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ملخص: 
و�سط  احلديثة  التقنية  و�سائل  ا�ستخدام  م�ستوى  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
ا�ستخدمت  وقد  ال�سعودية،  العربية  باململكة  ال�سمالية  احلدود  جامعة  يف  العاملة  القوى 
عينة  �ُسحبت  وقد  البيانات،  جلمع  اأداًة  اال�ستبانة  اإىل  باالإ�سافة  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة 
على  موزعني  باجلامعة  العاملة  القوى  من  مبحوثًا   )315( من  مكونة  ب�سيطة  ع�سوائية 
فروع اجلامعة الثالثة، )71%( منهم ذكور، و )29%( اإناثوفيما يتعلق بالذكور فقد بلغت 
ن�سبتهم )78%( ، و )53%( ، و )58%( يف: فروع اجلامعة بعرعر ورفحاء وطريف على 
التواليبينما كانت ن�سبة االإناث )22%( و )47%( و )42%( يف: عرعر ورفحاء وطريف 
على التواليولقيا�ض مدى تنوع العاملني ح�سب النوع يف فروع اجلامعة الثالثة فقد ُح�سب 
موؤ�رس قيني امُلَمْعرَي للتنوع )Gini Index for heterogeneity(. وقد اأظهرت النتائج 
اأن اأقل تنوع من حيث النوع كان يف فرع عرعر حيث كان موؤ�رس قيني 68%؛ مما ي�سري 
اإىل غلبة الذكور يف الفرع، بينما هناك تنوع كامل يف رفحاء )100%( ، و�سبه كامل يف 
اأن  النتائج  واأظهرت   )%82( املوؤ�رس  بلغ  فقد  اجلامعة  م�ستوى  على  اأما   )%98( طريف 
اإال  اإىل حد ما،  العاملني يف اجلامعة كان مر�سيًا  التقنية احلديثة و�سط  ا�ستخدام  م�ستوى 
لذا تو�سي  االإطالق؛  التقنية على  الثانوي ال ي�ستخدمون  اأّن )52%( ممن موؤهالتهم دون 
الدرا�سة ب�رسورة العمل على اإيجاد بيئة تنظيمية تعزِّز ن�رس ثقافة ا�ستخدام التقنية، وتطوير 

مهارات العاملني التقنية.
الكلمات املفتاحية: القوى العاملة، التقنية، التقنية االإدارية، جامعة احلدود ال�سمالية
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Manpower at the Northern Border University and the Level 
of Use of Modern Technology Tools: An Empirical Study

Abstract: 

This study investigates the use of modern technology among the 

workforce of the Northern Border University in the Saudi ArabiaThe study 

used a descriptive methodologyThe sample size was 315, males were (71%) 

, and females were (29%) The males represent (78%) , (53%) , and (58%) 

for the three branches Arar, Rafha and Tarif, respectively, whereas the 

females represent (22%) , (47%) and (42%) for each of the Arar and Rafha 

and Tarif, respectivelyTo measure the gender diversity in the three branches 

of the university (Gini Index for heterogeneity) was usedThe results showed 

that the less gender diversity was found in the branch of Arar (Gini Index 

at 68%) , whereas a full diversity found in Rafha and semi - full in Tarif 

(Gini Index at 100% and 98%) , respectivelyAt the university level the Gini 

Index of diversity was at (82%) The results showed that the status of the 

use of modern technology among the university workers was acceptable to 

some extentWhereas (52) of non - secondary qualifications holders did not 

use technology at allAccordingly, the study recommends establishment of 

enabling environment that encourages the use of technology.

Keywords: Workforce, Technology, Northern Border University 
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مقدمة: 
اإن التطورات التي حدثت يف تقنية املعلومات، توؤكد اأنها اأ�سبحت املحرك الرئي�ض لكثري 
من التحوالت االقت�سادية واالجتماعية العامليةواأ�سبح العامل اليوم اأمام ثورة معلوماتية 
هائلة تفوق الثورة ال�سناعية احلديثةاإن ارتباط تقنية املعلومات باالت�ساالت جعل العامل 
يعي�ض يف قرية كونية �سغرية، حيث يتمّكن الفرد من عقد ال�سفقات التجارية، وت�رسيف 
االأعمال اأو احل�سول على املعلومات عن اأي مو�سوع، ومن اأي مكان ب�رسعة فائقة، وتكلفة 
منخف�سةاإن املنظمات يف الع�رس الرقمي بحاجة اإىل مواكبة هذا الع�رس، وح�سن ا�ستغالل 
التكنولوجيا احلديثة، ولكن ذلك يعتمد على وجود االإدارة اجليدة التي حت�سن التعامل مع تلك 
التقنيات وت�سخريها ل�سالح منظماتها، وعمل خطط اإ�سرتاتيجية للتحول املطلوب، وتاأهيل 
الكوادر الب�رسية بكفاءة عالية، مع احلر�ض على �رسورة ن�رس وتعميم الثقافة الرقمية بني 

العاملني بتلك املنظمات )قوتة ودياب، 2001( 
كما اأن ا�ستخدام تقنية املعلومات واالت�ساالت اأ�سبح من ال�رسورات يف عامل اليوم، 
احلديثة  االت�سال  �سبكات  توافر  ل�سهولة  وذلك  واالإدارية،  التجارية،  االأعمال  يف  وبالذات 

 )Linautaud،2001( باعتبارها مطلبًا اأ�سا�سيًا لنجاح تلك املنظمات
ونظراً لتاأثري التقنية يف رفع م�ستوى اخلدمات كالتعليم وال�سحة، ورفع كفاءة االأعمال 
االإدارية، وحتقيق الرفاهة للمواطنني، فقد هّياأت الدول ال�سناعية منذ منت�سف الت�سعينيات 
واخلدمية  االقت�سادية  القطاعات  خمتلف  يف  املعلومات  تقنية  لن�رس  الالزمة  املتطلبات 
�سيا�سات  و�سع  خالل  ومن  التحتية،  البنى  على  الكبري  االإنفاق  خالل  من  واالجتماعية 
وحوافز �ساملة ووا�سحة، وبرامج وطنية طموحة لت�سجيع �سناعة تقنية املعلومات، ودعم 

البحث العلمي املوؤ�س�ض لتطويرها ودعمها 
قطاع  يف  احلكومة  بها  تقوم  التي  اجلهود  اأن  جند  ال�سعودية  العربية  اململكة  ويف 
تقنيات  انت�سار  مدى  تقي�ض  التي  اخلا�سة  املوؤ�رسات  تظهرها  واالت�ساالت،  املعلومات 
املعلومات واالت�ساالت وعمقها ك�سبكة االإنرتنت وتقنية املعلومات واحلا�سبات ال�سخ�سية 
والهواتف الثابتة واجلوالة يف ال�رسكات واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة، وتوؤكد حدوث منوِّ 
مت�سارع يف تقنيات املعلومات واالت�ساالت يف اململكة يف ال�سنوات االأخرية. فمعظم اجلهات 
الثابتة  الهواتف  ارتفاع عدد  اإىل  اإ�سافة  االإنرتنت،  اأطلقت مواقع على  باململكة  احلكومية 
احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  االإنرتنت  خدمة  وانت�سار  الكمبيوتر،  اأجهزة  وانت�سار  والنقالة، 
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تقنية  لدور  اململكة  حكومة  اإدراك  اإىل  ت�سري  دالئل  كلها  وهذه  املنازل.  اإىل  وو�سولها 
املعلومات واالت�ساالت يف خمتلف املجاالت. ولتعزيز قطاع تقنية االت�ساالت واملعلومات 
اأعلنت احلكومة عدداً من املبادرات مثل م�رسوع البطاقة الذكية للمواطن وم�رسوع ا�ست�سدار 
العمرة اآليًا بجانب ال�سعي الوا�سح لتطوير القوانني والت�رسيعات التي تخدم م�سلحة الوطن 
عامة  ب�سفة  االإلكرتونية  االإدارة  تطبيقات  اإجناح  يف  كبري  ب�سكل  �سي�سهم  مما  واملواطن 

واحلكومة االإلكرتونية ب�سفة خا�سة )اأبو عباة( 
حيث  خا�سة،  اأهمية  املعلومات  تقنية  اأولت  اململكة  حكومة  اإن  القول  ميكن  وبذلك 
ركزت عليها يف العديد من اخلطط اخلم�سية للتنمية، والتي جاءت بت�سورات وا�سحة ملكانة 
وطنية  خطة  اإعداد  �رسورة  على  التاأكيد  مت  كما  الوطنية،  الق�سايا  يف  املعلومات  تقنية 
التنمية االقت�سادية، وتوفري  الِعلم ودعم  التقنيات خلدمة  توّظف املعلوماتية وغريها من 
اأدوار املوؤ�س�سات املنتجة  البيانات واملعلومات املحدثة وت�سهيل احل�سول عليها، وحتديد 
معلومات  نظام  واإن�ساء  تكاملها،  ي�سمن  مبا  املعلومات  ومرجعية  للمعلومات  واملجمعة 
وخدمات  تقنية  ون�رس  املتكامل،  الوطني  املعلومات  بنظام  ترتبط  فرعية  �سبكات  �سمن 
بني  التقنية  الفجوة  ت�سييق  اإىل  ُتف�سي  م�ستقبلية  روؤية  وو�سع  املجتمع،  يف  املعلومات 
املعلومات يف  تقنية  ا�ستثمار  2020م، من خالل  عام  بحلول  ال�سناعية  والدول  اململكة 
تنمية القوى الب�رسية، واالرتقاء بها اإىل امل�ستويات الدولية، لتكون قادرة على التعامل مع 
وانطالقًا من هذه   )2004  - 1999 للتنمية  ال�سابعة  )اخلطة اخلم�سية  التقنيات احلديثة 
اإىل  لتتعرف  الدرا�سة  تاأتي هذه  الب�رسية  القوى  للتقنية ودورها يف تنمية  الوطنية  الروؤية 
م�ستوى ا�ستخدام التقنية احلديثة و�سط العاملني يف جامعة احلدود ال�سمالية. وتتميز هذه 
احلدود  اأجريت يف جامعة  التي  االأوىل  الدرا�سة  باأنها   - الباحث  علم  على حد  الدرا�سة - 
االإدارة  مو�سوعات  تتناول  التي  الدرا�سات  اإىل  حقيقية  اإ�سافة  تعد  وبالتايل  ال�سمالية، 
العامة كاحلكومة االإلكرتونية واالإدارة االإلكرتونية التي تتبع دور التكنولوجيا واملعلومات 

يف زيادة كفاءة وفاعلية اأداء العاملني 

مشكلة الدراسة: 
يف ظل التوجه العاملي نحو اقت�ساديات املعرفة التي تعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على التقنية 
احلديثة، برزت احلاجة املا�سة لهذه الدرا�سة للتعرف على مدى ا�ستخدام العاملني يف جامعة 
احلدود ال�سمالية لو�سائل التقنية احلديثة كالتطبيقات والربامج املكتبية واالإنرتنت والربيد 
االإلكرتوين واحلوا�سيب وغريها. كما اأن تقنية املعلومات واالت�ساالت �سارت و�سيلة لرفع 
م�ستوى اأداء العاملني واأداة لتوفري فر�ض العمل للعديد من االأفراد، بل اأ�سبحت اآلية لزيادة 
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اإىل  واالت�ساالت  املعلومات  تقنية  وت�سعى  وجناعتها،  واملنظمات  احلكومات  اأداء  كفاءة 
حتقحق هذه املهمة من خالل التو�سع يف ا�ستخدام تطبيقات االأعمال االإلكرتونية يف جميع 

جماالت االإدارة والتعليم والتجارة وال�سناعة وال�سحة وغريها.

أهداف الدراسة: 
احلدود  جامعة  يف  العاملني  ا�ستخدام  م�ستوى  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
املعلومات  تكنولوجيا  احلديثة  التقنية  لو�سائل  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  غري  من  ال�سمالية 
باجلامعة،  التقنية  توطني  على  ت�ساعد  التي  املنا�سبة  التو�سيات  واقرتاح  واالت�ساالت 

ومتكني العاملني فيها من ا�ستخدامها.

منهجية الدراسة: 
)ا�ستق�ساء(  ا�ستبانة  منوذج  م�ستخدمة  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  اتبعت 
للتعرف اإىل اأو�ساع املوظفني واآرائهم. واعتمدت الدرا�سة يف جمع البيانات على امل�سادر 
الثانوية  امل�سادر  اإىل  اإ�سافة  ال�سخ�سية،  واملقابالت  اال�ستبانات  يف  واملتمثلة  االأولية 
والتقارير  وال�سجالت  والكتب  باجلامعة  البيانات  وقاعدة  املوظفني  �سجالت  يف  املتمثلة 
فت الدرا�سة يف حتليلها للبيانات اأ�ساليب  واالإح�سائيات املتوافرة من م�سادر متنوعةووظَّ

.SPSS اإح�سائية متعددة با�ستخدام برنامج

اإلطار املفاهيمي واألدبي للدراسة: 
مفهوم القوى العاملة:  ◄

املختلفة،  واخلدمات  االإنتاج  قطاع  يف  العامل  الب�رسي  العن�رس  هي  العاملة  القوى 
ويتوقف عيها حتقيق اأهداف امل�رسوعات واخلطط التي ت�سعها الدولة، ويق�سد بقوة العمل 
يف اأي جمتمع، االأفراد الذين هم يف �سن القدرة على العمل، ممن يعملون فعاًل اأو ممن هم 
اأفراد  العاملة  القوى  قادرون على العمل، ويرغبون فيه ويبحثون عنه، وبذلك ي�ستبعد من 
القوات امل�سلحة كافة، واالأطفال الذين يقل عمرهم عن 16 �سنة، والعاجزون عن العمل عجزاً 
دائمًا، والي�سمل ذلك املنت�سبني اإىل القوى العاملة ممن عمرهم فوق �سن اخلام�سة وال�ستني 

)حداد واآخرون، 2002 ، 164( 
اإن جامعة احلدود ال�سمالية كموؤ�س�سة للتعليم العايل ت�سعى بجد اإىل تر�سيخ ر�سالتها 
التعليمية من خالل تخريج كفاءات وطنية تلبي االحتياجات الوطنية عامة، واحتياجات 



143

2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية - اجمللد األول - ع )4( - كانون 

وال  املجاالت،  جميع  يف  وعملية  مهنية  تخ�س�سات  من  خا�سة،  ال�سمالية  احلدود  منطقة 
الطالب و ع�سو  من  بدءاً  للجامعة  الداخلية واخلارجية  بالبيئة  اإال باالهتمام  يتحقق ذلك 
العلمي،  البحث  وتن�سيط  املتقدمة،  التقنية  و  احلديثة،  واملناهج  املتميز،  التدري�ض  هيئة 
تخ�س�ساتهم  مبختلف   - االإداريون  وهم   - التدري�سي  غري  الوظيفي  بالكادر  واالهتمام 
ومواقعهم االإدارية.وتاأتي هذه الدرا�سة عن القوى العاملة يف جامعة احلدود ال�سمالية ومدى 
العاملة  القوى  ا�ستخدام  م�ستوى  لت�سخي�ض  جادة  كمحاولة  احلديثة  للتقنية  ا�ستخدامها 
نقاط  وحتديد  وتعزيزها،  القوى  نقاط  ملعرفة  وذلك  للتقنية؛  واإناثًاـــــ  ذكوراً  باجلامعةـــ 

القوى وكيفية معاجلتها بهدف تطوير اجلامعة والعاملني فيها 
التعريف الإجرائي للتقنية:  ◄

التقنية عبارة عن جمموعة من العنا�رس االآلية الالزمة جلمع وت�سغيل البيانات لغر�ض 
حتويلها اإىل معلومات ت�ساعد مراكز العمل املختلفة على اتخاذ القرارات ال�سليمة، وتقوية 
الو�سع التناف�سي للمن�ساأة، وحت�سني الكفاءة، ورفع م�ستوى االإنتاجية، ومتكني املديرين من 

ات االإ�سرتاتيجية  تخ�سي�ض وقت اأكرب للمهمَّ
التعريف الإجرائي للتقنية الإدارية:  ◄

املعلومات  ونظم  املكتبية  االأجهزة  ا�ستخدام  عملية  هي  االإدارية  التقنية 
تتطلب  التي  املوؤ�س�سات  يف  والدورية  اليومية  املكتبية  االأعمال  اإجناز  يف  و�سبكاتها 
واإجراء تو�سيف دقيق  التقنية فيها،  واأولويات عمليات  اأمتتتها  الواجب  االأعمال  حتديد 
واإعادة  املنظمة،  يف  املعلومات  اأر�سيف  واقع  ودرا�سة  القائمة،  واالإجراءات  لالأعمال 
ملحو  العاملني  تاأهيل  واإعادة  االإدارية،  التقنية  مع  يتوافق  مبا  العمل  اإجراءات  هند�سة 
التقنية،  مل�رسوعات  الالزمة  املالية  املوارد  وتخ�سي�ض  لديهم،  املعلوماتية  االأمية 
�سناعة  وت�سجيع  االإدارية،  التقنية  لدعم  كافية  حديثة  رقمية  ات�ساالت  �سبكة  وتوفري 
للتقنية  عامة  ومنهجية  دليل  وو�سع  قطاعية،  تقنية  مب�رسوعات  والقيام  الربجميات، 

االإدارية.
تكنولوجيا املعلومات:  ◄

نظام  لبناء  ت�ستخدم  التي  االأدوات  تلك  اإىل  املعلومات  تكنولوجيا  م�سطلح  ي�سري 
والعمليات  القرارات  اتخاذ  جمال  يف  االحتياجات  دعم  يف  االإدارة  ت�ساعد  معلومات 
الت�سغيلية يف املنظمة، وتت�سمن تكنولوجيا املعلومات الربامج الفنية، والربامج اجلاهزة، 
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وقواعد البيانات، و�سبكات الربط بني العديد من احلا�سبات هناك العديد من العوامل التي 
املتالحقة،  االإنرتنت  كتطورات  التكنولوجيا  اإليها  تو�سلت  ما  مواكبة  اإىل  االأفراد  تدفع 
وتطور املعرفة، والنمو يف االقت�ساد واملرتبط بالعاملية » العوملة« والتحوالت يف م�ساريع 
االأعمال وظهور ما يعرف بال�سبكة الرقمية )اإدري�ض، 2005( اإن البنية التحتية لتكنولوجيا 
املعلومات يف اأي �رسكة اأو منظمة ت�ستمل على االأجهزة والربجميات وبيانات تكنولوجيا 
التخزين، باالإ�سافة اإىل املوارد الب�رسية املطلوبة الإدارة التكنولوجيا، وذلك الأن املديرين 

والعاملني يتفاعلون ب�سكل مبا�رس مع هذه النظم.
ويرتتب على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات وتطبيقها العديد من الفوائد واملزايا لكلِّ 
من االأفراد واالإدارات واالأنظمة ب�سكل عام، ومن بني تلك الفوائد رفع م�ستوى االأداء، وخلق 
قيمة للمنظمة خا�سًة يف ظل حدة املناف�سة بني املنظمات، والفاعلية يف اتخاذ القرارات، 
والتنظيمية  االإدارية  املجاالت  ذات  املنظمات  وجناح  الت�سغيل،  عمليات  هند�سة  واإعادة 

املعقدة )مغربي، 2006( .
جتاه  كبرية  اأهمية  االإنرتنت  ل�سبكة  اأن   )Blinko، 1996( بلنكو  الباحث  يرى 
التعليم العايل، حيث اإنها ميكن اأن توؤدي اإىل طرق جديدة يف التدري�ض، ولكن هذه االأهمية 
املحلية  املبادرات  ال�ستخدام  تبذل  التي  باجلهود  اإال  تتحقق  اأن  ميكن  ال  واالإمكانية 
املجال  هذا  الرائدة يف  التجارب  بني  ومن  االإنرتنت.  على  وتطويرها  والدولية  والوطنية 
 JIP( منوذج جامعة و�ستمن�سرت، حيث تبّنت هذه اجلامعة عام 1993م بروتوكول جانيت
االإنرتنت.  اإىل  جانيت  من  بالو�سول  ي�سمح  الذي   )JANET Internet Protocol
املو�سوعية،  االإر�سادية  االأدلة  وتوفري  االآيل،  احلا�سب  موظفي  تدريب  الربنامج  ويت�سمن 

واإدخال االإنرتنت الأع�ساء هيئة التدري�ض والباحثني.
التعليم  يف  ال�سبكات  “اإن�ساء  بعنوان:   )2001 مور،  وميلي  )الروا�ض  درا�سة 
املادية  الت�سهيالت  توفري  يف  ال�سبكات  لقدرة  تطرقت  والتحديات”  احلاجة  اجلامعي: 
املعلومات  تقنية  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  االإنرتنت.  �سبكة  عرب  للتعليم  املقدمة 
ما�سة  حاجة  هناك  التعليمواأن  قطاع  يف  اإهمالها  ميكن  ال  حقيقًة  اأ�سبحت  وال�سبكات 
يف قطاع التعليم العايل ملثل هذه التقنيات، ولتحقيق اأكرب فائدة من هذه االحتياجات 

فال بّد من مواجهة عدد من التحديات 
الإدارة الإلكرتونية واملوارد الب�رشية:  ◄

ح�ساب  على  )املعريف(  الذهني  العمل  دور  يف  كبرياً  ات�ساعًا  احلايل  الع�رس  �سهد 
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املعلومات واملعرفة،  احلالية ع�رس  احلقبة  اأ�سبح يطلق على  اإذ  ؛  )الع�سلي(  البدين  العمل 
e - marke -  ككرث ا�ستعمال كلمة »اإلكرتوين« يف �سياقات عدَّة كالت�سويق االإلكرتوين
 e - banking االإلكرتونية  والبنوك   e - commerce االإلكرتونية  والتجارة   ing
اإدارية  منهجية  االإلكرتونية  االإدارة  وتعدُّ  الب�رسية.  للموارد  االإلكرتونية  واالإدارة 
واالت�ساالت  املعلومات  لتقنيات  الواعي  واال�ستخدام  اال�ستيعاب  على  تقوم  جديدة 
جديد  منط  فهي  الب�رسية.  املوارد  وتنمية  الإدارة  االأ�سا�سية  الوظائف  ممار�سة  يف 
وي�ستوعب  ال�رسيعة،  املتغريات  ع�رس  معطيات  يتبّنى  االإدارية  واملمار�سة  الفكر  من 
املعلومات  تكنولوجيا  وي�ستثمر  الفاعلة،  اآلياته  ويطبِّق  املتجددة،  تكنولوجياته 

وظائفه. اأداء  يف  واالت�ساالت 

النتائج

اأع�ساء  غري  )من  باجلامعة  العاملة  القوى  من   )315( من  الدرا�سة  عينة  تتكون 
فرع  من   )%71( 224 هيئة التدري�ض( موزعني على الفروع الثالثة على النحو االآتي: 
توزيعهم ح�سب  اأّما  فرع طريف.  عرعر، و72 )23%( من فرع رفحاء، و19 )6%( من 
ن�سبة  وبلغت  االإناث  من   )%29( و91  ذكور  منهم   )%71(  224 ياأتي:  فكما  اجلن�ض 
التوايل  على  وطريف  ورفحاء  عرعر  من  لكلِّ   )%58( و   )%53(  ،  )%78( الذكور 
، )42%( لكلِّ من عرعر ورفحاء وطريف   )%47( ، االإناث )%22(  بينما كانت ن�سب 

التوايل  على 
ولقيا�ض مدى تنوع العاملني ح�سب اجلن�ض )ذكر واأنثى( على م�ستوى اجلامعة، ويف 
الفروع املختلفة ُح�سب )موؤ�رس قيني املمعري للتنوع( وقد اأظهرت النتائج اأن اأقل تنوع من 
اإىل غلبة الذكور يف  68%( ، مما ي�سري  حيث النوع كان يف فرع عرعر )موؤ�رس قيني عند 
قيني عند  و�سبه كامل يف طريف مبوؤ�رس  تنوع كامل يف رفحاء  بينما كان هناك  الفرع، 
)100%( و )98%( على التوايل. اأما على م�ستوى اجلامعة فكان موؤ�رس قيني للتنوع عند 
)82%( )انظر�سكل 1( كلما اقرتبت القيمة من )0%( دّل ذلك على عدم وجود تنوع )اأي اأن 
العاملني اأكرثهم ذكور اأو اأكرثهم اإناث( ، بينما اقرتاب املوؤ�رس من )100%( ، يعني التنوع 

)اأي اأن ن�سبة الذكور واالإناث تت�ساوى تقريبًا( 
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الشكل )1( 
قياس حالة توزيع العاملين حسب النوع باستخدام مؤشر قيني الُمَمعَير.

وتبني اأن اأكرث من ن�سف العاملني يف اجلامعة ين�سوون حتت الكليات )52%( ، بينما 
الن�سف االآخر تتقا�سمهم االإدارات )27%( والعمادات امل�ساندة )21%( وكانت ن�سبة الذين 
يعملون يف االإدارات من بني العاملني يف كل فرع هي االأعلى يف فرع عرعر بن�سبة بلغت 
)32%( ، تتبعها رفحاء وطريف بن�سبتي )%18( و )5%( على التواليبينما ن�سبة الذين 
وعرعر  رفحاء  تتبعها   )%95( بلغت  بن�سة  طريف  يف  االأعلى  كانت  الكليات  يف  يعملون 
بن�سبتي )61%( و )45%( على التوايل. وقد اُختربت معنوية العالقة بني متغريي الفرع 
p - va - ةااالإدارة با�ستخدام اختبار مربع كاي لال�ستقالل حيث جاءت القيمة االحتمالي

ue( )اأقل من )0.0005( ، مما ي�سري اإىل اأن العالقة ذات داللة اإح�سائيةوتعدُّ هذه النتيجة 
منطقية لوجود االإدارة العليا ورئا�سات االإدارة العامة يف فرع عرعر )انظر اجلدول 1( 

الجدول )1( 
توزيع العاملين حسب االدارة والفرع

القيمة الإحتماليةاملجموعاإدارةعمادة م�صاندةكليةالإدارة/ الفرع

(100%) 224 (32%) 71 (23%) 51 (45%) 102عرعر

<0.0005 (100%) 72 (18%) 13 (21%) 15 (61%) 44 رفحاء

(100%) 19 (5%) 1 (0%) 0 (95%) 18 طريف
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القيمة الإحتماليةاملجموعاإدارةعمادة م�صاندةكليةالإدارة/ الفرع

0.0005>(100%) 315 (27%) 85 (21%) 66 (52%) 164 الكل

�سَكل موظفو املرتبة غالبية العاملني يف قطاعات اجلامعة املختلفة )95%( ، بينما 
يف  العاملني  عدد  من  فقط   )%5( االأجور  وبند  امل�ستخدمني  فئتي  على  املوظفون  �سكل 
اأ�سا�سا  العمل يف اجلامعة كقطاع حكومي يقوم  النتيجة تف�رسها متطلبات  اجلامعةوهذه 
املختلفة  االإدارات  يف  االأعمال  الإجناز  املتخ�س�سني  املدنية  اخلدمة  موظفي  جهود  على 
حيث يوؤدي العاملون على وظائف امل�ستخدمني وبند االأجور وظائف م�ساندة لالإدارة تتطلب 

موؤهالت وخربات اأقل )انظر اإىل ال�سكل: 2( 

الشكل )2( 
توزيع العاملين حسب نظام الخدمة المدنية

وهذا التوزيع النوعي يف الفئات الوظيفية داخل اجلامعة يعدُّ توزيعًا منطقيًا يعك�ض 
اخلدمة  موظفي  اأن  خا�سة  اجلامعة،  بها  تقوم  التي  املتنوعة  والوظائف  ات  املهمَّ طبيعة 
املدنية ي�سكلون الغالبية العظمى من املوظفني، وميكن فقط مالحظة اأن عدد العاملني يف 

اجلامعة من حيث النوع مييل ب�سكل كبري جداً ل�سالح الذكور.
استخدام التقنية وتطوير املوارد البشرية باجلامعة: 

العامل،  على  يطراأ  الذي  املت�سارع  التغيري  ون�سق  التكنولوجية  الثورة  اإن 
الهيكلي يف نظام االت�ساالت  للتغيري  الدويل نتيجة  االت�سال  والتكنولوجيا احلديثة يف 
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يعملون  الذين  االأفراد  تطوير  اجتاهات جديدة يف  تن�سيط  اأ�سا�سي يف  دور  له  واأجهزته، 
القرن  نهاية  مع  بداأت  التي  والتطور  التحديث  عمليات  اأن  كما  املنظمات  خمتلف  يف 
برامج  تطوير  يف  �ساهمت  واملعلومات  واالت�ساالت  التكنولوجيا  ثورة  ب�سبب  الع�رسين 
يف  �سك  يوجد  ال  كما  الدول،  خمتلف  يف  واالجتماعي  واالقت�سادي  االإداري  التطوير 
حيث  واخلا�ض،  العام  القطاعني  يف  املواطنني  على  اإيجابًا  انعك�ض  التطور  هذا  اأن 
ظهور  اإىل  الت�سعينيات  بداية  مع  املتقدم  العامل  دول  يف  التكنولوجيا  انت�سار  اأدى 
حققت  التي  االإلكرتونية  وال�رسكات  االإلكرتونية  واجلامعات  االإلكرتونية  املجتمعات 
تلبيًة  تكنولوجيًا  لتتطّور  احلكومية  للقطاعات  حمفزًة  كانت  �سخمة  ومكا�سب  جناحات 
ملتطلبات هذه االأن�سطة التي اأ�سبحت تدار وتتعامل رقميًا. كما وجدت بع�ض املوؤ�س�سات 
لتحقيق  التناف�سية  العمليات  اأمام  وال�سمود  نف�سها  لتطوير  ذلك  يف  فر�سة  كاجلامعات 

 )Medjahed et al، 2003( مكا�سب مادية وخدمية
العربية خطوات متباينة  الدول  اتخذت خمتلف  القرن احلادي والع�رسين  ومنذ بداية 
يف حتويل االإدارة احلكومية بها من االإدارة التقليدية اإىل االإدارة الرقمية وقد بداأت حكومة 
دبي اأوىل خطواتها يف العملية منذ عام 2000م اآخذًة بنظام احلكومة الرقمية، وتلتها م�رس 
الرقمية هو تكملة  االإدارة  الهدف من تطبيق  ال�سعودية. وقد كان  العربية  ومن ثم اململكة 

 )Berners - Lee، etal، 2001( االأداء احلكومي بكل كفاءة وفاعلية
وبذلك يت�سح اأن االجتاه احلايل لالإدارة احلديثة يعتمد على اإدارة التقنية، مما اأوجب على 
املديرين واملوظفني اأن يدركوا اأهمية البيئة املحيطة مبن�ساآتهم، والتفاعل معها، واحل�سول 
منها على جزء كبري من املعلومات، واأن يتقنوا كل اأنواع واأمناط النظم التقنية لتت�سنى لهم 
اال�ستفادة منها اإداريًا يف توفري املعلومات الدقيقة التي ت�ساهم يف �سنع القرارات الر�سيدة، 
وحتقق اأهداف العمل املن�سودة. اأما التقنية فتعّرف اأنها جمموعة من العنا�رس االآلية الالزمة 
اتخاذ  يف  اجلامعة  اإدارة  ت�ساعد  معلومات  اإىل  حتويلها  لغر�ض  وت�سغيلها  البيانات  جلمع 
القرارات ال�سليمة، وتقوية الو�سع التناف�سي للجامعة بحيث ت�سبح جامعة رائدة، وحت�سني 
كفاءة العاملني فيها، ورفع م�ستوى االأداء، ف�ساًل عن متكني املديرين من تخ�سي�ض وقت 
ات اال�سرتاتيجية. اإذاً فاإن التقنية ت�ساعد يف درا�سة امل�سكالت الكبرية واملعقدة  اأكرب للمهمَّ
ات االإدارية، وت�ساعد االإدارة اأي�سًا يف  ومعاجلتها، ويف �رسعة تنفيذ القرارات، واإجناز املهمَّ
التعرف اإىل الفر�ض واال�ستجابة لها ب�رسعة اأكرب، وتقدمي خدمات جديدة اأف�سل، وت�سجيع 

اإدارات اجلامعة على امل�ساركة يف االأن�سطة 
لذلك فقد ركزت هذه الدرا�سة على التقنية االإدارية التي ت�سمل ا�ستخدام االأجهزة املكتبية 
ونظم املعلومات و�سبكاتها يف اإجناز االأعمال املكتبية اليومية؛ والأّن االجتاه ال�سائد االآن 
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اإجراءات العمل مبا يتوافق مع التقنية االإدارية، واإعادة تاأهيل العاملني  اإعادة هند�سة  هو 
التقنية، وتوفري  الالزمة مل�رسوعات  االأمية املعلوماتية، وتخ�سي�ض املوارد املالية  ملحو 
االإدارية، وت�سجيع �سناعة الربجميات،  التقنية  ات�ساالت رقمية حديثة كافية لدعم  �سبكة 
وبذلك  االإدارية.  للتقنية  عامة  ومنهجية  دليل  وو�سع  قطاعية،  تقنية  والقيام مب�رسوعات 
ميكن القول اإن التقنية لي�ست ترفًا واإمنا هي �رسورة، حيث تغرّي وتبّدل االت�سال االإن�ساين 
بجميع اأ�سكاله؛ �ساملة املنظمات كافة، واملجتمعات واالأ�رس، والعالقات االإن�سانية جميعها، 
كيفية  يف  التفكري  موؤ�س�سة  مدير  كل  على  ينبغي  فاإنه  ولذلك  االجتماعي.  التوا�سل  ومنط 
اإمكانية قيام التقنية املعلوماتية باإعادة ت�سكيل العمل، وكيف يوؤدي ا�ستخدام التقنية اإىل 
اأهداف املوؤ�س�سةويف ال�سياق ذاته، فاإن عدم االإملام بالتقنية يوؤدي اإىل بطء اإجناز  حتقيق 

العمل، واحليلولة دون حتقيق اأهداف املوؤ�س�سة بكفاءة وفاعلية 
ويف اإطار ا�ستخدام العاملني يف اجلامعة للتقنية يف اأعمالهم املكتبية اليومية، وعلى 
وجه التحديد ا�ستخدام االإنرتنت والربيد االإكرتوين فقد بّينت الدرا�سة كما هو مبني يف ال�سكل 
)3( اأّن )57%( من بني العاملني يف اجلامعة ي�ستخدمون الربيد االإلكرتوين، بينما )%68( 
االإح�ساءات  وتدل هذه  املكتبية.  التطبيقات  ي�ستخدمون   )%77( و  االإنرتنت،  ي�ستخدمون 
على االنت�سار الن�سبي ال�ستخدام الربامج املكتبية. وعلى الرغم من توافر املعينات واملعدات 
التقنية من اأجهزة و�سبكة اإنرتنت، فاإن هناك )43%( من العاملني باجلامعة ال ي�ستخدمون 

الربيد االإلكرتوين على االإطالق )انظر ال�سكل 3( 

الشكل )3( 
توزيع العاملين حسب استخدام التقنية
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اأربع  اإىل  التقني  امل�ستوى  نِّف  �سُ فقد  التقنية،  ا�ستخدام  يف  العاملني  تدرج  عن  اأما 
وجمموعة   ، معًا(  الثالث  التقنيات  )ي�ستخدم  متقدمة:  ا�ستخدامات  جمموعة  جمموعات: 
ا�ستخدامات متو�سطة )ي�ستخدم نوعني من اأنواع التقنيات الثالث( ، وجمموعة ا�ستخدامات 
من  اأيًا  ت�ستخدم  ال  رابعة  وجمموعة  الثالث(  التقنيات  من  فقط  واحدة  )ي�ستخدم  حمدودة 
 ،  )%20(  ، التقنيات الثالث على االإطالق. وقد كانت ن�سب هذه املجموعات هي: )%47( 

 )4 )22%( و )11%( على التوايل )انظر ال�سكل 

الشكل )4( 
تدرج العاملين في استخدام التقنية

املحدِّدة  املتغريات  على  الدرا�سة  ركزت  فقد   ،  )2( اجلدول  يف  مبني  هو  كما 
التقنية،  ا�ستخدام  م�ستوى  تف�سري  يف  االإح�سائية  الداللة  ذات  التقنية  ا�ستخدام  مل�ستوى 
وهي: النوع واالإدارة واأعلى موؤهل اأكادميي. وفيما يتعلق بالعالقة بني النوع وم�ستوى 
متقدِّم  ا�ستخدام  م�ستوى  لديهم  الذكور  من   )%52( اأن  ُوِجد  فقد  التقنية  ا�ستخدام 
من االإناث، مما يعني اأن الذكور لديهم م�ستوى ا�ستخدام متقدم اأكرث من  مقابل )%34( 
با�ستخدام  التقنية  ا�ستخدام  وم�ستوى  النوع  بني  العالقة  معنوية  اُختربت  وقد  االإناث. 
اختبار مربع كاي، وكانت القيمة االحتمالية مما ، يعني اأن العالقة ذات داللة اإح�سائية 

 )P - value( ت�ساوي )0.032(
 )0.17( بلغ  فاي  معامل  ح�سب  العالقة  قوة  مقيا�ض  اأن  اإىل  االإ�سارة  بنا  يجدر  كما 

وكان ذا داللة اإح�سائية 
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الجدول )2( 
مفسرات استخدام التقنية

موؤ�رش ا�صتخدام التقنية يف العمل

ا�صتخدام ل ي�صتخدم
حمدود

متو�صط 
ال�صتخدام

متقدم 
ال�صتخدام

مقيا�س فاي 
للعالقة

القيمة 
الحتمالية 

النوع
ذكر

244340117

0.170.032
%11%19%18%52

اأنثى
12262231

%13%29%24%34

االإدارة

كلية
30353861

0.270.001

%18%21%23%37

عمادة 
م�ساندة

2141139

%3%21%17%59

اإدارة
4201348

%5%24%15%56

اأعلى موؤهل 
علمي

اأقل من 
ثانوي

13813

0.47<0.0005

%52%32%4%12

ثانوي
10132129

%14%18%29%40

دبلوم
3141242

%4%20%17%59

بكالوريو�ض
7322871

%5%23%20%51

فوق 
اجلامعي

0103

%0%25%0%75

اأن )18%( من العاملني  اأما عن عالقة االإدارة وم�ستوى ا�ستخدام التقنية، فقد ُوِجد 
العمادات  العاملني يف  )5%( فقط من  و   ،  )%3( التقنية مقابل  ي�ستخدمون  بالكليات ال 
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امل�ساندة واالإدارات على التوايل؛ مما يعنى اأن العاملني يف الكليات اأقل ا�ستخدامًا للتقنية 
مقارنة بالعاملني يف العمادات امل�ساندة واالإدارات املختلفة. وعند ا�ستخدام اختبار مربع 
كاي الختبار املعنوية االإح�سائية للعالقة، ُوِجد اأن القيمة االحتمالية )p - value( ت�ساوي 
العالقة ح�سب  اأن مقيا�ض قوة  اإح�سائية. كما  العالقة ذات داللة  اأن  )0.001(، مما يعني 
معامل ارتباط فاي كان )0.27( وهذا يعني اأنه ذو داللة اإح�سائية. وتدل هذه االإح�سائية 
اأي�سًا على اأن ا�ستخدام التقنية بني العاملني الذين يعملون يف اإدارات اجلامعة و العمادات 
امل�ساندة مر�ٍض اإىل حد ما، بينما ا�ستخدام التقنية بني اأو�ساط العاملني يف الكليات متدٍن؛ 

مما ي�ستدعي بذل جهود اأكرب من اأجل رفع م�ستوى التاأهيل التقني ملوظفي الكليات.
وفيما يتعلق بالعالقة بني اأعلى موؤهل اأكادميي وم�ستوى ا�ستخدام التقنية فقد ُوجد اأن 
)52%( ممن موؤهالتهم دون الثانوي ال ي�ستخدمون التقنية على االإطالق يف مقابل )%14(، 
)4%( ، )5%( و )0%( حلاملي ال�سهادة الثانوية، الديلوم، البكالوريو�ض وال�سهادات فوق 
اجلامعية على التوايل. وعند ا�ستخدام اختبار مربع كاي الختبار معنوية العالقة ُوِجد اأن 
ذات داللة  العالقة  اأن  يعني  مما   )0.0005( من  اأقل   )p - value( القيمة االحتمالية 
اأن مقيا�ض قوة العالقة ح�سب معامل ارتباط فاي كان )0.47( وهذا يعني  اإح�سائيةكما 

اأنه ذو داللة اإح�سائية.

مناقشة النتائج: 
ت�سري نتائج الدرا�سة اإىل اأن م�ستوى ا�ستخدام التقنية احلديثة يف العمل كان مر�سيًا، 
اأن ن�سبة  اإذ بلغ )77%( كما  وبالتحديد ا�ستخدام التطبيقات والربامج املكتبية يف العمل 
)57%( ي�ستخدمون الربيد االإلكرتوين، بينما بلغت ن�سبة من ي�ستخدمون االإنرتنت والت�سفح 
نِّف امل�ستوى التقني  االإلكرتوين )68%( اأما عن تدرج العاملني يف ا�ستخدام التقنية، فقد �سُ
متو�سطة،  ا�ستخدامات  وجمموعة  متقدمة،  ا�ستخدامات  جمموعة  هي:  جمموعات  اأربع  اإىل 
كانت  وقد  االإطالق.  على  التقنية  ت�ستخدم  ال  وجمموعة  حمدودة،  ا�ستخدامات  وجمموعة 
واأظهرت  التوايل.  على   )%11( و   )%22(  ،  )%20( و   ،  )%47( املجموعات  هذه  ن�سب 
اأن ن�سبة )34%( فقط من االإناث العامالت يف قطاعات اجلامعة لديهن م�ستوى  الدرا�سة 
ا�ستخدام متقدم للتقنية يف العمل االإداري. اأما على م�ستوى القطاعات والفروع، فقد ُوِجد اأن 
)18%( من العاملني بالكليات ال ي�ستخدمون التقنية مقابل )3%( و )5%( من العاملني 
يف العمادات امل�ساندة واالإدارات على التوايل. وعند درا�سة العالقة بني اأعلى موؤهل اأكادميي 
ي�ستخدمون  ال  الثانوي  دون  موؤهالتهم  )52%( ممن  اأن  ُوجد  التقنية،  ا�ستخدام  وم�ستوى 
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، و )5%( ، و )0%( حلاملي ال�سهادة  ، و )%4(  التقنية على االإطالق يف مقابل )%14( 
الثانوية، والديلوم، والبكالوريو�ض وال�سهادات فوق اجلامعية على التوايل.

وعلى الرغم من توافر البنية التحتية التقنية من اأجهزة حا�سب اآيل و�سبكات اإنرتنت 
فاإن هناك )43%( من العاملني باجلامعة ال ي�ستخدمون الربيد االإلكرتوين على االإطالق، 
والذي يعدُّ من و�سائل التوا�سل املهمة وال�رسيعة التي تعك�ض التقدم العلمي والتكنولوجي 
وا�ستخدامه  االإلكرتوين  الربيد  تفعيل  فاإن  لذلك  املعا�رسة؛  العمل  بيئة  يف  املت�سارع 
)وبالتحديد بريد اجلامعة( ي�سبح حاجة ُملّحة؛ وذلك بغية زيادة كفاءة الوحدات واالإدارات 
املختلفة يف اجلامعة، ورفع م�ستوى التن�سيق والتفاعل فيما بينها. ومع اأن الو�سائل التقنية 
التي ُقيِّم العاملني من خاللها تعدُّ ب�سيطة وابتدائية، فاإن ثلث العاملني ال ي�ستخدمونها؛ وهذا 
اأكرث من ثلث اجلهود الوظيفية املبذولة يف اجلامعة ال تتواكب مع متطلبات  اأن  يدل على 
حتديداً،  اأكرث  وب�سكل  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  ظروف  تفر�سها  التي  واالإجناز  ال�رسعة 
فاإن هذه االإ�سكالية تربز جلّيًا بني االإناث، وعلى م�ستوى اأ�سحاب املوؤهالت دون الثانوي؛ 
مما ي�ستلزم الرتكيز على مهارات ا�ستخدام احلا�سب االآيل والتقنية لدى هاتني الفئتني من 
املوظفني وهذه احلقائق تظهر احلاجة اإىل رفع م�ستوى التدريب التقني االأ�سا�سي، والتاأكيد 
مكان  يف  واالإجناز  اجلودة  وحتقيق  واالأفراد،  االإدارات  كفاءة  لرفع  التقنية  ا�ستخدام  على 
على  وت�سجيعهن  االإناث  تدريب  اإىل  املا�سة  احلاجة  اإىل  خا�ض  بوجه  النتائج  العملوت�سري 
ا�ستخدام التقنية ب�سكل اأكرث جديةوبناًء على ذلك فاإن اأي خطة للتوعية والتدريب التقني يف 
اجلامعة، يجب اأن تركز على العن�رس الن�سائي للنهو�ض مب�ستوى املعرفة واملهارة التقنية 

لدى العامالت يف جميع قطاعات اجلامعة بال ا�ستثناء. 

اخلامتة: 

كل  يف  التقنية  اإدخال  نحو  يتجه  باأ�رسه  العامل  اأن  اإىل  االأدبيات  من  العديد  ت�سري 
ميدان من ميادين الن�ساط االإن�ساين، وب�سكل رئي�ض يف جمال اخلدمات التي تقدمها الدول 
ملواطنيهاوتاأتي التقنية واالإدارة الرقمية على راأ�ض مو�سوعات االإدارة العامة؛ الأن للتقنية 
اأداء القوى العاملةوقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اجلامعة يف حاجة اإىل  دوراً جوهريًا يف 
تطوير و�سائل االت�ساالت االإدارية، وذلك باإدخال و�سائل التقنية احلديثة كالربيد االإلكرتوين 
العامالت  �رسيحتي  البّتة، خا�سة ً ي�ستخدموها  الذين مل  العاملني  االآيل وتدريب  واحلا�سب 
ال�رسيحتني من  اإن تدريب هاتني  الثانوية، حيث  العلمية دون  املوؤهالت  والعاملني حملة 
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قبل اجلامعة يعني ال�رسعة يف عمليات تبادل املعلومات عرب ال�سبكات، وبالتايل م�ساعدة 
االإدارة العليا يف اتخاذ القرار املنا�سب وال�رسيع املبني على احلقائق واملعلومات.

يرجح الباحث اأن من اأهم االأ�سباب وراء تدين م�ستويات ا�ستخدام التقنية احلديثة يف 
جامعة احلدود ال�سمالية الرتكيز على املادة الدرا�سية النظرية على ح�ساب التطبيق واملمار�سة ، 
تعليمية واالهتمام  تكنولوجيا  من  يتعلمه  ما  بجدوى  اإح�سا�سه  وعدم  املتعلم  و�سلبية 
عن  التعليمية  والبعد  التقنية  توظيف  من  بداًل  التدري�ض  يف  االإلقاء  وطريقة  باللفظية 
لدى  الوعي  �سعف  هناك  اأن  وتطورهكما  منوه  ومطالب  للمتعلم  احلقيقية  االحتياجات 
بع�ض خمططي ورا�سمي ال�سيا�سات التعليمية بالهدف والفل�سفة التي تكمن وراء اال�ستخدام 
االإداري احلايل يف  النمط  اإىل جمود  التعليمية باالإ�سافة  املوؤ�س�سات  للتقنية داخل  االأمثل 
املوؤ�س�سات التعليمية عن ا�ستيعاب الطرق واالأ�ساليب التي تفر�سها ا�ستخدامات تكنولوجيا 
التعليم احلديث و�سعف املوارد املالية واملخ�س�سات التي تتيح للنظام التعليمي ا�ستحداث 
و�سائل تكنولوجيا كافية �ساحلة لال�ستخدام داخل العملية التعليمية، ويتفق الباحث يف هذا 

ال�سياق مع )علي، 1994: 381( و )احلامد، 1426: 294( .
وم�ستوى  اجلامعة  يف  العاملة  القوى  عن  حتليلية  درا�سة  من  تقدم  ما  �سوء  ويف 
ا�ستخدامها لو�سائل التقنية احلديثة، فاإن الباحث يقّدم تو�سيات رمبا ت�ساعد على التغلب 

على كثري من ال�سعوبات، وتتلخ�س فيما ياأتي: 

التوصيات: 

اأن ت�سع اجلامعة ت�سوراً وا�سحًا الإ�سالح املوارد الب�رسية وتطويرها �سمن  ♦ البد 
اآلية منهجية وعمل موؤ�س�سي لالرتقاء مب�ستوى االأداء، طاملا اأن الفاعلية والكفاءة االإدارية 

ي�سكالن االأ�سا�ض جلودة العملية التعليمية باجلامعة.
�رسورة العمل على اإيجاد ثقافة تنظيمية تعزز ن�رس ثقافة ا�ستخدام التقنية يف بيئة  ♦

العمل بغية تطوير مهارات العاملني.
متوازن  ♦ ب�سكل  واملوظفات  املوظفني  على  التدريبية  الربامج  توزيع  على  العمل 

ب�سكل يخدم اأهداف التطوير املوؤ�س�سي ال�سامل يف اجلامعة.
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املصادر واملراجع: 

أوالً - املراجع العربية: 

قوتة، حممد نوري اأحمد، ودياب، عبد احلميد اأحمد )2001( االت�ساالت االإدارية ونظم . 1
املعلومات. جدة.

اأبو عباة، اأمين عبدالعزيز، احلكومة االإلكرتونية حتديات واقعية وطموحات م�ستقبلية، . 2
املجلة املعلوماتية. العدد 8.
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