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Tell: 00967-773341211 

 

 

Email:waleed.dr.4@gmail.com 

Tell: 00967775141576 

 
في ىجف البحث إلى التعخف عمى واقع تطبيق اإلدارة اإللكتخونية في إدارة السؽارد البذخية 

الجامعات األىمية بسحافعة إب، وفي سبيل تحقيق ذلغ اليجف استخجمت الباحثة السشيج 
الؽصفي السدحي، وقج تسثل مجتسع البحث بجسيع القيادات اإلدارية في الجامعات األىمية في 

( ٖٗٔ( فخًدا، ثػ اختيار عيشة عذؽائية بديطة بمغ حجسيا )ٕٕٗمحافعة إب البالغ عجدىػ )
وتػ استخجام األساليب اإلحرائية اآلتية: لجسع البيانات، جمت الباحثة االستبانة أداة ، واستخفخًدا

الحدابية، االنحخافات السعيارية، وفي  الستؽسطاتوالشدب السئؽية، معامل ألفاكخونباخ،  التكخارات
 ضؽء ذلغ تؽصل البحث إلى جسمة مؼ الشتائج أىسيا:

ي إدارة السؽارد البذخية في الجامعات األىمية في َأنَّ واقع تطبيق اإلدارة اإللكتخونية ف -
 (3ٖٛ3ٕمحافعة إب جاء بجرجة مسارسة )ضعيفة( بذكل عام، بستؽسط حدابي بمغ )

 عمى اعمى ندبة مئؽية بتقجيخ  ترسيػ الؽظائف وتحميميا وتؽصيفيا حرل السجال -
اقل  عمى التعؽيزات والحؽافد بيشسا حرل مجال ، ( وبجاللة لفعية )ضعيفة(3ٕ٘ٙ)

م البحث عجًدا مؼ التؽصيات 3ٕٔٚ) ندبة مئؽية بتقجيخ ( وبجاللة لفعية )ضعيفة(، وقجَّ
أبخزىا وضع التذخيعات والمؽائح واآلليات التي تزسؼ تطبيق اإلدارة اإللكتخونية في 

 الجامعات األىمية بسحافعة إب3
 البذخية، الجامعات األىمية ادارة السؽارد: اإلدارة اإللكتخونية، الكلسات السفتاحية            

Abstract:  

This research aimed to determine the reality of the implementation of electronic 

management in the Department of Human Resources in the private universities in Ibb 

Governorate. The researcher used the descriptive survey as a research method to 

achieve this objective.  

Two hundred forty-two administrative leads represented the research community 

in the private universities in Ibb province, and then a simple random sample of 134 



 
 

 

 بىىىىىىىىىىأ/أسماءىصالحىالقباطيفيىالجامعاتىاألهلوةىبمحافظةىإ واقعىتطبوقىاإلدارةىاإللكترونوةىفيىإدارةىالمواردىالبشروة

 -- 220 

respondents was selected. The researcher used a questionnaire as a data collection 

tool and employed the following statistical methods:   

 Repetitions and percentages, Cronbach's alpha coefficient, arithmetic averages, 

and standard deviations, and given this, the research came up with several findings, 

the most important of which are: 

1. The reality of the implementation of e-management in human resource 

management in the private universities in Ibb Governorate came with a (weak) degree 

of practice, with an arithmetic average of (2.38). 

2. Job design, analysis, and description received the highest percentage with a 

score of (2.56) and verbal significance (weak). In contrast, compensation and 

incentives received the lowest percentage with a score of (2.17) and verbal 

significance, (weak). 

The research made several recommendations, most notably the development of 

legislation, regulations, and mechanisms to ensure the implementation of electronic 

management in private universities in Ibb province. 

Keywords:E-Management, Human Resources Management, Private Universities 

صعجة فخضت عمى جسيع السشعسات التحرخ  تطؽرات متدارعة عمى مختمف األ العالػيذيج 
تعخير  ذواتيرا ووظائفيرا لتكرؽن قرادرة  إعادةو ، ستجابة ليحه التغيخات والؽفاء بستطمباتياالسشاسب لال

تغيخت فمدرفة السشعسرات ونعختيرا تجراه جسيرع مؽاردىرا وفي ضؽء ىحا  عمى التكيف مع كل ججيج،
 العشررررخ األساسررريصررربح يسثرررل أساسرررية تجررراه مؽردىرررا البذرررخ  الرررح  أوبررررؽرة  عمرررى حرررج سرررؽاء،
 لشجاحيا وتسيدىا3

 كؽنيرا تتعامرل مرع ؛اكتدبت إدارة السؽارد البذخية مكانرة ميسرة فري السشعسرات اإلداريرة السعاصرخة و 
 أخررح دورىررا يتدررع ليررربح أكثررخ  ررسؽاًل  وقررج، حيرراالسحررخ  األساسرري لشجا ُيَعررج  السررؽرد البذررخ  الررح  

يتطمررررب ترررؽافخ كفرررراءات متخررررررة  اسررررتخاتيجي   دور  فأصررررربح إلدارة السرررررؽارد البررررذخية ، اوتخرًرررر
وقرررج اتدرررع مفيرررؽم إدارة السرررؽارد البذرررخية ، لسسارسرررة العجيرررج مرررؼ السيرررام والسررررد وليات السؽكمررررة إلييرررا

جحب السؽارد ، تخطيط السؽارد البذخية، ياوتؽصيف أىسيا تحميرل الؽظائف ة مؼرئيدليذسل أنذطة 
 ياوترررجريبوتشسيررة السررؽارد البذررخية ، ىػوتحفيررد  تقيرريػ العرررامميؼ، لمعسررل ياواسررتقطابالبذررخية السشاسرربة 

، ٕٚٔٓ )الفقيرراء، باإلضررافة إلررى الشذررال التقميرررج  الستعمرررق بذرر ون السررؽارد البذررخية فرري السشعسررة
 3(ٔص3

خزررػ ىررحه التحررؽالت بررجأت الس سدررات التخبؽيررة ومشيررا الجامعررات السعاصررخة باالىتسررام  وفرري
االرتقرراء  ُيَعررج  ومرؼ ثررػ ، ألنررو أحرج أىررػ مؽاردىررا إن لررػ يكرؼ أىسيررا عمررى اال ررال  ؛بالعشررخ البذررخ  
الخكيردة األساسرية فري  ألنرو يعرج، فري الؽقرت الحاضرخ السيسرةدارتو أحرج األىرجاف إبالسؽرد البذخ  و 

كاديسيرة داريرة واألومرؼ ثرػ تطؽيخىرا بسرا يشدرجػ مرع التطرؽرات اإل يق أىجاف الجامعرة لؽظائفيرا،تحق
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التي اىتست بتطؽيخ إدارة السؽارد البذخية في كافة  السعاصخة في كافة دول العالػ الستقجمة والشامية
 3(ٔ ص3،ٖٕٔٓ ،ةالجؽارنومشيا الجامعات األىمية ) ،م سدات التعميػ الجامعي

 داريرة واعيرة،إفري ظرل وجرؽد قيرادة  إالإدارة السؽارد البذخية ال يسكؼ أن تقؽم برجورىا نَّ َفإِ لحا 
مررؼ ، اوميشًيرر افزررال عررؼ تشسيتررو عمسًيرر، يررات العشرررخ البذررخ  إمكانقررادرة عمررى اسررتثسار قررجرات و و 

تعرؽد ، باعتساد سياسات إدارية ججيجة جحابة ومحفردة، خالل بخامج التشسية السيشية والتقييػ السدتسخ
 3(ٚٙٙ ص3،ٕٕٓٓ بالقيسة السزافة عمى الجامعات وتحديؼ أدائيا)الغامج ،

تسكشت السشعسات مرؼ  إذافي مجال إدارة السؽارد البذخية  لكتخونية تطبيقات كثيخةولإلدارة اإل
إدارة السررؽارد البذرررخية مرررؼ إدارة ، وسرررتتسكؼ ذلرررغ يؽلررج فرررائ  قيسرررة ال يدررتيان برررو َفرررِإنَّ  ؛اسررتغالليا
السعمؽمررات و  بالبيانررات ويررتػ ذلررغ مررؼ خررالل دعررػ إدارة السررؽارد البذررخية، بذرركل أكثررخ فاعميررة األفررخاد

ومؼ خالل تحؽيرل وظرائف السرؽارد البذرخية إلرى  ،الالزمة التخاذ القخارات الخاصة بالسؽارد البذخية
 3(ٙٗ 3، صٕٕٔٓ )السجالي، وظائف إلكتخونية

 دارةاليادفرررة لتطبيرررق اإلنذرررطة واألخامج تبشررري البررر إلرررىوقرررج اتجيرررت جسيرررع الرررجول والسشعسرررات 
 ة3داريية في م سداتيا ووحجاتيا اإللكتخوناإل

فقرج أولرت الحكؽمرة اليسشيرة التحرؽل نحرؽ تفعيرل اسرتخجام اإلدارة اإللكتخونيرة  في ىرحا الدريا  
 ٜٜ٘ٔ( لدررشة ٘٘ٔلسؽاكبررة التطررؽر العررالسي مشررح صررجور القررخار الجسيررؽر  رقررػ ) ؛اا كبيررخً اىتساًمرر
وتحررجيث  دارةة السعمؽماتيررة الترري تدرراعج عمررى تطررؽيخ نعررػ اإلنعسرراألدخررال إبالتؽسررع فرري  القاضرري

تطررؽيخ جررل أوذلررغ مررؼ  ،ة الجولررةأنذررطسرراليب العسررل فرري كافررة القطاعررات وفرري مختمررف مجرراالت أ
الحكؽمرررة فررري القيرررام بؽظائفيرررا وتقرررجيػ خرررجماتيا لمسرررؽا شيؼ  أداءالعسرررل الس سدررري وتحدررريؼ  آليرررات

 نتقال التجريجي نحؽ تطبيقات اإلدارة اإللكتخونية3وتسكيشيا مؼ اال
ات جرررخاءتشفيرررح األعسرررال واإل إلرررىالبخنرررامج الرررؽ شي لتقشيرررة السعمؽمرررات اليرررادف  مرررؼ خررراللو 

أو برراألفخاد والس سدررات بطخائررق إلكتخونيررة وعبررخ  الحكؽميررة الترري تررشعػ عالقررة الحكؽمررة بإداراتيررا،
 وزارة االترررراالت وتقشيرررة السعمؽمرررات، ) ت السؽحرررجةاسرررتخجام الذررربكات السعمؽماتيرررة وقؽاعرررج البيانرررا

 3(ٙٗ ص3،ٕ٘ٓٓ
داريررة وتبشرري كررل نعستيررا اإلأبتطررؽيخ  اس سدررات اىتساًمررالالجامعررات األىميررة مررؼ أكثررخ  ولعررلَّ 

السدرتفيجيؼ رضراء إو ججيج في ىحا السجال بغية اكتداب ميدة تشافدية تزسؼ ليا االستسخار والبقاء 
ىرحه التجخبرة ومرؼ خرالل بعجيرو  إثرخاءتي ىرحا البحرث لإلسريام فري أيروفي سريا  ذلرغ ، مؼ خجماتيا

ىحا التؽجو بالجؽانرب  إثخاءتي دور البحث العمسي في أوفي ضؽء ىحا التؽجو ي الشعخ  والتطبيقي،
التجخبرة وتؽجيرو مدراراتيا نحرؽ  إثرخاءنيا أ السعخفية والتطبيقية وتقجيػ الترؽرات والبخامج التي مؼ 
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دارة فري الربالد بررؽرة عامرة والجامعرات نعسرة اإلأىرجاف السشذرؽدة فري تطرؽيخ ألتحقيق الغايرات وا
 برؽرة خاصة3

الدررشؽات األخيررخة قررج  رريجت تغيررخات كبيررخة فرري عررالػ تكشؽلؽجيررا السعمؽمررات وثرررؽرة  َأنَّ ال ررغ 
 فرريثررخ ، كررل ذلررغ أ، باإلضررافة إلررى مررا أحجثتررو العؽلسررة مررؼ تغيررخات اقترررادية وثقافيررةاالتررراالت

األمرخ الرح  وسرع دور إدارة السرؽارد البذرخية ؛  بيعة السيارات الؽاجب تؽافخىا في العشرخ البذرخ  
ليرحا ؛ اإلدارة السدر ولة عرؼ أىرػ مرؽرد مرؼ مرؽارد السشعسرة بؽصرفيافي السشعسات وزاد مؼ أىسيتيرا 
الل التؽسررع فرري إدارة السررؽارد البذررخية مررؼ خرر العشايررة بسؽضررؽ  إلررىاتجررو البرراحثؽن ومفكررخو اإلدارة 

 3البحؽث والجراسات الشعخية والتطبيقية
حيرررررث أدت  ؛الحرررررجيثالعررررررخ  فررررريالتقشيرررررة  السشجررررردات أىرررررػ  مرررررؼ لكتخونيرررررةإلدارة اإلا َوُتَعرررررج  
مرررؼ قبرررل الرررجول التفكيرررخ  إلرررىوابتكرررار تقشيرررات اتررررال متطرررؽرة ، مجرررال االترررراالت فررريالتطرررؽرات 

باعتبارىرا عشررخ ميرػ لرإلدارة السعاصرخة فري  ،شيرةمرؼ مشجردات الثرؽرة التقوالحكؽمات في االستفادة 
 ،األ ررررؽل)بطخيقررررة إلكتخونيررررة  اسررررتثسار أفزررررل التقشيررررات الحجيثررررة لررررشعػ السعمؽمررررات واالتررررراالت

 3(ٖٕٔ ص3،ٕٕٔٓ
 يرات ماديررة،إمكانفعمرى الرخ ػ مسرا تستمكرو مرؼ  ،ىميررةالجامعرات األ ترأتيسربق  مرا سريا وفري 
 ِإالَّ يرا أدواتة وتحرجيث داريرسراليبيا اإلأدية مؼ خالل تجؽيرج واكتداب ميدة تشاف لى التسيدإوحاجتيا 

السرؽارد  إدارةيرا ومشيرا إداراتية فري جسيرع لكتخوناإل دارةلػ تتجو برؽرة واضحة نحؽ تطبيق اإل َأنََّيا
ية لكتخوناإل دارةتطبيق اإل آليات ياب الجراسات العمسية التي تعشي ب إلى راجعذلغ  ولعلَّ  ،البذخية

مععرررػ الجراسرررات الدرررابقة اتجيرررت نحرررؽ دراسرررة الررررعؽبات التررري تؽاجرررو ؛ َحْيرررُث ِإنَّ عررراتفررري الجام
 كررلّم مررؼ وكررحلغ متطمبررات التطبيررق واالتجاىررات نحررؽ التطبيررق كجراسررة ،يررةلكتخوناإل دارةتطبيررق اإل
 ،(ٕٛٔٓ) والرررررررجعيذ ومحدرررررررؼ ،(ٕ٘ٔٓ) البعرررررررجانيو ، (ٕٗٔٓ)إسررررررركشجر و  (،ٕٔٔٓ) الدرررررررساو  

 3(ٕٕٕٓ) الستؽكلو 
 بجراسرررة واقرررعفررري ردم ىرررحه الفجرررؽة سررريام اإلاىتسرررام الباحثرررة نحرررؽ  دفرررعجرررؽد ىرررحه الفجرررؽة و إن 
فري ىمية األالسؽارد البذخية في الجامعات  إدارةية في الجامعات متخحة مؼ لكتخوناإل دارةتطبيق اإل

 :اآلتي خئيذمذكمة البحث تتمخص بالد ال ال َفِإنَّ وعميو  ؛لمجراسة اميجانً  محافعة إب
فرررري السررررؽارد البذررررخية فرررري الجامعررررات األىميررررة  إدارة فرررري يررررةلكتخوناإل دارةتطبيررررق اإل واقررررع مررررا

 ؟محافعة إب



 
 

 

 بىىىىىىىىىىأ/أسماءىصالحىالقباطيفيىالجامعاتىاألهلوةىبمحافظةىإ واقعىتطبوقىاإلدارةىاإللكترونوةىفيىإدارةىالمواردىالبشروة

 -- 223 

فري إدارة السرؽارد البذرخية فري  يةلكتخوناإل دارةالتعخف عمى واقع تطبيق اإل إلىييجف البحث 
 عرؼ اإلجابةعيشة البحث وذلغ مؼ خالل  أفخادمؼ وجية نعخ  في محافعة إبالجامعات األىمية 

 :تيةاآلاألسئمة 
 يررراوتحميممجرررال تررررسيػ الؽظرررائف لمسرررؽارد البذرررخية مرررا واقرررع تطبيرررق اإلدارة اإللكتخونيرررة فررري -ٔ

 ؟عيشة البحث أفخادمؼ وجية نعخ  ياوتؽصيف
فررخاد أمررؼ وجيررة نعررخ  مجررال تخطرريط السررؽارد البذررخيةمررا واقررع تطبيررق اإلدارة اإللكتخونيررة فرري -ٕ

 ؟عيشة البحث

مرؼ  يراوتعييش يااسرتقطابو  مجال اختيار السؽارد البذرخيةطبيق اإلدارة اإللكتخونية في ما واقع ت-ٖ
 ؟عيشة البحث أفخادوجية نعخ 

مؼ وجية نعخ  تجريب السؽارد البذخية وتطؽيخىامجال ما واقع تطبيق اإلدارة اإللكتخونية في -ٗ
 ؟عيشة البحث أفخاد

مرؼ وجيرة  لمسرؽارد البذرخية لتعؽيزات والحؽافدمجال اما واقع تطبيق اإلدارة اإللكتخونية في -٘
 ؟عيشة البحث أفخادنعخ 

نعررخ مررؼ وجيررة  لمسررؽارد البذررخية داءمجررال تقررؽيػ األمررا واقررع تطبيررق اإلدارة اإللكتخونيررة فرري -ٙ
 ؟عيشة البحث أفخاد

رة يؼ وىسرررررا إدارة السرررررؽارد البذرررررخية واإلداخئيدررررريدرررررتسج البحرررررث أىسيترررررو مرررررؼ أىسيرررررة بعجيرررررو ال
 :تيباآلاإللكتخونية عمى السدتؽى الشعخ  والتطبيقي ويسكؼ تمخيص ذلغ 

 فررري مجرررالوالشرررجرة الشدررربية فررري البحرررؽث والجراسرررات السحميرررة ، حيؽيرررة مؽضرررؽ  البحرررث وحجاثترررو-ٔ
عمرى مدرتؽى مشعسرات األعسرال ، السرؽارد البذرخية إدارةفري ، اإللكتخونيةاإلدارة  تطبيق آليات
 3اوالجامعات خرؽًص  اعسؽمً 

ىحا البحث في نذرخ ثقافرة اإلدارة اإللكتخونيرة لرجى القيرادات اإلداريرة والسيتسريؼ بتطرؽيخ  يديػ -ٕ
 3األداء اإلدار  في إدارة السؽارد البذخية والجامعات

ية خرؽصا فري ظرل الرشقص لكتخونيديػ البحث في إثخاء السكتبة اليسشية في مجال اإلدارة اإل -ٖ
 3تطبيقيا في الس سدات التخبؽيةو ؽل اإلدارة اإللكتخونية الؽاضح في الجراسات اليسشية ح

تفيررج الشتررائج الترري سيتؽصررل إلييررا البحررث الحررالي البرراحثيؼ والسيتسرريؼ فرري مجررال تطررؽيخ إدارة  -ٗ
تدويرررجىػ بالسعمؽمرررات التررري تدررراعجىػ فررري و  ،يرررةلكتخوناإل دارةوتطبيقرررات اإل السرررؽارد البذرررخية

 ىحا السجال3مديج مؼ الجراسات العمسية في  إجخاء
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إدارة واقررع  تطبيررق اإلدارة اإللكتخونيررة فرري ىررحا البحررث أول دراسررة حدررب عمررػ الباحثررة فرري  ُيَعررج  -٘
 3في محافعة إبالسؽارد البذخية في الجامعات األىمية 

 3األىميةتطبيق اإلدارة اإللكتخونية في إدارة السؽارد البذخية في الجامعات  :الحجود السوضوعية

 3في محافعة إبجسيع القيادات اإلدارية مؼ السؽظفيؼ في الجامعات األىمية : حجود البذخيةال

 3في محافعة إبالجامعات األىمية  :الحجود السكانية

 3مٕٕٕٓ- ٕٕٔٓ: تػ تطبيق البحث خالل العام الجامعيالحجود الدمانية

شرراىج العمسيررة لجسررع البيانررات أحررج الساسررتخجمت الباحثررة السررشيج الؽصررفي السدررحي بؽصررفو 
والسعمؽمررات حررؽل واقررع تطبيررق اإلدارة اإللكتخونيررة فرري إدارة السررؽارد البذررخية فرري الجامعررات األىميررة 

 عؼ  خيق أداة البحث الستسثمة باالستبانة3 ،في محافعة إب

ام بكررل مررا يتعمررق بررالسؽارد البذررخية الترري تحتاجيررا ة عررؼ االىتسررسدرر ولاإلدارة ال"ِبَأنََّيررا: تعررخف 
وصرريانتيا ، عمررى اسررتخجاميا ررخاف واإلوىررحا يذررسل اقتشرراء ىررحه السررؽارد ، السشعسررة لتحقيررق أىررجافيا

 3(ٚٔ ص3،ٕٗٓٓ ،)البخنؽ ي "والحفاظ عمييا وتؽجيييا لتحقيق أىجاف السشعسة
االستخجام األمثل لسؽاردىا البذرخية "وظيفة أساسية في السشعسة تعسل لتحقيق  وتعخف ِبَأنََّيا:

مررع اسررتخاتيجية السشعسررة تؽافررق توذلررغ مررؼ خررالل اسررتخاتيجية تذررسل سياسررات ومسارسررات متعررجدة 
 3(ٗٔص3 ،ٜٕٓٓ، )عقيمي ورسالتيا"

 يػوترجريب يػوتعييرش يػاسرتقطابالعرامميؼ ة عؼ اختيرار سد ولىي اإلدارة ال :اإلجخائيالتعخيف 
 إب3محافعة في الجامعات األىمية  وتقييػ أدائيػ في ىػوتحفيد 

وظرائف  إنجرازفي  عسالو بكات األ نتخنت"اإلدارة التي تقؽم عمى استخجام اإل :ِبَأنََّياتعخف 
 ،)كررررافي يررررة"إلكتخونورقابررررة ، يررررةإلكتخونقيررررادة ، يإلكتخونرررروتشعرررريػ ، يإلكتخونرررراإلدارة مررررؼ تخطرررريط 

 3(ٗ٘ 3، صٕٛٔٓ
تشفيرررح كافرررة السعرررامالت والخرررجمات الحكؽميرررة السقجمرررة لمسرررؽا ؼ أو قطاعرررات "ا: وتعرررخف ِبَأنََّيررر

األعسررررال مررررؼ خررررالل  رررربكات السعمؽمررررات وقؽاعررررج البيانررررات باسررررتخجام وسررررائل االترررررال الحجيثررررة 
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 الررب  الحكررؽمي فرري إ ررار مررؼ التفاعررل برريؼ داءاأل وفاعميررةواليؽاتررف بسررا يررجعػ كفرراءة  نتخنررتلإل
 (3ٜٙ ص3،ٖٕٓٓ ،تؽفيق)ا" الخجمة ومقجمي

فررري إدارة السرررؽارد البذرررخية فررري  ةنذرررطواأل ىررري تحؽيرررل كافرررة العسميرررات :التعخيفففف اإلجخائفففي
إلرى عسميرات إلكتخونيرة باسرتخجام مختمرف التقشيرات اإللكتخونيرة  فري محافعرة إبالجامعات األىمية 

 3ةداريوتطبيقاتيا اإل

البحررث قامررت  مجررالفرري  إسررياماتيػعررخف عمررى والت الدررابقيؼلمؽقررؽف عمررى جيررؽد البرراحثيؼ 
والبشرراء لمتعررخف عمررى الفجررؽة البحثيررة  البحررثالباحثررة بسخاجعررة الجراسررات الدررابقة الستعمقررة بسؽضررؽ  

 الدابقة، ومشيا: الجراسات إليوتؽصمت  عمى ما
 

مرؼ ب إتؽفخ تطبيق اإلدارة اإللكتخونية في جامعة "مجى  :السؽسؽمة بر( 4102دراسة اسكشجر)-أ
 .ة"دارية واإلكاديسيوجية نعخ القيادات األ

مؼ جامعة إب في ية لكتخونتطبيق اإلدارة اإل متطمبات معخفة درجة تؽفخ ة إلىىجفت الجراس
اسرررتخجمت الباحثرررة السرررشيج الؽصررررفي ؛ ولتحقيرررق ذلرررغ ةداريرررة واإلكاديسيررروجيرررة نعرررخ القيرررادات األ

ا مررؼ جسيررع القيررادات األكاديسيررة ( فررخدً ٙٔٔوتكؽنررت عيشررة البحررث مررؼ )، متررو لطبيعررة البحررثلسالء
تؽصررررمت ، و وقررررج اسررررتخجمت الباحثررررة أداة االسررررتبانة لجسررررع السعمؽمررررات ،إبجامعررررة فرررري واإلداريررررة 

 الجراسة إلى أن:

ت ية في جامعة إب بجرجرة متؽسرطة لمسجرااللكتخونتقجيخات العامميؼ لتطبيق اإلدارة اإل جاءت -
 بذكل عام3

مجررال  جرراءبيشسررا  ،حرررل مجررال الستطمبررات اإلداريررة عمررى السختبررة األولررى بجرجررة تقررجيخ قميمررة -
حررررل مجرررال الستطمبرررات و  ،الستطمبرررات الساليرررة فررري السختبرررة األخيرررخة بجرجرررة تقرررجيخ ضرررعيف

 3درجة تقجيخ قميمةعمى البذخية 
 جامعررة إبيررة فرري لكتخوناإل ةدار "معؽقررات تطبيررق اإل :السؽسررؽمة بررر( 4102دراسففة البعففجاني )-4

 3مؼ وجية نعخ القيادات األكاديسية واإلدارية"
مرؼ وجيرة نعرخ  جامعة إبىجفت الجراسة إلى معخفة معؽقات تطبيق اإلدارة اإللكتخونية في 

كسرا ترػ ، ولتحقيق أىجاف البحث اسرتخجام السرشيج الؽصرفي السدرحي؛ القيادات األكاديسية واإلدارية
فري ترػ تطبيقيرا عمرى جسيرع القيرادات األكاديسيرة واإلداريرة ، و لجسرع البيانرات أداةً استخجام االستبانة 
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، مجيخ عرام، رئيذ قدػ عمسي، نائب عسيج، الحيؼ يعسمؽن في السخاكد الؽظيفية )عسيج إب جامعة
 :، أىسياوتؽصمت الجراسة إلى العجيج مؼ الشتائج، ا( فخدً 244البالغ عجدىػ ) ،ومجيخ إدارة(

بذرركل عررام  جامعررة إبفرري وجررؽد السعؽقررات الترري تعيررق تطبيررق اإلدارة اإللكتخونيررة درجررة  َأنَّ  -
 جاءت بجرجة كبيخة3

جرراءت  جامعررة إبفرري درجررة وجررؽد السعؽقررات التقشيررة الترري تعيررق تطبيررق اإلدارة اإللكتخونيررة َأنَّ  -
 3بجرجة كبيخةو األولى السختبة في 

جرراءت  إبجامعررة فرري بيررق اإلدارة اإللكتخونيررة درجررة وجررؽد السعؽقررات اإلداريررة الترري تعيررق تطَأنَّ -
 الثانية وبجرجة كبيخة3السختبة في 

جرراءت  إبجامعررة فرري درجررة وجررؽد السعؽقررات الساليررة الترري تعيررق تطبيررق اإلدارة اإللكتخونيررة  َأنَّ  -
 بجرجة كبيخة و الثالثة السختبة في 

جرراءت  إبجامعررة فرري لكتخونيررة درجررة وجررؽد السعؽقررات البذررخية الترري تعيررق تطبيررق اإلدارة اإلَأنَّ -
 3الخابعةالسختبة في 

 3"جامعة إبفي  يةلكتخوناإل دارةواقع تطبيق اإل": السؽسؽمة بر (4144دراسة الستوكل )-ج
ىجفت الجراسرة إلرى التعرخف عمرى مرجى تطبيرق اإلدارة اإللكتخونيرة فري جامعرة إب مرؼ خرالل 

واالسرتبانة ، جم الباحرث السرشيج الؽصرفياسرتخ، ولتحقيرق ىرحا اليرجف ؛معخفة الستطمبات والسعؽقات
لجامعررة إب3  يررةاالكاديساإلداريررة و عيشررة مؽزعررة برريؼ القيررادة  ٕٗعمررى  توزعرر ،لجسررع البيانررات أداة 
 :اآلتي الجراسة إلى تؽصمتوقج 

 3ضخورة تطبيق اإلدارة اإللكتخونية في الجامعة -
 3اضعيفً  بجامعة إفي  تؽاجج الستطمبات الخاصة باإلدارة اإللكتخونيةَأنَّ  -

"مدررتؽى تطبيررق اإلدارة اإللكتخونيررة فرري : السؽسررؽمة بررر ( 4102عاشففور والشسففخ  ) وأبففدراسففة -أ
 3جامعة اليخمؽ  مؼ وجية نعخ الييئة التجريدية واإلدارييؼ"

ىجفت الجراسة إلى التعخف عمرى مدرتؽى تطبيرق اإلدارة اإللكتخونيرة فري جامعرة اليخمرؽ  مرؼ 
بمغرت عيشرة الجراسرة ي، و استخجام السشيج الؽصفي التحميم، و ييئة التجريدية واإلدارييؼال وجية نعخ

ترررػ اختيرررارىػ بالطخيقرررة الطبقيرررة العذرررؽائية مرررؼ  ،عزرررؽ ىيئرررة ترررجريذ (ٕٖٓمرررشيػ )، فرررخًدا (ٚٗٙ)
تػ اختيارىػ بالطخيقة العذؽائية مؼ مجتسرع الييئرة  ،اإداري   327)و)، مجتسع الييئة التجريدية الكمي

 :َأنَّ  إلىقج تؽصمت الجراسة ، و إلداريةا

مدتؽى تطبيق اإلدارة اإللكتخونية في جامعة اليخمؽ  مرؼ وجيرة نعرخ أعزراء الييئرة التجريدرية  -
 3كان بجرجة مختفعة
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مدرتؽى تطبيرق اإلدارة اإللكتخونيرة فري جامعرة اليخمرؽ  مرؼ وجيرة نعرخ  َأنَّ كسا أظيرخت الشترائج  -
 3اإلدارييؼ كانت بجرجة متؽسطة

"معؽقرررات تطبيرررق اإلدارة اإللكتخونيرررة فررري إدارة السرررؽارد : برررر السؽسرررؽمة( 4102دراسفففة  لفففي ) -ب
 3ميجانية ببمجية الحجيخة" البذخية دراسة

ومعخفررة مررجى تطبيقيررا  يررة،لكتخونإزالررة الغسررؽض حررؽل مفيررؽم اإلدارة اإل إلررىىررجفت الجراسررة 
السررؽارد البذررخية ببمجيررة  إدارةونيررة فرري ىرري معؽقررات تطبيررق اإلدارة اإللكتخ  ومررا، عمررى أرض الؽاقررع
أداة باالستبانة بؽصيا  استعانثػ  ،استخجم الباحث السشيج الؽصفي التحميمي، و الحجيخة والية ورقمة
قرج تؽصرمت الجراسرة ، و فري الجدائرخ ببمجيرة الحجيرخة امؽظًفر ٜٖترػ تؽزيعيرا عمرى  ،لجسع السعمؽمرات

 :عجد مؼ الشتائج، أىسيا إلى

كرحلغ ، تقشية تتسثل في ضعف خجمرة اإلنتخنرت ومحرجوديتيا عمرى مدرتؽى البمجيرةوجؽد معؽقات  -
 ية3لكتخونصعؽبة مدايخة التطؽيخ التكشؽلؽجي خاصة في مجال اإلدارة اإل

يرة لرجى السؽظرف والرشقص لكتخونفري نقرص الرؽعي بأىسيرة اإلدارة اإل تجمرتوجؽد معؽقات بذخية -
 في الجورات التجريبية3

االفتقررار إلررى التخطرريط الدررميػ يعيررق عسميررة التحررؽل نحررؽ َأنَّ يررة تتسثررل فرري وجررؽد معؽقررات تشعيس-
 ية3لكتخوناإلدارة اإل

 ية3لكتخون ياب القؽانيؼ والتذخيعات الكفيمة لمتطبيق اإلدارة اإل-
، وجؽد معؽقات مالية تسثمرت فري ضرعف السيدانيرات السخرررة لذرخاء أنعسرة حسايرة السعمؽمرات-

 ية3لكتخونية لبخامج التجريب لمسؽظفيؼ في مجال اإلدارة اإلوكحلغ قمة السخررات السال
"واقرع تطبيرق إدارة السرؽارد البذرخية اإللكتخونيرة فري : السؽسرؽمة برر (4102دراسة عبج الفخحس))-ج

 الخسسية مؼ وجية نعخ القادة األكاديسييؼ"3ردنية األالجامعات 

يرررة فرررري الجامعررررات لكتخونة اإلىرررجفت الجراسررررة إلرررى تحجيررررج واقرررع تطبيررررق إدارة السرررؽارد البذررررخي
استخجمت الجراسرة السرشيج الؽصرفي التحميمري ، و األردنية الخسسية مؼ وجية نعخ القادة األكاديسييؼ

 ا3( قائجا أكاديسي  ٕٓٗعمى ) اتػ تؽزيعي، و أداة لجسع السعمؽماتاستعانت باالستبانة بؽصفيا ثػ 
 عجد مؼ الشتائج، أىسيا: وقج تؽصمت الجراسة إلى

ية جراء بجرجرة متؽسرطة فري جسيرع مجاالتيرا مرا لكتخونواقع تطبيق إدارة السؽارد البذخية اإل َأنَّ  -
 جاء بجرجة مختفعة3الح  عجا مجال األجؽر والحؽافد 

مؽجبرررررة ومختفعرررررة مرررررا بررررريؼ اإلدارة  عالقرررررةأظيرررررخ تحميرررررل معامرررررل االرتبرررررال )بيخسرررررؽن( وجرررررؽد  -
في دور اإلدارة  أثًخا مبا ًخاىشا   َأنَّ ما يجلل عمى ؛ وىؽ اإللكتخونية وتحديؼ األداء الؽظيفي
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تحدررريؼ األداء الرررؽظيفي لمعرررامميؼ فررري الس سدرررات الحكؽميرررة فررري محافعرررة  فرررياإللكتخونيرررة 
 .قمقيمية

فاعمية تطبيق اإلدارة اإللكتخونية ومعؽقات " السؽسؽمة برر: Seresht ( 4112) دراسة سخشت -أ
 3"ةيخانياإلتطبيقيا في الجامعات 

The Effectiveness of the Application of E-management and the Obstacles to its 

Application in Iranian Universities. 

ىرررجفت الجراسرررة إلرررى الكذرررف عرررؼ فاعميرررة تطبيرررق اإلدارة اإللكتخونيرررة ومعؽقرررات تطبيقيرررا فررري 
، االسررتبانة واسررتخجمت ،حميمررياسررتخجم فرري ىررحه الجراسررة السررشيج الؽصررفي الت، الجامعررات اإليخانيررة

( عزرررؽ ىيئرررة ترررجريذ ٜٖٕتكؽنرررت عيشرررة الجراسرررة مرررؼ)و ، باإلضرررافة إلرررى السقابمرررة لجسرررع البيانرررات
ة تحرج مرؼ تطبيرق اإلدارة اإللكتخونيرة تسثمرت إدارير3 وقج تؽصمت الجراسة إلى وجؽد معؽقرات اإداري  و 

باإلضررافة إلررى السعؽقررات الثقافيررة ، وعررجم الررجافع والخ بررة، وافتقررار الخبررخة، بعررجم الررؽعي التكشؽلررؽجي
كسررا أ ررار أفررخاد عيشررة الجراسررة إلررى فاعميررة تطبيررق اإلدارة اإللكتخونيررة فرري اخترررار ، والتكشؽلؽجيررة
 فاعميتيا تتحقق بجرجة أفزل في حال زوال معؽقات تطبيقيا3 وأنَّ ، الؽقت والجيج

يرررررة فررررري لكتخونارة اإل"واقرررررع تطبيقرررررات اإلدالسؽسرررررؽمة بررررررر:  Ikenna(2015دراسفففففة ا كيشفففففا )-ب
 3الجامعات الشيجيخية"

"The Reality of E-management Applications in Nigerian Universities" 

يرررررة فررررري الجامعرررررات الشيجيخيرررررة لكتخونىرررررجفت الجراسرررررة إلرررررى معخفرررررة واقرررررع تطبيقرررررات اإلدارة اإل
جسررع ولالسدررحي اسررتخجمت الجراسررة السرشيج الؽصررفي و ، إلررى معخفررة التؽقعرات والتحررجيات باإلضرافة

تررػ تؽزيعيررا عمررى عيشررة بمغررت ، ( فقررخةٜٖوتكؽنررت مررؼ ) ،البيانررات اعتسررجت الجراسررة االسررتبانة أداة 
 عجد مؼ الشتائج، أىسيا: الجراسة إلى تؽصمت، و ا يعسمؽن في الجامعات في نيجخيا( فخدً ٕٚٙ)

 3كانت متؽسطة ية في الجامعاتلكتخونتقجيخات أفخاد الجراسة لؽاقع تطبيقات اإلدارة اإل َأنَّ  -

فرخو  ذات داللرة إحررائية فري تقرجيخات أفرخاد العيشرة لؽاقرع  َأنَّرُو ال تؽجرجأظيخت الشترائج كرحلغ  -
 ية في الجامعات الشيجيخية تعدى لستغيخ الجشذ والس ىل العمسي3لكتخونتطبيقات اإلدارة اإل

 :كاآلتيالجراسات  أىجاف َأنَّ نجج الدابقة  الجراساتمؼ خالل استعخاض 
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كجراسررة  ،مدررتؽى ودرجررة تطبيررق اإلدارة اإللكتخونيررة فرري الجامعررات دراسررة بعزرريا إلررى ىررجف
معؽقرات تطبيررق  إلرىىررجفت سرات دراو  ،(ٖٕٔٓعا رؽر والشسرخ  ) ؽأبررو  (،ٕٗٔٓاسركشجر)كرلّم مرؼ 

 تمرررريو  ،(ٕ٘ٔٓالبعررررجاني )و ، Seresht (ٜٕٓٓ) سخ ررررت كررررلّم مررررؼ كجراسررررة ،يررررةلكتخوناإل دارةاإل
 رررررؽل األكجراسرررررة ، داءاإلدارة اإللكتخونيرررررة فررررري تحدررررريؼ األ أثرررررخ إلرررررىودراسرررررة ىرررررجفت ، (ٕٛٔٓ)
( ٕ٘ٔٓ)ايكيشررا كررلّم مررؼ يررة كجراسررةلكتخونواقررع تطبيقررات اإلدارة اإل إلررىودراسررة ىررجفت  ،(ٕٕٔٓ)

Ikenna ،( ٜٕٔٓوعبج الخحسؼ)3 
الحرالي اتفرق مرع مععرػ الجراسرات مرؼ حيرث ميرجان  البحرث َأنَّ نجرج  ىرجافمؼ خالل ىرحه األ
( ٜٕٔٓودراسة عبج الخحسؼ ) Ikenna (2015)مع دراسة ايكيشا واتفق ،الجراسات وىؽ الجامعات
 مؼ ناحية دراسة الؽاقع3

  جراسات مؼ ناحية األىجافمع بقية ال واختمف البحث الحالي

مععررػ الجراسررات الدرررابقة مررع يتفرررق  لررحا ؛اسررتخجم البحررث الحررالي السرررشيج الؽصررفي السدررحي
اسررتخجمت السرررشيج  فسععرررػ الجراسررات الدرررابقة السعخوضررة مررؼ حيرررث السررشيج الؽصرررفي بذرركل عررام

التي اتفقت مرع البحرث الحرالي فري اسرتخجام   Ikenna(ٕ٘ٔٓ)فيسا عجا دراسة ،الؽصفي التحميمي
 3السشيج الؽصفي السدحي

البحررث الحررالي مررؼ حيررث اسررتخجام االسررتبانة أداة لمبحررث مررع مععررػ الجراسررات الدررابقة يتفررق 
اسررتخجمت أداة الترري  Seresht( 2008) فيسررا عررجا دراسررة السعخوضررة جشبيررةواألالسحميررة والعخبيررة 

 3مةالسقاب

ة إداريررة و أكاديسيررالسجتسررع  ررسل قيررادات  َأنَّ اتفررق البحررث الحررالي مررع الجراسررات الدررابقة فرري 
 واختمف مع بقية الجراسات الدابقة في اختيار العيشة3
 

 :اآلتيةؼ الجؽانب تسثمت في الشقال استفاد البحث الحالي مؼ الجراسات الدابقة في بع  م

بمؽرة وتحجيج السجاالت التري ترػ التخكيرد عمييرا فري ضرؽء نترائج بعر  الجراسرات التري تشاولرت  -ٔ
 و3نفدالسؽضؽ  

 3اوتطبيقيً  انعخيً ىسيتو أ جؽانب مؼ بخاز إو البحث  أىجافبمؽرة -ٕ
 3إثخاء الخمفية الشعخية لمجراسة والعخض الدميػ لإل ار الشعخ  -ٖ
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 ساعجت الجراسات الدابقة الباحثة في بشاء فقخات أداة الجراسة )االستبانة(3-ٗ
 السشيجية الستبعة وبشاء أدواتو3 التعخف عمى اإلجخاءات-٘

 فرري خمررق واقررع ججيررج وبيئررة ججيررجة وجررجت واالتررراالتأسرريػ ظيررؽر تكشؽلؽجيررا السعمؽمررات 
حيررث رافقتيررا بؽاقررع بيئررة إداريررة ججيررجة  ؛اإلدارة نفدرريا فييررا بعررج مدرريخة  ؽيمررة مررؼ الحيرراة التقميجيررة

متسثمرررة فررري الحاسرررب اآللررري و ررربكات السعمؽمرررات الجاخميرررة والخارجيرررة و ررربكة اإلنتخنرررت وكرررل تمرررغ 
 3ص،ٜٕٔٓ، فررري تطرررؽيخ العسميرررات اإلداريرررة والفشية)عبرررج العديرررد أسررريستالستغيرررخات التكشؽلؽجيرررة 

ٙٚ)3 

نتيجرررة لمثرررؽرة  ُيَعرررج  وظيؽرىرررا ، ة الحجيثرررةداريرررمفيرررؽم اإلدارة اإللكتخونيرررة مرررؼ السفررراىيػ اإل ُيَعرررج  
فري أداء السشعسرات بتحدريؼ  ميًسرا التري أحرجثت تحرؽاًل  واالترراالتاليائمة في  ربكات السعمؽمرات 

 3وسخعة أدائيا وجؽدة خجماتيانتاجيتيا إ
وىرحا  ؛ ويخجرعالشعخ  لإلدارة اإللكتخونية يطرخح عرجة مفراىيػ وتعراري  متعرجدة ليرا األدب ِإنَّ 

 3التشؽ  إلى تشؽ  السجارس التي يشتسي إلييا السيتسؽن بالسجال اإلدار  
حررالل إو ، االسررتغشاء عررؼ السعررامالت الؽرقيررة" ِبَأنََّيررا:( ٕٖ ص3،ٕٙٓٓفقررج عخفيررا الدررالسي )

وتحؽيل الخجمات العامة ، خيق االستخجام الؽاسع لتكشؽلؽجيا السعمؽماتعؼ  ، يلكتخونالسكتب اإل
 ا"3إلى إجخاءات مكتبية يتػ معالجتيا حدب خطؽات متدمدمة مشفحة مدبقً 

ة في تشفيح أعسال دارياستخجام تقشية السعمؽمات اإل" ِبَأنََّيا:( ٕٕص3، ٕ٘ٓٓعخفيا ياسيؼ )و 
وتقرجيػ الخررجمات ، دار  ير د  إلررى تطرؽر التشعريػ اإل مرا؛ وىرؽ السشعسرة بكفراءة عاليرة ودقرة وسررخعة

مررع تررؽفخ السعمؽمرررات ، ات وتررؽفيخ الؽقرررت والجيررججررخاءدرررخ وتبدرريط اإليلمسدررتفيجيؼ بكررل سرريؽلة و 
 3"ة الرحيحةداريالتخاذ القخارات اإل

 نعررررررػو  السعمؽمررررررات وتكشؽلؽجيررررررا نتخنررررررتاإل  رررررربكة تدررررررررتخجم الترررررري اإلدارة" ِبَأنََّيررررررا:تعررررررخف و 
 ؼيتحدر بيرجف، التكشؽلؽجيرا تطبيقرات ىرحه مرع السشعسرة عسرلؼ خرالل دمرج م األخخى  االتررراالت

 Forman, 2014, p. 2).) "ةلمسشعس والفاعمية  الكفاءة وتحقيق األداء جؽدة
يررة إلكتخوناإلدارة اإللكتخونيررة: مشعؽمررة  ِإنَّ  سرربق مررؼ تعخيفررات يسكررؼ القررؽل وفرري ضررؽء مررا

مررررؼ إدارة يجويررررة ورقيررررة إلررررى إدارة باسررررتخجام األجيرررردة  تحؽيررررل العسررررل اإلدار  العرررراد  إلررررىتيررررجف 
اإللكتخونيررة والتكشؽلؽجيررة السعتسررجة عمررى نعررػ معمؽماتيررة ومعخفيررة وعقميررة تدرراعج فرري اتخرراذ القررخار 

 وتقجيػ الخجمات في أسخ  وقت وأقل جيج وكمفة3
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 اإلداراتالتغيرررخات العالسيرررة فمرررػ تكرررؼ احتياجرررات  فخضرررتوة يرررلكتخوناإل دارةاإل إلرررىالتحرررؽل  ِإنَّ 
 دارةوالس سدررررات أو الحكؽمررررات ىرررري الررررجوافع الؽحيررررجة فقررررط وراء سررررعييا لمتحررررؽل إلررررى أسررررمؽب اإل

تطمعات السجتسعات الحجيثة إلرى خرؽض تمرغ التغيرخات مرؼ تقرجم عمسري وتقشري  ِإنَّ  بل، يةلكتخوناإل
القزاء عمى حالة عجم الخضا لجى الفئات و ، ةداريإلمؼ أجل تحقيق مدتؽى أفزل مؼ الخجمات ا

، )الحدؼ التقميجية في ظل وقؽفيا عاجدة عؼ إرضاء تمغ الفئات السدتفيجة ساليبالستعاممة مع األ
 3(ٚ ص3،ٜٕٓٓ

يرررة ىررري لكتخوناإل دارةالتحرررؽل لرررإل إلرررىالجاعيرررة سرررباب األ ِإنَّ  ومرررؼ ىرررحا السشطمرررق يسكرررؼ القرررؽل
 (٘ ص3،ٕٗٓٓ : )رضؽان،كاآلتي

 3تدار  التقجم العمسي والتطؽر التكشؽلؽجي -
 3في ظل تؽجيات العؽلسة اإلندانية تخابط السجتسعات -
 3االستجابة لستطمبات البيئة السحيطة والتكيف معيا -
 3وما رافقيا مؼ متغيخات وتؽقعات اجتساعيةخا ية قالجيسالتحؽالت  -

 ( ٖ ص3،ٖٕٓٓ الستؽلي،) ىي:ي لكتخونالجوافع لمتحؽل اإللعلَّ أبخز و 

 : 

 .تخفي  اإلنفا  والتكاليف السبا خة -

 .تحقيق التشديق بيؼ السشعسات مع بعزيا بعزا -

وتبدررريط ، والتعرررخف إلرررى التقشيرررات الحجيثرررة فررري تقرررجيػ الخرررجمات، االنفتررراح عمرررى العرررالػ الخرررارجي-
 3اإلجخاءات

ة اإلداريررة ذات الكفرراءة العاليررة فرري اسررتخجام تقررجيػ الخررجمات مررؼ خررالل عررجد محررجود مررؼ العسالرر-
 .تكشؽلؽجيا السعمؽمات

 

الرتعمػ اإللكتخونري الرح  يقررج برو الرتعمػ بؽاسرطة الحاسربات وىحه الشساذج الججيجة تتسثل في 
 .وىؽ تعمػ مخن مفتؽح، ة اإلنتخنتسؽاء عمى  بكات مغمقة أو مفتؽحة أو  بكاآللية وبخمجياتيا السختمفة 

 3يتػ تقجيػ الخجمات مؼ خالل الؽسائط اإللكتخونية )اإلنتخنت(و 

 .يتػ تقجيػ الخجمة دون تبادل مدتشجات ورقيةو 
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لرررررإلدارة  عسرررررالسرررررباب التررررري أدت إلرررررى تحرررررؽل مشعسرررررات األأحرررررج أىرررررػ األ ِإنَّ  ويسكرررررؼ القرررررؽل
تطررؽر تكشؽلؽجيررا السعمؽمررات الترري أصرربحت وسرريمة أساسررية فرري إحررجاث التطررؽيخ  ىررؽاإللكتخونيررة 
األسرررؽا  اإللكتخونيرررة  إلرررىالعؽلسرررة فخضرررت عمرررى مشعسرررات األعسرررال الرررجخؽل  َأنَّ كسرررا  ،التشعيسررري

 شعسات تدتخجم اإلدارة اإللكتخونية3واالفتخاضية التي ال يسكؼ السشافدة فييا بجون م

نؽعيرررة فررري  نقمرررةحرررجوث  إلرررىيرررة وتطبيقيرررا فررري واقعشرررا السعاصرررخ لكتخوناإل دارةأدى دخرررؽل اإل
 دارةلرررررحلغ برررررجأت السشعسرررررات تتدرررررابق فررررري تطبيرررررق اإل ؛السشعسررررراتجرررررؽدة الخرررررجمات السقجمرررررة فررررري 

: ىري ،يرةلكتخونىشا  عجة فؽائج لرإلدارة اإل، و تحقيقيا إلىثيخة تدعى ية لسا ليا مؼ فؽائج كلكتخوناإل
 (ٖٕٔ ص3،ٕٗٓٓ، )نجػ

 إزالة الفجؽة التشعيسية بيؼ اإلدارة في األعمى والعامميؼ في األسفل3 -

التقديػ التقميج  بيؼ اإلدارة )التي تتخح القخار( والعامل )الرح  يشفررح( واالستذرار  )الرح  لغاء إ -
 يقجم الشرح(3

ادة بشاء األدوار والؽظرائف بسرا يحرؽل اإلدارة التري كانرت صرانعة القرخار إلرى إدارة استذرارية إع -
)تقرررجيػ االستذرررارات التررري تدررراعج عمرررى إزالرررة العقبرررات( أو إدارة تشفيحيرررة كرررل ىسيرررا ىرررؽ حرررل 
السذكالت ومعالجتيا مؼ أجل تفخغ عامل أو ميشي السعخفة الح  يعسل عمى الؽيب إلنجراز 

 فة لرالح السشعسة3األنذطة السزا

 :اآلتي( فؽائج لإلدارة اإللكتخونية مؼ أىسيا ٕٚ٘ص3، ٕٚٔٓ) 3وأضاف عسيخوش

تبديط اإلجخاءات داخل ىحه الس سدات وىحا يشعكذ إيجابيا عمى مدتؽى الخرجمات التري تقرجم -ٔ
 .كسا تكؽن الخجمة السقجمة أكثخ جؽدة ،إلى السؽا شيؼ

 .اإلدارية السختمفة إنجاز السعامالتو اخترار وقت تشفيح -ٕ

يرة العجيرج مرؼ الفؽائرج مشيرا ترؽفيخ الؽقرت لكتخونلرإلدارة اإل ِإنَّ  وفي ضؽء ما تقرجم يسكرؼ القرؽل
ما ؛ وىؽ وتحديؼ األداء والخجمات والتأكيج عمى مبجأ الذفافية في كافة السعامالت، والجيج والسال

، يقيررا فرري أسررخ  وقررت مسكررؼيحررتػ عمررى الس سدررات والسشعسررات العامررة والخاصررة األخررح بيررا وتطب
 3مؽاكبة التطؽرات التكشؽلؽجية الستدارعة في القخن الحاد  والعذخيؼو مؼ تمغ الفؽائج  لالستفادة

، التقميجية دارةأدى التطؽر اليائل في عرخ الثخوة التقشية إلى حجوث تغيخات في وظائف اإل
ية عمى  ركل  ربكات لكتخونصبح االترال ضسؼ السشعؽمة اإلوأ، وتحؽلت إلى وظائف إلكتخونية
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ودخمرررت التكشؽلؽجيرررا ، إدارة السرررؽارد عرررؼ بعرررجو سررراعج عمرررى تحقيرررق التشدررريق  األمرررخ الرررح متخابطرررة؛ 
واعتسرررجت عمرررى نعرررػ السعمؽمرررات فررري التخطررريط ، ة كافرررةداريرررالحاسرررؽبية فررري مشررراحي العشاصرررخ اإل

يرررة السدرررتسخة لكتخونالجسررراعي ونتيجرررة لمستابعرررة اإلوتررررسيػ اليياكرررل التشعيسيرررة وإدارة فرررخ  العسرررل 
وال تختمرررف ، (ٜٙص3، ٕٛٓٓ أصررربحت الخقابرررة ذاتيرررة لجسيرررع العرررامميؼ فررري الس سدرررة )الدرررالسي،

لكرررؼ  الؽظرررائف، أصرررلالتقميجيرررة مرررؼ حيرررث  دارةيرررة كثيرررخا عرررؼ وظرررائف اإللكتخوناإل دارةوظرررائف اإل
ي عرررررخض مرررررؽجد بؽظرررررائف اإلدارة وفيسرررررا يمررررر، تشفيرررررح ىرررررحه الؽظرررررائف آليرررررةاالخرررررتالف يبرررررخز فررررري 

 اإللكتخونية:

ومدررررتقبال باعتسرررراد تررررجفق  "تحجيررررج مررررا يررررخاد عسمررررو آنيررررا ِبَأنَّررررُو:ي لكتخونرررريعررررخف التخطرررريط اإل
مررؼ  باإلفررادة برريؼ القسررة والقاعررجة، مذررتخ وبتعرراون ، معمؽمرراتي ىائررل مررؼ داخررل السشعسررة وخارجيررا

ا لخطررط وحاجررات الدبررائؼ السحتسمررة وفًقرر ،الستغيررخةسررؽا  األتطمبررات يررة لسؽاجيررة ملكتخونالذرربكة اإل
، ٕ٘ٔٓ، سررررميسانو  )كؽرتلاألمررررجوقررررريخة نيررررة آذات مخونررررة وتجدئررررة واضررررحة لخطررررط مررررج األ ؽيمررررة 

 3(ٛ٘ص3
 أِلَنَّ وذلرغ  ؛مؼ حيث التحجيرج العرام عرؼ التخطريط التقميرج  يلكتخونيختمف التخطيط اإل قج ال

االختالفررررات  َأنَّ  ِإالَّ ، ىرررجافوتحجيرررج وسرررائل تحقيررررق ىرررحه األ افىرررجكمييسرررا يرررشص عمرررى وضررررع األ
  (ٖٕٓ ص3،ٖٕٔٓ ،عا ؽر والشسخ  بؽ أ)، ىي: ية يسكؼ أن تخد في ثالثة مجاالتساساأل
وقابمررررة لمتججيررررج مررررج األة وقررررريخة اآلنيررررالؽاسررررعة والسخنررررة و  ىررررجافسميررررة ديشاميكيررررة فرررري اتجرررراه األع-

مرررؼ أجررل تشفيرررحىا فررري الدرررشة  ىرررجافميرررج  الرررح  يحررجد األخالفرررا لمتخطرريط التق ،والتطررؽيخ السدرررتسخ
 3كفاءة التخطيط فيسمبا  ىجافتغييخ األي ثخ القادمة وعادة ما 

ا بقررجر مررا ىررؽ عسميررة مدررتسخة متجررجدة تعررجل ا أو سررمؽكً أو نسًطرر إجررخاءي لرريذ لكتخونررالتخطرريط اإل-
ؽمات الخقسيرة الستجفقرة اءات السدتقبل التي تؽفخىا السعممدارىا أول بأول بسا يتاح ليا مؼ قخ 

 .باستسخار

يررتػ ، يشفررحون مررامي األتخطرريط وعسررال الخررط  إدارةالتقميجيررة برريؼ  دار  فكررخة تقدرريػ العسررل اإلَأنَّ  -
عشرج مرامي األيرة فجسيرع العرامميؼ يعسمرؽن عشرج الخرط لكتخوناإل دارةتجاوزىا تساما فري ظرل اإل

 ي مررع كررل فكررخة تبرردغ فرري كرللكتخونربررالتخطيط اإل يدرريسؽاوكميررػ يسكررؼ أن  ،سرطح السكتررب

 فخصة عسل3 إلىمؽقع وفي كل وقت لكي تتحؽل 
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نعرػ تعسرل عمرى  إلرىالعسمية الفشية التي يتػ مرؼ خالليرا تخجسرة الخطرط  ِبَأنَُّو:التشعيػ يعخف 
تحجيررررج األنذررررطة الزررررخورية  ِبَأنَّررررُو:ويعررررخف  ،(ٜ ص3،ٕٚٓٓ السشعسررررة )الشجررررار، أىررررجافتحقيررررق 

مرجيخ يتسترع بالررالحيات الالزمرة  إلرىىجاف السشعسرة وإسرشاد كرل مجسؽعرة مرؼ األنذرطة حقيق أ لت
 3(ٖٙ ص3،ٕٛٓٓ ة بسعية مخؤوسيو)جؽاد والعاني،نذطألداء األ
التشعرررريػ اإللكتخونرررري ىررررؽ اإل ررررار الفزررررفاض لتؽزيررررع واسررررع لمدررررمطة والسيررررام والعالقررررات  ِإنَّ 

اليرررجف السذرررتخ   إنجرررازجرررل أوفررري كرررل مكررران مرررؼ  اآلنررريالذررربكية األفقيرررة الرررح  يحقرررق التشدررريق 
 3(ٜٕ٘ ص3،ٜٕٓٓ ،حسجأ) أل خاف التشعيػ

 انتقرااًل ىشرا   ِإْذ ِإنَّ  ؛يلكتخونرالتشعريػ اإل إلرىمرؼ التشعريػ التقميرج   االنتقرالأدى التطؽر إلى 
ل أسررف إلرىفري الييكرل التشعيسري القررائػ عمرى الؽحرجات الثابتررة والكبيرخة والتشعريػ العسرؽد  مررؼ أعمرى 

وانتقررال ، والس سدررات بررجون ىيكررل تشعيسرري الرررفخيةالتشعرريػ السرررفؽفي القررائػ عمررى الؽحررجات  إلررى
ومررؼ سمدررمة ، التشعرريػ القررائػ عمررى الفررخ   إلررى قدررامعمررى أسرراس الؽحررجات واأل دار  مررؼ التقدرريػ اإل

، ةتعررجد مخاكررد الدررمط إلررى، الؽحررجات السدررتقمة والدررمطة االستذررارية إلررىة الخطيررة داريرراإلوامررخ األ
 3(ٜٛ ص3،ٜٕٓٓ )الطائي، تبادل السعمؽمات وتجاوليا إلى بالسعمؽماتومؼ التحكػ 

حيرث تذركل ؛ فري العسميرة والسسارسرات اإلداريرة اميًسر االقيادة وعسمية التؽجيرو تسثرل محرؽرً  ِإنَّ 
ا اتقشررررت بكافررررة مرررر إذامررررع التخطرررريط والتشعرررريػ والخقابررررة مسارسررررة متكاممررررة تعطرررري لمسشعسررررة الشجرررراح 

بسررا يجعميررػ خررخيؼ اآلومذرراعخ  أفكررار فرريوالقيررادة بسفيؽميررا التقميررج  ىرري عسميررة التررأثيخ ، بعادىرراأ
 السطمؽبررة مرررشيػ ىررجافحذررج جيررؽدىػ لتحقيررق األ إلرررىويررجفعيػ  والحفررد،ر رراد واإلالتؽجيررو  ن يقبمررؽ 

 3(ٗ٘ٔ ص3،ٕٓٔٓ )فياض،
ئج لكي يدتطيع قيرادة مشعسترو فري البيئرة ية ميارات يجب أن تتؽافخ في القالكتخونلمقيادة اإلو 

ي لكتخونرميرارات يجرب أن تترؽفخ فري القائرج اإل (ٖٕٓص3، ٕٙٓٓذكخ الزافي )ية وقج لكتخوناإل
 : ية وىيلكتخوناإل عساللمعسل في بيئة األ

 .التكشؽلؽجياو القجرة عمى فيػ العالقة بيؼ استخجام السعمؽمات -ٔ

أثشرراء فرري ية لتأسرريذ وصرريانة السعمؽمررات ساسررالتقشيررات األالقررجرة عمررى التررآلف مررع التكشؽلؽجيررا و -ٕ
 .يةلكتخونالعسميات اإل

 ة3ية مكان العسميات التقميجيلكتخونالعسميات اإل إلحاللالسعخفة بالطخيقة والدمؼ السشاسبيؼ -ٖ
 3حداب القيسة لمتكشؽلؽجيا عمىلقجرة ا-ٗ

 3التكشؽلؽجيبجا  اإلتذجيع -٘
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 3الججيجةر فكااألعجم التخدد في تشفيح -ٙ

الفعمرررري لررررو  نجررررازمتابعررررة العسررررل وقيرررراس األداء واإل ِبَأنََّيررررا:تعررررخف الخقابررررة بذرررركميا التقميررررج  
الترري يجررب يجابيررة اإلات نجرراز بحيررث تحررجد اإل، ومقارنتررو بسررا ىررؽ مخطررط باسررتخجام معرراييخ رقابيررة

تحقرررق األىرررجاف  َوِمرررؼ ثَرررػَّ ، يرررا مدرررتقباًل ترررجعيسيا واالنحخافرررات الدرررمبية التررري يجرررب معالجتيرررا وتالفي
 3(ٖٖٗ ص3،ٕٕٓٓ ،السطمؽبة )دمحم
يررررة الحجيثررررة لسخاقبررررة لكتخونوالؽسررررائل اإل سرررراليبيرررري: اسررررتخجام األفالخقابررررة اإللكتخونيررررة أمررررا 

 إلرىة والسعامالت داخل السشعسة بسا يحقق االقترراد فري الجيرج والؽقرت والتكمفرة لمؽصرؽل نذطاأل
 3(ٕ٘ٔ ص3،ٕٗٓٓ ، شيػ)قل ما يسكؼ مؼ السخا خالشتائج السطمؽبة بأ

أكثرررخ قرررجرة عمرررى معخفرررة الستغيرررخات الخاصرررة  َأنََّيرررايرررة لكتخونومرررؼ أبرررخز خررررائص الخقابرررة اإل
الحقيقري فالسعمؽمرات التري تدرجل فرؽر التشفيرح تكرؽن لرجى السرجيخ فري الؽقرت فري و  أواًل بأولبالتشفيح 
عمرررى  مرررؼ ثرررػقبرررل أو عشرررج التشفيرررح واال رررال  مرررا يسكشرررو مرررؼ معخفرررة التغيرررخات و؛ وىرررؽ نفدرررالؽقرررت 

 ونفدالؽقت اتجاىات الشذال خارج الديطخة التخاذ ما يمدم مؼ إجخاءات الترحيح التي ترل في 
 ىرررؽبكشد) إلغررراء الفجرررؽة الدمشيرررة وتحقيرررق الخقابرررة السدرررتسخة َوِمرررؼ ثَرررػَّ ، يؼ عرررؼ التشفيرررحسدررر ولال إلرررى
 3(٘ٙ ص3،ٕٚٓٓ، ماركيامو 

 :ا هإجخاءو  مشهجية البحث-ثالًثا
 :مجتسع البحث-0 

لبحث ميجان البحث السدحي لمتعخف عمى واقع تطبيق اإلدارة اإللكتخونية فري ايسثل مجتسع 
وقرررج تكرررؽن السجتسرررع مرررؼ جسيرررع ، فررري محافعرررة إبإدارة السرررؽارد البذرررخية فررري الجامعرررات األىميرررة 

( 242ىا )أفخادبالغ عجد ال، في محافعة إبالقيادات اإلدارية مؼ السؽظفيؼ في الجامعات األىمية 
 ،ؼيمختررر، إدارة   مررجيخ ، أقدررامرؤسرراء ، عمسيررة أقدررامرؤسرراء  يتسثمررؽن بررر: عسررجاء الكميررات، افررخدً 

 3م2022-خالل العام الجامعي

 :البحثعيشة -
 )حجن عينح الثحث تالنسثح للوجتوع(

 % العينة المجتمع
242 434 55% 

 نيالمصدر: إعداد الباحثة من خالل النزول الميدا
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؛ تسثمرت براألفخاد السدرتجيبيؼ ألداة البحرث )االسرتبانة( ،ا( فرخدً 134مرؼ ) عيشة البحثتكؽنت 
قررج اتجيررت إلررى أسررمؽب الحرررخ الذررامل لجسيررع أفررخاد السجتسررع األول لمبحررث الباحثررة كانررت َحْيررُث 
عيشررة  بؽصررفيػلمتعامررل مررع السدررتجيبيؼ  ياعررجم اسررتجابة عررجد مررؼ أفررخاد السجتسررع اضررطخت َأنَّ  يررخ 

 3لسجتسع البحث حخة بديطةعذؽائية 

 أداة البحث:-
 3االستبانة أداة لجسع البياناتالبحث استخجمت الباحثة  أىجافمؼ  اانطالقً 

 :عجاداإلخطوات -أ
 ةالستسثمررر أىرررجف البحرررثاسرررتخجمت الباحثرررة االسرررتبانة أداة لجسرررع البيانرررات الستعمقرررة بتحقيرررق 

فري فري إدارة السرؽارد البذرخية فري الجامعرات األىميرة  بالتعخف عمى واقرع تطبيرق اإلدارة اإللكتخونيرة
 :اآلنيةلمخطؽات  اوفقً ىا ؤ وبشاوقج تػ إعجادىا  ،محافعة إب

 اال ال  عمى العجيج مؼ الجراسات الدابقة في مجالي إدارة السؽارد البذخية واإلدارة اإللكتخونية3-ا
( ٜٗا رتسمت عمرى)؛ حيرث لعمسريبسخاجعة السذخف اولية األالباحثة االستبانة برؽرتيا عجت أ -ب

 :اآلتيمجاالت عمى الشحؽ  ةمؽزعة عمى ست ام  خً 
 م  خات3( ٚ) ياوتؽصيف ياوتحميم السجال األول: ترسيػ الؽظائف لمسؽارد البذخية -

 م  خات3( ٚالسجال الثاني: تخطيط السؽارد البذخية ) -
 م  خات3( ٛ)واستقطابيا وتعييشيا  اختيار السؽارد البذخيةالسجال الثالث:  -

 م  خات3( ٜ)تجريب السؽارد البذخية وتطؽيخىا السجال الخابع:  -

 م  خات3( ٛ) السجال الخامذ: التعؽيزات والحؽافد لمسؽارد البذخية -

 م  خات3( ٓٔ) السجال الدادس: تقؽيػ أداء السؽارد البذخية -

 إدارةفرري يررة لكتخوناإل دارةاسررتخجمت الباحثررة مقيرراس خساسرري التررجرج لقيرراس واقررع تطبيررق اإلو 
 3في محافعة إب األىميةالجامعات  السؽارد البذخية في

 صجق االستبانة:-ب
سرررراتحة أمررررؼ  ا( محكًسررررٙٔلمتحقيررررق مررررؼ صررررج  االسررررتبانة قامررررت الباحثررررة بعخضرررريا عمررررى )

 دارةواإلالعامرررررة  دارةالتخبؽيرررررة واإل دارةالجامعرررررات اليسشيرررررة مرررررؼ ذو  الخبرررررخة واالخترررررراص فررررري اإل
 في االستبانة مؼ حيث: آرائيػبجاء إباحثة مؼ السحكسيؼ وقج  مبت الية لكتخوناإل

 3 ارهإالسجال الح  يشجرج في  إلىمجى انتساء الس  خ -
 تطمب ذلغ3 إنتعجيل الس  خات و مجى صالحيات الس  خات وسالمة صيا تيا -
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 م  خات مقتخحة3 إضافة-

 إضررافةو ، تإعررادة صرريا ة بعرر  الس  ررخابالسحكسرريؼ قامررت الباحثررة راء آوفرري ضررؽء نتررائج 
وقررررج اعتسررررجت الباحثررررة بقبررررؽل الس  ررررخ مررررؼ خررررالل اتفررررا   ،م  ررررخ فرررري مجررررال التررررجريب والتطررررؽيخ

 3%( ٓٛالسحكسيؼ بشدبة )
 3برؽرتيا الشيائية وفي ضؽء نتيجة التحكيػ قامت الباحثة بإخخاج االستبانة

 ثبات االستبانة:-ج
 :ياثباتو  اختبار صج  أداة البحث

باخ واختبار التجدئرة الشررفية لمتأكرج مرؼ ثبرات أداة البحرث نكخو ااستخجمت الباحثة اختبار ألف
قرررج اعتسرررج فررري اختبرررار التجدئرررة الشررررفية و  ،وعمرررى مدرررتؽى كرررل مجرررال، إجسرررااًل  األداة عمرررى مدرررتؽى 

معامرررل سرررريبخمان السعرررجل لمسجرررراالت ذات الفقررررخات الدوجيرررة ومعامررررل جتسررران فرررري السجرررراالت ذات 
 3(3ٛٙٓاالرتبال لالستبانة بجسيع السجاالت )حيث بمغت قيسة معامل  ؛الفقخات الفخدية

 :مشاقذتهاو  الشتائجعخض -رابًعا
قامررررت الباحثررررة باسررررتخخاج الستؽسررررطات الحدررررابية واالنحخافررررات  البحررررثسررررئمة أ عررررؼلإلجابررررة 

والقيسرة المفعيرة لمستؽسرطات الحدرابية عمرى مدرتؽى مجراالت  البحثالسعيارية إلجابات أفخاد عيشة 
فري محافعرة  األىميرةدارة اإللكتخونية في إدارة السؽارد البذخية فري الجامعرات لؽاقع تطبيق اإل داة األ
 :اآلتيوكانت الشتائج كسا ىؽ في الججول  ،إب

مجفا   رفسي  ما واقع  طبيف  اإلدارة اإللكتخونيفة  في  اإلجابة عؼ الد ال الح  يشص عمرى: -ٔ
 عيشة البحث؟ دأ خام) وجهة نعخ و حليلها و وصيفها الوظائف للسوارد البذخية 

 يثين الوتوسطاخ الحساتيح (1جذول)

 هجال تصوين وتحليل وتوصيف الوظائف لوؤشراخواالنحرافاخ  الوعياريح 

 الفقرج م
الترتية 

حسة 

 الوتوسط
 الوتوسط

االنحراف 

 الوعياري

الذاللح 

 اللفظيح

 سطةمتؽ  0.604 2.69 2 يا3إلكتخونتحجيج أنؽا  الؽظائف وإ ار كل وظيفة ومزسؽنيا  ٔ

 متؽسطة 0.599 2.71 1 استخجام األنعسة اإللكتخونية لجسع البيانات والسعمؽمات حؽل الؽظائف3 ٕ

 متؽسطة 0.608 2.68 3 ية مؼ معاييخ  غل الؽظائف3لكتخوناعتساد القجرات والسيارات اإل ٖ

 ضعيفة 0.677 2.57 4 ة إلكتخونية لتحجيج السيام والؽاجبات الؽظيفية3أنعساستخجام  ٗ

 ضعيفة 0.701 2.52 5 أتستة التؽصيف الؽظيفي لجسيع الؽظائف3 ٘

 ضعيفة 0.712 2.51 6 ية3لكتخونة اإلنعسالؽظيفي بسا يتشاسب مع تطؽر األتطؽيخ التؽصيف  ٙ

 ضعيفة 0.808 2.22 7 ي لمجامعةلكتخونتزسيؼ تؽصيف جسيع الؽظائف في السؽقع اإل ٚ

 ضعيفة 0.46312 2.5576 الستؽسط العام لمسجال
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الجامعرات فري السؽارد البذرخية  إدارةية في لكتخوناإل دارةواقع تطبيق اإل َأنَّ  (ٔيبيؼ الججول )
عيشرة البحرث  أفرخادكسرا يرخاه  ياوتؽصريف يراوتحميمالؽظرائف لسجرال تررسيػ ب إ فري محافعرة األىميرة

( وبرانحخاف 2.56) بذكل عامبمغ الستؽسط الحدابي لمسجال ؛ ِإْذ (ةضعيف) بجرجة بذكل عام كان
 ( بتقجيخ)ضعيف(0.463معيار  بمغ )

 :ىسا ،مجسؽعتيؼ إلىانقدست م  خات ىحا السجال 

 (ٕحرررل م  ررخ)،(؛ ِإْذ ٖ، ٕ، ٔ)م  ررخات حرررمت عمررى درجررة تطبيررق متؽسررطة وىرري م  ررخ -أ
، استخجام األنعسة اإللكتخونية لجسع البيانات والسعلومات حو  الوظفائف عمرى الح  يشص

 بستؽسط حدرابي بمرغ األولىعيشة البحث لتحتل السختبة  أفخادا الستجابة فقً قيسة و  أعمىعمى 
  3( وبجرجة تطبيق )متؽسطة(0.604وبانحخاف معيار  بمغ )( 2.71)

( بجرجررة تطبيررق )ضررعيف( 6، 5، 4)وىرري  ،)ضررعيفة(م  ررخات حرررمت عمررى درجررة تطبيررق  -ب
، 0.677يرررار  بمرررغ )( عمرررى الترررؽالي وبرررانحخاف مع2.51، 2.52، 2.57وبستؽسرررط حدرررابي )

 واحتمت السخاتب الخابعة والخامدة والدادسة عمى التؽالي3 ،( عمى التؽالي0.712، 0.701
 زسي)  وصيف جسيفع الوظفائف عمرى الح  يشص ( 7)حرل الس  خ  الس  خات أدنىمؼ حيث 

عيشررة البحررث  أفررخادا السررتجابة وفًقرر األخيررخةعمررى السختبررة  ي للجامعففةلكتخونفف ففي السوقففع اإل 
 ( بجرجرررة تطبيرررق )ضرررعيفة(0.808( وبرررانحخاف معيرررار  بمرررغ )2.22ؽسرررط حدرررابي بمرررغ )بست
 يراب التؽصريف السؽضرؽعي والرجقيق  إلرىدرجرة يعردى  أقلحرؽل ىحا الس  خ عمى  ولعلَّ 

 ة3يلكتخونليحا لػ تزسشو في مؽقعيا اإل ؛لجسيع الؽظائف في الجامعات

ا وضررعف ًيررإلكتخونتؽصرريف الررؽظيفي  يرراب تررؽفخ نعررام التحميررل وال إلررىوتعرردى ىررحه الشتيجررة 
تردال تعتسرج  حيرث ال ؛بالؽظرائفية التي تذرسل جسيرع السعمؽمرات الستعمقرة لكتخونقاعجة البيانات اإل

تطررررؽيخ عسميررررة التؽصرررريف  إلررررىو يرررراب الدياسررررات والخطررررط اليادفررررة ، التقميجيررررة سرررراليبعمررررى األ
 ادة مؼ التطؽرات الحجيثة3وبسا يحقق االستف ،والترسيػ الؽظيفي

مجفا   خطفي  واقفع  طبيف  اإلدارة اإللكتخونيفة  في ما  الح  يشص عمى: اإلجابة عؼ الد ال -ٕ
 عيشة البحث؟ أ خادم) وجهة نعخ السوارد البذخية 

 
 هجال تخطيط الووارد الثشريح لوؤشراخيثين الوتوسطاخ الحساتيح واالنحرافاخ  (2جذول)

 الفقرج م
الترتية 

حسة 

 الوتوسط
 الوتوسط

االنحراف 

 لوعياريا

الذاللح 

 اللفظيح

ٔ 
يررررة الستذررررخاف االحتيرررراج السدررررتقبمي مررررؼ لكتخونة اإلنعسرررراسررررتخجام األ
 .القؽى العاممة

 ضعيفة 0.743 2.53 ٔ

ٕ 
اسررتخجام األنعسررة اإللكتخونيررة لسقابمررة االحتيرراج والعررخوض مررؼ القررؽى 

 .العاممة
 ضعيفة 0.691 2.51 ٕ
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 ضعيفة 0.781 2.44 ٘ .العاممة في سؽ  العسلبشاء قاعجة بيانات إلكتخونية محجثة لمقؽى  ٖ

 ضعيفة 0.733 2.49 ٖ .تطؽيخ السدار الؽظيفي لمعامميؼ وفقا ألنعسة إلكتخونية متخررة ٗ

٘ 
يررة دقيقررة لتحجيررج االحتياجررات الكسيررة والشؽعيررة إلكتخوناسررتخجام أنعسررة 
 .مؼ القؽى العاممة

 ضعيفة 0.727 2.40 ٙ

الترررري يحتاجيررررا سررررؽ  العسررررل باسررررتخجام  التشبرررر  بالؽظررررائف السدررررتقبمية ٙ
 .األنعسة الحكية

 ضعيفة 0.794 2.34 ٚ

 ضعيفة 0.743 2.48 ٗ .إجخاءات تخطيط السؽارد البذخيةو أتستة جسيع عسميات  ٚ

 ضعيفة 0.57250 2.4552 الستؽسط العام

لجامعرررات السرررؽارد البذرررخية ا إدارةيرررة فررري لكتخوناإل دارةواقرررع تطبيرررق اإل َأنَّ  (ٕيبررريؼ الجرررجول )
 عيشة البحث بذكل عرام كران أفخادلسجال تخطيط السؽارد البذخية كسا يخاه  في محافعة إب األىمية
( وبررانحخاف معيررار  بمررغ 2.46)بذرركل عررام بمررغ الستؽسررط الحدررابي لمسجررال ؛ إذ ضررعيفة() بجرجررة

 ( بتقجيخ) ضعيف(0.573)

 ،(2.49)، (2.51) ،(2.53)عمرررررى الستؽسرررررطات ( ٙ، ٘، ٖ، ٚ، ٗ، ٕ، ٔ)حررررررمت الس  رررررخات 
  عمى التؽالي وبتقجيخ ضعيف3 (2.34) ،(2.40)، (2.44)، (2.48)

يففة لكتخونة اإل نعسففاسففتخجام األ ( الترري ترشص عمررى ٔ) الس  ررخ حرررل الس  رخاتمرؼ حيررث أعمررى و 
 أفررخادا السررتجابة قيسررة وفًقرر أعمررىعمررى  الستذففخاا االحتيففاج السدففتنبلي مفف) النففو  العاملففة

وبرررانحخاف معيرررار  بمرررغ ، (2.53بستؽسرررط حدرررابي بمرررغ) األولرررىة عيشرررة البحرررث لتحترررل السختبررر
 3( وبجرجة تطبيق )ضعيفة(0.604)

التشبؤ بالوظائف السدفتنبلية التفي ( التي تشص عمى 6) الس  خ حرل الس  خات أدنىمؼ حيث 
 أفرخادوفقرا السرتجابة  األخيرخةعمرى السختبرة   حتاجها سوق العسفل باسفتخجام األنعسفة الحكيفة

( بجرجرة تطبيررق 0.794( وبرانحخاف معيرار  بمرغ )2.34بستؽسرط حدرابي بمرغ ) عيشرة البحرث
  )ضعيفة(3

حرررؽل مجررال تخطرريط السررؽارد البذررخية عمررى تقررجيخ ضررعيف فرري  إلررىوتعرردى ىررحه الشتيجررة 
وذلرررغ لعرررجم اكتسرررال ، ضرررعف التخطررريط القرررائػ عمرررى التكشؽلؽجيرررا إلرررىذلرررغ ؛ ويخجرررع جسيرررع فقخاترررو

ة التقميجيررة فري بعر  التعرامالت  فيسرا يتعمرق بعسميررة نعسرمرى األة بذركل كامرل واالعتسراد عنعسراأل
 3و ياب الجراسات االستذخاف لييكمة سؽ  العسل في البالد ومتطمباتوالتخطيط 

مجفففا  مفففا واقفففع  طبيففف  اإلدارة اإللكتخونيفففة  فففي الرررح  يرررشص عمرررى:  اإلجابرررة عرررؼ الدررر ال -ٖ
 البحث؟ عيشة أ خادم) وجهة نعخ االستنطاب واالختيار والتعيي) 
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 يثين الوتوسطاخ الحساتيح واالنحرافاخ لفقراخ هجال االستقطاب واالختيار والتعيين (3ل)وذج

 

السرررؽارد البذرررخية الجامعرررات  إدارةيرررة فررري لكتخوناإل دارةواقرررع تطبيرررق اإل َأنَّ  (ٖيبررريؼ الجرررجول )
عيشرة البحرث بذركل  أفرخادلسجرال االسرتقطاب واالختيرار والتعيريؼ كسرا يرخاه  فري محافعرة إب األىمية

( وبرررانحخاف 2.42) بذررركل عرررامبمرررغ الستؽسرررط الحدرررابي لمسجرررال ؛ ِإْذ فة(ضرررعي) بجرجرررة عرررام كررران
 ( بتقجيخ)ضعيف(0.493معيار  بمغ )

 مجسؽعتيؼ ىسا: إلىانقدست م  خات ىحا السجال 

( 2.64) ( بستؽسرط حدرابي بمرغٔ)وىري م  رخ ، م  خات حررمت عمرى درجرة تطبيرق متؽسرطة-أ
 3(سطةمتؽ ( وبجرجة تطبيق )0.630وبانحخاف معيار  بمغ )

وبستؽسررط  (ٙ، ٖ، ٛ، ٚ، ٗ، ٘، ٕ)وىرري  ،م  ررخات حرررمت عمررى درجررة تطبيررق )ضررعيفة( -ب
عمرررررى الترررررؽالي ( 2.31) ،(2.32)، (2.34) ،(2.36)، (2.40) ،(2.49)، (2.57) حدرررررابي

 3وبتقجيخ )ضعيف(
يففة لتحج ففج لكتخوناسففتخجام نعفف  السعلومففات اإل عمررى  الررح  يررشص( ٔ)حرررؽل الس  ررخ  أمررا -

السختبة  ليحتلعيشة البحث  أفخادا الستجابة قيسة وفقً  أعمىعمى  ب واالختيارمعا خ االستنطا
( وبجرجرررة تطبيرررق 0.630وبرررانحخاف معيرررار  بمرررغ )، (2.64) بستؽسرررط حدرررابي بمرررغ األولرررى

برررخوز معررراييخ تؽظيرررف ججيرررجة فخضرررتيا التطرررؽرات التكشؽلؽجيرررة فررري  إلرررىعررردى في 3)متؽسرررطة(
 3عات تطبيقيا في وظائفيا الججيجةفتحاول الجام ة،داريمختمف الؽظائف اإل

ة أنعسفاجخاء السفاضلة بي) الستنفجمي) باسفتخجام عمرى  الح  يشص( 6) حرؽل الس  خ أما -
عيشررة البحررث بستؽسررط  أفررخادوفقررا السررتجابة  متؽسررط أقررلوعمررى  األخيررخةعمررى السختبررة  ذكيففة

نتيجرة عج في، ( بجرجة تطبيق )ضعيفة (0.797( وبانحخاف معيار  بمغ )2.31حدابي بمغ )

 الفقرج م
الترتية 

حسة 

 الوتوسط

 الوتوسط
االنحراف 

 الوعياري

الذاللح 

 اللفظيح

 متؽسطة 0.630 2.64 1 .ية لتحجيج معايخ االستقطاب واالختيارلكتخونالسعمؽمات اإلاستخجام نعػ  ٔ

 ضعيفة 0.750 2.57 2 .ية لإلعالن عؼ الؽظائفلكتخوناستخجام الؽسائط اإل ٕ

 ضعيفة 0.800 2.32 7 .استخجام نافحة إلكتخونية الستقبال  مبات السؽظفيؼ ٖ

 ضعيفة 0.757 2.40 4 .ية لفحص وفخز  مبات التؽظيفلكتخونة اإلنعساستخجام األ ٗ

 ضعيفة 0.712 2.49 3 .ت اإللكتخونية لمستقجميؼ لمؽظائفإجخاء اختبارات لقياس السيارا ٘

 ضعيفة 0.797 2.31 8 .ة ذكيةأنعسإجخاء السفاضمة بيؼ الستقجميؼ باستخجام  ٙ

 ضعيفة 0.799 2.36 5 .يإلكتخوناخزا  السؽظف تحت التجخيب لخقابة وتقؽيػ  ٚ

 ضعيفة 0.775 2.34 6 .ظائفي محجث لبيانات جسيع لمستقجميؼ لمؽ إلكتخونمعمؽمات إنذاء بشغ  ٛ

  0.48905 2.4287 الستؽسط العام لمسجال



 
 

 

 بىىىىىىىىىىأ/أسماءىصالحىالقباطيفيىالجامعاتىاألهلوةىبمحافظةىإ واقعىتطبوقىاإلدارةىاإللكترونوةىفيىإدارةىالمواردىالبشروة

 -- 241 

يررة فرري الجامعررات وقيررام التؽظيررف فييررا لكتخوناإل دارة بيعيررة لغيرراب التؽجررو نحررؽ تطبيررق اإل
 عمى العالقات والتؽصيات 3

 يرررراب سياسررررات واضررررحة لمتؽظيررررف فرررري  إلررررىوتعرررردى ىررررحه الشتيجررررة عمررررى مدررررتؽى السجررررال 
العالقررررات التقميجيررررة وفرررري مقررررجمتيا التؽظيررررف بالتؽصرررريات و  سرررراليبالجامعررررات واعتسادىررررا عمررررى األ

عررؼ محجوديررة التؽظيررف السدررتسخ فييررا واعتسادىررا عمررى مررؼ تررػ تررؽظيفيػ عشررج  فزرراًل  الذخرررية،
 سيذ3أالت

مجفا  التفجري  ما واقفع  طبيف  اإلدارة اإللكتخونيفة  في الح  يشص عمرى:  اإلجابة عؼ الد ال-ٗ
 عيشة البحث؟ أ خادم) وجهة نعخ والتطويخ للسوارد البذخية 

 هجال التذرية والتطوير للووارد الثشريح لوؤشراخاخ الحساتيح واالنحرافاخ يثين الوتوسط (4جذول)

السرررؽارد البذرررخية الجامعرررات  إدارةيرررة فررري لكتخوناإل دارةواقرررع تطبيرررق اإلَأنَّ  (ٗيبررريؼ الجرررجول )
عيشة البحث بذكل  أفخادلسجال التجريب والتطؽيخ لمسؽارد البذخية كسا يخاه  في محافعة إب األىمية

( وبررانحخاف 2.4303) بذرركل عررامبمررغ الستؽسررط الحدررابي لمسجررال ؛ ِإْذ )ضررعيفة( بجرجررة عررام كرران
 ( بتقجيخ) ضعيف(0.577023معيار  بمغ )

 مجسؽعتيؼ ىسا: إلىا السجال انقدست م  خات ىح

 ،(2.62) وبستؽسررررط حدرررررابي( ٔ، ٖ)م  ررررخات حرررررمت عمررررى درجررررة تطبيرررررق متؽسررررطة وىرررري -أ
 3(متؽسطةوبجرجة تطبيق )عمى التؽالي ( 2.62)

 الفقرج م
الترتية 

حسة 

 الوتوسط

 الوتوسط
االنحراف 

 الوعياري

الذاللح 

 اللفظيح

 متؽسطة 0.658 2.62 ٕ  داءاالحتياجات التجريبية إلكتخونيا وفقا لتقاريخ األ تحجيج ٔ

 ضعيفة 0.690 2.54 3 .ات تكشؽلؽجيا األداءترسيػ بخامج تجريبية تمبي مدتحجث ٕ

 متؽسطة 0.623 2.62 ٔ متعجدةتشفيح البخامج التجريبية باستخجام وسائط إلكتخونية  ٖ

 ضعيفة 0.712 2.49 4 .بشاء بشغ معمؽمات إلكتخوني لجسيع البخامج التجريبية ٗ

 ضعيفة 0.778 2.42 6 .استخجام أنعسة ذكية لتقييػ مخخجات البخامج التجريبية ٘

 ضعيفة 0.753 2.46 5 .ياإلكتخونتسكيؼ العامميؼ مؼ الحرؽل عمى محتؽى بخامج التجريب  ٙ

 ضعيفة 0.807 2.35 7 . استخجام أنعسة إلكتخونية لسقارنة أداء السؽظفيؼ قبل وبعج التجريب ٚ

 يفةضع 0.842 2.24 8 .ياإلكتخوننذخ نتائج تقييػ بخامج تجريب السؽظفيؼ في اإلدارة  ٛ

 ضعيفة 0.833 2.14 9 .فتح نافحة إلكتخونية تدسح لمعامميؼ بتقييػ البخامج التجريبية وتطؽيخىا ٜ

 ضعيفة 0.846 1.93 10 .استزافة خبخاء دولييؼ لمتجريب عؼ بعج ٓٔ

 ضعيفة 0.57702 2.4303 الستؽسط العام لمسجال
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  (ٓٔ، ٜ، ٛ، ٚ، ٘، ٙ، ٗ، ٕ)م  رررررخات حررررررمت عمرررررى درجررررررة تطبيرررررق )ضرررررعيفة( وىرررررري  -ب
 ،(2.14)، (2.24) ،(2.35)، (2.42)، (2.46)، (2.49)، (2.54)بستؽسرررررررررررررط حدررررررررررررررابي 

 عمى التؽالي وبجرجة تطبيق )ضعيفة(3( 1.93)
 شفيح البخامج التجريبية باستخجام وسائ  الكتخونية  الح  يشص عمرى( ٖ)اما حرؽل الس  خ -

 إلررى ى فيعررد عيشررة البحررث  أفررخادا السررتجابة قيسررة وفًقرر أعمررىعمررى  داءو نففا لتنففاريخ األ متعففجدة
العيشرررة  يررررخ  أفرررخاد ولعررررلَّ ، الجاتا رررؽجيررردة أو الذا ررررات العرررخض ك دواتاسرررتخجام السرررجربيؼ أل

 3مطمعيؼ عمى تعجد الؽسائط التجريبية  يخ ىاتيؼ الؽسيمتيؼ
عمررى  استزففا ة خبففخاء دوليففي) للتففجري  عفف) بعففجعمررى  الررح  يررشص( ٓٔ)وحرررؽل الس  ررخ -

اقترررررار  إلررررى فيعرررردى عيشررررة البحررررث  أفررررخادا السررررتجابة وفًقرررر متؽسررررط وبأقررررل األخيررررخةالسختبررررة 
مررررؼ مؽظفييررررا أ  اقترررررارىا عمررررى مررررجربيؼ  كررررؽادر عررررات فرررري بخامجيررررا التجريبيررررة عمررررىالجام

 لمتسكؼ مؼ استزافة خبخاء دولييؼ عؼ بعج3 نتخنتضعف خجمة اإل إلى إضافةو  محمييؼ،

 يرراب البررخامج التجريبيررة ونررجرتيا  إلررى بذرركل عررامعمررى مدررتؽى السجررال  تعرردى ىررحه الشتيجررةو 
تخزع لخؤيرة قيرادات أو الحتياجات فعمية  ايرسػ وفقً  تجريبية الما يشفح مؼ بخامج  َأنَّ  عؼ فزاًل 

 3ياوترسيسىحه البخامج  بإعجادتؽجج فخ  خاصة  وال الجامعة،
مجفا  التعويزفات ما واقفع  طبيف  اإلدارة اإللكتخونيفة  في  الح  يشص عمرى: اإلجابة عؼ الد ال

 عيشة البحث؟ أ خادم) وجهة نعخ والحوا د 
 هجال التعويضاخ والحوافز لوؤشراخسطاخ الحساتيح واالنحرافاخ يثين الوتو (5جذول)

 الفقرج م

التر

تية 

حس

ب 

الوتو

 سط

 الوتوسط
االنحراف 

 الوعياري

الذاللح 

 اللفظيح

 متؽسطة 0.640 2.65 1 .استخجام نعام إلكتخوني حجيث لترسيػ نعام االجؽر والسختبات ٔ

 ضعيفة 0.757 2.34 2 . لحكيةمشح السكافآت والحؽافد في ضؽء تقاريخ األداء ا ٕ

 ضعيفة 0.786 2.21 3 .السؽقع اإللكتخوني لمجامعةتزسيؼ نعام التعؽيزات والحؽافد في  ٖ

 ضعيفة 0.860 2.15 4 .واألجؽر داءتدتخجم أنعسة ذكية لتحقيق العجالة بيؼ األ ٗ

 ضعيفة 0.860 1.86 8 .صخف الخواتب والسكافآت لمسؽظفيؼ إلكتخونيا باستخجام البطاقة الحكية ٘

 ضعيفة 0.820 2.11 5 .يتػ تطؽيخ نعام األجؽر إلكتخونيا وفقا لتطؽر السدار الؽظيفي ٙ

ٚ 
تبشى حؽافد مجدية لمحفاظ عمرى الكفراءات والقرجرات االبجاعيرة فري 

 .يلكتخونالسجال اإل
 ضعيفة 0.830 2.04 6

 ضعيفة 0.858 1.97 7 .لكتخونينذخ أسساء السبجعيؼ والستسيديؼ مؼ السؽظفيؼ عمى السؽقع اإل ٛ

 ضعيفة 0.61696 2.1666 الستؽسط العام لمسجال
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السرررؽارد البذرررخية الجامعرررات  إدارةيرررة فررري لكتخوناإل دارةواقرررع تطبيرررق اإل َأنَّ  (٘يبررريؼ الجرررجول )
 عيشرة البحرث بذركل عرام كران أفرخاد كسرا يرخاه  لسجرال التعؽيزرات والحرؽافد في محافعة إب األىمية
( وبررانحخاف معيررار  بمررغ 2.17)بذرركل عررام بمررغ الستؽسررط الحدررابي لمسجررال (؛ إذ )ضررعيفة بجرجررة

 ( بتقجيخ)ضعيف(0.623)
 مجسؽعتيؼ ىسا: إلىانقدست م  خات ىحا السجال 

وبجرجررة تطبيررق ( 2.65) ( بمررغٔ)م  ررخات حرررمت عمررى درجررة تطبيررق متؽسررطة وىرري م  ررخ -أ
 3(متؽسطة)

عمررى التررؽالي  (٘، ٛ، ٚ، ٙ، ٗ، ٖ، ٕ)م  ررخات حرررمت عمررى درجررة تطبيررق )ضررعيفة( وىرري-ب
( 1.86) ،(1.97) ،(2.04)، (2.11)، (2.15)، (2.21) ،(2.34) وبستؽسرررررررررررررط حدرررررررررررررابي
 3وبجرجة تطبيق )ضعيفة(

اسففتخجام نعففام الكتخونففي حففج ث لترففسي  نعففام عمررى  الررح  يررشص( ٔ)امررا حرررؽل الس  ررخ -
 ،األولرىالسختبرة حترل يلحرث عيشرة الب أفرخادا السرتجابة قيسة وفًقر أعمىعمى  االجور والسخ بات

كذرررؽفات الخواترررب عرررجاد إ فررري لررري اآلاسرررتخجام الحاسرررب  إلرررىالعيشرررة راء آاتجررراه  إلرررى فيعررردى 
وىحا يختمف عرؼ تؽظيرف التكشؽلؽجيرا فري تقيريػ  ،ات السالي والسحاسبية في الجامعةجخاءواإل

 3جؽرواألنعام الحؽافد 
ت للسفففوظفي) الكتخونيفففا صفففخا الخوا ففف  والسكا ففف الرررح  يرررشص عمرررى ( 5)وحررررؽل الس  رررخ  -

 إلرىعردى فيعيشرة البحرث  أفرخادا السرتجابة وفًقر األخيرخةعمى السختبرة  باستخجام البطاقة الحكي
القطاعرررات التجاريرررة التررري يسكرررؼ  و يررراب واًل أ يررراب ثقافرررة البطرررائق الحكيرررة لرررجى السرررؽا شيؼ 

التعامررل  دارةو يرراب الس سدررات الساليررة الترري يسكررؼ التعاقررج معيررا إل التعامررل معيررا بالبطاقررة،
 3ليحا تعتسج الجامعات في صخف الخواتب عمى نعام الرشجو  ؛ بالبطاقات الحكية

درجرة بريؼ جسيرع  أقلعمى حرل  بذكل عام حيثعمى مدتؽى السجال وتعدى ىحه الشتيجة 
الستسثرررل بالسقارنررررة  الجامعرررات لمشعررررام التقميرررج  فرررري التعؽيزرررات والحررررؽافد رررربا  إ إلرررى السجررراالت

 3وبطء التغييخ داءوكحلغ عجم ارتبال ىحا الشعام بشعام تقييػ األ ات السساثمة،ة السشعسأنعسب

مجففا   نيففي  مففا واقففع  طبيفف  اإلدارة اإللكتخونيفة  ففي الرح  يررشص عمرى:  اإلجابرة عرؼ الدرر ال -ٙ
 عيشة البحث؟ أ خادم) وجهة نعخ أداء العاملي) 

 
 هجال تقيين أداء العاهلين اخلوؤشريثين الوتوسطاخ الحساتيح واالنحرافاخ  ( 6ذول) ج

 الفقرج م
الترتية 

حسة 

 الوتوسط
 الوتوسط

االنحراف 

 الوعياري

الذاللح 

 اللفظيح

 ضعيفة 0.700 2.46 1السؽظرف إلكتخونيرا  إنجرازسدتؽى لاعتساد معاييخ قياس مؽضؽعية  ٔ
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السرررؽارد البذرررخية الجامعرررات  إدارةيرررة فررري لكتخوناإل دارةواقرررع تطبيرررق اإل َأنَّ  (ٙجرررجول )يبررريؼ ال
عيشرة البحررث بذركل عررام  أفرخاد كسرا يررخاه  لسجرال مجرال تقيرريػ أداء العرامميؼ فري محافعررة إب األىميرة
( وبانحخاف معيار  2.2664)بذكل عام بمغ الستؽسط الحدابي لمسجال ؛ ِإْذ )ضعيفة(بجرجة  كان
 :كاآلتيىحا السجال فقج جاءت الشتائج  لس  خاتوبالشدبة ( بتقجيخ) ضعيف(0.595093)بمغ 

 (ٛ، ٘، ٓٔ، ٗ، ٜ، ٚ، ٖ، ٕ، ٙ، ٔ)م  خات حرمت عمى درجة تطبيرق )ضرعيفة( وىري  -
( 2.25) ،(2.27) ،(2.32) ،(2.32)، (2.36)، (2.46) عمررررى التررررؽالي وبستؽسررررط حدررررابي

(2.24)، (2.24) ،(2.11) ،(2.10 )3 

 انجفازسدفتو  لاعتسفاد معفا يخ قيفاس موضفوعية  يرشص عمرى الرح ( ٔ)حرؽل الس  رخا أم -
عيشرة  أفرخادا السرتجابة قيسرة وفًقر أعمرىعمرى  السوظف الكتخونيا و نا لطبيعة العسفل الفوظيفي

معاييخ القياس سقال إسيؽلة  إلىالعيشة راء آاتجاه  إلى فيعدى ، األولىالسختبة  ليحتلالبحث 
 3ايً إلكتخونظف السؽ  إنجازلسدتؽى 

ي  دففسل للسففوظفي) بتنيففي  الكتخونففاسففتخجام نعففام  يررشص عمررى الررح ( 8)وحرررؽل الس  ررخ -
 إلرى عردى في عيشرة البحرث أفرخادوفقرا السرتجابة  األخيرخةعمرى السختبرة  األداء م) وجهة نعفخم 

 ؛ َحْيرُث ِإنَّ  يخ معسؽل بيا فري جسيرع الس سدرات فري الربالد داة مشيجية تقييػ السؽظف أل َأنَّ 
تقميرج  ال يتشاسرب  أسمؽبوىحا ، تػ فيكؽن مؼ قبل الخئيذ السبا خ لمسؽظف فقط إذاالتقييػ 

مرؼ زاويرة واحرجة يشعرخ  يرأتيكؽنرو  ؛يحقق نتائج تتطابق مع الؽاقرع ة والداريمع التطؽرات اإل
 3داءاأل إلىمشيا 

 .وفقا لطبيعة العسل الؽظيفي

 ضعيفة 0.800 2.32 3 .ييػ أوال بأولية تزػ نتائج عسمية التقإلكتخونبشاء قاعجة بيانات  ٕ

ٖ 
يا وفقا لمؽائح والقؽانيؼ اإلداريرة إلكتخونتطبيق مبجأ الثؽاب والعقاب 

 .والخسسية السعسؽل بيا
 ضعيفة 0.762 2.32 4

ٗ 
يررررة لعسميررررة التقيرررريػ لتررررتػ بدررررريؽلة إلكتخونإعررررجاد ترررررسيػ ونسرررراذج  

 وبرفة مدتسخة
 ضعيفة 0.768 2.24 7

٘ 
كتخونية تسكؼ السرؽظفيؼ مرؼ اال رال  عمرى نترائج استخجام نافحة إل

 .التقؽيػ
 ضعيفة 0.801 2.11 9

 ضعيفة 0.789 2.36 2 .بشعام األجؽر اربط مؽاعيج الحزؽر واالنرخاف إلكتخونيً  ٙ

 ضعيفة 0.737 2.27 5 . تقجيػ تغحية راجعة إلكتخونيا لمسؽظف بتقييػ أدائو ٚ

 ضعيفة 0.803 2.10 10 .بتقييػ األداء مؼ وجية نعخىػ ي يدسح لمسؽظفيؼإلكتخوناستخجام نعام  ٛ

 ضعيفة 0.773 2.25 6 .ترسيػ أدوات ونساذج لتقييػ أداء السؽظفيؼ إلكتخونيا ٜ

 ضعيفة 0.796 2.24 8 .تحميل بيانات تقييػ األداء باستخجام أنعسة إلكتخونية متطؽرة ٓٔ

 ضعيفة 0.59509 2.2664 الستؽسط العام لمسجال
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لجامعرات فري ا داة ة تقيريػ األأنعسر ياب  إلى بذكل عامعمى مدتؽى السجال تعدى الشتيجة و 
ة يسكرؼ مرؼ خالليرا تشعريػ وتشعيرخ فعاليرات رئيدر أداء؛ لعجم وجؽد م  رخات دار  اإل داءخاصة األ

والقشاعة الستخجام التكشؽلؽجيرا فري رادة اإل ياب تؽفخ  إلىوتعدى ىحه الشتيجة ؛ وأدواتالتقييػ وبشاء 
سررقا و إو يررة التقيرريػ لجسيررع العررامميؼ و يرراب تررؽفخ السعرراييخ الؽاضررحة فرري عسم داءاأل عسميررة تقيرريػ

 ية الستبعة داخل الجامعة3لكتخونوعجم التشؽ  في  خ  التقييػ اإل اي  إلكتخون

 باآلتي:عشيا البحث تؽصي الباحثة  أسفخفي ضؽء الشتائج التي 

فررري الجامعرررات  يرررةلكتخونوضرررع التذرررخيعات والمرررؽائح واآلليرررات التررري تزرررسؼ تطبيرررق اإلدارة اإل -ٔ
 3ة إباألىمية بسحافع

يرة لكتخونترسيػ البخامج التجريبية لتشسية ميارة اإلدارييؼ والعامميؼ في آليات تطبيرق اإلدارة اإل -ٕ
 لسحافعة إب3 األىميةفي إدارة السؽارد البذخية في الجامعات 

 3السجتسع أفخادية وتدؽيقيا بيؼ مشتدبي الجامعات وبيؼ لكتخوننذخ ثقافة اإلدارة اإل-ٖ
 ػ وأساليب العسل اإلدار  لسؽاكبة متطمبات العرخ الحالي3ضخورة تطؽيخ نع -ٗ
محافعرررة إب بررراإلدارة فررري  األىميرررةتؽعيرررة العرررامميؼ فررري إدارة السرررؽارد البذرررخية فررري الجامعرررات  -٘

 في تحديؼ اإلدارة وتخفيف السيام3مؼ دور ميػ  ت ديوية وما لكتخوناإل
 

جامعففة  يفة  فيلكتخون(. مدفتو   طبيف  اإلدارة اإل 4102) نففا جسيفل.د ا، والشسفخ  ، خليففة مرفطف ، أبفو عاشفور -
( 4)2، السجلففة األردنيففة  ففي العلففوم التخ ويففةي). داريففاليخمففوم مفف) وجهففة نعففخ الهييففة التجريدففية واإل

022-441. 
 عسان.، دار السديخة للشذخ والتوزيع والطباعة .يةلكتخوناإلدارة اإل (. 4112دمحم سسخ. )، أحسج -
مف) وجهفة نعفخ النيفادات  جامعفة ابيفة  في لكتخونمج   و خ  طبي  اإلدارة اإل (. 4102عبجهللا. ) نه ، اسكشجر -

 اليس).جامعة  عد.، ]رسالة ماجدتيخ غيخ مشذورة [. كلية التخ ية ة واإلداريةاكاد سياأل 
يجانيففة يففة واثخمففا  ففي  حدففي) أداء العففاملي): دراسففة ملكتخون(. اإلدارة اإل 4140. )جسففا  سففعج صففالل، شففو األ -

 (.22)8، نجلذمجلة األ بجامعة العلوم والتكشولوجيا اليسشية. 
 األردن. عسان، . دار وائل للشذخ والتوزيع،السوارد البذخية ادارة(. 4112سعاد نائف. )، بخنوطيال -
مففف) وجهفففة نعفففخ النيفففادات  جامعفففة ابيفففة  فففي لكتخونمعوقفففات  طبيففف  اإلدارة اإل (. 4102عففففاا. )، البعفففجاني  -

 .جامعة اب] رسالة ماجدتيخ غيخ مشذورة[  واإلدارية ةاكاد سياأل 
دراسفة ميجانيفة - يفة  في ادارة السفوارد البذفخيةلكتخونمعوقفات  طبيف  اإلدارة اإل (. 4102. )مرطف  حليف،  ل  -

 الجدائخ.، مشذورة[. جامعة قاصج  مخ اح غيخببلج ة الحجيخة]رسالة ماجدتيخ 
 مرخ.النامخة.، . مخكد الخبخات السهشيةيةتخونلكاإلدارة اإل (. 4112. )الخحس) عبج،  و ي  -
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للشذففخ  اثففخاء.  ت والسعلومففاتالعسليففة  اإلداريففة و كشولوجيففا اال رففاال(. 4118. )مدمففخ، والعففاني، شففوقي، جففواد -
 األردن. ،عسان، والتوزيع

]رسفالة  ألردنيةالسوارد البذخية وأثخما  ي أداء العاملي)  ي الجامعات الخاصة ا ادارة (.4102. )مهشج، الجوارنة -
 ،األردن.جامعة عسان، عسا مشذورة[.اكلية األ غيخ ماجدتيخ

السؤ سخ الفجولي  ال . ورقة عسل قجمت ية بي) الشعخية والتطبي لكتخوناإلدارة اإل (. 4112. )حدي) دمحم، الحد) -
 الدعود ة.، الخياض، للتشسية اإلدارية

 جامعة النامخة.، ات واستذارة اإلدارة العامة. مخكد دراسيةلكتخوناإلدارة اإل (. 4112) رأ ت.، رضوان -
 ،األردن.عسان، . دار وائليةلكتخوناإلدارة اإل (. 4118. )خالج ابخامي ، الدليطي، الخزاق عالء عبج، الدالسي -
 ،األردن.عسان، . السشامج للشذخنع  السعلومات اإلدارية(. 4112) .قعبج الخزا ءعال، الدالسي -
يففة  ففي جامعففة  عففد مفف) وجهففة نعففخ لكتخون(. معوقففات  طبيفف  اإلداريففة اإل 4100علففي )  عبففج الخقيفف، الدففساو   -

 ،اليس).جامعة  عد، الباحث الجامعيالنيادات اإلدارية واألاكاد سية ]بحث مشذور[. 
]  يفة  في السج خيفة العامفة للجفوازاتلكتخوناإل  دارةية  طبيف  اإلامكانمج  (.4112. )دمحم عبج العديد الزا ي، -

 ،الدعود ة.الخياض، غيخ مشذورة[.جامعة نا ف العخ ية للعلوم االمشية رسالة ماجدتيخ
، عسفان، . دار اليفازور  نعف  ادارة الجفودة  في السشعسفات اإلنتاجيفة والخجميفة(. 4112. ) وسفف حجفي ، الطائي -

 األردن.
ات األردنيففة يففة  ففي الجامعففلكتخون(. واقففع  طبيفف  اإلدارة السففوارد البذففخية اإل 4102. )ا سففان جسيففل، الففخحس) عبففج -

 – 004، (22)، مجلفة دراسفات لجامعفة عسفار ثليجفي .ي)اكفاد سيالخسسية م) وجهفة نعفخ النفادة األ 
 .الجدائخ، االغواط، 024

يففة  ففي ادارة السففوارد البذففخية بسج خيففة الذففباب لكتخونمعوقففات  طبيفف  اإلدارة اإل (. 4102. ) خحففي، عبففج العديففد -
مشذفورة [  غيفخ ] اطخوحفة دكتفورا   ) والعفاملي)  يهفاوالخياضة  ي الجدائفخ مف) وجهفة نعفخ السفج خي

 .الجدائخ، جامعة دمحم بو ضياا
 عسفان،، ( دار وائفل4ط. )(. ادارة السوارد البذخية السعاصخة : بعج اسفتخا يجي4112. )عسخو وصفي، عنل  -

 األردن.
 السفؤ سخبحفاث أ دائخيفة:ية ومتطلبات  طبينها  في الجامعفات الجلكتخون(. اإلدارة اإل 4102) بوشالغ .، عسيخوش -

مخكد البحث و طويخ السوارد البذخية)رماح( ومخبخ التشسيفة التشعيسيفة وإدارة السفوارد الجولي السحك  ]
 الجدائخ. جامعة علي لونيذ البلجة، ،222 – 222 الجدائخ، جامعة علي لونيذ البلجة،، البذخية[

: لسؤسدفات العامفة والسهفارات اإلداريفة السعاصفخةالتحفج ات التفي  واجههفا ا(. 4114. )سفال  بف) مطفخ، الغامج  -
مشعور  كخ  ابجاعي اإلدارات بالسؤسدات العامة ورقة منجمفة  في السفؤ سخ العخ في الثالفث  في ادارة 

 ،مرخ.النامخة، ااكتو خ لسشعسة العخ ية20-48النيادة اإلبجاعية السشعنج  ي بيخوت م)
، .السكتبفففة العرفففخية آ فففاق الحاضفففخ و طلعفففات السدفففتنبلاإلدارة اإللكتخونيفففة (. 4112) أحسفففج دمحم.، غشفففي  -

 السشرورة.
أثففخ أنذففطة ادارة السففوارد البذففخية  ففي  عديففد السيففدة التشا دففية  ففي قطففا  شففخكة (. 4102) زيففج نا ففل.، الفنهففاء -

 . األردن، جامعة عسان العخ ية مشذورة[. غيخ ]رسالة ماجدتيخ اال راالت األردنية
 األردن.، عسان، دار صشعاء للشذخ والتوزيع .. مبادئ اإلدارة (.4101. )حسجأمحسود ،  ياض -
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الجسهفور  رقف   السشذف  للسخكفد الفوطشي للسعلومفات والسعفج  بفالنخار 0222( لدفشة 022النخار الجسهور  رقف  ) -
 ،0222(لدشة 204و النخار الجسهور  رق  ) 0228( لدشة 422)

/http://www yemen-nic net/tourism_site/about_nic  
دار ومؤسدففة رسففالن ،  اإلصففالح والتطففويخ اإلدار  بففي) الشعخيففة والتطبيفف (. 4108. )مرففطف   وسففف، اكففا ي -

 ،سوريا.دمذ ، للطباعة والشذخ
 األردن.، زمدم للشذخ والتوزيع.  يةلكتخوناإلدارة اإل (. 4102. )آسيا، وسليسان،  خيج، اكور ل -
السجلفة العخ يفة للسعلوما يفة  .جامعفة ابية  في لكتخونإل ا دارةواقع  طبي  اإل (.4144. ) حي  عباس، الستوكل -

 .80-002 (،2)، واآلدابللتخ ية والعلوم السؤسدة العخ ية  ،وام) السعلومات
. ندفففخة يفففة  فففي الفففجو  العخ يفففةلكتخون أميفففل الكفففوادر البذفففخية لتطبيففف  الحكومفففة اإل (. 4112. )دمحم ، الستفففولي -

 ية.الكتخون
اثفخ العوامففل الجاعسفة لتطبينفات  كشولوجيففا السعلومفات علفف  مسارسفة وظففائف (. 4104. )خالفج ابففخامي ، السجفالي -

 األردن.، مشذورة[ . جامعة عسان  غيخ ]أطخوحة دكتوراةادارة السوارد البذخية
 .األردن عسان،، .دار السشامج الحكومية عسا األ ادارة(.4114. )مو   حج ج، دمحم -
 مرخ.، اإلسكشجرية، . الجار الجامعيةية للسوارد البذخيةاإلدارة االستخا يج(. 4112. ) خيج، الشجار -
 الخياض.، . دار السخيخ للشذخية االستخا يجية الوظائف والسذكالتلكتخوناإلدارة اإل ( 4112عبود. )، نج   -
دار ، .  خجسة خالج العامخ  ية للسوارد البذخيةلكتخوناإل  دارةاإل(.4112. )جيسذ، وماركهام، بخيان، مو بكشد -

 النامخة.، ق للشذخ والتوزيعالفارو
، عففالمواإل اإلدارة العامففة للعالقففات .مجتسففع السعلومففات  ففي الففيس)(.4112. )وزارة اال رففاالت والسعلومففات -

 . اللجشة الوطشية لإلعجاد والتحزيخ للنسة العالسية لسجتسع السعلومات  ي الجسهورية اليسشية
، معهفج اإلدارة العامفة، مخكفد البحفوث، ا اق  طبينا هفا العخ يفةية و لكتخون(. اإلدارة اإل 4112. )سعج غال ،  اسي)-

  الدعود ة.، الخياض
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