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ملخص: 
فل�ضطني  جامعة  يف  الإلكرتونية  الإدارة  واقضضع  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�ضة  هذه  هدفت 
واإىل   ،  )2014 الدرا�ضي )2013/  العام  الثاين من  للف�ضل  و�ضبل تطويرها  التقنية خ�ضوري، 
اخلدمة  و�ضنوات  العمل،  وطبيعة  العلمي،  واملوؤهل  والتخ�ض�ص،  اجلن�ص،  متغريات  اأثر  معرفة 
ا�ضتخدم  وقد   ، –خ�ضوري-  التقنية  فل�ضطني  جامعة  يف  الإلكرتونية  الإدارة  واقع  تقييم  يف 
وقد  جمالت،  خم�ضة  اإىل  مق�ضمة  فقرة   )69( من  تكونت  اإذ  للدرا�ضة،  اأداة  ال�ضتبانة  الباحث 
عينة  .وتكونت   )0.95( الثبات  معامل  بلغ  حيث  وثباتها،  الدرا�ضة  اأداة  �ضدق  من  التحقق  مت 
فل�ضطني  جامعة  يف  والإداريني  الأكادمييني  العاملني  من  وموظفة  موظفًا   )84( من  الدرا�ضة 
مرتفعة،  ا�ضتجابات  درجة  على  املجالت  جميع  ح�ضول  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت  التقنية.حيث 
الإلكرتوين،  والتقومي  الرقابة  الإلكرتوين،  التنفيذ  الإلكرتوين،  التوجية  التوايل  على  وكانت 
دالة  فروق  وجود  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت  كما  الإلكرتوين،  والتخطيط  الإلكرتوين،  والتنظيم 
الإلكرتوين  التنفيذ  جمال  على  اجلن�ص  ملتغري  تعزى  الإلكرتونية  الإدارة  واقع  يف  اإح�ضائيا 
التنظيم الإلكرتوين والتوجيه  العمل على جمال  الذكور، ومتغري موؤهل  الكلية ل�ضالح  والدرجة 
يف  العمل  طبيعة  م�ضتوى  وعلى  بكالوريو�ص،  ل�ضالح  وبكالوريو�ص  ماج�ضتري  بني  الإلكرتوين 
جمال التنظيم الإلكرتوين والدرجة الكلية لل�ضالح الإداري، وعلى م�ضتوى �ضنوات اخلدمة بني 
1- 5 و 6- 10 و 1- 5 و 16 �ضنة فاأكرث ل�ضالح فئة 16�ضنة فاأكرث.واأظهرت نتائج الدرا�ضة 
تو�سلت  التي  النتائج  اأهم  من  وكانت  التخ�ض�ص،  م�ضتوى  فروق على  كذلك عدم وجود 
اخلدمات  من  لال�ضتفادة  العاملني  جميع  لتدريب  �ضامل  نظام  توفري  هي:  الدرا�سة  اإليها 
الإلكرتونية، وتوفري نظام اأر�ضفة وا�ضح جلميع الأمور الإدارية يف اجلامعة، وت�ضبيك الأق�ضام 

اإلكرتونيًا. ال�ضلة  ذات  املوؤ�ض�ضات  وربطها يف  اجلامعة  املختلفة يف 
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The reality of e- governance at Palestine Technical 
University- kadoorie- and the ways of developing them

Abstract: 
The aim of this study is to identify the reality of e- governance at 

Palestine Technical University – kadoorie and the ways of developing them 
for the second semester of the year (2013- 2014) .And to know the effect of 
the variables of gender , specialization , qualification , nature of work and 
years of service in the assessment of the reality of e- governance at Palestine 
Technical University- kadoorie- and the researcher used the questionnaire 
as a tool for the study , as it consisted of 69 paragraphs divided into five 
areas has been checked sincerity and constancy of study tool.And reliability 
coefficient has reached (0,95) .The study sample consisted of 281 employees 
of employee working groups of academics and administrators at Palestine 
Technical University – kadoorie – the study results showed that all the fields 
got high influence degree and were respectively Routing mail , Atid mail , 
electronic control and calendar , organization mail and planning mail.The 
study result showed statistically significant differences in the reality of e- 
governance.Due to sex variable on the field of Atid mail and the total score 
in favor of males.And qualification variable on the field of organization mail 
and Routing mail between BA and MA in favor of BA.The nature of work in 
the field of organization mail and the total score in favor of the administrative 
and years of service between 1- 5 and 6- 10 and 1- 5 and 16 years and more 
in favor 16 years and more.The result of the study showed that there were no 
differences on the level of specialization.The most important findings of the 
study are providing comprehensive system to train all the employees to take 
advantage of online services providing archiving system for all administrative 
matters at the University , networking the various sections at the University 
and linked in the relevant institutions electronically.
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مقدمة: 
ومدار�ضنا  ودر�ضناه يف جامعاتنا  تعلمناه  عما  يكون خمتلفًا  يكاد  اجلديد  الإداري  الواقع 
عليها  اعتمدت  التي  واملنظومات  الفكرية  املفاهيم  من  كثري  �ضقوط  يف  ذلك  ويظهر  الإداريضضة، 
واملتجددة  املتطورة  وتطبيقاتها  املعلومات  تقنية  عن  الواقع  هذا  نتج  وقد  ال�ضابقة،  الدرا�ضات 
هياكلها  وتغريت  املعا�رصة  املنظمات  تاأثرت  فقد  ذلك  وبفعل  املا�ضية،  القليلة  ال�ضنوات  خالل 
لإجناز  �ضعيًا  الر�ضمية،  املواقيت  خارج  اإىل  خدماتها  مدى  لتمتد  اأدائها،  ومعايري  ومعامالتها 
املطلوبة،  والنزاهة  وال�ضفافية  ال�رصعة  اإىل  لت�ضل  واملكان،  الزمان  حضضدود  متعدية  تعامالت 
اأن ت�ضمل هذه التغريات على كل من يتواجد يف هذا العامل لأنها مظهران من مظاهر  لذلك يجب 

الدميقراطية واأحد مفرزات العوملة وحتدياتها.)احل�ضن، 2009( 
وحيث اإن اجلامعة م�ضدراً من م�ضادر ال�ضتثمار وتنمية الرثوة الب�رصية فهي م�ضنع للعنا�رص 
الفاعلة باملجتمع، والتي تتحمل عملية النهو�ص يف الأمة، وعليه جند اأن اجلامعة حتتاج اإىل اإدارة 
جامعية ناجحة متميزة تعتمد على عمليات التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتقومي بهدف 
اأحدث  ومن  واأقل جهد.)النجار، 2002(  كفاءة  باأعلى  املن�ضودة  اجلامعية  الأهداف  اإىل  الو�ضول 
�ضمن  تربز  حيث  الإلكرتونية  الإدارة  وحت�ضينها  وتطويرها  اجلامعية  الإدارة  اأداء  تنظيم  اآليات 
من  جمموعة  يت�ضمن  والذي  اجلامعية،  الإدارة  جمال  يف  واحلديثة  املهمة  الدرا�ضة  مو�ضوعات 
املبادئ املرتبطة بع�ضها ببع�ص، والتي ت�ضكل مدخاًل �ضاماًل لأداء العمل ب�ضكل متميز من اجلودة 

والنوعية.
عملية،  طرق  على  الإلكرتونية  الإدارة  اإىل  التقليدية  الإدارة  من  التحول  عملية  وتعتمد 
وتكنولوجيا وتقنيات اإدارية متخ�ض�ضة، تتطلب طلب خربات وتخ�ض�ضات رائدة.)يا�ضني، 2005( 
اإيجابًا  ينعك�ص  وهذا  املوؤ�ض�ضات  داخل  الإجضضراءات  تب�ضيط  التحول  هذا  نتائج  من  ويكون 
على م�ضتوى اخلدمات التي تقدم اإىل املواطنني و�ضمان الدقة واملو�ضوعية يف اإجناز العمليات 

املختلفة للموؤ�ض�ضة، )ال�ضاملي وال�ضليطي، 2008( 
التخطيط  خالل  من  الإداري  والتمكني  التفوي�ص  يف  الإداريضضة  املرونة  حتقيق  كذلك  ويتم 
الإلكرتونية.)جنم،  الإدارة  الكتابية والرقابة عليها من خالل وظائف  والتنظيم وتوجيه الأعمال 

 )2004
ا�ضتخدام  تب�ضيط  الإلكرتونية،  لضضالإدارة  والأمثل  الأ�ضهل  للتطبيق  العملية  املتطلبات  ومن 
الإدارة الإلكرتونية وت�ضهيلها مبا يتنا�ضب مع ثقافة جميع املواطنني، ومنها توحيد اأ�ضكال املواقع 
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احلكومية والإدارية وتوحيد طرق ا�ضتخدامها، واإن�ضاء موقع �ضامل كدليل لعناوين جميع املراكز 
 (Collins, 2000).احلكومية الإدارية يف البالد

ومن هنا تربز احلاجة اإىل �رصورة اإجراء الإ�ضالحات والتحديثات املهمة يف جمال التعليم 
الذي  الطالب  مع  املبا�رصة  لعالقتها  وذلك  خا�ص،  ب�ضكل  اجلامعية  والإدارة  عام  ب�ضكل  العايل 
اإجراءات  يعد حمور العملية التعليمية، فهي التي يقع على عاتقها قبول الطلبة اجلدد وا�ضتكمال 
تخ�ض�ضهم وتزويدهم مبا يحتاجونه من وثائق لتقدميها اإىل اجلهات التي يرغبون بالعمل فيها، 
وما التعامل مع الإدارة الإلكرتونية يف اجلامعات اإل اأحد اأهم الإ�ضالحات، خا�ضة ونحن يف العقد 
الثاين من القرن احلادي والع�رصين، الذي نعي�ص فيه ع�رص انفجار الثورة التكنولوجية والتطورات 
ال�رصيعة لو�ضائل الت�ضالت، والتي بغريها ل ن�ضتطيع التكيف مع عامل امل�ضتقبل وجناري باقي 
الأمم، لذلك يتوجب علينا اإ�ضالحات اإدارية باجلامعة، والتي لن تتحقق اإل من خالل القيام باإعادة 
�ضياغة التنظيم الإداري بال�ضكل الذي يواكب روح الع�رص وي�ضمن و�ضعها على قدم امل�ضاواة مع 
جامعة  يف  الإلكرتونية  الإدارة  واقع  اإىل  للتعرف  الدرا�ضة  هذه  جاءت  هنا  من  اجلامعات،  بقية 
نقاط  ومعاجلة  الواقع  هذا  درا�ضة  على  للعمل  تطويرها،  و�ضبل  خ�ضوري-  التقنية-  فل�ضطني 

ال�ضعف وتعزيز نقاط القوة.

مشكلة الدراسة: 
تعد الإدارة الإلكرتونية من اأبرز نتاج الثورة التقنية، حيث اأدى ظهورها اإىل نقلة نوعية يف 
اأداء الأعمال وتقدمي اخلدمات للمواطن، وهذا �ضكل �ضغطًا على املنظمات ب�رصورة �رصعة التحول 

يف اأداء اأعمالها، وتقدمي خدماتها من الأ�ضلوب التقليدي اإىل الأ�ضلوب الإلكرتوين.
اأ�ضاليب الإدارة وهياكل التنظيم وتدفقات العمل ومناذج الأعمال. ويتطلب ذلك تغيرياً يف 

)يا�ضني، 2005( 
الإدارة  تطبيق  يف  ومعوقات  ق�ضوراً  هناك  اأن   )2011 )احل�ضنات،  درا�ضة  نتائج  واأظهرت 
من  بغريها  اأ�ضوة  الفل�ضطينية  اجلامعات  يف  الإداري  العمل  تراجع  على  يعمل  مما  الإلكرتونية، 

اجلامعات ومنها معوقات تنظيمية وتقنية ومالية وب�رصيه.
وبالرغم من اجتهاد وزارة الرتبية والتعليم العايل يف دعم الإدارة الإلكرتونية يف اجلامعات 
برامج  بع�ص  ا�ضتخدام  يف  الكفاءة  �ضعف  منها  التحديات  من  كثرياً  تواجه  اأنها  اإل  الفل�ضطينية 
قواعد  بع�ص  حتديث  وندرة  بيانات،  قواعد  لتوظيف  املنا�ضبة  الأجهزة  توفري  وقلة  احلا�ضوب، 
الكادر  عمل  وقلة  ال�ضحية،  واملرافق  واملخترب  باملكتبة  اخلا�ضة  البيانات  قواعد  مثل  البيانات 

العامل يف جمال جمع املعلومات والبيانات وتنظيمها.)وزارة الرتبية والتعليم العايل، 2009( 
كما اإن هناك عقبات تواجه اإدارات اجلامعات الفل�ضطينية تتمثل يف �ضعف البنية التحتية 
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الإلكرتونية، والنق�ص يف خربة املوظفني  للنظم  العالية  لقطاع تكنولوجيا املعلومات، والتكلفة 
�رصية  على  املحافظة  وغياب  الربجمية،  الإجضضراءات  اأخطاء  اإىل  بالإ�ضافة  املحو�ضبة،  النظم  يف 

املعلومات.)اأبو جهل، 2011( 
ولكون جامعة فل�ضطني التقنية خ�ضوري هي اجلامعة احلكومية الوحيدة والتي تعّد جديدة 
وبخا�ضة  البحثية  املوا�ضيع  يف  بالهتمام  جديرة  فهي   ،2007 العام  يف  اأ�ض�ضت  حيث  الن�ضاأة 
احلياة  مقومات  ومن  واحلديثة  املهمة  املوا�ضيع  من  يعّد  الذي  الإلكرتونية،  الإدارة  مو�ضوع 

اجلامعية الأ�ضا�ضية.
وتتحدد م�سكلة الدرا�سة يف االإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة االآتية: 

ما واقع الإدارة الإلكرتونية يف جامعة فل�ضطني التقنية- خ�ضوري-؟  ●
ما �ضبل تطوير الإدارة الإلكرتونية يف جامعة فل�ضطني التقنية- خ�ضوري-؟  ●
العمل،  ● طبيعة  العلمي،  املوؤهل  التخ�ض�ص،  )اجلن�ص،  متغريات:  من  لكل  دور  يوجد  هل 

�ضنوات اخلدمة( با�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة نحو واقع الإدارة الإلكرتونية يف جامعة فل�ضطني 
التقنية- خ�ضوري- .

أهمية الدراسة: 
تنبع اأهمية هذه الدرا�سة مما ياأتي: 

جامعة . 1 يف  الإداريضضة  املمار�ضات  تطوير  يف  ودورهضضا  الإلكرتونية  الإدارة  اأهمية  اإبضضراز 
فل�ضطني التقنية- خ�ضوري- .

جمال . 2 يف  للبحث  وت�ضجيعهم  الباحثني  نظر  لفت  يف  البحث  هذا  ي�ضهم  اأن  املتوقع  من 
الإدارة الإلكرتونية يف فل�ضطني.

التطور . 3 يف  ودوره  التكنولوجي  التطور  جماراة  اإىل  يوؤدي  الإلكرتونية  الإدارة  تناول 
الإيجابي جلميع جوانب العمل يف اجلامعة.

للتعرف . 4 العايل  التعليم  العليا يف  الإدارات  امل�ضوؤولون يف  البحث  نتائج  ي�ضتفيد من  قد 
اإىل نقاط القوة يف تطبيق الإدارة الإلكرتونية وتدعيمها والتعرف اإىل نقاط ال�ضعف ومعاجلتها.

التعرف اإىل الإخفاقات الناجتة عن الق�ضور يف ا�ضتخدام الإدارة الإلكرتونية.. 5

أهداف الدراسة: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل: 

التعرف اإىل واقع الإدارة الإلكرتونية يف جامعة فل�ضطني التقنية- خ�ضوري- . ♦
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معرفة �ضبل تطوير الإدارة الإلكرتونية يف جامعة فل�ضطني التقنية- خ�ضوري- . ♦
فح�ص دور متغريات: )اجلن�ص، التخ�ض�ص، املوؤهل العلمي، طبيعة العمل، �ضنوات اخلدمة(  ♦

يف واقع الإدارة الإلكرتونية يف جامعة فل�ضطني التقنية- خ�ضوري- .

فرضيات الدراسة: 
من خالل اأ�سئلة الدرا�سة ا�ستقت الفر�سيات ال�سفرية، وجمعت �سياغة كما ياأتي: 
ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة  )α ≤ 0.05(با�ضتجابات اأفراد عينة 
الدرا�ضة نحو واقع الإدارة الإلكرتونية يف جامعة فل�ضطني التقنية – خ�ضوري- تعزى ملتغريات: 

)اجلن�ص، والتخ�ض�ص، واملوؤهل العلمي، وطبيعة العمل، و�ضنوات اخلدمة( 

حدود الدراسة: 
قام الباحث باإجراء الدرا�سة يف نطاق احلدود االآتية: 

اأقت�ضار الدرا�ضة على جامعة فل�ضطني التقنية –خ�ضوري- . ♦
التقنية-  ♦ فل�ضطني  جامعة  يف  والأكادمييني  الإداريني  العاملني  على  الدرا�ضة  اقت�ضار 

خ�ضوري.
اإجراء الدرا�ضة يف الف�ضل الثاين من العام الدرا�ضي )2013/ 2014( . ♦

مصطلحات الدراسة: 
االإدارة االإلكرتونية: هي النتقال من اإجناز املعامالت وتقدمي اخلدمات من الطريقة  ◄

واجلهد.)باكري،  واملال  للوقت  اأمثل  ا�ضتخدام  اأجل  من  الإلكرتوين،  ال�ضكل  اإىل  اليدوية  التقليدية 
 )2006

وعرفت كذلك ا�ضتخدام خليط من التكنولوجيا لأداء الأعمال والإ�رصاع بهذا الأداء واإيجاد اآلية 
متقدمة لتبادل املعلومات داخل املنظمة وبينها وبني املنظمات الأخرى.)غنيم، 2004( وعرفها 
املعلومات  تقنيات  جميع  على  بالعتماد  الإداريضضة  الأعمال  كافة  تنفيذ  باأنها  اإجرائيا  الباحث 
للمهّمات  ال�رصيع  والإجنضضاز  الإجضضضراءات  تب�ضيط  يف  الأهضضداف  حتقيق  اإىل  للو�ضول  ال�رصورية، 

واملعامالت.
يف  ◄ العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  اإحضضدى  هي   : )خ�سوري(  التقنية  فل�سطني  جامعة 

الرتبية والتعليم  التي تتبع لوزارة  الغربية  ال�ضفة  الوحيدة يف  فل�ضطني وهي اجلامعة احلكومية 
العايل، وت�ضم خم�ضة كليات علمية وعدد من املراكز واملعاهد.
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مفهوم اإلدارة اإللكرتونية: 
الإدارة الإلكرتونية هي منط جديد من اأمناط الإدارة، ترك اآثاره الوا�ضعة على املوؤ�ض�ضات  ◄

تعود  ل  التاأثريات  هذه  اأن  والواقع  ووظائفها،  واإ�ضرتاتيجيتها،  الإدارة،  وعلى  عملها،  وجمالت 
اأي�ضا اإىل البعد الإداري  فقط اإىل البعد التكنولوجي املتمثل بالتكنولوجيات الرقمية، واإمنا تعود 
املتمثل بتطوير املفاهيم الإدارية التي تراكمت لعقود عديدة، واأ�ضبحت تعمل على حتقيق املزيد 

من املرونة الإدارية يف التفوي�ص، والتمكني الإداري.)جنم، 2008( 
ونتوقف اأمام تعريف لالإدارة الإلكرتونية يعتمد على ربط اأبرز عنا�رصها: )التقنية، حتقيق 
الأهداف، ا�ضتغالل املوارد( ، حيث تعرف باأنها التعامل مع موارد معلوماتية تعتمد على الإنرتنت 
و�ضبكات الأعمال التي متيل اأكرث من اأي وقت م�ضى اإىل جتريد الأ�ضياء وما يرتبط بها اإىل احلد 
الذي اأ�ضبح راأ�ص املال املعلوماتي املعريف الفكري هو العامل الأكرث فاعلية يف حتقيق اأهدافها، 

والأكرث كفاية يف ا�ضتخدام مواردها.)جنم، 2004( .

وظائف اإلدارة اإللكرتونية: 
تعّد االإدارة االإلكرتونية منطاً جديداً من االإدارة يعك�س عمق التغيري اجلذري الذي 
حتمله تطبيقات االإدارة االإلكرتونية على ا�سرتاتيجياتها ووظائفها الرئي�سية ومنها: 

النتقال من منظومة املعلومات املحو�ضبة امل�ضتقلة اإىل منظومة املعلومات املحو�ضبة . 1
اإنها تعمل وت�ضتفيد من التقنيات املتقدمة يف جمال �ضبكات الت�ضالت والتبادل  ال�ضبكية حيث 

الإلكرتوين للبيانات.
النتقال من نظم املعلومات الإدارية التقليدية اإىل نظم املعلومات الإدارية الذكية.. 2
النتقال من نظم املعاجلة بالدفعات اإىل نظم املعاجلة التحليلية الفورية تطوراً نوعيًا . 3

لنظم املعاجلة بالدفعات التقليدية.
العمل من خالل ال�ضبكات، حيث تعمل الإدارة الإلكرتونية يف املنظمة احلديثة من خالل . 4

ربط نظم املعلومات بتقنيات الت�ضالت املهمة مثل �ضبكة الإنرتنت والك�ضرتانت.
اأ�ضهمت هذه . 5 البيئية، وهكذا  املرنة  الهياكل  اإىل  املركزية  الهياكل  املنظمات من  حتول 

التغريات التكنولوجية املهمة يف خلق اأ�ضلوب جديد لالإدارة احلديثة.)الهواري، 1999( 
وميكننا تو�سيح ذلك من خالل االآتي: 

اأوالً- التخطيط االإلكرتوين: يختلف التخطيط الإلكرتوين على التخطيط التقليدي يف  ●
ال�ضمات الآتية: 

وتعّد  واملرنة،  الوا�ضعة  الأهداف  اجتاه  يف  دينامكية  عملية  ميثل  الإلكرتوين  التخطيط  اأن 



د. ربيع عطري

89 اجمللد اخلامس، العدد التاسع، كانون ثاني 2015

عملية م�ضتمرة بف�ضل املعلومات الرقمية، وكذلك يتجاوز فكرة تق�ضيم العمل التقليدية بني الإدارة 
واأعمال التنفيذ، فجميع العاملني ميكنهم امل�ضاهمة يف التخطيط اللكرتوين يف كل مكان وزمان.

)ال�ضايف، 2006( 
زيادة تدفق املعلومات للمنظمة وتغيري فكرة اأن الإدارة تخطط، والعاملني ينفذون بالإ�ضافة 

http:// www.alsabaah.com..اإىل تغيري م�ضتمر على اخلطط
اأن  ● الدكتور جنم عبود  يرى  الإلكرتوين  التحول  يف ظل  االإلكرتوين:  التنظيم  ثانياً- 

مكونات التنظيم قد حدث فيها انتقال من النموذج التقليدي اإىل الإلكرتوين، ومن خالل بروز هيكل 
الأ�ضفل،  اإىل  الأعلى  العمودي من  والتنظيم  والكبرية،  الثابتة  الوحدات  بع�ص  قائم على  تنظيمي 
وبالتايل ي�ضبح التق�ضيم الإداري على اأ�ضا�ص الفرق ل على اأ�ضا�ص الوحدات، والنتقال من �ضل�ضلة 
الأوامر اخلطية اإىل الوحدات امل�ضتقلة وال�ضلطة ال�ضت�ضارية، ومن مركزية ال�ضلطة اإىل تعدد مراكز 

ال�ضلطة.)جنم، 2004( .
خالل  ● من  الآنية  بالرقابة  الإلكرتونية  الرقابة  ت�ضمح  االإلكرتونية:  الرقابة  ثالثاً- 

اأوًل  التقليدية التي تعتمد على املا�ضي، وتك�ضف كذلك عن اخللل  �ضبكة املوؤ�ض�ضة بعك�ص الرقابة 
باأول من خالل تدفق املعلومات والت�ضبيك بني املدراء.)ال�ضايف، 2006( .

واأ�سار الطائي )2005( اإىل ال�سفات التي تت�سف بها االإدارة االإلكرتونية وهي ما 
ياأتي:- 
الفجوة . 1 انخفا�ص  اأي  بضضاأول،  اأوًل  بالتنفيذ  اخلا�ضة  املتغريات  معرفة  على  قدرة  اأكرث 

الزمنية بني التنفيذ والرقابة عليه.
التحول من الرقابة ر�ضيدا اإىل الرقابة العملية.. 2
القرتاب من الرقابة القائمة على الثقة بدل من ال�ضالحيات.. 3
قلة املفاجاآت الداخلية بوجود الرقابة الفورية عليها وت�ضحيحها.. 4
التحول من الرقابة القائمة على املدخالت والعمليات والأن�ضطة اإىل الرقابة على النتائج.. 5
�رصعة انت�ضار نتائج الرقابة ليتم اإ�ضعار اجلميع بالأهداف.. 6

اأما عيوب الرقابة االلكرتونية كما حددها الطائي )2005( فهي كما ياأتي: 
تفتقر اإىل التفاعل الإن�ضاين.. 1
اإح�ضا�ص العاملني باأن الإدارة تراقبهم عن بعد.. 2
�ضهولة الخرتاق.. 3
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رابعاً- القيادة االإلكرتونية: وقد عرفت القيادة الإلكرتونية باأنها تعتمد على القائد  ●
الإلكرتوين ذي اخل�ضائ�ص الأكرث مالءمة واملن�ضجم مع بيئة الأعمال الإلكرتونية املت�ضمة بال�رصعة 
مثل  التقنية،  املعارف  مهارات  اللكرتونية  القيادة  يف  تتوافر  اأن  يجب  عامه  وب�ضفة  والتغيري، 
اأنواع وهي  اإىل ثالثة  التكنولوجية  القيادة  الآلية والربجميات وغريها.وق�ضمت  تقنية احلا�ضبات 
والتي  الناعمة  الب�رصية  والقيادة  النرتنت،  تقنية  ن�ضاطاتها  ت�ضتخدم يف  والتي  التقنية،  القيادة 
ميتاز قائدها ب�رصعة ال�ضتجابة ملطالب الزبائن والرتكيز على عن�رص التجديد، والقيادة الذاتية 
التي تت�ضف بالقدرة على حتفيز النف�ص واإجناز املهمات والرغبة يف املبادرة، ومرونة التكيف مع 

م�ضتجدات البيئة املتغرية.)جنم، 2004( .
خام�ساً- اتخاذ القرار: ُيتخذ القرار من خالل اأداء كل وظيفة من الوظائف ال�ضابقة،  ●

دائمًا  هي  العليا  الإدارة  وتعّد  املطروحة،  البدائل  بني  من  الختيار  باأنه  القرار  اتخاذ  ويعّرف 
املعنية ب�ضاأن القرار، وتوفري املعلومات لها لي�ص اأمراً �ضهاًل، ولكن تكمن ال�ضعوبة يف ا�ضتخال�ص 
ال�ضائغ من املعلومات وتهذيبها وحتويلها من كميات رهيبة معظمها يتقاطع مع الآخر واآخرها 
ين�ضى اأولها، اإىل نقاط ذات حقائق وقواعد حمددة ل حتتمل اللب�ص اأو الإبهام، واإمنا يت�ضح فيها 
القرار  اتخاذ  دقة  اإىل  النهاية  �ضيوؤدي يف  كله  وهذا  والتنظيم،  املواقف  والثقة وحتديد  الكتمال 
القاعدة والتي تتاآلف مع  اإىل نظم احلوا�ضيب املتكاملة معرفية  النظر وبقوة  بداأ  وروعته، ولذلك 
الفكر ال�ضخ�ضي ملتخذي القرار، وذلك لإيجاد القرار ال�ضليم اأو بدائل القرار، حتى يف ظروف عدم 
التاأكد، وهذا من �ضاأنه اأن يزيد من قدرة املدير الإداري، ومن ثم �ضيزيد ويح�ضن من قدرة املوؤ�ض�ضة 
كلها، لذلك ينبغي اأن تقوم برامج الكمبيوتر من اأجل �ضنع القرارات الإدارية على خ�ضائ�ص و�ضمات 

الفرد واملهمة التي يتم اأداوؤها، والكيفية التي تعر�ص بها املعلومات.)�ضتيفن، 2005( 

معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية: 
يتطلب تطبيق الإدارة اللكرتونية تهيئة البيئة املنا�ضبة لعملها، وذلك لأن الإدارة هي من 
ال�ضيا�ضية والقت�ضادية  العنا�رص  البيئة املحيطة بها وتتفاعل مع  البيئة وتتاأثر بكافة عنا�رص 
والجتماعية والثقافية والتكنولوجية كافة، لذلك فان م�رشوع االإدارة االإلكرتونية يجب اأن 

يراعي متطلبات عدة: 
املتطلبات االإدارية واالأمنية: ومن عنا�رصها و�ضع ال�ضرتاتيجيات وخطط التاأ�ضي�ص  ♦

وو�ضع  املقدمة  واخلدمات  الإداري  التنظيم  وتطوير  الإلكرتونية،  لالإدارة  التحتية  البنية  وتوافر 
الت�رصيعات القانونية الالزمة لتطبيق الإدارة الإلكرتونية.)العمري، 2003( 

التحول  ♦ لإ�ضرتاتيجية  داعمة  �ضيا�ضية  اإرادة  حتضضدد  وهضضي  ال�سيا�سية:  املتطلبات 
والإدارة  الإلكرتوين  التحول  برامج  املادي واملعنوي وتطوير  العون  تقدمي  الإلكرتوين عن طريق 
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الإمارات  العامة يف دولة  الإلكرتونية  الإدارة  النماذج احلية على ذلك مبادرة  الإلكرتونية ومن 
، (Dubai e- Government , virtual government”,2007 ”(.العربية املتحدة

املتطلبات االقت�سادية: تتطلب الإدارة الإلكرتونية توافر م�ضتوى منا�ضب من التمويل،  ♦
من حيث اإجراء ال�ضيانة الدورية لالأجهزة وتدريب الكوادر واملوظفني واحلفاظ على م�ضتوى عال 
على  اللكرتونية  والإدارة  التكنولوجيا  اإطار  يف  يح�ضل  تطور  اأي  ومواكبة  اخلدمات،  تقدمي  من 

م�ضتوى العامل.)ال�ضرييف، 2007م( 
اإلكرتونية  ♦ حوا�ضيب  باإيجاد  ترتبط  وهذه  لالت�ساالت:  التحتية  البنية  متطلبات 

الإدارية  الأجهزة  الرتابط بني خمتلف  زيادة  على  الت�ضال  بنية  وتعمل  متكاملة،  بيانات  ونظم 
اإحدى ال�ضرتاتيجيات املحورية يف تطبيق  الثاين عربيًا  الدولة، ومتثل روؤية امللك عبداهلل  داخل 
اقت�ضاد  اإىل  والتحول  والقت�ضادية،  الجتماعية  التنمية  خالل  من  الإلكرتونية  العامة  الإدارة 
املعرفة، وال�ضتفادة من املوارد الب�رصية وراأ�ص املال، والهتمام باإ�ضالح القطاع العام وا�ضتخدام 
التكنولوجيا اأداة متكينية، وتختلف متطلبات الإدارة الإلكرتونية بني مبادرة الكرتونية واأخرى، 
اأو  الكلية  الأمتتة  ي�ضتهدف  الذي  امل�رصوع  حلجم  وتبعا  الإلكرتوين،  التحول  برامج  ح�ضب  وهذا 

 (Naffa,2005).اجلزئية لوظائف واأن�ضطة املنظمات الإدارية

اإلدارة اإللكرتونية يف مؤسسات التعليم العالي يف فلسطني: 
عدداً  تنفذ  ذلك  ولأجل  والإدارة،  التعليم  حو�ضبة  على  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  تعمل 
من امل�ضاريع ذات العالقة بالتعليم الإلكرتوين والإدارة اللكرتونية، ومنها برنامج اإنتل وم�رصوع 
مبادرة  وم�ضاريع  والتكنولوجيا،  للعلوم  فل�ضطني  معر�ص  وم�رصوع  طالب  لكل  حممول  حا�ضوب 
التعليم الفل�ضطينية، و�ضبكة اجلامعات الفل�ضطينية، وت�ضعى الوزارة اأي�ضًا �ضمن الإدارة الإلكرتونية 
اإىل بناء نظام معلومات تربوية يوؤدي دوراً اأ�ضا�ضيًا يف العملية التعليمية التعلمية، )وزارة الرتبية 
والتعليم العايل، 2009( وهناك اأربعة جماالت ت�ستخدم فيها املعلومات الرتبوية بكفاءة 

وفعالية عاليتني هي: )وزارة الرتبية والتعليم العايل، 2008( 
�ضنع ال�ضيا�ضات التعليمية.. 1
و�ضع اخلطة اخلما�ضية التطويرية واخلطط الإجرائية.. 2
�ضنع القرارات الرتبوية واملمار�ضات الرتبوية.. 3
البحث الرتبوي.. 4
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التحديات اليت تواجه وزارة الرتبية والتعليم العالي الفلسطينية يف جمال 
تطبيق اإلدارة اإللكرتونية: 

حتاول وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�ضطينية اعتماد �ضيا�ضة ممنهجة، وخطة وا�ضحة، . 1
لن�رص الإدارة الإلكرتونية يف امل�ضتويات الإدارية املختلفة، اإل اأنها تواجه حتديات منها: 

على . 2 يحدث  الذي  ال�رصيع  التغيري  ظل  يف  وخا�ضة  البيانات  قواعد  بع�ص  حتديث  عدم 
املدر�ضة الفل�ضطينية يف املجالت كافة.

قبل . 3 من   EXCEL, SPSS, ACCESS وخا�ضة  احلا�ضوب  برامج  ا�ضتخدام  يف  الكفاءة  عدم 
قواعد  اإمكانات  من  ال�ضتفادة  من  يحرمهم  مما  امل�ضتويات،  كافة  وعلى  املوظفني،  من  العديد 

البيانات املتوافرة لديهم.
عدم توافر الأجهزة املنا�ضبة لتوظيف قواعد البيانات لدى العديد من املوظفني.. 4
قلة عدد الكادر العامل يف جمال جمع البيانات وتنظيمها، و�ضعف الإمكانات املادية . 5

والتمويل لهذه امل�ضاريع.
تدريب طواقم الوزارة وتاأهيلها على ا�ضتخدام البيانات وحتليلها خلدمة اأهداف التخطيط . 6

اجلزئي و�ضنع ال�ضيا�ضات واتخاذ القرارات املو�ضوعية )وزارة الرتبية والتعليم، 2009( 
الفل�ضطينية يف  العايل  والتعليم  الرتبية  التي تواجه وزارة  ال�ضابقة  التحديات  وبالرغم من 
تطبيق الإدارة الإلكرتونية، تبقى م�ضكلة مواجهة مقاومة التغيري هي التحدي الأكرب، فبالرغم من 
التحديات كافة، فاإننا بحاجة منذ البداية اإىل خلق الرغبة لدى الإداريني و�ضانعي القرار بتطبيق 
اإعطاء  الإداريني، وذلك من خالل  الإلكرتونية، وذلك من خالل غر�ضها كقيمة يف نفو�ص  الإدارة 

دورات لبيان اأهمية تطبيقها يف املجالت كافة، وعلى املدى القريب والبعيد.

املمارسات اإلدارية يف اجلامعات الفلسطينية: 
ميكن اأن ينظر للممار�ضات الإدارية للمديرين على اأنها جمموعة الأمناط ال�ضلوكية الإدارية 
املمار�ضات  فاإن  وعليه  الوظيفية،  مبهّماتهم  قيامهم  اأثناء  يف  املديرين  اأداء  على  تالحظ  التي 
مع  تن�ضجم  التي  هي  املختلفة،  الإدارية  اجلوانب  يف  اجلامعية  الإدارة  قبل  من  الفعالة  الإدارية 
متطلبات العمل اجلامعي واأهدافه، وت�ضعى فعاًل لتحقيق هذه الأهداف، من خالل التخطيط العلمي 
ال�ضليم، والتوجيه ال�ضليم والتقييم ال�ضليم، وت�ضاعد على تعزيز التعاون، وبناء الثقة بني املوظفني 
واإدارة اجلامعة، وت�ضاعد على حتقيق الأهداف الرتبوية والتعليمية فيها، من خالل العمل امل�ضرتك 
وامل�ضاركة يف �ضنع القرار، وتوؤدي بالتايل اإىل روح معنوية عالية لدى املروؤو�ضني، ور�ضا وظيفي 

 (Lunenburg and Ornstein, 2004).مرتفع، عندها ت�ضري اجلامعة نحو الرقي العلمي املن�ضود
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تطوير اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة فلسطني التقنية/ خضوري: 
متر عملية تطبيق االإدارة االإلكرتونية مبرحلتني اأ�سا�سيتني: 

الكوادر  ● العمل، وتدريب  اإعادة هند�ضة نظم  العمل وتت�ضمن  بيئة  مرحلة تهيئة  االأوىل: 
الب�رصية، وزيادة تثقيف العاملني مبعنى العمل الإلكرتوين واأهميته وم�ضطلحاته.

اآيل  ● حا�ضب  اأجهزة  من  التقني  اجلانب  اأو  املادية  الإمكانات  توفري  مرحلة  الثانية: 
وبرامج و�ضبكات داخلية وخارجية، وعدم املرور باملرحلة الأوىل اأو قفزها اإىل الثانية مبا�رصة 
ي�ضعف عملية التطبيق ويقلل من حتقيق الإدارة الإلكرتونية لأهدافها، وقد يعر�ضها للف�ضل نظراً 
لأن الإدارة الإلكرتونية هي وظيفة اإجناز الأعمال با�ضتخدام النظم والو�ضائل الإلكرتونية.)يا�ضني، 

 )2005
وبذلك فاإن الثقافة التنظيمية ال�ضلبية تقف حجر عرثة على طريق تطوير املمار�ضات الإدارية 
فهمًا  املوؤ�ض�ضية  الثقافة  فهم  اأوًل  اأي م�رصوع جديد يجب  تنفيذ  النجاح يف  اأجل  فاإنه من  ولهذا 
امل�رصوع  لزراعة  اخل�ضبة  الأر�ص  مبثابة  التنظيمية  الثقافة  لتكون  خاللها  من  والعمل  عميقًا، 

اجلديد )�ضل�ضلة املميزون الإدارية، 2005( 
ومن خالل ما ذكر اأعاله فاإن االإدارة االإلكرتونية يف جامعة فل�سطني التقنية- 

خ�سوري ت�سهم يف تطوير املمار�سات االإدارية يف االآتي: 
زيادة كفاءة العمليات الإدارية.. 1
تو�ضيع دائرة امل�ضاركة يف �ضنع القرارات الإدارية.. 2
تنمية قدرات ومهارات العاملني على ا�ضتخدام التقنيات الإلكرتونية.. 3
التقليل من تاأثري العالقات ال�ضخ�ضية على اإجناز الأعمال الإدارية.. 4
توفري املعلومات الالزمة للم�ضتويات الإدارية.. 5
ت�ضهيل عملية الت�ضال بني الإدارات املختلفة يف اجلامعة.. 6
تب�ضيط اإجراءات العمل داخل اجلامعة.. 7
تعزيز الثقة بالتعامالت الإلكرتونية بدًل من التعامالت الورقية.. 8
التقليل من الوقت واجلهد يف تنفيذ اخلدمات الإلكرتونية.. 9
تقدمي اخلدمات الإلكرتونية للم�ضتفيدين يف اأي مكان يتواجدون فيه.. 10
اإعادة ت�ضميم الهيكل التنظيمي مبا يتالءم مع تطبيقات الإدارة الإلكرتونية.. 11
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الدراسات السابقة: 
 نظراً لأهمية الإدارة الإلكرتونية يف تطوير العمل الإداري والرتقاء باملوؤ�ض�ضات املختلفة، 
فقد اأجريت العديد من الدرا�ضات يف اإطار تعرف م�ضتوى تطبيق الإدارة اللكرتونية يف املوؤ�ض�ضات 
عامة واجلامعات خا�ضة، ومن اأبرز تلك الدرا�ضات درا�ضة فوزية بخ�س )1428ه( والتي تهدف 
�ضوء  يف  باململكة  للبنات  الرتبية  كليات  لتطوير  الإلكرتونية  الإدارة  تطبيق  كيفية  معرفة  اإىل 
اأداة جلمع املعلومات من عينة الدرا�ضة املكونة من  التحولت املعا�رصة، وا�ضتخدمت ال�ضتبانة 
)250( فرداً، با�ضتخدام املنهج الو�ضفي، وكانت اأهم النتائج التي تو�ضلت اإليها الدرا�ضة هي اأن 
اإ�ضرتاتيجية  خطة  توجد  ول  للبنات،  الرتبية  كليات  يف  حاليًا  مطبقة  لي�ضت  الإلكرتونية  الإدارة 
اأبرز معوقات الإدارة الإلكرتونية يتمثل يف قلة الدعم الفني  اأو تعليمات وا�ضحة لتطبيقها، واأن 

و�ضعف الكفاية التقنية.
تو�ضيح  اإىل  هدفت  درا�ضة   (Markos and et al,2001) واآخ��رون  ماركو�س  واأجضضرى 
الوليات  اإلكرتونيًا يف  املقدمة  احلكومية  اخلدمات  كفاءة وجودة  رفع  اإىل  توؤدي  التي  الأ�ضباب 
اأن تطبيق  اأهم نتائجها  املتحدة الأمريكية، وذلك من خالل حتليل الوثائق والتقارير، وكان من 
واإعادة  التكنولوجيا يلزمه عمل حت�ضريي يف املنظمات، وفل�ضفة جديدة لإدارة املعلومات  هذه 

توجيه نظم املعلومات خلدمة امل�ضتفيدين.
الإدارة  تطبيق  درجضضة  اإىل  التعرف  اإىل  تهدف  بدرا�ضة   )2008( العري�سي  كذلك  وقضضام 
الإلكرتونية، والتعرف اإىل اأهم العوامل امل�ضاعدة يف اإمكانية تطبيقها، واأبرز معوقاتها يف الإدارة 
العامة للرتبية والتعليم يف اململكة العربية ال�ضعودية، وكان املنهج الو�ضفي هو منهج الدرا�ضة، 
اململكة  يف  والتعليم  للرتبية  العامة  الإدارة  يف  جميعهم  العاملني  من  الدرا�ضة  جمتمع  وتكّون 
العربية ال�ضعودية، وبلغت عينة الدرا�ضة 220 عامال وعاملة، وا�ضتخدمت ال�ضتبانة اأداة للدرا�ضة، 
وكانت من اأهم نتائج هذه الدرا�ضة اأن هناك اأهمية لتطبيق الإدارة الإلكرتونية، واأن هناك عوامل 
م�ضاعدة على اأمكانية تطبيقها كتوفري الكوادر الب�رصية، وك�ضفت الدرا�ضة عن وجود معوقات حتول 

دون تطبيق الإدارة الإلكرتونية كنق�ص املوارد املالية والفنية.
اإىل  الأمريكية هدفت  الوليات املتحدة  اأجريت يف  والتي   (Felck,2010) فيلك  اأما درا�ضة 
الإدارية  الأق�ضام  اإدارة  يف  بها  امللحقة  والربامج  الإلكرتونية  الإدارة  ا�ضتخدام  مدى  عن  الك�ضف 
يف اجلامعات، تكونت عينة الدرا�ضة من )36( رئي�ص ق�ضم من الذكور يعملون يف الأق�ضام الإدارية 
املختلفة، وا�ضتخدمت ال�ضتبانة اأداة للدرا�ضة، وكانت اأهم النتائج التي تو�ضلت اإليها الدرا�ضة اأن 
العمل وتقلل  الأق�ضام، وت�رصع من وترية  العمل على روؤ�ضاء  الإلكرتونية تخفف من عبء  الإدارة 

الأخطاء.
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اإىل  هدفت  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  درا�ضة   (Gorman,2011) جريمان  واأجضضرى 
والنرتنت يف  اللكرتونية  الت�ضالت  وا�ضتخدام  تبني  العايل يف  التعليم  قادة  دور  اإىل  التعرف 
اإداراتهم وفاعلية ا�ضتخدامها، وتكونت عينة الدرا�ضة من )113( ع�ضو هيئة تدري�ص، وقد اأظهرت 
بينت  كما  اإداراتهم،  التغيري يف  عملية  كبري يف  دور  لهم  العايل  التعليم  قادة  اأن  الدرا�ضة  نتائج 

النتائج وجود تنٍب فعلي ل�ضتخدام النرتنت والت�ضالت اللكرتونية يف اإدارة التعليم العايل.
وهدفت درا�ضة �رش�ست (Seresht,2009) يف اإيران اإىل الك�ضف عن فاعلية تطبيق الإدارة 
الإلكرتونية ومعوقات تطبيقها يف اجلامعات الإيرانية، وكانت اأداة الدرا�ضة امل�ضتخدمة ال�ضتبانة 
نتائج  اأظهرت  وقد  واإداري،  تدري�ص  هيئة  ع�ضو   239 من  الدرا�ضة  عينة  تكونت  وقد  واملقابلة، 
الدرا�ضة وجود معوقات اإدارية وثقافية لتطبيق الإدارة الإلكرتونية، واأن فاعليتها تتحقق بدرجة 

اأف�ضل يف حال زوال معوقات تطبيقها.
درجة  عن  الك�ضف  اإىل  هدفت  كوجن  هوجن  يف  درا�ضة   (Mellivell,2007) ميليفل  واأجرى 
وا�ضتخدم  كوجن،  هوجن  يف  الغربية  اجلامعات  يف  فاعليتها  ومدى  الإلكرتونية  الإدارة  تطبيق 
الباحث اأ�ضلوب املقابلة املبا�رصة اأداة من اأدوات الدرا�ضة وتكونت عينة الدرا�ضة من )136( ع�ضو 
هيئة تدري�ص وموظفًا وطالبًا، واأظهرت نتائج الدرا�ضة باأنه ل يوجد توظيف كامل للتكنولوجيا 
ا�ضتخدام  باأهمية  بالتعريف  اخلا�ضة  واملحا�رصات  الن�رصات  الإدارية، و�ضعف يف  املجالت  يف 

الربجميات التكنولوجية.
املضضوارد  اإدارة  دور  عن  الك�ضف  اإىل   (Jackson,2006) جاك�سون  درا�ضة  كذلك  وهدفت 
اإك�ضاب املوظفني والأكادمييني  الب�رصية يف جامعة تك�ضا�ص يف الوليات املتحدة الأمريكية يف 
الكفايات التكنولوجية، والك�ضف عن دور الإدارة الإلكرتونية يف زيادة فاعلية الأعمال الإدارية، 
الدرا�ضة من )511( ع�ضو هيئة  الدرا�ضة، وتكونت عينة  اأدوات  اأداة من  وقد ا�ضتخدمت ال�ضتبانة 
يف  الب�رصية  املوارد  اإدارة  اأن  الدرا�ضة  اإليها  تو�ضلت  التي  النتائج  اأهم  وكانت  وموظف،  تدري�ص 
جامعة تك�ضا�ص تقوم بالتدريب وتوظيف التكنولوجيا، والتحول يف حفظ امللفات بدرجة مرتفعة.

 وهدفت كذلك درا�ضة اأبو عا�سور والنمري )2013( اإىل الك�ضف عن م�ضتوى تطبيق الإدارة 
والإدارية  التدري�ضية  الهيئة  اأع�ضاء  من  الدرا�ضة  عينة  وتكونت  الريموك،  جامعة  يف  الإلكرتونية 
اإداري   )1727( و  تدري�ص،  هيئة  ع�ضو   )683( منهم   ،  )2410( وعددهم  اجلامعة  يف  جميعهم 
للعام الدرا�ضي 2010/ 2011، وبلغت عينة الدرا�ضة )647( ع�ضو هيئة تدري�ص اختريوا بالطريقة 
املنهج  الباحث  واأ�ضتخدم  الع�ضوائية،  بالطريقة  اختريوا  اإداريضضًا   )327( و  الع�ضوائية،  الطبقية 
اأن  النتائج  بينت  وقد  فقرة،   )55( من  مكونة  ا�ضتبانة  عن  عبارة  الدرا�ضة  اأداة  وكانت  الو�ضفي، 
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م�ضتوى تطبيق الإدارة الإلكرتونية يف جامعة الريموك كان مرتفعًا من قبل الأكادمييني ومتو�ضطًا 
الإداريضضني مل�ضتوى  نظر  فروق يف وجهة  كذلك عدم وجود  النتائج  واأظهرت  الإداريضضني،  قبل  من 
تطبيق الإدارة الإلكرتونية، ووجود فروق ل�ضالح بكالوريو�ص ول�ضالح الدرا�ضات العليا على متغري 

املوؤهل العلمي.

التعقيب على الدراسات السابقة: 
من خالل االطالع على الدرا�سات ال�سابقة ميكن ا�ستخال�س ما ياأتي: 

اتفقت الدرا�سات ال�سابقة بالنقاط االآتية:  ●
تطبيق الإدارة الإلكرتونية يلزمه عماًل حت�ضرييًا وفل�ضفة جديدة لإدارة املعلومات.. 1
يوجد هناك نوع من التبني للنظم الإلكرتونية يف الإدارة.. 2
وجود معوقات مادية واإدارية لتطبيق الإدارة الإلكرتونية.. 3
دور الإدارة الإلكرتونية يف ت�رصيع وترية العمل.. 4
واختلفت كذلك يف:  ●
عدم توفري كامل للتكنولوجيا يف املجالت الإدارية.. 1
تبني اجلامعات لالإدارة الإلكرتونية.. 2
التعامل مع الإدارة الإلكرتونية يف جميع املجالت.. 3

منهجية الدراسة وإجراءاتها: 

منهج الدراسة: 

يف  الإلكرتونية  الإدارة  واقع  ت�ضف  فهي  الو�ضفية،  الدرا�ضات  نوع  من  الدرا�ضة  هذه  تعّد 
جامعة فل�ضطني التقنية- خ�ضوري- و�ضبل تطويرها من وجهة نظر الأكادمييني والإداريني.

جمتمع الدراسة وعينتها: 

يف  –خ�ضوري-  التقنية  فل�ضطني  جامعة  يف  العاملني  جميع  من  الدرا�ضة  جمتمع  تكون 
الف�ضل الثاين من العام الدرا�ضي 2013/ 2014، والبالغ عددهم )281( موظفًا وموظفة بواقع 
)122( موظفًا اإداريًا، و )159( موظفًا اأكادمييًا، وقد تكونت عينة الدرا�ضة من )84( موظفًا؛ اأي ما 

ن�ضبته 30% من جمتمع الدرا�ضة واجلدول )1( يبني خ�ضائ�ص اأفراد عينة الدرا�ضة.
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اجلدول )1( 
خ�سائ�س اأفراد عينة الدرا�سة

النسبة املئويةالتكرارمستوى املتغيراملتغير

اجلنس

58.3 %49ذكر

41.7 %35أنثى

100%84اجملموع

التخصص

56.0 %47علمي

44.0 %37أدبي

100%84اجملموع

املؤهل العلمي

19.0%16دبلوم

38.1 %32بكالوريوس

19.0%16ماجستير 

23.8 %20دكتوراة

100%84اجملموع

طبيعة العمل

67.9%57أكادميي

32.1 %27إداري

100% %84اجملموع

سنوات اخلدمة

11517.9- 5 سنوات

63440.5- 10 سنوات

111720.2- 15 سنة

161821.4 سنة فأكثر

84%84اجملموع

أداة الدراسة: 
اإىل  الرجوع  خالل  من  وذلك  الإلكرتونية  الإدارة  واقع  لقيا�ص  الدرا�ضة  اأداة  الباحث  �ضّمم 
الأدب الرتبوي واىل الدرا�ضات ال�ضابقة ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�ضة، وخا�ضة درا�ضة اأبي عا�ضور 
والنمري )2013( ، وتكونت الأداة يف �ضورتها النهائية من جزئني: الأول ت�ضمن بيانات اأولية 
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و�ضنوات  العمل،  ال�ضكن، وطبيعة  املوؤهل، ومكان  والتخ�ض�ص،  املبحوثني متثلت يف اجلن�ص،  عن 
اخلدمة.اأما اجلزء الثاين فقد تكون من خم�ضة جمالت وهي جمال التخطيط الإلكرتوين، والتنظيم 
الإلكرتوين، والتوجيه الإلكرتوين، والرقابة والتكوين الإلكرتوين، وجمال التنفيذ الإلكرتوين حيث 

بلغ عدد فقرات ال�ضتبانة )69( فقرة.

صدق أداة الدراسة وثباتها: 
تاأكد الباحث من �ضدق اأداة الدرا�ضة بعر�ضها على جمموعة من املحكمني وعددهم )8( من 
ذوي الخت�ضا�ص واخلربة والكفاءة وهم من اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف كليات العلوم الرتبوية يف 
اجلامعات الفل�ضطينية، ويحملون رتبة اأ�ضتاذ م�ضاعد واأ�ضتاذ م�ضارك حيث اأكد املحكمون اأن الأداة 
�ضادقة بعد اأن ُحذفت بع�ص الفقرات وُعّدل بع�ضها الآخر، وتكونت ال�ضتبانة يف �ضورتها املبدئية 
من )75( فقرة، حيث حذفت 6 فقرات، ويف �ضورتها النهائية تكونت من 69 فقرة بناء على اأتفاق 
الباحث من  الدرا�ضة.اأما فيما يتعلق بالثبات فقد تاأكد  اأكرث من 70% من املحكمني على فقرات 

ثبات الأداة من خالل ح�ضاب معامل كرونباخ األفا واجلدول )2( يو�ضح ذلك.
اجلدول )2( 

معامل كرونباخ األفا لفقرات ا�ستبانة االإدارة االإلكرتونية

معامل كرونباخ ألفاعدد الفقراتاجملالالرقم

140.88التخطيط اإللكتروني1

160.87التنظيم اإللكتروني2

100.85التوجيه اإللكتروني3

130.86الرقابة اإللكترونية4

160.85التنفيذ اإللكتروني5

690.95االستبانة الكلية

يت�ضح من اجلدول )2( اأن معامل كرونباخ األفا ملجالت ا�ضتبانه الإدارة الإلكرتونية تراوح 
الكلية  الإلكرتونية  الإدارة  األفا ل�ضتبانة  قيمة معامل كرونباخ  وبلغت   ، و )0،87(  بني )0،85( 

)0.95( واعتربت هذه القيمة عالية دالة على ثبات الأداة.

إجراءات الدراسة: 
الدرا�ضة،  بتطبيق  له  وال�ضماح  الإذن  اإدارة اجلامعة، وذلك لأخذ  بالتن�ضيق مع  الباحث  قام 
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الدرا�ضة  الباحث  طّبق  وعينتها  الدرا�ضة  جمتمع  وحتديد  وثباته  الختبار  �ضدق  من  التاأكد  وبعد 
يف الف�ضل الثاين من العام الدرا�ضي )2013/ 2014( ، وقد تابع الباحث عملية جمع البيانات 
واإدخالها اإىل احلا�ضوب، وحلّلت البيانات با�ضتخدام برنامج الرزم الإح�ضائية للعلوم الجتماعية 

. (SPSS)

املعاجلة اإلحصائية: 

الو�ضفية  الإح�ضائية  الطرق  ومتثلت  وحتليلية،  و�ضفية  اإح�ضائية  طرقًا  الباحث  ا�ضتخدم 
باملتو�ضطات احل�ضابية والن�ضب املئوية والتكرارات للمتغريات، ومتثلت الطرق الإح�ضائية التحليلية 

باختبار )ت( (t- test) وحتليل التباين الأحادي (Anova) و (LSD) لقيا�ص الفروق البعدية.

نتائج الدراسة: 
التقنية  فل�ضطني  جامعة  يف  الإلكرتونية  الإدارة  واقع  اإىل  للتعرف  الدرا�ضة  هذه  تهدف 
خ�ضوري و�ضبل تطويرها.واإىل حتديد اثر متغريات كل من اجلن�ص، والتخ�ض�ص، واملوؤهل العلمي، 
با�ضتخدام  اإح�ضائيًا  عوجلت  املعلومات  جمع  عملية  وبعد  اخلدمة،  و�ضنوات  العمل،  وطبيعة 
الربنامج الإح�ضائي للعلوم الجتماعية (SPSS) ، وفيما ياأتي عر�س للنتائج التي تو�سلت 

اإليها الدرا�سة: 
اأول- النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الأول والذي ن�ضه:  ◄

ما واقع االإدارة االإلكرتونية يف جامعة فل�سطني التقنية –خ�سوري- ؟ 
لالإجابة عن ال�ضوؤال ا�ضتخدمت املتو�ضطات احل�ضابية والن�ضب املئوية لكل فقرة، ولكل جمال 

والدرجة الكلية لال�ضتبانة حيث نتائج اجلدول )3( ، )4( ، )5( ، )6( ، )7( ، )8( تبني ذلك.
من اأجل تف�سري النتائج اعتمدت الن�سب املئوية كما ياأتي: 

النسب املئوية الرتبة

أقل من %50 منخفضة جدا

من %50- %59.9 منخفضة

من %60- %69.9 متوسط

من %70- %79.9 مرتفعة

من80% فأعلى مرتفعة جدا
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اجلدول )3( 
املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية والرتبة لفقرات جمال التخطيط االإلكرتوين

الرقم 
املتسلسل

الرقم 
باالستبانة

الرتبة%املتوسطاتالفقرات

11
تساهم اإلدارة اإللكترونية في نقل عملية 

التخطيط إلى ممارسة املستويات التنفيذية.
4.7995.80ً مرتفعة جدا

27
يؤدي استخدام اإلدارة اإللكترونية في تطبيق 

مفهوم التخطيط املتكامل.
4.5090.00ً مرتفعة جدا

33
تساهم اإلدارة اإللكترونية في زيادة قدرة اجلامعة 

على تشخيص املشاكل نتيجة قدرتها على حتصيل 
املعلومات.

4.3987.80ً مرتفعة جدا

414
تساعد اإلدارة اإللكترونية في إكساب اإلداريني 

العديد من اخلبرات اإلدارية.
4.3787.40ً مرتفعة جدا

58
تساهم اإلدارة اإللكترونية احلديثة في إشراك جميع 

األطراف في التخطيط االستراتيجي.
مرتفعة 3.7975.80

69
تساعد اإلدارة اإللكترونية في احلد من مشكالت 

التخطيط.
مرتفعة 3.6873.60

75
تساهم اإلدارة اإللكترونية في زيادة قدرة اجلامعة 

على محاكاة الواقع باستخدام نظم املعلومات 
اإللكترونية.

مرتفعة 3.5571.00

810
يؤدي استخدام اإلدارة اإللكترونية إلى التخفيف من 

األعباء اإلدارية.
متوسطة 3.4068.00

912
يسهل استخدام اإلدارة اإللكترونية مواكبة 

املتغيرات واملستجدات العاملية.
متوسطة3.3567.00

102
تساهم اإلدارة اإللكترونية على إيصال االحتياجات 

بالسرعة املطلوبة.
متوسطة3.2064.00

1113
تساهم اإلدارة اإللكترونية في تطوير نظم 

التخطيط اإلدارية.
متوسطة3.1462.80

1211
تعمل اإلدارة اإللكترونية على تقليل كلفة إجراءات 

التخطيط اإلداري.
منخفضة2.9058.00
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الرقم 
املتسلسل

الرقم 
باالستبانة

الرتبة%املتوسطاتالفقرات

136
تساهم اإلدارة اإللكترونية في توفير اخلطط اإلدارية 

البديلة عند احلاجة.
منخفضة2.7755.40

144
تساهم اإلدارة اإللكترونية في دعم قدرة اجلامعة 

على حتديد البدائل اخملتلفة.
منخفضة2.7354.60

مرتفعة3.610.72الدرجة الكلية

يت�ضح من خالل اجلدول )3( اأن الرتبة كانت )مرتفعة جداً( على الفقرات )1، 7، 3، 14، ( 
حيث بلغت الن�ضبة املئوية لال�ضتجابة عليها )اأعلى من 80%( ، اأما الفقرة )8، 9، 5( فقد ح�ضلت 
اأما الفقرات  على رتبة مرتفعة حيث تراوحت الن�ضبة املئوية لال�ضتجابة ما بني )70- %79.9( 
 -60( بني  ما  املئوية  ن�ضبتها  بلغت  حيث  متو�ضطة  رتبة  على  ح�ضلت  فقد   )13  ،2  ،12  ،10(
من  التخفيف  اإىل  الإلكرتونية  الإدارة  ا�ضتخدام  يوؤدي  عن  تتحدث  التي  الفقرات  وهي   ،  )%69.9
الأعباء الإدارية ومواكبة املتغريات واإي�ضال الحتياجات بال�رصعة املطلوبة، وت�ضاهم يف تطوير 
نظم التخطيط الإداري، ويعزو الباحث �ضبب عدم و�ضول هذه العبارات اإىل امل�ضتوى املطلوب اإىل 
اأن الإدارة الإلكرتونية جديدة يف جامعة خ�ضوري مل ترتق اإىل م�ضتوى مقبول يف التخطيط الإداري 
والبعد عن م�ضايرة امل�ضتجدات يف الأمور الإلكرتونية وقد تعار�ضت نتيجة هذه الدرا�ضة مع نتيجة 
درا�ضة فيلك (Felk,2010) اأما الفقرات )11، 6، 4( فقد ح�ضلت على رتبة منخف�ضة وهي الفقرات 
توفري  الإداري ويف  التخطيط  اإجراءات  كلفة  تقليل  الإلكرتونية يف  الإدارة  دور  تتحدث عن  التي 
اخلطط الإدارية البديلة عند احلاجة ويف دعم قدرة اجلامعة على حتديد البدائل املختلفة، ويعزو 
التخطيط  واأن  بدائل حمددة  واإتباع  اإدارية خمتلفة  بدائل  البحث عن  اإىل عدم  ذلك  �ضبب  الباحث 

الإداري ما زال تخطيطًا تقليديًا مل يرتقي اإىل امل�ضتويات الإلكرتونية.
اجلدول )4( 

املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية والرتبة لفقرات جمال التنظيم االإلكرتوين

الرقم 
املتسلسل

الرقم 
باالستبانة

الرتبة%املتوسطاتالفقرات

115
تساعد اإلدارة اإللكترونية في احلصول على املعلومة 

في أي وقت.
4.8697.20ً مرتفعة جدا
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الرقم 
املتسلسل

الرقم 
باالستبانة

الرتبة%املتوسطاتالفقرات

219
تساهم اإلدارة اإللكترونية في تنظيم عملية 

تسجيل املواد الدراسية
4.4689.20ً مرتفعة جدا

323
تساعد اإلدارة اإللكترونية في كسر حاجز الروتني في 

إجراء املعامالت اخملتلفة.
4.4388.60ً مرتفعة جدا

427
تساهم اإلدارة اإللكترونية في إيجاد بيئة تنظيمية 

تتسم بالدقة واملرونة.
4.4388.60ً مرتفعة جدا

525
تساهم اإلدارة اإللكترونية في توفير فرص االطالع 

على جداول املواد الدراسية.
4.3787.40ً مرتفعة جدا

620
تعمل اإلدارة اإللكترونية على تسهيل عملية 

التوجيه خملتلف األطراف اإلدارية.
4.3787.40ً مرتفعة جدا

722
تساعد اإلدارة اإللكترونية في استيعاب أكبر عدد 

ممكن من املستفيدين.
مرتفعة 3.7274.40

821
تساهم اإلدارة اإللكترونية في تأمني التواصل بني 

مختلف العناصر اإلدارية.
مرتفعة 3.6372.60

917
تساهم اإلدارة اإللكترونية في توفير الوقت واملال 

واجلهد.
مرتفعة 3.5270.40

1030
تساهم اإلدارة اإللكترونية في التشبيك الواسع بني 

جميع العاملني عن طريق الشبكة الداخلية.
متوسطة3.3767.40

1126
تساهم اإلدارة اإللكترونية في توفير عملية اإلرشاد 

اجلماعي.
متوسطة3.3366.60

1228
تساعد اإلدارة اإللكترونية في توفير مبدأ اخلصوصية 

لدى مختلف األطراف.
متوسطة3.1863.60

1329
تساهم اإلدارة اإللكترونية في حتقيق التواصل مع 

اجملتمع احمللي.
متوسطة3.1162.20

1418
توافر اإلدارة اإللكترونية عناء االنتقال عبر اإلدارات 

إلجناز املعامالت.
منخفضة2.8256.40

1516
توافر اإلدارة اإللكترونية نظام أرشفة إلكتروني 

خملتلف األطراف.
منخفضة2.7154.20
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الرقم 
املتسلسل

الرقم 
باالستبانة

الرتبة%املتوسطاتالفقرات

1624
تساهم اإلدارة اإللكترونية في رفع مستوى تطبيق 

إدارة شؤون الطلبة.
منخفضة2.6853.60

مرتفعة3.680.73الدرجة الكلية

يت�ضح من خالل اجلدول )4( اأن الرتبة كانت )مرتفعة جداً( على الفقرات )15، 19، 23، 27، 
25، 20( حيث بلغت الن�ضبة املئوية لال�ضتجابة عليها )اأعلى من %80( 

املئوية  الن�ضبة  تراوحت  حيث  مرتفعة  رتبة  على  ح�ضلت  فقد   )17  ،21  ،22( الفقرة  اأما 
رتبة  على  ح�ضلت  فقد   )  ،29  ،28  ،26  ،30( الفقرات  اأما   ،  )%79.9  -70( بني  ما  لال�ضتجابة 
عن  تتحدث  التي  الفقرات  وهي   ،  )%69.9  -60( بني  ما  املئوية  ن�ضبتها  بلغت  حيث  متو�ضطة 
الإر�ضاد  عملية  توفري  ويف  العاملني  بني  الوا�ضع  الت�ضبيك  على  الإلكرتونية  الإدارة  “م�ضاهمة 
اجلماعي، وتوفري مبداأ اخل�ضو�ضية والتوا�ضل مع املجتمع املحلي، ويعزو الباحث �ضبب ذلك اإىل 
وتبادل  للتوا�ضل  بع�ضًا  بع�ضهم  مع  العاملني  جميع  ربط  يف  فعاله  غري  الإلكرتونية  الإدارة  اأن 
اخلربات والتوا�ضل مع املجتمع املحلي والعمل على تقدمي الإر�ضادات اجلماعية ومعظم براجمها ل 
تاأخذ بعني العتبار اخل�ضو�ضية، اأما الفقرات )18، 16، 24( فقد ح�ضلت على رتبة منخف�ضة وهي 
الفقرات التي تتحدث عن توافر الإدارة الإلكرتونية عناء النتقال بني الإدارات وتوافر نظام اأر�ضفه، 
ورفع م�ضتوى �ضوؤون الطلبة، ويعزو الباحث �ضبب ذلك اإىل قلة اخلربة يف عمل نظام اأر�ضفه للموا�ضيع 
املختلفة والت�ضبيك مع الأق�ضام لتداول الأمور الإدارية ب�ضكل اإلكرتوين، واأن هناك معوقات للتعامل 

. (Seresht,2009) مع التقدم الإلكرتوين، وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�ضة �ضري�ضت
اجلدول )5( 

املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية والرتبة لفقرات جمال التوجيه االإلكرتوين

الرقم 
املتسلسل

الرقم 
باالستبانة

الرتبة%املتوسطاتالفقرات

131
تساهم اإلدارة اإللكترونية في توفير كم هائل 

من املعلومات يوميا في كل وقت لتوجيه جهود 
العاملني.

4.7695.20ً مرتفعة جدا

239
تساهم اإلدارة اإللكترونية في زيادة القدرة على 

تبصير العاملني ملواطن الضعف والقوة.
4.5591.00ً مرتفعة جدا
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الرقم 
املتسلسل

الرقم 
باالستبانة

الرتبة%املتوسطاتالفقرات

335
تساهم اإلدارة اإللكترونية في زيادة املرونة في 

التكيف مع البيئة املتغيرة.
4.2585.00ً مرتفعة جدا

437
تساهم اإلدارة اإللكترونية في زيادة القدرة في 

توجيه قدرات العاملني نحو األفضل.
4.1482.80ً مرتفعة جدا

533
تساهم اإلدارة اإللكترونية في زيادة القدرة على 

حتفيز العاملني نحو حتقيق األعمال.
مرتفعة 3.9579.00

640
تساهم اإلدارة اإللكترونية في زيادة القدرة على إجناز 

األعمال.
مرتفعة 3.8577.00

732
تساهم اإلدارة اإللكترونية في توفير االتصال 

املستمر بني املسؤولني من خالل الشبكات الداخلية.
مرتفعة 3.6573.00

836
تساهم اإلدارة اإللكترونية زيادة خدمة العاملني 

بشكل أفضل.
مرتفعة 3.5571.00

934
تساهم اإلدارة اإللكترونية في زيادة الرغبة في 

املبادرة من أجل حل املشكالت الطارئة.
متوسطة3.4569.00

1038
تساهم اإلدارة اإللكترونية في زيادة القدرة على 

تطوير العالقات اإلنسانية بني العاملني.
متوسطة3.3366.60

مرتفعة3.940.78الدرجة الكلية

الفقرات )31، 39، 35،  )مرتفعة جداً( على  الرتبة كانت  اأن   )5( يت�ضح من خالل اجلدول 
37( حيث بلغت الن�ضبة املئوية لال�ضتجابة عليها )اأعلى من 80%( ، اأما الفقرة )33، 40، 32، 36( 
فقد ح�ضلت على رتبة مرتفعة حيث تراوحت الن�ضبة املئوية لال�ضتجابة بني )70- 79.9%( اأما 
الفقرات )34، 38( فقد ح�ضلت على رتبة متو�ضطة، حيث بلغت ن�ضبتها املئوية بني )60- %69.9( 
الرغبة يف املبادرة من  الإلكرتونية يف زيادة  الإدارة  التي تتحدث عن م�ضاهمة  الفقرات  ، وهي 
اأجل حل امل�ضكالت الطارئة ويف زيادة القدرة على تطوير العالقات الإن�ضانية بني العاملني، ويعزو 
الباحث �ضبب ذلك اإىل ال�ضعف الوا�ضح يف ربط الإدارة الإلكرتونية والت�ضبيك بني العاملني، مما 
ميليفل  درا�ضة  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  وقد  الإن�ضانية،  العالقات  وتطوير  املبادرة  روح  ي�ضعف 

 (Mellivell,2007)
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اجلدول )6( 
املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية والرتبة لفقرات جمال الرقابة والتقومي االإلكرتوين

الرقم 
املتسلسل

الرقم 
باالستبانة

الرتبة%املتوسطاتالفقرات

145
تساهم اإلدارة اإللكترونية في استخدام األسلوب 

العلمي في عملية التقومي.
4.7795.40ً مرتفعة جدا

247
تساهم اإلدارة اإللكترونية في حتديث البيانات من 

خالل الرقابة واملتابعة.
4.5791.40ً مرتفعة جدا

351
توافر اإلدارة اإللكترونية طرق دقيقة ملتابعة األعمال 

اإلدارية.
4.5591.00ً مرتفعة جدا

453
تساهم اإلدارة اإللكترونية في إيجاد وسائل متنوعة 

لتقييم العمل اإلداري.
4.3587.00ً مرتفعة جدا

541
تساهم اإلدارة اإللكترونية في تطبيق نظام تدقيق 

مالي متطور.
4.2384.60ً مرتفعة جدا

652
تساعد اإلدارة اإللكترونية في توفير التقومي خملتلف 

اجملاالت اإلدارية.
4.1783.40ً مرتفعة جدا

749
تساهم اإلدارة اإللكترونية في تطبيق نظام رقابة 

متطور.
مرتفعة 3.8877.60

مرتفعة 3.7875.60تساهم اإلدارة اإللكترونية في تقييم إجناز األعمال.846

944
تساهم اإلدارة اإللكترونية في توفير نظام رقابي 

إلكتروني وفقاً للوائح التعليمات في اجلامعة.
مرتفعة 3.6973.80

1050
تساهم اإلدارة اإللكترونية في التقومي املستمر ألداء 

العاملني في اجلامعة.
متوسطة3.4368.60

1148
تساعد اإلدارة االلكترونية في الكشف عن نقاط 

القوة لتعزيزها في العمل اإلداري.
متوسطة3.2364.60

1243
تزود اإلدارة اإللكترونية إدارة اجلامعة بالتقارير 

اإلحصائية.
متوسطة3.1262.40

1342
تساعد اإلدارة اإللكترونية في متابعة األعمال 

اليومية.
متوسطة3.1162.20

مرتفعة3.840.76الدرجة الكلية
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يت�ضح من خالل اجلدول )6( اأن الرتبة كانت )مرتفعة جداً( على الفقرات )45، 47، 51، 53، 
41، 52، ( حيث بلغت الن�ضبة املئوية لال�ضتجابة عليها )اأعلى من 80%( ، اأما الفقرة )49، 46، 
44، ( فقد ح�ضلت على رتبة مرتفعة حيث تراوحت الن�ضبة املئوية لال�ضتجابة بني )70- %79.9( 
اأما الفقرات )50، 48، 43، 42( فقد ح�ضلت على رتبة متو�ضطة حيث بلغت ن�ضبتها املئوية ما بني 
)60- 69.9%( ، وهي الفقرات التي تتحدث عن م�ضاهمة الإدارة الإلكرتونية يف التقومي امل�ضتمر 
التقارير  يف  اجلامعة  اإدارة  وتزويد  الإداري،  العمل  يف  القوة  نقاط  عن  والك�ضف  العاملني،  لأداء 
الإح�ضائية، ومتابعة الأعمال اليومية، ويعزو الباحث �ضبب ذلك اإىل قلة الربامج التي تعني بتقومي 
العاملني والتي من خاللها ُيك�ضف عن نقاط القوة يف العمل الإداري، مما يوؤدي اإىل تزويد اإدارة 

اجلامعة بالتقارير الإح�ضائية حيث اإن معظم هذه الربامج ما زالت ت�ضتخدم الأمور الورقية.
اجلدول )7( 

املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية والرتبة لفقرات جمال التنفيذ االإلكرتوين

الرقم 
املتسلسل

الرقم 
باالستبانة

الرتبة%املتوسطاتالفقرات

161
يؤدي استخدام اإلدارة اإللكترونية في دعم اجلامعة 

لتحقيق مراكز متقدمة في األداء اإللكتروني بني 
اجلامعات.

4.6292.40ً مرتفعة جدا

254
تعمل اإلدارة اإللكترونية على توفير البيانات 

اإللكترونية لدى جميع املستفيدين.
4.5891.60ً مرتفعة جدا

369
تساهم اإلدارة اإللكترونية في سرعة تنفيذ 

القرارات.
4.5691.20ً مرتفعة جدا

463
تساعد اإلدارة اإللكترونية في حتقيق مبدأ اجلودة 

الشاملة للخدمات العامة.
4.5190.20ً مرتفعة جدا

565
تعمل اإلدارة اإللكترونية على احلد من تأثير العالقات 

الشخصية في إنهاء املعامالت.
4.4589.00ً مرتفعة جدا

658
تساعد اإلدارة اإللكترونية في تنفيذ العديد من 

اخلطط اإلدارية بسهولة ويسر.
4.2785.40ً مرتفعة جدا

767
توافر اإلدارة اإللكترونية كثير من السرعة في تقدمي 

اخلدمات.
4.1783.40ً مرتفعة جدا

856
تساهم اإلدارة اإللكترونية في تأدية اجلامعة 

لوظيفتها اجملتمعية.
4.1182.20ً مرتفعة جدا
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الرقم 
املتسلسل

الرقم 
باالستبانة

الرتبة%املتوسطاتالفقرات

955
تساعد اإلدارة اإللكترونية في التخلص من النظام 

البيروقراطي في إجناز املعامالت.
مرتفعة 3.9979.80

1068
تساعد اإلدارة اإللكترونية في تسهيل توزيع القرارات 

اإلدارية بني مختلف الكليات.
مرتفعة 3.8577.00

1160
تساعد اإلدارة اإللكترونية في االستغالل األمثل 

ملصادر املعلومات املتاحة.
مرتفعة 3.7875.60

1264
تساهم اإلدارة اإللكترونية في حتقيق مبدأ 

الشفافية في تقدمي اخلدمات.
متوسطة3.4468.80

1366
تتيح اإلدارة اإللكترونية جلميع العاملني في اجلامعة 

االطالع على مصادر املعلومات العاملية )دورات، 
ندوات، مؤمترات( .

متوسطة3.3066.00

1457
تساعد اإلدارة اإللكترونية اجلامعة على االستجابة 

للمستجدات.
متوسطة3.1262.40

1562
تساهم اإلدارة اإللكترونية في تسهيل عملية 

احلصول على الوثائق الرسمية.
منخفضة2.8557.00

1659
تعمل اإلدارة اإللكترونية على تقدمي املعلومات 

بشكل دقيق وسليم.
منخفضة2.7855.60

مرتفعة3.890.77الدرجة الكلية

الفقرات )61، 54، 69،  )مرتفعة جداً( على  الرتبة كانت  اأن   )7( يت�ضح من خالل اجلدول 
اأما   ،  )%80 من  )اأعلى  عليها  لال�ضتجابة  املئوية  الن�ضبة  بلغت  حيث   ،  )56  ،67  ،58  ،65  ،63
الفقرة )5، 68، 60( ، فقد ح�ضلت على رتبة مرتفعة حيث تراوحت الن�ضبة املئوية لال�ضتجابة بني 
)70- 79.9%( ، اأما الفقرات )64، 66، 57( فقد ح�ضلت على رتبة متو�ضطة حيث بلغت ن�ضبتها 
املئوية ما بني )60- 69.9%( ، وهي الفقرات التي تتحدث عن م�ضاهمة الإدارة الإلكرتونية يف 
حتقيق مبداأ ال�ضفافية، واإتاحة الإدارة الإلكرتونية لالإطالع على املعلومات العاملية، وال�ضتجابة 
ال�ضفافية يف  ال�ضخ�ضية، مما يوؤثر يف  اإىل تاأثري العالقات  للم�ضتجدات، ويعزو الباحث �ضبب ذلك 
العمل الإلكرتوين وعدم توافر خدمة ال�ضرتاك مع ما يدور من م�ضتجدات يف جمالت البحث العلمي 

. (Jackson,2006) وقد تعار�ضت هذه الدرا�ضة مع درا�ضة جاك�ضون
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اجلدول )8( 
املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية مل�ستوى تطبيق االإدارة االإلكرتونية 

يف جامعة فل�سطني التقنية – خ�سوري- من وجهة نظر االأكادمييني واالإداريني

املستوىالنسبة املئويةاملتوسط احلسابياجملالالرقمالرتبة

مرتفعة3.940.78التوجيه اإللكتروني13

مرتفعة3.890.77التنفيذ اإللكتروني25

مرتفعة3.840.76الرقابة والتقومي اإللكتروني34

مرتفعة3.680.73التنظيم اإللكتروني42

مرتفعة3.610.72التخطيط اإللكتروني51

مرتفعة3.790.75األداة الكلية

الإلكرتونية كان مرتفعًا على جميع املجالت، وح�ضلت  الإدارة  اأن م�ضتوى تطبيق  يت�ضح 
املجالت على م�ضتويات على التوايل، التوجيه الإلكرتوين ح�ضل على املرتبة الأوىل بن�ضبة مئوية 
)0.78( والتنفيذ الإلكرتوين ح�ضل على املرتبة الثانية بن�ضبة مئوية )0.77( والرقابة والتقومي 
على  ح�ضل  الإلكرتوين  والتنظيم   )0.76( مئوية  بن�ضبة  الثالثة  املرتبة  على  ح�ضل  الإلكرتوين 
بن�ضبة  الإلكرتوين ح�ضل على املرتبة اخلام�ضة  والتخطيط  بن�ضبة مئوية )0.73(  الرابعة  املرتبة 
ويعزو   )0.75( مئوية  بن�ضبة  مرتفع  م�ضتوى  على  ح�ضلت  فقد  الكلية  الإداة  اأما   )0.75( مئوية 
الإلكرتونية يف جميع املجالت كان مرتفعًا وهذا يدل  الإدارة  اأن تطبيق  اإىل  الباحث �ضبب ذلك 
على اهتمام اجلامعة مبجاراة التقدم والتطور التكنولوجي والتغريات العاملية وذلك ل�ضمان �رصعة 

الإجناز والتقدم نحو الأف�ضل.
ثانيًا: النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الثاين والذي ن�ضه:  ◄

– التقنية  فل�سطني  جامعة  يف  االإلكرتونية  االإدارة  تطوير  �سبل  ما 
خ�سوري-؟ 

لالإجابة عن ال�ضوؤال اأُخذ بعني العتبار العبارات الأكرث تكراراً من قبل العاملني يف جامعة 
فل�ضطني التقنية –خ�ضوري- وهي كالتايل: 

جمال التخطيط االإلكرتوين:  ●
توفري الدعم املادي ب�ضكل منا�ضب يتنا�ضب مع اأهمية التخطيط الإلكرتوين. -
توافر اخلطط الإلكرتونية البديلة. -
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تطوير نظم التخطيط الإداري اإلكرتونيًا. -
�رصعة اإي�ضال الحتياجات املختلفة اإلكرتونيًا. -
تاأهيل العاملني لكت�ضاب اخلربات املختلفة. -
جمال التنظيم االإلكرتوين:  ●
توافر نظام اأر�ضفة الكرتونيًا. -
ت�ضبيك الأق�ضام والدوائر املختلفة يف اجلامعة الكرتونيًا. -
التوا�ضل مع املوؤ�ض�ضات ذات ال�ضلة اإلكرتونيًا. -
تعميق مبداأ اخل�ضو�ضية يف املعامالت الإلكرتونية -
توفري نظام اإلكرتوين فعال للتعامل مع جميع العاملني. -
جمال التوجيه االإلكرتوين:  ●
العمل على تطوير العالقات الإن�ضانية. -
و�ضع اأنظمة خا�ضة للتعامل مع امل�ضكالت املختلفة. -
 توافر اأنظمة لالت�ضال والتوا�ضل مع العاملني. -
عمل نظام خا�ص لتوجيه العاملني نحو اأ�ضاليب اإدارية واأكادميية تتنا�ضب مع التغريات. -
عمل دورات اإلكرتونية لتطوير قدرات العاملني. -
الرقابة والتقومي االإلكرتوين:  ●
 توفري نظام اإلكرتوين للتقييم الإلكرتوين للعاملني. -
توافر نظام خا�ص ملتابعة الأعمال اليومية. -
 اعتماد اأ�ضلوب علمي للتقومي. -
التنفيذ االإلكرتوين:  ●
 ال�ضرتاك يف نظام وا�ضح للتزود مبا هو جديد من دورات وندوات وموؤمترات. -
التعامل ب�ضفافية دون التطرق للعالقات ال�ضخ�ضية. -
ال�ضتجابة للم�ضتجدات ومواكبتها. -
الهتمام بدقة املعلومات الإدارية. -

ثالثًا- النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الثالث والذي ن�ضه:  ◄
هل يوجد دور لكل من متغريات )اجلن�س، التخ�س�س، املوؤهل العلمي، 
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طبيعة العمل، �سنوات اخلدمة( با�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة نحو واقع 
االإدارة االإلكرتونية يف جامعة فل�سطني التقنية- خ�سوري-؟ 

وتتعلق بهذا ال�سوؤال فر�سيات الدرا�سة: 
♦  )0.05 = α( الفر�سية االأوىل: ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة

يف واقع الإدارة الإلكرتونية يف جامعة فل�ضطني التقنية تعزى ملتغري اجلن�ص.
لختبار هذه الفر�ضية اُ�ضتخدم اختبار )ت( للعينات امل�ضتقلة (t- test) للك�ضف فيما اإذا كان 
هناك فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة  )α = 0.05( لواقع الإدارة الإلكرتونية يف 

جامعة فل�ضطني التقنية خ�ضوري تعزى ملتغري اجلن�ص.ويبني اجلدول )9( نتائج اختبار )ت( .
اجلدول )9( 

 نتائج اختبار )ت( للعينات امل�ستقلة لداللة الفروق لواقع االإدارة االلكرتونية 
يف جامعة فل�سطني التقنية خ�سوري تعزى ملتغري اجلن�س

العدداجلنساجملال
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

درجات 
احلرية

الداللةقيمة )ت( 

التخطيط 
اإللكتروني

494.410.39ذكر

82
2.780.14

354.150.45أنثى

التنظيم اإللكتروني
494.340.39ذكر

820.02 -0.86
354.340.40أنثى

التوجيه اإللكتروني
494.470.42ذكر

821.850.85
354.300.39أنثى

الرقابة والتقومي 
اإللكتروني

494.530.35ذكر
821.980.11

354.360.42أنثى

التنفيذ اإللكتروني
494.500.27ذكر

822.000.00
354.330.50أنثى

الدرجة الكلية
494.450.24ذكر

822.210.00
354.300.39أنثى

 )α = 0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

التقنية  فل�ضطني  جامعة  يف  الإلكرتونية  الإدارة  لواقع  الفروق  اأن   )9( اجلدول  من  يت�ضح 
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والتنظيم  الإلضضكضضرتوين  التخطيط  جمضضالت  على  دالضضة  غري  كانت  اجلن�ص  ملتغري  تعزى  خ�ضوري 
الإلكرتوين والتوجيه والرقابة، وكانت ذات دللة اإح�ضائية على جمال التنفيذ الإلكرتوين والدرجة 
ذات دللة  )0.05( وهي  اأقل من  )0.00، 0.00( وهي  م�ضتوى دللة  الكلية، حيث ح�ضلت على 
والدرجة  الإلكرتوين  التنفيذ  جمال  على  الفروق  وكانت  ال�ضفرية،  الفر�ضية  رف�ص  اأي  اإح�ضائية 
اأن الأمور الإلكرتونية والتقنية التي بحاجه  الكلية ل�ضالح الذكور، ويعزو الباحث �ضبب ذلك اإىل 
لتفكري وبحاجه ل�ضغط عمل يعمل الذكور على تنفيذها، اأما الأمور الأدبية واللغويات فتتقن ب�ضكل 

اأكرب عند الإناث.
الدللة  ♦ م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الثانية:  الفر�سية 

 )α = 0.05( يف واقع الإدارة الإلكرتونية يف جامعة فل�ضطني التقنية تعزى ملتغري التخ�ض�ص.
اإذا  فيما  للك�ضف   (t- test) امل�ضتقلة  للعينات  )ت(  اختبار  اُ�ضتخدم  الفر�ضية  هذه  لختبار 
الإدارة  واقع  يف   )0.05 = α(  الدللة م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  هناك  كان 
اللكرتونية يف جامعة فل�ضطني التقنية خ�ضوري تعزى ملتغري التخ�ض�ص.ويبني اجلدول )10( 

نتائج اختبار )ت( .
اجلدول )10( 

 نتائج اختبار )ت( للعينات امل�ستقلة لداللة الفروق يف واقع االإدارة االإلكرتونية 
يف جامعة فل�سطني التقنية تعزى ملتغري التخ�س�س

العددالتخصصاجملال
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

درجات 
احلرية

الداللةقيمة )ت( 

التخطيط 
اإللكتروني

474.340.42علمي
821.030.73

374.240.45أدبي

التنظيم اإللكتروني
474.370.41علمي

820.760.69
374.300.38أدبي

التوجيه اإللكتروني
474.360.45علمي

821.12 -0.06
374.460.36أدبي

الرقابة والتقومي 
اإللكتروني

474.460.33علمي
820.000.24

374.460.46أدبي

التنفيذ اإللكتروني
474.420.36علمي

820.30 -0.42
374.450.42أدبي
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العددالتخصصاجملال
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

درجات 
احلرية

الداللةقيمة )ت( 

الدرجة الكلية
474.390.32علمي

820.100.48
374.380.32أدبي

 )α = 0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

التقنية  الإدارة اللكرتونية يف جامعة فل�ضطني  لواقع  الفروق  اأن  يت�ضح من اجلدول )10( 
خ�ضوري تعزى ملتغري التخ�ض�ص كانت غري دالة اإح�ضائيًا، اأي قبول الفر�ضية ال�ضفرية، ويعزو 
الباحث �ضبب ذلك اإىل اأن العلوم الإدارية والتعامل مع التقنيات املختلفة من قبل جميع التخ�ض�ضات 
�ضواء تخ�ض�ضات علمية اأو اأدبية، وذلك لقيام الإدارة باإ�ضدار تعليمات موحدة للجميع ليتم التعامل 

مع التقنيات الإلكرتونية لت�ضهيل العمل الإداري والإلكرتوين.
الدللة  ♦ م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللضضة  ذات  فضضروق  يوجد  ل  الثالثة:  الفر�سية 

 )α = 0.05(يف واقع الإدارة الإلكرتونية يف جامعة فل�ضطني التقنية –خ�ضوري- تعزى ملتغري 
املوؤهل العلمي.

كان  اإذا  فيما  للك�ضف   (One Way ANOVA) الأحادي  التباين  ُحّلل  الفر�ضية  هذه  لختبار 
الإلكرتونية  الإدارة  الدللة  )α = 0.05(لواقع  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  هناك 

تعزى ملتغري املوؤهل العلمي.ويبني اجلدول )11( نتائج حتليل التباين الأحادي.
اجلدول )11( 

نتائج حتليل التباين االأحادي لداللة الفروق لواقع االإدارة االإلكرتونية 
يف جامعة فل�سطني التقنية خ�سوري تعزى ملتغري املوؤهل العلمي.

اجملال
مجموع مصدر التباين

املربعات
درجات 
احلرية

متوسط 
مجموع املربعات

قيمة ف 
احملسوبة

الداللة 
اإلحصائية

التخطيط اإللكتروني

0.7130.23بني اجملموعات

1.250.29 15.22800.19داخل اجملموعات

15.9483اجملموع

التنظيم اإللكتروني

1.1730.39بني اجملموعات

2.600.05 12.09800.15داخل اجملموعات

13.2683اجملموع



د. ربيع عطري

113 اجمللد اخلامس، العدد التاسع، كانون ثاني 2015

اجملال
مجموع مصدر التباين

املربعات
درجات 
احلرية

متوسط 
مجموع املربعات

قيمة ف 
احملسوبة

الداللة 
اإلحصائية

التوجيه اإللكتروني

1.4430.48بني اجملموعات

2.950.03 13.04800.16داخل اجملموعات

14.4983اجملموع

الرقابة والتقومي 
اإللكتروني

0.0830.02بني اجملموعات

0.160.91 12.81800.16داخل اجملموعات

12.8983اجملموع

التنفيذ اإللكتروني

0.7930.26بني اجملموعات

1.750.16 12.05800.15داخل اجملموعات

12.8583اجملموع

الدرجة الكلية

0.5530.18بني اجملموعات

1.860.14 7.97800.10داخل اجملموعات

8.5283اجملموع

 )α = 0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

يت�ضح من اجلدول )11( اأن الفروق يف واقع الإدارة الإلكرتونية يف جامعة فل�ضطني التقنية 
خ�ضوري تعزى ملتغري املوؤهل العلمي كانت ذات دللة اإح�ضائية، فقد كانت م�ضتوى الدللة على 
جمال التنظيم الإلكرتوين والتوجيه الإلكرتوين على التوايل )0.05، 0.03( فهي 0.05 فاأقل وهي 

ذات دللة اإح�ضائية، مما يعني رف�ص الفر�ضية ال�ضفرية.
وللتعرف اإىل اجتاه الدللة الإح�ضائية يف متغري مكان املوؤهل العلمي، اأجرى الباحث اختبار 

(LSD) للمقارنات البعدية، كما هو مو�ضح يف اجلدول )12( .

اجلدول )12( 
نتائج اختبار (LSD) ملتغري املوؤهل العلمي

Jالتنظيم اإللكتروني )I- J( التوجيه اإللكتروني )I- J( 

Iدكتوراهماجستيربكالوريوسدبلومدكتوراهماجستيربكالوريوسدبلوم

دبلوم

بكالوريوس
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Jالتنظيم اإللكتروني )I- J( التوجيه اإللكتروني )I- J( 

- 0.350.35- 0.25ماجستير

دكتوراة

 )α = 0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

ي�ضري اجلدول )12( اإىل وجود دللة اإح�ضائية بني ماج�ضتري وبكالوريو�ص يف جمال التنظيم 
الباحث �ضبب  الإلكرتوين ل�ضالح بكالوريو�ص، وبني ماج�ضتري ودكتوراة ل�ضالح دكتوراة، ويعزو 
ذلك اإىل اأن حملة البكالوريو�ص يتعاملون مع الأمور التقنية والإلكرتونية اأكرث من حملة املاج�ضتري 
اأما موؤهل الدكتوراه فهم من  لعملهم يف هذا املجال يف الأق�ضام الإدارية املختلفة يف اجلامعة، 
املواد  ومتطلبات  املحا�رصات  خالل  من  الإلكرتونيات  مع  التعامل  يف  الأكرث  اخلربة  ميتلكون 
التي حتتاج لأ�ضكال خمتلفة من الإلكرتونيات، وكذلك هناك دللة اإح�ضائية على جمال التوجيه 
اإن موؤهل بكالوريو�ص هم من  الإلكرتوين بني ماج�ضتري وبكالوريو�ص ل�ضالح بكالوريو�ص، حيث 

يوجهون قدرات العاملني نحو الأف�ضل وهم امل�ضوؤولون عن اإجناز الأعمال.
الدللة  ♦ م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللضضة  ذات  فضضروق  توجد  ل  الرابعة:  الفر�سية 

 )α = 0.05(يف واقع الإدارة الإلكرتونية يف جامعة فل�ضطني التقنية تعزى ملتغري طبيعة العمل.
لختبار هذه الفر�ضية اُ�ضتخدم اختبار )ت( للعينات امل�ضتقلة (t- test) للك�ضف فيما اإذا كان 
هناك فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة  )α = 0.05( يف واقع الإدارة الإلكرتونية يف 
جامعة فل�ضطني التقنية خ�ضوري تعزى ملتغري طبيعة العمل.ويبني اجلدول )13( نتائج اختبار )ت( .

اجلدول )13( 
 نتائج اختبار )ت( للعينات امل�ستقلة لداللة الفروق يف واقع االإدارة االإلكرتونية 

يف جامعة فل�سطني التقنية تعزى ملتغري طبيعة العمل

اجملال
طبيعة 
العمل

العدد
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

درجات 
احلرية

الداللةقيمة )ت( 

التخطيط اإللكتروني
574.280.46أكادميي

820.55 -0.20
274.340.37إداري

التنظيم اإللكتروني
574.330.46أكادميي

820.21 -0.00
274.350.19إداري

التوجيه اإللكتروني
574.410.43أكادميي

820.270.33
274.380.38إداري
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اجملال
طبيعة 
العمل

العدد
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

درجات 
احلرية

الداللةقيمة )ت( 

الرقابة والتقومي 
اإللكتروني

574.460.41أكادميي
820.10 -0.35

274.470.34إداري

التنفيذ اإللكتروني
.574.440.42أكادميي

820.390.20
274.410.32إداري

الدرجة الكلية
574.380.35أكادميي

820.06 -0.04
0.23 274.39إداري

 )α = 0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

اأن هناك دللة اإح�ضائية  اأن الفروق يف واقع الإدارة الإلكرتونية  يت�ضح من اجلدول )13( 
على جمال التنظيم الإداري والدرجة الكلية حيث كانت م�ضتوى الدللة على التوايل )0.00، 0.04( 
وهي اأقل من )0.05( ؛ اأي اأنه توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية وكانت الفروق على جمال التنظيم 
الإلكرتوين والدرجة الكلية ل�ضالح اإداري، ويعزو الباحث �ضبب ذلك اأن عمل الإداريني يحتم عليهم 

املعرفة ب�ضكل كبري يف نظام الأر�ضفة والتوا�ضل بني الأق�ضام والت�ضبيك بني العاملني.
واقع  ♦ يف   )0.05 = α(  اإح�ضائية دللة  ذات  فروق  يوجد  ل  اخلام�سة-  الفر�سية 

الإدارة الإلكرتونية يف جامعة فل�ضطني التقنية –خ�ضوري- تعزى ملتغري �ضنوات اخلدمة.
كان  اإذا  فيما  للك�ضف   (One Way ANOVA) الأحادي  التباين  حّلل  الفر�ضية  هذه  لختبار 
الإلكرتونية  الإدارة  الدللة )α = 0.05( لواقع  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  هناك 

تعزى ملتغري �ضنوات اخلدمة.ويبني اجلدول )14( نتائج حتليل التباين.
اجلدول )14( 

نتائج حتليل التباين االأحادي لداللة الفروق يف واقع االإدارة االإلكرتونية 
يف جامعة فل�سطني التقنية – خ�سوري تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة

مصدر التبايناجملال
مجموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
مجموع املربعات

قيمة ف 
احملسوبة

الداللة 
اإلحصائية 

التخطيط اإللكتروني

1.5830.52بني اجملموعات

2.940.03 0.18 14.3680داخل اجملموعات

15.9483اجملموع
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مصدر التبايناجملال
مجموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
مجموع املربعات

قيمة ف 
احملسوبة

الداللة 
اإلحصائية 

التنظيم اإللكتروني

0.6030.20بني اجملموعات

1.270.28 12.66800.15داخل اجملموعات

13.2683اجملموع

التوجيه اإللكتروني

0.6730.22بني اجملموعات

1.301.27 13.820800.17داخل اجملموعات

14.49683اجملموع

الرقابة والتقومي 
اإللكتروني

0.1930.06بني اجملموعات

0.390.75 12.70800.15داخل اجملموعات

12.8983اجملموع

التنفيذ اإللكتروني

123.30.04بني اجملموعات

0.250.85 12.729800.15داخل اجملموعات

12.8583اجملموع

الدرجة الكلية

0.3530.11بني اجملموعات

1.150.33 8.17800.10داخل اجملموعات

8.5283اجملموع

 )α = 0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

يت�ضح من اجلدول )14( اأن الفروق يف واقع الإدارة الإلكرتونية يف جامعة فل�ضطني التقنية 
خ�ضوري التي تعزى ملتغري �ضنوات اخلدمة، كانت ذات دللة اإح�ضائية، فقد كانت م�ضتوى الدللة 

)0.03( وهي اأقل من )0.05( ، مما يعني رف�ص الفر�ضية ال�ضفرية.
اختبار  الباحث  اأجرى  اخلدمة،  �ضنوات  متغري  يف  الإح�ضائية  الدللة  اجتاه  اإىل  وللتعرف 

(LSD) للمقارنات البعدية، كما هو مو�ضح يف اجلدول )15( .
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اجلدول )15( 
نتائج اختبار (LSD) ملتغري �سنوات اخلدمة 

Jالتخطيط اإللكتروني(I- J)  

I5 -110 -615 -1116 سنة فأكثر

5*29.02 -*0.43

10 -6

15 -11

16 سنة فأكثر

 )α = 0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

ي�ضري اجلدول )15( اإىل وجود دللة اإح�ضائية بني 1- 5 و 6- 10 ل�ضالح 6- 10 و بني 
العاملني يف  اأن  اإىل  ذلك  ال�ضبب يف  يعود  وقد  فاأكرث،  �ضنة   16 ل�ضالح  فاأكرث  �ضنة  و 16   5  -1
جامعة فل�ضطني التقنية خ�ضوري كلما زادت �ضنوات خدمتهم كلما كانوا اأكرث لتقومي واقع الإدارة 
الإلكرتونية ومقارنته بالأعمال الإدارية التي ت�ضبق ا�ضتخدام الإلكرتونيات حيث كانت ت�ضتخدم 

الأمور الإدارية التقليدية.

التوصيات: 
يف �سوء نتائج الدرا�سة ومناق�ستها يو�سي الباحث مبا ياأتي: 

التوجه نحو التخطيط الإداري الإلكرتوين لالأعمال الإدارية. . 1
اأر�ضفة املعلومات الكرتونيًا والرجوع اإليها ب�ضهولة. . 2
اإن�ضاء �ضبكة اإلكرتونية للعمل والت�ضبيك مع الأق�ضام. . 3
توافر نظام �ضامل لتدريب جميع العاملني لال�ضتفادة من اخلدمات الإلكرتونية. . 4
ت�ضبيك الأق�ضام املختلفة يف اجلامعة وربطها يف املوؤ�ض�ضات ذات ال�ضلة اإلكرتونيًا. . 5
توفري نظام خا�ص للتعامل مع امل�ضكالت الطارئة واإدارة الأزمات الكرتونيًا. . 6
توفري نظام تقومي اإلكرتوين وربطه بامل�ضوؤولني لالإطالع على التقومي امل�ضتمر. . 7
توفري نظام �ضهل للح�ضول على جميع املعلومات املطلوبة. . 8
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املصادر واملراجع: 

أوالً - املراجع العربية: 
اأبو جهل، اأ�ضعد )2011( . دور التكنولوجيا يف تطوير عمادات القبول والت�ضجيل. ورقة . 1

عمل مقدمة اإىل موؤمتر: واقع عمل عمادات القبول والت�ضجيل يف اجلامعات والكليات الفل�ضطينية 
يف ظل ثورة التكنولوجيا، يف الفرتة )28_30/ 5/ 2011م( ، جامعة الأق�ضى، غزة، �ص3. 

يف . 2 الإلكرتونية  الإدارة  تطبيق  م�ضتوى   .  )2013( ديانا  والنمري،  خليفة  عا�ضور،  اأبو 
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