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Abstract 

The aim of this research is to 

identify the employing of information 

and communication technologies in 

the administration of Yemeni 

universities reality and hoped, by 

identifying the areas of employment 

of information and communication 

technologies (computer, internal 

networks, the Internet, mobile phone) 

in the administration of universities, 

and figuring out the level of 

employment in the administration of 

Yemeni public and private 

universities. 

In order to achieve the 

objectives of the research, a list of 

areas of employment of information 

and communication technologies are 

prepared (computer, Intranet, Internet, 

mobile phone) in the administration of 

universities including (112) 

paragraphs, distributed to (16) 

universities, including (9) public 

universities, and (7) Private 

Universities. 

The results of the research 

found that the level of employment of 

electronic administration tools 

(computer, internal networks, Internet, 

mobile phone) in Yemeni universities 

are as follows: Computer is employed 

in the administration of public 

universities at a medium level of 

employment, while in the 

administration of private universities 

with a high level of employment, and 

in employing  internal networks in the 

administration of public universities at 

a low level of employment, while 

employed in the administration of 

private universities at a medium level 

of employment. 

The Internet is also employed 

in the administration of public 

universities at a low level of 

employment, while in the 

administration of private universities 

at a medium level of employment. 

The mobile phone is employed in the 

administration of public universities at 

a medium level of employment, while 

in the administration of private 

universities at a medium level of 

employment. 

Keywords: Information and 

Communication Technologies - 

Computer - Intranet - Internet – 

Mobile Phone - Yemeni Universities. 
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 مقذمة:

، يف غت٢ َٓاسٞ اذتٝا٠ ٜطع٢ يًتػٝري ظٌ َٚا شاٍ سدٚد يطُٛس٘ نا٥ٔ ال اإلْطإ

 ;٠ ٚفكا يكدزات٘ ٚإَهاْٝات٘ املتاس١ يف نٌ دٌَٝطتعٝٓا بأضايٝب َتذدد٠ َست مبساسٌ َتعدد

 ٚايعامل١ٝ احمل١ًٝ اذتاضٛب ٚايػبهات تكٓٝاتٗاثٛز٠ املعًَٛات ٚاالتضاالت ٚأبسش  ناْت ست٢

غت٢ زتاالت اذتٝا٠ يف ناف١ اجملتُعات، ٚأضُٗت يف  يفاييت أثست  تُج١ً يف غبه١ اإلْنرْتامل

إىل  ٣ا ٚختصٜٓٗا ٚاضتدعا٥ٗا ٚتٛظٝفٗا; مما أداملعًَٛات ٚضسع١ َعادتتٗ ٢ضٗٛي١ اذتضٍٛ عً

 تطسٜع ٚتري٠ إصتاش املٗاّ ٚاألعُاٍ ٚضٗٛي١ حتكٝل األٖداف.  

َٔ  ٢الضتفاد٠ املجًٚا َؤضطاتٓا يًعٌُ ع٢ً تٛظٝفٗا ٚستُت تًو ايجٛز٠ ايعٌُ ع٢ً َٛا١ُ٥ 

اْتػاز ٚملها١ْٝ ٝل ايفذ٠ٛ ايصَا١ْٝ ٚاٝغأْٗا أضُٗت يف تيف غت٢ اجملاالت، خاص١  إَهاْٝاتٗا

ت١ُٝٓ َٗازاتٓا ادتٗٛد يذيو عًٝٓا َغاعف١ ; ٚيتشكٝل ايتك١ٝٓ اذتدٜج١ بأدٗصتٗا ٚبسازتٗا املدتًف١

ايع١ًُٝ ست٢ ميهٓٓا ايٓٗٛض ٚايتشٍٛ ضتٛ زتتُع َٓتر قادز ع٢ً َٛاد١ٗ ايتشدٜات االدتُاع١ٝ 

 ٚاالقتضاد١ٜ يًٛصٍٛ إىل َضاف ايدٍٚ املتكد١َ.

املعًَٛات ٚاالتضاالت; فكد طسأت َؤخسا  بتكٓٝاتاالت اييت تأثست ٜٚعد ايتعًِٝ أسد اجمل

ب املتبع١ يف ٝياايتعًِٝ. ٚفسض ع٢ً ْعُٓا ايتع١ًُٝٝ إعاد٠ ايٓعس يف األض تػٝريات ٚاضع١ يف زتاٍ

َؤضطاتٓا ايتع١ًُٝٝ َٔ َٓاٖر تع١ًُٝٝ ٚإدسا٤ات إداز١ٜ يتٛانب املتطًبات اذتدٜج١ ٚايتكٓٝات 

ناإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ ٚايتعًِٝ اإليهنرْٚٞ اييت تعتُد  يف ايتعًِٝ أمناطا ددٜد٠املتاس١. ٚظٗست 

 املعًَٛات ٚاالتضاالت ٚغبه١ اإلْنرْت. ع٢ً تكٓٝاتبػهٌ أضاضٞ 

ٖٞ  املؤضطات ايتع١ًُٝٝ بػهٌ عاّ ٚادتاَعات بػهٌ خاظَٚٓٗا  ٚتعد إداز٠ املؤضطات

ًعب اإلداز٠ دٚزا ز٥ٝطٝا يف سٝا٠ أٟ زتتُع ، ٚتٚحتكٝل أٖدافٗا َٗاَٗا سذس ايصا١ٜٚ يف صتاح

ايتكٓٝات يف عسٚز٠ ايعٌُ ع٢ً ٚتغاعفت َطؤٚي١ٝ اإلداز٠ يف عضس  (.53، 2015)عبدايسمحٔ، 

االتضاالت; يتطٜٛس أدا٥ٗا. ٚيٓذاح أٟ َؤضط١ يف ٖرا اجملاٍ ٚاملعًَٛات اْتػاز تكٓٝات َٛانب١ 

ايرٟ ٜتطًب  يًُؤضط١ حتٍٛ تدزظتٞٔ بسْاَر البد إٔ ٜتِ ايتشٍٛ ضتٛ اإلداز٠ االيهنر١ْٝٚ عُ

إسداخ تػٝريات يف اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ ٚتدزٜب ايعاًَني ع٢ً تٛظٝف ايتكٓٝات، بٌ قد ٜتغُٔ 

، 2018إيػا٤ بعض ايٛظا٥ف، أٚ تػٝري تٛصٝفٗا َٚٗاَٗا )َاٖس، اإلداز٠ االيهنر١ْٝٚ ايتشٍٛ إىل 

330.) 

١ تبرٍ ٝيااْتك ٠فنر داَعاتٓااإليهنر١ْٝٚ يف ٜتطًب تٛظٝف ايتعًِٝ اإليهنرْٚٞ ٚاإلداز٠ ٚ

غات َطتفٝغ١ عٔ دد٣ٚ تٛظٝفٗا ٚايطسم ٚاملساسٌ افٝٗا ادتٗٛد يدزاضات ٚٚزش عٌُ ْٚك

ع٢ً ادتاَعات ٚاملطتٜٛات املج٢ً يًتٛظٝف. ثِ تدزٜب ايهٛادز ٚايف٦ات املطتفٝد٠ ٚايعا١ًَ يف 

طسم ايتكًٝد١ٜ املتبع١، ٚايتػًب ع٢ً ايطًبٝات ب ٚايٝيااالْتكاٍ ايتدزظتٞ املتٛاشٕ يًتدًط َٔ األض
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ٚاملعٛقات املاث١ً اييت حتد َٔ االْتكاٍ ٚايٛصٍٛ إىل ايتطبٝل ايػاٌَ يًتعًِٝ اإليهنرْٚٞ ٚاإلداز٠ 

 اإليهنر١ْٝٚ.

يف عضسْا ايسأٖ يف َتٓاٍٚ إداز٠ ادتاَعات  االتضاالت ٚاملعًَٛاتفكد أصبشت تكٓٝات 

فٗا، سٝح بدأت ايعدٜد َٔ ايدٍٚ يف تٛظٝفٗا يف ناف١ املٗاّ بطبب زخط مثٓٗا ٚضٗٛي١ تٛظٝ

اإلداز١ٜ ٖٚٞ يف طسٜكٗا إىل ايتشٍٛ إىل اذته١َٛ اإليهنر١ْٝٚ بتٛظٝف تكٓٝات األدٗص٠ 

 (.173، 2005)ايضرييف،  االتضاالتٚايربزتٝات ٚ

 االتضاالت ٚاملعًَٛات تكٓٝاتباقتٓا٤ أدٗص٠  ادتاَعات يف ايدٍٚ ايٓا١َٝ ٚقد قاَت

 بػهٌ عػٛا٥ٞ دٕٚ دزاض١ َتأ١ْٝ عٔ املساسٌ ٚاإلدازات ٚاجملاالت اييتٚتٛظٝفٗا ٚبسازتٗا 

َهاْات ٖرٙ إو ال ٜصاٍ َععُٗا عادصا عٔ حتكٝل االضتفاد٠ ايكض٣ٛ َٔ يطتددّ فٝٗا; يرت

يف ت١ُٝٓ املٛازد املعًَٛات١ٝ يًُذتُع. ٚجتُع ايدزاضات  بػهٌ فعاٍاألدٗص٠ ٚايرباَر، ٚتٛظٝفٗا 

مبا فٝٗا ايدٍٚ ايعسب١ٝ  ايدٍٚ ايٓا١َٝيف شتتًف  ايتكٓٝاتيبشٛخ اييت متت يف زتاٍ تٛظٝف ٖرٙ ٚا

فعاي١ ع٢ً إٔ ٖرٙ ايدٍٚ تٛاد٘ زتُٛع١ َٔ ايكٝٛد ٚاملعٛقات اييت تعسقٌ تٛظٝفٗا يف إسداخ ت١ُٝٓ 

 (.9، 2005)عًٞ، 

إٔ تكدَٗا تكٓٝات  ٜٚػري ايٛاقع ايعًُٞ إىل ٚدٛد فذ٠ٛ ٖا١ً٥ بني ايفٛا٥د اييت ٜفنرض

مت اذتضٍٛ  ادتد٣ٚ ٚايٓتا٥ر اييتاملعًَٛات ٚاالتضاالت يألدٗص٠ اإلداز١ٜ بايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚبني 

 (:10، 2005، ٜٚسدع ذيو إىل عدد َٔ ايعٛاٌَ َٓٗا )عًٞ ،عًٝٗا بايفعٌ

دٕٚ إدسا٤ تػٝريات يف اهلٝانٌ ايتٓع١ُٝٝ أٚ يف اإلدسا٤ات  َؤضطاتٓا ايتٛظٝف يفمت  .1

 ١ًٝ.ايتػػٝ
يف نٌ إداز٠ سه١َٝٛ، ٚأسٝاْا يف نٌ قطِ َٔ أقطاّ اإلداز٠ بػهٌ  مت ايتٛظٝف .2

ٚدٛد ضٝاض١ َػنرن١ بني ، مما ٜدٍ ع٢ً عدّ َطتكٌ عٔ األقطاّ ٚاإلدازات األخس٣

 اإلدازات يتٓفٝر ٚتٛظٝف املعًَٛات يف األدٗص٠ اإلداز١ٜ.
ٚاييت تستهص ع٢ً تٓٛع ارتربات  ايكٝادات ايتع١ًُٝٝ املطتكب١ًٝقضٛز َٗازات ايتٛظٝف يد٣  .3

 ايع١ًُٝ ايع١ًُٝ.
 مجٛد ايًٛا٥ح ٚاألْع١ُ يف املؤضطات ٚادتاَعات.  .4

 مشكلة البحث 

تٛظٝف تكٓٝات املعًَٛات ٚاالتضاالت  يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ إٔ ُاخالٍ عًُٗ إملظ ايباسج

٣ٛ ايتٛظٝف َٔ ٜتِ بػهٌ عػٛا٥ٞ ٜٚتفاٚت َطت يف ايعًُٝات اإلداز١ٜ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ

أُٖٝتٗا يف تطٌٗٝ املٗاّ ٚاإلدسا٤ات اإلداز١ٜ ٚحتكٝل َطت٣ٛ عايٞ َٔ األدا٤  داَع١ إىل أخس٣ زغِ
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إىل  ٚصٛاًل املتالسك١، ٚارتازد١ٝ يًُتػريات ايداخ١ًٝ يف األدا٤، ٚاضتذاب١ ايالش١َ املس١ْٚ ٚتٛفري

تٛفس ايعدٜد َٔ األدٗص٠  ٚايٓفكات; ٚزغِ ٚادتٗد ايٛقت تٛفس اييت اذته١َٛ اإليهنر١ْٝٚ

ٚاألدٚات ٚايرباَر املطتدد١َ يف إداز٠ ادتاَعات اي١ُٝٓٝ يهٔ تٛظٝفٗا دٕٚ املطت٣ٛ َٚا شايت 

 .األضايٝب ايتكًٝد١ٜ ايٛزق١ٝ ٖٞ ايطا٥د٠

طالع ع٢ً األعاخ ٚايدزاضات يف زتاٍ تٛظٝف تكٓٝات ايتعًِٝ ٚاملعًَٛات االٚبعد  

 ايتػًب ع٢ًطِٗ يف ٜٝف تًو ايتكٓٝات يف إداز٠ ادتاَعات ضٛف ٚاالتضاالت يف اإلداز٠; فإٕ تٛظ

 ايٛقت ٚادتٗد يف إصتاش ريتٛفٚ ،ٚاذتد َٔ ايسٚتني يف املعاَالت اإلداز١ٜ ايضعٛبات،ايهجري َٔ 

خاص١ ٚإٔ دزاضات ٚعٛخ ضابك١ أندت إٔ اإلداز٠ ايتع١ًُٝٝ يف ايُٝٔ تعاْٞ َٔ  املٗاّ اإلداز١ٜ.

تطٜٛس ايعٌُ ٚايتأٌٖٝ ايعًُٞ، ٚق١ً ارترب٠ يف زتاٍ اإلداز٠  يف ععفايكضٛز ٚايغعف، َٓٗا: 

دزاض١ ٚاقع  َػه١ً ايبشح يف ، ٚتتُجٌ(393، 2011اإلدازٟ يف املؤضطات ايتع١ًُٝٝ )ايكباطٞ،

" ٚميهٔ تفضٌٝ املػه١ً يف تٛظٝف تكٓٝات املعًَٛات ٚاالتضاالت يف إداز٠ ادتاَعات اي١ُٝٓٝ

 :ت١ٝاآل األض١ً٦
)اذتاضٛب، ايػبهات ايداخ١ًٝ،  تٛظٝف تكٓٝات املعًَٛات ٚاالتضاالت تَا زتاال .1

 ؟داز٠ ادتاَعاتإ يفغبه١ اإلْنرْت، اهلاتف ادتٛاٍ( 
)اذتاضٛب، ايػبهات ايداخ١ًٝ،  َا َطت٣ٛ تٛظٝف تكٓٝات املعًَٛات ٚاالتضاالت .2

 اي١ُٝٓٝ؟ داز٠ ادتاَعاتإ يفغبه١ اإلْنرْت، اهلاتف ادتٛاٍ( 

 أهداف البحث 

 :َا ٜأتٞ ف ايبشح إىلٖد

)اذتاضٛب، ايػبهات  تٛظٝف تكٓٝات املعًَٛات ٚاالتضاالت حتدٜد زتاالت .1

 .داز٠ ادتاَعاتإ يفايداخ١ًٝ، غبه١ اإلْنرْت، اهلاتف ادتٛاٍ( 
ايهػف عٔ َطت٣ٛ تٛظٝف تكٓٝات املعًَٛات ٚاالتضاالت )اذتاضٛب،  .2

داز٠ ادتاَعات ايػبهات ايداخ١ًٝ، غبه١ اإلْنرْت، اهلاتف ادتٛاٍ( يف إ

 اي١ُٝٓٝ.

 أهمية البحث 

 تهُٔ أ١ُٖٝ ايبشح فُٝا ٜأتٞ:

املطا١ُٖ يف حتطني َطت٣ٛ األدا٤ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ مبا تتٝش٘ أدٚات  .1

 اإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ َٔ خدَات ٚنفا٠٤ ٚضسع١ اصتاش.
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تعصٜص ايجكاف١ اجملتُع١ٝ يف زتاٍ اإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ بػهٌ عاّ ٚزتاٍ  .2

 إليهنرْٚٞ بػهٌ خاظ.ايتعًِٝ ا
َطاعد٠ ادتاَعات ٚاملؤضطات ايتع١ًُٝٝ ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ يف ادتُٗٛز١ٜ   .3

اي١ُٝٓٝ ع٢ً تطٜٛس ادتاَعات ٚاملؤضطات ايتع١ًُٝٝ ٚحتًٜٛٗا إىل داَعات 

 إيهنر١ْٝٚ.

 حدود البحث 

 قتضس ايبشح اذتايٞ ع٢ً َا ًٜٞ:ا

األدٚات اآلت١ٝ: متجًت يف ت اذتدٚد املٛعٛع١ٝ: تكٓٝات املعًَٛات ٚاالتضاال .1

 ادتٛاٍ.اهلاتف اذتاضٛب ٚايػبهات ٚ
 اذتدٚد املها١ْٝ: ادتاَعات اذته١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ يف ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ. .2
 . 2017/ 2016اذتدٚد ايصَا١ْٝ: مت تٛشٜع االضتبٝإ خالٍ ايعاّ ادتاَعٞ  .3
 اذتدٚد ايبػس١ٜ: املدتضني بايػؤٕٚ اإلداز١ٜ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ. .4

 منهج البحث 

املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ يف اضتعساض اإلْتاز ايفهسٟ املستبط مبٛعٛع  إاضتددّ ايباسج

ٗا يف ايعًُٝات يف ايهػف عٔ َطت٣ٛ تٛظٝف تكٓٝات املعًَٛات ٚاالتضاالت ٚبسازتٚايبشح، 

 اإلداز١ٜ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ.

 إجراءات البحث 

 اإلدسا٤ات اآلت١ٝ: إاتبع ايباسج

حت١ًًٝٝ يًهتابات ٚايبشٛخ املستبط١ مبٛعٛع ايبشح، ٚذيو بٗدف صٝاغ١  دزاض١ .1

اإلطاز ايٓعسٟ يًبشح، َٚعسف١ تٛظٝف أدٚات تكٓٝات املعًَٛات ٚاالتضاالت يف 

 ايعًُٝات اإلداز١ٜ. 
قا١ُ٥ بتٛظٝفات اذتاضٛب، ايػبهات ايداخ١ًٝ، إعداد أدا٠ ايبشح املتُج١ً يف  .2

 داز٠ ادتاَعات ٚعبط صدقٗا ٚثباتٗا.إ يفغبه١ اإلْنرْت، اهلاتف ادتٛاٍ 
دزاض١ ٚاقع تٛظٝف أدٚات تكٓٝات املعًَٛات ٚاالتضاالت ٚبسازتٗا يف إداز٠  .3

ادتاَعات اي١ُٝٓٝ َٔ خالٍ تٛشٜع االضتبا١ْ ملدتضٞ ايػ٦ٕٛ اإلداز١ٜ يف ادتاَعات 

 اي١ُٝٓٝ.
 إدسا٤ املعادت١ اإلسضا١ٝ٥ يًبٝاْات اييت مت اذتضٍٛ عًٝٗا ٚحتًًٝٗا. .4
 اضتدالظ ايٓتا٥ر ٚتفطريٖا َٚٓاقػتٗا. .5
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 .تكدِٜ ايتٛصٝات ٚايبشٛخ املكنرس١ .6
 مصطلحات البحث:

 تقنيات المعلومات واالتصاالت

ٖٞ األدٗص٠ ٚاألدٚات املٓبجك١ عٔ ثٛز٠ املعًَٛات ٚاالتضاٍ يف ايعضس ايسأٖ اييت تطتددّ 

ٚأِٖ تًو األدٗص٠ ٛفري اذتُا١ٜ هلا، َٚعادتتٗا ٚإزضاهلا ٚت ٚحتًٜٛٗاعًَٛات ٚاملايبٝاْات  ختصٜٔ يف

ٙ ٚبسازت٘ ٚأْعُت٘، ٚايػبهات ايداخ١ًٝ يف املؤضطات اييت تسبط إدازاتٗا اذتاضٛب ٚعتاد

غبه١ اإلْنرْت اييت أسدثت تػٝريات ، باإلعاف١ِ إىل ببعغٗا ايبعض ٚقد تسبطٗا مبؤضطات أخس٣

 اهلا.ظُٝع أغه َفض١ًٝ يف االتضاٍ بني ايبػس ٚايٛصٍٛ يًُعًَٛات

 الشبكات الداللية 

تعسف ايػبهات ايداخ١ًٝ يًُؤضطات بأْٗا عباز٠ عٔ: زتُٛع١ َٔ أدٗص٠ اذتاضٛب 

أدٗص٠  بٛاضط١ فَستبط١ َع بعغٗا ايبعض َٔ خالٍ ٚضا٥ٌ تٛصٌٝ َجٌ األضالى أٚ املٝهسٜٚٚ

تض١ً، تسبطٗا ظٗاش َسنصٟ يتبادٍ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚاملًفات بني األدٗص٠ امل بح الضًه١ٝ

ع١ٝ٥ٛ اضٛب َٔ طابعات ٚلالت تضٜٛس اذتأدٗص٠  إعاف١ إىلٚتتهٕٛ ايػبهات ايداخ١ًٝ 

 (. 128، 2018)َٓضٛزٟ، 

 طار النظري اإل

إلداز٠ تٗدف يًتٛصٌ إىل اتٛظٝف تكٓٝات املعًَٛات ٚاالتضاالت يف إداز٠ ادتاَعات إٕ 

كًٝد١ٜ اييت تعتُد ع٢ً تٛظٝف حتٌٜٛ األعُاٍ ٚارتدَات اإلداز١ٜ ايتايها١ًَ، ٚ اإليهنر١ْٝٚ

األٚزام إىل أعُاٍ ٚخدَات إيهنر١ْٝٚ تٓفر بطسع١ عاي١ٝ ٚدق١ َتٓا١ٖٝ، ٚتعتُد ع٢ً تٛظٝف 

يهنر١ْٝٚ َٔ اإلاذتاضٛب ٚايػبهات ايداخ١ًٝ ٚغبه١ اإلْنرْت يف إصتاش ٚظا٥ف اإلداز٠ 

ز٠ اإليهنر١ْٝٚ (، ٚأِٖ أدٚات اإلدا3390، 2016)غٛاٟ،  )ختطٝط، ٚتٓعِٝ، ٚقٝاد٠، زقاب١

 (:3394، 2016ًٜٞ )غٛاٟ،  ٚتكٓٝاتٗا األضاض١ٝ َا

، دٗص٠ اذتاضٛب ًَٚشكاتٗا َٔ طابعات ٚمساعات ٚناَريات ٚأدٚات األْع١ُأ .1

ايٛادٗات ٚايتطبٝكات اييت تعٌُ بٛاضطتٗا األدٗص٠ َجٌ بساَر ٚايربزتٝات ٚاألْع١ُ ٚ

 ٍٚ ٚاألْع١ُ احملاضب١ٝ.ْع١ُ غؤٕٚ ايطالب ٚايهٓنرأاالٚفٝظ أٚ بساَر ايبض١ُ ٚ

ٚال يًذاَعات، ٖٚٞ تعتُد ع٢ً ايتٛصٌٝ ايداخًٞ  :(اإلْنراْت) غبهات االتضاالت .2

 ٗا َٔ خازز ادتاَع١.ٜٝطُح ألسد ايدخٍٛ إي
غبه١ اإلْنرْت: ٖٚٞ غبه١ عامل١ٝ تطُح بايٛصٍٛ يًُعًَٛات ٚاملًفات ٚايتٛاصٌ بني  .3

 األفساد يف أٟ َهإ ٚأٟ شَإ.
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يف  تكٓٝات االتضاالت ٚغبهات املعًَٛاتٚاضٛب ٚتطبٝكات٘ ٜٚتطًب تٛظٝف اذت

، ٚايطعٞ تتٛافل َع َتطًبات ايتك١ٝٓ ادتاَعاتب١ٝٓ يف إسداخ تػٝريات تٓع١ُٝٝ ٖٝه١ً  ادتاَعات

قطاّ ٚايكطاعات اإلداز١ٜ، ٚإعاد٠ ًتشٍٛ ايتدزظتٞ يإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ يف غت٢ األاذتجٝح ي

ٚأِٖ َتطًبات تٛظٝف  ١ ٚاملٗاّ اييت مت فٝٗا ايتشٍٛ اإليهنرْٚٞ.تضُِٝ األعُاٍ باضتبعاد األْػط

 (:253، 2003،)مخٝظ َا ًٜٞايتكٓٝات يف اإلداز٠ 

  ،ٚاألٖداف اييت  ددٚاٖاأ١ُٖٝ تٛظٝفٗا، ٚحتدٜد ٚايٛعٞ باملطتشدثات ايتهٓٛيٛد١ٝ

ميهٔ إٔ حتككٗا، ٚاملػهالت اييت تطِٗ يف سًٗا، ٚاملعٛقات اييت ميهٔ إٔ حتد َٔ 

 تٛظٝفٗا. 

  دزاض١ ادتد٣ٚ االقتضاد١ٜ َٔ تٛظٝف اذتاضٛب ٚتطبٝكات٘ ٚتكٓٝات االتضاالت ٚغبهات

 املعًَٛات.
 ًِٝادتاَعٞ ايتدطٝط ايطًِٝ ٚايػاٌَ دتُٝع ايعٛاٌَ املؤثس٠ يف ايتع. 
  ٘تكٓٝات االتضاالت ٚت١٦ٝٗ ايٓعاّ ايتعًُٝٞ ايكا٥ِ يًتٛافل َع تٛظٝف اذتاضٛب ٚتطبٝكات

 َٛات عٝح ٜػٌُ ايتػٝري املٓع١َٛ بػهٌ ناٌَ.ٚغبهات املعً
   تٛفري املتطًبات املاد١ٜ ٚايهفا٤ات ايبػس١ٜ ايالش١َ ٚتػٌُ األدٗص٠ ٚايرباَر املتطًب١، نُا

 تػٌُ أٜغا املدزا٤ ٚارتربا٤ ٚايفٓٝني ٚاملٛظفني.
 تدزٜب األفساد ايعاًَني يف ايٓعاّ بػهٌ ناٌَ ست٢ ٜهْٛٛا قادزٜٔ ع٢ً ايتٛظٝف األَج.ٌ 
 . ايكدز٠ ع٢ً االضتٝعاب املطتُس يًتطٛزات ايع١ًُٝ املتٓٛع١ ٚتطٜٛعٗا 
 .صكٌ َٛاٖب ايكٝادات عٔ طسٜل ايتأٌٖٝ املطتُس 
  ،تبطٝط ٚإعاد٠ ٖٝه١ً املؤضطات يتعصٜص قدزتٗا ع٢ً املٛا١َ٤ َع َتطًبات ايتكٓٝات اذتدٜج١

اتٝذ١ٝ ٚفسم ايعٌُ اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ بتكطِٝ املؤضط١ إىل زتُٛع١ َٔ ايٛسدات االضنر

ذات١ٝ اإلداز٠ ٚيف ْفظ ايٛقت ت١ُٝٓ ايفاع١ًٝ ٚضسع١ األدا٤ ٚاختاذ ايكسازات عٓد ْكاط 

 ايتٓفٝر.
  تػٝري منط ايجكاف١ ايتٓع١ُٝٝ يف املؤضطات بٗدف ايعٌُ ع٢ً إتكإ األدا٤ ٚتعصٜص زٚح فسٜل

 ايعٌُ 
 ٚ استٝادات املؤضطات املعاصس٠.حتدٜح األْع١ُ ٚايًٛا٥ح مبا ٜتٓاضب َع االجتاٖات ايعامل١ٝ 
  ٌايسبط بني ايٛسدات املدتًف١ يف املؤضط١ بٛضا٥ط إيهنر١ْٝٚ تطُح بايتٛاصٌ ٚايتفاع

 ٚايتٓطٝل املطتُس ٚايعٌُ املػنرى ٚتبادٍ املعًَٛات بٝٓٗا مجٝعا.
يف إسداخ تػٝريات دٖٛس١ٜ يف  االتضاالت يف اإلداز٠ٚ تٛظٝف تكٓٝات املعًَٛاتٚأضِٗ 

بني ايعاًَني يف ادتاَعات، فغال عٔ تٛفريٙ  االتضاٍ ٚايتفاعٌٚأضِٗ يف ضٗٛي١ ادتاَعات، 

 (:3393، 2016)غٛاٟ، ( 124ٚ، 2018)َٓضٛزٟ،  أُٖٗاايعدٜد َٔ املصاٜا ٚايفٛا٥د، 
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 تكًٌٝ نًف١ اإلدسا٤ات اإلداز١ٜ. .1

 شٜاد٠ نفا٠٤ ايعٌُ اإلدازٟ، ٚايتأنٝد ع٢ً َبدأ ادتٛد٠ مبفَٗٛٗا اذتدٜح. .2

 ٚإمتاّ َعاَالتِٗ بطٗٛي١ ٜٚطس. ايطًب١أنرب عدد َٔ اضتٝعاب  .3

اذتد َٔ تأثري ايعالقات ايػدض١ٝ ٚ ايٓفٛذ يف إْٗا٤ املعاَالت املتعًك١ بايعُال٤ َٔ خالٍ  .4

 إيػا٤ ايعالق١ املباغس٠ بني طسيف املعا١ًَ أٚ ايتدفٝف َٓ٘ إىل أقض٢ سد ممهٔ.

 ٝف ايٛزقٞ املعسض يًتًف ٚايتصٜٚس.حتكٝل األزغف١ اإليهنر١ْٝٚ يًتعاَالت ٚإيػا٤ األزغ .5

 اذتد َٔ ايبريٚقساط١ٝ ادتاَد٠ ٚتكطِٝ ايعٌُ ٚايتدضط فٝ٘. .6

 اذتد َٔ عاٌَ ايصَإ ٚاملهإ يف اإلدسا٤ات اإلداز١ٜ. .7

 .ايبػسٟاذتد َٔ األخطا٤ املستبط١ بايعاٌَ  .8

يف ٚظا٥ف  االتضاالتٚ تٛظٝف تكٓٝات املعًَٛاتٖٞ اإلطاز ايعاّ ي اإلدارة اإللكترونية وتعد

١ ايعٌُ ٝيلاإلداز٠ ايتكًٝد١ٜ، غري إٔ اإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ غريت يف خضا٥ط ٚ َعاإلداز٠ املتفك١ 

أُٖٗا  اإلدازٟ املعتُد ع٢ً  تٛظٝف ايتكٓٝات يف اإلداز٠، ٚعًٝ٘ فٛظا٥ف اإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ تتُجٌ

 (3396، 2016( )غٛاٟ، 58، 2016)ايعاْٞ،  (161، 2018يف اآلتٞ )زاعٞ ٚلخسٕٚ، 

 :(56، 2015)عبدايسمحٔ، 
ٜعتُد ايتدطٝط اإليهنرْٚٞ ع٢ً تٛظٝف ايتكٓٝات ٚايٓعِ  التخطي  اإللكتروني  .1

اإليهنر١ْٝٚ يف اذتضٍٛ ع٢ً َعًَٛات يف ايتدطٝط االضنراتٝذٞ ايتهتٝهٞ ٚايتٓفٝرٟ، 

ز٠ ايعًٝا َٚا ٚفست٘ َٔ َعًَٛات ٚضٗٛي١ االتضاٍ، ٚإتاس١ املعًَٛات ملتدرٟ ايكساز يف اإلدا

 ٚايٛضط٢ يف املؤضطات. 
ٜعتُد ايتٓعِٝ ع٢ً َصز املٛازد ايبػس١ٜ ٚاملاد١ٜ َٔ خالٍ حتدٜد  التنظيم اإللكتروني  .2

ٖٝهٌ تٓعُٝٞ يًُؤضط١، ٚحتدٜد املٗاّ ٚايضالسٝات، ٚقد أسدثت تكٓٝات املعًَٛات 

ملضفٛف١ٝ، نُا ٚاالتضاالت طفس٠ يف االتضاٍ ٚايتشٍٛ إىل اهلٝانٌ ايتٓع١ُٝٝ األفك١ٝ أٚ ا

ضاعدت يف تػٝري َٗاّ ٚصالسٝات ايهجري َٔ ايٛظا٥ف اإلداز١ٜ، ٚستُت ع٢ً أ١ُٖٝ 

 ايكغا٤ ع٢ً األ١َٝ ايتك١ٝٓ. 

ايتٛدٝ٘ ٜعتُد ع٢ً إزغاد ٚحتفٝص ايعاًَني ضتٛ حتكٝل األٖداف، ٖٚرا  التوجيه اإللكتروني  .3

التضاالت َٔ ساضٛب عتتِ ع٢ً أصشاب ايكساز ايعٌُ ع٢ً تٛظٝف تكٓٝات املعًَٛات ٚا

 ٚغبهات االتضاالت ٚغبه١ اإلْنرْت.
ايسقاب١ يف َساقب١ َتدرٟ ايكساز  أدا٤ ايعٌُ ٚإصتاش املٗاّ،  تتُجٌ الرقابة اإللكترونية   .4

 يف إظتاد ، ٚقد أضُٗت تكٓٝات املعًَٛات ٚاالتضاالتاملسد٠ٛ ٚحتدٜد َطت٣ٛ إصتاش األٖداف

دٜد َطت٣ٛ اإلصتاش َٚؤغسات األدا٤، ٚعًُت ع٢ً أضايٝب ددٜد٠ يف ايسقاب١ ٚاملتابع١ ٚحت

 .ادتاَع١طـالع مجٝع ايعاًَني ع٢ً َا ٜدٚز داخٌ إتغٝٝل ايفذ٠ٛ ايص١َٝٓ يف املتابع١، ٚ
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يف  عدٜد٠ صاٜا ٚفٛا٥دمبٜتُتع ، ٚتكٓٝات املعًَٛات ٚاالتضاالتٜٚعد اذتاضٛب َٔ أِٖ 

، ٚأصبح تٛظٝف٘ شهِ يف إدسا٤اتٗا، ٚأصبح اذتاضٛب أِٖ أدٚات إدازتٗا ٚايتايعضس اذتدٜح

بساَر  تٛفسأصبشت َضبٛغ١ بايضبػ١ اذتاضٛب١ٝ، خاص١ يف ظٌ  فادتاَعاتعسٚز٠ ست١ُٝ. 

٠ إلدازتٗا، سٝح تتٛفس أْع١ُ ساضٛب١ٝ داٖص٠ إلداز٠ غؤٕٚ ايطالب ٚايػؤٕٚ داٖصٚأْع١ُ 

. ٚتتُجٌ أِٖ زتاالت اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ يف ادتاَعات إعاف١ إىل أْع١ُ ايهٓنرٍٚ ٚغؤٕٚ ارتسظتني

)قطسإ  (Bukar & Other, 2016,83)تٛظٝف اذتاضٛب يف إداز٠ ادتاَعات فُٝا ًٜٞ 

 (:67، 2015ٚايبهسٟ، 

َتدضض١  Databasesَٔ خالٍ قٛاعد بٝاْات  ٗاٚاضنرداع تٗاٚإداز سفغ املًفات ٚايبٝاْات .1

يطالب ٚدزداتِٗ، ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ بٝاْات أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايعاًَني، ٚبٝاْات ا

 ٚايتذٗٝصات ٚاملٛاد ٚاملطتًصَات َٚا ٜتٛفس َٔ أدٚات يف ادتاَع١.

ايتدًط َٔ سد٠ ايبريٚقساط١ٝ اإلداز١ٜ، ٚتبطٝط اإلدسا٤ات، ٚتسغٝد ايٛقت املٗدز يف إداز٠  .2

 املعاَالت اإلداز١ٜ، ٚجتٜٛد ارتدَات املكد١َ.
ايطذالت ٚاملساضالت  نتاب١ع٘ َٔ َٚا ٜتب ١ٝاذتد َٔ األعبا٤ اإلداز١ٜ ايتكًٝد١ٜ ايٛزق .3

 .ٚسفعٗا ٚادتداٍٚ ايدزاض١ٝ
 .ٚضسع١ ظٗٛز ايٓتا٥رتكدِٜ االختبازات ٚتضشٝشٗا ٚسفعٗا،  .4
تسغٝد األٜدٟ ايعا١ًَ، ٚفسش األفساد غري ايفاعًني تٛفري املعًَٛات ٚضٗٛي١ اضتدعا٥ٗا  .5

 ٚتكدميٗا يًذٗات اإلداز١ٜ أٚ املسادعني.
 فُٝا بٝٓٗا، مما ٜٛفس ايجك١ يف قسازاتٗا. بٝاْات ٚعدّ ايتغازبايدق١  .6

 خفض أعبا٤ تهًف١ إدسا٤ املعاَالت ع٢ً اإلداز٠ ٚاألفساد ٚتسغٝد ايٓفكات. .7
 تٛافس َٝص٠ ايتكِٝٝ ٚاملسادع١ ٚايتضٜٛب بػهٌ َطتُس. .8

يف  نبري٠هلا أ١ُٖٝ ، َٚٔ أبسش َعاٖس ايعضس اذتدٜح فٗٞ ػبه١ اإلْنرْتٚبايٓطب١ ي

، زتاالت اذتٝا٠، ٚأصبح ايهجري َٔ اإلفساد ٜضعب عًِٝٗ االضتػٓا٤ عٓٗايف غت٢ ايٛقت اذتايٞ 

فسعت ٚاقعًا ددٜدًا يف اإلداز٠، نُا أسدثت تػريا درزٜا يف ايتٛاصٌ، ٚتهُٔ أ١ُٖٝ ٚقد 

، 2006( ٚ )َضطف132،٢، 2018تٞ)َٓضٛزٟ، تٛظٝف اإلْنرْت يف عًُٝيت ايتعًِٝ ٚايتعًِ يف اآل

 (:132، 2003،ايطسطاٟٚ، )ضعاد٠( 43

قدز٠ غبه١ اإلْنرْت اهلا١ً٥ ع٢ً اضتكباٍ ٚسفغ ٚختصٜٔ َٚعادت١ ٚتضٓٝف ٚاضنرداع   -1

ف ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ املطتدد١َ يف ايتٛصٌٝ ٚاذتفغ ٝياايبٝاْات، مما ٜطِٗ يف تٛفري ته

 ٚاملعادت١، ٚتٛفري األدٗص٠ ٚاضت٦ذاز ايرباَر ٚاألدٗص٠ املتطًب١ يًعٌُ يف ادتاَع١ َكابٌ
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، ٚدٕٚ اذتاد١ إىل صٝا١ْ ايٓعاّ ٚايرباَر، فُطؤٚي١ٝ تطٜٛس ايرباَر نًف١ بطٝط١

 ٚايضٝا١ْ تكع ع٢ً ايػسنات املصٚد٠ يًدد١َ.
تكدِٜ ارتد١َ يًُطتفٝد ٖٚٛ يف أٟ َهإ، مما ظتٓب اإلدازات االختٓام ٚاالشدساّ اييت  -2

 تطببٗا ايطٛابري أَاّ َٓافرٖا، ٜٚٛفس زتٗٛداتٗا ٚإَهاْٝاتٗا.
ايتطذٌٝ يًذاَعات بإتاس١ ايتطذٌٝ عرب غبه١ اإلْنرْت مما ًٜصّ عبط ايكبٍٛ ٚ -3

ادتاَعات االيتصاّ بػسٚط ايكبٍٛ، ٚايطاق١ االضتٝعاب١ٝ، ٚايتدضضات املطُٛح بايتطذٌٝ 

 فٝٗا.
شٜاد٠ ايكدز٠ ايتٓافط١ٝ يًذاَعات بتٛفري ارتدَات عرب غبه١ اإلْنرْت، مما ميهٓٗا َٔ  -4

 .َعسف١ زغبات املطتفٝدٜٔ ٚتًبٝتٗا
 إَها١ْٝ ايتٛاصٌ بني مجٝع أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاملٛظفني ٚايطالب. -5
َطاعد٠ أصشاب ايكساز ع٢ً اذتضٍٛ ع٢ً املعًَٛات ٚايبٝاْات ٚاملسدعٝات بدزد١ عاي١ٝ  -6

 َٔ ايطسع١ ٚايدق١.
 ْكٌ ايرباَر ٚاملًفات َٔ ْضٛظ ٚصٛز ٚفٝدٜٛ ٚصٛت بطٗٛي١ ٜٚطس.تٝطري  -7
 هلاتف ٚاألقُاز االصطٓاع١ٝ.تهًف١ االتضاٍ َكاز١ْ با اطتفاض -8
ٚعدّ ايتكٝد بطاعات ايعٌُ سٝح ميهٔ ايكٝاّ باإلدسا٤  املس١ْٚ املها١ْٝ ٚايصَا١ْٝ، -9

 اإلدازٟ َٔ أٟ َهإ ٚيف أٟ ٚقت. 
 ال ٜػنرط يتٛظٝفٗا تطابل األدٗص٠ ٚأْع١ُ ايتػػٌٝ بني املطتكبًني َٚٛاقع اإلزضاٍ. -10
تطبٝكات ٚايربزتٝات عًٝٗا يف َا ميهٔ تٛظٝف غبه١ اإلْنرْت يف حتٌُٝ مجٝع اي -11

ٜط٢ُ باذتٛضب١ ايطشاب١ٝ، ٚعدّ اذتاد١ إىل تجبٝت ايرباَر ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب 

 ٚاالْتعاز يًشضٍٛ ع٢ً ايتشدٜجات.
عد٠ فٛا٥د  يف اإلداز٠ ٜطِٗ يف تكدِٜ تٛظٝفٗايف املؤضطات فإٕ  ايػبهات ايداخ١ًٝأَا 

 (:271، 2005 ،( )اهلاد186ٟ، 2010،)املالح (Juma, & Other, 2016,4) َٓٗا

َػازن١ طسفٝات َستفع١ ايجُٔ َجٌ ايطابعات سٝح تطتطٝع نٌ أدٗص٠ اذتاضٛب  .1

 تٛظٝف طابع١ ٚاسد٠.

املدتًف١ بني املطتددَني بدٕٚ تٛظٝف ٚضا٥ط ْكٌ أخس٣ َجٌ  Dataْكٌ ايبٝاْات ـ  .2

ًفات  َٔ ايفالغات أٚ ذانس٠ أٚ األقساظ املدزت١، مما غتفض ايٛقت ايالشّ يٓكٌ امل

 ساضٛب إىل لخس.

ٚاذتطابات، ْٚعاّ غؤٕٚ ايطالب  ٞياَػازن١ األْع١ُ املسنص١ٜ َجٌ ايٓعاّ امل .3

ايعٌُ بػهٌ َتصأَ ٚبدٕٚ  ايٞٚتٛظٝفٗا َٔ قبٌ أنجس َٔ فسد يف ْفظ ايٛقت، ٚبايت

 عٝاع ايٛقت.
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 يف املؤضط١ َع حتدٜد صالسٝات ايٛصٌ يهٌ data baseايٛصٍٛ إىل قاعد٠ ايبٝاْات  .4

 .اختضاص٘فسد سطب 

إدسا٤ ع١ًُٝ ايٓطذ االستٝاطٞ بػهٌ تًكا٥ٞ ٚناٌَ إىل ادتٗاش املسنصٟ يف ادتاَع١،  .5

 ٚبريو تٛفس ايٛقت ٚتغُٔ بإٔ نٌ عًُو لَٔ.

بني ايعاًَني يف املؤضط١ يتبادٍ املعًَٛات ٚإدسا٤ املٗاّ  اإليهنرْٚٞتٛظٝف ايربٜد  .6

 .املتطًب١ يف ايعٌُ بطسع١ فا٥ك١ ٚتهًف١ شٖٝد٠
تطتطٝع ْكٌ املًفات َٔ ٚإىل ايػسنا٤ يف َٛاقع شتتًف١، أٚ ايدخٍٛ إىل غبه١  .7

 ايػسن١ َٔ املٓصٍ أٚ َٔ أٟ َهإ يف ايعامل.
حتٌُٝ ايرباَر َٚعادت١ املعطٝات ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب ايػدض١ٝ َٚٔ ثِ ختصٜٔ  .8

 َعًَٛاتِٗ ع٢ً دٗاش ايتدصٜٔ ايس٥ٝطٞ أٚ عًٞ أدٗصتِٗ.
ٍ سٝح ٜكّٛ َدٜس ايػبه١ بتشدٜد املطتددَني ايرٜٔ عتل هلِ أَٔ املعًَٛات ٚايٛصٛ .9

 عطا٤ ن١ًُ ضس يهٌ َِٓٗ ٚحتدٜد صالس١ٝ ايٛصٍٛ يًُٛازد.إايدخٍٛ إىل ايػبه١ ٚ
تضٓٝف املطتددَني فُدٜس ايػبه١ يدٜ٘ ايكدز٠ ع٢ً جتُٝع عدد َٔ َطتددَٞ  .10

هلرٙ  ايػبه١ يف زتُٛع١ ٚاسد٠ ٜٚطتطٝع حتدٜد أسد املطتددَني يٝهٕٛ َدٜس

 اجملُٛع١.

 الدراسات السابقة 

يف إداز٠ ادتاَعات َٔ  تكٓٝات املعًَٛات ٚاالتضاالتتٓاٚيت ايدزاضات ايطابك١ تٛظٝف 

اجتاٖات شتتًف١، إذ زنص بعغٗا ع٢ً ادتٛاْب اإلداز١ٜ أنجس َٔ ايتك١ٝٓ، فكد تٓاٚيت دزاضات 

ٚايبػس١ٜ، ٚاإلداز١ٜ يف ، ملاي١ٝٚا، ايتك١ٝٓ: َٔ َٓطًل املتطًبات اإليهنر١َْٝٚتعدد٠ اإلداز٠ 

تٛافس ايهادز ايبػسٟ املتدضط يف تكٓٝات  أندت (:2018دزاض١ األنشًٞ )ادتاَعات ف

املعًَٛات يف داَع١ صٓعا، ٚإٔ املتطًبات ايتك١ٝٓ يتطبٝل اإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ نإ أع٢ً َتطًب، 

١ً ايتٌُٜٛ يتٛفري املتطًبات، ٚإٔ أِٖ َعٛم يتطبٝل اإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ يف ادتاَع١ متجٌ يف ق

 ٚععف ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يف تكٓٝات املعًَٛات ٚاالتضاالت. 

يف  تٛصًت إىل إٔ تٛفس َتطًبات اإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚفكد  (1117دراسة أبا شعر )أَا 

عايٝا ٚنإ تستٝب تٛفسٖا نُا ًٜٞ: )ايتك١ٝٓ، ايبػس١ٜ، األ١َٝٓ،  نإ ادتاَعات اي١ُٝٓٝ األ١ًٖٝ

١(، نُا تٛصًت إىل إمجاع أفساد ايع١ٓٝ ٚبتكدٜس عايٞ ع٢ً دٚز اإلداز٠ اي١ٜٝ ٚايتٓع١ُٝٝ، املاإلداز

اإليهنر١ْٝٚ يف حتطني األدا٤ ايٛظٝفٞ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ األ١ًٖٝ، ٚقد دا٤ تستٝب اجملاالت 

املعسف١ جابس٠، تٓاشيًٝا ناآلتٞ:)حتطني ب١٦ٝ ايعٌُ، ْٛع١ٝ ايعٌُ، ن١ُٝ ايعٌُ املٓذص، املٛثٛق١ٝ ٚامل

 إٔ أِٖ ايضعٛبات (1112دراسة الغيلي )ٚتٛصًت  مبتطًبات ايٛظٝف١، ايهفاٜات ايٛظٝف١ٝ(.
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غبه١ اإلْنرْت يف  ٤عدّ ٚدٛد غبه١ داخ١ًٝ يًذاَع١، ٚبط يف تتُجٌ يف داَع١ صٓعا٤ ايتك١ٝٓ

كد ف (1111دراسة الحسنات )أَا  ايُٝٔ، ٚعدّ حتدٜح َٛقع ادتاَع١ ع٢ً غبه١ اإلْنرْت.

تٓع١ُٝٝ تتُجٌ يف اإلدسا٤ات ٖٞ املعٛقات اي تٛصًت إىل إٔ أِٖ َعٛقات اإلداز٠ االيهنر١ْٝٚ 

ايسٚت١ٝٓٝ يف ادتاَعات ٚايٛشاز٠ املع١ٝٓ ٚعدّ َٛا١َ٤ ايتػسٜعات يًتشٍٛ ضتٛ اإلداز٠ االيهنر١ْٝٚ، 

١ْٝٚ، ٚأِٖ املعٛقات ِٖ املعٛقات ايتك١ٝٓ  فتتُجٌ يف تٛفس ايتذٗٝصات املتطًب١ يإلداز٠ االيهنرأَا أ

١ متجًت يف ععف ايدعِ ايٝايبػس١ٜ متجًت يف ععف َٗازات ايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ، ٚأِٖ املعٛقات امل

 اذتهَٛٞ يتطبٝكات اإلداز٠ االيهنر١ْٝٚ.

ٚظا٥ف باينرنٝص ع٢ً  تكٓٝات املعًَٛات ٚاالتضاالتفُٝا تٓاٚيت دزاض١ أخس٣ تٛظٝف 

دراسة ف يف ادتاَعات يتدطٝط، ٚايتٓعِٝ، ٚايتٛدٝ٘، ٚايسقاب١ا :املتُج١ً يف اإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ

املتُج١ً يف:  - تٛصًت إىل إٔ َطت٣ٛ تطبٝل اإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ (1117راضي وآلرون )

يف داَع١ األشٖس يف غص٠ نإ ععٝفا، ٚأندت إٔ  –ايتدطٝط،  ٚايتٓعِٝ، ٚايتٛدٝ٘، ٚايسقاب١ 

دراسة أبو ناصر  . ٚبٝٓت١ْٝ ٚدٛد٠ ارتد١َ ايتع١ًُٖٝٝٓاى عالق١ طسد١ٜ بني اإلداز٠ اإليهنرٚ

املتُج١ً يف: ايتدطٝط االيهنرْٚٞ،   -إٔ ٚاقع تطبٝل اإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ  (1117وسف )اليو

يف داَع١ املًو فٝضٌ نإ  -ٚايتٓعِٝ ٚايتٓفٝر االيهنرْٚٞ ٚايتكِٜٛ ٚايتشفٝص االيهنرْٚٞ

فاع١ًٝ إداز٠  Papanthymo, & Darra (2018) دراسة بابانلم وداراٚأندت . مبطت٣ٛ َتٛضط

يف حتطني دٛد٠ خدَات اإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ،  ٚأندت ايٓتا٥ر إٔ  (TQM)ادتٛد٠ ايػا١ًَ

َعٛقات تطبٝل اإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ إْطا١ْٝ تتُجٌ يف )ايطالب ٚأعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاملٛظفني 

 اإلدازٜني(، ٚنريو ععف ارتدَات اإليهنر١ْٝٚ

إىل إٔ ٚاقع اإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ يف َسانص ايتعًِٝ املطتُس  (1113دراسة تيلخ )ت تٛصًٚ 

: ايتٓعِٝ ايٞٚمتجًت زتاالت ايتٛظٝف ٚفكا يًنرتٝب ايت ،يف ادتاَعات ايفًطط١ٝٓٝ نإ عايٝا

االيهنرْٚٞ ًٜٝ٘ ايسقاب١ االيهنر١ْٝٚ ثِ ايتدطٝط االيهنرْٚٞ ٚأخريا اإلغساف ٚاملتابع١ 

إٔ َطت٣ٛ تطبٝل اإلداز٠ االيهنر١ْٝٚ   (1112دراسة أبو عاشور و النمري ) ٚأندت .االيهنر١ْٝٚ

َٛى َٔ ٚد١ٗ ْعس أعغا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ناْت بدزد١ َستفع١ بُٝٓا ناْت َٔ ايرييف داَع١ 

ٚد١ٗ ْعس اإلدازٜني بدزد١ َتٛضط١، ٚناْت َستب١ يد٣ ٚفكا ملا ًٜٞ:  ايتٓفٝر االيهنرْٚٞ ًٜٝ٘ 

 االيهنرْٚٞ ًٜٝ٘ ايسقاب١ ٚايتكِٜٛ االيهنرْٚٞ ًٜٝ٘ ايتدطٝط االيهنرْٚٞ.ايتٓعِٝ 

 ايجكاف١ إظتاب١ٝ بني نٌ َٔ: ٚدٛد عالق١ إىل (1111دراسة األغا وآلرون )ٚتٛصًت 
 يف ادتاَعات االيهنر١ْٝٚ اإلداز٠ ٚبني تطبٝل٠، ايطا٥د١ اإلدازٜ ايكٝاد٠ ايطا٥د٠ ٚأمناط ايتٓع١ُٝٝ

ٚدٛد عالق١ طسد١ٜ أندت  (1111دراسة العاجز ) -أٜغا–، ٚنريو ص٠غ بكطاع ايفًطط١ٝٓٝ

 يفازتباط١ٝ بني ايجكاف١ ايتٓع١ُٝٝ ٚبني تطبٝل اإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ يف ٚشاز٠ اينرب١ٝ ٚايتعًِٝ ايعايٞ 
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ايعاًَني ع٢ً َعسف١ بايتطبٝكات اإليهنر١ْٝٚ  إىل إٔ (1111دراسة شلبي ). يف سني تٛصًت غص٠

بعض مل تهٔ يدِٜٗ َعسف١ ببعض ايتطبٝكات َجٌ ٚاياَع١ َجٌ ايربٜد اإليهنرْٚٞ، املتٛفس٠ يف ادت

 ْعاّ االدتُاع عٔ بعد، بسْاَر ايتعًِٝ اإليهنرْٚٞ، ْٚعاّ ايػسا٤ اإليهنرْٚٞ.

يف ادتاَعات باينرنٝص ع٢ً  تكٓٝات املعًَٛات ٚاالتضاالتات أخس٣ تٛظٝف تٓاٚيت دزاضٚ

 ْع١ُ، ٚغبه١ اإلْنرْت ٚاألػبهاتاياذتاضٛب، ٚايربزتٝات، ٚ: ادتٛاْب ايتك١ٝٓ املتُج١ً يف

تٛصًت إىل إٔ أ١ُٖٝ ايتكٓٝات يف إداز٠ فكد  Enciso & Other (2017)دراسة انسيسو وآلرون ف

ادتاَعات يف ايدٍٚ ايٓا١َٝ، ٚأْٗا تتطًب تػٝريات اهلٝه١ًٝ يف َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ يتتال٤ّ َع 

إىل فعاي١ٝ غبه١  Eze & Chijioke (2016)دراسة ا ز وشا جوك ٚتٛصًت  ايتكٓٝات اذتدٜج١.

ٚاملعاَالت ايتذاز١ٜ ٚخًل  ٚاالتضاًٍُؤضطات األنادمي١ٝ يف ْٝذريٜا، ي اإلْنرْت يف اإلعالٕ

 &  NedyalkovaAnnaدراسة ناد اكوفانا وآلرون أَا ايٛعٞ سٍٛ ٚدٛد املٓع١ُ ستًٝا ٚدٚيٝا. 

Other (2016)  ٛظٝف ْعاّ فعاي١ٝ تفكد أندتVFU SMART STUDENT    ِٖنْٛ٘ أ

 .VFU ايتكٓٝات ايطشاب١ٝ اييت تعتُد ع٢ً غبه١ اإلْنرْت يتٛفري ارتدَات اإليهنر١ْٝٚ دتاَع١

إٔ تٛظٝف تكٓٝات املعًَٛات  Sayat & Other (2016)لرون آدراسة سيات وٚأندت 

. ٚدعًت ايطالب أنجس اذتدٜج١ يف ايتدزٜب يف ادتاَعات عتطٔ َطت٣ٛ ايتعًِٝ بػهٌ ًَشٛظ

إٔ تكٓٝات املعًَٛات ٚاالتضاالت مل  Qureshi (2016)دراسة قر شي  تٛصًتٚ اٖتُاَا بايتعًِ.

تهٔ فعاي١ يف إداز٠ داَع١ َٗسإ يًٗٓدض١ ٚايتهٓٛيٛدٝا يف بانطتإ، بطبب ْكط يف املٛازد 

 املٓاضب١ املتاس١ ٚخاص١ ْعِ املعًَٛات ايتدزٜب.

ٚدٛد أثس إظتابٞ يتطبٝل أْع١ُ اإلداز٠  (1112الخيال )دراسة الحسيني و ٚأندت

اإليهنر١ْٝٚ يف داَع١ املًو عبدايعصٜص ع٢ً تطٜٛس ايعٌُ اإلدازٟ، ٚسضًت أْع١ُ اإلداز٠ 

أندت  (1112دراسة نبشي )ٚنريو  اإليهنر١ْٝٚ ع٢ً دزد١ تكِٝٝ عاي١ٝ َٔ سٝح فعايٝتٗا.

)اذتاضٛب، ٚايربزتٝات، ٚغبهات االتضاٍ، ٚدٛد دٚز نبري يإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ َتُج١ً يف 

ٚأٜغا  ٚصٓاع املعسف١( يف حتطني األدا٤ ايٛظٝفٞ يد٣ ايعاًَني يف داَع١ ستُد خٝغس بطهس٠.

ٚدٛد عالق١ ازتباط١ٝ َٛدب١ بني اإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ  أندت (1111دراسة عبدالناصر  وقر شي )

االتضاٍ، ٚصٓاع املعسف١( ٚتطٜٛس ايعٌُ َتُج١ً يف )األدٗص٠ ٚاملعدات، ٚايربزتٝات، ٚغبهات 

 اإلدازٟ.
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 :البحثنتائج 

 متت اإلداب١ ع٢ً أض١ً٦ ايبشح ٚفكا ملا ٜأتٞ:

 السؤال األول 

َا زتاالت تٛظٝف تكٓٝات املعًَٛات ٚاالتضاالت " ايطؤاٍ األٍٚ املتُجٌ يف: ٔيإلداب١ ع

" قاّ ( يف إداز٠ ادتاَعات؟)اذتاضٛب، ايػبهات ايداخ١ًٝ، غبه١ اإلْنرْت، اهلاتف ادتٛاٍ

ع٢ً ايدزاضات ايطابك١ اييت تٓاٚيت  نئَ خالٍ إطالع ايباسجبتٛظٝفاتٗا  ا١ُ٥قبإعداد  إايباسج

نُا اضتفاد ايباسجإ َٔ خربتُٗا ايػدض١ٝ يف يف اإلداز٠،  املعًَٛات ٚاالتضاٍ تٛظٝف تكٓٝات

إلداز٠ بتٛظٝف أدٚات ا١ أٚي١ٝ ، ٚمت إعداد قا٥ُتكٓٝات ايتعًِٝ ٚايتعًِٝ اإليهنرْٚٞزتاٍ 

ٚنإ  اهلاتف ادتٛاٍٚ غبه١ االْنرْتٚ ايػبه١ ايداخ١ًٝٚ اذتاضٛباملتُج١ً يف  اإليهنر١ْٝٚ

 (.1ع٢ً ايٓــشٛ ايرٟ ٜٛعشٗا ددٍٚ ) فكس٠( 127) إمجايٞ ايفكسات

 مجاالت توظيف ادوات اإلدارة اإللكترونيةل( القاممة األولية 1جدول )

 عدد الفقرات  لكترونيةدوات اإلدارة اإلأ م

 39 اذتاضٛب  1
 35 ايػبه١ ايداخ١ًٝ  2

 30 غبه١ االْنرْت  3
 23 اهلاتف ادتٛاٍ  4

 116 المجموع

  األداةصدق 

تٛظٝف يف صٛزتٗا األٚي١ٝ مت عسعٗا ع٢ً زتُٛع١ ايزتاالت  بعد االْتٗا٤ َٔ إعداد قا١ُ٥

، ٚذيو بٗدف َعسف١ لزا٥ِٗ يف )*( ايتعًِٝ ايٞ اإلداز٠ ٚتكٓٝاتَٔ احملهُني املتدضضني يف زت

تاز إىل حت يتاي ايفكس٠، ٚصشتٗا، ٚضالَتٗا ايًػ١ٜٛ، ٚتعدٌٜ باألدا٠تٛظٝف ايزتاالت  َد٣ ازتباط

يف َهإ خضط ْٗا١ٜ ايكا١ُ٥ ٚحتدٜد  زتاالت ايتٛظٝفتعدٌٜ، ٚإعاف١ َا ٜساٙ احملهِ َٔ 

 .األدا٠ املستبط١ ب٘

 تتٛظٝف، ٚاعتربايالت املكنرس١ ع٢ً قا١ُ٥ زتاالت ٚبعد إٔ مت ايتشهِٝ مت إدسا٤ ايتعدٜ

 ايػري َستبط١ ايفكسات ، فُٝا مت سرف١صشٝش فكس٠%( َٔ احملهُني 80) ٘ اتفل عًٝيتايايفكس٠ 
ع٢ً دٗاش  تتٛفس سطابات ألعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاملٛظفني ٚايطالبباألدٚات ازتباطا ٚثٝكا َجٌ "

                                           

 جماالت التوظيف.قائمة ملحق قائمة بأمساء احملكمني على  )*(
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يًػبهات ايداخ١ًٝ ٚغبه١ اإلْنرْت ٚاهلاتف ظٝف تٛايزتاالت اذتاضٛب" ٚغريٖا َٔ فكسات 

ٜتٛفس ْعاّ استٝاطٞ ذتفغ قاعد٠ ايبٝاْات يف ادتاَع١ فكس٠ ايتٛظٝف " إعاف١نُا مت ، ادتٛاٍ

 ايفكسات، ٚمتت إعاد٠ صٝاغ١ ٚتعدٌٜ غبه١ اإلْنرْتزتاالت تٛظٝف " إىل ع٢ً غبه١ اإلْنرْت

تٛظٝف ايٚبعد إدسا٤ ايتعدٜالت ع٢ً زتاالت  %( َٔ لزا٤ احملهُني.80اييت ساشت ع٢ً أقٌ َٔ )

ٚأصبح ، زتاالت ايتٛظٝف يف صٛزتٗا ايٓٗا١ٝ٥ ٚفكا آلزا٤ احملهُني; قاّ ايباسجإ بإعداد قا١ُ٥

 (.2ٜٛعشٗا ددٍٚ ) فكس٠( 112) ايفكساتعدد 

 

 مجاالت توظيف ادوات اإلدارة اإللكترونيةل( القاممة النهامية 1جدول )

 الفقراتعدد  كترونيةدوات اإلدارة اإللأ م

 35 اذتاضٛب 1
 30 ايػبه١ ايداخ١ًٝ 2

 31 غبه١ االْنرْت 3
 16 اهلاتف ادتٛاٍ 4

 111 المجموع

  األداة مقياس تدرج تحليف

( يكٝاع َد٣ َٓعدّ - َٓدفض –َتٛضط  -)عايٞ ايسباعٞاضتددّ ايباسجإ َكٝاع يٝهست 

( 3ايك١ُٝ ) إعطا٤عايٝا، ٚ ايتٛظٝفإ تٛفس ( يف ساي١ ن4ايك١ُٝ ) إعطا٤، ٚمت تٛظٝفتٛفس نٌ 

َٓدفغا،  ايتٛظٝف( يف ساي١ نإ تٛفس 2ايك١ُٝ ) إعطا٤َتٛضطا، ٚ ايتٛظٝفيف ساي١ نإ تٛفس 

: 1مما ٜعين إٔ َطت٣ٛ املتٛضط املسدح ٖٛ )َٓعدَا;  ايتٛظٝف( يف ساي١ نإ تٛفس 1ٚايك١ُٝ )

 ايسباعٞٚفل َكٝاع يٝهست  ايتٛظٝف( املتٛضط اذتطابٞ ملطتٜٛات 3(، ٜٚٛعح ادتدٍٚ )4

 .يًُتٛضطات

 التوظيف( المتوس  الحسابي لمستو ات 2جدول )

 

 

 المتوس  الحسابي مستوى التوفر

 4:  3.25 عايٞ

 3.24:  2.50 َتٛضط

 2.49:  1.75 َٓدفض

 1.74:  1 َٓعدّ



2

  

 22 

                            واملأمولالجامعات اليمنية الواقع  إدارة االتصاالت يفواملعلومات  تقنياتتوظيف 

           د. عبدالباسط سعيد الفقيه &  يحيى عبدالرزاق محمد قطرانأ .م .د . 
 العريقي ناشر علي رويدا. د

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-( أكتوبر6)المجلذ(26)العذد

 السؤال اللاني 

تكٓٝات املعًَٛات ٚاالتضاالت  َا َطت٣ٛ تٛظٝف"ايطؤاٍ ايجاْٞ ايرٟ ٜتُجٌ يف  ع٢ًيإلداب١ 

" )اذتاضٛب، ايػبهات ايداخ١ًٝ، غبه١ اإلْنرْت، اهلاتف ادتٛاٍ( يف إداز٠ ادتاَعات اي١ُٝٓٝ؟

قا١ُ٥ زتاالت ايتٛظٝف ع٢ً املدتضني يف ايػؤٕٚ اإلداز١ٜ يف ادتاَعات بتٛشٜع قاّ ايباسجإ 

ادتاَعات اضتبا١ْ َٔ شتتًف ( 21، مت اضنرداع )اضتبا١ْ( 30) إفكد ٚشع ايباسج اي١ُٝٓٝ،

( داَعات 9( اضتبا١ْ َٓٗا )16اذته١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ ٚاالضتباْات املهت١ًُ ايضاذت١ يًتشًٌٝ )

 .(4) نُا ٜٛعشٗا ادتدٍٚ( داَعات أ١ًٖٝ 7سه١َٝٛ، ٚ)

 الجامعات التي تم تطبيق األداة عليها( 3جدول )

 

 

 

 

 

 

تٛظٝف تكٓٝات املعًَٛات ٚاالتضاالت ْتا٥ر حتًٌٝ قا١ُ٥ زتاالت  ٚضٝتِ عسض

اي١ُٝٓٝ  )اذتاضٛب، ايػبهات ايداخ١ًٝ، غبه١ اإلْنرْت، اهلاتف ادتٛاٍ( يف إداز٠ ادتاَعات

، ٚاضتددّ ايباسجإ املتٛضط بٓا٤ ع٢ً إداب١ املدتضني يف ايػؤٕٚ اإلداز١ٜ ٚايتك١ٝٓ يف نٌ داَع١

تٛفس نٌ فكس٠، ٚضٝتِ عسض ْتا٥ر ايتشًٌٝ يهٌ أدا٠  ٝازٟ يكٝاع َد٣اذتطابٞ ٚاالضتساف املع

 .)اذتاضٛب، ايػبهات ايداخ١ًٝ، غبه١ اإلْنرْت، اهلاتف ادتٛاٍ(باينرتٝب ايتايٞ: 

 أوال الجامعات الحكومية  

اذته١َٝٛ ٚفكا يف إداز٠ ادتاَعات  تٛظٝف اذتاضٛب( تستٝب فكسات 5ٜٛعح ادتدٍٚ )

 زتاالت ايتٛظٝف.قا١ُ٥  يٓتا٥ر حتًٌٝ

 

 الجامعات األهلية  الجامعات الحكومية  م

 داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا داَع١ صٓعا٤  .1

 داَع١ األْديظ يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ داَع١ عدٕ  .2

 ادتاَع١ اي١ُٝٓٝ داَع١ سغسَٛت  .3

 ايعًّٛ اذتدٜج١ داَع١ داَع١ إب  .4

 ايٓاصس داَع١ داَع١ اذتدٜد٠  .5

 داَع١ ضبأ داَع١ تعص  .6

 ادتاَع١ ايٛط١ٝٓ داَع١ ذَاز  .7

  داَع١ سذ١  .8

  داَع١ عُسإ  .9
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-( أكتوبر6)المجلذ(26)العذد

 ( توظيف الحاسوب في إدارة الجامعات الحكومية4جدول )

مستوى 

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

ترتيب 

 التوظيف

 م التوظيف

 4 3.67 50000. عايٞ

ــد٠   ــ١ قاعـــ ــٛفس يف ادتاَعـــ تتـــ

ــص٠ ساضــٛب     ــ٢ أدٗ ــات عً بٝاْ

 َسنص١ٜ.

1.  

 3 3.78 44096. عايٞ
ــاطٞ ذتفــــ    غ ٜتــــٛفس ْعــــاّ استٝــ

 قاعد٠ ايبٝاْات يف ادتاَع١.

2.  

 5 3.56 72648. عايٞ
ميهٔ ايتطـذٌٝ يف ادتاَعـ١   

 بٛاضط١ اذتاضٛب.

3.  

 12 2.56 72648. َتٛضط

ارتاصــــ١  ايٝــــ١تتــــٛفس ايال٥شــــ١ امل

بايسضــّٛ ٚايػساَــات عًــ٢ أدٗــص٠    

 اذتاضٛب.

4.  

 5 3.56 1.01379 عايٞ
ــب عًــ٢ أدٗــص٠       ــٛفس ديٝــٌ يًطاي ٜت

 اذتاضٛب.

5.  

 15 2.22 66667. َتٛضط

ميهــٔ َتابعــ١ ايػٝــاب ٚاملٛاقـــف    

َٛٝـــــــــ١ يًطـــــــــالب بٛاضـــــــــط١ ايٝ

 اذتاضٛب.

6.  

 10 2.89 60093. َتٛضط

ٜتــٛفس نػــف سطــابات ايطــالب   

َٔ ايسضّٛ ايدزاضـ١ٝ عًـ٢ أدٗـص٠    

 اذتاضٛب.

7.  

 17 1.44 72648. َٓعدّ
ــسزات    ــ١ً٦ يًُكـــ ــو أضـــ ــٛفس بٓـــ ٜتـــ

 ايدزاض١ٝ ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

8.  

 6 3.33 86603. عايٞ
ــا  ــٛفس ْتـ ــالب  تتـ ــات ايطـ ٥ر اَتشاْـ

 ٚدزداتِٗ ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

9.  

 16 2.00 00000. َٓدفض

ميهٔ ايكٝـاّ بـإدسا٤ات ايتشٜٛـٌ    

ٜكاف ايكٝد بٝإ اذتاي١ بٛاضط١ إٚ

 اذتاضٛب.

11.  

 2 3.89 33333. عايٞ
تتٛفس ْطذ َٔ املؤٖالت ايدزاض١ٝ 

 يًطالب ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

11.  

 1 4.00 00000. عايٞ
يًُٛاعٝـــــد  ٜتـــــٛفس تكـــــِٜٛ شَـــــين 

ــص٠     ــ٢ أدٗــ ــ١ بــــايتعًِٝ عًــ املستبطــ

12.  
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-( أكتوبر6)المجلذ(26)العذد

مستوى 

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

ترتيب 

 التوظيف

 م التوظيف

 اذتاضٛب.

 9 3.00 00000. َتٛضط

تتــــٛفس يــــٛا٥ح سكــــٛم ٚٚادبــــات     

املــٛظفني ٚأعغــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــدزٜظ  

 ٚايطالب ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

13.  

 9 3.00 00000. َتٛضط
تتٛفس َعـاٜري ايتعـٝني يف ايٛظـا٥ف    

 ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

14.  

 6 3.33 86603. عايٞ
عغا٤ ١٦ٖٝ تـدزٜظ  تطبع دداٍٚ أ

 .يف ادتاَع١ بٛاضط١ اذتاضٛب
15.  

 11 2.78 44096. َتٛضط
تطذٌ اينرقٝات ايعًُٝـ١ ٚايٛظٝفـ١   

 ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

16.  

 15 2.22 44096. َٓدفض

تطــــذٌ إدـــــاشات أعغـــــا٤ ٦ٖٝـــــ١  

ــ٢ أدٗـــص٠     ــدزٜظ ٚاإلدازٜـــني عًـ تـ

 اذتاضٛب.

17.  

 12 2.56 72648. َتٛضط

ٜساقــــــب اذتغــــــٛز ٚاالْضــــــساف 

ايتـدزٜظ ٚاملـٛظفني   ألعغا٤ ١٦ٖٝ 

 بٛاضط١ اذتاضٛب.

18.  

 8 3.11 60093. َتٛضط

دا٤ أعغا٤ ١٦ٖٝ أتتٛفس تكازٜس عٔ 

ايتــدزٜظ ٚاملــٛظفني عًــ٢ أدٗــص٠     

 اذتاضٛب.

19.  

 11 2.78 44096. َتٛضط
حتفغ املتطًبات ايالش١َ يألْػط١ 

 ادتاَع١ٝ ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

21.  

 7 3.22 66667. َتٛضط

ــات ايتػــػٝ   ــ١ بايٓفك ــٛفس قا٥ُ ١ًٝ تت

ــص٠   ــ١ عًـــ٢ أدٗـ يهـــٌ إداز٠ ٚنًٝـ

 اذتاضٛب.

21.  

 6 3.33 86603. عايٞ

ــ١ بـــاألدٗص٠ ٚاألدٚات    ــٛفس قا٥ُـ تتـ

ــص٠   ــ١ عًــــ٢ أدٗــ املتــــٛفس٠ بادتاَعــ

 اذتاضٛب.

22.  

 11 2.78 44096. َتٛضط
حتفغ االستٝادات ارتاص١ بهٌ 

 إداز٠ ٚن١ًٝ بٛاضط١ اذتاضٛب.

23.  

ــص٠    11 2.78 44096. َتٛضط ــسا٤ يألدٗـ ــاٜري ايػـ ــٛفس َعـ   .24 تتـ
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-( أكتوبر6)المجلذ(26)العذد

مستوى 

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

ترتيب 

 التوظيف

 م التوظيف

ٚاألدٚات بادتاَعــــ١ عًــــ٢ أدٗــــص٠ 

 اذتاضٛب.

 11 2.78 44096. َتٛضط

ــا٥ل   ــالت ٚايٛثـــــ ــذٌ املساضـــــ تطـــــ

ايضادز٠ َـٔ ادتاَعـ١ عًـ٢ أدٗـص٠     

 اذتاضٛب.

25.  

 11 2.78 44096. َتٛضط
حتفغ املساضالت ٚايٛثا٥ل ايٛازد٠ 

 يًذاَع١ ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب. 

26.  

 12 2.56 52705. َتٛضط

ــر٠ يف    ــط١ املٓفـ ــذٌ األْػـ تطـ

اَعـــــــــ١ عًـــــــــ٢ أدٗـــــــــص٠  ادت

 اذتاضٛب.

27.  

 13 2.44 52705. َٓدفض

ــ١ ارتطــط ايتػــػ١ًٝٝ     ــٛفس َٛاشْ تت

يــإلدازات ٚايهًٝــات عًــ٢ أدٗــص٠  

 اذتاضٛب.

28.  

 12 2.56 52705. َتٛضط
ٜتٛفس سضس مبا ٜتٛفس يف املدـاشٕ  

 ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

29.  

 13 2.44 72648. َٓدفض
ــص٠   ــع األدٗـــ ــاٜري تٛشٜـــ تتـــــٛفس َعـــ

 اذتاضٛب.ٚاألدٚات ع٢ً أدٗص٠ 

31.  

 14 2.33 50000. َٓدفض
ــص٠    تتــــٛفس عــــسٚض غــــسا٤ األدٗــ

 ٚاألدٚات ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

31.  

 12 2.56 52705. َتٛضط
ــسات األدا٤ ايتعًُٝٝـــ١    تتـــٛفس َؤغـ

 يًهًٝات ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

32.  

 16 2.00 00000. َٓدفض

تتــــٛفس قا٥ُــــ١ بايعٗــــد ارتاصـــــ١    

بأعغا٤ ١٦ٖٝ ايتـدزٜظ ٚاملـٛظفني   

 أدٗص٠ اذتاضٛب.ٚايطالب ع٢ً 

33.  

 10 2.89 33333. َتٛضط

تتــــــٛفس تكــــــازٜس ملــــــد٣ َطابكــــــ١ 

ــ١   ــاٜري ارتاصــــــ ــات باملعــــــ ايٓفكــــــ

 باملٝصا١ْٝ ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

34.  

 9 3.00 50000. َتٛضط
ــعاز   ــ١ أضـ تتـــٛفس ضـــذالت مبطابكـ

ــص٠    ــ٢ أدٗــــ ــع عًــــ ــسا٤ يًٛاقــــ ايػــــ

35.  
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-( أكتوبر6)المجلذ(26)العذد

مستوى 

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

ترتيب 

 التوظيف

 م التوظيف

 اذتاضٛب.

 2.86 28192. َتٛضط
 َطت٣ٛ تٛظٝف اذتاضٛب يف إداز٠ ادتاَعات

 اذته١َٝٛ

( ٜتغح إٔ املتٛضط ايعاّ ملطت٣ٛ تٛظٝف اذتاضٛب يف إداز٠ 5باضتكسا٤ ايٓتا٥ر يف ددٍٚ)

مبطت٣ٛ تٛظٝف َتٛضط ٚفكا ملكٝاع يٝهست ايسباعٞ، ٚدا٤  (2.79)ادتاَعات اذته١َٝٛ ٖٛ 

األٚىل ٜتٛفس تكِٜٛ شَين يًُٛاعٝد املستبط١ بايتعًِٝ ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب" يف املستب١  ايتٛظٝف: " 

( مبطت٣ٛ تٛظٝف عايٞ، ٖٚٛ ٜطتددّ يف مجٝع ادتاَعات اذته١َٝٛ، 4.00مبتٛضط سطابٞ )

بُٝٓا دا٤ يف املستب١ األخري٠ ايتٛظٝف: " ٜتٛفس بٓو أض١ً٦ يًُكسزات ايدزاض١ٝ ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب" 

 مبطت٣ٛ تٛظٝف َٓعدّ. (1.44)مبتٛضط سطابٞ 

( تٛظٝفات ٠9 ادتاَعات اذته١َٝٛ  إٔ )نُا ٜتغح يف َطت٣ٛ تٛظٝف اذتاضٛب يف إداز

( تٛظٝفات مبطت٣ٛ َٓدفض، 6( تٛظٝفا مبطت٣ٛ َتٛضط، ٚ)19تتٛفس مبطت٣ٛ عايٞ، بُٝٓا )

 ( تٛظٝف مبطت٣ٛ َٓعدّ. 1ٚ)

تٛظٝف ايػبهات ايداخ١ًٝ يف إداز٠ ادتاَعات ( تستٝب فكسات 6ٜٚٛعح ادتدٍٚ )

 قا١ُ٥ زتاالت ايتٛظٝف. اذته١َٝٛ ٚفكا يٓتا٥ر حتًٌٝ

 ( توظيف الشبكات الداللية في إدارة الجامعات الحكومية5جدول )

مسأأأأتوى 

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

ترتيأأأب 

 التوظيف

 م التوظيف

 1 2.44 72648. َٓدفض

ــ١    ــا٤ ٦ٖٝــــ ــابات ألعغــــ ــٛفس سطــــ تتــــ

ــ٢    ــالب عًـ ــٛظفني ٚايطـ ــدزٜظ ٚاملـ ايتـ

 ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

1.  

 11 1.11 33333. َٓعدّ

تسضـــــٌ َعًَٛـــــات ْعـــــاّ ايكبـــــٍٛ يف 

ــ١ ٚختضضــاتٗا عًــ٢     ــات ادتاَع نًٝ

 ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

2.  

 3 2.22 83333. َٓدفض
ٜتـــٛفس ديٝـــٌ ايطايـــب عًـــ٢ ايػـــبه١   

 ايداخ١ًٝ.

3.  

 10 1.44 52705. َٓعدّ
ٜتٛفس ًَف يهٌ طايب ع٢ً ايػبه١ 

 ايداخ١ًٝ.

4.  

 11 1.11 33333. َٓعدّ
ــاب ٚاي  ــ١ ايػٝـــ ــٔ َتابعـــ ــأخري ميهـــ تـــ

 يًطالب بٛاضط١ ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

5.  
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-( أكتوبر6)المجلذ(26)العذد

مسأأأأتوى 

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

ترتيأأأب 

 التوظيف

 م التوظيف

 2 2.33 70711. َٓدفض

ــٞ    ــت٣ٛ ايعًُـ ــٔ املطـ ــازٜس عـ ــٌ تكـ تسضـ

ــبه١    ــط١ ايػـــ ــب بٛاضـــ ــٌ طايـــ يهـــ

 ايداخ١ًٝ.

6.  

 3 2.22 66667. َٓدفض

ٜتــٛفس نػــف سطــابات ايطــالب َــٔ 

ايسضــــّٛ ايدزاضــــ١ٝ عًــــ٢ ايػــــبه١    

 .ايداخ١ًٝ

7.  

 5 2.00 00000. َٓدفض
ادتاَع١  تتِ َتابع١ أْػط١ ايطالب يف

 بٛاضط١ ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

8.  

 12 1.00 00000. َٓعدّ
ــالب    ــات ايطــــ ــا٥ر اَتشاْــــ ــاح ْتــــ تتــــ

 ٚدزداتِٗ ع٢ً ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

9.  

 7 1.78 66667. َٓدفض

ــِٜٛ ايـــــصَين يًُٛاعٝـــــد   ٜسضـــــٌ ايتكـــ

املستبطــ١ بــايتعًِٝ بٛاضــط١ ايػـــبه١    

 ايداخ١ًٝ.

10.  

 7 1.78 44096. َٓدفض

تتـــــٛفس ايًـــــٛا٥ح املٛعـــــش١ ذتكـــــٛم    

ــ١   ــا٤ ٦ٖٝــ ــٛظفني ٚأعغــ ــات املــ ٚٚادبــ

ايتـــدزٜظ ٚايطــــالب عًــــ٢ ايػــــبه١  

 ايداخ١ًٝ.

11.  

 8 1.67 50000. َٓدفض

ٜتِ اإلعالٕ عٔ ايٛظا٥ف األنادمي١ٝ 

ٚاإلداز١ٜ املتطًب١ يف ادتاَع١ بٛاضـط١  

 ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

12.  

 3 2.22 44096. َٓدفض

ــ١    ــا٤ ٦ٖٝـــ ــع أعغـــ ــٌ َـــ ــتِ ايتٛاصـــ ٜـــ

ايتدزٜظ ٚاملٛظفني بٛاضط١ ايػبه١ 

 ايداخ١ًٝ.

13.  

 5 2.00 50000. َٓدفض
تسضــٌ دــداٍٚ أعغــا٤ ٦ٖٝــ١ تــدزٜظ     

 بٛاضط١ ايػبه١ ايداخ١ًٝ.
14.  

 5 2.00 00000. َٓدفض
تتِ َتابع١ اينرقٝات ايعًُٝـ١ ٚايٛظٝفـ١   

 بٛاضط١ ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

15.  

 6 1.89 33333. َٓدفض

ميهــٔ َتابعــ١ إدــاشات أعغــا٤ ٦ٖٝــ١  

تــدزٜظ ٚاإلدازٜــني بٛاضــط١ ايػــبه١ 

 ١ٝ.ايداخً

16.  
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-( أكتوبر6)المجلذ(26)العذد

مسأأأأتوى 

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

ترتيأأأب 

 التوظيف

 م التوظيف

 7 1.78 66667. َٓدفض

ٜساقب اذتغـٛز ٚاالْضـساف ألعغـا٤    

٦ٖٝـــ١ ايتـــدزٜظ ٚاملـــٛظفني بٛاضـــط١    

 ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

17.  

 3 2.22 44096. َٓدفض

ــٛفس تكــازٜس عــٔ    دا٤ أعغــا٤ ٦ٖٝــ١  أتت

ــبه١    ــ٢ ايػـ ــٛظفني عًـ ــدزٜظ ٚاملـ ايتـ

 ايداخ١ًٝ.

18.  

 5 2.00 00000. َٓدفض
ــط١     ــ١ يألْػــ ــات ايالشَــ ــاح املتطًبــ تتــ

 ١ ع٢ً ايػبه١ ايداخ١ًٝ.ادتاَعٝ

19.  

 4 2.11 33333. َٓدفض
تعًٔ َٛاعٝد تٓفٝـر األْػـط١ بٛاضـط١    

 ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

20.  

 7 1.78 44096. َٓدفض
تتٛفس قا١ُ٥ بايٓفكات ايتػػ١ًٝٝ يهٌ 

 إداز٠ ٚن١ًٝ ع٢ً ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

21.  

 9 1.56 72648. َٓعدّ

ــٛفس قا٥ُــــــ١ بــــــاألدٗص٠ ٚاألدٚات    تتــــ

ــ١  ــٛفس٠ يف ادتاَعـ ــبه١   املتـ ــ٢ ايػـ عًـ

 ايداخ١ًٝ.

22.  

 7 1.78 66667. َٓدفض

ــٌ     ــ١ بهـ ــات ارتاصـ ــٌ االستٝادـ تسضـ

إداز٠ ٚنًٝــــــ١ بٛاضــــــط١ ايػــــــبه١   

 ايداخ١ًٝ.

23.  

 8 1.67 50000. َٓعدّ
ــا٥ل ايضــادز٠    حتفــغ املساضــالت ٚايٛث

 َٔ ادتاَع١ ع٢ً ايػبه١ ايداخ١ًٝ
24.  

 8 1.67 50000. َٓعدّ
ــٛازد٠    ــا٥ل ايـ ــالت ٚايٛثـ حتفـــغ املساضـ

 ٢ ايػبه١ ايداخ١ًٝ. يًذاَع١ عً

25.  

 4 2.11 33333. َٓدفض
ــ١      ــر٠ يف ادتاَعـ ــط١ املٓفـ ــٔ األْػـ تعًـ

 بٛاضط١ ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

26.  

 5 2.00 50000. َٓدفض
تتٛفس َعـاٜري تٛشٜـع األدٗـص٠ ٚاألدٚات    

 ع٢ً ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

27.  

 8 1.67 50000. َٓعدّ
تتــــــٛفس َؤغــــــسات األدا٤ ايتعًُٝٝــــــ١   

 ١.يًهًٝات ع٢ً ايػبه١ ايداخًٝ

28.  

 6 1.89 33333. َٓدفض
تتــابع ايعٗــد ارتاصــ١ بهــٌ فــسد َــٔ   

ــٛظفني    ــدزٜظ ٚاملــ ــ١ ايتــ ــا٤ ٦ٖٝــ أعغــ

29.  
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-( أكتوبر6)المجلذ(26)العذد

مسأأأأتوى 

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

ترتيأأأب 

 التوظيف

 م التوظيف

 ٚايطالب بٛاضط١ ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

 7 1.78 66667. َٓدفض

ــات   ــ١ ايٓفكـ ــازٜس ملـــد٣ َطابكـ ــاح تكـ تتـ

يًُعــاٜري ٚايكٛاعــد ارتاصــ١ باملٝصاْٝــ١  

 ع٢ً ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

30.  

 1.84 30857. َٓدفض
ــت٣ٛ تٛظ ــات   َطـ ــ١ يف إداز٠ ادتاَعـ ــبهات احملًٝـ ــف ايػـ ٝـ

 اذته١َٝٛ

( ٜتغح إٔ املتٛضط ايعاّ ملطت٣ٛ تٛظٝف ايػبهات ايداخ١ًٝ 6باضتكسا٤ ايٓتا٥ر يف ددٍٚ)

مبطت٣ٛ تٛظٝف َٓدفض ٚفكا ملكٝاع يٝهست  (1.84) يف إداز٠ ادتاَعات اذته١َٝٛ ٖٛ

ٜظ ٚاملٛظفني ٚايطالب ع٢ً ايسباعٞ، ٚدا٤ ايتٛظٝف: " تتٛفس سطابات ألعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدز

( مبطت٣ٛ تٛظٝف َٓدفض، ٚدا٤ يف 2.44ايػبه١ ايداخ١ًٝ" يف املستب١ األٚىل مبتٛضط سطابٞ )

املستب١ األخري٠ ايتٛظٝف: " تتاح ْتا٥ر اَتشاْات ايطالب ٚدزداتِٗ ع٢ً ايػبه١ ايداخًٞ" مبتٛضط 

 مبطت٣ٛ تٛظٝف َٓعدّ.( 1.00)سطابٞ 

يػبهات ايداخ١ًٝ يف إداز٠ ادتاَعات اذته١َٝٛ إٔ نُا ٜتغح يف َطت٣ٛ تٛظٝف ا

 ( تٛظٝفات مبطت٣ٛ َٓعدّ. 8( تٛظٝفا مبطت٣ٛ َٓدفض، ٚ)22)

( تستٝب فكسات تٛظٝف غبه١ اإلْنرْت يف إداز٠ ادتاَعات 7ٜٛعح ادتدٍٚ )ٚ

 اذته١َٝٛ ٚفكا يٓتا٥ر حتًٌٝ قا١ُ٥ زتاالت ايتٛظٝف.
 جامعات الحكومية( توظيف شبكة اإلنترنت في إدارة ال6جدول )

مستوى 

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

ترتيب 

 التوظيف
 م التوظيف

 13 2.11 60093. َٓدفض
تطــتددّ ادتاَعــ١ ايتدــصٜٔ ايطــشابٞ 

 ع٢ً غبه١ اإلْنرْت.

1.  

 1 4.00 00000. عايٞ
ــِٝ     ــع ٚشاز٠ ايتعًــ ــ١ َــ ــستبط ادتاَعــ تــ

 ايعايٞ بٛاضط١ غبه١ اإلْنرْت.

2.  

 6 2.89 33333. َتٛضط
تستبط ادتاَع١ َع ادتاَعات األخـس٣  

 بٛاضط١ غبه١ اإلْنرْت.

3.  

 9 2.56 52705. َتٛضط

ــ١    ــا٤ ٦ٖٝــــ ــابات ألعغــــ ــٛفس سطــــ تتــــ

ايتــــدزٜظ ٚيًُــــٛظفني ٚيًطــــالب يف   

 ادتاَع١ ع٢ً غبه١ اإلْنرْت.

4.  

ٜتــٛفس ْعــاّ استٝــاطٞ ذتفــغ قاعــد٠    12 2.22 44096. َٓدفض 5.  
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-( أكتوبر6)المجلذ(26)العذد

مستوى 

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

ترتيب 

 التوظيف
 م التوظيف

ايبٝاْــــات يف ادتاَعــــ١ عًــــ٢ غــــبه١ 

 اإلْنرْت.

 3 3.78 44096. عايٞ

تتـــــٛفس َعًَٛـــــات ْعـــــاّ ايكبـــــٍٛ يف  

ــ١ ٚختضضــاتٗا عًــ٢     ــات ادتاَع نًٝ

 غبه١ اإلْنرْت.

6.  

 1 4.00 00000. عايٞ
ميهٔ ايتطذٌٝ يف ادتاَع١ بٛاضـط١  

 غبه١ اإلْنرْت.

7.  

 5 3.00 00000. َتٛضط
١ ارتاص١ بايسضّٛ ايٝتتٛفس ايال٥ش١ امل

 ٚايػساَات ع٢ً غبه١ اإلْنرْت.

8.  

 7 2.78 44096. َتٛضط
ــات   ــاّ ايتعًُـــ تتـــــٛفس َعًَٛـــــات ْعـــ

 يًطالب ع٢ً غبه١ اإلْنرْت.

9.  

 4 3.78 44096. عايٞ
ٜتــــٛفس ديٝــــٌ ايطايــــب عًــــ٢ غــــبه١  

 اإلْنرْت.

10.  

 14 2.00 00000. َٓدفض
ٜتٛفس ًَف يهٌ طايـب عًـ٢ غـبه١    

 اإلْنرْت.

11.  

 13 2.11 60093. َٓدفض

ميهـــــٔ َتابعـــــ١ ايػٝـــــاب ٚاملٛاقـــــف  

ــالب ب ايٝ ــ١ يًطــ ــبه١  َٛٝــ ــط١ غــ ٛاضــ

 اإلْنرْت.

12.  

 13 2.11 60093. َٓدفض
تتاح تكازٜس عٔ املطت٣ٛ ايعًُٞ يهـٌ  

 طايب ع٢ً غبه١ اإلْنرْت.

13.  

 13 2.11 60093. َٓدفض

تــٛفس نػــف سطــابات ايطــالب َــٔ   

ايسضـــّٛ ايدزاضـــ١ٝ ٚايػساَـــات عًـــ٢     

 غبه١ اإلْنرْت.

14.  

 14 2.00 50000. َٓدفض
تتِ َتابع١ أْػط١ ايطالب يف ادتاَع١ 

 اضط١ غبه١ اإلْنرْت.بٛ

15.  

 14 2.00 50000. َٓدفض

ٚيٝـــا٤ األَـــٛز مبطـــت٣ٛ   أٜـــتِ إغـــعاز  

ــًٛنٞ    ــٞ ٚايطـــــ ــالب ايدزاضـــــ ايطـــــ

 بٛاضط١ غبه١ اإلْنرْت.

16.  

 17 1.00 00000. َٓعدّ
ٜتٛفس بٓو أضـ١ً٦ يًُكـسزات ايدزاضـ١ٝ    

 ع٢ً غبه١ اإلْنرْت.

17.  
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-( أكتوبر6)المجلذ(26)العذد

مستوى 

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

ترتيب 

 التوظيف
 م التوظيف

 11 2.33 50000. َٓدفض
ــات ايطـــــالب     ــا٥ر اَتشاْـــ ــٛفس ْتـــ تتـــ

 ع٢ً غبه١ اإلْنرْت.ٚدزداتِٗ 

18.  

 17 1.00 00000. َٓعدّ
ميهٔ يًطايب اذتضـٍٛ عًـ٢ َؤًٖـ٘    

 بٛاضط١ غبه١ اإلْنرْت.

19.  

 16 1.44 72648. َٓعدّ

ميهــــٔ يًطــــالب ايكٝــــاّ بــــإدسا٤ات  

ٜكــاف ايكٝــد ٚبٝــإ اذتايــ١  إايتشٜٛــٌ ٚ

 بٛاضط١ غبه١ اإلْنرْت.

20.  

 8 2.67 70711. َتٛضط

خ ٜتٛفس تكِٜٛ شَين يًُٛاعٝد ٚاألسدا 

ــايتعًِٝ عًــــــ٢ غــــــبه١   ــ١ بــــ املستبطــــ

 اإلْنرْت.

21.  

 9 2.56 52705. َتٛضط

تتـــــٛفس ايًـــــٛا٥ح املٛعـــــش١ ذتكـــــٛم    

ــ١   ــا٤ ٦ٖٝــ ــٛظفني ٚأعغــ ــات املــ ٚٚادبــ

ايتــــدزٜظ ٚايطـــــالب عًـــــ٢ غـــــبه١  

 اإلْنرْت.

22.  

 14 2.00 00000. َٓدفض
تتٛفس َعاٜري ايتعٝني يف ايٛظا٥ف ع٢ً 

 غبه١ اإلْنرْت.

23.  

 10 2.44 52705. َٓدفض

عالٕ عٔ ايٛظا٥ف األنادمي١ٝ ٜتِ اإل

ٚاإلداز١ٜ املتطًب١ يف ادتاَع١ بٛاضـط١  

 غبه١ اإلْنرْت.

24.  

 2 3.89 33333. عايٞ

ــ١    ــا٤ ٦ٖٝـــ ــع أعغـــ ــٌ َـــ ــتِ ايتٛاصـــ ٜـــ

ايتــدزٜظ ٚاملــٛظفني بٛاضــط١ غــبه١ 

 اإلْنرْت.

25.  

 10 2.44 52705. َٓدفض
ٜتٛفس ًَف تعسٜفٞ بهـٌ عغـٛ ٦ٖٝـ١    

 تدزٜظ ع٢ً غبه١ اإلْنرْت.

26.  

 10 2.44 52705. َٓدفض
تتــٛفس دــداٍٚ أعغــا٤ ٦ٖٝــ١ تــدزٜظ     

 .ع٢ً غبه١ اإلْنرْت
27.  

 15 1.89 33333. َٓدفض
ــ١    ــات ايعًُٝـــ ــات اينرقٝـــ ــاح َعًَٛـــ تتـــ

 ٚايٛظٝف١ ع٢ً غبه١ اإلْنرْت.

28.  

 10 2.44 52705. َٓدفض
ٜتٛفس ًَف تعسٜفٞ يهٌ َٛظف ع٢ً 

 غبه١ اإلْنرْت.

29.  
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-( أكتوبر6)المجلذ(26)العذد

مستوى 

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

ترتيب 

 التوظيف
 م التوظيف

 7 2.78 97183. َتٛضط
بٛاضـط١   تعًٔ َٛاعٝد تٓفٝـر األْػـط١  

 غبه١ اإلْنرْت.

30.  

 15 1.89 33333. َٓدفض
تتــــــٛفس َؤغــــــسات األدا٤ ايتعًُٝٝــــــ١   

 يًهًٝات ع٢ً غبه١ اإلْنرْت.

31.  

 2.47 17668. َٓدفض
ــات    ــت يف إداز٠ ادتاَعــ ــبه١ اإلْنرْــ ــف غــ َطــــت٣ٛ تٛظٝــ

 اذته١َٝٛ

 ( ٜتغح إٔ املتٛضط ايعاّ ملطت٣ٛ تٛظٝف غبه١ اإلْنرْت يف7باضتكسا٤ ايٓتا٥ر يف ددٍٚ)

( مبطت٣ٛ تٛظٝف َٓدفض ٚفكا ملكٝاع يٝهست ايسباعٞ، 2.47إداز٠ ادتاَعات اذته١َٝٛ ٖٛ )

تستبط ادتاَع١ َع ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ بٛاضط١ غبه١ اإلْنرْت" يف املستب١ األٚىل  ٚدا٤ ايتٛظٝف: "

( مبطت٣ٛ تٛظٝف عايٞ، سٝح تستبط مجٝع ادتاَعات اذته١َٝٛ َع 4.00مبتٛضط سطابٞ )

ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ َٔ خالٍ بٛاب١ ايٛشاز٠ ع٢ً غبه١ اإلْنرْت، بُٝٓا سٌ يف ٚشاز٠ 

املستب١ األخري٠ ايتٛظٝفإ: " ٜتٛفس بٓو أض١ً٦ يًُكسزات ايدزاض١ٝ ع٢ً غبه١ اإلْنرْت" ٚ"ميهٔ 

مبطت٣ٛ تٛظٝف  (1.00)يًطايب اذتضٍٛ ع٢ً َؤًٖ٘ بٛاضط١ غبه١ اإلْنرْت" مبتٛضط سطابٞ 

 َٓعدّ.

( 5نُا ٜتغح يف َطت٣ٛ تٛظٝف غبه١ اإلْنرْت يف إداز٠ ادتاَعات اذته١َٝٛ إٔ )

( تٛظٝفا مبطت٣ٛ 16( تٛظٝفات مبطت٣ٛ َتٛضط، ٚ)7تٛظٝفات تتٛفس مبطت٣ٛ عايٞ، بُٝٓا )

 ( تٛظٝفات مبطت٣ٛ َٓعدّ. 3َٓدفض، ٚ)

ه١َٝٛ ( تستٝب فكسات تٛظٝف اهلاتف ادتٛاٍ يف إداز٠ ادتاَعات اذت8ٜٛعح ادتدٍٚ )ٚ

 ٚفكا يٓتا٥ر حتًٌٝ قا١ُ٥ زتاالت ايتٛظٝف.
 ( توظيف الهاتف الجوال في إدارة الجامعات الحكومية7جدول )

مستوى 

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

ترتيب 

 التوظيف
 م التوظيف

 2 3.67 50000. عايٞ

ميهٔ اذتضٍٛ ع٢ً َعًَٛـات ْعـاّ   

ايكبــــــــــٍٛ يف نًٝــــــــــات ادتاَعــــــــــ١ 

 ا بٛاضط١ اهلاتف ادتٛاٍ.ٚختضضاتٗ

1.  

 1 4.00 00000. عايٞ
ــ١   ــذٌٝ يف ادتاَعــــــ ــٔ ايتطــــــ ميهــــــ

 إيهنرْٚٝا بٛاضط١ اهلاتف ادتٛاٍ.

2.  

 6 2.33 50000. َٓدفض
ميهـــــٔ َتابعـــــ١ ايػٝـــــاب ٚاملٛاقـــــف  

ــ١ يًطــــالب بٛاضــــط١ اهلــــاتف    ايٝ َٛٝــ

3.  
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-( أكتوبر6)المجلذ(26)العذد

مستوى 

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

ترتيب 

 التوظيف
 م التوظيف

 ادتٛاٍ.

 6 2.33 50000. َٓدفض
ــٞ    ــت٣ٛ ايعًُـ ــٔ املطـ ــازٜس عـ ــٌ تكـ تسضـ

 اتف ادتٛاٍ.يهٌ طايب ع٢ً اهل

4.  

 7 2.22 44096. َٓدفض
تتِ َتابع١ أْػط١ ايطالب يف ادتاَع١ 

 بٛاضط١ اهلاتف ادتٛاٍ.

5.  

 6 2.33 50000. َٓدفض

ٚيٝـــا٤ األَـــٛز مبطـــت٣ٛ   أٜـــتِ إغـــعاز  

ــًٛنٞ    ــٞ ٚايطـــــ ــالب ايدزاضـــــ ايطـــــ

 بٛاضط١ اهلاتف ادتٛاٍ.

6.  

 8 2.11 33333. َٓدفض

ــات    ــا٥ر اَتشاْـــ ــ١ ْتـــ ــٔ َعسفـــ ميهـــ

اضـــط١ اهلـــاتف ايطـــالب ٚدزدـــاتِٗ بٛ

 ادتٛاٍ.

7.  

 6 2.33 50000. َٓدفض

ــد   ــِٜٛ شَــــــين يًُٛاعٝــــ ٜسضــــــٌ ايتكــــ

ٚاألســداخ املستبطــ١ بــايتعًِٝ بٛاضــط١  

 اهلاتف ادتٛاٍ.

8.  

 7 2.22 44096. َٓدفض

ٜتِ اإلعالٕ عٔ ايٛظا٥ف األنادمي١ٝ 

ٚاإلداز١ٜ املتطًب١ يف ادتاَع١ بٛاضـط١  

 اهلاتف ادتٛاٍ.

9.  

 1 4.00 00000. عايٞ

ــتِ ايتٛا ــ١   ٜـــ ــا٤ ٦ٖٝـــ ــع أعغـــ ــٌ َـــ صـــ

ايتــدزٜظ ٚاملــٛظفني بٛاضــط١ اهلــاتف   

 ادتٛاٍ.

10.  

 3 2.67 50000. َتٛضط
تسضــٌ دــداٍٚ أعغــا٤ ٦ٖٝــ١ تــدزٜظ     

 .بٛاضط١ اهلاتف ادتٛاٍ
11.  

 5 2.44 52705. َٓدفض

ٜساقب اذتغـٛز ٚاالْضـساف ألعغـا٤    

٦ٖٝـــ١ ايتـــدزٜظ ٚاملـــٛظفني بٛاضـــط١    

 اهلاتف ادتٛاٍ.

12.  

 4 2.56 52705. َتٛضط
عٝد تٓفٝـر األْػـط١ بٛاضـط١    تعًٔ َٛا

 اهلاتف ادتٛاٍ.

13.  

 7 2.22 44096. َٓدفض
تعًٔ ادت١ٗ املٓفـر٠ يألْػـط١ بٛاضـط١    

 اهلاتف ادتٛاٍ.

14.  

ــٌ     7 2.22 44096. َٓدفض ــ١ بهـ ــات ارتاصـ ــٌ االستٝادـ تسضـ 15.  
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-( أكتوبر6)المجلذ(26)العذد

مستوى 

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

ترتيب 

 التوظيف
 م التوظيف

ــ١ ٚقطــِ بٛاضــط١ اهلــاتف    إداز٠ ٚنًٝ

 ادتٛاٍ.

 7 2.22 44096. َٓدفض

ــا٥ل   ــادٍ املساضــــــالت ٚايٛثــــ ــتِ تبــــ ٜــــ

٠ َٔ ادتاَع١ بٛاضـط١ اهلـاتف   ايضادز

 ادتٛاٍ. 

16.  

 2.61 22414. َتٛضط
ــات   ــاتف ادتـــــٛاٍ يف إداز٠ ادتاَعـــ َطـــــت٣ٛ تٛظٝـــــف اهلـــ

 اذته١َٝٛ

( ٜتغح إٔ املتٛضط ايعاّ ملطت٣ٛ تٛظٝف اهلاتف ادتٛاٍ يف 8باضتكسا٤ ايٓتا٥ر يف ددٍٚ)

ٝهست ايسباعٞ، مبطت٣ٛ تٛظٝف َتٛضط ٚفكا ملكٝاع ي( 2.61)إداز٠ ادتاَعات اذته١َٝٛ ٖٛ 

ٚدا٤ ايتٛظٝف: "ميهٔ ايتطذٌٝ يف ادتاَع١ إيهنرْٚٝا بٛاضط١ اهلاتف ادتٛاٍ" يف املستب١ األٚىل 

( مبطت٣ٛ تٛظٝف عايٞ، سٝح ميهٔ ايتطذٌٝ بٛاضط١ اهلاتف ادتٛاٍ يف 4.00مبتٛضط سطابٞ )

يف املستب١ مجٝع ادتاَعات اذته١َٝٛ َٔ خالٍ بٛاب١ ايٛشاز٠ ع٢ً غبه١ اإلْنرْت، بُٝٓا سٌ 

األخري٠ ايتٛظٝف: " ميهٔ َعسف١ ْتا٥ر اَتشاْات ايطالب ٚدزداتِٗ بٛاضط١ اهلاتف ادتٛاٍ" " 

 مبطت٣ٛ تٛظٝف َٓدفض. (2.11)مبتٛضط سطابٞ 

( 3نُا ٜتغح يف َطت٣ٛ تٛظٝف اهلاتف ادتٛاٍ يف إداز٠ ادتاَعات اذته١َٝٛ إٔ )

( تٛظٝفا مبطت٣ٛ 11ت٣ٛ َتٛضط، ٚ)( تٛظٝفات مبط2تٛظٝفات تتٛفس مبطت٣ٛ عايٞ، بُٝٓا )

 َٓدفض، ٚال ٜٛدد أٟ تٛظٝف مبطت٣ٛ َٓعدّ.

 ثانيا الجامعات األهلية:

ٚفكا  األ١ًٖٝ( تستٝب فكسات تٛظٝف اذتاضٛب يف إداز٠ ادتاَعات 9ٜٛعح ادتدٍٚ )

 .يٓتا٥ر حتًٌٝ قا١ُ٥ زتاالت ايتٛظٝف
 ( توظيف الحاسوب في إدارة الجامعات األهلية8جدول )

 مستوى

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

ترتيب 

 التوظيف
 م التوظيف

 1 4.00 00000. عايٞ
تتــٛفس يف ادتاَعــ١ قاعــد٠ بٝاْــات  

 ع٢ً أدٗص٠ ساضٛب َسنص١ٜ.

1.  

 3 3.57 53452. عايٞ
ٜتــٛفس ْعــاّ استٝــاطٞ ذتفــغ قاعــد٠   

 ايبٝاْات يف ادتاَع١.

2.  

١ ميهــــٔ ايتطــــذٌٝ يف ادتاَعــــ    3 3.57 78680. عايٞ 3.  
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-( أكتوبر6)المجلذ(26)العذد

 مستوى

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

ترتيب 

 التوظيف
 م التوظيف

 بٛاضط١ اذتاضٛب.

 4 3.43 78680. عايٞ
١ ارتاص١ بايسضّٛ ايٝتتٛفس ايال٥ش١ امل

 ٚايػساَات ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

4.  

 6 3.14 69007. َتٛضط
ــص٠      ــ٢ أدٗــ ــب عًــ ــٌ يًطايــ ــٛفس ديٝــ ٜتــ

 اذتاضٛب.

5.  

 11 2.29 75593. َٓدفض
ميهـــــٔ َتابعـــــ١ ايػٝـــــاب ٚاملٛاقـــــف  

 ١َٝٛ يًطالب بٛاضط١ اذتاضٛب.ايٝ

6.  

 5 3.29 48795. عايٞ

ٜتــٛفس نػــف سطــابات ايطــالب َــٔ 

ــص٠    ــ٢ أدٗــــ ــ١ٝ عًــــ ــّٛ ايدزاضــــ ايسضــــ

 اذتاضٛب.

7.  

 12 2.14 37796. َٓدفض
ٜتٛفس بٓو أضـ١ً٦ يًُكـسزات ايدزاضـ١ٝ    

 ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

8.  

 2 3.71 48795. عايٞ
ــات ايطـــــالب     ــا٥ر اَتشاْـــ ــٛفس ْتـــ تتـــ

 ٚدزداتِٗ ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

9.  

 10 2.42 78680. َٓدفض

يكٝــــاّ بــــإدسا٤ات ايتشٜٛــــٌ ميهــــٔ ا

ٜكــاف ايكٝــد بٝــإ اذتايــ١ بٛاضــط١     إٚ

 اذتاضٛب.

10.  

 1 4.00 00000. عايٞ
ــؤٖالت ايدزاضــ١ٝ      تتــٛفس ْطــذ َــٔ امل

 يًطالب ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

11.  

 1 4.00 00000. عايٞ
ٜتٛفس تكـِٜٛ شَـين يًُٛاعٝـد املستبطـ١      

 بايتعًِٝ ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.
12.  

 7 3.00 00000. َتٛضط

ٛا٥ح سكٛم ٚٚادبات املـٛظفني  تتٛفس ي

ٚأعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايطالب عًـ٢  

 أدٗص٠ اذتاضٛب.

13.  

 6 3.14 37796. َتٛضط
تتٛفس َعاٜري ايتعٝني يف ايٛظا٥ف ع٢ً 

 أدٗص٠ اذتاضٛب.

14.  

 2 3.71 48795. عايٞ
تطبع دداٍٚ أعغـا٤ ٦ٖٝـ١ تـدزٜظ يف    

 .ادتاَع١ بٛاضط١ اذتاضٛب
15.  

 6 3.14 69007. َتٛضط
ــذٌ اينرقٝـــ  ــ١ ٚايٛظٝفـــ١  تطـ ات ايعًُٝـ

 ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

16.  
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-( أكتوبر6)المجلذ(26)العذد

 مستوى

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

ترتيب 

 التوظيف
 م التوظيف

 9 2.71 75593. َتٛضط
تطــذٌ إدــاشات أعغــا٤ ٦ٖٝــ١ تــدزٜظ 

 ٚاإلدازٜني ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

17.  

 3 3.57 53452. عايٞ

ٜساقب اذتغـٛز ٚاالْضـساف ألعغـا٤    

٦ٖٝـــ١ ايتـــدزٜظ ٚاملـــٛظفني بٛاضـــط١    

 اذتاضٛب.

18.  

 3 3.57 53452. عايٞ

ــٛفس تكــازٜس عــٔ    ٤ ٦ٖٝــ١ دا٤ أعغــاأتت

ايتـــــدزٜظ ٚاملـــــٛظفني عًـــــ٢ أدٗـــــص٠  

 اذتاضٛب.

19.  

 4 3.43 53452. عايٞ
حتفـــغ املتطًبـــات ايالشَـــ١ يألْػـــط١  

 ادتاَع١ٝ ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

20.  

 1 4.00 00000. عايٞ
تتٛفس قا١ُ٥ بايٓفكات ايتػػ١ًٝٝ يهٌ 

 إداز٠ ٚن١ًٝ ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

21.  

 1 4.00 00000. عايٞ

ــٛفس قا٥ُــــــ١ بــــــاألدٗص٠ ٚاأل   دٚات تتــــ

ــص٠    ــ٢ أدٗــــ ــ١ عًــــ ــٛفس٠ بادتاَعــــ املتــــ

 اذتاضٛب.

22.  

 2 3.71 48795. عايٞ
ــ١ بهـــٌ   حتفـــغ االستٝادـــات ارتاصـ

 إداز٠ ٚن١ًٝ بٛاضط١ اذتاضٛب.

23.  

 6 3.14 37796. َتٛضط

تتـــــٛفس َعـــــاٜري ايػـــــسا٤ يألدٗـــــص٠      

ــص٠  ٚاألدٚات بادتاَعـــــــ١ عًـــــــ٢ أدٗـــــ

 اذتاضٛب.

24.  

 5 3.29 48795. عايٞ
ــا٥ل ايضــا   دز٠ تطــذٌ املساضــالت ٚايٛث

 َٔ ادتاَع١ ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.
25.  

 6 3.14 37796. َتٛضط
ــٛازد٠    ــا٥ل ايـ ــالت ٚايٛثـ حتفـــغ املساضـ

 يًذاَع١ ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب. 

26.  

 7 3.00 57735. َتٛضط
تطــذٌ األْػــط١ املٓفــر٠ يف ادتاَعــ١    

 ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

27.  

 6 3.14 37796. َتٛضط

تتــــٛفس َٛاشْـــــ١ ارتطــــط ايتػـــــػ١ًٝٝ   

ــإلدازات ٚايهًٝــــ  ــص٠  يــ ــ٢ أدٗــ ات عًــ

 اذتاضٛب.

28.  

ٜتـــٛفس سضـــس مبـــا ٜتـــٛفس يف املدـــاشٕ   2 3.71 75593. عايٞ 29.  
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-( أكتوبر6)المجلذ(26)العذد

 مستوى

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

ترتيب 

 التوظيف
 م التوظيف

 ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

 4 3.43 53452. عايٞ
تتٛفس َعـاٜري تٛشٜـع األدٗـص٠ ٚاألدٚات    

 ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

30.  

 4 3.43 78680. عايٞ
ــص٠     ــسا٤ األدٗــــ ــسٚض غــــ ــٛفس عــــ تتــــ

 ٚاألدٚات ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

31.  

 8 2.86 89974. َتٛضط
تتــــــٛفس َؤغــــــسات األدا٤ ايتعًُٝٝــــــ١   

 يًهًٝات ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

32.  

 6 3.14 69007. َتٛضط

تتٛفس قا١ُ٥ بايعٗـد ارتاصـ١ بأعغـا٤    

٦ٖٝـــ١ ايتـــدزٜظ ٚاملـــٛظفني ٚايطـــالب  

 ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

33.  

 6 3.14 69007. َتٛضط

ــٛفس تكــازٜس ملــد٣ َطابكــ١ ايٓفكــات     تت

٢ أدٗص٠ باملعاٜري ارتاص١ باملٝصا١ْٝ عً

 اذتاضٛب.

34.  

 4 3.43 53452. عايٞ
تتٛفس ضذالت مبطابك١ أضعاز ايػسا٤ 

 يًٛاقع ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب.

35.  

 َطت٣ٛ تٛظٝف اذتاضٛب يف إداز٠ ادتاَعات األ١ًٖٝ 3.33 31681. عايٞ

( ٜتغح إٔ املتٛضط ايعاّ ملطت٣ٛ تٛظٝف اذتاضٛب يف إداز٠ 9باضتكسا٤ ايٓتا٥ر يف ددٍٚ)

مبطت٣ٛ تٛظٝف عايٞ ٚفكا ملكٝاع يٝهست ايسباعٞ، ٚسًت زتاالت  (3.33) ١ًٝ ٖٛادتاَعات األٖ

تٛظٝف: "تتٛفس يف ادتاَع١ قاعد٠ بٝاْات ع٢ً أدٗص٠ ساضٛب َسنص١ٜ" ٚ" تتٛفس ْطذ َٔ اي

ٜتٛفس تكِٜٛ شَين يًُٛاعٝد املستبط١ بايتعًِٝ  املؤٖالت ايدزاض١ٝ يًطالب ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب" ٚ" 

" باضٛب" ٚ" تتٛفس قا١ُ٥ بايٓفكات ايتػػ١ًٝٝ يهٌ إداز٠ ٚن١ًٝ ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛع٢ً أدٗص٠ اذت

ٚ" تتٛفس قا١ُ٥ باألدٗص٠ ٚاألدٚات املتٛفس٠ بادتاَع١ ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب" يف املستب١ األٚىل 

( مبطت٣ٛ تٛظٝف عايٞ، فٗٞ تطتددّ يف مجٝع ادتاَعات األ١ًٖٝ، بُٝٓا 4.00مبتٛضط سطابٞ )

تب١ األخري٠ ايتٛظٝف: "ٜتٛفس بٓو أض١ً٦ يًُكسزات ايدزاض١ٝ ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب" دا٤ يف املس

 ( مبطت٣ٛ تٛظٝف َٓدفض.2.14مبتٛضط سطابٞ )

( تٛظٝفا 20نُا ٜتغح يف َطت٣ٛ تٛظٝف اذتاضٛب يف إداز٠ ادتاَعات األ١ًٖٝ  إٔ )

ت٣ٛ َٓدفض، ٚال ( تٛظٝفات مبط3( تٛظٝفا مبطت٣ٛ َتٛضط، ٚ)12تتٛفس مبطت٣ٛ عايٞ، بُٝٓا )

 ٜٛدد أٟ تٛظٝف مبطت٣ٛ َٓعدّ.
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-( أكتوبر6)المجلذ(26)العذد

( تستٝب فكسات تٛظٝف ايػبهات ايداخ١ًٝ يف إداز٠ ادتاَعات 10ٜٛعح ادتدٍٚ )ٚ

 .ٚفكا يٓتا٥ر حتًٌٝ قا١ُ٥ زتاالت ايتٛظٝف األ١ًٖٝ
 ( توظيف الشبكات الداللية في إدارة الجامعات األهلية11جدول )

مستوى 

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

توس  الم

 الحسابي

ترتيب 

 التوظيف
 م التوظيف

 1 4.00 00000. عايٞ

ــ١    ــا٤ ٦ٖٝـــ ــابات ألعغـــ ــٛفس سطـــ تتـــ

ــ٢   ايتــدزٜظ ٚاملــٛظفني ٚايطــالب عً

 ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

1.  

 9 2.71 75593. َتٛضط

تسضــــٌ َعًَٛــــات ْعــــاّ ايكبــــٍٛ يف 

نًٝات ادتاَعـ١ ٚختضضـاتٗا عًـ٢    

 ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

2.  

 5 3.29 48795. عايٞ
ايطايــب عًــ٢ ايػــبه١   ٜتــٛفس ديٝــٌ 

 ايداخ١ًٝ.

3.  

 7 3.00 81650. َتٛضط
ــب عًــــ٢      ــف يهــــٌ طايــ ــٛفس ًَــ ٜتــ

 ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

4.  

 11 2.43 78680. َٓدفض
ــأخري   ــ١ ايػٝــــاب ٚايتــ ميهــــٔ َتابعــ

 يًطالب بٛاضط١ ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

5.  

 3 3.43 97590. عايٞ

ــازٜس عــٔ املطــت٣ٛ ايعًُــٞ     تسضــٌ تك

ــبه١    ــط١ ايػــ ــب بٛاضــ ــٌ طايــ يهــ

 ايداخ١ًٝ.

6.  

 2 3.57 53452. عايٞ

ٜتٛفس نػف سطابات ايطالب َـٔ  

ــ١ٝ عًـــ٢ ايػـــبه١     ايسضـــّٛ ايدزاضـ

 .ايداخ١ًٝ

7.  

 9 2.71 75593. َتٛضط
تـــــتِ َتابعـــــ١ أْػـــــط١ ايطـــــالب يف  

 ادتاَع١ بٛاضط١ ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

8.  

 13 2.14 89974. َٓدفض
ــالب    ــات ايطـــ ــا٥ر اَتشاْـــ ــاح ْتـــ تتـــ

 ٚدزداتِٗ ع٢ً ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

9.  

 8 2.86 69007. َتٛضط

ٜسضــــٌ ايتكــــِٜٛ ايــــصَين يًُٛاعٝــــد  

املستبط١ بـايتعًِٝ بٛاضـط١ ايػـبه١    

 ايداخ١ًٝ.

10.  

 8 2.86 69007. َتٛضط
ــش١ ذتكــــٛم     ــٛفس ايًــــٛا٥ح املٛعــ تتــ

ــ١   ــا٤ ٦ٖٝـ ــٛظفني ٚأعغـ ٚٚادبـــات املـ

11.  
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-( أكتوبر6)المجلذ(26)العذد

مستوى 

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

توس  الم

 الحسابي

ترتيب 

 التوظيف
 م التوظيف

ايتــدزٜظ ٚايطــالب عًــ٢ ايػـــبه١    

 ايداخ١ًٝ.

 9 2.71 75593. َتٛضط

ــٔ ايٛظـــــــا٥ف     ــتِ اإلعـــــــالٕ عـــــ ٜـــــ

ٚاإلدازٜـــ١ املتطًبــــ١ يف  األنادميٝـــ١  

 ادتاَع١ بٛاضط١ ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

12.  

 7 3.00 81650. َتٛضط

ــ١     ــا٤ ٦ٖٝــ ــع أعغــ ــٌ َــ ــتِ ايتٛاصــ ٜــ

ــدزٜظ ٚاملـــــــٛظفني بٛاضـــــــط١    ايتـــــ

 ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

13.  

 4 3.42 53452. عايٞ
تسضـٌ دـداٍٚ أعغــا٤ ٦ٖٝـ١ تــدزٜظ    

 بٛاضط١ ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

14.  

 9 2.71 75593. َتٛضط

ــ١ اينرقٝــــــ  ــتِ َتابعــــ ــ١ تــــ ات ايعًُٝــــ

ٚايٛظٝفــــــــ١ بٛاضــــــــط١ ايػــــــــبه١ 

 ايداخ١ًٝ.

15.  

 9 2.71 75593. َتٛضط

ميهٔ َتابع١ إداشات أعغـا٤ ٦ٖٝـ١   

تدزٜظ ٚاإلدازٜني بٛاضط١ ايػبه١ 

 ايداخ١ًٝ.

16.  

 10 2.57 1.13389 َتٛضط

ــساف    ــٛز ٚاالْضـــــ ــب اذتغـــــ ٜساقـــــ

ألعغــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــدزٜظ ٚاملــٛظفني    

 بٛاضط١ ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

17.  

 6 3.14 69007. َتٛضط

دا٤ أعغــا٤ ٦ٖٝــ١ أتتـٛفس تكــازٜس عـٔ   

ــ٢ ايػــبه١    ايتــدزٜظ ٚاملــٛظفني عً

 ايداخ١ًٝ.

18.  

 8 2.86 89974. َتٛضط
ــط١    ــ١ يألْػـ ــات ايالشَـ ــاح املتطًبـ تتـ

 ادتاَع١ٝ ع٢ً ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

19.  

 5 3.29 75593. عايٞ
تعًــــــٔ َٛاعٝــــــد تٓفٝــــــر األْػــــــط١ 

 بٛاضط١ ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

20.  

 12 2.29 48795. َٓدفض

س قا٥ُـــ١ بايٓفكـــات ايتػـــػ١ًٝٝ   تتـــٛف

ــ١ عًــ٢ ايػــبه١     يهــٌ إداز٠ ٚنًٝ

 ايداخ١ًٝ.

21.  

ــاألدٗص٠ ٚاألدٚات   8 2.86 89974. َتٛضط ــ١ بـــ ــٛفس قا٥ُـــ تتـــ 22.  
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-( أكتوبر6)المجلذ(26)العذد

مستوى 

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

توس  الم

 الحسابي

ترتيب 

 التوظيف
 م التوظيف

املتــٛفس٠ يف ادتاَعــ١ عًــ٢ ايػــبه١   

 ايداخ١ًٝ.

 8 2.86 69007. َتٛضط

تسضــٌ االستٝادــات ارتاصــ١ بهــٌ    

ــبه١   ــط١ ايػـــ ــ١ بٛاضـــ إداز٠ ٚنًٝـــ

 ايداخ١ًٝ.

23.  

 8 2.86 69007. َتٛضط
حتفغ املساضالت ٚايٛثـا٥ل ايضـادز٠   

 َٔ ادتاَع١ ع٢ً ايػبه١ ايداخ١ًٝ
24.  

 8 2.86 69007. َتٛضط
ــٛازد٠   حتفــغ املساضــالت ٚايٛثــا٥ل اي

 يًذاَع١ ع٢ً ايػبه١ ايداخ١ًٝ. 

25.  

 6 3.14 89974. َتٛضط
تعًـــٔ األْػـــط١ املٓفـــر٠ يف ادتاَعـــ١ 

 بٛاضط١ ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

26.  

 7 3.00 57735. َتٛضط
ــص٠   ت ــع األدٗــــ ــاٜري تٛشٜــــ ــٛفس َعــــ تــــ

 ٚاألدٚات ع٢ً ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

27.  

 6 3.14 69007. َتٛضط
ــ١   ــسات األدا٤ ايتعًُٝٝـــ ــٛفس َؤغـــ تتـــ

 يًهًٝات ع٢ً ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

28.  

 7 3.00 81650. َتٛضط

تتابع ايعٗد ارتاصـ١ بهـٌ فـسد َـٔ     

ــٛظفني   ــدزٜظ ٚاملـ ــ١ ايتـ ــا٤ ٦ٖٝـ أعغـ

ٚايطــــــــالب بٛاضــــــــط١ ايػــــــــبه١  

 ايداخ١ًٝ.

29.  

 8 2.86 1.06904 طَتٛض

ــاح تكــازٜس ملــد٣ َطابكــ١ ايٓفكــات    تت

يًُعاٜري ٚايكٛاعد ارتاص١ باملٝصا١ْٝ 

 ع٢ً ايػبه١ ايداخ١ًٝ.

30.  

 2.94 60115. َتٛضط
ــات     ــ١ يف إداز٠ ادتاَع ــف ايػــبهات احملًٝ َطــت٣ٛ تٛظٝ

 األ١ًٖٝ

( ٜتغح إٔ املتٛضط ايعاّ ملطت٣ٛ تٛظٝف ايػبهات 10باضتكسا٤ ايٓتا٥ر يف ددٍٚ)

مبطت٣ٛ تٛظٝف َتٛضط ٚفكا ملكٝاع يٝهست  (2.94)اخ١ًٝ يف إداز٠ ادتاَعات األ١ًٖٝ ٖٛ ايد

ايسباعٞ، ٚدا٤ ايتٛظٝف: " تتٛفس سطابات ألعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاملٛظفني ٚايطالب ع٢ً 

مبطت٣ٛ تٛظٝف عايٞ، ٚدا٤ يف  (4.00)ايػبه١ ايداخ١ًٝ" يف املستب١ األٚىل مبتٛضط سطابٞ 

ايتٛظٝف: " تتاح ْتا٥ر اَتشاْات ايطالب ٚدزداتِٗ ع٢ً ايػبه١ ايداخًٞ" مبتٛضط  املستب١ األخري٠

 .مبطت٣ٛ تٛظٝف َٓدفض (2.14)سطابٞ 
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-( أكتوبر6)المجلذ(26)العذد

( 6نُا ٜتغح يف َطت٣ٛ تٛظٝف ايػبهات ايداخ١ًٝ يف إداز٠ ادتاَعات األ١ًٖٝ إٔ )

طت٣ٛ ( تٛظٝفات مب3( تٛظٝفا مبطت٣ٛ َتٛضط، ٚ)21تٛظٝفات تتٛفس مبطت٣ٛ عايٞ، بُٝٓا )

 َٓدفض، ٚال ٜٛدد أٟ تٛظٝف مبطت٣ٛ َٓعدّ.

( تستٝب فكسات تٛظٝف غبه١ اإلْنرْت يف إداز٠ ادتاَعات األ١ًٖٝ 11ٜٛعح ادتدٍٚ )ٚ

 ٚفكا يٓتا٥ر حتًٌٝ قا١ُ٥ زتاالت ايتٛظٝف.
 ( توظيف شبكة اإلنترنت في إدارة الجامعات األهلية11جدول )

مستوى 

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

ترتيب 

 التوظيف
 م التوظيف

 11 2.29 48795. َٓدفض
تطــتددّ ادتاَعــ١ ايتدــصٜٔ ايطــشابٞ 

 ع٢ً غبه١ اإلْنرْت.

1.  

 1 4.00 00000. عايٞ
ــِٝ     ــع ٚشاز٠ ايتعًــ ــ١ َــ ــستبط ادتاَعــ تــ

 ايعايٞ بٛاضط١ غبه١ اإلْنرْت.

2.  

 6 3.00 00000. َتٛضط
تستبط ادتاَع١ َع ادتاَعات األخـس٣  

 نرْت.بٛاضط١ غبه١ اإلْ

3.  

 5 3.29 48795. عايٞ

ــ١    ــا٤ ٦ٖٝــــ ــابات ألعغــــ ــٛفس سطــــ تتــــ

ايتــــدزٜظ ٚيًُــــٛظفني ٚيًطــــالب يف   

 ادتاَع١ ع٢ً غبه١ اإلْنرْت.

4.  

 5 3.29 48795. عايٞ

ٜتــٛفس ْعــاّ استٝــاطٞ ذتفــغ قاعــد٠   

ايبٝاْــــات يف ادتاَعــــ١ عًــــ٢ غــــبه١ 

 اإلْنرْت.

5.  

 1 4.00 00000. عايٞ

تتـــــٛفس َعًَٛـــــات ْعـــــاّ ايكبـــــٍٛ يف  

ــات ادت ــ١ ٚختضضــاتٗا عًــ٢   نًٝ اَع

 غبه١ اإلْنرْت.

6.  

 1 4.00 00000. عايٞ
ميهٔ ايتطذٌٝ يف ادتاَع١ بٛاضـط١  

 غبه١ اإلْنرْت.

7.  

 3 3.57 53452. عايٞ
١ ارتاص١ بايسضّٛ ايٝتتٛفس ايال٥ش١ امل

 ٚايػساَات ع٢ً غبه١ اإلْنرْت.

8.  

 5 3.29 48795. عايٞ
ــات   ــاّ ايتعًُـــ تتـــــٛفس َعًَٛـــــات ْعـــ

 ْنرْت.يًطالب ع٢ً غبه١ اإل

9.  

 2 3.71 48795. عايٞ
ٜتــــٛفس ديٝــــٌ ايطايــــب عًــــ٢ غــــبه١  

 اإلْنرْت.

10.  

ٜتٛفس ًَف يهٌ طايـب عًـ٢ غـبه١     4 3.43 53452. عايٞ 11.  
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-( أكتوبر6)المجلذ(26)العذد

مستوى 

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

ترتيب 

 التوظيف
 م التوظيف

 اإلْنرْت.

 12 2.14 37796. َٓدفض

ميهـــــٔ َتابعـــــ١ ايػٝـــــاب ٚاملٛاقـــــف  

ــبه١   ايٝ ــط١ غــ ــالب بٛاضــ ــ١ يًطــ َٛٝــ

 اإلْنرْت.

12.  

 12 2.14 37796. َٓدفض
ت٣ٛ ايعًُٞ يهـٌ  تتاح تكازٜس عٔ املط

 طايب ع٢ً غبه١ اإلْنرْت.

13.  

 8 2.71 48795. َتٛضط

تــٛفس نػــف سطــابات ايطــالب َــٔ   

ايسضـــّٛ ايدزاضـــ١ٝ ٚايػساَـــات عًـــ٢     

 غبه١ اإلْنرْت.

14.  

 9 2.57 53452. َتٛضط
تتِ َتابع١ أْػط١ ايطالب يف ادتاَع١ 

 بٛاضط١ غبه١ اإلْنرْت.

15.  

 13 2.00 57735. َٓدفض

ٛ أٜـــتِ إغـــعاز   ز مبطـــت٣ٛ ٚيٝـــا٤ األَـــ

ــًٛنٞ    ــٞ ٚايطـــــ ــالب ايدزاضـــــ ايطـــــ

 بٛاضط١ غبه١ اإلْنرْت.

16.  

 12 2.14 37796. َٓدفض
ٜتٛفس بٓو أضـ١ً٦ يًُكـسزات ايدزاضـ١ٝ    

 ع٢ً غبه١ اإلْنرْت.

17.  

 3 3.57 53452. عايٞ
ــات ايطـــــالب     ــا٥ر اَتشاْـــ ــٛفس ْتـــ تتـــ

 ٚدزداتِٗ ع٢ً غبه١ اإلْنرْت.

18.  

 12 2.14 37796. َٓدفض
ًٖـ٘  ميهٔ يًطايب اذتضـٍٛ عًـ٢ َؤ  

 بٛاضط١ غبه١ اإلْنرْت.

19.  

 10 2.43 53452. َٓدفض

ميهــــٔ يًطــــالب ايكٝــــاّ بــــإدسا٤ات  

ٜكــاف ايكٝــد ٚبٝــإ اذتايــ١  إايتشٜٛــٌ ٚ

 بٛاضط١ غبه١ اإلْنرْت.

20.  

 5 3.29 48795. عايٞ

ٜتٛفس تكِٜٛ شَين يًُٛاعٝد ٚاألسداخ  

ــايتعًِٝ عًــــــ٢ غــــــبه١   ــ١ بــــ املستبطــــ

 اإلْنرْت.

21.  

 6 3.00 81650. َتٛضط

يًـــــٛا٥ح املٛعـــــش١ ذتكـــــٛم   تتـــــٛفس ا

ــ١   ــا٤ ٦ٖٝــ ــٛظفني ٚأعغــ ــات املــ ٚٚادبــ

ايتــــدزٜظ ٚايطـــــالب عًـــــ٢ غـــــبه١  

 اإلْنرْت.

22.  
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 ديسمبر-( أكتوبر6)المجلذ(26)العذد

مستوى 

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

ترتيب 

 التوظيف
 م التوظيف

 13 2.00 57735. َٓدفض
تتٛفس َعاٜري ايتعٝني يف ايٛظا٥ف ع٢ً 

 غبه١ اإلْنرْت.

23.  

 7 2.86 69007. َتٛضط

ٜتِ اإلعالٕ عٔ ايٛظا٥ف األنادمي١ٝ 

ٚاإلداز١ٜ املتطًب١ يف ادتاَع١ بٛاضـط١  

 اإلْنرْت. غبه١

24.  

 1 4.00 00000. عايٞ

ــ١    ــا٤ ٦ٖٝـــ ــع أعغـــ ــٌ َـــ ــتِ ايتٛاصـــ ٜـــ

ايتــدزٜظ ٚاملــٛظفني بٛاضــط١ غــبه١ 

 اإلْنرْت.

25.  

 11 2.29 75593. َٓدفض
ٜتٛفس ًَف تعسٜفٞ بهـٌ عغـٛ ٦ٖٝـ١    

 تدزٜظ ع٢ً غبه١ اإلْنرْت.

26.  

 7 2.86 69007. َتٛضط
تتــٛفس دــداٍٚ أعغــا٤ ٦ٖٝــ١ تــدزٜظ     

 .ع٢ً غبه١ اإلْنرْت

27.  

 12 2.14 37796. َٓدفض
ــ١    ــات ايعًُٝـــ ــات اينرقٝـــ ــاح َعًَٛـــ تتـــ

 ٚايٛظٝف١ ع٢ً غبه١ اإلْنرْت.

28.  

 11 2.29 75593. َٓدفض
ٜتٛفس ًَف تعسٜفٞ يهٌ َٛظف ع٢ً 

 غبه١ اإلْنرْت.

29.  

 9 2.57 78680. َتٛضط
تعًٔ َٛاعٝد تٓفٝـر األْػـط١ بٛاضـط١    

 غبه١ اإلْنرْت.

30.  

 10 2.43 53452. َٓدفض
ًُٝٝــــــ١ تتــــــٛفس َؤغــــــسات األدا٤ ايتع 

 يًهًٝات ع٢ً غبه١ اإلْنرْت.

31.  

ــات    2.89 33204. َتٛضط ــت يف إداز٠ ادتاَعــ ــبه١ اإلْنرْــ ــف غــ َطــــت٣ٛ تٛظٝــ

 األ١ًٖٝ

( ٜتغح إٔ املتٛضط ايعاّ ملطت٣ٛ تٛظٝف غبه١ اإلْنرْت يف 11باضتكسا٤ ايٓتا٥ر يف ددٍٚ)

ايسباعٞ، ٚسًت  مبطت٣ٛ تٛظٝف َتٛضط ٚفكا ملكٝاع يٝهست (2.89)إداز٠ ادتاَعات األ١ًٖٝ ٖٛ 

تستبط ادتاَع١ َع ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ بٛاضط١ غبه١ اإلْنرْت" ٚ"تتٛفس  تٛظٝف: "ايزتاالت 

َعًَٛات ْعاّ ايكبٍٛ يف نًٝات ادتاَع١ ٚختضضاتٗا ع٢ً غبه١ اإلْنرْت" ٚ"ميهٔ ايتطذٌٝ 

ٛظفني بٛاضط١ يف ادتاَع١ بٛاضط١ غبه١ اإلْنرْت " ٚ"ٜتِ ايتٛاصٌ َع أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚامل

( مبطت٣ٛ تٛظٝف عايٞ، سٝح تطتددّ 4.00غبه١ اإلْنرْت" يف املستب١ األٚىل مبتٛضط سطابٞ )

يف مجٝع ادتاَعات األ١ًٖٝ، بُٝٓا سٌ يف املستب١ األخري٠ ايتٛظٝف: " تتٛفس َعاٜري ايتعٝني يف 

 مبطت٣ٛ تٛظٝف َٓدفض. (2.00)ايٛظا٥ف ع٢ً غبه١ اإلْنرْت." مبتٛضط سطابٞ 
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( تٛظٝفا 12ٜتغح يف َطت٣ٛ تٛظٝف غبه١ اإلْنرْت يف إداز٠ ادتاَعات األ١ًٖٝ إٔ ) نُا

( تٛظٝفا مبطت٣ٛ َٓدفض، ٚال 12( تٛظٝفات مبطت٣ٛ َتٛضط، ٚ)7تتٛفس مبطت٣ٛ عايٞ، بُٝٓا )

 ٜٛدد أٟ تٛظٝف مبطت٣ٛ َٓعدّ.

١ًٖٝ ( تستٝب فكسات تٛظٝف اهلاتف ادتٛاٍ يف إداز٠ ادتاَعات األ12ٜٛعح ادتدٍٚ )

 ٚفكا يٓتا٥ر حتًٌٝ قا١ُ٥ زتاالت ايتٛظٝف.

 ( توظيف الهاتف الجوال في إدارة الجامعات األهلية11جدول )

مستوى 

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

ترتيب 

 التوظيف
 م التوظيف

 2 3.71 75593. عايٞ

ميهٔ اذتضٍٛ ع٢ً َعًَٛـات ْعـاّ   

ايكبــــــــــٍٛ يف نًٝــــــــــات ادتاَعــــــــــ١ 

 بٛاضط١ اهلاتف ادتٛاٍ.ٚختضضاتٗا 

1.  

 4 3.43 97590. عايٞ
ــ١   ــذٌٝ يف ادتاَعــــــ ــٔ ايتطــــــ ميهــــــ

 إيهنرْٚٝا بٛاضط١ اهلاتف ادتٛاٍ.

2.  

 7 2.86 69007. َتٛضط

ميهـــــٔ َتابعـــــ١ ايػٝـــــاب ٚاملٛاقـــــف  

ــ١ يًطــــالب بٛاضــــط١ اهلــــاتف    ايٝ َٛٝــ

 ادتٛاٍ.

3.  

 7 2.86 69007. َتٛضط
ــٞ    ــت٣ٛ ايعًُـ ــٔ املطـ ــازٜس عـ ــٌ تكـ تسضـ

 ف ادتٛاٍ.يهٌ طايب ع٢ً اهلات

4.  

 5 3.29 48795. عايٞ
تتِ َتابع١ أْػط١ ايطالب يف ادتاَع١ 

 بٛاضط١ اهلاتف ادتٛاٍ.

5.  

 5 3.29 48795. عايٞ

ٚيٝـــا٤ األَـــٛز مبطـــت٣ٛ   أٜـــتِ إغـــعاز  

ــًٛنٞ    ــٞ ٚايطـــــ ــالب ايدزاضـــــ ايطـــــ

 بٛاضط١ اهلاتف ادتٛاٍ.

6.  

 7 2.86 89974. َتٛضط

ــات    ــا٥ر اَتشاْـــ ــ١ ْتـــ ــٔ َعسفـــ ميهـــ

اهلـــاتف  ايطـــالب ٚدزدـــاتِٗ بٛاضـــط١

 ادتٛاٍ.

7.  

 6 3.14 69007. َتٛضط

ــد   ــِٜٛ شَــــــين يًُٛاعٝــــ ٜسضــــــٌ ايتكــــ

ٚاألســداخ املستبطــ١ بــايتعًِٝ بٛاضــط١  

 اهلاتف ادتٛاٍ.

8.  

 8 2.14 37796. َٓدفض
ٜتِ اإلعالٕ عٔ ايٛظا٥ف األنادمي١ٝ 

ٚاإلداز١ٜ املتطًب١ يف ادتاَع١ بٛاضـط١  

9.  
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مستوى 

 التوظيف

االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 الحسابي

ترتيب 

 التوظيف
 م التوظيف

 اهلاتف ادتٛاٍ.

 1 4.00 00000. عايٞ

ـــ  ــٌ َــ ــتِ ايتٛاصـــ ــ١  ٜـــ ــا٤ ٦ٖٝـــ ع أعغـــ

ايتــدزٜظ ٚاملــٛظفني بٛاضــط١ اهلــاتف   

 ادتٛاٍ.

10.  

 5 3.29 48795. عايٞ
تسضــٌ دــداٍٚ أعغــا٤ ٦ٖٝــ١ تــدزٜظ     

 .بٛاضط١ اهلاتف ادتٛاٍ
11.  

 3 3.57 53452. عايٞ

ٜساقب اذتغـٛز ٚاالْضـساف ألعغـا٤    

٦ٖٝـــ١ ايتـــدزٜظ ٚاملـــٛظفني بٛاضـــط١    

 اهلاتف ادتٛاٍ.

12.  

 5 3.29 48795. عايٞ
ٝـر األْػـط١ بٛاضـط١    تعًٔ َٛاعٝد تٓف

 اهلاتف ادتٛاٍ.

13.  

 6 3.14 37796. َتٛضط
تعًٔ ادت١ٗ املٓفـر٠ يألْػـط١ بٛاضـط١    

 اهلاتف ادتٛاٍ.

14.  

 6 3.14 37796. َتٛضط

ــٌ     ــ١ بهـ ــات ارتاصـ ــٌ االستٝادـ تسضـ

ــ١ ٚقطــِ بٛاضــط١ اهلــاتف    إداز٠ ٚنًٝ

 ادتٛاٍ.

15.  

 6 3.14 37796. َتٛضط

ــا٥ل   ــادٍ املساضــــــالت ٚايٛثــــ ــتِ تبــــ ٜــــ

اَع١ بٛاضـط١ اهلـاتف   ايضادز٠ َٔ ادت

 ادتٛاٍ. 

16.  

 َطت٣ٛ تٛظٝف اهلاتف ادتٛاٍ يف إداز٠ ادتاَعات األ١ًٖٝ 3.20 41210. َتٛضط

( ٜتغح إٔ املتٛضط ايعاّ ملطت٣ٛ تٛظٝف اهلاتف ادتٛاٍ يف 12باضتكسا٤ ايٓتا٥ر يف ددٍٚ)

باعٞ، ٚدا٤ مبطت٣ٛ تٛظٝف َتٛضط ٚفكا ملكٝاع يٝهست ايس (3.20) إداز٠ ادتاَعات األ١ًٖٝ ٖٛ

ايتٛظٝف: " ٜتِ ايتٛاصٌ َع أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاملٛظفني بٛاضط١ اهلاتف ادتٛاٍ" يف املستب١ 

( مبطت٣ٛ تٛظٝف عايٞ سٝح ٜطتددّ يف مجٝع ادتاَعات األ١ًٖٝ، 4.00األٚىل مبتٛضط سطابٞ )

داز١ٜ املتطًب١ يف بُٝٓا سٌ يف املستب١ األخري٠ ايتٛظٝف: "ٜتِ اإلعالٕ عٔ ايٛظا٥ف األنادمي١ٝ ٚاإل

 مبطت٣ٛ تٛظٝف َٓدفض.( 2.14)ادتاَع١ بٛاضط١ اهلاتف ادتٛاٍ" مبتٛضط سطابٞ 

( تٛظٝفات 8نُا ٜتغح يف َطت٣ٛ تٛظٝف اهلاتف ادتٛاٍ يف إداز٠ ادتاَعات األ١ًٖٝ إٔ )

( تٛظٝف مبطت٣ٛ َٓدفض، ٚال 1( تٛظٝفات مبطت٣ٛ َتٛضط، ٚ)7تتٛفس مبطت٣ٛ عايٞ، بُٝٓا )

 .تٛظٝف مبطت٣ٛ َٓعدّٜٛدد أٟ 
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 ملخص النتامج 

 تكٓٝات املعًَٛات ٚاالتضاالتتٛظٝف َطت٣ٛ تبني َٔ خالٍ ايتشًٌٝ اإلسضا٥ٞ ايطابل إٔ 

 ادتاَعات اي١ُٝٓٝ إداز٠ يف )اذتاضٛب، ايػبهات ايداخ١ًٝ، غبه١ اإلْنرْت، اهلاتف ادتٛاٍ(

 ٜتُجٌ فُٝا ًٜٞ:

 طت٣ٛ تٛظٝف َتٛضط، بُٝٓا ٜٛظفمب اذتاضٛب يف إداز٠ ادتاَعات اذته١َٝٛ ٜٛظف .1

 األ١ًٖٝ مبطت٣ٛ تٛظٝف عايٞ.إداز٠ ادتاَعات يف 
مبطت٣ٛ تٛظٝف َٓدفض،   يف إداز٠ ادتاَعات اذته١َٝٛ ايػبهات ايداخ١ًٝ تٛظف .2

 األ١ًٖٝ مبطت٣ٛ تٛظٝف َتٛضط.إداز٠ ادتاَعات يف  بُٝٓا تٛظف
ظٝف َٓدفض،  بُٝٓا مبطت٣ٛ تٛ يف إداز٠ ادتاَعات اذته١َٝٛ غبه١ اإلْنرْت تٛظف .3

 األ١ًٖٝ مبطت٣ٛ تٛظٝف َتٛضط.إداز٠ ادتاَعات يف  تٛظف
ٚاأل١ًٖٝ مبطت٣ٛ تٛظٝف  إداز٠ ادتاَعات اذته١َٝٛ نٌ َٔ يف اهلاتف ادتٛاٍ ٜٛظف .4

 َتٛضط.

 التوصيات 

 :بٓا٤ ع٢ً ْتا٥ر ايبشح ٜٛص٢ مبا ٜأتٞ
  ١ٝ.يف ادتاَعات ايُٝٓ اإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚايتشٍٛ ايتدزظتٞ يتٛظٝف 
 أدٗص٠ ٚبسزتٝات ٚأْع١ُ ٚغبهات  اإليهنر١ْٝٚ تٛفري َتطًبات ايتشٍٛ يإلداز٠ َٔ

 ٚأدٚات.
  تكٓٝات املعًَٛات تدزٜب األنادميٝني ٚايعاًَني يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ ع٢ً تٛظٝف

 يف اإلداز٠.ٚاالتضاالت 

 األبحاث المقترحة 

 ١:بٓا٤ ع٢ً ْتا٥ر ايبشح ٜكنرح ايباسجإ إدسا٤ األعاخ اآلتٝ

 تٛظٝف األْع١ُ ٚايربزتٝات يف إداز٠ ادتاَعات اي١ُٝٓٝ. .1
 اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ .2

  المراجع

 ايعالق١ بني بعض املتػريات ايتٓع١ُٝٝ ٚتطبٝل" (،2012األغا. َسٚإ ضًِٝ، ٚلخسٕٚ ) .1
ة سلسل ، زت١ً داَع١ األشٖس"غص٠ بكطاع ايفًطط١ٝٓٝ ادتاَعات يف االيهنر١ْٝٚ اإلداز٠

 .102 -73(، ظ ظ 14(، اجملًد )1غص٠، فًططني، ايعدد ) العلوم اإلنسانية 
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تطٜٛس اإلداز٠ ادتاَع١ ظاَع١ صٓعا٤ يف "(، 2018األنشًٞ. عبدايهسِٜ ضعٝد سصاّ ) .2

، َسنص تطٜٛس اإلداز٠ رسالة ماجستير ،"ع٤ٛ َتطًبات تطبٝل اإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ

 ايعا١َ، داَع١ صٓعا٤، صٓعا٤، ايُٝٔ.
ٚاقع اإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ يف ايتعًِٝ املطتُس مبؤضطات "(، 2014ًٝذ. لال٤ ناٌَ )ت .3

، رسالة ماجستير ،"ايتعًِٝ ايعايٞ يف ستافعات غص٠ ٚعالقت٘ ببعض بساَر ايتدزٜب
 .ن١ًٝ اينرب١ٝ، داَع١ األشٖس، غص٠، فًططني

اَعات َعٛقات تطبٝل اإلداز٠ االيهنر١ْٝٚ يف ادت"(، 2011اذتطٓات. ضازٟ عٛض ) .4

، َعٗد ايبشٛخ ٚايدزاضات ايعسب١ٝ، املٓع١ُ ايعسب١ٝ رسالة ماجستير ،"ايفًطط١ٝٓٝ

 يًنرب١ٝ ٚايجكاف١ ٚايعًّٛ، ايكاٖس٠، َضس.
أثس تطبٝل أْع١ُ اإلداز٠ "(، 2013عبداحملطٔ ) غرا أمحد، ٚارتٝاٍ. اذتطٝين. عا٥ػ١ .5

ايعُادات يف داَع١ املًو اإليهنر١ْٝٚ ع٢ً األدا٤ ايٛظٝفٞ )دزاض١ َٝدا١ْٝ ع٢ً َٛظفات 

داَع١ األشٖسـ ايكاٖس٠، ، المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة ،"عبدايعصٜص ظد٠(

 .145 -21(، ظ ظ 10َضس، ايعدد )
، ايكاٖس٠ ،داز ايه١ًُ، "عمليات تكنولوجيا التعليم" ،(2003ستُد عط١ٝ ). مخٝظ .6

 .َضس

١ْٝٚ نُدخٌ يتشطني دٛد٠ (، اإلداز٠ االيهنر2018زاعٞ. َريفت ستُد; ٚلخسٕٚ ) .7

المجلة  غص٠(، –ارتد١َ ايتع١ًُٝٝ يف ادتاَعات ايفًطط١ٝٓٝ )دزاض١ ساي١ داَع١ األشٖس 

تضدز عٔ داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا، صٓعا٤، ، العربية لتمان جودة التعليم

 .186 – 155، ظ ظ 11، اجملًد 35ايُٝٔ، ايعدد 
استخدام الحاسوب واإلنترنت " (،2003)ضعاد٠. دٛدت أمحد، ٚايطسطاٟٚ. عـادٍ فـاٜص    .8

 "، داز ايػسٚم، عُإ، األزدٕ.في مياد خ التربية والتعليم

دٚز اإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ يف حتطني األدا٤ "(، 2018غعس. عدْإ محٛد عت٢ٝ ) أبا .9

، ن١ًٝ ايعًّٛ اإلداز١ٜ، رسالة ماجستير ،"ايٛظٝفٞ يف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ األ١ًٖٝ

 يًعًّٛ ايتك١ٝٓ، صٓعا٤، ايُٝٔ. دــاَعــ١ األْديظ
ٚاقع اإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ يف ادتاَع١ اإلضال١َٝ "(، 2011غًيب. مجا١ْ عبد ايٖٛاب ) .11

، ن١ًٝ ايتذاز٠، ادتاَع١ اإلضال١َٝ، رسالة ماجستير ،"ٚأثسٖا ع٢ً ايتطٜٛس ايتٓعُٝٞ

 غص٠، فًططني.
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 تطٜٛس األدا٤ ايٛظٝفٞ اإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ ٚتأثريٖا يف"(، 2016غٛاٟ. أسالّ ستُد ) .11

(، ظ ظ 24(، اجملًد )4، بابٌ، ايعسام، ايعدد )مجلة جامعة بابف ،"ٚحتطٝٓ٘

3388- 3411. 
، َؤضط١ سٛزع ايدٚي١ٝ يًٓػس "نظم المعلومات اإلدار ة" (،2005ايضرييف. ستُد ) .12

 .ٚايتٛشٜع، اإلضهٓدز١ٜ، َضس
َطت٣ٛ تطبٝل اإلداز٠ "(، 2013أبٛ عاغٛز. خًٝف٘ َضطف٢، ٚايُٓسٟ. دٜاْا مجٌٝ ) .13

المجلة ، "َٛى َٔ ٚد١ٗ ْعس اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ٚاإلدازٜنيايريااليهنر١ْٝٚ يف داَع١ 

(، 9(، اجملًد )2عُإ، األزدٕ، ايعدد ) ، داَع١ ايريَٛى،األردنية في العلوم التربو ة

 .220 – 199ظ ظ 
فعٌٝ تطبٝل اإلداز٠ دٚز ايجكاف١ ايتٓع١ُٝٝ يف ت"(، 2011ايعادص. إٜٗاب فازٚم َضباح ) .14

رسالة  ،"دزاض١ تطبٝك١ٝ ع٢ً ٚشاز٠ اينرب١ٝ ايتعًِٝ ايعايٞ ستافعات غص٠ اإليهنر١ْٝٚ

 .ن١ًٝ ايتذاز٠، ادتاَع١ اإلضال١َٝ، غص٠، فًططني، ماجستير
  "تكنولوجي( –األعمال اإللكتروني ) منظور إداري " (،2016ايعاْٞ. َصٖس غعبإ ) .15

 زدٕ.داز اإلعضاز ايعًُٞ، عُإ، األ
ايداز ايعامل١ٝ يًٓػس  "اإلدارة العامة الحد لة"  (،2015عبدايسمحٔ. سطني أمحد ) .16

 .ٚايتٛشٜع، ايكاٖس٠، َضس
َطا١ُٖ اإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ يف تطٜٛس "(، 2011عبدايٓاصس. َٛض٢، ٚقسٜػٞ. ستُد ) .17

داَع١ دزاض١ ساي١ ن١ًٝ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا  –ايعٌُ اإلدازٟ مبؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ 

، مجلة الباحث ، عح قدّ إىل ن١ًٝ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا،"-بطهس٠ ادتصا٥س
 .100 -87(، ظ ظ 9ايعدد ) داَع١ األغٛاط، ادتصا٥س،

تأثري ْعِ املعًَٛات ع٢ً اإلداز٠ (، "2005َّازع  17-15) عضاّ ايدٜٔ ستُد. عًٞ .18

لمعماري الدولي المؤتمر ا "،اذته١َٝٛ يف املد١ٜٓ ايعسب١ٝ يف ظٌ ايجٛز٠ ايسق١ُٝ

 ،قطِ ايعُاز٠املٓعكد يف ، السادس اللورة الرقمية وتمثيرها على العمارة والعمران

ع٢ً  2017/ 15/8، أضٝٛط، َضس، َتاح بتأزٜذ ن١ًٝ اهلٓدض١، داَع١ أضٝٛط

 ايسابط:
 

-doc-5-https://faculty.psau.edu.sa/filedownload/doc

original.doc-2051430a15d3d44d5dd81ef133b61908 

  

https://faculty.psau.edu.sa/filedownload/doc-5-doc-2051430a15d3d44d5dd81ef133b61908-original.doc
https://faculty.psau.edu.sa/filedownload/doc-5-doc-2051430a15d3d44d5dd81ef133b61908-original.doc
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(، صعٛبات تطبٝل اإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ يف َؤضطات 2013ايػًٝٞ. ستُد أمحد شٜد ) .19

ب١ٝ، داَع١ صٓعا٤، ، ن١ًٝ اينررسالة ماجستير ايتعًِٝ ايعايٞ )داَع١ صٓعا٤ منٛذدا(،

 .صٓعا٤، ايُٝٔ
االستٝادات ايتدزٜب١ٝ ملدٜسٟ املدازع ايجا١ْٜٛ " (،2011) عجُإ ضعٝد أمحد. ايكباطٞ .21

مجلة  "،ايعا١َ يف َد١ٜٓ تعص بادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ َٔ ٚد١ٗ ْعسِٖ ْٚعس ٚنال٥ِٗ

: 389ظ ظ  (،27) اجملًدتضدز عٔ داَع١ دَػل، دَػل، ضٛزٜا،  ،جامعة دمشق

426. 
تطبيقات " ،(2015عبدايهسِٜ عبداهلل ). ٚايبهسٟ ،عت٢ٝ عبدايسشام. قطسإ .21

 .، ايُٝٔصٓعا٤ ،داز ايٓػس يًذاَعات  "تكنولوجيا التعليم والمعلومات التربو ة

 ايداز ادتاَع١ٝ، اإلضهٓدز١ٜ، َضس. ،"التطو ر التنظيمي" (،2018َاٖس. أمحد ) .22
ترنت التعليمية رؤ ة ونماذج "إنتاج مواقع االن (،2006َضطف٢. أنسّ فتشٞ ) .23

 عامل ايهتب، ايكاٖس٠، َضس. تعليمية معاصرة في التعلم عبر مواقع االنترنت" 

  "األسس التربو ة لتقنيات التعليم اإللكتروني" ،(2010ستُد عبدايهسِٜ ). املالح .24

 .، األزدٕعُإ ،داز ايجكاف١ يًٓػس ٚايتٛشٜع
داز أضا١َ  يجي لنظم المعلومات" " التخطي  االسترات (،2018َٓضٛزٟ. زق١ٝ ) .25

 يًٓػس ٚايتٛشٜع، عُإ، األزدٕ.
ٚاقع َٚعٛقات "(، 2018ٛضف. إبساِٖٝ ٜٛضف )أنتٛبس ايٝأبٛ ْاصس. فتشٞ ستُد، ٚ  .26

اإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ يف األقطاّ األنادمي١ٝ نُا ٜساٖا أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ظاَع١ 

  -63(، ظ ظ ١ٜ10، ايعدد )غكسا٤، ايطعٛد، مجلة جامعة شقراء ،"املًو فٝضٌ

91. 
دٚز اإلداز٠ اإليهنر١ْٝٚ يف حتطني األدا٤ ايٛظٝفٞ يد٣ ايعاًَني "(، 2013ْبػٞ. إضسا٤ ) .27

ن١ًٝ ايعًّٛ االقتضاد١ٜ  ،رسالة ماجستير ،"مبؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ ادتصا٥س١ٜ

 ٚايتذاز١ٜ، داَع١ ستُد خٝغس بطهس٠، بطهس٠، ادتصا٥س.
ايداز   "التعليم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت" ،(2005ستُد ستُد ). اهلادٟ .28

 .، َضسايكاٖس٠ ،املضس١ٜ ايًبٓا١ْٝ
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