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 امللخـص : 

تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة  درجةىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن    
من وجية نظر أصحاب  ، في ظل التحول إلى جامعة ببل ورق حفرالباطن  وسبل تطويرىا 

ومعرفة إن كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة المراكز القيادية فييا ، 
(5 0.0 =α)  ي جامعة اإلدارة اإللكترونية فتطبيق درجة في تقدير أفراد عينة الدراسة حول

تم  ، سنوات الخبرة( ، ولتحقيق أىداف الدراسة مقر الكميةحفرالباطن تعزى لمتغير )الجنس ،
استبانة مكونة من قامت الباحثة بإعداد استخدام منيج البحث الوصفي التحميمي ، حيث 

( مجاالت ، تمثمت في مجال )التخطيط اإللكتروني ، التنظيم 4( فقرة ، موزعة عمى )65)
اإللكتروني ، التوجيو والقيادة اإللكترونية ، التقويم والرقابة اإللكترونية( ، باإلضافة إلى سؤال 
مفتوح في نيايتيا يتعمق بسبل تطوير اإلدارة اإللكترونية في جامعة حفرالباطن من وجية نظر 

، وبعد التأكد من صدق األداة وثباتيا تم توزيعيا عمى عينة فييا  أصحاب المراكز القيادية
%( من مجتمع الدراسة 65.65بمغت )( قائدا أكاديميا ، بنسبة 44)عشوائية مكونة من 

( قائدا ، وبعد إجراء التحميبلت اإلحصائية المناسبة أظيرت نتائج الدراسة 85) والبالغ عددىم
من وجية نظر أصحاب المراكز  ونية في جامعة حفرالباطنتطبيق اإلدارة اإللكتر  درجة: أن 

حيث جاء مجال التوجيو والقيادة اإللكترونية  ،(متوسطةتقدير)بدرجة  جاءت القيادية فييا 
بالمرتبة األولى ، وبدرجة تقدير )متوسطة( ، بينما جاء مجال التخطيط اإللكتروني  بالمرتبة 

لة عدم وجود فروق ذات دال إلى  النتائج  أشارت كمااألخيرة ، وبدرجة تقدير )متوسطة( ، 
تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة  درجةفي  (α= 0.0 5)عند مستوى الداللة إحصائية 

 ، سنوات الخبرة( .  مقر الكمية، حفرالباطن في جميع المجاالت تعزى ألثر متغير )الجنس

 . جامعة ببل ورقاإلدارة اإللكترونية ، جامعة حفرالباطن ، الكممات المفتاحية : 
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The Degree of E-management Implementation at the 

University of Hafr Al-Batin and the Ways to develop it in Light of the 

Transition to a Paperless University 
By: 

Dr. Nourah Battal Al-Suhali 

Assistant Professor of Educational Administration 

Hafr Al-Batin University, Kingdom of Saudi Arabia 

Abstract: 

This study aimed to disclose the degree of e-management implementation 

at the University of Hafr Al-Batin and ways to develop it in light of the 

transition to a paperless university, from the viewpoint of the holders of 

leadership positions in it, and to know if there were statistically significant 

differences at the (α = 0.05) level of significance in the estimates of the study 

sample individuals for the degree of e-management implementation at the 

University of Hafr Al-Batin due to the (gender, college headquarters, years of 

experience) variables. 

To achieve the study goals, the descriptive, analytical research approach 

was used, since the researcher prepared a questionnaire consisting of (36) 

paragraphs, distributed in (4) areas: (electronic planning, electronic 

organization, electronic guidance and leadership, electronic evaluation and 

monitoring), in addition to an open-ended question at the end of it is related to 

the ways of developing the electronic management at the University of Hafr 

Al-Batin from the viewpoint of the holders of leadership positions in it. After 

confirming the validity and reliability of the tool, the questionnaire was 

distributed to a random sample consisting of (44) academic leaders, at a rate of 

(50.57%) from the study population of (87) leaders. After conducting the 

appropriate statistical analyses, the results of the study showed that the degree 

of e-management implementation at the University of Hafr Al-Batin from the 

viewpoint of the holders of leadership positions in it came with a (moderate) 

degree of estimation, where the electronic guidance and leadership ranked first, 

with a (moderate) degree of estimation, while the field of electronic planning 

ranked the last, with a (moderate) degree of estimation, and the results also 

indicated that there were no statistically significant differences at the (α = 0.05) 

level of significance in the degree of e-management implementation at the 

University of Hafr Al-Batin in all areas due to the impact of the (gender, 

college headquarters, years of experience) variables. 

Key Words: Electronic management, University of Hafr Al-Batin,  

a paperless university    
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 ٘  : ـاملكدم

تسعى العديد من المؤسسات الحكومية والخدمية إلى تحقيق رضا المستفيدين من       
خدماتيا المقدمة ليم ،من خبلل تبني أساليب إدارية تقنية مبتكرة، مواكبة لمتغيرات العصر 

 ومتطمباتو ، وبأسرع وقت ، وأقل جيد ، وأعمى كفاءة ممكنة . 
غد سيكون مختمفا جدا عن عالم اليوم ، حيث تتوافر شواىد كثيرة تشير إلى أن عالم ال   

فالعالم يعبر نقطة التحول التاريخية نحو االستفادة القصوى من تكنولوجيا االتصاالت وشبكات 
معالميا في أواخر القرن العشرين ، وبذلك أصبح لزاما عمى مؤسسة  المعمومات التي ظيرت

تقدم خدماتيا لؤلفراد في أي الغد أن تكون قادرة عمى العمل من خبلل شبكات اإلنترنت، و 
 8508، وقت، وفي أي مكان ، بعيدا عن األساليب التي تنتيجيا المؤسسة التقميدية )عبده

                       ( .أ
ألن استخدام التكنولوجيا المتطورة سيساعدىا عمى تبسيط اإلجراءات والتقميل من استخدام    

جاب بالعصر الرقمي قـال وفي غمرة اإلع حتى أن البعض، الورق إلى أقصى حد ممكن 
  (. 8505، لكتروني )زرزارمتفائبل: مرحبا عصر كل شيء إ

لكترونية ىي المدرسة األحدث في مجال اإلدارة ، إذ تعتمد عمى إلدارة الرقمية أو اإل إن ا   
 استخدام اإلنترنت وشبكات األعمال التقنية المختمفة لمقيام بميام اإلدارة المتمثمة في

وتعمل عمى  ( .8502 )التخطيط ، التنظيم ، القيادة ، الرقابة( إلكترونيا )كوالر و أخرون ،
توفير الخدمات الرئيسة لكافة أفراد المجتمع بغض النظر عن الموقع الجغرافي وبأقل تكاليف 

 ممكنة 
 (Serrsht and  other  , 2008. ) 
إن العمل عمى تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مجال األعمال يعد جانبا ميما من جوانب    

التطوير اإلداري ، ويرتبط بمفيوم اإلدارة اإللكترونية مفيوم آخر ىو "الحكومة اإللكترونية" ، 
، في حين يرى البعض اآلخر أن كبل منيما سبب حيث يرى البعض أنيما مفيومان مترادفان 

 ( . 8508، وىناك من يرى أنيما مفيومان منفصبلن عن بعضيما )الخفاف ، لآلخر 
إن اإلدارة والحكومة اإللكترونية التي نقصدىا بمثابة نموذج أعمال جديد تماما ، ينتفع من    

اليندرة وتكنولوجيا المعمومات ، من أجل إحداث تغيير تحولي ، وليس مجرد إجراء تحسينات 
 ( . 8502تدريجية )المبيضين ، 
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وقد تبنت الواليات المتحدة ، وبعض الدول  األوربية المتقدمة مشاريع إنشاء الحكومات    
 ( . ب 8508م )عبده ، 0222اإللكترونية بشكل جاد في عام 

كما أولت حكومة المممكة العربية السعودية منذ بداية األلفية الثالثة اىتماما بالغا في      
اإللكترونية لممستفيدين في شتى مناحي الحياة ، مما أسيم في تحسين ترتيب تقديم الخدمات 

ليرتفع   -كمؤشر األمم المتحدة لمحكومة اإللكترونية  -المممكة حسب عدة مؤشرات عالمية 
م ، ساعية إلى تحقيق 8504( في عام 65م إلى المرتبة )8554( في عام 25من المرتبة )

)رؤية  8565 مة اإللكترونية بحمول العام في مؤشر الحكو أحد المراكز )الخمسة( األولى 
 ( .8505،  8565 المممكة

ولما لمجامعات من دور بارز في قيادة مسيرة التقدم في المجتمع ، فقد عمدت إلى    
االستفادة من التقدم التقني الحاصل من خبلل تحويل العديد من عممياتيا اإلدارية التقميدية 

مبتكرة ذات طابع إلكتروني ، وسعت العديد من الجامعات السعودية إلى  الورقية إلى عمميات
ية في المممكة رفع شعار )جامعة ببل ورق( استجابة لمتطبات تحقيق الحكومة اإللكترون

 العربية السعودية .
 مشكـل٘ الدراسـ٘ :

لما لمجامعة من دور بارز في قيادة تقدم المجتمع ، كان من الواجب عمييا مواكبة كل ما    
من شأنو أن يمكنيا من االستمرارية في أداء رسالتيا المجتمعية ، بأقصى معايير الجودة ، 

 ومن ذلك تبني أساليب إدارية إلكترونية حديثة ، تتناسب مع متغيرات العصر ومتطمباتو .
حكومة المممكة اىتماما بالغا بأىمية التحول إلى التعامبلت اإللكترونية في مختمف وتولي   

الجيات الحكومية ، وعمى رأسيا الجامعات ، فعمدت إلى إيجاد برنامج "يسر" لقياس واقع 
 تحول الجيات الحكومية لمتعامبلت اإللكترونية ، وفق مؤشرات وآلية يضعيا البرنامج . 

بالمممكة العربية  الحكومية لمتحول لمتعامبلت اإللكترونية  (السابع)ياس وجاء في نتائج الق  
حصول الجامعات المشمولة   -وىو آخر قياس تم اإلفصاح عن نتائجو  - السعودية 

%( عمى مؤشر اإلنجاز اإلجمالي ، 54.86، عمى نسبة )جامعة ( 88بالقياس ، وعددىا )
 ( .8505،  مج التعامبلت اإللكترونية الحكومية)برنا ىي نسبة تقابل مستوى "إنجاز جيد" و 
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مما يحتم عمى الجامعات ضرورة بذل المزيد من الجيد في تسخير إمكانياتيا المادية    
والبشرية لتحقق مستوى متقدم عمى مقياس واقع التحول لمتعامبلت اإللكترونية في الجيات 

 .  8565الحكومية ، استجابة لرؤية المممكة 
واقع من خبلل عمميا في وبناء عمى ما سبق ، وباإلضافة إلى معاينة الباحثة ومعايشتيا لم  

تطبيق اإلدارة  درجةالباطن ، شعرت بأىمية إجراء مثل ىذه الدراسة ، لمبحث في : جامعة حفر 
 وسبل تطويرىا في ظل التحول إلى جامعة ببل ورق .اإللكترونية في جامعة حفرالباطن 

 اسـ٘ :أسٝـل٘ الدر

 أجابت ىذه الدراسة عن األسئمة التالية : 
الباطن من وجية نظر أصحاب المراكز حفر تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة  درجةما   -

 القيادية فييا ؟ 
تطبيق  درجةفي  (α= 0.0 5)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

الباطن من وجية نظر أصحاب المراكز القيادية فييا تعزى حفر اإلدارة اإللكترونية في جامعة 
 لمتغيرات : الجنس ، مقر الكمية ، سنوات الخبرة ؟ 

الباطن من وجية نظر أصحاب المراكز حفر ما سبل تطوير اإلدارة اإللكترونية  في جامعة  -
 القيادية فييا ؟ 
 أٍداف الدراسـ٘ : 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى : 
من وجية نظر أصحاب تطبيق اإلدارة اإللكترونية  في جامعة حفرالباطن  درجةالكشف عن  -

 المراكز القيادية فييا . 
        (α= 0.0 5) معرفة إن كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -

تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة حفرالباطن  درجةفي تقدير أفراد عينة الدراسة حول 
 تعزى لمتغير )الجنس ، مقر الكمية ، سنوات الخبرة( . 

تقديم جممة من المقترحات التي قد تسيم في تطوير اإلدارة اإللكترونية في جامعة  -
 حفرالباطن ، باالستفادة من آراء أصحاب المراكز القيادية فييا .
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 أٍنـٔ٘ الدراسـ٘ : 

 الدراسة فيما يمي :  تتمخص أىمية ىذه
أىمية موضوعيا ، المتمركز حول اإلدارة اإللكترونية ، والتي تعد من األساليب اإلدارية  -

الحديثة ، التي تعمل عمى تيسير اإلجراءات ، وسرعة اإلنجاز ، وتوفير الوقت والجيد عمى 
 المستفيدين ، مع ضمان الجودة . 

القائمين عمى جامعة حفرالباطن من تطوير خدمات اإلدارة يؤمل أن تمكن ىذه الدراسة  -
 اإللكترونية التي تقدميا الجامعة ، بناء عمى النتائج التي توصمت إلييا الدراسة .

الدراسة العممية األولى التي تتناول درجة   -حسب عمم الباحثة  -تعد ىذه الدراسة   -
 تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة حفرالباطن .

 ـدّد الدراسـ٘ : ح

تطبيق اإلدارة اإللكترونية  درجةالحدود الموضوعية : اقتصرت الدراسة عمى الكشف عن  -
 في جامعة حفرالباطن . 

 الحدود المكانية : المممكة العربية السعودية ، جامعة حفرالباطن .  -
 الحدود البشرية : أصحاب المراكز القيادية في جامعة حفرالباطن . -
 م . 8502/8585الحدود الزمنية : الفصل الدراسي األول ، من العام الجامعي  -

وتتحدد نتائج ىذه الدراسة بمدى صدق أداة الدراسة وثباتيا ، وصدق استجابة أفراد 
من قبل  إعدادىاعينة الدراسة عمى أداة الدراسة المستخدمة ، والمتمثمة في استبانة تم 

 الباحثة .
  : مصطلحات الدراس٘

 لتالية : ااشتممت الدراسة عمى المصطمحات    
( اإلدارة اإللكترونية بأنيا " 05 ، 8508يعرف الخطيب  ) اإلدارٗ اإللكرتّىٔ٘ :

استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والتقنيات الحديثة لتنفيذ األعمال اإلدارية ، وتقديم 
الخدمات إلكترونيا في أي مكان وزمان ، مما يؤدي إلى زيادة جودة األداء وسرعة اتخاذ 

 القرارات المبنية عمى معمومات دقيقة ومباشرة " . 
استخدام جامعة حفرالباطن لمتقنيات أنيا ف الباحثة اإلدارة اإللكترونية إجرائيا : بوتعر  

التكنولوجية المعاصرة ، إلنجاز وظائف اإلدارة اإللكترونية  ، المتمثمة في التخطيط و التنظيم 
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والتوجيو والقيادة والتقويم والرقابة ، بكل يسر وفاعمية ، وتقاس من خبلل استجابات أفراد 
 ة الدراسة عمى أداة الدراسة التي أعدت ليذا الغرض .عين

تأسست جامعة حفرالباطن بموجب المرسوم الممكي رقم  جامع٘ حفرالباطً :
ىـ ، لتتكامل مع باقي الجامعات السعودية في خدمة العممية 8/5/0466( وتاريخ 85265)

 ممكة العربية السعوديةالتعميمية ، وتكون رافدا ومعينا لترجمة الخطط التنموية الطموحة لم
 . (8502، جامعة حفرالباطن )

ية تطبيق اإلدارة ىي " اآلراء والمقترحات التي يتم طرحيا لتحسين عمم سبل التطْٓر :
 ،8508تحقيق األىداف المخطط ليا ")النمري،  وزيادة فاعميتيا بشكل يسيم فياإللكترونية ،

06 . ) 
بأنيا : مقترحات أفراد عينة الدراسة )عمداء وتعرف الباحثة سبل التطوير إجرائيا 

الكميات ، وكبلء العمداء ، و رؤساء األقسام ( لمتحسين من تطبيق اإلدارة اإللكترونية في 
 جامعة حفرالباطن ، وزيادة فاعميتيا .

ىي تمك المؤسسة العممية ، التي يمتحق بيا الطبلب بعد إنياء  جامع٘ بال ّرم :
ثانوية ، وتمنح درجة البكالوريوس فما فوق ، وتقدم خدماتيا لطبلبيا دراستيم في المرحمة ال

 و منسوبييا وأفراد المجتمع ، بطرق إلكترونية .

 اإلطار اليظرٖ :

 مفَْو اإلدارٗ اإللكرتّىٔ٘ : 

( اإلدارة اإللكترونية  Azila , and Noor , 2011 , 22يعرف أزيبل و نور )     
اإلداري باستخدام التقنية الحديثة المتمثمة في الحاسوب "أسموب جديد لمعمل  بأنيا

           ."والشبكة الدولية لممعمومات، ألجل تحقيق الكفاءة والفعالية في أداء العمل
( بأنيا "  Williams , and Sawyer , 2011 , 49 سوير )ويعرفيا وليامز و 

في حين   ار إلكتروني " .إدارة استراتيجية تعمل عمى االستفادة من المعمومات في إط
( اإلدارة اإللكترونية بأنيا " عممية تحويل كافة األعمال 05،  8506عرف العياط )

والخدمات اإلدارية التقميدية إلى أعمال وخدمات إلكترونية تنفذ بسرعة عالية ودقة 
متناىية وبدون استخدام الورق". كما عرفت بأنيا : تمك اإلدارة التي تسعى إلى" تحويل 
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جراءات الطويمة باستخدام الورق( إلى كافة األعمال والخدمات اإلدارية التقميدية )اإل
أعمال وخدمات إلكترونية تنفذ بسرعة عالية ودقة متناىية ، باستخدام تقنيات اإلدارة ، 

 8506وعرف الحيت )( .  85،  8506، يطمق عميو إدارة ببل ورق" )عميان وىو ما
مال في إنجاز ( اإلدارة اإللكترونية  بأنيا "استخدام شبكة اإلنترنت وشبكات األع 86، 

(  05،  8502وظائف اإلدارة في منظمات األعمال لتحقيق أىدافيا". وعرفيا ياسين )
 بأنيا "وظيفة إنجاز األعمال باستخدام النظم والوسائل اإللكترونية" .

 عياصر اإلدارٗ اإللكرتّىٔ٘ : 

أن لئلدارة اإللكترونية عناصر رئيسة تقوم عمييا ، تتمثل في ( 8506ذكر الخمايسة )   
 كونيا: 
: حيث تستخدم أنظمة األرشيف اإللكتروني ، واألدلة اإللكترونية ،  إدارٗ بال ّرم -0

والمفكرات اإللكترونية ، والرسائل الصوتية ، ونظم تطبيقات المتابعة اآللية ، والتوقيع 
 مة ضعف االعتماد عمى استخدام الورق فييا . اإللكتروني ، وىذا يعني بالمحص

: حيث تعتمد في تقديم خدماتيا عمى الياتف المحمول ، والمؤثرات  إدارٗ بال مكاٌ -8
 اإللكترونية ، والعمل عن بعد من خبلل المؤسسات االفتراضية . 

كية : ألنيا باألساس تعمل من خبلل المؤسسات الشبكية والذ إدارٗ بال تيظٔنات جامدٗ -6
 التي تستند عمى عمال وموظفي المعرفة . 

 أٍدف اإلدارٗ اإللكرتّىٔ٘ : 

 ( أن اإلدارة اإللكترونية تيدف إلى : 8508ترى الخفاف )   
 تطوير عمميات اإلدارة ، وتعزيز فعاليتيا التكنولوجية ، لخدمة أىداف المنظمة .  -
من خبلل توفير البيانات والمعمومات وربطيا بمراكز  تقميل معوقات اتخاذ القرارات اإلدارية ، -

 اتخاذ القرار . 
 تيسير الحصول عمى الخدمات والمعمومات في أي وقت ، ومن أي مكان . -
 الحد من استخدام األوراق في األعمال اإلدارية ، من خبلل تبني مصطمح إدارة ببل ورق .  -
 المصداقية والمساواة .توفير خدمات أفضل لممستفيدين ، قواميا الشفافية و  -
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 مزآا اإلدارٗ اإللكرتّىٔ٘ : 

 ( : 8504، وجواد ، تمتاز اإلدارة اإللكترونية بأمور عدة ، منيا )العاني 
 إدارة ومتابعة اإلدارات المختمفة لممؤسسة وكأنيا وحدة مركزية .  -
 تقميص معوقات اتخاذ القرار ، من خبلل جمع البيانات وتوفيرىا عند الحاجة .  -
 ترشيد النفقات والتقميل من اليدر المالي .  -
 توظيف تكنولوجيا المعمومات بشكل إيجابي .  -
 زيادة مقدرة المؤسسة عمى التميز والمنافسة في داخل مجتمعيا وخارجو . -

 متطلبات تطبٔل اإلدارٗ اإللكرتّىٔ٘ :

تساعد عمى  إن تطبيق مشروع اإلدارة اإللكترونية يحتاج إلى جممة من المتطمبات التي   
 ( : 8502، وآخرون ، إنجاحو ، ومنيا )كوالر

 البنية التحتية التقنية المناسبة .  -
 توافر عدد ال بأس بو من مزودي الخدمة باإلنترنت .  -
دارة الشبكات ، وقواعد  تدريب كافة الموظفين عمى طرق استعمال أجيزة الحاسب ، - وا 

 المعمومات البلزمة لتقديم خدمات اإلدارة اإللكترونية .
 توافر مستوى مناسب من التمويل . -
 وجود التشريعات القانونية التي تسيل من عمل اإلدارة اإللكترونية . -
 توفير األمن اإللكتروني لحماية المعمومات والبيانات من العبث واالختراق .  -
براز محاسنيادعائية شاممة ، لمترويج الستخدام اإل خطة تسويقية -  .دارة اإللكترونية وا 

 ّظاٜف اإلدارٗ اإللكرتّىٔ٘ :

 يمكن إجمال وظائف اإلدارة اإللكترونية فيما يمي :    
 ( : 0222، لكرتّىٕ نجه/ التخطٔط اإل1

ونوعية  يتشابو التخطيط اإللكتروني مع التخطيط التقميدي من حيث وضع األىداف ،   
 الوسائل التي تحققيا ، ويختمفان في األمور التالية : 

التخطيط اإللكتروني عممية ديناميكية لتحقيق األىداف الواسعة والمرنة واآلنية وقابل  -
لمتجديد المستمر ، خبلفا لمتخطيط التقميدي الذي يحدد األىداف من أجل تحقيقيا في 

 داف سمبا عمى كافة التخطيط . السنة القادمة ، وعادة ما يؤثر تغير األى



 .............................................................. درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة حفر الباطن

- 626 - 

أسفل( في حين يمتاز  –التخطيط التقميدي في جوىره العام تخطيط من )أعمى  -
 التخطيط اإللكتروني بأنو تخطيط )أفقي( ومتداخل بشكل كبير بين اإلدارة والعاممين . 

 /التيظٔه اإللكرتّىٕ : 0

فإن التنظيم أكثر ارتباطا بالمكان من  إذا كان التخطيط أكثر ارتباطا بالزمان ،    
حيث الييكل التنظيمي ، وسمسمة األوامر عبر المستويات التنظيمية  . فالتنظيم 
عبارة عن ترتيب ألنشطة المنظمة بطريقة تساىم في تحقيق أىدافيا . ويمكن تحديد 

ي ، المكونات األساسية لمتنظيم التقميدي بـ : الييكل التنظيمي ، التقسيم اإلدار 
سمسمة األوامر ، الرسمية ، المركزية والبلمركزية . وفي عصر اإلنترنت تم التحول 
من التنظيم التقميدي الصمب إلى التنظيم الشبكي الفضفاض ، والتحول من منظمة 

إلى منظمة التركيز عمى اليدف التركيز عمى اليياكل والخصائص التنظيمية الرسمية 
 ( . 8552الواحد المشترك )أحمد،

 / الكٔادٗ اإللكرتّىٔ٘ : 3

يعتمد نجاح اإلدارة اإللكترونية لممؤسسات عمى وجود قيادات إلكترونية طموحة    
تسعى إلى تحقيق أىداف مؤسساتيا ، وبصفة عامة يجب أن يتوفر لدى القيادات 

 ( : 8505، اإللكترونية الميارات األساسية التالية )إسماعيل
لمام بطرق االستفادة من تقنية المعمومات في ميارات المعارف التقنية : كاإل  -

 الحاسبات اآللية وشبكات االتصال اإللكترونية ، والبرمجيات وطرق استخداميا . 
ميارات االتصال الفعال مع اآلخرين : من خبلل تأسيس عبلقات عمل جيدة ، يتم  -

 فييا استخدام جميع أنواع االتصال . 
ز أفراد المنظمة نحو العمل الجماعي التشاركي ميارات إدارية : تتضمن ميارات تحفي -

 ، باإلضافة إلى ميارات التخطيط والتنظيم والمتابعة والرقابة .
 / الرقاب٘ اإللكرتّىٔ٘ : 4

الرقابة ىي المرحمة التي تأتي بعد التخطيط والتنفيذ في العممية اإلدارية ، وتمتاز    
 ( : 8500، يا عدة ، منيا )المكاويالرقابة اإللكترونية عن الرقابة التقميدية بمزا

 بدال من الرقابة القائمة عمى الماضي .)اآلن(  يتحقيق الرقابة في الوقت الحقيق -
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تحقيق الرقابة المستمرة بدال من الرقابة الدورية ، مما يسرع من عممية اكتشاف  -
 األخطاء ومعالجتيا .

 توسيع الرقابة عمى عمميات الشراء والموردين والمستفيدين والعاممين عن بعد . -
 أقرب إلى الرقابة بالنتائج .  -
تطمع الجميع عمى نتائج الرقابة ، لمعرفة ما يدور داخل المؤسسة ، من أجل تحقيق  -

 أىداف المؤسسة وتجاوز األزمات . 
 الدراسات الشابك٘ : 

عمى عدد من الدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوع الدراسة  باالطبلعقامت الباحثة    
الحالية، ومن ثم قامت بترتيب تمك الدراسات زمنيا من األقدم إلى األحدث ، وفيما يمي عرض 

 لتمك الدراسات : 
( إلى الكشف عن مدى استخدام اإلدارة Felck,2010ىدفت دراسة فيمك )    

اإللكترونية والبرامج الممحقة بيا في إدارة األقسام في الجامعات األمريكية ، ولتحقيق أىداف 
( رئيس قسم يعممون في أقسام إدارية 65الدراسة تم توزيع استبانة عمى عينة تكونت من )

قسام يمتمكون المعرفة %( من رؤساء األ55) ما نسبتومختمفة ، وأظيرت النتائج أن 
المناسبة في استخدام الحاسوب ويرغبون بتطبيقو في عمميم اإلداري ، كما أسفرت النتائج 
عن وجود عبلقة طردية بين المعرفة بالحاسوب وبين مستوى استخدامو في اإلدارة اإللكترونية 

لعمل عمى رؤساء ، كما أوضحت النتائج أن لئلدارة اإللكترونية دورا في التخفيف من أعباء ا
 األقسام ، وتسيم في التسريع من وتيرة العمل ، وتقمل األخطاء .

( إلى التعرف عمى تصورات مديري Polizzi,2011في حين ىدفت دراسة بوليزي )   
مدينة المدارس المتعمقة باستخدام الوسائل اإللكترونية عند قياميم بميام اإلدارة المدرسية في 

( مديرا 005ألغراض الدراسة طورت الباحثة استبانة ، تم توزيعيا عمى )و مو اإليطالية ، بالير 
من مديري المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية في مدينة باليرمو ، وأظيرت النتائج أن 
مديري المدارس يستخدمون برامج الحاسوب لتساعدىم في القيام بمياميم اإلدارية ، كما 

يري مديري المدارس حول استخدام الوسائل اإللكترونية ، أوضحت النتائج أن اتجاىات مد
وتدريبيم عمييا بشكل كاف ، كان من أبرز العوامل المعينة عمى استخداميم لموسائل التقنية 

 في أداء مياميم اإلدارية .
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( دراسة ىدفت إلى الكشف عن فاعمية تطبيق اإلدارة 8508أجرت النمري )و     
موك باألردن وسبل تطويرىا ، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع اإللكترونية في جامعة الير 

( عضو 586( ، منيم )8405أعضاء الييئة التدريسية واإلدارية في الجامعة ، وعددىم )
( 545، وبمغت عينة الدراسة ) 8505/8500( إداري ، لمعام 0585ىيئة تدريس ، و )

داري  ت الباحثة أسموب البحث الكمي في جامعة اليرموك ، واستخدمعضو ىيئة تدريس وا 
والنوعي ، حيث طورت استبانة ليذا الغرض ، اشتممت عمى سؤال مفتوح ، باإلضافة إلى 
استخدام أسموب المقابمة الشخصية لمكشف عن سبل تطوير فاعمية تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

ليرموك من وجية ، وأظيرت النتائج أن درجة فاعمية تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة ا
نظر أعضاء الييئة التدريسية كانت بدرجة مرتفعة ، كما أظيرت النتائج أن درجة فاعمية 
 تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة اليرموك من وجية نظر اإلداريين كانت بدرجة متوسطة . 

( دراسة ىدفت إلى التعرف عمى مدى توفر 8506وأجرى داحس ومحسن ومزيد )  
المقومات األساسية لمتحول نحو اإلدارة اإللكترونية في الجامعات العراقية : دراسة تطبيقية في 
مؤسسات التعميم العالي في الناصرية ، واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي والمنيج 

نات ، وأظيرت النتائج وجود بعض المعوقات المالية ، وأبرزىا تمثل في المسحي لجمع البيا
ضعف دور القطاع الخاص في دعم تطبيقات اإلدارة اإللكترونية ، كما أظيرت النتائج وجود 
بعض المعوقات البشرية ، ومن أبرزىا ضعف اقتناع موظفي الجامعات والمعاىد بجدوى 

رت النتائج وجود بعض المعوقات التقنية ، وفي مقدمتيا تطبيق اإلدارة اإللكترونية ، كما أظي
الغياب التام لدور معظم الشركات الموردة لؤلجيزة الخاصة بالدعم الفني ، مما جعل من 

 عممية الصيانة مشكمة مضافة عمى عاتق تمك المؤسسات الجامعية .
 Makewa,Meremo,Role and)وأجرى ماكيوا وميريمو و رولي و رولي  

Role,2013)  دراسة في جنوب كينيا ، ىدفت إلى بيان درجة أىمية ومدى استخدام
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في إدارة المدارس الثانوية ، وألغراض الدراسة تم استخدام 

( إداريا، و 60المنيج الوصفي المقارن ، وتوزيع استبانة عمى عينة الدراسة المكونة من )
تائج عن وجود فروق بين تصورات اإلداريين والمعممين حول أىمية وأسفرت الن( معمما ، 82)

 واستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ، لصالح اإلداريين .
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( دراسة ىدفت إلى التعرف عمى واقع اإلدارة اإللكترونية في 8504أجرى عطير )و    
انة أداة لمدراسة ، جامعة فمسطين التقنية خضوري وسبل تطويرىا ، استخدم الباحث االستب

( موظفا وموظفة من العاممين األكاديميين واإلداريين في 84وتكونت عينة الدراسة من )
لمجاالت عمى درجة استجابة جميع ا جامعة فمسطين التقنية ، وأظيرت النتائج حصول

 . مرتفعة
 ( إلى التعرف عمى وجيات نظرOyedemi,2015وسعت  دراسة أويدمي )   

في والية أوسن بنيجيريا حول استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت اإلداريين  الموظفين 
في إدارة المدرسة ، وألغراض الدراسة تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي ، وتوزيع استبانة 

( نائب مدير 85( مديرا ، و)45( موظفا إداريا ، منيم )045عمى عينة عشوائية مكونة من )
ن في المدارس الثانوية بوالية أوسن ، وأظيرت النتائج وجود اتجاىات إيجابية ، من العاممي

تجاه استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في إدارة لدى مديري المدارس ونوابيم 
  المدرسة ، كما أسفرت النتائج عن وجود نقص في األجيزة والشبكات في المداس .

ىدفت إلى بيان دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير ( دراسة 8506وأجرى رحمة اهلل )   
إدارة تعميم مرحمة األساس في ضوء مفاىيم الجودة الشاممة بوالية الخرطوم ، وتحديد 
المعوقات التي تحول دون تطبيقيا ، استخدم فييا المنيج الوصفي التحميمي ، واالستبانة أداة 

لدى مديري إدارات تعميم مرحمة األساس  لجمع البيانات ، وأظيرت النتائج أن ىناك إلماما
بوالية الخرطوم بدور اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل اإلداري ، كما بينت أن الميارات 

 البشرية المتاحة في اإلدارات التعميمية قادرة عمى تطبيق اإلدارة اإللكترونية .   
(  إلى بيان Li  Ma & Maolin  Ye , 2015)وىدفت دراسة لي ما و مولين يي    

دور اإلدارة اإللكترونية لمموارد البشرية في اإلدارة الحديثة لمموارد البشرية ، وأسفرت عن 
وجود دور كبير لئلدارة اإللكترونية في زيادة كفاءة إدارة الموارد البشرية ، والتسييل عمييا 

تأثير كبير عمى في أداء مياميا ، كما توصمت إلى أن ىناك عددا من العوامل التي ليا 
، من أبرزىا وضوح أىداف اإلدارة ، تحقيق الفائدة استخدام اإلدارة اإللكترونية لمموارد البشرية 

  وسيولة االستخدام ، دعم المستخدمين ، رضا المستخدمين ، التأثير االجتماعي .
( دراسة ىدفت إلى الكشف عن دور الثقافة التنظيمية في قبول 8505وأجرى بشير )  

استخدام اإلدارة اإللكترونية في جامعة الزاوية بميبيا ، واستخدم الباحث المنيج الوصفي 
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( عضوا من أعضاء ىيئة 465التحميمي ، ولتحقيق أىداف الدراسة تم توزيع استبانة عمى )
( استبانة ، وأظيرت 825وكان عدد االستبانات الصالحة لمتحميل ) التدريس في الجامعة ،

النتائج أن عناصر الثقافة التنظيمية تؤثر بشكل واضح في تبني وقبول الجامعة ألسموب 
 اإلدارة اإللكترونية .

 Tokdemir, Pacin , Kurfalوىدفت دراسة توكدمير و باسين و كورفال و أريفو )
and Arifo,2017 ) 

عرف عمى العوامل التي تسيم في إقناع المواطنين باستخدام الخدمات الحكومية إلى الت
من اإللكترونية في تركيا ، وألغراض الدراسة تم استخدام المنيج المسحي في جمع البيانات 

( فردا ، 682خبلل استخدام مقياس مدى قبول التكنولوجيا ، تكونت عينة الدراسة من )
لمواطنين استخدام الخدمات اإللكترونية و ثقتيم في استخدام وتوصمت الدراسة إلى قبول ا
 خدمات الحكومة اإللكترونية  .

( دراسة ىدفت لبناء سيناريوىات مستقبمية بديمة 8505في حين أجرت الفايز )   
لمتحول لئلدارة اإللكترونية بالجامعات السعودية ، وتم استخدام المنيج الوصفي بأسموب 

تداللي ، ومنيج الدراسات المستقبمية بأسموب السيناريوىات ، كما تحميل المحتوى االس
صممت استبانة لتحديد درجة توفر العوامل الحرجة البلزمة لنجاح مشروعات اإلدارة 
اإللكترونية في الجامعات السعودية ، استجاب ليا عينة من القيادات وأعضاء ىيئة التدريس 

ئج الدراسة نوعيا وكميا ، أشارت النتائج إلى أن في الجامعات السعودية ، وبعد تحميل نتا
ىناك العديد من المعوقات والتحديات في البيئة الداخمية والخارجية تواجو الجامعات السعودية 
في تحوليا لئلدارة اإللكترونية ، وان مستوى توفر العوامل الحرجة البلزمة لنجاح مشروعات 

ة كان متوسطا ، حيث بمغ المتوسط العام ليا اإلدارة اإللكترونية في الجامعات السعودي
 ( . 6من أصل  0.88)

( دراسة ىدفت إلى تشخيص واقع تطبيق اإلدارة 8508ناصر واليوسف ) وأجرى أبو  
اإللكترونية في جامعة الممك فيصل بالمممكة العربية السعودية ، والكشف عن معوقات 

مي ، واشتممت عينة الدراسة عمى تطبيقيا ، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحمي
%( من مجتمع الدراسة البالغ 5.8نسبتو ) ( عضوا من أعضاء ىيئة التدريس ، أي ما086)

( عضوا ، تم اختيارىم عشوائيا ، ولجمع البيانات تم تطوير أداة تكونت من 8508عددىم )
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رت نتائج الدراسة أربعة مجاالت أساسية مثمت جوانب اإلدارة اإللكترونية في الجامعة ، وأظي
أن أفراد عينة الدراسة موافقون عمى درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية بجامعة الممك فيصل 

( ويقابل درجة متوسطة ، كما أظيرت النتائج وجود معوقات 6.66بمتوسط عام مقداره )
 تتمثل في الجوانب التنظيمية اإلدارية . 

رف عمى أثر تطبيق اإلدارة اإللكترونية ( دراسة ىدفت إلى التع8508خير )وأجرى بم   
عمى األداء الوظيفي في المؤسسات الجامعية " دراسة حالة عمى جامعة قاصدي مرباح ورقمة 
" بالجزائر ، ولتحقيق أىداف الدراسة تم تصميم استبانة ، وزعت عمى عينة الدراسة المكونة 

اإلدارة اإللكترونية لدى العاممين ( فردا ، وأظيرت النتائج وجود مستوا عال لتطبيق  85من ) 
في جامعة قاصدي مرباح ورقمة ، كما أظيرت وجود مستوا عال لؤلداء الوظيفي بجامعة 

 قاصدي مرباح ورقمة .
( دراسة ىدفت إلى بيان مفيوم اإلدارة اإللكترونية ، واليدف 8508وأجرى الشامسي )  

منيا ، ومدى أىمية استخدام التكنولوجيا في اإلدارات الحديثة ، إلى جانب ذكر المعوقات التي 
قد تواجو بعض الجيات في تطبيق نظام اإلدارة اإللكترونية ، كما بينت الدراسة واقع اإلدارة 

ترونية في عالمنا اليوم وآثارىا اإليجابية والسمبية ، كما ذكرت أمثمة لتجارب بعض الدول اإللك
األجنبية والعربية في تطبيق اإلدارة اإللكترونية ، وألغراض الدراسة تم إعداد استبيان وتوزيعو 
عمى عينة عشوائية من فئات عمرية ومؤىبلت عممية شتى في مختمف الدول ، وكان من 

تائج التي توصمت ليا الدراسة أن الجميع ينظر إلى نظام اإلدارة اإللكترونية نظرة أبرز الن
إيجابية ، ويتطمعون إلى مستقبل تتحول فيو جميع اإلدارات إلى اإلدارة اإللكترونية ؛ نظرا ألن 

 اآلثار اإليجابية لئلدارة اإللكترونية أكثر من آثارىا السمبية .
 : التعكٔب علٙ الدراسات الشابك٘

بعد استعراض الدراسات السابقة ، تبين أن معظميا قد تناولت موضوع اإلدارة 
اإللكترونية من حيث : المفيوم ، واألىمية ، والعناصر ، واألىداف ، والمزايا ، ومتطمبات 
التطبيق ، والوظائف ، والمعوقات التي قد تواجييا ، عمى مستوى إدارات المدراس والجامعات 

قد و  .ية األخرى ، وكانت االستبانة ىي األداة المستخدمة في تمك الدراسات واإلدارات الخدم
إيجاد تصور شامل لموضوع الدراسة بجوانبو النظرية  في تمك الدراساتاستفادت الباحثة من 
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عداد أداة الدراسة ، باإلضافة إلى ربط نتائج الدراسة  والميدانية ، وصياغة أسئمة الدراسة ، وا 
 .الدراسات السابقةالحالية بنتائج 

 الطرٓك٘ ّاإلجراٛات : 

تناول ىذا الجزء عرضا لمنيج الدراسة ، ومجتمعيا ، وعينتيا ، وأداتيا ، وطرق 
جراءات الدراسة ، ومتغيراتيا ، والمعالجة اإلحصائية التي تم  التحقق من صدقيا وثباتيا ، وا 

 استخداميا من أجل الوصول لمنتائج ، وذلك عمى النحو اآلتي :
 ميَج الدراس٘ : 

تطبيق اإلدارة  درجةلمعرفة  التحميمياستخدم في ىذه الدراسة المنيج الوصفي 
، حيث تعد اإللكترونية في جامعة حفرالباطن وسبل تطويرىا ، لمبلئمتو طبيعة الدراسة 

البحوث الوصفية من الفروع الميمة في مناىج البحث في العموم التربوية والنفسية ، من 
يا لظواىر الحاضر  وفيميا ، لغايات التنبؤ بالمستقبل ، وضبط ظواىره ومتغيراتو خبلل دراست

 ( .2019) المنيزل ، والعتوم ، 

 جمتنع الدراس٘ ّعٔيتَا :

تكون مجتمع الدراسة من جميع القادة األكاديميين في جامعة حفرالباطن ، لمفصل 
( قائدا أكاديميا، في 85عددىم )، والبالغ  8502/8585الدراسي األول ، من العام الجامعي 
( قائدا ، تم اختيارىم بالطريقة العشوائية ، من كميات 44حين تكونت عينة الدراسة من )

كما ىو  ( من مجتمع الدراسة ، 50.57%الجامعة المختمفة ، وىم يشكمون ما نسبتو )
 : (0)موضح في الجدول رقم 

 ( 1) سلى خذول

 يزغُشاد انذساسخانزكشاساد وانُست انًئىَخ زست 

 انُسجخ انزكشاس انفئبد 

 18.2 8 ركش اندُس

 81.8 36 اَثً 

 38.6 17 انًمش انشئُسٍ يمش انكهُخ

 61.4 27 انفشوع 

 36.4 16 سُىاد 5لم يٍ أ سُىاد انخجشح

 38.6 17 10-5يٍ  

 25.0 11 سُىاد 10كثش يٍ أ 

 100.0 44 انًدًىع 
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 أداٗ الدراس٘ : 

أعدت أداة الدراسة من خبلل االستفادة من األدب النظري وبعض الدراسات السابقة ذات     
( ، باإلضافة إلى القياس 2012( ، وحداد )2010العبلقة بموضوع الدراسة ، كدراسة كناني )

( . وتكونت أداة الدراسة من 2019الثامن لنموذج قياس التحول الرقمي الحكومي السعودي )
لجزء األول : البيانات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة ، والجزء الثاني ثبلثة أجزاء ، ا

تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة حفرالباطن ، مكونة من  درجة: استبانة لمكشف عن 
مجال التنظيم ( فقرة ، موزعة عمى أربعة مجاالت ىي : مجال التخطيط اإللكتروني ، 65)

التوجيو والقيادة اإللكترونية ، ومجال التقويم والرقابة اإللكترونية ، والجزء اإللكتروني ، مجال 
الثالث : سؤال مفتوح الستطبلع آراء أفراد عينة الدراسة من القادة األكاديميين حول سبل 

ولتقدير الدرجات تم اعتماد  تطوير اإلدارة اإللكترونية في جامعة حفرالباطن من وجية نظرىم .
لثبلثي لتصحيح أدوات الدراسة ، بإعطاء كل فقرة من فقراتو درجة واحدة من بين سمم ليكرت ا
( ، وقد تم اعتماد المقياس التالي ألغراض نتائج كبيرة،  متوسطة،  قميمة) درجاتو الثبلث

 التحميل : 
 درجة تطبيق قميمة    66. 1 – 00 .1من 
 درجة تطبيق متوسطة  2.33 – 1.67من 
 درجة تطبيق كبيرة   3.00 – 2.34من 

 وتم احتساب المقياس من خبلل المعادلة التالية  : 
 (1)الحد األدنى لممقياس  -( 3)الحد األعمى لممقياس 

 (3) عدد الفئات المطموبة

3-1       =0.66 

3 
 إلى نياية كل فئة.  (0.66)ومن ثم إضافة الجواب 
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  صدم أداٗ الدراس٘ : 

 تم التحقق من صدق أداة الدراسة بطريقتين ، ىما : 
 أّال / صدم احملتْٚ : 

حيث تم عرض االستبانة في صورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين ، بمغ عددىم    
، من المختصين في : اإلدارة التربوية ، أصول التربية ، إدارة األعمال ، والمغة  محكمين( 8)

حول : مدى انتماء  محوظاتالعربية في جامعة حفرالباطن ، وطمب منيم إبداء الرأي والم
الفقرات لممجاالت التي أدرجت فييا ، ومدى سبلمة الصياغة المغوية ، مع إضافة أي 

 داة الدراسة .ممحوظات يرونيا مناسبة أل
( فأكثر ، من آراء أعضاء التحكيم ، لحذف أو إضافة أي فقرة ، 80%وتم اعتماد المعيار )

 ( فقرة .36وأصبحت األداة في صورتيا النيائية مكونة من )
 ثاىٔا / صدم البياٛ :

الستخراج دالالت صـدق البنـاء لممقيـاس، اسـتخرجت معـامبلت ارتبـاط فقـرات المقيـاس 
قائـدا أكاديميـا  (20تكونت من )استطبلعية من خارج عينة الدراسة مع الدرجة الكمية في عينة 

ىنا يمثـل داللـة لمصـدق بالنسـبة لكـل فقـرة فـي صـورة معامـل ارتبـاط  االرتباط، حيث أن معامل 
بـين  مـامـع األداة ككـل وقـد تراوحـت معـامبلت ارتبـاط الفقـرات ، بين كل فقرة وبين الدرجة الكمية

 : يبين ذلك (8رقم )والجدول  (5.25-5.65) المجالومع  ،(0.40-0.89)
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 (2)سلى  خذول

 انزٍ رُزًٍ إنُه وانًدبليؼبيالد االسرجبط ثٍُ انفمشاد وانذسخخ انكهُخ 

سلى 

 انفمشح

يؼبيم 

 االسرجبط

 يغ انًدبل

يؼبيم 

 االسرجبط

 يغ األداح

سلى 

 انفمشح

يؼبيم 

 االسرجبط

 يغ انًدبل

يؼبيم 

 االسرجبط

 يغ األداح

سلى 

 انفمشح

يؼبيم 

 االسرجبط

 يغ انًدبل

يؼبيم 

 االسرجبط

 األداحيغ 

1 .84(**) .75(**) 13 .84(**) .83(**) 25 .76(**) .42(*) 

2 .80(**) .69(**) 14 .84(**) .81(**) 26 .50(*) .48(*) 

3 .90(**) .82(**) 15 .71(**) .70(**) 27 .86(**) .88(**) 

4 .88(**) .77(**) 16 .76(**) .79(**) 28 .75(**) .81(**) 

5 .85(**) .77(**) 17 .77(**) .74(**) 29 .50(*) .40(*) 

6 .87(**) .84(**) 18 .80(**) .76(**) 30 .80(**) .75(**) 

7 .75(**) .72(**) 19 .89(**) .89(**) 31 .60(**) .55(*) 

8 .71(**) .72(**) 20 .83(**) .85(**) 32 .69(**) .65(**) 

9 .87(**) .85(**) 21 .83(**) .86(**) 33 .81(**) .78(**) 

10 .83(**) .79(**) 22 .77(**) .74(**) 34 .76(**) .83(**) 

11 .69(**) .69(**) 23 .80(**) .77(**) 35 .62(**) .52(*) 

12 .72(**) .70(**) 24 .74(**) .78(**) 36 .73(**) .71(**) 

  (.0.05دانخ إزصبئُب ػُذ يسزىي انذالنخ ) *

 (.0.01دانخ إزصبئُب ػُذ يسزىي انذالنخ ) **

، ودالــة إحصــائيا وتجــدر اإلشــارة أن جميــع معــامبلت االرتبــاط كانــت ذات درجــات مقبولــة
 ولذلك لم يتم حذف أي من ىذه الفقرات.

ــم اســتخراج  ــا ت ــاطمعامــل  كم ــةب مجــالكــل  ارتب ــاط بــين ، و الدرجــة الكمي ــامبلت االرتب مع
 : يبين ذلك (6رقم )والجدول عضيا بب المجاالت

 (3) سلى خذول

 ؼضهب وانذسخخ انكهُخ ثج انًدبالديؼبيالد االسرجبط ثٍُ 

 
انزخطُظ 

 االنكزشوٍَ

انزُظُى 

 االنكزشوٍَ

انزىخُه 

وانمُبدح 

 االنكزشوَُخ

ى َانزمى

وانشلبثخ  

 االنكزشوَُخ

انذسخخ 

 انكهُخ

     1 انزخطُظ االنكزشوٍَ

    1 (**)883. انزُظُى االنكزشوٍَ

وانمُبدح  انزىخُه

 االنكزشوَُخ
.817(**) .945(**) 1   

ى وانشلبثخ  َانزمى

 االنكزشوَُخ
.819(**) .924(**) .923(**) 1  

 1 (**)964. (**)970. (**)983. (**)905. انذسخخ انكهُخ

 (.0.01دانخ إزصبئُب ػُذ يسزىي انذالنخ ) ** (.0.05ػُذ يسزىي انذالنخ ) دانخ إزصبئُب *
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ودالــة  ( أن جميــع معــامبلت االرتبــاط كانــت ذات درجــات مقبولــة6)رقــم يبــين الجــدول  
ــىممــا يشــير ، إحصــائيا ــاس  إل ــة فــي  درجــةمناســبة ىــذه الفقــرات لقي تطبيــق اإلدارة اإللكتروني

 . جامعة حفرالباطن
 الدراس٘ :ثبات أداٗ 

عـــادة االختبـــار  لمتأكـــد مـــن ثبـــات أداة الدراســـة، فقـــد تـــم التحقـــق بطريقـــة االختبـــار وا 
(test-retest بتطبيــق )عــادة تطبيقــو بعــد أســبوعين عمــى مجموعــة مــن خــارج المقيــاس ، وا 

، ومـن ثـم تـم حسـاب معامـل ارتبـاط بيرسـون بـين قائدا أكاديميـا (85عينة الدراسة مكّونة من )
 المرتين.تقديراتيم في 

وتم أيضًا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخمي حسـب معادلـة كرونبـاخ ألفـا،  
ــم ) ــات اإلعــادة 4والجــدول رق ــا وثب ــاخ ألف ــة كرونب ــداخمي وفــق معادل ــين معامــل االتســاق ال ( يب

 : لممجاالت واألداة ككل واعتبرت ىذه القيم مبلئمة لغايات ىذه الدراسة
 (4خذول )

 وانذسخخ انكهُخًدبالد هيؼبيم االرسبق انذاخهٍ كشوَجبش أنفب وثجبد اإلػبدح ن

 االرسبق انذاخهٍ ثجبد اإلػبدح انًدبل

 0.79 0..0 انزخطُظ االنكزشوٍَ

 0.81 6..0 انزُظُى االنكزشوٍَ

 0.77 0.01 انزىخُه وانمُبدح االنكزشوَُخ

 0.76 ...0 ى وانشلبثخ  االنكزشوَُخَانزمى

 0.84 0.00 انذسخخ انكهُخ

 متغريات الدراس٘ : 

 اشتممت الدراسة عمى المتغيرات اآلتية : 
 أ / املتغريات املشتكل٘ ، ٍّٕ :

 متغير الجنس ، ولو فئتان : ) ذكر ، أنثى ( .  - 1
 متغير الكمية ، ولو فئتان : ) المقر الرئيسي ، الفروع ( . -  2

 سنوات ، 10 – 5سنوات ، من  5متغير سنوات الخبرة ، ولو ثبلث فئات : ) أقل من 3   - 
 سنوات ( . 10أكثر من 
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 ب / املتغري التابع :

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة حفرالباطن . درجة
 املعاجل٘ اإلحصأٜ٘ :

وتفريغ استجابات أفراد عينة الدراسة ، تمت معالجة  بعد االنتياء من جمع البيانات ،
( ، والتي SPSSالبيانات إحصائيا باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية )
 اشتممت عمى استخدام المعالجات اإلحصائية التالية ، وفقا ألسئمة الدراسة : 

سطات الحسابية ، واالنحرافات لئلجابة عن السؤال األول والثاني : تم استخراج المتو  -
تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة حفرالباطن ، من وجية نظر القادة  درجةالمعيارية، 

 األكاديميين فييا .
 لئلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج التكرارات والنسب المئويةلئلجابة عن السؤال الثالث :  -

حفر الباطن من وجية نظر أصحاب المراكز سبل تطوير اإلدارة االلكترونية في جامعة ل
 . القيادية فييا

 عرض ىتاٜج الدراس٘ ّمياقشتَا : 

 يتناول ىذا الجزء عرضا لنتائج الدراسة ومناقشتيا ، عمى النحو اآلتي :    
 نظر وجية من الباطن حفر جامعة في لكترونيةاإل  اإلدارة تطبيق درجة ماالسؤال االول: 

 ؟ فييا القيادية المراكز أصحاب
المعيارية لئلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  

لكترونية في جامعة حفر الباطن من وجية نظر أصحاب المراكز تطبيق اإلدارة اإل  درجةل
 :  يوضح ذلك (6رقم )والجدول  ،القيادية فييا
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 (5) سلى خذول

نكزشوَُخ فٍ رطجُك اإلداسح اإل ذسخخث انًزؼهمخ هفمشادنانسسبثُخ واالَسشافبد انًؼُبسَخ  انًزىسطبد

يشرجخ رُبصنُبً زست انًزىسطبد  خبيؼخ زفش انجبطٍ يٍ وخهخ َظش أصسبة انًشاكض انمُبدَخ فُهب

 انسسبثُخ

 انًدبل انشلى انشرجخ
انًزىسظ 

 انسسبثٍ

االَسشاف 

 انًؼُبسٌ
 انذسخخ

 خيزىسط 512. 2.18 نكزشوَُخاإل وانمُبدح انزىخُه 3 1

 خيزىسط 544. 2.13 نكزشوَُخاإل وانشلبثخ ىَانزمى 4 2

 خيزىسط 527. 2.08 نكزشوٍَاإل انزُظُى 2 3

 خيزىسط 611. 1.91 نكزشوٍَاإل انزخطُظ 1 4

 خيزىسط 508. 2.09 رطجُك اإلداسح اإلنكزشوَُخ ككم  

 (2.18-1.91) نما بيالحسابية قد تراوحت المتوسطات أن ( 6يبين الجدول ) 
 لكترونيةاإل  والقيادة التوجيو مجال حيث جاء، متوسطة  تقديروجاءت جميعيا ضمن درجة 

تبله مجال  ،متوسطة  تقديروبدرجة  (2.18)متوسط حسابي بمغ بأعمى في المرتبة األولى 
( وبدرجة تقدير متوسطة ، وجاء 8.06بمتوسط حسابي بمغ )التقويم والرقابة اإللكترونية 

( وبدرجة تقدير 8.58مجال التنظيم اإللكتروني في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بمغ )
في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ  لكترونياإل  التخطيط مجال بينما جاء متوسطة ، 

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية درجةل الحسابي، وبمغ المتوسط متوسطة  تقديروبدرجة  (1.91)
 (2.09) ككل لؤلداةفي جامعة حفرالباطن من وجية نظر أصحاب المراكز القيادية فييا 

تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة حفرالباطن  درجة، مما يعني أن متوسطة  تقديروبدرجة 
ويمكن إرجاع ذلك إلى بالرغم من كل الجيود المبذولة ، صل بعد إلى المستوى المأمول ، تلم 

في المممكة العربية السعودية  حديثا حداثة جامعة حفرالباطن، كونيا إحدى الجامعات الناشئة
 ، ومازالت في طور التكوين والتحديث المستمر .

ظيرت ( والتي أ8508واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات ، كدراسة النمري )     
نتائجيا أن درجة فاعمية تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة اليرموك من وجية نظر 

( التي أشارت إلى 8505اإلداريين كانت ضمن درجة تقدير متوسطة ، ونتيجة دراسة الفايز )
الجامعات أن ىناك العديد من المعوقات والتحديات في البيئة الداخمية والخارجية التي تواجو 

ية في تحوليا إلى اإلدارة اإللكترونية ، وأن مستوى توفر العوامل الحرجة البلزمة السعود
لنجاح مشروعات اإلدارة اإللكترونية في الجامعات السعودية كان متوسطا ، كما اتفقت مع 

( والتي أظيرت أن أفراد عينة الدراسة موافقون عمى 8508نتائج دراسة أبوناصر واليوسف )
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لكترونية في جامعة الممك فيصل بالمممكة العربية السعودية ضمن درجة تطبيق اإلدارة اإل 
 تقدير متوسطة .

التي ىدفت إلى التعرف ( 8504واختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة عطير )   
عمى واقع اإلدارة اإللكترونية في جامعة فمسطين التقنية خضوري ، وأظيرت نتائجيا حصول 
جميع المجاالت عمى درجة استجابة مرتفعة ، كما اختمفت نتائج الدراسة الحالية عن نتائج 

لدى عال لتطبيق اإلدارة اإللكترونية  ى( التي أظيرت وجود مستو 8508خير )بمدراسة 
 العاممين في جامعة قاصدي مرباح ورقمة . 

 : عمى النحو اآلتي ، وفيما يمي مناقشة لنتائج كل مجال من مجاالت الدراسة 
 : لكرتّىٕالتخطٔط اإل / اجملال األّل

تم استخراج المتوسطات  لمكشف عن تقديرات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات ىذا المجال ،   
 ( :5) رقم الحسابية ، واالنحرافات المعيارية ، كما ىو موضح في الجدول

 (6) سلى خذول

يشرجخ رُبصنُبً زست  نكزشوٍَبنزخطُظ اإلانًزؼهمخ ثانًزىسطبد انسسبثُخ واالَسشافبد انًؼُبسَخ 

 انًزىسطبد انسسبثُخ

 انفمشاد انشلى انشرجخ
انًزىسظ 

 انسسبثٍ

 االَسشاف

 انًؼُبسٌ
 انذسخخ

1 3 
رسزفُذ اندبيؼخ يٍ خطظ اندبيؼبد 

 نكزشوٍَ.اإل انًزمذيخ فٍ يدبل انزخطُظ
 خيزىسط 695. 2.07

2 4 
خ رشاػٍ اندبيؼخ كبفخ انًزغُشاد اإلنكزشوَُ

 ػُذ رسذَذ أهذافهب انًسزمجهُخ.
 خيزىسط 680. 2.05

2 5 

رششن اندبيؼخ لُبدارهب فٍ صُبغخ أهذافهب 

ثبالػزًبد ػهً انىسبئظ  انًسزمجهُخ 

 اإلنكزشوَُخ انًخزهفخ.

 خيزىسط 776. 2.05

4 6 

رىخذ خطخ صيُُخ يؼزًذح فٍ اندبيؼخ 

نزطجُك اإلداسح اإلنكزشوَُخ فٍ كبفخ 

 إداسارهب.

 خيزىسط 843. 1.82

5 1 
رهُئ اندبيؼخ انجُئخ انًُبسجخ نؼًهُخ 

 انزخطُظ اإلنكزشوٍَ.
 خيزىسط 734. 1.80

6 2 
رششن اندبيؼخ أػضبء هُئخ انزذسَس فٍ 

 انزخطُظ نهجشايح اإلنكزشوَُخ انزٍ رمذيهب.
 خيزىسط 701. 1.70

 خيزىسط 611. 1.91 ككم نكزشوٍَاإل انزخطُظ  

لمجال التخطيط اإللكتروني لتقديرات المتوسطات الحسابية ن أ( 5)رقم  يبين الجدول 
، حيث  (2.07-1.70قد تراوحت مابين )أفراد عينة الدراسة لفقرات مجال التخطيط اإللكتروني 
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عات المتقدمة في تستفيد الجامعة من خطط الجام" والتي تنص عمى( 3رقم ) ةجاءت الفقر 
وبدرجة تقدير  (2.07) في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ" لكترونيمجال التخطيط اإل 

تشرك الجامعة أعضاء ىيئة التدريس في "ونصيا ( 2)رقم  ةبينما جاءت الفقر ، متوسطة 
 (1.70بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )" التخطيط لمبرامج اإللكترونية التي تقدميا

 (1.91ككل ) لكترونياإل  لتخطيطمجال الوبمغ المتوسط الحسابي  وبدرجة تقدير متوسطة ،
وبدرجة تقدير متوسطة ، ويمكن أن تعزى ىذه النتيجة إلى أنو بالرغم من وعي الجامعة 
بأىمية التخطيط في إنجاح العممية اإلدارية ، وحرصيا عمى التحول الرقمي في ىذا المجال 
من خبلل مواكبتيا لممستجدات العالمية، واالستفادة من تجارب الجامعات المتقدمة في مجال 

اإللكتروني ، إال أنيا لم تصل بعد إلى المستوى المنشود ، نظرا لحداثة الجامعة ،  التخطيط
 المزيد من الخبرات في ىذا المجال.وحاجتيا إلى 
 : لكرتّىٕالتيظٔه اإل / اجملال الجاىٕ

رى اسزخشاج انًزىسطبد  نهكشف ػٍ رمذَشاد أفشاد ػُُخ انذساسخ ػهً فمشاد هزا انًدبل ،   

 ( :7)سلى انسسبثُخ ، واالَسشافبد انًؼُبسَخ ، كًب هى يىضر فٍ اندذول 
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 (7) سلى خذول

نكزشوٍَ يشرجخ رُبصنُبً زست بنزُظُى اإلانًزؼهمخ ثانًزىسطبد انسسبثُخ واالَسشافبد انًؼُبسَخ 

 انًزىسطبد انسسبثُخ

 انفمشاد انشلى انشرجخ
انًزىسظ 

 انسسبثٍ

االَسشاف 

 انًؼُبسٌ
 انذسخخ

1 11 
رىفش اندبيؼخ خذيبد انمجىل وانزسدُم 

 نطهجزهب إنكزشوَُب.
 خيشرفؼ 576. 2.75

2 16 
رطجك اندبيؼخ َظبو االرصبالد 

 اإلنكزشوٍَ.
 خيزىسط 765. 2.20

3 9 
رشثظ اندبيؼخ يشافمهب انًزؼذدح ثشجكخ 

 زبسىة داخهُخ.
 خيزىسط 834. 2.16

4 12 
لبػبد انزذسَس السزخذاو رهُئ اندبيؼخ 

 انزمُُبد انسذَثخ.
 خيزىسط 754. 2.11

5 14 
رطجك اندبيؼخ َظبو شؤوٌ انًىظفٍُ 

 اإلنكزشوٍَ.
 خيزىسط 802. 2.09

6 10 
رىفش اندبيؼخ نًُسىثُهب كبفخ انًُبرج 

 إنكزشوَُب.
 خيزىسط 818. 2.07

7 7 
رُظًٍُ ًَكُهب  َزىفش فٍ اندبيؼخ هُكم

 يٍ رطجُك اإلداسح اإلنكزشوَُخ.
 خيزىسط 778. 2.00

8 13 
رىفش اندبيؼخ انجشيدُبد انزؼهًُُخ 

 انًُبسجخ نهزذسَس.
 خيزىسط 645. 1.95

9 8 
رسذد اندبيؼخ صالزُبد انؼبيهٍُ فُهب 

 إنكزشوَُب.
 خيزىسط 802. 1.91

10 15 
 رطجك اندبيؼخ َظبو انًسزىدػبد

 ويشالجخ انًخضوٌ اإلنكزشوٍَ.
 خيُخفض 693. 1.59

 خيزىسط 527. 2.08 ككم نكزشوٍَانزُظُى اإل  

، (2.75-1.59بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت مان أ( 5)رقم يبين الجدول 
توفر الجامعة خدمات القبول والتسجيل " والتي تنص عمى( 11رقم ) ةحيث جاءت الفقر 
، وبدرجة تقدير مرتفعة  (2.75في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ )" لطمبتيا إلكترونيا
تطبق الجامعة نظام المستودعات ومراقبة المخزون "ونصيا ( 15)رقم  ةبينما جاءت الفقر 

وبمغ  ،وبدرجة تقدير منخفضة  (1.59بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )" اإللكتروني
، حيث وبدرجة تقدير متوسطة  (2.08ككل ) لكترونياإل لتنظيم مجال الالمتوسط الحسابي 

جامعة ب مجال التنظيم اإللكتروني أظيرت النتائج أن أبرز مبلمح تطبيق اإلدارة اإللكترونية في
حفرالباطن تمثل في توفير الجامعة لطمبتيا خدمات القبول والتسجيل إلكترونيا ، وقد يعزى ذلك 
إلى حرص الجامعة الكبير عمى توفير الوقت والجيد عمى طمبتيا ، من خبلل تقديم خدمات 
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 ضمن قبوليمالقبول والتسجيل اإللكتروني ، مع ضمان معايير الجودة و العدل في 
تي تطرحيا الجامعة  ، في حين تشير النتائج إلى حاجة الجامعة إلى تفعيل الالتخصصات 

نظام المستودعات ومراقبة المخزون اإللكتروني من خبلل توفير اإلمكانات المادية والبشرية 
 المناسبة .

 : لكرتّىٔ٘التْجُٔ ّالكٔادٗ اإل / اجملال الجالح

لمكشف عن تقديرات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات ىذا المجال ، تم استخراج المتوسطات    
 ( :8)معيارية ، كما ىو موضح في الجدول رقم الحسابية ، واالنحرافات ال

 (.) سلى خذول

رُبصنُبً نكزشوَُخ يشرجخ بنزىخُه وانمُبدح اإلانًزؼهمخ ثانًزىسطبد انسسبثُخ واالَسشافبد انًؼُبسَخ 

 زست انًزىسطبد انسسبثُخ

 انفمشاد انشلى انشرجخ
انًزىسظ 

 انسسبثٍ

االَسشاف 

 انًؼُبسٌ
 انذسخخ

1 17 
َزى رىصَغ انخطبثبد ثٍُ انكهُبد واأللسبو 

 فٍ اندبيؼخ إنكزشوَُب.
 خيشرفؼ 601. 2.68

2 18 
رؼهٍ اندبيؼخ ػٍ انًؤرًشاد وانُذواد يٍ 

 خالل يىلؼهب اإلنكزشوٍَ.
 خيشرفؼ 731. 2.52

2 20 
رًكٍ اندبيؼخ انطهجخ يٍ انزىاصم يغ 

 أػضبء هُئخ انزذسَس إنكزشوَُب.
 خيشرفؼ 731. 2.52

4 21 

رسث اندبيؼخ أػضبء هُئخ انزذسَس ػهً 

انزدذَذ فٍ األَشطخ اإلنكزشوَُخ انًمذيخ 

 نهطهجخ.

 خيزىسط 734. 2.30

4 25 
رزُر اندبيؼخ ػهً يىلؼهب اإلنكزشوٍَ 

 انشلًُخ.خذيبد انًكزجخ 
 خيزىسط 795. 2.30

6 22 

رؼًم اندبيؼخ ػهً سفغ انشوذ انًؼُىَخ 

نهؼبيهٍُ فُهب يٍ خالل انىسبئم 

 اإلنكزشوَُخ.

 خيزىسط 762. 2.02

6 26 

رؼمذ اندبيؼخ ثؼض اخزًبػبرهب ثبسزخذاو 

انزطجُمبد ػهً شجكخ االَزشَذ )سكبَجٍ 

 كًثبل(

 خيزىسط 731. 2.02

8 19 
رمذو اندبيؼخ االسزشبساد ألفشاد انًدزًغ 

 ػجش يىلؼهب اإلنكزشوٍَ.
 خيزىسط 741. 1.91

9 23 
رمذو اندبيؼخ انجشايح انزذسَجُخ نًُسىثُهب 

 فٍ يدبل انزسىل انشلًٍ.
 خيزىسط 786. 1.82

10 24 

َُشش اإلَزبج انؼهًٍ ألػضبء هُئخ 

انزذسَس فٍ اندبيؼخ ػهً يىلؼهب 

 اإلنكزشوٍَ.

 خيزىسط 823. 1.70

 خيزىسط 512. 2.18 ككم نكزشوَُخاإل وانمُبدح انزىخُه  
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، (2.68-1.70المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )ن أ( 8) رقم يبين الجدول 
يتم توزيع الخطابات بين الكميات واألقسام في " والتي تنص عمى( 17رقم ) ةحيث جاءت الفقر 
، وبدرجة تقدير مرتفعة  (2.68وبمتوسط حسابي بمغ )في المرتبة األولى " الجامعة إلكترونيا
ينشر اإلنتاج العممي ألعضاء ىيئة التدريس في "ونصيا ( 24)رقم  ةبينما جاءت الفقر 

وبدرجة  (1.70بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )" الجامعة عمى موقعيا اإللكتروني
 (2.18ككل ) لكترونيةاإل  والقيادة لتوجيومجال الوبمغ المتوسط الحسابي  ،تقدير متوسطة 

، حيث أظيرت النتائج أن أبرز مبلمح تطبيق اإلدارة اإللكترونية في وبدرجة تقدير متوسطة
بجامعة حفرالباطن تمثل في توزيع الخطابات بين الكميات  التوجيو والقيادة اإللكترونيةمجال 

حرص الجامعة الكبير عمى تمكين واألقسام في الجامعة إلكترونيا ، وقد يعزى ذلك إلى 
منسوبييا من أداء أعماليم بالشكل الصحيح ، عن طريق توجيييم إلكترونيا من خبلل 
الخطابات المرسمة لمكميات واألقسام المختمفة في الجامعة، لما لذلك من أثر بارز في توفير 

ولة الحصول عمى ، والكمفة المتمثمة في شراء الورق عمى الجامعة ، مع سي والجيد، الوقت 
اإلرشادات وحفظيا إلكترونيا ، لمرجوع إلييا عند الحاجة ، في حين تشير النتائج إلى حصول 

عمى  اإلنتاج العممي ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعة عمى موقعيا اإللكتروني فقرة نشر
زيادة لالرتبة األخيرة في المجال ، وبدرجة تقدير متوسطة ، وقد يعزى ذلك إلى حاجة الجامعة 

،  ، وتذليل الصعوبات التي تواجييم، وزيادة أعدادىم المخصصات المالية لمباحثين والمحكمين
حركة البحث العممي في الجامعة ، وتعزيز تنافسيتيا بين الجامعات  فاعميةلئلسيام في 

 خرى . األ

 : لكرتّىٔ٘اإل ه ّالرقاب٘ٓالتكْ / اجملال الرابع

لمكشف عن تقديرات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات ىذا المجال ، تم استخراج المتوسطات    
 ( :2)رقم الحسابية ، واالنحرافات المعيارية ، كما ىو موضح في الجدول 
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 (0)خذول سلى 

يشرجخ رُبصنُبً  نكزشوَُخى وانشلبثخ اإلَبنزمىانًزؼهمخ ثانسسبثُخ واالَسشافبد انًؼُبسَخ  انًزىسطبد

 زست انًزىسطبد انسسبثُخ

انشر

 ثخ
 انفمشاد انشلى

انًزىسظ 

 انسسبثٍ

االَسشاف 

 انًؼُبسٌ
 انذسخخ

1 30 
رؼهٍ اندبيؼخ ػٍ َزبئح االخزجبساد 

 نطهجزهب إنكزشوَُب.
 خيشرفؼ 722. 2.61

 خيشرفؼ 728. 2.57 رزبثغ اندبيؼخ زضىس طهجزهب إنكزشوَُب. 28 2

3 35 
رطجك اندبيؼخ َظبو انجصًخ نًزبثؼخ 

 زضىس انًىظفٍُ فُهب.
 خيشرفؼ 762. 2.48

4 34 
رىفش اندبيؼخ ثشايح انسًبَخ اإلنكزشوَُخ 

 نًىاخهخ أٌ اخزشالبد ألخهضرهب.
 خيزىسط 772. 2.09

5 27 
رمىو اندبيؼخ ثزمُُى انخطظ وانجشايح انزٍ 

 رمذيهب إنكزشوَُب.
 خيزىسط 821. 1.98

5 29 
َزى إػذاد أسئهخ اخزجبساد انًمشساد فٍ 

 اندبيؼخ ثطشَمخ إنكزشوَُخ.
 خيزىسط 876. 1.98

7 33 

رسزخذو اندبيؼخ انكبيُشاد فٍ خًُغ 

إداسارهب نهًسبفظخ ػهً أيٍ وساليخ 

 يُسىثُهب.

 خيزىسط 861. 1.95

7 36 
رطجك اندبيؼخ َظبو زفع وأسشفخ انىثبئك 

 اإلنكزشوٍَ.
 خيزىسط 861. 1.95

9 32 
رمىو اندبيؼخ ثزمُُى أداء يىظفُهب 

 إنكزشوَُب.
 خيزىسط 846. 1.93

10 31 
رمىو اندبيؼخ ثؼمذ ايزسبٌ إنكزشوٍَ 

 نهًزمذيٍُ ثطهت انزىظُف فُهب.
 خيزىسط 701. 1.70

 خيزىسط 544. 2.13 ككم االنكزشوَُخ خوانشلبث ىَانزمى  

، (2.61-1.70بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت مان أ( 2)رقم  يبين الجدول 
تعمن الجامعة عن نتائج االختبارات لطمبتيا " والتي تنص عمى( 30رقم ) ةحيث جاءت الفقر 

بينما ، وبدرجة تقدير مرتفعة  (2.61في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ )" إلكترونيا
تقوم الجامعة بعقد امتحان إلكتروني لممتقدمين بطمب "ونصيا ( 31)رقم  ةجاءت الفقر 
وبمغ  ،وبدرجة تقدير متوسطة  (1.70بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )" التوظيف فييا

، وبدرجة تقدير متوسطة  (2.13ككل ) لكترونيةاإل  ةوالرقاب ميتقو لمجال الالمتوسط الحسابي 
حيث أظيرت النتائج أن أبرز مبلمح تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مجال التقويم والرقابة 
اإللكترونية بجامعة حفرالباطن تمثل في إعبلن الجامعة عن نتائج االختبارات لطمبتيا 

لتي حصل عمييا إعبلن نواتج التعمم اإلكترونيا، وقد يعزى ذلك إلى حرص الجامعة الكبير عمى 



 .............................................................. درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة حفر الباطن

- 504 - 

جراء التحميبلت اإلحصائية  طمبتيا ، لغرض الكشف عن جوانب القوة والضعف لدييم ، وا 
المناسبة لذلك ، سعيا منيا لتطوير وتحسين عممية التعميم والتعمم ، باإلضافة إلى حصول 

 الطالب عمى نتائج اختباراتو بكل يسر ، ومن أي مكان يتواجد فيو .
في حين أشارت النتائج إلى حصول فقرة قيام الجامعة بعقد امتحان إلكتروني لممتقدمين بطمب 

، عمى الرتبة األخيرة في المجال ، وبدرجة تقدير متوسطة ، وقد يعزى ذلك إلى التوظيف فييا 
ن حداثة الجامعة ، باإلضافة إلى تنوع األقسام والكميات والفروع فييا ، مما يحتم بذل المزيد م

 التمويل والجيد لعقد مثل تمك االمتحانات . 
 في (α= 0.0 5) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ىلالسؤال الثاني: 

 كزاالمر  أصحاب نظر وجية من الباطن حفر جامعة في لكترونيةاإل  اإلدارة تطبيق درجة
 ؟ الخبرة وسنوات،  الكمية ومقر،  الجنس: لمتغيرات تعزى فييا القيادية
المعيارية  تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات لئلجابة عن ىذا السؤال 

كز الكترونية في جامعة حفر الباطن من وجية نظر أصحاب المر ق اإلدارة اإل تطبيدرجة ل
يبين  (05رقم )والجدول ،  وسنوات الخبرة ، ومقر الكمية ،الجنسحسب متغيرات  فييا القيادية
 :ذلك 

  



 .............................................................. درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة حفر الباطن

- 506 - 

 (10خذول سلى )

انجبطٍ إلداسح االنكزشوَُخ فٍ خبيؼخ زفشرطجُك ا ذسخخنانًزىسطبد انسسبثُخ واالَسشافبد انًؼُبسَخ 

 وسُىاد انخجشح ، ويمش انكهُخ ،اندُسزست يزغُشاد  كض انمُبدَخايٍ وخهخ َظش أصسبة انًش

 

  

انزخطُظ 

 اإلنكزشوٍَ

انزُظُى 

 اإلنكزشوٍَ

انزىخُه 

 وانمُبدح

 اإلنكزشوَُخ

انزمىَى 

وانشلبثخ  

 اإلنكزشوَُخ

انذسخخ 

 انكهُخ

انًزىسظ  ركش اندُس

 انسسبثٍ
1.54 1.79 1.91 1.95 1.83 

االَسشاف   

 انًؼُبسٌ
.510 .445 .387 .475 .404 

انًزىسظ  أَثً 

 انسسبثٍ
2.00 2.15 2.24 2.16 2.15 

االَسشاف  

 انًؼُبسٌ
.606 .527 .521 .556 .514 

انًمش  انكهُخ يمش

 انشئُسٍ

انًزىسظ 

 انسسبثٍ
1.71 1.91 2.05 1.98 1.93 

االَسشاف  

 انًؼُبسٌ
.545 .421 .350 .399 .379 

 انفشوع 

 

انًزىسظ 

 انسسبثٍ
2.04 2.20 2.26 2.21 2.19 

االَسشاف  

 انًؼُبسٌ
.623 .563 .582 .607 .558 

سُىاد 

 انخجشح

 5ألم يٍ 

 سُىاد

انًزىسظ 

 انسسبثٍ
1.92 2.09 2.28 2.17 2.14 

االَسشاف 

 انًؼُبسٌ
.632 .505 .416 .524 .468 

انًزىسظ  10-5يٍ 

 انسسبثٍ
1.99 2.18 2.22 2.20 2.17 

االَسشاف  

 انًؼُبسٌ
.619 .566 .579 .571 .561 

 10أكثش يٍ  

 سُىاد

انًزىسظ 

 انسسبثٍ
1.79 1.92 1.98 1.95 1.92 

االَسشاف  

 انًؼُبسٌ
.601 .504 .519 .537 .484 

في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ظاىريًا  ( تبايناً 05)رقم  يبين الجدول
كز اتطبيق اإلدارة االلكترونية في جامعة حفر الباطن من وجية نظر أصحاب المر  درجةل

داللة ولبيان ،  وسنوات الخبرة،  ومقر الكمية ،الجنس بسبب اختبلف فئات متغيرات القيادية
الثبلثي المتعدد  الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحميل التباين

 : فيما يأتيلممجاالت، وتحميل التباين الثبلثي لؤلداة ككل 
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 (11خذول سلى )

رطجُك  دسخخرسهُم انزجبٍَ انثالثٍ انًزؼذد ألثش اندُس، ويمش انكهُخ، وسُىاد انخجشح ػهً يدبالد 

 كض انمُبدَخااإلداسح االنكزشوَُخ فٍ خبيؼخ زفش انجبطٍ يٍ وخهخ َظش أصسبة انًش
 

 انًدبالد يصذس انزجبٍَ
يدًىع 

 انًشثؼبد

دسخبد 

 انسشَخ

يزىسظ 

 انًشثؼبد
 لًُخ ف

انذالنخ 

 اإلزصبئُخ

 375. 806. 295. 1 295. نكزشوٍَانزخطُظ اإل اندُس

هىرهُح=

0.070 
 504. 456. 123. 1 123. نكزشوٍَانزُظُى اإل

 0.644ذ=
انزىخُه وانمُبدح 

 نكزشوَُخاإل
.077 1 .077 .301 .587 

 
ى وانشلبثخ  َانزمى

 نكزشوَُخاإل
.003 1 .003 .010 .922 

 438. 615. 225. 1 225. نكزشوٍَانزخطُظ اإل يمش انكهُخ

هىرهُح=

0.035 
 368. 828. 223. 1 223. نكزشوٍَانزُظُى اإل

 66..0ذ=
انزىخُه وانمُبدح 

 نكزشوَُخاإل
.184 1 .184 .722 .401 

 
ى وانشلبثخ  َانزمى

 نكزشوَُخاإل
.392 1 .392 1.315 .258 

 806. 217. 080. 2 159. نكزشوٍَانزخطُظ اإل سُىاد انخجشح

وَهكس=

0..77 
 530. 646. 174. 2 349. نكزشوٍَانزُظُى اإل

 0.765ذ=
انزىخُه وانمُبدح 

 نكزشوَُخاإل
.558 2 .279 1.096 .344 

 
ى وانشلبثخ َانزمى

 نكزشوَُخاإل
.508 2 .254 .853 .434 

   366. 39 14.274 نكزشوٍَانزخطُظ اإل انخطأ

   270. 39 10.519 نكزشوٍَانزُظُى اإل 

 
انزىخُه وانمُبدح 

 نكزشوَُخاإل
9.934 39 .255   

 
ى وانشلبثخ َانزمى

 نكزشوَُخاإل
11.615 39 .298   

    43 16.027 نكزشوٍَانزخطُظ اإل انكهٍ

    43 11.959 نكزشوٍَانزُظُى اإل 

 
انزىخُه وانمُبدح 

 نكزشوَُخاإل
11.252 43    

 
ى وانشلبثخ  َانزمى

 نكزشوَُخاإل
12.703 43    
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 ( اآلتي : 00) رقم يتبين من الجدول
في جميع  الجنستعزى ألثر ( α= 0.0 5) وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم  -

 المجاالت.
في جميع  مقر الكميةتعزى ألثر ( α= 0.0 5)وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم  -

 المجاالت.

   في جميعسنوات الخبرة تعزى ألثر ( α= 0.0 5) وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم  -
 .المجاالت 

 (12خذول سلى )

رطجُك اإلداسح  دسخخانزجبٍَ انثالثٍ انًزؼذد ألثش اندُس، ويمش انكهُخ، وسُىاد انخجشح ػهً  رسهُم

 كض انمُبدَخااالنكزشوَُخ ككم فٍ خبيؼخ زفش انجبطٍ يٍ وخهخ َظش أصسبة انًش

يدًىع  يصذس انزجبٍَ

 انًشثؼبد

دسخبد 

 انسشَخ

يزىسظ 

 انًشثؼبد
 لًُخ ف

 انذالنخ

 اإلزصبئُخ

 621. 248. 062. 1 062. اندُس

 322. 1.006 253. 1 253. يمش انكهُخ

 473. 762. 192. 2 384. سُىاد انخجشح

   252. 39 9.824 انخطأ

    43 11.093 انكهٍ

 اآلتي: (08) رقم يتبين من الجدول 
تطبيق اإلدارة اإللكترونية  درجة( في α= 0.0 5) جود فروق ذات داللة إحصائيةعدم و  -

ككل في جامعة حفرالباطن من وجية نظر أصحاب المراكز القيادية فييا ، تعزى ألثر 
 .5.580حصائية بمغت وبداللة إ 5.848حيث بمغت قيمة ف  الجنس،

تطبيق اإلدارة اإللكترونية  درجة( في α= 0.0 5) جود فروق ذات داللة إحصائيةعدم و  -
مقر ككل في جامعة حفرالباطن من وجية نظر أصحاب المراكز القيادية فييا، تعزى ألثر 

 .5.688حصائية بمغت وبداللة إ 1.006، حيث بمغت قيمة ف الكمية
تطبيق اإلدارة اإللكترونية  درجة( في α= 0.0 5) جود فروق ذات داللة إحصائيةعدم و  -

ككل في جامعة حفرالباطن من وجية نظر أصحاب المراكز القيادية فييا ،  تعزى ألثر 
  .5.456وبداللة احصائية بمغت  5.558، حيث بمغت قيمة ف سنوات الخبرة

الباطن  حيث أظيرت النتائج اتفاق وجيات نظر القادة األكاديميين في جامعة حفر
تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعة ، عمى الرغم من اختبلف متغيرات الدراسة  درجةعمى 
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ذلك إلى التشابو في الميام  والمتمثمة في: الجنس، مقر الكمية، وسنوات الخبرة، ويمكن عز 
عة من حيث الدعم المالي  اإلدارية التي يقومون بيا ، باإلضافة إلى التساوي بين فروع الجام

ييئة البنى التحتية ، وتوفير فرص التطوير ، عمى مختمف المجاالت اإلدارية ، وتوالتقني
 اإللكترونية في الجامعة . 

( ، والتي أظيرت نتائجيا 8508واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة النمري )          
في وجية نظر  (α= 0.0 5)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

أعضاء الييئة التدريسية حول مستوى تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة اليرموك تعزى 
 الختبلف متغير : الرتبة ، الجنس ، الكمية . 

( والتي أظيرت نتائجيا وجود 8504واختمف نتيجة الدراسة الحالة مع دراسة عطير )       
في واقع اإلدارة اإللكترونية في  (α= 0.0 5)لة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال 

 جامعة فمسطين التقنية تعزى لمتغير : الجنس ، سنوات الخدمة .
 نظر وجية من الباطن حفر جامعة في لكترونيةاإل  اإلدارة تطوير سبل ما السؤال الثالث:

 فييا؟ القيادية المراكز أصحاب
سبل تطوير اإلدارة ل والنسب المئويةلئلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج التكرارات  

والجدول رقم  ،لكترونية في جامعة حفر الباطن من وجية نظر أصحاب المراكز القيادية فييااإل 
 : ( يوضح ذلك06)
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 (13ذول سلى )خ

سجم رطىَش اإلداسح اإلنكزشوَُخ فٍ خبيؼخ زفش انجبطٍ يٍ وخهخ ث انًزؼهمخ انزكشاساد وانُست انًئىَخ

 انًشاكض انمُبدَخ فُهب يشرجخ رُبصنُبً َظش أصسبة 

 انشرجخ
 انؼجبسح

 انزكشاس
انُسجخ 

 انًئىَخ

1 
ػًم انذوساد انزطجُمُخ انًزؼهمخ ثبسزخذاو رطجُمبد 

 اإلداسح اإلنكزشوَُخ
36 81.8 

2 
رطىَش انجُُخ انزسزُخ انالصيخ نزطجُك اإلداسح 

 االنكزشوَُخ
33 75.0 

3 
اسزخذاو اإلداسح  انزخطُظ انسهُى نؼًهُخ انزسىل َسى

 اإلنكزشوَُخ
31 70.5 

4 
رىفُش كبدس فٍُ يزخصص نؼًم انصُبَخ انضشوسَخ 

 نألخهضح وانشجكبد داخم انكهُبد
27 61.4 

5 
االسزفبدح يٍ خطظ وثشايح اندبيؼبد انًزؼهمخ 

 رطجُمبد اإلداسح اإلنكزشوَُخ
24 54.5 

 50.0 22 سفغ يسزىي انىػٍ ثأهًُخ اإلداسح اإلنكزشوَُخ 6

 43.2 10 رسذَث األَظًخ االنكزشوَُخ ثشكم يسزًش 7

 34.1 15 رطىَش ػًبدح رمُُخ انًؼهىيبد .

0 

سثظ أػضبء هُئخ انزذسَس انكزشوَُب  يغ يخزهف 

اإلداساد فٍ اندبيؼخ )انشؤوٌ األكبدًَُخ ،  شؤوٌ 

 انًىظفٍُ ،  شؤوٌ انًزمبػذٍَ ...(

12 27.3 

التطبيقية المتعمقة باستخدام تطبيقات اإلدارة عمل الدورات "أن  (06يبين الجدول ) 
بينما ، %( 81.8وبنسبة مئوية بمغت ) (65بمغ ) بتكرارفي المرتبة األولى جاءت " اإللكترونية

لكترونيا  مع مختمف اإلدارات في الجامعة )الشؤون إربط أعضاء ىيئة التدريس " ءجا
 (08بمغ ) بتكراربالمرتبة األخيرة  "األكاديمية،  شؤون الموظفين،  شؤون المتقاعدين ...(

 .%( 27.3وبنسبة مئوية بمغت )
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 التْصٔات : 

 توصمت إليو الدراسة من نتائج ، فإن الباحثة توصي بما يمي :  بناء عمى ما
سن التشريعات التي تسيل من عممية تحول جامعة حفرالباطن إلى جامعة ببل ورق بشكل  -

 كامل . 
 إيجاد البيئة المناسبة لتطبيق األعمال اإلدارية اإللكترونية في الجامعة .  -
 إشراك أعضاء ىيئة التدريس في التخطيط لمبرامج اإللكترونية التي تقدميا الجامعة . -
 تفعيل نظام المستودعات ومراقبة المخزون اإللكتروني في الجامعة . -
نشر اإلنتاج العممي ألعضاء ىيئة التدريس عمى موقع الجامعة اإللكتروني ، وتحديثو  -

 بشكل مستمر . 
 تبني الجامعة لنظام يعنى بعقد امتحان إلكتروني لممتقدمين بطمب التوظيف فييا .  -
 الدراسة ، ىذه الواردة في األخذ بآراء أصحاب المراكز القيادية في جامعة حفرالباطن -

 . ل تطوير اإلدارة اإللكترونية في الجامعة المتعمقة بسبو 
إجراء دراسات مماثمة ليذه الدراسة ، عمى جامعات مختمفة في المممكة العربية السعودية ،  -

 ومقارنة نتائجيا بنتائج الدراسة الحالية . 
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 املـــراجع

 املراجع العربٔ٘ :أّاًل: 

( . واقع ومعوقات اإلدارة 2018إبراىيم يوسف . )أبو ناصر ، فتحي محمد و اليوسف ، 
مجمة جامعة اإللكترونية في األقسام األكاديمية كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك فيصل . 

 . 91 – 63شقراء ، العدد العاشر ، 
. عمان : دار المسيرة لمنشر  1. طـ اإلدارة اإللكترونية( . 2009أحمد ، محمد سمير . )

 توزيع والطبعة .وال
. 1. طـ الحكومة االلكترونية وتطبيقاتيا في الدول العربية( . 2010اسماعيل ، محمد صادق . )

 القاىرة : العربي لمنشر والتوزيع .
( . القياس السابع . 6102برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية بالمممكة العربية السعودية. )

  http://www.yesser.gov.sa: من  6102 - 8 -66مسترجع بتاريخ 
( . القياس الثامن . 6102برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية بالمممكة العربية السعودية . )

 http://www.yesser.gov.saمن :  6102 - 2 - 01مسترجع بتاريخ 
دور الثقافة التنظيمية في قبول واستخدام اإلدارة ( . 2017بشير ، صبحي الميدي . )

 . رسالة دكتوراه . جامعة العموم اإلسالمية الماليزية ، ماليزيا .  ليبيا –اإللكترونية في جامعة الزاوية 
ة عمى األداء الوظيفي في المؤسسات . أثر تطبيق اإلدارة اإللكتروني( 2018بمخير ، عمومن . )

. رسالة ماجستير . جامعة قاصدي مرباح ورقمة ،  الجامعية "دراسة حالة جامعة قاصدي مرباح ورقمة"
 الجزائر .

 - 02( . الموقع الرسمي لجامعة حفرالباطن . مسترجع بتاريخ  6102جامعة حفرالباطن . )
  https://www.uhb.edu.sa/ar/Pages/default.aspxمن :  6102 -00

درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات األردنية من ( . 6106حداد ، سميم رشاد . )
 . رسالة ماجستير . جامعة آل البيت ، األردن . وجية نظر أصحاب المراكز القيادية فييا

. عمان : دار الحامد  1. طـ  مبادئ اإلدارة اإللكترونية( . 2015تحي . )الحيت ، أحمد ف
 لمنشر والتوزيع .

دور اإلدارة اإللكترونية في تحقيق اإلبداع اإلداري دراسة ( . 6108الخطيب ، محمد أحمد . )
أكاديمية اإلدارة والسياسة  . رسالة ماجستير . تطبيقية في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

 لمدراسات العميا ، فمسطين .

http://www.yesser.gov.sa/
http://www.yesser.gov.sa/
https://www.uhb.edu.sa/ar/Pages/default.aspx
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. عمان : دار اإلعصار  1. طـ  التعميم اإللكتروني( . 2018الخفاف ، إيمان عباس . )
 .العممي

.  1. طـ  الحكومة اإللكترونية الطريق نحو اإلصالح اإلداري( . 2013الخمايسة ، صدام . )
 لتوزيع .إربد : عالم الكتب الحديث لمنشر وا

( . مدى توفر 2013داحس ، ظافر معيوف و محسن ، أمل عمي و مزيد ، رشيد حميد . )
المقومات األساسية لمتحول نحو اإلدارة اإللكترونية في الجامعات العراقية دراسة تطبيقية في مؤسسات 

 .  311 – 289( ، 7) 26مجمة التقني ، التعميم العالي في الناصرية . 
اإلدارة اإللكترونية ودورىا في تطوير إدارة تعميم ( . 2015طفى عطية . )رحمة اهلل ، مص

. رسالة دكتوراه . جامعة  والية الخرطوم –مرحمة األساس في ضوء مفاىيم إدارة الجودة الشاممة 
 السودان لمعوم والتكنولوجيا ، السودان . 

. مسترجع بتاريخ  الرؤية النشرة التفصيمية لبرنامج تحقيق( . 2016. )  2030رؤية المممكة 
   http://vision2030.gov.sa/arمن :   9-2019 -20

( . اإلدارة اإللكترونية : فمسفة جديدة في إدارة المنظمات الحديثة . 6102زرزار ، العياشي . )
 . 618 – 082،  5،  ممفات األبحاث في االقتصاد والتسيير
إلدارة اإللكترونية وتطبيقاتيا في بعض . دراسة جوانب ا( 2018الشامسي ، عمي ىندي . )

 . رسالة ماجستير . جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، اإلمارات . الدول
. عمان :  1. طـ  اإلدارة اإللكترونية.  (2014العاني ، مزىر شعبان و جواد ، شوقي ناجي . )

 دار الثقافة لمنشر والتوزيع .
. اإلسكندرية :                ال ورق"بارة الوثائق الرقمية "مكتب نظم إدأ( . 2018 عبده ، أشرف محمد . )
 دار الكتب والدراسات العربية . 

البيئة اآلمنة لمحكومة اإللكترونية "بين المخاطر ب( .  2018عبده ، أشرف محمد . )
 . اإلسكندرية : دار الكتب والدراسات العربية . ومتطمبات األمن والحماية" 

( . واقع اإلدارة اإللكترونية في جامعة فمسطين التقنية / خضوري وسبل 2014، ربيع . ) عطير
 .  120 – 81( ، (9 5المجمة الفمسطينية لمتعميم المفتوح ، تطويرىا . 

. عمان : دار صفاء لمنشر   2. طـ  البيئة اإللكترونية( . 2015عميان ، ربحي مصطفى . )
 والتوزيع . 

عمان : دار أمجد الطبعة العربية . .  اإلدارة اإللكترونية.  2015)اسماعيل . )العياط ، جمعو 
 لمنشر و التوزيع .
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( . سيناريوىات مستقبمية بديمة لمتحول لإلدارة اإللكترونية 2017الفايز ، ىيمة عبداهلل . )
 .  156 – 141( ، 2) 6 المجمة الدولية التربوية المتخصصة ، بالجامعات السعودية . 

واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات السعودية ( . 6101كناني ، محمد مريع . )
وعالقتيا بالفعالية التنظيمية من وجية نظر القادة األكاديميين : دراسة مقارنة بين الجامعات الحكومية 

 . رسالة دكتوراه . جامعة اليرموك ، األردن . والخاصة
. قسطنطينية  1. طـ  اإلدارة اإللكترونية لمموارد البشرية( . 2019كوالر وآخرون ، مصطفى . )

 الجزائر : ألفا لموثائق .
. عمان : دار اليازوري  مقدمة في الحكومة اإللكترونية( . 2019المبيضين ، صفوان . )

 العممية لمنشر والتوزيع .
 دار الفكر والقانون .  . المنصورة : اإلدارة اإللكترونية( . 2011المكاوي ، محمد محمود . )

. مناىج البحث في العموم التربوية ( 2019المنيزل ، عبداهلل فالح و العتوم ، عدنان يوسف . )
 . عمان : دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة . 1. طـوالنفسية 

 ت(.اإلدارة والمعرفة اإللكترونية )اإلستراتيجية ،الوظائف، والمجاال(. 2008نجم ، نجم عبود.)
 عمان : دار اليازوري لمنشر . 

فاعمية تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة اليرموك وسبل ( . 2012النمري ، ديانا جميل . )
 . رسالة دكتوراه . جامعة اليرموك ، األردن . تطويرىا 

 .عمان : دار اليازوري العممية مقدمة في اإلدارة اإللكترونية( . 2019ياسين ، سعد غالب . )
 لمنشر والتوزيع .
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