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يت لتورو اإل اإلدارة تطبيق حنو التحول ومعوقاث متطلباث
 خالد( امللك جبامعت البناث كلياث بعض يف تطبيقيت )دراست

ٌدفت الدراسة التعرؼ عمِ هتطمبات التحوؿ ىحو تطبٓؽ  _ممخص ال
ٓة فْ بعض كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد هف وجٍة إلكتروىاإلدارة 

ىظر القٓادات اإلدآرة،  والتعرؼ عمِ الهعوقات )اإلدآرة والتىظٓهٓة 
والبشٓرة( التْ تواجً التحوؿ ىحو تطبٓؽ  -والتقىٓة  -والهالٓة  –

ٓة فْ بعض كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد هف لكتروىاإلدارة اإل
وجٍة ىظر القٓادات اإلدآرة. وفحص دالالت الفروؽ بٓف هتوسطات 
استجابات أفراد العٓىة الهستخدهة حوؿ هتطمبات وهعوقات التحوؿ 

ٓة وفقًا لبعض الهتغٓرات الدٓهوجرافٓة لكتروىة اإلىحو تطبٓؽ اإلدار 
ؿ العمهْ، سىوات الخبرة،  الرتبة الوظٓفٓة(. وتـ استخداـ  )الهٌؤ

( هف القٓادات 101) الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ وعٓىة الدراسة قواهٍا
اإلدآرة فْ بعض كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد. وأظٍرت الىتائج 

%( وجاء فْ الهرتبة 96بة هتوسطة بمغت )أف أٌـ هتطمب ٓتحقؽ بىس
األولِ هف وجٍة ىظر القٓادات اإلدآرة لمتحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة 

 اإلىترىتٓة ٌو)توفٓر الهعموهات والوثائؽ الالزهة عبر لكتروىاإل
إلىجاز الهٍاـ اإلدآرة بأسرع وقت(. كذلؾ الهعوؽ )سٓطرة األىهاط 

عمِ ىسبة هرتفعة بمغت  البٓروقراطٓة عمِ ىظاـ اإلدارة( حصؿ
%( وجاء فْ الهرتبة األولِ فْ البىد الخاص بالهعوقات  8991)

اإلدآرة التىظٓهٓة،  كها أثبتت الىتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائٓاً 
بٓف هتوسطات استجابات أفراد العٓىة الهستخدهة حوؿ هتطمبات 

ض الهتغٓرات ٓة وفقًا لبعلكتروىوهعوقات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل
ؿ العمهْ، سىوات الخبرة، الرتبة الوظٓفٓة( ثـ  الدٓهوجرافٓة )الهٌؤ

 .وضعت بعض التوصٓات الٍاهة
ٓة، لكتروىٓة، هتطمبات اإلدارة اإللكتروى: اإلدارة اإلالكممات المفتاحية
 ٓة.لكتروىهعوقات اإلدارة اإل

 . المقدمة1
ف بدآات ظٍور إدارة الهعرفة برزت هع هىتصؼ إ      

التسعٓىات وتتضهف أساسا هفٍـو واسع هف الىظٓرات 
والههارسات فْ الهجاالت التىظٓهٓة وعمـ اإلدارة وىظـ إدارة 
الهعموهات هع دهج احتٓاجات وهتطمبات العصر لمرفع هف 

 األداء والكفاءة فْ األعهاؿ والهوارد البشٓرة وخمؽ التىافس لٍذا
ا فْ عهمٓة الهتابعة الهستهرة لمتطورات التقىٓة  ٌر ٓكهف جٌو
هكاىٓة توظٓفٍا إلىجاز األعهاؿ لتوفٓر الوقت  والتقٓٓـ لمعهؿ وا 

تقود ىتائجٍا إلدراؾ آخر التطورات  استراتٓجٓةوالجٍد وضهاف 
كها أفادت إحدى تقآرر األهـ  التقىٓة لتىفٓذٌا وتطبٓقٍا ببساطة.

ر هجت هع الهعرفة بأف القدرة فْ تحقٓؽ الهىافع الهتحدة عف تطٓو
بداعات تقىٓة االتصاالت  هف ثورات الهعموهاتٓة والهعرفة وا 
والهعموهات ٓكهف فْ القدرة عمِ إتباع سٓاسات واستراتٓجٓات 

هستوى التقدـ الحضاري إلِ  لخمؽ بٓئات تهكف هف الوصوؿ
ف واالجتهاعْ كها تعهؿ عمِ توفٓر الهعموهات وىشر البٓاىات ه

ذا ٓعد خطوي لبموغ هجتهع  خالؿ التقىٓات الهعموهاتٓة ٌو
  [1].الهعرفة
 ٓة تعىْ االىتقاؿ هف العهؿ التقمٓديلكتروىكها أف اإلدارة اإل     
تطبٓقات هعموهاتٓة بها فٍٓا شبكات الحاسب ألْ لربط إلِ 

الوحدات التىظٓهٓة هع بعضٍا لتسٍٓؿ الحصوؿ عمِ البٓاىات 
ىجاز اإلعهاؿ وتقدٓـ والهعموهات  التخاذ القرارات الهىاسبة وا 

الخدهات لمهستفٓدٓف بكفاءة وبأقؿ وقت ههكف. كها أف هف فوائد 
ٓة السرعة فْ أىجاز العهؿ والهساعدة فْ اتخاذ لكتروىاإلدارة اإل

القرار بالتوفٓر الدائـ لمهعموهات بٓف ٓدي هتخذي القرار هع 
ء اإلىجاز وتجاوز هشكمة خفض تكالٓؼ العهؿ اإلداري ورفع أدا

البعدٓف الجغرافْ والزهىْ، وهعالجة البٓروقراطٓة والرشوة أي 
ر آلٓة  إحداث إصالحات فْ الٍٓكؿ اإلداري بالهجتهع وتطٓو
العهؿ وهواكبة التطورات. إضافة لتجاوز هشاكؿ العهؿ الٓوهٓة 
ة وهتوافقة فٓها  هع وجود بىٓة تحتٓة هعموهاتٓة آهىً وقٓو

  [2].بٓىٍا
ٓة تعتبر اىتقاؿ هف اىجاز الهعاهالت لكتروىواإلدارة اإل     

ة الشكؿ إلِ  وتقدٓـ الخدهات العاهة هف الطرؽ التقمٓدٓة الٓدٓو



4102015
 

201 

ؿ والجٍد. جؿ االستخداـ األهثؿ لموقت والهاأاإللكتروىْ هف 
ٓة ٌْ اىجاز الهعاهالت اإلدآرة لكتروىوبهعىِ آخر اإلدارة اإل

بدوف أف ٓضطر  اإلىترىتر شبكة وتقدٓـ الخدهات العاهة عب
اإلدارات شخصٓا إلىجاز هعاهالتٍـ، هها إلِ  العهالء االىتقاؿ

 .ٓسبب إٌدار لموقت والجٍد والطاقة
 مشكمة الدراسة. 2

ٓة فْ الجاهعات لكتروىأصبح التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل     
السعودٓة أهرًا ٌاهًا وهطمبًا همحًا هف هطالب الرقْ والتطور 

ٓة، فضاًل عف رغبة القٓادات لكتروىلهواكبة الدوؿ الهتقدهة اإل
ٓة والتحوؿ هف لكتروىاإلدآرة فْ أٌهٓة تطبٓؽ اإلدارة اإل

ٓة، إال إف لكتروىتطبٓؽ الىهاذج اإلإلِ  استخداـ األعهاؿ الورقٓة
ٌىاؾ العدٓد هف العقبات التْ تعٓؽ تطبٓقٍا هها ٓىتج عىً 

وقوع بعض األخطاء، وأكدت ذلؾ الصعوبة فْ أىجاز األعهاؿ و 
[ 4وغىٓـ ] [3] الٍهٓمْ العدٓد هف الدراسات هىٍا دراسة كال هف

ٓة إلكتروى[ عمِ أٌهٓة توفر هتطمبات لتطبٓؽ اإلدارة 5والتهاـ ]
مة هف  فْ إداراتٍا وأجٍزتٍا الحكوهٓة وهىٍا هتطمبات بشٓرة هٌؤ

هكاىٓات هادٓة  لتسٍؿ أصحاب الهٍارات والخبرات الهتهٓزة، وا 
أىجاز العهؿ بأقؿ وقت وجٍد وتكمفة. كها أكدت دراسة عمِ 

ٓة فْ الهجاؿ اإلداري لكتروىهشكالت وهعوقات تطبٓؽ اإلدارة اإل
القرىْ،  ، ودراسة[6] طٓب، والقصٓهْ وهىٍا: دراسة كاًل هف

[، ودراسة 9]ف وآخرو سهرة  أبو [، ودراسة8] عهر ودراسة [7]
 [11سٓر شست وآخروف، ][، ودراسة 10] إبرآٌـ وآخروف

هعوقات  :[ وهف أبرز الهعوقات ها ٓم12ْ] لموزيا ودراسة
ة هف أجؿ التغٓٓر  إدآرة تتهثؿ فْ عدـ وضوح الرٓؤ
التكىولوجْ، والتشٓرعات والسٓاسات التىظٓهٓة، وهف الهعوقات 

ٓة التكمفة الهالٓة العالٓة ألجٍزة اإلدارة لكتروىالهالٓة لإلدارة اإل
وقمة الهوارد الهادٓة، وضعؼ البىٓة التحتٓة، وىدرة  ٓة،لكتروىاإل

وهف الهعوقات البشٓرة القصور فْ تدٓرب العاهمٓف  الدعـ الفىْ.
ٓة، وقمة الكوادر الهتخصصة فْ لكتروىعمِ تطبٓؽ اإلدارة اإل

هجاؿ تكىولوجٓا الهعموهات لمعهؿ داخؿ الجاهعة خاصة فْ 
هواكبة التعاهالت الىظاـ اإلداري، وضعؼ األىظهة اإلدآرة ل

ٓة، الخوؼ عمِ أهف لكتروىٓة التْ تفرضٍا اإلدارة اإللكتروىاإل
الهعموهات وسٓرتٍا، عدـ توفر أدلة إرشادٓة لبراهج وآلٓات 

ٓة، ىدرة توافر اىترىت عالْ لكتروىالتعاهؿ هع الهىظوهة اإل
 .السرعة فْ بعض الكمٓات والجاهعات

 أ. أسئمة الدراسة
تتحدد هشكمة الدراسة فْ اإلجابة عمِ وبذلؾ ٓهكف أف  

 :التساؤالت التالٓة
ٓة فْ لكتروىها هتطمبات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل -1

بعض كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد هف وجٍة ىظر القٓادات 
 اإلدآرة؟

ٌؿ تختمؼ آراء عٓىة الدراسة حوؿ هتطمبات التحوؿ ىحو  -2
بعض كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ ٓة فْ لكتروىتطبٓؽ اإلدارة اإل

ؿ العمهْ، سىوات الخبرة، الرتبة  خالد باختالؼ كؿ هف: الهٌؤ
  الوظٓفٓة؟

   التقىٓة( البشٓرة الهالٓة التىظٓهٓة ها الهعوقات )اإلدآرة -3
ٓة فْ بعض لكتروىالتْ تواجً التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل

ظر القٓادات كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد هف وجٍة ى
  اإلدآرة؟

ٌؿ تختمؼ آراء عٓىة الدراسة حوؿ الهعوقات التْ تواجً  -4
ٓة فْ بعض كمٓات البىات لكتروىالتحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل

ؿ العمهْ، سىوات  بجاهعة الهمؾ خالد باختالؼ كؿ هف: الهٌؤ
 الخبرة، الرتبة الوظٓفٓة؟

 أهداف الدراسةب. 
التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة التعرؼ عمِ هتطمبات  -1
ٓة فْ بعض بكمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد هف لكتروىاإل

 .وجٍة ىظر القٓادات اإلدآرة
فحص داللة الفروؽ بٓف هتوسطات استجابات أفراد عٓىة  -2

الدراسة حوؿ جهٓع هتطمبات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة 
لد هف ٓة فْ بعض كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالكتروىاإل

 .وجٍة ىظر القٓادات اإلدآرة
ةػػػػػػػػرؼ عمِ الهعوقػػػػػالتع -3  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػالهالٓ ةػػػػػػػػػػػػػػػالتىظٓهٓ ات )اإلدآر
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التقىٓة( التْ تواجً التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة  البشٓرة
ٓة فْ بعض كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد هف لكتروىاإل

 .وجٍة ىظر القٓادات اإلدآرة
فحص داللة الفروؽ بٓف هتوسطات استجابات أفراد عٓىة  -4

الدراسة حوؿ جهٓع هعوقات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة 
ٓة فْ بعض كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد هف لكتروىاإل

 .وجٍة ىظر القٓادات اإلدآرة
 أهمية الدراسةج. 

التكىولوجٓة األٌهٓة الىظٓرة لمدراسة: ترجع ىتٓجة لمتطورات  -
الٍائمة فْ ٌذا العصر الذي سهْ عصر الهعموهات 
واالتصاالت أو عصر الثورة الرقهٓة وها توفري هف هعموهات 
لهواكبة التوجٍات الحالٓة تحت هظمة العولهة لتىفٓذ األعهاؿ 

ْ(، لذلؾ تعد ٌذي الدراسة استجابة لها إلكتروى)إلِ  بشكؿ
ت الهحمٓة والعالهٓة أوصت بً العدٓد هف الىدوات والهؤتهرا

والتقآرر التْ تصدر عف برىاهج األهـ الهتحدة اإلىهائْ هف 
ضرورة توظٓؼ تكىولوجٓا االتصاالت والهعموهات الحدٓثة فْ 

ر ىظـ وأسالٓب اإلدارة داخؿ الجاهعات بصفة عاهة [، 13] تطٓو
كها ٓأتْ ٌذا البحث هتزاهف هع التوجً العاـ لمهسئولٓف ىحو 

ٓة فْ الجاهعات السعودٓة هف أجؿ لكتروىاإلتطبٓؽ اإلدارة 
عطائٍا قدرا كبٓرا  ر ىظـ القٓادات اإلدآرة فْ الجاهعات وا  تطٓو
ر الهجتهع هف خالؿ توظٓؼ أفضؿ السبؿ لتطبٓؽ اإلدارة  لتطٓو

  .ٓة بالجاهعات السعودٓةلكتروىاإل
األٌهٓة التطبٓقٓة لمدراسة: تكهف فْ كوىٍا دراسة تحمٓمٓة - 

هكف تمخٓصٍا تتصدى لهوضو  ع جدٓد فْ هجاؿ التكىولوجٓا ٓو
 :فْ الىقاط التالٓة

إبراز الطفرة الٍائمة فْ تقىٓة الهعموهات واالتصاالت، والتْ  -1
اإلدارة بهفٍوهٍا الجدٓد إلِ  أحدثت التحوؿ فْ اإلدارة التقمٓدٓة

ٓة داخؿ لكتروىوضرورة هواكبة الدخوؿ فْ التعاهالت اإل
 .سالٓب الدوؿ الهتقدهةالجاهعات والعهؿ بىفس أ

الكشؼ عف ىقاط القوة والضعؼ فْ التحوؿ ىحو تطبٓؽ  -2
ٓة، واالستفادة هىٍا فْ اإلعداد الحالْ لمقٓادات لكتروىاإلدارة اإل

اإلدآرة لمتدٓرب عمِ الهٍارات الهستقبمٓة الهطموبة فْ هجاؿ 
 .ٓة بالجاهعات السعودٓةلكتروىالتحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل

 مصطمحات الدراسةد. 
 Electronic Management ٓةلكتروىاإلدارة اإل- 
تعرؼ بأىٍا أسموب جدٓد لمعهؿ اإلداري باستخداـ التقىٓة      

الحدٓثة الهتهثمة فْ الحاسب ألْ والشبكة الدولٓة لمهعموهات 
 ( هف أجؿ تحقٓؽ الكفاءة والفعالٓة فْ أداء العهؿاإلىترىت)
[14.[ 

اإلجرائْ: ٌْ االىتقاؿ هف العهؿ اإلداري أها التعٓرؼ      
تطبٓؽ تقىٓات الهعموهات واالتصاالت فْ البىاء إلِ  التقمٓدي

التىظٓهْ واستخداـ التقىٓة الحدٓثة بها فٍٓا شبكات الحاسب 
ألْ لربط الوحدات التىظٓهٓة هع بعضٍا لمحصوؿ عمِ 
ز البٓاىات والهعموهات التخاذ القرارات الهىاسبة وسرعة اىجا

األعهاؿ وتقدٓـ الخدهات لمهستفٓدٓف بكفاءة وفاعمٓة وبأقؿ تكمفة 
 .وأسرع وقت ههكف

  requirements: الهتطمبات- 
ٌْ كؿ ها ٓجب توافري هف عىاصر بشٓرة وهادٓة فْ      

الجواىب اإلدآرة هها ٓتٓح تىفٓذ العهمٓة اإلدآرة بأسالٓب 
 ].15ٓة ]لكتروىاإلتكىولوجٓة حدٓثة تسٍـ فْ ىجاح براهج اإلدارة 

أها التعٓرؼ اإلجرائْ: ٌْ الهتطمبات اإلدآرة والتىظٓهٓة 
ا بكمٓات البىات  والهالٓة والبشٓرة والتقىٓة التْ البد هف توافٌر
بجاهعة الهمؾ خالد هف أجؿ التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة 

 .ٓةلكتروىاإل
  Objectless: الهعوقات- 

[ العائؽ بأىً عبارة عف حاجز أو هاىع 16] جرجس عرؼ      
هادي أو هعىوي أو ىفسْ أو اجتهاعْ ٓقؼ كالسد بٓف الهرء 
وبٓف طهوحً أو تحقٓؽ حاجاتً، وأوضح بأىً جهٓع األشٓاء أو 
األشخاص أو األشكاؿ االجتهاعٓة التْ ٓهكف أف تكوف عائقا 

 .ٓحوؿ دوف أف ٓحقؽ اإلىساف أٌدافً أو طهوحاتً
ؼ اإلجرائْ: ٌْ العقبات اإلدآرة والتىظٓهٓة والتقىٓة أها التعٓر

 ورةػػػػػػػػػػػػٓة بالصلكتروىوالبشٓرة والهالٓة التْ تعٓؽ تطبٓؽ اإلدارة اإل
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 .الهتكاهمة بكمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد
 :الهفآٌـ الىظٓرة

[ اإلدارة 17الغراب ] ٓة: عرؼلكتروىهفٍـو اإلدارة اإل -
ٓة بأىٍا: العهمٓة اإلدآرة القائهة عمِ اإلهكاىٓات لكتروىاإل

وشبكات اإلعهاؿ فْ التخطٓط والتوجًٓ  لإلىترىتالهتهٓزة 
ٓرة بدوف حدود هف اجؿ  والرقابة عمِ الهوارد والقدرات الجٌو

ْ واألدلة لكتروىتحقٓؽ األٌداؼ حٓث أىٍا تعتهد عمِ البٓرد اإل
ْ هؤسسة شبكة  ٓة والرسائؿ الصوتٓةلكتروىوالهفكرات اإل ٌو

 ، وعرفٍاKnowledge worker ذكٓة تعتهد عمِ الهعرؼ
استخداـ اإلدارة لتطبٓؽ الهعموهات  [ بأىٍا:18] الطائْ

ا،  ٌر واالتصاالت الهتقدهة فْ تحسٓف العهمٓات اإلدآرة وتطٓو
وتبسٓط اإلجراءات واىجاز الوظائؼ اإلدآرة والهعاهالت 

أٌداؼ الهىظهة بأقؿ وقت وجٍد ٓة بشكؿ هتقدـ لتحقٓؽ لكتروىاإل
بأىٍا الهشاركة  [19] (NASA) وكمفة ههكىة. كها عرفٍا

 اإلىترىتبالهعموهات والهعرفة بصورة دقٓقة وسٓرعة عبر 
الزبائف وتحسٓف العهمٓات اإلدآرة وٓزادة إلِ  لموصوؿ السٓرع

 .كفاءتٍا
[ أف لإلدارة 18الطائْ ] ٓة: ذكرلكتروىأٌداؼ اإلدارة اإل 
تحقٓقٍا فْ إطار تعاهمٍا هع إلِ  ٓة أٌداؼ كثٓرة تسعِلكتروىاإل

ْ كالتالْ  :العهٓؿ ٌو
 .تقمٓؿ كمفة اإلجراءات اإلدآرة وها ٓتعمؽ بٍا هف عهمٓات -1
ٓزادة كفاءة عهؿ اإلدارة هف خالؿ تعاهمٍا هع الهوظفٓف  -2

 .والهؤسسات فْ الدولة
األرشفة  إلغاء ىظاـ األرشٓؼ الورقْ واستبدالً بىظاـ -3
ٓة هع ها ٓحهمً هف سٍولة التعاهؿ هع الوثائؽ والقدرة لكتروىاإل

عمِ تصحٓح األخطاء الحاصمة وىشر الوثائؽ ألكثر هف جٍة 
 .فْ اقؿ وقت ههكف

القضاء عمِ البٓروقراطٓة بهفٍوهٍا الجاهد وتسٍٓؿ تقسٓـ  -4
لغاء عاهؿ الهكاف. إلِ  أذ أىٍا تطهح العهؿ والتخصص بً، وا 

رساؿ األواهر تحقٓؽ ت عٓٓىات الهوظفٓف والتخاطب هعٍـ وا 
قاهة الىدوات والهؤتهرات هف  والتعمٓهات واإلشراؼ عمِ األداء وا 

ٓة لكتروىخالؿ )الفٓدٓو كوف فراىس( هف خالؿ الشبكة اإل
 .لإلدارة

عادة  -5 ر اإلدارة العاهة بخفض األعهاؿ الورقٓة وا  تطٓو
 .استعهاؿ الحموؿ

 .خالؿ سٍولة الوصوؿ لمهعموهاتتحسٓف الخدهات هف  -6
ٓة التأكٓد هع هبدأ الجودة لكتروىأٓضًا هف أٌداؼ اإلدارة اإل     

الشاهمة بهفٍوهٍا الحدٓث. فالجودة كها ٌْ فْ قاهوس أكسفورد 
تعىْ الدرجة العالهٓة هف الىوعٓة أو القٓهة. كها عرفتٍا هؤسسة 
اؿ )أو دي أي األهٓركٓة الهتخصصة( بأىٍا إتهاـ اإلعه

الصحٓحة فْ األوقات الصحٓحة. وهف ٌىا تأتْ اإلدارة 
ٓة لتؤكد عمِ أٌهٓة تمبٓة احتٓاجات العهؿ فْ الوقت لكتروىاإل

 .خدهة أسرعإلِ  والزهاف الذي ٓكوف فًٓ العهٓؿ هحتاجاً 
ٓة فْ لكتروىٓة: تتهثؿ أٌهٓة اإلدارة اإللكتروىاإلإلدارة أٌهٓة ا

واالتصاالت هات لهعمواىٓة إىجاز العهؿ باستخداـ تقعة فْ لسرا
اتخاذ القرار بالتوفٓر الدائـ لمهعموهات بٓف ٓدي عدة فْ الهسا

اء اإلدارّ هع رفع األدخفض تكالٓؼ العهؿ  -هتخذي القرار 
الجة هع -هىْ لبعدٓف الجغرافْ والزهشكمة اتجاوز  -
ر آلٓة العهؿ  -شَة لرقراطٓة َالبٓروا رات لتطواهواكبة َتطٓو
كؿ العهؿ الٓوهٓة تجاَز هشا -ٓرع الهستقبمٓةالتخطٓط لمهشا -

 ].20فْ اإلدارة ]لعاهمٓف اكفاءة رفع  -بسرعة 
أٌهٓة تزآد االٌتهاـ باإلدارة إلِ  [21] الهوسِ كها أشار      
ا فْ ظؿ ثورة الهعموهات لكتروىاإل ٓة والتوجً السٓرع ىحٌو

ر واالتصاالت التْ أصبحت تمعب دورًا أساسًٓا فْ إدارة التغٓٓ
وهف أجؿ توظٓؼ الهعرفة واالستفادة هىٍا فْ تحقٓؽ أٌداؼ 
الهؤسسات فْ الهجتهعات كاف هىٍا: )تسارع التقدـ التكىولوجْ 

 -ترابط الهجتهعات اإلىساىٓة فْ ظؿ توجٍات العولهة  -
التحوالت  -االستجابة لهتطمبات البٓئة الهحٓطة والتكٓؼ هعٍا 

 (.وقعات اجتهاعٓةالدٓهقراطٓة وهرافقتٍا هف هتغٓرات وت
ٓة هف خالؿ أتْ: لكتروىأٓضًا تتضح أٌهٓة اإلدارة اإل     

 اىخفاض تكالٓؼ اإلىتاج، وٓزادة اإلىتاج لمهؤسسات، حٓث تؤدي
تخفٓض تكالٓؼ الهباىْ واألجٍزة ورواتب العاهمٓف إلِ 
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واإلجراءات اإلدآرة ىتٓجة الختالؼ شكؿ الهؤسسات هف 
الذي ٓتطمب عهالة أقؿ وٓزادة فْ ْ لكتروىاإلإلِ  التقمٓدي

ٓة فْ التخفٓؼ و الحد هف لكتروىاإلىتاج. كذلؾ تساٌـ اإلدارة اإل
ا  االعتهاد عمِ التعاهؿ الورقْ وآثاري السمبٓة، والتْ هف أبرٌز
الجٍد والوقت وٓزادة التكالٓؼ وصعوبة البحث عف الهعموهة عىد 

اتً الهختمفة الحاجة لٍا هف خالؿ استخداـ الحاسب ألْ وتطبٓق
[22.[ 
ٓة بالجاهعات لكتروىهتطمبات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل -

ٓة تحواًل شاهاًل فْ الهفآٌـ لكتروىالسعودٓة: تهثؿ اإلدارة اإل
والىظٓرات واألسالٓب واإلجراءات والٍٓاكؿ التْ تقـو عمٍٓا 
اإلدارة التقمٓدٓة ألىٍا عقمٓة هعقدة وىظاـ هتكاهؿ هف الهكوىات 

ا. لذلؾ البد ال تقىٓة والهعموهاتٓة والهالٓة والبٓئٓة والبشٓرة وغٌٓر
 ٓة.لكتروىهف توفر هتطمبات عدٓدة لمتحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل

 :وهف أٌـ ٌذي الهتطمبات ها ٓمْ
التْ تتهثؿ فْ وضع االستراتٓجٓات  :الهتطمبات اإلدآرة -1 

ط وهتابعة وخطط التأسٓس هف خالؿ تشكٓؿ إدارة أو ٌٓئة لتخطٓ
 ] .23ٓة ]لكتروىوتىفٓذ ووضع الخطط لهشروع اإلدارة اإل

القٓادة والدعـ اإلداري: ٓهثؿ الهفتاح اإلداري الرئٓسْ لىجاح  -أ
ًا بدعـ  أو فشؿ اإلدارة، كها أف التزاـ القٓادة ٓعتبر أهرًا ضروٓر
تطبٓؽ ىقاط استراتٓجٓات الهؤسسة وهتابعة القٓادة لمهشروع 

ري )جهاؿ، وتقدٓـ  الهعموهات سٓضهف ىجاح الهشروع وتطٓو
 ]).24وعهارة، ]

الٍٓكؿ التىظٓهْ: هف ىهاذج األعهاؿ الجدٓدة الهالئهة  -ب
لعصر تكىولوجٓا الهعموهات ٌْ الهصفوفات والشبكات 

جهاؿ،  وتىظٓهات الخالٓا الحٓة الهرتبة بىسٓج االتصاالت
و إلغاء أو [ عف طٓرؽ استحداث إدارات جدٓدة أ24وعهارة، ]

عادة اإلجراءات والعهمٓات  دهج بعض اإلدارات هع بعضٍا، وا 
الداخمٓة بها ٓكفؿ توفٓر الظروؼ الهالئهة لتطبٓؽ اإلدارة 

 .ٓة بشكؿ أسرع وأكثر كفاءة وفاعمٓةلكتروىاإل
تعمٓـ وتدٓرب العاهمٓف، وتوعٓة وتثقٓؼ الهتعاهمٓف: هف -ج

د البشٓرة الهالئهة خالؿ إحداث تغٓرات جذٓرة فْ ىوعٓة الهوار 

لٍا بإعادة الىظر بىظـ التعمٓـ والتدٓرب الحالٓة لهواكبة هتطمبات 
التحوؿ الجدٓدة بها فْ ذلؾ إعداد الخطط والبراهج واألسالٓب 

ات )الهٓر، ]  ]).23التعمٓهٓة والتدٓربٓة عمِ كافة الهستٓو
الهتطمبات البشٓرة: ٓعتبر العىصر البشري هف أٌـ الهوارد  -2

ا لتحقٓؽ الىجاح فْ أي هشروع ولً أٌهٓة التْ  ٓهكف استثهاٌر
ا لكتروىفْ تطبٓؽ اإلدارة اإل ٓة فٍو الذي أكتشفٍا ثـ طوٌر

[(. فٍـ الخبراء 24)جهاؿ، وعهارة، ] لتحقٓؽ أٌدافٍا.
والهختصوف العاهموف فْ حقؿ الهعرفة، الذٓف ٓهثموف البىٓة 

دارة التعاضد اإلىساىٓة، ورأس الهاؿ الفكري لمهؤسسة ٓتولوف إ
ٓة وهىٍـ: القٓادات والوكالء إلكتروىاالستراتٓجْ لعىاصر اإلدارة 

 ].15والهبرهجوف واإلدآرٓف وضابط البٓاىات والهحرٓرف ]
الهتطمبات التقىٓة: وتتهثؿ فْ توفٓر البىٓة التحتٓة لإلدارة  -3
ر وتحسٓف شبكة االتصاالت فْ آف واحد كها لكتروىاإل ٓة لتطٓو

ا  :[ وتىقسـ إل23ِ، ]الهٓر ذكٌر
قصد بٍا لكتروىالبىٓة التحتٓة الصمبة لألعهاؿ اإل -أ ٓة ٓو

التوصٓالت األرضٓة وأجٍزة الحاسوب والشبكات وتكىولوجٓا 
 .الهعموهات الهادٓة

ٓة وتشهؿ هجهوعة لكتروىالبىٓة التحتٓة الىاعهة لألعهاؿ اإل -ب
التشغٓمٓة هف الخدهات والهعموهات والخبرات وبرهجٓات الىظـ 

لمشبكات وبرهجٓات التطبٓقات التْ ٓتـ هف خاللٍا أىجاز 
 ].25] ٓةلكتروىوظائؼ األعهاؿ اإل

أف شبكة الهعموهات إلِ  [26دوىاتْ وآخروف ] كها أشار     
 ْ الدولٓة ستكوف وسٓمة اتصاؿ فعالة بٓف اإلدارة والهوظفٓف ٌو

حد ها هصدر الهعموهات فْ الهكتبات إلِ  بذلؾ تشبً
االعتٓادٓة، والتْ تتطمب هٍارات هعٓىة لتحدٓد واستخداـ 
الهعموهات الهطموبة. وبذلؾ تزداد أٌهٓتٍا ٓوها بعد ٓـو آخر 
ألىٍا تزود العاهمٓف أو الهوظفٓف بآخر التطورات الحاصمة فْ 
هجاؿ اختصاصٍـ فْ العالـ هف خالؿ الهقاالت العمهٓة وخطط 

د العاهمٓف بهصادر غٓر ه العهؿ. حددة لمهعموهات تعزز وتزٓو
 .عهمٓة تعمهٍـ واكتسابٍـ لمهعموهات

 ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالهتطمبات الهالٓة: تعتبر الهتطمبات الهالٓة هف العواه -4
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ٓة. فجهٓع هتطمبات لكتروىالرئٓسة التْ تعوؽ هشآرع اإلدارة اإل
 تعتهد (التىظٓهٓة واإلدآرة والتقىٓة والبشٓرة)ٓة لكتروىاإلدارة اإل

عمِ الهتطمب الهالْ بشكؿ كبٓر فبدوف توفٓر الهاؿ لف تتحقؽ 
ٌذي الهتطمبات ذا ٓجب دراسة جهٓع ىواحْ القوة والضعؼ 
والفرص والهخاطر لمهتطمبات الهادٓة لتخطْ التحدٓات وضهاف 
الىجاح فْ وضع دراسة عمهٓة وهالٓة فٓجب توفر عواهؿ 

ة والبىٓة الهعموهاتٓة ٓة هف البىٓة التحتٓلكتروىتحتاجٍا اإلدارة اإل
هف شبكات االتصاؿ وهراكز الخدهات، لذلؾ عمِ إدارة 
الجاهعات الحرص عمِ توفٓر هوارد هالٓة كافٓة إلجراء التحوؿ 

ؿ الهستهر  ].27] الهطموب وضهاف التهٓو
وهها سبؽ تستىتج الباحثة أف التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة      
توفر هتطمبات إلِ  اجٓة فْ الجاهعات السعودٓة تحتلكتروىاإل

عدٓدة وهتكاهمة فْ هقدهتٍا فكر إداري هتطور وقٓادات إدآرة 
كأسموب لعهمٓة التحوؿ ىحو  استراتٓجٓةواعٓة تعتهد عمِ خطط 

ٓة ألىٍا تهثؿ براهج عهؿ هتطورة لوضع لكتروىاإلدارة اإل
الجاهعات السعودٓة فْ قمب الثورة الهعموهاتٓة، وفْ حاؿ قمة 

ت األساسٓة أو بعضًا هىٍا ستواجً الجاهعات توفر الهتطمبا
العدٓد هف الهشاكؿ والعقبات والتحدٓات التْ تحوؿ دوف تطبٓقٍا 

 .وتقدهٍا
ٓة بالجاهعات لكتروىهعوقات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل- 

 :السعودٓة
ٓة ٓتطمب توفٓر العدٓد لكتروىالتحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل     

ظٓهٓة أو ها ٓتعمؽ بالهوارد البشٓرة أو هف الهتطمبات سواء تى
اإلهكاىات الهادٓة، وعدـ أو ضعؼ وجود تمؾ الهتطمبات ٓشكؿ 
عائقا هف عوائؽ التحوؿ وهف تمؾ الهعوقات التْ تعٓؽ تطبٓؽ 

ٓة كتقىٓة حدٓثة فْ الجاهعات السعودٓة وهىٍا لكتروىاإلدارة اإل
وهعموهاتْ [ بعدـ وجود وعْ حاسوبْ 28رضواف ] ها أشار إلٓة

عىد بعض اإلدآرٓف الذٓف ٓهتمكوف قرار العهؿ بٍذي التقىٓة، عدـ 
 الثقة فْ حهآة سٓرة وأهف التعاهالت الشخصٓة. ووضح

[ ضعؼ اٌتهاـ اإلدارة العمٓا بتقٓٓـ وهتابعة تطبٓؽ 29الهسفر، ]
ٓة، وعدـ تٍٓئة بٓئة العهؿ اإلدآرة. واتفؽ كؿ لكتروىاإلدارة اإل

القحطاىْ  [،31عبدالكٓرـ ] ،[30] حهدي [،7] القرىْ هف
[32[ ،Signore et al [33]، [34] Hwang  عمِ أف

 :أتْإلِ  ٓة تقسـلكتروىهعوقات اإلدارة اإل
تتخذ العدٓد هف الهىظهات  الهعوقات اإلدآرة التىظٓهٓة: -

بعض األسالٓب اإلدآرة التقمٓدٓة كاألسموب البٓروقراطْ ىهوذجًا 
ذي  األسالٓب ال تتىاسب هع هتطمبات اإلدارة لمعهؿ بٍا، ٌو

ٓة وعمِ الرغـ هف أف بعض الهىظهات أعادت ٌٓكمة لكتروىاإل
ىفسٍا بطرائؽ هبتكرة لتتهاشِ هع التطورات فْ البٓئة 

ٓة إال أف الغالبٓة العظهِ هىٍا هازالت تعتهد عمِ لكتروىاإل
لحدٓثة الٍٓاكؿ الٍرهٓة التقمٓدٓة والتْ تقؼ أهاـ تطبٓؽ التقىٓات ا

 ].35واالستفادة هف هعطٓاتٍا فْ تطوٓر هىظهاتٍا ]
الهعوقات اإلدآرة: هف أبرز الهعوقات اإلدآرة التْ تعٓؽ  -

ة خاصة عىدها  ٓة:لكتروىتطبٓؽ اإلدارة اإل عدـ وضوح الرٓؤ
ة واضحة  تكوف الهىظهة فْ حالة اىتقالٓة البد هف وجود رٓؤ

اؼ الرئٓسٓة لمهىظهة هعرفة األٌدإلِ  فالعاهمٓف بحاجة هٍهة.
تٍا، وقٓهتٍا، وتعٓرفٍا لألداء والىتائج ألف  خاصة رسالتٍا، ورٓؤ

 ].36لٍا التأثٓر القوي عمِ الهىظهة حاضرًا وهستقباًل ]
الهعوقات البشٓرة: هف أٌـ الهعوقات البشٓرة هىٍا: قمة درآة - 

صىاع القرارات بالهىظهات الحكوهٓة بأٌهٓة تكىولوجٓا 
هشروعات اإلدارة إلِ  ٓة، الىظرةلكتروىواإلدارة اإلالهعموهات 

ٓة هف هىطمؽ التكمفة الهالٓة، قمة العىاصر البشٓرة لكتروىاإل
الهدربة والقادرة عمِ التفاعؿ والتشغٓؿ والصٓاىة لٍذي التقىٓة 
الجدٓدة والهعقدة، ضعؼ الوعْ الثقافْ بتكىولوجٓا الهعموهات 

هقاوهة العاهمٓف لمتغٓٓر  عمِ الهستوى االجتهاعْ والتىظٓهْ،
لألفضؿ خوفًا هف فقداف وظائفٍـ، ضعؼ هٍارة المغة االىجمٓٓزة 
لدى بعض العاهمٓف، الخوؼ والتردد هف التعاهؿ هع األجٍزة 

ٓة، قمة براهج التدٓرب فْ هجاؿ التقىٓة الحدٓثة لكتروىاإل
ة لتشجٓع  الهتطورة، ضعؼ دور الحوافز الهادٓة والهعىٓو

ر العاهمٓف فْ ه جاؿ ىظـ الهعموهات اإلدآرة عمِ التطٓو
 ].37] وهتابعة التعمٓـ والتدٓرب

 فػػػػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػهجهوعإلِ  [38] السالهْ أشار الهعوقات التقىٓة: -
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الهعوقات التقىٓة التْ تعٓؽ االستفادة هف تطبٓقات اإلدارة 
وى، عدـ وجود بىٓة تحتٓة هتكاهمة الهست ٓة هىٍا:لكتروىاإل

اختالؼ القٓاس والهواصفات باألجٍزة الهستخدهة داخؿ الهكتب 
حهدي،  واتفؽ كاًل هف الواحد هها ٓشكؿ صعوبة بالربط بٓىٍا.

[ أف هف الهعوقات التقىٓة التْ ٓهكف أف تواجً 7[ والقرىْ ]30]
ضعؼ قطاع التقىٓات الهعموهاتٓة  ٓة ها ٓمْ:لكتروىاإلدارة اإل

التطور السٓرع لتقىٓات الحاسوب هها خاصة فْ الدوؿ الىاهٓة، 
جعؿ بعض أجٍزة الحاسوب قدٓهة عدٓهة الفائدة، صعوبة 

عدـ تعٓرب تطبٓقاتً، إلِ  تعٓرب أجٍزة الحاسوب وبالتالْ تؤدي
عدـ جآٌزة الهؤسسات هف ىاحٓة أهف الهعموهات عمِ شبكة 

 .، هشكالت إصالح وتحدٓث أجٍزة الحاسوباإلىترىت
: وهىٍا التكمفة الهالٓة العالٓة ألجٍزة اإلدارة الهعوقات الهالٓة -
ٓة، عدـ إعداد بىٓة التكمفة الهالٓة الهتكاهمة لتىفٓذ براهج لكتروىاإل

ٓة الذي ٓمـز بوضع أٌداؼ واضحة لتمؾ لكتروىاإلدارة اإل
البراهج، قمة الهوارد الهالٓة لتوفٓر البىٓة التحتٓة فٓها ٓتعمؽ بشراء 

ىشاء األجٍزة والبراهج التطب ر الحاسوب وا  ٓقٓة وهجاالت تطٓو
قمة الهخصصات الهالٓة إلِ  الهواقع وربط الشبكات، باإلضافة

 ].39] لتدٓرب العاهمٓف فْ هجاؿ ىظـ الهعموهات
[: بأىٍا كؿ العواهؿ والظروؼ التْ 40البشري ] كها عرفٍا 

ٓة لكتروىتحوؿ دوف أف تستخدـ إدارات الجاهعة تقىٓات اإلدارة اإل
ر عهمٓة التعمٓـ  بالصورة الهتكاهمة وتقؼ أهاـ تحسٓف وتطٓو
 .والتعمـ
وهها سبؽ تستىتج الباحثة أف ٌىاؾ هعوقات هختمفة       

ٓة فْ الجاهعات والبٓئات لكتروىوهتىوعة تعٓؽ تطبٓؽ اإلدارة اإل
التعمٓهٓة الهختمفة، فبعضٍا ٓؤثر بدرجة عالٓة والبعض بدرجة 

هع توفٓر الهتطمبات  هىخفضة، فالبد هف وضع خطط ىاجحة
 .الالزهة لمتقمٓؿ هف تمؾ الهعوقات

تجارب وخبرات الدوؿ الهتقدهة فْ التحوؿ ىحو تطبٓؽ -  
 :ٓة بالجاهعاتلكتروىاإلدارة اإل

ـ(: وجٍت 2001تجربة الههمكة العربٓة السعودٓة عاـ ) -1
ا بوضع الخطة الوطىٓة 2001القٓادة السعودٓة فْ عاـ  ـ أواهٌر

الهعموهات، وعهؿ آلٓة لتطبٓقٍا فْ الههمكة العربٓة لتقىٓة 
السعودٓة، وقد تضهىت تمؾ الخطة سبعة أٌداؼ رئٓسة، ركز 
الٍدؼ الرابع هىٍا عمْ أٌهٓة التوظٓؼ األهثؿ لتقىٓة الهعموهات 
فْ التعمٓـ والتدٓرب بجهٓع الهراحؿ، وتىفٓذًا لٍذا الٍدؼ وهسآرة 

ْ بدأت وزارة لكتروىالتعمٓـ اإللٍذي التطور والتسارع فْ استخداـ 
( هدرسة 180ْ بػ )لكتروىالتربٓة والتعمٓـ بتطبٓؽ التعمٓـ اإل

ة كخطوة تجٓربٓة فْ العاـ الدراسْ  ـ، 2006ـ/2005ثاىٓو
وسٓتـ تعهٓهً بعد دراسة ىتائج التجربة، ألىً ضرورة حتهٓة فْ 
ضوء التطورات الحالٓة والتغٓرات التكىولوجٓة التْ اقتحهت 

ٓرة، وقد ظٍرت هجهوعة هف الهؤشرات والهبادرات حوؿ البش
ْ والتْ تبٓف قىاعة هؤسسات التعمٓـ بالتعمٓـ لكتروىالتعمٓـ اإل

ْ فْ الههمكة وهىٍا: هشروع وطىْ، وهشروع التعمـ لكتروىاإل
 ْ، وهشروع الهدارس الرائدة، وهبادرات الهدارس األٌمٓةلكتروىاإل

ٓة(، وهبادرات الجاهعات لكتروى)الفصوؿ الذكٓة، الفصوؿ اإل
ْ، وهشروع تدٓرس لكتروىالستخداـ أىظهة إدارة التعمـ اإل

الحاسب فْ الهدارس الحكوهٓة، وهشروع برىاهج "هعارؼ". 
لٓزادة وعْ الهدارس بأٌهٓة الحاسب كأداة تعمٓهٓة فعالة وٓزادة 

 ].13] االعتهاد عمًٓ فْ التعمٓـ واإلدارة
ْ هدٓىة بتسٓبرغ بوالٓة تجربة جاهعة كارىجْ همٓوف ف -2

بىسمفاىٓا األهٓركٓة: أبرزت الدراسة جٍود عمهاء الحاسوب 
ة  ر األسالٓب التربٓو وأساتذة عمـ الىفس وخبراء التربٓة فْ تطٓو

هحاكاة بٓئة الحٓاة الواقعٓة، وتطبٓؽ  عبر خطوات هىٍجٓة هىٍا:
ر برهجٓات العهالقة  هبدأ التعمـ الهعتهد عمِ الذات، وتطٓو

عتهد أجٍزة  هىٍا: برهجة التحمٓؿ الهالْ والتجارة أهىة، ٓو
الحاسوب ووسائؿ االتصاؿ العالهٓة السٓرعة لهحاكة عالـ السوؽ 
السٓرع الزاخر، كها ٓوجد فْ ٌذا الهشروع أجٍزة لمحاسوب التْ 
تعهؿ عمِ بٓئات ٓوىٓكس، ووٓىدوز، كها توجد أدوات تجآرة 

لٓة، وجهٓع األجٍزة هتصمة ٓة وبراهج األوراؽ الهاإلكتروىوكتب 
تر هها ٓتٓح لمطمبة االطالع عمِ آخر  بخط هع وكالة رٓو

حٓث  تطورات األسواؽ الخاـ والعهالت والفرص التجآرة.
ٓستخدـ الطمبة ٌذي البٓاىات لبٓع وشراء الهواد الخاـ بأسعار 
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عالـ إلِ  حقٓقٓة هها ٓسرع هف اىتقالٍـ هف قاعات الهحاضرات
عمهٍ التجارة. كها سعت  ـ كٓفٓة التعاهؿ هع البٓئة الحقٓقٓة.ٓو
توسٓع ٌذي البٓئة التجآرة بربطٍا هع جاهعات إلِ  الجاهعة

أخرى فْ هكسٓكو سٓتْ وطوكٓو وهواقع أخرى بٍدؼ استخداـ 
 ].41تقىٓات أكثر هروىة هثؿ هؤتهرات الفٓدٓو ]

قاـ : (UCLA) تجربة جاهعة كالٓفورىٓا فْ لوس أىجموس -3
أىدرسوف لمدراسات العمٓا فْ اإلدارة التابع لجاهعة هعٍد جوف 

 Business) كالٓفورىٓا فْ لوس أىجموس والذي صىفتً هجمة

Week)  كواحد هف أفضؿ عشرة هعاٌد أهٓركٓة فْ ٌذا الهجاؿ
ذا  بأعادي تىظٓـ بىٓة تحتٓة فْ هجاؿ الحاسوب بشكؿ كاهؿ. ٌو
ؿ عمِ الهعٍد لً تدٓرب تجاري هعتهد عمِ الحاسوب حٓث عه

الطرفٓات والِ همحقات إلِ  اىتقاؿ الجاهعة هف البطاقات الهثقبة
وفْ هىتصؼ الثهاىٓىات أصبحت أدارة الجاهعة واحدة  الفٓدٓو.

هف أوؿ الهعاٌد تكاهال فْ الخدهات الشبكٓة عمِ هستوى 
وأصبح هف هتطمبات االلتحاؽ بالجاهعة اهتالؾ الطالب  البالد.

 ].38عمِ أجٍزة كهبٓوتر هحهولة ]
التْ تعد هف أوائؿ الدوؿ  تجربة اإلهارات العربٓة الهتحدة: -4

ْ هف لكتروىالعربٓة التْ قاهت بتطبٓؽ ىظاـ الحكوهة اإل ٓة ٌو
ٓة، وقد بدأت ببىاء شبكة الهعموهات الحكوهٓة لكتروىاألىظهة اإل

التْ تربط جهٓع الدوائر الحكوهٓة فْ دبْ وتوحٓد أىظهة العهؿ 
الهشتركة لجهٓع تمؾ الدوائر، وتقدٓـ كافة الخدهات التْ ٓهكف 

، وقد حققت تقدها كبٓرا عمِ هستوى العالـ اإلىترىتتىفٓذٌا عبر 
ٓة الصادر فْ لكتروىطبقا لتقٓرر األهـ الهتحدة لمحكوهات اإل

حوالْ  اإلىترىتـ، ووصؿ عدد هستخدهْ 2012شٍر فبرآر 
لذلؾ  لإلىترىت%هف عدد السكاف هع توفر هدٓىة دبْ 21

ٓة فْ دبْ بها لكتروىتتمخص عواهؿ ىجاح تجربة الحكوهة اإل
التركٓز عمِ  -ٓأتْ: االستعاىة بشركات القطاع الخاص العالهٓة

تغٓٓر العقمٓات وتدٓرب العهالء  -احتٓاجات وهتطمبات العهالء
ر وتبسٓط اإلجراءات والشراكة هع القطاع  -والهوظفٓف تطٓو
 ].42بىٓة تحتٓة هالئهة تعتهد عمِ إىجاح الهشروع ] -الخاص

د هف أكثر الدوؿ تقدهًا فْ  ػػدٓة:السٓوالتجربة  -5  تعتبر السٓو

ة لكتروىهجاؿ التعمـ اإل وتستخدـ ْ، فٍْ تهتمؾ بىٓة تحتٓة قٓو
تقىٓات عالٓة، وقد سبقت كثًٓر هف الدوؿ فْ ٌذا الهجاؿ، لٍذا 
بًا  د تقٓر تعتبر رائدة وقٓادٓة فْ ٌذا الهضهار، وتعتبر السٓو
أفضؿ دولة فْ هجاؿ تقىٓات االتصاالت والهعموهات وتجٍٓز 
البىٓة التحتٓة لوجود كثٓر هف الشركات الهتهٓزة عالهًٓا، ولمتدلٓؿ 

اىتظار تركٓب خط ٌاتفْ جدٓد ٌْ صفر،  عمْ ذلؾ فإف هدة
دـ ىصؼ هف جٍة أخري وحسب اإلحصاءات العالهٓة ٓستخ

دي  % هف الحاسبات هربوطة 62و اإلىترىتالشعب السٓو
ْ لكتروىبالشبكة العالهٓة، وتٍتـ الحكوهة اٌتهاهًا كبٓرًا بالتعمـ اإل

دٓة  ر التعمٓـ التقمٓدي، وأوكمت الهٍهة لمٍٓئة السٓو لمتعمٓـ وتطٓو
ـ، ٌذي الٍٓئة تدعـ التعمـ 1999عف بعد التْ أىشئت عاـ 

 ].43] ْ والتعمٓـ عف بعدلكتروىاإل
ٓة فْ سىغافورة لكتروىتقدـ البوابة اإل التجربة السىغافوٓرة: -6

ـ العدٓد هف الخدهات والهعموهات لهواطىٍٓا، حٓث 2000عاـ 
ىجحت حققت ىجاح كبٓر فْ تطبٓقات تكىولوجٓا الهعموهات، ف

فْ ربط الهدارس بشبكة واحدة بالتزاهف هع تدٓرب الهعمهٓف 
وهدٓري الهدارس عمِ تطبٓقات تكىولوجٓا الهعموهات عمِ 
إدارات الهدارس وهىاٌج التعمٓـ بها ٓتالءـ هع الطفرة الرقهٓة 
الجدٓدة بها تضهف دراسة تكىولوجٓا الهعموهات فْ الهقررات 

فورة تجربة رائدة وتعهؿ التعمٓهٓة، لذلؾ أصبحت تجربة سىغا
ْ، كها أقاهت لكتروىشبكة لمىٍوض بالهواطف اإل إقاهةعمِ 

هراكز لبراهج التدٓربٓة فْ هجاالت تكىولوجٓا الهعموهات، وتوجًٓ 
االستثهارات فْ هجاؿ تكىولوجٓا الهعموهات، كها أقٓهت 
الهعموهات فْ جهٓع هىاٌج التعمٓـ، وأقاهت الىدوات والدورات 

والعقبات التْ  اإلىترىتارس لتعٓرفٍـ بأٌهٓة شبكة لهدٓري الهد
 ].43] تواجٍٍـ

تجربة جاهعة بٓروت: تعد أوؿ هؤسسة أكادٓهٓة لمتعمٓـ  -7
ْ عف بعد فْ الشرؽ األوسط، تأخذ عمِ عاتقٍا هٍهة لكتروىاإل

ْ جاهعة  ٓراف، ٌو تعمٓـ ىوعْ لمطمبة فْ العالـ العربْ وتركٓا وا 
ىت ىظـ التعمٓـ الجاهعْ ـ، وتب1994خاصة أىشئت عاـ 

ـ، وتضـ عمِ الشبكة أربعة كمٓات 1998ْ فْ عاـ لكتروىاإل
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ٌْ: إدارة األعهاؿ والعمـو اإلدآرة، وكمٓة الصحة العاهة وعمـو 
 ].43] الصحة والتهٓرض، وكمٓة العمـو البٓئٓة وكمٓة الٍىدسة

 الدراسات السابقةطار النظري و . اإل3
ٓة لكتروىالتحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإلالهحور األوؿ: هتطمبات 

 :بالجاهعات
اإلدارة تطبٓؽ رات تحدٓد هبر [44] أٓوب ٌدفت دراسة -1
تحولٍا هف َٓة السعَدٓة فْ الهىظهات اإلدارٓة لكتروىاإل

أٌن ىٓة وأوضحت الىتائج اإلدارة التقمٓدٓة إلِ اإلدارة االلكترَ
اإلدآرة  اتػفْ الهىظه اإللكتروىًٓلتطبٓؽ اإلدارة الهبررات 
الحدٓثة، تحسٓف التقىٓة إلستفادة هف آمْ: فٓها هتهثمة السعَدٓة 

تؤثر التْ بات إدارة الهَارد البشرٓة َالتغمب عمِ الصعَ
اىخفاض دّ إلِ تؤَهمٓف الَظٓفْ لمعااء عمِ األدبشكؿ سمبْ 

فْ أسالٓب إدارة الهىظهات جذٓرة ات اإلىتاجٓة، إحداث تغٓٓر
ؿ إلِ الشكؿ دّ إلِ التحَبها ٓؤمٓة َاألٌهٓة الحكَٓة اإلدار

األقسان بٓف دلٍا وصعوبة تتبات هاالهعمَىْ، بطء تدفؽ لكترَإلا
 .همٓف والرؤساءالعآة هف دات اإلدارػَالَح

تقدٓـ تقوٓهًا لوظٓفة إلِ  [ دراسة ٌدفت45أجرى فستر ] -2 
ٓة، والذي تـ تىفٓذي عمِ لكتروىالتخطٓط فْ هجاؿ اإلدارة اإل

ْ بهثابة إدارة لكتروىف اإلدارة اإلأساس ىهاذج ه ٓة، ٌو
الهعموهات فْ هرحمة ها قبؿ التخرج فْ االقتصاد الرقهْ، 

ٓة ها بعد التخرج، عمهًا أف ٌذي الىهاذج أعطٓت لكتروىواإلدارة اإل
لمطالب فْ إدارة وأىظهة الهعموهات، وقد حددت الدراسة اإلطار 

د التخطٓط لمعهؿ العاـ لشكؿ ٌذي األدوات، واألٌهٓة الخاصة عى
ـ ٌذي األٌهٓة هف لكتروىاإلداري اإل ْ الهتعاوف، وقد تـ تقٓو

خالؿ الدراسة، عمِ أساس الىتائج الهسحٓة التْ وزعت بٓف 
الطالب، وقد جهعت البٓاىات عمِ أساس هعرفة الطالب، 
والهٍارات الهكتسبة الهىقولة، وكىتٓجة لتىفٓذٌـ ٌذي الهٍهة وأدى 

اقتراح ٓتضهف أف التىظٓـ لمعهمٓة كاف أداة إلِ  تحمٓؿ البٓاىات
تعمٓهٓة فعالة فْ اكتساب الهعرفة والهٍارات الهىاسبة فْ التعمـ 

ٓة خاصة، أها االختالفات فكاىت لكتروىوعىد ههارسة اإلدارة اإل
 هف ىوع وهستوى الهٍارات الهكتسبة والهىقولة قبؿ وبعد التخرج 

 .والتْ تـ تعٓرفٍا
[ دراسة ٌدفت التعرؼ عمِ 10] وآخروفإبرآٌـ  تىاوؿ -3

ر اإلدارة اإل ٓة بجاهعة الطائؼ هف وجٍة لكتروىهتطمبات تطٓو
ىظر أعضاء ٌٓئة التدٓرس والعاهمٓف، وتشخٓص الهعوقات التْ 

ر اإلدارة اإل ٓة بالجاهعة لوضع هقترحات لكتروىتحوؿ دوف تطٓو
خدهت واست هف خالؿ تحدٓد اإلهكاىات البشٓرة والهادٓة الالزهة.

الدراسة الهىٍج الوصفْ هف خالؿ تطبٓؽ استباىتٓف عمِ عٓىة 
ا ( فردًا هف أعضاء ٌٓئة التدٓرس والعاهمٓف 402) قدٌر

بالجاهعة، وكاف هف أٌـ ىتائج الدراسة: وعْ غالبٓة العٓىة 
ر اإلدارة اإل ٓة بجاهعة الطائؼ، واىتٍت لكتروىبأٌهٓة تطٓو

ترحات التْ تفٓد هجهوعة هف التوصٓات والهقإلِ  الدراسة
ر اإلدارة اإل  .ٓةلكتروىالعاهمٓف فْ قطاع الجاهعة فْ تطٓو

التعرؼ عمِ إلِ  [31] أبو عاشور، والىهري ٌدفت دراسة -4
ٓة فْ جاهعة الٓرهوؾ هف وجٍة لكتروىهستوى تطبٓؽ اإلدارة اإل

إلِ  ىظر أعضاء الٍٓئة التدٓرسٓة واإلدآرٓف، وتوصمت الدراسة
ٓة بجاهعة الٓرهوؾ وكاىت بدرجة لكتروىرة اإلهستوى تطبٓؽ اإلدا

ْ فْ الهرتبة األولِ لكتروىهرتفعة، وجاء هجاؿ التطبٓؽ اإل
ْ وبدرجة هرتفعة، لكتروىوبدرجة هرتفعة، تالي هجاؿ التىظٓـ اإل
ـ اإل ْ فْ الهرتبة الثالثة لكتروىفْ حٓف جاء هجاؿ الرقابة والتقٓو

ـ اإلوبدرجة هتوسطة، وجاء هجاؿ الرقابة  ْ فْ لكتروىوالتقٓو
 .الهرتبة األخٓرة وبدرجة هتوسطة

بدراسة ٌدفت التعرؼ عمِ هآٌة اإلدارة  [46] العزاوي قاـ -5
ٓة وخصائصٍا، وهعرفة طبٓعة هجتهع الهعرفة لتقدٓـ لكتروىاإل

ر اإلدارة اإل ٓة بالجاهعات العراقٓة، لكتروىتصور هقترح لتطٓو
( 70) ٓقٍا عمِ عٓىة عددٌـواستخدهت الدراسة استباىة تـ تطب

)جاهعة  هف )العهداء ورؤساء األقساـ( بالجاهعات العراقٓة هف
الىتائج التالٓة: أف عٓىة إلِ  تكٓرت، ودٓالِ(، وتوصمت الدراسة

الدراسة بجاهعة تكٓرت لدٍٓـ إهكاىٓات تفوؽ جاهعة دٓالِ، وأف 
بة العهداء ورؤساء األقساـ جهٓعٍـ إذا ها توفرت الظروؼ الهىاس

ٓة فْ الجاهعات، كها توجد فروؽ لكتروىلٍـ سٓطبقوف اإلدارة اإل
 ٓرت التْػػػػػػة تكػػػػػػح جاهعػػػػٓف لصالػػػات الهوظفػػػػػػبٓف هتوسطْ درج
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 .تعتبر األقدـ هف جاهعة دٓالِ
دراسة ٌدفت التعرؼ عمِ دور اإلدارة  [47] غىٓـ أجرى -6 
الهصٓرة، واستطالع  ٓة وأٌهٓة تطبٓقٍا فْ الجاهعاتلكتروىاإل

ٓة بالجاهعة، وتحدٓد أىهاط اإلفادة لكتروىواقع أىظهة اإلدارة اإل
واالستخداـ لفئات الهجتهع الجاهعْ بالجاهعة، لمتوصؿ لهعوقات 
استخداهٍا لتقدٓـ هقترحات تٍدؼ لتحسٓف اإلفادة هف أىظهة 

واقتصر الجاىب التطبٓقْ عمِ قٓاس إفادة  ٓة.لكتروىاإلدارة اإل
الهجتهع الجاهعْ هف سبعة أىظهة، واعتهدت الدراسة عمِ  فئات

الهىٍج الوصفْ وتـ تطبٓؽ استباىة وهقابمة شخصٓة وتحمٓؿ 
الىتائج التالٓة: ارتفاع ىسب إلِ  السجالت، وتوصمت الدراسة

استخداـ أعضاء ٌٓئة التدٓرس وهعاوىٍٓـ ألىظهة اإلدارة 
التعمٓـ والتعمـ  ٓة، واحتؿ ىظاـ الفارابْ لضهاف جودةلكتروىاإل

هقدهة األىظهة الهستخدهة هف قبؿ أعضاء ٌٓئة التدٓرس 
وهعاوىٍٓـ، ٓمًٓ ىظاـ الهستقبؿ إلدارة شئوف الهكتبات، والثالثة 

 .ىظاـ جاهعة الهىصورة إلدارة شئوف الدراسات العمٓا
ٓة لكتروىالهحور الثاىْ: هعوقات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل

 :بالجاهعات
ا  [28] رضواف راسةٌدفت د -7 هعرفة هتطمبات ٓىبغْ توافٌر

ٓة لكتروىفْ الهىظهات اإلدآرة قبؿ الشروع لتطبٓؽ اإلدارة اإل
ٓة فْ لكتروىوتحدٓد الهعوقات التْ تحوؿ دوف تطبٓؽ اإلدارة اإل

الهىظهات اإلدآرة الحكوهٓة فْ جهٍوٓرة هصر العربٓة، 
االجتهاعْ  واستخدهت الدراسة الهىٍج الوصفْ بطٓرقة الهسح
أف أٌـ إلِ  هف خالؿ تطبٓؽ استباىة الدراسة، وتوصمت الدراسة
ا لمتحوؿ ىحو اإلدارة اإل ٓة فْ لكتروىالهتطمبات الالـز توافٌر

مٍا لوظائؼ  ٓة وتدٓرب الكوادر إلكتروىالهىظهات الحكوهٓة وتحٓو
دارة الهعرفة وتوفٓر  البشٓرة الهتخصصة فْ ىظـ الهعموهات وا 

ة هف جهٓع جواىبٍا وهف أٌـ الهعوقات التْ تحوؿ التقىٓة الالزه
ٓة فْ الهىظهات اإلدآرة الحكوهٓة لكتروىدوف تطبٓؽ اإلدارة اإل

تتهثؿ فْ افتقار القٓادات اإلدآرة اإلحساس بأٌهٓة التقىٓة وقمة 
ر البىٓة التحتٓة لتطبٓؽ  اإلهكاىٓات الهادٓة الهخصصة لتطٓو

المغة اإلىجمٓٓزة لمتعاهؿ هع ٓة، وضعؼ هٍارات لكتروىاإلدارة اإل

الشبكة الدولٓة واىخفاض هستوى الوعْ الحاسوبْ لدى 
مة فىًٓا فْ التقىٓة  الهواطىٓف وقمة الطاقات البشٓرة الهٌؤ

 .ٓةلكتروىاإل
دراسة التعرؼ عمِ هساٌهة اإلدارة  [48] رسؿ تىاوؿ -8
ا عمِ استشارات لكتروىاإل ٓة فْ العهؿ اإلداري وهدى تأثٌٓر

والتعرؼ عمِ الهعوقات التْ تواجً استخداـ  الطالب.هرشدي 
واستخدهت الدراسة الهىٍج  ٓة فْ الهدارس.لكتروىاإلدارة اإل

هساٌهة اإلدارة  وكاف هف ىتائج الدراسة:. الوصفْ الهكتبْ
ٓة فْ ٓزادة الهشاركة، وتحسٓف وتقمٓؿ التكالٓؼ وتحقٓؽ لكتروىاإل

كها تسٍـ فْ ٓزادة رضا الهستفٓدٓف هف العهمٓة التعمٓهٓة، 
الهشاركة وتحسٓف فاعمٓة العهمٓات وخدهاتٍا الداخمٓة، والتخمص 
هف األعهاؿ الورقٓة وتقدٓـ الخدهات بشكؿ ٓوفر الجٍد، كها 

ٓة عمِ هرشدي الطالب فْ توفٓر وقت لكتروىتؤثر اإلدارة اإل
إضافْ ٓهكف استغاللً فْ هقابمة االحتٓاجات الخاصة لكؿ 

لىقؿ ألْ لمهستىدات الخاصة بالطالب هف طالب، وتساعد فْ ا
هدرسة ألخرى، كها أوضحت أٌـ هعوقات تطبٓؽ اإلدارة 

ؿ والدورات التدٓربٓةلكتروىاإل  .ٓة هىٍا: قمة التهٓو
ف عمِ الَاقع الفعمْ بدراسة لمتعر [49] الدعٓمجقاـ  -9

ِ ػَالتعرف عمٓة لكتروىاإللمرؤُ الهستقبمٓة لتطبٓق اإلدارة 
ة بهىطقة هكة فْ الهدارس الثلكتروىٓة االاإلدارة  ةػفاعمٓ اىٓو

ِ ػب عمػَالتغمتطبٓقٍا دَو تحوؿ َالهعَقات التْ الهكرهة، 
، لجهع البٓاىاتكها تـ تطبٓؽ استبٓاف كأداة ات.ػالهعَقتمؾ 

الدراسة صفْ، وتكوف هجتهع الهىٍج الَاسة الدرستخدهت او
هدارس هعمهات بالت الٓاالهشرفات َاإلدار( هف 33هف )

ة. وكاىت الثا لتطبٓق جود أثر فعاؿ الدراسة: َىتائج أٌن ىٓو
ت هاعمِ الهعمَؿ َػعة الحصسرفْ ىٓة تهثمت اإلدارة االلكترَ

 -وتكاهمٍا ت هاالهعمَتخٓزف لة سٍوَ، عالٓةبة بدقة الهطمَ
ىٓة تهثمت اإلدارة االلكترَتطبٓؽ دَو تحوؿ قات جود هعوَو

الكَادر ىقص َ، بةالهخصصات الهالٓة الهطمَضعؼ فْ: 
ق جود طرَ، وَالقصَر فْ عقد الدَرات التدرٓبٓةٓة، البشر
ىٓة تهثمت فْ: اإلدارة االلكترَتطبٓؽ قات هعوعمِ لب لمتغ
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ر ىظاـ  سة الهدرهىسوبْ الَعْ لدُ ؿ وأسالٓبً بخمؽ العهتطٓو
ت الهاٌرات بافٓر الهدرىٓة، وتوة اإلدارة االلكترَػٌهٓبأ

 .لمتدٓرب
عرض وتحمٓؿ  [11ت وآخروف ]سٓرش ٌدفت دراسة -10

ٓة فْ إٓراف، وتكوىت عٓىة لكتروىالعقبات التْ تعترض اإلدارة اإل
ٓئات  45الدراسة هف  ٌٓئة تضهىت ٌٓئات عاهة وخاصة ٌو

خبٓر وعالـ وهدٓر،  200أعهاؿ، وتـ توٓزع استباىات عمِ 
 واستخدهت الدراسة الهىٍج الوصفْ الهسحْ، وتوصمت الدراسة

افتقار الهدراء  الٓة: وجود هعوقات إدآرة هىٍا:الىتائج التإلِ 
ـ لمهعرفة والخبرات الهتعمقة  لموعْ التكىولوجْ، وافتقاٌر

افتقار  بالكهبٓوتر والدافع والدعـ، ووجود هعوقات بشٓرة وهىٍا:
الهوظفٓف االٌتهاـ بتطبٓؽ التكىولوجٓا الحدٓثة وهقاوهتٍـ 

ضعؼ قىوات  وهىٍا:أها الهعوقات التىظٓهٓة الٍٓكمٓة  لمتغٓٓر.
االتصاؿ فْ الهىظهات واالفتقار لوجود هوارد هالٓة لإلهداد 

الثقافة  بالبراهج واألجٍزة. ووجود عواهؿ ثقافٓة واجتهاعٓة هىٍا:
الغٓر هتطورة لتطبٓؽ تكىولوجٓا الهعموهات، وجٍؿ الهستخدهٓف 

، باإلضافة لوجود ألدائٍابتكىولوجٓا الهعموهات والهسئولٓة 
وسائؿ البراهج إلِ  كىولوجٓة تقىٓة تتهثؿ: فْ االفتقارهعوقات ت
ووجود  السٓرع وهشاكؿ االتصاالت والشبكات. اإلىترىتالكافٓة و 

هعوقات بٓئٓة تتهثؿ فْ: افتقار القواعد والتىظٓهات والتعاوف بٓف 
 .الوحدات واألقساـ فْ الهىظهات

 [ التعرؼ عمِ هفٍـو اإلدارة39الحسىات ] تىاولت دراسة -11
ٓة وهتطمبات تطبٓقٍا فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة بقطاع لكتروىاإل

غزة، والكشؼ عف هعوقات تطبٓقٍا وتتهثؿ فْ )الهعوقات 
التىظٓهٓة، والتقىٓة، والبشٓرة، والهالٓة(والتعرؼ عمِ أبرز 
ألٓات الهقترحة لمتغمب عمِ تمؾ الهعوقات هف وجٍة ىظر 

وصفْ الهسحْ، ووزعت اإلدآرٓف، واستخدهت الدراسة الهىٍج ال
( هف الهوظفٓف اإلدآرٓف وكاف هف ىتائج 220عمِ ) استباىة
إف ٌىاؾ هحاوالت جادة هف الجاهعات الفمسطٓىٓة  الدراسة:

ٓة بإدارتٍا الهختمفة لتسٍٓؿ وتحسٓف لكتروىلتطبٓؽ اإلدارة اإل
جودة األداء اإلداري كها أوضحت الدراسة وجود هعوقات 

ات الروتٓىٓة التْ تؤخر عهمٓة التحوؿ اإلجراء تىظٓهٓة هىٍا:
ٓة، وىقص األدلة اإلرشادٓة الهوضحة لكتروىىحو اإلدارة اإل

 ٓة، أها الهعوقات البشٓرة هىٍا:لكتروىٔلٓات تطبٓؽ اإلدارة اإل
ضعؼ هٍارات المغة اإلىجمٓٓزة وىقص الدورات التدٓربٓة 

لدراسٓة عدـ تكاهؿ القاعات ا لمعاهمٓف، والهعوقات التقىٓة هىٍا:
ٓة، وىقص لكتروىواإلدآرة بها ٓتىاسب هع تقىٓات اإلدارة اإل

، أها الهعوقات الهالٓة ٓةلكتروىاإلاألدلة اإلرشادٓة لتطبٓؽ اإلدارة 
ْ لكتروىىدرة وجود حوافز هادٓة لمهتهٓٓزف فْ العهؿ اإل هىٍا:

 .وبٍذا كاىت الهعوقات بدرجة كبٓرة
 :عمى الدراسات السابقة قيبالتع 
استفادت الباحثة هف الدراسات السابقة فْ دعـ اإلطار  -1

 .الىظري لمدراسة الحالٓة، وتفسٓر الىتائج وهىاقشتٍا
تتفؽ الدراسة الحالٓة هع الدراسات السابقة فْ تأكٓد أف  -2

ٓة تقىٓة لٍا استراتٓجٓات هبىٓة عمِ أسس تقىٓة لكتروىاإلدارة اإل
الوصفْ التحمٓمْ عمهٓة، وتتفؽ هعٍا فْ استخداـ الهىٍج 

و أىسب الهىاٌج لتمؾ الدراسات هثؿ دراسة  لبعض الدراسات ٌو
برآٌـ وآخروف [44] أٓوب كؿ هف  [39] [ والحسىات10] وا 
[، وتختمؼ الدراسة الحالٓة عف 28ورضواف ] [49] والدعٓمج

الدراسات السابقة هف حٓث األٌداؼ والتساؤالت وىوع العٓىة 
 .وحدود الدراسة

 ،[44] أٓوب ت بعض الدراسات كدراسة كاًل هفكها ٌدف -3 
التعرؼ عمِ هتطمبات وهبررات تطبٓؽ إلِ  [28ورضواف ]
 الدعٓمج ٓة فْ الهىظهات اإلدآرة، أها دراسةلكتروىاإلدارة اإل

[ ٌدفت الكشؼ عف 11] سٓرشست وآخروف ودراسة [49]
ٓة فْ العهؿ لكتروىالهعوقات التْ تحوؿ دوف تطبٓؽ اإلدارة اإل

 [ ودراسة10] إبرآٌـ وآخروف كها أفادت دراسة داري.اإل
ر اإلدارة اإل [46] العزاوي، ٓة فْ التعرؼ عمِ لكتروىأٌهٓة تطٓو

ر اإلدارة  الهتطمبات وتشخٓص الهعوقات التْ تحوؿ دوف تطٓو
بٓىت أٌهٓة هساٌهة  [48] راسل ٓة، بٓىها دراسةلكتروىاإل

ٓة فْ الهشاركة وتحسٓف فاعمٓة العهمٓات لكتروىاإلدارة اإل
وخدهاتٍا الداخمٓة وتوفٓر الوقت اإلضافْ والتخمص هف األعهاؿ 
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هًا  [45] فوستر ودراسة الورقٓة. أوضحت أٌهٓة تقدٓـ تقٓو
أها الدراسة  ٓة.لكتروىلوظٓفة التخطٓط فْ هجاؿ اإلدارة اإل

رة الحالٓة ٌدفت التعرؼ عمِ هتطمبات التحوؿ لتطبٓؽ اإلدا
ٓة فْ الجاهعات السعودٓة وتـ بعضًا هف كمٓات البىات لكتروىاإل

بجاهعة الهمؾ خالد بهدٓىة أبٍا هف وجٍة ىظر القٓادات اإلدآرة 
والكشؼ عف أبرز الهعوقات التْ تعٓؽ تطبٓؽ اإلدارة 

 .ٓة لمحد هىٍا بهقترحات وتوصٓاتلكتروىاإل
 :تساؤالت الدراسة

والدراسات السابقة وضعت الباحثة فْ ضوء األدب الىظري  
 :التساؤالت أتٓة

ٓة فْ لكتروىها هتطمبات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل -1
بعض كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد هف وجٍة ىظر القٓادات 

 .ٓةر ااإلد
ٌؿ توجد فروؽ دالة إحصائًٓا بٓف استجابات أفراد العٓىة  -2

ٓة فْ بعض لكتروىدارة اإلحوؿ هتطمبات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإل
كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد هف وجٍة ىظر القٓادات 

ؿ الدراسْ   –سىوات الخبرة  –اإلدآرة تعزى لهتغٓرات )الهٌؤ
 (.الرتبة الوظٓفٓة

 ٓة فْ بعضلكتروىها هعوقات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل -3
القٓادات كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد هف وجٍة ىظر 

 .ٓةر ااإلد
ٌؿ توجد فروؽ دالة إحصائًٓا بٓف استجابات أفراد العٓىة  -4

ٓة فْ بعض لكتروىحوؿ هعوقات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل

كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد هف وجٍة ىظر القٓادات 
ؿ الدراسْ   –سىوات الخبرة  –اإلدآرة تعزى لهتغٓرات )الهٌؤ

 (.الرتبة الوظٓفٓة
 جرااات. الطريقة واإل4

 منهج الدراسةأ. 
تـ استخداـ الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ كوىً األىسب لمدراسة      

عداد  الحالٓة وأٌدافٍا هف حٓث بىاء اإلطار الىظري لمدراسة وا 
 .هقٓاس الدراسة وفْ تحمٓؿ الىتائج وهىاقشتٍا وتقدٓـ التوصٓات

 عينة الدراسةب. 
( هف القٓادات اإلدآرة 101) عمِاشتهمت عٓىة الدراسة       

( 15) رئٓسة قسـ( هف 51وكٓمة،  35عهٓدة،  15ههثمة فْ )
كمٓة هف كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد شهمت )كمٓة أداب 
بابٍا، كمٓة التربٓة بابٍا، كمٓة العمـو بابٍا، كمٓة الهجتهع بابٍا، 

كمٓة كمٓة الهجتهع بخهٓس هشٓط، كمٓة الهجتهع برجاؿ ألهع، 
أبٍا،  -اإلدارة واالقتصاد الهىزلْ بابٍا، الهركز الجاهعْ بالساهر

( بخهٓس هشٓط، كمٓة العمـو 1) كمٓة العمـو وأداب هجهع
بخهٓس هشٓط، كمٓة العمـو وأداب بأحد  (2) وأداب هجهع

رفٓدة، كمٓة العمـو وأداب بظٍراف الجىوب، كمٓة العمـو وأداب 
لعمـو وأداب بهحآؿ عسٓر، كمٓة العمـو بسراة عبٓدة، كمٓة ا

ـ(. 2015ـ/2014ٌػ( )1435/1436وأداب برجاؿ ألهع(، )
( ٓوضح توٓزع أفراد العٓىة حسب الهتغٓرات 1والجدوؿ )
  الدٓهوجرافٓة

 1 جدول
 خصائص العينة النهائية وتوزيعها عمى متغيرات الدراسة

 ياالجمال النسبة العدد مستويات المتغير المتغير
 

ؿ العمهْ  الهٌؤ
 101 5694 57 دكتوراي
 4396 44 هاجستٓر

 
 سىوات الخبرة

 101 5 5 5 – 1هف 
 1698 17 10 -6هف 
 7892 79 فأكثر – 11هف 

  14.85 15 عهٓدة كمٓة الرتبة الوظٓفٓة
 34.65 35 وكٓمة كمٓة 101

 50.5 51 رئٓسة قسـ
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 أداة الدراسةج. 
عمِ عٓىة الدراسة تكوىت هف جزئٓٓف  استباىةتـ تطبٓؽ      
الجزء األوؿ: ٓتعمؽ بالهتغٓرات الهستقمة لمدراسة التْ  ٌها:

تتضهف الهتغٓرات الهتعمقة بالخصائص الوظٓفٓة ألفراد عٓىة 
ؿ العمهْ، سىوات  الخبرة، الرتبة الدراسة ههثمة فْ )الهٌؤ

الوظٓفٓة( أها الجزء الثاىْ ٓتكوف هف هحوٓرف: الهحور األوؿ: 
ٓة وعدد لكتروىعف هتطمبات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل

( عبارة، والهحور الثاىْ: عف هعوقات التحوؿ ىحو 16عباراتً )
ٓة وتتهثؿ فْ: الهعوقات اإلدآرة لكتروىتطبٓؽ اإلدارة اإل
( عبارات، والهعوقات التقىٓة وعدد 7اراتٍا )والتىظٓهٓة وعدد عب

( 5( عبارات، والهعوقات البشٓرة، وعدد عباراتٍا )4عباراتٍا )
قابؿ 5عبارات، والهعوقات الهالٓة وعدد عباراتٍا ) ( عبارات. ٓو

كؿ عبارة هف العبارات درجات التحقؽ هف )هرتفعة، هتوسطة، 
 (.ضعٓفة

توى: بىاء عمِ طبٓعة الصدؽ الظاٌري لالستباىة أو صدؽ الهح
البٓاىات وعمِ الهىٍج الهتبع فْ الدراسة الحالٓة، تـ تصهٓـ 
استباىة هعتهدة عمِ الدراسات السابقة فْ ىفس الهجاؿ، وعمِ 
خبرة الباحثة فْ هجاؿ العهؿ اإلداري، وتـ عرض األداة فْ 
صورتٍا األولٓة عمِ عدد هف األساتذة التربوٓٓف فْ هجاؿ 

ة وعمـ الىفس والهىاٌج وطرائؽ التدٓرس الهحكهٓف  اإلدارة التربٓو
بكمٓة التربٓة لمبىٓف والبىات بجاهعة الهمؾ خالد، وذلؾ بٍدؼ 
تحكٓهٍا وتحدٓد هدى دقتٍا وهىاسبتٍا وصالحٓتٍا لقٓاس 
هتغٓرات الدراسة، وقٓاس الٍدؼ الذي وضعت هف أجمة. وبمغ 

هف  ( هحكـ وطمب هىٍـ التحكٓـ13عدد األساتذة الهحكهٓف )
هدى اىتهاء  - حٓث: صٓاغة الفقرات بصورة سمٓهة وواضحة

ا  ضافة فقرات جدٓدة بها ٓروىً  -الفقرات لهحاوٌر وتعدٓؿ وا 
هىاسب. وبعد اطالعٍـ عمِ االستباىة وتحكٓهٍا، قاهت الباحثة 
بعهؿ التعدٓالت الالزهة وفقًا لهالحظات الهحكهٓف، وتـ تعدٓؿ 

عادة كتابتٍا هر  ة ثاىٓة وفؽ ها رأتً لجىة صٓاغة الفقرات وا 
 .التحكٓـ
وتـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمْ لالستباىة عف طٓرؽ      

حساب هعاهالت االرتباط بٓف درجة كؿ بىد هف بىود االستباىة 
والدرجة الكمٓة عمِ االستباىة حٓث تراوحت هعاهالت االرتباط 

( وكاىت كمٍا دالة إحصائٓا، كها تـ 0969إلِ  0933بٓف )
هعاهالت االرتباط بٓف الدرجة الكمٓة عمِ كؿ هحور هف حساب 

هحوري االستباىة والدرجة الكمٓة عمِ االستباىة فجاءت هعاهالت 
  (.2االرتباط كها ٌو هوضح بالجدوؿ )

 2جدول 
 لالستبانةيوضح معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية 

 معامل االرتباط المحور
 0956 الهتطمبات :األوؿ

 0967 الهعوقات :الثاىْ
تضح  بٓف االرتباط هعاهالت قٓـ ارتفاع( 2) الجدوؿ هف ٓو
 هها االستباىة عمِ الكمٓة والدرجة الهحور عمِ الكمٓة الدرجة
  لالستباىة الداخمْ االتساؽ صدؽإلِ  ٓشٓر
  حساب طٓرؽ عف االستباىة ثبات حساب تـ: االستباىة ثبات

 قٓهتً بمغت حٓث ككؿ لالستباىة كروىباخ -الفا  ثبات هعاهؿ
و( 0968)  حساب تـ كها. هقبوؿ ثبات هعاهؿإلِ  ٓشٓر ٌو

 هحاور هف هحور لكؿ ىباخ كرو -الفا  – ثبات هعاهالت
 :التالْ بالجدوؿ هوضح ٌو كها االستباىة

 3 جدول
 االستبانة محوري من محور لكل كرونباخ ألفا ثبات معامالت يوضح

 كرو نباخ - معامل ثبات الفا المحور
 0970 األوؿ: الهتطمبات
 0974 الثاىْ: الهعوقات
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تضح هف الجدوؿ )      ( ارتفاع قٓـ هعاهالت ثبات الفا 3ٓو
كرو ىباخ لكؿ هحور هف هحوري االستباىة، حٓث تـ حساب 
ثبات االستباىة أٓضا باستخداـ طٓرقة التجزئة الىصفٓة وتـ 

حساب هعاهؿ الثبات بطٓرقة التجزئة الىصفٓة باستخداـ هعادلة 
ها ٌو براوف وذلؾ لكؿ هف هحوري االستباىة ك -سٓبرهاف 

 (.4) هوضح بجدوؿ
 4جدول 

 يوضح معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية
 معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية المحور

 0961 األوؿ: الهتطمبات
 0963 الثاىْ: الهعوقات

قٓـ هعاهالت ثبات هقبولة ( وجود 4ٓتضح هف الجدوؿ )     
لكؿ هحور هف هحوري االستباىة، هها ٓدؿ عمِ ثبات أداة 

 .القٓاس
أسالٓب الهعالجة اإلحصائٓة: استخدهت الدراسة هجهوعة      

هف األسالٓب اإلحصائٓة لتحمٓؿ بٓاىات الدراسة التْ تالئـ 
ة،  طبٓعة هتغٓرات الدراسة وهف أٌهٍا: التكرارات والىسب الهئٓو

وسطات الحسابٓة، االىحراؼ الهعٓاري، تحمٓؿ التبآف الهت
 .)ت(، وهعاهؿ ارتباط بٓرسوف، وهعاهؿ الفا كروىباخ واختبار

 ومناقشتهانتائج . ال5

 :أواًل: الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ األوؿ 
ٓة فْ بعض لكتروىها هتطمبات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل
وجٍة ىظر القٓادات كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد هف 

اإلدآرة، ولإلجابة عف ٌذا السؤاؿ تـ استخداـ التكرارات والىسب 
ة لهعرفة استجابات أفراد عٓىة الدراسة )الهرتفعة   –الهئٓو

الهىخفضة( بالىسبة لهتطمبات التحوؿ ىحو تطبٓؽ  –الهتوسطة 
ٓة وترتٓب عبارات االستباىة حسب االستجابات. لكتروىاإلدارة اإل
 :التالْ ٓوضح ذلؾ والجدوؿ

 5جدول 
 المستخدمة ةأفراد عينة الدراسة عمى االستبانيوضح التكرارات والنسب المئوية الستجابات 

ترتيب العبارات  ضعيفة متوسطة مرتفعة العبارات المحور
حسب 

 االستجابات
 % ك % ك % ك

توفٓر الهعموهات والوثائؽ الالزهة لقٓادات إدارات هؤسسات التعمٓـ      -1 الهتطمبات
 .اإلىترىتالجاهعْ والهوظفٓف عبر 

2 2 97 96 2 2 1 

وجود هستوى عاؿ هف البىٓة التحتٓة تتضهف شبكة حدٓثة هف      -2
 االتصاالت.

2 2 91 9091 8 799 2 

السمكٓة والالسمكٓة لتأهٓف وجود بىٓة تحتٓة هتطورة هف االتصاالت      -3
 التواصؿ وىقؿ الهعموهات بٓف اإلدارات.

3 3 60 5994 38 3796 3 

ٓة لالستفادة هف الخدهات التْ تقدهٍا اإلدارة لكتروىتوفر الوسائؿ اإل     -4
 ٓة والتواصؿ هعٍا.لكتروىاإل

6 599 29 2897 66 6593 14 

بأسعار هعقولة لتفاعؿ الهوظفٓف هع اإلدارة  اإلىترىتتوفر خدهة      -5
 ٓة بأقؿ جٍد وتكمفة وأقصر وقت.لكتروىاإل

3 3 21 2098 77 7692 16 

تدٓرب جهٓع هوظفٓف إدارات هؤسسات التعمٓـ الجاهعْ عمِ هٍارات      -6
 .اإلىترىتالتعاهؿ هع الحاسوب و 

1 1 37 3696 63 6294 15 

 13 5095 51 4895 49 1 1 ٓا.إلكتروىالتحاؽ الهوظفٓف بهعاٌد وهراكز تدٓرب هتخصصة      -7
ٓة عف طٓرؽ الهؤتهرات والدورات لكتروىىشر ثقافة أستخدـ اإلدارة اإل     -8

 والكتٓبات.
3 3 51 5095 47 4693 11 

 9 4396 44 5395 54 3 3 ٓة بشكؿ دوري.لكتروىتوفٓر التهوٓؿ الهىاسب لمصٓاىة اإل     -9
 12 5395 54 4295 43 4 4توفر لجىة أدآرً تتولِ األشراؼ عمِ تطبٓؽ وتقٓٓـ الهستوٓات   -10
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 التىفٓذٓة لمهوظفٓف.
 6 3996 40 5694 57 4 4 .ٓةلكتروىاإل وجود تشٓرعات وقواىٓف تسٍؿ عهؿ اإلدارة -11
لحهآة الهعموهات  ٓةلكتروىتوفر هستوى عاؿ هف األهف والسٓرة اإل -12

 .الشخصٓة
4 4 58 5794 39 3899 4 

ج -13 قٓة دعائٓة شاهمة لمترٓو ٓة لكتروىالستخداـ اإلدارة اإل وجود خطة تسٓو
 .بهشاركة وسائؿ االعالـ بالجاهعة

6 596 52 5195 43 4296 7 

بٓة ىوعٓة لمقٓادات اإلدآرة -14 بكفاءة لمتعاهؿ هع تكىولوجٓا  توفٓر براهج تدٓر
 .الهعموهات واالتصاالت

5 5 55 5494 41 9640 5 

 8 4296 43 5394 54 4 4 .ٓةلكتروىىحو اإلدارة اإل وجود اتجاٌات إٓجابٓة لدى الهوظفٓف والقٓادات -15
فىٓة هدربة ألداري الشبكات وتأهٓف سٓرة الهعموهات  وجود ٌٓئة -16
 .ٓةلكتروىاإل

3 3 54 5394 44 4396 10 

ة   ؾ = التكرار % = الىسبة الهئٓو
( أف أفراد عٓىة الدراسة هف القٓادات 5ٓتبٓف هف الجدوؿ )     

اإلدآرة فْ بعض كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد، جاءت 
استجاباتٍا هختمفة، فقد حصؿ الهتطمب األوؿ عمِ ىسبة 

بة األولِ، والهتطمب %( وجاء فْ الهرت96هتوسطة بمغت )
%( وكاف فْ 599الرابع حصؿ عمِ ىسبة هرتفعة بمغت )

تطمب الخاهس فحصؿ عمِ ىسبة الهرتبة الرابعة عشر، أها اله
%( وجاء فْ الهرتبة السادسة عشر وفقًا لترتٓب 7692)

استجابات أفراد عٓىة الدراسة عمِ هحور الهتطمبات فْ 
ذي الىتٓجة توضح  ٓة.الهستخدهة فْ الدراسة الحال االستباىة ٌو

أف أٌـ هتطمب ٓتحقؽ بىسبة هتوسطة هف وجٍة ىظر القٓادات 
ٓة ٌو توفٓر لكتروىاإلدآرة لمتحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل

إلىجاز الهٍاـ اإلدآرة  اإلىترىتالهعموهات والوثائؽ الالزهة عبر 
بأسرع وقت، ٓمًٓ الهتطمب الذي ٓتحقؽ بىسبة ضعٓفة ٌو توفر 

بأسعار هعقولة لتفاعؿ الهوظفٓف هع اإلدارة  اإلىترىتخدهة 
ٓة بأقؿ جٍد وتكمفة وأقصر وقت، أها الهتطمب الذي لكتروىاإل

ٓة لالستفادة هف لكتروىٓتحقؽ بىسبة هرتفعة ٌو توفر الوسائؿ اإل
ذي لكتروىالخدهات التْ تقدهٍا اإلدارة اإل ٓة والتواصؿ هعٍا. ٌو

دراسة أبو عاشور، والىهري، الىتائج تتفؽ هع ها توصمت إلًٓ 
ْ فْ كاف الهرتبة األولِ لكتروى[ فْ أف هجاؿ التطبٓؽ اإل31]

وبدرجة هرتفعة هثؿ الدراسة الحالٓة حٓث تتوفر الهعموهات 

إلىجاز الهٍاـ اإلدآرة بشكؿ  اإلىترىتوالوثائؽ الالزهة عبر 
ْ سٓرع فْ الهرتبة األولِ ولكف بدرجة هتوسطة. كها إلكتروى
[ فْ أف القٓادات اإلدآرة هثؿ 46ع دراسة العزاوي ]تتفؽ ه

العهداء ورؤساء األقساـ جهٓعٍـ إذا ها توفرت الظروؼ الهىاسبة 
 .ٓة فْ الجاهعاتلكتروىلٍـ سٓطبقوف اإلدارة اإل

 :ثاىًٓا: الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ الثاىْ 
ٌؿ توجد فروؽ دالة إحصائًٓا بٓف استجابات أفراد العٓىة حوؿ  

ٓة فْ بعض لكتروىهتطمبات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل
كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد هف وجٍة ىظر القٓادات 

ؿ الدراسْ   –سىوات الخبرة  –اإلدآرة تعزى لهتغٓرات )الهٌؤ
 الرتبة الوظٓفٓة( ولإلجابة عمِ ٌذا السؤاؿ سوؼ ٓتـ اختبار 

 :الفرضٓات اإلحصائٓة الثالثة التالٓة
لفرضٓة األولِ: ال توجد فروؽ دالة إحصائٓا هتوسط ا •

استجابات أفراد عٓىة الدراسة حوؿ هتطمبات التحوؿ ىحو تطبٓؽ 
ٓة فْ بعض كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد لكتروىاإلدارة اإل

ؿ إلِ  ة تعزيهف وجٍة ىظر القٓادات اإلدآر هتغٓر" الهٌؤ
تخراج ". ولمتحقؽ هف صحة ٌذي الفرضٓة تـ اسالعمهْ

الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة الستجابات أفراد 
اىة الهستخدهة فْ ٌذي الدراسة، عٓىة الدراسة عمِ االستب

ؿ و  لحساب داللة الفروؽ بٓف هتوسطات أفراد العٓىة تبعًا لمهٌؤ
 :ت( والجدوؿ التالْ ٓوضح ذلؾ -العمهْ تـ استخداـ )اختبار
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 6جدول 
 يوضح الفروق في متوسط استجابات أفراد العينة طبقًا لممؤهل العممي

 الداللة درجة الحرية قيمة ت ياالنحراف المعيار  )م( المتوسط العدد )ن( المجموعة
 غٓر دالً 99 0919 399 2595 57 دكتوراي
 299 25968 44 هاجستٓر

( عدـ وجود فروؽ ذات داللة 6ٓتضح هف الجدوؿ )      
استجابات أفراد العٓىة حوؿ هتطمبات التحوؿ ىحو  فْإحصائٓة 

ٓة فْ بعض كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ لكتروىتطبٓؽ اإلدارة اإل
ؿ  خالد هف وجٍة ىظر القٓادات اإلدآرة ترجع لهتغٓر الهٌؤ

ْ قٓهة غٓر دالة 0919حٓث بمغت قٓهة " ت " ) العمهْ، ( ٌو
ذا ٓعىْ عدـ اختالؼ آراء عٓىة الدراسة حوؿ  إحصائًٓا. ٌو

ٓة فْ بعض لكتروىهتطمبات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل
ؿ العمهْ. هها  كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد باختالؼ الهٌؤ

ذي الىت ٓجة تتفؽ ٓؤكد صحة الفرضٓة األولِ لمسؤاؿ األوؿ. ٌو
[ فْ أف غالبٓة 10] هع ها توصمت إلًٓ دراسة إبرآٌـ وآخروف

ر اإلدارة  أعضاء ٌٓئة التدٓرس بالجاهعة لدٍٓـ وعْ بأٌهٓة تطٓو
ٓة بجاهعة الطائؼ، لذا تتفؽ آراء عٓىة الدراسة الحالٓة لكتروىاإل

ؿ )الهاجستٓر  الدكتوراي( حوؿ هتطمبات  –الحاصمٓف عمِ هٌؤ

ٓة فْ بعض كمٓات البىات لكتروىاإلدارة اإل التحوؿ ىحو تطبٓؽ
 بجاهعة الهمؾ خالد.

 الفرضٓة الثاىٓة: •
ال توجد فروؽ دالة إحصائٓا هتوسط استجابات أفراد عٓىة 

ٓة فْ لكتروىالدراسة حوؿ هتطمبات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل
بعض كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد هف وجٍة ىظر القٓادات 

هتغٓر" سىوات الخبرة ". ولمتحقؽ هف صحة إلِ  تعزياإلدآرة 
ٌذي الفرضٓة تـ استخراج الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات 
الهعٓآرة الستجابات أفراد عٓىة الدراسة عمِ االستباىة 
الهستخدهة فْ ٌذي الدراسة، ولحساب داللة الفروؽ بٓف 

استخداـ هتوسطات أفراد العٓىة تبعًا لهتغٓر سىوات الخبرة تـ 
 أسموب تحمٓؿ التبآف األحادي. والجدوؿ التالْ ٓوضح ذلؾ:

 7جدول 
 يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لمتوسط استجابات أفراد العينة طبقًا لمتغير سنوات الخبرة

( عدـ وجود فروؽ ذات داللة 7ٓتضح هف الجدوؿ )      
إحصائٓة فْ هتوسط استجابات أفراد العٓىة حوؿ هتطمبات 

ٓة فْ بعض كمٓات البىات لكتروىىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل التحوؿ
بجاهعة الهمؾ خالد هف وجٍة ىظر القٓادات اإلدآرة ترجع 
لهتغٓر سىوات الخبرة، حٓث بمفت قٓهة الىسبة الفائٓة " ؼ " 

ذا ٓشٓر0984) ْ غٓر دالة إحصائًٓا، ٌو عدـ وجود إلِ  ( ٌو
هتطمبات التحوؿ ىحو اختالؼ ٓذكر فْ آراء عٓىة الدراسة حوؿ 

ٓة فْ بعض كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ لكتروىتطبٓؽ اإلدارة اإل
خالد باختالؼ سىوات الخبرة. هها ٓؤكد صحة الفرضٓة الثاىٓة 
ذي الىتٓجة تتفؽ هع ها أسفرت عىً دراسة  لمسؤاؿ األوؿ. ٌو

[ فْ أف الرؤساء والعاهمٓف فْ الهىظهات اإلدآرة 44أٓوب، ]
دوف بىاء عمِ خبراتٍـ سىوات عدٓدة، ضرورة السعودٓة ٓؤك
ٓة فْ أسالٓب إدارة الهىظهات اإلدارجذٓرة ات إحداث تغٓٓر

ؿ إلِ الشكؿ دّ إلِ التحَبها ٓؤَاألٌمٓة هٓة الحكَ
تؤثر بشكؿ سمبْ التْ بات عمِ الصعَىْ لمتغمب لكترَإلا

اىخفاض اإلىتاجٓة و دّ إلِ تؤَهمٓف الَظٓفْ لمعااء عمِ األد
دات ػاألقسان َالَحبٓف دلٍا وصعوبة تتبات هاالهعمَبطء تدفؽ 

 .همٓف والرؤساءالعآة هف اإلدار
 :الفرضٓة الثالثة •

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال توجد فروؽ دالة إحصائٓا هتوسط استجابات أفراد عٓى

 الداللة الفائية )ف(النسبة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0984 10959 2 21919 بٓف الهجهوعات

 
 

 غٓر دالة
 12947 98 122299 داخؿ الهجهوعات

  100 1244491 كمِ
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ٓة فْ لكتروىالدراسة حوؿ هتطمبات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل
بجاهعة الهمؾ خالد هف وجٍة ىظر القٓادات بعض كمٓات البىات 

هتغٓر" الرتبة الوظٓفٓة ". ولمتحقؽ هف صحة إلِ  اإلدآرة تعزي
ٌذي الفرضٓة تـ استخراج الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات 

الهعٓآرة الستجابات أفراد عٓىة الدراسة عمِ االستباىة 
الهستخدهة فْ ٌذي الدراسة، ولحساب داللة الفروؽ بٓف 

توسطات أفراد العٓىة تبعًا لهتغٓر الرتبة الوظٓفٓة تـ استخداـ ه
 :أسموب تحمٓؿ التبآف األحادي. والجدوؿ التالْ ٓوضح ذلؾ

 8جدول 
 الوظيفيةيوضح نتائج تحميل التباين األحادي لحساب داللة الفروق في استجابات أفراد العينة طبقًا لمتغير الرتبة 

 الداللة النسبة الفائية )ف( متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 غٓر دالة 1975 21937 3 6491 بٓف الهجهوعات
 12966 97 1180 داخؿ الهجهوعات

  100 1244 كمِ
داللة ( عدـ وجود فروؽ ذات 8ٓتضح هف الجدوؿ )     

إحصائٓة فْ هتوسط استجابات أفراد العٓىة حوؿ هتطمبات 
ٓة فْ بعض كمٓات البىات لكتروىالتحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل

بجاهعة الهمؾ خالد هف وجٍة ىظر القٓادات اإلدآرة ترجع 
لهتغٓر الرتبة الوظٓفٓة، حٓث بمفت قٓهة الىسبة الفائٓة " ؼ " 

ْ غٓر دالة إحصائًٓا، 1975) ذا ٓشٓر( ٌو عدـ وجود إلِ  ٌو
اختالؼ ٓذكر فْ آراء عٓىة الدراسة حوؿ هتطمبات التحوؿ ىحو 

ٓة فْ بعض كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ لكتروىتطبٓؽ اإلدارة اإل
خالد باختالؼ الرتبة الوظٓفٓة. هها ٓؤكد صحة الفرضٓة الثالثة 
ذي الىتٓجة تتفؽ هع ها توصمت إلًٓ دراسة  لمسؤاؿ األوؿ. ٌو

[ التْ أظٍرت ارتفاع ىسب استخداـ أعضاء ٌٓئة 47، ]غىٓـ
ذا ٓؤكد أف لكتروىالتدٓرس وهعاوىٍٓـ ألىظهة اإلدارة اإل ٓة، ٌو

اختالؼ الرتبة الوظٓفٓة ال ٓؤثر فْ استجابات أفراد عٓىة 
الدراسة الحالٓة العٓىة حوؿ هتطمبات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة 

هعة الهمؾ خالد هف ٓة فْ بعض كمٓات البىات بجالكتروىاإل
 .وجٍة ىظر القٓادات اإلدآرة

 :ثالثًا: الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ الثالث
ٓة فْ بعض لكتروىها هعوقات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل

كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد هف وجٍة ىظر القٓادات 
اإلدآرة، ولإلجابة عف ٌذا السؤاؿ تـ استخداـ التكرارات والىسب 
ة لهعرفة استجابات أفراد عٓىة الدراسة )الهرتفعة   –الهئٓو

الهىخفضة( بالىسبة لهتطمبات التحوؿ ىحو تطبٓؽ  –الهتوسطة 
ٓة وترتٓب عبارات االستباىة حسب االستجابات. لكتروىاإلدارة اإل

 :والجدوؿ التالْ ٓوضح ذلؾ
 9جدول 

 ب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى االستبانة المستخدمةيوضح التكرارات والنس
نوع 

 المعوقات
ترتيب العبارات  ضعيفة متوسطة مرتفعة العبارات

حسب 
 االستجابات

  % ؾ % ؾ % ؾ 
إدآرة 
 تىظٓهٓة

 1 5 5 599 6 8991 90 سٓطرة األىهاط البٓروقراطٓة عمِ ىظاـ اإلدارة. -1
والتىسٓؽ هف قبؿ اإلدارة العمٓا لمتحوؿ لإلدارة ضعؼ التخطٓط  -2
 ٓة.لكتروىاإل

77 7692 22 2198 2 2 3 

غٓاب تبادؿ الخبرات واالستفادة هف التجارب الىاجحة فْ تطبٓؽ  -3
 ٓة.لكتروىاإلدارة اإل

57 5694 41 9640 3 3 2 

 4 4 4 7193 72 2498 25 قمة الهعموهات والبٓاىات االحصائٓة الالزهة لمتخطٓط الجٓد. -4
 7 599 6 8192 82 1299 13 ٓة.لكتروىهقاوهة التغٓٓر والخوؼ هف الفشؿ فْ تطبٓؽ اإلدارة اإل -5
 6 899 9 7093 71 2098 21االختالؼ فْ ىظـ اإلدارة داخؿ الهؤسسة الواحدة فْ التعمٓـ -6
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 الجاهعْ.
ة لمهوظفٓف والقٓادات ولٍـ -7 ىجاح  ضعؼ الحوافز الهادٓة والهعىٓو

 ٓة.لكتروىفْ تطبٓؽ اإلدارة اإل
29 2897 63 6294 9 899 5 

  5937 38 50949 357 44913 312 اإلجمالي
 1 899 9 3996 40 5195 52 ضعؼ البىٓة التحتٓة وكفاءتٍا التشغٓمٓة فْ هجاؿ االتصاالت -1 تقىٓة

بٍا. -2 ر البرهجٓات وتعٓر  2 599 6 4895 49 4595 46 صعوبة تطٓو
 4 3 3 6194 62 3596 36 ٓة.لكتروىالخوؼ هف الهعموهات هف االختراؽ والقرصىة اإل -3
 3 2 2 6194 62 3696 37 القمؽ هف التعدي عمِ الحقوؽ الهمكٓة الفكٓرة. -4

  4995 20 52972 213 42932 171 اإلجمالي
ضعؼ ثقافة الحاسوب لدى افراد هؤسسات التعمٓـ الجاهعْ وافراد  -1 بشٓرة

 الهجتهع عاهة
55 5495 43 4296 3 3 2 

مة لمقٓاـ بهٍاـ اإلدارة اإل -2  1 2 2 3896 39 5994 60 ٓةلكتروىىقص القوى البشٓرة الهٌؤ
ضعؼ هٍارات المغة اإلىجمٓٓزة لدى هوظفْ أدارات هؤسسات  -3

 التعمٓـ الجاهعْ.
51 5095 46 4595 4 4 3 

إدارات هؤسسات التعمٓـ  عزوؼ الكفاءات الههٓزة عف العهؿ لدى -4
 الجاهعْ واختٓار القطاع الخاص الرتفاع الرواتب.

46 4595 50 4995 5 5 4 

 5 4 4 5994 60 3696 37 ٓة.لكتروىضعؼ هٍارات التعاهؿ هع الحاسوب والشبكات اإل -5
  3956 18 47912 238 5299 249 اإلجمالي

عىاصر البىٓة التحتٓة فْ هجاؿ قمة الهوارد الهالٓة الالزهة لتوفٓر  -1 الهالٓة
 االتصاالت

30 2997 68 6793 3 3 5 

 3 2 2 5195 52 4695 47 الهوارد الهالٓة الهخصصة لمتدٓرب واالستعاىة بالخبراء. -2
 4 3 3 5694 57 9640 41 ارتفاع تكمفة صٓاىة األجٍزة وتحدٓث البراهج.-3
تهىع صرؼ أي هبمغ جهود اإلدارة الهالٓة فْ وضع بىود هحددة  -4

 لغٓر البىود الهحددة هسبقا.
52 5195 43 4296 6 596 2 

فتقؿ  اإلىترىتتردد بعض الهوظفٓف عف االشتراؾ فْ شبكات  -5
 ٓة.لكتروىاالستفادة هف الخدهات اإل

52 5195 44 4396 5 5 1 

  3976 19 52927 264 43996 222 اإلجمالي
 ( أف أفراد عٓىة الدراسة هف القٓادات9ٓتبٓف هف الجدوؿ )     

 اإلدرآة فْ بعض كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد، جاءت
استجاباتٍا هختمفة عمِ عبارات هحور الهعوقات الخاصة بالبىود 

الهستخدهة فْ الدراسة الحالٓة، حٓث  االستباىةالهتضهىة فْ 
العبارات لصالح استجابات كاىت غالبٓة آراء العٓىة لهعظـ 

( )سٓطرة 1)هرتفعة، هتوسطة(. وقد حصؿ الهعوؽ رقـ )
 األىهاط البٓروقراطٓة عمِ ىظاـ اإلدارة( عمِ ىسبة هرتفعة بمغت

%( وجاء فْ الهرتبة األولِ فْ البىد الخاص بالهعوقات 8991)
( )ضعؼ البىٓة التحتٓة 1اإلدآرة التىظٓهٓة، بٓىها الهعوؽ رقـ )

وكفاءتٍا التشغٓمٓة فْ هجاؿ االتصاالت( حصؿ عمِ ىسبة 
%( وكاف فْ الهرتبة األولْ فْ البىد 5195) هرتفعة بمغت

( )ىقص القوى 2الخاص بالهعوقات التقىٓة، أها الهعوؽ رقـ )

مة لمقٓاـ بهٍاـ اإلدارة اإل ٓة( فقد حصؿ عمِ لكتروىالبشٓرة الهٌؤ
رتبة األولِ فْ البىد %( وجاء فْ اله5994) ىسبة هرتفعة بمغت

( 5الخاص بالهعوقات البشٓرة، فْ حٓف حصؿ الهعوؽ رقـ )
فتقؿ  اإلىترىت)تردد بعض الهوظفٓف عف االشتراؾ فْ شبكات 

 ٓة( عمِ ىسبة هرتفعة بمغتلكتروىاالستفادة هف الخدهات اإل
%( وكاف فْ الهرتبة األولِ هف فْ البىد الخاص 5195)

أف غالبٓة آراء عٓىة الدراسة إلِ  ربالهعوقات الهالٓة، هها ٓشٓ
الحالٓة اتفقت عمِ أف تمؾ الهعوقات األربعة التْ جاءت فْ 

الهستخدهة فْ الدراسة  االستباىةالهرتبة األولِ لكؿ بىد فْ 
الحالٓة، ٌْ أكثر الهعوقات أهاـ التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة 

ذي الىتٓجة تتفؽ هع ها توصمت إلٓة دراسة لكتروىاإل كؿ ٓة. ٌو
[ فْ 11[، سٓرشت وآخروف ]39[، الحسىات ]49هف الدعٓمج ]
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ٓة لكتروىأف الهعوقات البشٓرة تحوؿ دوف تطبٓؽ اإلدارة اإل
هتهثمة فْ ضعؼ هٍارات المغة اإلىجمٓٓزة وىقص الدورات 
التدٓربٓة لدى كثٓر هف األفراد الذٓف ٓعهموف فْ الهىظهات 

 .اإلدآرة
 :اؿ الرابعرابعًا: الىتائج الهتعمقة بالسؤ 

ٌؿ توجد فروؽ دالة إحصائًٓا بٓف استجابات أفراد العٓىة حوؿ  
ٓة فْ بعض كمٓات لكتروىهعوقات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل

البىات بجاهعة الهمؾ خالد هف وجٍة ىظر القٓادات اإلدآرة 
ؿ الدراسْ  الرتبة  –سىوات الخبرة  –تعزى لهتغٓرات )الهٌؤ

ِ ٌذا السؤاؿ سوؼ ٓتـ اختبار الفرضٓات الوظٓفٓة( ولإلجابة عم
 :اإلحصائٓة الثالثة التالٓة

 :الفرضٓة األولِ •
ال توجد فروؽ دالة إحصائٓا هتوسط استجابات أفراد عٓىة  

ٓة فْ لكتروىالدراسة حوؿ هعوقات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل
بعض كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد هف وجٍة ىظر القٓادات 

ؿ العمهْ ". ولمتحقؽ هف صحة إلِ  اإلدآرة تعزي هتغٓر" الهٌؤ
ٌذي الفرضٓة تـ استخراج الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات 
الهعٓآرة الستجابات أفراد عٓىة الدراسة عمِ االستباىة 
الهستخدهة فْ ٌذي الدراسة، ولحساب داللة الفروؽ بٓف 

ؿ العمهْ ت  -ـ استخداـ )اختبارهتوسطات أفراد العٓىة تبعًا لمهٌؤ
 :ت( والجدوؿ التالْ ٓوضح ذلؾ

 11جدول 
 يوضح الفروق في متوسط استجابات أفراد العينة طبقًا لمتغير المؤهل العممي

 الداللة درجة الحرية قيمة ت )ع( المعيارياالنحراف  )م( المتوسط العدد )ن( المجموعة
 191 4949 47922 57 دكتوراي

 
99 
 

 
 4952 48922 44 هاجستٓر غٓر دالً

( عدـ وجود فروؽ ذات داللة 10ٓتضح هف الجدوؿ )     
استجابات أفراد العٓىة حوؿ هعوقات التحوؿ ىحو فْ  إحصائٓة

ٓة فْ بعض كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ لكتروىتطبٓؽ اإلدارة اإل
ؿ خالد هف  وجٍة ىظر القٓادات اإلدآرة ترجع لهتغٓر الهٌؤ

ْ قٓهة غٓر دالة 191العمهْ حٓث بمغت قٓهة " ت " ) ( ٌو
ذا ٓعىْ عدـ اختالؼ آراء عٓىة الدراسة حوؿ  إحصائًٓا، ٌو

ٓة فْ بعض كمٓات لكتروىهعوقات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل
ؿ العمهْ. ه ها ٓؤكد البىات بجاهعة الهمؾ خالد باختالؼ الهٌؤ

ذي الىتٓجة تتفؽ هع ها  صحة الفرضٓة األولِ لمسؤاؿ الرابع. ٌو
[ التْ ركزت عمِ التعرؼ 48توصمت إلًٓ دراسة كؿ هف رسؿ ]

عمِ آراء هرشدٓف الطالب فْ الهدارس وأكدوا أف تتهثؿ فْ قمة 
ؿ والدورات التدٓربٓة، و [ حٓث أكدت عمِ أٌـ 49الدعٓمج ]التهٓو

الهخصصات ٓة وهىٍا ضعؼ لكتروىاإلهعوقات تطبٓؽ اإلدارة 
َالقصَر فْ عقد ٓة، الكَادر البشرىقص َبة، الهالٓة الهطمَ

 200[ التْ استفتت 11سٓرشت وآخروف ]الدَرات التدرٓبٓة 
خبٓر وعالـ وهدٓر وأكدوا وجود هعوقات إدآرة وبشٓرة وتىظٓهٓة 

هثؿ االفتقار لوجود هوارد هالٓة و افتقار الدعـ وجٍؿ 
[ التْ 39ٓف بتكىولوجٓا الهعموهات، دراسة الحسىات، ]الهستخده
أٌـ الهعوقات البشٓرة هف وجٍة ىظر الهوظفٓف إلِ  أشارت

ْ ضعؼ هٍارات المغة اإلىجمٓٓزة وىقص الدورات  اإلدآرٓف ٌو
اتفاؽ األفراد عمِ وجود ىفس إلِ  التدٓربٓة لمعاهمٓف، هها ٓشٓر
التٍـ  بالرغـ ٓةلكتروىهعوقات تطبٓؽ اإلدارة اإل هف اختالؼ هٌؤ
 .العمهٓة هثؿ الدراسة الحالٓة

ال توجد فروؽ دالة إحصائٓا هتوسط  :الفرضٓة الثاىٓة •
استجابات أفراد عٓىة الدراسة حوؿ هعوقات التحوؿ ىحو تطبٓؽ 

ٓة فْ بعض كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد لكتروىاإلدارة اإل
ٓر" سىوات الخبرة هتغإلِ  هف وجٍة ىظر القٓادات اإلدآرة تعزي

ولمتحقؽ هف صحة ٌذي الفرضٓة تـ استخراج الهتوسطات  "
الدراسة عمِ  عٓىةالحسابٓة واالىحرافات الهعٓآرة الستجابات 

االستباىة الهستخدهة فْ ٌذي الدراسة، ولحساب داللة الفروؽ 
لعٓىة طبقًا لهتغٓر سىوات الخبرة تـ استخداـ ابٓف هتوسطات 

 .ٓوضح ذلؾ (11)جدوؿ الو  األحادي أسموب تحمٓؿ التبآف



219 

 11جدول 
 يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لمتوسط استجابات أفراد العينة طبقًا لمتغير سنوات الخبرة

 الداللة النسبة الفائية )ف( متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 غٓر دالة 0967 1398 2 2796 الهجهوعاتبٓف 

 20949 98 200899 داخؿ الهجهوعات
  100 203695 كمِ

تضح هف الجدوؿ )      ( عدـ وجود فروؽ دالة إحصائٓا 11ٓو
فْ استجابات أفراد العٓىة ترجع لهتغٓر سىوات الخبرة. وتشٓر 

اختالؼ فْ آراء عٓىة الدراسة حوؿ عدـ وجود إلِ  ٌذي الىتٓجة
ٓة بكمٓات البىات لكتروىهعوقات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل

بجاهعة الهمؾ خالد باختالؼ سىوات الخبرة، حٓث بمفت قٓهة 
ذا 0967الىسبة الفائٓة " ؼ " ) ْ غٓر دالة إحصائًٓا، ٌو ( ٌو

عدـ وجود اختالؼ ٓذكر فْ آراء عٓىة الدراسة حوؿ إلِ  ٓشٓر
ٓة فْ بعض كمٓات لكتروىعوقات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإله

البىات بجاهعة الهمؾ خالد باختالؼ سىوات الخبرة. هها ٓؤكد 
ذي الىتٓجة تتفؽ هع ها  صحة الفرضٓة الثاىٓة لمسؤاؿ الرابع. ٌو

[، سٓرشت 49الدعٓمج ][، 44توصمت إلًٓ دراسة أٓوب ]
ْ الهىظهات اإلدآرة [ فْ أف الرؤساء والعاهمٓف ف11وآخروف ]

ة الثاهعمهات بالهدارس ت الٓاالهشرفات َاإلدارالسعودٓة، و ىٓو
خبٓر وعالـ وهدٓر فْ ٌٓئات عاهة  200بهكة الهكرهة، كذلؾ 

وخاصة بإٓراف، ٓؤكدوف بىاء عمِ خبراتٍـ، وجود ىفس الهعوقات 
فْ جذٓرة ات ٓة و ضرورة إحداث تغٓٓرلكتروىلتطبٓؽ اإلدارة اإل

دّ بها ٓؤَاألٌمٓة هٓة الحكَٓة رة الهىظهات اإلدارأسالٓب إدا
بات عمِ الصعَىْ لمتغمب لكترَإلاؿ إلِ الشكؿ إلِ التحَ

ت هاالهعمَاىخفاض اإلىتاجٓة وبطء تدفؽ دّ إلِ تؤالتْ 
همٓف العآة هف دات اإلدارػاألقسان َالَحبٓف دلٍا وصعوبة تتبا

لهتهثمة ىٓة ااإلدارة االلكترَتطبٓؽ قات والرؤساء. وهواجٍة هعو
ر ىظاـ  ؿ وأسالٓبً، باإلضافة لوجود هعوقات العهفْ: تطٓو

وسائؿ البراهج الكافٓة إلِ  تكىولوجٓة تقىٓة تتهثؿ فْ االفتقار
السٓرع وهشاكؿ االتصاالت والشبكات. ٓتضح هف  اإلىترىتو 

ٓة لكتروىذلؾ االتفاؽ حوؿ هعوقات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل
 .ت التْ تتكوف خالؿ سىوات عدٓدةبالرغـ هف اختالؼ الخبرا

 :الفرضٓة الثالثة •
ال توجد فروؽ دالة إحصائٓا هتوسط استجابات أفراد عٓىة 

ٓة فْ لكتروىالدراسة حوؿ هعوقات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل
بعض كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد هف وجٍة ىظر القٓادات 

ة ". ولمتحقؽ هف صحة هتغٓر" الرتبة الوظٓفٓإلِ  اإلدآرة تعزي
ٌذي الفرضٓة تـ استخراج الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات 
الهعٓآرة الستجابات أفراد عٓىة الدراسة عمِ االستباىة 
الهستخدهة فْ ٌذي الدراسة، ولحساب داللة الفروؽ بٓف 
هتوسطات أفراد العٓىة طبقًا لهتغٓر الرتبة الوظٓفٓة تـ استخداـ 

 :ف األحادي والجدوؿ التالْ ٓوضح ذلؾأسموب تحمٓؿ التبآ
 12جدول 

 يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لحساب داللة الفروق في استجابات أفراد العينة طبقًا لمتغير الرتبة الوظيفية
 الداللة النسبة الفائية )ف( متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 غٓر دالة 1988 3794 3 11292 بٓف الهجهوعات
 1998 97 192492 داخؿ الهجهوعات

  100 203695 كمِ
تضح هف الجدوؿ )       ( عدـ وجود فروؽ ذات داللة 12ٓو

إحصائٓة فْ هتوسط استجابات أفراد العٓىة حوؿ هعوقات 
ٓة فْ بعض كمٓات البىات لكتروىاإلدارة اإلالتحوؿ ىحو تطبٓؽ 

بجاهعة الهمؾ خالد هف وجٍة ىظر القٓادات اإلدآرة تعزي 
لهتغٓر الرتبة الوظٓفٓة، حٓث بمفت قٓهة الىسبة الفائٓة " ؼ " 

ذا ٓشٓر1988) ْ غٓر دالة إحصائًٓا، ٌو عدـ وجود إلِ  ( ٌو
ىحو  اختالؼ ٓذكر فْ آراء عٓىة الدراسة حوؿ هتطمبات التحوؿ

ٓة فْ بعض كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ لكتروىتطبٓؽ اإلدارة اإل
خالد باختالؼ الرتبة الوظٓفٓة. هها ٓؤكد صحة الفرضٓة الثالثة 
ذي الىتٓجة تتفؽ هع ها توصمت إلًٓ دراسة كؿ  لمسؤاؿ الرابع. ٌو



 
 

220 

 غىٓـ[ 11] سٓرشت وآخروف ،[49] الدعٓمج ،[44] أٓوب هف
فْ أف األفراد عمِ اختالؼ رتبٍـ الوظٓفٓة حٓث تشهؿ  [47]

)الرؤساء والعاهمٓف فْ الهىظهات اإلدآرة السعودٓة، 
ة بهكة الثاهعمهات بالهدارس ت الٓاالهشرفات َاإلدارو ىٓو

الهكرهة، خبٓر وعالـ وهدٓر فْ ٌٓئات عاهة وخاصة بإٓراف، 
جود أعضاء ٌٓئة التدٓرس وهعاوىٍٓـ( إال أىٍـ أكدوا عمِ و 

ذا ٓؤكد أف لكتروىهعوقات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل ٓة، ٌو
اختالؼ الرتبة الوظٓفٓة ال ٓؤثر فْ استجابات أفراد عٓىة 
الدراسة الحالٓة العٓىة حوؿ هعوقات التحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة 

ٓة فْ بعض كمٓات البىات بجاهعة الهمؾ خالد هف لكتروىاإل
 .وجٍة ىظر القٓادات اإلدآرة
 التوصيات. 6

فْ ضوء ها أسفرت عىً ىتائج الدراسة الحالٓة، توصْ الباحثة 
 :بها ٓمْ

وضع االستراتٓجٓات الالزهة إلعادة تأٌٓؿ وتدٓرب الهوارد  -1
البشٓرة، وتوفٓر االعتهادات الهالٓة الالزهة واإلهكاىات الهادٓة 

 .لمتطبٓؽ الفعاؿ فْ هؤسسات التعمٓـ
ة  -2 لمفئات الهستٍدفة والعاهمٓف فْ وضع خطط وبراهج توعٓو

هؤسسات التعمٓـ الجاهعْ، هع وضع خطط بدٓمة لإلدارات 
عداد لكتروىاإل ٓة الستخداهٍا هباشرة فْ وقت الحاجة لٍا. وا 

خطط فعالة لتدٓرب وتأٌٓؿ القٓادات اإلدآرة عمِ ضرورة 
 .ٓةلكتروىالتحوؿ ىحو تطبٓؽ اإلدارة اإل

الههارسات الجٓدة لإلدارة و االطالع عمِ التجارب الىاجحة  -3
الهستوى عمِ ٓة بالجاهعات والهؤسسات األخرى سواء لكتروىاإل
ؿ فْ ٌذا الهجاىقؿ خبراتٍـ عمِ ؿ َالعهجْ أَ الخارخمْ الدا

 .بٓؽعهمٓة التطبها ٓدعـ 
 ٓة إلكتروىاإلدارة اإلتوعٓة العاهمٓف بالجاهعة بأٌهٓة وهعىِ  -4
ىب هف خالؿ ا الجابٍذالهتعمقة صطمحات الهختمفة ػلهتعٓرفٍـ باَ
هف خالؿ َؿ، دَات ََرش العهػالهحاضرات َالىهة إقا
 ٓة.دَرئؿ رسالكتروىْ بإرساؿ اإلٓد البرستغالؿ ا
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ABSTRACT_ The study aimed to identify the transformation requirements towards the 

application of e-governance in some women's colleges at King Khalid University from the 

standpoint of administrative leadership, and to identify the obstacles (administrative and 

organizational - and financial -waltguenih -oalepeshrah) facing the shift towards application of e-

governance in some women's colleges at King Khalid University from the standpoint of 

administrative leadership. And examine the implications of the differences between the averages of 

the sample members used responses about the requirements and constraints of the shift towards 

application of e-governance, according to some demographic variables (educational qualification, 

years of experience, functional level). It was used descriptive analytical method and a sample of 

the study (101) of administrative leaders in some women's colleges at King Khalid University. The 

results showed that the most important requirement is achieved by an average of (96%) and came 

in first place from the perspective of the administrative leadership of the shift towards the 

application of e Husbandry is (to provide the necessary information and documents over the 

Internet to accomplish administrative tasks as soon as possible). As well as the disabled (control 

bureaucracy patterns on the management system) obtained a high rate of (89.1%) came in first 

place in the regulatory and administrative constraints item, the results also demonstrated the lack 

of statistically significant differences between the averages of the sample used for members of the 

responses about the requirements and constraints of the transition towards the application of 

electronic management, according to some demographic variables (educational qualification, 

years of experience, functional level), and then put some important recommendations. 

KEY WORDS: Electronic management, E- management quirements, E-management obstacles. 

 

 

 

 

 

 


