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طوير تهمت في حيث سا االداري،لتكنولوجيا المعلومات الحديثة الفضل في احداث تغييرات ايجابية في العمل  :الملخص

من ترونيا، ضالك دارواعمال تتحويل الخدمات واالعمال االدارية التقليدية الى خدمات  واساليبه مفادهاالكثير من مراحله 

مثل ستغالل األترطها االيتطلب اعتماد منهجيات معينة، يشدارة اإللكترونية استخدام اإل وإن ،ما يعرف باالدارة االلكترونية

ء ورقة الضوط هذه الوانتاجية العاملين، وتوفير الوقت والجهد والتكاليف. تسلكفاءة العمل لتقنية المعلومات، بقصد رفع 

الورقية  إلدارةعن ا يالوالفني بدللتعليم التقني بالهيئة الوطنية على مدى تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الكليات التقنية 

التقليل في  لتدريباالتقليدية. وتبين حجم ما يعترض االنتقال إلى هذا النوع من االدارة من عوائق مع التركيز على دور 

 من هذه العوائق.

ة لجمع كأداة اساسياستبانة  تقد استخدامو احصائية،اختبرت بواسطة عمليات  فرضيات،صيغت اربعة ولتحقيق ذلك 

 ،"الشريحة المستهدفةعينة الدراسة "الدراسة على  والمعلومات لتطبيقالبيانات 

نظر من وجهة  التقنية الكليةفي تطبيق اإلدارة اإللكترونية في  رغبةال تبين أن عليها،ومن خالل النتائج المتحصل 

تنظيمية دارية وإوالمؤهل، وأن الكليات التقنية لديها معوقات لجنس الشريحة المستهدفة كانت بدرجة مرتفعة باختالف ا

 اإللكترونية. االدارة لتطبيق 
 

 (تقنية المعلومات، ،اإلدارة الورقية، اإلدارة اإللكترونية، الكليات التقنية) الكلمات المفتاحية:
 
 
 
 

 المقدمة .1

االتصددددداالت أحددددددث التطدددددور المتسدددددارع فدددددي تقنيدددددات 

فدددددي اإلدارة ندددددتج عنهدددددا حقيقيدددددة  والمعلومدددددات ثدددددورة

العمدددددل اإلداري وفعاليتددددده تغييدددددر كبيدددددر فدددددي أسدددددلوب 

اإللكترونيددددة.  واالدارة  يعددددرف بدددداإلدارة  فيمدددداه وأدائدددد

االنتقدددال مدددن إسدددمها تعندددي اإللكترونيدددة وكمدددا يبددددو مدددن 

العمددددددل التقليدددددددي المعتمدددددددد علددددددى الوعدددددداء الدددددددورقي 

إلدددددى الوعدددداء األلكترونددددي فدددددي الحتددددواء االجددددراءات، 

تطبيقدددددات معلوماتيدددددة مرتكدددددزة علدددددى مكوندددددات شدددددكل 

ة. هدددددددذا شدددددددبكات الحواسددددددديب وعناصدددددددرها البرمجيددددددد

طبيعتدددددده الفعالددددددة، يسددددددهل عمليددددددة الوعدددددداء، وبسددددددبب 

تخدددزين المعلومددددات وارشدددفتها دون الحاجددددة إلدددى حيددددز 

ومسدددتوى تعقيددددها وتعددددد مكددداني، مهمدددا كدددان حجمهدددا 

وسدددددددائطها )نصدددددددوص، صددددددددور، مقددددددداطع صددددددددوتية 

ومرئيددددددددددددة...الد(، يجعددددددددددددل اسددددددددددددتدعاء البيانددددددددددددات 

والمعلومدددددات المخزندددددة، الالزمدددددة التخددددداذ القدددددرارات، 

 . [1] ريعة ولحظيةس

اإللكترونيدددة هددددي منظومدددة رقميددددة  بمعندددى أدإل اإلدارة 

إلدددددددى اختدددددددزال وتحويدددددددل العمدددددددل متكاملدددددددة، تهددددددددف 

الددددنمط الدددورقي التقليددددي البطدددد ، اإلداري العدددادي مدددن 

إلددددى الددددنمط اإللكترونددددي فددددائق السددددرعة دون المسدددداس 

 العامددددة فددددي تقددددديم الخدددددماتبطبيعددددة االدارة وأهدددددافها 

 االدارية وفق نهج قانون محكم.
وبطبيعدددة الحدددال تدددنعكس سدددرعة وفعاليدددة اتخددداذ القدددرار 

خفددددض تكدددداليف العمددددل اإلداري، ورفددددع معدددددالت فددددي 

وتجدددددددداوز مشددددددددكلة البعدددددددددين الجغرافددددددددي االنجدددددددداز، 

والزمندددددي، ومعالجدددددة البيروقراطيدددددة والنمطيدددددة  وهدددددذا 

إصددددالحات عميقددددة فددددي بدددددوره يتحددددول إلددددى إحددددداث 
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بالدولدددددددة، وتطدددددددوير  ليدددددددة العمدددددددل داري اإل الهيكدددددددل

مشددددداكل ومواكبدددددة التطدددددورات، اضدددددافة لتقليدددددل أثدددددار 

 .[2] اليوميةالعمل 

دارة هددددذه الدراسدددددة ركددددزت علدددددى امكانيددددة تطبيدددددق اإل

ة لهيئدددالتابعدددة ل لكترونيدددة فدددي الكليدددات التقنيدددة الليبيدددةاإل

تطددددوير أداء  بغددددرضوالفنددددي الوطنيددددة للتعلدددديم التقنددددي 

  .هادارة فياإل

واظهددددددرت النتددددددائج أن هندددددداك عوائددددددق تحددددددول دون  

تطبيدددددددق اإلدارة اإللكترونيدددددددة بالكليددددددددات مدددددددع عدددددددددم 

جاهزيددددددددددة اإلدارات للتطبيددددددددددق، وأشددددددددددار العدددددددددداملين 

بالكليدددددات ألهميدددددة التأهيدددددل والتددددددريب ونشدددددر الدددددوعي 

 بأهمية تطبيق اإلدارة اإللكترونية. 
 

 منهجية الدراسة .2

تسدددعى هدددذه الدراسدددة الدددى تجميدددع المعلومدددات وتحليدددل 

البيانددددات األوليددددة المتعلقددددة بموضددددوع الدراسددددة وذلددددك 

النظددددري بددددالواقع العلمددددي وتطبيقدددده مددددع  لدددربط اإلطددددار

دراسددددة تطبيقيددددة للمؤسسددددة، حيددددث تددددم اتبدددداع المددددنهج 

التحليلدددددددي مددددددن خدددددددالل االعتمدددددداد علدددددددى والوصددددددفي 

مسدددارين يضددددبطان سددددير الدراسددددة ويؤمنددددان الوصددددول 

دقيدددق، حيدددث تدددم االعتمددداد هددددافها بشدددكل أالدددى تحقيدددق 

علددددى الدراسددددة النظريددددة واسددددتقراء الدراسددددات السددددابقة 

 الميدانية.واالستفادة منها في الدراسة 

لرصدددد أراء العددداملين بمؤسسدددات التعلددديم العدددالي بشدددأن 

الحكوميددددة فدددي المؤسسددددات  اإلدارة اإللكترونيددددةتطبيدددق 

 األداء، ومعوقدددداتميتهددددا فددددي تحسددددين أهدراك إ ىومددددد

حصددددائية إتطبيقهددددا، وسددددبل معالجتهددددا، أجرينددددا دراسددددة 

  كليددددة مؤسسددددات التعلدددديم العدددداليفددددي مؤسسددددتين مددددن 

 -الحاسددددوب وكليددددة تقنيدددداتزور جندددد-التقنيددددة الهندسددددية

 . غوط الشعال

 نزور ج –ية كلية التقنية الهندس 

فدددي تعتبدددر مدددن أهدددم كليدددات التقنيدددة الهندسدددية فدددى ليبيدددا، 

مخدددول لمدددن   تقنيدددا   ا   متوسدددطا  معهدددد م كاندددت1957 سددنة

اعتمددددد  م1989 وفددددى سددددنةشددددهادة الدددددبلوم المتوسددددط، 

 وكاندددددت تلدددددكشدددددهادة الددددددبلوم العدددددالي المعهدددددد لمدددددن  

إذ تميددددز بالقدددددرات  ،تدددداريد المعهددددد فدددديخطددددوة هامددددة 

لدددى اإلمكانيدددات الماديدددة مدددن إباإلضدددافة الفنيدددة والعلميدددة 

، ورش ومعامدددددل تغطدددددى جميدددددع تخصصدددددات المعهدددددد

م مددددن قبددددل إدارة الكليددددات 2010اعتمدددددت فددددى سددددنة و

لمدددن  شدددهادة البكدددالوريوس التقندددي فدددي مختلدددف  التقنيدددة

 . [8] التخصصات

  وط الشعالغ –كلية تقنيات الحاسوب 

كانددددت  تقنيددددة،ككليددددة  2010عتمددددد فددددي سددددنة قبددددل أن ت

العدددالي لتقنيدددات الحاسدددوب الدددذي  تعدددرف باسدددم المعهدددد

تحتدددوي علدددى ثالثدددة  م، والكليدددة1990عدددام  تأسيسدددهتدددم 

، (الشدددددبكات اآللدددددي، الدددددتحكم ،البرمجدددددة) تخصصدددددات

معامدددل ذات وورش وكمدددا تحتدددوي علدددى عددددة مرافدددق و

 .[9] تجهيز متقدم

المؤسسدددددتين لهمدددددا مكاندددددة وماالشدددددك فيددددده أن هددددداتين 

مرموقددددة ومهمددددة فددددي مخرجددددات التعلدددديم العددددالي، وقددددد 

علدددددى تشدددددابه سدددددنة  سُدددددلطت الدراسدددددة عليهمدددددا بنددددداءا  

اعتمادهمددددا ككليددددات تقنيددددة وكددددذلك تشددددابه االمكانيددددات 

 والقدرات الفنية والعلمية.

 مشكلة الدراسة  .2.1

بسددددددددبب التطددددددددور الحاصددددددددل فددددددددي تكنولوجيددددددددة 

عديدددددد مدددددن باالضدددددافة الدددددى تحدددددول ال المعلومدددددات،

المؤسسدددددات مدددددن العمدددددل االداري التقليددددددي الدددددى 

بددددات الزامدددددا علدددددى  االلكتروندددددي،العمددددل االداري 

وكليددات مددن معاهددد عليددا لي امؤسسددات التعلدديم العدد

وذلدددددك التطدددددورات الحاصدددددلة  ةواكبدددددم وجامعدددددات

ومددددن ات. ــدددـوير هددددذه المؤسسـدددـالهميتهدددا فددددي تط

الدددددى  والتدددددي تهددددددفهدددددذه الدراسدددددة ت جددددداء هندددددا

عدددددن واقدددددع تطبيدددددق االدارة االلكترونيدددددة الكشدددددف 

 التقنية. تالكليافي 
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 اهداف الدراسة .2.2

اقتضدددددت الدراسدددددة الحاليدددددة تحقيدددددق العديدددددد مدددددن 

االهددددداف تتعلددددق بتطبيددددق االدارة االلكترونيددددة فددددي 

 الكليات التقنية، وقد كان من اهمها:

 تقييم الجاهزية االدارية بالكليات التقنية. -
االدارة تسليط الضوء على اهمية تطبيق  -

 االلكترونية في الكليات محل الدراسة.
االدارية  وتأهيل القياداتابراز اهمية تدريب  -

 لتطبيق االدارة االلكترونية.
 واالدارية لتطبيقتحديد المعوقات التنظيمية  -

 االدارة االلكترونية.
 دراسةاهمية ال .2.3

ة قنيتستمد هذه الدراسة اهميتها من اهمية الكليات الت

في تطوير وتنمية المجتمع في مختلف  الهامودورها 

 وعدم اقتصار دورها على التعليم التقني المجاالت،

. وبالتحديد تتمثل اهمية هذه والبحتالتقليدي 

بمؤسسة علمية لها  الرتباطها اوال،الدراسة: 

 همأاالسهام في تحديد  ثانيا،تأثيرها في المجتمع. 

 المعوقات التي تحول دون تطبيق اإلدارة

 االلكترونية في المؤسسات التابعة للهيئة الوطنية

حث هذه المؤسسات  ثالثا،. والفنيللتعليم التقني 

ي فللتوجه الجاد من اجل تطبيق االدارة االلكترونية 

 االدارات المختلفة وغيرها من المؤسسات األخرى

والمعلومات لمعالجة الكم الهائل من البيانات 

 .المتزايدة

 الدراسةفرضيات  .2.4

في ضوء مشكلة الدراسة واهدافها تم صياغة 
 :الفرضيات التالية

تتوفر لدى الكليات البنى التحيتة  -
الجاهزية االدارية بالكليات االستراتيجيات وو

 التقنية.
 وتأهيل القياداتتدريب بالتقنية تقوم الكليات  -

 .االدارية لتطبيق االدارة االلكترونية
دون  تحولوإدارية تنظيمية معوقات هناك  -

 .ةفي الكليات التقني طبيق االدارة االلكترونيةت
 مجتمع وعينة البحث .2.5

اعضددداء  المسدددتهدف مدددن مجتمدددع الدراسدددةيتكدددون 

 واالداريددددين بالكليدددداتدين والمعيددددهيئددددة التدددددريس 

  .محل الدراسة

 أداة الدراسة .2.6

 تددددم بندددداء اداة الدراسددددة المتمثلددددة باسددددتبانة الهدددددف

الحصددددول علددددى صددددورة مددددن واقددددع تطبيددددق منهددددا 

اإلدارة االلكترونيددددددة فددددددي الكليددددددات التقنيددددددة مددددددن 

 إذا وتحديددددد مدددداوجهددددة نظددددر العينددددة المسددددتهدفة. 

كاندددددت هنددددداك فدددددروإل ذات داللدددددة إحصدددددائية فدددددي 

تطبيددددددق اإلدارة االلكترونيددددددة فددددددي هددددددذه الكليددددددات 

والمسددددتوى تعددددزى لمتغيددددرات المؤهددددل التعليمددددي 

 رات التدريبيددددةوالدددددو وسددددنوات الخبددددرة الددددوظيفي

فدددددددددي حقدددددددددل اإلدارة االلكترونيدددددددددة. باإلضدددددددددافة 

للتعددددرف علددددى اهددددم المعوقددددات التددددى حالددددت دون 

تطبيدددددددددددق اإلدارة االلكترونيدددددددددددة كمدددددددددددا يراهدددددددددددا 

 المستهدفين في العينة.

 صدق األداء .2.7

ولغدددرض التأكدددد مدددن قددددرة االسدددتبانة علدددى قيددداس 

فقددددد اجددددري اختبددددار صدددددإل  الدراسددددة،متغيددددرات 

ن خدددددددالل عرضددددددددها علددددددددى األداء لفقراتهدددددددا مدددددددد

 مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة.

 ثبات األداء  .2.8

ومؤشددددرا اسددددتخدم مقيدددداس كرونبدددداا الفددددا مقياسددددا 

، ومدددددددى موثوقيتهددددددااالسددددددتبانة  اييسمقدددددد لثبددددددات

فكلمددددددا كانددددددت مصددددددداقية ودرجددددددة ثبددددددات األداء 

مرتفعددددة، كلمددددا تمكددددن البحدددداث مددددن تدددددقيق نتددددائج 

الدراسدددددة وتأكيددددددها، فقدددددد اظهدددددرة النيجدددددة نسدددددبة 

. SPSSباسدددددددتخدام برندددددددامج  "0.986عاليدددددددة "

 وذو اهميدددددددددةويعدددددددددد هدددددددددذا العامدددددددددل مقبدددددددددوال 

"significant الوصدددددددددفية،" فدددددددددي الدراسدددددددددات 

 صالحة للتطبيق. االستبانةوبذلك تعد 

كمددددا تددددم حسدددداب صدددددإل االتسدددداإل الددددداخلي بددددين 

باإلضددددددافة الددددددى احتسدددددداب  وابعادهددددددا،الفقددددددرات 

صدددددددددإل االتسدددددددداإل الددددددددداخلي بددددددددين الفقددددددددرات و 

المجمدددددددوع الكلدددددددي، فقدددددددد اظهدددددددرت النتدددددددائج ان 
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الفقددددرات متناسددددقة فعددددال مددددع بعدددددها و المجمددددوع 

 ".0.001الداللة " ومستوى الكلي
 

 الورقية دارة التقليديةاإلمفهوم  .3

كمصددددددطل  مشددددددتقة مددددددن الجددددددذر أدر، ومندددددده  اإلدارة 

أى أحدددداط أو جعلدددده يدددددور، أمددددا فددددى اللغددددة الفعددددل أدار 

مصدددددددطلحين يغطيدددددددان المعندددددددى، اإلنجليزيدددددددة فثمدددددددة 

فدددددى  يعندددددي اإلدارة و (Management)أحددددددهما هدددددو 

ماليددددددة  أربددددددا  مسددددددتوى التنفيددددددذ واإلجددددددراء لتحقيددددددق 

ويعنااااااااي المهااااااااام  (Administrationوالثااااااااا ي هااااااااو  

 النظاااار ألهميااااة   قياااا األساسااااية لااااعدار، العليااااا، دو  

 .ماليةأرباح 

هو  جميع الموارد المختلفة واستغاللها إذاً مفهوم اإلدار، 

على النتيجة المرسومة في بفعالية وكفاء، لل صول 

الهدف. والموارد يقصد بها العوامل أو العناصر 

وى العاملة التنظيم والميزا ية والقاألساسية لال تاج مثل 

 خالل من المهام ا جازو وهي "فنواألجهز، والمعدات، 

 إلى الوصول بغية في المنظمة العاملة البشرية القوى

 عمليات و كو  المنظمة، قبل من المطلوبة ألهدافا

 هي القرارات والسيطر، وا خاذ والتنظيم التخطيط

 . [3] "األساسية الوظائف

 

  إلدارة اإللكترونيةمفهوم ا .4

تتكددون أساسددا مددن متكاملددة  لكترونيددةإ منظومددة هددي

العمدددل المنددداط بهدددا، مدددع  شدددبكة حاسدددوبية بحجدددم يناسدددب

كافدددددة البرمجيدددددات الالزمدددددة لتخدددددزين ومعالجدددددة تدددددوفر 

واسدددددددددتدعاء البياندددددددددات فدددددددددي وسدددددددددائطها المتعدددددددددددة. 

الشدددددبكة معدددددة مسدددددبقا البرمجيددددات التددددي تعمدددددل علددددى 

السددددتيعاب اإلجددددراءات اإلداريددددة ودورتهددددا المسددددتندية 

ل المعتمددد  اإلداري العمددل الكاملددة، وهددي بددذلك تحددو 

إدارة  إلددددىورإل بسددددرعته التقليديددددة الرتيبددددة، علددددى الدددد

اإللكترونيدددة التدددي تسدددري بسدددرعة تعتمدددد علدددى الملفدددات 

الشدددددبكات الحاسدددددوبية  وأطدددددرافالضدددددوء بدددددين منافدددددذ 

 الكسترانت(.ا –النترانت ا –)االنترنت  بأنواعها
 

 اإللكترونية هداف اإلدارةأ .5

رونيدددددددة دارة اإللكتداف كثيدددددددرة تسدددددددعى اإليوجدددددددد أهددددددد

 اآلتي:لتحقيقها ونذكر منها 

سدددددددددددهولة إدارة ومتابعدددددددددددة اإلدارات المختلفدددددددددددة  .1

 للمنظمة وكأنها وحدة مركزية.

تدددددددددوفير البياندددددددددات والمعلومدددددددددات للمسدددددددددتفيدين  .2

 بصورة فورية.

تبسدددددديط اإلجددددددراءات وسددددددرعة اإلنجدددددداز ورفددددددع  .3

 مستوى أداء الخدمات.

فدددي اتخددداذ القدددرارات المناسدددبة المبنيدددة  السدددرعة .4

 على معلومات دقيقة ومباشرة.

 البيانات الداعمة لإلدارة العليا. توسيع قاعدة .5

 الموارد.  السهولة في متابعة وإدارة كافة .6

توظيدددف تكنولوجيدددا المعلومدددات لددددعم وبنددداء ثقافدددة  .7

 إيجابية لدى كافة العاملين.

ترشددديد التكددداليف الماليدددة عدددن طريدددق تقليدددل أوجددده  .8

ومتابعدددددة عمليدددددات اإلدارة  الصدددددرف فدددددي إنجددددداز

لتعزيدددددددددز الكفددددددددداءة ممدددددددددا يدددددددددؤدي  المختلفدددددددددة،

 االقتصادية.

تركيدددددز نقطدددددة اتخددددداذ القدددددرار فدددددي نقددددداط العمدددددل  .9

 مراقبتها.ع إعطاء دعم أكبر في الخاصة بها م

ظددددام إلغددداء نظدددام األرشددديف الدددورقي واسدددتبداله بن .10

 مرونددددة فدددديلكترونددددي الددددذي يحقددددق األرشدددديف اإل

 نشددددرها ألكثددددر مددددن جهددددةالوثددددائق وع التعامددددل مدددد

 .وجهد ووقتكلفة  قلأب

 زيددددادة التددددرابط بددددين العدددداملين واإلدارة العليددددا .11

 ومتابعة وإدارة كافة الموارد.

تجميدددددددع البياندددددددات مدددددددن مصدددددددادرها األصدددددددلية  .12

 موحدة.بصورة 

 والوارد.لكتروني بدال من الصادر البريد اإل .13

اإلجددددددددراءات التنفيذيددددددددة بدددددددددال مددددددددن محاضددددددددر  .14

  االجتماعات.

  المتابعة.االنجازات بدال من  .15
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 حفظها.إدارة الملفات بدال من  .16

تقلددددديص معوقدددددات اتخددددداذ القدددددرار عدددددن طريدددددق  .17

 .[3]توفير البيانات وربطها 

 

 

 اإللكترونية اإلدارية متطلباتال(: 1)رقــم كل ـش
 

 متطلبات اإلدارة اإللكترونيةال .6

المؤسسددددددددات فدددددددي الدولددددددددة، لكدددددددي تسددددددددتطيع كافدددددددة 

وبددددددددداألخص الكليدددددددددات، االسددددددددددتفادة مدددددددددن التقنيددددددددددة 

داء المعدددددامالت وتحسدددددين األفدددددي انجددددداز  اإللكترونيدددددة

يجدددددددب تدددددددوفر مجموعدددددددة مدددددددن المتطلبدددددددات داري، اإل

أبدددرز ( يوضددد  1)رقدددم ساسدددية كحدددد أدندددى، والشدددكل األ

 هذه المتطلبات. 

ن الذيالتعليمية  ؤسساتالمسؤولين في الم وهذا يحتم على

ا اإللكترونية أن يأخذو يرغبون في التحول إلى اإلدارة

 واالستيعاباالستراتيجية، وضو  الرؤية  االعتبارفي 

 من تخطيط وتنفيذ اإلدارة اإللكترونيةالشامل لمفهوم 

التطوير المستمر إلجراءات وتطوير  ووتشغيل وإنتاج 

حتياجات وتأمين االالعمل وتوضيحها للموظفين، 

لجميع الموظفين كل حسب تخصصه، وتأمين التدريبية 

 .[4]المعلومات للمستفيدين سرية 
 

  سابقةالدراسات ال .7

إن اإلدارة اإللكترونيددددددة لهددددددا دور مهددددددم فددددددي تطددددددوير 

المجتمدددددددددددع األداء اإلداري واالرتقددددددددددداء بمؤسسدددددددددددات 

ونظدددرا لدددذلك أجريدددت العديدددد مدددن الدراسدددات  المختلفدددة 

داخددددل المؤسسددددات  لكترونيددددةدارة اإلاإل تطبيددددق مجددددالب

ومددددن المختلفددددة وبدددداألخص مؤسسددددات التعلدددديم العددددالي. 

التددددي  [5]حسددددين فددددي إيددددران أهددددم الدراسددددات، دراسددددة 

 ركدددددزت علدددددى معوقدددددات تطبيدددددق اإلدارة اإللكترونيدددددة

فدددي التعلددديم العدددالي اإليراندددي، وتدددم جمدددع البياندددات عدددن 

 طريددددق المقابلددددة الشخصددددية واسددددتخدم االسددددتبانة، وقددددد

تبددين وجدددود عوائدددق إداريدددة نددذكر منهدددا افتقدددار الخبدددرة، 

لتطبيدددق  رغبدددةالتقندددي مدددع عددددم وجدددود  عيوعددددم الدددو

 اإلدارة اإللكترونية. 

قدددددام فالدددددك بددددداجراء دراسدددددة فدددددي الواليدددددات المتحددددددة 

اسدددددددتخدام ركدددددددزت علدددددددى امكانيدددددددة  [6]األمريكيدددددددة 

 البدددددرامج الملحقدددددة بددددداإلدارة اإللكترونيدددددة بالجامعدددددات،

وتدددم تطددددوير اسددددتبانة مددددن سدددتون فقددددرة وزعددددت علددددى 

رؤسددداء االقسددددام اإلداريددددة، وتبدددين أن روسدددداء االقسددددام 

لددددديهم رغبددددة فدددددي اسددددتخدام الحاسدددددوب فددددي أعمدددددالهم 

اإلداريددددددة مدددددددع وجددددددود معرفدددددددة نسددددددبية بالحاسدددددددوب 

اإلدارة وبرامجددددددده الملحقددددددددة، ولددددددددديهم قناعددددددددة بددددددددأن 

 أعبدداء العمددل وتقلددل مددن ارتكدداباإللكترونيددة تقلددل مددن 

 األخطاء.

ة أمددا الدراسددة التددي قامددت بهددا منددى فددي المملكددة العربيدد

هددددددفت الدددددى التركيدددددز علدددددى معوقدددددات  [7]السدددددعودية 

اسدددددددددتخدام اإلدارة اإللكترونيدددددددددة بددددددددد دارة جامعدددددددددة أم 

، وزعددددت اسددددتبانة علددددى الشددددريحة المسددددتهدفة القددددرى

لتدددددريس واإلداريدددددين بالجامعدددددة، مددددن أعضددددداء هيئدددددة ا

واظهددددرت النتددددائج وجددددود رغبددددة قويددددة للتحددددول إلددددى 

اإلدارة اإللكترونيدددددددة، مدددددددع وجدددددددود معوقدددددددات ماليدددددددة 

ومعوقددددددددات بشددددددددرية كددددددددنقص فددددددددي المتخصصددددددددين 

 اإلداريين.

الدراسددددة الحاليددددة تتشددددابه مددددع الدراسددددات السددددابقة فددددي 

طبيعدددة منهجهددددا التحليلدددي الوصددددفي واسدددتخدام اسددددتبانة 

لجمدددددددع البياندددددددات مدددددددن العددددددداملين بدددددددالتعليم العدددددددالي 

وبددداألخص اإلداريدددين وأعضددداء هيئدددة التددددريس، بينمدددا 
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طبقدددت فدددي بيئددددة تخلتدددف الدراسدددة الحاليدددة فدددي كونهدددا 

 ة ليبية.اخرى بمعطيات مختلفة في كليات تقني
 

 الدراسة نتائج .8

اسددددتهدفت الدراسدددددة اإلحصددددائية عيندددددة عشددددوائية مدددددن 

فددددي اإلداريددددن، وأعضدددداء هيئددددة التدددددريس، والمعيدددددين 

( عضددددو 13(، مددددنهم )40عددددددهم )، التقنيددددةالكليددددات 

 ( معيددددددين،6( إداري، و)21تددددددريس، وعددددددد )هيئدددددة 

وكليدددة ندددزور ج -التقنيدددة الهندسدددية العددداملين بكليدددة  مدددن

% مدددددددن 75غدددددددوط الشدددددددعال،  -الحاسدددددددوب  تقنيدددددددات

إلمدددددددددام ومعرفدددددددددة بدددددددددداإلدارة لدددددددددديهم المسدددددددددتهدفين 

لكترونيدددددددة ويجيددددددددون التعامدددددددل مدددددددع الحاسدددددددوب، اإل

دورة تدريبيددددة فددددي شددددارك فددددي أكثددددر مددددن وبعضددددهم 

والمسددددددتهدفون يحملددددددون  لكترونيددددددة.مجددددددال اإلدارة اإل

مدددؤهالت علميدددة مختلفدددة مدددن مؤهدددل الددددبلوم المتوسدددط 

ومدددنهم مددن شددغل اعمددال قياديدددة  ،ة الدددكتوراهالددى درجدد

 واشرافية.

 [10]لمحمدددد ميلدددود بعدددد االطدددالع علدددى دراسدددة سدددابقة 

بلغددددة واضددددحة  ةأسددددئلة االسددددتبيانتددددم إعددددداد وتطددددوير 

مكددددون مددددن أربعددددة محدددداور، كددددل محددددور  ومباشددددرة،

الشددددريحة يندددداقش عدددددة أسددددئلة، ُوزع االسددددتبيان علددددى 

 تثالثددددددة خيدددددداراوفددددددي المقابددددددل قدددددددمت المسددددددتهدفة. 

حدددد  افقدددة الددىالمو –لإلجابددة عددن كدددل سددؤال )الموافقددة 

. قيددداس ليكدددرت الثالثددديموفدددق  موافقدددة(والغيدددر  –مدددا 

العينددددة تدددددم جابددددات االجماليددددة لكددددل عناصددددر ومددددن اإل

تعطدددددي الداللدددددة النهائيدددددة عدددددن إعدددددداد رسدددددوم بيانيدددددة 

 الفرض المطرو .

  

ة التقنيدددفالختبدددار فرضدددية الجاهزيدددة اإلداريدددة بالكليدددات 

صددددياغة الفكددددرة فددددي االدارة اإللكترونيددددة، تددددم  لتطبيددددق

 المحور في عدة اسئلة: هذا 

-QR1يددددة الحمايددددة هددددل يوجددددد نقددددص فددددي الددددوعي بأهم

 بعض القيادات االدارية؟ واالمن المعلوماتي لدى

-QR2 هددددل مقاومددددة بعددددض القيددددادات االداريددددة للتغيددددر

 تطبيق االدارة اإللكترونية ؟التقني يعيق 

-QR3 قددددة االدارة العليددددا بقدددددرة انخفدددداض ثهددددل يوجددددد

 االدارة اإللكترونية ؟الهيئة على تطبيق 

-QR4 هدددل هنددداك ضددددعف فدددي اقتندددداع بعدددض القيددددادات

 االدارة اإللكترونية ؟االدارية بجدوى تطبيق 

 

ق ( جاهزية القيادات االدارية بالكلية لتطبي1الجدول )

 االدارة االلكترونية

 

 

ر القيادات اإلدارية للتغي(: مقاومة بعض 2الشكل رقم )

 التقني

-QR5المهدددام يدددة مدددن زيدددادة داراإل تهدددل خدددوف القيدددادا

دارة اإلداريددددددة المترتبددددددة علددددددى تطبيددددددق اإلواالعبدددددداء 

 دارة؟تطبيق أداء اإلإللكترونية يعيق ا

-QR6 هددددددل وجددددددود نقددددددص فددددددي الخبددددددرة ومهددددددارات

شددددبكة االنترنددددت لدددددى القيددددادات  التعامددددل مددددع خدددددمات

 دارة اإللكترونية ؟برامج اإلاإلدارية يعيق تطبيق 

لكددل سددؤال فدددي نسدددبة المئويددة ( يبددين ال1الجدددول رقددم )

جاهزيددددددة القيدددددددادة االداريددددددة لتطبيدددددددق اإلدارة  محددددددور

ومدددن خدددالل الرسدددم  وفدددق مقيددداس ليكدددرت.االلكترونيدددة 

% 45أجددددداب  اندددددهنالحدددددظ ( 2البينددددداني فدددددي الشدددددكل )

اإلداريددددددة جاهزيددددددة القيددددددادات بالموافقددددددة علددددددى عدددددددم 
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االلكترونيدددددددة بالكليدددددددة، بينمدددددددا أفددددددداد يدددددددق اإلدارة لتطب

 % بعدم الجاهزية إلى حد ما. 41

وفي اختبار فرضية أهمية تدريب وتأهيل القيادات 

كرة تم صياغة الفاإلدارة اإللكترونية،  اإلدارية لتطبيق

 االسئلة: في 

-QT1 هدددددددددل التددددددددددريب الفعدددددددددال للعددددددددداملين علدددددددددى
للحاسدددددب اآللددددي عنصدددددر هدددددام االسددددتخدامات الحديثدددددة 

 االلكترونية؟لتطبيق االدارة 
ارية االد وتأهيل القياداتتدريب  ة(: أهمي2)الجدول 

 لتطبيق االدارة االلكترونية

QT8 QT7 QT6 QT5 QT4 QT3 QT2 QT1 البيا
 ن

42.5
% 

82.5
% 

55.0
% 

75.0
% 

62.5
% 

75.0
% 

82.5
% 

87.5
% 

مواف

 ق
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% 

15.0
% 

37.5
% 

20.0
% 

32.5
% 

22.5
% 

15.0
% 

10.0
% 

مواف

ق 

الى 

حد 

 ما

12.5
% 

2.5
% 

7.5
% 

5.0
% 

5.0
% 

2.5
% 

2.5
% 

2.5
% 

غير 

مواف

 ق

 
 

 
م (: التدريب الفعال للعاملين على استخدا3الشكل رقم )

 الحاسب اآللي عنصر هام لتطبيق اإلدارة االلكترونية
 

-QT2العالمية تساعد في تحقيق نجا  هل التوعية ا

 اإللكترونية ؟ دراة اإل

-QT3لكترونية من دارة اإللوعي بأهمية اإلهل نشر ا

 دارة ت االعالنية عنصر هام لتطبيق اإلالحمالخالل 

 ؟اإللكترونية 

-QT4 هل االفتقار الى العنصر البشري المدرب على

دارة لكترونية يعيق تطبيق اإلدارة اإلاإلتطبيق 

 اإللكترونية ؟

-QT5 هل توفير دورات تدريبية متخصصة في استخدام

هام ، عنصر للعاملينالتطبيقات الحديثة واالنترنت 

 دارة اإللكترونية ؟اإللتطبيق 

-QT6 هل ضعف أو عدم معرفة اللغة االنجليزية لدى

دارة موظفي ادراة نظم المعلومات يعيق تطبيق اإلبعض 

 اإللكترونية ؟ 

-QT7 هل تخصيص ميزانية كافية للتدريب عنصر هام

 دارة اإللكترونية؟لتطبيق اإل

-QT8ظام على اقامة ن ة للهيئة تؤثرهل الثقافة التنظيمي

 اإللكترونية؟ دارة اإل

% 70.31حيث أجاب  (،2من خالل الجدول رقم )

ة وتأهيل القيادات اإلداريبالموافقة على أهمية تدريب 

ظ لكترونية. ومن الملحوبأهمية اإلدارة اإلونشر الوعي 

عزو ذلك إلى أن ويمكن أن نسبة هؤالء عالية نسبيا ، 

، ذوي المستويات العلمية المتقدمةعناصر العينة هم من 

بالحاجة الماسة لتدريب وبالتالي يشعر الكثير منهم 

سم والرلكترونية. اإلدارة اإلوتأهيل الموظفين الستخدام 

( يعكس اهمية اإلستخدامات 3في الشكل رقم ) البياني

 ية.ع تطبيق اإلدارة االلكترونيسرتالحديثة للحواسيب في 
 

 واإلداريةود المعوقات التنظيمية وجرضية وفي اختبار ف

 سئلة:األاإللكترونية، التي صيغت في  دارةاإل لتطبيق

-QO1 تقديم هل تم وضع خطة استراتيجية للبدء في

 ؟دارة اإللكترونيةفي مجال تطبيق اإلالمشورة 

-QO2 هل قلة المخصصات المالية لبرامج التقنيات

 اإللكترونية؟ دارةللمعلومات يعيق تطبيق اإللحديثة ا

-QO3 هل الهيئة تضع في ميزانيتها السنوية

كافية الستعاب التغيير والتطوير التقني مخصصات 

 بالهيئة؟

-QO4 سلوب تدريجي لتقليص استخدامأهل تم استخدام 

 دارية؟الورإل في االجراءات اإل

-QO5ية( هل يوجد زيادة في الحوافز )المادية والمعنو

 ارة اإللكترونية؟دعند تطبيق اإلللعاملين 
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-QO6 ني لكتروالعمل اإلهل يعتقد العاملين أن سلبيات

 كثر من ايجابياته؟أ

-QO7  هل تم تطوير مراكز المعلومات وتوضي

 للمشرفين عليها؟الصالحيات 

-QO8 هل يوجد نقص في األيدي الفنية الماهرة

 ؟ والمدربة لخدمات صيانة أجهزة الحاسبات اآللية 

 

 واالداريةالمعوقات التنظيمية  :(3الجدول )

QO8 QO7 QO6 QO5 QO4 QO3 QO2 QO1  
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ق (: المعوقات التنظيمية واإلدارية لتطبي4)شـكل رقـم 

 االدارة االلكترونية

نالحظ ان غالبية  (،3بالنظر الى الجدول رقم )

 معوقات لتطبيقلموافقة بوجود با المستهفين اجاب

اإللكترونية، من حيث عدم وضع خطة دارة اإل

 المجال، وقلةللبدء في تقديم المشورة في هذا استراتيجية 

المخصصات المالية لبرامج التقنيات الحديثة، وعدم 

بغير القلة للعاملين بالكلية  وأجاب زيادة الحوافز 

( يبين نسبة 4الشكل رقم ) الموافقة بوجود معوقات.

   ل في محور المعوقات.الموافقات لكل سؤا

( يوض  نتائج فرضية تطبيق اإلدارة 4)الجدول رقم 

اإلجابات االلكترونية في الكليات التقنية وذلك من خالل 

 سئلة:على األ

-QA1تطورة، مثل هل تستخدم الكلية انظمة معلومات م

دارية ونظم دعم القرار ونظم ادارة المعلومات اإل)نظم 

 ؟( قواعد البيانات

-QA2هل تستخدم الكلية انواع متعددة من تقنيات 

 داخل الكلية؟االتصاالت 

-QA3دارة مخصصة لتطبيق اإلهل الموارد المالية ال

 كافية؟لكترونية اإل

 تطبيق االدارة االلكترونية في الكلية: (4الجدول )
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 تطبيق اإلدارة اإللكترونية (:5) رقم كلـش

-QA4دارة ومتلقى هل توجد شبكات ربط جيدة بين اإل

 الخدمة؟

-QA5 ية لكتروندارة اإللتطبيق اإلهل هناك حاجة ملحة

 ضغوط البيئة والمنافسة المعلوماتية والتقنية؟بسبب 

-QA6 هل هناك ضغط من الحكومة لتطوير النظم

 لكترونية؟دارة اإلبرامج اإلالتقنية ودعم 

-QA7 تمتلك الكلية قاعدة بيانات تكفي النجاز هل

 اعمالها الكترونيا؟
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-QA8ة الكلية قادر هل المهارات البشرية المتاحة في

 لكترونية؟دارة اإلتطبيق اإلعلى 

 % بعدم الموافقة بان الكلية توجد بها شبكة62.5اجاب 

 %45بينما اجاب  الخدمة،بين االدارة ومتلقي ربط جيد 

 بأن هناك حاجة ملحة لتطبيق اإلدارة االلكترونية.

% بعدم الموافقة على أن الكلية تستخدم 57.5أجاب 

تملك قاعدة نظم معلوماتية متطورة، ويرون انها ال 

% 30بيانات تكفي إلنجاز أعمالها اإللكترونية، بينما 

 ذلك.يرون عكس 

 

  االستنتاج .9

ي ء العاملين ف ر أريدمت هذه الورقة دراسة ميدانية لسق

ليم التابعة للهيئة الوطنية للتعمؤسسات التعليم العالي 

لكترونية في اإلإلدارة احول أهمية تطبيق التقني و الفني 

ة ونيكلياتهم. وكان من نتيجة الدراسة أن اإلدارة اإللكتر

مؤسسات التعليم غير مطبقة حتى بصورة نسبية في 

 وتقنية كانوباعتبار ان هذه المؤسسات علمية العالي، 

ة المؤسسات المبادرة في تبني يجب ان تكون في طليع

قدم الهائل الذي يحدث في العالم المتالتطور المعلوماتي 

 لما له من فوائد كبيرة. 

تطبيق هذا كما بينت أن هناك عوائق حقيقية تحول دون 

النوع من االدارة.  وأشارت، وبنسبة كبيرة من رأي 

العاملين في هذه المؤسسات، إلى أهمية التدريب 

 .والتأهيل

 

 التوصيات  .10

يم استنادا  إلى ما تم التوصل إليه من نتائج، يمكن تقد

مجموعة من التوصيات، التي قد تساهم في تطبيق 

 : اإلدارة اإللكترونية في الكليات التقنية، ومن أهمها

شروع اإلدارات العليا في التعريف بمفاهيم اإلدارة  •

ت المعلومااإللكترونية وفوائدها، ونشر ثقافة معالجة 

 الكترونيا .

توفير البنية التحتية المالئمة لتطبيقات اإلدارة  •

اإللكترونية من خالل توفير جميع اإلمكانات المادية 

والفنية الالزمة لدعم استخدام تطبيقات والبشرية 

اإلدارة اإللكترونية في كافة األعمال اإلدارية التي 

 تقدمها الكليات.

ن على تفعيل التحول إلى ممارسة تشجيع العاملي •

 اإلدارة اإللكترونية في الواقع ومن  المتميزين في

 الحوافز المادية والمعنوية.استخدامها 

وضع خطط وبرامج توعوية وتثقيفية وتدريبية لجميع  •

 العاملين مع اإلدارات بالكليات. 
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