي تـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ
الفرضية البديمة.
 .6نتيجة اختبار الفرضية الفرعية السادسة:
أسيمت اإلدارة اإللكتركنية بدكر في الكفايات الكظيفية( الميارات).
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جدول رقم ( )15نتيجة اختبار الفرضية وقيمة ) (Tلمتأكد من مساىمة اإلدارة اإللكترونية في
تحسين الكفايات الوظيفية (الميارات).

المتغير
الكفايات الكظيفية (الميارات)

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارؼ

T

4.1330

.67510

24.494

قيمة

القيمة االحتمالية
)(Sig
30333

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )15أف قيمة  Tكالبالغة  ، 24.494كىي قيمة مكجبة دالة إحصائياً عند
مستكػ الداللة  ،0.05كىذا يدؿ عمى صحة الفرضية التي تنص عمى اإلدارة اإللكتركنية تساىـ في
تسحيف الكفايات الكظيفية في الجامعات اليمنية األىمية ،كبالتالي تـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ
الفرضية البديمة.

ثالث ا :الفرضية الرئيسة الثالثة:
تـ استخداـ اختبار( )Tلعينتيف مستقمتيف لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية
كيعد ىذا االختبار ىك األنسب كذلؾ لمقياـ بالمقارنة بيف متكسط مجمكعتيف مف البيانات ،كلغرض
معرفة اتجاىات الفركقات بيف إجابات المبحكثيف تبعاً لثالثة متكسطات فأكثر سيتـ استخداـ اختبار
التبايف األحادؼ في حيف سيتـ استخداـ اختبار ( )LSDلمعرفة اتجاىات الفركقات.
تكجد فركقات ذات داللة إحصائية في إجابات المبحكثيف حكؿ تطبيق اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا
في تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية تعزػ لمتغيرات ( الجنس ،المؤىل ،العمر،
المستكػ الكظيفي ،سنكات الخبرة ،عدد الدكرات التدريبية في الحاسكب ،مستكػ إجادة استخداـ برامج
اإلدارة اإللكتركنية).
 .1نتيجة اختبار الفرضية الفرعية األولى:
تكجد فركقات ذات داللة إحصائية في إجابات المبحكثيف حكؿ تطبيق اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا
في تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية تعزػ لمتغير الجنس.
جدول رقم ( )49نتائج ) (T-testداللة الفروقات بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة
التي تعزى إلى متغير الجنس.
الجنس

العدد

المتكسط

االنحراؼ المعيارؼ

ذكر

145

4.0736

0.55217

انثى

68

4.0490

0.47183
102

قيمة
T
0.317

مستكػ الداللة
0.751

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )16ال يكجد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة  3032فأقل
كذلؾ ألف مستكػ الداللة المحسكبة أعمى مف مستكػ الداللة المطمكبة كىي  3032كبالتالي تـ رفض
الفرضية.
 .2نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثانية:
تكجد فركقات ذات داللة إحصائية في إجابات المبحكثيف حكؿ تطبيق اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا
في تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية تعزػ لمتغير المؤىل العممي.
جدول رقم ( )51نتائج تحميل التباين األحادي ) (ANOVAال يجاد داللة الفروقات بين متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة التي تعزى إلى متغير المؤىل العممي.
االنحراف

المؤىل العممي

العدد

المتوسط

دبمكـ متكسط فأقل

9

3.8528

.58829

بكالكريكس

138

4.0832

.47964

دراسات عميا

66

4.0582

.60901

المعياري

()F

.816

مستوى
الداللة

.443

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )23عدـ كجكد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة  3032فأقل
كذلؾ ألف مستكػ الداللة المحسكبة كاف أعمى مف  3032كالبالغ  .110كبالتالي تـ رفض الفرضية.
 .3نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:
تكجد فركقات ذات داللة إحصائية في إجابات المبحكثيف حكؿ تطبيق اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا
في تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية تعزػ لمتغير العمر.
جدول رقم ( )50نتائج تحميل التباين األحادي ) (ANOVAال يجاد داللة الفروقات بين متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة التي تعزى إلى متغير العمر.

العمر

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

32سنة فأقل

28

3.9086

0.43521

مف 32الى10

49

3.8585

0.61028

مف13الى12

82

4.0826

0.53012

مف12الى00

41

4.3150

0.35955

03سنة فأكثر

13

4.2932

0.39610
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()F

5.948

مستوى الداللة

0.000

تظير بيانات الجدكؿ رقـ ( )21كجكد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة  3032كذلؾ
ألف مستكػ الداللة كاف أقل مف  3032إذ بمغ  ، .333كبالتالي أثبت صحة الفرضية ،كالجدكؿ التالي
يكضح لصالح مف الفركقات:
جدول رقم( )58نتائج اختبار ) (LSDلمعرفة داللة الفروقات بين متوسطات استجابات أفراد
عينة الدراسة التي تعزى إلى متغير العمر.
العمر
32سنة

العدد

المتوسط

28

3.9086

49

3.8585

مف13الى

82

4.0826

مف12الى

41

4.3150

13

4.2932

فأقل
مف32
الى10

12

00
03سنة
فأكثر

22سنة

من23

من10

من13

 10سنة

فأقل

الى11

الى12

الى11

فأكثر

0.05009
0.22410
0.17401
*
0.23245 0.45655 0.40646
*
*
*
0.02186
0.43468 0.38459
0.21058
*
*

(*) فركقات المتكسطات داالً إحصائياً عند مستكػ الداللة (.)0.02
يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ( )21ما يمي
 )1كجكد فركقات ذات ما بيف الفئة ( 13إلى 03سنة ) كالفئة مف ( 01إلى02سنة ) ،كلصالح الفئة
األخيرة مف 01إلى 02سنة ألف متكسطيا الحسابي اكبر.
 )1يكجد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة  3032ما بيف الفئة( 12سنة فأقل) ،كالفئة
(03إلى 13سنة) لصالح الفئة الثانية مف ( 03إلى 13سنة) ،ألف متكسطيا الحسابي اكبر.
 )0يكجد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة  3032ما بيف ( 13إلى 03سنة) كالفئة
(03إلى 13سنة) لصالح الفئة الثانية مف ( 03إلى 13سنة) ألف متكسطيا الحسابي أكبر.
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 )1يكجد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة  3032ما بيف الفئة ( 01إلى 02سنة)
كالفئة ( 03إلى 13سنة) ،لصالح الفئة الثانية مف ( 03إلى 13سنة) ،ألف متكسطيا الحسابي
أكبر.
 )2يكجد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة  3032ما بيف الفئة ( 12سنة فأقل )
كالفئة ( 11سنة فأكثر) ،لصالح الفئة الثانية ( 11سنة فأكثر) ،ألف متكسطيا الحسابي أكبر.
 .4نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:
تكجد فركقات ذات داللة إحصائية في إجابات المبحكثيف حكؿ تطبيق اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا
في تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية تعزػ لمتغير المستكػ الكظيفي.
جدول رقم ( )53نتائج تحميل التباين األحادي ) (ANOVAال يجاد داللة الفروقات بين متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة التي تعزى إلى متغير المستوى الوظيفي.
االنحراف

المستوى الوظيفي

العدد

المتوسط

إدارة عميا

12

4.2388

0.32660

مدير إدارة

25

4.0532

0.54455

رئيس قسـ

42

4.0735

0.46295

مختص

134

4.0502

0.55774

المعياري

()F

0.475

مستوى
الداللة

0.700

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )20عدـ كجكد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكػ دالة 3032
كذلؾ ،ألف مستكػ الداللة المحسكبة كالبالغ  .433أعمى مف  3032كبالتالي تـ رفض الفرضية كالتي
تنص عمى أف تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في إجابات المبحكثيف حكؿ تطبيق اإلدارة اإللكتركنية
كدكرىا في تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية.
 .5نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الخامسة:
تكجد فركقات ذات داللة إحصائية في إجابات المبحكثيف حكؿ تطبيق اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا
في تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية تعزػ لمتغير سنكات الخبرة.
جدول رقم ( )54نتائج تحميل التباين األحادي ) (ANOVAال يجاد داللة الفروقات بين متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة التي تعزى إلى متغير سنوات الخبرة.
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االنحراف

سنوات الخبرة

العدد

المتوسط

2سنكات فأقل

66

3.8862

0.51255

مف 2سنكات إلى 30سنكات

82

4.0921

0.47876

مف 33إلى 32

55

4.1994

0.57693

32سنة فأكثر

10

4.2998

0.41047

()F

المعياري

4.69
5

مستوى
الداللة

0.003

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )21كجكد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكػ الداللة  3032كذلؾ
ألف مستكػ الداللة المحسكبة كالبالغة  .330أقل مف مستكػ الداللة  ، 3032لذا تـ قبكؿ الفرضية التي
تنص انو تكجد فركقات ذات داللة إحصائية في إجابات المبحكثيف حكؿ تطبيق اإلدارة اإللكتركنية
كدكرىا في تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية ،كلمعرفة لصالح مف اتجيت ىذه
الفركقات فأف الجدكؿ رقـ ( )22يكضح ذلؾ:
جدول رقم ( )55نتائج اختبار ) (LSDلمعرفة داللة الفروقات بين متوسطات استجابات أفراد
عينة الدراسة التي تعزى إلى متغير سنوات الخبرة.
العمر
2سنكات فأقل
مف

2سنكات

العدد
66

المتوسط

 2سنوات

من 3سنوات

من00سنة

03سنة

فأقل

إلى 1سنوات

إلى02سنة

فأكثر

3.8862

82

4.0921

*-0.20589

مف 33إلى 55 32

4.1994

*-0.10735 -0.31325

10

4.2998

*-0.20776 -0.41365

إلى 30سنكات
32سنة فأكثر

-0.10041

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )22ما يأتي:
 )3كجكد فركقات ذات داللة إحصائية ما بيف الفئة 2سنكات فأقل كالفئة مف 2سنكات إلى30سنكات
كلصالح الفئة الثانية ألف متكسطيا الحسابي أكبر إذ بمغ .020033
 )3كجكد فركقات ذات داللة إحصائية ما بيف الفئة 2سنكات فأقل كالفئة مف 33سنكات إلى32سنة
كلصالح الفئة الثانية ألف متكسطيا الحسابي اكبر كالبالغ 023000
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 )1كجكد فركقات ذات داللة إحصائية ما بيف الفئة 2سنكات فأقل كالفئة مف  32سنة فأكثر
كلصالح الفئة الثانية ألف متكسطيا الحسابي اكبر . 023003
 )0كيستنتج الباحث مف ىذه النتيجة أف أصحاب الخبرات األكثر كانكا أكثر دراية مف أصحاب
الفئات األقل.
 .6نتيجة اختبار الفرضية الفرعية السادسة:
تكجد فركقات ذات داللة إحصائية في إجابات المبحكثيف حكؿ تطبيق اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا
في تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية تعزػ لمتغير عدد الدكرات التدريبية.
جدول رقم ( )56نتائج تحميل التباين األحادي ) (ANOVAال يجاد داللة الفروقات بين
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة التي تعزى إلى متغير عدد الدورات التدريبية في الحاسوب.
االنحراف

عدد الدورات

العدد

المتوسط

لـ التحق بأؼ دكرة

31

3.9142

0.51848

دكرة تدريبية كاحدة

33

3.7772

0.48853

دكرتيف تدريبيتيف

00

4.0868

0.46919

ثالث دكرات فأكثر

330

4.1376

0.53675

المعياري

مستوى

()F

الداللة

02033

12723

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )23كجكد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكػ الداللة  3032كذلؾ ألف
مستكػ الداللة المحسكبة كالبالغة  30311أقل مف مستكػ الداللة  3032كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية التي
تنص تكجد فركقات ذات داللة إحصائية في إجابات المبحكثيف حكؿ تطبيق اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا في
تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية.،
كلمعرفة لصالح مف اتجيت ىذه الفركقات الجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
جدول رقم ( )57نتائج اختبار ) (LSDلمعرفة داللة الفروقات بين متوسطات استجابات أفراد
عينة الدراسة التي تعزى إلى متغير عدد الدورات التدريبية في الحاسوب.

عدد
الدورات
لـ التحق

العدد

المتوسط

31

3.9142

لم التحق
بأي دورة
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دورة
تدريبية
واحدة

دورتين

ثالث دورات

تدريبيتين

فأكثر

بأؼ دكرة
دكرة تدريبية

33

كاحدة
دكرتيف

00

تدريبيتيف

0.13698

3.7772

-0.17259

4.0868

ثالث
دكرات

330

-0.22342

4.1376

فأكثر

0.30957
*
0.36040
*

-0.05083

(*) فركقات المتكسطات داؿ إحصائياً عند مستكػ الداللة(.)0.02
يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )27ما يأتي:
أ -كجكد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكػ الداللة  0202بيف فئة الحاصميف عمى دكرة تدريبية
كاحدة كبيف الحاصميف عمى دكرتيف كلصالح الفئة األخيرة ألف متكسطيا أكبر.
ب-كجكد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكػ الداللة  0202بيف فئة الحاصميف عمى دكرة تدريبية
كاحدة كبيف فئة الحاصميف عمى ثالث دكرات تدريبية فأكثر كلصالح الفئة األخيرة ألف متكسطيا
أكبر.
 .7نتيجة اختبار الفرضية الفرعية السابعة:
تكجد فركقات ذات داللة إحصائية في إجابات المبحكثيف حكؿ تطبيق اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا في
تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية تعزػ لمتغير مستكػ إجادة استخداـ أنظمة اإلدارة
اإللكتركنية.
جدكؿ رقـ ( )25نتائج تحميل التبايف األحادؼ ) (ANOVAال يجاد داللة الفركقات بيف متكسطات

استجابات أفراد عينة الدراسة التي تعزػ إلى متغير مستكػ اجادة استخداـ أنظمة اإلدارة إللكتركنية.
استخداـ أنظمة اإلدارة

االنحراؼ

العدد

المتكسط

ضعيف

6

3.6319

0.29532

متكسط

27

3.8098

0.41253

جيد

39

4.1448

0.40800

جيد جداً

71

4.0488

0.56318

70

4.1748

0.55772

اإللكتركنية

ممتاز

111

المعيارؼ

()F

12730

مستكػ
الداللة

02002

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )25كجكد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكػ الداللة  3032كذلؾ،
ألف مستكػ الداللة المحسكبة كالبالغة 30332أقل مف مستكػ الداللة  3032كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية التي
تنص انو تكجد فركقات ذات داللة إحصائية في إجابات المبحكثيف حكؿ تطبيق اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا
في تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية.
كلمعرفة لصالح مف اتجيت ىذه الفركقات الجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
جدول رقم ( )59نتائج اختبار ) (LSDلمعرفة دال لة الفروقات بين متوسطات استجابات أفراد عينة
الدراسة التي تعزى إلى متغير مستوى إجادة استخدام أنظمة اإلدارة اإللكترونية.
استخدام

أنظمة اإلدارة العدد
اإللكترونية

المتوسط

ضعيف

6

3.6319

متكسط

27

3.8098

جيد

39

4.1448

جيد جداً

71

4.0488

ممتاز

70

4.1748

ضعيف

متوسط

-0.17790
*0.33509* 0.51299
-0.41691
*0.23901
*0.36509* 0.54299

جيد

جيد جدا

ممتاز

0.09608
0.03000

0.12608

(*) فركقات المتكسطات داؿ إحصائياً عند مستكػ الداللة (.)0.02
يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )20ما يأتي:

أ -كجكد فركقات ذات دالة إحصائية عند مستكػ الداللة  0202بيف فئة ضعيف جداً كجيد كلصالح الفئة
الثانية جيد ألف متكسطيا أكبر.
ب-كجكد فركقات دالة إحصائياً عند مستكػ الداللة  0202بيف فئة متكسط كفئة جيد كلصالح الفئة الثانية
جيد ألف متكسطيا اكبر.
ج-كجكد فركقات دالة إحصائياً عند مستكػ الداللة  0202بيف فئة متكسط كفئة جيد جداً كلصالح الفئة
األخيرة جيد جداً ألف متكسطيا اكبر.
د -كجكد فركقات دالة إحصائياً عند مستكػ الداللة  0202بيف فئة ضعيف كفئة ممتاز كلصالح الفئة
الثانية ممتاز ألف متكسطيا اكبر.
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ق-كجكد فركقات دالة إحصائياً عند مستكػ الداللة  0202بيف فئة متكسط كفئة ممتاز كلصالح الفئة
الثانية ممتاز ألف متكسطيا اكبر.
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المطمب الثاني
ممخص نتائج اختبار الفرضيات
جدول رقم ( )60ممخص نتائج اختبار الفرضيات
الفرضيات
الرئيسية

نتيجة

الفرضيات الفرعية

الفرضية

تت ػكافر المتطمبػػات الكافيػػة التػػي سػػاعدت عمػػى تطبيػػق اإلدارة اإللكتركنيػػة فػػي

تـ قبكؿ

الجامعات اليمنية األىمية.

الفرضية

الفرضية الفرعية
األكلى

تتػ ػ ػكافر المتطمب ػ ػػات اإلداري ػ ػػة كالتنظيمي ػ ػػة الكافي ػ ػػة الت ػ ػػي
سػػاعدت عمػػى تطبيػػق اإلدارة اإللكتركنيػػة فػػي الجامعػػات
اليمنية األىمية.

تـ قبكؿ
الفرضية

الفرضية الفرعية

تتػ ػكافر المتطمب ػػات البشػ ػرية الكافي ػػة الت ػػي س ػػاعدت عم ػػى

تـ قبكؿ

الثانية

تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمنية األىمية.

الفرضية

الفرضية الفرعية

تتػ ػكافر المتطمب ػػات المالي ػػة الكافي ػػة الت ػػي س ػػاعدت عم ػػى

تـ قبكؿ

الثالثة

تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمنية األىمية.

الفرضية

الفرضية الفرعية

تتػ ػكافر المتطمب ػػات التقني ػػة الكافي ػػة الت ػػي س ػػاعدت عم ػػى

تـ قبكؿ

الرابعة

تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمنية األىمية.

الفرضية

الفرضية الفرعية

تتػ ػكافر المتطمب ػػات األمني ػػة الكافي ػػة الت ػػي س ػػاعدت عم ػػى

تـ قبكؿ

الخامسة

تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمنية األىمية.

الفرضية

أسػ ػ ػيمت اإلدارة اإللكتركني ػ ػػة ب ػ ػػدكر كبي ػ ػػر ف ػ ػػي تحس ػ ػػيف األداء ال ػ ػػكظيفي ف ػ ػػي

تـ قبكؿ

الجامعات اليمنية األىمية.

الفرضية

الفرضػ ػ ػػية الفرعيػ ػ ػػة أس ػ ػيمت اإلدارة اإللكتركنيػ ػػة بػ ػػدكر فػ ػػي تحسػ ػػيف نكعيػ ػػة

تـ قبكؿ

الفرضية

األكلى

العمل في الجامعات اليمنية األىمية.

الفرضية

الرئيسية

الفرضػ ػ ػػية الفرعيػ ػ ػػة أسيمت اإلدارة اإللكتركنية بدكر في تحسيف كمية العمل

تـ قبكؿ

الفرضية
الرئيسة
األكلى

الثانية

الثانية

المنجز في الجامعات اليمنية األىمية.

الفرضية

الفرضػ ػ ػػية الفرعيػ ػ ػػة أسػ ػ ػيمت اإلدارة اإللكتركني ػ ػػة ب ػ ػػدكر ف ػ ػػي في ػ ػػـ متطمب ػ ػػات

تـ قبكؿ

العمل في الجامعات اليمنية األىمية.

الفرضية

الثالثة
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الفرضػ ػ ػػية الفرعيػ ػ ػػة أسيمت اإلدارة اإللكتركنية بدكر في تحسػيف بيئػة العمػل
الرابعة

في الجامعات اليمنية األىمية.

الفرضػ ػ ػػية الفرعيػ ػ ػػة أسػ ػيمت اإلدارة اإللكتركنيػ ػػة ب ػػدكر فػ ػػي تحس ػػيف الكثػ ػػكؽ
الخامسة

كالمثابرة في الجامعات اليمنية األىمية.

تـ قبكؿ
الفرضية
تـ قبكؿ
الفرضية

الفرضػ ػ ػػية الفرعيػ ػ ػػة أسػيمت اإلدارة اإللكتركنيػػة بػػدكر فػػي الكفايػػات الكظيفيػػة

تـ قبكؿ

العمل في الجامعات اليمنية األىمية.

الفرضية

السادسة

تكج ػ ػ ػػد فركقػ ػ ػ ػات ذات دالل ػ ػ ػػة إحص ػ ػ ػػائية ف ػ ػ ػػي إجاب ػ ػ ػػات
المبحػ ػػكثيف كتصػ ػػكراتيـ حػ ػػكؿ ت ػ ػكافر متطمبػ ػػات تطبيػ ػػق
اإلدارة اإللكتركني ػػة كدكرى ػػا ف ػػي تحس ػػيف األداء ال ػػكظيفي
فػ ػ ػ ػػي الجامعػ ػ ػ ػػات اليمنيػ ػ ػ ػػة األىميػ ػ ػ ػػة تعػ ػ ػ ػػزػ لممتغي ػ ػ ػ ػرات
الديمكغرافيػ ػ ػ ػػة (الجػ ػ ػ ػػنس ،المؤىػ ػ ػ ػػل ،العمػ ػ ػ ػػر ،المسػ ػ ػ ػػتكػ
ال ػ ػػكظيفي ،س ػ ػػنكات الخبػ ػ ػرة ،ع ػ ػػدد دكرات التدريبي ػ ػػة ف ػ ػػي
الحاسكب ،مستكػ إجادة استخداـ اإلدارة اإللكتركنية).
تكج ػ ػ ػػد فركقػ ػ ػ ػات ذات دالل ػ ػ ػػة إحص ػ ػ ػػائية ف ػ ػ ػػي إجاب ػ ػ ػػات
الفرضية

الفرعية األكلى

الرئيسية

المبحػ ػػكثيف كتصػ ػػكراتيـ حػ ػػكؿ ت ػ ػكافر متطمبػ ػػات تطبيػ ػػق

تـ رفض

اإلدارة اإللكتركني ػػة كدكرى ػػا ف ػػي تحس ػػيف األداء ال ػػكظيفي

الفرضية

في الجامعات اليمنية األىمية تعزػ لممتغير(الجنس)

الثالثة

تكج ػ ػ ػػد فركقػ ػ ػ ػات ذات دالل ػ ػ ػػة إحص ػ ػ ػػائية ف ػ ػ ػػي إجاب ػ ػ ػػات
الفرعية الثانية

المبحػ ػػكثيف كتصػ ػػكراتيـ حػ ػػكؿ ت ػ ػكافر متطمبػ ػػات تطبيػ ػػق

تـ رفض

اإلدارة اإللكتركني ػػة كدكرى ػػا ف ػػي تحس ػػيف األداء ال ػػكظيفي

الفرضية

في الجامعات اليمنية األىمية تعزػ لممتغير(المؤىل)
تكج ػ ػ ػػد فركقػ ػ ػ ػات ذات دالل ػ ػ ػػة إحص ػ ػ ػػائية ف ػ ػ ػػي إجاب ػ ػ ػػات
الفرعية الثالثة

المبحػ ػػكثيف كتصػ ػػكراتيـ حػ ػػكؿ ت ػ ػكافر متطمبػ ػػات تطبيػ ػػق

تـ قبكؿ

اإلدارة اإللكتركني ػػة كدكرى ػػا ف ػػي تحس ػػيف األداء ال ػػكظيفي

الفرضية

في الجامعات اليمنية األىمية تعزػ لممتغير(العمر)
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تكج ػ ػ ػػد فركقػ ػ ػ ػات ذات دالل ػ ػ ػػة إحص ػ ػ ػػائية ف ػ ػ ػػي إجاب ػ ػ ػػات
المبحػ ػػكثيف كتصػ ػػكراتيـ حػ ػػكؿ ت ػ ػكافر متطمبػ ػػات تطبيػ ػػق
الفرعية الرابعة

اإلدارة اإللكتركني ػػة كدكرى ػػا ف ػػي تحس ػػيف األداء ال ػػكظيفي
ف ػػي الجامع ػػات اليمني ػػة األىمي ػػة تع ػػزػ لممتغير(المس ػػتكػ

تـ رفض
الفرضية

الكظيفي).
تكج ػ ػ ػػد فركقػ ػ ػ ػات ذات دالل ػ ػ ػػة إحص ػ ػ ػػائية ف ػ ػ ػػي إجاب ػ ػ ػػات
المبحػ ػػكثيف كتصػ ػػكراتيـ حػ ػػكؿ ت ػ ػكافر متطمبػ ػػات تطبيػ ػػق
الفرعية الخامسة

اإلدارة اإللكتركني ػػة كدكرى ػػا ف ػػي تحس ػػيف األداء ال ػػكظيفي
فػ ػػي الجامعػ ػػات اليمنيػ ػػة األىميػ ػػة تعػ ػػزػ لممتغير(سػ ػػنكات

تـ قبكؿ
الفرضية

الخبرة)
تكج ػ ػ ػػد فركقػ ػ ػ ػات ذات دالل ػ ػ ػػة إحص ػ ػ ػػائية ف ػ ػ ػػي إجاب ػ ػ ػػات
المبحػ ػػكثيف كتصػ ػػكراتيـ حػ ػػكؿ ت ػ ػكافر متطمبػ ػػات تطبيػ ػػق
الفرعية السادسة

اإلدارة اإللكتركني ػػة كدكرى ػػا ف ػػي تحس ػػيف األداء ال ػػكظيفي
فػ ػ ػػي الجامعػ ػ ػػات اليمنيػ ػ ػػة األىميػ ػ ػػة تعػ ػ ػػزػ لممتغير(عػ ػ ػػدد

تـ قبكؿ
الفرضية

الدكرات في الحاسكب)
تكج ػ ػ ػػد فركقػ ػ ػ ػات ذات دالل ػ ػ ػػة إحص ػ ػ ػػائية ف ػ ػ ػػي إجاب ػ ػ ػػات
المبحػ ػػكثيف كتصػ ػػكراتيـ حػ ػػكؿ ت ػ ػكافر متطمبػ ػػات تطبيػ ػػق
الفرعية السابعة

اإلدارة اإللكتركني ػػة كدكرى ػػا ف ػػي تحس ػػيف األداء ال ػػكظيفي
فػ ػػي الجامعػ ػػات اليمنيػ ػػة األىميػ ػػة تعػ ػػزػ لممتغير(مسػ ػػتكػ
إجادة اإلدارة اإللكتركنية)
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تـ قبكؿ
الفرضية

انفصم اخلامس
اننتائح وانتوصياث وآفاق اندراست

المبحث األول :النتائج العامة لمدراسة.
المبحث الثاني :تكصيات كآفاؽ الدراسة.
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انفصم اخلامس
اننتائح وانتوصياث وآفاق اندراست
تمكود :ى
تضمنت الدراسة في الفصل األكؿ المدخل العاـ لمدراسة ،كتـ عرض الكصف النظرؼ الذؼ خص
المدخل العاـ لمدراسة كالد ارسات السابقة ،كتـ عرض التكصيف النظرؼ الذؼ خص اإلدارة اإللكتركنية
كاألداء الكظيفي في الفصل الثاني كقد تـ التطرؽ في المباحث كالمطالب إلى المدخل النظرؼ لإلدارة
اإللكتركنية فضالً عف األداء الكظيفي ،في حيف تطرؽ الفصل الثالث كالرابع إلى الطرؽ كاإلجراءات
كعرض كمناقشة نتائج تحميل البيانات الخاصة بفقرات محاكر االستبياف إلى جانب نتائج الفرضيات
الرئيسية كالفرعية لمدراسة.
كعميو فأف ىذا الفصل مف الدراسة سيعرض النتائج العامة كتكصيات كآفاؽ الدراسة مف خالؿ
تقسيـ ىذا الفصل إلى مبحثيف المبحث األكؿ منو لنتائج الدراسة في حيف سيعرض المبحث الثاني
تكصيات كآفاؽ الدراسة مف خالؿ التقسيـ اآلتي:

ى
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ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

المبحثىاألول ى
النتائجىالطامظىللدرادظ ى

المطمب األول :نتائج فقرات األجزاء كالمحاكر.
المطمب الثاني :نتائج اختبار الفرضيات.
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المطمب األول
نتائج فقرات األجزاء و المحاور
تكصمت ىذه الدراسة إلى رصد نتائج فقرات أجزاء كمحاكر االستبياف سيتـ عرضيا في ىذا
المطمب مف خالؿ تقسيمة إلى اآلتي:

أوالا :نتائج فقرات الجزء األول من االستبيان:
 تكصمت نتائج الدراسة بالنسبة لمنكع( الجنس) أف نسبة الذككر أكثر مف نسبة اإلناث مف أفرادالعينة مكظفي الجامعات اليمنية األىمية كالممثمة لمجتمع الدراسة حيث ظيرت نسبة الذككر
 ،%3531بينما ظيرت نسبة اإلناث .%0106
 أظيرت نتائج الدراسة ترتيب أفراد العينة بحسب متغير العمر كاآلتي: بمغت نسبة الفئة العمرية مف 01سنة إلى  02سنة .%0502 بمغت نسبة الفئة العمرية مف  13إلى  03سنة .%1003 بمغت نسبة الفئة العمرية مف  03إلى  13سنة .%1600 بمغت نسبة الفئة العمرية  12سنة فأقل .%1001 بمغت نسبة الفئة العمرية 11سنة فأكثر .%301 أظيرت نتائج الدراسة ترتيب أفراد العينة بحسب متغير المؤىل العممي كاآلتي: بمغت نسبة حممة شيادات البكالكريكس %3105 بمغت نسبة حممة شيادات الدراسات العميا .%0103 بمغت نسبة حممة شيادات دبمكـ متكسط فأقل .%101 أظيرت نتائج الدراسة ترتيب أفراد العينة بحسب متغير سنكات الخبرة كاآلتي: بمغت نسبة ذكؼ الخبرة في الفئة مف 3سنكات إلى 13سنكات .%0502 بمغت نسبة ذكؼ الخبرة لمفئة 2سنكات فأقل .%0103 بمغت نسبة ذكؼ الخبرة في الفئة مف 11إلى 12سنة .%1205 بمغت نسبة ذكؼ الخبرة في الفئة 13سنة فأكثر .%104 أظيرت نتائج الدراسة ترتيب أفراد العينة بحسب متغير المستكػ الكظيفي كاآلتي: بمغت نسبة مف ىـ في المستكػ الكظيفي مف فئة المختصيف .%3106 بمغت نسبة مف ىـ في المستكػ الكظيفي مف فئة رؤساء األقساـ .%1604123

 بمغت نسبة مف ىـ في المستكػ الكظيفي مف فئة مدراء اإلدارات .%1104 بمغت نسبة مف ىـ في المستكػ الكظيفي مف فئة مكظفي اإلدارات العميا .%203 أظيرت نتائج الدراسة ترتيب أفراد العينة بحسب متغير عدد الدكرات التدريبية في الحاسكب كاآلتي: بمغت نسبة الذيف حصمكا عمى ثالث دكرات تدريبية فأكثر .%2501
 بمغت نسبة الذيف حصمكا عمى دكرتيف تدريبيتيف .%1304
 بمغت نسبة الذيف لـ يمتحقكا بأؼ دكرة تدريبية .%1305
 بمغت نسبة الذيف حصمكا عمى دكرة تدريبية كاحدة .%1300
 أظيرت نتائج الدراسة ترتيب أفراد العينة بحسب متغير مستكػ إجادة استخداـ أنظمة اإلدارةاإللكتركنية كاآلتي:
 بمغت نسبة المكظفيف مف مستخدمي األنظمة لفئة تقدير جيد جداً .%0000
 بمغت نسبة المكظفيف مف مستخدمي األنظمة لفئة تقدير ممتاز .%0106
 بمغت نسبة المكظفيف مف مستخدمي األنظمة لفئة تقدير جيد .%1500
 بمغت نسبة المكظفيف مف مستخدمي األنظمة لفئة تقدير متكسط .%1104
 بمغت نسبة المكظفيف مف مستخدمي األنظمة لفئة تقدير ضعيف .%105

ثانيا :نتائج تحميل الجزء الثاني من االستبيان:
تحميل النتائج الخاصة بالمحاور:
أ -المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت متطمبات اإلدارة اإللكترونية:
 بمغ المتكسط الحسابي العاـ لمجاالت المتطمبات اإلدارة اإللكتركنية  ،00541بانحراؼ معيارؼ ،.4115كبتقدير لفظي عالي حيث أجمع أفراد العينة بدرجة عالية عمى تكافر متطمبات اإلدارة
اإللكتركنية في الجامعات اليمنية األىمية ،عمى أف ترتيب المتكسطات الحسابية لمجاالت متطمبات
اإلدارة اإللكتركنية ظير كاآلتي:
 بمغ المتكسط الحسابي العاـ لمجاؿ المتطمبات التقنية  ،1030بانحراؼ معيارؼ  30404كبتقديرلفظي عالي إذ أجمع أفراد العينة بدرجة عالية عمى تكافر المتطمبات المالية في الجامعات اليمنية
األىمية.
 بمغ المتكسط الحسابي العاـ لمجاؿ المتطمبات البشرية  ،0061بانحراؼ معيارؼ  30610كبتقديرلفظي عالي حيث أجمع أفراد العينة بدرجة عالية عمى تكافر المتطمبات البشرية في الجامعات
اليمنية األىمية.
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 بمغ المتكسط الحسابي العاـ لمجاؿ المتطمبات األمنية  ،0050بانحراؼ معيارؼ  3064كبتقديرلفظي عالي حيث أجمع أفراد العينة بدرجة عالية عمى تكافر المتطمبات األمنية في الجامعات
اليمنية األىمية.
 بمغ المتكسط الحسابي العاـ لمجاؿ المتطمبات اإلدارية كالتنظيمية  ،0051بانحراؼ معيارؼ 3052كبتقدير لفظي عالي حيث أجمع أفراد العينة بدرجة عالية عمى تكافر المتطمبات اإلدارية
كالتنظيمية في الجامعات اليمنية األىمية.
 بمغ المتكسط الحسابي العاـ لمجاؿ المتطمبات المالية  ،0046بانحراؼ معيارؼ  30633كبتقديرلفظي عالي حيث أجمع أفراد العينة بدرجة عالية عمى تكافر المتطمبات المالية في الجامعات
اليمنية األىمية.
ب -المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال تحسين األداء الوظيفي:
 بمغ المتكسط الحسابي العاـ لمجاالت تحسيف األداء الكظيفي  ،%10124بانحراؼ معيارؼ ،.2105كبتقدير لفظي عالي حيث أجمع أفراد العينة بدرجة عالية بدكر اإلدارة اإللكتركنية في
تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية ،عمى أف ترتيب المتكسطات الحسابية
لمجاالت تحسيف األداء الكظيفي ظير كاآلتي:
 بمغ المتكسط الحسابي العاـ لمجاؿ تحسيف بيئة العمل 1013كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ 30360كبتقدير لفظي عالي جداً.
 بمغ المتكسط الحسابي العاـ لمجاؿ نكعية العمل 1004كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ  30336كبتقديرلفظي عالي جداً.
 بمغ المتكسط الحسابي العاـ لمجاؿ كمية العمل المنجز 1001كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ 30331كبتقدير لفظي عالي جداً.
 بمغ المتكسط الحسابي العاـ لمجاؿ المكثكقية كالمثابرة 1014كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ 30353كبتقدير لفظي عالي.
 بمغ المتكسط الحسابي العاـ لمجاؿ المعرفة بمتطمبات الكظيفة 1012كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ 30311كبتقدير لفظي عالي.
 بمغ المتكسط الحسابي العاـ لمجاؿ الكفايات الكظيفية (الميارات) 1010كبانحراؼ معيارؼ يساكؼ 30342كبتقدير لفظي عالي.
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المطمب الثاني
نتائج اختبار الفرضيات
أوالا :نتيجة اختبار الفرضية الرئيسة األولى:
كتنص عمى (تتكافر المتطمبات الكافية التي تساعد عمى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في
الجامعات اليمنية األىمية!) ،حيث بمغت قيمة ( ،140211 )Tكىي قيمة مكجبة كدالة إحصائياً عند
مستكػ الداللة  ،3032كبالتالي تـ قبكؿ الفرضية.
 .1نتيجة اختبار الفرضية الفرعية األكلى كتنص عمى ( تتكافر المتطمبات اإلدارية كالتنظيمية الكافية
التي تساعد عمى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمنية األىمية!) ،حيث بمغت قيمة ()T
 ،100566كىي قيمة مكجبة دالة إحصائياً عند مستكػ الداللة  ،3032كبالتالي تـ قبكؿ الفرضية.
 .1نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثانية كتنص عمى( تتكافر المتطمبات البشرية الكافية التي تساعد
عمى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمنية األىمية!) ،حيث بمغت قيمة (110014 )T
كىي قيمة مكجبة دالة إحصائياً عند مستكػ الداللة  ،3032كبالتالي تـ قبكؿ الفرضية.
 .0نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثالثة كتنص عمى( تتكافر المتطمبات المالية الكافية التي تساعد
عمى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمنية األىمية!) ،حيث بمغت قيمة (،110641 )T
كىي قيمة مكجبة دالة إحصائياً عند مستكػ الداللة  ،3032كبالتالي تـ قبكؿ الفرضية.
 .1نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الرابعة كتنص عمى( تتكافر المتطمبات التقنية الكافية التي تساعد
عمى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمنية األىمية!) ،حيث بمغت قيمة (،130124 )T
كىي قيمة مكجبة دالة إحصائياً عند مستكػ الداللة  ،3032كبالتالي تـ قبكؿ الفرضية.
 .2نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الخامسة كتنص عمى( تتكافر المتطمبات األمنية الكافية التي تساعد
عمى تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات اليمنية األىمية!) ،حيث بمغت قيمة (100143 )T
كىي قيمة مكجبة دالة إحصائياً عند مستكػ الداللة  ،3032كبالتالي تـ قبكؿ الفرضية.

ثانيا :نتيجة اختبار الفرضية الرئيسة الثانية:
كتنص عمى ( أسيمت اإلدارة اإللكتركنية بدكر كبير في تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات
اليمنية األىمية!) ،حيث بمغت قيمة ( ،020316 )Tكىي قيمة مكجبة كدالة إحصائياً عند مستكػ
الداللة  ،3032كبالتالي تـ قبكؿ الفرضية.
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 .1نتيجة اختبار الفرضية الفرعية األكلى كتنص (أسيمت اإلدارة اإللكتركنية بدكر في تحسيف نكعية
العمل في الجامعات اليمنية األىمية!) ،حيث بمغت قيمة ( ،010542 )Tكىي قيمة مكجبة دالة
إحصائياً عند مستكػ الداللة  ،3032كبالتالي تـ قبكؿ الفرضية.
 .1نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثانية كتنص (أسيمت اإلدارة اإللكتركنية بدكر في تحسيف كمية
العمل المنجز في الجامعات اليمنية األىمية!) ،حيث بمغت قيمة ( ، 010121 )Tكىي قيمة مكجبة
كدالة إحصائياً عند مستكػ الداللة  ،3032كبالتالي تـ قبكؿ الفرضية.
 .0نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثالثة كتنص (أسيمت اإلدارة اإللكتركنية بدكر في تحسيف المعرفة
بمتطمبات الكظيفة في الجامعات اليمنية األىمية!) ،حيث بمغت قيمة ( ، 130113 )Tكىي قيمة
مكجبة كدالة إحصائياً عند مستكػ الداللة  ، 3032كبالتالي تـ قبكؿ الفرضية.
 .1نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الرابعة تنص (أسيمت اإلدارة اإللكتركنية بدكر في تحسيف بيئة
العمل في الجامعات اليمنية األىمية!) ،حيث بمغت قيمة ( ،010632 )Tكىي قيمة مكجبة كدالة
إحصائياً عند مستكػ الداللة  ، 3032كبالتالي تـ قبكؿ الفرضية.
 .2نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الخامسة كتنص (أسيمت اإلدارة اإللكتركنية بدكر في تحسيف
المكثكقية كالمثابرة في الجامعات اليمنية األىمية!) ،حيث بمغت قيمة ( ،120324 )Tكىي قيمة
مكجبة كدالة إحصائياً عند مستكػ الداللة  ،3032كبالتالي تـ قبكؿ الفرضية.
 .3نتيجة اختبار الفرضية الفرعية السادسة كالتي تنص (أسيمت اإلدارة اإللكتركنية بدكر في الكفايات
الكظيفية(الميارات) في الجامعات اليمنية األىمية!) ،حيث بمغت قيمة ( ،110161 )Tكىي قيمة
مكجبة كدالة إحصائياً عند مستكػ الداللة  ،3032كبالتالي تـ قبكؿ الفرضية.
ثالث ا :نتيجة اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة وتنص عمى ( تكجد فركقات ذات داللة إحصائية بيف
إجابات المبحكثيف كتصكراتيـ حكؿ تكافر متطمبات اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا في تحسيف األداء
الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية تعزػ لممتغيرات( ،الجنس ،المؤىل ،العمر ،المستكػ الكظيفي،
سنكات الخبرة ،عدد الدكرات التدريبية في الحاسكب ،مستكػ إجادة استخداـ أنظمة اإلدارة
اإللكتركنية!).
 .1نتيجة اختبار الفرضية الفرعية األكلى كتنص عمى (تكجد فركقات ذات داللة إحصائية بيف إجابات
المبحكثيف كتصكراتيـ حكؿ تكافر متطمبات اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا في تحسيف األداء الكظيفي
في الجامعات اليمنية األىمية تعزػ لمتغير الجنس!) ،حيث بمغت القيمة االحتمالية  ،.014ك
مستكػ الداللة المحسكبة  ،.421كىي أعمى مف مستكػ الداللة  ،3032كبالتالي تـ رفض الفرضية.
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 .1نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثانية كتنص عمى (تكجد فركقات ذات داللة إحصائية بيف إجابات
المبحكثيف كتصكراتيـ حكؿ تكافر متطمبات اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا في تحسيف األداء الكظيفي
في الجامعات اليمنية األىمية تعزػ لمتغير المؤىل العممي!) ،حيث بمغت القيمة االحتمالية ،.513
كمستكػ الداللة المحسكبة  ،.110كىي أقل مف مستكػ الداللة  ،3032كبالتالي تـ قبكؿ الفرضية.
 .0نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثالثة كتنص عمى (تكجد فركقات ذات داللة إحصائية بيف إجابات
المبحكثيف كتصكراتيـ حكؿ تكافر متطمبات اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا في تحسيف األداء الكظيفي
في الجامعات اليمنية األىمية تعزػ لمتغير العمر!) ،حيث بمغت القيمة االحتمالية  20615ك
مستكػ الداللة المحسكبة  ،.333كىي أقل مف مستكػ الداللة  ،3032كبالتالي اثبت صحة
الفرضية.
 .1نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الرابعة كتنص عمى (تكجد فركقات ذات داللة إحصائية بيف إجابات
المبحكثيف كتصكراتيـ حكؿ تكافر متطمبات اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا في تحسيف األداء الكظيفي
في الجامعات اليمنية األىمية تعزػ لمتغير المستكػ الكظيفي!) ،حيث بمغت القيمة االحتمالية
 .142ك مستكػ الداللة المحسكبة  .433كىي أعمى مف مستكػ الداللة  ،3032كبالتالي تـ رفض
الفرضية.
 .2نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الخامسة كتنص عمى (تكجد فركقات ذات داللة إحصائية بيف
إجابات المبحكثيف كتصكراتيـ حكؿ تكافر متطمبات اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا في تحسيف األداء
الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية تعزػ لمتغير سنكات الخبرة!) ،حيث بمغت القيمة االحتمالية
 ،10362كمستكػ الداللة المحسكبة  ،.330كىي أقل مف مستكػ الداللة  ،3032كبالتالي اثبت
صحة الفرضية.
 .3نتيجة اختبار الفرضية الفرعية السادسة كتنص عمى (تكجد فركقات ذات داللة إحصائية بيف
إجابات المبحكثيف كتصكراتيـ حكؿ تكافر متطمبات اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا في تحسيف األداء
الكظيفي في الجامعات اليمنية األىمية تعزػ لمتغير عدد الدكرات التدريبية!) ،حيث بمغت القيمة
االحتمالية  ،00435كمستكػ الداللة المحسكبة  ،30311كىي أقل مف مستكػ الداللة 3032
كبالتالي اثبت صحة الفرضية.
 .4نتيجة اختبار الفرضية الفرعية السابعة كتنص عمى (تكجد فركقات ذات داللة إحصائية بيف إجابات
المبحكثيف كتصكراتيـ حكؿ تكافر متطمبات اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا في تحسيف األداء الكظيفي
في الجامعات اليمنية األىمية تعزػ لمتغير مستكػ إجادة األنظمة اإللكتركنية!) ،حيث بمغت القيمة
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االحتمالية 00456ك مستكػ الداللة المحسكبة  ،30332كىي أقل مف مستكػ الداللة ،3032
كبالتالي اثبت صحة الفرضية.
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المطمب األول :تكصيات الدراسة.
المطمب الثاني :آفاؽ الدراسة.
ى
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المطمب األول
توصيات الدراسة
تكصمت الدراسة إلى صياغة جممة مف التكصيات يمكف صياغتيا باآلتي:
 .1تحديث المكائح التنظيمية الخاصة باإلدارة اإللكتركنية كتفعيميا كاعداد الخطط الالزمة كالشركع
بتطبيقيا لتنظيـ عممية تحكؿ مؤسسات التعميـ الجامعي األىمي نحك تطبيق مشركع اإلدارة
اإللكتركنية.
 .1عمى الجامعات اليمنية األىمية إنشاء إدارات متخصصة لتقنية المعمكمات كتحديد كظائفيا
كاختصاصاتيا لمعمل عمى تييئة عممية التحكؿ نحك تطبيق اإلدارة اإللكتركنية.
 .0ضركرة تكفير المتطمبات اإلدارية كالتنظيمية كالبشرية كالتقنية كاألمنية الالزمة لالنطالؽ في عممية
التحكؿ المباشر نحك التطبيق الكامل لإلدارة اإللكتركنية ،كخمق ثقافة تنظيمية في األكساط اإلدارية
بمختمف مستكياتيا داخل ىياكل الجامعات اليمنية األىمية تدعـ فكرة التحكؿ كتعمل عمى كسر
حاجز الخكؼ مف التكنكلكجيا.
 .1ضركرة استغالؿ المكارد المالية المتاحة لدػ الجامعات اليمنية األىمية باعتبار االستقالؿ المالي
ليذه المؤسسات يؤىميا الستثمار مكارد تكنكلكجيا المعمكمات كتكظيفيا في تبني مشركع حكسبة
كميكنة اإلدارة الجامعة لمتحكؿ نحك تطبيق اإلدارة اإللكتركنية.
.2

إنشاء إدارات متخصصة في اليياكل التنظيمية التابعة لمجامعات اليمنية األىمية لمقياـ بمياـ تقييـ
األداء الكظيفي لغرض تطكير كتحسيف األداء الكظيفي لمعامميف في ىذه الجامعات.

.3

إنشاء إدارات متخصصة لمتدريب كالتأىيل العممي كالتقني ،كتقديـ الحكافز الالزمة لمعامميف في
الجامعات اليمنية األىمية لما مف شأنو تطكير األداء كالدفع بعممية التحكؿ نحك تطبيق اإلدارة
اإللكتركنية.

.4

تفكيض الصالحيات أك ما يسمى بتفكيض السطمة كذلؾ لمعمل بركح الفريق الكاحد بعيداً عف
المركزية في التخطيط كالرقابة كاتخاذ الق اررات كذلؾ لتركيز الجيكد في تحسيف مستكػ األداء
الكظيفي داخل الجامعات اليمنية األىمية.

.5

عمى الجامعات اليمنية األىمية االستئناس بتجارب التحكؿ الناجحة نحك تطبيق اإلدارة اإللكتركنية
كالتي حققتيا بعض الدكؿ كالمنظمات كالمؤسسات كعمى كجو الخصكص مؤسسات التعميـ الجامعي
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في تحكؿ أساليب أدائيا اإلدارية كاألكاديمية نحك تطبيق نماذج تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت
كتطبيقات النظـ كمفاىيـ اإلدارة اإللكتركنية.
.6

عمى اإلدارة الجامعية األىمية صياغة رؤية استراتيجية تتسق مع االستراتيجية الكطنية لتطكير
التعميـ العالي كتدعـ تبني مشركع اإلدارة اإللكتركنية.

 .13إيجاد تصنيف لمجامعات األىمية مف قبل مجمس االعتماد األكاديمي التابع لك ازرة التعميـ العالي
كالبحث العممي مما يدفع الجامعات لمسعي لتطكير بنيتيا اإللكتركنية كبالتالي يؤثر ىذا التطكير
عمى تحسيف األداء الكظيفي.
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المطمب الثاني
آفاق الدراسة
يقترح الباحث القياـ بالدراسات اآلتية:

أوالا :اإلدارة اإللكترونية ودورىا في إدارة القطاع الحكومي الخدمي العام:
حيث يقترح الدراسات اآلتية:
 .1دكر اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا في تحسيف األداء الكظيفي في ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.
 .1اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا في تحسيف األداء الكظيفي في ك ازرة التربية كالتعميـ.
 .0اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا في تحسيف األداء الكظيفي في ك ازرة التدريب الميني.
 .1اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا في تحسيف األداء الكظيفي في الجامعات الحككمية.

ثاني ا :اإلدارة اإللكترونية ودورىا في تحسين األداء في منظمات األعمال:
حيث يقترح الدراسات اآلتية:
 .1اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا في تحسيف األداء الكظيفي في المدارس األىمية.

ثالثا :دراسات تبحث في مفاىيم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ونظم المعمومات اإلدارية
وادارة الجودة:
إعادة ىندسة األعماؿ اإلدارية كدكرىا في تحسيف األداء الكظيفي بالتطبيق عمى القطاع العاـ أك
القطاع الخاص نظ اًر لالختالؼ الجزئي بيف بعض المفاىيـ رغـ الدالالت التي تحمميا ىذه المجاالت
كالتي قد تصب في حقل كاحد ،كذلؾ لتفادؼ الخمط الذؼ يقع بو بعض الباحثيف في حيف يفرؽ فيو
آخركف بيف ىذه المجاالت.
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لائمت املراخع
أوالا :المراجع بالمغة العربية:

 .1القرآف الكريـ.
أوالا :الكتب:

 .1أبك صالح ،دمحم كعكض ،عدناف دمحم (1335ـ) ،مقدمة في اإلحصاء :مبادئ وتحميل باستخدام

.0

 ،spssدار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف ،األردف.
إياد عبدالفتاح كآخركف(1331ـ) ،الحاسوب وتطبيقاتو التربوية ،مركز النجار الثقافي لمنشر
كالتكزيع ،عماف ،األردف.

 .1باعباد ،عمي ىكد (1332ـ) ،فمسفة التعميم العالي وسياستو في اليمن ،المجمس االعمى لمتخطيط
التعميـ ،صنعاء ،اليمف.

 .2حجازؼ ،عبدالقادر بيكمي (1330ـ) ،النظام القانوني لمحكومة اإللكترونية ،دار الفكر الجامعي،
اإلسكندرية ،مصر.

 .3حركش ،عادؿ كآخركف (1334ـ) ،اإلدارة اإللكترونية :مرتكزات فكرية ومتطمبات تأسيس عممية،
المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،القاىرة ،مصر.

 .4حمكد ،خضير كاضـ كالخرشة ،ياسيف (1334ـ) ،إدارة الموارد البشرية ،دار المسيرة لمنشر
كالتكزيع ،عماف ،األردف.

 .5الخزامي ،عبدالحكيـ (1666ـ) ،تكنولوجيا األداء من التقييم إلى التحسين :تقييم األداء ،مكتبة

.6
.13
.11
.11

إبف سيناء ،القاىرة ،مصر.
داركر بيتر ،ترجمة الممحـ ،إبراىيـ عمي (1331ـ) ،تحديات اإلدارة في القرن الواحد والعشرين،
معيد اإلدارة العامة ،الرياض ،السعكدية.
ذيباف ،عبدالمقصكد كعبدالمطيف ،ناصر(1313ـ) ،إعداد البحث العممي المحاسبي ،دار التعميـ
الجامعي ،اإلسكندرية ،مصر.
درة ،عبدالبارؼ كالصباغ ،زىير (1335ـ) ،إدارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين:
منحنى منظمي ،دار كائل لمنشر ،عماف ،األردف.
راكيو ،دمحم حسف (1331ـ) ،إدارة الموارد البشرية :رؤية مستقبمية ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية،
مصر.
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.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.13
.11
.11
.10
.11
.12
.13
.14

ربابعة ،عمي (1330ـ) ،إدارة الموارد البشرية :تخصص نظم المعمومات اإلدارية ،دار صفاء
لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
زكليف ،ميدؼ (1665ـ) ،إدارة األفراد :مدخل كمي ،دار مجد لمنشر ،عماف ،األردف.
زكليف ،ميدؼ (1330ـ) ،إدارة األفراد ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
السالمي ،عالء عبدالرزاؽ (1332ـ) ،نظم دعم الق اررات ،دار كائل لمنشر ،عماف ،األردف.
السالمي ،عالء عبدالرزاؽ (1336ـ) ،تكنولوجيا المعمومات ،دار المناىج لمنشر كالتكزيع ،عماف،
األردف.
السالمي ،عالء عبدالرزاؽ ك السميطي ،خالد إبراىيـ (1335ـ) ،اإلدارة اإللكترونية ،دار كائل
لمنشر ،عماف ،األردف.
سمطاف ،دمحم سعيد أنكر (1330ـ) ،إدارة الموارد البشرية ،دار الجامعة الجديدة لمنشر،
اإلسكندرية ،مصر.
السممي ،عمي (1331ـ) ،إدارة التميز :نماذج وتقنيات اإلدارة في عصر المعرفة ،مكتبة اإلدارة
الجديدة ،القاىرة.
السممي ،عمي (1331ـ) ،خواطر في اإلدارة المعاصرة ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
القاىرة ،مصر.
السممي ،عمي ( ،)1330نظم إدارة المعمومات ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،القاىرة ،مصر.
الشريف ،عبده نعماف (1311ـ) ،نظم المعمومات اإلدارية :دراسة في أدارة المؤسسات ،دار
جامعة صنعاء لمطباعة كالنشر ،صنعاء ،اليمف.
الصيرفي ،دمحم (1334ـ) ،اإلدارة اإللكترونية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،مصر.
الطائي ،دمحم (1334ـ) ،تصميم إدارة نظم المعمومات اإلدارية ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،عماف،
األردف.
عامر ،طارؽ عبد الرؤؼ (1334ـ) ،اإلدارة اإللكترونية :نماذج معاصرة ،دار السحاب لمتكزيع،
القاىرة ،مصر.
العبد القادر ،عبدهللا حسف (1113ىػ) ،توطين تقنية المعمومات في دول مجمس التعاون :نحو
إدارة مثمى ،جامعة الممؾ فيد لمبتركؿ كالمعادف ،الظيراف ،السعكدية.
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عبدالبارؼ ،إبراىيـ كآخركف1335( ،ـ) ،إدارة الموارد البشرية ،الشركة العربية لمتسويق
والتوريدات ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،القاىرة ،مصر.
عبدالكريـ ،إياد كالمحياكؼ ،سعد (1331ـ) ،إدارة مؤسسات التدريب الميني والتقني ،المركز
العربي لمتدريب الميني كاعداد المدربيف ،طرابمس ،ليبيا.
عبدالكىاب ،عمي (1642ـ) ،إدارة األفراد :منيج تحميمي ،مكتبة عيف شمس ،القاىرة ،مصر.
العبيدؼ ،قيس (1664ـ) ،التنظيم :المفيوم والنظريات والمبادئ ،مطابع ركياؿ ،اإلسكندرية،
مصر.
العجمي ،دمحم حسيف (1330ـ) ،اإلدارة المدرسية ومتطمبات العصر ،العالمية لمنشر كالتكزيع،
المنصكرة ،مصر.
العريقي ،منصكر (1336ـ) ،طرق البحث لمباحثين في العموم اإلدارية والتسويقية والمالية
والمصرفية ،دار الكتاب الجامعي ،صنعاء ،اليمف.
العالؽ ،بشير عباس (1332ـ) ،اإلدارة الرقمية المجاالت والتطبيقات ،مركز األمارات لمدراسات
كالبحكث االستشارية ،أبكظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
العمي ،عبدالستار (1335ـ) ،المدخل إلى إدارة المعرفة ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،عماف،
األردف.
عيشي ،عمار (1311ـ) ،اتجاىات التدريب وتقييم أداء األفراد ،دار أسامة لمنشر كالتكزيع ،عماف،
األردف.
الغالبي ،طاىر ك إدريس ،كائل (1333ـ) ،اإلدارة االستراتيجية :منظور منيجي متكامل ،دار كائل
لمنشر ،عماف ،االردف.
الغراب ،إيماف دمحم (1330ـ) ،التعمم اإللكتروني مدخل إلى التدريب غير التقميدي ،المنظمة
العربية لمتنمية اإلدارية ،جامعة الدكؿ العربية ،القاىرة ،مصر.
فالح ،صالح دمحم (1331ـ) ،إدارة الموارد البشرية ،دار الحامد لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
القرالة ،عصمت سميـ( ،)1336الحكمانية في األداء الكظيفي ،دار جميس الزماف ،دار الرماؿ،
عماف ،األردف.
قنديل ،يكسف (1331ـ) ،نحو استراتيجية لدخول النتاج الفكري بالمغة العربية ،مكتبة عبدالعزيز
العامة ،الرياض ،السعكدية.
ماىر ،احمد (1311ـ) ،إدارة الموارد البشرية ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.
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مجد الديف أبك طاىرك دمحم بف يعقكب الفيركز آبادػ ،القاموس المحيط (1665ـ).
المرسي ،جماؿ (1330ـ) ،اإلدارة االستراتيجية لمموارد البشرية :مدخل لتحقيق ميزة تنافسية
لمنظمة القرن الواحد والعشرين ،الدار الجامعية ،القاىرة ،مصر.
مرعي ،دمحم (1331ـ) ،دليل نظام التقييم في المؤسسات واإلدارات ،دار الرضا لمنشر ،دمشق،
سكريا.
مصطفى ،احمد سيد (1333ـ) ،إدارة الموارد البشرية ،دار الكتاب ،القاىرة ،مصر.
مطر ،عبدالمطيف محمكد (1334ـ) ،إدارة المعرفة والمعمومات ،دار كنكز المعرفة العممية لمنشر
كالتكزيع ،عماف ،األردف.
مطر ،عصاـ عبدالفتاح (1335ـ) ،الحكومة اإللكترونية بين النظرية والتطبيق ،دار الجامعة
الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر.
المغربي ،عبدالحميد (1331ـ) ،اإلدارة :األصول العممية والتوجيات المستقبمية ،المكتبة العصرية
لمنشر كالتكزيع ،المنصكرة ،مصر.
المكاكؼ ،احمد محمكد ( د.ت) ،اإلدارة اإللكترونية ،دار الفكر كالقانكف ،القاىرة ،مصر.
المميجي ،رضا إبراىيـ (1313ـ) ،إدارة المعرفة والتعمم التنظيمي :مدخل لمجامعة المتعممة في
مجتمع المعرفة ،مؤسسة طيبة لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر.
نجـ ،عبكد نجـ (1331ـ) ،اإلدارة اإللكترونية  :االستراتيجية والوظائف واآلليات ،دار المريخ،
الرياض ،السعكدية.
نجـ ،عبكد نجـ(1336ـ) ،إدارة المعرفة اإللكترونية :االستراتيجيات والمجاالت ،دار اليازكرؼ
العممية لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
النمر ،سعكد دمحم (1333ـ) ،اإلدارة العامة األسس والوظائف ،مطابع الفرزدؽ التجارية ،الرياض،
السعكدية.
الييتي ،خالد (1332ـ) ،قياس وتقويم أداء العاممين ،دار كائل لمنشر ،عماف ،األردف.
الكادؼ ،بالؿ (1311ـ) ،المعرقة اإللكترونية وتطبيقاتيا المعاصرة ،دار الصفاء لمنشر كالتكزيع،
عماف ،األردف.
كالي ،عدناف ماشي(1311ـ) ،تقييم األداء الوظيفي قسم التطوير اإلداري ،دائرة التخطيط
كالمتابعة ،ك ازرة الخدمة المدنية ،دمشق ،سكريا.
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ثاني ا :الرسائل العممية:
 .0باجابر ،عادؿ (1331ـ)،االتجاىات نحك المينة كعالقتيا باألداء الكظيفي لدػ األخصائييف
االجتماعييف كاألخصائيات االجتماعيات العامميف بالمستشفيات الحككمية المركزية بالمنطقة
الغربية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أـ القرػ ،مكة المكرمة ،المممكة العربية السعكدية.
 .1بخارؼ ،سمطاف(1335ـ) ،أمكانية تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ
بالعاصمة المقدسة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية جامعة أـ القرػ ،مكة المكرمة،
السعكدية.
 .0البمبيسي ،أسامة زياد يكسف(1311ـ) ،جكدة الحياة الكظيفية كأثرىا عمى األداء الكظيفي لمعامميف
في المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التجارة قسـ إدارة
أعماؿ ،الجامعة اإلسالمية غزة ،فمسطيف.
 .1بكقالشي ،عمار( ،)1311اإلدارة اإللكتركنية كدكرىا في تحسيف اإلدارات العمكمية ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،قسـ عمكـ التسيير كمية العمكـ االقتصادية ،جامعة الجزائر ،الجزائر.
 .2جبر ،عبدالرحمف ( ،)1313األبداع اإلدارؼ كأثرة عمى األداء الكظيفي :دراسة تطبيقية عمى مديرؼ
مدارس ككالة الغكث الدكلية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التجارة ،قسـ إدارة
أعماؿ ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
 .3الجحكش ،فائزة (1313ـ) ،مدػ تكافر متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في المنظمات اليمنية
الحككمية ،دراسة ميدانية في مكاتب الك ازرات كفركع المصالح في محافظة عدف ،رسالة ماجستير
غير منشورة  ،قسـ إدارة األعماؿ كمية العمكـ اإلدارية ،جامعة عدف ،اليمف.
 .4حرب ،دمحم خميس(د.ت) ،تطبيق إدارة المعرفة لتحقيق التميز في البحث التربكؼ في الجامعات،
قسـ اإلدارة التربكية ،كمية التربية ،جامعة اإلسكندرية ،مصر.
 .5الحسنات ،سارؼ عكض (1311ـ) ،معكقات تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات الفمسطينية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،معيد البحكث كالدراسات العربية ،جامعة الدكؿ العربية ،القاىرة،
صر.
.6

الخاسي ،دمحم مرشد عمي (1313ـ) ،دكر أنظمة اإلدارة اإللكتركنية في تحسيف أداء المؤسسات
حالة ك ازرة التربية كالتعميـ ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية العمكـ اإلدارية كالمالية قسـ إدارة
األعماؿ ،األكاديمية اليمنية لمدراسات العميا ،صنعاء ،اليمف.
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 .13خميفة ،سعيد (1334ـ) ،الثقافة التنظيمية كدكرىا في رفع مستكػ األداء ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،قسـ إدارة أعماؿ ،كمية العمكـ اإلدارية ،جامعة نايف لمعمكـ األمنية ،الرياض ،السعكدية.
 .11الدايني ،رشاد خضير كحيد (1313ـ) ،أثر اإلدارة اإللكتركنية كدكر تطكير المكارد البشرية في
تحسيف أداء المنظمة دراسة تطبيقية مف كجيو نظر العامميف في مصرؼ الرافديف ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،قسـ إدارة األعماؿ ،جامعة الشرؽ األكسط ،عماف ،األردف.
 .11دحكاف ،عبدهللا بف سعيد ( ،)1335دكر ادارة التطكير االدارؼ في تطبيق االدارة االلكتركنية دراسة
مسحية عمى العامميف في رئاسة الييئة الممكية لمجبيل كينبع  ،رسالة ماجستير غير منشورة،
كمية إدارة األعماؿ ،جامعة الممؾ سعكد ،الرياض ،السعكدية.
 .10دركيش ،عمي دمحم عبدالعزيز (1332ـ) ،متطمبات الحككمة اإللكتركنية ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة نايف لمعمكـ األمنية ،قسـ العمكـ اإلدارية ،السعكدية.
 .11الركاحنو ،عبدهللا عكدة (1310ـ) ،أثر جكدة أنظمة إدارة المكارد البشرية اإللكتركنية  e-HRMعمى
كفاءة أداء العامميف دراسة حالة في مجمكعة االتصاالت األردنية ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة الشرؽ األكسط ،كمية األعماؿ ،تخصص األعماؿ اإللكتركنية ،عماف ،األردف.
 .12السبيعي ،مناحي عبدهللا (1332ـ) ،إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في اإلدارة العامة لممركر
مف كجية نظر العامميف فييا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف لمعمكـ األمنية ،الرياض،
السعكدية.
 .13السكراف ،ناصر (1331ـ) ،المناخ التنظيمي كعالقتو باألداء الكظيفي :دراسة مسحية عمى ضباط
قطاع القكات الخاصة بمدينة الرياض ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األمير نايف لمعمكـ
األمنية ،الرياض ،السعكدية.
السمرؼ ،دمحم محسف عبدهللا (1313ـ) ،دكر اإلدارة اإللكتركنية كمتطمباتيا في تطبيق التمكيف
ُ .14
اإلدارؼ في المؤسسة العامة لالتصاالت السمكية كالالسمكية اليمنية ،رسالة ماجستير غير منشورة،
قسـ إدارة أعماؿ كمية العمكـ المالية كالمصرفية ،األكاديمية اليمنية لمدراسات العميا ،صنعاء ،اليمف.
 .15السميرؼ ،مريـ عبدربو احمد(1336ـ) ،درجة تكافر متطمبات تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في المدارس
الثانكية بمحافظات غزة كسبل التطكير ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
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 .16الشريف ،ريـ بنت عمر بف منصكر(1310ـ) ،دكر إدارة التطكير اإلدارؼ في تحسيف األداء
الكظيفي دراسة تطبيقية عمى المكظفات اإلداريات في جامعة الممؾ عبدالعزيز بجده ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية االقتصاد كاإلدارة ،جامعة الممؾ عبدالعزيز بجدة ،السعكدية.
 .13الضافي ،دمحم بف عبدالعزيز (1333ـ) ،إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في المديرة العامة
لمجكازات لمدينة الرياض ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف لمعمكـ األمنية ،قسـ العمكـ
اإلدارية ،السعكدية.
 .11عاشكر ،عبدالكريـ (1313ـ) ،دكر اإلدارة اإللكتركنية في ترشيد الخدمة العمكمية ،بحث غير
منشور ،مقدـ لقسـ العمكـ السياسية كالعالقات الدكلية ،كمية الحقكؽ ،جامعة منتكرؼ ،قسنطينو،
الجزائر.
 .11عبدالعاؿ ،ياسر دمحم (1311ـ) ،اإلدارة اإللكتركنية كتحديات المجتمع الرقمي ،رسالة دكتوراه غير
منشورة ،كمية الحقكؽ ،جامعة اإلسكندرية ،مصر.
 .10عطية ،دمحم ناجي عبد الرب(1311ـ) ،تطكير أداء الجامعات األىمية اليمنية في ضكء مبادغ
اإلدارة االستراتيجية بالتطبيق عمى جامعة األندلس لمعمكـ كالتقنية دراسة حالة ،رسالة دكتوراه غير
منشورة ،أكاديمية السكداف لمعمكـ ،قسـ إدارة األعماؿ ،السكداف.
 .11عمار ،دمحم جماؿ أكرـ ( ،)2009مدػ إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكتركنية بككالة غكث كتشغيل
الالجئيف بمكتب غزة اإلقميمي كدكرىا في تحسيف أداء العامميف ،رسالة ماجستير غير منشورة،
كمية العمكـ اإلدارية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
 .12العميرؼ ،حمكد بف فكاز (2008ـ) ،متطمبات استخداـ اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات السعكدية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،قسـ اإلدارة التربكية كالتخطيط ،جامعة أـ القرػ ،مكة ،السعكدية.
 .13العنزؼ ،حمكد بف عايد جمعاف ( ،)2016متطمبات اإلدارة اإللكتركنية كتأثيرىا عمى األداء الكظيفي
مف كجية نظر المكظفيف :دراسة تطبيقية عمى الكمية الجامعية بحقل ،رسالة ماجستير غير
منشوره ،كمية التجارة كاالقتصاد ،جامعة تبكؾ ،السعكدية.
 .14عكاد ،طارؽ (1332ـ) ،تقييـ نظاـ قياس األداء الكظيفي لمعامميف في السمطة الكطنية الفمسطينية
بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التجارة كاالقتصاد ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
فمسطيف.
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 .15قرمكط ،عماد(1311ـ) ،درجة ممارسة الجكدة اإلدارية كعالقتيا بفاعمية األداء الكظيفي بالمدارس
الحككمية في محافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية،
غزة ،فمسطيف.
 .16الالمي ،عكض عمي (1330ـ) ،كاقع استخداـ تطبيقات الحاسب اآللي في مجاالت اإلدارة
المدرسية مف كجية نظر مديرؼ كككالء المدارس الثانكية بنيف بمحافظة الخبر ،رسالة ماجستير
غير منشورة  ،كمية التربية الخميجية ،البحريف.
 .03لخذارؼ ،شريياف (1313ـ) ،دكر اإلدارة اإللكتركنية في تحسيف األداء الكظيفي :دراسة حالة
مؤسسة االتصاالت في الجزائر ،رسالة ماجستير غير منشورة ،مقدمة لجامعة دمحم خيضر،
الجزائر.
 .01المرفدؼ ،أصيل احمد صالح( ،)1313دكر اإلدارة اإللكتركنية في نجاح المنظمات –حالة منظمة
مجتمعات عالمية في اليمف ،رسالة ماجستير غير منشورة ،األكاديمية اليمنية لمدراسات العميا،
كمية العمكـ اإلدارية كالمالية ،صنعاء ،اليمف.
 .01المسعكد ،سعكد ( ،)1335المتطمبات البشرية كالمادية لتطبيق اإلدارة اإللكتركنية ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،كمية التربية ،جامعةأـ القرػ ،مكة ،السعكدية.
 .00المطيرؼ ،دمحم بدر (1313ـ) ،تأثير نمط القيادة التحكيمية عمى أداء المكارد البشرية في شركة
االتصاالت المتنقمة زيف بدكلة الككيت ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة العمكـ التطبيقية،
البحريف.
 .01نكفل ،حديد( ،)1334تكنكلكجيا اإلنترنت كتأىيل المؤسسة لالندماج في االقتصاد العالمي ،رسالة
دكتوراه غير منشورة ،مقدمة إلى كمية العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير ،جامعة الجزائر ،الجزائر.
 .02يخمف ،رابح(1334ـ) ،نحك تقييـ فعاؿ ألداء المكرد البشرؼ في المؤسسة االقتصادية ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية العمكـ االقتصادية ،جامعة بكمرداس ،بكمرداس ،الجزائر.
ثالث ا :المجالت والدوريات:
 .1باكير ،عمي حسف (1333ـ) ،المفيكـ الشامل لتطبيق اإلدارة اإللكتركنية ،مجمة آراء حول الخميج،
العدد 10مركز الخميج لألبحاث ،اإلمارات.
 .1بحيرؼ ،سعد كآخركف ( ،)1661اتجاىات المرؤكسيف التنفيذييف نحك نظاـ تقييـ أداء العامميف
بالسعكدية ،مجمة اإلدارة العامة ،العدد سبعكف ،الرياض ،السعكدية.
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 .0بكخمخـ ،عبدالفتاح (1331ـ) ،تحميل كتقييـ األداء االجتماعي في المنشأة الصناعية ،مجمة العموم
اإلنسانية ،العدد ،15منشكرات جامعة منتكرؼ ،ديسمبر ،1331قسنطية ،الجزائر.
 .1جبر ،محمكد (1331ـ) ،المكجة اإللكتركنية القادمة :الحككمة اإللكتركنية ،مجمة اإلداري ،العدد
 ،61مسقط ،عماف.
 .2الحربي ،طالؿ بف طميحاف (1311ـ) ،أثر التدريب اإللكتركني عمى األداء الكظيفي لمعامميف
بالتطبيق عمى شركات االتصاالت المتنقمة في المممكة العربية السعكدية ،المجمة العممية لالقتصاد
والتجارة ،العدد  ،1مصر.
 .3الشيرؼ ،فايز عبدهللا (1113ىػ) ،استخدامات شبكة اإلنترنت في مجاؿ األعماؿ األمف العربي،
مجمة البحوث األمنية ،كمية الممؾ فيد األمنية ،مج ( ،)13الرياض ،السعكدية.
 .4طيب ،احمد كدمحم القصيمي (1310ـ) ،تشخيص معكقات تطبيق نماذج اإلدارة اإللكتركنية في
المؤسسات التعميمية ،مجمة تنمية الرافدين ،المجمد  ،02العدد ،111كمية اإلدارة كاالقتصاد ،جامعة
المكصل ،المكصل ،العراؽ.
 .5عبدالبارؼ ،إبراىيـ (1330ـ) ،تكنكلكجيا األداء البشرؼ في المنظمات ،منشورات المنظمة العربية
لمتنمية اإلدارية ،القاىرة ،مصر.
.6

عبدالناصر ،مكسى ك قريشي ،دمحم (1311ـ) ،مساىمة اإلدارة اإللكتركنية في تطكير العمل
اإلدارؼ بمؤسسات التعميـ العالي ،بحث قدـ إلى كمية العمكـ كالتكنكلكجيا ،مجمة الباحث ،جامعة
بسكرة ،العدد  ،6الجزائر.

 .13عطيو العربي( ،)1311أثر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات عمى األداء الكظيفي ،دراسة ميدانية عمى
جامعة كرقمة ،الجزائر ،بحث منشكر ،مجمة الباحث ،العدد( ،)13كمية العمكـ االقتصادية ،جامعة
قاصدؼ مرباح ،كرقمة ،الجزائر.
 .11العكالمو ،نائل عبد الحافع (1330ـ) ،نكعية اإلدارة كالحككمة اإللكتركنية في العالـ الرقمي ،دراسة
استطالعية ،مجمة جامعة الممك سعود ،مج ،12الرياض ،السعكدية.
 .11غنيـ ،احمد (1331ـ) ،اإلدارة اإللكتركنية كآفاؽ تطبيقاتيا العربية ،منشكرات معيد اإلدارة العامة،
الرياض ،السعكدية.
 .10قدكرؼ ،سحر(1313ـ) ،اإلدارة اإللكتركنية كامكانياتيا في تحقيق الجكدة الشاممة ،مجمة المنصور،
العدد ،11الجزء األكؿ ،المؤتمر العممي العاشر 12-11تشريف األكؿ ،د.ب.
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 .11مزىكدة ،عبدالمالؾ (1331ـ) ،األداء بيف الكفاءة كالفعالية :مفيكـ التقييـ ،مجمة العموم اإلنسانية،
العدد ،1جامعة بسكرة ،الجزائر.
 .12مفتي ،دمحم حسف (1331ـ) ،اإلدارة اإللكتركنية كتطبيقاتيا :أنمكذج إدارؼ جديد ،كتيب ،المجمة
العربية ،العدد( ،)56الرياض ،السعكدية.
 .13المنيع ،دمحم عبدهللا (1335ـ) ،إدارة المعرفة كعالقتيا بتطكير الخطط كالبرامج التعميمية في
الجامعات السعكدية :نمكذج مقترح ،المجمة السعودية لمتعميم العالي ،العدد ،3ك ازرة التعميـ العالي،
السعكدية.
 .14اليكسف ،يكسف (1651ـ) ،عممية تقييـ األداء الكظيفي ،مجمة اإلدارة العامة ،المجمد الثاني
كالثالثيف ،معيد اإلدارة ،الرياض ،السعكدية.
رابعا :الندوات و المؤتمرات:
 .1أديب حسف المطكع (1331ـ) ،الحككمة اإللكتركنية :نظاـ المعمكمات اإلدارية لممكارد البشرية،
الندوة الدورية العاشرة في مجال الخدمة المدنية بدول مجمس التعاون الخميجي ،معيد اإلدارة
العامة ،الرياض ،السعكدية.
 .1بخش ،فكزية (1334ـ) ،اإلدارة اإللكتركنية في كميات التربية لمبنات في المممكة العربية السعكدية
في ضكء التحكالت المعاصرة ،بحث غير منشور ،مقدم لكمية التربية ،جامعة أـ القرػ ،مكة
المكرمة ،السعكدية.
 .0الحسف ،حسيف بف دمحم (1336ـ) ،اإلدارة اإللكتركنية بيف النظرية كالتطبيق ،ورقة مقدمة إلى
المؤتمر الدولي لمتنمية اإلدارية حول نحو أداء متميز في القطاع الحكومي1336-1-1 ،ـ،
الرياض ،السعكدية.
 .1حسيف سندؼ (1331ـ) ،اإلدارة اإللكتركنية في العالـ العربي بيف الكاقع كالطمكح ،ورقة عمل
مقدمة إلى مؤتمر الحكومة اإللكترونية ،الفترة (1331/3/0-1ـ ) ،مسقط ،عماف.
 .2الدقي ،نكر الديف (1312ـ) ،تمكيل التعميـ العالي في الكطف العربي ،ورقة عمل مقدمة لممؤتمر
العممي الخامس عشر لموزراء والمسؤولين عن التعميم العالي والبحث العممي في الوطن العربي،
13-11ديسمبر1312ـ ،األكاديمية العربية لمعمكـ كالتكنكلكجيا كالنقل البحرؼ ،القاىرة ،مصر.
 .3السبيل ،عبدهللا (1330ـ) ،التطكير اإلدارؼ كالحككمة اإللكتركنية" ،ندوة الحكومة اإللكترونية:
الواقع والتحديات1330 ،ـ ،مسقط ،عماف.
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 .4سيدك ،يحيى دمحميف حسب(1312ـ) ،متطمبات كمعكقات تطبيق اإلدارة اإللكتركنية في الجامعات
السكدانية كاتجاىات العامميف نحكىا ،بحث غير منشور ،مقدـ لجامعة الغضاريف ،السكداف.
 .5عمراني ،احمد كآخركف( ،)1313نظاـ المعمكماتية في القانكف الجزائرؼ :كاقع كآفاؽ ،المؤتمر
السادس لجمعية المكتبات والمعمومات السعودية حول البيئة المعموماتية اآلمنة :المفاىيم
والتشريعات والتطبيقات4-3 ،أبريل1313ـ ،الرياض ،السعكدية.
 .6العمرؼ ،سعيد (1330ـ) ،المتطمبات اإلدارية كاألمنية لتطبيق اإلدارة اإللكتركنية ،بحث غير
منشور ،مقدـ لجامعة نايف لمعمكـ األمنية ،السعكدية.
 .13قحكاف ،دمحم قاسـ عمي(1311ـ) ،أبرز التحديات التي تكاجو التعميـ الجامعي في اليمف ،بحث
منشكر ،المؤتمر الدولي األول لمبحث العممي ،عماف األردف.
 .11نصر ،دمحم (1331ـ) ،تطكير برامج إعداد المعمـ كتدريبة في ضكء مفيكـ األداء ،المؤتمر العممي
الرابع عشر ،مفاىيم التعميم في ضوء مفيوم األداء ،جـامعة عين شمس ،القػاىرة ،مصر.
 .11ياسيف ،غالب سعيد(1332ـ) ،اإلدارة اإللكتركنية كآفاؽ تطبيقاتيا ،معيد اإلدارة العامة ،الرياض،
السعكدية.
خامس ا :القوانين والتشريعات:
 .1رئاسة الجميكرية ( ،)1642قانون جامعة عدن رقم ( )88لسنة 0975م ،عدف ،جميكرية اليمف
الديمقراطية الشعبية.
ك ازرة الشؤكف القانكنية ( ،)1313تشريعات التعميم العالي والبحث العممي ،مطابع التكجيو المعنكؼ،
ك ازرة الدفاع ،صنعاء ،اليمف

سادسا :المقابالت:
 .0محرـ ،عصاـ(1314ـ) :مقابمة بشأن احصائيات الجامعات األىمية وعدد الموظفين اإلداريين
والنظم المطبقة فييا ،مدير قطاع التعميـ األىمي ،ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي ،صنعاء،
اليمف.
 .1الشجاع ،صالح كالزبيدؼ ،أشرؼ كعبدالرقيب ،كجداف ك محسف ،دمحم كالكريث ،دمحم ك الصادؽ،
عمار ك الحمادؼ ،تكفيق (1314ـ) :مقابمة بشأن إحصائيات الموظفين اإلداريين واالنظمة
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اإللكترونية المتوافرة في الجامعات وتقييم األداء الوظيفي ،مدراء المكارد البشرية كمدراء مراكز
تقنية المعمكمات في الجامعات األىمية ،مف1حتى 12أبريل ،صنعاء ،اليمف.
سابعا :المواقع اإللكترونية:
 .1الضبعاف ،دمحم (1332ـ) ":تقييـ األداء الحمقة الميمة في سمسة إدارة المكارد البشرية" ،إدارة البحكث
كالدراسات،

بتاريخ

متاح

عمى

1314-13-13ـ

اإللكتركني

المكقع

ww.shura.gov.saar.abicsitemajalah60derasa.htm
 .1العبيد ،ياسر إبراىيـ (1314ـ )":مؤشرات األداء ،الزمالة األمريكية لجكدة المنشآت الصحية" متاح
عمى المكقع التالي. www.yaseralobaida/presentation/arabic/13.ppS:
 .0كردؼ ،احمد سيد(1313ـ)" تقييـ األداء المؤسسي كعالقتو باإلصالح اإلدارؼ ،مقاؿ منشكرة عمى
مكقعة (مكسكعة اإلسالـ كالتنمية ) ،متاح بتاريخ .1313
 .1المنتدػ العربي إلدارة المكارد البشرية ( ،)1314عناصر األداء الكظيفي ،متاح بتاريخ -4-13
1314ـ عمى المكقع اإللكتركني www.hrdiscussion.com
 .2مكقع حككمة دبي  www.dsg.gov.aeمتاح بتاريخ  6أكتكبر1314ـ
 .3ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي ( ،)1333االستراتيجية الكطنية لمتعميـ العالي في الجميكرية
اليمنية

كخطة

العمل

المستقبمية

مشركع

،)1313-31333

تطكير

التعميـ

العالي ،www.HePYEMEN.ORG.متاح بتاريخ 10أكتكبر 1314ـ
 .4ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي(1315ـ)":بكابة التسجيل اإللكتركني لمجامعات اليمنية األىمية"،
مكقع مركز تقنية المعمكمات ،ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي ،صنعاء ،الجميكرية المنية ،متاح
بتاريخ1314-11-13ـ عمى المكقع اإللكتركنيp.oasyemen.net :
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ممحق رقـ ( :)1استمارة النزكؿ الميداني لمجامعات
استمارة ممابلة
أخًالموظفالكرٌمٌرجىالتكرمبالتعاونمعالباحثباإلجابةعلىاألسئلةالتالٌة حتىٌتسنى
للباحثمعرفةمدىتوافرمتطلباتاإلدارةاإللكترونٌةفًالجامعاتاألهلٌة كونالباحثفًإطار
اعداد رسالة ماجستٌر بعنوان (دور اإلدارة االلكترونٌة فً تحسٌن األداء الوظٌفً فً الجامعات
الٌمنٌةاألهلٌة)شاكرٌنلكمتعاونكملمافٌهمصلحةالبحثالعلمً .
 -1هلٌوجدلدٌكماالنظمةالتالٌة:
 نظامالمواردالبشرٌة،نظاممحاسبًأومالًمعذكراسمنوعالنظام. نظام لشؤون الطالب ،نظام الشؤون االكادٌمٌة ،الكونترول واالمتحانات ،المكتبةالرلمٌة ،نظام المخازن  ،نظام التعلٌم ،modilالفصول االفتراضٌةتعلمعنبعد،
نظممرالبةكامٌرات،
 نظمأخرىأذكرها.......................................... هلتمتلنالجامعةمولعإلكترونًأكتباسمالمولع...............................و(فٌسبون،توٌتر،واتس،ـــــــــــــ)
 نظماالتصاالت،صوتٌة(التحوٌلةالداخلٌة)،مرئٌة(اتصالفدٌوعبرالنت) هلٌوجدربطشبكًبٌنالموظفٌنلتبادلالوثائك هل ٌستعمل البرٌد الداخلً فً المعامالت والى أي مدى ٌتم استخدامه فً انجازالمعامالت
 هلتوجدماسحاتضوئٌةوحداتاالدخال،وطابعاتوحداتاالخراج،معالجاتوحداتالمعالجةللبٌاناتوالمتمثلةفًالكمبٌوتراتبشكلكافً.
 هلٌتمتصمٌمالنظممنلبلإدارةالتمنٌةأمٌتمشرائها هلٌوجدفًالجامعةبرامجحماٌة؟وهلٌتمتحدٌثالنظم هلٌتمأداءاألعمالاإلدارٌةبشكلالكترونً(تخطٌط،تنظٌم،توجٌه،رلابة) هلٌتماداءاالعمالعنبعدوماهًاالنظمةالمستخدمةفًذلن هلتمدمخدماتللموظفٌنوالعمالءبطرٌمةالكترونٌةمعذكرها معدلاستخداماالنترنتفًاولاتالعمللمصلحةالعمل معدلاستخداماالنترنتخاللفترةالعملألغراضشخصٌة  أنظمةاألمانوالسالمةااللكترونٌةاستشعارالحرائكوغٌرها. هلٌتمعملترٌتمنوصٌانةعنبعد هل تتم المعامالت بطرٌمة الكترونٌة مثالُ أرشفة الكترونٌة ،مراسلة ،تعمٌماتإدارٌة،؟وكمنسبةانجازاالعمالبهذهالطرٌمة.
 هلتوجدرؤٌةمستمبلٌةللجامعةللتطوٌر ما هً المشاكل والمعولات التً تواجهونها فً تطبٌك وتوفر متطلبات اإلدارةاإللكترونٌة.
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هذا المحور خاص بإدارة الموارد البشرٌة

أسمالجامعة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخاألنشاء:ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
عددالكلٌات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجمالًعددالتخصصات:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
عددالموظفٌناإلدارٌٌنفًالجامعةحسبالمستوىالوظٌفً :
 إدارةعلٌا: إدارةوسطى: إدارةتشغٌلٌة:استبعادموظفًخدماتالنظافة،الحراسة .
عددالموظفٌنحسبالمؤهل :
-

دكتوراه ..........
ماجستٌر ..........
بن .........
ثانوٌة ........
دبلومفألل 

هلٌوجدنظاملتمٌٌماألداء؟ 


هلٌوجدنظامللحوافز؟ 
منخاللعملنفًادارةالمواردالبشرٌةهلترونأناالدارةااللكترونٌةلهادورفًتحسٌناألداء
الوظٌفً .

االسم..............................................:
الوظٌفة....................................
مكانالعمل.......................................:
اإلٌمٌل............................................:
ت/
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ممحق رقم ()8
االستبيان بعد التحكيم
اجلمهورية اليمنية

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
خــامعــت األندنس نهعهوو انتمنيت
عمادة اندراساث انعهيا

كمية اآلداب والعموم اإلنسانية
قسم إدارة األعمال

استبٌان
المحترم

األخ الموظف /
تحية طيبة كبعد..

يقكـ الباحث بإعداد أطركحة الستكماؿ متطمبات نيل درجة ماجستير في إدارة األعماؿ في جامعة
األندلس لمعمكـ كالتقنية كالتي ىي بعنكاف "دكر اإلدارة اإللكتركنية في تحسيف األداء الكظيفي في
الجامعات اليمنية األىمية "
كىك إذ يضع بيف أيديكـ ىذه االستبانة راجياً تقديـ المساعدة ،كذلؾ باإلجابة عف فقرات االستبانة
بدقة كمكضكعية ،لما لو مف أثر في الحصكؿ عمى نتائج إيجابية ،عمماً أف إجابتكـ سيككف مكضع
احتراـ كسكؼ يعامل بسرية تامة كلف ّيستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط ،كعميو ال داعي لكتابة

االسـ أك أية معمكمات تدؿ عمى شخصكـ الكريـ.

كسكؼ يزكدكـ الباحث بالنتائج التي سكؼ يتـ التكصل إلييا في ىذه األطركحة.

الباحثى/

ردنانىحمودىوحوىىأباذطر
ت/ى770366101
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الجزء األول  /البيانات الشخصية:
يرجى التكرم باإلجابة عن األسئمة التالية وذلك بوضع (√) في مربع اإلجابة المناسبة:
الجنس:
العمر:

المؤىل العممي:

سنكات الخبرة:
المستكػ الكظيفي
عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكرات

التدريبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
الحاسكب

مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكػ إجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة
اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ أنظمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
اإلدارة اإللكتركنية

أنثى

ذكر

مف 13سنة إلى 03

12سنة فأقل

 03إلى 13

مف 01سنة إلى 02

 11سنو فأكثر

ثانكية عامة فأقل

دبمكـ

 2سنكات فأقل

 3سنكات إلى 1 3

دراسات عميا

بكالكريكس

مف  11إلى 12

 13سنة فأكثر

إدارة عميا

مدير إدارة

رئيس قسـ

مختص

لـ التحق بأؼ دكرة

دكرة تدريبية كاحدة

دكرتيف تدريبيتيف

ثالث دكرات تدريبية فأكثر
متوسط

جٌد

جٌد جدا ً

ضعٌف

ممتاز
اسـ الجامعة التي تعمل فييا........................:
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اجلزء الثاني :احملاور الرئيشية للدراسة
المحور األول:متطلباتاإلدارةاإللكترونٌةومدىتوافرهاٌرجىوضع(√)أمامالفمرةالتًتعبرعندرجةموافمتن
منحٌثتوفرالمتطلبات .
م

موافق

العبــــــــــــــارة

بشدة

 -1متطلبات إدارٌة وتنظٌمٌة:
.1
.2

تدعم اإلدارة العلٌا فً الجامعة التوجه نحو تطبٌك اإلدارج اإلىنترونيح .
تتبنى اإلدارة العلٌا فً الجامعة التوعٌة وتفعٌل تطبٌك اإلدارة اإللكترونٌة.

.3

توضح لوائح الجامعة العاللات وخطوط انسٌاب السلطة فٌها.

.4

تمتلن الجامعة إدله إرشادٌة الستخدام أنظمة اإلدارج اإلىنترونيح.
 -2متطلبات بشرٌة:

.5

تَتيل اىجاٍعح مــــىادر ٍتخصصـــح في تصــَيٌ وتطىيـــر تــراٍـــا اإلدارج
اإلىنترونيح.

.6

ٌوجد فً الجامعة كادر إداري مؤهل ٌدٌر أنظمة اإلدارج اإلىنترونيح.

.7

تحرص اىجاٍعح عيً تأهيو اىَىظفين في ٍجاه أنظَح اإلدارج اإلىنترونيح.
ٍ -3تطيثاخ ٍاىيح7

.8

تىفر اىجاٍعح اىَىارد اىَاىيح اىالزٍح ىَتطيثاخ اإلدارج اإلىنترونيح.

.9

تىفر اىجاٍعح اىَىارد اىَاىيح اىالزٍح ىتحذيث وصيانح األجهسج واىثراٍا.

.11

توووووفر الجامعووووة الموووووارد المالٌووووة الالزمووووة لتصوووومٌم وتطوووووٌر البوووورام
اإللكترونٌة .
-4

.11

متطلبات تمنٌة:

تَتيل اىجاٍعح أجهسج حىاسية ٍتطىرج وحذيثح.

 .12تستخدم الجامعة اجهزة الحاسوب فً جمٌع عملٌاتها اإلدارٌة .
.13

تستخذً اىجاٍعح ٍىقعها اإلىنتروني تفاعييح.

 .14تستخذً اىجاٍعح شثنح داخييح ترتط اىىحذاخ اإلداريح.
.15

يىجذ ىذي اىجاٍعح صفحاخ فعاىح عيً ٍىاقع اىتىاصو االجتَاعي (فيس
تىك ،تييجراً ،وآتس آب ،تىيتر) ىتقذيٌ اىخذٍاخ وٍتاتعح انشطح اىجاٍعح
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موافق

محايد

غير

غير موافق

موافق

بشدة

م

موافق

العبــــــــــــــارة

موافق

بشدة

محايد

غير

غير موافق

موافق

بشدة

ٍ -2تطيثاخ أٍنيح 7
 .16تىجذ في اىجاٍعح تراٍا حَايح حذيثه ىَنع االختراق ىألنظَح.
ٌوجد فً الجامعة ضوابط ألمن المعلومات فً حال الدخول غٌر المشروع

.17

إلى لاعدة البٌانات
 .18يىجذ في اىجاٍعح سيرفراخ وخىادً احتياطيح الستعادج اىثياناخ في حاه تيفها
أو تعطو اىحىاسية


المحورالثانً:تحسٌناألداءالوظٌفً،مدىمساهمةاإلدارةاإللكترونٌةفًتحسٌناألداءالوظٌفًٌرجىوضع
(√)أمامالفمرةالتًتعبرعندرجةموافمتن .

م

موافق

العبــــــــــــــارة

بشدة

 -1نوعية العمل:
.1

تعملاإلدارةاإللكترونٌةعلىتحسٌنجودةالعمل .

.2

تؤدياإلدارةاإللكترونٌةإلىالدلةفًالعمل .

.3

تؤدياإلدارةاإللكترونًإلىتحسٌنالفاعلٌةفًإنجازالمعامالت .

.4

تعملاإلدارةاإللكترونٌةعلىتحمٌكالمٌمةللخدمةالممدمة .

.5

ٌؤدياستخداماإلدارةاإللكترونٌةإلىتحسٌنإنتاجٌةالعمل .
 -2كمية العمل المنجز:

.6

تسهى اإلدارة اإلنكتروَية في زيبدة المدرةعلىانجازالمعامالتأوالبأول .

.7

ٌؤدياستخداماإلدارةاإلدارٌةةاإللكترونٌةةإلةىإنجةازكةمكبٌةرمةنالمعةامالتفةً
ولتمحدود .

.8

تسهلاإلدارةاإللكترونٌةمنتخطًالحواجزالمكانٌةوالزمانٌةفًإنجازاألعمال .

.9

تمكةةناإلدارةاإللكترونٌةةةمةةةنإنجةةازمةةاٌوكةةةلإلةةىالموظةةفمةةةنمهةةامإضةةةافٌة
وبسهولة.

 .11تعًم اإلدارة اإلنكتروَية عهً تسهيم يراجعة األعًبل بسهىنة ويسر2
 -3تحسٌن بٌئة العمل:
 .11تسهى اإلدارة اإلنكتروَية في انحذ يٍ األوراق وانًهفبت واألرشفة انتقهيذية2
 .12تسهم اإلدارة اإلنكتروَية عهً انحصىل عهً انُتبئج وانتعهيًبت بصىرة سريعة 2
 .13تسهماإلدارةاإللكترونٌةفًتحسيٍ وسبئم االتصبل في بيئة انعًم 2
 .14تسبعذ اإلدارة اإلنكتروَية عهً تىفير انًعهىيبت بذوٌ يشقة2
 .15تًكٍ اإلدارة اإلنكتروَية في سهىنة وصىل انخذية إنً طبنب انخذية
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موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

م

موافق

العبــــــــــــــارة

بشدة

 -4المعرفة بمتطلبات الوظٌفة:
 .16تسهماإلدارةاإللكترونٌةفًتمتعالموظفبمستوىعالًمناإللمامبمسؤولٌة 
الوظٌفة 
 .17تسهماإلدارةاإللكترونٌةفًتحدٌدوضبطالصالحٌاتللموظففًأداءهلعملة .
.18

تعًماإلدارةاإللكترونٌة عهً تسهيم طرق األداء نهًهبو انىظيفية2

 .19تسهماإلدارةاإللكترونٌةفًتمدٌماألدواتالالزمةألداءالوظٌفة .
 .21تسهماإلدارةاإللكترونٌةفًإلمامالموظفباألجهزةوالمعداتواإلمكانٌاتالالزمة 
ألداءالعمل .
 -5الموثوقية والمثابرة :
 .21تسبعذ اإلدارة اإلنكتروَية انًىظف عهً االطًئُبٌ في أداءِ نعًهة بشكهة يًتبز2
 .22تسهلاإلدارةاإللكترونٌةعلىتالفًاألخطاءوسهولةتعدٌلها .
 .23تًُح اإلدارة اإلنكتروَية ثقة انًىظف بُفسة في انعًم 2
 .24تسبهى اإلدارة اإلنكتروَية في تحسيٍ يستىي انًىظف بشكم يستًر 2
 .25تذعى اإلدارة اإلنكتروَية إَجبز انًهبو وفقب ً نهًعبير انًحذودة2
 -6الكفايات الوظيفية (الميارات):
 .26تساهماإلدارةاإللكترونٌةعلىتنمٌةالمدرةعلىإعادةتصمٌمإجراءاتالعملبما
ٌتواكبمعالمولف .
 .27تةةؤدياإلدارةاإللكترونٌةةةإلةةىالمةةدرةعلةةىالتعامةةلمةةعأكثةةرمةةنمسةةتفٌدفةةًولةةت
واحد .
 .28تنمًاإلدارةاإللكترونٌةفًاتخاذالمراراتبسهولةوٌسر .
 .29تساهماإلدارةاإللكترونٌةةفةًزٌةادةلةابلٌتًونشةاطًللعمةلخةاللسةاعاتدوامةً
بشكلٌومً .
 .31تعملاإلدارةاإللكترونٌةعلىابتكارطرقجدٌدةتؤديإلةىتبسةٌطإجةراءاتالعمةل
وسهولةإنجازه .
 .31تًُي اإلدارة اإلنكتروَية كسب يهبرات االتصبل وانتىاصم يع اآلخريٍ  2
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موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

ممحق رقم ()3
قائمة بأسماء االساتذة والدكاترة المحكمين لالستبيان
م

الجامعة

االسم
جامعة ذمار

1

أ.د .آماؿ المجاىد

1

د .جبر عبد القكؼ السنباني

0

أ.د .جماؿ ناصر الكميـ

جامعة 11سبتمبر

1

د .جميل حسف مجمي

جامعة الحديدة

2

د .سعيد عبد المؤمف انعـ

جامعة العمكـ الحديثة

3

أ.د .عبدالمطيف مصمح

جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا

4

أ.د .عبدهللا عمي القرشي

جامعة ذمار

5

د .فؤاد اليريمي

جامعة األندلس

6

أ.د .دمحم قاسـ قحكاف

جامعة عمراف

13

د .ناصر أميف احمد عمي

األكاديمية اليمنية

11

أ.د .يحيى عبدالرزاؽ قطراف

جامعة األندلس ،صنعاء

جامعة األندلس
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إرساليات الجامعة لتسييل ميمة الباحث

150

151

152

153

154
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Abstract
The study aimed at identifying the role of E-management in improving the
performance of the Yemeni private universities. The study population
represented (31) private universities. The sample of the study was (23%) for
(7) and these have chosen using E-management and these by study survey
from the researcher the available resources for E-management at the
private universities. So the total number of employees in the seven
universities was (639). The sample of the study was selected according to the
equation (Mkroger) Of the sample) By 37.9%.
The purpose of the study was to use the descriptive analytical method
and to rely on the questionnaire tool, as well as the interview tool, in order
to obtain some data and information about the electronic management
resources available at the Yemeni national universities. The data were
analyzed statistically based on the SPSS program.
The study reached a series of results, the most important of which was
the consensus of the sample members and a high estimate of the availability
of E-management requirements. The improvement of the work
environment, quality of work, quantity of work performed, reliability and
perseverance, knowledge of job requirements, functional competencies, and
the impact of demographic factors On the answers of the respondents and
their perceptions about the availability of electronic management
requirements and their role in improving performance according to the
demographic variables. The study found that there were no differences for
the variables (gender, career level), while the differences in the variables
(scientific qualification, age, years of experience, Proficiency in the use of Emanagement systems
The study concluded with a number of recommendations, including the
allocation of sufficient financial resources for the purpose of transformation
towards the implementation of E- management, in addition to providing
designs of electronic programs and applications and updating and
maintenance of equipment and equipment. The study also recommends the
need to update and develop the regulations and management of Emanagement, in addition to the establishment of specialized departments
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for training and rehabilitation in addition to the need for universities to
acquire modern electronic protection programs to protect data.
The study also recommends the need to provide the necessary tools for
job performance as well as determining the powers of the employee in the
performance of the currency through facilitating the performance methods
for the functions of the job, The study also recommends the need to pay
attention to human resources through providing the necessary financial
incentives for employees in Yemeni universities and the activation of modern
methods to evaluate the performance of the job to improve the
performance of the job.
key words:
(E-management - job performance - private university)
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