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  مقجمة
السحيصة بكل السشطسات والتصػر  البيئةالحؼ تذيجه  والستدارع التصػر اليائل إن     

مػاكبة ىحه التصػرات  عميياوجب أ، التكشػلػجي في شتى مجاالت الحياة السختمفة
والصخق الحجيثة  األساليب وبسا أن، واستسخارىاالستدارعة وذلظ لمحفاظ عمى بقائيا 

تقجيع الخجمات مغ  أساليبنقمة نػعية في  قج أحجثت اإلدارةالسبتكخة في مجاالت 
االلكتخونية  اإلدارة أساليب إحاللحيث جػدتيا وسخعتيا كل ذلظ كان نتيجة لثسخة 

 أؼبذكميا العام تستاز بجورىا في نجاح  فاإلدارة، التقميجية اإلدارةوشخق  أساليبمحل 
ذكل بالتدتيجف التعاون والتشديق بيغ الجيػد البذخية  إندانيةعسل، فيي عسمية 

وما يتػفخ لجييا مغ وسائل وتقشيات  إمكانياتلجييا مغ  ما استغاللسكشيا مغ الحؼ ي  
لى جيػد وإ إلييايشطخ  وأصبح ،وكمفة وقت وجيج لبأقمحجدة  أىجافحجيثة لتحقيق 

فقج ، تقجم السجتسعات إليياالعػامل التي يعدػ  أىعمغ  أنياوفاعميتيع عمى  اإلدارييغ
التي تدػدىا،  اإلدارةعمى نػعية  األولىمشطسة يتػقف بالجرجة  أؼنجاح  أنثبت 
 األمعيعتج بو لمحكع عمى تقجم  ا  معيار  اإلدارؼ التقجم  اعتبار إلى أدػالحؼ  األمخ
  .ورقييا
ويعتبخ ضيػر وانتذار الحاسػب الذخري والذبكات السحمية في الشرف الثاني      

مغ الثسانيشات تحػال  نػعيا  في شبيعة العالقة بيغ تكشػلػجيا السعمػمات والسدتخجم، 
ارىا وسيمة تبع ذلظ ضيػر وانتذار االنتخنت في الشرف الثاني مغ التدعيشات باعتب

االلكتخونية بزخورة تشطيع  لإلدارةالسفيػم الججيج  واالتراالت. ويحتعلمسعمػمات 
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ليكمتيا الكتخونيا  لمتخمز مغ الخوتيغ  وإعادةالسعامالت والخجمات السختمفة، 
والسيام العامة لتختبط باحتياجات الدبائغ  األعسالوالبيخوقخاشية الذائعة في 

  .ومؤسدات السجتسع السختمفة
وحيث أن الجامعة ىي إحجػ السؤسدات التعميسية اليامة والتي تعتبخ معقل       

فإن ذلظ يدتػجب ضخورة  ، الفكخ اإلنداني ومرجر االستثسار وتشسية الثخوة البذخية
، بسخخجاتيا في جسيع مجاالتيا الرتقاءواتػفيخ العجيج مغ الستصمبات لمشيػض بيا 

فاإلدارة االلكتخونية سػف تغيخ وضائف اإلدارة مثل التخصيط اإللكتخوني والتشطيع 
 اإللكتخوني والتػجيو اإللكتخوني وغيخىا.

  :الجراسة مذكمة
وجب عمى كل السشطسات الستدارع في شتى مجاالت الحياة أ التقجم التقشي إن      

التالشي  أووالسشافدة مغ مػاكبة ىحا التقجم الستدارع  واالستسخارالخاغبة في البقاء 
التكشػلػجية  باألساليب األخحفي السدتقبل لمسشطسات القادرة عمى  فالبقاء، واالنتياء

، جيةالتقمي اإلدارة أساليبااللكتخونية الحجيثة محل  اإلدارة أساليب وإحاللالستصػرة 
السشطسات بل  أمام مصخوحا   الستصػرة ليذ خيارا   باألساليب واألخحالتكشػلػجي  فالتقجم

 . ضخورة بقاء واستسخار ىػ
ة عمى الجراسات الدابقة ذات العالقة، ومغ خالل الجراس االشالعومغ خالل 

ت ورؤساء السػضفيغ مغ مجراء اإلداراوالتي تتشاول  انالعمسية التي يقػم بيا الباحث
ضخورة البحث في أساليب وأدوات اإلدارة االلكتخونية والتي تعتبخ أحج األقدام، تبيغ 

ذكمة ومسا سبق يسكغ صياغة م مؤشخات جػدة الخجمات التي تقجميا الجامعة.
       :الجراسة في التداؤالت التالية

اإلدارة ثخ إحالل أساليب اإلدارة االلكتخونية محل أساليب و أدوات ما ىػ أ -1
 ؟قيج الجراسة بالجامعةالتعميسية  التقميجية عمى جػدة الخجمات

 ؟ قيج الجراسة اإلدارة االلكتخونية في الجامعة ما مدتػػ تصبيق أساليب -2
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 :أهسية الجراسة
ثخة في ؤ العػامل الس أىعحج أفي كػنيا تتشاول  لمجراسة العمسية األىسيةتتسثل      

 أدواتمحل  وإحاللياااللكتخونية  اإلدارة أساليبجػدة الخجمات السقجمة والستسثمة في 
زيادة والء العامميغ مع  بالشدبة لمسشطسة فتتسثل في إمكانية أما  ،التقميجية اإلدارة

عسل عمى  تصػيخ تكبيخة بالشدبة لمسجتسع حيث  أىسية الجراسةسثل ت وكحلظ ،السشطسة
التكشػلػجية الحجيثة  باألساليب األخحيغ جػدة خجماتو وذلظ مغ خالل السجتسع وتحد

تمظ السشافدة التي  ،البقاء والسشافدةجل االلكتخونية السبتكخة مغ أ اإلدارة وأساليب
يجابية عمى الخفع متصػر والتقجم الحؼ يشعكذ برػرة إل األساسيتعتبخ ىي السحخك 

عمى رفالية  التي تشعكذ بجورىاو مدتػػ الخجمات السقجمة لمسشطسات السختمفة مغ 
كػنيا تزيف لو القجرة  ، وتتسثل أىسية الجراسة بالشدبة لمباحث فيالسجتسعات وازدىار

  وزيادة مجاركو.  صقل مياراتوو  مغ تشسية والتصبيق وتسكشووالخبخة في السسارسة 
 :أهجاف الجراسة

 أىجاف الجراسة كسا يمي:يسكغ صياغة      
قيج  جامعةالالخجمات السقجمة فعال  في التعخف عمى مدتػػ تصبيق جػدة  -1

 .الجراسة
 في تحديغ جػدة الخجمات السقجمةااللكتخونية  اإلدارةأثخ تصبيق التعخف عمى  -2

 .قيج الجراسة جامعةالفي 
 في االلكتخونية اإلدارة تصبيق الحج مغشأنيا السعػقات التي مغ  أىع التعخف عمى -3
 .قيج الجراسة جامعةال

راسة وتداؤالتيا يسكغ صياغة فخضيات مغ خالل مذكمة الج: الجراسة فخضيات
 كسا يمي: الجراسة

، )التجديج يػجج تجني في مدتػػ أبعاد جػدة الخجمات التعميسية والستسثمة في -
 .قيج الجراسة جامعةال التعاشف( في
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قيج  جامعةال اإلدارة االلكتخونية في أساليبعيق تصبيق تػجج عكبات وصعػبات ت   -
 .الجراسة

 - 2020)في الفتخة  حجود الجراسة عمى جامعة الداوية اقترخت :حجود الجراسة
 .م(2021

السشيج الػصفي التحميمي حيث تع وصف الستغيخات  انالباحث اتبع: مشهجية الجراسة
تابعة مع  أووالعػامل السختمفة السختبصة بسذكمة الجراسة سػاء كانت متغيخات مدتقمة 

 تحجيج العالقات التي تخبط ىحه الستغيخات في ىحه الجراسة.
 أساليبالسدتقمة الستسثمة في تتسثل متغيخات الجراسة في الستغيخات : متغيخات الجراسة
 .التعميسية في جػدة الخجمات تتسثلوالستغيخات التابعة و  ،اإلدارة االلكتخونية

التي سيتع اعتسادىا في  األدواتيسكغ حرخ : جسع البيانات والسعمهمات أدوات
 ىحه الجراسة في:

عشى بشفذ السػضػع وتتسثل في استخجام السخاجع العمسية التي ت   :ثانهيةمرادر 
 بحػث ودراسات سابقة(.و تب، الجوريات والسجالت العمسية السعتسجة، )الك  

عغ مجتسع  األوليةصحيفة االستبيان كسرجر لمبيانات تع استخجام  :أوليةمرادر 
 .األداة مغ ىحه  السدتخمرةالجراسة ومغ ثع تحميميا واستشتاج السعمػمات الجقيقة 

في جامعة الداوية اإلدارة الخئيدية بعج يتسثل مجتسع الجراسة : مجتسع وعيشة الجراسة
ىحه  إجخاء أثشاءالكميات التابعة ليا مغ مجتسع الجراسة في الفتخة  اتإدار تع استبعاد  أن

 (.م 2021 -2020) سشة الجراسة
مغ مجراء مغ شخيحة السػضفيغ خح عيشة عذػائية عيشة الجراسة فتع أ أما      

لكي تسثل  واألقدام اإلداراتالتابعيغ ليحه  والسػضفيغ األقدامورؤساء  اإلدارات
 .مفخدة (68) لبالغ عجدىعمفخدات مجتسع الجراسة وا
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 :الجراسات الدابقة
" تحػيل العسميات األكاديسية واإلدارية  2010، أبػ خمفدراسة نادر  -1

 "اإلمكانيات والسعػقات –في جامعة القجس مغ الػرقية إلى االلكتخونية 
الجراسة إلى رصج اإلمكانيات اإلدارية والسادية والفشية بالجامعة قيج ىجفت ىحه      

الجراسة كسا تيجف الجراسة إلى إضيار السعػقات التي تعتخض عسميات التغييخ 
، السحتسمة مغ حيث إدخال أساليب إدارية حجيثة في نسط اإلدارة  والتعميع في الجامعة

أن اإلمكانيات  إلىصمت الجراسة واستخجم الباحث السشيج الػصفي التحميمي وتػ 
في  جما  اإلدارية والسادية والفشية متػفخة و السعػقات ليدت كبيخة وانو يسكغ السزي ق  

 تشفيح العسمية التحػيمية دون مجازفة بعػاقب وخيسة.
اإلدارية واألمشية لتصبيق الستصمبات " 2014دراسة سعيج العسخؼ، -2

 "اإلدارة االلكتخونية
ىحه الجراسة إلى التأكيج عمى ضخورة مػاكبة التقجم التكشػلػجي والتعخف ىجفت       

والتعخف عمى السعػقات  ،عمى الستصمبات اإلدارية واألمشية لتصبيق اإلدارة االلكتخونية
م الباحث أسمػب بيقيا، واستخجوالتحجيات التي تػاجو اإلدارة االلكتخونية عشج تص

 ،نات بعج ترشيفيا وتدجيميا بالحاسب اآلليالبحث الػصفي وشخيقة التحميل لمبيا
ومغ أىع الشتائج التي تع التػصل إلييا ىشاك ، كأداة لمجراسة االستبانةواستخجام 

وضػحا  وإدراكا  لجػ العامميغ بالسؤسدة العامة قيج الجراسة لسفيػم اإلدارة االلكتخونية 
 ومفاليع العسل االلكتخوني.

االلكتخونية تتعجػ بكثيخ مفيػم السيكشة  اإلدارةفكخة  إن: االلكتخونية اإلدارةمفههم 
مفيػم تكامل البيانات والسعمػمات بيغ  إلىالعسل داخل السشطسة  بإداراتالخاصة 
السختمفة والستعجدة واستخجام تمظ البيانات والسعمػمات في تػجيو سياسة  اإلدارات

الالزمة لالستجابة وتػفيخ السخونة  أىجافياعسل السشطسة نحػ تحقيق  وإجخاءات
االلكتخونية جسيع  اإلدارةوتذسل ، لمستغيخات الستالحقة سػاء الجاخمية والخارجية
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تتسيد بقجرتيا عمى  أنيا إال ،مغ تخصيط وتشفيح ومتابعة وتقييع وتحفيد اإلدارةمكػنات 
   اإلدارة وتعتسج، األىجافجل تحقيق أتحقيق السعخفة برػرة مدتسخة وتػضيفيا مغ 

سدة برػرة تحقق تكامل الخؤية ػيخ البشية السعمػماتية داخل السؤ االلكتخونية عمى تص
 (1).األعسال أداءومغ تع 

بخوز نسػذج ونسط  إلىالتصػر الدخيع لتقشية السعمػمات واالتراالت  أدػولقج      
كي ، البيخوقخاشية اإلدارات أمامججيج مغ اإلدارة في ضل التشافذ والتحجؼ الستدايج 

 باإلدارةصصمح عمى تدسيتو أوىػ ما ، ، وجػدة خجماتياأعسالياتحدغ مغ مدتػػ 
ن ضيػر اإلدارة إبحلظ ف، اإلدارة االلكتخونية أو، الحكػمة االلكتخونية إدارة أو، الخقسية

االلكتخونية  واألعسال، االلكتخونية جاء بعج التصػر الشػعي الدخيع لمتجارة االلكتخونية
 (2).النتخنتا وانتذار شبكة

بيا الباحثػن والسفكخون في تعخيفيع  أتىالتي  التعخيفاتوىشاك الكثيخ مغ       
مشيجية   أنياااللكتخونية،  ومغ تمظ التعخيفات تعخيف عمي الدمسي فيخػ  لإلدارة
ججيجة تقػم عمى االستيعاب واالستخجام الػاعي لتقشيات السعمػمات واالتراالت  إدارية

والتغييخ وفي مشطسات عرخ العػلسة  لإلدارة األساسيةفي مسارسة الػضائف 
 (3).السدتسخ

الحكػمية التي تعتسج عمى االنتخنت واالتراالت  األنذصةوىي مجسػعة      
الحكػمة، لتقجيع الخجمات والسعامالت  االلكتخونية، عبخ جسيع شبقات ومدتػيات

 إذاوبالتالي  يػلة.والحرػل عمى السعمػمات في شتى السجاالت بيدخ وس لألفخاد
، األعسال إدارة أنذصة إشارىاكانت اإلدارة االلكتخونية ىي السطمة التي تصػؼ في 

ً   فإنيا، العامة واإلدارة  إجخاءاتالفزاء الخقسي الحؼ يديع في تػحيج معاييخ  أيزا 
 ( 4)بغس الشطخ عغ نػع وشبيعة السشطسة.، العسل االلكتخوني

يختكد مفيػم اإلدارة االلكتخونية عمى العجيج : مبادئ وأهجاف اإلدارة اإللكتخونية
  :االتيوالتي سيتع تشاوليا في  واألىجاف، السبادغ،مغ 
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 :مبادئ اإلدارة االلكتخونية -أوال
شغ يتصمب خمق بيئة اىحا االىتسام بخجمة السػ : لمسهاطشينالخجمات  أحدنتقجيم  -1

، يثةميشيا  الستخجام التكشػلػجيا الحج السييأة، عسل فييا نػع مغ السيارات والكفاءات
السعمػمات حػل  انتقاءوضخورة ، يتع تذخيريا ف عمى كل مذكمةبذكل يدسح بالتعخ 

مع تحجيج ، لمسعمػمات الستػفخةوصادقة ، والكيام بتحميالت دقيقة، جػىخ السػضػع
 واقتخاح الحمػل السشاسبة لكل مذكمة.، واستخالص الشتائج، نقاط القػة والزعف

 األفكاراإلدارة االلكتخونية عمى تحػيل  اىتسامحيث يشرب عمى الشتائج: التخكيد  -2
عغ  ن تحقق فػائج تتسثل في تخفيف العبءأو  الػاقع،ض ر أإلى نتائج مجدجة في 

 والسال والػقت. الجيج،مغ حيث  السػاششيغ
تقشيات اإلدارة االلكتخونية لمجسيع  إتاحةأؼ لمجسيع:  واإلتاحةسههلة االستعسال  -3

 .التػاصلفي السشازل والعسل والسجارس والسكتبات لكي يتسكغ كل مػاشغ مغ 
وتعجد ، ويعشي إن االستثسار في تكشػلػجيا السعمػماتتخفيف التكاليف:  -4

 تخفيس التكاليف. إلىيؤدؼ ، زىيجة بأسعارالستشافديغ عمى تقجيع الخجمات 
تدعى  إنيابحكع  االلكتخونية،في اإلدارة  أساسيوىػ مبجأ  التغييخ السدتسخ: -5

سػاء بقرج كدب رضا  األداءورفع مدتػػ  مػجػد،ما ىػ  وإثخاءبانتطام لتحديغ 
 (5)بقرج التفػق في التشافذ. أو الدبائغ،

 :اإلدارة االلكتخونية أهجاف -ثانيا  
ومخاجعة محتػػ الػثيقة  حفطيا،واستعخاض السحتػيات بجال  مغ  السمفات، إدارة -1

 بجال  مغ كتابتيا.
 التحػل نحػ االعتساد عمى مخاسالت البخيج االلكتخوني بجال  مغ الرادر والػارد. -2
 اخترار الػقت وسخعة انجاز السعامالت. -3
 حجة الجياز البيخوقخاشي وتعقيجاتو.تخفيس  -4
 العسالء، أماموعخضيا ، وشفافية السعمػمات اإلدارؼ التػجو نحػ شفافية العسل  -5

 (6)..الخ.السػرديغ. السػاششيغ،
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العاممة الدائجة عغ  األيجؼاإلدارة االلكتخونية تعسل عمى تحػيل  إنوبالتالي نجج      
 إعادةعغ شخيق ، في تشفيح مذاريع اإلدارة أساسيعاممة ليا دور  أيادؼ إلى، الحاجة
واالستغشاء عمى ، لسػاكبة التصػرات الججيجة التي شخأت عمى السشطسة التأىيل

وتقميل ، التكيف مع الػضع الججيجوغيخ القادريغ عمى ، األكفاءالسػضفيغ غيخ 
  (7)القخار.وربصيا بجوائخ صشع ، ، عغ شخيق تػفيخ البياناتالقخار اتخاذمعػقات 

يقرج بأساليب أو تصبيقات اإلدارة االلكتخونية : أساليب وأدوات اإلدارة االلكتخونية
تمظ البخامج واألنطسة التكشػلػجية السدتخجمة في مجال اإلدارة االلكتخونية لتحقيق 

 أىجافيا السختمفة ورفع كفاءة وفاعمية أدائيا، وفيسا يمي استعخاض أىع تمظ األساليب:
 واألنذصة واألساليبوىي عبارة عغ مجسػعة البخامج  العالقات مع العسالء: إدارة -1

عالقاتيا مع عسالئيا الحالييغ  إدارةالتكشػلػجية التي تداعج السؤسدة في عسمية 
 والسختقبيغ.

والبخامج  األنذصةوىي عبارة عغ مجسػعة  العالقات مع الذخكاء: إدارة -2
 التي التكشػلػجية 

 ء وتجعيع عالقات السشطسة مع شخكائيا وحمفائيا مغ السػزعيغ والسػرديغ.عشى ببشات  
وىي تتعمق بعسمية بشاء السػقع الخاص بالسشطسة عمى شبكة  السحتهى: إدارة -3

 االنتخنت.
وتشطيع  إدارةعغ  السدؤولةالتكشػلػجية  األنطسةوىي تمظ  مهارد السشذأة: إدارة -4

السػارد البذخية،  إدارةوتتسثل في نطام  الخاصة بالسشطسة اإلداريةوتصبيق العسميات 
 السؤسدة. أصػل إدارةونطام اإلدارة السالية، ونطام 

التكشػلػجية التي تعسل عمى تحػيل البيانات مغ  األنطسةوىي تمظ  السعخفة: إدارة -5
صػر الكتخونية بحيث يسكغ الػصػل ليا واستخجاميا بصخيقة  إلىصػرتيا السادية 

 سيمة ومشطسة وخاصة مغ قبل اإلدارة العميا وصانعي القخار بالسشطسة.
بثالث مجاالت  األنطسةعشى تمظ وت   الحكية وتخدين البيانات: األعسال أنغسة -6

 تذغيميالالعميا(، والسجال  لإلدارةرئيدية وىي السجال االستخاتيجي )السخرز 
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والسجال التحميمي )السخرز لمسحمميغ والعامميغ ، )السخرز لمسجيخيغ التشفيحييغ(
  (8)بسجال السعخفة(.

أصبح االىتسام بتحديغ جػدة خجمات التعميع : مفههم جهدة خجمات التعميم العالي
جل التفاعل والتعامل مع متغيخات عرخ يتدع بالتدارع أالعالي مصمبا  ممحا  مغ 

والتكشػلػجي والػفاء باحتياجات مجتسع ىحا العرخ مغ الكػادر الستخررة السعخفي 
 القادرة عمى السشافدة.

وأصبح مغ الصبيعي أن تتدخب مفاليع وأفكار الجػدة مغ قصاع الرشاعة إلى 
شأن الكثيخ مغ األفكار والسفاليع التخبػية التي تعػد أصػليا إلى ، قصاع التعميع
حج القصاعات التي تػلييا الحكػمات أع التعميع العالي ولسا كان قصا، مياديغ أخخػ 

ويتزح ذلظ جميا  في أىجافو ، أىسية بالغة فيػ صشاعة كبيخة واستثسار بعيج السجػ
 (9)وأدواتو والياتو وميدانياتو وعجد السشتفعيغ بو.

وعجم تػفيخ  التقجم،التعميع العالي قاشخة  أصبح: أهسية جهدة خجمات التعميم العالي
وقج نبع االىتسام بجػدة خجمات التعميع  لمتخمف،اتو بجػدة عالية ىػ وصفة فعالة خجم

التدعيشات مغ القخن الساضي مغ عجة قصاعات  أوائلالعالي في كثيخ مغ الجول مشح 
 :أىسيا

 غمب الجول.أ عمى التعميع في  اإلنفاقعغ  السدؤولةالحكػمة ىي  -
 لمحكػمة.السػاششػن الحيغ يجفعػن الزخائب  -
 القائسػن عمى تػضيف الخخيجيغ. -
 .أمػرىع وأولياءالصمبة  -
 (10)السؤسدات التعميسية. إدارةىيئة التجريذ والقائسػن عمى  أعزاء -

 :االتيوتكسغ دواعي االىتسام بجػدة خجمات التعميع العالي في 
في  الصمبة السمتحقيغ بسؤسدات التعميع العالي أعجادحجوث زيادة ىائمة في  -1

 .العالع أنحاءمختمف 
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في الحكػمات بان الشجاح االقترادؼ يتصمب كػادر  السدؤوليغتدايج القشاعة لجػ  -2
 مؤىمة تشتجيا مؤسدات التعميع العالي تترف بخامجيا التعميسية بالجػدة.

والييئات السجتسعية الجولية  واإلندانيةازدياد مصالب السشطسات السيشية والثقافية  -3
 التعميسية خاصة.و بتحديغ جػدة الخجمات العسػمية عامة 

وعمى الحرػل عمى ، اشتجاد السشافدة بيغ الجامعات عمى استقصاب الصمبة -4
 الػكاالت الجولية السانحة. أوالذخكات الكبخػ  أوالجعع السالي مغ الحكػمات 

، باتفاقيات التجارة العالسية والسجالذ السيشيةارتباط كثيخ مغ دول العالع  -5
الحخص عمى الجػدة العالية  إلىزيادة الجعػة  إلى أدػمسا ، ومشطسات التعاون الجولي

 (11)في كل القصاعات بسا فييا التعميع العالي.
تصػيخ جػدة  إلىتدعى السؤسدات الخجمية : أبعاد جهدة خجمات التعميم العالي

وىػ ما ، مع تػقعات العسالء وتمبي احتياجاتيع تتالءمخجماتيا التي تقجميا لكي 
العسالء لمحكع عمى جػدة الخجمة  إليياالتي يمجأ  األبعاديفخض عمييا التعخف عمى 

 .وتحجيج األىسية الشدبية ليحه األبعاد إلييعالسقجمة 
  :األبعادوفيسا يمي عخض ليحه        

ويذيخ ىحا السعيار إلى مطيخ التدييالت السادية السختبصة بالخجمة  التجديج: -1
والستاحة لجػ السشطسة، والسعجات ومطيخ العامميغ، ووسائل االترال، ومدتػػ 

 (12) التكشػلػجيا.
ومعخفة  إدراكوتسثل مجػ قجرة مقجم الخجمة عمى  التعاطف )فهم الدبائن(: -2

ولتحقيق ىحا ، وتدويجه بالعشاية الذخرية الكافية، وحاجات ورغبات العسيل وتػقعات
واالستساع ، حاجاتو التعميسية وإدراكعج يشبغي التخكيد عمى فيع الصالب الجامعي الب  

الحمػل  إيجادوالعسل عمى ، شكاوؼ الصالب ومذكالتو شيمة سشػات الجراسة إلى
 أوتبشييا برػرة جدئية  إمكانيةمقتخحاتو ومشاقذة  إلىوكحلظ االستساع ، الشاجعة ليا

 (13) كمية.
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 اإلدارة عجت  : الجامعة في اإللكتخونية اإلدارة تظبيق إلى الحاجة دواعي
 كافة ومتصمباتو وتدعى العرخ متغيخات شبيعة مع يتػافق عرخيا   اتجاىا   اإللكتخونية

التكشػلػجية  التحػالت أصبحت ولقج أىجافيا، تحقيق لدخعة بو لألخح التخبػية الشطع
 متشام وعي ىشاك وأصبح اإلنتخنت، انتذار مع واقعا   أمخا   عالسيا   التعميع نطام في

 بدخعة، الستشامي العالسي السعخفة اقتراد في الفعالة لمسذاركة بإعجاد الجارسيغ والتدام
 وفي التعميع في لمتػسع الفعالة الحمػل مغ التكشػلػجيا القائع عمى التعميع أصبح كسا
 وما، مالئع إدارؼ  نطام إلى حاجة في التحػالت التكشػلػجية ىحه فان ،التػجو ىحا ضل
 بشية فإن البيانات إلى السعمػمات مغ مغ التحػل األولى خصػتيا السؤسدة تخصػ أن

 أن كسا، التحػل في تبجأ في السؤسدة العسل وشخيقة القخار اتخاذ وعسمية اإلدارة
 عشاصخ جسيع في كسا يؤثخ الجامعات، عالسية دعع في يديع التكشػلػجيا استخجام
 في السسارسات مساثل تحػل مغ البج ولحلظ يا،في اإلدارة نطع في سيسا وال الجامعة
ً   االستفادة إلمكانية التعميع، مؤسدات في واإلدارية التخبػية  السسارسات مغ بجال 

 الستقجمة الجول في سػاء السعاصخ، العالع في تخبػية مؤسدة فكل، السػجػدة الدصحية
  .اإللكتخونية باإلدارة يدسى ما أو اإللكتخوني تدعى لمتحػل الشامية، أم

 :يأتي ما أيزا   اإللكتخونية اإلدارة إلى التحػل وأسباب دواعي ومغ
 التػجيات ساىست: العهلسة تهجهات عل في اإلندانية السجتسعات تخابط - 1

 السختمفة السجتسعات اإلندانية بيغ والتكامل والتخابط االنفتاح نحػ الستدايجة العالسية
 قخية واحجة العالع جعل عغ عبارة وىي العػلسة، بطاىخة اليػم يعخف ما نذػء في

واالجتساعية  الدياسية السجاالت جسيع في مػحجة عالسية شبكات شخيق عغ متخابصة
 متصمبات لخجمة وتقشية معخفية أدوات التكشػلػجية الثػرة ولتقجم واإلدارية، واالقترادية

 بيغ الفعال الخبط يتع حيث ممسػس، واقع إلى وتخجستيا أغخاضيا العػلسة وتحقيق
 أسيست مسا الفزائي، واالترال اإلنتخنت شبكات خالل اإلندانية مغ السجتسعات

 نت.اإلنتخ  وخجمات واالترال اآللي مجال الحاسب في الدخيعة التصػرات في
 :فيسا يأتي العػلسة تقجميا التي الخجمات نػجد أن ويسكغ
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 ألخخػ  دولة مغ واألفكار الخجمات انتقال وحخية الجول بيغ الخبخات تبادل حخية -
 والحػاجد. وإذابة الفػارق 

 . األفخاد انتقال وحخية العػلسة سبيل في الرعاب تحليل -
 العػلسة عغ الحجيث يسكغ فال لمخجمات، العالسية والسػاصفات السقاييذ تػحيج -

 السجػ.   واسعة عالسية التبادل في ضل خالفات وحخية
 إلى والتكشػلػجيا العمسية الثػرة أدت: التكشهلهجي والتظهر العمسي التقجم تدارع - 2

 في وخرػصا   في كيفية التعامالت اإللكتخونية، مدبقا   مػجػدة تكغ لع مدايا ضيػر
 القخن  مشترف مشح سخيعا   تصػرا  التقشية  ىحه تصػرت حيث اآللي، الحاسب تقشية مجال

 بجاية في األول بجاية الجيلفقج كانت  متعاقبة، وأجيال مخاحل عمى فطيخت العذخيغ،
بجاية  في الثالث والجيل الدتيشات، بجاية في الثاني الجيل وضيخ الخسديشات،

 الذخري و انتذار بالحاسب عخف الحؼ الثسانيشات في الخابع الدبعيشيات والجيل
 تكغ لع مػاصفات فيو تطيخ األجيال مغ في أؼ جيل أن السعخوف ومغ الحاسبات،

عرخنا  حتى الحاسبات أجيال ضيػر تعجد وىكحا قبمو، الحؼ الجيل في مدبقا   مػجػدة
 سعة أم القػة أم الدخعة مغ حيث سػاء مدبقا ، لع نعيجه بذكل نخاه  يػم فكل، الحالي

 مغ ميدخة تكغ لع التي التعميسية، البيئات في اإلدارية األعسالفي  البث أم التخديغ
 البمجان في األفخاد مع التػاصل وسخعة الفػرية، بعج، والسخاسمة عغ التعميع مثل قبل

 نطخيات عمى انعكذ الحؼ اآللي الحاسب لتقشية الدخيع التصػر ذلظ األخخػ ويؤكج
 إن اإلندان مكان السبخمجة القخارات مغ الكثيخ في تحمل اآلالت فأصبحت، اإلدارة

 التصبيقات. مغ الكثيخ عمى انعكذ الحاسبات، تقشية في والدخيع اليائل التصػر ىحا
 وسائل انتذار أدػ: معها والتكيف السحيظة البيئة لستظمبات االستجابة – 3

 البمجان، مغ في كثيخ اإللكتخونية اإلدارة وأساليب مفيػم وتصبيق والسعمػمات االترال
 وراء الخكب ضمت وإال األخخػ، البمجان مختمف في التقشية ىحه تصبيق فخض إلى

 والتشافذ الدخعة، عرخ في نعير ألنشا العالع، بكية عغ والعدلة الخجعية تدػدىا
 الديػلة معاييخ عمى بشاء السصمػبة والدمع الخجمات تقجيع حيث مغ العالع الحخ في
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 أن مشطسة أو دولة أؼ تدتصيع ال بحيث السالئسة، والكسية والكفاية الشػعية والفعالية
 بأبعادىا اإلندانية لمحياة الصبيعي التصػر دون مػاكبة نفديا عمى مشغمقة تعير

 . ةالسختمف
 ساىست فقج: اجتساعية وتهقعات متغيخات من رافقها وما الجيسقخاطية التحهالت - 4

 السجتسعي عسػما ، البشاء في االنفتاح مغ بسديج تصمب التي العالسية التحخر حخكة
 التغيخات تمظ رافق وقج خاص، وجو عمى واالجتساعية الدياسية األنطسة وشبيعة

 لمقصاع ججيجة رؤػ  نذػء ذلظ في بسا الذعبية، والتػقعات الػعي مدتػػ  ارتفاع في
 وتفعيل العام، القصاع أداء تحديغ ضخورة الخؤػ  تمظ بيغ أبعاده، ومغ بكافة العام

 لحلظ وغيخىا، والسداءلة الذفافية مبجأ وتخسيخ أعسال الحكػمة، عمى الذعبية الخقابة
   . العام القصاع في باألداء متسيدة لالرتقاء فخصة اإللكتخونية اإلدارة تسثل

 بعج عغ التعميع وسائل فيو انتذخت عرخ في: اإللكتخونية الثقافة انتذار - 5
 الديػلة مغ أصبح اإلنتخنت، ومقاىي اإلعالميةالفزائية  والقشػات اإلعالم ووسائل

 مع الستعامل حرػل يتصمب يعج األمخ لع حيث الخقسية، التقشية مع التعامل بسكان
 ىشاك أصبح اآللي، وبالتالي الحاسب في متخررة جامعية شيادة عمى التقشية تمظ
 (14).اإللكتخونيةاإلدارة  نحػ والشامية الستقجمة الجول في السػاششيغ مغ كبيخ ميل
  :يأتي ما اإللكتخونية اإلدارة إلى التحػل إلى أدت التي أيزا األسباب ومغ

 .األعسال تكمفة زيادة عمى وأثخىا السعقجة والعسميات اإلجخاءات -1
 .التصبيق في التػازن  ضعف إحجاث شأنيا مغ والتي الفػرية والتػصيات القخارات -2
 .التخبػية السؤسدة مدتػػ  عمى البيانات تػحيج عغ العجد -3
 . األداء قياس معجالت عمى الػقػف صعػبة  -4
 .الػاحجة التخبػية السؤسدة في لمعامميغ الستجاولة البيانات تػفيخ صعػبة -5
 .الػاحجة التخبػية السؤسدة مدتػػ  عمى البيانات تػحيج ضخورة -6
 في السعمػمات عمى واالعتساد التكشػلػجي التصػر استخجام تػضيف نحػ التػجو -7

  .القخارات اتخاذ
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مؤسدة  كل داخل لمتسيد آليات وجػد وضخورة السؤسدات بيغ السشافدة ازدياد -8
 (15).لمتشافذ تدعى

 تصبيق مجاالت ترشيف يسكغ: الجامعة في اإللكتخونية اإلدارة تظبيق مجاالت 
 :يمي كسا الجامعية اإلدارة في اإللكتخونية اإلدارة

 :الظمبة شؤون االلكتخونية في مجال اإلدارة متظمبات  -1
 :يمي ما السجال ىحا في اإللكتخونية اإلدارة ومغ خجمات        

 .األندب القخار التخاذ بالصمبة خاصة متصػرة جامعية بيانات قاعجة بشاء  -
 .الصمبة وغياب حزػر متابعةو  م األقدا حدب الصمبة تػزيع -
 وأرشفة حفعو األمػر  أولياء مع التػاصلو وتقػيسيا  وتحميميا الصمبة نتائج استخخاج -
 .اإللكتخوني التعمع لمصمبة رحيةالو  جتساعيةاال دجالتال
  :السهعفين شؤون  إدارة في اإللكتخونية اإلدارة تظبيق  -2

 :يمي ما الججاول صشع في اإللكتخونية اإلدارة تقجميا التي الفػائج ومغ
 الججول. كتابة في والجيج الػقت يػفخ  -
 لمجسيع.  وصػلو وضسان قميمة وبكمفة بدخعة السختمفة الججاول إنتاج -
 . ل السختمفة  وبكفاءة وجػدة عاليةالالزم لمججاو  والتشطيع التخصيط عمى يداعج -
  :الجامعية بالمهازم خاصة تظبيقات -3

 الجامعية السدتمدمات لجسيع ممف بشاء في اإللكتخونية اإلدارة تصبيقات وتتزسغ     
 السدتيمكة القصع وتحجيج نػع، كل قصع عجد يتزسغ بحيث وأجيدة، جامعي مغ أثاث

 .السدتػدع في والخدائغ السدتعسمة القصع غيخ وعجد
  :السالي "الدجل الجامعية بالسهازنة خاصة تظبيقات -4
 الصمبة يجفعيا التي الجامعية الخسػم عمى جامعة أؼ مػازنة تعتسج     

 في الحاسػب تدتخجم أن جامعة أؼ إدارة وتدتصيع وغيخىا، والسشح والسخررات،
 ورصج معيشة ندب حدب الشذاشات عمى وحفطيا وتػزيعيا السالية، األمػر معالجة

 .وسيػلة يدخ بكل تجقيقيا عمى السحاسبيغ ليديل والشفقات، السرخوفات



 

 م0202 ديسمبر العاشرالعذد                      222                 الجزء الثاني  -مجلت رواق الحكمت

 د.يوسف خليفت المبروك د.مصطفى أحمذ بالحاج  أثر تطبيقاث اإلدارة اإللكترونيت على جودة الخذماث التعليميت 

  :الجامعية بالسكتبات خاصة تظبيقات  -5
 السكتبات، حػسبة في والذبكات وبخمجياتو اآللي الحاسب تصبيقات وتتزسغ      

 الصالب يداعج مسا والسخاجع، والسرادر الكتب عغ بيانات لمبحث وتػفيخ قاعجة
 ومعخفة السكتبة، في معيغ كتاب وجػد التأكج مغ سيػلة السكتبة عمى رواد مغ والسعمع

  (16).وترشيفو رقسو
 جامعة الداوية: الستسثل في جامعة الداويةنبحة مخترخة عن مجتسع الجراسة 

م"  1988سشة " تأسدت، السشتذخة في ربػع ليبيا العامة الميبية الجامعات إحجػ ىي
وىى عزػ في اتحاد الجامعات  ،"35رقع " سابقا   المجشة الذعبية أميغبشاء عمى قخار 

  .واإلسالمية األفخيكيةالجامعات  واتحادالعخبية 
عيشة اخح لرعػبة االترال بجسيع مفخدات السجتسع لحلظ تع  نطخا   :عيشة الجراسة    

 مجراء اإلدارات ورؤساء األقدام والسػضفيغ مغمغ شخيحة السػضفيغ عذػائية بديصة 
 . لكي تسثل مجتسع الجراسة واألقدام اإلداراتالتابعيغ ليحه 

 األسئمةاستسارة االستبيان تزع مجسػعات رئيدية مغ  أصبحتوبعج التحكيع        
 :كاالتيوىي 

شخرية وتذسل السدسى الػضيفي والسؤىل  أسئمة (4) وتذسل :األولىالسجسػعة 
 مجة الخبخة.و التخرز و العمسي 

 عبارات حػل بعج التجديج. (5): وتذسل السجسػعة الثانية
 عبارات حػل بعج التعاشف. (4السجسػعة الثالثة: وتذسل )
 عبارة حػل معػقات تصبيق اإلدارة االلكتخونية. (10)السجسػعة الخابعة: وتذسل 

 ( يػضح عجد االستسارات السػزعة والسدتخجعة وندبة السدتخجع مشيا.1ججول رقع )
 ندبة السدتخجع % السدتخجع السهزع

68 53 77.94 

تع و ، استسارة استبيان (68)بتػزيع عجد  انالباحثوبعج عسمية التحكيع قام     
 استسارة استبيان مغ االستسارات السػزعة. (53)الحرػل عمى عجد 
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 :األساليب اإلحرائية السدتخجمة في وصف وتحميل البيانات
 " Alpha Cronbachألفا " كخو نباخمعامل  -
 الشدبيالتػزيع  -
 Wilcox on – test)اختبار ولكػكدغ حػل الستػسط ) -
 حػل الستػسط  Zاختبار  -

االستبيان استخجم الباحثان الصخيقة الخقسية في تخميد البيانات  بعج تجسيع استسارات
 ( 2بالججول رقع )حيث تع تخميد اإلجابات كسا 

 اإلجابات الستعمقة بالسكياس الخساسي( تػزيع الجرجات عمى 2ججول رقع)
 بذجةمهافق  مهافق محايج غيخ مهافق غيخ مهافق بذجة اإلجابة
 5 4 3 2 1 الجرجة

(. فإذا كان متػسط 3(  يكػن متػسط  درجة السػافقة )2مغ خالل الججول رقع )   
أما  السػافقة.( فيجل عمى ارتفاع درجة 3عغ) درجة إجابات مفخدات العيشة يديج معشػيا  

( فيجل عمى انخفاض 3إذا كان متػسط درجة إجابات مفخدات العيشة يقل معشػيا عغ)
درجة السػافقة، في حيغ إذا كان متػسط درجة إجابات مفخدات العيشة ال تختمف 

وبالتالي سػف يتع اختبار ما ، ( فيجل عمى أن درجة السػافقة متػسصة3عغ ) معشػيا  
( أم ال. وبعج االنتياء مغ تخميد 3عغ ) مف معشػيا  إذا كان متػسط درجة السػافقة تخت

( SPSSاإلجابات وإدخال البيانات األولية باستخجام حدمة البخمجيات الجاىدة )
Statistical Package for Social Science))  تع استخجام ىحه الحدمة في

 تحميل البيانات األولية كسا يمي:
 :وصف وتحميل بيانات عيشة الجراسة

   :لمرجق والثبات ألفاكخونباخ  اختبارنتائج 
جل اختبار مرجاقية إجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى أسئمة االستبيان أمغ      

 Alpha Cornbachفقج تع استخجام معامل الفا فػجج إن قيع معامل كخونباخ الفا  
 (.3لكل مجسػعة مغ العبارات ولجسيع العبارات معا   كسا بالججول رقع )
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 ( نتائج اختبار كخونباخ ألفا3رقع )ججول 

عجد  السجسهعة م
 العبارات

معامل ألفاء 
 الثبات

 الرجق معامل

 951.. 9.5.. 5 .التجديج بُعج مدتهى جهدة 2
 951.. 946.. 4 .عج التعاطفبُ  جهدة مدتهى  3

( )معامل )( نالحع أن قيع معامل كخونباخ ألفا 3مغ خالل الججول رقع )   
تتخاوح بيغ الثبات( ومعامل الرجق لكل مجسػعة مغ عبارات استسارة االستبيان 

وىحا يجل عمى تػفخ درجة  (0.60)( وىي قيع كبيخة أكبخ مغ 0.955إلى  0.800)
عالية مغ الثبات الجاخمي في اإلجابات مسا يسكششا مغ االعتساد عمي ىحه اإلجابات 
في تحقيق أىجاف الجراسة وتحميل نتائجيا. مسا يديج مغ الثقة في الشتائج التي سػف 

 نحرل عمييا.

 :لمجراسة األولى ديةيالخئ الفخضية اختبار
   :التجديج بعج جهدة مدتهى  -1

( يبيغ التػزيع التكخارؼ والشدبي السئػؼ إلجابات مفخدات 4ججول التالي رقع )ال       
 السػافقة  ودرجات  بعج التجديج جػدة  بسدتػػ عمى العبارات الستعمقة  عيشة الجراسة

 م
 

 العبارة
غيخ  

 مهافق
 بذجة

غيخ 
 مهافق محايج مهافق

 مهافق
 بذجة

درجة 
 السهافقة

1 
اإلدارية داخل الجامعة الهحجات  تختبط

 .بأنغسة اتراالت حجيثة
 مشخفزة 8 14 4 16 11 التكخار
 15.1 26.4 7.5 30.2 20.8 %الشدبة

2 
يتم تقجيم خجمات التدجيل بالكميات 

  .السختمفة بهاسظة شبكة االنتخنت
 مشخفزة 4 9 1 20 19 التكخار

 7.5 17.0 1.9 37.7 35.8 الشدبة%

3 
السهاد داخل مختمف الكميات يتم تشديل 

  .بالجامعة بهاسظة االنتخنت
 مشخفزة 4 6 3 20 20 التكخار

 7.5 11.3 5.7 37.7 37.7 الشدبة%

4 
الذعهر بالخضا التام لجى طالبي يدهد 
 .الخجمة

 متهسظة 2 3 19 16 13 التكخار
 3.8 5.7 35.8 30.2 24.5 الشدبة%

5 
طالبي الخجمة جية مع كل يتم  التعامل بج

 دون تسييد.
 مشخفزة 2 11 5 23 12 التكخار
 الشدبة

% 22.6 43.4 9.4 20.8 3.8 
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 :( نالحع أن4مغ خالل الججول رقع )    

 ية:التال درجة السػافقة متػسصة عمى العبارة -1
  يدػد الذعػر بالخضا التام لجػ شالبي الخجمة     - 

 التالية: العباراتدرجات السػافقة مشخفزة عمى  -2
  .تختبط الػحجات اإلدارية داخل الجامعة بأنطسة اتراالت حجيثة - 
  .يتع تقجيع خجمات التدجيل بالكميات السختمفة بػاسصة شبكة االنتخنت - 
  .يتع تشديل السػاد داخل مختمف الكميات بالجامعة بػاسصة االنتخنت - 
 .دون تسييديتع  التعامل بججية مع كل شالبي الخجمة  - 

 بسدتػػ العبارات الستعمقة والختبار معشػية درجة السػافقة عمى كل عبارة مغ 
( فكانت 3تع استخجام اختبار ولكػكدغ حػل متػسط السكياس )  التجديجعج جػدة ب  

حيث كانت الفخضية الرفخية والبجيمة ليا لكل عبارة ، (5الشتائج كسا في الججول رقع )
  :عمى الشحػ التالي

 (.3الفخضية الرفخية: متػسط درجة السػافقة عمى العبارة ال يختمف معشػيا  عغ )
  (.3متػسط درجة السػافقة عمى العبارة يختمف معشػيا  عغ )مقابل الفخضية البجيمة: 

( نتائج اختبار ولكػكدغ حػل متػسصات إجابات مفخدات عيشة 5ججول رقع )ال
 .بعج  التجديج جػدة  بسدتػػ  العبارات الستعمقة الجراسة عمى

االنحخاف  الستهسط العبارة 
 السعياري 

إحرائي 
 االختبار

الجاللة 
 السحدهبة

 436. 779.- 1.420 2.85 تختبط الهحجات اإلدارية داخل الجامعة بأنغسة اتراالت حجيثة . 1
 000. 3.669- 1.310 2.23 يتم تقجيم خجمات التدجيل بالكميات السختمفة بهاسظة شبكة االنتخنت . 2
 000. 4.009- 1.256 2.13 يتم تشديل السهاد داخل مختمف الكميات بالجامعة بهاسظة االنتخنت . 3
 000. 3.769- 1.037 2.34 يدهد الذعهر بالخضا التام لجى طالبي الخجمة . 4
 001. 3.364- 1.166 2.40 يتم  التعامل بججية مع كل طالبي الخجمة دون تسييد 5

 :( نالحع أن5مغ خالل الججول رقع )     

  :( لمعبارة التالية0.05الجاللة السحدػبة أكبخ مغ مدتػػ السعشػية ) -1
  .تختبط الػحجات اإلدارية داخل الجامعة بأنطسة اتراالت حجيثة -
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لحلظ ال نخفس الفخضية الرفخية ليحه العبارة وىحا يجل عمى أن درجة السػافقة عمى 
 متػسصة.ىحه العبارة 

( ومتػسصات إجابات 0.05الجالالت السحدػبة أقل مغ مدتػؼ السعشػية ) -2
  :( لمعبارات التالية3مفخدات عيشة الجراسة تقل عغ متػسط السكياس )

 يتع تقجيع خجمات التدجيل بالكميات السختمفة بػاسصة شبكة االنتخنت . -
 صة االنتخنت .يتع تشديل السػاد داخل مختمف الكميات بالجامعة بػاس -
 يدػد الذعػر بالخضا التام لجػ شالبي الخجمة . - 
 يتع  التعامل بججية مع كل شالبي الخجمة دون تسييد - 

خفس الفخضيات الرفخية ليحه العبارات ونقبل الفخضيات البجيمة ليا تلحلظ 
وحيث أن متػسصات إجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى ىحه العبارات تقل عغ 

  .فيحا يجل عمى انخفاض درجات السػافقة عمى ىحه العبارات، (3السكياس )متػسط 

مفخدات عيشة  إلجاباتالستػسط العام  إيجادعج التجديج تع والختبار فخضية جػدة ب  
 Zواستخجام اختبار الجراسة عمى جسيع العبارات الستعمقة بسدتػػ جػدة بعج التجديج

حيث كانت الفخضية  (5( فكانت الشتائج كسا بالججول رقع )3حػل متػسط السكياس )
 :الرفخية والبجيمة ليا عمى الشحػ التالي

مى العبارات ع مفخدات عيشة الجراسة إلجابات الستػسط العام الفخضية الرفخية:
 (.3)عغ  التجديج ال يختمف معشػيا   عجب   جػدة الستعمقة بسدتػػ 

عمى العبارات الستعمقة  مفخدات عيشة الجراسة إلجاباتالستػسط العام  البجيمة:الفخضية 
 (.3عغ ) يختمف معشػيا    عج التجديجب  جػدة بسدتػػ 

( حػل الستػسط العام إلجابات مفخدات عيشة  Z( نتائج اختبار) 6الججول رقع )
 .التجديج عججػدة ب   الجراسة عمى جسيع العبارات الستعمقة بسدتػػ 

 البيان
الستهسط 

 العام
االنحخاف 
 السعياري 

إحرائي 
 االختبار

درجات 
 الحخية

الجاللة 
 السحدهبة

 000. 52 -4.201- 1.05933 2.3887 التجديج  عججهدة بُ  مدتهى 
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( 4.201-ر )( نالحع أن قيسة إحرائي االختبا6مغ خالل الججول رقع )
لحلظ ( 0.05) السعشػيةوىي أقل مغ مدتػػ ( 0.000بجاللة معشػية محدػبة )

وحيث أن الستػسط العام إلجابات ، خفس الفخضية الرفخية ونقبل الفخضية البجيمةت
وىحا يذيخ ، (3( وىػ يقل عغ متػسط السكياس )2.3887مفخدات عيشة الجراسة )

  حيث: التجديجعج جػدة ب   إلى وجػد انخفاض في مدتػػ 
 .السختمفة بػاسصة شبكة االنتخنتال يتع تقجيع خجمات التدجيل بالكميات  -1    
 .ال يتع تشديل السػاد داخل مختمف الكميات بالجامعة بػاسصة االنتخنت -2    
 .ال يدػد الذعػر بالخضا التام لجػ شالبي الخجمة -3    
 .ال يتع التعامل بججية مع كل شالبي الخجمة دون تسييد -4    
  :عج التعاطفبُ  جهدة مدتهى  -2

عيشة ( يبيغ التػزيع التكخارؼ والشدبي السئػؼ إلجابات مفخدات 7رقع ) ججول التاليال
عمييا  التعاشف ودرجات السػافقة عجب   جػدة بسدتػػ عمى العبارات الستعمقة  الجراسة

 التػزيع الشدبي. أسمػبحدب 

 م

غيخ   العبارة
مهافق 

 بذجة

غيخ 
 مهافق

 مهافق محايج
   مهافق
 بذجة

درجة  
 السهافقة

1 
إدارة الجامعة عمى تخفيض أوقات انتغار تعسل 

 الحرهل عمى الخجمة .
عالية  16 13 2 16 6 التكخار

 30.2 24.5 3.8 30.2 11.3 الشدبة% ججا

2 
تقهم إدارة الجامعة باالهتسام بظمبات  التغمم 

 لظالبي الخجمة والبث فيها دون إبظاء.
 مشخفزة 12 11 6 18 6 التكخار

 22.6 20.8 11.3 34.0 11.3 الشدبة%

3 
إدارة الجامعة بتهفيخ وسائل الخاحة  لظالبي   تقهم

 الخجمة .

 مشخفزة 9 9 6 20 9 التكخار
 17.0 17.0 11.3 37.7 17.0 الشدبة%

يتسيد مقجمي الخجمة بسخونة التعامل وحدن  4
 معاممة طالبي الخجمة.

 عالية 9 17 3 16 8 التكخار
 17.0 32.1 5.7 30.2 15.1 الشدبة%

 :( نالحع أن7مغ خالل الججول رقع )     
 التالية:  عمى العبارة درجة السػافقة عالية ججا   -1 

 تعسل إدارة الجامعة عمى تخفيس أوقات انتطار الحرػل عمى الخجمة .           -  
 التالية:  درجة السػافقة عالية عمى العبارة -2 
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 التعامل وحدغ معاممة شالبي الخجمة.يتسيد مقجمي الخجمة بسخونة  -  
 التالية:  درجات السػافقة مشخفزة عمى العبارات -3 

تقػم إدارة الجامعة باالىتسام بصمبات  التطمع لصالبي الخجمة والبث فييا دون  -  
 إبصاء.

 تقػم  إدارة الجامعة بتػفيخ وسائل الخاحة  لصالبي  الخجمة . -  
 بسدتػػ العبارات الستعمقة والختبار معشػية درجة السػافقة عمى كل عبارة مغ 

( فكانت 3استخجام اختبار ولكػكدغ حػل متػسط السكياس )  تع بعج التعاشف جػدة
عبارة  حيث كانت الفخضية الرفخية والبجيمة ليا لكل، (8الشتائج كسا في الججول رقع )

 عمى الشحػ التالي:
  .(3عغ ) عمى العبارة ال يختمف معشػيا   : متػسط درجة السػافقةالفخضية الرفخية 

 (.3) عغ مقابل الفخضية البجيمة: متػسط درجة السػافقة عمى العبارة يختمف معشػيا  
( نتائج اختبار ولكػكدغ حػل متػسصات إجابات مفخدات عيشة 8ججول رقع )ال

 .بعج التعاشف جػدة بسدتػػ العبارات الستعمقة الجراسة عمى 

االنحخاف  الستهسط العبارة 
 السعياري 

إحرائي 
 االختبار

الجاللة 
 السحدهبة

تعسل إدارة الجامعة عمى تخفيض أوقات انتغار الحرهل عمى  1
           .الخجمة

3.32 1.465 -1.744 .081 

تقهم إدارة الجامعة باالهتسام بظمبات  التغمم لظالبي الخجمة والبث  2
 إبظاء.فيها دون 

3.09 1.390 -.691 .489 

 365. 905.- 1.378 2.79 .إدارة الجامعة بتهفيخ وسائل الخاحة  لظالبي  الخجمةتقهم  3
 767. 297.- 1.392 3.06 يتسيد مقجمي الخجمة بسخونة التعامل وحدن معاممة طالبي الخجمة. 4

السحدػبة أكبخ مغ  السعشػية ( نالحع أن الجالالت8مغ خالل الججول رقع )      
  .عج التعاشفب   جػدة ( لجسيع العبارات بسدتػػ  0.05مدتػػ السعشػية ) 

خفس الفخضيات الرفخية ليحه العبارات وىحا يجل عمى أن درجات السػافقة تلحلظ ال 
  .عمى ىحه العبارات متػسصة

عج التعاشف تع إيجاد متػسصات ب   جػدة والختبار الفخضية الستعمقة بسدتػػ 
واستخجام ، إجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى جسيع العبارات الستعمقة بيحه الفخضية
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حيث ، (9( فكانت الشتائج كسا بالججول رقع )3حػل متػسط السكياس ) (  Zاختبار )
  :كانت الفخضية الرفخية والبجيمة ليا عمى الشحػ التالي

 عجعبارات الستعمقة بسدتػػ ب  مى الالستػسط العام لجرجة السػافقة ع الفخضية الرفخية:
 .(3عغ متػسط السكياس )  التعاشف ال يختمف معشػيا  

عج الستػسط العام لجرجة السػافقة عمى العبارات الستعمقة بسدتػػ ب   الفخضية البجيمة:
 (.3)عغ متػسط السكياس  التعاشف يختمف معشػيا  

( حػل الستػسط العام إلجابات مفخدات عيشة  Z( نتائج اختبار) 9الججول رقع )
 .عج التعاشفب   جػدة الجراسة عمى جسيع العبارات الستعمقة بسدتػػ 

الستهسط  البيان
 العام

االنحخاف 
 السعياري 

إحرائي 
 االختبار

درجات 
 الحخية

الجاللة 
 السحدهبة

 714. 52 368. 1.30472 3.0660 مدتهى بعج التعاطف 

ة ( بجالل368.( نالحع أن قيسة إحرائي االختبار )9رقع )مغ خالل الججول     
( لحلظ ال نخفس 0.05وىي أكبخ مغ مدتػػ السعشػية )( 0.714) معشػية محدػبة

 جػدة الفخضية الرفخية ونقبل الفخضية البجيمة وىحا يذيخ إلى وجػد تجني في مدتػػ 
  :بعج التعاشف حيث أن

ال تعسل إدارة الجامعة عمى تخفيس أوقات انتطار الحرػل عمى الخجمة  -1
 بالذكل السصمػب.          

التطمع لصالبي الخجمة إدارة الجامعة باالىتسام بصمبات في بعس األحيان ال تقػم  -2
 والبث فييا دون إبصاء.

 السصمػب.الخجمة بالذكل عة بتػفيخ وسائل الخاحة  لصالبي ال تقػم إدارة الجام -3
ال يتسيد مقجمي الخجمة بسخونة التعامل وحدغ معاممة شالبي الخجمة بالذكل  -4

 السصمػب.
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 :اختبار الفخضية الخئيدية الثانية لمجراسة
  :معهقات تظبيق اإلدارة االلكتخونية داخل جامعة الداوية

عيشة ( يبيغ التػزيع التكخارؼ والشدبي السئػؼ إلجابات مفخدات 10ججول التالي رقع )ال
 بسعػقات تصبيق اإلدارة االلكتخونية ودرجات السػافقةعمى العبارات الستعمقة  الجراسة

 التػزيع الشدبي. أسمػبعمييا حدب 

 م
غيخ   العبارة

مهافق 
 بذجة

غيخ 
 مهافق محايج مهافق

مهافق 
 بذجة

درجة 
 السهافقة

1 
 والسادي السعشهي  بشهعيه التحفيد ضعف

التقشيات الحجيثة لإلدارة   الستخجام
 اإللكتخونية.

عالية  46 4 2 .. 1 التكخار
 86.8 7.5 3.8 ... 1.9 الشدبة% ججا

2 
 

 اإللكتخونية. البخمجيات أسعار ارتفاع
عالية  33 11 1 3 5 التكخار

 62.3 20.8 1.9 5.7 9.4 الشدبة% ججا

3 
 العخبية بالعسل بالمغة بخمجيات تهفخ نجرة 

 .الجامعي اإلداري 
عالية  29 7 4 6 7 التكخار

 54.7 13.2 7.5 11.3 13.2 الشدبة% ججا

 .وأنغستها اآللي الحاسب أجهدة تظهر سخعة 4
عالية  25 13 1 5 9 التكخار

 47.2 24.5 1.9 9.4 17.0 الشدبة% ججا

5 
 نغخا   باألولهيات الجامعية اإلدارة انذغال

 .الدائجة لمغخوف
عالية  31 13 2 5 2 التكخار

 58.5 24.5 3.8 9.4 3.8 الشدبة% ججا

6 
 لتظبيق الالزمة السالية اإلمكانيات نقص
 .اإللكتخونية اإلدارة

عالية  37 13 2 .. 1 التكخار
 69.8 24.5 3.8 ... 1.9 الشدبة% ججا

7 
 .لمتغييخ الجامعة إدارات بعض مقاومة

 
عالية  30 12 6 4 1 التكخار

 56.6 22.6 11.3 7.5 1.9 الشدبة% ججا

8 
 مخاكدهم فقجان من السهعفين بعض خهف

 .الهعيفية

عالية  24 14 8 6 1 التكخار
 45.3 26.4 15.1 11.3 1.9 الشدبة% ججا

9 
 التجريب لبخامج السالية السخررات قمة

 .اإللكتخونية مجال اإلدارة في لمسهعفين
عالية  39 12 1 .. 1 التكخار

 73.6 22.6 1.9 ... 1.9 الشدبة% ججا

1. 
الجامعة اثخ  إدارات في الذجيجة لمسخكدية

 واضح لمسسانعة في تظبيق اإلدارة االلكتخونية
عالية  26 18 2 6 1 التكخار

 49.1 34.0 3.8 11.3 1.9 الشدبة% ججا

 ( نالحع أن:10)مغ خالل الججول رقع     
 .بسعػقات تصبيق اإلدارة االلكتخونيةالستعمقة  السػافقة عالية ججا عمى جسيع العبارات

بسعػقات العبارات الستعمقة والختبار معشػية درجة السػافقة عمى كل عبارة مغ      
( 3تصبيق اإلدارة االلكتخونية تع استخجام اختبار ولكػكدغ حػل متػسط السكياس ) 
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حيث كانت الفخضية الرفخية والبجيمة ليا ، (11شتائج كسا في الججول رقع )فكانت ال
الفخضية الرفخية: متػسط درجة السػافقة عمى العبارة  :لكل عبارة عمى الشحػ التالي

  .(3عغ متػسط السكياس )  ال يختمف معشػيا  
عغ متػسط  مقابل الفخضية البجيمة: متػسط درجة السػافقة عمى العبارة يختمف معشػيا  

(3.) 
( نتائج اختبار ولكػكدغ حػل متػسصات إجابات مفخدات عيشة 11ججول رقع )ال

 .بسعػقات تصبيق اإلدارة االلكتخونيةالعبارات الستعمقة الجراسة عمى 
 

 العبارة
االنحخاف  الستهسط

 السعياري 
إحرائي 

 االختبار
الجاللة 

 السحدهبة
التقشيات الحجيثة لإلدارة   الستخجام والسادي السعشهي  بشهعيه التحفيد ضعف 1

 اإللكتخونية(.
4.77 .697 -6.614 .000 

 000. 4.789- 1.306 4.21 اإللكتخونية. البخمجيات أسعار ارتفاع 2
 000. 3.671- 1.511 3.85 .الجامعي اإلداري  العسلبالعخبي  بالمغة بخمجيات تهفخ نجرة  3
 002. 3.054- 1.543 3.75 .وأنغستها اآللي الحاسب أجهدة تظهر سخعة 4
 000. 5.320- 1.142 4.25 .الدائجة لمغخوف نغخا   باألولهيات الجامعية اإلدارة انذغال 5
 000. 6.245- 743. 4.60 .اإللكتخونية اإلدارة لتظبيق الالزمة السالية اإلمكانيات نقص 6
 000. 5.491- 1.054 4.25 .لمتغييخ الجامعة إدارات بعض مقاومة 7
 000. 4.914- 1.118 4.02 .الهعيفية مخاكدهم فقجان من السهعفين بعض خهف 8
 000. 6.350- 706. 4.66 .اإللكتخونية مجال اإلدارة في لمسهعفين التجريب لبخامج السالية السخررات قمة 9

الجامعة اثخ واضح لمسسانعة في تظبيق اإلدارة  إدارات في الذجيجة لمسخكدية .1
 االلكتخونية

4.17 1.069 -5.321 .000 

السعشػية السحدػبة أقل مغ  ( نالحع أن الجالالت11مغ خالل الججول رقع )      
( ومتػسصات إجابات مفخدات عيشة الجراسة تديج عغ متػسط 0.05) مدتػؼ السعشػية

بسعػقات تصبيق اإلدارة االلكتخونية داخل الستعمقة  ( لجسيع العبارات3السكياس )
  .جامعة الداوية

لحلظ نخفس الفخضيات الرفخية ليحه العبارات ونقبل الفخضيات البجيمة ليا 
وحيث أن متػسصات إجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى ىحه العبارات تديج عغ 

 فيحا يجل عمى ارتفاع درجات السػافقة عمى ىحه العبارات .، (3متػسط السكياس )
اإلدارة االلكتخونية تع إيجاد  والختبار الفخضية الفخعية الستعمقة بسعػقات تصبيق

بسعػقات  جابات مفخدات عيشة الجراسة عمى جسيع العبارات الستعمقةال الستػسط العام
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( فكانت الشتائج 3حػل الستػسط ) (Zواستخجام اختبار )، تصبيق اإلدارة االلكتخونية
 الي:( حيث كانت الفخضية الرفخية والبجيمة ليا عمى الشحػ الت12كسا بالججول رقع )
الستػسط العام لجرجة السػافقة عمى العبارات الستعمقة بسعػقات  الفخضية الرفخية:

 .(3عغ متػسط السكياس ) تصبيق اإلدارة االلكتخونية ال يختمف معشػيا  
الستػسط العام لجرجة السػافقة عمى العبارات الستعمقة بسعػقات  الفخضية البجيمة:

 .(3عغ متػسط السكياس ) معشػيا  تمف تصبيق اإلدارة االلكتخونية يخ
( حػل الستػسط العام إلجابات مفخدات عيشة  Z( نتائج اختبار) 12الججول رقع )

 .الجراسة عمى جسيع العبارات الستعمقة بسعػقات تصبيق اإلدارة االلكتخونية داخل

 البيان
الستهسط 

 العام

االنحخاف 
 السعياري 

إحرائي 
 االختبار

درجات 
 الحخية

الجاللة 
 السحدهبة

 000. 52 9.927 89056. 4.2144 معهقات تظبيق اإلدارة االلكتخونية داخل جامعة الداوية

 ( بجاللة 9.927( نالحع أن قيسة إحرائي االختبار ) 12مغ خالل الججول رقع )
( لحلظ نخفس 0.05( وىي أقل مغ مدتػػ السعشػية )0.000معشػية محدػبة )

وحيث أن الستػسط العام إلجابات مفخدات ، البجيمة الفخضية الرفخية ونقبل الفخضية
وىحا يذيخ إلى وجػد ، (3( وىػ يديج عغ متػسط السكياس )4.2144عيشة الجراسة )

ية وتتسثل ىحه معػقات تحػل دون تصبيق اإلدارة االلكتخونية داخل جامعة الداو 
 السعػقات فيسا يمي:

التقشيات الحجيثة لإلدارة   الستخجام والسادؼ السعشػؼ  بشػعيو التحفيد ضعف -1
 .اإللكتخونية

 اإللكتخونية. البخمجيات أسعار ارتفاع -2
 .الجامعي اإلدارؼ  العسلب يةالعخب بالمغة بخمجيات تػفخ نجرة -3
 .وأنطستيا اآللي الحاسب أجيدة تصػر سخعة -4
 .الدائجة لمطخوف نطخا   باألولػيات الجامعية اإلدارة انذغال -5
 .اإللكتخونية اإلدارة لتصبيق الالزمة السالية اإلمكانيات نقز -6
 .لمتغييخ الجامعة إدارات بعس مقاومة -7
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 .الػضيفية مخاكدىع فقجان مغ السػضفيغ بعس خػف -8
 .اإللكتخونية مجال اإلدارة في لمسػضفيغ التجريب لبخامج السالية السخررات قمة  -9
الجامعة اثخ واضح لمسسانعة في تصبيق اإلدارة  إدارات في الذجيجة مسخكديةل -10 

 .االلكتخونية
 :الشتائج

 الجراسة مجسػعة مغ الشتائج التي تخكدت حػل الجػانب التالية: أضيختلقج      
وذلظ  مقجمي الخجمةمغ قبل ب عج التجديج تصبيق  مدتػػ جػدة تجني في يػجج 1- 

 .لعجم اىتساميا بسػاكبة التصػر العمسي في شتى مجاالتو
  ب عج التعاشف.تجني في مدتػػ جػدة تصبيق  يػجج -2
  الداوية. تصبيق اإلدارة االلكتخونية داخل جامعة معػقات ت عيق تػجج -3

 :التهصيات
 اتراالت حجيثة. بأنطسةداخل الجامعة  اإلداريةضخورة ربط جسيع الػحجات  -1
 السخونة في التعامل وحدغ معاممة شالبي الخجمة بالذكل السصمػب. -2
السادية وتييئة الكػادر البذخية مغ خالل العسل عمى  اإلمكانياتضخورة تػفيخ  -3

الجامعة السختمفة عمى كيفية تصبيق  بإداراتدورات وورش عسل لمسػضفيغ  إقامة
 اإلدارة االلكتخونية. وأدوات أساليب

وذلظ لزسان عجم بفػائج استخجام أساليب اإلدارة  اإلداريةسدتػيات كل ال إقشاع -4
  مقاومتيع لمتغييخ.
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 :لسخاجعا
الثاني  اإلدارؼ السمتقى  الججيجة،اإلدارة والستغيخات العالسية  رضػان، رأفت -1

   .2012 مارس، -لإلدارة الدعػديةلمجسعية 
 ،سسمكة العخبية الدعػديةالتصبيقاتيا ، وآفاقاإلدارة االلكتخونية ، سعج غالب ياسيغ -2

 .3،ص2005
 والتػزيع،دار غخيب لمصباعة والشذخ  السعاصخة،خػاشخ في اإلدارة  الدمسي،عمي  -3

 .323،ص2001القاىخة،
، السػارد البذخية لتصبيق اإلدارة االلكتخونية في الجول العخبية إدارةدمحم متػلي،  -4

 .18،ص2003،شخشة دبيطستو الحؼ ن األولالسؤتسخ العمسي  إلىبحث مقجم 
دار  بيخوت، والعذخيغ،نطخيات اإلدارة الحجيثة في القخن الػاحج  بػحػش،عسار  -5

 .189،ص2006،اإلسالميالسغخب 

دار وائل ، األردن، اإلدارة االلكتخونية، عالء عبج الخزاق الدالسي -6
 .89،ص2004لمشذخ،

 االلكتخونية،لتصبيقات اإلدارة  واألمشية اإلدارية األبعاد السالظ،بجر بغ دمحم  -7
  .13،ص2007الخياض،

، الصبعة األولى، السديخة دار، اإلدارة االلكتخونية  ،دمحم سسيخ احسج -8
 .54،ص2009،عسان

 العالي،مداىسة في تحديغ جػدة خجمات التعميع  حػاس، عبج الخزاق -9
  22،ص2016،الجدائخ

10- FRAWER .M.GREEN.D (Editor).Quality in Higher Education 
An International Perspective "What Is Quality in Higher 

Education?.& Open University Press. RITAIN, 1994, P103. 

ورقة ، عام لزسان الشػعية لمتعميع الفمدصيشي إشار، كسال سفيان عبج المصيف -11
جامعة القجس ، لفمدصيشيالتعميع الجامعي اعسل مقجمة لسؤتسخ الشػعية في 

 .25،ص2004،السفتػحة
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الػراق ، األردن، إدارة الجػدة الذاممة في التعميع العالي، يػسف الصائي وآخخون  -12
 .53،ص2008، 1ط، لمشذخ والتػزيع

دليل في خجمة العسالء وميارات ، بػبكخ مرصفى محسػدأ، جسال الجيغ مخسي -13
لجار ا، مرخ، مجخل لتحقيق ميدة تشافدية في بيئة األعسال السعاصخة –البيع 

 .31،ص2005،الجامعية
الثاني  اإلدارؼ السمتقى  الججيجة،اإلدارة والستغيخات العالسية  رضػان، رأفت -14

 .73،ص2012الدعػدية،لمجسعية 
 2ط، شخابمذ، واألفاق عالػاق، الحكػمة االلكتخونية، اليخشبػبكخ أ -15

 .46،ص2016،
دار , "الواقع والمعوقات "   االلكترونيةالحكومة , بسام عبد العزيز الحمادي   -16

 .132,ص2013,المناهج  للنشر والتوزيع


