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 المستخلص:

محاولة التعرف على مدى بزليتن، و سالميةالتعرف على واقع اإلدارة االلكترونية في الجامعة األسمرية اإلهدفت هذه الدراسة إلى      

التعرف على وجهة  محاولةالعمل وواقع إجراءات  علىالوقوف ،ومساهمة اإلدارة االلكترونية في تبسيط إجراءات العمل بالجامعة 

على متطلبات  الوقوفالعمل وتبسيط إجراءات ومدى مساهمة اإلدارة اإللكترونية في   من المدراء والعاملين حول واقعنظر كالا 

ثات على المنهج الوصفي الباح واعتمدت بالجامعةتطبيق اإلدارة اإللكترونية بالجامعة من وجهة نظر كالا من المدراء والعاملين 

ا 120، وكان مجتمع الدراسة يبلغ) التحليلي وتم استخدام استمارة استبيان صممت كأداة لجمع بيانات الدراسة  ومديرا ووزعت(موظفا

بطريقة العينة العشوائية البسيطة، وتم تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها باستخدام  مفردة اختيرت(35على عينة حجمها)

 يلي: (،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ماSPSSالبرنامج اإلحصائي )

 اإلدارة االلكترونية بدرجة متوسطة. الجامعة األسمرية اإلسالميةتطبق إدارة  -

 .تتصف إجراءات العمل المتبعة داخل الجامعة بالسهولة والبساطة إلى حد -

االلكترونية بدرجة متوسطة من التطبيق بحيث تأتي المتطلبات المالية في مقدمة توفر إدارة الجامعة متطلبات اإلدارة  -

المتطلبات التي تقوم إدارة الجامعة بتوفيرها ثم تأتي المتطلبات البشرية تليها المتطلبات المعلوماتية، بينما تأتي المتطلبات 

 توفير المتطلبات التنظيمية. التنظيمية في آخر المتطلبات توفراا حيث لوحظ أن هناك بعض القصور في

 هناك عالقة طرية قوية بين اإلدارة االلكترونية وتسهيل اإلجراءات المتبعة بالعمل. -

ال توجد فروق دالة إحصائيا بين آراء اإلداريين بالجامعة فيما يخص اإلدارة اإللكترونية ومساهمتها في تبسيط إجراءات  -

 .العمل تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

العمل على ، وأنواعهابذل الجهود والعمل بشكل أكبر من أجل توفير متطلبات اإلدارة االلكترونية بمختلف بوكما توصي الباحثات       

وضع الخطط ، والتقنيةرفع مستوى الكادر الوظيفي فيما يخص اإلدارة االلكترونية من خالل الدورات العلمية وورش العمل 

 وى تطبيق اإلدارة االلكترونية داخل الجامعة.والسياسات الكفيلة بالرفع من مست

  تبسيط اإلجراءات. -العمل تإجراءا -اإلدارة االلكترونية -الكلمات المفتاحية: اإلدارة
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 المقدمة: -1

نظراا ألهمية عرض هذا التقدم العلمي والتقني      

والنمو الواضح في الثورة اإللكترونية وظهور اإلدارة 

اإللكترونية التي تجسد اتجاها جديدا في اإلدارة 

المعاصرة والتي تسعى لتحويل المنظمات إلى منظمات 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إلكترونية تستخدم 

. ها ومعامالتها ووظائفها اإلداريةإنجاز جميع أعمال

لتسليط الضوء على  ت هذه الورقة البحثيةخصصو

وواقع ومدى رونية توضيح ماهية اإلدارة اإللكت

 متطلباتو ،مساهمتها في تبسيط اإلجراءات اإلدارية

 .تطبيق واستخدام اإلدارة اإللكترونية

  -الدراسة: مشكلة  - 1.2

االستطالعية التي قامت بها  خالل الدراسةمن      

الباحثات وكذلك االطالع على التقارير الصادرة عن 

اتضح أن إجراءات  الشكاوىإدارة الجودة وصندوق 

العمل طويلة ومعقدة باإلضافة إلى تدني مستوى األداء 

ام والذي يعود لعدة أسباب من أهمها االفتقار إلى استخد

اإلدارة اإللكترونية وعليه تم صياغة مشكلة الدراسة في 

 التساؤالت التالية:

 ما واقع اإلدارة اإللكترونية بالجامعة؟ -

لكترونية في تبسيط ما مدى مساهمة اإلدارة اال -

من وجهة نظر المدراء  إجراءات العمل

 والعاملين؟

 ما واقع إجراءات العمل بالجامعة؟ -

اإلدارة االلكترونية ما هي متطلبات تطبيق  -

 بالجامعة من وجهة نظر المديرين والعاملين؟

 أهداف الدراسة: - 2.2

 سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:   

دارة االلكترونية في التعرف على واقع اإل -

 سالمية.اإل األسمريةالجامعة 

محاولة التعرف على مدى مساهمة اإلدارة  -

تبسيط إجراءات العمل بالجامعة االلكترونية في 

 سالمية.األسمرية اإل

واقع إجراءات العمل بالجامعة  الوقوف على -

 .األسمرية

محاولة التعرف على وجهة نظر كالا من المدراء  -

والعاملين حول واقع ومدى مساهمة اإلدارة 

تبسيط إجراءات العمل بالجامعة اإللكترونية في 

 سالمية.األسمرية اإل

الوقوف على متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية   -

بالجامعة من وجهة نظر كالا من المدراء والعاملين 

 سالمية.  األسمرية اإلبالجامعة 

 الدراسة:أهمية   -3.2

تنبثق أهمية هذه الدراسة من خالل محاولة الوقوف       

على واقع ومدى مساهمة اإلدارة اإللكترونية في تبسيط 

 أن:لعمل بالمؤسسات التعليمية حيث إجراءات ا

من الناحية النظرية: تتضح جليا أهمية الدراسة من  -

خالل مشاركتها في اإلثراء المعرفي لتوضيح العالقة 

بين واقع اإلدارة االلكترونية وإجراءات العمل 

كمحاولة إليجاد طريقة أو أسلوب لتبسيط إجراءات 

اإلدارة  العمل بالجامعة من خالل الوقوف على واقع

اإللكترونية وتبسيط اإلجراءات ومحاولة التعرف 

على متطلباتها من وجهة نظر المدراء والعاملين ومن 

تم مالحظة مدى مساهمتها في ذلك مع ثبات العوامل 

 العملي.األخرى في الواقع 

من الناحية العملية: إن القصور واضح بشكل جلي في  -

رونية رغم االهتمام بدراسة موضوع اإلدارة االلكت

وجود بعض الدراسات التي حاولت دراسة هذا 

الموضوع الحيوي فهناك العديد من القضايا التي 

تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة العلمية وذلك 

للوصول إلى نتائج وتوصيات ومقترحات عملية 
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تساهم في تحديد واقع ومدى مساهمة اإلدارة 

 االلكترونية في تبسيط إجراءات العمل.

 الدراسة:فرضيات  - 4.2

اعتمدت الدراسة على الفرضيات التالية وتسعى     

 الدراسة إلى اختبار الفرضيات التالية:

ما مدى تطبيق اإلدارة االلكترونية بالجامعة  -

 األسمرية اإلسالمية؟

ما مدى بساطة وسهولة إجراءات العمل  -

 المتبعة داخل الجامعة األسمرية اإلسالمية؟ 

إدارة الجامعة األسمرية اإلسالمية مدى تطبيق  -

 لمتطلبات اإلدارة اإللكترونية؟

هناك أثر ذو داللة إحصائية لإلدارة اإللكترونية  -

في تسهيل وتبسيط إجراءات العمل داخل 

 الجامعة.

هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين  -

وجهات نظر مفردات عينة البحث حول 

اهمة متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية ومس

اإلدارة االلكترونية في تبسيط العمل تعزى 

 لمتغير المسمى الوظيفي.

 مجتمع الدراسة: -5.2

يتكوووووون مجتموووووع الدراسوووووة مووووون المووووودراء     

األسومرية والعاملين في اإلدارة العاموة للجامعوة 

شووووخص ( 120)عووووددهم سووووالمية والبووووالغ اإل

 موزعون حسب المستويات اإلدارية.

 عينة الدراسة: -6.2

 (35ة من )ــــعينة عشوائية بسيطة مكون   

%( من 25)بنسبة  توكان ،(مدراء وموظفين)

 ( موظفاا 120المجتمع األصلي والبالغ )

( استبانة استرجع 35تم توزيع ) قدومديرا و

 لحة للتحليل اإلحصائي.صا ( استبانة30) منها

 الدراسة:حدود  -7.2

ترتكز في الجامعة المكانية:  الحدود -

 ليبيا. –سالمية بزليتن اإل األسمرية

انحصرت في الفترة  الحدود الزمانية: -

 .2018التي تم فيها إعداد الدراسة لسنة 

الحدود الموضوعية: تمثلت في بحث  -

العالقة بين اإلدارة االلكترونية وتبسيط 

 .األسمريةإجراءات العمل بالجامعة 

 أداة الدراسة:  -8.2

ا لهدف      تم تطوير استبانة خاصة تحقيقا

الدراسة وقد تم االطالع على العديد من 

الدراسات السابقة، حيث تتألف االستبانة من 

 جزئين هما:

الجزء األول: يغطي المتغير المستقل" اإلدارة 

 االلكترونية خالل الفقرات.

يغطي المتغير التابع" إجراءات  الثاني:الجزء 

 .العمل خالل الفقرات

 : منهج الدراسة -9.2

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي     

والذي يتضمن استخدام األسلوب الميداني 

التحليلي في جمع البيانات األولية بواسطة 

االستبانة المعدة لهذا الغرض وتحليلها إحصائياا 

 إلى اعتمادالختبار صحة الفرضيات باإلضافة 

ع العلمية الباحثات على المصادر والمراج

 لتغطية الجانب النظري في الدراسة.

 الدراسات السابقة:  -10.2

االلكترونية موضوع  اإلدارةرغم أن     

حديث ومنتشر بشكل كبير إال أن الدراسات 

ال زالت محدودة خاصة في  في هذا المجال
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الدول النامية، فمن خالل مراجعة األدب 

اإلداري توصلت الباحثات إلى بعض هذه 

الدراسات والتي كانت مرتبة من األقدم إلى 

  :األحدث كالتالي

ه وهدفت هذ :(2001،)القيلوشي  دراسة -

الدراسة إلى معرفة أثر تبسيط اإلجراءات في 

وتوصلت إلى أهم  ،مستوى أداء المنظمة

النتائج أنه وجود عالقة ارتباط ايجابية معنوية 

ذات داللة إحصائية بين تبسيط اإلجراءات 

ى األداء ويعتمد مستوى األداء على ومستو

 نتائج عملية تبسيط اإلجراءات.

تهدف  :(Sue Hildreth ,2006دراسة ) -

ه الدراسة إلى بحث أنظمة البريد االلكتروني هذ

في المراكز الطبية من خالل حالة مركز سيدار 

وتوصلت إلى أهم  سيناي في لوس انجلوس،

 النتائج أن البريد االلكتروني تقابله بعض

 المشاكل مثل الفيروسات والرسائل المؤدية،

وأخطر من ذلك بأنه قد تسبب بعض المشاكل 

ا للمنظمات حين يتمكن البعض  انهياراا حقيقيا

وخاصة المنافسون من الدخول إلى الرسائل 

 االلكترونية التي تحتوي على معلومات مهمة.

ه الدراسة (: درست هذ2008دراسة )المانيك، -

اإلدارة وأثرها على تبسيط إدخال الميكنة في 

وتوصلت إلى أهم النتائج  ،اإلجراءات اإلدارية

أنه وجود بعض العوائق أمام استخدام الميكنة 

بالشركة تتمثل في انخفاض اهتمام القيادات 

 اإلدارية.

هذه الدراسة : تناولت (2010دراسة)صقر، -

االلكترونية في  اإلدارةمشكلة تأخر تطبيق 

فت إلى التعريف باإلدارة وهد المؤسسات األمنية

 االلكترونية والصعوبات التي تواجه تطبيقها،

وأهم النتائج التي توصلت إليها وجود ضعف 

وقلة توفر  في مقومات البناء التنظيمي اإلدارية،

توفر وعدم  البنية التحتية لشبكات االتصال،

 البشرية المدربة. الكوادر

ه هدفت هذ :(2015أبوكليش، ) دراسة -

الدراسة إلى التعرف على واقع اإلدارة 

االلكترونية واإلجراءات المتبعة بمستشفى 

مدى توافر متطلبات ترهونة العام وتحديد 

 المالية، البشرية،تطبيق اإلدارة اإللكترونية )

 المستشفى.والمعلوماتية( ب التنظيمية،

هوووووذه  (: هووووودفت2018، الوووووزوي) دراسوووووة -

تطبيوووق اإلدارة  الدراسووة إلووى التعووورف علووى واقووع

االلكترونيووة وموودى إسووهامها فووي تحسووين مسووتوى 

إدارة المنظمووة وموودى وعووي مصوورف الجمهوريووة 

 الرئيسوووي ببنغوووازي بتطبيوووق اإلدارة االلكترونيووووة،

وهووي ضووعف البنيووة التحتيووة  ،وتوصوولت إلووى نتووائج

لالتصوواالت والمعلومووات أدى إلووى ضووعف تطبيووق 

اإلدارة االلكترونيوووة بالمصووورف وضوووعف الووووعي 

العووووام لوووودى موووووظفي المصوووورف بأهميووووة ومزايووووا 

  .تطبيقات اإلدارة االلكترونية

موووووا يميوووووز هوووووذه الدراسوووووة عووووون  -11.2

 الدراسات السابقة:

 إن معظم الدراسات السابقة تناولت قطاعات -

قد تناولت قطاع  الحالية مختلفة بينما الدراسة

يتم  وهذا يدل على أن اإلدارة االلكترونية ،التعليم

 تطبيقها في أي قطاع آخر غير قطاع التعليم.

إن معظم الدراسات السابقة كانت محلية وجاءت  -

هذه الدراسة تخدم البيئة الليبية وذلك استكماالا 

على  لجهود الباحثين من خالل تركيزها

 المنظمات الليبية.

 :النظري للدراسة اإلطار - 2

 االلكترونية: اإلدارة - 2.1

 مفهوم اإلدارة االلكترونية: - 1.2.1 
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عرفت اإلدارة اإللكترونية من قبل العديد من      

المفكرين والباحثين على أنها:" قدرة المنظمة )عامة أو 

على تقديم الخدمات وتبادل المعلومات بوسائل  خاصة(

كشبكة االنترنت أو أي شبكة اتصال  – الكترونية

فيما بينها وبـين المـواطنين ومنّظمـات  –الكتروني 

األعمال المتعاملة معها، بيسر وسهولة ودقة عالية، 

 شلبي،وبأقل تكلفة وفـي أقـصر وقـت وأي مكان" )

 (.9، ص2011

 )شوراي، :االلكترونية اإلدارة عناصر 2.2.1

 (:3394ص ،2016

تتكون اإلدارة اإللكترونية من العناصر األساسية   

 :اآلتية

وهو الجزء المادي من  Hardware عتاد الحاسوب- 

 يسةئالرالحاسبات ومنها: المعالج الدقيق واللوحة 

والقرص الصلب، إضافة إلى الملحقات من طابعات 

ولوحة المفاتيح وعصي وسماعات وفأرة أو ماوس 

األلعاب ومحرك القرص الصلب ومحرك القرص 

 .المرن... الخ

التعليموات التوي توتحكم  وهي :Software البرمجيات-  

أنظمة التشوغيل:  :وتضم األجزاء الرئيسة التالية بالحاسب

ووظيفتهووا اإلشووراق والووتحكم لمعالجووة البيانووات وتوجيوووه 

األنظمووة . لبوورامجلغووات البرمجووة: لغووة كتابووة ا. األعمووال

ا مثول برمجيوات  ا معينوا التطبيقية: وهي برامج توؤدي نمطوا

 .معالجة النصوص وتحريرها وبرامج التصوميم والرسوم

البرامج: وهي برامج خاصة تكتب من قبل العاملين علوى 

أجهوووزة الحاسووووب فوووي المؤسسوووات مثووول بووورامج خاصوووة 

بنتووائج اختبووارات الطلبووة فووي الجامعووات، بوورامج خاصووة 

بورامج احتسواب  ل المركزي للطلبوة فوي الجامعوات،بالقبو

بوووووووورامج خاصوووووووووة بقواعووووووووود  للمووووووووووظفين، الرواتووووووووب

البيانووووات: مجموعووووة موووون الحقووووائق . البيانات...وغيرهووووا

األزلية يمكن تحولها علوى معلوموات مصوورة أو مكتوبوة 

 .أو مسموعة

 Network Communication شبكة االتصاالت- 

عبر نسيج اتصالي وهي الوصالت اإللكترونية الممتدة 

وهي شبكة مستندة في  Intranet لشبكات اإلنترانت

عملها على اإلنترنت وتستخدم خدمات اإلنترنت 

وبروتوكوالته والفرق الوحيد بينهما أنها داخلية ال يسمح 

واالكسترانت  ،ألحد الدخول إليها من خارج المؤسسة

Extranet  وهي مجموعة شبكات إنترانت لها

ا شبكة إنترنت وتشترك فيما بينها خصوصيتها بوصفه

 .ببعض الخدمات والتطبيقات

 وهوم :Workers Knowledge صوناع المعرفوة-  

الخبووراء واالختصاصوويون العوواملون فووي حقوول المعرفووة، 

يوة لمنظوموة اإلدارة وهم يمثلوون البنيوة اإلنسوانية والوظيف

 Digital ويمثلوووون القيوووادات الرقميوووة اإللكترونيوووة،

Leaderships لموووووديرين والمحللوووووين للمووووووارد وا

المعرفيووة، ورأس المووال الفكووري فووي المنظمةووـ ويتولووون 

 .إدارة التعاضد االستراتيجي لعناصر اإلدارة االلكترونية

توفر ثالثة  البد من ولنجاح مشروع اإلدارة االلكترونية

 :وهي أساسيةعناصر 

تراعي اإلدارة اإللكترونية ثقافة المجتمع  ينبغي أن- 

 .وخصوصياته والتي تعطي شرعية لتلك اإلدارة

التشريعات التي تسهل عمل اإلدارة اإللكترونية ومن -  

ثم تقاس على وفق نجاح اإلدارة من عدمه والنتائج 

 .المترتبة عليها

الضوابط والتعليمات التي تضبط عمليات اإلدارة - 

 .اإللكترونية وتحقق استمراريتها

 لكترونية:متطلبات اإلدارة اال 3.2.1

ا ــمن أهم المتطلبات لتطبيق اإلدارة اإللكترونية م    

 (36ص، 2009)نجم،  :يلي
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 .ات وخطط التأسيسيوضع االستراتيج -

  .وضع البنية التحتية لإلدارة اإللكترونية -

تطوير التنظيم اإلداري والخدمات والمعامالت وفق  -

 تحول تدريجي.

 تثقيف المتعاملين.تعليم وتدريب العاملين وتوعية  -

ريعات إصدار التشريعات الضرورية أو تعديل التش-

  (6،ص2003الحالية وتحديثها )العمري،

ي اإلدارة اإللكترونية ضمان وحماية أمن المعلومات ف -

 (20،ص 2002)الحمادي،

 تبسيط اإلجراءات: - 3.1

وهو "فن مفهوم تبسيط اإلجراءات:  -1.3.1

األنسب للوقت والجهود  االقتصاديتحقيق االستخدام 

البشرية واإلمكانيات المادية ألداء العمل بجودة 

  .(87، ص2001الطريح ، سماحة،)أعلى"

ويمكووون أن  أهميوووة تبسووويط اإلجوووراءات: - 2.3.1

 تي:اآلتبرز أهمية تبسيط اإلجراءات في 

حيووووث يووووتم التعاموووول مووووع  المراجعووووة،تسووووهيل عمليووووة  -

 تمييز.المراجعين بسهولة ويسر وبدون 

، فبسوووواطة هيل إنجوووواز العموووول موووون قبوووول العوووواملينتسوووو -

اإلجووراءات تسووهل إجووراءات العموول وتقلوول موون مخوواطر 

وتؤدي إلى إتقوان العمول  والتجاوزات،ارتكاب المخالفات 

 الوظيفي.وزيادة الرضا 

لتغيووورات يسووواعد تبسووويط اإلجوووراءات علوووى مواكبوووة ا  -

والمسوتجدات المحيطووة إضووافة إلووى توووفير الوقووت والجهوود 

 والمال.

يوووؤدي تبسووويط اإلجوووراءات إلوووى زيوووادة كفووواءة التنظووويم  -

  القرار.والرقابة واتخاذ 

عُرفت إجراءات  :مفهوم إجراءات العمل -3.3.1

ا لكيفية القيام باألعمال وهي  العمل بأنها طرق محددة سلفا

تباعها عند القيام باألعمال خطط موضوعة للموظفين إل

بحيث تترجم الخطط والسياسات العامة إلى  المتكررة،

 القرارات والقيام باألعمال التخاذأسلوب محدد 

 .(238، ص2005)عصفور، 

فيعـرف :  "p192, 2011,Schermerhornأما

واعـد عــادة مــا اإلجـراءات باعتبارهـا "وصـف للق

التــي تحــدد التصــرفات التــي ينبغــي  تكــون هــذه

 والقواعد مدونةالقيــام بهــا فــي حــاالت محــددة، 

 ."ومعلومة للموظفين

يترتب على عملية وضع اإلجراءات:  فوائد 4.3.1

تصميم اإلجراءات الجيدة والواضحة ألداء األعمال 

وذلك من خالل تحقيقها  التنظيم،زيادة كفاءة وفعالية 

 :(91ص ،2007 اللوزي،)الفوائد التالية 

 األعمال.السرعة والدقة في أداء  -

 المقدمة.تحسين جودة الخدمة  -

أي إنجاز األعمال نفسها من  ،توحيد وتماثل األداء -

 نفسها.قبل الوحدات واألفراد باختالفهم بالطريقة 

تخفيض ضغط العمل على القائمين بإنجاز األعمال  -

نتيجة للتخطيط والتحديد المسبق لإلجراءات 

 ية.والضرورالالزمة 

زدواجية والفوضى في التخلص من اإلرباك واال -

، حيث أن إتباع اإلجراءات يحول أداء األعمال

 ومتسرعة  ارتجاليةقرارات  اتخاذدون 

تنظيم رفع الروح المعنوية لألفراد وكذلك  -

 .نظمةوتوضيح العالقات التنظيمية بداخل الم

 للدراسة:اإلطار العملي  -3

 تفسير نتائج الدراسة: - 3.1

تم استخدام بعض الوسائل اإلحصائية         

لمعالجة بيانات الدراسة واإلجابة عن التساؤالت 

المطروحة في الدراسة، ومن هذه الوسائل 

المتوسط الحسابي واختبار الفرضيات اإلحصائية 
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فرضيات وتتمثل ، الخطي وتحليل االنحدار

 التالي:في  الدراسة

بالجامعة ما مدى تطبيق اإلدارة االلكترونية  -

 األسمرية اإلسالمية؟

ما مدى بساطة وسهولة إجراءات العمل المتبعة  -

 داخل الجامعة األسمرية اإلسالمية؟ 

مدى تطبيق إدارة الجامعة األسمرية اإلسالمية  -

 لمتطلبات اإلدارة اإللكترونية؟

هناك أثر ذو داللة إحصائية لإلدارة اإللكترونية في  -

 خل الجامعة.تسهيل وتبسيط إجراءات العمل دا

هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر  -

مفردات عينة البحث حول متطلبات تطبيق اإلدارة 

االلكترونية ومساهمة اإلدارة االلكترونية في تبسيط 

 العمل تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

استخدمت الباحثات األساليب اإلحصائية المالئمة لتحليل 

واختبار  ا من استمارات الدراسة،البيانات المتحصل عليه

 التساؤالت، للوصول إلى النتائج والتوصيات.

قامت الباحثات بتصميم  أدوات الدراسة: -3.2

استمارة استبيان خاصة بموضوع البحث وذلك باستخدام 

(، 3-1مقياس ليكرث الثالثي الذي يأخذ المدى من )

 وذلك على النحو التالي:

 القيــاس(: درجــة 1جدول رقم )

 

تم توزيع استمارة االستبيان على عينة الدراسة حيث تم 

( استمارة استبيان على عينة من اإلداريين 35)توزيع 

فكانت نسبة  بالجامعة األسمرية اإلسالمية بزليتن،

استجابة عينة البحث الستمارات االستبيان على النحو 

 التالي:

(: نسبة استجابة عينة البحث الستمارات 2جدول رقم )

 االستبيان

عدد 

االستمارات 

 الموزعة

عدد 

االستمارات 

 المستلمة

 النسبة القابلة للتحليل

35 30 30 25% 
 

األسوووواليب اإلحصووووائية المسووووتخدمة فوووووي  -3.3

 تحليل نتائج الدراسة:

الدراسة لمعالجة البيانات المتحصل عليها من استبانة     

تم استخدام بعض األساليب اإلحصائية التي تساعد على 

 ذلك بما فيها:

 .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

  اختبارT .حول المتوسط لعينة واحدة 

 .أسلوب االنحدار الخطي البسيط 

 .اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد 

قامت  :اختبار صدق وثبات أداة الدراسة -3.4

الباحثات بعرض هذا االستبيان على مجموعة من 

المحكمين، وقد تمت االستجابة آلراء المحكمين بإجراء 

ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة 

التأكد من أن أداة البحث تؤدي إلى الكشف وذلك بهدف 

 عن الظواهر والسمات التي يجرى من أجلها البحث،

ولقياس ثبات وصدق األداة والتحقق وصالحية فقراتها، 

من وضوح العبارات الواردة في االستبانة تم حساب 

معامل اختبار ألفا كرو نباخ للصدق والثبات لجميع أسئلة 

 االستبيان، فكانت النتائج كما يلي:

نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات  نيبي (:3جدول )

 االستبانة

 معامل ألفا كرونباخ الفقرة

 %94 جميع فقرات االستبانة

 غير موافق محايد موافق مستوى القياس

 1 2 3 الدرجات
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( يتضح أن درجة الثبات الكلية 3من الجدول رقم )

( وهي مرتفعة جداا وتشير إلى 0.94لالستبانة كانت )

تمتع االستبيان بدرجة عالية من الثبات، مما يعني إلى أن 

االستبانة في صورتها النهائية كما هي في المالحق قابلة 

قد تأكدتا من صدق للتوزيع، وبذلك تكون الباحثتان 

وثبات استبانة الدراسة مما يجعلهما على ثقة تامة بصحة 

االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة 

 الدراسة واختبار فرضياتها.

 :تبار فروض الدراسةتحليل البيانات واخ -3.5

قامت الباحثات باختبار فروض الدراسة وذلك بعد تحليل 

ومعالجة البيانات التي تم تجميعها بواسطة استمارة 

بمدى مساهمة اإلدارة اإللكترونية االستبيان، والمتعلقة 

في تبسيط إجراء العمل بالجامعة األسمرية اإلسالمية 

 ، فكانت االختبارات على النحو التالي:بزليتن

 ات الدراسة:اختبار فرضي -

تم احتساب المتوسط الحسابي العام واالنحراف 

مع  الواردة في االستبانة، المعياري إلجابات الفقرات

األخذ بعين االعتبار تدرج المقياس المستخدم في 

تفسير قيم المتوسطات الحسابية التي  الدراسة وتم

ا للمعيار التالي لتفسير البيانات:  وصلت إليها الدراسة وفقا

 ( معيار متوسط إجابات المبحوثين4رقم ) جدول
 درجة الممارسة اتجاه الرأي المتوسط الحسابي

 عالية غير موافق '1.67 – 1.00

 متوسطة حد ما إلى '2.34 – 1.67

 منخفضة موافق 3.00 – 2.34
 

ما هي تصورات المبحوثين من اإلداريين بالجامعة 

االلكترونية األسمرية اإلسالمية حول موضوع اإلدارة 

  ومساهمتها في تبسيط اإلجراءات داخل الجامعة.

مدى تطبيق اإلدارة االلكترونية ما التساؤل األول:) -

 ؟(بالجامعة األسمرية اإلسالمية

حول  Tالختبار هذا التساؤل يتم استخدام اختبار 

المتوسط لعينة واحدة لمعرفة وجهة نظر اإلداريين 

تطبيق اإلدارة  حولبالجامعة األسمرية اإلسالمية 

 ؟االلكترونية بالجامعة األسمرية اإلسالمية

إلجابات  اإلحصائيةأهم المقاييس  ن(: يبي5جدول )

 ةبمحور واقع اإلدارفقرات االستبيان المتعلقة 

 االلكترونية بالجامعة األسمرية اإلسالمية.

 

 

 

 

 

 

( نجد أن مستوى المعنوية المحسوب 5من الجدول رقم )

وعليه يتم قبول فرض العدم وهذا  0.05أكبر من 0.09

يعني أن المتوسط العام إلجابات عينة الدراسة لجميع 

عبارات استبانة الدراسة المتعلقة بالتساؤل األول ال 

( وحيث أن المتوسط 2يختلف عن المتوسط المفترض )

( فإنه يقع في 2.13الحسابي لجميع هذه العبارات )

ن اإلدارة ( فهذا يعني أ2.34–1.67)الحياد منطقة 

من التطبيق بالجامعة  متوسطة االلكترونية لها درجة

 سالمية.األسمرية اإل

)ما مدى بساطة وسهولة إجراءات  :التساؤل الثاني -

 العمل المتبعة داخل الجامعة األسمرية اإلسالمية؟(

حول المتوسط لعينة واحدة للتعرف  Tتم استخدام اختبار 

ليها إعلى مستوى التبسيط والسهولة التي تصل 

 سمرية اإلسالمية.إجراءات العمل بالجامعة األ

(: يبين أهم المقاييس اإلحصائية إلجابات 6جدول )

فقرات االستبيان المتعلقة بمحور واقع اإلجراءات 

 المتبعة بالجامعة األسمرية اإلسالمية.

 التساؤل

المتوسط 
الحسابي 

X 

االنحراف 
المعياري 

S 

قيمة 
T 

الداللة 
Sig 

درجة 
 الممارسة

واقع 
اإلجراءات 

المتبعة 
بالعمل 

بالجامعة 
االسمرية 
 اإلسالمية.

 متوسطة 0.122 1.59 0.290 2.08

 التساؤل

المتوسط 
الحسابي 

X 

االنحراف 
المعياري 

S 
 Tقيمة 

الداللة 
Sig 

درجة 
 الممارسة

واقع تطبيق 
اإلدارة 

اإللكترونية 
بالجامعة 
األسمرية 
 اإلسالمية.

 متوسطة 0.09 1.76 0.397 2.13
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( نجد أن مستوى المعنوية المحسوب 6من الجدول رقم )

وعليه يتم قبول فرض العدم  0.05أكبر من  0.122

وهذا يعني أن المتوسط العام إلجابات عينة الدراسة 

لجميع عبارات استبانة الدراسة المتعلقة بالتساؤل الثاني 

( وحيث أن 2ال يختلف عن المتوسط المفترض )

( فإنه يقع 2.08المتوسط الحسابي لجميع هذه العبارات )

عني أن (، وهذا ي2.34 – 1.67في منطقة الحياد )

هناك درجة متوسطة من السهول والتبسيط في إجراءات 

 العمل المتبعة بالجامعة األسمرية االسالمية.

)مدى توفير إدارة الجامعة األسمرية  التساؤل الثالث: -

 اإلسالمية لمتطلبات اإلدارة اإللكترونية؟(

حول  Tالختبار هذا التساؤل يتم استخدام اختبار 

المتوسط لعينة واحدة لمعرفة وجهة نظر اإلداريين 

توفير إدارة الجامعة  بالجامعة األسمرية اإلسالمية حول

 ؟األسمرية اإلسالمية لمتطلبات اإلدارة اإللكترونية

إلجابات  اإلحصائية(: يبين أهم المقاييس 7جدول )

فقرات االستبيان المتعلقة بمحور توفر متطلبات اإلدارة 

 رونية بالجامعة األسمرية اإلسالمية.االلكت

 

 

 

 

 
 

العام  ( نجد أن مستوى المعنوية7من الجدول رقم )

وعليه يتم قبول  0.05أكبر من  0.075المحسوب 

وهذا يعني أن المتوسط العام إلجابات عينة  ،فرض العدم

الدراسة لجميع عبارات استبانة الدراسة المتعلقة 

 ،(2بالتساؤل الثالث ال يختلف عن المتوسط المفترض )

وحيث أن المتوسط الحسابي لجميع هذه العبارات 

( 2.34 – 1.67( فإنه يقع في منطقة الحياد )2.13)

لكترونية تتوافر بدرجة فهذا يعني أن متطلبات اإلدارة اال

 متوسطة بالجامعة األسمرية االسالمية.

كما يتبين من الجدول حسب المتوسطات الحسابية 

واالنحرافات المعيارية لمتطلبات اإلدارة االلكترونية أن 

ر المتطلبات توافراا بالجامعة المتطلبات المالية أكث

سمرية اإلسالمية بدرجة متوسطة من التوافر تقترب األ

ن تكون عالية، تليها المتطلبات البشرية بدرجة أل

ا تقترب ألن تكون عالية، ثم  متوسطة من التوافر أيضا

جاءت المتطلبات المعلوماتية بدرجة متوسطة، وأخيراا 

المتطلبات التنظيمية بدرجة متوسطة من التوافر تميل 

 ألن تكون منخفضة.

أثر ذو داللة إحصائية لإلدارة  كهنا :الرابعالتساؤل  -

اإللكترونية في تسهيل وتبسيط إجراءات العمل داخل 

 الجامعة.

 ويمكن إعادة صياغة هذه الفرضية كالتالي:

: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلدارة الفرضية الصفرية

اإللكترونية في تسهيل وتبسيط إجراءات العمل داخل 

 الجامعة.

: يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلدارة الفرضية البديلة

اإللكترونية في تسهيل وتبسيط إجراءات العمل داخل 

 الجامعة.

عند إجراء اختبار تحليل االنحدار البسيط لمتغير اإلدارة 

اإلجراءات  ومتغير سهولةااللكترونية كمتغير مستقل 

المتبعة في العمل داخل الجامعة كمتغير تابع كانت النتائج 

 على النحو التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 التساؤل

نوع 
 المتطلبات

المتوسط 
الحسابي 

X 

االنحراف 
المعياري 

S 
 Tقيمة 

الداللة 
Sig 

درجة 
 الممارسة

مدى توافر 
متطلبات 
اإلدارة 

االلكترونية 
بالجامعة 
األسمرية 
 اإلسالمية.

 

متطلبات 
 متوسطة 0.007 2.902 0.42 2.23 بشرية

متطلبات 
 متوسطة 0.023 2.400 0.61 2.27 مالية

متطلبات 
 0.63 1.98 تنظيمية

-

0.217- 
 متوسطة 0.830

متطلبات 
 متوسطة 0.350 0.950 0.41 2.07 معلوماتية

 متوسطة 0.075 1.849 0.40 2.13 
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 (8جدول رقم )

نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج 

 رضية الرابعةالختبار الف

 

 

 

( صالحية نموذج اختبار فرضية 8يوضح الجدول )

نظراا ألن مستوى الداللة المحسوبة  الرئيسية، وذلكالدراسة 

( وهو أقل من مستوى الداللة المعتمد في 0.00كان )

ومن خالل قيمة معامل التحديد فإن  ،(0.05)الدراسة 

في %( من التباين 61تطبيق اإلدارة االلكترونية تفسر )

متغير )واقع اإلجراءات المتبعة بالجامعة(، وجميع ذلك 

يؤكد دور تطبيق اإلدارة االلكترونية وأثرها في تفسير 

ة اإلجراءات المتبعة بالجامعة التباين في سهولة وبساط

 سمرية اإلسالمية.األ

هناك فروقات ذات داللة إحصائية التساؤل الخامس:  -

حول متطلبات بين وجهات نظر مفردات عينة البحث 

اإلدارة االلكترونية ومساهمة اإلدارة االلكترونية  تطبيق

 في تبسيط العمل تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق إحصائية في آراء أفراد 

ا  لتوافر متطلبات تطبيق اإلدارة عينة الدراسة وفقا

 االلكترونية ومساهمة اإلدارة االلكترونية في تبسيط

 العمل تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

ومن أجل فحص صحة الفرضية المتعلقة بمتغير 

المسمى الوظيفي يتم استخدام اختبار تحليل التباين 

 (One Way Anovaاألحادي )

0H ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة :

توافر متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية حول 

اإلدارة االلكترونية في تبسيط العمل تعزى ومساهمة 

 .لمتغير المسمى الوظيفي

1H توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة حول :

توافر متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية ومساهمة 

اإلدارة االلكترونية في تبسيط العمل تعزى لمتغير 

 .المسمى الوظيفي

 (9نتائج جدول )

( لدراسة one way a novaاختبار تحليل التباين )

اآلراء حول اإلدارة االلكترونية ومساهمتها في تبسيط العمل 

ا لمتغير المسمى   الوظيفي.وفقا

 

 

 

يتضح من الجدول أعاله أن قيمة مستوى الداللة كانت     

( وهو أكبر من مستوى الداللة المعتمد في 0.528)

أي أنه (، وبالتالي فإننا نقبل فرضية العدم، 0.05الدراسة )

أفراد استجابات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

 .الوظيفيالمسمى عينة الدراسة تُعزى إلى متغير 

سمرية اإلسالمية بمختلف أي أن اإلداريين بالجامعة األ

مسمياتهم الوظيفية من )مدير عام، مدير إدارة، رئيس قسم، 

فيما يخص اإلدارة  الرأيرئيس وحدة، موظف( لهم نفس 

االلكترونية ومتطلباتها ومساهمتها في تسهيل إجراءات 

 العمل.

بحثه في من خالل ما تم  الدراسة:نتائج  -3.6

اإلطار النظري، وما انتهى إليه التحليل العملي، خلصت 

 الباحثات إلى جملة من النتائج، يمكن إجمالها فيما يلي:

اإلدارة  الجامعة األسمرية اإلسالميةتطبق إدارة  -

 االلكترونية بدرجة متوسطة.

 المصدر 
درجات 
 الحرية 

معامل 
 Rاالرتباط

معامل 
التحديد 

2R 

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
داللة 

F 

 1 االنحدار

.780 0.61 

1.48 1.484 

 0.034 0.957 28 الخطأ 0.00 *43.46

  2.441 29 الكلي

 

مصدر 
 التباين

درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

بين 

 المعالجات
3 0.246  .0820 0.758  .528 0 

ضمن 

 المعالجات
26 2.815 .1080   

    3.061 29 المجموع
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تتصف إجراءات العمل المتبعة داخل الجامعة  -

 .حدسمرية بالسهولة والبساطة إلى األ

سمرية اإلسالمية متطلبات توفر إدارة الجامعة األ -

اإلدارة االلكترونية بدرجة متوسطة من التطبيق 

بحيث تأتي المتطلبات المالية في مقدمة المتطلبات 

التي تقوم إدارة الجامعة األسمرية اإلسالمية 

بتوفيرها ثم تأتي المتطلبات البشرية تليها المتطلبات 

تي المتطلبات التنظيمية في آخر المعلوماتية، بينما تأ

حيث لوحظ أن هناك بعض  ،المتطلبات توفراا 

 القصور في توفير المتطلبات التنظيمية.

هناك عالقة طرية قوية بين اإلدارة االلكترونية  -

 وتسهيل اإلجراءات المتبعة بالعمل.

ال توجد فروق دالة إحصائيا بين آراء اإلداريين  -

فيما يخص اإلدارة  بالجامعة األسمرية اإلسالمية

اإللكترونية ومساهمتها في تبسيط إجراءات العمل 

 تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

  التوصيات: -3.7

سوووووومرية إدارة الجامعووووووة األ اتتوصووووووي الباحثوووووو     

 اإلسالمية بما يلي:

بذل الجهود والعمل بشكل أكبر من أجل توفير  -

 متطلبات اإلدارة االلكترونية بمختلف أنواعها.

العمل على رفع مستوى الكادر الوظيفي فيما  -

يخص اإلدارة االلكترونية من خالل الدورات 

 العلمية وورش العمل التقنية.

وضع الخطط والسياسات الكفيلة بالرفع من  -

مستوى تطبيق اإلدارة االلكترونية داخل 

 الجامعة.

لدى موظفي  االلكترونيةالثقافة نشر والوعي  -

 .الجامعة

بووالحوافز التشووجيعية والتووي يمكوون أن االهتمووام  -

ا للموظفين نحو قبول و نجواح تطبيوق تشكل دافعا

 اإللكترونية.اإلدارة 

 

 قائمة المصادر والمراجع: -3.8
اإلدارة االلكترونيوووة فوووي الجامعوووة  شووولبي واقوووعجمانوووة  -

 ةغزة: الجامع)التنظيمي، االسالمية وأثرها على التطوير 

 .9ص(، 2011االسالمية، 

مجلة جامعة بابل  االدارة االلكترونية، شوراي،أحالم  -

، 64بابل(، المجلد  ةالعراق: جامع)االنسانية، للعلوم 

 .3394ص، 4،2016دالعد

 ،االسوتراتيجية والمعرفوة االلكترونيوة: اإلدارة نجم عبود-

(، 2009عمووان: دار اليووازوري،)المجوواالت،  الوظووائف،

  .36ص

سعيد بن المعال العموري، المتطلبوات اإلداريوة واألمنيوة  -

نوووايف  ةامعوووالريووواض: ج)االلكترونيوووة، لتطبيوووق اإلدارة 

 .6ص(، 2003العربية للعلوم األمنية،

ومتطلبوات الحكوموة  الحموادي مفواهيم زعبد العزيبسام  -

(، 2002االدارة العامووة، دالريوواض: معهوو)االلكترونيووة، 

 .20ص

تبسيط اإلجراءات  يح،عادل الطر محمود سماحة، -

الدار  عمطاب عمان:)اإلداري، والتطوير 

 .87ص(، 2001،الهندسية

واألساليب، أصول التنظيم  محمد شاكر عصفور، -

(، 2005دار الميسرة للطباعة والنشر،: عمان)

 .238ص

 - Prasad Lalla, Schermerhorn, Management 

Principles and Practices, (New Delhi: Excel Books 

India,2001), p192. 
دار وائل عمان: )، وإجراءات العمل اللوزي، التنظيمموسى  -     

 .91ص(، 2007،للنشر والتوزيع 
 


